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 «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

انعین بر م اشکالشان را به ایشاناشکال امام خمینی به قائلین به عدم حجیت عام مخصص فی الباقی رسید. عرض کردیم بحث به 

ذا  گفتیم ، لفیه تطبیق داده شود نگاه  در ما نحیک مبنایی در باب مجاز استوار کردند که الزم است آن مبنا توضیح داده شود و آن

م  آنچه که صاحب وقایه االذهان دو ای که سکاکی در باب مجاز داده،، یکی اصل  نظریهبحث قرار بگیردسه مطلب اینجا باید مورد 

. مطلب اول را توضیح دادیم، گذاردثیر میکردند و سوم اینکه چگونه این مبنا در نفی دلیل قائلین به عدم حجیت تأ باره ذکردر این 

ل ااستعم وضع له جاز نیز  لفظ در مامدر از استعمال لفظ در غیر ما وضع له نیست، بلکه عبارت  تیم سکاکی معتقد است مجازفگ

یک  شده ومعنای موضوع له ایجاد  ردای توسعهطبق این مبنا ، استعاره مطرح کردند مطلب را سکاکی در خصوصالبته این شود، می

در همان  بلکه وضوع له نیست،مای غیر معندر  ظاستعمال لف لذا مجاز در واقعشود، فرد ادعایی برای معنای موضوع له درست می

   .این محصل سخن سکاکی بود .شودنمی ی مجازی از معنای حقیقی غفلت، لذا گفتیم در معناشوداستعمال می معنای موضوع له،

 مطلب دوم: کالم صاحب وقایة االذهان

و ه پذیرفت یراتیها و تغیبا یک تفاوتهمراه ایة االذهان این سخن سکاکی را کتاب وق د رضا نجفی اصفهانی درمرحوم شیخ محم

  .است گرفته رارورد پذیرش امام خمینی نیز قاین م

ز مرسل نی جازمدر  صرفا در استعاره،ع له و معنای حقیقی در مطلق مجازات جاری است، نه وعه در معنای موضتوس به نظر ایشان

تاکید  ردم ایشانعرض ک  .معنای حقیقی لکن با یک تفاوتی که خواهیم گفت همان است از استعمال لفظ درعبارت وید گایشان می

ی ظرافت لطافت و نه تنها،  ع له بدانیمومعنای استعمال لفظ در غیر موض مجاز را بهین معنا کنیم، اگر مجاز را غیر از اکند که اگر می

« اشجاع رایت رجال»گوید ستلزم کذب است. مثال اگر متکلم به جای اینکه  بمآید بلکه در برخی موارد نمی جاز به وجودمدر 

 کمن ی« ال شجاعارایت رج»بگوید  ؟ اگردارد این چه لطافت و ظرافتی صرفا الفاظ را عوض کند،و « رایت اسدا یرمی»بگوید 

اگر این مضمون را بخواهد با مجاز بیان  النیست، ح ر کارد زعنای حقیقی دارد و مجازی نیجمله یک ممرد شجاعی را دیدم، این 

، مفترس نکه وضع شده برای حیوا« اسد»یعنی لفظ  ،اع باشدجل شهمان رج« اسد»از و مقصود نیز  «اسدا یرمیرایت »بگوید  ،کند

 تغییر دادن فهمیم، این چه ظرافتی دارد؟قرینه ب زاما  این را و استعمال شود خود شجاع یعنی در غیر موضوع لهل در معنای رج

و منظورش  «رایت اسدا یرمی»بگوید  ، لطافت و ظرافت به این است کهمتضمن لطافت نیسترای اینکه همان معنا افاده شود الفاظ ب

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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« اسد» بلکه یک مصداق ادعایی برای« اسد»نه یک فرد حقیقی و مصداق واقعی  یدیدیم، شیر دیدم، منته« اسد»که من  باشد ینا

نه آن حیوان مفترس؛ ، «اسد»فرد ادعایی و مصداق ادعایی منتهی « اسد»شنونده را معطوف کند به خود  ذهن دیدم، یعنی گوینده

ل حاص« اشجاع الرایت رج» با جمله که ندکه مخاطب القاء میو لطیفی را ب ظریف یست که یک نکته اضافه و یک معنااینجا

  .بهن مخاطذتواند محقق شود و اثرگذار باشد در ین لطافت تنها با این فرض میا ،شودنمی

 یظللنتقامت »به این شعر کنند . بعد اشاره میگونه معنا نکنیم مستلزم  کذب خواهد شدر برخی موارد اگر ما مجاز را اینبه عالوه د

 وده که معشوقه من در مقابلرخودش اینچنین سو محبوبه  همعشوقاینجا شاعر در توصیف  «من الشمس یتظللن و من عجب شمس

مس ش از روانداخته و عجب این است که یک خورشیدی در مقابل خورشید دیگر سایه ایجاد کرده. منظ بر من سایه یستاده ومن ا

   .شودمی دی است که در آسمان دیدهیخورشر از شمس دوم آن ومنظ عشوقه است واول همان م

، یعنی این شمس که اند بدانیمکه مشهور گفتهیی اعنم نال شده و مجاز را به هماعمتبه صورت مجاز اساگر ما بگوییم شمس اول 

 در هر جسمی، طبیعتا خورشید او وئل شده بین اده و حاان یک انسان در مقابل این شخص ایستعنو همان معشوقه است به رومنظ

، یک درخت هم اگر اینجا جب نداردتع کهیناد، کنجاد مین نور خورشید شود سایه اییدرس مقابل خورشید قرار بگیرد و مانع

کند که چطور ممکن است یک تعجب میدارد اظهار « من عجب»گوید که مینای  ،کردیه را ایجاد میساستاد طبیعتا این ایمی

 ،وضوع له بدانیمغیر م رمجاز را به معنای استعمال لفظ د اگر ما ؟یدنور خورش لایجاد شود در مقابای ی موجب شود سایهشیدخور

معشوقه و معلوم است که محبوبه و معشوقه در برابر نور خورشید ایجاد ، این شمس استعمال شده است در محبوبه و رداین تعجب ندا

وع ضوید باید بگوییم شمس اول در معنای غیر ملذا برای اینکه این کذب پیش نیا کند. این کذب است، این تعجبی ندارد،سایه می

بلکه یک فرد ادعایی برای  ،نیست «سشم»لکن مراد فرد حقیقی  ،به همان معنای خودش استبلکه نشده  لله خودش استعما

اگر یک شمسی بین او و شمس حقیقی حائل  لذا است و «شمس»مصداق ادعایی  ین معشوقها و کأنهشده در نظر گرفته « سشم»

 شیدخورکه یک خورشیدی بین  دحقیقت دارد، واقعا جای تعجب دار« من عجب»اگر گفته شود  نجاای ،رداجای تعجب دشود، 

 ی و او واقع شود و ایجاد سایه کند. حقیق

و  برای اینکه لطافت م کذب است لذار بعضی موارد مستلزد ی مشهور خودش بدانیماهمان معنما اگر مجاز را به پس به نظر ایشان 

ر پیش برای اینکه این امو کنیم معنانطور یجاز را باید امینکه در بعضی از مواقع موجب کذب نشود، و برای ا حفظ شود کالم ظرافت

ظر گرفتن یک ن رقی و دتوسعه در معنای حقی  زاعبارت است لکه ب ست،له نی وضوعمال لفظ در غیر مجاز استعم نیاید باید بگوییم 

  .تواند جلوی کذب در بعضی مواقع بگیردکند و هم میمصداق ادعایی در کنار مصداق حقیقی. اینجاست که هم لطافت پیدا می

وب که با حضرت یعقاست ی سف و گفتگویداستان برادران یومربوط به کند که اشاره می 0«لْقَرْیَةَ الََّتِی کُنََّا فِیهالِ اأسْاوَ »سپس به آیه 

ند نردار برگنزد پد ا سالممراه آنها به مصر بفرستد و قول دادند که او ره شان را بهیوسف از پدرشان خواستند که برادر درانا. برداشتند

و  قرار داند نهابار ای در که ظرفی را این هم با نقشه یوسف بودالبته و  ان سرقت پیش آمداستو داستان یوسف تکرار نشود، بعد که د

ا ، حضرت یعقوب ادعای اینها ربه نزد پدر بازگشتند رش را نزد خود نگه داشت و آنهادبرداشته است برا یبهانه اینکه او چیز به

نع پدر را قا کهینبرای ا اهید و معلوم نیست سر برادرتان چه بالیی آوردید. ایننکقبول نکرد و گفت شما دوباره داستانی را سرهم می
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ی انواند معتنمی «لْقَرْیَةَوَ سْئَلِ ا»از اینجا  از آن قریه ای که در آن بودیم پرس و جو کن. «لْقَرْیَةَ الََّتِی کُنََّا فِیهاوَ سْئَلِ ا» گفتند:کنند 

حال یا به قرینه یا مجاز در حذف است گویند می مشهور اینجا ،است د پاسخ دهد، لذا مجازتوانیه که نمیقر حقیقی اراده شده باشد،

یا منظور از قریه که محل است همان اهل حذف شده کلمه اهل  «اهل القریة التی کنا فیها سئلو» درنی ، یعمعنا معلوم است و محل

 .باشندقریه است که حال در قریه می

واضح  خواستند بگویند اینقدر مطلبدر واقع میا ، اینهال کنخواستند بگویند که از اهل قریه سؤنمیبرادران یوسف  اینجا در حقیقت

اهد بودند که ظرفی مه شها هکن که آن لو دیوار آنجا سوا رد، از دهندقریه نیز بر آن شهادت میکه گویا در و دیوار و روشن است 

معنا به  واهداما در عین حال اگر بخ ه نیست،با اینکه استعار بق نظر ایشان اینجاط ر کشف شد،دین براوسائل ادر  که مفقود شده

کأنه در واقع  لکهب و نه مسئله حال و محل در کار است، نه حذفی صورت گرفته، باید بگوییم  بیان شود طافتی که داردلوضوح و با 

تواند پاسخ و نه می ویدواند سخن بگتنه می را که ایای داده شده و قریهدر دایره معنای قریه یک تصرفی صورت گرفته و توسعه

شده  له استعماقری همان رد ، پس اینتواند پاسخ دهدمی کهشده  رکأنه یک موجود حی و زنده تصوی و دهد در یک معنای عام

رْیَةَ الََّتِی لْقَوَ سْئَلِ ا»اینجا است که   ،داردمعنا پیدا کرده که قدرت پاسخ گویی و شهادت  رای دتوسعه نه یکه کأقری ولی ایناست 

   .شودتر مییفا لطنو مع دکنظرافت پیدا می «کُنََّا فِیها

بعد . ودشت میمجازا عندارد و شامل انوا هتری دارد و اختصاص به استعاریک دایره وسیع فتهگر که سکاکی واز همانطجین مابنابر

صاص اینکه بخواهد اخت هره را بیان کرده از باب مثال بوده نار سکاکی نیز همین است و اگر استعوفرماید چه بسا منظایشان حتی می

  1.دهد این مطلب را به یک قسم از مجازات
 تفاوت کالم سکاکی با صاحب وقایة االذهان 

  ؟است یتتوسعه در چه جه؟ این تفاوت در کجاست؟ وجود داردظر صاحب وقایة االذهان تفاوتی و نحقیقتا بین نظر سکاکی  آیا

 گوید ممکن است از بابو می کندت که صاحب وقایه نیز توجیه میست اسدر سکاکی این را در باب استعاره گفته، جهت اول:

 را توسعه داده به همه مجازات و شامل همه مجازات کرده است. آنیشان ه و انکرد تصریح رهخباال باشد ولی مثال

سئله  م که طبق نظر سکاکی سکاکی عرض کنیمان فرق بین نظر صاحب وقایه و عنو بههم  این جهت را چه بسا بتوانیم جهت دوم:

توسعه در  گیرد واین تصرف صورت می استعمال شودلفظ در معنای مجازی ، یعنی قبل از آنکه است در رتبه مقدم بر استعمال ،ادعا

توسعه  ینای حقیقد دارد در معویی که وجهاعالقه وجه بهبا ت قلعید گوسکاکی می شود.شود و آنگاه استعمال میمعنا داده می

ند لذا قبل از کیین فرد ادعایی استعمال ماین لفظ را در ا گاهو آن کنددرست می یین معنای حقیقبرای ا دهد و  یک فرد ادعاییمی

  .شودادعایی درست می این توسعه و این فرد ،این تصرفاستعمال 

 ،شودل میاعماست ، یعنی وقتی که این لفظگیرداین توسعه و ادعا اساسا خارج از دایره استعمال صورت می صاحب وقایه اما طبق بیان

استعمال مجازی  خواهد به صورت می تی کهق،  اما ومعنای خودش استعمال شود ناین لفظ در هما اراده استعمالی متکلم این است که

ودش ای خنیعنی این لفظ را در همان مع .کنداین کار را میبه متأخر از استعمال در رت اطب بفهماند،خمبه  ین فرد ادعایی راو اکند 

، «زید اسد» گویدیمثال وقتی م ،ستناهم یک مصداقی از همان مع ینخواهد ادعا کند امی کند، لکن بعد از استعمال  کأنهیتعمال مسا
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گویا در این مرحله ل کرده است لکن معنای خودش استعما را نیز در همان «اسد» تعمال کرده،سخودش اای را در همان معن «زید»

 رده است. کدرست « اسد»، یک فرد ادعایی برای یک فرد جدید

 .رح شودطم شجای خود ردیی است که باید ها؟ بحثخیرقابل قبول است یا  خیر و آیا یا قعا وجود دارداحال اینکه این تفاوت و

  .اجماال نظر سکاکی معلوم شد و نظر صاحب وقایه نیز معلوم شد

 قائلین به عدم حجیت  ردمبنا در تاثیر این مطلب سوم: 

« ءامالتکرم الفساق من العل»آیا ورود ؟ یا خیرشود م موجب مجازیت عام در مابقی افراد میاصیص عختآیا در این بود که بحث 

در جمله « کل عالم»یا  «ءلماالع»که  ستاالخره شکی نیب ؟د مجاز شود یا خیرمانده افراشود که استعمال عام در باقیموجب می

ین مجاز ا ولی آیار هستند، و، بلکه علمای غیر فاسق منظم نیستنداول بعد از آنکه تخصیص خورده دیگر منظور از آن همه افراد عال

 ؟راست یا خی

زیرا مابقی که کند و دیگر حجت نیست، شود و به همین دلیل اجمال پیدا میما بقی می عام در گویند این مستلزم مجازیتمانعین می

و  ستل اخذ نیبادیگر ق کند ویدا میاجمال پ معلوم نیست کدام منظور است د و چوندارلف مراتب مخت نیست بلکه الباقی مط تماقف

  ؟آید یا خیرپیش می مجازواقعا اینجا  م آیانیمجاز ببی ن مبنا در بابیطبق ا ل.  حاشودساقط می یتاز حج

مبنای  ینطبق ا هم خمینیامام ، آیدود که مجاز پیش نمیرممجاز دارند ف طبق همان مبنایی که مشهور در باب ینمحقق خراسا

اء معل فساق ازو بعد به مخصص منفصل « اءماکرم العل»شود ، زیرا وقتی گفته میآیدگویند مجاز پیش نمیمیخاص در باب مجاز 

« مکل عال» ،در همان معنای خودش استعمال شده است« العلماء» اینجا «ءالتکرم الفساق من العلما»شودو گفته می ،شوندخارج می

کل  مکرا»،  یعنی همه علماء  «کل عالم»، م استعمال اراده شدهقاء در مه است، وجوب اکرام همه علمامال شدمعنای خودش استع رد

در معنای  «کل عالم»شود که شدند این موجب نمی خارجاسقان اگر ف حال ،اکرام شوند ءماکه همه عل کندمی نیداللت بر انیز « عالم

، آن هم یعبارت است از توسعه در معنای حقیقزیرا مجاز بلکه در معنای حقیقی خودش استعمال شده است،  وددیگری استعمال ش

نیز  لز استعمابعد ا ه اینجاازت ،اراده شده ی، در مقام استعمال، اراده شده همان معنای حقیقاستعماله رخارج از دای و عمالتسبعد از ا

   ؟پس چه اتفاقی افتاده است .ه استردا نکدیمجازی تحقق پ وجه طبق این مبنا ، اینجا به هیچمجاز محقق نشده است

ر بخواهد یگد بیرتع نیست یا به اد عامرمخصص از اف خواهد بگوید ادعائایمنعامی تخصیص بخورد،  هر جایی که یکطور کلی  به

راد اف نسبت به کمشمول ح مربوط به حکم و هفتادااینجا  اقی کهفتخواهد بگوید. انمی یصال چنین چیزا «سق لیس بعالماالف»بگوید 

هیئت  کند، مراد استعمالی او در موردم حکم را به نحو کلی انشاء میلمقام انشاء حکم، متک و درخاص است، یعنی در مقام بعث 

مطرح « ءامالتکرم الفساق من العل» یا وقتام کندمه بعث هخواهد به سوی میگوید می «اکرم» وقتیاو  الجمیع استالی بعث « افعل»

ی برای امر دواع هخرباال ،جمیع صورت نگرفته است به سوی اثعبکه آن بعث کلی به غرض ان شود، این کاشف از این استمی

دش ی خوای حقیقنمع نهما ررا دو در مقام استعمال  هیئت افعل ، بعث کرده این شخص امر کرده ،توانیم تصویر کنیممختلفی می

کند آید  کشف میمخصص می یست، وقتکل نیبه سوی  ثاالجمیع است، ولی غرض او انبعالی الیش بعث متعمال کرده، مراد استعسا

را بیان  راد عالم عادلمورد اف در خواهد وجوب اکرامبه سوی افراد عالم عادل است، او می انبعاث ، مراد جدی اومراد جدی اواز 

هی ست، منتکار نیاین مرحله در  رد یه نحو حقیقی و هیچ ادعایالعلماء دارد، آن هم ب جمیع اکرام بعث به« اءملم العاکر»پس کند. 
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 ثابه غرض انبع صورت گرفته، این یگذشته به صورت عموم رآن بعثی که د کند از اینکه، این کشف میشوندخارج می قی فساتوق

  .د استرافاانبعاث نسبت به بعضی از بت به همه افراد عالم نیست، بلکه غرض از آن نس

کنند ین مابنابر مصالحی اول عام را بیگذاران است، ، روش قانوناین خودش یک سری دارد ،کندچرا به این شکل بیان می اینکهالبته 

ها ممکن است این باشد که هنوز مقتضی و زمان برای کنند، گفتیم یکی از مصلحتذیلش بیان می ها را دربعد مخصص و تبصره و

به مسئله  هیچ ربطیافتد واسطه مخصص منفصل می اتفاقی که به ه اینجار، ولی باالخفراهم نشده است ندرا خارج کای اینکه عده

 یای در معنای حقیقنیست توسعه رر نیست، قرااگفته شد، اساسا ادعایی در ک «اءملالع»یا  «کل عالم»وقتی  ،حقیقت و مجاز ندارد

هم نه  ، آناراده استعمالی و اراده جدی است همان تفاوت بینهست آنچه ، ی ایجاد شودقیقای حمعنیقی در تضی د و یا مثال داده شو

 .است مربوط به لفظ عام، بلکه مربوط به حکم

 «والحمد هلل رب العالمین»

 


