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اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ و ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ و آﻟﻪ اﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦ

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﺑﺤﺚ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﻮد و ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺳﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ در آن وﺟﻮد دارد:
اﻟﻒ‐ ﻣﺸﻬﻮر :اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻔﻆ ﺑﻪ اراده اﺳﺘﻌﻤﺎﻟ در ﻏﯿﺮ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻪ ﻣﺠﺎز و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻔﻆ در ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻪ ﺧﻮد ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ.
ب‐ ﺳﺎﮐ :در ﻣﺠﺎز ،ﻟﻔﻆ ﻫﻢ در اراده ﺟﺪی و ﻫﻢ در اراده اﺳﺘﻌﻤﺎﻟ در ﻣﺎ وﺿﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺘﻠﻢ ادﻋﺎ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺠﺎزی ﻓﺮدی از اﻓﺮاد ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻪ اﺳﺖ.
ج‐ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺴﺠﺪﺷﺎﻫ)ره( :ﻟﻔﻆ ﺑﻪ اراده اﺳﺘﻌﻤﺎﻟ در ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻪ و ﺑﻪ اراده ﺟﺪی در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺮﺣﻮم اﻣﺎم )ره( ،ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻠﻪ ادﻋﺎ وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و از ﮐﻠﻤﺎت اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻄﻠﺒ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺛﻤﺮات ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻮم

ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺘﻘ اﻻﺻﻮل)ره( ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺛﻤﺮهای ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﻤﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮاً ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺛﻤﺮات ﻣﻬﻤ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﺑﺎﺷﺪ:
ﺛﻤﺮه اول :ﻃﺒﻖ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺮﺣﻮم اﺻﻔﻬﺎﻧ)ره( ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻔﻆ در ﻏﯿﺮ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻪ ﻧﯿﺴﺖ و در ﮐﺎری ﮐﻪ واﺿﻊ اﻧﺠﺎم
دادهاﺳﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻨﻤﻮدهاﯾﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﮔﻮﺋﯿﻢ اراده ﺟﺪی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﺤﺚ از اﯾﻦﮐﻪ در اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺠﺎزی
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اذن واﺿﻊ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﻣﻄﺮح ﻧﻤَﺷﻮد.
اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻬﻮر از آنﺟﺎ ﮐﻪ واﺿﻊ ﺑﺮای ﻟﻔﻆ ﻣﻮﺿﻮعٌ ﻟﻪ ﺧﺎﺻ را ﻗﺮار دادهاﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ در ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮعٌ
ﻟﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اذن واﺿﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ ﮐﻤﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻘﻖ ﻋﺮاﻗ)ره( ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻻزﻣﻪ ﻋﺪم
اﺟﺎزه از ﻃﺮف واﺿﻊ ،ﺧﺮوج از اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺼ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻟﻔﻈ را در ﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎﺋ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ)ره( ﻧﯿﺰ در ﮐﻔﺎﯾﺔاﻻﺻﻮل ﭼﻮن ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺸﻬﻮر را ﻗﺒﻮل دارد ،ﺑﺤﺚ را ﻃﺒﻖ آن ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :در اﯾﻦﮐﻪ
ﺑﺮای اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺠﺎزی ﯾﻌﻨ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻔﻆ در ﻏﯿﺮ ﻣﺎ وﺿﻊ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اذن واﺿﻊ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ اﮔﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ذوق ﺳﻠﯿﻢ
ﺑﺎﺷﺪ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد.

ﺛﻤﺮه دوم :ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻌﺮوف و ﻣﺘﺪاوﻟ در ﺑﺤﺚ اﺳﺘﻌﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻋﻢ از ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻣﺠﺎز اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑﯿﺎن ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾ ﻟﻔﻆ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﮐﺘﺐ ﻟﻐﺖ ﺗﻤﺎم آن ﻣﻌﺎﻧ ذﮐﺮ ﺷﻮد ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻮﺋﯿﻢ ﺗﻤﺎم آن ﻣﻌﺎﻧ ،ﻣﻌﺎﻧ
ﺣﻘﯿﻘ آن ﻟﻔﻆ ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﺘﻠﻢ آن ﻟﻔﻆ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد اﯾﻦ ﺷ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺪام از ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﯿﻘ ﯾﺎ ﻣﺠﺎزی را اراده
ﻧﻤﻮدهاﺳﺖ؟!
ﻃﺒﻖ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﺎﮐ و ﻣﺮﺣﻮم اﺻﻔﻬﺎﻧ)ره( ﻣﺠﺎﻟ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻗ ﻧﻤﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﺣﻘﯿﻘ اﺳﺖ و ﻟﻔﻆ
در ﻫﯿﭻ ﻣﻮردی در ﻏﯿﺮ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤرود ﺗﺎ ﺑﻮﺋﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻘﯿﻘ ﯾﺎ ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ؟!
ﺛﻤﺮه ﺳﻮم :ﻃﺒﻖ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺮﺣﻮم اﺻﻔﻬﺎﻧ)ره( ﻣﺠﺎﻟ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ ﻋﻼﺋﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻗ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ در
ﻣﻮردی ﻣﻄﺮح ﻣﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﯿﻘ ﯾﺎ ﻣﺠﺎزی ﻟﻔﻆ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﯿﻢ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﮐﻪ ﺑﻮﺋﯿﻢ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﻟﻔﻆ در
ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﯿﻘ و در ﻣﺎ وﺿﻊ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻣﺠﺎز ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

ﺑﺮرﺳ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻮم

ﻗﺒﻼ اﺷﺎﻻت ﻣﺒﻨﺎی ﺳﺎﮐ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ و واﻗﻊ ﻣﻄﻠﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎً و وﺟﺪاﻧﺎً اﺷﺨﺎص در اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ در
ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺠﺎزی ادﻋﺎﺋ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻟﺬا ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺴﺠﺪﺷﺎﻫ)ره( ﻗﻮل
ﺳﺎﮐ را ﻧﭙﺬﯾﺮد.
ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺴﺠﺪﺷﺎﻫ)ره( ﺑﺮای ﻣﺒﻨﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﺪان ﺳﻠﯿﻢ ،اﺷﻌﺎر ﺷﻌﺮای ﻋﺮب و ﻏﯿﺮ ﻋﺮب ،ﻣﺠﺎز ﻣﺮﮐﺐ )اراک ﺗﻘﺪم رﺟﻼ و
ﺗﺆﺧﺮ اﺧﺮی( و ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ »زﯾﺪٌ ﺷﺠﺎعٌ ﺑﻞ أﺳﺪٌ« ﺗﻤﺴ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺑﺪو ادﻟﻪای ﮐﻪ اﯾﺸﺎن اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﺘﻘﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ادﻟﻪ اﯾﺸﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺪﺷﻪ ﻣّﺑﺎﺷﻨﺪ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ »زﯾﺪ ﺷﺠﺎع ﺑﻞ أﺳﺪ« ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ در ﺷﺠﺎﻋﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﺳﺪ در ﺧﻮد ﺣﯿﻮان ﻣﻔﺘﺮس اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و
اراده ﺟﺪی آن ﺑﻪ رﺟﻞ ﺷﺠﺎع ﺗﻌﻠﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
اﺷﺎل اﺻﻠ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﻮق ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ وﺟﻮد دو اراده ﯾﻌﻨ اراده اﺳﺘﻌﻤﺎﻟ و اراده ﺟﺪی اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﯿ در اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت و ﻣﺤﺎورات ﻋﺮﻓ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤّﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺮف ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﯿ ﻧﺪارد .در ﺑﺤﺚ ﻋﺎم ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم
آﺧﻮﻧﺪ)ره( اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و آنرا رد ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ.
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻄﻠﺐ اﯾﻦﮐﻪ ﻋﺮف در اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﺧﻮد ﻧﻤﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ »أﺳﺪ« را ﺑﻪ ارادهی اﺳﺘﻌﻤﺎﻟ در ﺣﯿﻮان ﻣﻔﺘﺮس و ﺑﻪ اراده ﺟﺪی در
رﺟﻞ ﺷﺠﺎع اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﻮدم.
در ﻋﺮف ﺗﻨﻬﺎ اراده ﺟﺪی وﺟﻮد دارد و اﮔﺮ در ﻣﻘﺎم ﺑﯿﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼ ﺧﻮاب ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺷﻮﺧ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ارادهای ﻧﺪارد و ﯾﺎ اﮔﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ اراده ﺟﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ ﻧﻤﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﺧ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺗﻔﯿ ﺑﯿﻦ دو اراده ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻮﺧ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮده و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :اﮔﺮ اراده اﺳﺘﻌﻤﺎﻟ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺷﻮﺧ ﻣﺤﻘﻖ
ﻧﻤﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺷﻮﺧ اراده ﺟﺪی از ﺳﻮی ﻣﺘﻠﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ در ﺷﻮﺧ ﻧﯿﺰ دو اراده وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﯾﻌﻨ ﯾ اراده ﮐﻪ اراده ﺟﺪی اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣّﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ ﻧﯿﺴﺖ و

ﻣﺘﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻠﻢ دارد.
ﺷﻮﺧ ﺑﺪون اراده ﺟﺪی ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﺷﻮد اﻣﺎ ﺟﺪّی اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪارد؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﺎرﻓ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺟﺪی ﺑﻮﺋﯿﻢ اﯾﻦ دﯾﻮار ﺳﻤﯿﻊ اﺳﺖ.
در رواﯾﺎﺗ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺬب اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ وارد ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﺬب ﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﺧ و ﭼﻪ ﺟﺪی ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .اﮔﺮ در ﮐﺬب
ﺷﻮﺧ ،اراده ﺟﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺷﺎﻟ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﮐﺎﻟﻌﺪم اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﺷﻮد در ﺷﻮﺧ ﮐﺬب ﻫﻢ اراده ﺟﺪی وﺟﻮد دارد
اﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ واﻗﻊ ﻧﺪارد.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺗﻔﯿ ﺑﯿﻦ اﻻرادﺗﯿﻦ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻤﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ)ره( ،ﻣﺮﺣﻮم اﻣﺎم)ره( ،ﻣﺮﺣﻮم واﻟﺪ ﻣﺎ)ره( و ﻣﺮﺣﻮم
آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی)ره( ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺒﻨﺎ ﻣﺮﺣﻮم اﺻﻔﻬﺎﻧ)ره( در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺗﻌﯿﻦ دارد.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻔﯿ ﺑﯿﻦ اﻻرادﺗﯿﻦ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻤﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺨﺘﺎر ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،در ﺑﺤﺚ ﻣﺠﺎز ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﺸﻬﻮر ﻣّﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨ ﻣﻌﻨﺎی
ﻣﺠﺎز اﺳﺘﻌﻤﺎل در ﻏﯿﺮ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻪ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
و ﺻﻠّ اﻟﻪ ﻋﻠ ﻣﺤﻤﺪ و آﻟﻪ اﻟﻄﺎﻫﺮﯾﻦ

