تحلیل زبانی داللت امر و تطبیق آن
بر «فقه حکومتی» و «فلسفه سیاسی»
مصطفی جعفرپیشهفرد
استادیار و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

چکیده:
بر اساس مباحث تحلیل زبانی ،میان داللت ماده و صیغه امر ،تفاوتهایی وجود دارد .ماده امرر
در مرحله داللت تصوّری ظهور در الزام دارد و در مرحله داللت تصدیقی ،چنانچه شنونده بره
حقّ آمریّت گوینده معترف باشد ،امر و الزام گوینده ،شنونده را وادار به تبعیّرت مریکنرد و از
این طریق داللت بر وجوب امر آشکار میگردد .امّا صیغة امر در زبرانهرای گونراگون ،قرالبی
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است برای بیان خواستة گوینده ،اعم از اینکه درخواسرت کننرده مقرامی برترر ،همطرراز و یرا
پایینتر از وی داشته باشد .خواسته گوینده در صرورت اول« ،فرمران و دسرتور» ،در صرورت
دوم «درخواست و التماس» و در صورت سوم «دعا و نیاز» است .برر ایرن اسراس در مرحلره
داللت تصوری صیغه امر داللت بر وجوب و الزام ندارد ولی در مرحله داللت تصردیقی اگرر
ثابت شود که صیغه امر توسط مقام عالی متوجه فررد زیردسرت و دانری شرده و شرنونده نیرز
معترف به آن است ،داللت بر الزام و لزوم تبعیّت دارد .نتایج تحلیلری فرو  ،قابرل تطبیرق برر
الزامات سیاسی نظامهای حکومتی میباشد؛ بدین بیان که :تنهرا در صرورتی اوامرر و الزامرات
حاکمیت سیاسی لزوم تبعیّت بر جامعه دارد که جامعه به مشروعیّت سیاسی حاکمیرت ایمران
داشته و به آن معترف باشد و در این صورت بر اساس داللرت تصروری مرادّه امرر و داللرت
تصدیقی صیغه امر ،اوامر و الزامات سیاسی ،التزام نسربت بره آنهرا و امت رال آنهرا الزم اسرت.
همچنین گاهی الزام در قالب کنایه ،اشاره و جمالت خبری ابراز میشود ،که در صرورت دارا
بودن پشرایط فو  ،وجوب اطاعت دارد.
واژگان کلیدی :داللت امر ،ماده امر ،صیغه امر ،تحلیل زبانی ،فقه حکومتی ،فلسفه سیاسی.
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مقدمه:

اصول فق ه به م ابه منطق استنباط در جمیع علوم اسرالمی متکری بره مرتن و نرط بره طرور
عمومی است و باالخط نیز متکفل توضیح و تبیین اصول و قواعدی است که در مسیر اسرتنباط
احکام شرعی مورد استفاده فقیه قرار میگیرد.
از سوی دیگر این دانش بر اساس تحلیرل زبرانی محراورات عرفری و گفتگوهرای عقالیری
استوار است ،امری که در دورههای اخیر عدّهای از فیلسوفان را به فلسفه تحلیرل زبرانی کشرانده
است در حالی که در میان فرهیختگان مسلمان ،این رویکرد در دانش اصول فقه سرابقهای فراترر
از هزار سال دارد.
یکی از قواعد و اصول تحلیلی دانش اصول فقره کره از ایرن سرابقه دیرینره و جایگراه مهرم
برخوردار است ،اصل «داللت امر بر وجوب» میباشد .مقالره پریشرو در اوالً متکفرل بررسری و
تحلیل زبانی این اصل بر اساس آراء و انظار اصولیان گذشته و حال و در نهایرت تبیرین دیردگاه
مختار است ،و ثانیاً تطبیق و تأثیر این اصل بر یکی از مهمترین دانشهای مهم روز یعنری دانرش
تحلیل زبانی
داللت امر و تطبیق
آن بر فقه حکومتی

و فلسفه سیاسی را نصب العین خویش قرار داده و مسأله مشرروعیت سیاسری را کره مهمتررین
مسأله دانش سیاست و فلسفه سیاسی است ،از نگاه اصولفقهی مرورد تحلیرل زبرانی و ارزیرابی
عقالیی قرار میدهد.
 )1تحلیل داللت مادّه امر
 .1.1تحلیل مفادّ مادَّة امر در لغت

مادّة امر همراه با مشتقات آن از واژههای پرکاربردی است کره در معرانی مختلفری همچرون
طلب ،شئ ،فعل ،غرض و حادثه ،تعجب و مانند آن به کار رفتره اسرت رخراسرانی.)12 :2211 ،
در این میان پرسش این است که کاربرد «امر» در این معانی مختلف از باب اشتراک لفظی اسرت
یا اشتراک معنوی و یا از باب حقیقت و مجاز؟ دیدگاههای مختلفی در این زمینه وجود دارد .امرا
آنچه جملگی اصولیون بر آن اتفا نظر دارند این است کره «طلرب» از معرانی حقیقری واژة رمرر
است؛ به عنوان نمونه آخوند خراسانی معتقد است« :والیبعد دعوی کونه حقیقةً فری الطلرب فری
الجمله و الشئ» رهمان .)11 :از دیدگاه آخوند کلمه امر مشترک لفظی برای دو معنی است :یکری
به معنای طلب خاص و ویژهای که با قیودی همراه است ،م رل اینکره طلبری باشرد کره از مقرام
مافو خطاب به افراد تحت فرمان صادر شده باشد ،و دیگری هم به معنای شئ رچیز)« .اوامرر»
جمع امر به معنای طلب ،و «امور» جمع امر به معنای شیء است.
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 .1.1کاربرد «امر» در اصطالح اصول

در مسائل مختلفی از علم اصول کلمة «امر» مورد بحث اسرت؛ ماننرد :االمرر بالشرئ یقتضری
النهی عن ضدّه ،االمر حقیقة فی الوجوب ،االمر یدلّ علی المرّة او التکرار ،االمر یدلّ علری الفرور
او التراخی و مانند آن .در تمامی این مسائل منظور از «امر» همان امر به معنرای فرمران و دسرتور
است و معنای دیگر مورد نظر نیست .البته منظور از «امر» در مسائل اصولی فو  ،تنهرا مرادّة امرر
نبوده ،شامل صیغة امر نیز میشود .علم اصول تالش میکند مفاد و داللت مادّه یا صیغة امرری را
که در خطابات شرعی به کار رفته است ،تعیین و تحدید نماید ترا مجتهرد برر اسراس آن حکرم
شرعی مسأله را استنباط کند.
گفتنی است در بعضی موارد امر از خطاب لفظی اسرتفاده نمریشرود ،بلکره از سرایر دالالت
م ل سیرة معصوم و عمل یا تقریر او و سایر اشارات میتوان آن را کشف نمود و این مروارد نیرز
محل بحث اصولی میباشد.
 .1.4مفاد و داللت مادّة «امر» به معنای فرمان

یکی از پرسشهای اصلی در اصول این است که ماده «امر» در مواردی که به معنی فرمران و
طلب به کار میرود ،آیا این فرمان و دستور داللت بر وجوب میکند یا داللت بر اعم از وجروب
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و استحباب؟ و در صورت پذیرش داللت آن بر وجوب ،آیا این داللت مربوط بره وضرع لغروی
این واژه است و اینکه واضع لغت ،کلمه «امر» را بر معنای دستورات واجب خود وضرع کررده و
قرار داده است؟ یا اینکه وجوب را از قرائن دیگر و با عنایت به شرایط خطاب و گویندة فرمران
و شنونده آن میتوان تشخیط داد؟

2

در این باره چند دیدگاه وجود دارد .از نگاه مشهور اصولیان ،اوالً امر داللت بر وجروب دارد
و ثانیاً این داللت وضعی است و به عبارت دیگر «امر» حقیقت در وجوب است.
این گروه به انسبا و تبادر و همچنین به برخی از آیات قرآنی م ل« :فَلْیَحْرذَرْ الذرذنینَ یَخَرالنفُونَ
عَنْ رَمْرِهن» رالنور )36/استدالل کردهاند .چراکه طبق این آیه از مخالفت امر الهری الزم اسرت برحرذر
بود و پرهیز کرد .همچنین استدالل شده است به برخی از روایات م رل :روایرت منقرول از رسرول
گرامی اسالمرص)« :لوال ان اشقّ علی امّتی المرتهم بالسرواک» برا اینکره پیرامبررص) سرفارش بره
مسواک زدن کرده بودند ،پس منظور از امر به آن همان وجوب است رحر عاملی.)21 :1 ،2212 ،
 . 2روشن است که پاسخ این پرسش ،تاثیری بنیادین در حوزه استنباط احکام دارد؛ چره اینکره در صرورت اثبرات
داللت امر بر وجوب ،فقیه به مجرد مواجهه با ماده امر در هر خطاب شرعی رآیه و روایت) و نبود قرینه بر خالف
میتواند حکم به وجوب نماید.
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استدالل سوم مشهور اصولیان بر مدّعای خویش صحّت احتجاج مروال برر عبرد و تروبیخ و
مجازات اوست ،هنگامی که عبد از اوامر موالی خویش تخلف کررده و آنهرا را عصریان نمروده
است .در برابر نظریه مشهور عدهای دیگر بر این باورند که امر بر مطلق طلب اعم از وجروب یرا
استحباب وضع گردیده است .بنابراین جامع و وجه مشترک این دو ،موضوع له مادّه امر اسرت و
دلیل این سخن آن است که امر به وجوب و مستحب تقسیم مریشرود ،و درسرتی ایرن تقسریم
نشان آن است که این دو در جامع طلب ،اشرتراک در معنری دارنرد .بعرالوه امرر در مسرتحب و
واجب استعمال میشود و اصل در استعمال ،اشتراک معنوی است و حمل آن بر اشرتراک لفظری
یا استعمال مجازی برخالف قاعده است .این قبیل استدالالت از نظرر مشرهور اصرولیان مرردود
شناخته شده است .عالوه بر این دو نظریه ،نظریات دیگری نیز در کتب مفصرل اصرولی مطرر
شده است که مورد استقبال عمومی محققان علم اصول قرار نگرفته است و در ایرن میران همران
نظریة نخست مورد توجه اک ریت است که امر داللت بر وجوب دارد.
 .1.3نحوة داللت امر بر وجوب
تحلیل زبانی
داللت امر و تطبیق
آن بر فقه حکومتی

در صورت پذیرش نظریه مشهور و قبول داللت امر بر وجوب ،سراال دیگرری کره مطرر
است ،آن است که آیا داللت امر بر وجوب ،ناشی از داللت وضرعی و معنرای لغروی مرادّة امرر
است یا آنکه داللت مزبور ناشی از اطال کالم و جریان مقدمات حکمرت مریباشرد؟ احتمرال
سوم نیز مطر است که منشأ داللت امر بر وجوب حکم عقل به آن است.
الف) نظریه مشهور اصولیان :داللت وضعی امر بر وجوب

بسیاری از اصولیان قدیم و جدید از جمله صاحب کفایه بر این باورند که امرر وضرع بررای
وجوب شده است و نشانة این مدّعا اوال تبادر و انسبا وجوب به ذهن ،بره مجررد شرنیدن واژة
امر است ثانیاً ادله نظریهی رقیب قابل مناقشه و مخدوش است.
ب) نظریة محقق عراقی :داللت اطالقی امر بر وجوب

در اندیشه این محقّق داللت امر بر وجوب به واسطة قرینة حکمت و اطال خطراب اسرت
رعراقی.)236-231 :2 ،2211 ،
فشردة استدالل این نظریه آن است که موضوع له لغوی امر کره در فارسری از آن بره فرمران
تعبیر میشود ،چیزی جز طلب که جامع میان وجوب و استحباب است ،نمریباشرد چراکره امرر
وجوبی و امر استحبابی هر دو حقیقتاً امر میباشند ،هرچند ظهور امر هنگامی که مطلرق باشرد و
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قرینهای در میان نباشد در وجوب است و اما امر استحبابی نیازمند قرینه است ،ولری ایرن قرینره،
قرینة مجاز نیست بلکه قرینة برای انصراف از ظهور اطالقی امر میباشد.
به نظر محقق عراقیرره) ،تمامی آیات و روایاتی که مستند نظریه مشهور قررار گرفتره اسرت
م ل آیة «فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ» و روایت «لوال ان اشقّ علی امّتری المررتهم بالسرواک» و
گفتهاند :از طریق عکس نقیض مواردی که شاهد لوازم امر وجوبی نباشیم ،م ل لزوم حرذر ،ایرن
موارد ،حقیقتاً امر نیست مگر از روی مجاز از نظر عراقیرره) ،این ادله مردود میباشرد چرون از
قبیل تمسک به عموم عام ،برای اثبات اینکه خروج موردی از تحت عام خروج تخصّصری بروده
است نه تخصیط می باشد نظیر :اکرم العلماء والتکرم زیداً ،در حالی که در این م ال نمریتروان
با تمسک به اکرم العلماء نتیجه گرفت که خروج زید از این حکم تخصّصی است و زید اصروالً
عالم نیست .بلکه هر دو احتمال صحیح است میتواند :خروج زید از عنوان عام تخصیط باشرد
و میتواند تخصط باشد.
در خروج امر استحبابی از لوازم امر وجوبی نیز دلیل بر آن نیست که امرر اسرتحبابی حقیقتراً
امر نیست و به آن مجازاً امر گفته میشود.
از سوی دیگر با توجه به ک رت کاربرد ماّدة امر در استحباب ،غلبة استعمال در وجروب نیرز
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ثابت نیست .در نتیجه استدالل دوم مشهور نیز که غلبرة اسرتعمال در وجروب اسرت ،مخردوش
میباشد .بنابراین چارهای نیست جز آنکه ملتزم شویم وجروب ،مقتضرای اطرال و تمسرک بره
مقدمات حکمت میباشد .چراکه امر وجوبی از یک سو کامرلترر از امرر اسرتحبابی اسرت و از
ویژگی اکملیّت در طلب برخوردار است ،و از سوی دیگر امر وجوبی تمامترر از امرر اسرتحبابی
است ،چون امر وجوبی ،اقتضای تحقق خارجی و امت ال دارد تا عبد استحقا عقوبت به جهرت
مخالفت با آن را نداشته باشد .بنابراین مقتضای اطال امر آن است که به نحو علیت تامه محررّک
برای عبد ایجاد کند تا استحقا عقوبت پیدا نکند که همان امر وجوبی باشد ،امّرا امرر اسرتحبابی
نیازمند مرتبه عالیه از اقتضاء نیست چون در آن مرتبة نازلهای از تحریک نیز کفایت میکنرد و در
نتیجه امر استحبابی محتاج ماونه زائده است ،بخالف امر وجوبی.
ج) نظریه محقق نائینی :داللت عقلی امر بر وجوب

از نگاه مرحوم نائینی قول اول و دوم هر دو ناصواب اسرت ،امرا نسربت بره نظریره مشرهور
اشکال آن است که موضوعله امر ،چیزی جز ابراز اعتباری نفسانی کره در ذهرن گوینرده اسرت،
نمیباشد .بنابراین هرگز داللت بر وجوب نمیکند .امّا نسبت به نظریه اطال  ،مشرکل آن اسرت؛
نظریه جامع بین وجوب و ندب به عنوان معنای موضوع له «امر» نظریه نادرستی است چون امرر
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چیزی جز ابراز اعتبار نفسانی نمیباشد و لذا معنای امر ،نه جامع است و نه خصروص وجروب.
محقق نائینی پس از ابطال دو نظریة حقیقت و اطال  ،به نظریة داللت عقلی گرایش پیدا میکنرد
و در دفاع از این نظریه ،مقدماتی را بیان میکند:
مقدمه اول :عقل حکم میکند؛ عبد الزم اسرت ،بره مقتضرای عبودیرت و بنردگی از عهردة
مسئولیت بندگی برآید و در ذمّهاش حقّی از موال باقی نماند.
مقدمه دوم :حکم عقل به لزوم خروج از عهدة مولی حکمی کلی اسرت و تنهرا مرواردی از
این حکم بیرون است که قرینهای در میان است که نشان میدهد مولی به او ترخیط داده کره از
فرمان او سرپیچی کند.
نتيجه :عقل حکم به لزوم و وجوب انجام فرمان موال میکند تا اوّالً حرق بنردگی را بره جرا
آورده باشد ثانیاً از عقوبت موال در امان باشد.
مفاد این حکم عقلی چیزی جز همان وجوب و لزوم امت ال نیست .بنرابراین وجروب حکرم
شرعی نمیباشد بلکه از احکام و مدرکات عقلی به حساب میآید.
تحلیل زبانی
داللت امر و تطبیق
آن بر فقه حکومتی

بنابراین از لحاظ لغوی و عرفی تفاوتی میان وجوب و استحباب نیسرت و در هرر دو مرورد
امر برای بعث عبد جهت انجام مأموریت است .و تفاوتی میان اغتسل للجنابة و اغتسرل للجمعره
از این ناحیه مشاهده نمیشود.
کلمة وجوب هم معنایی جز ثبوت ندارد لذا در فلسرفه نسربت بره حقرایق وجرودی تعبیرر
میشود به واجب بالذات و واجب بالغیر .چون یکی ثبوتش به خودش است و دیگرری ثبروتش
بر اثر علّت آن است .این نسبت به واجبات تکوینی.
در واجبات تشریعی و قانون هم منظور از وجوب .ثبوت علّت واجب در عالم تشریع اسرت
که عبارت باشد از بعث مولی و صدور فرمان او جهت انجام مأموریت .بنابراین بعث موال علّرت
است برای ثبوت وجودی مأموریت اگر قرینهای در میان نباشد امّا اگرر قرینرهای در میران باشرد
بعث علّت نخواهد بود و تنها جنبة ترغیب و تشویق خواهد داشت رنائینی.)261 :2 ،2212 ،
 .1.4تحلیل و بررسی داللت مادّة امر

اکنون پس از گزارشی اجمالی از مسأله داللت امر بر وجوب و گزارشی فشرده از آراء ارائره
شده دربارة آن؛ تأمالت مهمی است که باید مورد عنایت ویژه قرار گیرد:
نکتة اول :در مسأله داللت امر بر وجوب ،بحث دربارة مدلول لغوی و مفاد عرفری مرادّة امرر
است .نه دربارة معنای شرعی مادّة امر .این نکته مورد اتفا آراء ارائه شرده در مسرأله اسرت کره
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مادّة «امر» حقیقت شرعیه ندارد در نتیجه بحث در مورد معنای لغوی و عرفی ایرن واژه اسرت و
اینکه آیا در لغت یا در نظر عرف «امر» در زبان عربی و فرمان و دستور در زبران فارسری داللرت
بر وجوب میکند یا نه؟
نکته دوم :طبق آنچه در نکتة اول گذشت ،وقتی کسی ادعا میکند :امرر داللرت برر وجروب
دارد و یا معنا حقیقی آن وجوب است ،نمیتواند منظورش وجوب شرعی باشد ،بلکه منظرورش
آن است که در کاربردهای مختلف امر ،در محاوره و گفتگوهای عرفی ،امر داللرت برر وجروب
میکند ،یعنی از نظر عرف و یا از نظر معنی لغوی ،وقتی در جملهای امر به کرار رفرت ،گوینرده
منظورش آن است که آن چه متعلق امر قرار گرفتره اسرت بایرد در خرارج محقرق شرود چرون،
مطلوب شدید اوست و از آن نمیتواند غمض نظر کند .بنابراین در خطاب شرعی هم کره مرادّة
امر به کار رفته ،از این جهت داللت بر وجوب دارد که معنای عرفری و لغروی آن چنرین اسرت.
مسئله وجوب شرعی نیست ،بلکه وجوب و حتمیّتی است که عرف هر چند غیر مسرلمان آن را
درک میکند .و حتی اگر ابلیس هم «امر» کرد این فرمان او ،داللت بر وجوب دارد.
نکتة سوم :اکنون که معلوم شد بحث در مفاد عرفی و لغوی مادّة امرر اسرت سراالی کره در
میان است اینکه چگونه عرف از امر وجوب فهمیده است و چگونه معنای موضوع له و حقیقری
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امر داللت بر وجوب دارد؟
آن چنانکه از کلمات برخی اصولیان همچرون محقرق نرائینی; فهمیرده مریشرود ،در پاسرخ
میگویند« :ان العقل یدرک بال بدیّة الخروج عن عهردة التکلیرف»« .عقرل ایرن حقیقرت را درک
میکند که باید از عهدة تکلیف موال بیرون رفت» .این بیان در کلمات برخی دیگرر م رل محقرق
عراقی نیز به نوعی منعکس است ،بنابراین عقل پس از امرر مرولی ،متوجره تکلیرف مریشرود و
فرمان میدهد که عبد باید ذمّة خود را از مسئولیت این تکلیف فارغ گردانرد .طبرق ایرن تفسریر
داللت امر بر وجوب داللت عقلی است .یعنی عقل حکم میکند به وجوب امت ال امر موال.
ولیکن این ادّعا محلّ مناقشه و تأمل است زیرا :اوال حکم عقل بره وجروب امت رال حکمری
کلّی و بیاست ناء نمیتواند باشد .این حکم عقلی مشروط است به اینکه فرمان دهنده کسی باشرد
که حقّ اطاعت داشته باشد .اگر موالیی عرفی و یا شارع «امر» کرد ،عقل حکرم بره لرزوم امت رال
میکند ولی اگر غیر موال ،از اشخاص عادی و یا فردی که زیردست آدمی است فرمانی را صرادر
کردند ،عقل حکم به لزوم امت ال دستور او نمیکند.
در نتیجه حکم عقلی لزوم امت ال مقید به شرروطی اسرت .م رل اینکره «رمرر کننرده» واجرب
االطاعة باشد ،یا «رمر کننده» در شرایطی است که خواستة او الزم است اطاعت شود اگرچه حرق
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طاعت نداشته باشد .م ل امر مریض که به حکم عقل یا شرع باید برای حفظ جران او امررش را
به انجام رساند.
ثانیاً اگرچه حکم عقل به لزوم اطاعت و امت ال ،حکم مشروط است ولکن این حکم مترترب
است بر وجود تکلیف .به بیان دیگر کسی که حق اطاعت دارد .اگرر امرر کنرد ،و برا امرر خرود
تکلیفی را بیاورد ،آنگاه عقل حکم به لزوم امت ال و اطاعت میکند.
بنابراین وقتی بحث میکنیم از داللت امر بره وجروب ،سرخن از وجروب اطاعرت و امت رال
عقلی نمی باشد ،بلکه سخن آن است که آیرا خرود مرادّة امرر ،تکلیرف و وجروبی را بره همرراه
میآورد؟ و آیا در لغت و عرف از امر مولی چنین جعل و اعتباری فهمیده میشود؟
خالصه آنکه بحث در مفاد مادّة امر است فارغ از آنکه آمر مسلمان باشد یا کافر ،شارع باشرد
یا غیرشارع ،مولویّت داشته باشد یا نداشته باشد عقل حکم به وجوب امت ال و اطاعرت از اوامرر
او داشته باشد یا آن را الزم نشمرد ،حق طاعت داشته باشد یا نه ،به زبان عربی باشد یا معرادل آن
در هر زبانی .آیا مادّة امر ،با این ویژگیها ،داللت بر وجوب دارد؟
تحلیل زبانی
داللت امر و تطبیق
آن بر فقه حکومتی

چنین مطلبی محلّ نزاع است ،کسانی که داللت امر بر وجوب را میپذیرنرد ،معتقدنرد :آری
خود رمر و ظهور تصوری آن با قطع نظر از تمامی قضایا و گزارههای دیگر که مررتبط برا ظهرور
تصدیقی است ،داللت عرفی بر وجوب دارد .و کسانی که این داللت را معنای حقیقری واژة امرر
شمردهاند ،چنانچه رری مشهور اصولیان است ،بر این باورند که امر در زبران عربری ،و دسرتور و
فرمان در زبان فارسی و واژههای مترادف آنها در سایر زبانها ،وضع شدهانرد ،برر اینکره از آنهرا
وجوب و لزوم فهمیده شود و کسانی که منکرند ،چنین داللتی را نه به عنوان معنای حقیقی و نره
به عنوان ظهور عرفی ردّ میکنند و معتقدند؛ امر عرفاً برای م ل مستحب نیز کاربرد دارد.
از آنچه در باال آمد آشکار میشود؛ اگر منظور این گروه از مستحب مستحب شررعی اسرت،
این کالم ناصواب است زیرا چنانچه گفته شد ،بحث اختصاص به تکالیف شررعی نردارد ،بلکره
سخن در داللت عرفی امر و معنای حقیقی و لغوی آن میباشد و اینکره اگرر کسری امرر کررد و
دستور داد ،هر که باشد ،آیا از دستور او ،جعل تکلیف واجب ،فهمیده میشود یا خیر؟
نکتة چهارم :اکنون که آشکار گردید بحث از داللت عرفی و لغوی است میتوان گفت بحث از
داللت وضعی و تصوری این واژه است ولو از فردی خواب و مجنون یا ساهی و بیهروش شرنیده
شود .اگر آدمی خواب امر کرد یا مجنون دستور داد آیا امرر او داللرت برر وجروب مریکنرد؟ و در
صورت پذیرش ،آیا این داللت مطابقی است یا تضمنی و یا التزامی؟ امّا داللت طبیعی که بیتردیرد
نادرست است چون هیچ رابطة طبیعی میان واژة امر و مفهوم معنای وجوب مشاهده نمیشود.
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همچنین نمیتوان رابطة امر و وجوب را رابطة عقلی دانست م ل داللت دود بر وجود آتش.
چون عدم وجود چنین رابطهای میان امر و وجوب آشکار است و کسی نیز مدّعی آن نمیباشد.
بنابراین بحث را باید متمرکز نمود در داللت وضعی مادّة امر و اینکه یکی از دالالت سهگانره
منطقی رمطابقی ،تضمنی ،التزامی) آیا در داللت مادّة امر مشاهده میشود یا خیر؟
نکتة پنجم :با تبیین کانون اصلی بحث و محرور گفتگرو ،وقتری بره ارتکراز عرفری مراجعره
میشود ،این نکته به خوبی قابل مشاهده است که وقتی کسی دستور و امر بره انجرام کراری داده
است از مخاطب میخواهد که به انجام آن کار مبادرت ورزد.
بنابراین معنای عرفی امر و فرمان چیزی جز مطالبره و درخواسرت تحقرق انجرام نیسرت .و
گوینده بر اساس امر خویش میخواهد مأمور را وادار به انجام مأموریت کند.
طبق این تحلیل :مدلول «امر» چیزی جز بعث و ارسال دیگری برای انجرام کراری نیسرت و
متفاهم عرفی از این طلب وادار کردن مأمور به انجام کاری اسرت .در نتیجره الرزام و ایجرابی را
جعل و بر عهدة دیگری قرار میدهد.
نتایج این تحلیل که اختصاص به زبان و گویش خاصی نردارد و برا قطرع نظرر از جایگراه و
شخصیت فرماندهنده و وجود حق والیت و اطاعت بررای او و برا قطرع نظرر از تمرامی قررائن
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میباشد ،آن است که:
اوّالً امر و دستور داللت میکند بر طلب ماکّد و خواستة حتمی فرمان دهنرده و ایرن داللرت
مطابقی مادّه امر در هر زبان و لغتی است.
ثانیاً نتیجة چنین فرمانی آن است که مأموری را ملزم میکند به انجام کاری .و به تعبیر دیگرر
تکلیفی را متوجه او میکند و ایجابی را نسبت به او جعل تشریع مینماید .این مطلرب نیرز جرز
مدلول و متفاهم عرفی واژة «امر» میباشد.
ثال ًا از آنجا که وجوب چیزی جرز نتیجره ایجراب نیسرت ،پرس از آنکره الزامری را متوجره
مخاطب کرد ،برعهدهی مخاطب تکلیفی مستقر میشود و همانطور که در عالم تکوین و خلقرت
در فلسفه میگویند« :ان الفاعل اوجب الشئ فوجب و اوجد فوجد» در مقام انشراء و جعرل نیرز
متکلم با اَمَر خود ،ایجابی را انشاء میکند و به دنبال آن وجوبی بر ذمّه مکلف مستقر میشود.
رابعاً امر به داللت وضعی و در مقام ظهور تصوّری داللت بر ایجراب و الرزام مریکنرد و در
نتیجه از آن وجوب و لزوم فهمیده میشود.
خامساً داللت امر به وجوب نتیجة وضع لغوی و ظهرور عرفری واژهی امرر اسرت و غایرت
داللتش آن است که آمر با الزام و ایجاب خود وجوب را بر اساس نظر خرود جعرل و برر دوش
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مخاطب قرار داده است ولی اینکه آیا مرأمور ملرزم بره الترزام و امت رال اسرت و بایرد بره انجرام
مأموریت مبادرت ورزد؟ این موضوع خارج از داللت تصوری امر و موکرول بره مرحلره داللرت
تصدیقی و مبادی تصدیقی میباشد .ممکن است مأمور عرفاً ،عقالً یرا شررعاً خرود را ملرزم بره
امت ال ببیند و احتمال دارد که دستور آمر هیچ اعتبار و ارزش برای او نداشته باشد.
سادساً منظور از این ایجاب و وجوب مصطلح فقهی نیست که مربروط بره تکلیرف شررعی
میباشد بلکه منظور از آن حتمیّت ارادة آمر بر انجام مأموریّت است.
نکته ششم :پس از پذیرش داللت لغوی و عرفی رَمر بر ایجاب و بر وجوب در مرحلة ظهرور
تصوری ،نوبت به تحلیل موضروع در مرحلره ظهرور تصردیقی خواهرد رسرید .در مرحلره ظهرور
تصدیقی ابتداءً باید برای مخاطب به اثبات رسد که آمر روی تصمیم و ارادة جدّی ،مأموریتی را بره
عهدة مأمور گذاشته است .بنابراین اگر گوینده بیهوش و خواب بوده و یا در مقام هرزل و شروخی
دستور داده و یا از روی ترس و تحت شرایط اکراه و اجبار و تقیّه دستوری صادر کررده اسرت ،در
این صورت ایجاب و الزام او موجب ثبوت تکلیف و اشتغال ذمّة مخاطب نخواهد شد.
تحلیل زبانی
داللت امر و تطبیق
آن بر فقه حکومتی

نکته هفتم :پس از اثبات جدّی بودن رمر ،نوبت به این میرسد که آیا آمرر حرقّ صردور امرر
داشته است یا نه؟ اگر بر اساس اعتقادات مأمور ،آمر و فرمان دهنده امرش دارای اعتبرار نیسرت،
در این صورت وجوبی را که بر دوش مخاطب قرار داده است ،هیچ اثری ندارد و مخاطب خرود
را ملزم به انجام مأموریت نمیبیند .بلکه اگر آمر ،کسی باشد که عقالً ،عرفراً و یرا شررعاً ممنروع
الطاعة باشد م ل شیطان و طاغوت و حکومتهایی کره از مشرروعیت الزم عقلری یرا عرفری یرا
شرعی برخوردار نسیتند م ل شاهان سرلطنتی و اسرتبدادی ،اطاعرت چنرین رمرری نره تنهرا الزم
نیست ،بلکه مأمور باید در مقابل فرمان آمر مقاومت به خرج دهد.
حالت سومی نیز قابل فرض است و آن اینکه امر کننده ولو از مقام باالتری برخوردار نیسرت و
مولویّت و حاکمیّتی نسبت به مأمور ندارد ولی مخاطب مکلّف است بر اساس امر مروالی خرویش
و یا بر اساس حکم عقل و عرف دستور این آمر را اطاعت کند م ل رمر مریض به پرستار خویش.
نتیجه آنکه در مرحله ظهور تصدیقی :اوّالً باید جدّی بودن فرمان و دستور احراز شود؛ ثانیاً رمرر
از طرف کسی باشد که اطاعت از او بر طبق عقاید مأمور ،الزم باشد و آمر حق الزام داشته باشد.
و امّا کسانی که حق آمریّت ندارند م ل افراد عادّی جامعه یا افرادی که واجب است با روامرر
آنها مخالفت کرد ،م ل اوامر شیاطین و طواغیت و ستمگران چنرین افررادی ایجراب آنهرا ،هریچ
تأثیری ندارد اگرچه از نظر خود آمر ،وجوبی را برر دوش مخاطرب قررار داده اسرت ولری ایرن
موجب نمیشود که مأمور خود را مکلف به اطاعت از او ببیند.
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ثال اً آمری که حق اطاعت ندارد ،اگرچه با دستور خرویش جعرل وجروب مریکنرد تکلیفری را
تشریع میکند ،ولی این جعل وجوب از ارزش و اعتبراری در سیسرتم اعتقرادی مرأمور برخروردار
نیست.
رابعاً :هنگامی جعل و اعتبار وجوب از طرف آمر جنبة حقوقی و رسمی مییابرد کره آمرر از
نظر مأمور و طبق افکار او ،دارای حق امریّت و الزام باشد والّا از محدودة یک وجروب شخصری
بیرون نخواهد رفت.
نکتة هشتم :پس از پذیرش ظهور عرفی و لغوی رمر در ایجراب و داللرت آن برر وجروب بره
همان تفسیر و تحلیلی که در نکات پیشین گذشت؛ روشن میشود ظهرور رمرر در طلرب قطعری و
درخواست حتمی انجام مأموریت است و آمر هنگامی از واژة رمر یا معادل آن در هر زبانی اسرتفاده
میکند که اراده و جدّیت او به مرحلهای از البدیّت رسیده است که مأمور خود را ملرزم بره انجرام
آن تکلیف میبیند .در نتیجه نظریّة معنای جامع بین وجوب و استحباب و همچنین نظریره اشرتراک
لفظی بین وجوب و ندب نظریّههای صوابی به نظر نمیرسند بلکه هر کجا رمری هست ،ظهرور در
الزام دارد و ظهور اولیه الزام ،الزام قطعی است .اگر محتوای فرمان به این مرحله از قطعیرت نرسریده
و صرفاً نشانة رجحان باشد و عرفاً به آن دستور و فرمان نمیگویند و بر آن رمر صد نمیکند.
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در نتیجه رمر مشترک لفظی یا معنروی برین وجروب و اسرتحباب نیسرت اگرچره منظرور از
وجوب و استحباب ،وجوب و استحباب شرعی یا عقلی و یا عرفی نباشد بلکه حتی از نظر آمرر
و بر اساس اعتبار و سلیقة شخصی او نیز ،وقتی از واژة امر و فرمران اسرتفاده مریکنرد ،عررف و
لغت حکم می کند که آمر منظورش یک فرمان قطعری اسرت و بره هریچ وجره از نظرر او قابرل
عصیان و مخالفت نیست.
بنابراین اگر در مواردی از کاربردهای مختلف واژة امر مشاهده شود که دستور و فرمانی برا واژة
رمر داده شود ولی منظور رجحان انجام کاری است ،این موارد حتماً نیاز به قرینه و دلیل خاص دارد
و با نبود قرینه بر اساس ظهور تصوری رمر ،حکم به الزام و ایجاب خواهد شد .البته در مرحله ظهور
تصدیقی در صورتی که رمر کننده دارای حق اطاعت باشد ،بر اساس اصالة تطابق و هماهنگی میران
ظهور تصوری و ظهور تصدیقی حکم به ایجاب و تحقق وجوب میشود و سپس طبق حکم عقل،
امت ال واجب خواهد شد و نمیتوان رمر او را به بهانة احتمال استحباب معصیت کرد.
نکته نهم :اگرچه موارد کاربرد واژة امر در تمامی زبانها تحلیل باال را ثابت میکنرد ولری در
اینجا مناسب است؛ م الهایی از قرآن کریم که این ادّعا را به خروبی آشرکار مریکنرد ،مشراهده
کنیم.
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گفتنی است اگرچه استعمال اعمّ از حقیقت و مجاز است ولی ک رت موارد و عاری بودن کرالم
از هرگونه قرینهای که موجب ظهور یا انصراف و تبادر شده باشد ،کافی است برای اثبات مدّعا:
.1

يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصَّابِرِينَ (الصافات )101 /

.1

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ (هود )111 /

 .3أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ (البقره )44 /
 .4وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ (النمل )33 /
.5

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً (البقره )76 /

.7

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ (هود )172 /

.6

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَاإلِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَر (النحل )00 /

در این آیات کریمة قرآنی ،امر داللت بر ایجابی میکند که بر دوش مخاطرب آمرده اسرت و
غرض آمر بدون امت ال محقّق نخواهد شد.
نکته دهم :از باب تعرف االشیاء بأضدادها ،واژة «نهی» در زبان عربی و واژههرای نظیرر آن از
زبانهای دیگر ضدّ رمر است و نشانگر آن است که نهی کننرده ،وقتری اقردام بره نهری مریکنرد
تحلیل زبانی
داللت امر و تطبیق
آن بر فقه حکومتی

غرضش بازداشتن مخاطب از انجام کاری است .با این مقدمه :همانطور که ظهور اولیه «نهری» در
الزام به ترک کاری است و درخواست نهی کننده آن است که به هیچ وجه مخاطرب نزدیرک آن
نرود و نسبت به آن حریم داشته باشد ،ظهور تصوری «رمر» نیز آن است که دسرتور دهنرده وادار
میکند مأمور را که حتماً کار مورد نظر او را به جا آورد و امت ال کند.
این حقیقت از آیة شریفه« :إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَاإلِحْسَانِ ...وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَااءِ وَالْمُنكَارِ» و آیره
«وَأَخْذِهِمْ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ» رالنساء )232/و آیة «قُلْ إِنِّاي نُهِياتُ أَنْ أَعْبُادَ الَّاذِينَ

تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ» رانعام )13/قابل استفاده و به خوبی در آن قابل مشاهده است.
نکته یازدهم :با اثبات ظهور تصوری رمر در الزام و ایجاب ،آشکار میشرود کره ظهرور ایرن
الزام در اوامر مولوی است ولی روامر ارشادی همچون اوامر طبیب و روامر شرعی کره ارشراد بره
جزئیت و شرطیّت چیزی میکند ،م ل «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» رالبقره )222 /از ایرن
ظهور به جهت وجود قرینة کالمی خارج است و به بیان دیگر قرینهای باعث میشود بره اصرالة
التطابق بین ظهور تصوری و ظهور تصدیقی تمسک نشود.
نکتة دوازدهم :اینکه گفته میشود در رمر ،علوّ شأن آمر نسبت به مرأمور اعتبرار دارد .اجمراالً
صحیح است ولی این سخن مربوط بره مرحلرة ظهرور تصردیقی اسرت والّرا در مرحلرة ظهرور
تصوری هر کس میتواند رمر کند و دستور دهد ولو نسبت به مأمور در رتبة پایینتر باشرد ولری
43

به هر حال اگر واژة رمر را به کار بررد ،سرخن او همچرون امرر از روی هرذل و شروخی ظهرور
تصوری در الزام دارد ،البته در مرحله ظهور تصدیقی ،اطاعت و امت ال واجب نخواهد بود.
بنابراین مشروعیت ایجاب و حجیت الزام موکول است به آنکه یا دستور دهنده ،حقّ آمریرت و
مولویت داشته باشد و یا آنکه ولو دارای مولوّیت نیست ولی از طرف موالیی که حق جعرل اوامرر
را دارد ،اعالم شده باشد که چنانچه این فرد امری صادر کرد ،رمر او اعتبار دارد و باید امت ال شود.
 )2تحلیل داللت صیغة امر

آنچه در قسمت اول گزارش و تحلیل شد ،پیرامون مادّه امر بود .در قسرمت دوم گرزارش و
تحلیل مفاد صیغه امر را خواهیم دید.
بیتردید در زبان عربی و فارسی و سایر زبانهای رایج ساختار زبرانی بره گونرهای طراحری
شده است که عالوه بر حروف تشکیل دهندة واژههرا ،نروع سراختار واژههرا و ارتبراط آنهرا برا
یکدیگر تأثیری شگفت در انتقال معانی دارد ،بررسی این ساختارها را در م رل صررف و نحرو و
دستور زبان شاهدیم .از جملة این ساختارها ،مواردی است که «فعل» ردر مقابل اسرم و حررف)
به گونهای ادا می شود که حاکی از دستور و فرمران اسرت و در زبران عررب بره آن صریغة امرر
میگویند .م ل اذهب ،رنصَر ،اکتب :ربرو ،بیا و بنویس).
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در این قسمت مفاد و مدلول صغیة امر است ،مورد تحلیل زبانی قرار میگیرد:
 .1.1کاربردهای مختلف صیغة امر

اگرچه صیغة امر برای دستور به کار میرود ولی در مواردی غرض چیزی جز فرمان اسرت.
م ل تهديد« :اعْمَلُوا مَا شنئْتُمْ» رفصّلت)21 /؛ اهانت« :ذُ ْ إِنذکَ رَنْتَ الْعَزِیزُ الْکَرِیمَ» رالدخان )24 /
اثبات ناتواني« :فَأْتُوا بِسَورَةٍ من ْلنهن» ریونس .)61 /
در این موارد بحث اول آن است که آیا کاربرد صیغة امر در این معانی گوناگون ،به صرورت
مشترک لفظی است یا این قبیل استعماالت مجازی کاربرد بروده و صریغة امرر در همران معنرای
حقیقی خود یعنی دستور به کار رفته است ولی هدف گوینده چیزی جز دستور واقعی است؟
سه نظریه مطر و نظریه سوم چنانچه صاحب کفایه معتقد است ،به صرواب نزدیکترر مری-
نماید ،چون در این قبیل موارد ،صیغة امر در همان معنای خودش به کار رفته است ولری انگیرزة
گوینده وادار کردن و الزام مخاطب به انجام کاری نیست ،بلکه برای نشان دادن مفراد دیگرری از
قالب امر بهره میگیرد.
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 .1.1معنای لغوی و عرفی صیغة امر

صیغة امر در هر زبانی قالبی است برای آنکه گوینرده ،مخاطرب را بررای انجرام کراری وادار
نماید و تبادر عرفی و ظهور لغوی کالم تأیید کننده مدّعای فو است.
به بیان دیگر مفاد صیغة امر و مادّة امر هر چند از جهت معنای اسمی و معنای حرفری متفراوت
است ،چون مادّة امر به معنای فرمان و دستور ،معنایی اسمی است ولی صیغة امر ،معنرایی حرفری و
وابسته به محتوایی است که در قالب امر ریخته شده است .برا ایرن حرال مجمروع قالرب و محتروا
وضع شدهاند برای اینکه گوینده ،شنونده را به انجام خواسرتة خرود گسریل گردانرد .همچنانکره در
زبان عربی ،تفاوت «مننْ» و «ابتداء» و در زبان فارسری ،تفراوت «از» و «شرروع» در همرین اسرت و
همینطور سایر حروف و اسامی که نظیر آنها شمرده میشوند و در مقابل آنها محسوب میشوند.
بنابراین همانطور که آمر ،دستور میدهد و میگوید :فرمان به رفتن میدهم ،میتواند بگویرد:
برو .رامرک بالذهاب و اذهب) و همینطور سایر م الها.
 .1.4بررسی داللت صیغة امر بر وجوب
تحلیل زبانی
داللت امر و تطبیق
آن بر فقه حکومتی

دربارة معنای حقیقی صیغة امر اقوال مختلفی وجود دارد که گراهی ترا هشرت نظرر شرمرده
شده است .وجوب ،استحباب ،مشترک لفظی در وجوب و استحباب ،مشترک معنوی میران ایرن
دو و مشترک معنوی بین وجوب و استحباب و اباحه ،مهمترین این اقوال است.
در این میان نظریه مشهور اصولیان ،از جمله آخوند خراسانی همران رری اول اسرت .ایشران
برای اثبات نظریه خود به ادله ای همچون تبادر ذهنی وجوب از صیغة امر و راضری نبرودن آمرر
به ترک امر ،و پذیرفته نبودن عذر مأمور در ترک مأموریت به بهانة احتمال اسرتحبابی برودن امرر
تسمک جسته و از ادلة سایر اقوال از جمله نظریه اشتراک میران وجروب و اسرتحباب بره دلیرل
ک رت استعمال که صاحب معالم به آن گرایش دارد ،پاسخ داده که صرف ک رت اسرتعمال دلیرل
معنای حقیقی آن نمیباشد.
امّا نظریة تمسک به ظهور اطالقری صریغه در وجروب کره محقرق عراقری مبتکرر آن اسرت
رعراقی ،همان )236-231 :و بر اساس آن گفته صیغة امر از نظر لغوی وضع شرده اسرت بررای
معنای جامع بین الزام و غیر الزام ولی با تمسک به اطال خطاب و مقدمات حکمرت مریتروان
الزام و وجوب را از آن استظهار کرد ،نظریهای قابل مناقشه است و همچنانکه در معنای مادّة امرر
گذشت.
همچنین نظریه محقق نائینی که معتقد است داللت صیغه برر وجروب ،داللرت عقلری اسرت
رنائینی ،همان ،)263 :2 ،چنانچه گذشت ،نظریة صوابی به نظر نمیرسد.
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 .1.3داللت وضعی صیغة امر بر ایجاب

مشابه همان تحلیلی که در باب «مادّة امر» بیان شد ،صیغة امر داللت میکند؛ گوینده شرنونده
خود را به سمت انجام کاری الزم گسیل نماید این خواستة قطعری اوسرت و حاضرر نیسرت پرا
عقب کشد .این حقیقت داللت تصوّری صریغة امرر اسرت و در نتیجره از آن نسربت ایجابیره و
الزامیه فهمیده میشود .همانطور که مادّه امر داللت بر ایجاب و الزام داشت ،غایة االمر مرادّه امرر
دارای معنای اسمی است امّا صیغة امر ،معنای ربطی و حرفی دارد.
 .1.4تفاوت مفهومی مادّة امر و صیغة امر

در مباحث پیشین نتیجه آن شد که تفاوت مادّة امر و صیغة امرر در معنرای اسرمی و حرفری
است ولی هر دو در داللت بر ایجاب و الزام میکنند.
با این حال تفاوت مهم دیگری میان این دو به خوبی مشاهده میشود و اینکه دسرتور و فرمران
صادر از طرف آمر که در مادّة امر منعکس میشود ،از طرف مقامی است که در رتبهای براالتر قررار
دارد و شأن او ایجاب میکند که به گوینده دستور دهد و اگر هم احیانراً دارای شرأن براالتر نیسرت
ولی بر اساس فرمان و دستور رسناد باالدستی مأمور وادار میشود که دستور آمر را امت ال کند.
این حقیقتی است که در معنرای موضروع لره و داللرت مفهرومی مرادّة امرر نهفتره اسرت و
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کاربردهای مختلف آن نشانگر این حقیقت میباشد از جمله:
م ل« :إِنذ اللذهَ یَأْمَرُ بِالْعَدْلِ وَاإلِحْسَانِ» رالنحل)41 /
و آیه« :الشذیْطَانُ یَعندَکُمْ الْفَقْرَ وَیَأْمَرُکُمْ بِالْفَحْشَاءن» رالبقره)131 /
و آیة« :إِنذ اللذهَ یَأْمَرُکُمْ رَنْ تَذْبَحَوا بَقَرَةً» رالبقره)31 /
در این موارد رمر« ،از جهت داللت مفهومی» نشان میدهرد آمرر ،شرنوندة را مخاطرب الرزام
خویش قرار داده و تکلیفی را بر دوش او نهاده است.
در آیة «تَأْمَرُونَ بِالْمَعْرُوفن وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمَنکَرِ» رآلعمران  )221 /مشاهده میشود که آمر بره
معروف ،الزامی قطعی را متوجه مخاطب میکند و به او دستور میدهد که فرائض الهری را تررک
نکند و به انجام آنها مبادرت ورزد .کما اینکه مادّة نهی به عنوان ضدّ رمرر ،نشرانگر آن اسرت کره
نهی کننده ،طرف مقابل را ملزم به ترک منکر می کند و حتری بررای یرک برار نیرز بره او اجرازه
ارتکاب آن را نمیدهد.
به بیان دیگر مادّة امر داللت بر محبوبیّت و شو اکید و ارادة قطعی و جزمی دسرتور دهنرده
نسبت به اطاعت و تبعیت دارد .و مادّة نهی داللت بر مبغوضیت و اکراه شردید و ارادة جزمری او
بر ترک منکر دارد.
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آنچه بیان شد در مورد مادّة امر است .ولی موضوع نسبت به صیغة امر تفاوت دارد.
سرّ مطلب آن است که «صیغة امر» فقط در دسرتور و فرمران بره کرار نمریرود ،بلکره بررای
خواهش و تقاضا و تضرّع و دعا و قنوت و ابتهال نیز کاربرد دارد.
به بیان دیگر صیغة امر سه نوع کارکرد دارد:
 .2طلب فرد پایین از فرد باالتر :م ل خطاب انسان به خدای سبحان «رَبَّنَا آتننَرا فنری الردينْیَا
حَسَنَةً»؛
 .1طلب مساوی از مساوی :م ل خطاب دوست به دوست :ایتینی کأساً من الماء.
 .6طلب فرد باال از فرد پایین تر :م ل خطاب موال به عبد« :رقم الصالة».
در این سه مورد صیغة امر به کار میرود ولی مادّة امر فقط در قسرم سروم بره کرار مریرود.
اصطالحاً کارکرد اوّل صیغة امر به دعا ،دوم به استدعاء و التماس و سوم به امر و فرمان خوانرده
میشوند.
از میان کاربردهای سهگانة صیغة «امر» ،آنچه متضمن دستور است فقط قسرم سروم اسرت و
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امّا در قسم اول و دوم الزام و مولویتی در کار نیست.
بنابراین آنچه به عنوان صیغة امر خوانده میشود ،در حقیقت اسرتعمال واژة امرر در ثلرث از
کاربردها آن میباشد و نامگذاری کلّ به اسم یک سوم آن است ،و اگر بخرواهیم نرامی واقعری و
متناسب با کارکرد آن انتخاب کنیم مناسب است آن را به عنوان صریغه و نسربت طلبیره و قالرب
زبانی درخواست بنامیم.
گفتنی است :اگرچه سه کارکرد در صیغة امر و نسبت طلبیه شراهدیم ولری ایرن بره معنرای
مشترک لفظی بودن این قالب نیست ،بلکه یک مفهوم مشترک میران ایرن سره بره خروبی دیرده
میشود که نشانگر اشتراک معنوی این قالب برای آن معنای جامع است.
و آن اینکه در هر سه میبینیم :مطلب مهم و دارای ارزشی از نظرر مرتکلم در میران اسرت و
گوینده با استفاده از این قالب شو و ارادة قاطعانه خود را مبنی بر تحقق آن ابراز میدارد.
به بیان دیگر« :کار محبوب و مفقودی وجود دارد و گوینده به جهتی از جهت برای رفع نیراز
خویش یا به خاطر اهمّیت آن در خارج یا اهمیت آن برای فرد مأمور ،و به هر حال بره انگیرزهی
شنونده را مورد خطاب قرار میدهد تا او اقدام کند و این امر معدوم را به وجرود آورد و هردف
او آن است در مخاطب انگیزة الزم جهت انجام فعل را ایجاد کند.
این حقیقت مفهومی و مفاد مدلولی به عنوان معنای حقیقی و موضوع له صریغة امرر هرم در
دعا و هم در التماس و درخواست و هم در فرمان قابل مشاهده است.
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در ادعیهای که انسانهای مامن از حضرت حق دارند و حتی درخواستهرایی کره کفرار از
الههای خویش دارند ،آنها را با صیغة امر خطاب میکنند .هزاران دعرای وارد در کتراب و سرنت
نیز این حقیقت را نشان میدهد م ل:
 رَبِّ اغْفنرْلى وَ لنوالندَىَّ رَبِّ ارْحَمْ ضَعْفَ بَدَنى انلهى هَبْ لى کَمالَ اإلِنْقنطاعِ انلَیْکَ رَبِّ اشْرَ ْ لى صَدْرىهمچنین محاورات روزمرّهی مردم مشاهده میشود انسانها از افررادی کره در رتبرهای قررار
دارند درخواست خود را با صیغة امر ابراز میکنند و از دوست یرا همسرایه یرا همکرار خرویش
میخواهد که کاری را برای او انجام دهد.
در این دو قسم ،هرگز مشاهده نمیشود که گوینده از مادّة امرر و مشرتقات آن بهرره جویرد،
ولی کاربرد صیغة امر متداول و رایج است.
در حقیقت صیغة امر که دارای معنای حرفی است ،معنای اسمی که در برابر آن قرار گرفتره،
مادّة امر نیست ،بلکه در قسم اول معنای اسمی نظیر آن ،درخواسرت چیرزی از روی خضروع و
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خشوع است .و در قسم دوم ،معنای اسمی نظیر آن ،خواهش و تمنّا از افراد همردیف است.
امّا مادّه امر در این کاربردها جایی ندارد.
امّا قسم سوم همچون فرمان موال به بندهاش ،و دستور پردر بره فرزنردش و فرمران امیرر بره
نیروهای تحت امرش و دستورات حاکم و رئیس دولت و فرامین امام المسلمین در تمرامی ایرن
موارد همانطور که صیغة امر کاربرد دارد ،مادّة امر نیز به کرار مریرود .م رل آیره« :رَقنیمَروا الصَّرلَاةَ
وَآتُوا الزذکَاةَ» رالبقره )26:و آیة «وَرْمَرْ رَهْلَکَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَیْهَا» رطه.)261:
طبق آنچه در تحلیل باال به نتیجه رسیدیم:
اوّالً آنچه اصطالحاً در صرف و نحو عربی ،فعل رمر و یا صیغة امر نامیده مریشرود ،از براب
اسم کلّی به اسم بعض آن است؛
ثانیاً حقیقت باال ،اختصاص به زبان عربی ندارد و در سایر زبانها نیز ساری است.
ثال اً مادّة امر در مقام ظهور و داللت تصوری ،داللت بر الزام و ایجاب دارد ولری صریغة امرر
در مقام داللت تصوری نشانگر قالبی است برای انشاء طلب و خواستن چیزی از طرف مقابل.
رابعاً چون صیغة امر ،تعبیری حرفی از مادّة امر نیست نمیتروان در تمرامی مروارد بره جرای
صیغة امر از مادّة امر استفاده کرد و م الً به جای «رَبَّنَا آتننَا فنی الدينْیَا حَسَنَةً» گفت خدایا تو را امرر
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میکنم به بخشش حسنه به من .تنها در صورتی که صیغة امر برای درخواست از مقرام پرایینترر
است میتوان مادّة امر را جایگزین صیغة آن کرد.
 .1.4تفاوت الزام موجود در مادّة امر و صیغة امر

مادّة امر در مقام مفهوم تصوری داللت بر الزام دارد و حتی اگر خواب و بیهوش نیرز آن را
به کار برند این الزام متبادر است.
و اما صیغه امر وضع شده است برای مفهوم جامع طلب و مشترک دعا ،التماس و امر.
پس در مقام ظهور تصوری ،داللت بر إلزام ندارد.
و اما در مقام ظهور تصدیقی؛ وقتی صیغه امری شنیده شد ،طبرق قررائن و برر اسراس اینکره
گوینده در مقام دعا است یا در مقام درخواست از همردیف یا در مقرام دسرتور بره افرراد تحرت
فرمان ارادة جدّی ،کشف میشود بنابراین صرف صیغه امر نمیتواند داللت بر وجروب کنرد آن
طور که مشهور اصولیان معتقدند ،فقط در صورتی که خطاب از عالی متوجه دانی باشرد و الرزام
متصورات و چنانچه متکلم نیز معترف به این حق باشد ،برر اسراس حرق اطاعرت و حرق امرر،
تحلیل زبانی
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اطاعت و امت ال الزم است.
البته این ادعا هم محتمل است که گفته شود صیغه امر منصرف به ایجاب اسرت در صرورتی
که قرینهای برخالف نباشد.
ولی ثبوت این انصراف در حدّ معنای لغوی و وضعی صیغه ثابت نیست.
قابل ذکر است بسیاری اوقات قرائن موجود در خطراب در مرحلره ظهرور تصردیقی باعرث
خطور یکی از معانی سهگانه میشود .م الً وقتی انسان در مقام مناجات با ربّ العرالمین و ابتهرال
با او ،از صیغه امر استفاده میکند ،از آن دعا فهمیده میشود .و جایی که قرینهای در میان نیسرت،
صرف نبود قرینه و فقدان شرایط دعا و التماس ،خطاب را منصرف به الزام میکند.
گفتنی است در مواردی هم خود مادّهای که در قالب صیغه امر ریخته شده است م ل إغفر ،رعفَ
و مانند آن ظهور تصوری و خطوری آن دعا است و در نتیجه مجموع صیغه و مادّه داللت برر الرزام
ندارد.
 )3تحلیل داللت ماده و صیغه امر بر الزام سیاسی
با تحلیل مفاد ماده امر صیغه امر در دانش اصول ،میتوان قاعده اسرتنتاج شرده را بره عنروان
یکی از قواعد اصولی فقه سیاسی مورد استفاده قرار دارد و در استنباط احکرام فقهری مررتبط برا
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دولت و حکومت از این قاعده بهره گرفت .به نظر میرسد تطبیق این قاعده اصرولی برر مسرأله
الزام سیاسی از مهمترین دستاوردهای این قاعده محسوب میشود.
مسأله الزام سیاسی که مرتبط با بحث مشروعیت سیاسی اسرت ،و امرروزه مهمتررین مسرأله
فلسفه سیاسی است .بیتردید هر نظام سیاسی برای استقرار پایههای قردرت و سریطره برر امرور
جامعه ،مهمترین ابزاری که در اختیار دارد ،الزام شهروندان و ملت بر انجام امور است.
هیچ حکومتی بدون امر و نهی و الزام سیاسی استقرار نخواهرد یافرت و اسرتیالء برر کرسری
قدرت جز با الزام سیاسی حاکمیت و التزام به آنها از ناحیه زیردستان نیست.
بنابراین استیالء بر امور و مقدرات جامعه موکول به التزام مرردم برر اوامرر و نرواهی دولرت
است .در این صورت است که پایههای حاکمیت استقرار مییابد .شاید این جمله نهجالبالغه کره
حضرت امیرمامنانرع) فرمود« :لَا رَرْیَ لنمَنْ لَایَطَاعَ» ،به همین واقعیت اشاره دارد .چون اگر الترزام
نباشد و دستگاههای حاکمیت و مردم حاضر به تبعیت از اوامر حاکمیت نیستند ،در این صرورت
دستان نظام سیاسی و دستگاه حاکم بسته خواهد بود.
ولی هر چقدر التزام به اوامر سیاسری نظرام حکومرت بیشرتر باشرد ،پایرههرای حاکمیرت از
استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود.
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از اینرو طبیعی است تمامی نظامهای سیاسی ،همواره اهتمام داشته باشرند کره درجرة الترزام
جامعه را افزایش و مردم را به تبعیت از الزامات خود فراخوانند.
حتی نظامهای استبدادی و دیکتاتورها نیز با تمسک به هرر وسریلهای هرر چنرد نامشرروع و
حتی با استفاده از زور و تمسک به خشرونت و ابزارهرای غیرانسرانی و غیرمنطقری مریکوشرند
الزامات خود رابه کرسی بنشانند و استیالء خود را قوت بخشند.
اکنون سئوال در مورد مبنای فکری وفلسرفی ایرن واقعیرت عینری اسرت .و آن اینکره نظرام
سیاسی ،بر اساس کدامین مبنا به خود حق میدهد که الزام سیاسی داشته باشد و از مرردم انتظرار
اطاعت نسبت به الزامات خویش دارد؟ کدامین قانون یا قاعدة عقلی یا قاعده عرفری یرا دینری و
عقیده و ایدئولوژی این مکانیزم را موجّه جلوه میدهد؟
پاسخ سئوال از حق الزام و مشروعیّت که مهمترین مسأله بررای حاکمیرت سیاسری شرمرده
میشود ،بر اساس افکار ،عقاید ،فرهنگ و آداب و رسروم و ادیران و مرذاهب مختلرف جوامرع،
متفاوت خواهد بود.
گروهی همان واقعیت خارجی استیالء بر امور را کرافی در تحقرق مشرروعیت و حرق الرزام
شمردهاند .این نظریه که تفکر غالب در اندیشة اهل سنت محسوب میشود و قهر و غلبه بر امرر
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حاکمیت را برای الزام سیاسی کافی میدانند ،بر این باورند که حراکم متغلّرب برر امرور ،جهرت
جلوگیری از بینظمی و ناامنی و هرج و مرج میتواند به الزام سیاسی بپردازد و مرردم را اگرچره
با شمشیر ،وادار به تبعیت نماید.
حکومتهای فاشیستی ،دیکتاتوری ،استبدادی ،وراثتی و سلطنتی هرکدام با تمسک به اندیشره-
هایی که غالباً غیرعقالنی و غیرعقالیی محسوب میشود ،به توجیه الزامات خود پرداختهاند.
حکومتهای دموکراتیک نیز در عصر جدید برر مبنرای رری اک ریرت و سرلطه اک ریرت برر
اقلیت ،هرچند از روی قهر و زور و با تمسک به ابزارهرای غیرعقالنری وغیرعقالیری باشرد .برا
توجیه دیکتاتوری اک ریت به توجیه الزامات سیاسی خرود مریپردازنرد و آن را مشرروعتررین و
قانونیترین توجیه برای حاکمیت خویش میشمرند.
اما دراسالم بر اساس نفی سلطه و والیت غیرر ا کره در آیرات بریشرماری مرنعکس اسرت
همچون :آیه «وَا هَوَ الْوَلنیي» و آیه «إِنذمَا وَلنیيکُمْ ا ُ»؛ اصرلی ارائره مریشرود برا عنروان :اصرل عردم
والیت ،بر اساس این اصل و قاعده که کالم سیاسی و فقه حکومتی مسلمانان بر آن استوار اسرت و
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گفتمان اسالم سیاسی را شکل میدهد؛ هر حکومتی برای توجیه الزام سیاسی خود و دعروت مرردم
به تبعیت از آن باید مشروعیت خویش را از مبانی اندیشه سیاسی اسالمی کسب کند و از آنجرا کره
هرم قدرت از توحید و ربویت تشریعی خداوند آغاز مریشرود ،بایرد برر اسراس قروانین شرریعت
اسالمی بتواند اتصال و پیوند خود را به این هرم توحیدی توجیه کند ترا دارای مشرروعیت باشرد و
در نتیجه الزامات سیاسی خود را رسمیتبخشی کند و حق تبعیّت را از مردم مطالبه نماید.
آنچه در باال بطور فشرده گزارش شرد ،چیکردهای از مبحرث مشرروعیت سیاسری و مبرانی
فکری آن بود که به عنوان اصل موضوعة بحث در اینجا استفاده از آن در تطبیق «قاعدة داللرت
امر» ضرورت اشاره به آن ایجاب میکرد .اکنون با عنایت به مباحث باال ،چگونگی تطبیق قاعردة
اصولی «داللت امر» را بر الزام سیاسی خواهیم دید.
اول) تطبیق داللت «مادّة امر» بر الزام سیاسی

بررسی داللت «مادّه امر» که در قسمت اول مقاله گذشت به این نتیجره انجامیرد کره از نظرر
مفاد لغوی و عرفی در مقام داللت تصوری و خطوری ،مادّة امرر نشرانگر الرزام اسرت و از نظرر
گوینده تکلیفی بر عهده مخاطب قرار گرفته است.
و امّا در مقام داللت تصدیقی اوال باید احراز شود که گوینده ،ارادة جدّی داشرته اسرت و در
مقام شوخی یا تقیه و اکراه و مانند آن نبوده است.
41

ثانیاً در صورتی بر مخاطب تبعیّت از فرمان الزم است که مرأمور بررای آمرر حرقّ آمریّرت و
مولویّت قائل باشد ،والّا جعل تکلیف بر عهدة مخاطب تأثیری در وجوب التزام و اطاعت ندارد.
این اصل و قاعدهی اصولی :در حاکمیت سیاسی :قابل تطبیق است و بر اساس آن ،هرر گراه
نظام سیاسی و حاکمیّتی مبادرت به الزام سیاسی کند و برای الزام سیاسی خود از مرادّة امرر بهرره
گیرد ،صرف کاربرد واژة امر در مقام تصور الزام را به ذهن مخاطب خطور مریدهرد و طبرق آن،
از نظر امر کننده الزامی محقق شده و افراد تحت فرمان حکومت و امیرر ،الزم اسرت از فرمران و
دستور صادره اطاعت کنند.
ولی این تنها د ر مقام جعرل از طررف گوینرده اسرت و تشرریعی قرانونی و الزامری رسرمی
محسوب نمیشود .مگر اینکه اوّالً در مرحله ظهور تصدیقی برای مردم تحرت فرمران حاکمیرت
سیاسی ثابت شود که دستور صادره ،دستوری واقعی و حقیقی بروده اسرت و حاکمیّرت برا اراده
جدّی اقدام به اعالم آن کرده است.
این مرحله در صورتی که قرینة خالفی نباشد به حکم اصالة التطابق برین ظهرور تصروری و
ظهور تصدیقی جدّی ،احراز میشود.
ثانیاً در مرحله بعد چون صرف صدور فرمان ،از جانب حکومت نمیتوانرد دیگرران را وادار
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به اطاعت کند.
اینجاست که بر اساس مبانی مشروعیت سیاسی باید ثابت شود که نظام سیاسری الرزام کننرده
از نظر عرف و جامعه تحت حاکمیت ،دارای مشروعیت است و حق دارد ،که مردم را الزام کند.
به عنوان نمونه؛ فرمان نظام دیکتاتوری و پادشاهی اگرچه با مادّة امر باشد ،ولی از نظرر عقرال
و به حکم عقل ،این الزام ،هرگز التزام به دنبال خود نمیآورد و بر اساس مبرانی اسرالمی چنرین
نظامی ،نظام طاغوتی محسوب میشوند و از مشروعیت برخوردار نیستند .مگرر اینکره شررایطی
ویژه م ل شرایط جنگ و هجوم دشمن بیرونی ،بر مقدّرات امور حاکم گردد که در این صرورت
از باب تزاحم مالکات ،و لزوم تقدیم اهم بر مهرم ،عقرل و شررع حکرم مریکننرد کره از براب
ضرورت در این شرایط التزام به الزام آنها به طور موقت الزم است.
همچنین بر اساس مبانی توحیدی ،که حق آمریّت از والیت مطلقهی الهیه جلّت عظمته بایرد
سرچشمه گیرد ،فرامین و الزامات صادره از هر نظام سیاسی که متصرل بره ایرن هررم نباشرد ،از
حجیت و اعتباری برخوردار نیست و نه تنها التزام نسبت به آنهرا واجرب نیسرت ،بلکره الترزام
نسبت به آنها حرام است و از مصادیق دستور طاغوت و نظیر اوامر شیطان خواهد بود.
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بنابراین طبق مبانی مدرسة اهلبیترع) همانطور که تنهرا تکرالیف صرادر از قررآن و عتررت
طاهرهرع) و الزامات سرچشمه گرفته از این مبادی الزامآور اسرت در احکرام والیری و الزامرات
حکومتی نیز مسأله به این منوال خواهد بود .و در مقابرل فررض براال کره امرر سیاسری دولرت،
مستلزم تبعیت و اطاعت نبود ،هر گاه حکومتی بر طبق والیت توحیدی و هرم اسرالمی والیرت
استقرار گردید م ل حکومت نبویرص) و حکومت علرویرع) و حکومرت حضررت موسری و
حضرت یوسف و سلیمان و داودرع) و دیگر انبیاء عظام الهی این حکومتها ،بر اساس برراهین
عقلی و مبانی مذکور مشروعیت سیاسی دارد.
و چنین نظامهای سیاسی هرگاه با واژة «امر» فرمرانی را صرادر کنرد ،ایرن الرزام ،تکلیرفآور
است و التزام نسبت به آن واجب میباشد .عصیان این الزام به هیچ بهانههایی چون سرما و گرمرا
م الً از تبعیت این الزام شانه خالی کرد .و یا بهانهی عصیان را احتمرال غیرر واجرب و مسرتحب
بودن الزام ذکر کرد ،چنین عذرهایی قابل پذیرش نیست چراکه مادّه رمر بر اساس اصل و قاعردة
اصولی پیش گفته داللت بر الزام و ایجاب دارد.
تحلیل زبانی
داللت امر و تطبیق
آن بر فقه حکومتی

دوم :تطبیق «صیغة امر» بر الزام سیاسی

در بررسی داللت «صیغة امر» چنانچه در قسمت دوم دیدیم :صیغة امر چنین نیست که همرواره
برای «امر» به معنای دستور به کار رود چون گاهی بررای دعرا و خرواهش از مقرام براالتر و زمرانی
برای درخواست و التماس از مقام مساوی خود مورد بهرهبرداری است .بنابراین صیغة امر بر مطلرق
طلب وضع شده است و داللت آن بر هریک از دعا ،التماس و امر نیازمند قرینه است .حال اگرر در
مقام داللت تصوری و خطوری ،بتوان با توجه به مرادّه و مبردء اشرتقاقی کره در قالرب صریغة امرر
درآمده است ،بتوان ظهور تصوری را در یکی از این سه نوع داللت کشف کررد فهرو والّرا در مقرام
داللت تصدیقی و ظهور تصدیقی باید صیغة حمل بر یکی از کارکردهای سهگانه شود.
و در این مرحله از ظهور تصدیقی چنانچه ثابت شد ،مقصرود از صریغة امرر ،صردور فرمران
بوده است در این صورت است که داللت بر الزام دارد و البته این الزام نیز از نوع الرزام قطعری و
حتمی خواهد بود و مادامی که قرینهای در میان نباشد ،حمل بر الزام غیر واجب نمیشود.
پس از این مرحله چنانچه در مرحلة ظهور تصدیقی ،حق آمریّت برای امرر کننرده مفرروض
بود ،در این حال الزام او ،التزامآور برای مأمور خواهد بود.
طبق این نتایج :در اوامر صادره از طرف نظام سیاسی نیز ایرن قاعرده و اصرل اصرولی قابرل
تطبیق است .و همانطور که اگر در کتاب و سرنت ،شرارع برا اسرتفاده از صریغة امرر ،فرمرانی را
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متوجه مامنان کرد ،این امر با توجه به شرایط امر کننده و مقام خطاب ،الزامآور است و بره بهانرة
احتمال استحباب و غیره نمیتوان آن را عصیان نمود.
در بحث اوامر حکومتی صادره از نظام سیاسی نیز اگر نظام سیاسی از مشروعیت الزم عقلری
و شرعی برخوردار بود ،امر او در مقام ظهور تصدیقی حاکی از الزام میباشد و هریچ کرس حرق
ندارد آن را حمل بر رجحان یا اباحه کند.
و امّا اگر نظام سیاسی عاری از مشروعیت بود ،اگرچه او با استفاده از صیغة امرر الرزام کررده
است ولی الزام او التزامآور نخواهد بود و مسئولیتی را متوجه مردم نخواهد کرد اگرچره از ابرزار
الزم در جهت وادار کردن مردم به اطاعت برخوردار باشد.
در پایان این بخش گفتنی است :اوامر صادره از مراکز قدرت ،مشروع یا نامشرروع ،حرق یرا
باطل ،ولیّ الهی یا طاغوت ،چنین نیست که همواره در قالب «مادة امر» یا «صیغة امرر» کره قالرب
انشائی و ایجادی است ،باشد بلکه چه بسا از قالبهرای مختلرف دیگرری نیرز همچرون قالرب
جمالت خبری بر اساس «الکنایة ابلغ من التصریح» میشود.
در این موارد نیز اگر ظهور خطوری و داللت تصوری گزارههای خبرری اخبرار اسرت و در
آنها انشاء و الزام در آن مشاهده نمیشود ولی در مقام داللت تصدیقی وقتی قرائن کرافی وجرود
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داشت ،جملة خبری نیز حمل بر الزام خواهد شد و چنانچه از جانب ولیّ مشروع الهری بروده و
متصل به هرم توحیدی قدرت بوده باشد ،التزام نسبت به این قبیل الزامات الزم خواهد بود.
جمعبندی و نتیجهگیری

 .2یکی از قواعد و اصول دیرینهی مطر شده در دانش علم اصول بررسی داللت امر برر
وجوب است.
 .1میان داللت مادة امر و صیغة امر تفاوتهایی قابل مشاهده است.
 .6مادّه امر در مقام داللت تصوری ظهور در الزام دارد و در مقرام داللرت تصردیقی اگرر
مخاطب به حق امریّت گوینده معترف بود ،الزام او لزوم تبعیرت مریآورد و در نتیجره
داللت بر وجوب دارد.
 .2صیغة امر ،قالبی است برای صدور فرمان از طرف مقام عرالی یرا بررای دعرا و نیراز و
نیایش از طرف فرد دانی و یا برای ارائة درخواست و التماس از طرف فرد مساوی.
 .1صیغة امر ،وضع برای معنای جامع میان این سه شده است و در صورتی کره قرینرهای
در میان نباشد ،ظهور تصوری آن جامع میان این سه است.
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 .3در مقام ظهور تصدیقی اگر قرینه در میان باشد که امر از مقام عالی صادر شرده اسرت
حمل بر فرمان و دستور میشود و نتیجهاش الزام است.
 .1اگر مخاطب معترف به مقام امریت صادر کننده صیغة امر باشرد ،بایرد آن را برر خرود
واجب شمرد و اطاعت کند.
 .1نتایج تحلیلی باال ،اختصاص به زبان عربی نردارد و در تمرامی زبرانهرای رایرج قابرل
مشاهده است.
 .4نتایج به دست آمده در تحلیل ماده امر و صیغة امر ،قابرل تطبیرق برر الزامرات سیاسری
نظامهای حکومتی است.
 .21تنها به اوامر و الزاماتی از طرف حکومتها باید پاسرخ داد کره از نظرر جامعرة تحرت
فرمان ،مشروعیت آنها به اثبات رسیده باشد.
 .22طبق قاعدههای یاد شده نمیتوان الزامات نظامهای سیاسی دارای مشروعیت را حمرل
بر استحباب و ترجیح نمود یا به گونهای از التزام نسبت به آنها شانه خالی کررد ،بلکره
تحلیل زبانی
داللت امر و تطبیق
آن بر فقه حکومتی

بر اساس داللت و ظهور تصوری و تصدیقی که دارند ،امت ال و التزام نسربت بره آنهرا
واجب است.
 .21بسیاری اوقات مقام صادر کنندة فرمان ،به جای استفاده از مرادة امرر و صریغة امرر ،از
جمالت اخباری استفاده میکند.
در این موارد نیز اگر قرائن کافی بر کنایه برودن وجرود داشرته باشرد ،حمرل برر الرزام
میشود و اطاعت از آن با فرض اثبات مشروعیت و اعتراف به حق آمریت و حرق صردور
دستورها و فرمانها ،الزم خواهد بود.
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