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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 اقوال در وجه داللت صيغه امر بر وجوب
 كه داللت بالوضع، نيمتأخرداللت صيغه امر بر وجوب در كالم  وجه در در جلسات گذشته چهار ديدگاه عمده

كه دو وجه اول در حيطه  ، بيان شدباشديمعقل  حكمبهو داللت  باالنصراف، داللت باالطالق و مقدمات حكمت داللت
قرائن خارجيه معناي  واسطهبهداللت لفظي است اما در دو وجه آخر لفظ در وجوب و الزام استعمال نشده است بلكه 

يت عقاليي نيز در وجه داللت فدو احتمال اماريت و كاش البته در كالم مرحوم امام ميشويمالزام و وجوب را متوجه 
 است كه ذكر شد. همان چهار ديدگاهي است اما خود ايشان هم اين دو احتمال را نپذيرفته است و عمده اقوال شدهانيب

 اقوال در وجه داللت صيغه امر بر وجوب بررسي

  دليل قول داللت بالوضع: تبادر
يك  حقيقت و مجاز، تبادر و انسباق عالئماست دليل تبادر است. يكي از  ذكرشدهدليلي كه براي اين قول  نيترعمده

و اولين معنايي كه بعد از بكار  باشديمي بر آن معنا وجود نداشته باشد، انهيقر گونهچيهمعنا به ذهن در شرايطي كه 
البته صيغه امر، اختصاص به لغت خاصي  باشديمو وجوب ، الزام شوديمبه ذهن منسبق  بردن صيغه امر توسط شارع
و مرحوم محقق  اندكردهيكسان است. اين دليل را صاحب كفايه مطرح  جهتنيها ازازبانندارد و شرايط آن در همه 

  .اندكردهاصفهاني و مرحوم فاضل لنكراني از ايشان تبعيت 

  احراز تبادر عدم اشكال بر دليل:
آمده است كه وجود چنين تبادري براي ما  گونهنيا و در كلمات اعالم در رد دليل باشديمتبادر يك امر شخصي 

وقتي  مطرح كرد و آن اين است كه تبادر يك معنا به ذهن و متفاوت ترقيدقي انيباب توانيماين اشكال را  محرز نيست
ي حتي قرائن عامه در كالم وجود نداشته باشد يعني لفظ را در شرايطي كه آن انهيقر گونهچيهعالمت حقيقت است كه 

و در  باشديمقرائن وجود ندارد به كار ببريم و اگر باز آن معنا به ذهن تبادر كرد نشانه اين است كه آن معنا حقيقي 
ر محل بحث قرائن عامه و اين است كه د همآنمحل بحث احراز تبادر معني از لفظ بدون قرينه ممكن نيست و علت 
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را از صيغه امر جدا كرد و هميشه  هاآن توانينماي كه همان حكم عقل و مقدمات حكمت باشد، وجود دارد كه حافه
كرد و تنها راه  توان نفيرا نمي و اين احتمال كه اين قرائن در تبادر و انسباق معنا دخالت دارند اين قرائن وجود دارد
 شويم نه مقدمات حكمت و نه حكم عقل در قائلين است كه وجود اين قرائن را نفي كنيم يعني پذيرش دليل مذكور ا

بعضي از اين قرائن مانند مقدمات حكمت در محل بحث  قطعاًصحيح نيست و  مسئلهوجود ندارد كه البته اين  نجايا
وجوب جز موضوع له صيغه امر  عالمت بر اين باشد كه الزام و تواندينموجود دارد. پس انسباق الزام و وجوب 

  .باشديم

 رد قول داللت باالنصراف
كثرت  اً يثانكثرت استعمال در وجوب ثابت نيست و  اوالً انصراف معلول كثرت استعمال است و در محل كالم هم 

 توانيموقتي  ثالثاً. نيستانصراف در مقام تحاور شود و صرف كثرت استعمال مفيد فايده  موجب تواندينماستعمال 
به نظريه انصراف شد كه وجود حكم عقلي و يا مقدمات حكمت در مقام نفي شود و انصراف را انصراف لفظي  قائل

معلول حكم عقل و يا مقدمات حكمت باشد كه در اين صورت انصرافي در  ظهور صيغه امر در وجوب را بدانيم نه اينكه
  مقام لفظ وجود ندارد.

 صيغه امر بر وجوب هاي مختلف از داللت عقليتقرير
ي متفاوتي وجود دارد كه در ادامه به چهار تقرير اشاره رهايتقردر تبيين حكم عقل بر داللت صيغه امر بر وجوب، 

. وجه اشتراك اين تقريرهاي مختلف اين است كه داللت امر بر وجوب نه بالوضع است و نه باالنصراف و نه به ميكنيم
و مفاد آن قاعده اين است كه امر  باشديممستقل عقلي  به خاطر وجود قاعده مقدمات حكمت بلكه داللت به وجوب

امري از شارع صادر شد، اطاعت آن امر  كهنيهمو  باشديمشارع در حالت طبيعي و بدون وجود قرينه الزم االمتثال 
ترخيصي از ناحيه  كهيماداماز ناحيه مولي است البته  و زجرو موضوع حكم وجوب اطاعت وجود بعث  باشديمالزم 

  شارع صادر نشده باشد.

  ي از داللت عقلينينائتقرير مرحوم  
  من المولي و لم يقترن بالترخيص يحكم العقل بلزوم امتثاله. است كه كل طلب يصدر طورنياتقرير مرحوم نائيني 
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هو ثابت بنفسه نفس إطاعة فكذلك الثبوت في عالم التشريع فما «التقريرات اين است ي در اجودنينائعبارت مرحوم 
المولى فانها واجبة بنفسها و غيرها يكون واجباً باعتبار انطباق عنوان الطاعة عليه فإذا صدر بعث من المولى و لم تقم 
قرينة على كون المصلحة غير لزومية فال محالة ينطبق عليه إطاعة المولى فيجب بحكم العقل قضاء لحق المولوية و 

  ».انما هو بحكم العقل و من لوازم صدور الصيغة من المولى ال من المداليل اللفظية العبودية فالوجوب

  تقرير مرحوم اما خميني از داللت عقلي
و ال ريب في حكمهم بلزوم إطاعة األوامر «تقرير مرحوم امام خميني از حكم عقل در تهذيب االصول اين است  

لعلمي؛ من احتمال كونه صادرًا عن اإلرادة غير الحتمية، أو ناشئاً عن الصادرة من المولى، من غير توجّه إلى التشكيك ا
ليس ذلك لداللة لفظية أو لجهة االنصراف أو القتضاء مقدّمات الحكمة أو لكشفه عن اإلرادة  و ؛المصلحة غير الملزمة

ندب. فتمام الموضوع لحكمهم الحتمية، بل لبناء منهم على أنّ بعث المولى ال يترك بغير جواب، كما ال يترك باحتمال ال
  »ما لم يرد فيه الترخيص البعث الطاعة هو نفس بوجوب

  ي است.نينائنزديك به فرمايش مرحوم  البته فرمايش مرحوم امام

  تقرير آقاي خويي از داللت عقلي
 باشديماوت وضع و انشا دارند با دو تقرير قبل متف در حقيقت خاطر اختالفي كه با مشهور ي خويي بهآقاتقرير 

عبوديت و  و مقام دانديمايشان حقيقت انشا توسط شارع را ابراز امر نفساني كه اعتبار فعل بر ذمه مكلف باشد، 
: األّول أّن ونتيجة ما ذكرناه: أمران«است عبارت آقاي خويي در محاضرات اين  كنديممولويت، وجوب و الزام را اقتضا 

لداللة على إبراز األمر االعتباري النفساني، وهو اعتبار الشارع الفعل على ذمّة صيغة األمر أو ما شاكلها موضوعة ل
ومن ذلك يظهر: أّن  المكلف، وال تدل على أمر آخر ما عدا ذلك. الثاني أ نّها مصداق للطلب والبعث ال أ نّهما معناها

يحكم العقل بالوجوب بمقتضى قانون  الصيغة كما ال تدل على الطلب والبعث، كذلك ال تدل على الحتم والوجوب. نعم،
العبودية والمولوية فيما إذا لم ينصب قرينةً على الترخيص. أو فقل: إنّ الصيغة كما عرفت موضوعة للداللة على إبراز 
األمر االعتباري في الخارج، وال تدل على ما عدا ذلك، إلّاأّن العقل يحكم بأنّ وظيفة العبودية والمولوية تقتضي لزوم 

بادرة والقيام على العبد نحو امتثال ما أمره به المولى واعتبره على ذمّته، وعدم األمن من العقوبة لدى المخالفة إلّاإذا أقام الم
  ».المولى قرينةً على الترخيص وجواز الترك


