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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
كــه صــيغه امــر نــه  انــدقائلي اعده وجوب است. در مدلول صيغه امر سه نظريه وجود دارد. امربربحث در مدلول صيغه 

و  نيمتــأخرو غالــب  كنــديمــكه صيغه امر داللت بر ندب  اندقائلي اعده، كنديمداللت بر وجوب و نه داللت بر ندب 
در وجه داللت صيغه امر بر وجوب نظريات مختلفي وجود دارد  .كنديمكه صيغه امر داللت بر وجوب  اندقائلمعاصرين 

در كــالم  لبتــها از داللت بالوضع، داللت باالنصراف، داللت بالعقل و داللت باالطالق و مقــدمات حكمــت. اندعبارتكه 
  است. شدهاشارهداللت به نحو كاشفيت و اماريت عقالئيه  عنوانبه مرحوم امام و مرحوم بروجردي به وجه و قول پنجمي

 نظر استاد در وجه داللت صيغه امر بر وجوب: داللت باالطالق
كمت اســت را تقويــت و در جلسه قبل قول چهارم در وجه داللت صيغه امر بر وجوب كه داللت باالطالق و مقدمات ح

  پذيرفتيم.

 دو نكته مهم در تقرير استاد از داللت باالطالق
  در تقرير ما از داللت باالطالق و مقدمات حكمت دو نكته و مطلب اساسي وجود دارد. 

 داشتن قيد ترخيص زائدنكته اول: نياز به بيان 
لحــاظ شــده اســت و نــدب مجموعــه  هاآنوجوب مجموعه مراتبي بود كه قيد عدم ترخيص در  نكته اول اين است كه 

چون  كنديمقيد ترخيص در كالم نبود وجوب تعين پيدا  هرگاهلحاظ شده است و  هاآنمراتبي است كه قيد ترخيص در 
ندارد و نتيجه اطالق در  زائدبيان دارد اما عدم ترخيص قيد عدمي و نياز به  زائدقيد ترخيص قيد وجودي و نياز به بيان 

دوران بــين  كه نتيجه اطالق در دوران بين توسلي و تعبدي، توسلي در طورهمانموارد تعيين احد االقسام است  گونهنيا
  .باشديمتعييني  دوران بين تعييني و تأخيري، ي است درنيع عيني و كفايي،
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 نكته دوم: در مقام بيان بودن
اين است كه شارع در مقام بيان ترخيص يا عدم ترخيص باشد و اال اگر در مقام بيــان تــرخيص يــا  نكته دوم در تقرير 

امــر ظهــور  غهيص عدم ترخيص كه همان ندب و وجوب است، نباشد و قصد شارع فقط بيان رجحان و حسن شي باشد،
يغه بر وجوب نه به وضع، نه به از حكم وجوب يا استحباب ندارد. اين مطلب شاهد بر اين است كه داللت ص كيچيهدر 

، كندينم چون در مواردي كه در مقام بيان نبوده است عقل يا وضع حكم بهش وجوب باشديمعقل  حكمبهانصراف و نه 
 اگر داللت صيغه امر به وضع يا حكم عقل بود در مواردي كه در مقام بيان وجوب يا استحباب نبوده اســت كهيدرصورت

. البته ناگفته نماند در مواردي كه شارع در مقام بيان داشتيمبه داللت صيغه بر وجوب بايد وجود  و يا وضع حكم عقل
اما اين مطلب با حكم به استحباب  و در نتيجه با استحباب اشتراك دارد باشديمثواب  داراي رجحان و نباشد انجام فعل

اين مطلــب  نجايادر  كهيدرصورت ريال غاست و  تفاوت دارد چون معناي حكم استحباب اين است كه اين حكم مستحب
  قابل احراز نيست.

 ي: در مقام بيان بودنگذارقانوناصل در مقام  
حتي در خطابــات قرآنــي كــه  ي استگذارقانونكه در مقام  و مواليي البته به لحاظ صغروي اصل بر اين است كه شارع

  .باشديم سير و جزئيات دخيل در حكم، در مقام بيان همه تفااندكردهي آن را استثنا اعده

 قول پنجم در وجه داللت صيغه امر: كاشفيت عقالئيه
، اين است كه نفس اندكردهاشارهقول پنجمي در وجه داللت صيغه امر بر وجوب وجود دارد و مرحوم امام خميني به آن 

و از انصــراف و نــه از  شوديمفهميده  و اين وجوب نه از وضع باشديم كاشف از وجوب صدور بعث از مولي عند العقال
  حكم عقل و از اطالق و مقدمات حكمت.

 نقد قول پنجم
 نيــا اين كاشفيت و اماريت عقالئيه وقتي ثابت است كه شارع در مقام بيان باشد اما اگــر شــارع در مقــام بيــان نباشــد،

پس كاشفيت در صــورتي  كنندينمحكم به داللت صيغه امر بر وجوب  و عقال شودينمكاشفيت و اماريت عقالئيه احراز 
  تام است كه مقدمات حكمت تام باشد و اين كاشفيت نياز به مقدمات حكمت دارد.
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 وجه داللت صيغه امر بحث از ثمره عملي داشتن
اگر وجه داللت صيغه  مثالً تعارض ظهورات دارد بحث از وجه داللت صيغه امر بر وجوب ثمرات زيادي در فقه در مقام

ي معــارض وضــع باشــد، هــاداللت منشــأتعارض كند اگــر  ي ديگريهاداللتدانستيم هرگاه اين ظهور با  امر را اطالق
ي معارض اطالق باشد، در بحث تعارض دو اطالق هاداللت منشأاما اگر  ميكنيمرا مقدم  ي بالوضعهاداللتظهورات و 

  .كننديمي اين است كه هر دو اطالق تساقط اهعدمباحث زيادي وجود دارد كه نظر 

 ي مباحثبندجمع 
اســت و دواعــي خــارج از  صيغه امر به دو بحث پرداختيم در بحث اول بيان كرديم كه امر دال بــر بعــث تاكنون در ذيل

ظهور در بعث حقيقي دارد و نتيجه بحــث دوم ايــن  ي در كار نباشد صيغه امرانهيقرو اگر  باشنديمموضوع له صيغه امر 
  .كنديماصاله االطالق و مقدمات حكمت صيغه امر داللت بر وجوب  واسطهبهشد كه اگر مولي در مقام بيان باشد 

 عدم اختصاص اكثر مباحث الفاظ به لغت عربي
ص بر دو قسم است بعضي از اختصاص به لغت خا عدم اي مباحث الفاظ در علم اصول از حيث اختصاص به لغت خاص

اما اكثر مباحث اختصاص بــه لغــت خاصــي  مباحث اختصاص به لغت عربي دارد مانند بعضي از مباحث ظهورات لغوي
ي كــه نــواه وي مختلف مشترك هستند مانند مباحث مشتق مباحث صحيح و اعم يا مباحــث اوامــر هازبانندارند و بين 

  ات اين مباحث وجود دارد.اختصاص به لغت خاصي ندارد و در همه لغ

 استعمال جمله خبريه در مقام انشا
ي خبريه در مقام انشاء است كه البتــه هاجمله يكي از مباحثي كه در زبان عرب و غير زبان عرب وجود دارد بكار بردن

ايــن نــوع كــه  رودبــه كــار مــي در زبان عربي خيلي رواج دارد مانند فعل مضارع كه جمله خبريه است و در مقام انشا
و يــا  برديماستعمال در روايات مصاديق فراواني دارد مانند يعيد الصلوه كه امام صيغه مضارع را در طلب و بعث به كار 

  دو جهت بحث وجود دارد. مسئله. در ذيل اين روديمو بعث به كار  طلبمقامدر مواردي فعل ماضي در 
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خبريــه اســت و در اصــل اســتعمال آن  جمله ازانشا  جهت اول بحث در كيفيت اين نوع استعمال و وجه صدور .1
البتــه  اگر شخصي در اين نوع استعمال ترديد كند، جمع كثيري از روايات را بايــد كنــار بگــذارد شكي نيست و

گفت دو ديدگاه در اينجا وجود دارد يك ديدگاه اين اســت كــه جملــه خبريــه در انشــا  توانيمكلي  صورتبه
استعمال شده است و يك ديدگاه اين است كه جمله خبريه در انشا استعمال نشده اســت بلكــه داعــي از جملــه 

 خبريه انشا است.

  .باشديمجهت دوم در داللت اين جمل خبريه بر وجوب  .2
  

  


