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 تکرارداللت امر بر مرٌ با 

داللت امر بر مره با 
 تکرار

آیا مره و : سطح اول
تکرار جزء موضوع 

 له امر است؟

آیا اطالق :سطح دوم 
امر اقتضایی نسبت به 

 مره یا تکرار دارد؟
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 تکرارداللت امر بر مرٌ با 

 نسبت ارسالیه هیأت امر

در موضوع 
له یا مدلول 
مطابقی نه 
مره وجود 
دارد و نه 

 تکرار

اگر امری 
صادر و مقید 

به مره یا 
تکرار کنیم، 
هیچ مجازیتی 

 الزم نمی آید
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با مراجعٍ بٍ يجذان لغًی خًدمان می بیىیم در جایی کٍ پدذری بدٍ    •
ي ومی گًیذ یک بار یا صذ بار، يقتی ایه وان بخر فرزوذش می گًیذ 

 . فرزوذ یک بار وان خریذ، احساس می کىیم بٍ امر اتیان کردٌ است

يقتی مًال بدٍ عددذ خدًدش    . مًالی شرعی َم َمیه طًر استدر •
ي اي یک بار وماز خًاوذ، بٍ امدر اتیدان کدردٌ    وماز بخًان می گًیذ 

 . است
باشدذ  اطالق امر دال بر مرٌ يجذان لغًی اقتضا می کىذ کٍ بىابرایه •

 .ي با یک بار اتیان مأمًر بٍ، امر امتثال شًد



5 

 داللت امر بر مرٌ با تکرار

اکرم 
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وجوب 
تحقق 

طبیعت 
اکرام در 
صورت 
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طبیعت 
 عالم
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 اکرم العالم
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مامور به 
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طبیعت 
اکرام در 
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 اکرم العالم

ارسال 
مامور به 

سوی 
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اکرام 
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برای هر 
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اگر یک فرد از عالم را یک بدار اکدرا    است سؤال کىیذ کٍ ممکه •
 ؟کرد ، آیا در برخًرد بعذی َم بایذ اي را اکرا  کىم

در پاسخ می گًییم ایه مسلم است کٍ طدیعت عالم با يجًد َر فرد  •
از افراد آن طدیعت َرچىذ در برخًردَای مختلد،، مددذدام مًجدًد    
می شًد ي طدق آن گسارِ شرطی اتیان یک فرد از طدیعت اکدرا  بدر   

 . عُذٌ خًاَذ آمذ
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ًىتِ ثشهٖ گشدد ثِ ًَؼ ًگبُ ًسجت ثِ هَضَؼ وِ اهشٕ هفشٍض ّؤ •
الَرَد لحبظ ضذُ است ٍ گش ًِ دس ًبح٘ٔ هَضَؼ ٍ دس ًبح٘ٔ هتؿلك 
ّ٘چ هذلَل لفػٖ ٍ ٍضؿٖ وِ داللت ثش ضوَل٘ت ٗب ثذل٘ت وٌذ، ٍرَد 

 .ًذاسد
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اٗي ثحخٖ وِ دسثبسٓ اهش، هتؿلك ٍ هَضَؼ آى گفت٘ن، دس هَضَؼ ؾ٘ي •
 . ٍ هحوَل گضاسُ ّبٕ خجشٕ ّن صبدق است

« الٌبس»، اطالق دس ًبح٘ٔ هَضَؼ ٗؿٌٖ «الٌبس حبسٌٓ»هٖ گَٗ٘ن ٍلتٖ •
 . هف٘ذ ثذل٘ت است« حبسٌٓ»هف٘ذ ضوَل٘ت ٍ دس ًبح٘ٔ هحوَل ٗؿٌٖ 
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ِ ام گَٗب • ّش آتطیٖ ریشدٕ اص اریشاد    »هي ثِ لحبظ هذلَل اطاللٖ گفت
دس حم٘مت ٗگ گضاسٓ ضشطٖ دس آًزیب اسیت ویِ    . «حشاست سا داسد

ٖ گَٗذ  اگش طج٘ؿت آتص هَرَد ضذ، طج٘ؿت حیشاست ّین دس آى   »ه
 . «ٍرَد خَاّذ داضت
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دس اٌٗزب هفشٍض دس ًػش گشرتِ ضذُ است ثِ اٗي هؿٌب وِ ّش هَضَؼ •
ٖ وٌیذ، طج٘ؿیت آتیص هحمیك         ثبس وِ رشدٕ اص آتص تحمیك ی٘یذا هی

ٖ گشدد طج٘ؿت حشاست ثِ . دس ًبح٘ٔ هحوَل ّن ثذل٘ت هطشح است. ه
ٖ ضَد  .ٍرَدٕ رشدٕ اص حشاست هَرَد ه
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ٖ وٌذ وِ ّش آتطٖ ثِ ًحَٕ « الٌبس حبسٓ»ثِ ّو٘ي دل٘ل گضاسٓ  • ث٘بى ه
ٖ وٌذ وِ ّیش آتطیٖ ّیش دسریِ إ اص      اص اًحبء داـ است اهب ث٘بى ًو
ٖ وٌیذ ٍ دس     حشاست سا داسد؛ چَى دس ًبح٘ٔ حبسٓ ضوَل سا ث٘یبى ًوی
ٖ گَٗذ ٗىٖ اص آتص ّب  ٖ وٌذ ٍ ًو ًبح٘ٔ هَضَؼ ّن ثذل٘ت سا ث٘بى ًو

ٖ گَٗذ ّش آتطٖ اٗي چٌ٘ي است  .حشاست داسد ٍ ثمِ٘ ًذاسًذ، ثلىِ ه
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هتىلن ًِ دس هَضَؼ ٍ ًِ دس هحوَل ّ٘چ اضبسُ إ ثِ ّش ٗیب ٗىیٖ    •
ًىشدُ است ٍ هب اٗي ًىتٔ ثیذل٘ت ٍ ضیوَل٘ت سا اص اطیالق ٍ اٌٗىیِ     

 .ًگفتِ است، ثشداضت هٖ وٌ٘ن
ضْ٘ذ صذس ی سضَاى اهلل ؾلِ٘ ی ثؿذ اص تَض٘ح اٗي ثحیج اهیَسٕ سا     •

 . ثِ ؾٌَاى ًتبٗذ ثحج روش وشدًذ
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ثِ لحبظ ؾبلن تطج٘ك است ًِ ثِ لحیبظ  « أوشم الؿبلن»ضوَل٘ت دس . 1•
ؾبلن رؿل؛ ٗؿٌٖ اٗي طَس ً٘ست وِ هَال ثشإ ّش ؾبلوٖ ٗه ٍرَة 
اوشاهٖ سا لشاس دادُ ثبضذ، ثلىِ دس ٍالؽ هَال ٗه رؿل ٍ اؾتجبس ولٖ 
ث٘طتش ًذاسد ٍ آى اؾتجبس ٍرَة ات٘بى طج٘ؿت اوشام ثشإ طج٘ؿت ؾبلن 
است اهب اص آًزب وِ ثِ ّش رشدٕ اص ارشاد ؾبلن، طج٘ؿیت ؾیبلن تحمیك    
ٖ وٌذ، ثبٗذ ثشإ ّش ٗه اص ارشاد ؾبلن، ٗه رشد اص طج٘ؿت اوشام  ی٘ذا ه

اٗي ثبٗذ، ثذاى هؿٌب ً٘ست وِ ثیشإ ّیش ٗیه اص اٗیي     . سا هحمك وٌ٘ن
ِ إ تَسط هَال رؿل ضذُ است  .ؾبلوبى ٗه ٍرَة رذاگبً
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اى ّزا االًحالل رٖ طشف الوَضَؼ ٍ ؾذهِ رٖ طشف الوحویَل   -3•
ٍ الوتؿلك اًوب َّ هي ضئَى ؾبلن التطج٘ك ٍ الفؿل٘ٔ ٍ ال سثط لِ ثؿیبلن  
الزؿل ٍ لْزا رَْ ل٘س هي الوذال٘ل الَضؿّ٘ٔ أٍ اإلطالل٘یٔ نى اللفیع   
ثىل دالالتِ اًوب ٗىطف ؾي ؾبلن الزؿل دٍى ؾبلن التطج٘ك ٍ الفؿل٘یٔ  
ٍ الزؿل ٌّب ٍاحذ ؾلى ول حبل، ثخالف الطوَل٘ٔ ٍ الجذل٘ٔ رٖ ثیبة  
الؿوَهبت الَضؿّ٘ٔ ربًِ لذ ٗفشض رْ٘ب اى أدآ الؿوَم هي لج٘یل ولویٔ   

( إٔ)لذ ٍضؿت للؿوَم الطوَلٖ ٍ أى ولؤ ( أوشم ول ؾبلن)رٖ ( ول)
ٍضؿت للؿوَم الجذلٖ نى الوَلى رٖ ثبة الؿوَم ٌٗػیش للیى االریشاد    
ثٌحَ لروبلٖ ٍ ال ٗمتصش ًػیشُ ؾلیى رات الطج٘ؿیٔ، ٍ حٌ٘ئیز رتیبسٓ      

 ،ٗلحػْب ضوَل٘ب ٍ أخشى ٗلحػْب ثذل٘ب

126: ، ص2 ج( الُاشمی)بحًث فی علم األصًل   
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ٍ اهب رٖ ثبة الوطلمبت رال ٗشرؽ الفشق ث٘ي الوتؿلك ٍ الوَضَؼ للى  •
ثبة داللٔ اللفع ٍ ال للى لحبظ الویَلى، ریبى ویال هیي الوَضیَؼ ٍ      

لذ دل ؾلى رات الطج٘ؿٔ هیي دٍى اى ٗىیَى   ( أوشم الؿبلن)الوتؿلك رٖ 
أحذّوب داال ؾلى الجذل٘ٔ ٍ اٙخش ؾلى الطوَل٘ٔ ٍ الویَلى أٗایب لین    
ٗلحع اال رات الطج٘ؿٔ ٍ اًوب الطوَل٘ٔ ٍ الجذل٘ٔ ٌّب هیي ضیئَى ؾیبلن    
التطج٘ك ٍ الفؿل٘ٔ، ح٘ج اى الوَضیَؼ ٗىیَى هفیشٍض الَریَد ریٖ      
الوشتجٔ السبثمٔ ؾلى الحىن ر٘ىَى لِ تطج٘مبت هتؿذدٓ رتتؿذد ال هحبلٔ 
تطج٘مبت الحىن ثٌ٘وب الوتؿلك ال ٗىَى هفیشٍض الَریَد، ثیل انهیش     
   ِ  .ًفسیییِ ٗیییذؾَ للیییى لٗزیییبدُ ریییال هؿٌیییى لالًحیییالل ر٘ییی

 

126: ، ص2 ج( الُاشمی)بحًث فی علم األصًل   
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طج٘ؿت اٍلٖ اطالق التابٕ ضوَل٘ت ٗب ثذل٘ت داسد اهیب هوىیي اسیت    . 2•
ثگَٗیذ  « أوشم الؿبلن»هبًؿٖ اص اٗي التاب ی٘ذا ضَد؛ هخالً اگش هَال ثِ ربٕ 

ٗؿٌٖ الف ٍ الم ث٘بًگش طج٘ؿت سا ً٘یبٍسد ٍ تٌیَٗي ث٘یبٍسد،    « أوشم ؾبلوبً»
دس ٍالؽ تٌیَٗي دس اٌٗزیب هیبًؽ    . اطالق التابٕ خَد سا اص دست هٖ دّذ

ٖ ضَد، ثلىِ هف٘ذ ثذل٘ت خَاّذ ثَد اٗي « أوشم ؾبلوبً»ثٌبثشاٗي . ضوَل٘ت ه
ٖ وٌذ وِ اگش ثب رشدٕ اص ارشاد ؾبلن ثشخَسد وشدٗن، ثبٗذ اوشام  همذاس ث٘بى ه
وٌ٘ن ٍ ثب اوشام ٗه رشد اص ارشاد ؾبلن ثِ ٍغ٘فِ ؾول ضیذُ اسیت ٍ ثیشإ    

ؾلیت آى اسیت ویِ تٌیَٗي     . رشد دٍم دٗگش ٍرَة اوشاهٖ دس وبس ً٘ست
ٖ وٌذ ٍ اٗي تٌى٘ش غَْسش دس ثذل٘ت اسیت ٍ دس ٍالیؽ    داللت ثش تٌى٘ش ه

 .تٌَٗي دس اٌٗزب هف٘ذ ل٘ذ ٍحذت خَاّذ ثَد



21 

 تکرارداللت امر بر مرٌ با 

گفت٘ن هَضَؼ هفشٍض الَرَد اسیت ٍ هتؿلیك هطلیَة الَریَد     . 3•
اهب اٌٗىِ هَضَؼ هفشٍض الَرَد است، همصَد رشض احجیبتٖ  . است

است ٍ اٌٗىِ ثِ لحبظ رْن ؾشرٖ هب چٌ٘ي هفشٍضی٘تٖ سا اص ؾجیبست   
ثفْو٘ن ٍلٖ اگش اٗي ریشض، ریشض حجیَتٖ ثبضیذ، دس اٗیي صیَست       

: هخالً اگش هَال ثفشهبٗیذ . التابٕ ثشإ ضوَل٘ت ٍرَد ًخَاّذ داضت
دس اٌٗزب ٗه هَضَؼ داسٗن وِ التشاة است ٍ ٗیه  « ت٘وّ٘ن ثبلتشاة»

 . هتؿلك وِ ت٘ون است
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ّش رب  خبن دٗیذٕ، ثیب آى آى تی٘ون    »ؾجبست اٗي ً٘ست وِ هؿٌبٕ •
؛ صٗشا هتفبّن ؾشرٖ اٗي ً٘ست وِ ّش ثبس طج٘ؿیت تیشاة تحمیك    «وي

ی٘ذا وشد، ثبٗذ طج٘ؿت ت٘ون تحمك ی٘ذا وٌذ، ثلىِ هتفیبّن ؾشریٖ اٗیي    
 است وِ ٍلتٖ لشاس است ت٘ون وٌ٘ذ، ثب خبن ت٘ون وٌ٘ذ 

ٖ تَاً٘ذ تی٘ون  ٍ • ٖ خَاّذ ثگَٗذ آى چ٘ضٕ وِ ثب آى ه ثِ تؿج٘ش دٗگش ه
 . وٌ٘ذ، تشاة است

اٗي خطبة تشاة دس همبم احجبت ٍ تفبّن ؾشرٖ هفشٍض الَریَد  دس •
 .ً٘ست، ثلىِ هفشٍض الَرَد حجَتٖ است؛ ٗؿٌٖ دس ٍالؽ تشاثٖ ّست
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 .122ی  121، ظ 2 ثحَث رٖ ؾلن انصَل، د . •
ٖ ضیَد ویِ دس آٌٗیذُ ثیِ     . • ثؿاٖ اص اٗي ًتبٗذ ثِ ثحج ًْٖ هشثَط ه

 .  آى ّب خَاّ٘ن یشداخت

 .126ی  123، ظ 2 ثحَث رٖ ؾلن انصَل، د . •
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اى همصَدًب هي الوَضَؼ الّزٕ ًمَل ؾٌِ اى همتاى طجؽ الحىین   -5•
اًحاللِ ثلحبغِ ل٘س هب ٗىَى همذس الَریَد حجَتیب أٍ ٗىیَى هتؿلیك     
الوتؿلك ثل هب ٗىَى الىالم ثحست همبم اإلحجبت ٍ الفْین الؿشریٖ داال   

 ( أوشم الؿبلن)ؾلى وًَِ همذس الَرَد وبلؿبلن رٖ 

126: ، ص2 ج( الُاشمی)بحًث فی علم األصًل   
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اهب هب لن ٗىي للىالم داللٔ ؾشرب ؾلى وًَِ همذس الَرَد هیي لج٘یل   ٍ •
ریال ٌٗحیل الحىین    ( ت٘ون ثبلتشاة أٍ تَضأ ثبلوبء)التشاة ٍ الوبء رٖ 

ثلحبغِ، ٍ اى وبى هتؿلك الوتؿلك ؾشرٌب هي الخبسد اًِ همذس الَرَد ٍ 
ضشط للحىن ووب َّ الحبل رٖ الوخبل٘ي نى انهش ثبلت٘ون ثیبلتشاة أٍ  

تی٘ون ثیبلتشاة ٍ تَضیأ    )الَضَء ثبلوبء ثحست الوتفبّن الؿشرٖ ریٖ  
 لن ٗؤخز رِ٘ التشاة ٍ الوبء همذس الَرَد، ( ثبلوبء

126: ، ص2 ج( الُاشمی)بحًث فی علم األصًل   
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• ٍ ِ  .لْزا لَ ال الذل٘ل الخبسرٖ وٌب ًفْن لضٍم لٗزبد الوبء ٍ الَضَء ثی
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