
 جمله خبریه و انشائیه 

      ناقصه

 خبریه جمله

تامه         انشائیه        

 نظر 3تفاوت جمله خبریه و انشائیه در چیست؟ 

 )صاحب کفایه( وحدت در مدلول تصوری؛ اختالف در مدلول تصدیقی           

 )مرحوم خوئی( وحدت در مدلول تصوری؛ اختالف در کیفیت داللتنظرات 

 )شهید صدر( اختالف در مدلول تصوری حتی در حالت اتحاد لفظی           

 توضیح این سه نظریه:

بلکه در مدلول تصدیقی است؛ مثال در کلمه ن دو، در مدلول تصوری آنها نیست، تفاوت ای. صاحب کفایه و غیره: 1

 شود قصد اخبار کرد هم قصد انشا؛بِعتُ هم می

بلکه اختالف  تفاوت این دو در مدلول تصوری آنها نیست، منسوب به مرحوم نائینی است:. ادعای مرحوم خوئی که 2

خواهد معنا را در میباشد، حالت اخطاری دارد )یعنی  وقتی بعتُ حالت خبری در کیفیت داللت است، یعنی 

واهد تازه معنا را خمیئی باشد، حالت ایجادی دارد )یعنی ذهن حاضر کند و خطور دهد(؛ و وقتی بعتُ حالت انشا

ن مثال آم جمالت انشائیه، ایجادیه هستند ی حرفیه، ایجادیه هستند، اینجا هیجاد کند(؛ همانطور که گفتیم معانا

 امر یا زوجیت را ایجاد میکند.

 شود، گاهی از شارع یاصادر میگاهی از شخص فروشنده  این بعتُ اشکال شهید صدر به ایجادی بودن جمالت انشائیه:

 ء، عقالاز 

 اد کند، در صورتی که اینطور نیست؛خواهد ایجگویید تازه با گفتن بعتُ میاگر از بایع صادر شود: که شما می

 چون قبل از گفتن بعتُ، تملیک را به عنوان یک اعتبار تشریعی در ذهن داشته و تازه ایجاد نشده است.

ب بر کالم شارع است )و شارع، بایع نیست که بخواهد اگر از عقال یا شارع صادر شود: اگرچه اعتبار تملیک، مترت

شود که بگوییم قبال استعمال این لفظ در معنای موضوعٌ بیع را ایجاد کند( ولی زمانی کالم شارع، مترتب اثر می

شود آن مدلول تصدیقی؛ به خاطر همین است که اگر کالمی گفته شود بدون له شده و با این لفظ، کشف می



شود که تملیک مترتب می شود. پس با گفتن بعتُ، زمانی اعتبارِروی هزل، اثری بر آن مترتب نمیقصد و یا از 

 ) این پاراگراف باید روان شود( با قصد در معنای بعتُ گفته شود.

 مثل بعتُ  حتی زمانی که لفظشان با هم اتحاد داشته باشد ؛اختالف این دو در مدلول تصوری است. شهید صدر: 3

خبریه اِخبار میدهد از یک حقیقتی که قبال واقع شده، و بعتُ انشائیه وضع شده برای نسبت تامه ای  زیرا بعتُ

 که آن اراده شده است ایجاد شدن آن.

پس ایجادیه بودن جمله انشائیه به این معناست که در مسیر تحقق و ایجاد قرار گرفته است، نه اینکه قبال تحقق 

 پیدا کرده است.

 ه اصولی برای مباحث معانی حرفیه مترتب نیست.ثمر الثمره :

منتهی علت بیان این مباحثِ معانی حرفیه این بود که شیخ انصاری تصور کرده بودند اینکه گفته اند در معانی 

حرفیه وضع عام موضوع له خاص است، این خاص یعنی جزئی حقیقی و منطقی، و جزئی که اطالق ندارد که 

 بخواهد تقیید داشته باشد

توضیح: معانی حرفیه به معنای اصولی شامل هیئات هم میشود و هیئات نمی تواند مقید شود پس اگر پاورقی: )

قیدی در جمله بود که به هیئت خورد این را به ماده می زنیم نه به هیئت مثال اگر جایی فعل امر بکار برود اذا 

مر داللت بر وجوب دارد پس ما بگوییم وجوب جائک زید فاکرمه، این اکرمه مقید به مجئ زید است پس فعل ا

 مقید است به مجیئ زید

شیخ اعظم میفرمایند از آنجایی که هیئات از معانی حرفیه اند و معانی حرفیه موضوع له آنها خاص است و جزئی 

ب قید هستند لذا اطالق و تقیید در آنها معنا ندارد یعنی وجوب نمیتواند مقید به مجیئ زید شود، پس باید جوا

را بزنیم به ماده یعنی بگوییم خود اکرام متوقف است بر آمدن زید نه وجوبش، یعنی حتی اگر زید هم نیاید این 

 وجوب شامل حال شما می شود ولی وقتی زید آمد خود اکرام هم باید بیاید.(

ع طرفینش در و پاسخ هم این است که این موضوع له خاص، مراد جزئی منطقی نیست و اطالق و تقیید به تب

 معانی حرفیه راه دارد.

 پس تمام این بحث ها برای بر طرف شدن این شبهه بود

 از آنجایی که جزوه در حال ویرایش هست، لطفا ایرادات احتمالی را حتما اطالع بدید

42698522190       @abdorreza692        کانال حلقه ثالثهhalqheh3 


