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The Role of Jurisprudence Scholars in the Reformation and the Development of
Lexical Issues (Compositional and Predicative Sentences as samples)
Abdelgabar Zargoosh Nasab 

Abstract
It seems that the Arabic linguists are unfamiliar with the literal language that is not
available to many of them, so that they will be able to find out in this field of
jurisprudence discussions in lexical and inventive research. While they have a great
role to play in lexical theory, and this is the discussion of the implications of
sentences and the opposite of it. Scientists have studied some aspects of semantics
(the argumentation), but these studies did not cover all the efforts of the principals in
this regard. This research has been the subject of a dissertation, newsletter and
interview between the news and the subject, and they have been implemented in the
light of the prominent literary and verbal views that resulted in five theories, each
with its own basis and arguments. Then the controversy over the famous comments
of the syntacticians was made by Razi Estar Abadi. Then, Shahid Sadr's controversy
on the theory of unity which is also the proof of the two sentences of the writings,
which is the opinion of Kefayeh, was investigated. It has been noted that there is a
difference between the two sentences even in their abstract status. Khoei believes in
the implication of compositional and predicative sentence expressing sensual, like
inform what happened in predicative sentence and not inform in compositional
sentence that rejected by Shahid Sadr then criticizes four protests of Khoei to the
famous opinion that it’s same implication of two sentences over full relation and has
approved the famous opinion. Finally Shahid Sadr believes in the opinion of
comparative relation. The comparative relation shares between two notions, first, the
comparative relation in terms of the condition of realization that it’s in predicative
sentence, second, to hold true in question world as its question in sentence, third, to
hold true in aspiration world in aspiration sentence. Hashemi Shahroudi continued
the way of his teacher (Shahid Sadr) and examined the issues of teacher and believe
in the content of verb clause in creating relation.
Keywords: Opinions, Compositional Sentence, Predicative Sentence, Literary,
Fundamentalists.
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دور علماء أصول الفقه يف تطوّر البحوث اللغوية؛
اجلمل اإلنشائية واخلربية منوذجًا
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امللخّص
موضوع البحث اللغوي عند األصوليني يبدو غريباً على الدارسني يف أقسام اللغة العربية ،فلم يتيسّر لكثري منهم االطّالع على ما
هلذا احلقل يف أصول الفقه من املساهمة يف الدراسات اللغوية والنحوية بالرغم من كونها مساهمة ذات أثر يف صياغة نظرية لغوية
وحنوية ،أال وهي حبث داللة اجلمل واملفهوم املخال

للممل .وقد قام بدراسة بعض أبعادها علماء املعاني والبيان ومع ذلك مل

يُستوعب جهد األصوليني فيما قدّموه يف هذا املضمار .وقد تطرّق هذا البحث إىل اجلمل اإلنشائية واخلربية واملشرتكة بني اخلرب
واإلنشاء مقارناً بينها على ضوء ما ذهب إليه األدباء واألصوليون من آراء ونظريات متميزة ،فاستخلص من آرائهم مخس نظريات
لكلّ منها أسسها وأدلّتها اخلاصة .ثم تناول مناقشة الرضي ملشهور النحاة .ومن ثم تناولت مناقشة السيد الشهيد الصدر لنظرية وحدة
مدلول اجلملتني اليت ذهب اليها صاحب الكفاية ،ورأى أ ّن االختالف بني اجلملتني موجود حتّى يف حالة جترّدهما من املدلول
التصديقي ،كما ردّ الشهيد الصدر على السيد اخلوئي الذي رأى داللة اجلملتني على إبراز أمر نفساني كقصد احلكاية يف اجلملة
اخلربية ،وقصد غري احلكاية يف اإلنشائية .فتناول أربعة اعرتاضات للسيد اخلوئي على نظرية املشهور ،وهي داللة اجلملتني على
النسبة التامّ ،وفنّدها مؤيّداً للمشهور .ويف نهاية املطاف ،ذهب السيد الشهيد إىل نظرية النسبة التصادقية .وإن النسبة التصادقية بني
مفهومني كما يقول السيّد الشهيد ،هلا حصص عديدة إحداها النسبة التصادقية بلحاظ وعاء التحقيق كما يف اجلملة اخلربية،
واألخرى التصادق يف عامل السؤال واالستفهام كما يف مجلة االستفهام ،وثالثة التصادق يف عامل التمنّي .وقد استمرّ على نهمه
تلميذه السيد اهلامشي الشاهرودي فعلّق وسلّط الضوء على تقريراته ورأى أنّ مفاد اجلملة الفعلية هو النسبة التحققية

.
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1ـ املقدمة
اضطرّ األصوليون إىل دراسة البحوث اللغوية نظراً حلاجتهم املاسّة إليها يف استنباط األحكام وأسسها من القرآن الكريم والسنة
الشريفة مما يطلق عليه يف علم أصول الفقه مباحث األلفاظ واملبادئ اللغوية .فناقشت هذه الدراسة اجلمل اإلنشائية واخلربية من
وجهة نظر األدباء واألصوليني .فكثري منهم يوافق األدباء والنحاة والبالغيني يف كون اجلملة اخلربية حتكي وتكش بلفظها عن معنى
موجود قبل اللفظ أو بعده،واإلنشائية موجدة ملدلوهلا باللفظ نفسه وقسّموا اجلملة إىل التامّة والناقصة ،وأطلق كثري منهم مصطلح
اجلملة الناقصة على ذات النسبة الناقصة كمملة املضاف واملضاف إليه ومجلة الوص  .ويعدّون مجليت الشرط واجلواب ومجلة
الصلة من اجلمل التامّة،وإن مل يصحّ السكوت عليها ،نظراً الحتوائها على نسبة تامة بني املسند واملسند إليه .واختلفوا يف مفادها،
فذهب املشهور إىل أنها موضوعة بإزاء النسبة الناقصة ،بينما ذهب السيّد اخلوئي إىل أنها موضوعة للتخصيص والتضييق .فعبارة
«الرجل الكاتب» تدلّ على تضييق مفهوم الرجل بكونه كاتباً .و«كتاب عليّ» تدلّ على احلصّة اخلاصة من الكتاب املقيّد بكونه لعليّ.
وذهب الشهيد الصدر إىل أنّ اجلمل الناقصة كقولنا ضرب زيد موضوعة للنسب التحليلية،مبعنى أنّ ما بإزائه وجود ذهين واحد،
والنسبة جزء حتليلي للمركب املوجود بذلك الوجود ،ويستحيل فرض نسبة واقعية يف هذا ا اجملال .بينما النسب التامة تكون واقعية
يف الذهن.
كما قسّموا اجلملة التامّة إىل االمسية والفعلية والشرطية إىل اإلنشائية واخلربية .فإن كانت حاكية عن واقع خارجي فهي خربية،
وإذا مل تكن هلا حقيقة ثابتة وواقع خارجي ،وجمرّد أن اللفظ هو الذي يوجد النسبة ،فاجلملة حينذذ إنشائية .وقد تعرّض هذا
البحث لنظريات األصوليني حول اجلمل اإلنشائية واخلربية مقارناً بني مجليت اإلنشاء واخلرب على ضوء آراء علماء أصول الفقه كما
تناول نظرية الرضي من خالل عرض نظرية املشهور للنحاة والبالغيني مستعرضاً اعرتاضه على ما ذهب إليه مجهور النحاة.
7ـ أسذلة البحث
1ـ ما الفرق بني اجلملتني اإلنشائية واخلربية؟
7ـ ما هو االختالف بني األدباء واألصوليني حول اجلملتني؟
3ـ ما هي النظريات الرئيسية حول اإلنشائية واخلربية؟
3ـ منهج البحث
منهمي يف البحث منهج الواص املقوِّم ،فحاولت أن يكون وصفي خلطوات األدباء واألصوليني ألعرض وجهة نظرهم بالنص
مرة وبالتلخيص آلرائهم مرة أخرى على أن يكون التلخيص حمتفظاً بأسلوب حتليلهم للموضوع وطرق االستدالل عليها.
4ـ خلفية البحث
سعيت ـ جهد املستطاع ـ يف البحث عن خلفية اجلملتني اإلنشائية واخلربية ،فما عثرتُ على دراسة مستقلة تناولتهما ،وكلّ ما
الحظته يف الكتب النحوية والبالغية هو التطرّق إليهما بصورة مبعثرة وبنحو مقتضب .أما يف الكتب األصولية فقد أسهم األصوليون
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يف التطرق إليهما ضمن مباحث األلفاظ ومبادئ اللغة يف كتبهم األصولية ،كاحملقّق اخلراساني يف كفاية األصول والسيّد اخلوئي يف
أجود التقريرات والفياض يف احملاضرات والشهيد الصدر يف كتابه دروس يف علم األصول و . ...
كما أحصيت إسهامات األصوليني يف كتبهم املدونة يف أصول الفقه ،فما عثرت على نظرية رئيسية أخرى ،ما عدا النظريات
اخلمس .وكلّ ما حبث حول اجلملتني يصبّ يف هذه النظريات أو املتفرعة منها.
5ـ اإلنشاء واخلرب لغة واصطالحاً
لقد ورد يف شرح خمتصر املعاني لسعد الدين التفتازاني« :الكالم إن كان لنسبته خارج يف أحد األزمنة الثالثة ـ أي يكون بني الطرفني يف
اخلارج نسبة ثبوتية أو سلبية ـ تطابق تلك النسبة ذلك اخلارج بأن يكونا ثبوتيني أو سلبيني أو ال تطابقه بأن تكون النسبة املفهومة من الكالم
ثبوتية ،واليت بينهما يف اخلارج والواقع سلبية أو بالعكس فخرب ،وإال ،أي وإن مل يكن لنسبته خارج كذلك فإنشاء» (بال تا ،ص .)31

وقد أنكر اجلاحظ احنصار اخلرب يف الصدق والكذب وأثبت الواسطة وزعم أنّ صدق اخلرب هو مطابقته للواقع مع االعتقاد بأنّه
مطابق؛ وكذب اخلرب هو عدم مطابقته للواقع مع اعتقاد أنه غري مطابق ،ما عدا هذين القسمني ،وهو أربعة .أعين املطابقة مع
اعتقاد عدم املطابقة أو بدون االعتقاد أصالً،عدم املطابقة مع اعتقاد املطابقة أو بدون االعتقاد أصالً ليس بصدق وال كذب (املصدر

نفسه ،ص  .)35يقول اهلامشي يف جواهر البالغة« :اإلنشاء لغة االجياد؛ واصطالحاً كالم ال حيتمل صدقاً وال كذباً لذاته ،حنو اغفر
وارحمْ ،فال ينسب إىل قائله صدق أو كذب .وإن شذت فقل يف تعري اإلنشاء هو ما ال حيصل مضمونه وال يتحقّق إال إذا تلفّظت
به ،فطلب الفعل يف افعل وطلب الك ّ يف ال تفعل وطلب احملبوب يف التمنّي وطلب الفهم يف االستفهام وطلب اإلقبال يف النداء.
كلّ ذلك ما حصل إال بنفس الصيغ املتلفظ بها .وينقسم اإلنشاء إىل نوعني :إنشاء طليب وإنشاء غري طليب .فاإلنشاء غري الطليب ما
ال يستدعي مطلوباً غري حاصل وقت الطلب ،ويكون بصيغ املدح والذمّ وصيغ العقود والقسم والتعمب والرجاء ،وكذا يكون
بربّ ولعلّ وكم اخلربية و  . ...وأكثر صيغه يف األصل إخبار نقلت إىل اإلنشاء .اإلنشاء الطليب هو الذي يستدعي مطلوباً غري حاصل
يف اعتقاد املتكلم وقت الطلب .وأنواعه مخسة :األمر والنهي واالستفهام والتمين والنداء» (1141م ،ص  11ـ .)21

إ ّن اجلملة اخلربية موضوعة للنسبة التامة ،منظوراً إليها مبا هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه ،وأنّ اإلنشائية موضوعة للنسبة
التامة ،منظوراً إليها مبا هي نسبة يراد حتقيقها .يرى الشهيد الصدر يف احللقة األوىل من دروس يف علم األصول أ ّن اجلملة عادةً تقسم
إىل خربية وإنشائية ،وحنن يف حياتنا االعتيادية حنسّ بالفرق بينهما،فأنت حني تتحدّث عن بيعك للكتاب باألمس ،وتقول :بعت
الكتاب بدينار ،ترى أ ّن اجلملة ختتل بصورة أساسية عنها حني تريد أن تعقد الصفقة مع املشرتي فعالً ،فتقول له :بعتك الكتاب
بدينار.
وبالرغم من أنّ اجلملة يف كلتا احلالتني تدلّ على نسبة تامة بني البيع والبائع،خيتل

فهمنا للمملة وتصوّرنا للنسبة يف احلالة

األوىل عن فهمنا للمملة ،وتصوّرنا للنسبة يف احلالة الثانية .فاملتكلم حني يقول يف احلالة األوىل :بعت الكتاب بدينار ،يتصور
النسبة مبا هي حقيقة واقعة ،الميلك من أمرها فعالً شيذاً إال أن خيرب عنها أذا أراد .وأما حني يقول يف احلالة الثانية :بعتك الكتاب
بدينار ،فهو يتصوّر النسبة ال مبا هي حقيقة واقعة مفروغ عنها ،بل يتصوّرها بوصفها نسبة يراد حتقيقها ونستخلص من ذلك أنّ
اجلملة اخلربية موضوعة للنسبة منظوراً إليها مبا هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه ،واجلملة اإلنشائية موضوعة للنسبة التامة
منظوراً مبا هي نسبة يراد حتقيقها (الصدر1476،هـ ،ج  ،1ص  .)11وجاء يف حقائق األصول اخلرب يف االصطالح اخلرب هو الكالم الذي
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يكون لنسبته خارج تطابقه أو ال تطابقه ،واإلنشاء كالم ليس لنسبته خارج كذلك ،وكالهما قسمان من املركب التام ،وهو ما
يصحّ االكتفاء به يف مقام اإلفهام ويقابله الناقص (احلكيم الطباطبائي ،بال تا ،ج  ،1ص  .)72الينبغي اإلشكال يف أ ّن اإلنشائية
ك يف احنفاض
واالخبارية إمنا تكون بلحاظ املدلول التام ,فاملداليل والنسب الناقصة التتّص باإلنشائية واإلخبارية كما ال ينبغي الش ّ
الفرق بني اجلملة اإلنشائية واإلخبارية بلحاظ مرحلة املدلول التصوري ،بناءً على ما هو الصحيح من أ ّن املداليل التصديقية خارجة
من املداليل الوضعية واالستعمالية ،وهلذا جند وجدانا الفرق بني اجلملتني حتى اذا مسعناهما من الفظ غري ذي شعور (اهلامشي
الشاهرودي 1431،هـ ،ج  ،1ص 111ـ .)111

6ـ نظريات حول اجلمل اإلنشائية واخلربية
ذهب األصوليون مذاهب شتّى يف تفسري الفارق بني اإلنشائية واخلربية .فكثري منهم يوافق النحاة والبالغيني يف كون اجلملة اخلربية
حتكي وتكش

بلفظها عن مدلول موجود قبل اللفظ أو سيوجد بعده ،واإلنشائية موجدة ملدلوهلا باللفظ نفسه .فدرسوا داللة

اجلملتني نظري ما حبثه البالغيون يف أساليب اخلرب واإلنشاء ،وزادوا على البالغيني يف حتليلهم للنسب اخلاصة اليت تدلّ عليها
األدوات اإلنشائية كأدوات التمنّي والرتجّي والنداء واالستفهام و ...إخل ،مبا مل حيلّله البالغيون .فتستخلص آراء النحاة والبالغيني
واألصوليني يف مخس نظريات فذّة وهي:
أ ـ نظرية وحدة مدلول اجلملتني،وأنّ اإلنشاء واخلرب من شؤون ودواعي االستعمال.
ب ـ نظرية وضع اجلملتني إلبراز أمرنفساني ،كقصد احلكاية يف اجلملة اخلربية وقصد اإلنشاء يف اجلملة اإلنشائية.
ج ـ نظرية املشهور وهي وضع اجلملتني للنسبة التامة.
د ـ نظرية النسبة التصادقية 1وهي نظرية حديثة يف هذا املضمار ابتكرها اإلمام الشهيد الصدر.
ه ـ نظرية النسبة التحققية 7يف مفاد اجلملة الفعلية وهي نظرية السيد اهلامشي .
 2ـ نظرية وحدة مدلول اجلملتني وأن اإلنشاء واخلرب من شؤون االستعمال
يعتقد اآلخوند اخلراساني وحدة املدلول الذي استعملت فيه اجلملتان اخلربية واإلنشائية،وأنّ اإلنشاء واإلخبار من شؤون ودواعي
االستعمال ،فال دخل هلما يف املوضوع له أو املستعمل فيه ،فهما خارجان عن مدلول اجلملة .فاالختالف يف قصد املتكلم .فإن
قصد بكلمة بعت،مثالً احلكاية عن ثبوت نسبة البيع إىل نفسه يف موطنها ،فذلك إخبار؛ وإن قصد بها إجياد البيع فذلك إنشاء،
فاإلخبارية واإلنشائية من أطوار وشؤون االستعمال ومنوطتان بقصد املتكلم .فيقول يف الكفاية :االختالف بني االسم واحلرف يف
الوضع يكون موجباً لعدم جواز استعمال أحدهما يف موضع اآلخر ،وإن اتّفقا فيما له الوضع (املعنى املوضوع له)،وقد عرفت أن
حنو إرادة املعنى (من االستقاللية واآللية) اليكاد ميكن أن يكون من خصوصياته ومقوماته .ثم اليبعد أن يكون االختالف يف اخلرب

 .1وهي أن مدلول اجلملة اخلربية ،حنو :خالد شاعر ،هو النسبة التصادقية أي أنّ الذهن يصوّرمن مساع اجلملة أنّ خالداً وشاعراً متصادقان على
موضوع واحد ،وهذه النسبة هي نفس النسبة يف اجلملة املتمّحضة لإلنشاء ،حنو :هل خالد شاعر.
 .7وهي أنّ الذهن يصوّر من اجلملة الفعلية حتقّق احلدث وخروجه من العدم واحلدوث إىل الوجود.
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واإلنشاء أيضاً كذلك (أي يف كيفية الوضع مع احتادهما يف املدلول واملعنى املوضوع له) ،فيكون اخلرب موضوعاً ليستعمل يف حكاية
ثبوت معناه يف موطنه ،واإلنشاء موضوعاً ليستعمل يف قصد حتققه وثبوته ،وإن اتّفقا فيما استعمال فيه ( 1371هـ ،ج  ،1ص .)6

فتبيّن مما ذكر أ ّن األمر الذي جيعل اجلملتني خربيتني أو إنشائيتني ليس هو املعنى الذي استعمل فيه لفظ اجلملة ،بل هو دواعي
استعمال اجلملة .ومن املعلوم أن دواعي االستعمال خارجة عن املعنى املستعمل فيه ،فاإلنشاء واإلخبار خارجان عن املعنى الواحد
للمملة.
 1ـ نقد نظرية اآلخوند اخلراساني
يردّ عليه أوالً أ ّن اإلنشاء واإلخبار من شؤون االستعمال ،فال يعقل دخلهما يف املستعمل فيه ويف اجلمل املشرتكة بني اإلنشاء واخلرب
يكون املعنى واحداً .ففي وحدة مدلول هذه اجلمل أنها تدلّ على معنى واحد هو نسبة مضمون املسند فعالً كان أو امساً إىل املسند
إليه سواء كانت اجلملة يف مقام اإلخبار عن مضمونها أو يف مقام اإلنشاء ،وكلّ ما بينهما من فرق أن املتكلم قد يقصد الكش عن
ثبوت النسبة يف الواقع فتكون اجلملة اخلربية ،وقد يقصد أمراً آخر هو إنشاء النسبة وإجيادها يف الواقع فتكون إنشائية .ثانياً أ ّن ادعائه
هذا ال يصحّ إال يف خصوص األلفاظ املشرتكة يف اإلنشاء واخلرب كصيغة "بعت" .فإذا استعملت يف العقد تكون لإلنشاء ويف غري العقد
تكون خرباً ،وأما املختصة بأحدهما كاجلملة االمسية املختصة باإلخبار وصيغة أفعل املختصّة باإلنشاء فال يصحّ ادّعائه لعدم
معهودية صحة قصد اإلخبارية باأللفاظ املختصّة باإلنشاء واإلنشائية باأللفاظ املختصة باإلخبار .ثالثاً ردّ الشهيد الصدر عليه بعد أن
عرض ما ذهب إليه صاحب الكفاية من أنّ النسبة اليت تدلّ عليها "بعت" يف حال اإلخبار ،و"بعت" يف حال اإلنشاء واحدة ،وعدم
الفرق بني اجلملتني يف املدلول التصوري وناقشه يف أن الفرق بينهما يف املدلول التصديقي هلما ،قائالً:وهناك من يذهب من العلماء
كصاحب الكفاية إىل أنّ النسبة اليت تدلّ عليها "بعت" يف حال اإلخبار ،و"بعت" يف حال اإلنشاء واحدة ،وال يوجد أيّ فرق يف
مرحلة املدلول التصوري بني اجلملتني ،وإمنا الفرق يف مرحلة املدلول التصديق؛ ألنّ البائع يقصد باجلملة إبراز اعتبار التمليك بها،
وإنشاء املعاوضة عن هذا الطريق ،وغري البائع يقصد باجلملة احلكاية عن مضمونها ،فاملدلول التصديقي خمتل

دون املدلول

التصوري .ومن الواضح أ ّن هذا الكالم إذا تعقّلناه فإنّما يتمّ يف اجلملة املشرتكة بلفظ واحد بني اإلنشاء واإلخبار ،كما يف "بعت" وال
ميكن أن ينطبق على ما خيتصّ به اإلنشاء أو اإلخبار من مجل ،فصيغة األمر مثالً مجلة إنشائية وال تستعمل للحكاية عن وقوع
احلدث ،وإمنا تدلّ على طلب وقوعه وال ميكن القول هنا بأنّ املدلول التصوري ألفعل نفس املدلول التصوّري للمملة اخلربية،وأنّ
الفرق بينهما يف املدلول التصديقي فقط ،والدليل على عدم إمكان هذا القول أّنا حنسّ بالفرق بني اجلملتني حتى يف حالة جتردهما
عن املدلول التصديقي ومساعهما من الفظ ال شعور (صدر 1476 ،هـ ،ج  ،1ص .)11

 1ـ نظرية وضع اجلملتني إلبراز أمر نفساني
إن اجلملة اإلنشائية موضوعة إلبراز أمر نفساني يف اخلارج،مبربز من قول أو فعل أو ما شاكل ذلك .واجلملة اخلربية موضوعة إلبراز
أمر نفساني كقصد احلكاية .فاجلملتان تشرتكان يف أصل اإلبراز والداللة على أمر نفساني ،والفرق بينهما يف ما يتعلّق به اإلبراز،

وإن املتص بالصدق والكذب مدلول اجلملة ،واجلملة تتّص بهما بتبع مدلوهلا .وقد ورد يف كتاب حماضرات يف أصول الفقه

 6حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (اخليريف الشتاء 7419هـ .ق7196 /هـ .ش) ـ العدد 71

(تقريرات السيد اخلوئي) أن اجلملة اإلنشائية وضعت للداللة على قصد املتكلم إلبراز أمر نفساني غري قصد احلكاية عند إرادة
تفهيمه واجلملة اخلربية موضوعة للداللة على قصد املتكلم احلكاية عن الواقع ثبوتاً أو نفياً (الفياض 1411 ،هـ،ج  ،1ص .)11

 11ـ مناقشة السيد اخلوئي لصاحب الكفاية واملشهور
ينكر السيد اخلوئي ما ذهب إليه املشهور من داللة اجلملتني على النسبة التامة كما يردّ على ما ذهب إليه صاحب الكفاية من وحدة
مدلول اإلنشاء واإلخبار واختالفهما من ناحية الداعي اىل االستعمال .فيقول :ما ذكره صاحب الكفاية مبين على ما هو املشهور
بينهم،بل املتسامل عليه من أنّ اجلمل اخلربية موضوعة لثبوت النسبة يف اخلارج أوعدم ثبوتها فيه ،فإن طابقت النسبة الكالمية
النسبة اخلارجية فصادقة ،وإال فكاذبة .وأنّ اجلمل اإلنشائية موضوعة إلجياد املعنى يف اخلارج الذي يعرب عنه بالوجود اإلنشائي ،كما
صرّح يف عدة من املوارد ،وقال:إنّ الوجود اإلنشائي حنو من الوجود ،ولذا ال يتّص بالصدق أو الكذب ،فإّنه على هذا ال مانع
من أن يكون املعنى واحداً يف كلتا اجلملتني ،وكان االختالف بينهما من ناحية الداعي إىل االستعمال .أقول :يقع الكالم هنا يف
مقامني :املقام األول يف اجلملة اخلربية ،واملقام الثاني يف اجلملة اإلنشائية .أما الكالم يف املقام األول ،فالصحيح هو أن اجلملة
اخلربية موضوعة للداللة على قصد احلكاية واإلخبار عن الثبوت أو النفي يف الواقع،ومل توضع للداللة على ثبوت النسبة يف الواقع
أو نفيها عنه؛ وذلك لسببني :السبب األول أنها ال تدلّ على ثبوت النسبة خارجاً أو على عدم ثبوتها ولو ظناً ،مع قطع النظر عن
حال املخرب وعن القرائن اخلارجية ،مع أن داللة اللفظ ال تنفكّ عن مدلوله الوضعي بقانون الوضع ،وإال مل يبق للوضع فائدة . ...
إنّ قانون الوضع والتعهّد يقتضي عدم ختل اللفظ عن الداللة على معناه املوضوع له يف نفسه ،فلو كانت اجلملة اخلربية موضوعة
للداللة على النسبة اخلارجية لدلّت عليها ال حمالة.
والسبب الثاني أن الوضع على ما سلكناه عبارة عن التعهد وااللتزام النفساني ،ومقتضاه تعهد كل متكلم من أهل أيّ لغة أنه
متى ما قصد تفهيم معنى خاص ،أن يتكلم بلفظ خمصوص فاللفظ مفهم له ودالّ على أن املتكلم أراد تفهيمه بقانون الوضع .ومن
الواضح أن التعهد وااللتزام ال يتعلّقان إال بالفعل االختياري ،إذ ال معنى للتعهد باإلضافة اىل أمرغري اختياري ،ومبا أنّ ثبوت
النسبة أو نفيها يف الواقع خارج عن االختيار فال يعقل تعلّق االلتزام والتعهد به ،فالذي ميكن أن يتعلق االلتزام به هو إبراز قصد
احلكاية يف اإلخبار وإبراز أمر نفساني غري قصد احلكاية يف اإلنشاء؛ ألنهما أمران اختياريان داعيان إىل التكّلم باللفظ يف اجلملة
اخلربية واإلنشائية .إذا عرفت ذلك فنقول :على ضوء هذا البيان قد أصبحت النتيمة أنّ اجلملة اخلربية مل توضع للداللة على ثبوت
النسبة يف اخلارج أو نفيها عنه ،بل وضعت إلبراز قصد احلكاية واإلخبار عن الواقع ونفس األمر  ...الفرق بني اجلمل اخلربية وبني
اجلمل اإلنشائية يف الداللة الوضعية ،فكما أن اجلملة اإلنشائية ال تتّص

بالصدق أو الكذب ،بل أنها مربزة ألمر من األمور

النفسانية ،فكذلك اجلملة اخلربية فإنها مربزة لقصد احلكاية عن الواقع نفياً أو إثباتاً،حتى فيما إذا علم املخاطب كذب املتكلم يف
إخباره.
فاجل ملة اإلنشائية واإلخبارية تشرتكان يف أصل اإلبراز والداللة على أمر نفساني،وإمنا الفرق بينهما فيما يتعلق به اإلبراز ،فإنه
يف اجلملة اإلنشائية أمر نفساني ال تعلق له باخلارج،ولذا ال يتص

بالصدق أو الكذب بل يتّص

اخلربية أمر متعلق باخلارج ،فإن طابقه فصادق ،وإال فكاذب .ومن هنا يتضح أنّ املتّص

بالوجود أو العدم .ويف اجلملة

بالصدق والكذب هو مدلول اجلملة ال

نفسها واتّصاف اجلملة بهما هو بتبع مدلوهلا وبالعرض واجملاز .ثم يقول :وأما الكالم يف املقام الثاني فالصحيح هو أن اجلملة
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اإلنشائية موضوعة إلبراز أمر نفساني غري قصد احلكاية ،ومل توضع إلجياد املعنى يف اخلارج .والوجه يف ذلك هو أنهم لو أرادوا
باإلجياد اإلجياد التكويين كإجياد اجلوهر والعرض لبطالنه من الضروريات اليت ال تقبل النزاع ،بداهة أن املوجودات اخلارجية بشتى
أشكاهلا وأنواعها ليست مما توجد باإلنشاء ،كي ؟ واأللفاظ ليست واقعة يف سلسلة عللها وأسبابها كي توجد بها؟! وإن أرادوا به
اإلجياد اإلعتباري ،كإجياد الوجوب واحلرمة أو امللكية والزوجية وغري ذلك ،فريده أنّه يكفي ذلك نفس االعتبار النفساني من دون
حاجة إىل اللفظ والتكلم به ،ضرورة أن اللفظ يف اجلملة اإلنشائية ال يكون علة إلجياد األمر االعتباري ،وال واقعاً يف سلسلة علته،
فإنه يتحقق باالعتبار النفساني ،سواء أكان هناك لفظ يتلفظ به أم مل يكن ،نعم اللفظ مربز له يف اخلارج ،ال أنه موجود له،
فوجوده بيد املعترب وضعاً ورفعاً .وقد ظهر مما قدمناه أنّ اجلملة اإلنشائية ـ بناء على ما بيناه من أن الوضع عبارة عن التعهد وااللتزام
النفساني ـ موضوعة إلبراز أمر نفساني خاص ،فكلّ متكلم متعهّد بأنه متى ما قصد إبراز ذلك يتكلم باجلملة اإلنشائية ،مثالً إذا
قصد إبراز اعتبار امللكية يتكلم بصيغة "بعت" أو "ملكت" .وإذا قصد إبراز اعتبار الزوجية يربزه بقوله "زوجت" أو "أنكحت" .وإذا
قصد إبراز اعتباره املادة على عهدة املخاطب،يتكلم بصيغة أفعل وهكذا .ومن هذا قلنا :إنه ال فرق بينهما وبني اجلملة اخلربية يف
الداللة الوضعية واإلبراز اخلارجي ،فكما أنها مربزة العتبار من االعتبارات كامللكية والزوجية وحنوهما فكذلك تلك مربزة لقصد
احلكاية واإلخبار عن الواقع ونفس األمر .فيحصل مما ذكرناه أنه ال وجه ملا ذكره احملقق صاحب الكفاية من أن طبيعة املعنى يف
اإلنشاء واإلخبار واحد ،وإمنا االختالف بينهما من ناحية الداعي إىل االستعمال.
فإنك عرفت اختالف املعنى فيهما ،فإنه يف اجلملة اخلربية شيء ،ويف اجلملة اإلنشائية شيء آخر .ومما يؤكد ما ذكرناه أنه لو كان
معنى اإلنشاء واإلخبار واحد بالذات واحلقيقة،وكان االختالف بينهما من ناحية الداعي ،كان الالزم أن يصبح استعمال اجلملة
االمسية يف مقام الطلب كما يصحّ استعمال اجلملة الفعلية فيه (املصدر نفسه ،ص  111ـ .)15

إن الصادق والكاذب برأي السيد اخلوئي هو املخرب به ال اجلملة نفسها ،فالكالم من ناحية الداللة ال يوص

بأنه صادق أو

كاذب.
 11ـ نقد نظرية السيد اخلوئي
بنى السيد اخلوئي أدلّته يف إنكار داللة اجلملة على النسبة التامة على رأيه يف أنّ الداللة الوضعية للمملة داللة تصديقية ،ورأيه
هذا ناشئ من رأيه اآلخر يف أنّ حقيقة الوضع عبارة عن التعهد وااللتزام النفساني .وكال الرأيني موضع التأمل عند األصوليني.
فيناقش السيد الشهيد الصدر السيد اخلوئي فريى يف هذا الصدد أن حقيقة الوضع بعد أن كانت عبارة عن التعهد عند السيد اخلوئي
فال حمالة يتعلق بأمر اختياري .وما هو اختياري يقصد احلكاية أو اإلنشاء ال ثبوت النسبة أو عدم ثبوتها ويرد عليه أ ّن وضع اجلملة
للنسبة ال يراد به إال نفس ما يراد ،حني يقال مثالً :إن "من" موضوعة للتحصيص أو أ ّن "نار" موضوعة للمسم احملرق .فلماذا
اليعرتض هناك ،ويقال:إنّ التحصيص أو اجلسم احملرق ال معنى للتعهد به كما ال معنى للتعهد بالنسبة.
إنّ حلّ املغالطة بناء على التعهد يكون املعنى املوضوع له حقيقة أمراً نفسانياً دائماً حتى يف الكلمات اإلفرادية واحلروف ،وهو
قصد إخطار املعنى تصوراً يف ذهن السامع فقصد إخطار التحصيص ،مثالً هو معنى "من" بناء على مسلك التحصيص يف احلروف
وقصد إخطار صورة اجلسم احملرق هو معنى كلمة "نار" .وبناءً على هذا يعود النزاع بني املسلكني يف باب اجلملة التامة بعد الفراغ عن
كونها موضوعة ألمر نفساني إىل اخلالف يف تعيني هذا األمر النفساني ،فهل هو قصد إخطار النسبة تصوراً أو قصد احلكاية عنها؟
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فاألول هو املدعى يف مسلك املشهور بعد افرتاض عدم بطالن التعهد ،والثاني هو املدّعى يف مسلك السيد اخلوئي وهكذا يتضح أنّ
كون الوضع هو التعهد ال يعني أحد القولني يف املقام .ثم يقول :إننا تارة نتكلم على مبنى كون الوضع غري التعهد ،وأخرى على
مبنى أن الوضع هو التعهد .فعلى األول تكون الداللة الوضعية دائماً تصورية،إذ ال يعقل نشوء أكثر من ذلك من الوضع بناء على
عدم إرجاعه إىل التعهد .فمملة "زيد عامل" داللتها الوضعية تصورية أيضاً ،وأما داللتها التصديقية على قصد احلكاية فليست
وضعية بل مبالك الظهورات احلالية والسياقية .وأما على الثاني فالداللة الوضعية تصديقية دائماً حتى يف الكلمات اإلفرادية ،حيث
أنها تدلّ داللة تصديقية على قصد إخطار املعنى ،وتكون اجلملة التامة مثل "زيد عامل" ذات داللة وضعية تصديقية على املسلكني
معاً .غاية االمر أ ّن مدلوهلا الوضعي التصديقي على مسلك السيد اخلوئي هو قصد احلكاية ،وعلى مسلك املشهور مدلوالً وضعياً،
بل مدلوالً تصديقياً سياقياً ينشأ من قرائن احلال والسياق (اهلامشي الشاهرودي1476،هـ ،ج  ، 1ص  761ـ .)766

 17ـ نظرية املشهور هي وضع اجلملتني للنسبة التامة
إن كان للنسبة التامة مطابق خارج مفهوم اجلملة فهي خربية ،وإال فإنشائية .وبعبارة أخرى ،تدلّ اجلملة اخلربية على نسبة تامة هلا
خارج تطابقه ،فتكون صادقة أو ال تطابقه فتكون كاذبة .واإلنشائية تدلّ على إجياد نسبة تامة ال مطابق هلا يف اخلارج،فال توص
بالصدق والكذب ،وليس لنسبة اجلملة اإلنشائية واقع خارجي ،وإمنا اللفظ هو الذي يوجد واقعها ،فلذلك وصفت بأنها موجدة
ملعناها بينما لنسبة اجلملة اخلربية واقع خارجي قبل التلفّظ باجلملة ولذلك وصفت بأنها حاكية عنه.
يقول سعدالدين التفتازاني:الكالم إما خرب وإما إنشاء،ألنه ال حمالة يشتمل على نسبة تامة بني الطرفني ،قائمة بنفس املتكلم،
وهي تعلق أحد الشيذني باآلخر حبيث يصحّ السكوت عليه،سواء كان إجياباً أو سلباً أو غريهما كما يف اإلنشائيات وتفسريها بإيقاع
احملكوم به على احملكوم عليه،أوسلبه عنه خطأ يف هذا املقام،ألنه ال يشمل النسبة يف الكالم اإلنشائي .فال يصحّ التقسيم ألن الكالم
إن كان لنسبته خارج يف أحد األزمنة الثالثة أي يكون بني الطرفني يف اخلارج نسبة ثبوتية أو سلبية تطابق تلك النسبة ذلك اخلارج،
بأن يكونا ثبوتتني أو سلبيتني أو ال تطابقه بأن تكون النسبة املفهومية من الكالم ثبوتية،واليت بينهما يف اخلارج والواقع سلبية ،أو
بالعكس فخرب ،وإن مل يكن لنسبته خارج كذلك فإنشاء .وحتقيق ذلك أن الكالم إما أن تكون نسبته حبيث حتصل من اللفظ،
ويكون اللفظ موجداً هلا من غري قصد إىل كونه داالً على نسبة حاصلة يف الواقع بني الشيذني وهو اإلنشاء،أو تكون نسبته حبيث
يقصد أ ّن هلا نسبة خارجة تطابقه أو ال تطابقه وهو اخلرب ،أل ّن النسبة املفهومة من الكالم احلاصلة يف الذهن ال بدّ أن تكون بني
الشيذني ،ومع قطع النظر عن الذهن ال بدّ وأن يكون بني هذين الشيذني يف الواقع نسبة ثبوتية ،بأن يكون هذا ذاك أو سلبية بأن ال
يكون هذا ذاك (التفتازاني ،بال تا ،ص  37ـ .)31

املعروف عند مجهور النحاة والبالغيني أ ّن اجلملة اخلربية تكش عن معنى موجود يف اخلارج ،قبل التلفّظ فال توجد معنى مل
يكن موجوداً ،فيوص

الكالم بالصدق إن طابق اخلارج ،وبالكذب إن مل يطابقه .أما اإلنشائية فتوجد معنى يف اخلارج مل يكن

موجوداً قبل اللفظ حنو التمنّي يف ليت والرتجّي يف لعلّ واالستفهام يف هل واملدح والذمّ يف نعم وبذس و ...إخل .فال يوص الكالم
الذي تدخله هذه األدوات بالصدق والكذب عندما تقول" :بذست املرأة هند" فإمنا تنشأ وحتدث الذم ،وليس الذم موجوداً يف
اخلارج ليوص بالصدق أو الكذب.
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إذن تقسيم املشهور للمملتني قائم على أن النسبة التامة إن كان هلما مطابق خارج مفهوم اجلملة فهي خربية وإال إنشائية،
واالفرتاق عندهم هو أ ّن اخلربية ما كان لنسبتها واقع خارجي قبل النطق بها فيصبح وصفها بالصدق والكذب ،واإلنشائية ليس
لنسبته هذا الواقع اخلارجي ،وإمنا اللفظ هو الذي يوجد واقعها وهلذا وصفت اخلربية بأنها حاكية ملعناها واإلنشائية بأنها موجدة
ملعناها.
 13ـ نقد نظرية املشهور
ميكن نقد هذه النظرية بأ ّن ليس هناك وجودان مستقّالن؛ أحدهما وجود اللفظ واآلخر وجود املعنى .وإمنا هناك وجود واحد للفظ
واملعنى ،بل وجود اللفظ هو وجود معناه سواء كان خرباً او إنشاءاً ،وهذا الوجود ينسب للفظ أصالة وللمعنى عرضاً كما أن
حدوث املعنى باللفظ أمر مشرتك بني اإلنشاء واإلخبار ،فإن مفاد "بعت" إنشاءاً أو إخباراً واحد ،وهو نسبة البيع إىل املتكلم وإن
كان الفرق بينهما أنه إذا قصد وجود تلك النسبة خارجاً بوجود اللفظ فاجلملة إنشائية ،وإذا قصد زيادة على ذلك حكاية عن وجود
النسبة فاجلملة خربية.
 14ـ حوار هادئ بني مجهور النحاة والرضي
مبا أ ّن بعض األصوليني ذهبوا إىل ما ذهب إليه مجهور النحاة وقد ناقشهم الرضي األسرتآبادي ،فلذلك عرضنا هذا احلوار
لصلته بصلب املوضوع .يناقش الرضي اجلمهور بأن املتكلم جبملة "زيد أفضل من عمرو" قد أوجد التفضيل وال ميكن تكذيبه بذلك
يقال :إنك مل تفضل ،بل التكذيب يتعلّق بأفضلية زيد ،وحنو "زيد قائم" خرب بال شك وال حيتمل الصدق والكذب من حيث نفس
اإلخبار الذي هو فعل املخرب ألنه أوجده بهذا اللفظ قطعاً ،بل التكذيب والتصديق من حيث املخرب به ،وهو ثبوت القيام لزيد.
(1311هـ ،ج  ،7ص  .)311وناقش النحاة والبالغيون كالم الرضي هذا بأن الكالم يف مدلول اجلملتني التفضيل واإلخبار وإن كانا
فعل املتكلم الذي أوجده بقوله "أزيد أفضل من عمرو" أو "زيد قائم" ،إال أن كالً منهما ليس مدلول اخلرب ،بل مدلوله احلكم
بالنسبة بني طريف اإلسناد أي "ثبوت األفضلية أو ثبوت القيام لزيد" وهو حمتمل للصدق والكذب فاليكون إنشاءاً ،أما مدلول مجلة
"نعم الرجل زيد" أو "ما أحسن زيداً" فهو إحداث املدح أو إحداث التعمب .أما "حسن زيد مثال" فالزم عريف للمعنى املوجود،
وليس مقصوداّ من الصيغة فال يالزم كونها خرباً (املصدر نفسه) .واعرتض ابن هشام يف شرح شذور الذهب على بعض النحويني يف
تقسيمهم الكالم إىل ثالثة أنواع :خرب وطلب وإنشاء ،ورأى أ ّن الطلب من أقسام اإلنشاء ،فقال:كذلك انقسم الكالم إىل ثالثة
أنواع :خرب وطلب وإنشاء ،وضابط ذلك أنه إما أن حيتمل التصديق والتكذيب أو ال؛ فإن احتملهما فهو اخلرب ،حنو "قام زيد" و"ما
قام زيد" وإن مل حيتملهما فإما أن يتأخر وجود معناه عن وجود لفظه ،ويقرتنا .فإن تأخر عنه فهو الطلب ،حنو "اضرب" أو يقرتنا؛
فإن تأخر عنه فهو الطلب،حنو"اضرب" و"التضرب" و"هل جاءك زيد؟" وإن اقرتنا فهو اإلنشاء،كقولك لعبدك" :أنت حرّ" .وقولك
ملن أوجب لك النكاح" :قبلت هذا النكاح" والتحقيق خالفه ،وإن الكالم ينقسم إىل خرب وإنشاء فقط ،وإن الطلب من أقسام
اإلنشاء،وإن مدلول "قم" حاصل عند التلفظ به ال يتأخر عنه ،وإمنا يتأخر عنه االمتثال ،وهو خارج عن مدلول اللفظ ،وملا اختصّ
هذا النوع بأن إجياد لفظه إجياد ملعناه مسي إنشاء (ابن هشام األنصاري ،بال تا،ص  .)37يقول الشهيد الصدر :املشهور أن اجلمل اخلربية
موضوعة للنسب ،ولكن النسبة املفاد عليها باجلملة التامة نسبة تامة ،يصحّ السكوت عليها ،خبالف النسبة املفاد عليها باجلملة
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الناقصة أو احلرف (اهلامشي الشاهرودي 1476،هـ ،ج  ،1ص  .)765وجاء يف حماضرات يف أصول الفقه أ ّن اجلمل على قسمني:
أحدهما إنشائية ،والثاني خربية؛ واملشهور أنّ األوىل موضوعة إلجياد املعنى يف اخلارج .ومن هنا فسّروا اإلنشاء بإجياد ما مل يوجد
والثانية موضوعة للداللة على ثبوت النسبة يف الواقع أو نفيها عنه (الفياض 1411 ،هـ ،ج  ،1ص  .)11وجاء أيضاً أ ّن نظرية املشهور
يف مسألة اإلنشاء هي إجياد املعنى باللفظ مقابل اإلخبار (املصدر نفسه ،ﺝ  ،7ص .)111

 15ـ اعرتاضات السيد اخلوئي على نظرية املشهور وردّ الشهيد الصدر
أورد السيد اخلوئي اعرتاضات أربعة على نظرية مشهورة .فردّ الشهيد الصدر عليها وفنّدها مثبتاً بذلك صحة مسلك املشهور،
فقال :وقد أفاد السيد اخلوئي بهذا الصدد اعرتاضات عديدة يف حماولة إلبطال ما ذهب اليه املشهور ،نذكرها مع التعليق عليها مبا
يثبت يف النهاية صحة مسلك املشهور.
االعرتاض األول :هو النقض مبوارد ال يعقل فيها وجود النسبة خارجاً بني املوضوع واحملمول ،كقولنا" :العنقاء ممكن وشريك
الباري ممتنع" ،ألن ثبوت النسبة فرع ثبوت املنتسبني خارجاً فمع عدمهما ال يعقل ثبوتها ،فال بدّ أن يكون معنى اجلملة اخلربية سنخ
معنى حمفوظ حتى يف هذه املوارد وليس هو إال قصد احلكاية .وواضح أن هذا االعرتاض مبين على افرتاض أخذ النسبة اخلارجية يف
مفاد اجلملة اخلربية ،والواقع أنّ هذا االعرتاض منه انسباق مع فهمه ملسلك املشهور  ...حيث رأينا كي

محل كالم احملقق

األصفهاني على إرادة وجود الرابط اخلارجي ،وقد عرفت أن نظر املشهور إىل النسبة الذهنية بني املفهومني ،وهي حمفوظة يف كل
مورد يفرتض فيه وجود مفهومني يف الذهن ولو فرض استحالة وجودهما خارجاً .فلو كان مقصوده عدم تصور النسبة يف موارد
النقض بني املفهومني يف صقع الوجود الذهين فهو غري صحيح،وإن كان مراده عدم النسبة اخلارجية لتوقفها على وجود الطرفني يف
اخلارج فريد عليه:
أوال:أنّ النسبة املدّعى وضع اجلملة هلا ليست هي اخلارجة .
ثانيا:أن امللحوظ لو كان هو النسبة اخلارجية فال موجب لتخصيص النقض مبثل "شريك الباري ممتنع" ،ألنّ النسبة اخلارجية غري
حمفوظة يف مجيع القضايا احلملية حتى مثل "زيد عامل" ،ألنّ احلمل مبين على اهلوية ،وكون زيد وعامل موجودين بوجود واحد،
ومع وحدة الوجود يف اخلارج ال ميكن افرتاض نسبة خارجية،ألنّ النسبة يف كلّ صقع حتتاج إىل طرفني يف ذلك الصقع ،فمع عدم
التعدد يف صقع ال نسبة أيضاً.
االعرتاض الثاني :أ ّن حقيقة الوضع بعد أن كانت عبارة عن التعهد عند السيد اخلوئي ،فال حمالة أن تتعلق بأمر اختياري وهو
قصد احلكاية أو اإلنشاء ال ثبوت النسبة أو عدم ثبوتها.
ويردّ عليه إن وضع اجلملة للنسبة ال يراد به إال نفس ما يراد ،حني يقال مثالً :إن "من" موضوعة للتحصيص أو إن "نار"
موضوعة للمسم احملرق .فلما ال يعرتض هناك ويقال :إن التحصيص أو اجلسم احملرق ال معنى للتعهد به كما ال معنى للتعهد
بالنسبة؟
االعرتاض الثالث :وهو مبين على أن مثل "زيد عامل" له داللة تصديقية على معناه ،إذ يقال على هذا االساس :إن معنى
مجلة "زيد عامل" جيب أن يكون سنخ معنى تقتضي اجلملة التصديق به ،ومن الواضح أ ّن اجلملة مبا هي ال تقتضي التصديق بالنسبة
ولوظنّاً ،بل بقصد احلكاية ،فيتعني أن يكون قصد احلكاية هو مدلول اجلملة.
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االعرتاض الرابع :عدم تعقل الفرق بني اجلمل التامة ،واجلمل الناقصة فيما إذا فرض أنهما معاً موضوعان للنسبة إذ ليست
النسبة من األمور القابلة للقلة والكثرة ،فال بدّ أن يكون منشأ الفرق الذي جنده بينهما أن تكون اجلمل التامة موضوعة لقصد
احلكاية عن وقوع تلك النسبة ليكون مطلباً تصديقياً يصحّ السكوت عليه ،وهذا االعرتاض هو أوجه االعرتاضات اليت وجّهها
السيد اخلوئي على مسلك املشهور،إال أنه مع ذلك مما ال ميكن املساعدة عليه ،ألنّ الفارق بني اجلمل التامة واجلمل الناقصة ال بدّ
أن نفتش عنه بلحاظ مدلوليهما التصوريني ،وال يكفي إدخال املدلول التصديقي يف مفاد اجلملة التامة البراز ذلك بدليل احنفاظ
الفرق بينهما حتى إذا ما انسلخت اجلملة عن قصد احلكاية ،كما إذا دخل عليها االستفهام ،فقيل" :هل زيد عامل" ،وهو ينايف
قصد احلكاية عن النسبة ،فلو كان مدلوهلا التصوري عني املدلول لصحّ أن يقال" :هل زيد العامل" بدالً من "هل زيد عامل" مع
وضوح عدم صحته ،وليس ذلك إال من جهة الفرق التصوري بني املدلول اجلملتني ،وأن النسبة نفسها على قسمتني تامة وناقصة
(اهلامشي الشاهرودي 1476،هـ ،ج  ،1ص  761ـ .)765

ميكن نقد آراء السيد اخلوئي اآلنفة الذكر بالنحو التالي أ ّن بناء حقيقة الوضع على التعهد يكون املعنى املوضوع له حقيقة أمراً
نفسانياً سواء يف الكلمات االنفرادية أو احلروف ،يف كون قصد إخطار املعنى تصوراً يف ذهن السامع ،فلذلك يعود النزاع بني مسلك
املشهور ومسلك السيد اخلوئي يف باب اجلملة التامة إىل اخلالف يف تعيني األمر النفساني ،فهل هو قصد إخطار النسبة تصوراً أو
قصد احلكاية عنها؟ فيّتضح أن كون الوضع هو التعهد ال يلزم القول بأحد املسلكني .كما أن البناء على أ ّن الوضع هو التعهد
فالداللة الوضعية تصديقية حتى يف الكلمات اإلفرادية ،فتدلّ بالداللة التصديقية على قصد إخطار املعنى ،وتكون اجلملة التامة مثل
"سعيد معلم" ذات داللة وضعية تصديقية على املسلكني .نهاية األمر ،أن مدلوهلا الوضعي التصديقي على مسلك السيد اخلوئي هو
قصد احلكاية ،وعلى مسلك املشهور هو قصد إخطار النسبة يف الذهن ،كما أن قصد احلكاية ال يكون على مسلك املشهور مدلوالً
وضعياً بل مدلوالً تصديقياً سياقياً ينشأ من القرائن وسياق الكالم.
 16ـ نظرية النسبة التصادقية
وهي نظرية حديثة يف هذا املضمارابتكرها الشهيد الصدر فريى أن املدلول يف اجلمل اخلربية واإلنشائية هو النسبة التصادقية .فهذه
النسبة هل بني "حممدكاتب" يف اخلربية هي نفس النسبة يف اجلملة املتمحضة لإلنشاء مثل "هل حممدكاتب؟" وتفرتق اخلربية من
اإلنشائية يف الوعاء امللحوظ يف تصادق املفهومني،أي الوعاء الذي متّ به التصادق بني الطرفني خارج الذهن ،فإذا كان هذا
الوعاء،وعاء التحقق والثبوت فهي خربية ،ويدلّ عليه جترد اجلملة عن األداة ،وإن كان وعاء التمنّي أو الرتجّي أو االستفهام،
فهي إنشائية وتدلّ عليه األداة مثل "ليت ولعل وهل و ...إخل".
النسبة التصادقية هي النسبة التامة للمملة واليت تتصوّر يف كال قسمي اجلمل اخلربية كما تتضمن اإلنشائية بكال قسميها النسبة
التصادقية التامة:
أ ـ االمسية :حنو "الرجل ضارب" التصادق يف هذا القسم مبعنى انطباقهما على واقع واحد ،ومثل النسبة بني حممد وكاتب.
فالذهن يتصور من مساع اجلملة "حممدكاتب"" ،حممد" و"كاتب" متصادقني على واقع واحد.
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ب ـ الفعلية :حنو "ضرب الرجل" التصادق يف هذا القسم مبعنى انطباقهما على مركز واحد مركب من العرض وحمله،كما لو
لوحظ مفهوم الضرب فانياً يف حادثة معينة،ومفهوم الرجل فانياً يف طرف تلك احلادثة ،فيتصادقان على واقعة مركبة واحدة يف
اخلارج.
يقول الشهيد الصدر يف هذا الصدد:نستطيع أن نفهم النسب املفاد عليها يف اجلملة اخلربية االمسية احلملية،بأنها موضوعة
للنسبة التصادقية وهي الربط بني املفهومني (املوضوع واحملمول) بنحو يرى أحدهما اآلخر ،ويصدق عليه يف اخلارج،فإن الذهن
البشري قادر على استحضار مفهومني وإفنائهما يف واقع خارجي معني،فتكون بينهما نسبة التصادق واإلرائة ملعنون واحد .هذه
نسبة ذهنية وليست خارجية ،بل يستحيل أن تكون خارجية إذ ليس يف اخلارج وجودان،ليكون بينهما نسبة خارجية ،بل وجود
واحد مصداق للمحمول واملوضوع يف اجلملة اخلربية (املصدر نفسه ،ص .)761

ويقول عن مفاد اجلملة اخلربية الفعلية :والنسبة التصادقية اليت هي النسبة التامة املداولة للمملة اخلربية ،كما تتصور يف اجلمل
اخلربية االمسية،كما يف قولنا" :الرجل ضارب" كذلك تتصور يف اجلمل اخلربية الفعلية كما يف قولنا" :ضرب الرجل" غاية االمر،
أنهما حنوان من التصادق ،فإن التصادق يف األول هو باملعنى الذي يرجع ىل انطباقهما على واقع واحد ،والتصادق يف الثاني مبعنى
انطباقهما على مركز واحد مركب من العرض وحمله ،فالضرب والرجل مفهومان وهذان املفهومان قد يلحظ مفهوم الضرب منها
فانياً يف حادثة ومفهوم الرجل فانياً يف ذات غري واقعة طرفا لتلك احلادثة ،ويف مثل ذلك ال ربط وال تصادق بني املفهومني ،وقد
يلحظ مفهوم الضرب فانياً يف حادثة معينة ،ومفهوم الرجل فانياً يف طرف تلك احلادثة ،فيكون بينهما عالقة وارتباط وتصادق على
واقعة مركبة واحدة يف اخلارج ،وهذا هو مفاد اجلملة الفعلية .فالتصادق دائماً يكون بلحاظ أخذ العنوانني مبا هما مشريان إىل اخلارج
مع افرتاض حنو وحدة يف املشار حنوه بهما معاً،فإن كانت هذه الوحدة ذاتية كان من باب احلمل كما هو احلال يف اجلمل اخلربية
االمسية وإن كانت وحدة يف الواقعة كان من باب اإلسناد كما هو احلال يف اجلمل اخلربية الفعلية (املصدرنفسه ،ص .)727

وعن اجلمل اإلنشائية ،يقول السيد الشهيد:إن اجلملة االنشائية بكال قسميها ال تتضمن نسبة جديدة غري النسبة التصادقية
التامة،وإمنا خيتل ما يتمحض يف اإلنشاء عن اجلمل اخلربية يف الوعاء امللحوظ فيه تصادق املفهومني .إال إنا نقول ذلك يف اجلمل
املتمحضة يف اإلنشاء واليت يكون مدخول أداة اإلنشاء فيها مجلة تامة كاجلملة االستفهامية ،وأما األدوات اإلنشائية اليت ال تدخل
على مجلة تامة كما يف قولنا "يا زيد" ،فال يتم فيها ما ذكر،ألنّ املدخول ليس متكفالً لنسبة تصادقية تامة .فإما أن ترجع حبسب
املدلول إىل مجلة فعلية إنشائية فيكون يف قولنا "أدعو زيدا" إنشاءاً ال إخباراً فينطبق عليه ما ذكرناه فيما سبق ،وإما أن يدعي أن
حرف النداء باعتباره بنفسه منبهاً تكوينياً على حد املنبهية التكوينية لكل صوت فإطالقه إجياد ملا هو املنبه تكويناً ال ملا هو حاكٍ ودال
عليه بالداللة اللفظية ،فيكون من اإلطالق اإلجيادي ال احلكائي (املصدر نفسه ،ص .)317

فيفهم من ذلك أنّ مدلول اجلملة اخلربية حنو "خالد شاعر" هو النسبة التصادقية بني خالد وشاعر ،يعين أ ّن الذهن يتصور من
مساع اجلملة املذكورة أن "خالداً" و"شاعراً" متصادقان على موضوع واحد ،وهذه النسبة هي نفس النسبة يف اجلملة املتمحضة
لإلنشاء مثل :هل خالد شاعر؟ والفرق بينهما أن النسبة بني خالد وشاعر ليس هلا ركنان فقط ،وهما املسند واملسند إليه وامنا ال بد
من ركن ثالث ،وهو وعاء اإلسناد يعين الوعاء الذي ّمت به التصادق بني الطرفني خارج الذهن ،فإ ّن هذا الوعاء قد يكون وعاء
التحقق والثبوت فيما لو كانت اجلملة اخلربية ويدلّ عليه جترد اجلملة من األداة كـ"هل" .وقد يكون وعاء االستفهام فيما لو كانت
اجلملة استفهامية حنو "هل خالد شاعر؟" ويدل عليه "هل أو سائر أدوات االستفهام" ،وقد يكون وعاء الرتجي حنو "لعل خالدا
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شاعر" ويدل عليه لعل .إذن النسبة التامة بني خالد وشاعر نسبة واحدة ،ولكن هلا ثالثة أركان :املسند واملسند إليه ووعاء اإلسناد.
فتمتاز اجلملة اخلربية عن اإلنشائية يف وعاء اإلسناد ،فإذا كان هذا الوعاء وعاء الثبوت والتحقق فهي خربية ،أما إذا كان وعاء
االستفهام أو الرتجي أو التمين فهي إنشائية.
 12ـ اجلمل املشرتكة بني اإلنشاء واخلرب من وجهة نظر الشهيد الصدر
املقصود من اجلملة املشرتكة اجلمل اخلربية املستعملة يف مقام اإلنشاء املعاملي ،حنو "بعت" أو يف مقام الطلب مثل "يعيد" .يقع البحث
يف أنها هل مستعملة يف معنى مغاير ملدلوهلا املراد منها يف مواد استعماهلا كمملة خربية حبيث حيتاج استعماهلا يف ذلك املعنى إىل
وضع آخر أو مستعملة يف نفس املعنى؟ وبناء على أنها مستعملة يف نفس املعنى ،فما الفرق بني "يعيد" و"بعت" اإلخبارية و"يعيد"
و"بعت" اإلنشائية بعد وحدة املعنى املستعمل فيه؟
جييب الشهيد الصدر عن ذلك مبا يلي :إذا بين على أن املدلول الوضعي للمملة اخلربية تصوري حبت ـ وهو يف رأينا النسبة
التصادقية بلحاظ وعاء التحقق أو معنى آخر يف رأي اآلخرين ـ فيفتح اجملال إلمكان القول بأن اجلملة اخلربية حينما تستعمل يف مقام
اإلنشاء حتتفظ مبدلوهلا التصديقي وتبدل من قصد احلكاية إىل الطلب أو اعتبار التمليك بعوض مثالً ،فال حيتاج االستعمال كذلك
إىل وضع آخر أو التزام بالتموز .ويف مقابل ذلك ،ميكن القول باختالف املدلول التصوري ،وأن مفاد "يعيد" أو "بعت" إنشاءاً هو
النسبة التصادقية يف وعاء التحقق .ويف مقابل ذلك ،ميكن القول باختالف املدلول التصوري وأنّ مفاد "يعيد" أو "بعت" إنشاءاً هو
النسبة التصادقية يف وعاء آخر غري وعاء التحقق ،وهو وعاء الطلب يف "يعيد" ووعاء االعتبار يف "بعت" فكما اختلفت النسبة يف
اجلملة االستفهامية عن النسبة يف اجلملة اخلربية من ناحية الركن الثالث للنسبة وهو وعاء التصادق،كذلك احلال يف اجلمل املشرتكة.
ولكن األقرب هو األول ،وأن اجلملة املشرتكة ذات مدلول تصوري واحد يف موردي اإلخبار واإلنشاء وهو النسبة التصادقية يف
وعاء التحقق وال تقاس مبثل اجلملة االستفهامية مما خيتص باإلنشاء لوجود فارق ثبوتي وإثباتي ،أما الثبوتي فألنّ وعاء االعتبار مثالً
يف "أنت طالق" أو وعاء الطلب يف يعيد صالته ليس يف عرض وعاء التحقق على حدّ عرضية وعاء االستفهام له،فإنّ االعتبار يتعلق
بالنسبة التصادقية التحقيقية ،فما هو املعترب مفهوماً النسبة احملققة يف اخلارج ال النسبة احملققة يف االعتبار ،وإمنا تأتي االعتبارية من
تعلق االعتبار بتلك النسبة ،وكذلك وعاء الطلب يف اجلملة "يعيد صالته" فإن إبرازه مبثل ذلك بعناية افرتاض حتقق الشيء وكونه
مفروغاً عنه،أو بعناية اإلخبار عن حتقق الشيء من العبد املفروض كونه منقاد أو متمثّالً املالزم لكونه مطلوباً .فالنسبة التصادقية يف
وعاء االعتبار ملحوظ يف هذا القسم من اجلمل اإلنشائية يف املرتبة السابقة .وأما الفارق اإلثباتي فعدم وجود أداة مستقلة تساعد على
افرتاض وعاء آخر غري وعاء التحقق الذي يقتضيه جترّد اجلملة املستعملة يف مقام اإلنشاء عن األداة  . ...فال إشكال يف اختالفهما يف
املدلول التصديقي .ولكن ميكن القول إضافة إىل ذلك باختالفهما يف املدلول التصوري أيضاً على الرغم من وحدته ذاتاً فيها على
أساس اإلجيادية واحلكاية بالوجه الرابع املتقدم ،وهي إجيادية وحكائية من شؤون نفس املدلول التصوري .وقدعرفت أن باإلمكان
أخذ هذه اخلصوصيات يف املوضوع له واملستعمل فيه ،والوجدان العريف يساعد على ذلك أيضاً لكي يتناسب املدلول التصديقي مع
املدلول التصوري ،فإن تعني املدلول التصديقي لكل مجلة ليس جزافاً ،وإمنا هو حسب تناسباته العرفانية النوعية مع املدلول
التصوري (اهلامشي الشاهرودي 1476 ،هـ،ج  ،1ص  761ـ .)766
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ميكن أن يقال إن إنشاء الطلب والوجوب وعناوين العقود واإليقاعات كالنكاح والبيع والطالق من قبيل اإلنشاء االدعائي لألمر
احلقيقي ال من قبيل اإلنشاء احلقيقي ألمر اعتباري؛ وقد يكون إنشاء هذه العناوين بصيغ ختصّه كصيغ األمر اليت هي مستعملة يف
إنشاء املادة ،وقد يكون بصيغ يشرتك فيها اخلرب فتتوق داللتها عليها على القرينة كصيغ اإليقاعات والعقود اليت هي بهيذة املاضي
أو املضارع أو اخلرب ،فيقع حينذذٍ البحث يف أنها إنشاء موضوعة لنفس معناها إذا استعملت خرباً فاملعنى املوضوع له يف "بعت" إنشاءاً
وخرباً واحد ،واالختالف ناشئ من االستعمال من حيث قصد احلكاية أو قصد اإلجياد.
 11ـ نظرية النسبة التحققية
وهي النظرية اخلامسة بأ ّن مفاد اجلملة الفعلية هو النسبة التحققية أي أنّ الذهن يتصور منها حتقق احلدث وخروجه إىل الفعلية ومن
العدم إىل الوجود واحلدوث بأحنائه املختلفة من احللول أو الصدور أو الوقوع أو غريها،ويرى ال ضري يف أن تكون هذه النسبة
التحققية كالتصادقية نسبة تامة؛ إذ ليس املراد أخذ مفهوم التحقق ،بل واقعة وليس واقعة حتصيصاً يف املفهوم ،بل كالتصادق
والصدق أمر مربوط بكيفية إفناء املفهوم وحلاظه يف خارج الذهن .ثم يبني ذلك بأن هذه النسبة التحققية التامة مفاد هيذة الفعل نفسها
فإنّها تدلّ على التحقق يف املاضي أو احلال واملستقبل ال أنّها مفاد هيذة الفعل والفاعل والدليل على ذلك مضافاً إىل الوجدان
القاضي بتبادر التحقق من نفس هيذة الفعل مبمرد مساعه بال انتظار إىل مساع الفاعل ما جنده من أخذ التقدير للفاعل كلما مل يكن
ظاهراً ،مما يعين أ ّن هيذة الفعل بنفسها تقتضيه أي تد ّل على معنىً تقتضي فرض فاعل بالداللة االلتزامية.
وقد استنتج السيد اهلامشي الشاهرودي ستة أمور تلي:
أ ـ أنّ اإلخبار أيضاً إجياد للحكاية الذهنية عن اخلارج تصوّراً ،إلّا أنّه حيث إ ّن متعلقه حتقق النسبة التصادقية والتصديق بها فيقبل أن
يتّص متعلقه بالصدق والكذب ،وهذا خبالف املعاني اإلنشائية األخرى.
ب ـ أنّ هذا املعنى حمفوظ حتى مع عدم اجلدية ألنّ هذه الفعاليات الذهنية حتصل قهراً يف مواردها بأي داعٍ كان إجيادها يف الذهن كما
هو واضح.
ج ـ الفرق بني اجلملة اإلنشائية الطلبية أو الندائية واجلملة اإلنشائية االستفهامية وحنوها من أدوات اإلنشاء اليت تدخل على النسبة
التصادقية،فإنّ هذا ملحوظ تصوراً أيضاً باعتبار أنّ النداء والطلب ال يتوقفان على مالحظة نسبة تصادقية خبالف مثل االستفهام
والرتجي والتمين.
د ـ أنّ اجلملة اخلربية املستعملة يف مقام اإلنشاء خارجة عن ذلك املعنى لإلنشاء رأساً وإنّما هي نظري اإلخبار عن أنّه يأمره فعلًا حيث
يتحقق به مصداق األمر حقيقة يف اخلارج ،فهو خيرب عن أنّه يبيع مثلًا ألنّه متحقق به فهذا سنخ آخر من اإلنشاء وبلحاظ التقسيم
املتقدم لإلخبار واإلنشاء هو إخبار يف احلقيقة يتحقق به مصداق له.
ه ـ أنّ نقصان النسبة التصادقية حينما تدخل عليه أدوات اإلنشاء كاالستفهام والرتجي والتمين أو الطلب ليس بلحاظ املدلول
التصوري وانقالبها إىل نسبة ناقصة وهلذا ال يصحّ جعل نسبة وصفية أو إضافية يف حملها مدخولًا ألدوات اإلنشاء ،بل مبعنى عدم
حلاظها يف وعاء التحقق موقع اإلخبار عنها الذي كان مفاداً بالدالّ العدمي وهو التمرد عن أدوات اإلنشاء أو بلفظة (است)
و(استني) يف بعض اللغات األخرى،وهلذا ال توجد جمازية وال تصرف يف مدلول اجلملة ألنّ الدالّ على ذلك الوعاء واللحاظ إنّما

دور علماء أصول الفقه يف تطوّر البحوث اللغوية؛ اجلمل اإلنشائية واخلربية منوذجاً

15

هو دالّ آخر ال نفس اجلملة ونفس الشيء يقال يف اجلملة الشرطية ،فإنّ أدوات الشرط تدلّ على أنّ النسبة التصادقية ال يراد اإلخبار
عنها بالفعل كما لو جاءت جمردة عن أداة الشرط وإنّما امللحوظ التالزم بني صدقها وحتققها وصدق مجلة اجلزاء.
و ـ أنّ ما ذكره األصوليون يف املقام وصوّروه من أحناء من النسب كالنسبة االستفهامية والطلبية وحنوها مما ال يرجع إىل حمصل ،إذ
مضافاً إىل ما ذكره السيد الشهيد قدس سره من أنّ هذه املعاني أو النسب خارجية فال ميكن أن تكون يف الذهن نسب تامة بل ناقصة
حتليلية.
ثم قال السيد اهلامشي :أقول زائداً على ذلك يرد عليه أ ّن االستفهام والرتجي والطلب معان عرضية ذاتية وليست نسباً أي
ليست عني الربط والنسبة كالظرفية واالبتدائية ،وإنّما هي وجودات يف نفسها ولكنها عرضية تعرض على النفس كاألعراض
األخرى كالعلم مثلًا واحلبّ والبغض ،وجمرد كونها ذات إضافة وتعلق ال جيعلها نسبة ووجوداً ربطياً كما هو واضح .فما ذكر يف
كلمات األعالم والسيّد الشهيد قدس سرّه أنّها موضوعة للنسبة اإلرسالية أو االستفهامية أو حنو ذلك ال ميكن املساعدة عليه،
وكأنّهم صاروا إىل اختيار ذلك باعتبار تصور أنّ كلّ مدلول غري امسي ال بد وأن يكون نسبياً ،وهو غري تامّ (اهلامشي
الشاهرودي1431،هـ ،ج ،1ص  115ـ .)113

عند إمعان النظر يف هذه النظرية نرى أنها ال ختتل كثرياً عن النظرية التصادقية ،فإنها تصبّ بنحو ما فيها ،والسّيما يف اجلملة
الفعلية فالنظريتان تلتقيان فيها.
 11ـ خامتة املطاف
وقد حتصل أن الفرق بني اجلملة املختصة باإلنشاء واجلملة اخلربية ينشأ من املدلول التصوري نظراً الختالف اإلنشائية عن اخلربية يف
الوعاء امللحوظ فيه تصادق املفهومني املقوم لكيفية النسبة التصادقية.
إنّ النسبة التصادقية ال معنى هلا إال بلحاظ وعاء يكون فيه التصادق ،أي أن الذهن يتصور "زيد" و"عامل" متصادقني على شيء
يف عامل من العوامل خارج الذهن ،وهذا العامل يف اجلملة اخلربية هو عامل التحقق والثبوت ،وتدل عليه جترد اجلملة عن األداة .ويف
مجلة االستفهام هو عامل االستفهام أو السؤال ،وتدلّ عليه أداة االستفهام ،ويف مجلة التمين عامل التمين ،وتدلّ عليه أداة
التمين ،وهكذا ليس املقصود من هذا الطرف الثالث وجود مفهوم امسي ثالث للنسبة التصادقية على حد مفهوم "زيد" و"عامل"،
بل وجود ركن ثالث لقوام النسبة التصادقية ،فإنهما حباجة إىل وعاء يصدق بلحاظه املفهومان ،وإن شذت قلت :إن النسبة
التصادقية بني مفهومني هلا حصص عديدة ،إحداهما النسبة التصادقية بلحاظ وعاء التحقق ،واألخرى التصادق يف عامل السؤال
واالستفهام .والثالثة يف عامل التمين وهكذا تعيني إحدى هذه احلصص يكون باألداة الداخلة على اجلملة أو مبمردها عن كل أداة
كما يف اجلملة اخلربية (اهلامشي الشاهرودي 1476،هـ ،ج  ،1ص .)711يرى السيد الشهيد الصدر يف القسم األول من احللقة الثالثة أن
اجلملة التامة تنقسم إىل خربية وإنشائية ،وال شك يف اختالف إحداهما عن األخرى حتى مع احتاد لفظيهما كما يف "بعت" اخلربية
و"بعت " اإلنشائية ،فضالً عن "عاد" و"أعد" وقد وجدت عدة اجتاهات يف تفسري هذا االختالف:
األول:ما تقدم عن صاحب الكفاية وغريه من وحدة اجلملتني يف مدلوهلما التصوري ،واختالفهما يف املدلول التصديقي فقط
وقد تقدم مناقشته.
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الثاني أن االختالف بينهما ثابت يف مرحلة املدلول التصوري ،وذلك يف كيفية الداللة ،فقد يكون املدلول التصوري واحداً،
ولكن كيفية الداللة ختتل  ،فإن مجلة "بعت" اإلنشائية داللتها على مدلوهلا مبعنى إجيادها له باللفظ،ومجلة "بعت" اإلخبارية
داللتها على مدلوهلا مبعنى إخطارها للمعنى وكشفها عنه .فكما ادّعى يف احلروف أنها إجيادية ،كذلك يدعى يف اجلمل اإلنشائية،
لكن مع فارق اإلجياديتني،فتلك مبعنى كون احلرف موجداً للربط الكالمي ،وهذه مبعنى كون "بعت" موجدة للتمليك بالكالم ،فما
هو املوجد ـ بالفتح ـ يف باب اإلنشاء أمر اعتباري مسبب عن الكالم.
ويرد على ذلك أنّ التمليك اعتبار تشريعي يصدر من البائع ويصدر من العقالء ومن الشارع ،فإن أريد األول بالتمليك الذي
يوجد بالكالم فمن الواضح سبقه على الكالم ،وإن البائع بالكالم يربز هذا االعتبار القائم يف نفسه ،وليس الكالم هو الذي خيلق
هذا االعتبار يف نفسه ،وإن أريد الثاني أو الثالث ،فهو وإن كان مرتتباً على الكالم ،غري أنه يرتتب عليه بعد فرض استعماله يف
مدلوله التصوري وكشفه عن مدلوله التصديقي ،وهلذا لو أطلق الكالم بدون قصد أو كان هازالً ،مل يرتتّب عليه أثر ،فرتتب األثر
إذن ناتج عن استعمال "بعت" يف معناها وليس حمققاً هلذا االستعمال.
الثالث أن اجلملتني خمتلفتان يف املدلول التصوري ،حتى يف حالة احتاد لفظهما وداللتهما على نسبة واحدة ،فإن اجلملة اخلربية
موضوعة لنسبة تامة منظوراً إليها مبا هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه ،واجلملة اإلنشائية موضوعة لنسبة تامة منظوراً إليها مبا هي
نسبة يراد حتقيقها.
وميكن أن نفسر على هذا األساس إجيادية اجلملة اإلنشائية ،فليست هي مبعنى أن استعماهلا يف معناها هو بنفسه إجياد للمعنى
باللفظ ،بل مبعنى أن النسبة املربزة باجلملة اإلنشائية نسبة منظوراً إليها ال مبا هي ناجزة ،بل مبا هي يف طريق اإلجناز واإلجياد (الصدر،
 1476هـ ،ج  ،7ص  24ـ .)23

اخلامتة
نستنتج مما مرّ أن آراء األدباء واألصوليني حول اجلملة اخلربية واإلنشائية واجلملة التامة ما يلي:
 1ـ نظرية املختار هي نظرية النسبة التصادقية التامة للمملة ،تتصور يف كل من اجلملة اخلربية االمسية واجلملة اخلربية الفعلية
ويف كال قسمي اجلملة اإلنشائية واجلمل املشرتكة بني اإلنشاء واإلخبار .واالختالف هو فيما يتمحض يف اإلنشاء عن اجلمل اخلربية
يف الوعاء امللحوظ فيه تصادق املفهومني ،فالفرق بني اجلملة املختصة باإلنشاء واجلمل اخلربية ينشأ من املدلول التصوري نظراً
الختالف اإلنشائية عن اخلربية يف الوعاء امللحوظ فيه تصادق املفهومني املقوم لكيفية النسبة التصادقية .فتمتاز اخلربية من اإلنشائية يف
وعاء اإلسناد ،فإذا كان هذا الوعاء وعاء الثبوت والتحقق فهي خربية ،أما إذا كان وعاء االستفهام أو الرتجّي أو التمنّي فهي
إنشائية.
 7ـ أن حبث األصوليني يف داللة اجلملتني يشبه حبث البالغيني يف أساليب اإلنشاء واخلرب ،وإن خالفوهم يف أن اجلملة اإلنشائية
توجد معناها واخلربية حتكي عنه،وحلّلوا النسب اخلاصة اليت تدل عليها األدوات اإلنشائية كأدوات التمين والرتجي واالستفهام
والنداء ،بينما مل حي ّللها البالغيون.
 3ـ داللة اجلملة اخلربية على الوجوب أظهر من ظهور صيغة أفعل من وجهة نظر صاحب الكفاية والشهيد الصدر ،بينما يرى
السيد اخلوئي أ ّن ظهورها يف الوجوب مل يصل إىل مستوى الظهور العريف.
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 4ـ نستخلص مما مرّ أن آراء األدباء واألصوليني حول اجلملة اخلربية واإلنشائية واجلملة التامة ترتكز يف مخس نظريات رئيسية
وسائر اآلراء قد ختتل يسرياً عن هذه النظريات أو تصبّ يف مصبها .فذهب اآلخوند اخلراساني إىل وحدة مدلول اجلملة اإلنشائية
واخلربية ،وأن اإلنشاء واخلرب من دواعي االستعمال ،بينما ذهب السيد اخلوئي إىل أن مفاد اجلملتني إبراز أمر نفساني ،كقصد
احلكاية يف اخلربية واإلنشاء يف اجلملة اإلنشائية.
وذهب مجهور النحاة والبالغيني ومشهور األصوليني إىل أن مجليت اإلنشاء واخلرب تدالن على نسبة تامة .فان كان هلذه النسبة
واقع خارجي،فاجلملة خربية،ولذلك وصفت بأنها حاكية عنه ،وإن مل يكن هلا واقع خارجي،وإمنا دلت اجلملة على إجياد نسبة
تامة ،فهي إنشائية ولذلك وصفت بأنها موجدة ملعناها.
كما أن الشهيد الصدر ذهب إىل النظرية التصادقية وهي النظرية اليت اخرتتها يف هذا املقال.
وذهب السيد اهلامشي إىل أ ّن مفاد اجلملة الفعلية هو النسبة التحققية أي أن الذهن يتصور منها حتقق احلدث وخروجه إىل
الفعلية ومن العدم إىل الوجود واحلدوث بأحنائه املختلفة من احللول أو الصدور أو الوقوع أو غريها .ويرى أنه ال ضري أن تكون هذه
النسبة التحققية كالتصادقية نسبة تامة .وباألحرى ،هذه النظرية تصبّ يف نظرية النسبة التصادقية وتكون مؤيدة هلا.
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