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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 جمالت خبريه استعمال شده در مقام انشا
ي انشائيه گاهي اثباتيه هستند و هاجملهالبته اين  شونديماي است كه در مقام انشا استعمال بحث در جمالت خبريه

مانند يعيد كه به معناي ليعد است و گاهي هم نافيه هستند و در مقام نهي و زجر به  رونديمدر مقام بعث و طلب به كار 
  . قبل از شروع بحث ذكر دو نكته الزم است. باشديممانند اليعيد كه به معناي اليعد  رونديمكار 

قصود ما از اين بحث جمالت خبريه در مقام امر است ولي مطالب و نظرياتي كه ذكر م هرچندنكته اول اين است 
 و جمالت خبريه در مقام نهي و زجر مشترك است.  و بعثجمالت خبريه در مقام امر  نيب ،شوديم

قام امر نكته دوم هم اين است كه آنچه متداول است و كثيرا در روايات استعمال شده است، استعمال فعل مضارع در م
 روديمهم جمله اسميه در مقام انشا به كار  ندرتبهاست و  كاررفتهبهاست اما گاهي فعل ماضي هم در مقام انشا و بعث 

  ابني قائم و منظورش اين است كه فرزندش بايد بايستد. ديگويمشخصي  مثالً

 جهات بحث در مقام
  در مقام دو جهت بحث وجود.

 خبريه در مقام انشا جهت اول: كيفيت استعمال جمله
هم به  سؤالو طرح اين  باشديمدر كيفيت و چگونگي استعمال جمله خبريه در مقام انشا  ،جهت اول بحث در مقام

جمله خبريه و انشائيه دو مفهوم و مدلول و دو وضع جداگانه دارند و با  اين خاطر است كه طبق آنچه مشهور است،
 شدهوضعاخبار از يك نسبت خارجي و اعالم آن به مخاطب  مله خبريه كه براي، چگونه جهاآنتوجه به وضع جداگانه 

  ؟كنديمو بعث  و افاده طلب روديممقام انشا به كار  در است،

 ي: استعمال حقيقي و عدم دخالت انشا و اخبار در وضعنينائنظريه آقاي 
و به تعبير ايشان  باشنديمكه اخبار و انشا در موضوع له دخالت ندارند و خارج از موضوع له  اندقائل ينينائمرحوم 

و تفاوتي در  شوديمجمله فهميده  انشائي بودن يا اخباري بودن ،انشا و اخبار از مداليل سياقيه هستند و از سياق كالم
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م جمله خبريه در موضوع است و در محل بحث ه زيچكيموضوع له جمله خبريه و انشائيه نيست و موضوع له هر دو 
استعمال جمله خبريه در مقام انشا به نحو حقيقي است نه مجازي و حالت ايقاعي و انشايي  است لذا كاررفتهبهله خود 

  .شوديماز سياق كالم و از قرائن حاليه و مقاليه فهميده 

 وضعي: تبادر بر دخالت انشا و اخبار در نينائنقد نظريه مرحوم 
قرارگرفته است و ما در  يموردبررسيا خير، در جاي خود  باشنديمانشاء و اخبار جزء وضع  اصل اين مطلب كه

ي هاجمله جز موضوع له ي بودنو اخبار ئيما اين مبني را پذيرفتيم كه انشااجماًال اما  ميپردازينماينجا به بررسي آن 
دخالت دارند و اين دخالت در وضع، به خاطر تبادري است كه در تفاوت  هاجملهو در وضع آن  خبريه و انشائيه است

  وجود دارد. هيانشائجمله خبريه و 

 و افاده بعث بالمالزمه مشروط نظريه محقق عراقي: استعمال حقيقي
اند دهكرمحقق عراقي است كه در نهايه االفكار مطرح  هينظر نظريه دوم در كيفيت استعمال جمله خبريه در مقام انشا،

 مشروط صورتبهاست در معناي حقيقي خود اما  كاررفتهبهي كه در مقام انشا هايخبرو آن اين است كه جمله 
تم و لباسم خونين شد بعد شدم و دس دماغخونمن  ديگويم كنندهسؤالكه در صحيحه زراره  مثالً استعمال شده است 

حضرت خبر از  درواقعيعيد الصاله  ديفرمايمحضرت  ياد آوردم، بهبعد از نماز و بشويم و نماز خواندم  فراموش كردم
من كان مقيدا بالشرع و مريدا المتثال اوامر الشرعيه و كان مطلع علي هذا منتهي با اين قيد و شرط كه  دهديماعاده نماز 

ه باشد و آگاه به اين حكم كسي كه مقيد به ضوابط شرعي باشد و اراده بر امتثال امر موال داشت يعني الحكم يعيد الصلوه
است منتهي با  كاررفتهبهو يعيد در معناي حقيقي خود  خبر درستي است واقعاًاين خبر هم  و كنديمباشد اين را اعاده 

و  كنديمبر بعث و اينكه شارع اراده اعاده نماز را كرده است، داللت  قيد و شرط مذكور و اين جمله خبريه بالمالزمه
  خبريه هم به نحو حقيقي استعمال شده است. جمله

 صاحب كفايه: استعمال حقيقي به داعي انشانظريه 
جمله  نديفرمايم. ايشان نظريه صاحب كفايه است در كيفيت استعمال جمله خبريه در مقام انشا، نظريه سوم 

كه موضوع له جمله خبريه است  روقوع نسبت و اعالم و اخبا همان در مقام انشاء استعمال شده است در اي كهخبريه
موضوع له صيغه امر را  گونه كه در بحث صيغه امركفايه همان صاحب اما به داعي انشا طلب و بعث. استعمال شده است
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 دانستيمو دواعي و معاني مختلف مانند بعث حقيقي، تهديد، تنجيز را خارج از موضوع له  دانستيمبعث و انشا طلب 
و نسبت وقوع فعل است منتهي اين اخبار گاهي به  موضوع له جمله خبريه همان اخبار اعتباري ديافرميمدر اين بحث 

بيشتر نيست و در همه  زيچكخبريه ي جملهموضوع له  درهرصورتاخبار حقيقي است و گاهي به داعي بعث ولي  داعي
است  كاررفتهبهه خبريه در مقام انشا هم كه جمل در مواردي است و كاررفتهبهموارد جمله خبريه در موضوع له خود 

اي كه در مقام اخبار اخبار است منتهي به داعي انشا طلب و بعث. پس طبق اين نظريه فرق جمله خبريه درواقع
جمع كثيري  صاحب كفايه، تبعبهاست به دواعي است.  كاررفتهبهاي كه در مقام انشا است و فرق جمله خبريه كاررفتهبه

  .اندداكردهيپاز اعالم مانند محقق اصفهاني به اين نظريه گرايش 

 آقاي خويي و مرحوم امام: استعمال مجازينظريه 
با اين تفاوت كه نظريه  دانستيمبه خالف سه نظريه قبل كه استعمال جمله خبريه را در مقام انشا استعمال حقيقي 

، نظريه دوم دانستيمافاده اخبار و انشا را از مداليل سياقيه  و دانستيماول انشا و اخبار را از موضوع له جمله خارج 
و نظريه سوم  دانستيمو داللت جمله خبريه را بر انشا بالمالزمه  دانستيماستعمال را حقيقي و فاعل آن را مشروط 

، مرحوم دانستيمو دواعي را خارج از موضوع له  دانستيما حقيقي اما به داعي انشا طلب و بعث موضوع استعمال ر
البته اين  داننديم امام و آقاي خويي استعمال جمله خبريه در مقام انشا را استعمال مجازي و استعمال در غير ما وضع له

  وجود دارد به دو نظريه تقسيم كرد.تعريفي كه از استعمال مجازي لفظي  تبعبه توانيمنظريه را 

 استعمال مجازي به عقلي و لفظي تقسيم
  است. دو قسمدر كتب بالغت مانند مطول و مختصر مجاز بر 

و  استبه ميزاب و ناودان  جرياناسناد كه جري الميزاب  ماننداسناد الشيء الي غير ما هو له است  كه مجاز عقلي
 .ميدهيمآب جريان را به ميزاب هم نسبت  تبعبهميزاب جريان پيدا نكرده است اما  درواقع

  .باشديممجاز لفظي كه استعمال لفظ در غير ما وضع له 

 تفسير مشهور و آقاي خويي از مجاز لفظي
در  مال آنو استعانسالخ لفظ از معناي حقيقي  تفسير مشهور و آقاي خويي از مجاز لفظي اين است كه مجاز لفظي،

اين تفسير  تبعبه. آقاي خويي باشديماست،  ذكرشدهي كه در كتب معاني و بيان اعالقهبه خاطر معناي غير موضوع له 
  .كننديماز مجاز لفظي، مجاز در مقام را تفسير 
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 تفسير سكاكي و مرحوم امام از مجاز لفظي
بلكه  رودينمز لفظي لفظ در غير ما وضع له به كار تفسير سكاكي و مرحوم امام از مجاز لفظي اين است كه در مجا 

ملك  مييگويم السالمهيعلوقتي به حضرت يوسف  مثالً ميبريمادعايي به كار  صورتبهو آن را  ميكنيمدر معنا تصرف 
است اما منتها  كاررفتهبهنيست كه ملك را در غير ما وضع له به كار ببريم بلكه در همان معناي خودش  گونهنياكريم 

كه حضرت يوسف ملك است نه اينكه ملك و فرشته را در غير موضوع له آن به كار ببريم  مياكردهدر عالم واقع ادعا 
همان  درواقع. بنا بر اين تفسير مجاز ميدهيمبلكه مصداق موضوع له را از مصاديق حقيقي به مصاديق ادعايي تعميم 

  .كننديمتفسير از مجاز لفظي مجاز در مقام را تفسير  اين تبعبهحقيقت است. مرحوم امام 
  
  

  


