تحقیقی در ماده امر
با رویکردی بر نظریات امام خمینی

(س)
سید حسن خمینی

چکیده :در این نوشتار بحث از «ماده امر» به عنوان اولین بحث در «مبحث اوامر» ،از
چهار جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .در ابتدا به مفهوم شناسی و معنای ماده
امر«ا م ر» پرداخته شده و بیان میگردد که امر دارای دو مستعمل فیه میباشد؛ یکی جامد
و یکی قابل اشتقاق؛ ولی نمی توانیم قاطعانه حکم به اشتراک لفظی بین برخی از معانی یا
اشتراک معنوی و یا حقیقت بودن در یک معنی و مجاز بودن در معانی دیگر دهیم و اگر
در فهم مراد شارع تعارض پیش آمد ،باید به سراغ اصل عملی برویم.
در جهت دوم بحث از اعتبار علو و استعالء در امر مطرح ميیشيود و بیيان ميیگيردد کيه
طلب به نحو مطلق (ال بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم میشود که یکيی فرميان و دسيتور
است و یکی استدعا و خواهش؛ امّا قیدی که طلب را بر امر یيا خيواهش تبيدیل ميیکنيد
یک حالت نفسانی اسيت کيه در روح طاليب پدیيد ميیآیيد و طليب نفسيانی او را مقیيد
می کند ،این قید «استعالء» است و لذا باید گفت «علو» که واقعیت تکوینی خارجی اسيت
هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد .پي

«خواسيتن» اگير بيدون قیيد «اسيتعالء» و

«استخفاض» باشد طلب اسيت و اگير مقیّيد بيه ا سيتعالء باشيد ،امير اسيت و اگير مقیيد بيه
«استخفاض» باشد ،سؤال و خواهش و دعاست.
در مبحث سوم (اینکه آیا ماده امر حقیقت در وجوب است؟) بیان میگردد که امر وضي
شده است برای دستور دادن و دستور دادن عبارت است از «طلبيی کيه فاعيل آن مسيتعلی
است و اتیان آن را ایجاب کرده است.
 .تولیت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) و رئی

هیأت امنای پژوهشکده امام خمینی(س) و انقالب اسالمی.
E-mail:info@ri-khomeini.ac.ir

تاریخ ارسال313/2/ 1 :

تاریخ پذیرش313/4/25 :

پژوهشنامه متین/سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان /3131صص 57-301
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در پایان بحث نیز به این نکته اشاره میشود که مشهور اصيولیون (پي

از طيرح ایين سيه

جهت) ،عنان بحث را به طلب و اراده و تغایر این دو کشاندهانيد و بيه بح يی کالميی وارد
شدهاند .اما با وجود اینکه نگارنده در پایان هر جهت ،نظر خویش را بیان میکنيد در ایين
بخش از تحقیق ،به تبیین بحث و بیان محل نزاع بسينده کيرده و بحيث از طليب و اراده را
به جای خود در علم کالم وا میگذارد.
کلیدواژهها :مباحث الفاظ ،بحث اوامر ،معنای ماده امر ،اعتبار علو و استعالء در اوامر،
طلب و اراده ،اوامر حقیقت در ایجاب

مقدمه
از زمره عناوین اصلی مباحث الفاظ که اصولیون در کتابهای خود مطرح میکنند و از جنبيههيای
مختلف مورد بحث و نظر قرار میدهند ،مبحث اوامر است که در کتابهای اصولی پي

از طيرح

مباحث مشتق ،مورد بحث قرار میگیرد .در بحث اوامر ،موضوعاتی از قبیل ماده امير ،صيیغه امير و
معانی آنها ،متعلق اوامر ،تقسیمات واجب و غیر آن مورد نقد و نظر و تحقیق قرار میگیرند.
با توجه به گستردگی مبحث اوامر و عدم امکان گنجایش همة مباحث مربوطه در مقاله حاضر،
الجرم در این نوشتار به تحقیق و تبیین «ماده امر» بسنده میشود و مباح ی چون معنای ماده امير «ا م
ر» ،بحث از اعتبار علو و استعالء در امر ،و اینکه آیا ماده امر حقیقت در وجوب است؟ و در نهایت
بحث طلب و اراده ،در چهار جهت مورد بحث قرا میگیرد.

جهت اول :معنای ماده امر
سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان 9313

سید مجاهد در مفاتیح االصول میفرماید :اصولیون در موضوعله ماده «ا م ر» اخيتال

کيردهانيد وی

در ادامه برای ماده امر معانی متعددی را ذکر کرده است (مجاهد طباطبایی  ) 01 : 211که عبارتند از:
گروه اوّل :موضوعله «ا م ر» قول مخصوصی است که تعریف آن خواهد آمد و لذا بقیه معانی،
معانی مجازی است .گروه دوم« :ا م ر» مشترک لفظی بین قول مخصوص (صیغه افعل) و فعل (امير
کردن) است .گروه سوم :موضوعله «ا م ر» ،قول مخصوص ،صفت ،شأن شیء و طریق است .گروه
چهارم :موضوعله «ا م ر» ،قول مخصوص ،فعل ،شی و شأن است .گروه پنجم :موضوعليه امير قيدر
مشترک بین قول مخصوص و فعل است .این گروه خود اختال

کردهاند .برخی این قدر مشترک

را شأن دانستهاند ،برخی «موجود» دانستهاند و برخی «شیء» دانستهاند و برخی هم قيدر مشيترک را
فعل دانستهاند و گفتهاند فعل اعم است از فعل گفتاری و غیر گفتاری .گروه ششم« :ا م ر» ،مشترک
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«ا م ر» هستند].
آخوند ( )12 : 401نیز در این باره ابتدا بحث را از منظر عر

مقاله

لفظی است بین قول مخصوص و ادله عقلیهای که یک کار را واجب میدانند [یعنی ادله عقلیه هيم
و لغت بررسی کرده و میگوید:

برای امر ،معانی متعددی ذکر شده است که ماحصل آن عبارتست از:
 .طلب؛  .2شأن [فالن شأن مرا به خود مشغول کرد = فالن امر مرا بيه خيود مشيغول کيرد]؛ .3
فعل [کار فرعون عاقالنه نبود = «وَ ما أَمْرُ فِرْعَيوْنَ بِرَشيید» (هيود] )11 :؛  .4فعيل عجیيب [وقتيی فعيل
عجیب ما پدید آمد ،باالی آن را پائین = «فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نجَََّیْنَا صَالِحًا وَ الََّذِینَ امَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنََّا وَ
مِنْ خِزْىِ یَوْمِئذ إِنََّ رَبَّکَ هُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِیزُ؛ چون امر ما فرا رسید ،صالح را با کسانى که به او ایميان
آورده بودند به رحمت خيویش از خيوارى آن روز نجيات بخشيیدیم؛ زیيرا پروردگيار تيو توانيا و
پیروزمند است» (هود .5 ])11 :شیء [امروز امر عجیبی دیدم]؛  .1حادثه [امر کربال بسیار عظیم است]؛
 .1غرض [برای امر دیدن شما آمدم = برای غرض دیدن شما آمدم].
ایشان در ادامه میفرماید:
 .روشن است که برخی از این موارد ،معنای «ا م ر» نیستند بلکه مصداق آن هستند .چراکه در
«جاء ألمر کذا» ،امر در معنای غرض استعمال نشده است بلکه غرض از الم فهمیده ميیشيود و امير
مصداق غرض است[ .یعنی :امر در اینجا به معنای چیز است و جمله چنین معنی میدهد« :برای چیز
کذایی آمدم» حال ،غرض از «الم» فهمیده میشود ،امّا «چیز کذایی» مصداق غرض گوینده است.
از الم فهمیده میشود و در عین حال زیارت مصداق غرض جيایی بيوده اسيت .پي

امير در اینجيا

مصداق غرض است ولی موضوعله امر ،غرض نیست بلکه موضوعله امر ،شيیء اسيت کيه زیيارت
هم مصداق آن است و هم مصداق غرض].
 .2در «جاء امرنا» هم امر به معنای شیء است؛ ولی این شیء مصداق «عجیب» است و همچنيین
است در حادثه و شأن .و لذا حر

فصـول که امر را به معنای طلب و شيييأن ميیدانيد باطيل اسيت

[چراکيه شأن مصداق است] .البته بعید نیست که امر را مشترک لفظی بین طلب [فی الجمله :بيدون
توجه به اینکه طلب وجوبی است یا مستحبی] و شیء به حساب آوریم.

تحقيقي در ماده امر با رويكردي بر نظريات امام خميني

به عبارت دیگر :اگر متکلم میگوید «جئتک لزیارتک» ،زیارت معنای خيود را دارد و غيرض

( س)
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اشکال بروجردی به آخوند:
بروجردی نسبت به دو نکته در فرمایش آخونيد اشيکال کيرده اسيت (منتظيری  .)15 : 4 5توضيیح
اشکال ایشان عبارت است از:
نکته اول :اینکه آخوند در پایان کالم «امر» را مشيترک لفظيی بيین طليب (معنيای اشيتقاقی) و
شیء (معنای جامد) دانسته است ،سخن کاملی نیست چراکه :شیء هم بر جواهر و هيم بير اعيراض
اطالق میشود ولی «امر» بر جواهر اطالق نمیشود بلکه بر برخی از اعراض هم اطالق نمیگردد و
لذا معنای جامد عبارت از «فعل» است.
نکته دوم :آنچه به معنای عجیب است «إمر» به کسر همزه است و در م الهایی که بيرای «أمير»
به معنای «عجیب» زده شده« ،أمر» به معنای طلب استعمال شده است.
ما میگوییم :
موارد استعمال فعل هم همانند موارد استعمال امير نیسيت مي الا ميیگيوییم «البیياض امير» وليی
نمیگوییم «البیاض فعل» .ضمن اینکه ظاهراا بر تمام اعراض امر قابل اطالق است.

اشکال عراقی به آخوند:
عراقی به این نکته توجه میدهند که «امر» به معنای مطليق طليب نیسيت ييي چنانکيه ظياهر عبيارت
آخوند چنین مطلبی را القا میکند يي بلکه:
احتماالتی هست که آیا «امر» وض شده است برای طلب حقیقی؟ یا وضي شيده بيرای «طليب
ابراز شده به وسیله قول»؟ یا وض شده برای «طلب ابراز شده به وسیله قول یا اشاره یا مانند آن»؟ یا
سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان 9313

وض شده برای «ابراز طلب به وسیله قول یا اشاره»؟ أبعد این احتماالت ،احتمال اول است؛ چراکيه
اگر طلب نفسانی به سر حدّ ابراز نرسیده باشد ،امر صدق نمیکند (بروجردی  4 1ج .) 51 :
ما میگوییم  :سخن عراقی را باید در بحث از طلب و اراده پی بگیریم.

کالم اصفهانی در توضیح کالم آخوند
اصفهانی در نهایة الدرایة (اصفهانی  421ج  ) 12 :در توضیح «فيافهم» (کيه در کيالم آخونيد مطيرح
شده است) نکاتی بیان میکند که توضیح آن چنین است:
 .اشتباه مصداق با مفهوم در جایی است که دو مفهوم داشته باشیم که یکيی مصيداق دیگيری
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[اعم از جزئی حقیقی یا جزئی اضافی]  ،از باب انطباق کلی بر فرد باشيد وليی کسيی اشيتباه کنيد و

مقاله

است (زید و انسان) و آنگاه لفظ برای مفهوم کلی وض شده باشيد و صيدق آن بير مفهيوم جزئيی
تصور کند که لفظ برای جزئی وض شده است .م الا در مانحن فیه اگر امر وض شيده اسيت بيرای
«مفهومی» [که غرض مصداق آن است؛ یعنی وض شده بيرای معنيایی کيه غيرض بيه حميل شيای
مصداق آن است] ولی به اشتباه تصور کردیم که امر وض شده است برای غرض [آنچيه بيه حميل
اولی غرض است ].در این صورت مرتکب خلط مصداق و مفهوم شدهایم.
ولی اگر دو مفهوم داریم که یکی مصداق دیگری است ولی لفظ بيرای هميان مصيداق وضي
شده است [م الا لفظ برای زید وض شده ،اگرچه زید مصداق انسيان اسيت] در ایين صيورت اگير
مصداق را موضوعله دانستیم ،مرتکب خلط بین مفهوم و مصداق نشدهایم.
حال در مانحن فیه اگر گفتیم «امر» وض شده است برای «شیء» (که مصداق آن «غرض» است
و بر آن منطبق میشود؛ یعنی میتوانیم بگوییم« :الغرض امر» چرا که غرض مصداق شیء است) در
این صورت اگر کسی به اشتباه بگوید غرض موضوعله لفظ امر است ،اشتباه بین مفهوم و مصيداق
کرده است ولی اگر گفتیم موضوعله ،نف

مفهوم غرض است ،مرتکب چنین خلطی نشده است.

 .2أضف الی ذلک :در «جئتک ألمر کذا» ،چندین جيزء قابيل تصيویر اسيت :حرکيت کيردن،
غرض ،امر کذایی [م الا زیارت] و فایدهای که در امر کذایی موجود است .حيال غيرض ميا ،فایيده
است و نه امر کذایی پ

امر کذایی مصداق غرض نیست.

) در بحث خلط مفهوم با مصداق به نظر کالم هر دو بزرگوار با مشکل مواجه است .چراکه:
آخوند میفرماید :در «جئتک ألمر کذا» [م الا برای زیيارت] «زیيارت» مصيداق غيرض جيایی
است و امر به معنای شیء است پ

زیارت هم مصداق شیء است و هم مصداق غيرض .امّيا لفيظ

امر برای شیء وض شده و نه برای غرض .این کالم با این مشکل مواجه است:
این خلط مفهوم با مصداق نیست بلکه اشتباهاا لفظی که بيرای یيک مفهيوم (شيیء) بيوده و بير
مصداق آن حمل شده را ،به مفهوم دیگر (غرض) معنی کردهایم (چراکه دارای مصيداق مشيترک
بودهاند).
 )2امّا اشکال اصفهانی بر آخوند آن است که لفظ برای مفهوم غرض وضي شيده و ليذا آنچيه

( س)

واق شده از باب اشتباه مفهوم با مصداق نیست.

تحقيقي در ماده امر با رويكردي بر نظريات امام خميني

ما میگوییم:
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در این باره باید بگوییم :اشتباه مصداق و مفهوم در کالم آخوند به معنای اشتباه ناشی از اتحاد
مصداقی است که دو مفهوم را به ظاهر هم معنی کرده است و حال آنکه اشتباه مفهوم و مصداق در
کالم اصفهانی به معنای اشتباه مفهوم کلی و مفهوم جزئی اضافی با یکدیگر است.
امّا اینکه اصفهانی میفرمایند« :زیارت» مصداق غرض نیست بلکه مصداق غرض ،فایده اسيت
نیز کالم کاملی نیست؛ چراکه غرض از مجیء زیارت است و غرض از زیيارت تحصيیل فایيده ،و
لذا هم فایده و هم زیارت هر دو مصداق غرض هستند .اضف إلی ذلک اینکه «ما یتعلق به الغيرض
لی

مصداقاا للغرض» کالم نامفهومی است .چراکه «متعلق غرض» با «مصداق غرض» تفاوتی ندارد.
 )3درباره اینکه آخوند میفرمایند غرض از الم فهمیده میشود:
نکته دیگری هم باید مورد عنایت باشد که غرض یعنی علت غيایی .و الم علیيت را ميیرسياند

اعم از اینکه علت فاعلی یا علت غایی باشد .و لذا «جاء المر کذا» اگر «جياء لزیارتيک» باشيد بیيان
علت غایی است و اگر «جاء الشتیاقه» باشد ،اشتیاق از اجزای علت فاعلی است (یا :زید آمد چيون
هل داده شد) امّا اینکه از کجا میفهمیم مدخول الم ،علت فياعلی اسيت یيا عليت غيایی ،ناشيی از
توجه ما به تحقق قبل از مجیء یا بعد از مجیء است.
آخوند سپ
اصطالح علم صر

به معنای اصطالحی امر توجيه ميیدهيد و معنيای «ا م ر» را در اصيطالح (ظياهراا
و اصول) مطرح کرده و در ادامه مطالبی بیان میکند (آخوند خراسيانی )12 : 401

که توضیح آن در ادامه میآید:
 .گفته شده است که در اصطالح وقتی میگویند امر ،مراد قول مخصوص [صیغه افعل] اسيت
و بر این امر اتفاق وجود دارد که «ا م ر» حقیقت در قول مخصوص و مجاز در غیر آن اسيت .وليی
سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان 9313

در این صورت این اشکال مطرح است که:
اگر «ا م ر» به معنای «افعل» باشد ،قابلیت صر

شدن و اشتقاق پیدا کردن ندارد .در حيالیکيه

ظاهراا مشتقات «ا م ر» از همین معنای اصطالحی اخذ شدهاند و نه از معنای دیگر[ .یعنی« :امر» اگير
یعنی «افعل» ،در این صورت «اَمَرَ» به چه معنی است؟ اگير بگوییيد بيه معنيای «گفيت افعيل» اسيت
میگوییم در این صورت «ا م ر» باید به معنای «گفتن افعل» باشد .پ
قابل صر

چون «افعل» حيد نیسيت،

شدن نیست].

 .2ممکن است مرادشان از اینکه «ا م ر» به معنای قول مخصوص است ،آن باشد که« :ا م ر» بيه
معنای «طلب کردن قولی» [گفتن افعيل] اسيت و نيه خيود قيول [افعيل] ،و بيه جيای اینکيه بگوینيد
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موضوعله «ا م ر» طلب بالقول است گفتهاند موضوعله قول است ،در حقیقت به جای طلب بيالقول
داللت بر «طلب بالقول» میکند.
البته باید توجه داشت که در همین صيورت [کيه ميراد آن باشيد کيه «ا م ر» بيه معنيای «طليب
بالقول» است] نیز باید بگوییم صیغه افعل يي اگر طلب کننده عالی رتبه باشد يي مصداق «ا م ر» است
و نه اینکه موضوعله «ا م ر» باشد[ .یعنی موضوعله طلب مطلق است و لذا افعل مصداق آن است یيا
موضوعله «طلب بالقول» است (طلب مخصوص) و باز افعل مصداق آن است).
در هر صورت اگر نقل لفظ «ا م ر» از معنای لغوی و عرفی به اصطالح خاص ثابت شود ،مسأله
ساده است .امّا آنچه مهم است معنای عرفی است که اگر در لسان شرع ،این کلميه آورده شيد ،بير
آن حمل کنیم[ .پ

فهم معنای لغوی و عرفی مهم اسيت وليی فهيم معنيای اصيطالحی از اهمیيت

برخوردار نیست].

اشکال نائینی به آخوند:
نائینی در فوائد االصول با اشاره به کالم استاد خيود آخونيد خراسيانی ،ایين کيالم را دارای اشيکال
دانسته است (کاظمی خراسانی  311ج  .) 21 :توضیح کالم ایشان چنین است.
 .بحث از معانی «ا م ر» ،فایده چندانی ندارد .2 .اگرچه بعید است که « ا م ر» بيین هميه هفيت
مشترک لفظی است بین طلب و یک معنی که برای شش معنای دیگر مشترک معنوی است .3 .امّيا
شیخنا االستاذ قائل به یک معنی که مشترک معنوی بین هفت معنی است ،شده بود .البتيه اشياره بيه
آن معنی کلی که هر هفت معنی مصداق آن باشند ،مشکل است ولی قبول اشتراک لفظی مشکلتر
است.
ما میگوییم:
الف) تعبیر «شیخنا االستاذ» ،مربوط به مقرر است و لذا این قول قول نائینی اسيت نيه اسيتاد او؛
یعنی آخوند .والشاهد علی ذلک عبارت اجود التقریرات است که همین قيول را بيه نيائینی منتسيب
کرده است (خویی  352ج .)11 :

( س)

ب) اینکه بحث از معنای ماده «امر» قلیل الجدوی است ،سخن کاملی نیست چراکه ييي چنانکيه

تحقيقي در ماده امر با رويكردي بر نظريات امام خميني

معنا ،مشترک لفظی باشد .اما بعید نیست که بگوییم مشترک معنوی بین هير هفيت معنيی اسيت یيا
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آخوند فرمودند يي در روایات این لفظ به کار رفته و فهم آن دسته از روایات ،مبتنی بر فهم این لفظ
است.
ج) اللهم اال ان یقال :که این مسأله یک مسأله اصولی نیست بلکه مربوط به فقه است و م ل هر
واژه دیگری باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد و لذا طرح آن در علم اصول خالی از فایده
است.

تبیین کالم امام خمینی
امام نیز در تبیین این نزاع اصولی مطالبی بیان کردهاند (امام خمینی  4 5ج  .)231 :که ماحصل آن به
همراه تبیین کالم ایشان چنین است:
 .در بین اصولیون ،مشهور شده است که امر مشترک لفظی است بيین طليب و غیير طليب .در
حالی که وقتی به معنای طلب است ،معنای حدثی است که قابل صر

شدن است و وقتی به معنای

غیر طلب است ،معنای حدثی نیست.
در جایی که به معنای غیر طلب است ،ممکن است بگوییم یک معنی است که مساوق با شيیء
است [و لذا مشترک معنوی است نسبت به بقیه معانی] یا بگوییم یيک معنيی اسيت وليی اخي

از

شیء است .یا بگوییم چند معنی است [یعنی برای هر یک از معانی دیگر هم وض علی حده وجود
داشته و لذا اطرا

اشتراک لفظی بیشتر شود].

 .2امّا این کالم مشهور کامل نیست چراکه:
[مقدمه اول :در اشتراک لفظی باید یک لفظ باشد و چند معنيی وليی اگير دو لفيظ باشيد و دو
سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان 9313

معنی ،اشتراک لفظی حاصل نمیشود .مقدمه دوم :ماده مشتقات چیست؟ آیيا «أ مَ ر» اسيت یيا امير
(مصدر) است .امام ماده را «أ مَ ر» ،ي و نه مصدر ي میدانند].
اوالا ،بین «أ مَ ر» که ماده «امر یأمر» است و قابل صر

شدن و اشتقاق گیری است ،با «امير» بيه

معنای شیء ،اشتراک لفظی برقرار نیست چراکه اینها دو لفظ هستند و نيه یيک لفيظ .البتيه ممکين
است کسی قائل به اشتراک لفظی بوده و ماده مشتقات را مصدر میدانسته است و بقیه اصولیون ييي
که در این قول با او هم عقیده نبودهاند يي هم بدون توجه ،از او تبعیت کردهاند.
ثانیاا ،با توجه به آنچه گفتیم اشکال قول به «اشتراک معنيوی بيین معنيای حيدثی و معنيای غیير
حدثی» معلوم میشود [ چراکه در اشتراک معنوی باید یک معنی و یک لفظ باشد با چنيد مصيداق
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معنای حدثی و مجازی استعمال شده است ،که این هم حر
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در حالیکه «أ مَ ر» و «امر» دارای لفظ واحد و معنی واحد نیستند].
کيردیم ،در

باطلی است.

ما میگوییم:
الف) تصویر جام بین معنای حدثی و معنای غیر حدثی ،بيه شيرطی ممکين نیسيت کيه جيام
بخواهد به شرط الی از حد باشد؛ ولی اگر ال بشرط از حد باشد ،تصویر جام ممکين اسيت.
به عنوان م ال جام بین انسان و حیوانات دیگر اگر بخواهد حیوان به شرط الی از ناطق باشد ،باطل
است چراکه این مفهوم قابل انطباق بر انسان نیست ولی اگر «حیوان البشرط از نياطق» را بيه عنيوان
قدر جام اخذ کردیم ،میتوانیم آن را بر انسان حمل کنيیم .پي

جيام بيین «معنيای حيدثی قابيل

اشتقاق» و «معنای غیر حدثی = شیء» اگر «معنای البشرط عين الحيد » باشيد ،مشيکلهای موجيود
نخواهد بود.
ب) امّا اشکال امام درباره ماده «ا م ر» کامل است ولی باالخره در «امر» (به همین صيورت و بيا
همین شکل) يي اگرچه آن را ماده ندانیم يي بحث از اشتراک لفظی جریان مییابد.
جمع بندی
هر جا که شیء اطالق میشود امر اطالق نمیشود ،م ل «جواهر» و برخی از موارد هم امر اسيتعمال
میشود که شیء قابل استعمال نیست م ل «امر فرعون برشید» یا «امر فالن معجب» یا «امرهم شوری
بینهم») و یکی قابل اشتقاق (که در فارسی معادل آن فرمان و دستور است و لذا طليب مخصيوص،
ترجمه مناسبی برای آن نیست).
 )2امّا با توجه به آنچه گفتیم نمیتوانیم به طور قط حکم به اشتراک لفظی بین برخی از معانی
یا اشتراک معنوی یا حقیقت بودن در یک معنی و مجاز بودن در معانی دیگر دهیم.
 )3آخوند در چنین فرضی که اطمینان در یک فرض مستقر نمیشود میفرمایيد[ :تبیيین کيالم
آخوند چنین است]:

( س)

 .حجتی نداریم که ترجیح با کدام یک از احتماالت سه گانه اسيت .امّيا آنچيه بيرای تيرجیح

تحقيقي در ماده امر با رويكردي بر نظريات امام خميني

) امر دارای دو مستعمل فیه است؛ یکی جامد (که نزدیک ترین معنی آن ،شیء است ،اگرچيه در
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یک طر

اقامه شده [م الا :غلبه مجاز نسبت به اشتراک] اگر هم پذیرفته شود [ و نگوییم اشيتراک

هم غلبه دارد] دلیلی بر حجیتش وجود ندارد [و نميیتيوانیم بگيوییم پي

در هميه جيا دوران بيین

حقیقت و مجاز و اشتراک لفظی است ،لذا حق را به جانب حقیقت و مجاز میدهیم].
 .2پ

اگر تعارض پیش آمد [و م الا در کالم شارع لفظ «امر» آمد و نتوانستیم به وسيیله قرینيه

دریابیم که مراد طلب است یا شیء و  ]...باید به سراغ اصل عملی برویم [م الا برائت در جيایی کيه
در اصل طلب شک داریم] البته اگر به هر دلیلی «امر» در یکی از آن معانی ،ظهور یافته بود يي حتی
اگر این ظهور ناشی از انصرا
 .3انصرا

باشد يي همان معنی را اخذ میکنیم.

(انسباق از اطالق) نمیتواند دلیل برای حقیقت بودن یيک معنيی بيرای یيک لفيظ

باشد ولی میتواند به یک معنی ،ظهور بخشیده و آن را حجت کند .و بعید نیست که بگوییم «امير»
چنین انصرافی نسبت به معنای «طلب مخصوص» دارد (مشکینی اردبیلی .)13 : 4 3
ما میگوییم :اوالا چنین انصرافی قابل پذیرش نیست .و ثانیاا اساساا معنی امير ،طليب مخصيوص
نیست بلکه دستور و فرمان است.
جهت دوم :بحث از اعتبار علو و استعالء
هدایة المسترشدین اقوال مسأله را چنین مطرح کرده است:
أنهم اختلفوا في اعتبار العلو أو االستعالء و عدمه في صدق األمر على أقوال:
و منها :اعتبار االستعالء سواء كان عالياً بحسب الواقع أو مسااوااً أو دانيااً و
هو المحكي عن جماعة من الخاصّة و العامّة منهم الفاضالن و الشهيدالثاني و
سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان 9313

شيخنا البهائي و أبو الحسين البصار و الاراي و الحااجبي و التفتااياني و
غيرهم و عز إلى أكثر األصوليين بل حكى الشيخ الرضي اإلجماع على أنّ
األمر عند األصولي صيغة «افعل» الصّادرة على جهة االستعالء و عزى ذلا
أاضاً إلى النحاة و علماء البيان .و منها :اعتبار العلو خاصة و عزى إلى السيّد
و جمهور المعتزلة و بعض األشاعرة .و منها :اعتبار العلو و االساتعالء معااً و
اختاره بعض المتأخّران في ظاهر كالمه و حكاه عن جماعاة .و منهاا :عاد
اعتبار شيء منهما و عزاه فاي النهاااة إلاى األشااعرة و اظهار ذلا
العضد
.) 33

مان

و اعزى إلى ظاهر البيضااو و األصافهاني (نجفيی اصيفهانی : 421
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تبیین کالم آخوند
آخوند در مورد بحث اعتبار علو و استعالء در اوامر ،بیان میکند:
 .در صدق «امر» علو دخیل است و لذا طلب سافل از عالی یا مساوی از مساوی ،امير نیسيت و
اگر هم اطالق شود ،مجاز است .امّا استعالء دخیل نیست و لذا اگر هم عالی شکسته نفسی کند بياز
هم طلبش امر است .2 .امّا اینکه یکی از علو و استعالء دخیل باشد ،احتمال ضعیفی است.
 .3امّا اینکه سافل را توبیخ میکنند که چرا به عالی امر کيردی ،از جهيت صيدق «امير» حقیقتياا
نیست بلکه از جهت استعالء است .امّا اینکه به طلب او امر میگویند ،به جهت آن است کيه وقتيی
سافل استعالء کرد خود میپندارد که عالی است و لذا کارش «امر» است[ .ولی در حقیقيت اطيالق
لم تأمره ،مجاز است]  .4شاهد عدم اعتبار استعالء آن است کيه ميیتيوان گفيت« :طليب المسيتعلی
السافل لی

بأمر» [صحت سلب] (آخوند خراسانی .)13 : 401

تبیین کالم امام خمینی
امام خمینی برخال

آخوند ،هم علو و هم استعالء را داخل در مفهوم امر میدانند و مینویسند:

از لفظ امر ،آنچه به ذهن متبادر میشود ،آن است که طلب عالی از سافل ،امر است .2 .علو هم
امری اعتباری است که دارای منشأ عقالیی است که به حسب زمان و مکان فرق میکند .3 .ظاهراا،
عالوه بر علو ،استعالء هم در مفهوم امر دخیل است و لذا استدعای ميوال از عبيد ،امير نیسيت (اميام
خمینی  4 5ج .)231-240 :

و امّا اعتبار العلو فال انبغي األشكال فيه بداهة انّ الطّلب من المساو اكون
التماسا و من الداني اكون دعا و ال اصدق على ذل

انّه امار بال الابعاد

عد صدق األمر على طلب العالي الغير المساتعلى فاانّ ذلا
االستشفاع أشبه .كما اؤاّد ذل

باإلرشااد و

قوله صلى اللّه عليه و آله ال بل انا شافع عند

قول السائل :أتأمرني اا رسول اللّه صلى اللّه علياه و آلاه (کياظمی خراسيانی
 311ج .) 21 :

ما میگوییم :اشاره آخر ایشان به روایتی است که در مناب اهيل سينت از رسيول اق نقيل شيده
است که در آینده به آن اشاره خواهیم کرد.

تحقيقي در ماده امر با رويكردي بر نظريات امام خميني

همین مطلب مورد قبول نائینی نیز بوده است ،ایشان مینویسد:

( س)
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تبیین کالم بروجردی
بروجردی در این بحث ،از زوایهای دیگر مسيأله را مطيرح کيردهانيد (منتظيری )11 : 4 5؛ ماحصيل
کالم ایشان عبارت است از:
 .در مفهوم «امر» ،آیا علو طالب ،یا استعالء طالب ،یا هم علو و هم استعالء و یا یکی از آن ييي
به نحو من خلو يي دخیل هستند؟ یا هیچکدام دخیل نیستند؟ و تحقیق آن است که حقیقت و ماهیت
امر با ماهیت التماس و دعا فرق دارد و اختال

آنها به صر

عالی یا مستعلی یا سافل بودن نیست.

 .2توضیح مطلب آن است که :طلب فی حدّ نفسه به دو قسم تقسیم میشود:
نوع اول از طلب آن است که طالب میخواهد «مطلوب منه» بيه سيبب هميین طليب ،تحریيک
شود به اینکه طلب را امت ال کند .در نتیجه انگیزه و محرک «مطلوب منه» همین طلب است و بي .
این نوع از طلب ،امر است .نوع دوم از طلب آن اسيت کيه طاليب نميیخواهيد بيه صير

طليب،

مطلوبمنه را تحریک کند بلکه برای تحریيک او ،طليب را بيا برخيی دیگير از مقارنيات (از قبیيل
تضرّع) همراه میکند ،این نوع از طلب التماس و دعاست.
پ

ماهیت طلب دو نوع است و لذا اگر سافل نسبت بيه عيالی ،طلبيی از نيوع طليب قسيم اول

داشته باشد ،باز هم طلب او امر است ولی توسط عقال مذمت میشود .و نوع دوم طلب ،امر نیسيت
حتی اگر عالی نسبت به سافل ابراز کند.
تبیین و رد امام در مورد کالم بروجردی
امام به این کالم بروجردی اشاره کرده و آن را توضیح داده و سپ

رد ميیکننيد؛ خالصيه کيالم
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امام چنین است:
بروجردی بر آن است که علو و استعالء در مفهوم امر دخیل نیستند بلکه امر همان طلب اسيت
ولی طلبی که به غرض باع یت يي بدون ضم چیزی دیگر يي القا شده است .اشکال سيخن ایشيان آن
است که اگر امر به معنای مطلق طلب است ،پ

چرا بر طلب سافل از عيالی صيدق نميیکنيد [بيه

عبارت دیگر :اگر امر به معنای مطلق طلب است و علو و استعالء در آن دخیل نیست ،باید بير هميه
افرادش يي از جمله بر طلب سافل از عالی يي هم صدق کند از باب صدق مطلق بر مقید].
پ

اگر گفتیم وض امر ،به نحو وض عام ،موضوعله عام است و در عین حال بر طلب سيافل،

صدق نمیکند ،الجرم باید بگوییم قیدی در موضوعله دخیل است که مان از صدق امير بير طليب
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سافل میشود (امام خمینی  4 5ج .)240 :
ما میگوییم :
احتمال دارد که کالم امام ناظر به فرمایش بروجردی نباشد چراکه :اشکال اميام بير بروجيردی
وارد نیست چون ،بروجردی نمیگوید «طلب سافل امر نیست» بلکه کالم ایشان آن است که  :امير
به معنای طلب مطلق نیست اگر چه نسبت به علو و استعالء و عدم آنها ،مطليق اسيت .بلکيه امير بيه
معنای طلبی است که در تأثیر «به شرط الی از ضيمائم» اسيت .ایين مفهيوم کيه نياظر بيه حيالتی از
حاالت نفسانی انسان است ،موضوعله امر است ،کما اینکه اگر طلب بيه شيرط ضيم ضيمائم باشيد
دعاست و اگر مطلق طلب باشد ،مفهوم طلب حاصل میشود.
امّا اینکه سافل نباید «طلب بیضم ضمائم» بکند از باب صدق و عدم صدق مفهيوم امير نیسيت
بلکه م ل آن است که میگوییم« :سائل نباید بیادب باشد».
توجه شود که بیادب بودن دخالتی در صدق مفهوم گدایی و مسئلت ندارد بلکه صيرفاا باعيث
بیاثر بودن این کار و قبح فاعل آن در خارج میشود .همین طور هم اگر کسی کيه بيرای نیيل بيه
اهدافش باید طلب به ضمّ ضمائم را انجام دهد (سؤال ،دعا و التماس) ،طلب بیضمّ ضمائم را انجام
دهد ،درباره او میگوییم« :ال ینبغی صدوره منه» .پ

«بر طلب بیضم ضمائم حتی اگر از سافل سر

زند امر صدق میکند اگرچه سافل به جهت اینکه با این کار در خارج به مطلوب خيود نميیرسيد
کاری غلط و قبیح انجام داده است».

ماهیت فرمان و دستور با ماهیت استدعا و التماس و خواهش فيرق ميیکنيد؛ وليی ایين فيرق ناشيی
از«نیاز به ضمّ ضمائم» نیست بلکه به حاالت روحی آمر و سائل مربوط است .و ليذا طليب بيه نحيو
مطلق (ال بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم میشود که یکی فرمان و دستور است و یکيی اسيتدعا و
خواهش.
امّا قیدی که طلب را بر امر یا خواهش تبدیل میکنيد یيک حاليت نفسيانی اسيت کيه در روح
طالب پدید میآید و طلب نفسانی او را مقید میکند ،این قید «استعالء» است و لذا باید گفت «علو»
که واقعیت تکوینی خارجی است هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد .پ

«خواسيتن» اگير

( س)

بدون قید «استعالء» و «استخفاض» باشد طلب است و اگر مقیّد به اسيتعالء باشيد ،امير اسيت و اگير

تحقيقي در ماده امر با رويكردي بر نظريات امام خميني

جمع بندی
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مقید به «استخفاض» باشد ،سؤال و خواهش و دعاست.
و الشاهد علی ذلک آنکه :کالم بروجردی که میفرمودند امر بيه شيرط الی از «ضيم ضيمائم»
است ،اگر مرادشان «ضم هر ضمیمهای است» حتيی تحکّيم و تهدیيد ،کيالم ایشيان کاميل نیسيت؛
چراکه گاه آمر عالوه بر امر ،مأمور را تهدید هم میکند ولی اگر مرادشيان «بيه شيرط الی از ضيم
برخی از ضمائم از قبیل تواض و دل سوزاندن و  »..است ،این سخن خوب اسيت وليی بایيد توجيه
داشت که این به همان «استعالء» برمیگردد چراکه «تواض » با استعالء سازگار نیست ولی «توبیخ و
تهدید» با استعالء سازگار است.
ثمره بحث اعتبار علو و استعالء
صاحب منتقی االصول درباره ثمره بحث مینویسد:
«و أنت خبیر بان تحقیق هذه الجهة ال أثر له أصيال ،ألن األمير الّيذی نبحيث فیيه ميا یصيدر مين
المولى جل شأنه و هو مستجم للعلو و االستعالء کميا ال یخفيى .و انميا تعرضينا لهيا تبعيا لصياحب
الكفااة فالدقة فيها غير اليمة» (حکیم  4 3ج .)311 :

شهید صدر نیز در این باره میفرماید:
گاهی این بحث مطرح میشود تا معلوم شود که موضوع حکم عقل چیست( .در قضيیه عقلیيه:
یجب اطاعة امر المولی) در این صورت مسلم است که «علو حقیقی» ،باید باشد تا عقل حکم کنيد
به اطاعت خواسته کسی؛ خواه این خواسته به لسان استعالء و امر باشد و خواه به لسان استعالء و امر
سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان 9313

نباشد.
امّا گاهی این بحث مطرح است تا معلوم شود که معنای لغوی «امير» چیسيت ،در ایين صيورت
باید گفت که این بحث ،یک بحث فقهی است م ل بحث در معنای امير واليدین .هرچنيد در م يل
اوامر والدین هم میتوان گفت حتی اگر هم در معنای لغوی امر ،استعالء دخیيل باشيد وليی شيرعاا
مالک اطاعت علو حقیقی است و لذا اگر هم امر بر طلب غیر استعالیی آنها صدق نکنيد ،بياز هيم
اطاعت آن واجب است (عبدالساتر  4 1ج .) 5 :2
ما میگوییم :
بحث درباره موضوع حکم عقل اصالا ربطی به بحث از معنای «امر» ندارد چراکه احکام عقليی
روی الفاظ و معانی الفاظ نرفته است .بلکه عقل حکم را روی مفاهیم میبرد بدون توجيه بيه اینکيه
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آیا برای لفظی وض شده است یا نه؟ پ

اینکه «خواسته عالی» الزم االطاعة است .ربطی به صدق

جهت سوم :آیا ماده امر حقیقت در وجوب است؟
قبل از ورود به بحث الزم است توجه کنیم که حقیقت بودن امر در وجوب به این معنی اسيت کيه
امر که به معنای طلب مخصوص و یا به معنای فرمان است ،آیا بيه معنيای آن نيوع طليب و فرميانی
است که اگر اطاعت نشود ،استحقاق عقاب و مؤاخذه را پدید میآورد .به عبارت دیگر آیا لفظ «ا
م ر» برای مفهومی وض شده است که عبارت باشيد از «فرميان» و معنيی آن چنيین اسيت کيه اگير
اطاعت نشود عقاب میکنم یا به عبارتی در این مفهوم «الزام» هم نهفته است.

تبیین کالم آخوند
آخوند در این باره توضیحاتی دادهاند که تبیین کالم ایشان عبارت است از:
بعید نیست که بگوییم لفظ «امر» حقیقت در وجوب است چراکيه وجيوب از اطيالق لفيظ امير
متبادر میشود .مؤید این تبادر اموری است از جمله :آیه شریفه «فَلْیَحْذَرِ الََّذینَ یُخالِفُونَ عَينْ أَمْيرِهِ»
[در حالیکه اگر امر دال بر وجوب نبود ،ترساندن مخالفین معنی نداشت] قول رسول اق« :ليوال أن
[ »...در حالیکه اگر امر دال بر وجوب نبود ،موجب مشقت نمیشد] قول رسول اق« :بل انيا شياف »
طالق با اوست و لذا خواست تا از مغیث جدا شود ،ابن عباس میگوید مرد گریه میکرد و اشيک
او بر گونهاش جاری بود ،پیامبر به ابن عباس فرمود« :أال تعجب من حبّ مغیث بریيره و مين بغي
بریره مغی اا» و سپ

به زن فرمودند« :لو راجعته فإنه ابو ولدک» زن گفت« :أتأمرنی یيا رسيول اق» و

حضرت فرمود« :ال أن شاف » ] (ابوداوود بیتا ج .)411 :

 «.حدثنا موسي بن اسماعيل ثنا حماد عن خالد الحذاء عن عكرمه عن ابن عباس أن مغيثا كان عبداً فقال :اا رسول
اهلل أشفع لي إليها فقال رسول اهلل صلي اهلل عليه و سلم« :اا براره اتقي اهلل فإنه يوج

و أبو ولدک» فقالت :اا رساول

للعباس« :أ التعجب من حب مغيث براره و بغضها إااه».

( س)

اهلل أتأمرني بذل ؟ قال« :ال إنما أن شافع» فكان دموعه تسيل علي خاده فقاال رساول اهلل صالي اهلل علياه و سالم

تحقيقي در ماده امر با رويكردي بر نظريات امام خميني

[ بریره کنیز عایشه بود و شوهری داشت به نام مغیث ،وقتی زن آزاد شد فهمید که اختیيار ازدواج و
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مؤید دیگر آنکه اگر عبد با امر موالیش مخالفت کند میتوان او را توبیخ کرد چنانکه در آیيه
شریفه «ما منعک أال تسجد إذ امرتک» چنین است (آخوند خراسانی .)13 : 401
ما میگوییم :
) درباره فرمایش آخوند نکاتی محل دقت است ،تعبیر «الیبعد» با ادعای تبادر سازگار نیست.
چراکه اگر ادعای تبادر وجوب از امر میشود ،این دلیل برای حقیقت بودن است.
اللهم اال ان یقال :که آخوند احتمال تبادر از انصرا

را مدّ نظر قرار داده باشند و لذا «تبادر من

حاق اللفظ» که عالمت حقیقت است قابل اثبات نباشد.
 )2درباره اینکه آیات و روایات به عنوان مؤید يي و نه دلیل مستقل يي مطرح شيدهانيد مشيکینی
نکاتی بیان کردهاند (مشکینی اردبیلی  4 3ج  )3 1 :که ماحصل آن چنین است:
اگر گفته شود ،در این موارد ،قطعاا مراد گوینده ،وجوب است .حال اگر وجوب معنای حقیقی
امر است ،که مدّعا ثابت میشود و اال محتاج قرینه هستیم .چراکيه اگير امير حقیقيت در اسيتحباب
باشد ،برای فهم معنای وجوب قرینه صارفه ميی خواهيد و اگير امير حقیقيت در قيدر مشيترک بيین
استحباب و وجوب باشد ،فهم معنای وجوب ،قرینه تطبیق میخواهد و اگر امر مشترک لفظيی بيین
استحباب و وجوب باشد ،فهم وجوب ،قرینه معیِّنه میخواهد.
جواب میدهیم :اوالا اصالة الحقيقة (که از صغریات آن ،اصالت عدم قرینه است) در فهم ميراد
جاری میشود و نه در فهم حقیقیت مراد .ثانیاا در هر چهار مورد قرینه وجود دارد .در آیه اول قرینه
بر حذر داشتن است ،در آیه آخر قرینه مذمّت است و در روایت مسواک قرینه مشقّت است.
سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان 9313

امّا در روایت بریره :ممکن است کسی بگوید اوّالا استعمال امر در وجيوب ،بيدون قرینيه بيوده
است ،چراکه پیامبر از لفظ «امر» بدون اینکه قرینهای در کيار باشيد ،وجيوب را فهمیيدهانيد و ثانیياا
استدالل به این روایت از راه اصل عدم قرینه نیست بلکه استدالل به فهم رسول اق است که از لفظ
امر معنای وجوب فهمیدهاند [پ

به اصالة الحقيقة در فهم حقیقیت مراد استشهاد نشده اسيت بلکيه

به فهم رسول اق استشهاد شده است].
در همین روایت هم قرینه موجود است چراکه وقتيی پیيامبر در ابتيدا از بریيره ميیخواهيد کيه
رجوع کند ،همین قرینه میشود تا سؤال بریره که میگوید «أتأمرنی» به معنای «آیيا واجيب اسيت»
معنی دهد( .چون طلب استحبابی را پیامبر قبل از آن هم داشته است).
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تبیین کالم امام خمینی
امام سخن آخوند را پذیرفتهاند و نکتهای را به آن ضمیمه کردهاند ،ایشان میفرمایند:
در مورد «مسواک» از ناحیه شارع ،طلب استحبابی وارد شده است و لذا معلوم ميیشيود طليب
استحبابی ،امر نیست و اال رسول اق نمیفرمودند که اگر مشقت نبود امير ميیکيردم .ميالک تبيادر
است و بعید نیست که بگوییم فهم وجوب از ماده امر متبادر است (امام خمینی  4 5ج .)24 :
تبیین کالم عراقی
عراقی ابتدا مینویسد« :ال إشکال فی ظهوره عند إطالقه فی خصيوص الطليب الوجيوبیّ بحیيث ليو
أطلق و أرید منه االستحباب الحتاج إلى نصب قرانة على الرخصة فی الترک( ».بروجيردی  4 1ج :

 ) 10ایشان سپ

این سؤال را مطرح میکند که آیا منشأ ظهور امر در وجوب ،وضي «ا م ر» بيرای

وجوب است یا ک رت استعمال «امر» در وجوب یا مقدمات حکمت؟ (بروجردی  4 1ج .) 1 :

عراقی در ادامه بیان میکند که:
منشأ ظهور ،وض نیست چراکه «امر» برای «مطلق طلب» وض شده است اعيم از الزاميی و غیير
الزامی ،و الشاهد علی ذلک آنکه ميیتيوان «امير» را بيه وجيوبی و اسيتحبابی تقسيیم کيرد و اینکيه
میتوان به امر استحبابی هم حقیقتاا «امر» گفت.
امّا آیات و روایاتی که در این باب وارد شده است (که در کلمات آخوند مالحظه شد) داللت
حقیقیت مراد[ .وقتی مسلماا «امر» در آیه شریفه به معنای امر استحبابی است (الخيارج عين الحکيم)
نمیتوانیم به اصالة العموم تمسک کنیم و بگوییم امر استحبابی از موضوع هم خارج است (خروج
عن الموضوع) .یعنی وقتی چیزی از حکم خارج است و میتوانیم آن را ناشی از تخصی

بيدانیم،

نمیتوانیم به وسیله اصالة العموم به سراغ خروج تخصصی برویم] (بروجردی  4 1ج .) 1 :

محقق عراقی سپ

به سراغ غلبه و ک رت استعمال رفته و مینویسد:
و اما الغلبة فدعواها أاضا ساقطة بعد وضوح كثرة استعماله في االستحباب .و
من ذل

ترى صاحب المعالم (قدس سره) فانّاه بعاد ان اختاار كاون األمار

حقيقة في خصوص الوجوب قال :بأنه استفاد من تضاعيف أحاداثنا المرواّاة

( س)

عن األئمة عليهم السال ان استعمال األمر في النّدب كان شاااعا فاي عارفهم

تحقيقي در ماده امر با رويكردي بر نظريات امام خميني

الزم را ندارد چراکه :اصالة العمو و اصالة الحقيقة در کشف مراد جاری میشيود و نيه در کشيف
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بحيث صار من المجايات الرّاجحة المساو احتمالهاا مان اللّفا الحتماال

الحقيقة عند انتفا المرجح الخارجي (بروجردی  4 1ج .) 12 :
وی همچنین در ادامه توضیحاتی بیان کرده (بروجيردی  4 1ج  ) 13 :کيه ماحصيل آن در پيی
میآید:
داللت امر بر وجوب ناشيی از مقيدمات حکميت اسيت .بير ایين مطليب از دو ناحیيه ميیتيوان
استدالل کرد:
نخست :طلب وجوبی اکمل است از طلب استحبابی ،چراکه در طلب اسيتحبابی ،اجيازه تيرک
هم داده شده است .پ

طلب استحبابی مقید است و مقتضای اطالق ،حمل بر طلب وجوبی اسيت.

دوّم( :که تقریر دقیقتری است) امر يي و لو به ضمیمه حکم عقل که میگوید باید آن را اتیان کيرد
يي اقتضای تحقق مأموربه در خارج را دارد .ولی گاه این اقتضا صيرفاا عميل (مأموربيه) را از حاليت
الاقتضایی خارج میکند (به جهت آنکه اتیان آن ثواب دارد) و گاه هم آن را از ال اقتضایی خارج
میکند و هم عدم آن را مسدود میکند ( چراکه هم بر اتیان آن ثيواب هسيت و هيم بير تيرک آن
عقاب).
حال اطالق امر ،مقتضی آن است که اتیان واجب باشد چراکه استحباب از جهت نقصان اسيت
و اصل عدم نقصان است .پ

امر اقتضای تحریک دارد ولی این اقتضا مراتب دارد ،اطالق مقتضی

آن است که بگوییم ،امر در مرتبه اتم است و در نتیجه عقل حکم میکند که برای فيرار از عقياب،
باید از آن تبعیت کرد.
سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان 9313

اشکال امام خمینی بر محقق عراقی
امام با اشاره به کالم محقق عراقی در این باره میفرماید:
سخن عراقی ،غریب است چراکه ایشان بین ماده امر يي که بيرای مفهيوم کليی «دسيتور» وضي
شدهيي و صیغه امر ،خلط کردهاند .سخن صاحب معالم ،مربوط به صیغه امير اسيت .همچنيین اسيت
تمسک به اطالق؛ که مربوط به صیغه امر است (امام خمینی  4 5ج 242 :ي .)24
ما میگوییم :
) اینکه صاحب معالم درباره صیغه امر سخن گفتهاند و نه درباره ماده امر ،سخن کاملی اسيت؛
ولی اگر گفتیم ماده امر به معنای «گفيتن صيیغه امير» اسيت (چنانکيه آخونيد در آخير کيالم خيود
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امر» گفته شود ،درباره ماده امر هم جاری است و لذا اگر وجوب در صیغه امير ،از اطيالق فهمیيده

مقاله

میفرمود :بعید نیست انصرا

لفظ «امر» به همین معنی باشد) در این صورت هرچه دربيارة «صيیغه

شود ،میتوان گفت ماده امر هم دال بر وجوب اسيت .البتيه در ایين صيورت دالليت مياده امير بير
وجوب ناشی از داللت جزء معنی (صیغه امر) بر وجوب است( .البته توجه شود که در این صورت
«افعل» داللت بر وجوب دارد و اَمَرَ (گفت افعل) داللت بر ایجاب دارد).
امّا اگر گفتیم ماده امر به معنای دستور دادن است که البته یکيی از مصيادیق آن بيه کيار بيردن
صیغه امر است ،در این صورت چون ماده امر برای معنای «البشرط» (مقسم) وض شده است ،اگير
صیغه امر داللت بر معنایی خاص (وجوب) داشته باشد (یعنی به شرط شیء باشد) ،الزم نمیآید که
بگوییم مقسم هم باید آن معنی را در بر داشته باشد.
 )2اشکال دیگر به عراقی آن است که :تقریر دوم ایشان در «فهم معنای وجيوب» دقیقياا عکي
مطلوب ایشان را معنی میدهد .چراکه اگر پذیرفتیم ماده امر برای تحریک است و تحریک دو نوع
است ،یک نوع آن ،عميل را از ال اقتضيایی خيارج ميیکنيد و نيوع دوم آن ،عيالوه بير خيروج از
الاقتضایی ،عدم آن را هم منتفی میکند .روشن است که آنچه مؤونه زایده ميیخواهيد ،نيوع دوم
است.
و لذا االطالق بر فرد اتم حمل نمیشود بلکه بير فيردی کيه مؤونيه کمتيری ميیخواهيد حميل
میگردد( .ضمن اینکه ایشان قبول دارند که در استحباب صرفاا ثواب است و در وجوب هم ثيواب
 )3نکته مهم در این بحث آن است که حقیقت وجوب و استحباب باید معلوم شود که آیيا هير
دو اینها ،بسیط هستند و بالتباین با هم اختال

دارند؛ در این صورت اطالق به نف هیچ یک حکيم

نمیکند.
آیا استحباب مرکب است از «طلب و ترخی

در ترک» و وجوب صرفاا طليب اسيت؛ در ایين

صورت اطالق بر وجوب حمل میشود (تقریر اول عراقی) .یا وجوب مرکب است از طليب و سيدّ
موان تحقق (حتی با وعید عقاب) و استحباب صرفاا طلب است؛ در ایين صيورت اطيالق حميل بير
استحباب میشود.
در اینک ه کدامیک از این سه وجه درباره استحباب و وجوب صحیح است ،و تعریف هير یيک

( س)

از این امور چیست؟ باید در ابتدای بحث از صیغه امر مورد بررسی قرار گیرد.

تحقيقي در ماده امر با رويكردي بر نظريات امام خميني

و هم عقاب .پ

وجوب مؤونه زایده دارد)
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 )4ممکن است در دفاع از عراقی گفته شود که مراد ایشان در تقریير دوم ،اسيتناد بيه انصيرا
است .چراکه اگر یک لفظ دارای دو فرد باشد یکی اتم و دیگری ناق
لفظ منصر

در ایين صيورت ،اطيالق

است به فرد اتم.

امّا جواب میدهیم :حمل مطلق بر فرد اتم ،در جایی است که عللی بر انصيرا
م الا انصرا

داشيته باشيیم،

انسان بر فرد کامل و سالم به جهت آن است که اک ر افراد انسان که مورد توجه قيرار

میگیرند ،سالم هستند یا انصرا
ولی برای انصرا

انسان بر مسلمانان ،به جهت ک رت استعمال در لسان ما میباشيد.

طلب بر فرد اتم ،هیچ وجهی بیان نشده است.

 )5فاضل لنکرانی بر عراقی اشکال کرده است:
جواب نقضی :به عراقی میگوییم :آیا این مطلبی را کيه شيما در ميورد امير
میگویید و در ارتباط با طلب ،اطالق در آن جاری میکنید ،در مورد خيود
طلب هم میگویید؟ یعنی اگر موال به جای استفاده از مياده امير ،بيه عبيدش
بگوید« :انا اطلب منک کذا» ،آیا شما در این هم اطالق جاری میکنیيد؟ بيه
طریق أولی باید جاری کنید و اگر هم جریان اطالق در مورد طلب ،اولویت
نداشته باشد ،الاقل نباید فرقی بین «انا آمرک بکذا» و «أنا أطلب منيک کيذا»
وجود داشته باشد .ظاهراا این مطلب را در مورد طلب نميیگوینيد .در ميورد
طلييب ،شيينیده نشييده اسييت کييه کسييی اطييالق جيياری کنييد و از راه اطييالق،
خصوص طلب وجوبی را استفاده کند .در حالیکه وجود مالک ،در طليب،
یا روشن تر است و یا الاقل همانند امير اسيت .ایين جيواب ،نقضيی اسيت و
سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان 9313

ممکن است ایشان بگوید :ما در ميورد طليب هيم هميین حير را ميیزنيیم
(ملکی اصفهانی  31ج 11 :3؛ همچنین ر.ک :فاضل لنکرانی  310ج .) 11 :3

ما میگوییم:
درباره این مطلب الزم است به نکاتی توجه کنیم :اوالا طلب اگير از مسيتعلی باشيد بيا امير هيم
معنی است و نه هر طلبی .ثانی اا اگير طلبيی از مسيتعلی صيادر شيد ،بيه راحتيی ميیتيوان هميین نيوع
اطالقگیری را در آن جاری کرد .ثال اا حتی اگر طلب از مستعلی صادر نشود هم میتوان گفت باز
قابل جریان اطالقگیری است ،یعنی اگر زید از عمرو (مساوی از مساوی) چیيزی را مطالبيه کيرد،
می توانیم بگوییم طلب او بر دو نوع است ،طلب با اجازه ترخی
قید ،طلب بدون اجازه را ثابت میکند.

و طلب بدون اجازه .و اصل عدم
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مولویت ندارد ،الزماالطاعه نیست.

مقاله

امّا باید توجه داشت که این طلب يي اگرچه به نوعی وجوبی اسيت ييي وليی چيون گوینيدهاش،

تبیین کالم نائینی:
محقق نائینی (خویی  352ج  )11 :نیز در تبیین این بحث میفرمایند:
رابطه ماده امر و صیغه امر ،رابطه مفهوم و مصداق است [یعنی همانطور که مفهوم لفظ فعل ،الفاظی
است که ما آنها را به عنوان فعل میشناسیم ،مفهوم لفظ امر هم الفاظی است که ما آنها را به عنوان
صیغه امر میشناسیم ].پ

داللت ماده بر وجوب ،م ل داللت صیغه بر وجوب است.

البته تفکیک بین این دو ،اگرچه ممکن است ،ولی خال
بر وجوب [به حکم عقل است که] شبیه به انصرا
مربوط به لفظ نیست] يي پ

تحقیق است .چرا که دالليت صيیغه

است يي اگرچه انصرا

داللت ماده هم بيه هميین انصيرا

حقیقی نیست [چراکيه

اسيت .ليذا اسيتعمال مياده امير در

استحباب ،استعمال مجازی نیست چراکه استعمال در غیر موضوعله نیست.
ما میگوییم :
) رابطه لفظ و مفهوم و مصداق که در عبارت نائینی آمده است باید مورد توجيه قيرار گیيرد.
گاه لفظ «ا ن س ا ن» برای یک مفهوم «حیوان ناطق» وض شده اسيت کيه دارای مصيداق (زیيد و
عمرو و بکر) است.
گاه لفظ «زی د» برای یک مفهوم «مفهوم زید» وض شده که دارای مصداق مشخصی (زیيدی کيه
در خارج است) .در این صورت هرچه در زید خارجی اخذ شده اسيت ،در موضيوعليه لفيظ اخيذ
شده است.
به همین جهت نائینی میگوید تفکیک بین موضوعله ماده امر و صیغه امر ممکن است چراکيه
لفظ «ا م ر» برای مفهومی وض شده است (دستور دادن) که دارای مصادیقی است (اضرب ،افعيل،
اشرب) و لذا میتوان گفت صیغهها به شرط شیء (به شرط الزام و وجوب) هستند ولی موضوعليه
لفظ چنین نیست.
امّا نکته مهم آن است که اگر چنین امری ممکن است ،از کجا معلوم که هرچيه از صيیغههيای

( س)

امر منصر

میشود ،از ماده امر هم منصر

شود.

تحقيقي در ماده امر با رويكردي بر نظريات امام خميني

در این صورت اگر مصداق به شرط شیء است ،لفظ برای به شرط شیء وض نشده است .ولی
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 )2اگر بگویید :نائینی لفظ «امر» را يي علی احتمال يي مشترک معنوی در شیء ،و دستور دادن و
 ...میدانست ،قدر جام را «الواقعة التی لها االهمیه» برمیشمارد .در این صورت ایشان میگوید:
شیء
لفظ = ا م ر

شأن
دستور دادن = مفهوم

و...
پ

اشاره
صیغه افعل
صیغه اشرب
صیغه اضرب

نائینی میگوید وقتی «ا م ر» در معنای دستور دادن استعمال شده است ،هر چيه در «صيیغه

اضرب» اخذ شده است ،در معنای «ا م ر» هم اخذ میشود.
میگوییم :باز هم مشکل باقی است چراکه رابطه دستور دادن و صيیغه اضيرب رابطيه مقسيم و
قسم است و لذا اگر قسم ،به شرط شیء باشد ،دلیل نمیشود مستعمل فیه (مقسم) هم بيه معنيای بيه
شرط شیء باشد.
اللهم اال أن یقال :رابطه صیغة اضرب با لفظ «ا م ر» به واسطه مفهوم «دستور دادن» نیست .بلکيه
صیغه اضرب مصداق لفظ «امر» است و اگر «امر» در این مصداق استعمال شده باشد ،همان معنی را
در بر دارد.

تبیین کالم خویی:
سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان 9313

خویی (فیاض  422ج  ) 3 :2نیز این بحث را بهطور مفصيل ميورد بحيث قيرار داده کيه ماحصيل آن
چنین است:
مسلماا از لفظ «امر» ي وقتی به صورت مطلق به کار برده میشود يي وجوب به ذهن عر

متبيادر

میشود .امّا جای این سؤال باقی است کيه منشيأ ایين تبيادر چیسيت؟ آیيا «امير» وضي شيده بيرای
«وجوب» یا به کمک مقدمات حکمت از «امر» وجوب فهمیده ميیشيود یيا عقيل بيه «وجيوب» در
جایی که «امر» به کار میرود ،حکم میکند .قيول اول مشيهور اسيت ،قيول دوم را برخيی (محقيق
اصفهانی و محقق عراقی) انتخاب کردهاند ولی قيول سيوم ،قيول صيحیح اسيت .پي
داریم ،بطالن دو قول دیگر و صحت قول سوم.

ميا دو ميدّعا
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بطالن دو قول دیگر مبتنی بر دو مقدمه اسيت :مقدميه اول آنکيه وضي عبيارت اسيت از تعهيد
یک مبرز .حال ماده «امر» وض شده برای اینکه داللت کند بر ابراز یک امر اعتباری نفسانی و هیچ
داللتی بر وجوب يي نه به داللت وضعی و نه به داللت ناشی از اطالق يي ندارد.
اما اینکه داللت وضعی ندارد ،روشن است (چراکه وض شده برای یک امر نفسانی که وجوب
مساوق با آن نیست) و اما اینکه داللت امر بر وجوب به سبب اطالق نیست ،به جهت آن اسيت کيه
چنین داللتی متوقف بر آن است که اوالا «امر» وض شده باشد برای جام بین استحباب و وجيوب،
و ثانیاا استحباب مؤونه زائده ای داشته باشد و لذا در فرض اطالق ،مقيدمات حکميت (عيدم مؤونيه
زایده) وجوب را ت بیت کند.
اضف إلی ذلک آنکه همان طور که استحباب مؤونه زایده میخواهد ،وجوب هم مؤونه زائده
میخواهد.
امّا صحت قول ثالث :عقل حکم میکند که باید از عهده امر موال به در آميد و اگير ميوال امير
کرد و قرینهای بر ترخی

وجود ندارد ،عقل حکم میکند که اتیان مأموربه واجيب اسيت چراکيه

حق عبودیت را باید ادا کرد .و اساساا وجوب یعنی اینکيه عقيل درک ميیکنيد کيه بایيد از عهيده
تکلیف موال برآییم.
ما میگوییم:
مقدمهای که ایشان مطرح کردهاند ،نیست .چراکه ممکن است کسی قائل به تعهد شود و به مدعای
ایشان پایبند نباشد یا قائل به جعل عالمیت شود و در عین حال امر را وض شده در وجوب نداند و
وجوب را حکم عقل بداند.
 )2اصل مدعای ایشان درباره حکم عقل ،کالم نائینی است کيه در بحيث از صيیغه امير مطيرح
کرده است.
 )3امّا در توضیح فرمایش خویی میتوان گفت :موضوعله «وجوب» چیسيت؟ ،ایين لفيظ هيم
مانند بسیاری از الفاظ دیگر است؛ م الا اگر کسی در بیرون حرکات نامعقول میکند ،ما از رفتار او
انتزاع مفهومی میکنیم و آن مفهوم را «جنون» مینامیم .این مفهوم اگرچيه توسيط ميا انتيزاع شيده

( س)

است ،ولی دارای منشأ انتزاعی در عالم خارج است .حال اگر موالیی از عبدش طليب کيرد ،عقيل

تحقيقي در ماده امر با رويكردي بر نظريات امام خميني

) کالم ایشان در قول ثالث يي که توضیح خيواهیم داد ييي و رد قيول اول و دوم ،مبتنيی بير دو
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میگوید که عبد باید آن طلب را اطاعت کند .حال از این حکم عقل ،ما مفهومی را انتزاع میکنیم
که منشأ انتزاعی در عالم خارج دارد .این مفهوم ،را «وجوب» مینامیم .پ

«امر= طلب موال» منشيأ

حکم عقل به اطاعت میشود و این حکم منشأ انتزاع مفهوم وجوب است و معنای آن عبارت است
از اینکه عقل حکم میکند به اینکه باید عبد ،طلب او را اطاعت کند.
پ

وجوب داخل در مفهوم امر نیست بلکه از امر انتزاع میشود .به این بیان «امير» (چيه صيیغه

امر و چه ماده امر يي به اینکه کسی بگوید زید به عبدش امر کرد يي) داللت عقليی بير وجيوب دارد
ولی این داللت به سبب آن است که «مولویت طالب» منشأ حکيم عقيل و منشيأ انتيزاع ایين مفهيوم
است.
 )4امّا اشکالهایی بر خویی وارد است:
اوّل :اشکال مبنایی :ما سابقاا گفتیم امر به معنای طلب مستعلی است و نه طلب ميوال .و ليذا اگير
هم از طلب موال ،چنان مفهومی انتزاع شود (یا به عبارتی عقل حکم به مالزمه بین وجوب و طليب
موال کند) ،از «امر» چنان مفهومی انتزاع نمیشود.
دوم :خویی امر را به معنای طلب عالی میدانسيت؛ وليی در هميین صيورت هيم ممکين اسيت
بگوییم عقل ،حکم به وجوب اتیان هر «طلب عالی» نمیکند بلکه آنچيه مسيلّم اسيت ،وجيود ایين
حکم در «طلب موال» است .و اال چه بسا رئیسی به مرئوس خود امر کند يي م الا به خال

شرع امير

کند يي در این صورت این طلب عالی است ولی عقل حکيم بيه وجيوب اتیيان آن نميیکنيد؛ پي
گویی تبادر وجوب از امر ،درباره طلبهای موالی شارع است و نه در هر طلب عالی.
سوم :طلبهای شارع هم به دو گونه است ،برخی طلبهای الزامی است که عقل به اتیان آنهيا
سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان 9313

حکم میکند و برخی طلبهای غیر الزامی است.
 )5اگر هم حکم عقل را در «طلب شارعی که در مقام الزام است» بپذیریم و وجوب را مفهيوم
انتزاع شده از این حکم به حساب آوریم؛ لکن این مسأله ربطی به ماده «امر» ندارد.
جمع بندی
 .سابقاا گفتیم امر به معنای طلب نیست بلکيه بيه معنيای دسيتور دادن اسيت .در مفهيوم ایين واژه،
استعالء خوابیده است؛ یعنی وقتی میگوییم «زید دسيتور داد» از آن ميیفهميیم کيه «زیيد اسيتعالء
کرده است».
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مقاله

 .2آنچه از «دستور دادن» متبادر است آن است که دسيتور دهنيده اليزام کيرده اسيت و ليذا در
کار واجب نشود ،چراکه ما آمر را دارای مولویت نمیدانیم.
 .3به این بیان ،داللت امر بر ایجاب (و نه وجوب) داللت وضعی است ،همانطور که داللت آن
بر استعالء آمر ،داللت وضعی است .این داللت ،ناشی از حکم عقل نیست چراکيه حکيم عقيل در
ناحیه سام یا شخ

ثالث است در حالیکه ما ایجاب را از ناحیه متکلم درمییابیم.

 .4پ  :امر وض شده است برای دستور دادن .و دستور دادن عبارت است از «طلبی کيه فاعيل
آن مستعلی است و اتیان آن را ایجاب کرده است».
جهت چهارم :طلب و اراده
جهت رابعه مطرح شده درباره ماده امر ،بح ی است که تحت عنوان طلب و اراده شناخته میشود.
[مقدمه اول :طلب به دو معنی استعمال میشود یکی طلب حقیقی که یک امر نفسيانی اسيت و
قائم به نف

است و یکی طلب انشایی که امری اعتباری است .به عبارت دیگر یکی خواسته قلبی و

یکی آنچه انشا میشود.
مقدمه دوم :هر یک از طلب حقیقی و طلب انشایی ،دارای مصادیقی هستند ،حال طلب حقیقی
زید به حمل شای طلب است (کما اینکه به حمل شای طلب حقیقی هم هست) ولی طليب انشيایی
از نگاه صدرا یک شیء حقیقی ،به حمل شای بر مصادیق اعتباری خود حمل نمیشود].
با توجه به آنچه آوردیم ،آخوند میفرماید:
طلبی که در معنای امر اخذ شده است :طلب انشایی است که بيه حميل شيای نميیتوانيد باشيد
(چراکه اعتباری است) و نه طلب حقیقی .حال چه این طلب انشایی ،با صیغه افعل انشا شده باشد و
چه با ماده طلب و چه با ماده امر و ( ...طلبی که در ماده امر هست و در هیأت امر و )...
اگر کسی بگوید طلب اخذ شده در ماده امر ،مطلق است (اعم از انشایی و حقیقی) میگيوییم:
«امر» منصر

است به جایی که طلب انشایی باشد .همین بحث در لفظ «طليب» هيم هسيت؛ یعنيی

لفظ طلب منصر

است؛ یعنی لفظ اراده منصر

اسيت بيه اراده حقیقيی[ .پي

اراده منصير

اسيت بيه اراده

( س)

عک

است به طلب انشایی .علت این انصرا  ،ک رت اسيتعمال اسيت .لفيظ اراده بير

تحقيقي در ماده امر با رويكردي بر نظريات امام خميني

زید به حمل شای طلب نیست بلکه تنها «طلب انشایی زید» به حمل شای طلب انشایی است .چراکه
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حقیقی و لفظ طلب منصر

است به طلب انشایی ].همین اختال

برخی از بزرگيان را بيه دوئیيت

طلب و اراده کشانده است (آخوند خراسانی .)14 : 401

کالم حکیم در شرح سخن آخوند
حکیم فرمایش آخوند را شرح کردهاند؛ ایشان در حقائق االصول میگوید:
مفهوم طلب مشترک لفظی است بین طليب حقیقيی و طليب انشيایی (حکيیم  401ج [ ) 45 :ميا
میگوییم :در اینجا سبق قلم صورت گرفته است چراکه در اشتراک لفظی ،لفظ طلب بير دو معنيی
صدق میکند و نه مفهوم طلب].
طلب حقیقی آن است که صفت نفسانی است .طلب انشایی آن اسيت کيه از افعيل و  ...انتيزاع
میشود[ .انشا طلب است] .و چه بسا طلب انشایی باشيد و طليب حقیقيی نباشيد .آن چیيزی کيه در
«مفهوم امر» اخذ شده است ،مفهوم طلب انشایی است.
ما میگوییم :
برای تبیین آنچه آخوند در خصوص حمل شای فرموده است ،الزم اسيت مقيدمتاا ،گيذری بيه
مباحث عالمتهای حقیقت و مجاز داشته باشیم:
تقسیم حمل به اولی و شای  ،در محدوده حملهای مرکب (سه جزئی) است و حملهای بسیط
(دو جزئی) را در بر نمیگیرد.
بین ماهیت و مفهوم تفاوت است ،البته در مباحث وجود ذهنی گفته شده است که بین آنچه در
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ذهن است (مفهوم = صورت ذهنیه) با آنچه در خارج است (وجود = مصداق) اتحاد ماهوی برقرار
است .و لذا مفاهیم همان ماهیات موجودات خارجیه هستند ولی باید توجه داشت که هر مفهيومی،
ماهیت نیست بلکه چه بسا مفاهیمی ،اصالا ماهیت نیستند م ل مفاهیم اعتباری یا مفاهیم معقول ثانوی
کما اینکه ماهیاتی هم داریم که مفهوم نیستند چراکه هنوز تصور نشدهانيد (سيبزواری  311ج 312 :؛
مالصدرا  11ج 213 :؛ مظفر بیتا ج .)13 :

از آنچه گفتیم درمییابیم که حمل اولی ،اتحاد در مفاهیم است و نه در ماهیيات [و ليذا قضيیه
«کلی چیزی است که صدق بر ک یرین میکند» حمل اوليی اسيت در حيالیکيه ایين کلّيی ماهیيت
ندارد ،].هرچند به تسامح میتوان آن را اتحاد در ماهیيت خوانيد (چراکيه در بسيیاری از م يالهيا،
اتحاد مفهومی و ماهوی یکی میشوند).
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در قضایای حملیه ،یک عقد الوض وجود دارد و یک عقد الحمل:
هر چه «الف» است «ب» است.
عقد الوض
عقد الحمل

قسم اول :حال اگر عقدالوض عبارت باشد از مفهوم و عقدالحمل هم بیان مفهوم باشد ،حميل،
اولی است:
«آنچه مفهوم «الف» (انسان) است ،مفهوم «ب» (بشر) است».
قسم دوم :اگر عقدالوض و عقدالحمل ،عنایت به مصداق دارند ،حمل شای صناعی است:
«آنچه مصداق «الف» (زید) است ،مصداق «ب» (انسان) است = ».زید انسان
قسم سوم :اگر عقدالوض درباره مفهوم است ولی عقدالحمل به اتحاد مصداقی اشاره ميیکنيد
هم ،حمل شای صناعی است« :آنچه مفهوم «الف» (انسان) است مصداق «ب» (نوع) است = انسيان
نوع
با توجه به این مقدمه:
) سخن آخوند آن است که« :در معنای امر ،مفهوم طلب اخذ شيده اسيت» پي

عقدالوضي ،

مفهوم طلب است .و چون میفرماید« :آنچه اخذ شده است به حمل شای طلب است».
در حالی که این حمل باطل است چراکه مفهوم طلب حقیقيی مصيداق طليب حقیقيی نیسيت بلکيه
«مفهوم طلب حقیقی» است (نوع اول).
 )2به همین بیان قسمت دوم کالم آخوند هم باطل است چراکه ایشان میفرماید:
مفهوم طلب (ما أخذ فی مفهوم األمر) ،مصداق طلب انشایی است (الذی یکون بالحمل الشيای
طلباا انشائیاا) در حالیکه مفهوم طلب انشایی ،مصداق طلب انشایی نیست.
توجه شود که آخوند قطعاا مرادش از «ما أخذ فی مفهوم األمر»« ،مفهوم طلب» است
چراکه میفرماید «سواء انشیء بصيغة افعل  »...و روشن اسيت کيه آنچيه انشيا ميیشيود
مصداق طلب انشایی نیست بلکه مفهوم طلب انشایی است.

( س)

) پ

بهتر است:

تحقيقي در ماده امر با رويكردي بر نظريات امام خميني

پ

ظاهراا نوع سوم را مدّ نظر دارد« :مفهوم طلب (مأخوذ در امر) مصداق طلب حقیقی اسيت»

888
پژوهشنامة متين

یا بگوییم :مفهوم طلب (که اخذ شده است در مفهوم امر) يي بيه حميل اوليی ييي طليب حقیقيی
نیست بلکه به حمل اولی طلب انشایی است.
یا بگوییم:
مفهوم طلب (که اخذ شده است در مفهوم امر) ،آن مفهومی نیسيت کيه مصيداق آن بيه حميل
شای  ،طلب حقیقی باشد بلک ه مفهومی است که مصداق آن به حمل شای  ،طلب انشيایی اسيت( .و
آن مفهوم انشا میشود )...
اشکال منتقی االصول بر آخوند:
صاحب منتقی االصول (حکیم  4 3ج  )310 :میگوید:
صدر عبارت آخوند ،آن است که لفظ طلب ،برای مفهوم طلب حقیقی وض شده است و لذا
طلب انشایی ،حقیقت طلب نیست .حال اگير واقعي اا طليب انشيایی ،طليب نیسيت چگونيه در اداميه
میفرماید ،لفظ طلب منصر

به طلب انشا است( .چراکه انصرا

متوقيف بير آن اسيت کيه یيک

لفظ برای مفهوم جام بین دو فرد وض شده باشد ولی به یکی از آن دو فرد منصر

شود).

البته ممکن است در دفاع از آخوند بگوییم :طلب انشایی ،طلب است و لذا فرد طلب است ولی
چون فرد اعتباری است ،نمیتوان گفت «طلب انشایی به حمل شای مصداق طلب است».
نکته پایانی
مشهور اصولیون در اینجا ،عنان بحث را به تغایر طلب و اراده کشاندهانيد و بيه بح يی کالميی وارد
سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان 9313

شدهاند .آخوند در این باره میفرماید:
ما یک طلب حقیقی داریم و یک طلب انشایی .طلب و اراده یک شیء هستند مفهوماا و انشياءً
و خارجاا .امّا لفظ طلب ،انصرا

دارد به طلب انشایی و اراده انشایی .و لفظ اراده ،انصرا

طلب حقیقی و اراده حقیقی.
به هر حال ،ما نیز بحث از طلب و اراده را به جای خود در علم کالم وامیگذاریم.

دارد به
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منابع
آخوند خراسانی ،محمدکاظم بن حسین 401( .ق) کفایة االصول ،قم :مؤسسة آل البیت علیهم السالم.
ابو داوود ،سلیمان بن األشعث( .بیتا) سنن ابی داود ،بیروت :دارالفکر.



اصفهانی ،محمد حسین 421( .ق) نهایة الدرایة فی شرح الکفایة ،بیروت:



امام خمینی ،سیدروح اق 4 5( .ق) مناهج الوصول إلی علم األصول ،قم :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام
خمینی.



بروجردی ،محمدتقی 4 1( .ق) نهایة األفکار (تقریرات ضیاء الدین عراقی) ،قم :دفتر انتشارات اسالمی،
چاپ سوم.



حکیم ،عبدالصاحب 4 3( .ق) منتقی األصول (تقریرات درس محمد روحانی) ،قم :دفتر آیت اق سید
محمد حسینی روحانی.






حکیم ،محسن 401( .ق) حقائق األصول ،قم :کتابفروشى بصیرتى ،چاپ پنجم.
خویی ،ابوالقاسم ) 352( .اجود التقریرات ،قم :مطبعة العرفان.
سبزواری ،مالهادی ) 311( .شرح المنظومه  ،تصحیح و تعلیق از آیت اق حسن زاده آملى ،تهران :نشر
ناب ،چاپ اول.



عبد الساتر ،حسن 4 1( .ق) بحوث فی علم األصول (تقریرات درس شهید صدر) ،بیروت :الدار االسالمية.



فاضل لنکرانی ،محمد ) 310( .سیری کامل در اصول فقه ،قم :مؤسسه روزنامه فیضیه.



فیاض ،محمد اسحاق 422( .ق) محاضرات فی أصول الفقه (تقریرات درس ابوالقاسم خویی) ،قم :مؤسسة
إحیاء آثار امام خویی (قدس سره).



مدرسین حوزه علمیه قم.


مجاهد طباطبایی ،محمد بن على 211( .ق) مفاتیحاألصول ،قم :مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،چاپ اول.



مشکینی اردبیلی ،ابوالحسن 4 3( .ق) کفایة االصول مع حواشی المشکینی ،قم :لقمان.



مظفر ،محمدرضا( .بیتا) المنطق ،قم :دارالعلم.



مالصدرا ،محمد بن ابراهیم ) 11 ( .الحكمة المتعالية فى االسفار العقلية االربعة ،بیروت :دار احیا الترا ،
چاپ سوم.



ملکی اصفهانی ،محمود ) 31 ( .اصول فقه شیعه (تقریرات درس محمد فاضل موحدی لنکرانی) ،قم :مرکز
(ع)

فقهی ائمه اطهار .



منتظری ،حسین علی 4 5( .ق) نهایة االصول (تقریرات درس حسین بروجردی) ،تهران :نشر تفکر.
نجفی اصفهانی ،محمدتقی  421( .ق) هدایة المسترشدین ،قم :مؤسسة النشر االسالمی.

تحقيقي در ماده امر با رويكردي بر نظريات امام خميني

کاظمی خراسانی ،محمدعلی ) 311( .فوائد األصول (تقریرات درس محمدحسین نائینی) ،قم :جامعه

( س)

