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استادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایذه
(از ص  96تا )69
تاریخ دریافت ،69/11/11 :تاریخ پذیرش69/11/16 :

چکیده
برای درک مفاهیم قرآن و رسیدن به مفهوم باطنی آیاتش ،دو واژۀ «حقیقت» و «مَجاز» دستکم از قرن
دوم هجري به عرصۀ ادبیات قرآني وارد شده و در مقابل هم قرار گرفتهاند .واژۀ مجاز را نخستین بار
ارسطو تعریف کرد ،ولی آن اصطالح در جهان اسالم ،از قرن سوم تا قرن پنجم ،بر سه معناي اصطالحي
داللت داشتهاست :ابتدا به معناي راه و روش بیان معني آیات و رسیدن به مفهوم آنها بوده ،و بعد از آن
معني عام پیدا کرده که مشتمل بر راههاي بیان سخن بودهاست ،و سرانجام به معناي رایج و اصطالحي
آن در علم بیان به کار رفت که در مقابل اصطالح بالغي حقیقت قرار دارد؛ یعني «کلمهاي است که در
غیر معني موضوعله خود در اصطالح تخاطب به کار رود ،درحاليکه با قرینهاي همراه است که مانع ارادۀ
معناي اصلي آن ميشود» .از زمان بروز معنای سوم ،بعضي ،مجاز را به طور کلي و بعضي آن را
درخصوص صفات خداوند و بعضي وجود آن را در کالم الهي منکرند .سلفیها و ظاهرگرایان منکر وجود
مجاز در قرآناند؛ ابنتیمیه از بارزترین آنهاست و اعتقاد دارد بحث حقیقت و مجاز ،باطل ،و همۀ کالم
خدا و رسول(ص) حقیقت است .در مقابل این تفکر ،جمهور علمای لغت و علم بالغت و اصول و تفسیر ،با
دالیل نقلی و عقلی بر این باورند که انکار مجاز در قرآن و زبان ،از روی جهالت و لجاجت و یا مغرضانه
بودهاست و پایۀ علمی ندارد.
واژههای کلیدی :مجاز ،حقیقت ،قرآن ،ظاهرگرایان ،ابن تیمیّه.

 .1رایانامۀ نویسنده مسئول:

Kiamars1344@gmail.com

 /01پژوهشنامۀ نقد ادبي و بالغت ،سال  ،9شمارۀ  ،1پاییز و زمستان 1969

.1مقدمه
1ـ .1پیشینۀ تحقیق
از ابتدای قرن سوم هجری تا کنـون ،کتـابهـا و رسـالههـای زیـادی بـا عنـوان مجـاز،
بهخصوص مجاز در قرآن ،تألیف و یا در آن کتب و رسالههـا بـه مبحـث مجـاز پرداختـه
شدهاست .ورود این اصطالح بـه عرصـۀ پـژوهشهـای قرآنـی و علـم بالغـت ،یکـی از
بحث برانگیزترین و پرمناقشه ترین مباحث مطرح در علوم بالغـی و لغـت و علـوم قرآنـی
بودهاست .ابوعبیده معمر بن مثنی ( 116ق) نخستین و بعد از او جاحظ و زمخشری و ابـن
قتیبه و جرجانی ،از مشهورترین عالمان قرون اول اسالم بودهاند که به مجاز پرداخته و در
منابع مشهور علم بالغت نظیر مفتاحالعلوم سکاکی ،مختصر المعـانی و مطـول تفتـازانی و
شروح آن کتب ،به مبحث مجاز اهتمام جدی شدهاست .در دورۀ معاصر نیز کتابهـایی در
همین موضوع مانند المجاز في اللغة و القرآن الکریم بـین االجـازو و المنـع از عبـدالعظیم

المطعني ،روش علمي در ترجمه و تفسیر قرآن مجید و احادیث از حسن مصطفوی ،مجـاز
القرآن؛ خصائصه الفنیة و بالغته العربیة از محمد حسن صغیر ،منع المجاز في المنزَّل للتعبد
و االعجاز از محمد شنقیطی و دهها کتاب و مقالۀ دیگر نوشته شدهاست ،ولی اگرچه در آن
منابع توجه جدی به تشتت و اختالف آرا دربارۀ کاربرد مجاز در زبان قـرآن و بـهویـژه در
موضوع ذات و صفات الهی شدهاست ،کمتر منبعـی (بـرای مثـال ،اسـرارالبالغة جرجـانی تـا

حدودی این بحث را مطرح کردهاست) ،همۀ آرای موافقان و مخالفان کاربرد مجاز در قرآن را
ذکر ،و به نقد و تحلیل آنها پرداختهاست؛ بنابراین ،در مقالۀ حاضر تالش شـدهاسـت ،هـم
آرای موافقان و مخالفان ذکر شود و هم به این آرا به نقد و تحلیل نهاده شود.
1ـ .1پرسشهای تحقیق
همواره برای دانشپژوهی که منابع و مراجع قرآنی و بالغی را میخواند ،ایـن پرسـشهـا
ایجاد میشود که آرای اختالفی در باب کاربرد مجاز در قرآن کداماند؟ در چـه مبـاحثی از
قرآن اختالف آرا وجود دارد؟ مخالفان و موافقان چه ادلۀ اثباتی برای تأیید ایدۀ خود دارند؟
این مقاله در صدد است با بررسی علمی و مستدل دیدگاهها و مباحث اختالفـی در زمینـۀ
مجاز و نقد آرای مطرحشده ،به این پرسشها پاسخ گوید.
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 .1حقیقت و مجاز
دو واژۀ حقیقت و مجاز دستکم از قرن دوم هجري وارد عرصۀ ادبیات قرآني و بالغـي
عربی و فارسی شده و نقطۀ مقابل هم قرار گرفتهاند .در مبحـث پـیش رو ،آنچـه بررسـي
میشود ،مجاز و اصالت و کاربرد آن در زبان و قرآن است ،ولـي براسـا

قاعـدۀ «تُعـرَفُ

األشیاءُ بأضدادها» و برای فراهم آوردن زمینۀ معرفي و تبیین مجاز ،به ناچار باید حقیقت را
نیز در معناي اصطالحي خود تعریف کرد؛ به این نیّت که مقدمهاي باشد تا معني و مفهوم
مجاز تفهیم شود.
1ـ .1حقیقت
تعریفي که از حقیقت از قرن هشتم تا امروز در مجامع علمي و ادبي طرح و مورد پـذیرش
واقع شده ،دیدگاه قزویني ( )191 :1111است« :الحقیقةُ الکلمةُ المستعملةُ فیما وُضـعت لـهُ فـي

إصطالحٍ به التخاطبُ»؛ یعني حقیت لفظی است که در معنایی که برای آن وضع شدهاسـت
به کار رود ،و آن معنا در گفتوشنود و زبان محاوره [اصطالح تخاطب] کاربرد دارد.
1ـ .1مجاز
واژۀ مجاز را نخستین بار ارسطو (بيتا )169 :تعریف کرد« :مجاز عبارت از این است کـه اسـم

چیزي را بر چیزي نقل کنند» .واژۀ مجاز از قرن سوم ،بهخصوص در کتـابهـای مـرتب بـا
علوم قرآني و بالغي ،کاربرد فراوانی داشتهاست .آنچه از مطالعۀ سیر معنایي مجاز حاصـل
شد ،این است که از قرن سوم تا قرن پنجم ،بر سه معناي اصطالحي داللت داشته:
1ـ1ـ .1ابتدا به معناي راه و بیان معني و رسـیدن بـه مفهـوم آیـات بـوده ،نـه مجـاز
اصطالحي در مقابل حقیقت که بعدها رایج شد .شوقي ضیف ( )16 :1661ميگویـد« :اولـین
کسي که تعبیر مجاز را در کتاب خویش به کار برد ،ابوعبیده معمر بن مثني [متوفي  116هجـري
قمري] است ،اما مراد وي از مجاز ،مجاز در مقابل حقیقت نیست ،بلکه مقصود وي از مجـاز آیـه

[مجاز در آیه] ،مفهوم آن است».
منظور شوقي ضیف ،کتاب مجاز القرآن است ،و به همین دلیل گفتـهاسـت عنـوان آن
کتاب این تصور را ایجاد ميکند که مجاز در اصطالح بالغت مورد نظـر نویسـنده اسـت؛
حال آنکه در ابتداي آن کتاب ،معني و مفهوم مجاز آمدهاست که همان تعبیر یـا تفسـیر و
بیان مفهوم آیات است .برای نمونه ،ابوعبیده بعد از آیۀ مبارکۀ «لَوال جاءُوا عَلَیه بأربَعَة شُهَدَاءَ
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فَإذ لَم یأتُوا بالشُّهَدَاء فَأولَئكَ عندَ اللَّه هُمُ الکَاذبُونَ» (نور )19 :گفتـه اسـت« :مجـازه هَلّـا جـا ُوا
علیه» ،و بعد از عبارت قرآني «خطوات الشیطان» گفتهاست« :مجازه آثار الشیطان» (ابوعبیده،

بيتا 1 :به بعد).
1ـ1ـ .1به معني عام که مشتمل بر راههاي بیان سخن ،از جمله تشبیه ،استعاره ،کنایه،
قلب ،تقدیم ،تأخیر و اخفا و اظهار بودهاست (عبدالمطلب .)90 :1669 ،ابـن قتیبـه ()119 :1609

در کتاب تأویل مشکل القرآن بحث مفصلي را به مجاز اختصاص داده و آیاتي را آورده که
برخالف معني ظاهر خود حمل ميشوند ،ولي آن واژه را در مقابل حقیقت قرار ندادهاست،
بلکه او مجاز را به معني عام آن به کار بردهاست و ميگوید« :و للعرب المجازاتُ في الکـالم،

و معناها طرقُ القول» (همان.)11 :

شریف رضي دو کتاب ارشمند خود تلخیص البیان فـي مجـازات القـرآن و المجـازات
النبویة را دربارۀ مجاز نوشتهاست ،ولي مجاز در این دو کتاب نیز به معني عام یعني شامل
مجاز و استعاره و تمثیل و تشبیه ميشود (صغیر ،بيتا.)11 :
1ـ1ـ .9کاربرد و معناي سوم مجاز ،همان معناي رایج و اصـطالحي آن در علـم بیـان
است و در مقابل اصطالح بالغي حقیقت قرار دارد .نخستین فردي که کلمـۀ مجـاز را در
مقابل حقیقت ،و یا به عبارت دیگر در غیر ما وُضعت له ،به کار برده ،جـاحظ اسـت؛ البتـه
بدون اینکه به حقیقت اشارهاي بکند .وی در کتاب الحیوان ،یك باب را به مجاز و تشـبیه
اختصاص داده ،و آیات و اشعاري را ذکر کردهاست که در آنها کلمـاتي در معنـي مجـازي
یعنی در غیر معنای اصلی خود ،به کار رفتهاند؛ برای مثال وي آیه «إنَّ الَّذینَ یأکُلُونَ أمـوَالَ

الیتَامَى ظُلمًا إنّما یأکُلُونَ في بُطُونهم ناراً» (نساء )11 :را ذکر مـیکنـد و مـيگویـد ایـن مجـاز
دیگري است (جاحظ )11/1 :1699 ،و «نار» را در غیر معناي حقیقي خود ميداند.
بعد از جاحظ ،ابن جنّي ،مجاز را در همین معنای سوم به کار بردهاست با این تفاوت که
آن را در مقابل اصطالح حقیقت (در معناي استعمال لفظ در معني وضـعي خـود) قـرار داده و
مجاز را در معناي استعمال لفظ در غیر معني وضعي خود بهکار برده و به اینکـه مجـاز در
مقابل حقیقت است نیز اشاره داشتهاست .وی ميگوید« :الحقیقةُ ما اُقرَّ في اإلسـتعمال علـي

أصل وضعه في اللغة ،و المجازُ ما کانَ بضد ذلكَ» (ابن جنّي ،بـیتـا)991/1 :؛ یعنـي :حقیقـت آن
است که استعمال واژه در معني وضعي خود باشد ،و مجاز ضد آن است.
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بعد از جاحظ و ابن جنّي ،عبدالقاهر جرجاني در اسرارالبالغة تعریف روشني از مجاز بـه
معني اصطالحي بالغي آن به دست دادهاست و تقسیم مجاز بـه لغـوي و عقلـي را بـراي
نخستین بار بیان کرده که این تعریف مبناي تعاریف اهل بالغت بعد از وي شدهاست .وي
در تعریف مجاز ميگوید:
و أما المجازُ ،فکلُّ کلمةٍ أریدُ بها غیرُ ما وُقعَت لهُ في وَضـع واضـعها ،لمالحظـة بـینَ
الثاني و األول ،و إن شئتَ قلتَ :کلُّ کلمةٍ جُزت بها ما وُقعَت له في وضع واضعٍ إلـي
ما لَم تُوضَع له ،من غیر أن تستأنفٍ فیها وضعاً ،لمالحظة بینَ ما تُجُوِّزَ بها إلیه ،و بین
أصلها الذي وُضعت له في وضع واضعها فهي مجازٌ (جرجاني.)911 :1661 ،

یعني :و اما مجاز؛ هر کلمهاي است که با آن غیر از معنایي که واضع بـراي آن وضـع
کرده است اراده شود ،به سبب مناسبتي که بین معني دومي و اولي است .و اگـر خواسـتي
ميتواني بگویي هر کلمهاي که جایز دانستهاي ،از معناي وضعي خـود عبـور کـرده و بـر
چیزي داللت کند که نخستین بار براي آن ساخته نشدهاست؛ البته ارتباطی بین آن دو معنا
وجود دارد که معناي دوم را تجویز ميکند ،و از معناي اصلي آن صرفنظر میشود.
خطیب قزویني جامعترین تعریف را از مجاز به معناي اصطالحي (معناي سوم) دارد ،که
همواره شرحدهندگان کتاب وي همانند تفتازانی صاحب کتاب مطول و دیگـر اهـل بیـان
پس از او ،از این روش تبعیت کردهاند .قزوینی ( )199 :1111در تعریـف مجـاز از اصـطالح
تخاطب ـ که مقصود از آن ،زبان گفتوشنود اسـت ـ بهـره جسـته و مـيگویـد« :الکلمـةُ
المستعملةُ في غیر ما وُضعت له ،في إصطالحٍ به التخاطـبُ ،علـي وجـهٍ یصـ ُّ ،مـعَ قرینـة عـدم

ارادته»؛ یعني :کلمهاي است که در غیر معني موضوعله خود در اصطالح تخاطب [محاوره]
به کار رود ،بهنحويکه [کاربرد آن] صحی باشد ،و درحاليکه با قرینهاي همراه است ،که
مانع ارادۀ معناي اصلي آن ميشود .وی این تعریف را براي مجاز مفرد به کار بـردهاسـت،
ولي با ذکر «لفظ» بهجاي «کلمه» ،بر تمام أشکال مجاز صدق ميکند.
1ـ .9آیا در زبان عربي و قرآن کریم مجاز واقع شدهاست؟
همانطور که گذشت ،واژۀ مجاز به معني عام آن از قرن سوم و به معني اصطالح بالغـي
آن ،یعني مجاز در مقابل حقیقت ،حداکثر از قرن پنجم وارد عرصۀ ادبیات عرب شدهاست؛
و بحث مجاز بهویژه در آثار بالغي و اصول فقه ،یکي از مباحـث اساسـي کتـابهـاي آن
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زمان تا کنون است .شکي نیست که ورود به بحث مجاز ـ چه به معناي عام آن یعنـي راه
تعبیر و تفسیر آیات قرآن و چه به معني خاص آن یعنـي اسـتعمال الفـا در غیـر معنـاي
حقیقي خود ـ در ابتدا به دلیل درک مفاهیم قرآن و تأویل و تفسیر عبارات آن بودهاسـت.
بنابراین همین امر محل اختالف آرا دربارۀ مجاز شد؛ بعضي مجاز را بهکل انکار ميکنند و
بعضي آن را درخصوص صفات خداوند منکر بوده و بعضي دیگر بهکل وجود آن را در کالم
الهي رد میکنند.
 .9دیدگاههاي مطرح
به طور کلي ميتوان گفت ،چهار دیدگاه در انکار یا تأیید مجاز در زبان و قرآن وجود دارد:
دیدگاه نخست ،که وقوع مجاز در زبان و قرآن را تأیید مـيکنـد ،و کسـاني همچـون
قاضي ابویعلي ( 916ق) ،ابن قدامه ( 911ق) ،زرکشي ( 066ق) و جمهور اهل بالغت و علم
اصول همچون حسن آمدي صاحب کتاب اإلحکام في أصول األحکام و جاراهللا زمخشري
صاحب کشاف و اسا البالغة و فخر رازي صاحب تفسـیر رازي و ابـن حجـر عسـقالني

صاحب غرا األسا

و بیشتر بالغیان معاصر این ایده را دارند.

دیدگاه دوم ،عکس دیدگاه نخست است و وقوع مجاز را در زبان و قرآن انکار میکند،
و افرادي مانند ابواسحاق اسفرائیني ( 916ق) ،ابن تیمیه ( 016ق) ،ابن قیّم از دانشآمـوزان
ابن تیمیّه ( 011ق) ،عالمه عبدالرحمن سعدي ( 1909ق) ،محمدامین الشنقیطي ( 1969ق)،
عبدالرزاق عفیفي و محمد بن صال العثیمن (هر دو در قید حیاتاند) ،ایـن دیـدگاه را دارنـد
(شنقیطي ،بيتا.)0 :
دیدگاه سوم این است که وقوع مجاز در قرآن جایز نیست ولي در زبـان وجـود دارد ،و
داوود بن علي االصبهانی ( 161ق) ،ابوبکر بن داوود بـن علـي االصـبهانی ( 160ق) ،ابـن
القاص ( 991ق) و فرقۀ ظاهریه ،بر این باورند (همان).
دیدگاه چهارم این است که همۀ زبان یا بیشتر آن مجاز است ،و از معتقدان به این ایده
ميتوان به ابوعلي فارسي و ابن جني اشاره کرد (هاشـمي .)9 :1111 ،ابـناثیـر (بـيتـا)16/1 :

ميگوید« :قد ذَهَبَ قومٌ إلي أنَّ الکالمَ کلَّهُ حقیقةٌ ال مجازَ فیه ،و ذَهَبَ آخرونَ إلي أنّهُ کلَّهُ مجازٌ

ال حقیقةَ فیه ،و کال هذین المذهبَین فاسدٌ عندي»؛ یعني :گروهي چنین اعتقاد دارند که همـۀ
کالم حقیقت است و هیچ مجازي در آن نیست .گروه دیگر ،خالف گروه اول ،منکر وجود
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حقیقت در کالم شده و آن را به طور کلي مجاز دانستهاند ،و هـر دو مـذهب در نـزد مـن
فاسد است.
آنچه در این مقاله مورد بحث و نظر است ،بررسي آرا و ادلۀ مؤیدان و منکـران وجـود
مجاز در قرآن است و مجال بحث دربارۀ دو دیدگاه دیگر نیست .هرچند با اثبـات یکـي از
دو دیدگاه نخست ,لزومي به بررسي دو دیدگاه بعدي نیست.

9ـ .1شرح دیدگاه و دالیل قائالن به انکار مجاز در قرآن
یکي از کساني که وجود مجاز در زبان و قرآن کریم را انکـار مـيکنـد و از بنیـانگـذاران
اخباري گري بوده ،و براي تأیید افکار سلفي خود ،بر طبل توجه به ظاهر الفا و نه معناي

مجازي آنها ميکوبد ،ابن تیمیه است؛ و به قول مطعني (بيتا )0 :در کتاب المجاز عند ابـن
تیمیة و تلمیذه ،او [ابن تیمیه] مجاز را به عرصۀ خطرناک عقیده و توحید وارد کرد و آتش
قیام ضد مجاز را برانگیخت .ابن تیمیه دربارۀ رد مجاز مـيگویـد« :إنّ تقسـیم األلفـا الـي
حقیقة و مجاز إصطالح حادث بعد إنقضاء القرون الثالثة ،لـم یـتکلّم بـه أحـد مـن الصـحابة و ال
التابعین لهم بإحسان ،و ال أحد من األئمة المشهورین في العلم ،کمالـك و الثـوري و األوزاعـي و

أبي حنیفة و الشافعي» (حسیني میالني .)61 :1916 ،یعني :تقسـیم الفـا بـه حقیقـت و مجـاز،
اصطالحي است که بعد از سه قرن پدید آمد ،و کسي از صحابه ،تابعین آنهـا ،و پیشـوایان
علم مانند مالك و ثوري (سفیان) و أوزاعي (عمرو عبدالرحمان بن عمرو بن یحمد األوزاعي) و
ابن حنیفه و شافعي از آن به نیکي یاد نکردهاست.
ابن تیمیه دربارۀ وضع واژه برای معنی و استعمال آن لفظ برای معنی وضعشده ،معتقد
است که خداوند نطق را به انسان آموخت و اینکه وضع سابق بر اسـتعمال اسـت ،سـخنی
بیهوده است .وی وجود قرینه در معنای ثانوی یا به اصطالح ،مجازی را امـری فرضـی و
ذهنی دانسته که حقیقت ندارد و اعتقاد دارد همۀ الفا در کاربرد ،قرینه دارنـد (ابـن تیمیـه،

69 :1919ـ .)61در کتاب ایمان ،استدالل های ظاهرگرایانه و غیرعلمی زیادی مطـرح شـده
که همگی بر انکار مجاز ختم گشته و این نتیجه حاصل آمده که بحـث حقیقـت و مجـاز
باطل و کالم خدا و رسولش(ص) حقیقت است (همان69 :ـ.)61
این نکته را باید افزود که نميتوان گفت فق سلفيها و اخباریان اعتقاد به کاربرد تمام
کالم خدا در معنای حقیقی و رد مجاز در آن دارند ،بلکه افرادي همچون عالمه مصطفوي
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(بيتا )90 :نیز بر همین اعتقاد است و وي کتاب مجازات شریف رضي را نقد کرده و منکـر
وجود مجاز در کالم خداست؛ و ميگوید« :خداوند متعال ،هرگز در کلمـات خـود ـ کـه بـراي
هدایت و ارشاد مردم است و مخصوصاً مربـوط بـه معرفـي صـفات و مقامـات و اسـمای خـود ـ

مجازگویي نمي فرماید ،که موجب انحراف و تحیّر و گمراهي بشود» .و در جـاي دیگـر پـس از
یك بحث کالمي درخصوص تفسیر و اعالم نظر دربارۀ کالم خداوند ميگوید« :پس اقـدام
کردن به تفسیر قرآن مجید از همه جهات و اطـراف ،عمـل جاهالنـه و مخـالف عقـل و نقـل و

حقیقت است» (همان.)91 :
9ـ .1دالیل منکران مجاز
با بررسي منابع مختلف ،دالیل زیر از طرف طرفداران آن دیـدگاه مطـرح شـدهاسـت :در
کتاب منع جواز المجاز روشنترین دلیل آن ایده ،این است که «جایز اسـت هـر مجـازي را
نفي کرده ،و نفيکنندهاش در آن امر راستگوست ،پس اگر به کسي کـه مـيگویـد رأیـت اسـداً
یرمي ،بگویي آن شیر نیست و فق یك مرد شجاع است ،درست است؛ حـال آنکـه نمـيتـوان
گفت در قرآن مجازي است که نفي آن جایز است .با وجود ایـن ،امکـان اثبـات مجـاز در زبـان

عربي به طور کلي غیرممکن است» (شنقیطي ،بيتا.)6 ،
دالیل دیگري که منکران مجاز (علـوي یمنـی 61/1 :1111 ،بـه بعـد؛ شـنقیطي ،بـيتـا10 :؛

المطعني ،بيتا )910/1 :آوردهاند ،عبارت است از:
9ـ1ـ .1اینکه اگر خداوند منزّه ،مردم را با مجاز خطاب کند ،جایز است که خداوند را با
صفت مجازگو توصیف کرد؟ حال آنکه این صفت شایسته خداوند نیست.
9ـ1ـ .1مجاز معناي خود را بدون قرینه نميرساند ،اما در قرآن مواردي آمدهاست کـه
مراد خداوند شناخته نیست مگر با وجود قرینه؛ و خداوند منزه از این قول است.
9ـ1ـ .9با وجود امکان ارجاع به حقیقت ،هیچ فایدهاي در عدول از آن به مجاز نیست،
پس عدول به مجاز عبث و باطل است.
9ـ1ـ .9کالم خداوند حق و درست است و هر حقي ،حقیقتي دارد ،و هر آنچه حقیقـت
باشد مجاز در آن داخل نميشود.
9ـ1ـ .1مجاز دروغ است [برادر دروغ است] ،و قرآن منزه از دروغ ،و متکلم جز زمـاني
که عرصه بر او تنگ باشد به مجاز روي نميآورد و این براي خداوند محال است.
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9ـ1ـ .9اگر لفظ بر وجه مجاز ،معنایي افاده کند ،یا آن معنـي را بـا قرینـۀ مخصـوص
افاده میکند یا بدون قرینه .اولي باطل است؛ زیرا وجود قرینـه ،معنـایي بـرخالف معنـاي
حقیقي را نميرساند و درصورتيکه با قرینه بیاید ،حقیقت است نه مجاز ،و اگر لفظ بـدون
قرینه باشد به طور کلي فایدهاي در بر ندارد و نه حقیقت است و نه مجاز.
9ـ .9اقوال و دالیل قائالن وجود مجاز در زبان و قرآن کریم
ابن قتیبه ( )66 :1609دربارۀ رد افکار منکران مجاز ،آنان را گروهی نادان دانسته کـه دچـار
سوء نظر و کجفهمي شدهاند و ميگوید:
و أمّا الطاعنون علي القرآن بالمجاز  ،فإنّهم زعموا أنّـه کـذب ،ألنّ الجـدار الیریـد ،و
القریة التُسأل ،و هذا من أشنع جهاالتهم ،و أدلّها علي سوء نظرهم ،و قلة أفهامهم ،و
لو کان المجاز کذباً ،و کلّ فعل ینسَب إلي غیر الحیـوان بـاطالً ،کـان أغلـب کالمنـا
فاسداً ،ألنا نقول :نبت البقل ،طالت الشجرو ،أینعت الثمرو ،أقام الجبل ،رخص السعر.

یعني :و اما [در جواب] کساني که نسبت به مجاز در قرآن خدشه وارد ميکنند و مجاز
را دروغ تصور مينمایند ،بدانند که دیوار ،اراده نمیکند [اشاره به آیۀ «فَوَجَدَا فیهَا جدَارًا یریدُ
أن ینقَضَّ فَأقَامَهُ» (کهف ])00 :و از روستا سؤال نميشود [اشاره به آیۀ «وَ اسـأل القَریـةَ الَّتـي

کُنَّا فیهَا» (یوسف ،)61 :و این ،حکایت از زشتترین جهالتهاي آنان دارد ،و نشانگر سوء نظر
و کمفهمي آنهاست .و اگر مجاز ،دروغ است و هر فعلـي کـه بـه غیرحیـوان نسـبت داده
ميشود باطل است ،پس بیشتر کالم ما فاسد است؛ زیرا ما ميگوییم گیاه رویید ،درخت قد
کشید ،میوه رسید ،کوه قامت برافراشت ،قیمت پایین آمد.
عبدالقاهر جرجاني ( )961 :1661در این باره ميگوید« :و من قـدح فـي المجـاز و هـم أن

یصفه بغیر الصدق فقد خب خبطاً عظیماً ،و یهرف بما ال یخفي»؛ یعني :هر کس در مجاز عیب
و نقصي وارد کند و آن را دروغ پندارد ،خب عظیمـي کـردهاسـت ،و مقصـودي را دنبـال
کردهاست که بر کسي پوشیده نیست که هذیان ميگوید .سپس ميافزاید :قرآن همانگونه
که مفردات کلمات را تغییر نداده ،در اسلوب هم براسـا

اسـلوب مـردم سـخن گفتـه و

چیزهایي را که رایج بوده به کار بردهاست مانند :تشبیه ،تمثیل ،حذف ،اتساع (همان.)969 :

علوي یمني ( )10/1 :1111نیز دو مذهب مذکور (انکار کلي مجاز و اینکه همۀ زبـان مجـاز
است) را افراط و تفری ميداند و ميگوید« :هذان المـذهبان ،ال یخلـوان مـن فسـاد ،فإنکـار
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الحقیقة في اللغة إفراط ،و إنکار المجاز تفری »؛ یعنی :این دو مذهب خـالي از فسـاد نیسـتند؛
انکار حقیقت در زبان افراط و انکار مجاز تفری است.
زرکشي (بیتـا )119/9 :هم ميگوید« :اگر قرآن به این دلیل از مجاز خالي باشد ،بایـد از
تأکید ،حذف ،استعاره و مانند اینها هم خالي باشد ،و اگر در قرآن مجاز نباشد ،زیبایيهـاي
قرآن ساق ميشود».
عالوه بر آنچه گفته شد ،دیدگاه دوم ـ یعني کاربرد مجاز در زبان و قرآن و احادیـث ـ
را ابن قتیبه و عبدالقاهر جرجاني و سکاکي و خطیب قزویني و تفتازاني و اهل بیان معاصر
نیز تأیید کردهاند و بیشتر شاهدها و مثالهاي آنان در قسمت بیان ،از آیات و روایات است.
 .9بحث و بررسی موضوع
9ـ .1آیا مجاز دروغ است؟
از ابتداي اختالف نظر درخصوص وقوع مجاز در قرآن و زبان ،بحث دروغ بـودن مجـاز و
استعاره مطرح بودهاست ،ولي از همان زمان قائالن به وجود مجاز در زبان دالیل محکمي
در رد آن داشتهاند .سکاکي بین مجاز باالستعاره با سـخن باطـل و دروغ تفـاوت نهـاده و
معتقد است که استعاره به دلیل اینکه بر پایۀ تأویل است سخن باطل نیست ،چون ادعـاي
دخول جنس مشبّه در مشبّهبه ميشود ،درحاليکه در سخن باطل تـأویلي نیسـت ،و دروغ
نیست به سبب اینکه استعاره داراي قرینۀ مانعه از ارادۀ معناي ظـاهري اسـت ولـي دروغ
چنین ویژگيای ندارد .کالم سکاکي ( )909 :1660این است« :و االستعاروُ لبناء الـدعوي فیهـا
علي التأویل تفارقُ الدعوي الباطلة ،فإن صاحبها یتبرأ عن التأویل؛ و تفارق الکذب بنصب القرینـة

المانعة عن إجراء الکالم علي ظاهره ،فإن الکذّاب ال ینصب دلیالً علي خالف زعمه».
خطیب قزویني ( )161 :1111و تفتازاني ( )169 :1119بـین سـخن دروغ و باطـل تفـاوتي
قائل نیستند ،ولي همان دو دلیل سکاکي را براي تفاوت سخن دروغ و استعاره بـا توضـی
بیشتري نقل کردهاند .در اینکه بین سخن باطل و دروغ چه تفاوتي است که سکاکي آن دو
را جدا دانسته و براي هر کدام وجه تفاوتي جدا با استعاره آوردهاست ،تفتـازاني (همـان)169 :

اینطور میگوید:
و زعم صاحب المفتاح أنّ اإلستعارو تفارق الدعوي الباطلة لبناء الدعوي فیها ،أي :فـي
اإلستعارو علي التأویل و تفارق الکذب بنصب القرینة المانعة عن إرادو الظاهر ،فالشارح
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العلّامة فسر الباطل بما یکون علي خالف الواقع ،و الکذب بما یکون علـي خـالف مـا
ن تفسـیره الکـذب خـالف مـا علیـه الجمهـور ،و اختـاره
في الضمیر ،و أ نـت تعلـم أ ّ
السکاکي ،و مع هذا فالجهة لتخصیص التأویـل بمفارقـة الباطـل و القرینـة بمفارقـة
الکذب ،بل یحصل بکلّ منهما المفارقة عن الباطل و الکذب جمیعاً.

یعني :و صاحب مفتاح تصور کردهاست که استعاره با دعوي باطـل در تأویـل [معنـای
خالف ظاهر] تفاوت دارد ،یعني استعاره بر مبناي معنای خالف ظاهر اسـت ،و بـا دروغ از
این جهت که استعاره داراي قرینۀ مانعه از ارادۀ معناي ظاهري است ،تفـاوت دارد .شـارح
عالمه ،باطل را به چیزي تفسیر کرده که خالف واقع است ،و کذب را بـه چیـزی تفسـیر
کرده که خالف اعتقاد است .و تو ميداني که تفسیر عالمه از کذب برخالف قول جمهـور
است ،و این مذهب را سکاکي برگزیده ،و با وجود آن ،اختصاص تأویل براي جدایي سخن
باطل از استعا ره و تخصیص قرینه براي جدایي دروغ از استعاره ،وجاهت ندارد ،بلکه با هر
دو دلیل ،کذب و سخن باطل از استعاره متمایز میشود.
علماي معاصر علم بیان هـیچیـك مطلـب جدیـدي دربـارۀ تفـاوت اسـتعاره بـا دروغ
نگفتهاند ،و بدون استثنا نظر تفتازاني را بازگو کردهاند ،ولي اصولیان و اهل کالم اشـارهاي
به این مبحث کردهاند .در اینجا فق نظـر عالمـه طباطبـایي را ذکـر مـیکنـیم .عالمـه
طباطبایي (بيتا )166 :از بُعد نتیجه ،مجاز و استعاره را از دروغ تفکیك ميکند و بین «مجاز
و استعاره» و «غل و دروغ حقیقي» فرق مینهد؛ چه ،اوّلي هرچند از نظر واقعبیني ،مطابق
با مصادیق واقعي نیست ،آثار حقیقي و واقعي دارد؛ زیرا تهیـیج احساسـات درونـي و آثـار
خارجي مترتب بر آن را در پی دارد ،ولي قسم دوم (غل و دروغ) عالوه بر مطابقت نداشتن
با واقع ،بياثر و لغو است؛ بنابراین ،مجاز (و استعاره) با کذب و دروغ ،اثـر و نتیجـۀ واحـد و
یكساني ندارند.
9ـ1ـ .1استدالل عقلی
در اینکه گفتهاند مجاز ،دروغ است و نفي آن جایز ،خطاي محض صورت گرفته؛ زیرا آنچه
نفي آن جایز است ،معناي حقیقي لفظ است نه مجازي؛ و اگر ما به شخص کودني بگوییم
«حمار» و آن گفته مورد نفي واقع شود ،به این صورت که گفته شود ،وی االغ نیست بلکه
انسان است ،پس االغ بودن آن و نه انسان کودن بودنش ،نفي شـدهاسـت .لـذا قیـا و
نتیجهگیري آنها باطل و فاسد است (المطعني ،بيتا.)1161/1 :
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میان مجاز ادبي که استعاره نوعي از آن است و حقیقـت ،تفـاوت معنـادار وجـود دارد؛
برای مثال ،استعاره نوعی از مجاز است که اوالً همواره متضمن یك نوع تشبیه است ،ثانیاً
داراي نوعي قرینه است ،ثالثاً سخني تأویلپذیر است؛ لذا این ویژگيها استعاره را از دعوي
باطل یا کذب متمایز میسازد .از طرف دیگر ،استعاره زمانی نیکوست که مشبّه ،به حسـب
نوع خود ،وصف مورد نظر در مشبّهبه را داشته باشد؛ مثالً چیزي را مـيشـود بـه شـیر در
شجاعت تشبیه کرد که از نوع حیوان بوده و داراي صفت مشترک با شیر باشد و اما تشبیه
چیزي به شیر در شجاعت که از نوع حیوان و شایستۀ نسبت دادن شجاعت به آن نیسـت،
مثل یك قطعه سنگ ،غل است؛ بنابراین ،تفاوت هایي که سکاکي و قزوینـي تـا عالمـه
طباطبایي بیان کردهاند ،اگرچه در تقسیمبندي و الفا مختلف بوده ،براي تفکیـك مجـاز
ادبي از دروغ ،قانعکننده است.
9ـ .1شبهۀ قرینۀ مجاز
در اینکه گفتهاند اگر مجاز بدون قرینه باشد قابل درک نیست ،و اگر با قرینه باشد بيفایده
است زیرا مجاز با قرینه نیز بر معناي حقیقي خود داللت دارد ،باید گفت تمام اهل بالغت
و بیان اعتقادشان بر این است که مجاز همواره همراه قرینهاي لفظي یا مقدر است؛ و این
قرینه مانع از ارادۀ معناي حقیقي کالم ميشود ،و قول منکران ،مستدل و منطقي نیسـت؛
بنابراین وجود قرینه نهتنها اخاللي در معني ایجاد نخواهد کرد ،بلکه هـدایتگـر مخاطـب
براي درک معناي مورد نظر است.
9ـ .9آیا کاربرد مجاز در شأن خداوند است؟
دو ایراد دیگري که منکرا ن مجاز داشتند این بود که اگر قائل بـه مجـاز در قـرآن باشـیم
یعني اینکه خداوند ،مجازگوست ،این درخور شأن خداوند نیست .از طرف دیگر ،رجوع بـه
مجاز هنگام ناتوانایي در کاربرد معنایي حقیقي است که این امر نیز در حق خداوند نادرست
است .پاسخ این دو ایراد همان عباراتي است که زرکشي (بیتـا )119/9 :بیان داشته که اگـر
قرآن به این دلیل که شما ميگویید از مجاز خالي باشد ،باید از تأکید و حذف و اسـتعاره و
مانند اینها هم خالي باشد ،و اگر در قرآن مجاز نباشد ،زیبایيهاي قرآن ساق ميشود.
براسا نص صری «إنَّا جَعَلنَاهُ قُرءَانًا عَرَبیّاً لَعَلَّکُم تَعقلُون» (زخرف )9 :قرآن به زبان عربـی
نازل شد و رسالت هر زبانی افادۀ مقصود و محتواست و در پي این مقصود ،در مواردي ،از
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تعابیر و جمالتي استفاده میشود که بر معني محاورهای و اولیۀ خود داللـت ندارنـد ،ولـي
به هرحال مقصود را ،که افادۀ معنا به مخاطب است ،حاصل ميکند .در قرآن نیز نظیر هـر
محاوره و گفتوگوي دیگري ،اصل بر بیان حقیقت و افادۀ معاني ،مطابق الفا و جمالت
است ،اما در موارد متعددی آیات و الفاظی داریم که حمل آنها بر معانی حقیقی ،یا با ذات و
صفات خداوند در تضاد است و یا معانی غیرعقالنی از آنها افاده میشود و در مـواردی بـا
آیات دیگر ناسازگارند .البته هر جا ادعا کنیم که اینجا معناي حقیقي مراد نیست و استعاره
و کنایه و ...است ،بیشك نیاز به قرینه داریم ،و اگر قرینه وجود نداشته باشد ،باید حمل بر
حقیقت شوند و نميتوانیم بيجهت و بدون هیچ قرینهای ،و فق به این دلیل که در چنـد
جا تعابیر کنایي و مجازي به کار رفته ،بگوییم اینجا مجاز است و حقیقت نیست.
9ـ9ـ .1ادلۀ اثبات مجاز در قرآن
بیشك اگر به امثال آیات «الرَّحمنُ عَلَى العَرش استَوى» (طـه[ )1 :خداى] یعنـی رحمـان بـر
تخت فرمانروایى و تدبیر امور آفرینش ،چیره و مسلّ است و «یَدُ اللَّه فَوقَ أیدیهم» (فت )11 :
یعنی دست خدا باالی دستهاست ـ که تعدادشان در قرآن بسیار اسـت بنگـریم ـ و اگـر
طبق آنچه ظاهرگرایان اعتقاد دارند حمل بر همان معانی ظاهری الفا شوند ،چارهای جز
تجسمپنداری خداوند سبحان نیست و بر مبنای آن ایده باید برای خداوند ظرف مکـان در
نظر گرفت تا بر آن جلو فرماید و جوارح و اعضایی ماننـد دسـت پنداشـت کـه بـاالی
دستهای دیگر مخلوقات قرار دارد؛ پس خداوند نعوذ بالله هـم در ذات و هـم در صـفات
شبیه مخلوقات است .این برداشت ظاهری چگونه با آیات دیگری مانند «لَیسَ کَمثله شَیءٌ»
(شوری )11 :سازگار است؟! مفهوم آیه این است که خداوند در هیچ ویژگی و صـفتی ماننـد
شیء دیگری نیست .نفی مشابهت و مماثلت در آیۀ مزبور اثبـات مـیکنـد کـه آن ذات از
مکان و زمان و اعضا و جوارح منزه است و آنگونه که خلیل دریان ازهری مـیگویـد« :در
آن آیه ،واژۀ شیء نکره و در سیاق نفی آمدهاست و از نگاه اهل لغـت و نحـو ،هـر گـاه نکـره در
سیاق نفی بیاید ،نفی شمول است ،و خداوند بههیچوجه شـباهت ظـاهری و جسـمی و عرَضـی و

کمّی و کیفی به مخلوقات دیگر ندارد» (ابن اثیر .)11 :1116 ،حال آنکه اگر خداونـد در خلقـتش
به چیزی شبیه شود ،آنچه از تغییر و تطور بر همانند او جایز است ،بـر خداونـد نیـز جـایز
است ،و اگر او دارای تغییر باشد ،نیاز به تغییردهنده دارد تا آن تغییـر را بـه وجـود آورد؛ از
همین روست که خداوند به چیزی شباهت ندارد.
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تفکر تجسّمی ظاهرگرایان عالوه بر آیۀ مزبور ،با آیات زیاد دیگری نیز در تضاد اسـت
که همه بر منزه بودن خداوند از شباهت ذاتی و صفاتی با دیگر مخلوقـات ،داللـت دارنـد؛
برای مثال« :فَلَا تَضربُوا للَّه الأمثَالَ» (نحل )09 :یعنی :پس براى خدا مثل و مانند مسـازید؛ یـا
«هَل تَعلَمُ لَهُ سَمیًّا» (مریم )91 :یعنی :آیا او را [در آفریدگارى و معبودى] همنامى [و همتایى]
مىدانى؟ یا «وَ لَم یَکُن لَهُ کُفُواً أحَد» (اخالص )9 :یعنـی :بـراى او بـدیلی و نظیـرى نبـوده و
نیست که مانند او باشد .یا «وَ اللَّهُ مَعَکُم وَ لَن یَترَکُم أعمالَکُم» (محمـد )91 :یعنـی :و خـدا بـا
شماست و اعمال شما را ناقص نخواهد کرد.

استدالل دیگر اینکه در قرآن آمدهاست« :وَ اسأل القَریةَ الَّتي کُنَّا فیهَا» (یوسف )61 :یعنـي:
از روستا بپر

که در آن بودیم .آیا اینجا حقیقت است یا مجاز؟ مگر مـيتـوان از روسـتا

سؤال کرد؟ و نیز در قرآن آمده« :ینزَّلُ لکم منَ السَّماء رزقاً» (غافر )19 :یعنـی :بـراي شـما از
آسمان روزي ميفرستد .در اینجا آیا واقعاً روزي از آسمان ميآید یا فق بـاران از آسـمان
ميآید؟ همچنین در قـرآن آمـدهاسـت« :یَجعَلُـونَ أصَـابعَهُم فـي آذَانهـم» (بقـره )16 :یعنـی:
انگشتانشان را در گوشهایشان قرار ميدهند ،درحالیکه مقصود سر انگشتان است نه تمام
انگشتان .و آیات دیگري که حمل آنان بر معناي حقیقي محال است.
کدام عقل سلیمی معانی حقیقی و ظاهری آیات مذکور را میپذیرد؟! از همین روسـت
که اگر کتابها و مجموع فتاوای ابن تیمیه بررسی شود ،در موارد زیادی علیرغم اینکه با
لجاجت و سماجت ،دعوی انکار مجاز در قرآن دارد ،در بسیاری از موارد با تناقضگویی به
تأویل مجازی بعضی از آیات قرآن اقرار میکند ،اگرچه آن را مجـاز ننامیـدهاسـت .وی در
کتاب مجموع فتاوای منسوب به او دربارۀ «إلّا هُوَ مَعَهُم أینَ ما کانُوا» در آیۀ «ألَم تَـرَ أنَّ اللَّـهَ
یَعلَمُ ما في السَّموات وَ ما في الأرض ما یَکُونُ من نَجوى ثَالثَةٍ إال هُوَ رابعُهُم وَ ال خَمسَةٍ إال هُـوَ

سادسُهُم وَ ال أدنى مـن ذلـكَ وَ ال أکثَـرَ إال هُـوَ مَعَهُـم أیـنَ ماکـانوا» (مجادلـه )0 :یعنـی :آیـا
ندانستهاى که خدا آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است ،مىدانـد؟ هـیچ گفـت وگـوى
محرمانهاى میان سه نفر نیست مگر اینکه او چهارمى آنان است ،و نه میان پنج نفر مگـر
اینکه او ششمى آنان است ،و نه کمتر از آن و نه بیشتر ،مگر اینکه هر کجا باشند او با آنان
است ،میگوید« :مقصود از إال هُوَ مَعَهُم أینَ ما کانُوا علـم اوسـت (خداسـت) کـه عـالم غیـب و
شهادت و هر چیزی را در بر میگیرد» (ابن تیمیه ،بیتا.)969/1 :

نقدی بر تفکر انکار مجاز در قرآن 69/

9ـ .9ریشۀ تفکر ظاهرگرایی در قرآن
قرآن با صراحت برداشتهای ظاهرگرایانه را معلول دو علت میداند :جهل و غرض .تفسیر
ظاهری آیات و اعتقاد به عدم جواز مجاز در الفا قرآن ،مسـاوی بـا تجسـمپنـداری ذات
اقد

الهی است و این امر در دینهای ابتدایی بشری نیز در میان مردم بـیسـواد وجـود

داشت ،که نشان از تفکر کودکانه و به سن «ذهن انتزاعی» نرسیدن بشر بود؛ و آیۀ «وَ منهُم

اُمِّیُّونَ ال یَعلَمُونَ الکتابَ إال أمـانيَّ وَ إن هُـم إال یَظُنُّـونَ» (بقـره )06 :یعنـی :گروهـى از آنهـا
بیسوادند .تورات را جز آرزوها نمىدانند و فق گمان میکنند .این آیه دربارۀ یهـود نـازل
شده ،ولی دالّ بر وجود چنین تفکرات عامیانه در زمان نزول قرآن و بعد از آن است؛ با این
حال ،از کسانی که مدعی عالم بودن به قرآن و سنت بودهاند ،دور از ذهن است ،مگر اینکه
از روی لجاجت یا غرض دیگری باشد .اهللا اعلم .خداوند دربارۀ آیۀ «لَقَد سَمعَ اللَّهُ قَولَ الَّذینَ

قالُوا إنَّ اللَّهَ فَقیرٌ وَ نَحنُ أغنیاءُ سَنَکتُبُ ما قالُوا» (آل عمران )161 :یعنی :قطعاً خدا سخن کسانى
را که گفتند« :خدا نیازمند است و ما بی نیازیم» شنید .بـه زودى آنچـه گفتنـد[ ،در پرونـدۀ
اعمالشان] مینویسیم ،میفرماید :یهودیان از این آیه برداشت ظاهرگرایانـه دارنـد و آن را
حمل بر فقیر بودن خداوند دانسته و حال آنکه اینچنین نیست .در تفسیر آیـه ،قـولهـای
مختلفی در تفسیرهای شیعه و اهلسنت آمدهاست که همگی بر برداشت ظاهری از آیه در
قرآن داللت دارند.
 .1نتیجه
بحث حقیقت و مجاز در عرصۀ زبان و ادبیات تمام جوامـع دارای زبـان زنـده و مطـرح و
واقعیتی انکارناپذیر است .ارسطو نخستین کسی است که در کتاب فن شعر خود تعریفی از
مجاز دادهاست .از قرن دوم هجری ،مجاز در ادبیات عربی و فارسی مورد بحث است .مجاز
در سیر تطور تاریخی خود سه مرحلۀ معنایی را طی کردهاسـت .معنـای سـوم کـه همـان
معنای اصطالحی بالغی بوده و دستکم از قرن پنجم هجری تا کنون رایج است .همـین
معنای سوم ،یکی از پرمناقشهترین مباحث علم بالغـت و اصـول و علـوم قرآنـی بـوده و
اختالف آرای زیادی بین دانشمندان آن علوم وجود داشته و دارد .از زمان بروز معنای سوم،
بعضي ،مجاز را بهطور کلي و بعضي آن را دربارۀ صفات خداوند و بعضـي وجـود آن را در
کالم الهي رد میکنند .ابنتیمیه از بارزترین منکران مجاز بوده و معتقد است بحث حقیقت
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و مجاز ،باطل است و همۀ کالم خدا و رسول(ص) او حقیقت اسـت .در مقابـل ایـن تفکـر،
جمهور علمای لغت و بالغت و اصول و تفسیر ،با دالیل نقلی و عقلی بر ایـن باورنـد کـه
انکار مجاز در قرآن و زبان از روی جهالت و لجاجت و یا مغرضانه بوده و پایۀ علمی ندارد.
مهمترین دالیلی که منکران مجاز مطرح میکنند عبارت است از :صحابه و تـابعین و
علمای پیش از قرن سوم از مجاز سخنی نگفتـهانـد؛ مجـاز نـوعی دروغ اسـت و خداونـد
دروغ گو نیست و اگر در کالم خدا مجاز باشد ،خداونـد مجازگوسـت و ایـن در شـأن خـدا
نیست؛ نفی مجاز جایز است و در صورت وجود مجاز در قرآن ،نفی کالم خدا جایز است.
نتایجی که در این مقاله در پاسخ به دالیل منکران مجاز حاصل شد ،عبارتاند از :اوالً
تمام اصطالحات علوم بشری تاریخ تولد دارند ،اما تاریخ ورود هر اصطالحی دالّ بـر نبـود
موضوع و مفهوم آن اصطالح قبل از نام گـذاری آن مفهـوم و موضـوع نیسـت؛ لـذا ورود
اصطالح «مجاز» از قرن سوم ،داللت بر نبودن این مفهوم تا قبل از آن تاریخ نیست؛ برای
نمونه ،حضرت علی(ع) دربارۀ آیۀ «وَ اللّهُ یَختَصُ برَحمَته مَن یَشاءُ» فرمود« :رحمت در اینجا بـه

معناى نبوت است» و بیشك این تعبیر نـوعی مجـاز اسـت ،هرچنـد نـامی از مجـاز بـرده
نشدهاست.
در اینکه گفتهاند مجاز کذب است و نفي آن جایز ،خطاي محض صورت گرفتـه ،زیـرا
آنچه نفي آن جایز است ،معناي حقیقي لفظ است نه معنای مجازي؛ برای مثال ،همانطور
که گذشت ،اگر ما به شخص کودني بگوییم «حمار» و کسی در پاسخ به ما بگوید وی االغ
نیست بلکه انسان است ،میگوییم شما االغ بودن آن فرد را نفـی مـیکنـی و نـه انسـان
کودن بودنش را ،لذا قیا

و نتیجهگیری قائالن به کذب بودن مجاز ،باطل و فاسد است.

در اینکه گفته شده اگر بپذیریم در کالم خدا مجاز است ،پـس خداونـد مجازگوسـت و
این در شأن خدا نیست ،باید گفت :براسا

نـص صـری «إنَّـا جَعَلنَـاهُ قُرءَانًـا عَرَبیًّـا لَّعَلَّکُـم

تَعقلُون» ،قرآن به زبان عربی نازل شد و رسالت هر زبانی افادۀ مقصـود و محتواسـت و در
پي این مقصود ،در مواردي از تعابیر و جمالتي استفاده میشود که بر معنـي محـاورهای و
اولیۀ خود داللت ندارند ،ولي بههرحال مقصود را ،که افادۀ معنا به مخاطب اسـت ،حاصـل
ميکند .هرچند در قرآن نیز نظیر هر محاوره و گفتوگوي دیگري ،اصل بر بیان حقیقت و
افادۀ معاني مطابق الفا و جمالت است ،در موارد متعددی ،آیات و الفاظی داریم که حمل

نقدی بر تفکر انکار مجاز در قرآن 61/

آنها بر معانی حقیقی یا با ذات و صفات خداوند در تضاد بوده و یا معانی غیرعقالیی از آنها
افاده میشود و در مواردی بـا آیـات دیگـر قـرآن ناسـازگارند .در همـین زمینـه جرجـانی
میافزاید« :قرآن کریم همانگونه که مفردات کلمات را تغییر نداده ،در اسلوب هم براسا
اسلوب مردم سخن گفته و چیزهایى را که رایج بوده به کار بردهاست ،مانند تشبیه و تمثیل
و حذف و اتساع».
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