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چكيده
صیغه امر یکی از مسائل بحثبرانگیز علوم ادبی و اصول فقه است؛ این مسئله ،بهویژه در باب معناشناسی ،تا
بدانجا اهمیت دارد که تنوع در قرائتها ،باعث شــده است معنای اولیه امر در استنباط احکام دایر بر دو حکم
وجوب و اســتحباب باشــد .در علوم ادبی ،بالغت بیشترین سهم را در تصریح به معنای اولیه و تبیین معنای
ثانویه اســلوبها دارد .عالمان اصول فقه نیز با استفاده از دستاوردهای علم بالغت به تبیین معانی اوامر شارع
پرداختهاند؛ اما بهتبع تفاوت کارکرد این دو علم ،اصولیان نگرش زیباشــناختی ادیبان در بیان مباحث را به
نگرش معطوف بر اســتنباط احکام تغییر داده و به ظرافتهای بحث افزودند .ازاینرو با توجه به اهمیت صیغه
امر بهعنوان یکی از افعال ســهگانه در ادبیات عرب و بهعنوان بستری برای ابالغ احکام شارع در قالب امر،
این پژوهش میکوشــد با روش تحلیلی ـ تطبیقی به بررسی ابعاد آن در دو علم مورد نظر بپردازد و همچنین
نگاهی تطبیقی به این موضوع در آرای اصولیان داشــته باشــد .اصولیان در اصــلِ وضع این صیغه در زبان
اختالف نظر دارند اما آنچه به نظر صحیح میرسد این است که تبیین و تحدید داللت صیغه ،بر شیوع استعمال
جدیت در
آن تکیه دارد .درباره نوع طلب نیز واقعیت این اســت که آنچه از لغت فهمیده میشود فقط جزم و ّ
طلب اســت؛ برای همین صیغه امر ،برای جزم در طلب ،حقیقی اســت و در غیر آن مجازی به شمار میآید.
بحث وجوب و غیر آن نیز از کاربرد شرع فهمیده میشود.
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علــم بالغت و اصول ،همواره در راســتای تبیین
معنای متن و شــارع راهگشــا بودهاند« .امر» از
مباحثی اســت که عالمان این دو علم آن را تدقیق
و بررســی کردهاند .عالمان بالغت به معنای ثانویه
آن توجــه میکنند و در این باره که آیا یک معنای
حقیقــی وجود دارد یا تعدد حقیقت در اســتعمال
است اختالفی نیست اما میان اصولیان تضارب آرا
وجود دارد.
هرچند دانشــمندان علم بالغت ،بنــا بر ماهیت
ادبی این علــم ،عنایت ویژهای بــه معانی ِصیغ،
با توجه به قراین ،داشــتهاند امــا بحث امرونهی
در کتابهای اصــول از چنان جایــگاه متمایزی
برخوردار اســت که در این زمینه از زبان شناسی
پیشی گرفته است 1.در این بحث ،اصولیان بیشتر
به جنبه اســتداللی میپردازند و کوشش آنها به
کشــف داللت ِصیغ ،جدای از قراین آن ،معطوف
اســت .عالمان اصول در ابتدا فارغ از شرایط و
ســیاق ،متن را از نظر معنایی بررســی میکنند،
سپس مرحله سیاق لفظی و حالی فرامیرسد؛ در
مرحله نخست چون اسلوب مورد نظر ،جدای از
قراین بررسی میشود ،علما اختالف نظر بیشتری
دارند؛ این مرحله اصلی داللت اســت 2.شماری
از فقهــا معنای اصلی را امر به وجوب میدانند و
عدهای امر به استحباب؛ برخی نیز آن را اشتراک
لفظی به شــمار میآورند .این تنوع آرا ،در تبیین
احکام نقش بســزایی دارد؛ بنابراین بررسی این
اختالفنظرها و برگزیدن دیدگاه صائب ضروری
به نظر میرســد؛ آنچه بر ضرورت این پژوهش و
بررســی میافزاید این است که پس از مراجعه به
 .1أسالیب األمر و النهی فی القرآن الکریم و أسرارهاالبالغیه ،ص .54
 .2دراسةالمعنی عند األصولیین ،صص 66و.67

مجالت مختلف علمی و پژوهشــی و تارنماهای
علمی معتبر ،مقالهای که بــا موضوع مورد بحث
همپوشانی داشته باشد یافت نشد.
پرسشــهایی که این پژوهش به دنبال پاسخی برای
آنهاســت عبارتاند از :دیدگاههــای ادبی درباره
صیغه «امر» چیست؟ دیدگاه اصولیان درباره صیغه
امر چیســت؟ میزان توفیق کدام دســته از عالمان
(بالغت و اصول) در بحث معناشناســی امر بیشتر
بوده اســت؟ بدین منظور ابتدا الزم است به بحث
معناشناسی این واژه پرداخته شود.
مفهوم شناسی صیغه امر

به منظور معناشناســی «امر» نخســت ضروری است

معنای لغوی واژه از منابع معتبر و اصیل جستجو شود
و ســپس معنای اصطالحی این واژه در علوم مختلف

ادبی و اصولی بررسی شود.
 )1معنای لغوی

ابنفارس درباره معنای لغوی «أمر» آورده است:
«همزه ،میم و راء در پنج معنا به کار میرود :امر از
امور ،امر ضد نهی ،امر به فتح میم به معنای نماء و
برکت ،عالمت و موعد ،و تعجب (عجب)» 3.معنای
اول ماننــد این جمله« :هذا أمر رضیته»؛ یعنی این
مسئلهای «شأنی» است که به آن راضی شدم .امری
که نقیض نهی اســت مانند« :اِفعل کذا»؛ یعنی فالن
کار را انجام بده .ابنفارس به نقل از اصمعی در این
معنا میگوید« :عبارت «لی علیک إمرة مطاعة»؛
یعنی حق من بر تو این است که یک بار دستوری
«من قَ َّل ذ ََّل
به تو بدهم و تو اطاعت کنی .عبارتَ :
و َمن أَ ِم َر فَ َّل» ناظر بر معنای ســوم است؛ به این
معنا که کســی که [اطرافیان و پشتیبانانش] اندک
باشــد خوار و ذلیل میشــود و کسی که [حامیان
 .3معجم مقاییس اللغه ،ج  ،1ص .137

 .4کهف.71 ،

 )2معنای اصطالحی

مبحث امــر از جمله مباحثی اســت که در علوم
مختلف دربــاره آن بحث میشــود؛ در صرف و
بالغــت به صیغه امر پرداخته میشــود کما اینکه
اصولیان نیز این مبحث را دستاویز مباحثات علمی
خود قرار دادهاند.
صرفیون ،امر را اینگونه تعریف کردهاند« :صیغهای
اســت که با آن حصول شــیء بعد از زمان تکلم
خواسته میشــود» 6.به دیگر سخن ،طلب انشاء
فعل در آینده وظیفهای است که صرفیون برای فعل
امر متصور شدهاند 7.علم صرف به ساختار «امر»
میپردازد و دانشــمندان این علم ،درباره تکواژه
امر بهعنوان یکی از انواع فعل سخن میگویند.
عالمان بالغت نیز ذیل مبحث انشــاء طلبی به امر
پرداختهاند و آن را اینگونه تعریف کردهاند« :امر،
طلب فعل بر وجه اســتعالء و الزام است» 8.تحقق
 .5تاج العروس ،ج  ،10صص 68و.69
 .6التحفة السنیة ،ص .70
 .7مبادئالعربیة ،ج  ،4ص .12
 .8البالغة و التطبیق ،ص .123
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و طرفدارانش] بســیار باشند غالب میشود .در
«جعلت بینی و
معنای چهارم این مثال آمده است:
ُ
بینه أمارا ً و وقت ًا و مو ِعدا ً و أج ً
ال»؛ همه این واژگان
را مترادف «أمار» ـ به معنی عالمت و نشانه ـ در
نظر گرفتهاند .این واژه در آیه شــریفه «لَق َْد ِجئ َْت
ــيئًا ِإ ْم ًرا» 4در معنای پنجم (عجب) بهکار رفته
شَ ْ
است.
صاحب تاج العروس چنین آورده است« :واژهای
شناخته شده است و متضاد «نهی» است» .سپس
برخی از اشــتقاقات ریشه آن را ذکر کرده و گفته
اســت« :فأتَ َمر» یعنی دســتورش را پذیرفت؛ به
دنبای آن از کتاب األســاس نقل کرده اســت که
ــرت ما أَ َمرتَنی به» به معنــای «امتثال امر
«واتَ َم
ُ
کردم» است .از دیگر معانی امر که نویسنده به آن
اشــاره میکند کاربرد واژه مورد نظر در این جمله
است« :وقع أمر عظیم»؛ یعنی حادثهای بزرگ رخ
داد .جمع آن را «أمور» میداند و به آیه  53سوره
شوری استناد میکند که خداوند متعال میفرماید:
َ
َّ
ير ْ ُ
ال ُمو ُر» .وی ســپس به تحلیل
«أ َل ِإلَى الل َت ِص ُ
لغــوی این واژه در کتابهای اصولی گریزی میزند
و مینویســد که در کتابهای اصولی ،در جمع امر،
در این دو معنا تفاوت قائل هستند؛ به این صورت
که جمع «امر» ،در معنای متضاد نهی ،را «أوامر»
میدانند و چنانچه به معنای «شأن» باشد آن را با
«أمور» جمع میبندند؛ او میافزاید بیشــتر فقیهان
این نظر را پذیرفتهاند .سپس در ادامه بیان میکند
که از میان زبانشناســان تنها جوهری این نظر را
تأیید کرده اســت .او از ازهری نقل میکند که وی
امر ،در معنای متضاد نهی ،را مفرد «أمور» میداند؛
صاحب المحکــم نیز تأکید میکند که جمع «أمر»
فقط «أمور» اســت؛ هیچ یک از نحویان نگفتهاند

کــه واژگان ثالثی بر وزن «فواعل» جمع بســته
5
میشوند.
وی در ادامه به منظور جمع میان دو نظر ،ســخنی
تأملبرانگیــز ،از شــرح البرهان ،نقــل میکند و
میگوید :در المصباح اشــاره شده است که جمع
«أمر»« ،أوامر» است .زبانشناسان در توجیه آن
«مأمور به»
گفتهانــد« :امر» در اینجا به معنــای
ٌ
است و صیغه فاعل معنای مفعول را تداعی میکند؛
همانطور که میگوییــم «أمر عارف» و اصل آن
«معروف» اســت و «عیشــة راضیة» که اصل آن
«مرضیة» اســت و امثال اینها .سپس «فاعل» بر
وزن «فواعل» جمع بســته شده اســت .بنابراین
«أوامر» جمع «مأمور» است.
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امر میتواند مادی یا معنوی باشــد 9.این تعریف
در واقع ناظر بر معنای اولیه امر اســت که هرچند
از مباحث بالغی به حســاب نمیآید (چون علم
بالغت درصدد کشف معانی ثانویه است) اما برای
رســیدن به معنای ثانویه الزم است معنای اولیه
مورد تدقیق قرار گیرد؛ از این رو از ارائه تعریف
دقیق در این باره ناگزیر هستند .بالغیون به فراتر
از واژه نظر دارند و سیاق را در نظر میگیرند.
تعریفی که بســیاری از اصولیــان درباره «امر»
ارائه دادهاند چنین اســت« :کالمــی که اقتضای
فرمانبرداری مأمور ،نســبت بــه کار مأموربه را
دارد» 10.امر ،طلبی انشــائی اســت؛ آوردن قید
انشــاء ،برای احتراز از طلب حقیقی اســت که
عبارت است از اراده قلبی؛ چرا که در این صورت
مجازا ً میتوان به آن امر اطالق کرد 11.در نگاه اول
تعریف بالغیــان و اصولیان نزدیک به هم به نظر
میرسد اما در بحث کاربرد دو زاویه دید متفاوت
در هر بحث تعیینکننده است .عالم بالغت در پی
کشــف زیبایی متن و لذت بردن از آن اســت اما
عالم اصولی در پی کشف مراد شارع جهت تبیین
احکام اســت .این خود در ظرافت نگاه و دقت
تعبیر تأثیر بسزایی دارد.
انواع صیغههای دال بر امر

برای خواســتن چیزی در زبان عربی صیغههای
مختلفی وجود دارد که نظر مشــهور این اســت
که چهار صیغه معنــای امر میدهند؛ این صیغهها
عبارتاند از:
 -1فعــل امرَ :
الص َل َة َوآ ُتــوا ال َّز َكا َة
يمــوا َّ
َ
«وأ ِق ُ
 .9البالغة العربیة ،ج  ،1ص .228
 .10إحیاء علوم الدین ،ص .297
 .11اصطالحات األصول و معظم أبحاثها ،ص .74

َ
الر ُس َ
ول».
َوأ ِطي ُعوا َّ
 -2مضارع مقترن به الم امر« :لِ ُي ْن ِف ْق ُذو َس َع ٍة ِم ْن
ِ ِ 13
َس َعته».
 -3اسم فعل امرَ « :ع َل ْي ُك ْم َأ ْن ُف َس ُك ْم َل َي ُض ُّر ُك ْم َم ْن
14
َض َّل ِإ َذا ا ْه َت َد ْي ُت ْم».
«وبِالْ َوالِ َد ْينِ
 -4مصدر نایــب از فعــل امــرَ :
16 15
إ ِْح َسانًا» .
برخی نیــز صیغه پنجمی را بــه این چهار صیغه
میافزایند:
َات
«والْ ُم َط َّلق ُ
 -5جمله خبریه در معنای طلــبَ :
َي َت َربَّ ْص َن بِ َأن ُف ِســ ِه َّن ث ََلث ََة ق ُُر ٍ
وء»؛ 17جمله خبری
«والمطلقــات یتربصــن» به معنــای «لیتربصن
18
المطلقات» است.
12

دیدگاههای ادبی در باب داللت امر

معنای اولیه امــر در زبان عربی تکلیف الزامی به
انجام کاری اســت؛ 19اما گاه از معنای اولیه گذر
کرده و معانی دیگری را ،با توجه به ســیاق کالم
و مقتضای حــال ،تداعی میکند؛ معانیای چون:
ترجی ،ناامیدی،
«دعا ،التماس ،ارشــاد ،تمنّــیّ ،
تخییر ،تســویه ،تعجیزّ ،
تهکــم و اهانت ،اباحه،
توبیخ و تأنیب ،تقریعَ ،ندب ،تهدید ،امتنان ،تحقیر
و کاســتن از امری ،انذار ،اکرام ،تکوین ،تکذیب،
تعجب» .این موارد و
مشــورت ،عبرت گرفتن و ّ
معانی دیگری که از ســیاق کالم فهمیده میشود
ناظر بر وظیفه بالغت اســت که درصدد کشــف

 .12نور.56 ،
 .13طالق.7 ،
 .14مائده.105 ،
 .15اسراء.23 ،
 .16البالغة و التطبیق ،ص .124
 .17بقره.228 ،
 .18انوار التنزیل ،ج  ،1ص .141
 .19البالغة العربیة ،ج  ،1ص .231

 .20بقره.83 ،
« .21داللةالعدول فی صیغ األفعال» ،ص .34
 .22همان ،صص 35و.36

انواع الفاظ دال بر مفهوم امر

عالوه بر آنچه درباره صیَغ دال بر «امر» گفته شد،
مفهوم امر ـ در معنای متضاد با نهی ـ الفاظ دیگری
را نیز دربر میگیرد؛ یعنی داللت بر طلب فعل (امر)
 .23هود.54 ،
« .24داللةالعدول فی صیغ األفعال» ،ص .34
 .25هود.41 ،

75

واکاوی داللت صیغه امر از منظر ادبیات عرب و اصول فقه

زیبایی معانی ثانویه کالم است.
گاه بر مبنای پدیده عدول ،در صیَغ افعال نیز شاهد
این هستیم که فعل ،بنا بر مقاصد زیباییشناسی و
بالغی ،در غیر صیغه خود بــه کار میرود و این
ساختارشــکنی در نوع خود شــگفتی و لذت در
خواننده میآفریند؛ این خود نشــانگر پیوند نحو،
بالغت و اسلوب با یکدیگر است.
یکی از مــوارد عدول در صیَغ افعــال ،عدول از
اق بَ ِني
«و ِإ ْذ َأخَ ْذنَا ِمي َث َ
صیغه امر به مضارع استَ :
ون إ َِّل َّ
إ ِْس َرائِ َ
الل» 20.در این آیه شریفه به
يل َل َت ْع ُب ُد َ
منظور مبالغه در طلب و آگاه کردن نسبت به لزوم
ســرعت امتثال خداوند متعال ،به جای تصریح به
صیغه امر ،از صیغه مضارع سود برده است؛ گویی
فرد چنان با سرعت ،امتثال امر کرده است که آن را
در قالب جمله خبری بیان میکند 21.این مبحث در
واقع همان نوع پنجم صیغههای امر است که برخی
به آن تصریح کردهاند.
گاه عــدول از صیغه امر بــه ماضی رخ میدهد و
میتواند معانی بالغی گوناگونی دربر داشته باشد؛
مانند تفاؤل بــه وقوع طلب ماننــد این عبارت:
«أعاذک اهلل من الشــبهة ،و عصمک من الحیرة ،و
وفقک للتقوی» .مضمون این عبارت داللت بر دعا
دارد و با لفظ ماضی بیان شــده است تا داللت بر
تحققِ
وقوع جمله داشــته باشد و در دل مخاطب
ِ
شادی بیافریند .اصل عبارت باال در ترکیب انشائیه
به این صورت اســت« :اللهم أعذه من الشبهة ،و
22
أعصمه من الحیرة ،و وفقه للتقوی».
البته گاه عدول از صیغه مضارع به صیغه امر است.
ُول إ َِّل ْاع َت َر َ
بهعنوان مثال در آیه کریمه« :إ ِْن نَق ُ
اك

َال ِإنِّي ُأشْ ــ ِه ُد َ
ض آلِ َه ِت َنا بِ ُس ٍ
ــوء ق َ
اهلل َواشْ َه ُدوا
بَ ْع ُ
َأنِّي بَ ِري ٌء ِم َّما تُشْ ِ
ون» 23،عطف میان «أُشه ُِد»
ــر ُك َ
و «اش َهدوا» در صورتی جایز است که فعل دوم از
لحاظ لفظی و معنوی مضارع باشد؛ بنابراین تقدیر
عبارت الهی به صورت «أُشــه ُِد اهلل وأُشه ُِدکم »...
اســت؛ دلیل این عدول برای بیان تفاوت میان دو
شهادت است؛ چرا که شهادت الهی صحیح و ثابت
اســت اما شــهادت آنها حقیقی نیست و بر سبیل
ســخریه ،تحکم و تحدی اســت .به دیگر سخن
شهادت الهی ناظر بر دوری گوینده از شرک است
و شهادت آنها بیانگر بیتوجهی گوینده به باورهای
24
غلط و دین خودساخته مخاطبان است.
ــم ّ َ
«وق َ
الل َم ْج َرا َها
َال ْار َك ُبوا ِفي َها بِ ْس ِ
آیه مبارکــه َ
َو ُم ْر َســا َها» 25نیز مثالی است برای عدول از صیغه
ماضی به امر تا عنایت و اهتمام به شیء معدولعنه
را در سیاق لغوی بیان کند .در این آیه «ارکبوا» به
«ر َکبوا» آمده است و معنا واضح است؛
جای مفهوم َ
چرا که اتفاق مورد نظر محقق شده است و متوقف
به صدور امر نیســت .تمام این ظرافتهای بالغی با
تحقیق در سیاق و دریافت درست از مقتضای حال
به دســت میآیند؛ این ظرافتها در راستای رسالت
بالغت که همان لذت بردن از متون ،دریافت دقیق
معنای گوینده و ابالغ مقصود از جانب وی اســت
مفید هستند.
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گاهی با صیغههایی غیر از صیغه شــناخته شده
برای امر در زبان ـ افعل و مشتقات آن ـ است.
یکی از این واژگان « ُکتب» و مشتقات آن است؛
26
الصیا ُم»
یکم ِّ
مانند این آیــات مبارکهُ « :ک ِت َب َع َل ُ
یکم الْ ِق َت ُ
ــال» 27.یکی دیگر از واژهها
و « ُک ِت َب َع َل ُ
ِ
یکم اللّ ِفی
«وصیت» و مشتقات آن است:
«یوص ُ
َ
ــظ ُ
کر ِم ْث ُل َح ِّ
کــم لِ َّ
لذ ِ
األن َثیینِ » 28.گاه واژه
أ ْو َال ِد ْ
للّ ْ
کم َأن
«یأمر» به امر داللــت دارد« :إ َِّن ا یأ ُم ُر ْ
29
ُتؤ ُّدو ْا َ
األ َمان ِ
َات ِإلَی َأ ْه ِل َها».
آن عده از زبانشناسان که معتقد بودند امر چهار
صیغه دارد ،نوع پنجم را در این دسته از مفهوم امر
برمیشمارند و معتقدند گاهی امر به لزوم با صیغه
مضارع و با اســلوب خبری بیان میشود مانند:
َات ی َت َربَّ ْص َن بِ َأن ُف ِس ِ
ــه َّن َث َ
الث ََة ق ُُر َو ٍء» 30و
«والْ ُم َط َّلق ُ
َ
َ
31
یر ِض ْع َن أ ْو َال َد ُه َّن َح ْولَینِ کا ِم َلینِ ».
«والْ َوالِ َد ُ
َ
ات ْ
گویی گفته است« :لیرضع الولدات أوالدهن» .باید
توجه داشت این اســلوب ،از کاربرد صیغه شای ِع
امر بلیغتر اســت؛ زیرا جمله خبریه را در معنای
انشــاء امر بهکار برده اســت؛ گویا امر مورد نظر
بهمنزله امری است که واقع شده است.
در سنت نبوی نیز عباراتی پیدا میشوند که بیانگر
امر هستند .عبارتهایی مانند «أمر» و مشتقات آن:
«وجب»
«أمرتکم بکذا یــا أنتم مأمورون بکذا»؛ َ
و مشــتقات آن؛ مانند« :أوجبت علیکم یا فرضت
علیکم یا أمرتکم بکذا و أنتم معاقبون علی ترکه»؛
تمــام این الفاظ داللت بر وجــوب دارند اما اگر
اینگونه آمده باشــد« :أنتم مثابون علی فعل کذا
 .26بقره.183 ،
 .27بقره.216 ،
 .28نساء.11 ،
 .29نساء.58 ،
 .30بقره.228 ،
 .31بقره.233 ،

و لســتم معاقبین علی ترکه» در اینجا داللت بر
32
استحباب حکم دارد.
این ِصیغ و امثــال آن صریح ًا بر امر داللت دارند
بنابراین اصولیان کمتــر روی این مباحث توقف
میکنند؛ ایشــان بیشــتر به امر حاضر و غایب و
مشــتقات آن میپردازند؛ منظور آنهــا ،در این
مباحث ،کشــف معنای این صیغهها در دو سطح
لغوی (اصلی) و داللی (معنای متعلق به ســیاق و
33
قراین آن) است.
دیدگاههای اصولی امامیه در باب داللت صیغه

امر و نقد آنها

اصولیان به منظور بررســی صیغــه امر در متون
شرعی و زبان ،به استقراء اسلوبهای زبانی دست
زدند و به این نتیجه رسیدند که این صیغه (ا ِ َفعل)
غالب ًا ـ و نه دائمــ ًا ـ داللت بر طلب فعل دارد و
برای برانگیختــن حقیقی مخاطب به کار میرود؛
زمانی که آمر میگوید «توضأ» و هدف او از این
امر حقیقت ًا این اســت که وضــو در خارج محقق
شــود ،در کنار آن معانی دیگــری را نیز تداعی
میکند؛ 34گاه صیغه امر در مقام «تعجیز» اســت:
«و إ ِْن ک ْن ُت ْم ِفی َر ٍ
یــب ِم َّما نَ َّزلْ َنا َع َلی َع ْب ِدنَا َف ْأ ُتوا
َ
ِ ِ ِ 35
ٍ
ــورة ِم ْن م ْثله» .در این آیه مراد این نیست
بِ ُس َ
کــه مخاطبان باید واقع ًا ســورهای مثل ســوره
قرآن بیاورند ،بلکــه میخواهد بگوید از این امر
عاجزند .گاه برای «تهدید» است« :ق ُْل إ ِْن کان َْت
الــدا ُر ْال ِخ َر ُة ِع ْن َد ا ِ
هلل خَ الِ َص ًة ِم ْن ُد ِ
ون الن ِ
َّاس
کم
َّ
لَ ُ
ین» 36.گاه در مقام
ــو َت إ ِْن ک ْن ُت ْم َصا ِد ِق َ
َف َت َمن َُّوا الْ َم ْ
 .32المستصفی فی علم األصول ،ج  ،1ص .293
 .33دراسةالمعنی عند األصولیین ،صص 67و.68
 .34همان ،ص .69
 .35بقره.23 ،
 .36بقره.94 ،

صاحب کفایه معتقد اســت صیغــه امر در ترجی،
تمنی ،تهدید و انذار ،تعجیز و تســخیر و ...به کار
میرود ،اما موضوعله صیغه امر فقط انشــاء طلب
است ،و معانی مطرح شده ،از معانی صیغه نیستند،
بلکه از دواعی و انگیزههای انشــاء طلب هستند؛
داعی انشاء طلب گاهی بعث و تحریک به نحوی
که مطلوب ،وقوع خارجی آن است ،و گاهی داعی
انشاء تمنی و ترجی است .نتیجه اینکه وفق دیدگاه
ایشان ،موضوعله صیغه امر انشاء طلب است ،این

دواعی و انگیزهها هستند که متفاوتند.
آیتاهلل خویی از جمله اصولیانی اســت که نظری
بر خالف آخوند خراســانی دارد ،ایشان معتقدند
دواعی و انگیزهها در موضوعله دخیل اســت؛ لذا
مینگارد« :انشاء عبارت است از اعتبار امر نفسانی
و ابراز آن به وسیله یک مبرز خارجی از قول ،فعل
و مانند آن ،لذا با توجــه به این بیان ،مانعی برای
التــزام به معانی متعدد برای صیغه امر وجود ندارد
با این توضیح که :صیغه امر برای ابراز امر اعتباری
نفسانی در خارج ،وضع شده است و طبیعی است
که با اختالف موارد مختلف باشد و با تعدد معانی،
متعدد شود و در هر مورد صیغه در معنایی استعمال
میشود که با استعمالش در معنای دیگر در مورد
دوم ،مختلف است .پس متکلم گاهی قصدش از به
کار بردن صیغه امر« ،ابراز ما فی نفســه» به قصد
طلب حقیقی و گاهی هــم قصدش تهدید و غیره
اســت ،و در هر یک از این موارد معنایی مغایر با
39
مورد دوم ،ابراز میکند».
ایشــان در مــورد وضع الفاظ مبانــی متفاوت با
مشهور دارند و معتقدند :انســانها به خاطر اینکه
مدنیالطبع هستند در تنظیم حیات مادی و معنوی
خود ،احتیاج بــه آالتی دارند تا به وســیله آن،
مقاصد خود را ابراز کرده و بر آن تفاهم کنند تا در
وقت نیاز مورد استفاده قرار دهند ،این آلت ،اشاره
نمیتواند باشد؛ چرا که اشاره نسبت به محسوسات
هم افاده مقصود نمیکند چه رسد به معقوالت ،لذا
به ناچار باید الفاظی باشد تا آن را برای ابراز مراد
و مقاصد خود از محسوســات و معقوالت به کار
گیرد؛ چرا که الفاظ نســبت به هر دو وافی است.
پس غرض از بــه کار گرفتن الفاظ ،تفهیم و ابراز

«امتحان» است؛ مانند آنجا که به حضرت ابراهیم
امر شــد تا فرزند خود را ذبح کند و واقع ًا مرادش
این نبود که ذبح در خارج محقق شــود بلکه برای
امتحان حضرت ابراهیم بود .گاه برای «اســتهزاء»
هست .اینجا پرسشی پیش میآید که آیا هر یک از
موضوعله یک
این معانی ،مستقل هستند یا اینکه
ٌ
معنا بیش نیست و این معانی امری خارج از معنای
موضوعله هستند؟ در پاسخ به این پرسش نظریات
ٌ
مختلفی وجود دارد.

 .37محاضرات فی أصول الفقــه ،ج  ،1ص 473؛ الذریعة إلی أصول
الشریعة ،ج  ،1ص .38

 .38کفایةاالصول ،ص .69
 .39محاضرات فی أصول الفقه ،ج  ،1ص .472

 )1اشتراک لفظی بین معانی مختلف

 )2انشاء طلب
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برخی از اصولیان قائل به اشتراک لفظی بین معانی
مختلف صیغه امر هستند به این بیان که :موضوعل ِه
صیغه امر ،معانی متعددی است (که در باال به آنها
اشــاره شد) و هر یک از این معانی مستقل هستند
و در عــرض هم ،و با یکدیگــر ارتباطی ندارند،
رابطه آنها اشــتراک لفظی هست؛ البته بعضی یک
یا چند معنا را حقیقی میدانند و مابقی را مجازی
میدانند؛ درهرصورت این معانی را ،چه حقیقی و
چه مجازی ،معانی مســتقل غیرمرتبط با یکدیگر
37
میدانند.

38

مقاصد با آن اســت ،با این توضیح ،آشکار است
که حقیقت وضع چیزی جز تبانی نفسانی نیست و
قصد تفهیم الزمه ذاتی وضع به معنای تعهد است.
لذا ایشــان در نهایت حقیقت وضع را این چنین
تعریــف میکنند :حقیقت وضع عبارت اســت از
تعهد به ابراز معنایــی که قصد متکلم به تفهیم آن
با لفظ مخصوصی تعلق گرفته است 40.با این بیان
مشخص میشــود که ایشان دواعی ،انگیز و اراده
را داخل در وضع و موضوعله میدانند بر خالف
آخوند که چنین نظری نداشتند.

شــده ،تبادر است؛ به عنوان نمونه هر گاه با صیغه امر

هم باشــد آن تعهد بعد از وضــع و خارج از حقیقت

نســبتی در قالب طلب و بعث جاری میکنیم تا فرد

نقد نظر ایشــان :این مبنا صحیح نیست و اگر تعهدی

وضع هست؛ چرا که ذهن انســان نمادپرداز است و

میتواند لفظی را به معنا و یا تصوری که در ذهن است
نشانهگذاری کند و سپس هرگاه خواست این نشانه و
78

مطرح میکنند ،قول اول که ذکر آن گذشت اما در قول

نماد را تغییر دهد؛ نیز ممکن است بعد از این وضع و

قرارداد یک نوع تعهد و توافق جمعی هم بر این وضع
قــرار بگیرد اما آن تعهد امری خارج از حقیقت وضع

است.

41

دیگر خــود بیان میدارد که صیغه امر بر بعث حقیقی

داللــت دارد ،لذا بر خالف قول قبلــی ،در این بیان،

انگیزه و داعــی را دخیل در وضع میداند 43.بنابراین

ایشان صیغه امر را حقیقت در بعث حقیقی و استعمال

آن را در دیگر معانی ،به صورت مجاز میداند.

برای این قول دو دلیل بیان شــده کــه در ادامه بیان

میشود:

الف :اولیــن دلیلی که برای این قول ،به آن اســتناد
بخواهیم ناتوانی و ضعف کســی را نمایان کنیم ،ابتدا

را به ســمت آن تحریک کنیم و وقتی نتوانست ،عجز
او نمایان میشــود .لذا در مثل این مورد صیغه امر در
انشــای طلب و بعث به کار رفته منتها داعی متفاوت
و بر ســبیل تعجیز اســت و موارد دیگر نیز به همین

صورت است.

ب :صحیح نبودن به کاربردن انشاء در دیگر دواعی:
دلیل دوم ایشان بر این مبناست که هیئتها دارای معانی

سال دوازدهم
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نقد بر فرض پذیرش مبنای ایشــان در حقیقت وضع

حرفیاند که نســبت خاصی به معنی میدهند؛ برای
مثال وقتی «ضرب» به هیئت ف ََع َل برده میشود به این

وضع منافاتی ندارد؛ بدین صورت که انســان متعهد

شود هرگاه اراده نسبت طلبیه کرد ،صیغه امر را به کار

هیئت صیغه امر که معنای انشــاء در آن هست ،وقتی
ّ
«صل» میشود به
«صالة» با هیئت صیغه امر میآید

موضوعله میداند و اینگونه
دارد ،اما آنها را خارج از
ٌ

به نظر میرسد دلیل دوم ،دلیل درستی نباشد؛ زیرا این

موضوعلهاند
و انشــاء :اینکه بگوییم دواعی خارج از
ٌ

توجیهپذیر اســت و با مبنای آقای خویی در حقیقت

ببرد البته با توجه به دواعــی مختلفی که به آنها نظر
تعهد هیچگونه منعی ندارد.

42

 )3انشاء طلب به داعی بعث حقیقی

معنا است که این ضرب در گذشته واقع شده است؛ یا

معنای انشاء طلب و بعث به نمازخواندن است.

44

معقول اســت که واضع در مقام وضع ،هیئتی را برای
داللت بر معنای خاصی مث ً
ال برای تعجیز وضع کند و

آخوند خراسانی در مورد داللت صیغه امر دو قول را

از همــان ابتدا صیغه امر را برای اظهار عجز مخاطب

 .40همان ،ج  ،1ص .68
« .41درس خارج اصول فقه» ،اعرافي.1386/8/27 ،
 .42همان.

 .43کفایةاالصول ،ص .69
« .44درس خارج اصول فقه» ،اعرافي.1386/8/20 ،

وضع کند اما بر دلیل اول خدشهای وارد نیست؛ زیرا

در مواردی که هدف شارع نمایان کردن عجز مخاطب

وجود آنها به انشاء مربوط نمیشود.

47

اســت ،متبادر از صیغه این است که ابتدا انشای طلب

اشکال این ســخن در این است که بین علت غایی و

انشاء بعث ،عجز او نمایان شده است.

صحیح نیســت؛ چرا که با دخالت شیء در رسیدن به

و بعث صورت گرفته نه انشــاء عجز و به وسیله این
 )4بعث حقیقی در تمامی موارد

علت تامه خلط شــده است در صورتی که این تصور
هدف ،آن شــیء در زمره علــت غایی قرار میگیرد

وفق این دیدگاه صیغه امر هرچند کاربردهای مختلف

هرچند به عنوان علت ناقصه باشــد؛ در بحث مورد

تفاوت در کاربرد آن ناشــی از این است که موضعله

طلب داشته باشد ،میتواند داعی به سمت آن باشد.

دارد اما فقط برای بعث حقیقی وضع شــده است ،و
آن ،مشــروط به چیزی هست یا نه؛ در مواردی مثل
«اضرب» صیغه امر بعث حقیقی به «زدن» است بدون

نظر نیز ،همین که تهدید و تعجیز ،دخالتی در انشــاء

48

ب :ظهــور صیغه امر در بعــث حقیقی در همه موارد

کاربرد :صیغه امر ظهور در بعث حقیقی دارد و زمانی

اینکه مشــروط به چیزی باشــد؛ اما در این مورد که
«و إ ِْن ک ْن ُت ْم ِفی َر ٍ
یب ِم َّما نَ َّزلْ َنا
شــارع بیان میداردَ :
ور ٍة ِم ْن ِم ْث ِل ِه» 45موضوعله دارای
َع َلی َع ْب ِدنَا َف ْأ ُتوا بِ ُس َ
قید و شرط است ،در واقع صیغه امر در بعث حقیقی به

نمیتوان از ظهور صیغه امــر بر بعث حقیقی ،صرف

برای این قول نیز دو دلیل بیان شده که در ادامه آورده

میتوان قیدی افزود و بعث حقیقی را توجیه کرد.

الف :عــدم صحت داعی بــودن کاربردهای مختلف

که بعــث حقیقی ،زمانی صورت میگیرد که مصالحی

برای انشــای طلب باشد؛ چرا که داعی در واقع علت

جدی مبنی بر تحقق خارجــی آن صورت میگیرد،
مث ً
ال امر «صلوا» نشــان از وجود مصلحتی واقعی در

آوردن سوره به کار رفته منتها با قید «قادر بودن».

46

برای انشاء :صحیح نیســت که معنای مختلف داعی

نهایی و غایی شیء است که وجود خارجی آن بعد از
تحقق وجود ذهنی آن اســت؛ به عنوان نمونه «أکل»

به داعی سیر شــدن است ،اما تصور سیر شدن سابق
بر آن است که شــخص را برمیانگیزاند که به سمت

«أکل» رود اما از نظر وجودی مترتب بر آن است .به
خاطر اینکه مثــ ً
ا اگر تعجیز ،تهدید یا امتحان ،داعی

یافــت مبنی بر اینکه این صیغه ظهور در بعث حقیقی

دارد ،در حالی که این مطلب قابل توجیه اســت؛ لذا
نظر کرد ،این توجیه این است که در تمامی کاربردها

در مورد دلیل فوق این مطلب الزم اســت بیان شود

وجــود دارد که به خاطر آن مصالــح اراده واقعی و

نماز اســت که اراده جدی شارع به تحقق آن توسط
مکلفین قرار گرفته اســت؛ اما مثــ ً
ا در مورد تعجیز

و یا تهدید ،بعث حقیقی وجــود ندارد؛ چرا که اراده

شــارع بر تحقق خارجی آن نیســت؛ بلکه درصدد
مقاصد دیگر است مث ً
ال اینکه ناتوانی و عجز مخاطب

از بهکار بردن امر (انشای طلب) باشد .لذا اموری مثل

مشخص شود.

که داعی برای انشاء در موارد مختلف قرار گیرند ،از

دواعــی و انگیزهها را خــارج از موضعله صیغه امر

«تمنی»« ،ترجــی»« ،تعجیز»« ،تهدید» و «امتحان»
نظر وجودی مترتب بر انشاء و از نظر تصوری مسبوق

به آن هســتند ،لذا با امر کردن بــه وجود نمیآیند و
 .45بقره.23 ،
 .46منتقی األصول ،ج  ،1ص .398

49

با توجه به مطالبی که بیان شــد به نظر میرسد اینکه

بدانیم و صیغه امر را وفق دیدگاه صاحب کفایه انشای
 .47همان ،ج  ،1ص .397
« .48درس خارج اصول فقه» ،اعرافي.1386/8/20 ،
« .49درس خارج اصول فقه» ،اعرافي.1386/8/21 ،
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میشود:

از ایــن ظهور صرف نظر میشــود که نتوان توجیهی

طلب و بعث در نظر بگیریم ،بر سایر نظریات ارجیت

دارد و تبادر نیز بهترین دلیل بر آن است.

دیدگاههای اصولی اهل ســنت در باب داللت
صیغه امر و نقد آنها

80

سال دوازدهم
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اصولیان تصریح دارند که هرگاه امر شــرعی در
متنی بهکار رفته باشــد ،قرینه مراد آن نیز همراه
آن هست .مث ً
ال امر وجوبی مقترن به وعد و وعید،
مبتنی بر ترک آن اســت مانند« :أوجبت علیکم
کــذا» یا «فرضت علیکم کــذا» و «أنتم معاقبون
علی ترکه» و این عبارت داللت بر وجوب دارد؛
امــا اگر بگوید« :أنتم مثابــون علی فعل کذا» یا
«لســتم معاقبین علی ترکه» این صیغه داللت بر
استحباب دارد و از جمله صیَغ خبری مختص به
امر است .امر استحبابی و ارشادی و مباح مقترن
به چیزی اســت که حق بندگان و مصلحت آنها
اســت؛ اگر امر فقط وجوبی باشد ،حقوق بندگان
مبدل به حــق خداوند متعال میگــردد و بحث
50
مصلحت به مضرت تبدیل میشود.
اصولیان درباره آنچه بهصورت حقیقی داللت بر
امر کند اختــاف نظر دارند اما درباره بقیه معانی
چندان اختالفی نیست؛ زیرا طلب به معنای تسویه
51
و تهدید و غیر اینها با قراین به کار میرود.
بررســیهای اصولیان درباره این صیغه به منظور
بیان معانی صرفــی صیغههای «افعل» و «انفعل»
و مشــتقات این دو است و تحدید و تبیین داللت
اصلی صیغه در اســتعمالهای ممکن به کمک این
بررســیها مرتب میشــود .به کمک همین داللت
میتــوان صیغههای بــدون قرینه را بهدرســتی
فهمید .اصولیان از این رهگذر به معانی بســیاری
دست یافتهاند :الف :وجوبَ :
الص َ
ال َة لِ ُدلُوک
«أ ِق ِم َّ
 .50التصور اللغوی عند األصولیین ،ص .90
 .51تفسیر النصوص فی الفقه اإلسالمی ،ج  ،2صص 764و.765

الشَّ ْم ِ
س» 52.ب :استحبابَ « :فکا ِت ُبو ُه ْم إ ِْن َع ِل ْم ُت ْم
«و َأشْ ِه ُدوا َذ َوی َع ْد ٍل
یرا» 53.ج :ارشــادَ :
ِفی ِه ْم خَ ً
ِّم
«اع َم ُلوا َما ِشــ ْئ ُت ْم ِإن َُّه بِ َما
نکــم» 54.د :تهدیــدْ :
ْ
یر» 55.هـ :توهین و ت ُه ّکمُ « :ذ ْق ِإنَّک
َت ْع َم ُل َ
ــون بَ ِص ٌ
نــت الْ َع ِزی ُز الْ ِ
«ر ِّب ْاغ ِف ْر لِی
َأ َ
یم» 56.و :دعــاَ :
کر ُ
َولِ َوالِ َدی» 57.الزم به ذکر اســت گاهی برخی از
این معانی متداخل با معانی دیگر اســت؛ ازاینرو
در تعداد آن اختالفاتی پیش میآید که البته قرینه
نقش مهمی در تبیین مراد گوینده یا شــارع دارد؛
مانند این کالم نبوی در ارشاد نسبت به آداب غذا
خوردن:
«ســم اهلل و کل مما یلیک» 58 .این امر
ّ
برای تأدیب گرفته شده و داخل در استحباب نیز
میباشد و صحبت آداب نیز از امور استحبابی به
ون» 59که
شمار میآیند؛ یا « َف َت َم َّت ُعوا َف َس ْو َف َت ْع َل ُم َ
برای انذار و وعید در نظر گرفته شــده و از نظر
«اع َم ُلوا َما ِش ْئ ُت ْم» است که به معنای
معنایی مانند ْ
60
تهدید است.
اصولیان درباره اینکه اگر صیغه «افعل» بهصورت
مطلق و بدون هیچ قرینهای بهکار رفته باشــد بر
وجوب داللــت میکند یا اســتحباب ،مباحثی
مطرح کردهاند .آنها در اصل وضع این صیغه در
زبان اختالف نظر دارند؛ زیرا بین چندین غرض
مشترک اســت .برخی معتقدند که این صیغه در
«طلب»« ،تهدید» و «اباحه» ،حقیقت اســت و
در غیــر آن مجاز 61،برخی هم اشــتراک آن در
 .52اسراء.87 ،
 .53نور.33 ،
 .54طالق.2 ،
 .55فصلت.40 ،
 .56دخان.49 ،
 .57نوح.28 ،
 .58صحیح البخاری ،ج  ،7ص .88
 .59روم.34 ،
 .60المستصفی فی علم األصول ،ج  ،1ص .164
 .61اإلحکام فی أصول األحکام ،ج  ،2ص .208

 .62المستصفی فی علم األصول ،ج  ،1ص .294
 .63التصور اللغوی عند األصولیین ،ص .90
 .64دراسةالمعنی عند األصولیین ،ص .72

 .65اإلحکام فی أصول األحکام ،ج  ،2ص .133
 .66همان ،ج  ،2ص .210
 .67المستصفی فی علم األصول ،ج  ،2ص .210
 .68همــان ،ج  ،2ص 423؛ اإلحکام فی أصول األحکام ،ج  ،2ص
.210
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«اباحه» و «تهدید» را انــکار میکنند 62.طلب
نیز شــامل «وجوب»« ،استحباب»« ،تأدیب» و
«ارشاد» است؛ بعضی نیز معتقدند که سه معنای
مشــترک دارند که عبارتانــد از« :وجوب»،
«استحباب» و «اباحه» 63.آنچه صحیحتر به نظر
میرسد این اســت که در طلب حقیقت باشد و
در غیــر آن مجاز؛ زیرا زمانی که شــخصی فرد
دیگری را با اسلوب «افعل کذا» خطاب میکند
اولین چیزی که به ذهن میرســد این است که از
او انجــام کاری را میطلبد و اقتضای این صیغه،
بدون حضور هر نوع امــر خارجی ،همین معنا
اســت؛ بدون تهدید بر ترک فعل یا اباحهای که
وی را بین انجام و ترک فعــل مخیر بگذارد .و
هــرگاه اولین معنای متبادر بــه ذهن در هنگام
کاربــرد این صیغه ـ بدون قرینه ـ طلب باشــد
بر این داللت دارد کــه معنای حقیقی این صیغه
و مشتقات آن طلب است و در اصل وضع لغوی
نیز همین معنا مد نظر بوده است.
قول به اینکه تبییــن و تحدید داللت صیغه ،بر
شــیوع اســتعمال آن تکیه دارد صحیح به نظر
میرسد؛ زیرا معنای شایع ،پیش از دیگر معانی
و داللتها فهم میشــود؛ ازاینرو بر حقیقی بودن
این داللت و مجاز بــودن داللتهای دیگر حکم
میشــود .برای تغییر جهت از داللت حقیقی به
داللت مجازی ،به قرینه نیاز است همانطور که
در دالالت صیغههای جز طلب ،اعم از وجوب،
اســتحباب ،تأدیب و ارشــاد یا دعــا اینگونه
64
است.
دربــاره نوع طلب نیز اختالفنظر اســت که آیا

وجوبی اســت یا استحبابی یا مطلق طلب؛ بیشتر
فقیهان و متکلمان معتقدند که داللت وجوبی برای
طلب حقیقی است بنابراین بدون انتظار قرینهای
که وجوب ،اســتحباب یا غیر اینها را تعیین کند
بایــد به آن حکم ،به دیده وجوبی نگریســت و
عمل کرد؛ 65زیرا این معنا داللت اصلی آن است
و بر این مبنــا عاملِ به آن پاداش میگیرد و آن
که سرباز زند ِعقاب میشود .همانطور که گفته
شده صیغه امر نزد آنها «برای وجوب ،حقیقی و
برای غیر آن مجازی اســت» 66.ایشان در اثبات
این مدعا ،به دالیل شرعی ،لغوی و عقلی استناد
میکنند؛ خالصه این ادله بر پایههایی اســت که
صیغــه امر در اغلب نصوص شــرعی داللت بر
وجوب دارد.
معتزله و بعضــی از فقها معتقدند که اســتحباب
حقیقی است و بقیه داللتها مجازی؛ آنها برای رأی
خود دالیل عقلی و نقلی ارائه دادهاند که غزالی و
67
آمدی بر آن اعتراض کردهاند.
سومین نظر به توقف معتقد است یعنی عدم تعیین
اینکه وجوب حقیقی اســت یا اســتحباب یا هر
دو! این نظر را اشعری ،باقالنی ،غزالی و دیگران
68
مطرح کردهاند.
نویسنده دراسة المعنی معتقد است :دالیل معتقدین
ِ
توقف داللت صیغه میان وجوب و اســتحباب،
به
تا زمان اقامه دلیل از استداللهای دیگران قویتر
اســت و به واقعیت کارکردهای زبانی ،شرعی و
عرفی نیز نزدیکتر است؛ زیرا صیغه امری که برای
یکی از اقســام وضع شده است یا با عقل شناخته

82

بــرای جزم در طلب حقیقی اســت و در غیر آن
مجازی به شــمار میآید .بحث وجوب و غیر آن
نیز از کاربرد شــرع فهمیده میشــود و آن وعید
بــر عقاب در صورت مخالفت بــا ِ
طلب جازم و
قطعی اســت؛ بنابراین امر حقیقی لغوی در معنای
ایجاب اســت؛ به معنای الزام و طلب و خواست
انجام کار ،بهصورت قطعی و حقیقی شــرعی ،در
معنای ایجاب نیز میباشد؛ به معنای طلب و حکم
به اســتحقاق ســرزنش و عقاب نسبت به تارک
آن ،نه به معنای خواســت وجود فعل؛ بعضی از
دالیل داللت بر مــورد اول دارند و برخی مؤید
دومی هستند 73.ارتباط میان طلب قطعی در لغت
و مترتب شــدن عقاب بر تارک آن از نظر شرعی
کام ً
ال مشهود است؛ ابنحزم و ظاهریها تغییر معانی
و داللــی از وجوب به دیگر معانی را بر اســاس
قرینــه نمیدانند؛ آنها بر خالف اســتعمال عرب،
معتقدند باید به لفظ تخییر تصریح شــده باشد و
74
اص ً
ال به قراین توجه نمیکنند.
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شــود یا با نقل؛ در زبان مجالی برای عقل نیست؛
منقول یا متواتر است یا آحاد؛ منقول آحاد معتبر
ِ
انحصاری وجوبی
نیســت .ادعای تواتر بر داللت
یا استحبابی نیز ممکن است .معتقدین به توقف در
راستای تبیین معنا در کنار بررسی استعمال لغوی
واژگان ،عرف و اســتعمال شــرعی را نیز درنظر
میگیرند تا با توجه بــه قراین ،حکم مقتضی را
ارائه کننــد چون تعیین یکی از احتماالت ممکن،
69
برای استخراج مفهوم اصلی ضروری است.
در حالی کــه اصولیان جملگــی معتقدند تغییر
داللت معنایی صیغه امــر ،از وجوب به غیر آن،
نیازمند وجــود قرینه اســت ،معتقدین به توقف
بر این باورند که داللت وجوب در اســتعمالهای
شرعی ،به قراین همراه آن بازمیگردد نه به وجود
صیغه؛ با این بیان آنها غلبه معنای وجوب در این
صیغه را به خود لفظ نسبت نمیدهند بلکه قراین
را تعیینکننده میدانند؛ 70مانند اســتدالل جمهور
أشــق علی أمتی
علما به این کالم نبوی« :لوال أن ّ
الســواک» 71که بــر صیغه ام ِر وجوبیِ
َل َمرتهم ب ِ ّ
حقیقی داللت دارد .آمدی ـ از معتقدین به توقف
ـ تصریح میکند که این عبارت داللت بر وجوب
دارد اما این را هم افزوده است که این وجوب از
خود لفظ برداشــت نمیشود بلکه از قرینه همراه
آن ،به این داللت معنایی میرســیم .قرینه مورد
نظر در این عبارت لفظ «مشــقة» اســت که جز
در واجب وجود ندارد؛ زیــرا بازگرداندن امر به
72
وجوب با قرینه ممنوع نیست.
واقعیت این است که آنچه از لغت فهمیده میشود
فقط جزم و جدیت در طلب اســت لذا صیغه امر

 .2اصولیــان در داللــت صیغه «اِفعــل» ،زمانی که

 .69دراسةالمعنی عند األصولیین ،ص .74
 .70إحیاء علوم الدین ،ص .298
 .71صحیح مسلم ،ج  ،1ص 220؛ الکافی ،ج  ،3ص .22
 .72اإلحکام فی أصول األحکام ،ج  ،2ص .139

 .73التلویح ،ج  ،1ص .153
 .74إرشاد الفحول ،ص .90

نتیجهگیری

 .1علــم بالغت درصدد گذر از معنای اولیه به معانی

ثانویه است .ازاینرو طلب انجام کار بر وجه استعالء
را معنای اولیه میداند و سایر معانی را مجازی و ناظر
بر مراد گوینده بر اساس سیاق کالم میداند .اصولیان

با اســتمداد از تالش عالمان بالغت در راستای فهم
مقصود شــارع ،کوشــیدهاند و در این راستا ظرافت
بیشــتری به خرج دادهاند و به ابعادی پرداختهاند که

بالغیان از آن غافل بودهاند.

بهصورت مطلق بهکار رفته باشد آرای گوناگون دارند.

ایــن تنوع آراء ،به اختالف نظر آنها به اصل وضع این وجوبی ،اســتحبابی یا مطلق طلب اســت؛ نوع طلب
صیغه در زبان برمیگــردد؛ چون میان چندین غرض تنها با قرینه مشــخص شود .بیشتر فقیهان و متکلمان
مشترک است .اما آنچه از تبادر عرفی به دست میآید معتقدند که داللت وجوبی برای طلب حقیقی اســت؛

این اســت که حقیقت در طلب باشد؛ چرا که تبیین و معتزله معتقدند که استحباب حقیقی است و بقیه داللتها
تحدید داللت صیغه بر شیوع استعمال آن تکیه دارد و مجازیاند؛ واقعیت این اســت که آنچه از لغت فهمیده

معنای شایع پیش از دیگر معانی فهم میشود؛ ازاینرو میشــود فقط جزم و جدیت در طلب است ،لذا صیغه

بر حقیقی بودن در طلب و مجاز بودن داللتهای دیگر امر بــرای جزم در طلب حقیقی اســت و در غیر آن

حکم میشود.

مجازی به شــمار میآید و بحث وجوب و غیر آن نیز

 .3دربــاره نــوع طلب نیز اختالفنظر اســت که آیا از کاربرد شرع فهمیده میشود.
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