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  نظرية انكار مجاز در بالغت اسالمي

�
امير بوذري 

 *  

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد

  

 چكيده

سرآغاز . ثير فراواني پذيرفته استژي اسالمي تأفارسي از ايدئولو علم بالغت در زبان عربي و

بسياري از نويسندگان تاريخ .  بوده است مجادالت ايدئولوژيك،بسياري از مطالعات بالغي

اند  اند؛ اما يادآور نشده هاي زبان به حقيقي و مجازي اشاره كرده بالغت از ابتدا به تقسيم داللت

  .اند پردازان از اصل، منكر كاركرد مجازي زبان بوده  بالغت اسالمي برخي نظريهكه در تطور

 چون ابواسحاق اسفرايني يشينيانانكار مجاز را به برخي از پ نظرية پژوهشگران

ه دمشقي تيمي اند؛ اما كسي كه با پافشاري از اين ديدگاه دفاع كرده، ابن نسبت داده) ق417.ف(

گيري  ثير باورهاي ايدئولوژيك در شكل از بيان درآمدي دربارة مجاز و تأاين مقاله پس. است

گاه آراي  پردازد، آن مجاز ميدربارة انكار هاي پيدايش بحث  هاي بالغي، به زمينه نظريه

  .دهد گذاري آن را در سير تدوين بالغت اسالمي نشان مي كند و تأثير  را بررسي ميتيميه ابن

  

  .هتيمي نظرية بالغت، حقيقت، انكار مجاز، ابن: هاي كليدي واژه

                                                 
 shabahengam@gmail.com:  نويسندة مسئول*

 89/ 11/ 10: تاريخ پذيرش    89/ 3/ 20: تاريخ دريافت
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 درآمد. 1

مه اين معاني ه.  مجاز در لغت يعني گذشتن از مكان و عبور كردن و قطع كردنةكلم

را » تجوز في كالمه«او  ،آمده است؛ عالوه بر آن) ق398. ف(جوهري  ةاللغ صحاحدر 

در اين  .كار برد تكلّم بالمجاز يعني در سخن خود مجاز به: چنين معنا كرده است

 مجاز است نه آن ة چيزي نزديك به همين معناي لغوي كلم،نوشتار منظور از مجاز

  ).ق471. ف(ني ن پس از جرجاامجاز اصطالحي بالغي

 دانش بالغتجمله دبيران، نحويان، اديبان، مفسران و متكلمان هاي مختلفي از گروه

 ،ها در ميان اين گروه. اند  تدوين كرده و موجب تكامل آن شده در زبان عربيرا

هاي زباني در ميان  ويژه تا پايان قرن پنجم هجري سردمدارن گسترش دانش متكلمان به

 اولين فصل از فصول ، توجه به وجود مجاز در قرآن،نزد آنان .اند مسلمانان بوده

 همان آغاز نزول قرآن دريافتند كه اين   زيرا مسلمانان از؛ بالغت عربي استگيري شكل

 برده است؛كار   بهيها را با اسلوب و معاني جديد كتاب الفاظ و تعبيرات آشناي آن

  : ميان مسلمانان آغاز شد جديد در تبيين اين معانيدربارةرو بحث  اينزا

شود  ترين موضوعاتي است كه در بحث علم بالغت و بيان مطرح مي مجاز از مهم

اي بود كه  هاي بياني و دليل اين اهميت احساس نياز مسلمانان به دريافتن اسلوب

اند همچنان كه در زبان عربي شواهد فراوان  كار رفته در كتاب خداوند بسيار به

ها چيزي غير از داللت  ها آن بود كه معاني آن لي اين اسلوبدارند و ويژگي اص

  .)24: 1968طبانه، (ظاهري الفاظشان بود 

دليل  آنان به. اند  مجاز بوده دربارة معتزله پيشگام بحث ظاهراً،در ميان متكلمان

هاي اعتقادي   كه مخالف مباني عقلي ايشان در جنبه- نيازشان به تأويل آيات قرآني

 مجاز در قرآن روي آوردند و اين  به بحث دربارة-بود... د و عدل وهمچون توحي

  : له از همان آغاز، توجه ايشان را به خود جلب كردئمس

كه معتزله  رو آن از؛ تأويل قرآن در ارتباط استةلئ مجاز در درجة اول با مسمسئلة

 كردند كه مبتني بر تنزيه خداوند از صفات تقريري خاص از توحيد ارائه مي

گونه و تشبيه و تجسيم بود و بنابراين ناگزير بودند كه بخشي از آيات قرآن  انسان

له با ئو اهل سنّت در اين مس... را كه بر چنين مفاهيمي داللت داشت تأويل كنند
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كردند و  ها وجود مجاز در قرآن را انكار مي اي از آن  عده؛ها اختالف داشتند آن

مهدي (تند و وجود مجاز را در قرآن پذيرفتند گروه ديگر راه ميانه در پيش گرف

  .)89: 1992زيتون، 

 ؛ قطعي استكردند كه وقوع مجاز در قرآن  چنين استدالل مي اغلبعلماي معتزله

  :زيرا

 قرآن به زبان عربي فصيح نازل شده و زبان عربي سرشار از مجازها و كاربردهاي .1

هاي بياني زبان عربي  ا و سبكه اساس شيوه  زيرا قرآن بر؛غيرحقيقي الفاظ است

  . است

 مخالف صريح ، كه اگر حمل بر واقع و ظاهر شوندهست در قرآن كريم آياتي .2

توحيد است و صفاتي مانند جسميت، حركت كردن و جاي داشتن را به خداوند 

  .دنكن منتسب مي

  آشكارا، همچنين در قرآن كريم آياتي هست كه اگر بر معناي حقيقي حمل شوند.3


	�� ���� �«: دهند ظلم را به خدا نسبت مي 	� ����� �����  ����� ��	������� ��� 	�����   !"	#�� 	� 

سزد  معتزله بنا به داليل عقلي باور داشتند كه از خداي حكيم نمي .)72/ اسراء( »)	'&%$

 ؛نددليل و حجت به عذاب كوري مبتال ك كه كور اين دنيا را در سراي باقي نيز بي

ها بود كه وقوع مجاز در اسلوب  اساس همين كوشش بر .تر كند بلكه او را گمراه

  . عمومي پذيرفته شديعنوان باور قرآن و زبان عربي به

 مجاز دربارةاگر بخواهيم فهرستي از دانشمنداني كه تا قرن پنجم هجري به بحث 

نام ) ق209 .ف( ثنينخست بايد از ابوعبيده معمر بن الم دست دهيم، اند به پرداخته

هرچند برخالف نظر ؛ ليف كردق تأ188  سالرا در مجاز القرآنببريم كه كتابي با عنوان 

 گويا محمد ابن . استسخن گفته مجاز ةواژاز  وي نخستين كسي نيست كه ،رايج

كار برده  بار اين واژه را به اول  اشعارالعرب�جمهردر  )ق170.ف(الخطاب قرشي  ابي

شود كه مجاز را در برابر حقيقت  لفي شمرده ميؤ جاحظ نيز اولين مابوعثمان .است

-213(قتيبه  ابندر ميان متكلمان اهل سنت نيز . )144: 1958جاحظ، (قرار داده است 

در قرن  . بحث كرده استمجازتفصيل دربارة  به ويل مشكل القرآنتأ در كتاب) ق271

النكت في در كتابش ) ق386-296(ي  هجري نيز ابوالحسن علي ابن عيسي الرمانچهارم
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 مباحثي را  بر اساس آن، وبردهكار   در مقابل حقيقت به رالفظ استعاره اعجاز القرآن

متفكر  )ق403 .ف(قاضي ابوبكر باقلّاني . ريزي كرده است ي پ اعجاز بالغي قرآنةدربار

 و دهكربه كاربرد حقيقي و مجازي زبان اشاره  اعجاز القرآناي است كه در  اشعري

قاضي ). 597: 1999باقلّاني، ( دانسته است بالغت كاربرد مجازي زبان را بخشي از فنّ

مهم در قرن چهارم و ابتداي قرن  شخصيت هم آخرين) ق416. ف( عبدالجبار معتزلي

 به بالغت و بحث مجاز پرداخته و از ، به ضرورت مباحث كالمي بناپنجم است كه

  .دفاع كرده استوجود مجاز در قرآن و زبان عربي 

منكر اصل ) ق418 .ف( كساني مانند ابواسحاق اسفرايني ،در مقابل اين جريان

 تيميه ابناز اهل ظاهر و ) ق454 .م( حزم افرادي مانند ابن .اند وقوع مجاز در لغت شده

 اند شدت استعمال مجاز در قرآن را ممنوع دانسته به) ق751 .ف(قيم  و ابن) ق728 .ف(

 بلكه نظر بزرگان ؛بل معتزله قد علم نكردهااين جريان فقط در مق ).34 :1992 جكني،(

تأويل  قتيبه در باب اول  ابن.كرده استقتيبه و باقلّاني را نيز رد  اشاعره همچون ابن

بحث را به مجاز  ،قرآنهاي  خوانش سخناني دربارة اختالف پس از مشكل القرآن

جهته غلط كثير من الناس في التأويل و  المجاز فمن اماو «: نوشته استو ه كشاند

همان، ( مطرح كرده است مجاز ة سپس بحث خود را دربار)103(» .تشعب بهم الطرق

يكي : سته مهم ةقتيبه دو نكت  آغازين باب مجاز در كتاب ابنةدر جمل ).103-134

زله در قتيبه از رويكرد معت آگاهي ابندهندة  نشاناشاره به تأويل و نسبت آن با مجاز كه 

ويل مجازي قرآن كه تأ اي ناشي از هاي فرقه  اختالف،استفاده از مجاز است و ديگر

 همين قسمت از ةشايد مطالع .بيانگر جدي بودن اين بحث در قرن سوم هجري است

قتيبه در قياس با  در واقع ابن«: قتيبه باعث شده است برخي بپندارند هاي ابن ديدگاه

دانيم دقّت در  يت كار او چنان كه مي نياورده است، اهمرف تازه و مهميابوعبيده ح

  ). 79: 1383ضيف، (» .بندي مباحث است فصل

صاحب ديدگاهي مستقل قتيبه  ابندهد  نشان مي تأويل مشكل القرآننگاهي به كتاب 

 از وجود  او دفاع محكم،نمايد قتيبه بديع مي اي كه در مورد ديدگاه ابن اولين نكته. است

ا در تقرير  ام؛ امري كه احتماالً او اصل آن را از جاحظ گرفته است؛رآن استمجاز در ق
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 كرده؛وي مجاز را در مقابل حقيقت مطرح .  صاحب ابتكار است، خود،برهاني آن

.  اشاره نكرده استآشكارادانيم ابوعبيده به مفهوم مجاز در برابر حقيقت  كه مي  درحالي

ذهب قوم في قول اهللا و كالمه إلي أنّه «: گفته استن  وجود مجاز در قرآةقتيبه دربار ابن

و انّما هو ايجاد للمعاني و صرفوه في كثير من القرآن  �+*&*( ليس قوالً و ال كالماً علي

ها با  اي از آن ه معتزله است كه عد،قتيبه در اين فقره منظور ابن ).106: 1981(» .الي المجاز

 نصوص قرآن  و بيشترِههاي زبان را مجازي دانست  جمله، اغلبِهاي افراطي طرح ديدگاه

ها را نسبت به   و آنپذيرفتهقتيبه نظر اين گروه را ن ابن. اند كردهرا نيز حمل بر مجاز 

 اماو «: چنين گفته است و رفتهسپس به سراغ گروه دوم . بدبين خوانده استكالم الهي 

 التسأل و  ��*�,( ألنّ الجدار اليريد والطاعنون علي القرآن بالمجاز فأنّهم زعمو أنّه كذب

اين دسته  ).108همان، (» .أفهامهم 0/-( هذا من أشنع جهالتهم و أدلّها علي سوء نظرهم و

فقط  زيرا قول به مجاز ؛نيز بر اين باورند كه وجود مجاز در قرآن نشانة تناقض است

داوند چنين آوردن حقيقت ناتوان شود و از خ شود كه متكلّم از وقتي ضروري مي

قتيبه نظر اين  ابن. سزد و همچنين قول مجازي سخني كذب و دروغ است چيزي نمي

ه پرسش كرد و توان از دِ گويند چون نمي ها مي  آنكرده و گفته استگروه را نيز رد 

قتيبه ايشان را   ابن. دروغين هستند پس اين سخنان،تواند اراده داشته باشد ديوار نمي

و لو كان المجاز كذباً «: كرده استها چنين استدالل   و در رد آنيدهنامفهم  جاهل و كم

نسب الي غير الحيوان باطال و كان اكثر كالمنا فاسدا ألنّا نقول نبت البقل و فكل فعل ي

  ). 111 همان،( ».و أقام الحيل و رخص السعر ��3�� و أينعت ����12 طالت

  هاي منكران مجاز انگيزه. 2

 كه از نظر كالمي با - قتيبه  آشكار شد كه حتي كساني همچون ابن،شداز آنچه گفته 

آراي  كنند و  از وجود مجاز در زبان عربي و قرآن دفاع مي- ندا  مخالفمعتزله كامالً

اكنون بايد نشان داد كه به چه دليل بحث انكار مجاز در  .دانند اكان را سست ميشكّ

  ميان متكلمان پيدا شده است؟
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  گري قرآن ل هدايتمجاز و اص. 1-2

مجاز در قرآن را نشان  انكار وجود دربارة ظاهري بحث ة جنب،داليلي كه برشمرديم

ترين اشكال   بايد به اصلي،ا اگر بخواهيم به عمق سخن اين منكران پي ببريمام. دهد مي

  . آن استگريِ  تعارض وجود مجاز در قرآن با اصل هدايتة شبه،ايشان بپردازيم و آن

 هدايت مؤمنان ةعال در آيات فراواني از قرآن كريم، اين كتاب را مايخداوند مت

كند في ميمعر
)1(

ها بوده   راهنمايي و هدايت انسان، قرآنفرستادنفرو هدف اصلي از .

دسترس است كه پيام و مفهوم در و پذير  امكانطبيعي است كه وقتي اين هدف. است

ندگان به داللت آن پي ببرند و رفتار و آور آيات قرآن روشن و قابل درك باشد تا ايمان

 نامفهوم زباني پيچيده و ا اگر پيام قرآن بهام. امان دهنداساس آن س گفتار خويش را بر

 اين سو  خداوند از يكگونه كه ؛ ايننوعي نقض غرض شده است  گويي به،عرضه شود

م كرده است كه اي تنظي گونه  ديگر زبان آن را به سويكتاب را ماية هدايت خوانده و از

منكران وجود مجاز در قرآن . باشد آن  اختالف و گمراهي باورمندانِ،ماية سردرگمي

پنداشتند كه كاربرد مجازي به آن دليل كه انحرافي از هنجار كالم است و  چنين مي

آنان  .كننده است  مصداق همين ساخت زباني گمراه،كند معناي حقيقي را منعكس نمي

ها را داشته  گفتند محال است خداوند قصد گمراه كردن انسان  ميبنا به اين استدالل

. دهاي مجازي بيان شده باش در صورت در زبان قرآن مفاهيم و معاني  پس نبايد؛باشد

ها از   زيرا آن؛متكلّمان معتزلي نيز در گسترش اين شك و شبهه سهم بسزايي داشتند

و از سوي ديگر ) 87: 1999دوب، (ستند دان رساني مي سو زبان را ابزار داللت و پيام يك

 راه را براي ،با پذيرفتن مفهوم مجاز و گستردگي و چندگانگي داللت الفاظ در زبان

 به مجاز در قرآن نيزمنكران وقوع . كردند  قرآن هموار ميهاي خويش از نص تأويل

ها را متناقض و مخالف غرض خداوند از  زدند و آن همين دو اصل چنگ مي

  : شمردند تادن قرآن ميفروفرس

گري زبان  پذيرش وجود گستردگي و اشتراك لغوي و مجاز در زبان با اصل داللت

 يعني با پذيرفتن وجود اين نوع كاربردها مبناي ؛نزد معتزله در تعارض است

 ادعاي ةكنند  تصديقبايدمعجزة پيامبر نيز كه . رود روشنگر بودن زير سؤال مي

زيرا اتّساع و مجاز در زبان قرآن ... ماند اشكال به دور نميپيامبري او باشد از اين 
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رساند و زبان با وجود اين  به داللت صريح و آشكار داشتن آن آسيب مي

اين اشكال از . كند كه هدايت كند گمراه ميجاي آن ها و مجازها به دگي داللتگستر

القاص  ن مثل ظاهريه و اب؛هاي مختلفي بر معتزله وارد شده است سوي گروه

  ).124: 1998ابوزيد، ( ...شافعي و

  .گري قرآن را داشتند  قصد دفاع از مفهوم هدايت، با انكار مجازاين افراد

هاي معتزلياني است كه   ديدگاه، ديگري كه آتش مخالفت با مجاز را دامن زدةانگيز

 ة پردامنايه خواستند راه را براي تأويل  زيرا مي؛ دانستند در زبان اصلكاربرد مجازي را

 زبان مجازي بر ة پس كاربرد زبان حقيقي را نادر شمردند و بر غلبخويش بگشايند؛

  .زبان حقيقي رأي دادند

  جنّي ابن. 2-2

توان گفت تا اين دوره  مانده از قرن سوم و چهارم هجري مي جا اساس آثار كالمي به بر

 .در كل زبان بوده است قرآن و نه انكار وجود مجاز بيشتر ناظر به وجود آن در زبان

ها و مذاهب اسالمي وجود مجاز در زبان عربي را  دانشمندان مسلمان بيشتر فرقه

درحالي كه عموم «. در قرآن منكر بودندرا  آن ا به داليل اعتقادي حضورفتند؛ امپذير مي

گسترش كاربردهاي . مسلمانان پذيرفته بودند كه زبان هم حقيقت دارد و هم مجاز

وي معتزله آنان را بر آن داشت كه بگويند بيشتر زبان عربي مجاز است و مجازي از س

امامان معتزلي براي مستند كردن ). 209: 1999دوب، (» .حقيقت كمتر در آن وجود دارد

شان در قرآن از زبان عربي مايه گذاشتند و بناي اين زبان را بر كاربرد  تأويالت گسترده

  . دانستند- آن و نه كاربرد حقيقي - مجازي الفاظ

 معتزلي است كه شخصيتترين   گويا برجسته)ق392. ف (جنّي ابوالفتح عثمان ابن

. اين انديشه را طرح كرده و آن را با شواهدي از قرآن و كالم عرب توضيح داده است

. ف(  ابوعلي فارسي، شاگرد نحوي بزرگ، عالم لغوي و نحوي معتزلي،جنّي ابن

 ة نحوي است با توضيحاتي درباري كتابالخصائص .است الخصائص   و صاحب،)ق377

دو  الخصائص  در.سيبويه بوده است الكتاب ،ها و گويا الگوي اصلي مؤلّف  واژهةريش

 و *(&�+*في فرق بين «ل  باب او.باب به بحث حقيقت و مجاز اختصاص يافته است
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اب في أن المجاز ب« ،آمدهنام دارد و باب ديگر كه بالفاصله در ادامة اين باب » المجاز

اين دو باب از كتاب ). 457-442/ 2: 1952جنّي،  ابن( نام گرفته است» *(&�+*4اذا كثر لحق 

 وي در ، زيرا عالوه بر آن؛دمي و اعتقادي كامالً آشكاري دارجنّي رويكرد كال ابن

جنّي   ابن، در پايان بحث مجاز.كرده استهاي اين باب بسيار به قرآن استناد  نمونه

 ةعنوان قواعد زباني دربار  آنچه بهة و بر پايكشاندهن خود را به افعال خداوند سخ

 و سپس پا را كردهكاربرد مجازي وضع كرده است، افعال خداوند را حمل بر مجاز 

شمرده  كاربرد زبان در معناي مجازي ةفراتر نهاده و صفات خداوند را نيز از مقول

  .است

ما أقرّفي االستعمال «:  كرده است حقيقت آغازجنّي سخن خويش را با تعريف ابن

چنان استعمال شود كه در  آنچه كه در كاربرد آن): 442همان، (» ��/5(علي أصل وضعه في 

و  :)جا همان(» و المجاز ما كان بضد ذلك«. اصل قرارداد زباني براي آن وضع شده است

ش در قرارداد ا معناي اصلياي كه از   يعني هر كلمه؛ مقابل اين تعريفةمجاز يعني نقط

برانگيز خويش را  جنّي ادعاي مناقشه گاه ابن آن. گيرد زبان خارج شود، مجاز نام مي

  : مطرح كرده است

 االفعال نحو قام زيد و قعد عمرو ��� و ذلك 
	���� مع تأمله مجاز �����اعلم أنّ 

 ������� يفاد منه معني أال تري أن الفعل. و انطلق بشر و جاء الصيف و انهزم الشتاء

فقولك قام زيد معناه كان منه القيام و كيف يكون ذلك و هو جنس و الجنس يطبق 

جميع الماضي و جميع الحاضر و جميع اآلتي الكائنات من كل من وجد منه القيام 

 القيام ����� ��� ألف ���و معلوم أنه اليجتمع النسان واحد في وقت و ال في 

هذا محال عند كلّ ذي لب فاذا كان كذلكه علمت أن قام . لوهمكلّه داخل تحت ا

 و تشبيه ������� و انما هو وضع الكل موضع البعض لالتساع و 
	����زيد مجاز 

  .)448همان، ( القليل بالكثير

  : داده است خويش را شرحةجنّي در اين بند نكات مهمي از نظري ابن

  .ي است تا حقيقيها در زبان بيشتر مجاز  كاربرد كلمه.1

  .»قعد عمرو«و » قام زيد« مثل ؛روند كار مي  افعال معموالً در معناي مجازي به.2
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گاه كه به فاعلش نسبت داده   معناي افعال به اين دليل مجاز است كه هر فعلي آن.3

يعني » قام زيد« ،براي مثال. ايم  گويا مصدر آن را به آن فاعل اسناد داده،شود مي

 يعني هر نوع قيامي را در هر زماني اعم از ؛و اين قيام جنس است» قيامكان منه ال«

دانيم كه قيام زيد در زمان  دهد و چون مي حال و گذشته و آينده به زيد نسبت مي

 ذكر كلّ و ةخاصي و با كيفيت خاصي اتّفاق افتاده، پس اسناد قيام به زيد از مقول

  . مجاز استسببهمين   جزء است و بهةاراد

و كرده هاي شناخت بيان حقيقي از مجاز ذكر  عنوان مالك جنّي سه اصل را به  ابن.4

ان المجاز اليقع «: گستردگي در داللت، تأكيد و تشبيه: برشمرده استها را چنين  آن

. هي االتساع و التوكيد و التشبيه 6%6( اليه اال لمعان*( & �+*في الكالم و اليعدل عن

اي از  پس اگر جمله ).442همان، (» *( ��':(&��3%6( 78�9 �+* فان عدمت هذه االوصاف

 آن جمله داراي معناي ،ها خالي بود  تشبيه و گستردگي داللت لفظمفاهيم تأكيد،

جنّي بايد بگوييم اتّساع يا گستردگي   ابنةگان در توضيح اصول سه. حقيقي است

. اژه افزوده نشده باشد يعني چيزي بر معنا يا معناهاي اصلي و،اوداللت از نظر 

تأكيد يعني تفخيم و بزرگ كردن يا تحقير و كوچك شمردن آنچه دربارة وي خبر 

در ميان نباشد و تشبيه يعني آن را به چيز ديگر در حكم يا ) عنهمخبرٌ(دهيم  مي

  .وصف شبيه نكرده باشيم

 هاست و پيش از وي در متون بالغت از جنّي خود مبتكر آن  كه ابن-اين اصول

جنّي، ديدگاه وي  بر مرزبندي ميان حقيقت و مجاز از نظر ابن  عالوه- ها نشاني نيست آن

 كه  نخستين كسي بودهگويا او در اين معنا .دهد هاي مجاز نيز نشان مي  عالقهةرا دربار

 همان كرده، اشاره او به آنمفهوم تشبيه كه . بندي كرده است هاي مجاز را دسته عالقه

 مفهوم .دهد ت كه تفاوت ميان مجاز مرسل و استعاره را شكل مي مشابهت اسةعالق

داللت ) هاي مجاز مرسل عالقه(هاي مجاز   به ديگر عالقه همتأكيد يا همان مبالغه

مفهوم . گيرد  اقسام آن را دربرنمية البتّه هم؛ و ارادة جزء مانند ذكر كلّ؛كند مي

 در نظر  زيرا؛ مانند كنايهوجه دارد، تهاي ديگر علم بيان  بابگستردگي داللت هم به آن

  . علم بيان امروز است كلّ باتقريباً مترادفمجاز  ، معاصرانشة مانند همجنّي نيز ابن
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 مقصود اصلي خويش را ، اين توضيحات و بناكردن اين قواعدةجنّي پس از هم ابن

 أال تري االرض سبحانه نحو خلق اهللا السماء و و كذلك افعال القديم«: بيان كرده است

المجازا لكان خالقا للكفر و  ;*&*( كن منه بذلك خلق أفعالنا و لو كانانّه عزّ اسمه لم ي

اگر .  اختيار انسان است، اصليةلئمس. )جا همان(» هما من أفعالنا عزّ و عاليرالعدوان و غ

 پس -دانستند  اشاعره ميگونه كه اهل سنّت و  آن- خداوند را خالق افعال انسان بدانيم

 ؛او از چنين صفاتي به دور استاما  ؛را خالق كفر و نافرماني خودمان بدانيم بايد همو

جنّي به مفهوم   ابن،در ادامه. پس بهتر است اين مفاهيم را حمل بر مجاز كنيم نه حقيقت

 ؛و همچنين علم خداوند به برخاستن زيد مجاز است«: كرده استصفات الهي اشاره 

 .)جا همان(» .زيد همان حال علم او به نشستن عمرو نيستزيرا علم او به برخاستن 

 صفت علم را از خداوند ، در مقام دفاع از اعتقاد خويش برآمدهيمتكلّمگاه همچون  آن

سه اال أنا مع ذلك نعلم أنّه و لسنا نثبت له سبحانه علما ألنه عالم بنف«: كرده استنفي 

). 450همان، (» .مرو و نحو ذلك هي حال علمه بجلوس عيدزيام  حال علمه بقليست

توان علم خداوند به يك فعل را با علم او به فعلي ديگر همسان  پس از آنجا كه نمي

  . خداوند حمل بر مجاز كردة بايد مفهوم علم را دربار،دانست

 ،عنوان ابزار تأويل  به،بينيم كه رويكرد معتزله در استفاده از مجاز  مي،ين ترتيبه اب

دهد كه بيشتر سخنان ما مجاز  از سويي حكم مياو . گراييده استبه افراط جنّي  نزد ابن

هستند نه حقيقت و از سوي ديگر همة افعال و صفات الهي را به شكلي حمل بر مجاز 

پذيرد، به شكلي ديگر آن را تأويل و تفسير  بودن آن را مي يكند و آنجا نيز كه حقيق مي

همين  به ؛ خود او را نيز دچار اشكال كرده استجنّي اين رويكرد افراطي ابن. كند مي

او . د برهاندخم مجازهاي متعدو ، خود را از پيچ ديگراي  با وضع قاعدهسعي كردهعلت 

أن المجاز اذا كثر «:  اين عنوان ناميده استا مجاز را بةفصل دوم بحث خويش دربار

  ).447/ 2: 1952جنّي،  ابن(» *(&�4+*لحق 

  از در قرآنمخالفان وقوع مج. 3

اند، گويا به قصد دفاع از هويت متن مقدس  اولين كساني كه وقوع مجاز را انكار كرده

آنان از .  آنان را بر اين ادعا واداشته است، ايدئولوژيكةاند و انگيز به اين كار دست زده
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زبان كارگرفتن  كار بردن زبان مجازي ناشي از ناتواني در به اند كه به پنداشته سو مي يك

 از .ايم خداوند ناتوان است  گفته، پس اگر بگوييم در قرآن مجاز هست؛حقيقي است

 كه خارج كردن لفظ از معناي  به اين سبباند كه مجاز كرده  گمان مي،سوي ديگر

 كالم خويش  خداوند درآيد و محال است شمار مي  كذب بهة از مقول،حقيقي آن است

اند و  ه اسنادهاي مجازي قرآن بودهتراشان متوج لاي از اشكا همچنين عده. كاذب باشد

سؤال كرد و مگر ممكن است كه ) روستا(توان از قريه  اند مگر مي پرسيده به طعنه مي

ديوار اراده كند
)2(

 وجود مجاز در قرآن ، اين گروه نخست بيشتر،كه گفتيم  ه چنان البت؟

ها متكلّمان را بر آن  كالها و اش عنهاين ط . زبان راكردند تا نبود مجاز در كلّ را انكار مي

 كه قرآن بر - عنوان يك اسلوب زبان عربي  از سويي بر وجود مجاز در قرآن بهداشت تا

ها و فوايدي براي كاربرد   تأكيد كنند و از سوي ديگر سودمندي- آن نازل شده است

  .تر از كاربرد حقيقي بدانند  بليغ،مجازي برشمرند و آن را در مواردي

 مطالعات قرآني پيوند خورد تا آنكه جزئي از قدر با از حقيقت و مجاز آنبحث 

 . شد كه حقيقت و مجاز قرآن را بشناسد بايسته آمد و بر مفسر قرآنشمار علوم قرآن به

و  البرهان في علوم القرآندر كتاب ) ق794. ف(عبداهللا زركشي  بدرالدين محمدبن

 يكي از االتقان في علوم القرآنكتاب در ) ق911. ف( الدين سيوطي شافعي جالل

/ 2: 1999، سيوطي(اند   حقيقت و مجاز قرآن دانستهدر بابمباحث علوم قرآن را بحث 

 به منكران مجاز نيز آنان در ابتداي بحث خود. )274-254/ 2 :1957؛ زركشي، 347-356

و به  مطرحزركشي چيزي حدود يك قرن پيش از سيوطي اين بحث را . اند اشاره كرده

  : نام منكران اشاره كرده است

شكي نيست كه قرآن دربردارندة حقايق است و همة سخناني كه بر موضوع خود 

 مانند آياتي كه ؛كار نرفته در زمرة حقايق هستند ها مجاز به كنند و در آن داللت مي

كنند و اسماء و صفات او را  في ميدهند و او را يكتا معر ود خدا ميخبر از وج

ها  بيشتر فرقه. ا دربارة وجود مجاز در قرآن اختالف عقيده هستام... شمرند برمي

القاص ا كساني همچون ابنوجود مجاز در قرآن باور دارند امبه 
)3(

 شافعي و 

خوير منداد ابن
)4(

د ظاهريواند و همين ديدگاه از داو  مالكي آن را انكار كرده
)5(

 و 

پسرش و ابومسلم اصفهاني
)6(

  ).255-254/ 2: 1957زركشي، (  نقل شده است
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 اين منكران آن است كه ةشبه«: كرده استزركشي برهان اين افراد را چنين بيان 

 مگر آنكه از بيان حقيقي ناتوان ،آورد گوينده از بيان حقيقي به بيان مجازي روي نمي

» .شده باشد پس در سخن به استعاره بگرايد و محال است كه خداوند ناتوان باشد

ا كامالً دقيق به استدالل منكران مجاز  ام،ظاهراً زركشي هرچند مختصر. )255، همان(

شريف رضي  تلخيص البيان في مجازات القرآن كتاب هرچند زيرا ؛كرده استاشاره 

 اثرش به تمام ةم مهم در مقداي ه با آوردن جمل، ادبي و لغوي داردة جنب)ق406. ف(

 از ،هاي آن با بيان بالغت مجاز و زيباييتا كوشيده است  و دادهكتاب رنگ كالمي 

دليل  و خداوند حكيم الفاظ مجازي را به«: ساحت قرآن در برابر اين شبهه دفاع كند

 بلكه بدان سبب در سخن خود ؛كار نبرده به] و ناتواني از بيان حقيقت[نارسايي عبارت 

ها   در گوش آنتر است و مجاز آورده كه اين سبك بيان به زبان مخاطبان قرآن نزديك

دليل    به، شبهه يادآوري اينبر سيوطي نيز عالوه). 1: 1404شريف رضي، (» .گذارترتأثير

  :ديگر اين گروه اشاره كرده است

شبهة اين گروه آن است كه مجاز برادر دروغ است و قرآن از دروغگويي به دور 

يقي بر وي  بيان حقگاه كه مجال گرداند مگر آن است و گوينده از حقيقت رونمي

كار برد و اين در مورد  پس در سخن خود استعاره به] ناگزير و به[تنگ شود 

  ).347/ 2: 1999( خداوند محال است

   انكار وجود مجاز در زبان.4

شود و زبان را از اساس  جنّي پيدا مي ميان معتزله ابن آور نيست كه وقتي در شگفت

 در پيش گيرند و براي ند كه راه تفريطشو ي پيدا  افراد در مقابل او،شمرد مجازي مي

فقط وجود مجاز در   مجازهاي قرآن، نهةرها شدن از هرگونه پرسش و اشكالي دربار

  وكنند كه تقسيم زبان به حقيقت و مجاز غلط است  بلكه ادعا ؛قرآن را انكار كنند

 نكه اي  از مشهورترين كساني.  عنوان مجاز در زبان راه نداردا مفهومي بطور قطع به

  .توان نام برد  را ميتيميه ابن ابواسحاق اسفرايني و ،اند طرح كردهمديدگاه را 

  ابواسحاق اسفرايني. 1-4

 كساني است از) ق417. ف(  امام ابواسحاق اسفرايني،از ميان فقهاي بزرگ اهل سنّت

  ).190: 1370شهري برآبادي، (اند   نسبت دادهاو انكار مجاز در زبان را به ةكه انديش
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اند كه او مجاز را در زبان انكار كرده است و  از استاد ابواسحاق اسفرايني نقل كرده

شود كه براي هرآنچه  گاه ثابت مي چنين استدالل كرده كه وجود مجاز در زبان آن

شود يك كاربرد متقدم وجود داشته باشد تا در يك معناي متأخّر  در زبان گفته مي

ا چنين تقديم و تأخيري در زبان عربي ام. تأخّر مجاز باشدو آن معناي مكار برود  به

بلكه عرب هر زمان كه كالمي به حقيقت گفته، معناي مجازي آن را . وجود ندارد

ها بر  اي ميان اسم و مسمي نيست و داللت اسم  زيرا رابطه؛كار برده است نيز به

م و ديگري را پس اينكه يك داللت را مجازي بداني. هايشان ذاتي نيست مدلول

طور كه در معناي حيوان   اسد همانة مثالً واژ؛ نوعي ترجيح بالمرجح است،حقيقي

اسفرايني به نقل از فاضلي، (  براي انسان دلير نيز استفاده شده است،كار رفته درنده به

1376 :205.(  

 ،از نظر او.  قرارداد زبان استةل، مسئكرده اشاره آنچه ابواسحاق اسفرايني به آن

اي در بين نيست و فقط قرارداد اهل زبان  ميان اسم و مسمي هيچ رابطه و نسبت حقيقي

 اهل پس اگر قراردادِ. ص را اسد بناميمهاي مشخ شود ما حيواني با ويژگي باعث مي

 مالك تعيين معناي كلمه است، اينكه بگوييم لفظ اسد براي حيوان حقيقت و براي زبان

  يعني همچنان كه قراردادِ؛ ترجيح بالمرجح خواهد بود نوعي،انسان شجاع مجاز است

 همين قرارداد اين لفظ را ،كند  مياهل زبان لفظ اسد را براي معناي حيوان خاص وضع

 را حقيقي و پس نبايد يكي از اين دو كاربرد. برد كار مي دربارة انسان شجاع نيز به

كه لفظ اسد را در معناي   مچنان اهل زبان ه بلكه بايد بگوييم؛ديگري را مجازي بدانيم

 در كاربردند و اين كن مي استفاده  در معناي انسان شجاع نيز،برند كار مي حيوان خاص به

  .هر دو حال حقيقت است

الدين سيوطي اين استدالل را از ابواسحاق اسفرايني نقل كرده و خود به رد  جالل

  :پرداخته است اونظر 

اعراب . مجاز نقل متواتر امثال آن از زبان عربي استو دليل استوار ما در پذيرفتن 

 كه راه سينه ندارد و آن شخص بر  رود درحالي  كس بر سينه راه مي گويند آن مي

 شب پير شد و جنگ به زانو ةگويند طرّ نيز مي. بال سفر است و سفر نيز بال ندارد

كند،   انكار مي كه وجود مجاز را در زبان ها همه مجاز هستند و كسي رسيد و اين
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هاي سخن  در عمل ناگزير است آن را بپذيرد ضمن آنكه بخش مهمي از زيبايي

  ).215: تا سيوطي، بي( عرب را ناديده گرفته است

  تيميه ابن. 2-4

 ديگر مخالف سرسخت وجود مجاز در تيميه ابنعبدالحليم دمشقي ملقّب به  احمدبن

 در تيميه ابن. پرداخته استقيقت ايمان  به موضوع ح،االيمانوي در كتاب . زبان است

 و را تشريح حقيقت و مجاز ،هاي معتزله در بحث ايمان  براي رد ديدگاهاين كتاب

 سخن خود را با اين پرسش آغاز تيميه ابن. كرده استوجود مجاز در زبان را انكار 

د كه اين پذير  وي نمي؟ ايمان بر اعمال مجاز است يا حقيقتة كه آيا داللت واژكرده

سوي   سپس بحث خود را به،شمرد استعمال از مقولة مجاز باشد و آن را حقيقت مي

  ).79: 1983، تيميه ابن(كشاند  بندي زبان به حقيقي و مجازي مي تقسيم

ها را به   داللت الفاظ بر معاني آنعلماي پيش از اوكه  گفته است صادقانه تيميه ابن

 و حقيقت و مجاز را از عوارض الفاظ  دهدو بخش حقيقي و مجازي تقسيم كر

  :اشكال وارد كرده استها   ديدگاه آنبر  اما در عين حال؛اند دانسته

اي است كه پس از اتمام سه قرن  بندي اصطالح نوآمده و در هر حال اين تقسيم

كار  ابه و تابعين نيكوكردار آن را بهشود و هيچ از صح نخست از هجرت شايع مي

وزاعي، هاي مشهور مانند مالك، نوري، ا يك از امامان فرقه ه هيچاند و ن نبرده

ي يكي از دانشمندان علم لغت و نحو مثل خليل و ابوحنيفه و شافعي و نه حت

  ). 80همان، (سيبويه و ابوالعالء و امثال ايشان 

 آن است كه بحث از حقيقت و مجاز ،تأكيد كرده بر آن تيميه ابناي كه  نخستين نكته

يان قرن سوم هجري در كالم امامان مذاهب مختلف و دانشمندان نحو و لغت تا پا

هاي  جاحظ واژه«: نويسد  ميتيميه ابن ةشوقي ضيف دربارة همين اشار. نيامده است

دهد  كار برده است كه نشان مي ن بها دقيقاً با همان تعريف متأخّرحقيقت و مجاز را

پندارد،  ربوط به پس از قرن سوم هجري ميبندي را م  كه اين تقسيمتيميه ابنگمان 

ر فهميم كه او د  مي، دقّت كنيمتيميه ابنه اگر به سخن  البت).74: 1383(» .خطاست

فان تقيسم االلفاظ «: گفته است اعتراض خود ةدر ادامدريافت خود خطا نكرده؛ زيرا 
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 و ما علمته <�=( ��3%6(� و ظهرت أوائله في �<�=( ����4>( و مجاز انّما اشتهر في *(&;*الي 

 تيميه ابن ).81: 1983، تيميه ابن(» . اللهم الّا أن يكون في أواخرها(&�<�=( ��8�3موجودا في 

هايي به بحث حقيقت و   اشاره هجري سوم كه در اواخر قرن دوم وكردهدقّت اشاره  به

قت و در بحث حقي) ق255. ف(دانيم كه جاحظ بصري   ميما هم. مجاز بوده است

 را تيميه ابنتوان اين سخن   مي،بنابراين. مجاز در قرن سوم هجري تقريباً تنهاست

ليه كسي از تقسيم زبان به حقيقت و مجاز چيزي نگفته است  اوهاي پذيرفت كه در قرن

 از تيميه ابناي كه   نكتهاما. ها به قرن سوم و پس از آن اختصاص دارد و اين اصطالح

 است كه هرچند وضع اصطالح براي اين مفاهيم در قرن سوم  اين،هدرك آن غفلت 

 سيبويه و ، براي مثال.گردد  برميههاي اولي  همان دوره بهها  آنة انديش،صورت گرفته

  . هرچند در قالب لفظ اتّساع؛اند ه كردهم توجاهيشناس به اين مف زباندر مقام فرّاء 

 ةيابي او دربار ود دارد، ريشه دربارة مجاز وجتيميه ابن جالبي كه در سخن ةنكت

في كه با نام  نخستين مؤل،تيميه ابن  بنا بر تأكيد.ها به لفظ مجاز است نخستين اشاره

قابل  در نقطة ماو مجاز در كتاب اما ؛مثني است  ابوعبيده معمربننوشته،مجاز كتاب 

 ،آوردهدانيم لفظ مجاز را در سخن خود  كه مي  ن كسياولي«: حقيقت مطرح نشده است

 منظور او از مجاز آنچه در برابر حقيقت اماالمثني است در كتابش  ابوعبيده معمربن

 با تيميه ابنسخن  ).80همان، (» . بلكه مجاز آيت نزد وي يعني معناي آيت؛باشد نيست

 ،شكند كه به گمان  تصريح مياو .كند هاي مجاز از معتزله ادامه پيدا مي قول تعريف نقل

و انّما هذا اصطالح حادث و الغالب أنّه كان من «: اند صطالح را رواج دادهمعتزله اين ا

  .)جا همان(» .ين و نحوهم من المتكلّم�<>:?�(جهته 

 پس از آنكه با بررسي مفهوم مواضعه، وجود يك مواضعه قبل از استعمال تيميه ابن

 يقت و مجاز حقة دربار به بيان ديدگاه خودصراحت  به كرده،را براي زبان انكار

  : پرداخته است

ارد كه بندي حقيقت ندارد و ميان دو بخش آن مرز درستي وجود ند اين تقسيم

 بنابراين اين تقسيم باطل است و هركس كه ؛ص كندميان حقيقت و مجاز را مشخ

اين تقسيم . داند اش هيچ نمي گويد كه درباره  از چيزي سخن مي،برد كار مي آن را به

حقيقت لفظي : اند گفته] معتزله[ها   زيرا آن؛تخالفت با عقل اسبدعتي در شرع و م
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كار  له به كار رود و مجاز لفظي است كه در غير ماوضع له به كه در معناي ماوضع

پيش از كاربرد زبان را ] قراردادي[ها براي اثبات اين تعريف بايد وضع  رود و آن

   ).87 همان،( ثابت كنند كه ناممكن است

 و سپس بر كرده تعريف حقيقت و مجاز را از متكلّمان نقل تيميه ابن ،داستكه پي  چنان

  .شمرده است اصل مفهوم را باطل آن، و با باطل دانستن فتهگر همين تعريف خرده 

مان از مجاز را تعريف متكلّ ،بندي زبان به حقيقي و مجازي  براي رد تقسيمتيميه ابن

ر فاذا استعمل في غي.  و المجاز;*&*(الستعمال الاللفظ الموضوع قبل ا«: نقل كرده است

اين تعريف وقتي در ادامه گفته است كه  .)82همان، (» . له;*&*(موضوعه فهو مجاز ال

 ،اند اي وضع شده هاي زبان عربي نخست براي معاني  است كه بگوييم واژهدرست

 وضع الفاظ بر ،در اين صورت. اند ص به آن شده و مخت كار رفته سپس براي آن معنا به

ييم در هر زباني عقال جمع گيرد و اين مثل آن است كه بگو ها پيشي مي استعمال آن

 ديگر را براي كار ببرند و كلمة د فالن كلمه را براي فالن چيز بهان  و تصميم گرفته شده

  .گرمعناي دي

 » الْأَسماءعلَّم آدم« ةلئ و مسهكشاند   ادامة سخن خود را به بحث قرآنيتيميه ابن

 در اين معنا مناقشه او ديدگاه .كرده استعنوان مالك قرارداد زباني طرح  را به) 31 /بقره(

 ).85-84: 1983تيميه،  ابن(دهد  دست نمي عاي او بهفسير اين آيت است و برهاني بر اددر ت

 خود  سخن،بودن زبان  پس از بيان تفسير اين آيه و نظر خويش دربارة توقيفيتيميه ابن

آورده  مواضعه قبل از استعمال دليل نبود الزم نيست براي كرده و گفته استرا خالصه 

 پس كسي كه .توان از وجود چنين قراردادي آگاه شد  نميشود؛ كافي است گفته شود

 از ،ها وجود دارد هاي قراردادي براي معناي آن  واژه،كند در زبان پيش از كاربرد ادعا مي

 كاربرد ،آنچه بدون ترديد به ما رسيده.  كه به آن علمي نداردگويد چيزي سخن مي

م بر مقد] قراردادي[هركس ادعا كند وضعي ... طور خالصه پس به«: الفاظ است

توان به آن علم پيدا كرد و آن   از مفهومي سخن گفته كه نمي،استعمال الفاظ وجود دارد

  ).86همان، (» .فاظ استچيزي كه بدون شك معلوم است فقط استعمال و كاربرد ال

 بر مقيد بودن ،هآورد اي انكار وجود مجاز در زبان  برتيميه ابنبرهان ديگري كه 

 كه اگر مجاز آن داللتي است كه با كرده است استدالل تيميه ابن.  استوار استحقيقت
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شود و حقيقت آن داللتي است كه از هرگونه قيدي رها باشد  ص ميوجود قرينه مشخ

 زيرا كاربرد حقيقي نيز ؛ زبان را مجاز دانستةقرينه بر معنا داللت كند، بايد همو بدون 

به، ظرف   هايي مثل مفعولٌ  قرينه؛اي همراه خود دارد همواره مقيد به قيد است و قرينه

  : كنيم  مرور ميوار  خالصه راهتيمي ابنسخن . زمان يا ظرف مكان

گذارد كه لفظ در معناي  ونه تفاوت ميگ كس كه ميان حقيقت و مجاز اين   آناما

بايد ... دهد كند و مجاز جز با وجود قرينه معنا نمي حقيقي بدون قرينه افادة معنا مي

هاي لفظي   قرينه،از او پرسيد منظور از قرينه داشتن يا نداشتن چيست؟ اگر منظور

بر هاي نحوي مثل فاعل و مفعول و مبتدا و خ مثل اضافه و الم تعريف يا نقش

بنابراين در كالم ... قرينه نيست  پس بايد بگوييم در زبان هيچ اسم و فعلي بي،است

وجه اسم يا فعل يا حرفي وجود ندارد كه كامالً رها باشد و هيچ  هيچ كامل به

شود كه كاربرد لفظ را حقيقي   پس اگر وجود قرينه مانع مي؛اي نداشته باشد قرينه

 است چون مفعول مطلق گرفته و آن ديگري  بايد گفت اين فعل مجاز،بشماريم

رآنچه قرينه دارد مجاز است مجاز است چون ظرف زمان يا مكان دارد و خالصه ه

  ).93-90همان، ( از است در اين صورت حقيقت كجاست؟ سخنان ما مجپس همة

يدان بحث حقيقت و مجاز  نيز همچون هر متكلّم ديگري كه پا در متيميه ابن

گويد تا ساحت كتاب خدا از مجاز بپااليد و آن را   اين سخنان را مية هم، است گذاشته

  :حقيقت محض و هدايت آشكار معرفي كند

 و المجاز فرق معقول يمكن به التمييز بين ������فتبين أنه ليس لمن فرق بين 

نوعين، فعلم أنّ هذا التقسيم باطل، و حينئذ فكل لفظ موجود في كتاب اهللا و 

 	����قيد بما يبين معناه فليس في شيء من ذلك مجاز، بل كله رسوله فانّه م

  ). 97همان، (

همه برهان بر انكار وجود   آنتيميه ابناي است كه باعث شده  دليل اصلياين همان 

  : مجاز در زبان بياورد

 اندازة او بر حقيقت شمردن معاني نص  گرايش بي، در اين سخنتيميه ابنانگيزة 

بندد و آيات مربوط به صفات خداوند و بباب تأويل آيات قرآن را قرآن است تا 

ه بدون آنكه تشبيه را بپذيرد يا به تعطيل و د آن را بر ظاهرشان حمل كند البتمانن
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 بلكه به آن سبب كه با تفسير به رأي مبارزه كند، تفسيري كه ؛ل شودتوستنزيه م

  ). 157: 1984خليل بركه، ( همواره بر مجاز استوار است

 و وقوع مجاز در  انگيزه را آشكارا توضيح داده در فتاواي خود نيز اينتيميه ابنگويا 

 در تناقض يافته است؛ زيرا -  كه هدايت مردم است- كتاب الهي نزولةقرآن را با انگيز

 نوعي تلبيس ،شود و در اين صورت وجود مجاز باعث پوشيده شدن معناي مقصود مي

 اي اي هدايت و عده هشود عد كه باعث ميه خواهد يافت كاري در قرآن را و فريب

  ).162 همان،(ند شوگمراه 

  دربارة براي آنكه ديدگاه خود را در انكار مجاز استحكام كامل ببخشد،تيميه ابن

 و در  كرده بحث،هاي وقوع مجاز در قرآن هستند قان نشانه محقكه بنا به نظرآياتي 

  : كرده استساس ديدگاهش اثبات ا  نبود مجاز را بر،ها تحليل آن

�����و سئَلِ « هاي مشهور وجود مجاز در قرآن آية از مثال���.  است)82/ يوسف(» ��

اليه به   پس مضاف حذف شده و مضاف.  اهل قريه است،اند مراد از اين آيه گفته

و » شهر«و » مدينه«و » قريه«جاي آن نشسته؛ در جواب بايد گفت كلماتي چون 

زمان بر حال و محل داللت دارند و هر دو مصداق براي اين اسامي  هم» ميزان«

رود كه ساكنان هستند و گاهي  كار مي  پس گاهي دربارة حال به؛صحيح است

   .)102-101: 1983، تيميه ابن( دربارة محل كه همان مكان مشخص است

  :نوشته است )77 /كهف( » ينْقَضفَوجدا فيها جِداراً يريد أَنْ« آية  دربارةتيميه ابنهمچنين 

كار بردن آن   پس بهه نيست و اراده مخصوص زندگان است؛اند ديوار زند گفته

 اراده هم براي ميل و خواست ةكلم: گوييم در جواب مي. دربارة ديوار مجاز است

رود و هم براي حالت موجودات  كار مي موجودات داراي شعور و زندگان به

  ). 97همان، ( ين از كاربردهاي مشهور در زبان استجان و جمادها و ا بي

 با اصطالحاتي  را در قرآن وجود مجازكوشيده است تيميه ابن ،ها در همة اين نمونه

 همة نظر  هرچند كه اتفاق؛ انكار كندهمچون اشتراك لفظي يا ترادف و يا مالزمات

  . ها باشد دانشمندان ديگر بر مجاز بودن آن

 الي ��/5(م فالمجاز في القرآن، بل و تقسي«: ه استگفت  آشكارا تيميه ابن هرچند

 ناگزير بود اين ،)103همان، ( »نطق به السلف و مجاز تقسيم مبتدع محدث لم ي;*&*(
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 ةالرسال  درتيميه ابنپس  «؛ را بپذيرد كه برخي از كاربردهاي قرآن حقيقي نيستندواقعيت

شمرد و  كه آن را در بعضي موارد ضروري مي بل،دهد  بر وجود مجاز گواهي مي���المد 

 ).208: 1999دوب، (» .پذيرد دهند، مي ناچار وجود مجاز را كه همگان به آن گواهي مي به

دليل ترس از گمراهي مردم و دفاع از حقيقت بودن   در انكار مجاز بهتيميه ابنديدگاه 

شمار  ي وي به كه پيروان امروز-اصلي كه باعث شده سلفيان معناي قرآن است؛

  . منكر وجود مجاز در قرآن باشند-آيند مي

عنوان دليل در رد  دهد آنچه او به  نشان ميروشني  بهتيميه ابنهاي  بررسي برهان

هاست نه نقض   نقص تعريف واقع در،كند تقسيم زبان به حقيقي و مجازي مطرح مي

 با قيد ها در تعريف اصل و فرع ميان معناي حقيقي و مجازي ةوجود رابط. ها مصداق

 چون اين فته است و گفتهگر  به اين وضع ايراد تيميه ابن. شود ص ميمشخ» وضع«

 پس معناي هر كلمه در ، و راهي براي شناخت آن وجود ندارداستوضع مجهول 

  هرشود و كاربرد هر كلمه به روزگارش وابسته است و با تغيير كاربرد آن مشخص مي

اي هست و اگر مثالً  همچنين براي هر كاربردي قرينه. دشو  عوض ميهم كاربرد ،دوره

 لفظي يا معنوي در ة به قرين اين معنا،الجبل است گويد رأس و منظور او رأس كسي مي

د هايي وجود دارن هچنين است و قرينيقين   در كالم خداوند نيز به.كالم او آشكار است

 ،ماند راين مجازي در زبان باقي نمي بناب؛كنند جا معناي مورد نظر را مشخص مي كه همه

 ة بايد بپذيريم هم، مجاز است كه در اين صورت،مگر آنكه بگوييم هرآنچه قرينه دارد

  .زبان مجاز است

هاي   باعث شده است علماي بالغت در دورهتيميه ابن هاي گيري گويا همين خرده

  كاربردِ،ويند حقيقتجاي اينكه بگ  تصحيح تعريف حقيقت و مجاز بپردازند و بههبعد ب

افزوده و را به تعريف مجاز » تخاطب« قيد ؛ ضد آن است همله و مجاز لفظ در ماوضع

و يا  » في الوضع الذي وقع فيه التخاطب ما أفاد معني مصطلحا عليه*(�+*&«: اند گفته

»*+��&)/<:@>� )/A�� )*348: 1409تفتازاني، (»  فيما وضعت له في اصطالح به التخاطب.( 

 تخاطب به تعريف ةعلماي بالغت با افزودن واژدر قرن هشتم هجري، ين ترتيب ه اب
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ل همان فرم  چيزي معاد؛ه قرار دادندبودن را مورد توج  همان مفهوم كاربردي،حقيقت

  .است مالك تعيين معناي حقيقي از مجازي ،ت در آنيا هنجار گفتار كه دق

  گيري نتيجه. 5

 بالغي و ابزاري در اي هلئعنوان مس حث حقيقت و مجاز به ب، امروزبر اساس ديدگاه

و آثار اديبان و شاعران مورد هاي نقد ادبي  بايست بيشتر در كتاب  مي،آفرينش هنري

 در آثار متكلّمان ،ت ايدئولوژيك آندليل اهمي  به اين بحثاما ؛گرفت ه قرار ميتوج

ئولوژيك متكلّمان يكرد ايد است؛ هرچند روشدهتر مطالعه  تر و دقيق بسيار گسترده

 ة براي دفاع از عقيدفقط ببندند و  چشمبر روي حقايق زباني  گاهباعث شده است

  .خويش به جعل و اختراع قواعدي در اين موضوع دست بزنند

 متكلّمان با تحليل آيات قرآن كريم و اشعار عرب به مفهوم مجاز ،از سوي ديگر

ري هاي بسيار مؤث ح مجاز بالغي گامي اصطالگير  و در شكلهنيز اشاره كرد» بالغي«

رفته كار   مجاز در مقابل حقيقت به، هرچند تا پايان قرن چهارم هجري؛اند برداشته

 ،كار رفتن آن در زبان  بالغت مجاز و چرايي بهةمتكلّمان همچنين دربار. است

زبان مجازي  :ها را چنين بيان كرد توان خالصة آن اند كه مي هي كردهتوج هاي قابل بحث

تواند در مخاطب تأثير بيشتري داشته باشد و او را بهتر  رود كه مي كار مي به اين دليل به

  .و بيشتر اقناع كند

هاي متكلّمان در تبيين مفهوم مجاز و نسبت آن با حقيقت، سرچشمة  كوشش

ها در  كه اين پژوهش  از آنجااما. مطالعات بالغي و منشأ پيدايش علم بالغت است

، بحث حقيقت و مجاز جداي از تأثير آن بر علم شد  مربوط مي به تفسير متن قرآنعواق

 ايدئولوژيك آن به ةت فراوان داشت و جنب در تأويل و تفسير قرآن نيز اهميبالغت،

 در بحث حقيقت و مجاز باعث شد همين گرايش عقيدتي.  بالغي غلبه كرده بودةجنب

مقابل معتزله قد علم كنند و وجود مجاز در اي از اصحاب ظاهر و اهل سنّت در  هعد

جنّي نيز   برخي از عالمان معتزلي همچون ابن،از سوي ديگر. زبان قرآن را منكر شوند

 پنداشتند كه بيشتر سخنان ما در افراط در پيش گرفتند و  راهدر اعتقاد به زبان مجازي

 اهل سنّت نيز راه همين افراط باعث شد تا اصحاب ظاهر و.  مجاز استةزبان از مقول
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 بلكه ، وقوع مجاز در قرآن را انكار كنندفقط روي را در پيش بگيرند و نه غلو و زياده

 رويكرد هرچند اين. بپندارندكل تقسيمي نادرست  تقسيم زبان به حقيقي و مجازي را به

 قرآن  دربارةتيميه ابناي از پيروان   عده، ديگر طرفداري ندارد،نسبت به كل زبان

  .كنند سختانه از آن دفاع ميسر

  ها  نوشت پي

1 .»�������	
�� ���� ���� ������ � ������	�� ����� .)2 /بقره(» 

��!�   «اشاره به آيات    . 2 "#���$"�	���0 ��$��� /".	 ��*��"-     «و  ) 82/ يوسف(»  ,+*�� ��(�   )� '�&"%� ����1 �)�� �/ كهف(» �"��1�2

77.( 

 يكـي از  او. القاص شهرت داشت  بن احمد الطبري است و به لقب ابن  باس احمد نام كامل وي ابوالع   . 3

 و التلخـيص و المفتـاح  ؛ ماننـد  تأليفات مشهوري در اين زمينه داشت فقهاي مذهب شافعي بود و      

 .ق در طرسوس درگذشت335او در سال . ادب القاضي

زيست و   در بصره مياو.  ابهري بوداالسالم انشمندان مذهب مالكي و شاگرد شيخخوير منداد از د ابن. 4

 .ق درگذشت400در حدود سال 

دليـل مـذهب مـستقل خـويش و آراي           او بـه  .  بن علي بن خلف اصـفهاني اسـت        داوودنام كامل او    . 5

او در سـال    . شـوند   معروف شد و پيروان وي نيـز ظاهريـه خوانـده مـي             »ظاهري«خاصش به لقب    

. نشـست و مـذهب پـدر را گـسترش داد      جاي پدر    پسرش محمد بر     ،پس از آن  . ق درگذشت 270

 .ق از دنيا رفت297محمد نيز در سال 

مذهب است كه تفسيري مطابق آراي معتزله تأليف         ابومسلم محمد بن بحر اصفهاني از فقهاي معتزلي       . 6

 .ق درگذشت370او در سال . كرده است
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