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چکیده
صيغه امر يكی از مسائل بحث برانگيز علوم ادبی و اصول فقه است؛ اين مسئله، به ويژه در باب معناشناسی، تا 
بدانجا اهميت دارد كه تنوع در قرائتها، باعث شــده است معنای اوليه امر در استنباط احكام داير بر دو حكم 
وجوب و اســتحباب باشــد. در علوم ادبی، بالغت بيشترين سهم را در تصريح به معنای اوليه و تبيين معنای 
ثانويه اســلوبها دارد. عالمان اصول فقه نيز با استفاده از دستاوردهای علم بالغت به تبيين معانی اوامر شارع 
پرداخته اند؛ اما به تبع تفاوت كاركرد اين دو علم، اصوليان نگرش زيباشــناختی اديبان در بيان مباحث را به 
نگرش معطوف بر اســتنباط احكام تغيير داده و به ظرافتهای بحث افزودند. ازاين رو با توجه به اهميت صيغه 
امر به عنوان يكی از افعال ســه گانه در ادبيات عرب و به عنوان بستری برای ابالغ احكام شارع در قالب امر، 
اين پژوهش می كوشــد با روش تحليلی ـ تطبيقی به بررسی ابعاد آن در دو علم مورد نظر بپردازد و همچنين 
نگاهی تطبيقی به اين موضوع در آرای اصوليان داشــته باشــد. اصوليان در اصــِل وضع اين صيغه در زبان 
اختالف نظر دارند اما آنچه به نظر صحيح می رسد اين است كه تبيين و تحديد داللت صيغه، بر شيوع استعمال 
آن تكيه دارد. درباره نوع طلب نيز واقعيت اين اســت كه آنچه از لغت فهميده می شود فقط جزم و جّديت در 
طلب اســت؛ برای همين صيغه امر، برای جزم در طلب، حقيقی اســت و در غير آن مجازی به شمار می آيد. 

بحث وجوب و غير آن نيز از كاربرد شرع فهميده می شود.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( دوفصلنامه علمی 
سال دوازدهم/ دوره جدید/ شماره 47/ بهار و تابستان 1396

صص 84-71
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مقدمه
علــم بالغت و اصول، همواره در راســتای تبيين 
معنای متن و شــارع راه گشــا بوده اند. »امر« از 
مباحثی اســت كه عالمان اين دو علم آن را تدقيق 
و بررســی كرده اند. عالمان بالغت به معنای ثانويه 
آن توجــه می كنند و در اين باره كه آيا يك معنای 
حقيقــی وجود دارد يا تعدد حقيقت در اســتعمال 
است اختالفی نيست اما ميان اصوليان تضارب آرا 

وجود دارد. 
هرچند دانشــمندان علم بالغت، بنــا بر ماهيت 
ادبی اين علــم، عنايت ويژه ای بــه معانی ِصيغ، 
با توجه به قراين، داشــته اند امــا بحث امرونهی 
در كتابهای اصــول از چنان جايــگاه متمايزی 
برخوردار اســت كه در اين زمينه از زبان شناسی 
پيشی گرفته است.1 در اين بحث، اصوليان بيشتر 
به جنبه اســتداللی می پردازند و كوشش آنها به 
كشــف داللت ِصيغ، جدای از قراين آن، معطوف 
اســت. عالمان اصول در ابتدا فارغ از شرايط و 
ســياق، متن را از نظر معنايی بررســی می كنند، 
سپس مرحله سياق لفظی و حالی فرامی رسد؛ در 
مرحله نخست چون اسلوب مورد نظر، جدای از 
قراين بررسی می شود، علما اختالف نظر بيشتری 
دارند؛ اين مرحله اصلی داللت اســت.2 شماری 
از فقهــا معنای اصلی را امر به وجوب می دانند و 
عده ای امر به استحباب؛ برخی نيز آن را اشتراك 
لفظی به شــمار می آورند. اين تنوع آرا، در تبيين 
احكام نقش بســزايی دارد؛ بنابراين بررسی اين 
اختالف نظرها و برگزيدن ديدگاه صائب ضروری 
به نظر می رســد؛ آنچه بر ضرورت اين پژوهش و 
بررســی می افزايد اين است كه پس از مراجعه به 

1. أساليب األمر و النهی فی القرآن الكريم و أسرارها  البالغيه، ص 54.
2. دراسة  المعنی عند األصوليين، صص 66و67.

مجالت مختلف علمی و پژوهشــی و تارنماهای 
علمی معتبر، مقاله ای كه بــا موضوع مورد بحث 

هم پوشانی داشته باشد يافت نشد.
پرسشــهايی كه اين پژوهش به دنبال پاسخی برای 
آنهاســت عبارت اند از: ديدگاههــای ادبی درباره 
صيغه »امر« چيست؟ ديدگاه اصوليان درباره صيغه 
امر چيســت؟ ميزان توفيق كدام دســته از عالمان 
)بالغت و اصول( در بحث معناشناســی امر بيشتر 
بوده اســت؟ بدين منظور ابتدا الزم است به بحث 

معناشناسی اين واژه پرداخته شود.

مفهوم شناسی صیغه امر
به منظور معناشناســی »امر« نخســت ضروری است 
معنای لغوی واژه از منابع معتبر و اصيل جستجو شود 
و ســپس معنای اصطالحی اين واژه در علوم مختلف 

ادبی و اصولی بررسی شود.
1( معنای لغوی

ابن فارس درباره معنای لغوی »أمر« آورده است: 
»همزه، ميم و راء در پنج معنا به كار می رود: امر از 
امور، امر ضد نهی، امر به فتح ميم به معنای نماء و 
بركت، عالمت و موعد، و تعجب )عجب(«.3 معنای 
اول ماننــد اين جمله: »هذا أمر رضيته«؛ يعنی اين 
مسئله ای »شأنی« است كه به آن راضی شدم. امری 
كه نقيض نهی اســت مانند: »اِفعل كذا«؛ يعنی فالن 
كار را انجام بده. ابن فارس به نقل از اصمعی در اين 
معنا می گويد: »عبارت »لی عليك إمرة مطاعة«؛ 
يعنی حق من بر تو اين است كه يك بار دستوری 
به تو بدهم و تو اطاعت كنی. عبارت: »َمن قَلَّ َذلَّ 
« ناظر بر معنای ســوم است؛ به اين  و َمن أَِمَر فَلَّ
معنا كه كســی كه ]اطرافيان و پشتيبانانش[ اندك 
باشــد خوار و ذليل می شــود و كسی كه ]حاميان 

3. معجم مقاييس اللغه، ج 1، ص 137.
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و طرف دارانش[ بســيار باشند غالب می شود. در 
معنای چهارم اين مثال آمده است: »جعلُت بينی و 
بينه أماراً و وقتًا و موِعداً و أجاًل«؛ همه اين واژگان 
را مترادف »أمار« ـ به معنی عالمت و نشانه ـ در 
نظر گرفته اند. اين واژه در آيه شــريفه »لََقْد ِجْئَت 
َشــْیًئا ِإْمًرا«4 در معنای پنجم )عجب( به كار رفته 

است.
صاحب تاج العروس چنين آورده است: »واژه ای 
شناخته  شده است و متضاد »نهی« است«. سپس 
برخی از اشــتقاقات ريشه آن را ذكر كرده و گفته 
اســت: »فأتََمر« يعنی دســتورش را پذيرفت؛ به 
دنبای آن از كتاب األســاس نقل كرده اســت كه 
»واتََمــرُت ما أََمرتَنی به« به معنــای »امتثال امر 
كردم« است. از ديگر معانی امر كه نويسنده به آن 
اشــاره می كند كاربرد واژه مورد نظر در اين جمله 
است: »وقع أمر عظيم«؛ يعنی حادثه ای بزرگ رخ 
داد. جمع آن را »أمور« می داند و به آيه 53 سوره 
شوری استناد می كند كه خداوند متعال می فرمايد: 
»َأَل ِإلَی اهلَلِّ َتِصیُر اْلُُموُر«. وی ســپس به تحليل 
لغــوی اين واژه در كتابهای اصولی گريزی می زند 
و می نويســد كه در كتابهای اصولی، در جمع امر، 
در اين دو معنا تفاوت قائل هستند؛ به اين صورت 
كه جمع »امر«، در معنای متضاد نهی، را »أوامر« 
می دانند و چنانچه به معنای »شأن« باشد آن را با 
»أمور« جمع می بندند؛ او می افزايد بيشــتر فقيهان 
اين نظر را پذيرفته اند. سپس در ادامه بيان می كند 
كه از ميان زبان شناســان تنها جوهری اين نظر را 
تأييد كرده اســت. او از ازهری نقل می كند كه وی 
امر، در معنای متضاد نهی، را مفرد »أمور« می داند؛ 
صاحب المحكــم نيز تأكيد می كند كه جمع »أمر« 
فقط »أمور« اســت؛ هيچ يك از نحويان نگفته اند 

4. كهف، 71.

كــه واژگان ثالثی بر وزن »فواعل« جمع بســته 
می شوند.5

وی در ادامه به منظور جمع ميان دو نظر، ســخنی 
تأمل برانگيــز، از شــرح البرهان، نقــل می كند و 
می گويد: در المصباح اشــاره شده است كه جمع 
»أمر«، »أوامر« است. زبان شناسان در توجيه آن 
گفته انــد: »امر« در اينجا به معنــای »مأموٌر به« 
است و صيغه فاعل معنای مفعول را تداعی می كند؛ 
همان طور كه می گوييــم »أمر عارف« و اصل آن 
»معروف« اســت و »عيشــة راضية« كه اصل آن 
»مرضية« اســت و امثال اينها. سپس »فاعل« بر 
وزن »فواعل« جمع بســته شده اســت. بنابراين 

»أوامر« جمع »مأمور« است.
2( معنای اصطالحی

مبحث امــر از جمله مباحثی اســت كه در علوم 
مختلف دربــاره آن بحث می شــود؛ در صرف و 
بالغــت به صيغه امر پرداخته می شــود كما اينكه 
اصوليان نيز اين مبحث را دستاويز مباحثات علمی 

خود قرار داده اند.
صرفيون، امر را اين گونه تعريف كرده اند: »صيغه ای 
اســت كه با آن حصول شــیء بعد از زمان تكلم 
خواسته می شــود«.6 به ديگر سخن، طلب انشاء 
فعل در آينده وظيفه ای است كه صرفيون برای فعل 
امر متصور شده اند.7 علم صرف به ساختار »امر« 
می پردازد و دانشــمندان اين علم، درباره تك واژه 

امر به عنوان يكی از انواع فعل سخن می گويند.
عالمان بالغت نيز ذيل مبحث انشــاء طلبی به امر 
پرداخته اند و آن را اين گونه تعريف كرده اند: »امر، 
طلب فعل بر وجه اســتعالء و الزام است«.8 تحقق 

5. تاج العروس، ج 10، صص 68و69.
6. التحفة السنية، ص 70.

7. مبادئ  العربية، ج 4، ص 12.
8. البالغة و التطبيق، ص 123.
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امر می تواند مادی يا معنوی باشــد.9 اين تعريف 
در واقع ناظر بر معنای اوليه امر اســت كه هرچند 
از مباحث بالغی به حســاب نمی آيد )چون علم 
بالغت درصدد كشف معانی ثانويه است( اما برای 
رســيدن به معنای ثانويه الزم است معنای اوليه 
مورد تدقيق قرار گيرد؛ از اين رو از ارائه تعريف 
دقيق در اين باره ناگزير هستند. بالغيون به فراتر 

از واژه نظر دارند و سياق را در نظر می گيرند.
تعريفی كه بســياری از اصوليــان درباره »امر« 
ارائه داده اند چنين اســت: »كالمــی كه اقتضای 
فرمان برداری مأمور، نســبت بــه كار مأموربه را 
دارد«.10 امر، طلبی انشــائی اســت؛ آوردن قيد 
انشــاء، برای احتراز از طلب حقيقی اســت كه 
عبارت است از اراده قلبی؛ چرا كه در اين صورت 
مجازاً می توان به آن امر اطالق كرد.11 در نگاه اول 
تعريف بالغيــان و اصوليان نزديك به هم به نظر 
می رسد اما در بحث كاربرد دو زاويه ديد متفاوت 
در هر بحث تعيين كننده است. عالم بالغت در پی 
كشــف زيبايی متن و لذت بردن از آن اســت اما 
عالم اصولی در پی كشف مراد شارع جهت تبيين 
احكام اســت. اين خود در ظرافت نگاه و دقت 

تعبير تأثير بسزايی دارد.

انواع صیغه های دال بر امر
برای خواســتن چيزی در زبان عربی صيغه های 
مختلفی وجود دارد كه نظر مشــهور اين اســت 
كه چهار صيغه معنــای امر می دهند؛ اين صيغه ها 

عبارت اند از:
َکاَة  َلَة َوآُتــوا الزَّ 1- فعــل امر: »َوَأِقیُمــوا الصَّ

9. البالغة العربية، ج 1، ص 228.
10. إحياء علوم الدين، ص 297.

11. اصطالحات األصول و معظم أبحاثها، ص 74.

ُسوَل«.12 َوَأِطیُعوا الرَّ
2- مضارع مقترن به الم امر: »لُِیْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن 

َسَعِتِه«.13
ُکْم َمْن  3- اسم فعل امر: »َعَلْیُکْم َأْنُفَسُکْم َل َیُضُرّ

َضَلّ ِإَذا اْهَتَدْیُتْم«.14
4- مصدر نايــب از فعــل امــر: »َوبِالَْوالَِدْیِن 

ِإْحَسانًا«16.15
برخی نيــز صيغه پنجمی را بــه اين چهار صيغه 

می افزايند:
5- جمله خبريه در معنای طلــب: »َوالُْمَطلََّقاُت 
ُقُروٍء«؛17 جمله خبری  َثَلَثَة  بَِأنُفِســِهنَّ  َیَتَربَّْصَن 
»والمطلقــات يتربصــن« به معنــای »ليتربصن 

المطلقات« است.18

دیدگاههای ادبی در باب داللت امر
معنای اوليه امــر در زبان عربی تكليف الزامی به 
انجام كاری اســت؛19 اما گاه از معنای اوليه گذر 
كرده و معانی ديگری را، با توجه به ســياق كالم 
و مقتضای حــال، تداعی می كند؛ معانی ای چون: 
»دعا، التماس، ارشــاد، تمنّــی، ترّجی، نااميدی، 
تخيير، تســويه، تعجيز، تهّكــم و اهانت، اباحه، 
توبيخ و تأنيب، تقريع، نَدب، تهديد، امتنان، تحقير 
و كاســتن از امری، انذار، اكرام، تكوين، تكذيب، 
مشــورت، عبرت گرفتن و تعّجب«. اين موارد و 
معانی ديگری كه از ســياق كالم فهميده می شود 
ناظر بر وظيفه بالغت اســت كه درصدد كشــف 

12. نور، 56.
13. طالق، 7.

14. مائده، 105.
15. اسراء، 23.

16. البالغة و التطبيق، ص 124.
17. بقره، 228.

18. انوار التنزيل، ج 1، ص 141.
19. البالغة العربية، ج 1، ص 231.
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زيبايی معانی ثانويه كالم است.
گاه بر مبنای پديده عدول، در صيَغ افعال نيز شاهد 
اين هستيم كه فعل، بنا بر مقاصد زيبايی شناسی و 
بالغی، در غير صيغه خود بــه كار می رود و اين 
ساختارشــكنی در نوع خود شــگفتی و لذت در 
خواننده می آفريند؛ اين خود نشــانگر پيوند نحو، 

بالغت و اسلوب با يكديگر است.
يكی از مــوارد عدول در صيَغ افعــال، عدول از 
صيغه امر به مضارع است: »َوِإْذ َأَخْذنَا ِمیَثاَق بَِني 
«.20 در اين آيه شريفه به  ِإْسَرائِیَل َل َتْعُبُدوَن ِإَلّ اهلَلَّ
منظور مبالغه در طلب و آگاه كردن نسبت به لزوم 
ســرعت امتثال خداوند متعال، به جای تصريح به 
صيغه امر، از صيغه مضارع سود برده است؛ گويی 
فرد چنان با سرعت، امتثال امر كرده است كه آن را 
در قالب جمله خبری بيان می كند.21 اين مبحث در 
واقع همان نوع پنجم صيغه های امر است كه برخی 

به آن تصريح كرده اند.
گاه عــدول از صيغه امر بــه ماضی رخ می دهد و 
می تواند معانی بالغی گوناگونی دربر داشته باشد؛ 
مانند تفاؤل بــه وقوع طلب ماننــد اين عبارت: 
»أعاذك اهلل من الشــبهة، و عصمك من الحيرة، و 
وفقك للتقوی«. مضمون اين عبارت داللت بر دعا 
دارد و با لفظ ماضی بيان شــده است تا داللت بر 
تحقِق وقوِع جمله داشــته باشد و در دل مخاطب 
شادی بيافريند. اصل عبارت باال در تركيب انشائيه 
به اين صورت اســت: »اللهم أعذه من الشبهة، و 

أعصمه من الحيرة، و وفقه للتقوی«.22
البته گاه عدول از صيغه مضارع به صيغه امر است. 
به عنوان مثال در آيه كريمه: »ِإْن نَُقوُل ِإلَّ اْعَتَراَك 

20. بقره، 83.
21. »داللة  العدول فی صيغ األفعال«، ص 34.

22. همان، صص 35و36.

بَْعُض آلَِهِتَنا بُِســوٍء َقاَل ِإنِّي ُأْشــِهُد اهلَل َواْشَهُدوا 
ُکوَن«،23 عطف ميان »أُشِهُد«  ا ُتْشــرِ َأنِّي بَِريٌء ِممَّ
و »اشَهدوا« در صورتی جايز است كه فعل دوم از 
لحاظ لفظی و معنوی مضارع باشد؛ بنابراين تقدير 
عبارت الهی به صورت »أُشــِهُد اهلل وأُشِهُدكم ...« 
اســت؛ دليل اين عدول برای بيان تفاوت ميان دو 
شهادت است؛ چرا كه شهادت الهی صحيح و ثابت 
اســت اما شــهادت آنها حقيقی نيست و بر سبيل 
ســخريه، تحكم و تحدی اســت. به ديگر سخن 
شهادت الهی ناظر بر دوری گوينده از شرك است 
و شهادت آنها بيانگر بی توجهی گوينده به باورهای 

غلط و دين خودساخته مخاطبان است.24
آيه مباركــه »َوَقاَل اْرَکُبوا ِفیَها بِْســِم اهلَلِّ َمْجَراَها 
َوُمْرَســاَها«25 نيز مثالی است برای عدول از صيغه 
ماضی به امر تا عنايت و اهتمام به شیء معدول عنه 
را در سياق لغوی بيان كند. در اين آيه »اركبوا« به 
جای مفهوم »َرَكبوا« آمده است و معنا واضح است؛ 
چرا كه اتفاق مورد نظر محقق شده است و متوقف 
به صدور امر نيســت. تمام اين ظرافتهای بالغی با 
تحقيق در سياق و دريافت درست از مقتضای حال 
به دســت می آيند؛ اين ظرافتها در راستای رسالت 
بالغت كه همان لذت بردن از متون، دريافت دقيق 
معنای گوينده و ابالغ مقصود از جانب وی اســت 

مفيد هستند.

انواع الفاظ دال بر مفهوم امر
عالوه بر آنچه درباره صيَغ دال بر »امر« گفته شد، 
مفهوم امرـ  در معنای متضاد با نهیـ  الفاظ ديگری 
را نيز دربر می گيرد؛ يعنی داللت بر طلب فعل )امر( 

23. هود، 54.
24. »داللة  العدول فی صيغ األفعال«، ص 34.

25. هود، 41.
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گاهی با صيغه هايی غير از صيغه شــناخته شده 
برای امر در زبان ـ افعل و مشتقات آن ـ است.

يكی از اين واژگان »ُكتب« و مشتقات آن است؛ 
یاُم«26  مانند اين آيــات مباركه: »ُکِتَب َعَلیکُم الصِّ
و »ُکِتَب َعَلیکُم الِْقَتــاُل«.27 يكی ديگر از واژه ها 
»وصيت« و مشتقات آن است: »یوِصیکُم اهللُّ ِفی 
کِر ِمْثُل َحــظِّ اُلنَثییِن«.28 گاه واژه  َأْوَلِدکــْم لِلذَّ
»يأمر« به امر داللــت دارد: »ِإنَّ اهللَّ یْأُمُرکْم َأن 

وْا اَلَمانَاِت ِإلَی َأْهِلَها«.29 ُتؤدُّ
آن عده از زبان شناسان كه معتقد بودند امر چهار 
صيغه دارد، نوع پنجم را در اين دسته از مفهوم امر 
برمی شمارند و معتقدند گاهی امر به لزوم با صيغه 
مضارع و با اســلوب خبری بيان می شود مانند: 
نَّ َثَلَثَة ُقُرَوٍء«30 و  »َوالُْمَطلََّقاُت یَتَربَّْصَن بَِأنُفِســهِ
کاِمَلیِن«.31  َحْولَیِن  َأْوَلَدُهنَّ  یْرِضْعَن  »َوالَْوالَِداُت 
گويی گفته است: »ليرضع الولدات أوالدهن«. بايد 
توجه داشت اين اســلوب، از كاربرد صيغه شايِع 
امر بليغ تر اســت؛ زيرا جمله خبريه را در معنای 
انشــاء امر به كار برده اســت؛ گويا امر مورد نظر 

به منزله امری است كه واقع شده است.
در سنت نبوی نيز عباراتی پيدا می شوند كه بيانگر 
امر هستند. عبارتهايی مانند »أمر« و مشتقات آن: 
»أمرتكم بكذا يــا أنتم مأمورون بكذا«؛ »َوجب« 
و مشــتقات آن؛ مانند: »أوجبت عليكم يا فرضت 
عليكم يا أمرتكم بكذا و أنتم معاقبون علی تركه«؛ 
تمــام اين الفاظ داللت بر وجــوب دارند اما اگر 
اين گونه آمده باشــد: »أنتم مثابون علی فعل كذا 

26. بقره، 183.

27. بقره، 216.
28. نساء، 11.
29. نساء، 58.
30. بقره، 228.
31. بقره، 233.

و لســتم معاقبين علی تركه« در اينجا داللت بر 
استحباب حكم دارد.32

اين ِصيغ و امثــال آن صريحًا بر امر داللت دارند 
بنابراين اصوليان كمتــر روی اين مباحث توقف 
می كنند؛ ايشــان بيشــتر به امر حاضر و غايب و 
مشــتقات آن می پردازند؛ منظور آنهــا، در اين 
مباحث، كشــف معنای اين صيغه ها در دو سطح 
لغوی )اصلی( و داللی )معنای متعلق به ســياق و 

قراين آن( است.33

دیدگاههای اصولی امامیه در باب داللت صیغه 
امر و نقد آنها

اصوليان به منظور بررســی صيغــه امر در متون 
شرعی و زبان، به استقراء اسلوبهای زبانی دست 
زدند و به اين نتيجه رسيدند كه اين صيغه )اِفَعل( 
غالبًا ـ و نه دائمــًا ـ داللت بر طلب فعل دارد و 
برای برانگيختــن حقيقی مخاطب به كار می رود؛ 
زمانی كه آمر می گويد »توضأ« و هدف او از اين 
امر حقيقتًا اين اســت كه وضــو در خارج محقق 
شــود، در كنار آن معانی ديگــری را نيز تداعی 
می كند؛34 گاه صيغه امر در مقام »تعجيز« اســت: 
لَْنا َعَلی َعْبِدنَا َفْأُتوا  ا نَزَّ »َو ِإْن کْنُتْم ِفی َریــٍب ِممَّ
بُِســوَرٍة ِمْن ِمْثِلِه«.35 در اين آيه مراد اين نيست 
كــه مخاطبان بايد واقعًا ســوره ای مثل ســوره 
قرآن بياورند، بلكــه می خواهد بگويد از اين امر 
عاجزند. گاه برای »تهديد« است: »ُقْل ِإْن کانَْت 
اُر اْلِخَرُة ِعْنَد اهلِل َخالَِصًة ِمْن ُدوِن النَّاِس  لَکُم الــدَّ
َفَتَمنَُّوا الَْمــْوَت ِإْن کْنُتْم َصاِدِقیَن«.36 گاه در مقام 

32. المستصفی فی علم األصول، ج 1، ص 293.
33. دراسة  المعنی عند األصوليين، صص 67و68.

34. همان، ص 69.
35. بقره، 23.
36. بقره، 94.
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»امتحان« است؛ مانند آنجا كه به حضرت ابراهيم 
امر شــد تا فرزند خود را ذبح كند و واقعًا مرادش 
اين نبود كه ذبح در خارج محقق شــود بلكه برای 
امتحان حضرت ابراهيم بود. گاه برای »اســتهزاء« 
هست. اينجا پرسشی پيش می آيد كه آيا هر يك از 
اين معانی، مستقل هستند يا اينكه موضوعٌ له يك 
معنا بيش نيست و اين معانی امری خارج از معنای 
موضوعٌ له هستند؟ در پاسخ به اين پرسش نظريات 

مختلفی وجود دارد.
1( اشتراک لفظی بین معانی مختلف

برخی از اصوليان قائل به اشتراك لفظی بين معانی 
مختلف صيغه امر هستند به اين بيان كه: موضوع لِه 
صيغه امر، معانی متعددی است )كه در باال به آنها 
اشــاره شد( و هر يك از اين معانی مستقل هستند 
و در عــرض هم، و با يكديگــر ارتباطی ندارند، 
رابطه آنها اشــتراك لفظی هست؛ البته بعضی يك 
يا چند معنا را حقيقی می دانند و مابقی را مجازی 
می دانند؛ درهرصورت اين معانی را، چه حقيقی و 
چه مجازی، معانی مســتقل غيرمرتبط با يكديگر 

می دانند.37
2( انشاء طلب

صاحب كفايه معتقد اســت صيغــه امر در ترجی، 
تمنی، تهديد و انذار، تعجيز و تســخير و... به كار 
می رود، اما موضوع له صيغه امر فقط انشــاء طلب 
است، و معانی مطرح شده، از معانی صيغه نيستند، 
بلكه از دواعی و انگيزه های انشــاء طلب هستند؛ 
داعی انشاء طلب گاهی بعث و تحريك به نحوی 
كه مطلوب، وقوع خارجی آن است، و گاهی داعی 
انشاء تمنی و ترجی است. نتيجه اينكه وفق ديدگاه 
ايشان، موضوع له صيغه امر انشاء طلب است، اين 

37. محاضرات فی أصول الفقــه، ج 1، ص 473؛ الذريعة إلی أصول 
الشريعة، ج 1، ص 38.

دواعی و انگيزه ها هستند كه متفاوتند.38
آيت اهلل خويی از جمله اصوليانی اســت كه نظری 
بر خالف آخوند خراســانی دارد، ايشان معتقدند 
دواعی و انگيزه ها در موضوع له دخيل اســت؛ لذا 
می نگارد: »انشاء عبارت است از اعتبار امر نفسانی 
و ابراز آن به وسيله يك مبرز خارجی از قول، فعل 
و مانند آن، لذا با توجــه به اين بيان، مانعی برای 
التــزام به معانی متعدد برای صيغه امر وجود ندارد 
با اين توضيح كه: صيغه امر برای ابراز امر اعتباری 
نفسانی در خارج، وضع شده است و طبيعی است 
كه با اختالف موارد مختلف باشد و با تعدد معانی، 
متعدد شود و در هر مورد صيغه در معنايی استعمال 
می شود كه با استعمالش در معنای ديگر در مورد 
دوم، مختلف است. پس متكلم گاهی قصدش از به 
كار بردن صيغه امر، »ابراز ما فی نفســه« به قصد 
طلب حقيقی و گاهی هــم قصدش تهديد و غيره 
اســت، و در هر يك از اين موارد معنايی مغاير با 

مورد دوم، ابراز می كند«.39
ايشــان در مــورد وضع الفاظ مبانــی متفاوت با 
مشهور دارند و معتقدند: انســانها به خاطر اينكه 
مدنی الطبع هستند در تنظيم حيات مادی و معنوی 
خود، احتياج بــه آالتی دارند تا به وســيله آن، 
مقاصد خود را ابراز كرده و بر آن تفاهم كنند تا در 
وقت نياز مورد استفاده قرار دهند، اين آلت، اشاره 
نمی تواند باشد؛ چرا كه اشاره نسبت به محسوسات 
هم افاده مقصود نمی كند چه رسد به معقوالت، لذا 
به ناچار بايد الفاظی باشد تا آن را برای ابراز مراد 
و مقاصد خود از محسوســات و معقوالت به كار 
گيرد؛ چرا كه الفاظ نســبت به هر دو وافی است. 
پس غرض از بــه كار گرفتن الفاظ، تفهيم و ابراز 

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

77

قه
ل ف

صو
و ا

ب 
عر

ت 
بیا

 اد
ظر

 من
ر از

 ام
غه

صی
ت 

الل
ی د

کاو
وا



مقاصد با آن اســت، با اين توضيح، آشكار است 
كه حقيقت وضع چيزی جز تبانی نفسانی نيست و 
قصد تفهيم الزمه ذاتی وضع به معنای تعهد است. 
لذا ايشــان در نهايت حقيقت وضع را اين چنين 
تعريــف می كنند: حقيقت وضع عبارت اســت از 
تعهد به ابراز معنايــی كه قصد متكلم به تفهيم آن 
با لفظ مخصوصی تعلق گرفته است.40 با اين بيان 
مشخص می شــود كه ايشان دواعی، انگيز و اراده 
را داخل در وضع و موضوع له می دانند بر خالف 

آخوند كه چنين نظری نداشتند.
نقد نظر ايشــان: اين مبنا صحيح نيست و اگر تعهدی 
هم باشــد آن تعهد بعد از وضــع و خارج از حقيقت 
وضع هست؛ چرا كه ذهن انســان نمادپرداز است و 
می تواند لفظی را به معنا و يا تصوری كه در ذهن است 
نشانه گذاری كند و سپس هرگاه خواست اين نشانه و 
نماد را تغيير دهد؛ نيز ممكن است بعد از اين وضع و 
قرارداد يك نوع تعهد و توافق جمعی هم بر اين وضع 
قــرار بگيرد اما آن تعهد امری خارج از حقيقت وضع 

است.41 
نقد بر فرض پذيرش مبنای ايشــان در حقيقت وضع 
و انشــاء: اينكه بگوييم دواعی خارج از موضوعٌ له اند 
توجيه پذير اســت و با مبنای آقای خويی در حقيقت 
وضع منافاتی ندارد؛ بدين صورت كه انســان متعهد 
شود هرگاه اراده نسبت طلبيه كرد، صيغه امر را به كار 
ببرد البته با توجه به دواعــی مختلفی كه به آنها نظر 
دارد، اما آنها را خارج از موضوعٌ له می داند و اين گونه 

تعهد هيچ گونه منعی ندارد.42
3( انشاء طلب به داعی بعث حقیقی

آخوند خراسانی در مورد داللت صيغه امر دو قول را 

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

42. همان.

مطرح می كنند، قول اول كه ذكر آن گذشت اما در قول 
ديگر خــود بيان می دارد كه صيغه امر بر بعث حقيقی 
داللــت دارد، لذا بر خالف قول قبلــی، در اين بيان، 
انگيزه و داعــی را دخيل در وضع می داند.43 بنابراين 
ايشان صيغه امر را حقيقت در بعث حقيقی و استعمال 

آن را در ديگر معانی، به صورت مجاز می داند.
برای اين قول دو دليل بيان شــده كــه در ادامه بيان 

می شود:
الف: اوليــن دليلی كه برای اين قول، به آن اســتناد 
شــده، تبادر است؛ به عنوان نمونه هر گاه با صيغه امر 
بخواهيم ناتوانی و ضعف كســی را نمايان كنيم، ابتدا 
نســبتی در قالب طلب و بعث جاری می كنيم تا فرد 
را به ســمت آن تحريك كنيم و وقتی نتوانست، عجز 
او نمايان می شــود. لذا در مثل اين مورد صيغه امر در 
انشــای طلب و بعث به كار رفته منتها داعی متفاوت 
و بر ســبيل تعجيز اســت و موارد ديگر نيز به همين 

صورت است.
ب: صحيح نبودن به كاربردن انشاء در ديگر دواعی: 
دليل دوم ايشان بر اين مبناست كه هيئتها دارای معانی 
حرفی اند كه نســبت خاصی به معنی می دهند؛ برای 
مثال وقتی »ضرب« به هيئت فََعَل برده می شود به اين 
معنا است كه اين ضرب در گذشته واقع شده است؛ يا 
هيئت صيغه امر كه معنای انشــاء در آن هست، وقتی 
»صالة« با هيئت صيغه امر می آيد »صّل« می شود به 

معنای انشاء طلب و بعث به نمازخواندن است.44
به نظر می رسد دليل دوم، دليل درستی نباشد؛ زيرا اين 
معقول اســت كه واضع در مقام وضع، هيئتی را برای 
داللت بر معنای خاصی مثاًل برای تعجيز وضع كند و 
از همــان ابتدا صيغه امر را برای اظهار عجز مخاطب 
وضع كند اما بر دليل اول خدشه ای وارد نيست؛ زيرا 

43. كفاية  االصول، ص 69.
44. »درس خارج اصول فقه«، اعرافي، 1386/8/20.
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در مواردی كه هدف شارع نمايان كردن عجز مخاطب 
اســت، متبادر از صيغه اين است كه ابتدا انشای طلب 
و بعث صورت گرفته نه انشــاء عجز و به وسيله اين 

انشاء بعث، عجز او نمايان شده است.
4( بعث حقیقی در تمامی موارد

وفق اين ديدگاه صيغه امر هرچند كاربردهای مختلف 
دارد اما فقط برای بعث حقيقی وضع شــده است، و 
تفاوت در كاربرد آن ناشــی از اين است كه موضع له 
آن، مشــروط به چيزی هست يا نه؛ در مواردی مثل 
»اضرب« صيغه امر بعث حقيقی به »زدن« است بدون 
اينكه مشــروط به چيزی باشــد؛ اما در اين مورد كه 
لَْنا  ا نَزَّ شــارع بيان می دارد: »َو ِإْن کْنُتْم ِفی َریٍب ِممَّ
َعَلی َعْبِدنَا َفْأُتوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمْثِلِه«45 موضوع له دارای 
قيد و شرط است، در واقع صيغه امر در بعث حقيقی به 

آوردن سوره به كار رفته منتها با قيد »قادر بودن«.46
برای اين قول نيز دو دليل بيان شده كه در ادامه آورده 

می شود:
الف: عــدم صحت داعی بــودن كاربردهای مختلف 
برای انشاء: صحيح نيســت كه معنای مختلف داعی 
برای انشــای طلب باشد؛ چرا كه داعی در واقع علت 
نهايی و غايی شیء است كه وجود خارجی آن بعد از 
تحقق وجود ذهنی آن اســت؛ به عنوان نمونه »أكل« 
به داعی سير شــدن است، اما تصور سير شدن سابق 
بر آن است كه شــخص را برمی انگيزاند كه به سمت 
»أكل« رود اما از نظر وجودی مترتب بر آن است. به 
خاطر اينكه مثــاًل اگر تعجيز، تهديد يا امتحان، داعی 
از به كار بردن امر )انشای طلب( باشد. لذا اموری مثل 
»تمنی«، »ترجــی«، »تعجيز«، »تهديد« و »امتحان« 
كه داعی برای انشاء در موارد مختلف قرار گيرند، از 
نظر وجودی مترتب بر انشاء و از نظر تصوری مسبوق 
به آن هســتند، لذا با امر كردن بــه وجود نمی آيند و 

45. بقره، 23.
46. منتقی األصول، ج 1، ص 398.

وجود آنها به انشاء مربوط نمی شود.47
اشكال اين ســخن در اين است كه بين علت غايی و 
علت تامه خلط شــده است در صورتی كه اين تصور 
صحيح نيســت؛ چرا كه با دخالت شیء در رسيدن به 
هدف، آن شــیء در زمره علــت غايی قرار می گيرد 
هرچند به عنوان علت ناقصه باشــد؛ در بحث مورد 
نظر نيز، همين كه تهديد و تعجيز، دخالتی در انشــاء 
طلب داشته باشد، می تواند داعی به سمت آن باشد.48

ب: ظهــور صيغه امر در بعــث حقيقی در همه موارد 
كاربرد: صيغه امر ظهور در بعث حقيقی دارد و زمانی 
از ايــن ظهور صرف نظر می شــود كه نتوان توجيهی 
يافــت مبنی بر اينكه اين صيغه ظهور در بعث حقيقی 
دارد، در حالی كه اين مطلب قابل توجيه اســت؛ لذا 
نمی توان از ظهور صيغه امــر بر بعث حقيقی، صرف 
نظر كرد، اين توجيه اين است كه در تمامی كاربردها 

می توان قيدی افزود و بعث حقيقی را توجيه كرد. 
در مورد دليل فوق اين مطلب الزم اســت بيان شود 
كه بعــث حقيقی، زمانی صورت می گيرد كه مصالحی 
وجــود دارد كه به خاطر آن مصالــح اراده واقعی و 
جدی مبنی بر تحقق خارجــی آن صورت می گيرد، 
مثاًل امر »صلوا« نشــان از وجود مصلحتی واقعی در 
نماز اســت كه اراده جدی شارع به تحقق آن توسط 
مكلفين قرار گرفته اســت؛ اما مثــاًل در مورد تعجيز 
و يا تهديد، بعث حقيقی وجــود ندارد؛ چرا كه اراده 
شــارع بر تحقق خارجی آن نيســت؛ بلكه درصدد 
مقاصد ديگر است مثاًل اينكه ناتوانی و عجز مخاطب 

مشخص شود.49
با توجه به مطالبی كه بيان شــد به نظر می رسد اينكه 
دواعــی و انگيزه ها را خــارج از موضع له صيغه امر 
بدانيم و صيغه امر را وفق ديدگاه صاحب كفايه انشای 

47. همان، ج 1، ص 397.
48. »درس خارج اصول فقه«، اعرافي، 1386/8/20.
49. »درس خارج اصول فقه«، اعرافي، 1386/8/21.
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طلب و بعث در نظر بگيريم، بر ساير نظريات ارجيت 
دارد و تبادر نيز بهترين دليل بر آن است.

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

اصوليان تصريح دارند كه هرگاه امر شــرعی در 
متنی به كار رفته باشــد، قرينه مراد آن نيز همراه 
آن هست. مثاًل امر وجوبی مقترن به وعد و وعيد، 
مبتنی بر ترك آن اســت مانند: »أوجبت عليكم 
كــذا« يا »فرضت عليكم كــذا« و »أنتم معاقبون 
علی تركه« و اين عبارت داللت بر وجوب دارد؛ 
امــا اگر بگويد: »أنتم مثابــون علی فعل كذا« يا 
»لســتم معاقبين علی تركه« اين صيغه داللت بر 
استحباب دارد و از جمله صيَغ خبری مختص به 
امر است. امر استحبابی و ارشادی و مباح مقترن 
به چيزی اســت كه حق بندگان و مصلحت آنها 
اســت؛ اگر امر فقط وجوبی باشد، حقوق بندگان 
مبدل به حــق خداوند متعال می گــردد و بحث 

مصلحت به مضرت تبديل می شود.50
اصوليان درباره آنچه به صورت حقيقی داللت بر 
امر كند اختــالف نظر دارند اما درباره بقيه معانی 
چندان اختالفی نيست؛ زيرا طلب به معنای تسويه 

و تهديد و غير اينها با قراين به كار می رود.51
بررســيهای اصوليان درباره اين صيغه به منظور 
بيان معانی صرفــی صيغه های »افعل« و »انفعل« 
و مشــتقات اين دو است و تحديد و تبيين داللت 
اصلی صيغه در اســتعمالهای ممكن به كمك اين 
بررســيها مرتب می شــود. به كمك همين داللت 
می تــوان صيغه های بــدون قرينه را به درســتی 
فهميد. اصوليان از اين رهگذر به معانی بســياری 
َلَة لُِدلُوك  دست يافته اند: الف: وجوب: »َأِقِم الصَّ

50. التصور اللغوی عند األصوليين، ص 90.
51. تفسير النصوص فی الفقه السالمی، ج 2، صص 764و765.

َعِلْمُتْم  ِإْن  ْمِس«.52 ب: استحباب: »َفکاِتُبوُهْم  الشَّ
ِفیِهْم َخیًرا«.53 ج: ارشــاد: »َوَأْشِهُدوا َذَوی َعْدٍل 
نکــْم«.54 د: تهديــد: »اْعَمُلوا َما ِشــْئُتْم ِإنَُّه بَِما  مِّ
َتْعَمُلــوَن بَِصیٌر«.55 هـ: توهين و تُهّكم: »ُذْق ِإنَّک 
َأنــَت الَْعِزیُز الْکِریُم«.56 و: دعــا: »َربِّ اْغِفْر لِی 
َولَِوالَِدی«.57 الزم به ذكر اســت گاهی برخی از 
اين معانی متداخل با معانی ديگر اســت؛ ازاين رو 
در تعداد آن اختالفاتی پيش می آيد كه البته قرينه 
نقش مهمی در تبيين مراد گوينده يا شــارع دارد؛ 
مانند اين كالم نبوی در ارشاد نسبت به آداب غذا 
خوردن: »ســّم اهلل و كل مما يليك«. 58 اين امر 
برای تأديب گرفته شده و داخل در استحباب نيز 
می باشد و صحبت آداب نيز از امور استحبابی به 
َتْعَلُموَن«59 كه  شمار می آيند؛ يا »َفَتَمتَُّعوا َفَسْوَف 
برای انذار و وعيد در نظر گرفته شــده و از نظر 
معنايی مانند »اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم« است كه به معنای 

تهديد است.60
اصوليان درباره اينكه اگر صيغه »افعل« به صورت 
مطلق و بدون هيچ قرينه ای به كار رفته باشــد بر 
وجوب داللــت می كند يا اســتحباب، مباحثی 
مطرح كرده اند. آنها در اصل وضع اين صيغه در 
زبان اختالف نظر دارند؛ زيرا بين چندين غرض 
مشترك اســت. برخی معتقدند كه اين صيغه در 
»طلب«، »تهديد« و »اباحه«، حقيقت اســت و 
در غيــر آن مجاز،61 برخی هم اشــتراك آن در 

52. اسراء، 87.
53. نور، 33.
54. طالق، 2.

55. فصلت، 40.
56. دخان، 49.
57. نوح، 28.

58. صحيح البخاری، ج 7، ص 88.
59. روم، 34.

60. المستصفی فی علم األصول، ج 1، ص 164.
61. الحكام فی أصول األحكام، ج 2، ص 208.
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انــكار می كنند.62 طلب  »اباحه« و »تهديد« را 
نيز شــامل »وجوب«، »استحباب«، »تأديب« و 
»ارشاد« است؛ بعضی نيز معتقدند كه سه معنای 
از: »وجوب«،  كه عبارت انــد  دارند  مشــترك 
»استحباب« و »اباحه«.63 آنچه صحيح تر به نظر 
می رسد اين اســت كه در طلب حقيقت باشد و 
در غيــر آن مجاز؛ زيرا زمانی كه شــخصی فرد 
ديگری را با اسلوب »افعل كذا« خطاب می كند 
اولين چيزی كه به ذهن می رســد اين است كه از 
او انجــام كاری را می طلبد و اقتضای اين صيغه، 
بدون حضور هر نوع امــر خارجی، همين معنا 
اســت؛ بدون تهديد بر ترك فعل يا اباحه ای كه 
وی را بين انجام و ترك فعــل مخير بگذارد. و 
هــرگاه اولين معنای متبادر بــه ذهن در هنگام 
كاربــرد اين صيغه ـ بدون قرينه ـ طلب باشــد 
بر اين داللت دارد كــه معنای حقيقی اين صيغه 
و مشتقات آن طلب است و در اصل وضع لغوی 

نيز همين معنا مد نظر بوده است. 
قول به اينكه تبييــن و تحديد داللت صيغه، بر 
شــيوع اســتعمال آن تكيه دارد صحيح به نظر 
می رسد؛ زيرا معنای شايع، پيش از ديگر معانی 
و داللتها فهم می شــود؛ ازاين رو بر حقيقی بودن 
اين داللت و مجاز بــودن داللتهای ديگر حكم 
می شــود. برای تغيير جهت از داللت حقيقی به 
داللت مجازی، به قرينه نياز است همان طور كه 
در دالالت صيغه های جز طلب، اعم از وجوب، 
اســتحباب، تأديب و ارشــاد يا دعــا اين گونه 

است.64
دربــاره نوع طلب نيز اختالف نظر اســت كه آيا 

62. المستصفی فی علم األصول، ج 1، ص 294.
63. التصور اللغوی عند األصوليين، ص 90.
64. دراسة  المعنی عند األصوليين، ص 72.

وجوبی اســت يا استحبابی يا مطلق طلب؛ بيشتر 
فقيهان و متكلمان معتقدند كه داللت وجوبی برای 
طلب حقيقی است بنابراين بدون انتظار قرينه ای 
كه وجوب، اســتحباب يا غير اينها را تعيين كند 
بايــد به آن حكم، به ديده وجوبی نگريســت و 
عمل كرد؛65 زيرا اين معنا داللت اصلی آن است 
و بر اين مبنــا عامِل به آن پاداش می گيرد و آن 
كه سرباز زند ِعقاب می شود. همان طور كه گفته 
شده صيغه امر نزد آنها »برای وجوب، حقيقی و 
برای غير آن مجازی اســت«.66 ايشان در اثبات 
اين مدعا، به داليل شرعی، لغوی و عقلی استناد 
می كنند؛ خالصه اين ادله بر پايه هايی اســت كه 
صيغــه امر در اغلب نصوص شــرعی داللت بر 

وجوب دارد.
معتزله و بعضــی از فقها معتقدند كه اســتحباب 
حقيقی است و بقيه داللتها مجازی؛ آنها برای رأی 
خود داليل عقلی و نقلی ارائه داده اند كه غزالی و 

آمدی بر آن اعتراض كرده اند.67
سومين نظر به توقف معتقد است يعنی عدم تعيين 
اينكه وجوب حقيقی اســت يا اســتحباب يا هر 
دو! اين نظر را اشعری، باقالنی، غزالی و ديگران 

مطرح كرده اند.68
نويسنده دراسة  المعنی معتقد است: داليل معتقدين 
به توقِف داللت صيغه ميان وجوب و اســتحباب، 
تا زمان اقامه دليل از استداللهای ديگران قوی تر 
اســت و به واقعيت كاركردهای زبانی، شرعی و 
عرفی نيز نزديك تر است؛ زيرا صيغه امری كه برای 
يكی از اقســام وضع شده است يا با عقل شناخته 

65. الحكام فی أصول األحكام، ج 2، ص 133.
66. همان، ج 2، ص 210.

67. المستصفی فی علم األصول، ج 2، ص 210.
68. همــان، ج 2، ص 423؛ الحكام فی أصول األحكام، ج 2، ص 
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شــود يا با نقل؛ در زبان مجالی برای عقل نيست؛ 
منقول يا متواتر است يا آحاد؛ منقول آحاد معتبر 
نيســت. ادعای تواتر بر داللت انحصارِی وجوبی 
يا استحبابی نيز ممكن است. معتقدين به توقف در 
راستای تبيين معنا در كنار بررسی استعمال لغوی 
واژگان، عرف و اســتعمال شــرعی را نيز درنظر 
می گيرند تا با توجه بــه قراين، حكم مقتضی را 
ارائه كننــد چون تعيين يكی از احتماالت ممكن، 

برای استخراج مفهوم اصلی ضروری است.69
در حالی كــه اصوليان جملگــی معتقدند تغيير 
داللت معنايی صيغه امــر، از وجوب به غير آن، 
نيازمند وجــود قرينه اســت، معتقدين به توقف 
بر اين باورند كه داللت وجوب در اســتعمالهای 
شرعی، به قراين همراه آن بازمی گردد نه به وجود 
صيغه؛ با اين بيان آنها غلبه معنای وجوب در اين 
صيغه را به خود لفظ نسبت نمی دهند بلكه قراين 
را تعيين كننده می دانند؛70 مانند اســتدالل جمهور 
علما به اين كالم نبوی: »لوال أن أشــقّ علی أمتی 
أَلَمرتهم بِالّســواك«71 كه  بــر صيغه امِر وجوبِی 
حقيقی داللت دارد. آمدی ـ از معتقدين به توقف 
ـ تصريح می كند كه اين عبارت داللت بر وجوب 
دارد اما اين را هم افزوده است كه اين وجوب از 
خود لفظ برداشــت نمی شود بلكه از قرينه همراه 
آن، به اين داللت معنايی می رســيم. قرينه مورد 
نظر در اين عبارت لفظ »مشــقة« اســت كه جز 
در واجب وجود ندارد؛ زيــرا بازگرداندن امر به 

وجوب با قرينه ممنوع نيست.72
واقعيت اين است كه آنچه از لغت فهميده می شود 
فقط جزم و جديت در طلب اســت لذا صيغه امر 

69. دراسة  المعنی عند األصوليين، ص 74.
70. إحياء علوم الدين، ص 298.

71. صحيح مسلم، ج 1، ص 220؛ الكافی، ج 3، ص 22.
72. الحكام فی أصول األحكام، ج 2، ص 139.

بــرای جزم در طلب حقيقی اســت و در غير آن 
مجازی به شــمار می آيد. بحث وجوب و غير آن 
نيز از كاربرد شــرع فهميده می شــود و آن وعيد 
بــر عقاب در صورت مخالفت بــا طلِب جازم و 
قطعی اســت؛ بنابراين امر حقيقی لغوی در معنای 
ايجاب اســت؛ به معنای الزام و طلب و خواست 
انجام كار، به صورت قطعی و حقيقی شــرعی، در 
معنای ايجاب نيز می باشد؛ به معنای طلب و حكم 
به اســتحقاق ســرزنش و عقاب نسبت به تارك 
آن، نه به معنای خواســت وجود فعل؛ بعضی از 
داليل داللت بر مــورد اول دارند و برخی مؤيد 
دومی هستند.73 ارتباط ميان طلب قطعی در لغت 
و مترتب شــدن عقاب بر تارك آن از نظر شرعی 
كاماًل مشهود است؛ ابن حزم و ظاهريها تغيير معانی 
و داللــی از وجوب به ديگر معانی را بر اســاس 
قرينــه نمی دانند؛ آنها بر خالف اســتعمال عرب، 
معتقدند بايد به لفظ تخيير تصريح شــده باشد و 

اصاًل به قراين توجه نمی كنند.74

نتیجه گیری
1. علــم بالغت درصدد گذر از معنای اوليه به معانی 
ثانويه است. ازاين رو طلب انجام كار بر وجه استعالء 
را معنای اوليه می داند و ساير معانی را مجازی و ناظر 
بر مراد گوينده بر اساس سياق كالم می داند. اصوليان 
با اســتمداد از تالش عالمان بالغت در راستای فهم 
مقصود شــارع، كوشــيده اند و در اين راستا ظرافت 
بيشــتری به خرج داده اند و به ابعادی پرداخته اند كه 

بالغيان از آن غافل بوده اند.
2. اصوليــان در داللــت صيغه »اِفعــل«، زمانی كه 
به صورت مطلق به كار رفته باشد آرای گوناگون دارند. 

73. التلويح، ج 1، ص 153.
74. إرشاد الفحول، ص 90.
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دارالكتب العلمية، بی تا.
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- زبيدی، محمد مرتضی، تــاج العروس من جواهر 

القاموس، كويت، التراث العربی، 1972م.
- شــرتونی، رشــيد، مبادئ العربية، تهران، اساطير، 

1392ش.
- شريف مرتضی، علی بن حسين، الذريعة إلی أصول 

الشريعة، تهران، دانشگاه تهران،  1376ش.
- شوكانی، محمد بن علی، إرشاد الفحول إلی تحقيق 

الحق من علم األصول، مصر، دارالسالم، 1998م.
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- عبدالحميد، محمد محی الدين، التحفة  السنية بشرح 

  کتابنامه

ايــن تنوع آراء، به اختالف نظر آنها به اصل وضع اين 
صيغه در زبان برمی گــردد؛ چون ميان چندين غرض 
مشترك است. اما آنچه از تبادر عرفی به دست می آيد 
اين اســت كه حقيقت در طلب باشد؛ چرا كه تبيين و 
تحديد داللت صيغه بر شيوع استعمال آن تكيه دارد و 
معنای شايع پيش از ديگر معانی فهم می شود؛ ازاين رو 
بر حقيقی بودن در طلب و مجاز بودن داللتهای ديگر 

حكم می شود.
3. دربــاره نــوع طلب نيز اختالف نظر اســت كه آيا 

وجوبی، اســتحبابی يا مطلق طلب اســت؛ نوع طلب 
تنها با قرينه مشــخص شود. بيشتر فقيهان و متكلمان 
معتقدند كه داللت وجوبی برای طلب حقيقی اســت؛ 
معتزله معتقدند كه استحباب حقيقی است و بقيه داللتها 
مجازی اند؛ واقعيت اين اســت كه آنچه از لغت فهميده 
می شــود فقط جزم و جديت در طلب است، لذا صيغه 
امر بــرای جزم در طلب حقيقی اســت و در غير آن 
مجازی به شــمار می آيد و بحث وجوب و غير آن نيز 

از كاربرد شرع فهميده می شود.
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