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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
بحث در مدلول صيغه امر است و اينكه مدلول صيغه امر آيا وجوب است يا استحباب و يا اينكه مدلول صيغه امر 

مهمي كه قبل از پرداختن به اين اقوال بايد مطرح و بررسي شود، تمايز بين وجوب و  ؟ بحثباشديمچيز ديگري 
  مهمي دارد. ريتأث، در محل بحث نيز باشديم. اين بحث عالوه بر اينكه خود بحث مستقل مهمي باشديماستحباب 

 اقوال در تمايز وجوب و استحباب
  در تمايز بين وجوب و استحباب سه قول وجود دارد.

 اول: تمايز به بعض ذاتقول 
باشد به اين بيان كه وجوب و استحباب هر دو نظريه اول در تمايز بين وجوب و استحباب، تمايز به بعض ذات مي

باشد اما فصل آن دو باشد كه اين نسبت بعثيه جنس آن دو ميطلب هستند و حقيقت هر دو همان نسبت بعثيه مي
  از اندعبارتكه  باشديمقوم وجوب و استحباب چيست، چهار نظريه مطرح باشد. البته در اينكه فصل ممتفاوت مي

 ترخيص در ترك و منع از ترك .1

 استحقاق عقاب و عدم آن بر ترك  .2

 مصلحت ملزمه و مصلحت غير ملزمه .3

  يحتماراده حتمي شارع و غير   .4
  بررسي اين قول و نقد آن در جلسات گذشته مطرح شد.

 قول دوم: تمايز به اعراض خارجيه
نظريه دوم در مقام اين است كه تمايز بين وجوب و استحباب، تمايز به بعض ذات نيست بلكه تمايز به اعراض 

تفاوت دارند كه  باهمباشد يعني فصل و جنس آن دو مشترك است اما در عوارض خارج از ذات خارجيه و مقارنات مي
 بررسي و نقد آن در جلسات قبل مطرح شد.
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 و استحباببين وجوب  قول سوم تمايز تشكيكي
نظريه سوم در تمايز وجوب و استحباب اين است كه تمايز وجوب و استحباب نه به فصول است و نه به عوارض 

و  باشديموجوب و استحباب مراتب يك حقيقت واحده هستند و تمايز آن دو تمايز تشكيكي  خارج از ذات است بلكه
كه مشهور متأخرين مانند آقا ضياء عراقي، مرحوم  گردديبرمخود حقيقت به  هاآناالشتراك االمتياز و ما بهما به

  باشند.اصفهاني و صاحب كفايه قائل به اين نظريه مي

  نظر استاد در مقام: تمايز تشكيكي و وجود مراتب متعدد در بعث
و دليل بر اين مطلب هم عالوه بر رد و نقدهايي كه  باشديمبه نظر ما تمايز بين وجوب و استحباب تمايز تشكيكي 

داند از يك حقيقت مي دومرتبهكه وجوب و استحباب را  باشديمبر نظريه اول و دوم مطرح كرديم، ارتكاز و حكم عقل 
باشد. ان ميو اين سخن كه در اراده تكويني و يا اراده تشريعي شدت و ضعف راه ندارد كالمي عجيب و خالف وجد

به خالف  البته .باشديمبه فصل مقوم  زيتما و زجر (حرمت و كراهت) و اباحه، )تمايز بين بعث (وجوب و استحباب بتهال
فلسفي  قاعدهبه، به نظر ما با توجه باشنديميعني وجوب و استحباب، در بعث  دومرتبهبه  قائلكه  نيمتأخرمشهور 

و  و هر رتبه شوديمي از وجودات در حال حركت به لحاظ شدت و ضعف آن ماهيتي انتزاع امرتبهتشكيك كه از هر 
نيست كه داراي دو رتبه وجوب و استحباب باشد بلكه در  گونهنيا، بعث باشديمي نوعي متفاوت با ديگر مراتب ادرجه

 باشديممختلفي  انواعاراي بعث مراتب متعددي به لحاظ شدت و ضعف وجود دارد. واجبات به لحاظ شدت و ضعف د
 هركداممستحبات  طورنيهمرتبه نماز با روزه و يا حج متفاوت است  مثالًو رتبه هر واجبي نسبت به واجب ديگر 

عقاب دارد مفهوم واجب را انتزاع  هاآنو ترك  باشنديممنتهي ما از مراتبي كه شديد  باشنديمداراي مراتب متفاوتي 
نيست كه مراتب بعث  گونهنياولي  ميكنيمه تركشان عقابي در پي ندارد، مفهوم استحباب را انتزاع و از مراتبي ك ميكنيم

مختلف بعث به  را از مراتب و انواع هاآنرا وجوب و استحباب بدانيم بلكه وجوب و استحباب مفاهيمي هستند كه 
. اين سخن در تمايز بين حرمت و كراهت هم جاري است و اينكه گناهان را به ميكنيمانتزاع ها آنلحاظ شدت و ضعف 
  .باشديم به خاطر شدت و ضعفي است كه در گناهان كننديمصغيره و كبيره تقسيم 
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 ثمره عملي داشتن وجه داللت صيغه امر بر وجوب
جه داللت صيغه امر بر وجوب، در جلسات قبل بيان كرديم كه صيغه امر باالتفاق ظهور در وجوب دارد اما در و

عقل، داللت وضعي و داللت باالطالق بود. بحث در وجه  حكمبهكه سه نظريه عمده، داللت  نظريات مختلفي وجود
از اين نظريات ثمرات مختلفي در فقه  هركدامداللت صيغه امر بر وجوب يك بحث تحليلي صرف و علمي نيست بلكه 

  .ميكنيمات اشاره دارند كه به دو نمونه از اين ثمر

 دو نمونه از ثمرات عملي

  نمونه اول
  2مائده/ »تَعَاوَنُوا عََلى الْبِرِّ َو التَّْقوَى«مانند  كنديمگاهي ظهور صيغه امر با ظهور ديگري در يك دليل تعرض پيدا 

كه مستحبات را هم شامل  هايخوبهم ظهور در مطلق  »اْلبِرِّ وَ التَّقْوَى«ظهور در وجوب دارد و  »تَعَاوَنُوا«كه 
يا مانند  و ؛شد كه در مستحبات هم تعاون واجب است قائلتحفظ بر اين دو ظهور كرد و  توانينم، دارد و شوديم

و ماده ادب ظهور در مطلق آداب كه اعم از  باشديمكه ظهور صيغه امر در وجوب  ادبوا اوالدكميا  احسنوا آدابكم
ي از اين ظهورات به نفع ديگري كي دربايد  و ؛بين اين دو ظهور جمع كرد توانينمد و ، دارشوديمواجبات و مستحبات 

اگر در وجه ظهور داللت صيغه نظريه داللت وضعي را پذيرفتيم، در  كه ؛تصرف كرد و يكي را بر ديگري مقدم كرد
كه تعاون  شوديمو نتيجه اين  شدبايمي مذكور ظهور صيغه امر بر وجوب، مقدم بر ظهور اطالقي موجود در مقام هامثال

 باهمي مذكور دو ظهور اطالقي هامثالدر  اما اگر نظريه اطالق را پذيرفتيم، ؛باشديمو يا موارد ديگر در واجبات 
دليل شويم و يا اينكه بگوييم اطالق موضوع بر اطالق حكم  اجمالبه قائلكه در اين صورت يا بايد  كننديمتعارض 

  .شوديممقدم است و حكم شامل مستحبات هم 

  نمونه دوم
باشد كه يكي واجب و  واردشده) اغتسل يوم الجمعه و للجنابةنمونه دوم براي بيان ثمره عملي مانند جايي كه (

  ديگري مستحب است.
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بدانيم و همچنين استعمال لفظ در اكثر از معناي واحد را جايز ندانيم يا بايد اگر ظهور صيغه امر در وجوب را بالوضع 
است و حكم  كاررفتهبهبه اين شويم كه دليل اجمال دارد و يا اينكه بگوييم غسل در يك معنا، واجب يا مستحب قائل 

م هيچ اشكالي ندارد كه اما اگر وجوب و استحباب را خارج از حيطه وضع و موضوع له بداني ؛باشديمهر دو يكي 
  باشد. استعمال شود و يكي از مصاديقش وجوب و يكي ديگر از مصاديقش استحباب باركاغتسل ي

  

 بررسي ادله اقوال مختلف در وجه داللت صيغه امر بر وجوب
  .ميدهيمي قرار موردبررسرا  هركدامدر وجه داللت صيغه امر بر وجوب اقوال مختلفي بيان شد كه ادله 

 نظريه داللت وضعي: تبادر دليل
و وجوب را جز موضوع له صيغه امر  دانستيمكه داللت را داللت وضعي -نظريه صاحب كفايه بود  نظريه اول، 

قرينه بر وضع و تشخيص معناي حقيقي است و به اين  نيترمهم. تبادر باشديمدليل ايشان تبادر  نيترمهمو  -دانستيم
نزد اهل همان لغت بكار برود اولين معنايي كه به ذهن  دون قرائن خاص حالي و مقاليمعنا است كه وقتي لفظي را ب

. در مقام هم اولين معنايي كه بعد از به كار بردن صيغه امر منسبق به ذهن باشديمآن معنا، معناي حقيقي آن لفظ  رسديم
ي مختلف، تفاوتي در وضع آن هاانزب. البته صيغه امر مختص به زبان خاصي نيست و در باشديموجوب  ،شوديم

  نيست.

  اشكال: كثرت استعمال صيغه امر در استحباب
و آن اشكال اين  دهنديمو بعد آن را جواب  كننديمصاحب كفايه بعد از بيان دليل تبادر اشكالي را به اين دليل وارد 

  .باشديمدر استحباب استعمال شده است و كثرت استعمال در معناي ديگر مضر به ادعاي تبادر  راًيكثاست كه صيغه امر 

  رد اشكال: رد صغري و كبري اشكال
  است. شدهدادهدر رد اشكال فوق دو جواب 
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صرف غلبه استعمال  اً يثاناينكه ثابت نشده است كه استعمال صيغه امر در استحباب بيشتر از وجوب باشد.  اوالً 
و زماني مضر است كه به علت اين كثرت استعمال اين معناي  تبادر نيست جازي در استحباب با قرينه مضر به اينم

 گونهنياكه در محل بحث  مجازي تبديل به حقيقت شود و هنگام استعمال بدون قرينه معناي مجازي به ذهن خطور كند
  نيست.

  

  


