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 «معن ج محمد   آهل الطلرهي    اللع  لي  اعدائهم ا لي  الّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »

 مره و تکرار

مخصوص  باحثی که تا به حال بررسی شدصیغه امر مطرح است، بعضی از م کرار از مباحثی است که در خصوصبحث مرة و ت

که شامل ماده و هیئت  صیغه امر است ولی این جا مربوط به و مشابهات آن بودباره هیئت افعل بلکه به طور کلی در یغه امر نبودص

بلکه صیغه امر نبود  خصوص مورد بحث لهحظر مساالاو توهم  از حظربعد  ردر بحث گذشته وقوع ام . به طور مثالآن می شود

و  مجموع مادهاست که شامل  صیغه امر زسخن ا اما در ما نحن فیه .برساند مورد نظر بود راهیئت افعل و هر چیزی که معنای امر 

  ؟می کند یا تکرار یا هیچکدام ةاین است که آیا صیغه امر داللت بر مر ،رپس اینجا مسأله مربوط به صیغه ام می باشد. هیئت

 ح محل نزاعتنقی 

جهت باید مورد بررسی  برای اینکه موضوع بحث مشخص شود چند ؟چیست ع بحث در ما نحن فیهکه موضو باید دانست اساساً

  ؛دیرقرار بگ

امر  به ماده است یا متعلق رر مربوط به هیئت امبر مره یا تکرا رین نزاع در داللت صیغه امطور کلی اجهت این است که ب اولین

 ریا تکرا صیغه امر دال بر مره می گوییمپس دقیقا باید معلوم شود منظور از اینکه  .و ماده مرتبط است مجموع هیئت یا بهاست 

 ؟ددبر می گر نزاع به کدام بخش است

 ؟یا تکراراست ر بر مره داللت صیغه اما بحث کنیم م که دومین جهت این است که منظور از مره و تکرار چیست

 نزاع در ماده یا هیئت یا هردو :جهت اول

 قول اول: نزاع در هیئت امر 

  و کاری به ماده ندارد.امر است  معتقدند این نزاع مربوط به هیئت ولیونجمعی از اص
 دلیل اول

دلیل ایشان این  .است ر؛ مربوط به هیئت اممره داللت دارد یا تکرارکه صیغه امر بر ینا رنزاع د این است که نظر صاحب فصول

و بر ماهیت و طبیعت داللت می کند  باشد صرفاً «ال و تنوین»اگر خالی از  ،سکاکی ادعای اجماع کرده بر اینکه مصدراست که 

است  همان مصدر رده اممامنظور از   .«التدل اال علی نفس الماهیة» ر. پس ماده اممورد نظر نیست ،هیچ چیز دیگری کنار آن

و ماده عنوان مصدر و خود ضرب به  «ب ر ض»از  تدارد که عبارت اس رب یک مادهاین اض ییم اضرب؛وقتی ما می گو یعنی

د اره داللت داختالف در آن وجود دارد که آیا بر مرین اکه  نمی توان گفت محل اختالف نیست.کالم است  که اصلهمه مشتقات 
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 .ه یا تکرار داشته باشد نمی تواند ناشی از ماده باشدداللت بر مربخواهد  رصیغه امو اگر  ستمصدر مورد اختالف نیپس  .یا تکرار

  .استامر بلکه ناشی از هیئت 

، که ماده یعنی ماهیتاضرب عالوه بر معنای مصدری ضرب  گفته می شود یوقت هک است یندر واقع بحث در ابه عبارت دیگر 

از ستفاد از ماده است قید مره یا تکرار زائد بر ماهیت که میعنی  ؟کند قید مره یا تکرار اخذ شده یا نه یضرب بر آن داللت م

ه و تکرار صیغه امر در مر : نزاع درپس صاحب فصول به استناد ادعای اجماع سکاکی می فرماید ؟هیئت قابل استفاده است یا خیر

غیر از  ماده به هیچ چیزی «نفس الماهیهعلی اال التدل » رکه ماده ام امر زیرا اجماع داریم دام بر می گردد به هیئتیا هیچ ک

ی از شتکرار را نا بنابر این باید داللت صیغه بر مره وو مره و تکرار و امثال آن خارج از مدلول ماده است. داللت نمی کند  ماهیت

ش فی نفسه جز که خود امر باعث می شود آن ماده ا این هیئت، که آیجستجو کنیمو ریشه اختالف را در هیئت  مهیئت بدانی

  ؟4پیدا کندمره یا تکرار اضافی معنای  طبیعت را نمی رساند،
 دوم دلیل 

مشتقات از نظر ماده نیز این است که،  ناشای دلیل  ت.سا معتقد است نزاع در مره و تکرار مربوط به هیئتمحقق خراسانی نیز 

تکلم م، نهیمضارع، امر،  ،هیئت ماضی مثال .ها استمایز می کند هیئات آنمت آنچه که مشتقات را از یکدیگر و یکسان می باشند

، اسم ، ضربتُضربُ، نَضربِاَ، ضربُیَ ،ضربال تَ ،ضرباِ ،برَست ضَسان اماده اصلی یک همه اینها آن ردوحده، متکلم مع الغیر، 

پس از حیث ماده  «ب ض ر»یعنی شان یک چیز است ه ماد ضراب همه این مشتقات ه،غلب، صیغه مبامضرو، اسم مفعولفاعل، 

و  است مثل هیئت اسم فاعل ین مشتقات تفاوت ایجاد شود هیئتکه باعث می شود بآن چیزی  ستمشتقات نی تفاوتی بین این

 .به معنای کتک خوردنو یکی به معنای زدن است یکی  کهکه با هم متفاوت است اسم مفعول 

به  می کند یا تکرار یا هیچکدام،در اینکه صیغه افعل داللت بر مره  اگر قرار بود نزاع .این تفاوتها همه به هیئت بر می گرددلذا 

و ع را در صیغه ماضی نداریم این نزادر حالیکه د این نزاع در سایر مشتقات و هیئات هم پدید می آمد. بای ،ماده مربوط باشد

هیچ لذا  .این نزاع مربوط به هیئات استنشان دهنده این است که  ستاین نزاع نی ماضی و مضارع در صیغه می بینیمکه  همین

در ن داللت می کند بر زد سوال شود ضربکه  تا کنون دیده نشده .وقت بحث نمی کنیم که ضرب داللت بر مره می کند یا تکرار

 درآیا که  داللت می کند که یضرب یک بار یا زدن در زمان گذشته به صورت مکرر یا در یضرب این بحث مطرح نشدهگذشته 

در هیئت امر این  فقط ن صیغ و هیئات این بحث نیست ومین که در آه .خیرفعل زدن اتفاق می افتد یا  زمان حال مرتا یا مکررا

نیز  ماده این نزاع در ه مشتقات یکسان است و اگرهم رگردد و ماده دی مت بر یئاز این است که نزاع به ه یحاک بحث مطرح شده

 مطرح نیست مشتقات دیگردر  بحث مطرح می شد درحالیکه این باید تقات نیزدر سایر مشمطرح بود،

 اشکال محقق خراسانی به دلیل اول

؛ معروف است در رابطه با معنای مصدر .مبنایی استیک اشکالی البته  که به استدالل صاحب فصول اشکالی دارندمحقق خراسانی 

ضارب مضروب . ات مصدر است. یعنی ماده سایر افعال و هیئمشتقات از مصدر اخذ می شود همهو مصدر اصل کالم است که 

ی مصدر هم ناز مشتقات است. یعه خودش یکی لکبست، ماده مشتقات نی راما فی الواقع مصد .ضرب یضرب و اضرب و هکذا

از مشتقات است  یو مضروب خودش یک بو در کنار ضار بَرَرب در عرض ضَ. ضَو ماده مستقل است خودش دارای هیئت
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مصدر  انند مشتقات دیگر است منتهی هیئتی مصدر اخذ کنیم بلکه مصدر خودش مشتقکه ما همه مشتقات را از م ستور نیاینط

 .دیگری استئت رثالثی مزید یک هیهیئت است و د مجرد یک یثدر ثال

مصدر زدن را  ست.لذا وقتیمشتقات نی ماده سایر ،مصدر د کهخودش دارای یک هیئت خاصی است نشان می ده مصدرینکه ا

یا سه هیئت دو  ،هنگام بیان مصدرنگاه می شود لغتکتب  . همچنین وقتی به ربرب نه ضِضَ گفته می شود، دمی کنندرعربی بیان 

 مانند ش نشان دهنده این است که مصدر هماین خود. درا بیان کرآن  بتوانبا هر هیئتی  که خاص بیان می شود و اینطور نیست

همه  ر. پس آنچه که دشونداز مصدر اخذ  که سایر مشتقاتطور نیست  ای دارد و اینو ماده  سایر مشتقات یک هیئتی دارد

 رموجب تفاوت با سای رده کهو هیئتی پیدا ک یزی اخذ شدهیک چحتی مصدر هم ماده اش از  .مشتقات محفوظ است ماده است

ماده می  همیننیز اسم فاعل و اسم مفعول وجود دارد در همه مشتقات مصدر و  ریعنی همان ماده ای که د .استه مشتقات شد

 باشد.

 ق خراسانیواقع محق ردچه معنا است با این حساب با این تفسیر د مصدر اصل کالم است به وشه می فتاینکه گ پس ماده چیست؟

 ماینکه گفته می شود مصدر اصل کالمی فرمایند:  محقق خراسانی. از بین بردنداشتقاقات  اصل بودن مصدر را برای سایرو ریشه 

او  عاولین وض ه معنایش این است که وقتی واضع می خواست وضع کندبلکاصلی است  که مصدر ماده تسین نیعنایش ااست م

را خواسته  با زدن ولی وقتی آن بوده که داللت کند بر معنای مرتبطذهن واضع  ریعنی یک ماده ای د .مصدر بوده استمربوط به 

 وضع کرد برای زدن. رب راعل قرار داد و ضَآن را در هیئت فَ می گرفت لذاموضوع قرار دهد باید یک هیئتی در نظر بیان کند و 

د ولی خودش نیز در این ماده مشترکن با مصدر نی سایر مشتقاتع. یوضع کرد خصوصیت این مشتقات دیگر را با مالحظه سپس

واضع است.  که مصدر در وضع مقدم بر سایر هیئاتلذا اینکه گفته می شود مصدر اصل کالم است یعنی این یک هیئت خاص دارد

ن وضع نوعی شالحاظ هیئت ولی برای سایر مشتقات ممکن است به .اولین چیزی را که به وضع شخصی وضع می کند مصدراست

یک وضع نوعی دارد و هر ماده ای که  این هیئت حال و آینده، در زمان علع فوعل داللت می کند بر وقهیئت یفمثال .داشته باشد

عی که این اجماشخصی. لذا  آن هم به وضع مصدر استمربوط به وضع اولی  اما ،می رساند رااشد این معنی ب ین هیئتدر ا

اصل کالم  منشاء سایر مشتقات است و ،زیرا این اجماع مبتنی بر این است که بپذریم که مصدر .استمخدوش سکاکی ادعا کرده 

 ای مشهور است.نبه مع

 «الحمد هلل رب العالمین»


