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چکیده
ای از ساختارهای خبری را نیز بـرای بیـان مطلـوب امر، مجموعهۀخداوند در قرآن کریم عالوه بر استخدام صیغ

اند و بیش از همـه بـه معنـا و طور جدی از این ساختارها بحث نکردهاست. دانشیان اصول فقه بهکار گرفتهخویش به
تر و البته پراکنده به آنها استناد کرده و از داللت ایـن صورت گستردهاند، اما دانشیان فقه بهامر توجه داشتهۀداللت ماد

کید بر حکم تکلیفی به اند. بسـیاری آمده از ساختارهای دیگر، سخن گفتهدستساختارها بر وجوب و استحباب یا تأ
هستند. نیـز » وصّی «و » حّق «، »کتب«، »فرض«، »وعظ«از آیات قرآن مشتمل بر ساختارهای طلبی مبتنی بر الفاظ 

های اسـتفهام، شـرط، ترجـی و تحضـیض؛ شـیوهافراد؛ طلب فعل بهۀإخبار از وقوع فعل؛ إخبار از تعلق فعل بر عهد
جانب خداوند؛ مدح فعل یا فاعل آن؛ تقبیح ترک فعـل، از سـاختارهای دیگـر مطلوبیـت فعـل اسـت. ایـن وعید از 

استنباط فقهی از قرآن، ساختارهای حاکی از وجـوب و اسـتحباب را در آیـات االحکـام بـر ۀنوشتار، به منظور توسع
ل آمـده اسـت کـه هـدف اصـلی، اساس رویکرد عملی فقیهان امامیه، توصیف و تحلیل کـرده و بـه ایـن نتیجـه نایـ

برانگیختن و تشویق مکلف به انجام فعل بوده است.

مطلوبیت فعل، ساختارهای قرآنی، وجوب، استحباب.: هاکلیدواژه
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مقدمه

تر در آیـات قـرآن ضـرورتی انکارناپـذیر اسـت بـه ویـژه شناخت مطلوب شارع حکیم با تـدبر عمیـق
آنها توجه شده است. طلب اتیان فعـل از مخاطبـان در قـرآن ساختارهایی که به جهت خبری بودن کمتر به 

خبـری و بـا اسـتفاده از سـاختارهای ۀشـیوفعل امر یا الم امر در بسـیاری از مـوارد بهۀکریم عالوه بر صیغ
ۀکار رفته است و این تنوع عالوه بر جنبتنهایی و گاه دو یا چند ساختار در کنار هم بهمختلف است که گاه به

و بالغت، بیانگر حکم تکلیفـی متفـاوتی نیـز هسـت؛ خداونـد حکـیم در آیـاتی از کتـاب خـود فصاحت 
برشـمرده اسـت و از » فریضـه«و » فـرض«موضوعاتی مانند مصـارف زکـات و مقـادیر ارث را بـه عنـوان 

خبر داده است » کتاباً «و » کتب«چون نماز، روزه، جهاد، قصاص و وصیت با لفظ مطلوبیت موضوعاتی هم
های دیگری نیـز استفاده کرده است. شیوه» وصیة«و » حّق «، »وعظ«، »امر«هی نیز از تعبیرهایی مانند و گا

افـراد، ۀدر قرآن برای بیان مطلوبیت فعل وجود دارد مانند إخبار از وقوع فعل و إخبار از تعلق فعل بـر عهـد
ند، مدح فعل یا فاعـل آن و های استفهام، شرط، ترجی و تحضیض، وعید از جانب خداوشیوهطلب فعل به

؛ زرقـانی، ٢/١٠انـد (زرکشـی، تقبیح ترک فعل. برخی از محققان اجماال به چنین ساختارهایی اشـاره کرده
امر بوده است و عالمان اصول فقه ۀ). تمرکز کتابهای اصولی نیز صرفا بر ماد٢١؛ گرجی، ٣١؛ حسنی، ٩٤٦

؛ آنها گاهی از این ساختارها با عنوان امر غیر صریح نام اندهای دیگر طلب فعل چندان بحث نکردهاز شیوه
) و گاهی از داللت جمـالت خبـری حـاکی از انشـاء بـر ٤/٢١٠اند (صدر، برده و به ذکر مثال بسنده کرده

کد از وجوب به ق، ١٤٠٩؛ خمینی، ١/٦٠؛ مظفر، ٧٠اند (آخوند خراسانی، اختصار سخن گفتهوجوب یا آ
عنوان قراینی دال بر وجـوب و یـا تری از ساختارهای مطلوبیت فعل بهمیزان گسترده). دانشیان فقه به١/٢٥٧

تحلیلی سـعی دارد بـا جسـتجوی سـاختارهای حـاکی از -اند. این نوشتار توصیفیاستحباب استفاده کرده
طلب فعل (در مقابل طلب ترک) در آیات االحکام و بررسی میزان داللت آنها بر حکم تکلیفـی بـر اسـاس 

استنباط فقهی از قرآن کریم کمک ۀویکرد فقیهان، به تکمیل مبحث اوامر در دانش اصول و در نتیجه توسعر
کند.

اقسام ساختارهاي خبري طلب فعل در قرآن-1
موعظه و ارشاد به انجام عمل-١-١

راه اسـت اند: وادار نمودن به چیزی که بـا بـیم دادن همـرا در این معانی دانسته» وعظ«دانشیان لغت، 
)؛ تذکر و یادآوری سخنی که با خیر و خوبی همراه باشد و قلب و دل را لطیف و ٤/٤٦٩(راغب اصفهانی، 

)؛ بـیم ٧/٤٦٦منظور، ؛ ابن٣/١١٨١)؛ ارشاد و تذکر به عواقب (جوهری، ٢/٢٢٨روشن سازد (الفراهیدی، 
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طاعـت و سـفارش بـه آن )؛ امـر بـه ٤/٢٩٢؛ الطریحـی، ١١/٧٢٢٠؛ الحمیـری، ٦/١٢٦فارس، دادن (ابن

وعظ؛ ارشاد به سوی حـّق بـا تـذکرات ۀ). بعضی از محققان معتقدند اصل واحد در ماد٢/٦٦٥(الفیومی، 
ای وعظ در بعضی از آیات قـرآن پـس از بیـان پـارهۀ). ماد١٣/١٤٩مفید و تنبیهات نافع است (مصطفوی، 

بـرای عـدل و احسـان و » یـْأُمُر «امـر ۀد مـادنحل پس از کاربرۀسور٩٠ۀاوامر و نواهی آمده است مانند آی
به کار رفته است. » یِعُظکْم «وعظ ۀبرای فحشاء، منکر و ستم، از ماد» یْنَهی«نهی ۀاستفاده از ماد

َبا«دنبال عبارت بقرة بهۀسور٢٧٥ۀنیز در آی َم الرِّ ُه اْلَبیَع َوَحرَّ هِ «ساختار » َوَأَحلَّ اللَّ رای بـ» َمْوِعَظٌة ِمْن َربِّ
وعـظ ۀبقرة بعضی از دانشیان فقه به کاربرد مادۀسور٢٣١ۀترغیب به بیع و هشدار از ربا آمده است و در آی

امر و نهی)، توجه کرده و بر داللت آیه نسبت به وجـوب ۀای اوامر و نواهی (استفاده از صیغپس از بیان پاره
ۀ). در آیـات دیگـر هـم اگرچـه مـاد٣٢٣ی، اند (اردبیلو حرمت موضوعات بیان شده در آن، تصریح کرده

ترغیـب و تهدیـد در ایـن آیـات ۀکار رفته اسـت، هـر دو جنبـوعظ، تنها با یکی از دو ساختار امر و نهی به
َه یْأُمُرکْم «ۀنساء پس از جملۀسور٥٨ۀکه در آیشود چنانمشاهده می برای موضوعات ادای امانـات » ِإنَّ اللَّ
ا یِعُظکْم «عدل، عبارتو داوری به َه ِنِعمَّ در اینجـا » وعـظ«انـد آمده است و بعضـی از فقیهـان گفته» ِإنَّ اللَّ

). آیـات دیگـری نیـز بـه ٢/٥٦٣باشد (فاضل مقداد، إنذار و ترساندن از عذاب الهی و ترغیب در ثواب می
ۀاسازی شایستداری یا رههمین صورت وجود دارند که با موضوعات زیر مشمول ساختار وعظ هستند: نگاه
داری همسر به قصد آزار و زنان پس از تمام شدن عده و شاهد قرار دادن دو عادل بر طالق و اجتناب از نگاه

)؛ ٢٣٢)؛ مانع نشدن از ازدواج زنان مطلقه پـس از انقضـای عـده (البقـره/ ٣، المجادله/ ٢٣٢ستم (البقره/ 
)؛ جهـاد (النسـاء/ ٤٦اجتمـاعی خالصـانه (سـبأ/ )؛ قیام فردی و ١٧-١٦خودداری از بهتان جنسی (النور/ 

)؛ ١٣)؛ دوری از شـرک (لقمـان/ ٥٧) و قرآن (یـونس/ ١٤٥)؛ دستوارات ذکر شده در تورات (االعراف/ ٦٦
؛ سبأ/ ١٧-١٦). فقیهان در بعضی از آیات مذکور (النور/ ٢-١شده برای ظهار (الطالق/ رعایت احکام تعیین

) و در ٨/٣٧٨؛ مازنـدرانی، ٢/٧٧٣؛ فاضـل مقـداد، ٢٥/٩٦ور (طبرسـی، معنای امر و دست) وعظ را به٤٦
اند هـای موجـود در ایـن آیـات دانسـته) تاکید و تعلیلی بر امر و نهی٢؛ الطالق/ ٢٣٢بعضی دیگر (البقره/ 

وعـظ حـاکی از ارشـاد بنـدگان ۀ). در مجموع، سـاختار مـاد١٣٠ق، ١٤١٤؛ سبحانی، ٢/٤٧٥(جرجانی، 
ق امر به واجبات و نهی از محرمات است.سوی حق از طریبه

طلب فعل با لفظ فرض-٢-١
آمده است (الفراهیدی، کردنکردن (بریدن)، عطاکردن (در مقابل قرض) و واجبمعنی قطعبه» فرض«

ـــوهری، ٧/٢٩ ـــفهانی، ٣/١٠٩٨؛ ج ـــب اص ـــری، ٣/٣٩؛ راغ ـــور، ؛ ابن٨/٥١٣٥؛ الحمی ؛ ٧/٢٠٣منظ
؛ ٤/٢٢٠؛ الطریحـی، ٢/٣٣٩دیگری مانند تعیـین وقـت (الفیروزآبـادی، ) و معانی ٢/٣٣٩الفیروزآبادی، 
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) نیز گفته شده است. بعضـی از محققـان ٢/٤٦٨کردن (الفیومی، گرفتن و حکماندازه)،١٠/١٢٠الواسطی، 

). ٩/٥٩و معانی دیگر از لوازم آن است (مصـطفوی، فرض، تقدیر و لزوم استۀاند اصل واحد در مادگفته
) و در اصـطالح اصـولیان و فقیهـان نیـز ٤/٥٠ایات غالبا به معنای واجب است (حر عـاملی، فرض در رو

).٢٩٩و ٢٣٢مترادف با واجب و به معنای طلب الزامی است (حسینی، 
فقهـی مترتـب نیسـت ۀآیه از قرآن آمده است که بر دو آیه از این آیات ثمر١٤بار در ١٨مشتقات فرض 

. در آیات االحکام نیز دانشیان لغت و به تبع آنها فقیهان، معانی متفـاوتی را قایـل )١١٨؛ النساء/ ٦٨(البقره/ 
آمده است داللت بـر اسـتیالء و » علی«فرض همراه با لفظ ۀاند. بعضی از محققان معتقدند هرگاه مادشده

فـرض بـدون ۀهمراه شود دال بر اختصاص است؛ آیاتی هم که در آنها ماد» لـ«تسلط دارد و هرگاه با حرف 
). ٩/٦٠کار رفته به معنی تقدیر و تعیین به نحو مطلق است (مصطفوی، به» ِلـ«و » علی«حرف 

َقـْد َعِلْمنـا مـا «أحزاب کـه عبـارت ۀسور٥٠ۀدر دو آیه آمده است؛ آی» علی«فرض همراه با لفظ ۀماد
دهـد، اجمـاال از شـوهران قـرار نمیۀداگرچه مستقیما تکلیف واجبی را برعهـ» َفَرْضنا َعَلیِهْم فی َأْزواِجِهْم 

دهـد (قطـب وجود چنین احکام واجبی مانند پوشاک، نفقه، مهر، تعداد همسران و تقسیم بین آنها خبر می
قصص کـه ۀسور٨٥ۀ). نیز آی٢٤/٥٨٧؛ بحرانی، ٣/٣٣٢؛ کاظمی، ٨/٣٠٧؛ شهید ثانی، ٢/١١٧راوندی، 

ذی َفَرَض َعَلیک اْلُقْر «در عبارت  فرض گفته شـده اسـت ۀ؛ معنای واجب برای ماد»َمعادٍ آَن َلرادُّک ِإلیِإنَّ الَّ
مذکور کمتر توجه ۀ) و همین معنا در آثار فقهی نیز اگرچه به آی٤/٢٢٠؛ الطریحی، ٣/٣٨(راغب اصفهانی، 

). بعضی از دانشیان فقـه مفهـوم ١٦/١٨٤، ١٣٧٤؛ مکارم شیرازی، ٩/٢٨٠شود (صدر، شده است دیده می
) که ناظر به همین معناست زیرا مطابق آیات ٢١تا، اند (خمینی، بیرا گفته» خداوندۀین حدود از ناحیتعی«

) تعّدی از حدود خداوند جایز نیست.٢٢٩دیگر (البقره/ 
ُه َلهُ «احزاب عبارت ۀسور٣٨ۀدر آی بی ِمْن َحَرٍج ِفیَما َفَرَض اللَّ فرض باۀمشتمل بر ماد» ما کَاَن َعلی النَّ

هـر جـا در مـورد » فـرض«ۀآید کـه واژاست و از گفتار راغب چنین به دست می» الم«همراهی حرف جّر 
که آن عمل برای آن جناب ممنوع و حرام نیسـت آمده، داللت دارد بر این» الم«حرف ۀپیامبر(ص) به وسیل
و تعیـین و تقـدیر )٨/٥٦٦؛ طبرسی، ٢٢٠(تفلیسی، ) لذا معنای حالل گردانیدن ٣/٤٠(راغب اصفهانی، 

ُه َلهُ «نیز برای لفظ فرض در این آیه آمده است؛ در واقع، تعبیر )٢١ق، ١٤٢١(خمینی،  حـاکی از » َفَرَض اللَّ
معین برای پیامبر خود جایز فرموده است و تمامی احکـام تشـریع ۀاین است که خداوند احکامی را به انداز

کـه در احکامی معین و دارای حـدود و انـدازه اسـت چنانشده از طرف خداوند حتی احکام دال بر اباحه، 
ْقُدوًرا«پایان آیه فرموده است:  ِه َقَدًرا مَّ قبـل آمـده ۀزید که در آیۀ؛ بنابراین ازدواج با همسر مطّلق»کَاَن َأْمُر اللَّ

، ١٣٨٤انـد (صـادقی تهرانـی، فقیهانی که معنـای وجـوب را گفتهۀبر پیامبر(ص) واجب نبوده است و گفت
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ۀدانـان مـادتحـریم، لغتۀسـور٢ۀ) صحیح نیست. نیز در آی١٧/٣٢٢، ١٣٧٤؛ مکارم شیرازی، ٢٤/١٤٩

َة َأیمـاِنکْم «فرض را در عبارت  تفلیسـی، اند (معنای تبیـین و روشـنگری دانسـتهبـه» َقْد َفَرَض الّلُه َلکْم َتِحلَّ
انـد فقیهانی که به این واژه توجه کرده) و١٠/١١٨؛ الواسطی، ٤/٢٢٠؛ الطریحی، ٧/٢٠٢منظور، ؛ ابن٢٢٠

طوسی، اند () و بعضی معنای تقدیر را آورده٢٤/٢٧٤، ١٣٧٤مکارم شیرازی، اند (برخی همین معنا را گفته
مقدر شده ۀشکستن سوگند با کفارۀ) و در واقع این آیه به معین بودن نحو١٠/٤٧٣؛ طبرسی، ١٠/٤٦بی تا، 

کند. بنابراین حکم وجوب شکستن سوگند بر پیامبر(ص) که بعضـی اشاره می)٨٩دیگری (المائده/ ۀدر آی
کـه گفتـیم در آید. سـاختار فـرض چناندست نمی) به٢٨/٤٣١، ١٣٨٤صادقی تهرانی، اند (از فقیهان گفته

گونه آیات حاکی از آن است که تمامی احکام تشریع شده از طرف خداوند حتی احکـام دال بـر اباحـه، این
چـه دهد که آندر این آیات نشان می» الم«معین و دارای حدود و اندازه است. در واقع، حرف جّر احکامی

چـه دهـد کـه آندر این آیات نشـان می» الم«آنها؛ حرف جّر ۀفرض شده است به نفع افراد است نه برعهد
بقـره عبـارات ۀسـور٢٣٧و ٢٣٦گونه که در آیات آنها، همانۀفرض شده است به نفع افراد است نه برعهد

کلمـات زنـان نیسـت بلکـه ۀگر حکمـی برعهـدبیـان» َوَقْد َفَرْضُتْم َلُهنَّ َفریَضـةً «و » َتْفِرُضوا َلُهنَّ َفریَضةً «
مفهوم مقـرر ) و خـواه بـه٣/٤٠کردن باشد (راغـب اصـفهانی، معنای واجبخواه به» فرضتم«و » تفرضوا«

چه هست به نفـع آنگر این است که )، بیان٢/٥٩٤؛ طبرسی، ٢/٢٧٢نمودن و معین کردن (طوسی، بی تا، 
، مهریه است (طوسی، »فریضه«نساء منظور از لفظ ۀسور٢٤ۀنیز در آیات اخیر و آیزنان و برای آنان است. 

شود وجه آن، وجوب پرداخت مهریـه ) و گفته می٢/١٠٢؛ قطب راوندی، ٢/٥٩٧؛ طبرسی، ٢/٢٦٩بی تا، 
در ایـن عبـارات در تقـدیر اسـت یعنـی: » علـیکم«) که در این صورت لفظ ٣/٣٩نی، است (راغب اصفها

آید و قرینه برای این تقـدیر، دست می، که همان معنای واجب به»مهریه را برای آنها بر خودتان معین کردید
(النسـاء/ » ِریَضـةً َفآُتوُهنَّ ُأُجـوَرُهنَّ فَ «ای است که وجوب پرداخت مهر را بیان کرده است مانند عبارت ادله
کار رفته است. البته وجه این تسمیه ممکن است معین بودن مقدار مهـر باشـد و امر بهۀ) که در آن صیغ٢٤

این معنا با اصل معنای فرض و نیز معنای فرضتم در همین عبـارات منطبـق اسـت و نیـازی بـه تقـدیر هـم 
نیست.

) عبـارت ٦٠زکات (التوبه/ ۀآمده است؛ آی» مال«و » علی«فرض بدون حروف جّر ۀدر آیات دیگر، ماد
هِ « اند (فاضـل کار رفته است که بیشتر دانشیان فقه آن را ناظر به اصل وجوب زکات دانستهبه»َفِریَضًة ِمَن اللَّ

) که با توجه بـه ٨/٦، ١٣٧٤اند مربوط به مصارف آن است (مکارم شیرازی، ) و بعضی گفته١/٢٧٨مقداد، 
رسد عبارت مذکور ناظر به مصارف زکات باشد و تعبیر فریضـه، تاکیـدی بـر نظر میبهاصل معنای فرض،

اسمیه از تقسیم زکات در مصارف مذکور خبـر داده شـده ۀآمده از ابتدای آیه است که با جملدستحکم به
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َفِریَضًة «یر که با إنما مؤکد شده است. بر همین مبنا، تعبویژه آنخبریه دال بر وجوب است، بهۀاست و جمل

همـین سـوره کـه ضـمن تبیـین و ٧ۀدر آیـ» نصیبا مفروضـا«) و عبارت ١١میراث (النساء/ ۀدر آی» ِمَن الّلهِ 
ۀبرده، از ناحیـکه سـهام نـامشده برای ارث آمده است تاکیدی است بر اینبرشماری احکام و مقادیر تعیین

انـد (بحرانـی، کار بردهمعنـای تعیـین را بـهخدای تعالی معین شده است. بعضـی از دانشـیان فقـه همـین 
اند که به معنای عطیه باشد زیرا ارث معنای مقدر دانسته و احتمال داده) و بعضی نیز مفروض را به١٤/٢٩٤

). ٥ق، ١٤١٥شـود (سـبحانی، معنی قطع باشد زیـرا بـین ورثـه تقطیـع میای از جانب خداست یا بهعطیه
، ١٣٧٤؛ مکـارم شـیرازی، ١٤ق، ١٤٢٤انـد (خـوئی، کار بردهرا بـهبعضی از فقیهـان هـم معنـای واجـب 

چه خدای تعـالی بـه صـاحبان اخیر، یک معنای فرائض الهی عبارت است از آنۀ). با توجه به دو آی٣/٢٩٤
کتـاب «را » کتـاب االرث«) و لـذا فقیهـان، ٣/٤٠سهام در ارث، فـرض کـرده اسـت (راغـب اصـفهانی، 

، »َفَمـْن َفـَرَض ِفـیِهنَّ اْلَحـجَّ «بقـرة معنـای فـرض در عبـارت ۀسـور١٩٧ۀ. در آیـاندنیز نامیده» الفرائض
؛ راغـب ٢/٣٣٩مکلف بر خودش آمده اسـت (الفیروزآبـادی، ۀتوقیت(تعیین وقت) حج و الزام آن از ناحی

). فقیهان معنای واجب را ذکر کرده و اسباب ایـن٤/٢٢٠؛ الطریحی، ١٠/١١٨؛ الواسطی، ٣/٤٠اصفهانی، 
). ٢/١٩٢؛ کاظمی، ٣٣٤-١/٣٣٣؛ فاضل مقداد، ١/٢٦١اند (فخرالمحققین، وجوب را احرام و تلبیه دانسته

؛ ٣/٣٧معنای واجـب گفتـه شـده اسـت (راغـب اصـفهانی، نـور بـهۀاول سـورۀدر آی» فرضناها«نیز لفظ 
کید ویژه) و بعضی از فقیهان گفته١٠/١٢٠؛ الواسطی، ٤/٢٢٠الطریحی،  جوب عمل به احکام ای بر واند تأ

) اما بسیاری از فقیهان معنای تقدیر، تفصیل و ١٤/٣٥٨، ١٣٧٤موجود در این سوره است (مکارم شیرازی، 
مذکور ۀ). لفظ فرض در آی٣٩/٥؛ نجفی، ٢/٤٠٩؛ فیض کاشانی، ١٣/٧اند (شهید ثانی، تبیین را قایل شده

یات قرآن آمیخته است زیرا تشریع احکـام و بیـان گر این است که مسائل اعتقادی، اخالقی و فقهی در آبیان
حقایق همه برای هدایت است. 

آمده است و بعضی از دانشیان لغـت و فقـه، » علی«فرض در آیاتی که بدون حرف رسد لفظ نظر میبه
شـود در تقدیر گرفتـه می» علی«اند با توجه به قراین دیگر بوده است و در واقع حرف معنای واجب را آورده

قصـص آمـده اسـت ۀسور٨٥ۀدر آی» َفَرَض َعَلیک القرآن«که وجوب عمل به قرآن که مطابق عبارت نانچ
نور است و منظور از وجوب، عمل به مقتضـای آیـه اسـت کـه ۀاول سورۀای برای معنای وجوب در آیقرینه

ی بـا وجـود احکـام باید مطابق هر یک از احکام تکلیفی که در آیات این سوره بیـان شـده اسـت تـا منافـات
طور کلی موضوعاتی که حکم وجوبی آنها یا تاکید بـر حکـم بهنور نداشته باشد. ۀمستحب و جایز در سور

احکـام و مقـادیر زکـات؛ ۀگانتکلیفی آنها طی این ساختار در قرآن بیان شده عبارتنـد از: مصـارف هشـت
شـوهران ماننـد پوشـاک، نفقـه، مهـر، ۀشده برای ارث؛ حج در ماههای معین؛ احکام معینی بر عهدتعیین
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با حرف لفظ فرضباید توجه داشت که همراهی نور.ۀتعداد همسران و تقسیم بین آنها؛ عمل به قرآن؛ سور

آنـان باشـد ۀکه حکمـی بـر عهـد، حاکی از تعّلق یک موضوع با مقدار معین به نفع افراد است نه این»الم«
زید.ۀ) با همسر مطلقمانند شکستن سوگند و ازدواج پیامبر(ص

یر فعل-٣-١ إخبار از تقر
» مکتوب و مقرر بـودن«برد، إخبار از کار مییکی از ساختارهایی که قرآن کریم برای مطلوبیت فعل به

فـارس، کردن اسـت (ابن(بر وزن فلس) در اصل به معنی دوختن و جمع کردن و ضمیمه » کتب«آن است. 
به معنای نوشتن نیز که معنای متعارف این لفظ است به همین معنا » کتب). «٣/١٥٥٢؛ الفراهیدی، ٥/١٥٨

). ایـن ٣/٢٩٩شوند (راغـب اصـفهانی، کند زیرا در نوشتن، حروف بعضی با بعضی جمع میبازگشت می
و » قضا و قـدر«، »حکم«، »اراده«این رو به واژه همچنین در مورد تثبیت امور معنوی به کار رفته است و از

ۀرسـد معنـای تثبیـت، مشـترک در همـنظر می). به٥/١٥٨فارس، ، کتاب اطالق شده است (ابن»وجوب«
٢٨٢ۀاین تثبیت بسیاری از اوقات، معنای نوشتن است مانند آیۀ) و الزم١٣/١٧١معانی است (مصطفوی، 

معنا آمده است.بار مشتقات کتب در همین٩بقرة که ۀسور
ـَیامُ «)، ١٧٨(البقره/ » ُکِتَب َعَلْیُکُم اْلِقَصاُص «کتب در عبارات ۀماد )، ١٨٣(البقـره/ » ُکِتَب َعَلْیُکُم الصِّ

ـالَة کاَنـْت َعَلـی اْلُمـْؤِمنیَن ِکتابـًا َمْوُقوتـاً «) و ٢١٦(البقـره/ » ُکِتَب َعَلْیُکُم اْلِقَتاُل « ) ١٠٣(النسـاء: » ِإنَّ الصَّ
معنای حکم رتیب برای موضوعات قصاص، روزه، جهاد و نماز نیز آمده است که از نظر دانشیان لغت بهتبه

؛ ١/٦٩٩منظـور، ؛ ابن٩/٥٧٥٩؛ الحمیـری، ٣/٢٩٩؛ راغب اصفهانی، ٥/١٥٩، فارسو وجوب است (ابن
. )١٣/١٧١؛ مصــطفوی، ٢/٣٥٢؛ الواسـطی، ٢٢٧و١٥٣و٢/١٥٢و ١/٢٦٦؛ الطریحــی، ٢/٦٩٥الفیـومی، 

اند، ایـن لفـظ را حـاکی از وجـوب فوق پرداختهۀدر چهار آی» کتب«دانشیان فقه؛ آنهایی که به مفهوم لفظ 
؛ فاضـل ٢/٣٩٦و ٣٢٨، ١٧٢، ١/٧٨؛ قطـب راونـدی، ٦/٢٤و ٢٨٨، ٢٠٠، ٢/١٨٥اند (طبرسی، دانسته

و ٢/٣٠٧، ٣١٠، ١/١٢٠؛ کاظمی، ٦٦٧و ٣٠١، ١٤٦، ٤٩؛ اردبیلی، ٢/٨٩٠و ٣٩٥، ٢٢٧، ١/٦٤مقداد، 
بـر وجـوب » کتب«ۀمورد بحث خود به داللت واژۀ) و بسیاری از آنها در آی١/٣١؛ مرعشی نجفی، ٤/٢١٥

؛ موسوی عاملی، مدارک االحکام، ٢/٣و ١/٩٤؛ جرجانی، ٤/١٥١اند (طوسی، تهذیب األحکام، اشاره کرده
و ٥/١٤٧١زنجـــانی، ؛ شـــبیری٢٢/٣٤ق، ١٤١٨؛ خـــوئی، ٢١/٤؛ نجفـــی، ٤/٣٥٣؛ مازنـــدرانی، ٦/١٤
). در بعضی از روایات نیز کتاب به معنای مفروض آمده است (حـر عـاملی، ١١٢؛ جوادی آملی، ٩/٣٢٥٧
بـه معنـای الـزام بـه فعـل اسـت » جعل علیـه«و » کتب علیه«) و استعماالت قرآنی و روایی مانند ٤/١٠٧

)، گاهی نیز ٢/١٣٨شده است (وجدانی، ) و گاهی از نماز با عنوان مکتوبه تعبیر ٥/١٤٧١(شبیری زنجانی، 
). لفـظ ١٢٠اطالق مکتوبه منحصر به نماز نشده و برای دیگر فرائض هم گفته شده است (ملکی میـانجی، 
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آمده است که در خصوص ایـن آیـه گـاهی بـر معنـای » ُکِتَب َعَلیُکم«نیز با عبارت ١وصیتۀدر آی» کتب«

هی تعبیرهای تاکیـد و حـّث بـر جـواز (طوسـی، بـی تـا، ) و گا١١٩استحباب حمل شده (ملکی میانجی، 
)؛ بعضی ٥/١٧٨) یا حّث شدید و ظاهر در وجوب برای آن آمده است (صدر، ٦/٢١٧؛ شهید ثانی، ٢/١٠٧

اند (طبرسـی، وصیت مانند دیگـر آیـات، دال بـر وجـوب دانسـتهۀرا در آی» کتب«از دانشوران فقه نیز لفظ 
کتـب بـر هـر ۀ) و بعضی معتقدند وصیت به دلیل آی٤٦٨؛ اردبیلی، ٢/٥٧٧و ١/٦٥؛ فاضل مقداد، ٢/١٩١

؛ ٢/٤٩٠؛ فخـرالمحققین، ٤٦٦؛ عالمـه حلـی، بـی تـا، ١٠١الدین طوسی، مسلمانی واجب است (نصیر
). البته وجوب وصیت در این آیه مطلـق نیسـت ١/٢٢٠، ١٣٨٨؛ سبحانی، ٢/٣١٠، ١٣٨٤صادقی تهرانی، 

د که در همین آیه آمده است.شوبلکه با شرایطی محقق می
آمده است و دانشیان فقه کمتر به داللـت لفـظ » الم«کتب در بعضی از آیات فقهی همراه با حرف ۀماد

) کـه حـاکی از طلـب ١٨٧البقـرة: »(َواْبَتُغوا مـا کَتـَب الّلـُه َلکـْم «اند مانند عبارت کتب در آنها توجه کرده
؛ جرجـانی، ١/٢٤٣مباشرت با همسـران اسـت (فاضـل مقـداد، ۀوسیلنعمتهای الهی مانند طلب فرزند به

معنای مقرر شدن بعضـی از حقـوق (صـدقات، نفقـات و ) که به١٢٧النساء: »(ُکِتَب َلُهنَّ «) و لفظ ١/٢٧٣
؛ صـادقی تهرانـی، ٦/٧٣؛ طبرسـی، ٢/٣٤٨نفع دختران صغیر و یتـیم اسـت (قطـب راونـدی، مواریث) به

) همـین معنـا ١٢١و ٥١؛ التوبـه/ ١٥٦؛ االعراف/ ٢١یات دیگر (المائده/ که در آ). همچنان٧/٣٦٢، ١٣٨٤
آمده » علی«جایی که همراه با لفظ آنفقهی کتب در موضوعات ۀماد). ١٠/٢٢گفته شده است (مصطفوی، 

شـده بـه نفـع حاکی از تعّلق حکمـی تثبیت» الم«است، حاکی از وجوب است لیکن همراهی آن با حرف 
ۀآنها نیست. تفاوت ساختار کتب و فـرض در ایـن اسـت کـه در مـادۀبراین حکمی بر عهدافراد است و بنا

تثبیت حکم، مورد نظر است.ۀکتب جنبۀگیری است اما در مادفرض، نظر به تقدیر و اندازه
»حّق... علی«ساختار طلبی -٤-١
) و ثبـات ١/٥١٨ی، )، مطابقت(راغب اصفهان٨٠؛ تفلیسی، ٣/٦به معنای وجوب (الفراهیدی، » حّق «

شـمارد: ) است. تفلیسی برای معنای حق در قرآن دوازده وجـه برمی٢/١٤٣؛ الفیومی، ١٠/٥٢منظور، (ابن
خداوند، قرآن، اسالم، توحید، عدل، راست، درست، آشکارا، سزاوار، واجب شدن، َدین و بهـره (تفلیسـی، 

) و ٢/٢٦١؛ مصـطفوی، ٣/١٠٥اظمی، ). در آیات فقهی، حّق به معنای امـر ثابـت و شایسـته (کـ٨٠-٧٧
) آمده اسـت. ایـن واژه در آیـات االحکـام بـا دو ٥٣٣؛ اردبیلی، ٢/٣٣٥؛ جرجانی، ٢/٨واجب (زرکشی، 
ای که متعلق به فرد خاصـی کار رفته است: یک معنای حّق، عبارت است از نصیب یا بهرهداللت حقوقی به

؛ الروم/ ٢٦کند (االسراء/ و در راه ماندگان امر میکیناناست، مانند آیاتی که به دادن حق خویشاوندان، مس

ِقیَن ُکِتَب َعَلْیُکْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُکُم اْلَمْوُت ِإْن َتَرَك «-١ ْقَرِبیَن ِباْلَمْعُروِف َحّقًا َعَلی اْلُمتَّ ُة ِلْلَواِلَدْیِن َواْألَ ).١٨٠(البقره/ » َخْیرًا اْلَوِصیَّ
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و متقـینهای نمازگزارانای معین از اموال برای سائل و محروم، که آن را از ویژگی) و یا نگاه داشتن بهره٣٨

حقوقی، عمل یا تکلیفی است کـه بـر ۀ). معنای دیگر حق در حوز٢٤؛ معارج/ ١٩شمارد (الذاریات/ برمی
کید شده است؛ در این موارد واژفردۀعهد کار رفته به» علی«حق همراه با حرف ۀبوده و بر انجام دادن آن تأ

زوجه از سوی زوج در احکـام طـالق مطـرح ۀبقره که در آن موضوع رعایت بهرۀسور٢٣٦ۀاست مانند آی
ا َعَلی «از ساختار شده است و عالوه بر ساختارهای طلبی دیگر در این آیه، وجوب و یا تاکید بر وجوب  َحق

؛ ٢/٢٣٥؛ جرجـانی، ٣/٢٣٧؛ فخـرالمحققین، ٤/٣٧٥آیـد (طوسـی، الخـالف، دسـت میبه» اْلُمْحِسِنیَن 
ـا َعَلـی «بقره نیـز تعبیـر ۀسور٢٤١ۀ) و در آی٤/١١٣؛ صادقی تهرانی، ٣١/٥١؛ نجفی، ٣/٢٤٧کاظمی،  َحق

ِقیَن  ؛ شـبیری ٥٥١؛ اراکـی، ٤/٣٧٥(طوسـی، الخـالف، حاکی از وجوب متعـه بـر مطلقـات اسـت» اْلُمتَّ
داللـت بـر » حقًا علی المتقین«) قید ١٨٠وصیت (البقره/ ۀ). همچنین در آی٧٠٩٦و ٢٢/٧٠٩٣زنجانی، 

وصیت برای نـدب ۀمطلوبیت وصیت دارد؛ اگرچه بعضی از دانشیان فقه که معتقدند استعمال کتابت در آی
کید بر استحباب ذکـر کردهنهرا قری» حقًا علی المتقین«است، قید  ؛ ٢٧٠انـد (ملکـی میـانجی، ای برای تأ

)، بعضی از آنها قید مذکور را دال بر حّث شدید و بلکه ظاهر و محتمـل در ٢/٥١ق، ١٤٢٤مکارم شیرازی، 
کیـد بـر وجـوب ٥/١٧٨اند (صدر، وجوب دانسته ) و بسیاری نیز این قید را دلیل بـر وجـوب وصـیت یـا تأ

؛ صـادقی تهرانـی، ٣/٢٤٧؛ کاظمی، ٢/٤٩٠؛ فخرالمحققین، ٤٦٦و ٤٥٢مه حّلی، بی تا، اند (عالدانسته
ـا َعَلـی «داللت بر وجوب دارد، تخصـیص » ُکتب علیکم«وصیت که ساختار ۀ). در آی٢/٣١٠، ١٣٨٤ َحق

ِقیَن  ب ) بلکه تاکیدی بر وجـو٢/٦٠صارف از وجوب نیست زیرا حق منافی واجب نیست (طالقانی، » اْلُمتَّ
در آیاتی که مضمون اعتقادی دارند مانند نجـات و یـاری مؤمنـان » علی«همراه حرف به» حّق «است. لفظ 

) ١٦؛ االسـراء/ ٦؛ غـافر/ ٧١؛ الزمر/ ٩٦و ٣٣) و عذاب فاسقان و کافران (یونس/ ٤٧؛ الروم/ ١٠٣(یونس/ 
؛ ١/٥٢٢غب اصفهانی، ؛ را٨/٢٦١و ٥/٣٣٩به معنای وجوب، ثبوت و حتمیت آمده است (طوسی، بی تا، 

گر وجوبی بودن ایـن سـاختار در آیـات االحکـام نیـز ) که بیان١٦/٣٦٧و ٨/٣٩٥، ١٣٧٤مکارم شیرازی، 
حّق، عالوه بر تثبیت حکـم، مطابقـت ۀهست. تفاوت دو ساختار طلبی حق و کتب در این است که در ماد

).٢/٢٦١با واقع نیز وجود دارد (مصطفوی، 
فعلوصیت به انجام -٥-١

) ٢/٦٦٢؛ الفیـومی، ٦/١١٦فـارس، معنی پیوسـتگی و اتصـال (ابندر اصل به» وصی«ۀوصیت از ماد
) است که معنای اصلی آن تعهد به رساندن امر ١٥/٣٩٤منظور، ) و عهد (ابن٦/٢٥٢٥سفارش (جوهری، 

). بسـیاری از ١٣/١٢٧اند (مصـطفوی، است و از مصادیق آن توصیه و تملیک به مال بعد از مرگ را نام برده
) و فقـه ٢٠/٢٩٦؛ الواسـطی، ١/٤٣٨؛ الطریحـی، ٢/٦٦٢؛ الفیـومی، ١٥/٣٩٥منظور، دانشیان لغت (ابن
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خداونـد بـه معنـای ۀ) معتقدند وصیت از ناحی٣/١٥٣؛ کاظمی، ٣/٢٤؛ طبرسی، ٢/٣٣٠(قطب راوندی، 

ۀات و واجبات را بـا صـیغاالنعام موارد مهمی از محرم١٥٢و ١٥١فرض و واجب است. خداوند در آیات 
چه شما را به یعنی: این است آن» ذِلکْم َوّصاکْم ِبهِ «فرماید: برد و سپس در پایان هر آیه میامر و نهی نام می

وصیت در این آیات است. در این آیات از عـدم ۀگر معنای وجوب برای مادکه بیانآن سفارش کرده است،
و در کنار وجوب ترک قتـل نفـس و فـواحش و وجـوب احسـان بـه تصرف در اموال یتیم مگر به مصلحت ا

ق، ١٤٢١) و وفاء به عهد، سخن رفته است کـه داللـت بـر وجـوب دارد (خمینـی، ٣٩٤والدین (اردبیلی، 
ق، ١٤٢٤) زیرا لحن آیه لحن مستحب نیست (مکارم شیرازی، ١٢/٤١٨٥؛ شبیری زنجانی، ٧١٠و ٢/٦١٠
شـروع » یوصـیکم اللـه«)، که در مورد سهام وّراث است، با عبارت ١١میراث(النساء:ۀ). همچنین آی٢/٣٤

ۀدهد و در آیشود و از وجوب عمل به محتوای آیه که همانا تقسیم ارث مطابق حکم الهی است، خبر میمی
ـهِ «دهد در پایان آیه تعبیـر بعد نیز که مطلب را در مورد سهام وّراث ادامه می و آمـده اسـت» َوِصـیًة ِمـَن اللَّ

؛ ٣/٢٤؛ طبرسـی، ٢/٣٣٠باشد (قطب راونـدی، جا به معنای امر واجب میاند وصیت در اینفقیهان گفته
).٢٤٣؛ آشـتیانی، ١٤/٢٩٥؛ بحرانی، ٨/٣٧٨؛ مازندرانی، ٤/١٦٦؛ کاظمی، ٨٣٤-٢/٨٣٣فاضل مقداد، 

ایـن سـاختار را در وصیت در آنها آمده است، کـاربرد ۀبعضی از دانشیان فقه ضمن برشماری آیاتی که ماد
کد از واجب و فرض دانستهۀمورد اوامر و نواهی اکید ). ٨/١١١اند (صادقی تهرانی، بی تـا، الهی و بنابراین آ

)، ١٨٠) آمده اسـت و در بعضـی از آیـات (البقـره/ ١٣٢پیامبران (البقره/ ۀدر قرآن همچنین وصیت از ناحی
شده و تغییر آن، گنـاه محسـوب شـده اسـت (البقـره/ مؤمنان و پرهیزگاران مطرح ۀضرورت وصیت از ناحی

١٨١.(
إخبار از وقوع فعل-٦-١

دهـد و چنـین امر استفاده کند، از وقوع فعـل خبـر میۀکه از صیغجای اینخداوند در آیاتی از قرآن به
تـاِن «إخباری حاکی از انشاء است مانند عبارت  ـالُق َمرَّ اسـت »امـر«) کـه معنـای آن ٢٢٩(البقـره/ » الطَّ

ادریـس، آیـد (ابن) یعنی طالق باید دو مرتبه باشد زیـرا اگـر خبـر باشـد کـذب الزم می٢/٢٤٢(سیوطی، 
واقع تحقق چه در آیه آمده است بهکنند و لذا آنکه بعضی افراد هستند که نافرمانی میجهت این) به٢/٦٨٥

رود زیـرا شـارع خواسـته کار میاکید بهبه داعی بعث و طلبخبریه در این مواردۀیابد؛ در واقع، جملنمی
). دانشیان فقه نیز در بیشتر آیات بر همـین مبنـا ٧٠افراد ببیند (آخوند خراسانی، ۀاست وقوع فعل را از ناحی

ْصَن ِبَأنُفِسِهنَّ َثَالَثَة ُقُرَوءٍ «عنوان مثال در عبارت قرآنی اند بهحکم کرده َقاُت یَتَربَّ ) کـه ٢٢٨البقـره/ »(َواْلُمَطلَّ
ای خبریهۀاند جمل)، گفته٢٣/٩آنها در حکم تکلیفی وجوب عده برای مطلقه است (روحانی، ۀیکی از ادل

دارد (قطـب است که از آن امر اراده شده است و داللت بر وجوب تربص(صبر و انتظار) و امتنـاع از ازدواج
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انـد کـه چنـین ) و افزوده٢/٧٨؛ موسوی عاملی، نهایـة المـرام،٢/٤٣٠؛ جرجانی، ١٥٨-٢/١٥٦راوندی، 

ساختاری در طلب ابلغ از انشاء است به خاطر این که گویی عمل به طور قطـع واقـع خواهـد شـد (قطـب 
ْوَن ِمْنکْم «ۀ). فقیهان از آی٤/٨٤و ٣/٣٠٥؛ کاظمی، ١٥/١٩٥؛ طبرسی، ١٥٨-٢/١٥٦راوندی،  ِذیَن یَتَوفَّ َوالَّ

ْصَن بِ  یَذُروَن َأْزواجًا یَتَربَّ وفـات را ۀداشـتن عـدنیز حکم وجوب تـربص و نگه» َأْنُفِسِهنَّ َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َوَعْشراً َو
سجده که مشهور فقیهان قایل به وجـوب سـجده ۀسور١٥ۀ). در آی٢٧٤اند (شریف مرتضی، استنباط کرده

دلیل بر وجوب سجده هنگام قرائت آنها هستند، إخبار از سجده به عنوان نشانۀ ایمان کامل آمده است که به
اعـراف نیـز قایـل بـه ۀسـور٢٠٦ۀدر آی). بر همین اساس بعضی از فقیهان١/٢٢٤باشد (فاضل مقداد، می

اند (صادقی تهرانی، واجب افزودهۀوجوب سجده هستند و آیات دیگری را هم به مجموعه آیات دارای سجد
َواْلَواِلـَداُت یْرِضـْعَن «ۀنـدارد ماننـد آیـ). إخبار از وقوع فعل گاهی نیز داللت بـر وجـوب ٢/٢٧٠، ١٣٨٨

انـد ) که بسیاری از دانشیان فقه این جمله را حمل بر استحباب کرده٢٣٣(البقره/ » َأْوَالَدُهنَّ َحْوَلیِن کاِمَلیِن 
؛ مکـارم شـیرازی، ١/١٧٢، ١٣٨٨؛ صادقی تهرانی، ٢٧٧-٣١/٢٧٦؛ نجفی، ١٢/١٤٦(طباطبائی کربالئی، 

). با توجه به مطلب گفته شـده، ٥/١٣٠شود (طوسی، الخالف، ه ادعای اجماع نیز می) بلک٢/١٨٧، ١٣٧٤
خبری مذکور مشترک میان وجوب و ندب است زیرا شـیردادن فرزنـد ۀبعضی از دانشیان فقه معتقدند جمل

) و بعضی دیگر این آیه را مطابق ساختار خبری آن ٢/٣٧٨گاهی واجب و گاهی مستحب است (جرجانی، 
کد بر ). ٣/٣٠٥اند (کاظمی، استحباب دانستهآ

خبری، همیشه برای بیان ۀدهد که وجه طلب فعل در قالب جملهای فقیهان نشان میجستجوی دیدگاه
کد بودن آن نیست بلکه ساختار مذکور گاهی به این جهت است که طلب فعل، شامل دو گروه از مکلفین  آ

ذیَن یْؤُلوَن ِمْن «ۀباشد؛ مثال در آی ُص َأْرَبَعِة َأْشُهرِللَّ این اند تربص، بـه) برخی گفته٢٢٦البقره/ »(ِنساِئِهْم َتَربُّ
که هم شامل حکم اختیاری مرد ایالء کننـده و هـم حکـم اجبـاری زن محـروم صورت خبری آمده دلیل به

). در واقع، ٢/١٤٢(طالقانی، تواند و زن باید در مدت چهار ماه، درنگ و خودداری کند شده، شود؛ مرد می
شود مانند عبارت اسمیه گاهی خبر دادن از مکلف به فعلی است که انجام آن توسط وی طلب میۀدر جمل

شـود و گـاهی خبـر ) که از مادران به ارضاع فرزند خبر داده می٢٣٣(البقره/ » َواْلَواِلَداُت یْرِضْعَن َأْوَالَدُهنَّ «
» َوَمْن َدَخَلـُه کـاَن آِمنـاً «ۀست که تحقق آن از دیگران طلب شده است مانند جملدادن از مبتدا به این نحو ا

)، گاهی نیز ٩٤٦) که امنیت کسی که وارد حرم شود از مخاطبان طلب شده است (زرقانی، ٩٧عمران: (آل
تکلیف متوجه هر دو گروه است.

افرادۀإخبار از تعلق فعل بر ذم-٧-١
مکلف است که برای این منظور از حرف ۀإخبار از قرار گرفتن فعل بر عهدطلب فعل در قرآن، گاهی با
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؛ ١٥/٨٧منظـور، از حـروف جـر اسـت کـه بـرای اسـتعالء اسـت (ابن» علـی«شـود. اسـتفاده می» علی«

معنی َالـِزم که اسم فعل بـه» علیک زیدا«در مثل » علیک«) و معانی مختلفی دارد مثال؛ ١/٣٠٥الطریحی، 
ِذیَن آَمُنوا َعَلیکْم َأْنُفَسکْم «) است و مثل ١/٣٠٦؛ الطریحی، ١٩/٧٠٤(الواسطی،  ) ١٠٥(المائده/ » یا َأیَها الَّ

) و نیز معنی عهـده و ٥/٤١است یعنی؛ مواظب خودتان باشید (قرشی بنابی، » الزموا انفسکم«که معنی آن 
َل َوَعَلیکْم ما ُحمِّ «دهد مثل مسؤلیت می ما َعَلیِه ما ُحمِّ ) که منظور از آیه ایـن اسـت کـه ٥٤(النور/ » ْلُتْم َفِإنَّ

، ١٣٧٤پیغمبر(ص) مسـئول اعمـال خـویش اسـت و شـما هـم مسـئول اعمـال خـود (مکـارم شـیرازی، 
هنگامی که به افعال مکلفین تعلق گیرد داللت بر حکم تکلیفـی وجـوب دارد امـا » علی«ۀ). کلم١٥/٥٢٥

رسـاند در این صورت، مجرد اسـتقرار بـر عهـده را می» لیه دینع«اگر به غیر آن تعلق گیرد مثال گفته شود: 
بـر اعـم از وجـوب و نـدب » علـی«) اما برخی از فقیهان معتقدند داللت لفظ ٣/١٨١ق، ١٤١٥(انصاری، 

کار بـرد (عالمـه حّلـی، تـوان بـهمی» الحکم علیـه«یا » علی اإلنسان«است زیرا در ندب نیز عباراتی نظیر 
).١/٣٥٢ق، ١٤١٣

ـِذیَن یِطیُقوَنـُه «پـس از آن ۀ) و آی١٨٣(البقره/ » کتب علیکم الصیام«در عبارت » علی«لفظ  َو َعَلـی الَّ
ِقـیَن «) و در عبارت ١/١٧٢داللت بر وجوب دارد (قطب راوندی، » ِفْدیٌة َطعاُم ِمْسکیٍن  ـا َعَلـی اْلُمتَّ در » َحق

؛ ٤/٣٧٥بـر وجـوب اسـت (طوسـی، الخـالف، ای دلیل و قرینـه» علی«) نیز قید ١٨٠وصیت (البقره/ ۀآی
ۀ). این ساختار در آیات دیگر نیـز وجـود دارد؛ خداونـد در آیـ٢٢/٧٠٨٥؛ شبیری زنجانی، ٣١/٥١نجفی، 

ای بیان فرموده است کـه نـوعی حـّق ) وجوب حج را به گونه٩٧عمران: (آل» َوِلّلِه َعَلی الّناِس ِحجُّ اْلَبیِت «
َلـه علـی «که در عبارتی مشابه اگر کسی بگوید: ) چنان١/٣١١فاضل مقداد، برای خدا بر عهدۀ مردم است (

، این إقرار پذیرفته است و بر مقّر واجب است که آن مبلغ را تسلیم نمایـد (طوسـی، الخـالف، »الف درهم
َوکْسـَوُتُهنَّ َوَعَلی اْلَمْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهنَّ «ۀ). همچنین در آی٣٣٦؛ قمی سبزواری، ٢/٥٠٨ادریس، ؛ ابن٣/٣٧٢

برای وجـوب اسـتعمال » علی«اند مزد شیر دادن، بر پدر واجب است، زیرا )، گفته٢٣٣البقره/ »(ِباْلَمْعُروِف 
) و معنای عبارت چنین است که بر پدر واجب است اطعام و پوشاک مـادر ٢/٧٢٦گردد (فاضل مقداد، می

). فقیهان همچنین از داللـت لفـظ ٢/٢٥٦ی تا، دهد (طوسی، بکه مطّلقه است مادامی که فرزند را شیر می
) سـخن ٢٣٦(البقـره/ » َعَلی اْلُموِسِع َقَدُرُه َوَعَلی اْلُمْقِتِر َقَدُرهُ «بر وجوب در آیات دیگر قرآن مانند؛ » علی«

).٢٢/٧٠٨٥اند (شبیری زنجانی، گفته
استفهامۀطلب فعل به شیو -٨-١

)، از اقسام جمالت انشائی است که گـاهی از ایـن ٣/٩٨معنی طلب فهم (راغب اصفهانی،استفهام به
) و بعضی از ایـن معـانی ٢/٢٥٤معنای حقیقی خارج شده و در معانی دیگری به کار رفته است (سیوطی، 
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جهت تنـوع در مانند امر، انکار و ترغیب در آیات االحکام آمده است که داللت بر مطلوبیت فعل دارد و بـه

مائده، خداوند پس از بیـان ۀسور٩١ۀاین ساختار هم استفاده شده است؛ در آیبیان، تشویق و تحضیض از
نَتُهـوَن «فرمایـد: بودن میگساری و قمار و بازدارندگی آن از یـاد خـدا و نمـاز میشیطانی کـه » َفَهـْل َأنـُتم مُّ

دوری از ) و بـرای تاکیـد بـر ٢/٢٥٤) یعنـی: انتهـوا (سـیوطی، ٢/٢٧٧معنای امر است (قطب راوندی، به
» َأَفال َتْعِقُلوَن «). همچنین عبارت ١/١٠٧؛ کاظمی، ٥٧محرمات مذکور در آیه آمده است (ملکی میانجی، 

اَس ِباْلِبرِّ َوَتْنَسـْوَن َأْنُفَسـکْم «ۀدر پایان آی )؛ بـه صـورت منفـی و معطـوف، در پـی ٤٤البقـره/ »(َأَتْأُمُروَن النَّ
نید (و خودتان هم عمل کنید).استفهام، حاکی از این معناست که تعقل ک

) انکاری است و جهت ترغیب و تشویق ٧٥النساء/ »(َوما َلکْم ال ُتقاِتُلوَن ِفی َسِبیِل الّلهِ «ۀاستفهام در آی
باشد و در آیه داللت واضحی بر وجوب هجرت از دار شرک و معذور بـودن ناتوانـان و وجـوب به جهاد می

؛ ١/٣٣٢وجود دارد (قطب راوندی، » آنان از دست مشرکان و کّفارسعی و تالش مؤمنین در راه استخالص«
) و آیات دیگـری نیـز در ایـن معنـا وجـود دارنـد ١/٤٠٠؛ فاضل مقداد، ٥/٢٤٠؛ طبرسی، ٢/١٠جرجانی، 

) احتمال هر یک از معـانی ١٠٥). در بعضی از آیات نیز(التوبه/ ١١١؛ التوبه/ ١١٩؛ االنعام/ ١٤٢عمران/ (آل
کْم َعلـی ِتجـاَرٍة «). استفهام در معنای ترغیب نیز مانند ١/٢٦٦وجود دارد(فاضل مقداد، امر و انکار َهْل َأُدلُّ

ِذی یْقِرُض الّلَه َقْرضـًا َحَسـناً «) و ١٠(الصف/ » ُتْنِجیکْم  ) کـه در آن ١١و الحدیـد/ ٢٤٥(البقـرة/ » َمْن َذا الَّ
عت خالصانه برای خدا آمـده اسـت ماننـد بـذل ) و طا٢/٥٤٢ترغیب به هرگونه عمل صالح(فاضل مقداد، 

جان در راه خدا، تحصیل علوم یا تحصیل واجبات، سعی در قضاء حاجات، قرض به محتاجین(جرجـانی، 
).٣/٧١؛ کاظمی، ٤٥٢؛ اردبیلی، ٢/١٦٢

طلب فعل با حروف ترجی و تحضیض-٩-١
رغبـت اسـت اّمـا در عـین حـال، چه مطلوب و مورد معنای امید و انتظار داشتن به حصول آنترّجی به

اطمینان به حصول آن وجود ندارد، و حّض و تحضیض یعنی تشویق کـردن و واداشـتن (راغـب اصـفهانی، 
» لوال«و » َأال«و از حروف تحضیض؛ » عسی«و » َلعلَّ «). در قرآن، از میان حروف و افعال ترّجی، ١/٤٧٠

داشت، امید، شاید و انتظـار در معنی چشم» لعّل «اند. کار رفتههای فقهی بهبیش از دیگر حروف برای گزاره
ـاَعَة «)، که گاه نسبت به امر مخوف است مانند ٤/١٣٩رود(راغب اصفهانی، کار میبه َو ما یْدریک َلَعلَّ السَّ

ای احکام در آیات قبـل بقره که پس از ذکر پارهۀسور٢٤٢ۀ) و گاه امر محبوب مانند آی١٧(شوری/ » َقریٌب 
منظور ترغیب بـه اندیشـیدن در آیـات خداونـد و احکـام او پرداخت متاعی شایسته به زنان مطلقه، بهمانند

که معنای ترجی در مورد خداوند صـحیح نیسـت یـا آن را بـه با توجه به این». لعلکم تتفکرون«فرماید: می
) که باز هم داللت ١/١٨١آشوب، برای تعلیل دانست (ابن شهر» کی«معنای مخاطبین باید نسبت داد و یا به
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عنوان غایت معنای غایت و هدف است و چیزی را که خداوند بهبر مطلوبیت دارد زیرا تعلیل در این آیات به

کار رفتـه اسـت (ر.ک. و هدف تعیین کرده است، مطلوب نیز هست. این لفظ در آیات االحکام بسیاری بـه
) ٦١و ٥٦، ٣١، ٢٧، النـور/ ٩٠-٨٩، ٦المائده/ ،٢٢١، ٢١٩، ١٨٩، ١٨٧-١٨٥، ١٨٣، ١٧٩، ١٥٠البقره/ 

بـودن موضـوع قبـل از آن نیـز که عالوه بر بیان مطلوبیت عملی که پس از آن آمده است معموال بـر مطلوب
ُقـوَن «فرمایـد: ) که پس از إخبـار از وجـوب روزه می١٨٣صوم (البقرة: ۀداللت دارد مثال در آی کـْم َتتَّ » َلَعلَّ

)، ایـن تعبیـر حـاکی از مطلوبیـت دو ١/١٧٥م روزه از گناهان دوری کنید (قطب راونـدی، یعنی: تا با انجا
نحل پس از بیان وجـوب عـدل و احسـان و دوری از فحشـاء، ۀسور٩٠ۀموضوع روزه و تقواست. نیز در آی

کْم َتَذکُرون«فرماید: امر، نهی و وعظ میۀمنکر و ستم با ساختارهای ماد ذکر شـود و بـه تا انسـان متـ» َلَعلَّ
های ذکر شده عمل کند.الهی در امر و نهیۀموعظ

خداونـد ۀعبارت است از: طمع ورزید و امیدوار شد و کاربرد آن از ناحیـ» عسی«معنای حرف ترجی 
)؛ ایـن لفـظ در بعضـی از آیـات ٢/٦٠٠به این جهت است که انسان از او امیدوار باشد (راغب اصفهانی، 

َأال ُتقـاِتُلوَن َقْومـًا َنکُثـوا «در » أال«). لفـظ ٥، التحـریم/ ١٩، النسـاء/ ٢٤٦البقره/ االحکام نیز آمده است (
نفـر بحـث شـده ۀ، که از آن بیش از همه در آی»لوال«) برای تحضیض است و نیز لفظ ١٢التوبه/ »(َأیماَنُهم

جـوب دارنـد (آخونـد در این آیه داللت بر و» لعل«و » لوال«اند ) و گفته١/٢٧٧ق، ١٤١٦است (انصاری، 
).٢٩٨خراسانی، 

مترتب کردن فعل بر شرطی پیش از آن-١٠-١
طلب فعل در قرآن کریم گاهی مترتب بر شرطی است که پیش از آن آمده است به عنوان مثـال عبـارت 

ه است کـه شـرط آن شرطیۀ) دربردارندۀ یک جمل٣٣(االسراء/ » َوَمْن ُقِتَل َمْظُلومًا َفَقْد َجَعْلنا ِلَوِلیِه ُسْلطانا«
است و حاکی از ثابت بـودن حـق قصـاص بـرای » َفَقْد َجَعْلنا ِلَوِلیِه ُسْلطاناً «و جزای آن » َمْن ُقِتَل َمْظُلوماً «

یعنی: فالواجب » َوَمْن َقَتَل ُمْؤِمنًا َخَطًأ َفَتْحِریُر َرَقَبةٍ «ۀ. آی)١٢/١٠٧، ١٣٧٤اولیای دم است (مکارم شیرازی، 
َع «گونه از عبارت گر وجوب آزاد کردن بنده در قتل خطأی است. همینذا این آیه بیانتحریر رقبة، ل َفَمْن َتَمتَّ

شود که قربانی به خاطر احرام شـخص ) استفاده می١٩٦(البقره/ » ِباْلُعْمَرِة ِإَلی اْلَحجِّ َفَما اْسَتیَسَر ِمَن اْلَهْدی
ِه «) و عبارت ١/٣٢٨د (فاضل مقداد، گرداش مستقّر میمتمّتع، بر او واجب و بر ذّمه وا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ِللَّ َوَأِتمُّ

در ابتدای همـین آیـه نیـز مطـابق همـین سـاختار اسـت. از عبـارت » َفِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما اْسَتیَسَر ِمَن اْلَهْدی
ِهنَّ ِإْن َأراُدوا ِإْصالحاً « ُبُعوَلُتُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِّ آیـد دسـت می) حکم جواز رجـوع در ایـام عـّده به٢٢٨(البقره/ » َو

خواهی شرط مباح بـودن رجـوع از نظـر فرماید که اصالح) و این آیه همچنین می٥/٩٩ق، ١٣٨٧(طوسی، 
، ٢٣٩، ١٨٤). آیات دیگر در این ساختار بسیار است ماننـد آیـات: ٣/٧تکلیفی است نه وضعی (طبرسی، 
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آن مانند دیگر جمالت خبری است.بقره که بحث از داللتۀسور٢٨٣و ٢٨٠

طلب فعل مقرون به وعد-١١-١
طلب فعل همراه با وعید از جانب خداوند، یکی دیگر از ساختارهای بیان مطلوبیت فعل اسـت کـه از 

). ٩٤٦توان نام بـرد (زرقـانی، نیز می» مترتب ساختن پاداش و ثواب بر فعل«های دیگری مثال؛ آن با عنوان
َه اْشتَریِإنَّ «در آیۀ  ةَ اللَّ ) که بر آن بـرای وجـوب ١١١(التوبه/ » ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن َأنُفَسُهْم َو َأْمَوالُهم ِبَأنَّ َلُهُم اْلَجنَّ

بهشـت بـرای آنهـا ۀ) برای تشویق و ترغیب مؤمنان به جهاد، وعد٢/٢٤٩جهاد استدالل شده است(یزدی، 
ِه َفیْقُتُلوَن َو یْقَتُلوَن «ۀع فعل جهاد با جملگاه عالوه بر إخبار از وقوداده شده است و آن » یَقاِتُلوَن فی َسِبیِل اللَّ

ا«الهی اعتماد و اطمینان پیدا کنند با عبارت ۀکه به وعدبرای این کیـد ۀوثیق» َوْعدًا َعَلیِه َحق این معامله را تأ
ۀنساء به جهادکنندگان وعـدۀسور٦٨تا ٦٦). نیز در آیات ١/٤٠٣وعدۀ خود قرار داده است (فاضل مقداد، 

پـاداش بـزرگ بـه مؤمنـان و پرهیزگـاران ۀپاداش عظیم و هدایت به صراط مسـتقیم داده شـده اسـت. وعـد
)؛ افزونـی نعمتهـا بـه ٢٤کنندگان دعوت خدا و رسول (االنفال/ بخشی به اجابت)؛ حیات١٧٩عمران/ (آل

کنندگان در راه خدا (البقـره/ ن اجر و ثواب به انفاق)؛ مضاعف شد٧سپاسگزاران نعمتهای خداوند(ابراهیم/ 
دامنـان کنندگان از لغو، پردازندگان زکـات و پاکفالح و رستگاری به خاشعین در نماز، دوریۀ)؛ وعد٢٦١

های خداوند در آیات قرآن است.های دیگری از وعده) نمونه٦-١(المؤمنون/ 
تقبیح ترک فعل-١٢-١

یـٌل ِلْلُمْشـِرکیَن «ۀکه خداوند در آیـعذاب بر ترک آن آمده است چنانۀدمطلوبیت فعل گاهی با وع َو َو
کوةَ  ِذیَن الیْؤُتوَن الزَّ دهنـد ویـل و عـذاب را بـرای بیـان ) در مورد مشرکانی که زکات نمی٧-٦(فصلت/ » الَّ

رآن شـدن قـهنگام خواندهانشـقاق تـرک سـجود بـهۀسـور٢١و ٢٠عقاب آورده است. همچنـین در آیـات 
). گاهی نیز ذکـر ٥/٤٣١، ١٣٨٨ایمانی و کفر و موجب غضب الهی خوانده شده است (صادقی تهرانی، بی

ـَه َغُفـوٌر «که از دو عبارت نامهای نیکوی خداوند در پایان آیات داللت بر تقبیح ترک فعل دارد چنان َفـِإنَّ اللَّ
بقره تهدید بر طالق، مشروعیت ایالء، متضمن ۀسور٢٢٧و٢٢٦در آیات » َفِإنَّ اللَه َسِمیٌع َعِلیٌم «و » َرِحیم

سوی زوجه بهتـر از طـالق اسـت، اسـتفاده شـده اسـت (جرجـانی، که رجوع کردن بهبودن ایالء و اینگناه
عذاب بر ترک ۀ)، وعد٧). ذکر عذاب شدید برای تقبیح ناسپاسی نسبت به نعمتهای الهی (ابراهیم/ ٢/٥٠٧

)، تعبیر به کفر برای ترک داوری بر اساس آیـات الهـی ٣٥-٣٤؛ التوبه/ ٣٧النساء/ ؛ ١٨٠عمران/ انفاق (آل
های دیگری اسـت کـه ) نمونه٥٩کنندگان نماز (مریم/ و وعید گمراهی و عذاب برای ضایع)،٤٤(المائده/ 

بـا نماز در آیات مذکور اسـت. ۀساختاری برای طلب شکرگزاری، انفاق، داوری بر اساس آیات خدا و اقام
شود: واجب، فعلی است که خداوند آن را بر بندگان فـرض و الزم که در تعریف واجب گفته میتوجه به این
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) لذا ساختار مورد نظر در مواردی که عقاب ١٧٠نموده و در ترک آن به ایشان رخصت نداده است (حسینی، 

ارد دیگر با توجـه بـه ظهـور بر ترک فعل مترتب شده است داللت بر وجوب فعل دارد و حکم تکلیفی در مو
آید.دست میساختارهای خبری در وجوب، داّل بر وجوب است و داللت بر ندب با توجه به قراین به

مدح فعل یا فاعل آن-١٣-١
ِإْن «ۀآمـده اسـت؛ ماننـد آیـ» ِنعـَم «مدح یک عمل یا مدح فاعل آن در قرآن گاهی با افعال مدح مانند 

َدقاِت َفِنِع  ا ِهیُتْبُدوا الصَّ عنوان ) که اجماال پرداخت صدقه به شکل آشکار، با فعل ِنعـَم بـه٢٧١(البقره: » مَّ
همـان آیـه، ۀکـه در ادامـبیان شده است چنان» خیر«عمل خوب معرفی شده است و گاهی با اسم تفضیل 

ِإْن ُتْخُفوها َوُتْؤُتوَها اْلُفَقراَء َفُهَو َخیٌر َلکْم «عبارت  تر صدقه، بهتر و خـوبۀخت مخفیانآمده است که پردا» َو
که بـرای تاکیـد بـر ٢نورۀسور٣٧ۀصورتهای دیگر است مانند آیارزیابی شده است. گاهی نیز مدح فعل به

هـم شـود ایـن تعبیـر آنشده است که گفته می» رجاٌل «مطلوبیت فعل نماز و زکات، از فاعلین آنها تعبیر به 
عرف لغت داللت بر احترام و اعتنا به شأن اشخاصی که مقصود از طور نکره و بدون الف و الم به حسببه

). ٨/٦٥٣داللت بر انسان قوی در اراده و تعقـل دارد (طباطبـائی، » رُجل«ۀآن هستند دارد، چون عادتا کلم
اند مثال در های مدح فاعل از لحاظ میزان داللت آن بر حکم تکلیفی فرق قایل شدهفقیهان گاهی میان شیوه

اقتضای معنای لـزوم را دارد؛ قیـد » کتب«) یک دیدگاه این است که اگرچه ساختار ١٨٠وصیت (البقره/ ۀآی
تر آن بود که بـه کند زیرا اگر وصیت تکلیفی واجب بود مناسبآن را به استحباب مؤکد تفسیر می» المتقین«

همین مطلب در مورد لفظ ) و١/٦١٥، ١٣٧٤، رفت(مکارم شیرازیبه کار می» المؤمنین«، »المتقین«جای 
). دیدگاه مقابل، ایـن اسـت ٤/٤٠٠بقره نیز گفته شده است (طوسی، الخالف، ۀسور٢٣٦ۀمحسنین در آی

ِقیَن «که الفاظ مذکور مانع از وجوب نیست بلکه عبارت  ا َعَلی اْلُمتَّ یعنی برای کسانی که دارای تقـوی » َحق
تنها مانع وجوب نیست بلکه تاکید بر وجوب است و ی نهباشند وصیت حق ثابت و واجب است و لفظ تقو

؛ سـبحانی، ٢/٣١٠، ١٣٨٤؛ صـادقی تهرانـی، ٢/١٩٣خود تقوی هم در هر حالی واجب است (طبرسـی، 
ا َعَلی اْلُمْحِسِنیَن «). به همین صورت، عبارت ١/٢٢٠، ١٣٨٨ باشد(کاظمی، نیز تاکیدی بر وجوب می» َحق

وص محسنین ذکر شده از نظر ترغیب و تحریض آنها و شرافت و احترام آنها ) و لذا اگر خص٢٤٧و ٣/١٠٥
؛ ٢/٥٩٦) بلکه واجب است که انسـان از محسـنین باشـد (طبرسـی، ٣١/٥١؛ نجفی، ٥٣٣است(اردبیلی، 
طور که احسان بر والدین و یتیمان واجب است احسـان بـر مطلقـات نیـز ) و همان٣/٢٣٧فخرالمحققین، 

ِقیَن «همین سوره نیز که تعبیر ٢٤١ۀ). در آی٤/١١٣، ١٣٨٤هرانی، واجب است (صادقی ت ا َعَلی اْلُمتَّ به » َحق
کار رفته است همین مطلب صحیح است که حکم موجود در آیه بر همه واجب است و ذکر متقین به جهت 

َکاِة یَخاُفوَن یْوماً «-٢ ِإیَتاِء الزَّ َالِة َو ِإَقاِم الصَّ ِه َو ُب فِ ِرَجاٌل َال ُتْلِهیِهْم ِتَجاَرٌة َوَال َبیٌع َعْن ِذْکِر اللَّ ».یِه اْلُقُلوُب َواْألَْبَصاُر َتَتَقلَّ
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دقی تهرانـی، ؛ صـا٢/٦٠٣شرافت و احترام آنها است نه این که بر غیر پرهیزگاران واجب نباشـد (طبرسـی، 

٤/١٤٢، ١٣٨٤.(
ۀسـور٢٢٢ۀکـه در آیـمدح، گاهی نیز با اظهار رضایت و محبت از فعل یا فاعل بیان شده است چنان

اِبیَن َویِحـبُّ «شـدن از حـیض، عبـارت بقرة پس از امر به اعتـزال از زنـان قبـل از پاک ـوَّ ـَه یِحـبُّ التَّ ِإنَّ اللَّ
ِرین اند. خداونـد در کنندگان و پاکیزگاِن محبوب الهی مدح شـدهعنوان توبهفان بهآمده است و مکل» اْلُمَتَطهِّ

) و اظهار محبـت از ١٠٩) و پرهیزگاران (التوبه/ ٧بسیاری از آیات با اظهار رضایت از سپاسگزاران (الزمر/ 
عمـران/ )، محسـنین (آل٧٦عمـران/ )، وفاکنندگان بـه عهـد (آل٣١عمران/ کنندگان خدا و رسول (آلپیروی

ــابرین (آل١٣٤ ــران/ )، ص ــدگان (آل)، توکل١٤٦عم ــران/ کنن ــه)، عدالت١٥٩عم ــده/ پیش )، ٤٢گان (المائ
) درصدد مدح آنها برای فعـل مـورد نظـر برآمـده ٤) و مجاهدان در راه خدا (الصف/ ٤پرهیزگاران (التوبه/ 

است. 
یا آن فعل یا فاعلش را مـدح کـرده به طور کلی هر فعلی که خداوند و رسولش آن را بزرگ شمرده باشند

امن و آرامـش داده ۀباشند یا با وصفی از فاعل آن ابراز رضایت کرده باشند یا نفی حزن و خوف نموده، وعد
) که هر ٢/١٠باشند و مانند اینها، همه داللت بر مطلوبیت فعل مشترک میان وجوب و ندب دارد (زرکشی، 

تار طلبـی مسـتقلی نیـز بررسـی شـود اگرچـه موضـوعاتی کـه در ایـن تواند در قالب ساخکدام از اینها می
گیرند غالبا اعتقادی و اخالقی هستند.ساختارها قرار می

کارگیري ساختارهاي خبري طلب فعلوجه به-2
کد خبریهۀاز نگاه بیشتر دانشیان اصول، جمل ای که در مقام انشاء است، داللت بر وجوب دارد و بلکه آ

کد بودن این جمالت بر وجوب این است کـه ١/٦٠؛ مظفر، ٧٠(آخوند خراسانی، از وجوب است  ) علت آ
قدر با اهمیت اسـت کـه گویـا تحّقـق آن را در خـارج مشـاهده خواهد بفرماید مساله آندر واقع، شارع می

، گونـه تعبیـراتشـود کـه این). از کالم بعضی دیگر از محققان استفاده مـی٧٠کند (آخوند خراسانی، می
که بعث و تحریک به انجام فعل وجود دارد تشویق روند؛ یعنی ضمن اینکار میمعموال در مقام تشویق به

گاه که بخواهد ضمن الزام به خواندن قرآن، تشویق که انسان در مورد فرزندش آنخاّصی هم هست مثل این
نیاز به گفتن من ندارد، او در ارتباط که فرزند من ؛ یعنی این»خواندفرزند من قرآن می«گوید: هم بنماید می

ق، ١٤٠٩قدر کامل شـده کـه الزمـه کمـالش، عبـارت از قرائـت قـرآن اسـت (خمینـی، با قرائت قرآن آن
ای بـر خـالف، موجـود نباشـد ). البته اقوال دانشیان فقه و اصول، مربوط به جایی اسـت کـه قرینـه١/٢٥٧

مطلوبیت فعل است، معتقدند ظاهر در وجوب است و داللت امر که در آن، إخبار از ۀکه در مورد مادچنان
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انـد ) و از آیاتی مثـال زده٨٠؛ حیدری، ١/٥٩؛ مظفر، ٦٤آن بر ندب محتاج قرینه است (آخوند خراسانی، 

) یا استحباب (النساء/ ٦٣؛ النور/ ٣٢؛ یوسف/ ١٢؛ االعراف/ ٥٨امر در آنها داّل بر وجوب (النساء/ ۀکه ماد
). نیز این اقـوال، بیشـتر ١/٢١٤، ١٣٧٤؛ مکارم شیرازی، ٢/١٨است (حسینی میالنی، ٣)٠٩؛ النحل/ ١١٤

شود و به سـاختارهای دیگـر کمتـر توجـه ناظر به جمالتی است که با عنوان إخبار از وقوع فعل نام برده می
خبار از وقـوع فعـل بقره که از داللت آن بر استحباب در بحث إۀسور٢٣٣اند؛ بنابراین در آیاتی مانند داشته

َضاَعةَ «تنها تاکید بر وجوب نیست بلکه عبارت بحث شد، نه مذکور دلیلـی ۀآیۀدر ادام» ِلَمْن َأَراَد َأْن یِتمَّ الرَّ
) ٦(الطـالق/ » َفِإْن َأْرَضْعَن َلکْم َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ «) و عبارت قرآنی ١/٢١٠بر عدم وجوب است (محسنی، 

). بعضی از دانشیان فقه نیز ایـن آیـه را ٢٣/١٢٧٨باشد (فیض کاشانی، عدم وجوب میدیگری برۀنیز قرین
کد بر استحباب دانسته ). ٣/٣٠٥اند (کاظمی، مطابق ساختار خبری آن آ

قرآن از ساختارهای خبـری حـاکی از مطلوبیـت فعـل، بـرانگیختن ۀرسد وجه اصلی استفادنظر میبه
کید بر استحباب یا وجوب فعل نیـز بـر همـین وجـه بـوده مکلف و تشویق او به انجام عمل بو ده است و تأ

انحاء مختلف، مکلف را بـه انجـام است که مکلف به انجام عمل ترغیب شود. به عبارت دیگر، خداوند به
ۀهای خاصی از موضوع تاکید فرمـوده اسـت تـا انگیـزفعل واجب یا مستحب دعوت کرده است و بر جنبه

ید یا تقویت گردد.وجود آعمل در او به

گیرينتیجه
شود؛ جمالتی که در ظاهر به معنـای خبـر امر شامل جمالت خبری نیز میۀطلب فعل عالوه بر صیغ

های وعـظ، فـرض، کتـب، حـّق و وصـی از جملـه امر، مادهۀاست ولی در واقع انشاء است. عالوه بر ماد
مکلـف؛ طلـب فعـل ۀاز تعلق فعل بـر عهـدساختارهای مطلوبیت فعل هستند. إخبار از وقوع فعل؛ إخبار

عذاب بر تـرک فعـل؛ ۀاستفهام، شرط، ترجی و تحضیض؛ وعید پاداش بر انجام فعل مطلوب؛ وعدۀشیوبه
تری نسبت به مدح فعل یا فاعل آن، از ساختارهای دیگر مطلوبیت فعل هستند. دانشیان فقه به میزان گسترده

هایی بر وجوب، استحباب یـا تاکیـد بـر وجـوب و اسـتحباب ن قرینهعنواعالمان اصول از این ساختارها به
شـود. وجـه اند که در موارد عدم وجود قرینه، حکم وجوب و یا تاکید بـر وجـوب اسـتفاده میاستفاده کرده

قرآن از ساختارهای خبری حاکی از مطلوبیت فعل، برانگیختن مکلف و تشویق او بـه انجـام فعـل ۀاستفاد

انـد(قطب سورة نحل، امر به عدل را بر وجه ایجـاب، و امـر بـه احسـان را بـر وجـه اسـتحباب گفته٩٠اگرچه برخی از دانشیان فقه در آیة -٣
است(شـبیری ) و بعضی نیز معتقدند مقصود از احسان در این آیه احسان واجب اسـت کـه مقصـود، کارهـای خـوب حیـاتی٢/٢١٠راوندی، 
).٢٢/٧٠٧٤زنجانی، 
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کار رفتـه وده است. ساختارهای دیگری نیز برای بیان مطلوبیت فعل در قـرآن کـریم بـهواجب یا مستحب ب

تواند ادامه داشته باشد.آنها میۀاست که غالبا در موضوعات اعتقادی و اخالقی است و تحقیق دربار

منابع
.قرآن مجید

ق.١٤٠٩آل البیت، قم، ، کفایة األصول،آخوند خراسانی، محمدکاظم
ق.١٤٢٥انتشارات زهیر، قم، کتاب القضاء،حمدحسن، آشتیانی، م

ق.١٤١٠دفتر انتشارات اسالمی، قم، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی،بن منصور حّلی، ادریس، محمدابن
ق.١٣٦٩دار البیدار للنشر، قم، متشابه القرآن و مختلفه،ابن شهرآشوب، محمدبن علی، 

ق.١٤٠٤قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، معجم مقائیس اللغه،، احمد، فارسابن
ق. ١٤١٤، دار صادر، بیروت، لسان العربمکرم، منظور، محمدبنابن

ق.١٤١٩نور نگار، قم، کتاب النکاح،اراکی، محمدعلی، 
المکتبة الجعفریة، تهران، بی تا.زبدة البیان فی أحکام القرآن،محمد، بناردبیلی، احمد

ق. ١٤١٥، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ انصاری، قم، کتاب المکاسبمدامین، بن محانصاری، مرتضی
ق.١٤١٦مجمع انتشارات اسالمی، قم، فرائد االُصول،، ------

تا.مجمع البحوث العلمیة، قم، بیاألنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع،محمد، بنبحرانی، حسین
.١٣٦٠ی محقق، بنیاد قرآن، تهران،تصحیح مهدوجوه قرآن،تفلیسی، ابوالفضل، 

ق.١٤٠٤، انتشارات نوید، تهران، تحقیق ولی الله اشراقی،تفسیر شاهی، آیات األحکاممخدوم، بنجرجانی، ابوالفتح
ق.١٤٠٤دفتر انتشارات اسالمی، قم، خمس رسائل،الله، جوادی آملی، عبد
ق.١٤١٠دار العلم للمالیین، بیروت، عربیة،تاج اللغة و صحاح ال-الصحاح حماد، بنجوهری، اسماعیل

ق.١٤٠٩مؤسسة آل البیت(ع)، قم، وسائل الشیعة،حسن، حر عاملی، محمدبن
ق.١٤١١دار الکتاب اإلسالمی، قم، تاریخ الفقه الجعفری،حسنی، هاشم معروف، 

ق.١٤١٥، بیروت، موسسه العارف للمطبوعاتمعجم المصطلحات األصولیة،حسینی، محمد، 
ق.١٤٢٨الحقائق، قم، تحقیق األصول،سینی میالنی، علی، ح

ق.١٤٢٠دار الفکر المعاصر، بیروت،شمس العلوم و دواء کالم العرب من الکلوم،سعید، بنالحمیری، نشوان
ق.١٤١٢دفتر انتشارات اسالمی، قم، اصول االستنباط،حیدری، علی نقی، 

چاپخانـه مهـر، قـم، کتاب الخلل فی الصالة،مهوری اسالمی ایران)، خمینی، روح الّله (رهبر انقالب و بنیانگذار ج
تا.بی

ق.١٤٠٩مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، مناهج الوصول الی علم االصول،، ------
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ق.١٤٢١مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، کتاب البیع،، ------

ق.١٤١٨مؤسسة إحیاء آثار اإلمام الخوئی، قم، وئی،موسوعه االمام خخوئی، ابوالقاسم، 
ق.١٤٢٤مؤسسة السبطین(علیهما السالم) العالمیة، قم، محاضرات فی المواریث،، ------

خسـروی حسـینی، مرتضـوی، ترجمه و تحقیـق غالمرضـا مفردات ألفاظ القرآن،محمد، بنراغب اصفهانی، حسین
.١٣٧٥تهران، 

ق.١٣٧٦تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بی نا، بیروت، لبرهان فی علوم القرآن،ازرکشی، محمدبن بهادر، 
ترجمه محسن آرمین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات مناهل العرفان فی علوم القرآن،زرقانی، محمدعبدالعظیم، 

.١٣٨٥فرهنگی، تهران، 
.١٣٨٨موسسة امام صادق(ع)، قم،الوسیط فی اُصول الفقه،سبحانی، جعفر، 

ق.١٤١٤مؤسسه امام صادق(ع)، قم، نظام الطالق فی الشریعة اإلسالمیة الغراء،، ------
ق.١٤١٥مؤسسه امام صادق(ع)، قم، نظام اإلرث فی الشریعة اإلسالمیة الغراء،، ------

مهـدی حـائری تصحیح محمد ابوالفضل ابراهیم، ترجمـه االتقان فی علوم القرآن،بکر، سیوطی، عبدالرحمن بن ابی
.١٣٨٠قزوینی، امیرکبیر، تهران،
ق.١٤١٩پرداز، قم، مؤسسة رایکتاب نکاح،شبیری زنجانی، موسی، 

ق.١٤١٥دفتر انتشارات اسالمی، قم، االنتصار فی انفرادات اإلمامیة، شریف مرتضی، علی بن حسین موسوی، 
ق.١٤١٣مؤسسة المعارف اإلسالمیة، قم، سالم،مسالک األفهام إلی تنقیح شرائع اإلعلی، بنالدینشهید ثانی، زین

.١٣٨٤امید فردا، تهران، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن،صادقی تهرانی، محمد، 
تا.، شکرانه، قم، بیالتفسیر الموضوعی للقرآن الکریم، ------
.١٣٨٨شکرانه، قم، ترجمان فرقان،، ------

ق. ١٤١٩ر هادی دجیلی، دار المصطفی، قم، تصحیح جعفما وراء الفقه،صدر، محمد، 
.١٣٦٢شرکت سهامی انتشار، تهران، پرتوی از قرآن،طالقانی، محمود، 

مؤسسة آل البیـت (ع)، ریاض المسائل فی بیان االحکام بالدالئل فی شرح مختصر النافع،طباطبائی کربالئی، علی، 
ق.١٤١٨قم، 

، محمدباقر موسوی همدانی، دفتر انتشارات اسـالمیترجمه ،لقرآنالمیزان فی تفسیر اطباطبائی، سیدمحمدحسین، 
.١٣٧٤قم، 

.١٣٦٠، گروه مترجمان، انتشارات فراهانی، تهرانۀترجممجمع البیان فی تفسیر القرآن،حسن، بنطبرسی، فضل
ق.١٤١٦کتابفروشی مرتضوی، تهران، مجمع البحرین،محمد، بنالطریحی، فخرالدین

تحقیق احمد قصیر عاملی، دار احیاء التراث العربی، بیـروت، بـی التبیان فی تفسیر القرآن، حسن، بنطوسی، محمد
تا.
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ق. ١٣٨٧تحقیق محمدتقی کشفی، المکتبه المرتضویه، تهران، المبسوط فی فقه االمامیه،،------
ق. ١٤٠٧، دار الکتب االسالمیه، تهران، تهذیب األحکام، ------
ق.١٤٠٧تصحیح علی خراسانی و دیگران، دفتر انتشارات اسالمی، قم، الف،الخ، ------

، تصحیح گروه پژوهش موسسه آل البیت(ع)، موسسه آل البیت(ع)، قم، تذکره الفقهاءیوسف، بنعالمه حلی، حسن
بی تا.

ق.١٤١٣دفتر انتشارات اسالمی، قم، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة،، ------
ترجمه عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، پاسـاژ کنز العرفان فی فقه القرآن،عبدالله سیوری حلی، مقدادبنفاضل مقداد، 

.١٣٨٥قدس، قم، 
ق.١٣٨٧اسماعیلیان، قم، إیضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعد،حسن، فخرالمحققین، محمدبن

ق.١٤١٠نشر هجرت، قم،کتاب العین،احمد، بنالفراهیدی، خلیل
تا. دارالعلم، بیروت، بیالقاموس المحیط،بادی، محمدبن یعقوب، الفیروزآ

ق.١٤٠٦کتابخانه امیرالمؤمنین علی(ع)، اصفهان، الوافی،فیض کاشانی، مالمحسن، 
دار الرضی، قم، بی تا.المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی،محمد، بنالفیومی، احمد

ق.١٤١٢دار الکتب اإلسالمیه، تهران، ن،قاموس قرآاکبر، قرشی بنابی، علی
ق. ١٤٠٥الله المرعشی النجفی، قم، ، مکتبه آیهفقه القرآنالله، هبةقطب راوندی، سعیدبن
ق.١٤٢١سازان ظهور امام عصر، قم، زمینهجامع الخالف و الوفاق،قمی سبزواری، علی، 
ق.١٣٨٩تهران، ، مرتضوی،مسالک االفهام إلی آیات االحکامکاظمی، محمدجواد، 

ق. ١٤٢١سمت، تهران، ۀمؤسستاریخ فقه و فقها،گرجی، ابوالقاسم، 
ق.١٣٨٢المکتبة اإلسالمیة، تهران، شرح الکافی،مازندرانی، محمدصالح، 
ق.١٤٢٤دفتر انتشارات اسالمی، قم، الفقه و مسائل طبیة،محسنی، محمد آصف، 

الله مرعشی نجفی، قـم، انتشارات کتابخانه آیةقرآن و السنة،القصاص علی ضوء الالدین، مرعشی نجفی، سیدشهاب
ق.١٤١٥

ق.١٤٠٢مرکز الکتاب للترجمة و النشر، تهران، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم،مصطفوی، حسن، 
.١٣٧٥اسماعیلیان، قم، أصول الفقه،مظفر، محمدرضا، 

.١٣٧٤تهران، دار الکتب اإلسالمیة، ،تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر، 
ق.١٤٢٤ابی طالب(ع)، قم، بنانتشارات مدرسه امام علیکتاب النکاح،،------

ق.١٤٠٠مؤسسة الوفاء، بیروت، بدائع الکالم فی تفسیر آیات األحکام،ملکی میانجی، محمدباقر، 
(ع)، بیـروت، مؤسسـة آل البیـتمدارک األحکام فی شرح عبادات شـرائع اإلسـالم،علی، بنموسوی عاملی، محمد

ق.١٤١١
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ق.١٤١١دفتر انتشارات اسالمی، قم، المرام فی شرح مختصر شرائع اإلسالم،، نهایة ------

ق. ١٤٠٤، دار احیاء الثراث العربی، بیروت، جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالمنجفی، محمدحسن، 
ی، محمد حسن شفیعی، مؤسسة دائرة ترجمه شاهرودجواهر الفرائض در ارث،محمد، الدین طوسی، محمدبننصیر

ق.١٤٢٦المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت(ع)، قم، 
ق.١٤١٤دار الفکر، بیروت، تاج العروس من جواهر القاموس،الواسطی، زبیدی، 

ق.١٤٢٦سماء قلم، قم، الجواهر الفخریة فی شرح الروضة البهیة،الله، وجدانی، قدرت
ق.١٤١٥اعیلیان، قم، ، اسمفقه القرآنیزدی، محمد، 


