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  )17/8/99تاریخ پذیرش مقاله:  -24/5/99 تاریخ دریافت مقاله:(
  

  چکیده
های  له لغوی به معنای دیگر، از واقعیت مجاز به معنای لفظ منقول از معنای موضوع

را  اند. قرآن خود دانان جوانب لغوی آن را مورد بحث قرار داده زبان عربی است که لغت
کتاب نازل شده به زبان عربی مبین معرفی کرده و از سویی مباحث عقیدتی در باب 
اسماء هللا و توقیفی بودن آنها و مسائلی دیگر مطرح است. این عوامل سبب اختالف 
علما در بحث وجود مجاز در قرآن شده است. از زوایای مختلف این سوال به پژوهش 

به فراخور بحث لغت در علم اصول فقه به این گذاشته شده و علمای اصول فقه هم 
اند. برخی مجاز در قرآن را پذیرفته و برخی منکرند و دیگرانی حکم  موضوع ورود کرده

ای بیان داشته و از زوایای  اند. هر یک ادله به تفصیل بین حکم شرعی و غیر شرعی داده
اند. ترجیح پژوهش  دّ زدهگون بر آن برهان آورده و رأی مخالف را به نقد نهاده و رگونا

با توجه به قوت ادله موافقان و ضعف ادله مخالفین، پذیرش وقوع مجاز در قرآن به 
  عنوان یک واقعیت زبان عربی است.

  
  مجاز، وقوع، قرآن، اصول فقه. ها:کلید واژه

  

                                                                                                                                                                        
   Email: f.parsa@uok.ac.ir دانشیار گروه فقه و حقوق شافعی دانشگاه کردستان (نویسنده مسئول)؛. 1
  Email: j.badroozeh58@gmail.com؛ نکردستا دانشگاه شافعی فقه ارشد کارشناس ی آموخته دانش. 2

  اسال�ی ��وق �با�ی و ��ه
  1399بهار و تابستان ، اولشمارۀ ، ومسو پنجاهسال 
  (مقاله پژوهشی) 85ـ105صص 

   
 

 
Jurisprudence and the Essentials of Islamic Law 
Vol. 53, No. 1, Spring & Summer 2020 
 

 

DOI: 10.22059/jjfil.2020.308161.668991 

mailto:f.parsa@uok.ac.ir
mailto:j.badroozeh58@gmail.com


 1399بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و سومفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال   86

 

  مقدمه  ـ1
ظر واقع شده اند، مطمح ن ای که با قرآن کریم داشته طهبخاطر عالقه و راب علوم از بسیاری

رخان گواهی چنان که تاریخ و مو اند و آن و در گذر زمان به رشد و تکامل خود ادامه داده
  گیری غالب علوم اسالمی را باید در قرآن جستجو کرد.  دهند، خاستگاه شکل می

 در بحث شده سبب عامل همین و اند داشته ورود و نزول عربی زبان به سنت و قرآن
 قرار علما نظر مطمح و بحث موضوع هجری دوم قرن اواخر از رآن،ق در مجاز وجود باب

جایگاه الفاظ و مبحث الفاظ در علم اصول فقه و منابع قانون گذاری اسالمی بر . بگیرد
ای از اصول فقه، مختص الفاظ و  کسی پوشیده نیست. امری که سبب شده بخش عمده

علم لغت میدان نزاع و کارزار مباحث پیرامونی آن باشد. مبحث حقیقت و مجاز که در 
خاص خود را دارد، در علم اصول فقه هم به شکلی بارز خود را نشان داده و آثار این 
اختالف اصولی در فقه به صورت عینی مصداق یافته و فتاوای فقها را متأثر از خود ساخته 

خصوص  و سبب اختالفات فقهی فراوانی شده است. دیدگاه علما و دلیل اختالف علما در
  گویی به آنها است.  موضوع پژوهش، سواالتی است که این پژوهش در پی طرح و پاسخ

  
  پیشینه پژوهش -2

پژوهشگران با رویکردهای مختلف و از زوایای گوناگون در خصوص این موضوع به 
سعید   سلمانی،«مقاله » google scholar«های پایگاه  اند. بر اساس یافته پژوهش پرداخته

 در مجاز عدم بر العثیمین صالح بن محمد ادله بررسی]. 1396. [محمد فر،  معینی و
 و ،زربخش، امانی«و مقاله » 42-27 صص ،سال سوم، شماره ششم، پژوهی سلفی. قرآن

 های پژوهش. کریم قرآن در مجاز ترجمۀ نقد و شناسی روش]. 1392. [البنین ام، فرهادی
 شهولي«و مقاله » .89-69 ، شماره ششم، صصدوره سوم، عربی ادبیات و زبان در ترجمه

دو فصلنامه پژوهشنامه  .قرآن در مجاز انکار تفکر بر ]. نقدي1394[. کیامرث کوشوري،
. یوسف ، محمدی«و مقاله » 86-69نقد ادبی و بالغت، دوره چهارم، شماره دوم، صص

. شنقیطی شیخ و تیمیه ابن آراء بر تاکید قرآن؛ با در مجاز منع ادله بررسی]. 1396[
]. 1397. [سپاهی، علی حمزه و، بهرامی«و مقاله » 54-35 صص ،ششم شماره، وحی پرتو

دوره ، قرآنی معارف پژوهشنامه. آن نقد و قرآنی مجاز در تیمیه ابن دیدگاه بر تحلیلی
 نگاهی]. 1392[ اقبالی عباس، رحیمی زینب.«و مقاله » 125-105، صص32نهم، شماره

 و فوالدوند الهی، آیتی، ترجمۀ موردی بررسی با کریم قرآن در لمرس مجاز ترجمۀ به
دوره سوم، شماره هفتم، ، عربی ادبیات و زبان در ترجمه های پژوهش. خرمشاهی
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. اسالمی بالغت در مجاز انکار نظریه]. 1390. [بوذری، امیر«و مقاله » 130-105صص
]. مجاز 1370برآبادی. [ شهری«و مقاله » 29- 7، صص14دوره چهارم، شماره ادبی، نقد

، شریعتی محمد«و مقاله » 197-187، صص33. شةدر پهنه بالغت اسالمی. مشکو
 آداب مجلة. الکریم القرآن في المجاز حداثة نظریة حول دراسة]. 1399. [شریعتی فاطمه
. محمد ابوزید«نامه دکتری  و پایان» 504-483، صص42دوره دوم، شماره، الکوفة

 اآلداب کلیة- خلدون ابن جامعة، الکریم القرآن في المجازي تعبیرال داللة]. 1394[
 الکریم القرآن في المجاز]. 1394. [الرحیم عبد محمد عمر« دکتری نامه و پایان» واللغات
شود. اما نگاه غالب این  در خصوص این موضوع دیده می»  المفسرین مناهج یعل وأثره

موضوع مورد پژوهش و از نگاه اندیشمندان ها معطوف به ابعاد ادبی و تفسیری  پژوهش
این حوزه ها است، گرچه برخی چون بوذری و شهری برآبادی به فراخور بحث دیدگاه 

اند. اما در این مقاله سعی بر طرح  تعدادی از اصولیان را ذکر کرده و به بحث گذاشته
گر  یانموضوع از نگاه صرفا اصول فقهی و از منظر اصولیان فریقین است و همین ب

نوآوری این پژوهش است. البته در منابع اصول فقه موضوع به فراخور بحث از نگاه علما 
اند، اما به ظاهر پژوهشی به  واکاوی و مورد اشاره شده و هر یک نظر خود را تبیین نموده

  .صورت ویژه در این خصوص یافت نشده است
  

  مجاز مفهوم - 3
 و کردن عبور معناي به مفعل، وزن بر »وزج« ریشه از میمي مصدر لغت در مجاز لفظ

 ،40 ؛326، ص5، ج19[. است رفته کار به وسیله و طریقه و مجاز سبیل بر گفتن سخن
 و زمان اسم هم و بیاید مصدر صورت به تواند می هم »مفعل« ی صیغه ]871، ص3ج

 و زمان اسم مصدر، بین در »مفعل« بنای دیگر، عبارت به. ]391، ص1، ج88. [مکان
  ]335، ص2، ج5. [است مکان مشترک

 و گذشتن معنای به ز) و (ج ریشه از »مجاز« واژه بعد هجري به دوم هاي آخر قرن سال از
 و ازهری »اللغه تهذیب« و خلیل »العین« چون عربی هاي معجم در کردن از یک مکان، عبور

، 1، ج14[. است شده ضبط و ثبت فارس ابن »اللغه مقاییس« و عباد ابن »اللغه فی المحیط«
 در کتاب »بالمجاز تکلّم: «جوهري کسي است که اولین بار واژه مجاز را به معنی ]494ص
 فرهنگ و شود نمی دیده او از قبل های لغت فرهنگ در که به کار برد، کاری »اللغه صحاح«

 زا »المحیط قاموس و العرب و لسان اللغه اساس«: مانند جوهری از بعد های قاموس و ها لغت
  ]329، ص5، ج19؛ 871، ص3، ج40. [اند کرده تبعیّت او
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در . است مکان ماخوذ از اسم یا و مصدر ماخوذ از به معناي مصطلح خود، مجاز
، 2، ج5[ باشد مشتق مي از بخشی منه مشتق زیرا است، جزئیت آن ی عالقه حالت اول،

 معنای به دلع چنان که آن است، »فاعل« معنای به »مفعل« حالت این در ] و335ص
. است حال بر محل اطالق نوع از انیم،بد مکان اسم مجاز را مأخوذ از اگر اما. است عادل
 مجاز و اصطالحی مجاز معنای بین ای درست نیست، زیرا عالقه زمان اسم از اخذ آن اما
 ]391، ص1، ج88؛ 72، ص1، ج17 ؛273، ص1، ج50. [ندارد وجود زمان اسم معنای به

وداً در قرن پنجم و ششم هجري پارادایم آن به کمال حدمصطلح، که  مجاز به معناي
ی علوم قرآنی راه یافته است، در سه معنای ه و از اواخر قرن دوم هجری به عرصهیدرس

 ]29، ص70[ .اصطالحی به کارگرفته شده است
بود، نه مجاز اصطالحی » راه و بیان معنی«مجاز در ابتدا مستعمل در معنای  - الف 
کاربرد مجاز را در کتاب  نیاول: «دگوی یم] 29، ص 70[ فیض یشوق بعدا رایج شد.که 

وی مجاز را در مقابل ، اما توان مشاهده کرد می ه]208 یمتوف[ یمعمر بن مثن دهیابو عب
  ».استیه بکار برده مفهوم آرا به معنای  هیبلکه مجازِ آحقیقت استفاده نکرد، 

لت مجاز مشتمل بر طرق بیان سخن، نظیر تشبیه، مجاز به معنی عام. در این حا - ب
 دینوري بهیابن قت ]67، ص74استعاره، کنایه، قلب، تقدیم، تأخیر، اخفا و اظهار است. [

را در معاني  نآ اماشوند،  يخود حمل م يظاهر یمعن غیراست که بر  ذکر کردهرا  یاتیآ
استعمال عام آن به  یه معنمجاز را ب وي در حقیقتقرار نداده است، بلکه  قتیمقابل حق

، یللعربِ المجازاتُ ف و« :دیگویو م کرده   ]103 ص ،43[.»القولِو معناها طرقُ  الکالمِ
مجاز به همان معنای رایج در علم بیان که در واقع در مقابل اصطالح بالغی  - ج

مجاز را در  یکه کلمهتوان اولین فردی دانست  جاحظ را می گیرد. حقیقت قرار می
 بابی از کتاب ی. وبنمایداشاره  قتیبه حق نکهیبدون ا استعمال کرد،، قتیبل حقمقا
  ]12، ص36است. [ اختصاص داده هیمجاز و تشببحث را به » الحیوان«

 مختلف ادوار در . به عالوه،مجاز دارند ف گوناگونی ازیعلمای اصول عبارات و تعار
   است. کرده زیادی تغییرات مجاز، تعاریف سیاق و سبک

دانسته و در  ]35، ص65[» وضع اللفظ علی غیر ما بنی له اللسان«شیخ مفید آن را 
لغرض  ةما عبر عن غیر معناه فی االصل تشبیهاً و إستعار«جایی دیگر مجاز در کالم را 

معرفی کرده و معتقدند که حکم به مجاز یا » من األغراض و علی وجه اإلیجاز و اإلختصار
شیخ  ]42، ص65[یازمند دلیلی یقینی چون اجماع است. حقیقت بودن یک کالم، ن
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ما أفید به ما لم یوضع له فی اللغة و من حقه أن یکون «گوید:  طوسی در تعریف مجاز می
سید  ]29، ص1، ج72[». لفظه ال ینتظم معناه، إما بزیادة أو نقصان أو بوضعه فی غیر موضعه

، 59[» ضع إلفادته فی لغة و ال عرف و ال شرعاللفظ الذی أرید به ما لم یو«مرتضی مجاز را به 
کل لفظة أفید بها غیر ما وضعت له فی «کند و محقق حلی مجاز را  تعریف می ]10، ص1ج

دانسته است. عالمه حلی  ]50، ص86[» أصل االصطالح الذی وقع التخاطب به لعالقة بینهما
و شیخ علی  ]71، ص75[ند دا می» استعمال الفظ فی غیر ما وضع له للعالقة«نیز مجاز را 

  ]118، ص91[ذکر کرده است. » اللفظ المستعمل فی غیر ما وضع له«مشکینی آن را 
 و حقیقته عن به المعدول« ] مجاز را46، ص1، ج39[در میان اصولیان سنی، جصاص

 لکل اسم« ] آن را170، ص1، ج51[ سرخسی دانسته و ».. موضعه غیر فی المستعمل
تعاریف بعدها مورد نقد  این. تعریف کرده است »له وضع ما غیر لشیء مستعار هو لفظ

 رازی سعی بر تتمیم و جامع ساختن آن کردند. فخر بعدی قرون در و علما واقع شد
بر این تعاریف  را نقدها این از بارز ای نمونه ]28، ص1، ج3[ آمدی ] و286، ص1، ج44[

این تعاریف توجه  تعاریفند، چه در حاکی از عدم جامعیت و مانعیت این اند که ذکر کرده
 معنا، و لفظ میان ارتباط واضع، تعیین الفاظ، تقسیم چون مجاز، عرضی ابعاد اندکی به
 و لغوی به مجاز تقسیم مجاز، و حقیقت به تقسیم آن، استعمال مجاز، بودن موضوع
 ادبی ذوق از مقابل، در اما است. شده قرینه و عالقه و مرکب مفرد تقسیم آن به و عقلی

 بیان با آنان دارد، چه این تعاریف حکایت روانی و سهولت نویسندگان تعاریف و علمی و
  .اند کرده ارائه مجاز از را خود فهم و برداشت و ترس از نقد، دغدغه بدون و ساده

 در لفظی کاربردن به: «از است عبارت مجاز، برای با توجه به تعاریف فوق، بهترین تعریف
، 62[.»شود حقیقي معناي اراده از مانع که اي قرینه و عالقه با همراه خود، ضعيو معناي غیر
  ].218 ، ص35 ؛395، ص38 ؛46، ص80 ؛118 ، ص24؛ 278، ص1، ج50 ؛107ص

  
  دیدگاه علمای اصول فقه در باب وجود مجاز در قرآن -4

ابل رؤیت قرآن به زبان عربی نازل شده و قوانین و دستورات این زبان در کالم قرآن ق
 پذیرش صورت در خداوند برای »متجوز« اسم استلزام و هللا اسماء بودن است. اما توقیفی

 ای موارد دیگر، سبب و نیز پاره است، کالمی های نزاع و مباحث از که قرآن در مجاز
ها به شکل  این دیدگاه. است گشته قرآن در مجاز وجود باب در علما اختالف و درنگ

  ت:زیر قابل ذکر اس



 1399بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و سومفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال   90

 

، ]29، ص1، ج72[طوسی  شیخ، ]43، ص65[ شیخ مفید چوناصولیان امامیه  - 4-1
و  ]73، ص75[و عالمه حلي ]55، ص86[محقق حلي ، ]10، ص1، ج59[سید مرتضی 

احمد بن حنبل، جصاص، سرخسی، ابوبکر باقالنی، عبدالجبار  اصولیان سني چون جمهور
ه، ی، غزالی، قاضي ابویعلي، ابن قداممعتزلی، ابو اسحاق شیرازی، امام الحرمین جوین

 قرآن در مجاز وجود به الدین و تاج الدین سبکی قائل فخررازي، آمدي، ابن حاجب، تقی
، 1، ج52؛ 7، ص66؛ 695، ص2ج 26؛ 103، ص1، ج17؛ 451، ص1، ج46هستند [

، 47؛ 128، ص 24؛ 297، ص1، ج50؛ 532، ص1، ج73؛ 166- 164، ص4؛ 266ص
 ] و حتی سید496- 489ص2، 95 ؛191، ص1، ج20؛ 462ص ،2، ج88؛ 539، ص1ج

 ]237، ص1، ج59[ دارد. وجود مجاز از بیشماری موارد قرآن در که داشته اظهار مرتضی
جایز نیست که حقیقت و مجاز از همه جهت نزد فرماید:  در تبیین این دیدگاه میوي 

نش هر کدام از آن خدای حکیم یکسان بوده و او چنان که برخی مدعیند، مخیر به گزی
دو باشد، زیرا خطاب به مجاز، عدول از معنای حقیقی و تعدی به معنای غیر حقیقی 

دهد، مثالً استفاده از مجاز  است و چنین چیزی فقط بخاطر یک غرض اضافی رخ می
  ]238، ص1، ج59[افصح و ابلغ و أخصر باشد. 

 
  این گروه دلها

 به ،استساخته  مخاطب به زبان عربی را ها نانساي متعال خدا«گوید: شافعي می -1

 خطابمورد  ،استو رایج  متداول میان آنان آنچه با را مردم که است جایز دلیل همین

، مبین ل،مجم ،خصوص، عموم« با را هاانسان قرآن در خداوند که طور همان دهد؛ قرار
 شکالا از یکی مجاز که و شکی در این نیست» دهد یم قرار خطاب »مطلق و مقید

خدای «گوید:  شیخ طوسی هم در استداللی مشابه می ]266ص ،54[». است تخاطب،
متعال به سان حقیقت، خطاب مجازی هم دارد. پیامبر (ص) هم چنین است. کسانی که 

شود و قول مفیدی ندارند، زیرا خدای متعال  در این زمینه مخالفند، به قولشان اعتنا نمی
ت و مجاز استفاده کرده است، آنچنان که به سان اعراب، به عادت کالم اعراب، از حقیق

گاهی اطاله کالم داده و گاهی کالمی موجز دارد. پس وقتی این مجاز است، استفاده از 
   ]37ص1ج ،72[». مجاز هم جایز است

 صوابی قول است، مجاز بر قرآن تمام معتقدند که کسانی: گوید می مفید شیخ -2
 که دهند می گواهی عادات و عقلی دالئل. است ادعایی چنین مخالف ،لغت ظاهر و ندارند
 مجاز آن از صرفاً برخی بوده و عرب نزد استعمال مورد حقیقت معنای بر قرآن غالب
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 خدای زیرا دارند، ناصوابی قول ،ندارد وجود مجاز قرآن در معتقدند که کسانی. است
آنها مجاز به کار رفته است،  آیات زیادی در قرآن وجود دارد که در: فرماید می متعال
جَدا«  مانند: وَ ا فَ یدُ فِیهاجِدَارً رِ نْ یُ نْقَضَّ أَ ، 86؛ 214، ص2، ج58: ـ . و نک43ص ،65[ 1.»یَ
 جماد گرچه است، شده منسوب دیوار به استعاره صورت به اراده آیه، این در ]55ص

اسْأَلْ « - جمله: الف آیات دیگری هم در این زمینه قابل ذکر است، از .نیست اراده دارای وَ
عِیرَ الْ ا وَ نَّا فِیهَ یَةَ الَّتِي کُ رْ گویند: مراد از قریه، اهل و ساکنان جمهور می ]82:یوسف» [الْقَ

وْلَا« - ج -ب قریه است. عُ وَلَ فْ هِ دَ م النَّاسَ اللَّ هُ عْضَ عْضٍ بَ تْ بِبَ مَ دِّ هُ عُ لَّ امِ وَ عٌ صَ بِیَ اتٌ وَ وَ لَ  وَصَ
دُ مَسَاجِ رُ وَ ذْکَ ا یُ مُ فِیهَ هِ اسْ صلوات در زبان عرب به معنای ادعیه و یا  ].40[حج:» کَثِیراً اللَّ

به معنای افعال و ارکان خاص است، اما ویران شدن به هیچ یک از آنها نسبت داده 
غَائِطِ« - شود. د نمی نْ الْ مْ مِ نْکُ دٌ مِ حَ وْ جَاءَ أَ ، 58؛ 36 - 30، ص1، ج72؛ 439ص  ،24[ 2».أَ
  ]55، ص86؛ 172و  16، ص2ج

گوید: این موارد قطعاً در لغت برای آنچه  محقق حلی در تحلیلی بر این آیات می
اند،  اند و توسط شارع هم منقول نشده خدای متعال از آنها اراده کرده است، وضع نشده

شود، پس مجاز  چون عند االطالق مراد از این آیات به ذهن اهل شرع متبادر نمیزیرا 
   ].55، ص86[شود.  ن میبودن آنها متعی

 اگر و از بین رفته قرآن جمال و حسن قسمت را نپذیریم، قرآن در مجازوجود  اگر -3

در آن  نیز هاقصه تکرار و تأکید و حذف که است الزم باشد، بودن قرآن از مجاز الزم خالی
  ]539، ص1، ج47. [شدنبا

رآن است، الزمه سخنش گوید: اگر نظر کسی عدم وجود مجاز در ق می» فورک ابن« - 4
این است که بگوید قرآن به زبان عربی نازل نشده است، زیرا در زبان عربی هم مجاز و هم 
حقیقت وجود دارد و قرآن به زبان اعراب نازل شده است و اگر کسی فقط با نامگذاری آن 
د مخالف است به این دلیل که مجاز و استعاره است، در حقیقت با وجود قبول معنای مور

  ]540ص ،1ج ،47[مخالفت دارد.  - و نه اصل موضوع - نظر، صرفاً با لفظ
 مجاز را و هشدرا منکر  قرآن در مجاز وجود گوید: آنانی کهدینوری می ابن قتیبه -5

 شود. نیزمي سؤال روستا نه از کند ومی اراده نه دیوار، که بدانند یدبا اند، دانسته دروغ
 آنان است. اگر فهمي کم دال بر و بسیار زشت جهالتی ند،ا که مجاز را کذب دانسته این

                                                                                                                                                                        
 .]77: کهف[ .1
  ].6مائده:[. 2
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زم ال عنوان کنیم، حیوان را باطل غیر به نسبت داده شده فعل هر مجاز را دروغ بدانیم و
قد  درخت سبز شد، گیاه گوییم:می ما زیرا باشد؛ فاسد ما کالم بیشتر آید که می

  ]85ص ،43[آمد.  ایینپ قیمت برکشید و قامت کوه ،شدرسیده  میوه برافراشت،
شود، اما این واژه حقیقت در کودن  استعمال می» کودن«در معنای » حمار«اسم  - 6

  .]85ص ،86[نیست، پس مجاز در آن است. 
چهار دلیل فوق مؤید و مبین این نکته هستند که بخش جدایی ناپذیر زبان عربی، 

شد و نمو رسیده و بر غنای های این زبان است که در طول تاریخ در این زبان به ر آرایه
ها را  اند. قرآن که به زبان عربی نازل شده است، این سرمایه از آرایه این زبان افزوده

درخود دارد و جدا ساختن آنها از قرآن، به منزله حذف و جدا ساختن آنها از زبان عربی 
از اینها  ها و مصادیق متعددی و در نتیجه امری نادرست و غیر ممکن است، چرا که مثال

توان در قرآن مشاهده کرد و حتی برخی از علما چون شریف رضی این موارد را در  را می
  اند. تالیفات مستقلی گرد آورده

 تقسیم دسته سه به خود گروه این اند، شده مجاز وقوع منکر علما از گروهی - 4-2
   شوند: می

 یعنی - فیها مجاز ال: «گوید می و شده منکر مطلقاً، را مجاز اسفراینی ابواسحاق استاد: الف
 ابن ]536، ص1، ج47. [»التجوز إلى جۀحا فال المسمیات جمیع شملت الحقائق ألن - لغت

 با خداوند کالم در مجاز وجود باب در علما: گوید می] 31ص ،12[ مالکیه اصولیان از العربی
 از یکی. اند هکرد اثبات را آن اکثریت و شده آن منکر کمی جمع. دارند رأی اختالف هم

 باشد، استعاره نفی مجاز، نفی از ایشان مراد اگر. باشد مي اسفراینی اسحاق ابو استاد منکران،
 مراد اگر و یوسف؛ سوره در خصوصا است، استعاره از مملو قرآن زیرا است، مردود وی سخن
  .ندارد وجود شریعت در این باشد، باطل مجاز، از ایشان
هری نقل شده که وی مجاز را در قرآن و حدیث منکر شده از ابوبکر بن داود ظا - ب

] البته شاید چنین انتسابی از این باب 541، ص1، ج47[است.   و در غیر آن دو پذیرفته
باشد که وی چون مجاز را در لغت نپذیرفته است، در نتیجه در قرآن و سنت هم 

  نپذیرفته باشد و در نتیجه قول متفاوتی نیست.
اند. این دیدگاه به استاد ابواسحاق  مجاز را فقط در قرآن انکار کردهگروهی وقوع  - ج

 که وقتی: «گوید می برهان آن چنان که ابن اسفراینی هم نسبت داده شده است، اما
 انکار هم قرآن در را مجاز باید اولی طریق به است، شده منکر لغت در را مجاز استاد،
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 ابن منداد، خویز حشویه، ابن از دیدگاه این. ستا شده نازل آنان زبان با قرآن زیرا کند،
 یحی بن ابومسلم بلوطی، سعید بن منذر فرزندش، و ظاهری داود شافعی، القاص

 احمد از منصوص رأی البته. است شده نقل حنابله از برخی و مراغی ابوالفتح اصفهانی،
 مجاز طفق ظاهریه معتقدند هم برخی. کند می ثابت را مدعا این خالف حنبل، بن

  ]. 543و  539، ص1، ج47. [اند شده منکر را استعاره
 به آن انتساب اما است، مشهور اصولیان بین در استاد، به قول این نسبت اگرچه

 اسفراینی شاگرد] 38ص ،31[جوینی الحرمین امام زیرا است، تردید محل ایشان
ن حُکيَ قد و: «گوید می تَاذ عَ سْ َحق أبي الْأُ سْ ن وَ إِ ن هِبِ الظَّ لِک أَ صح لَا ذَ  زرکشی. »عَنهُ یَ
اگر «: گوید می اسفراینی، ابواسحاق دیدگاه مورد در الحرمین امام این کالم نقل از بعد هم

اند، بلکه حتی با  نام ننهاده - مجاز -منظور استاد این است که اهل لغت آن را به این اسم
ب اهل لغت پر از نام گذاری و وجود قرینه هم حقیقت نام دارد، این ممنوع است، زیرا کت

تلقیب آن به مجاز است، و اگر حقیقت بودن مجموع هر دو صحیح باشد، در این صورت 
وی در ». این قضیه قدحی ایجاد نخواهد کرد در اینکه آنان اسم را به تنهایی مجاز بنامند

کر برخی معتقدند این اختالف لفظی است، زیرا استاد ابواسحاق من«گوید:  ادامه می
برای شخص شجاع نیست، گرچه برای آن شرط قرینه گذاشته » اسد«استعمال لفظ 

». گذاری آن به مجاز است نامد و منکر نام است، اما آن را در این حالت هم حقیقت می
: کند می نقل چنین را اسفراینی عبارت] 244ص ،78[ غزالی ]. نیز536، ص1، ج47[
 نص هو مجاز رب و ،الحقیقة هو النص، و المجاز، هو :اسحاق ابو االستاذ قال الظاهر، وأما«

 قوله بعد الحافظات و یتعال قوله و حقیقه بالخمر یتعلق ال التحریم و محرمه الخمر کقوله
 وکذلک مقصوده في نص وهو الخصوص على الفرج حفظ في مجاز فروجهم والحافظین
 ابو استاد از غزالی نقل این. »قطعا مفهوم هو و مجاز الحیوانات ببعض الدابه تخصیص
 که است آن بیانگر و است تناقض در کامالً اند کرده نقل او از که ای نظریه با اسحاق،

   .است نداشته رأیی چنین اسفراینی
  

  ادله این گروه
در این صورت  مورد خطاب قرار دهد، را مجاز مردم با الفاظ خداوند متعال، اگر -1
 این دانیم کرد. حال آنکه می توصیف مجازگو جوز وبا صفت مت را خداوند که است جایز

، 1، ج44؛ 24، ص1، ج28؛ 268، ص1، ج52[ .نیست شایسته ذات واجب الوجود صفت
  ]. 298، ص1، ج50؛ 333ص
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 توقیفی هللا اسماء اصح، قول بنا بر آید، زیرا چنین استداللی صحیح به نظر نمی
 اجازه این است که ما خداوند، ذات بر لفظی چنین دلیل عدم جواز اطالق و هستند
نه اینکه مجاز از طرف خداوند صادر نشده  نداریم، شارع را طرف از لفظی چنین اطالق
 که است این بر مشروط این دارند، دوران معنا با هللا اسماء که بپذیریم اگر نیز. باشد
، 1، ج50. [دارد نقص وهم اسم، این اما نکنند، ایجاد را الهی ذات در نقص توهم
  ]50، ص1، ج3؛ 268، ص1، ج52؛ 298ص

مجاز دور و بري است، به عبارت دیگر،  به دروغگویي از قرآن و است دروغ مشابه مجاز - 2
] این 472، ص2، ج33کذب است، لذا اتهام کذب به خدای متعال امري محال است. [

ت که هم مشترك اس اسمی مجاز، کلمه توان صحیح دانست و پذیرفت، زیرا استدالل را نمی
باشد، اطالق  کرده عدول خود له موضوع از که لفظی بر هم و است قابل اطالق بر امر کذب

سخن درستی  باشد، نخست معنای قرآن، در انکار مجاز از منکران منظور اگر پس. شود می
 از اند، زیرا در آیات فراوانی نادرستی گفته سخن باشد، معنای دوم مرادشان اگر گویند، اما می
 کذب سخن و مجاز بین نیز] 139- 137 ص ،78 ؛84ص ،77[ مجاز وارد شده است. آنقر
 که درحالي است، شده گذاشته تأویل پایه بر مجاز اینکه: اول دارد، وجود اساسی تفاوت دو
 اراده از مانع که است مانعه قرینه داراي مجاز: دوم. ندارد وجود تأویلي هیچ کذب، سخن در

   ].332، ص1، ج44. [ندارد ای قرینه چنین دروغ اما. شود می ظاهري معناي
ناتوان  حقیقي بیان از آنکه مگر آورد،نمي روي مجازي بیان به حقیقي بیان از گوینده - 3
از بیان  ناتوان خداوند که است بگراید. اما محال استعاره به سخن در و بناچار باشد شده

اما این استدالل صحیح  ]333ص ،1ج ،44 ؛179ص ،67 ؛539ص ،1ج ،47[حقیقی باشد. 
 بسیاری، موارد در و است بالغت و فصاحت اسباب از یکی کالم، در مجاز نیست، زیرا کاربرد

 تنها نه کالم در مجاز استعمال پس. است حقیقت از گویاتر و رساتر مراد، رساندن در مجاز
 .است یمعان و لفاظا بر او تسلّط و یتوانای نشانه بلکه شود، نمی محسوب متکلم عجز نشانه

تواند جهت آزمودن علما باشد تا آنان جهت درک  این امر می نیز ]336- 335ص ،1ج ،44[
معانی آن اجتهاد کنند و در پی درک معانی آن برآیند و در نتیجه از قبل این کار درجات و 

  ]540- 539ص ،1ج ،47[ جایگاه آنان رفعت و بلندی یابد.
 آنچه هر و دارد، حقیقتي حقي، هر و است حق خداوند گویند کالم آنان می -4

اما این  ]333، ص1، ج44؛ 179، ص67[ .شودنمی داخل آن در مجاز حقیقت باشد
 این به است؛ حقیقت متعال خداوند کالم گوییم استدالل درستي نیست، زیرا اینکه می
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 شده استعمال خود له موضوع در الفاظش تمام اینکه نه است، صحیح که معنی است
  ]333ص ،1ج ،44[ .باشد
رساند، زیرا برای این معنای مجازی وضع نمی را خود معناي قرینه بدون مجاز -5

گردد و چنین چیزی  نشده است. پس اگر در قرآن مجاز واقع شود باعث التباس معنا می
دانشمندان دانیم،  اما چنان که می ]298، ص1، ج50[ .دهد از طرف خداوند روی نمی

 مانع قرینه، این و آید؛ می تقدیری یا لفظي قرینه با همواره مجاز که اند تفقم علم بالغت
 ایجاد معنا در خللي تنها نه قرینه وجود بنابراین شود، مي کالم حقیقي معناي اراده از

، 44[ .دهد می سوق نظر، مورد معنای فهم و درک براي را مخاطب بلکه کرد، نخواهد
   ]323، ص1ج

گفت که دلیل منع مجاز در لغت از دو حال خارج نیست؛ یدل، باالستددر پاسخ این ا
  یا در معنا اختالف دارند یا در عبارت. اگر اختالف در معنا باشد به دو صورت است:

اند؛ مانند:  دانیم استعمال نکرده دانان اسماء را، در آنچه که ما مجاز مي لغت - الف
را برای (رجل بلید) » حمار«دانان واژه  لغت - ب 1».بلید«در معناي » حمار«استعمال لفظ 

اثبات  برای رو، ذکر این مثال اند. از این مرد احمق و نیز برای حیواني چهارپا وضع کرده
 در »حمار«لفظ  کاربرد اگر گفت یدبا جواب درت. نیس درستکاري  در لغت مجاز وجود

 فقط نباید» احمارً رأیت: «بگوید کسی اگر صورت این در باشد، حقیقتاحمق،  مردمعنای 

 و او برسد ذهن به نیزاحمق  مردمعنای  باید بلکه ذهن وی خطور کند، به چهار پا یمعنا
 ،لفظ این در زمان استعمال بینیم می که !! حال آنبیایند ذهن به هم بامعنا هم  دو هر

  ].266، ص1، ج52شود. [ متبادر می ذهن به معنای چهارپا ابتدا،
ینه داللت کند، همان حقیقت است و با وجود قرینه هم احتمال مجاز اگر بدون قر - 6

گوید  همان معنا را دارد. پس از این جهت هم حقیقت است. اما آنچنان که محقق حلی می
قرینه خارج از داللت لفظ است و بحث ما در مورد داللت کالم به تنهایی است. نیز قرینه 

   ]55، ص86بالوضع است. [ممکن است لفظی نباشد و بحث ما در مورد دال 
پذیرش وجود مجاز در قرآن، به معنای این است که خداوند با رمز و راز و معما  -7

با ما سخن گفته باشد. محقق حلی با ردّ این ادعا، می گوید: وقتی قرینه باشد دیگر معما 
  ]. پس این استدالل صحیح نیست.56، ص86[ و رازی وجود نخواهد داشت.

                                                                                                                                                                        
 .»احد یرتکبها ال مکابرة هذه و: «گوید می آخر در و نوشته تعلیقی استدالل این ردّ بر بصری ابوالحسن. 1

  ]23ص ،1ج ،28[
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شرعی فرق گذاشته و مجاز را در آیات اهری میان حکم شرعی و غیرحزم ظ ابن - 4-3
-احکام جایز ندانسته و در غیر آیات احکام پذیرفته است. وی در تبیین رأی خود می

اند. گروهی مجاز را در قرآن و سنت اجازه  مردم در مورد مجاز دچار اختالف شده«گوید: 
اند. به مدد و توفیق خداوندی، رأی من چنین است: اگر به  اده و گروهی منع کردهد

دلیلی از نص یا اجماع یا طبیعت یقین یابیم که اسمی از معنای موضوع له لغوی خود 
پذیریم، زیرا خدای متعال همه اسماء را به  به معنای دیگری انتقال یافته است، آن را می

خواهد، نام بگذارد. اما  ل حق دارد هر چیزی را به هر چه میآدم یاد داده و خدای متعا
مادام که دلیلی بر نقل اسم از معنای موضوع له لغوی آن نداریم، برای شخص مسلمان 

مَا«فرماید:  حالل نیست که بگوید: این اسم منقول است، زیرا خدای متعال می ا وَ نَ لْ سَ  أَرْ
ن ولٍ مِ سُ لِسَانِ إِالَّ رَّ هِ بِ مِ وْ نَ قَ یِّ بَ مْ لِیُ هُ پس هر خطابی که خداوند متعال یا  ]4[ابراهیم:» لَ

شود،  پیامبرش ما را با آن مخاطب ساخت، حمل بر همان معنای لغوی و معهودش می
مگر اینکه نص یا اجماع یا ضرروت حسی معنای دیگری را افاده نماید و ما مشاهده 

اند  ی لغویش به معنای دیگری بردهکنیم که خداوند متعال یا رسولش آن اسم را از معنا
پس هر  :دیگو یم وی در ادامهپذیریم.  که در این صورت آن معنای منقول الیه را می

کلمه ای که خداوند متعال آن را از معنای لغویش به معنای دیگری انتقال داده باشد، در 
صاله و زکات و  این صورت اگر خداوند ما را متعبد به بیان و انجام آن کرده باشد، مانند

یعنی در شرع هم همین اسم را دارند با معنا و مفهوم  -  حج و صیام و ربا و امثال اینها
ای صحیح و اسمی حقیقی و  هیچ یک از اینها مجاز نیست، بلکه تسمیه - خاص شرعی

الزم و مرتب است، از این حیث که خدای متعال آن را وضع کرده است. اما اگر خداوند 
عنای لغوی به معنای دیگری منقول کرد و ما را متعبد به عمل به آن کرد، اسمی را از م

اخْفِضْ«فرماید:  اما مسمی به آن اسم نکرد، این مجاز است، مانند این آیه که می ا وَ مَ هُ  لَ
لِّ جَنَاحَ نَ الذُّ حْمَةِ مِ ] خدای متعال در این آیه ما را مکلف کرده که در 24[اسراء: » الرَّ

خود مهربان و متواضع و فروتن باشیم، اما هیچ گاه ما را امر نکرده که این  برابر والدین
عمل را به این اسم بنامیم.... اما در مورد صاله و زکات و صیام چنین است، زیرا ما را 

ابن حزم در پاسخ کسانی که مجاز را  ».فرمان داده که این اعمال را با این اسامی بخوانیم
اگر خداوند اسمی را از یک معنا به معنای دیگری برد، این «وید: گ اند، می دروغ دانسته

کند و باطل آنچه  نچه است که خدا میدروغ نیست، بلکه بعینه حق است، زیرا حق آ
  ]522-521، ص4، ج7[است که خدا نکرده و یا به آن فرمان نداده است. 
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  بندی و ترجیح جمع - 5
رسد که اگر  ستندات آنان، چنین بنظر میهای مطروحه و ادله و م با مداقه در دیدگاه

اند، کالم  منظور از قرآن، کالم نفسی باشد، یعني قرآن را چنان که گروهی از علما گفته
اند، چه کالم نفسی از صفات  نفسی بدانیم، جمهور وقوع مجاز در قرآن را انکار کرده

ت، اما اگر قدیم ذات واجب الوجود است که از جنس حروف و اصوات شکل نیافته اس
  قرآن را کالم لفظی بدانیم، باید گفت که در مجموع مجاز در قرآن وجود دارد؛ زیرا:

های ادبی در زبان عرب  قرآن به زبان عربی نازل شده و صنایع لفظی و آرایه -1
ها باشد، در حقیقت از  شیوع و رواج کامل دارد و کالمی که تهي از این صنایع و آرایه

ت تعبیر خالی خواهد ماند، زیرا این صنایع به زیبایی زبان افزوده و لطافت بیان و ظراف
آراید و سخنوران و نکته سنجان و شعر سرایان عرب همواره از این تعابیر آن را می

بردند. پس قرآن که در اوج بالغت آگاهی داشتند و آنها را در گفتار و کالم خود بکار می
ین خود را به مبارزه و چالش طلبیده و به اصطالح، و به زبان این قوم نازل شده و مخالف

های کالم و زبان عرب تحدی کرده است، چگونه ممکن است که تمام آرایشها و زیبایی
  را نادیده بگیرد؟!

ی منکران مجاز را بیان عقلی محکم ردّ ادله و نقلی بیان دالیل با علما، جمهور -2
وجود دارد و انکار  زبان و قرآن در مجاز اند که فتهباور دست یا این اند و در نتیجه بهکرده

  است. علمی مبنای آن فاقد وجاهت و بدون
 حقیقی معنای بر را قرآن الفاظ تمامی اگر قایل به عدم مجاز در قرآن باشیم، باید -3

  شود.می قرآن معانی در فساد و تناقض موجبقطعاً  حمل کنیم و این
آید که تمام تقسیمات  از در قرآن، الزم میدر صورت قائل شدن به نبود مج -4

الفاظ، نظیر حقیقت و مجاز، مفرد و مرکب، لغوی و شرعی و عرفی را درست ندانیم. نیز 
آمده و احکام آید که اختالفی که از حمل لفظ بر حقیقت و یا مجاز به وجود  الزم می

ی علمی  ق سرمایهنشأت گرفته از آن را غیر صحیح و نادرست قلمداد کنیم و بدین طری
  علما و دانشمندان و زحمات بزرگان اصول و کالم و علوم قرآن را مهمل بگذاریم.

  
  بازتاب فقهي اختالف  - 6

گذارند و  منازعات علما در اصول فقه، آثار عینی خود را در فتاوی فقهی برجای می
ر قرآن و رو، بحث وجود مجاز د شوند که اختالفات فقهی بوجود آیند. از این باعث می
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اختالفات اصول فقهی آن، اختالفاتی فقهی را به دنبال دارد، زیرا اگر لفظ بر معنای 
شود و اگر همان لفظ بر معنای حقیقی مجازی، حمل شود، آثاری بر آن مترتب می

های متعددی در این باره قابل ذکر  شود. مثالحمل شود، آثار دیگری برآن مترتب می
  د:شو د مشهور ذکر میاست که در اینجا دو مور

مشهورترین مثال برای این بحث، امکان نقض وضو به وسیله لمس است، زیرا علما  - 1- 6
   ] اختالف نظر دارند:43[نساء:» أو المستم النساء«ی  در آیه» المستم«در مورد معنای لفظ 

 فقهاي امامیه معتقدند مالمسه و مباشرت زنان محرم یا نامحرم، با دست یا با اعضای
]. از نظر احناف نیز 111، ص1، ج71[دیگر و با شهوت یا بدون شهوت ناقض وضو نیست. 

 موجب شهوت بدون یا شهوت روی از - او اعضای دیگر یا فرج لمس - زن لمس و بوسیدن
 از یکی اگر معتقدند کننده لمس مورد در ] اما مالکیه121، ص1، ج49. [شود نمی وضو نقض

 دهان غیر از یا کند، لمس را خود همسر لباس بدون یا لباس یباال از و لذت قصد به زوجین
 قصد اگر چنین هم. خیر یا باشد، برده لذت خواه شود، می نقض لمس صرف به وضو ببوسد،
 واجب وضو کرد، احساس را لذت اما بود، زن بدن اختبار وی قصد مثالً نداشت، لذت
 باشد، لمس زمان در باید لذت ایجاد البته. است لذت ایجاد یا لذت، قصد مالک پس. شود می
 و بود بالغ او اگر: گویند می شده لمس مورد در مالکیه. ندارد تاثیری شد، ایجاد بعداً اگر اما

 قصد اگر اما. نداشت لذت قصد اگر نیست، الزم او بر چیزی اال و بگیرد وضو باید برد، لذت
 که ندارد فرقی مالکیه از قاسم ابن دیدگاه اساس بر. است کننده لمس حکم در داشت، لذت
 نیز. باشد مو یا ناخن ملموس که ندارد فرقی چنین هم. باشد بوده زن یا مرد کننده لمس
، 1، ج82؛ 29، ص1، ج2. [لباس بدون یا باشد، بوده لباس روی بر لمس که ندارد فرقی
  ] 156، ص1، ج8 ؛175- 174، ص1، ج84؛ 225ص

 در اما. شود می کننده لمس وضوی نقض وجبم طریق، هر به تماس شافعیه نظر از
 بر مبتنی دیدگاه دو این که دارد وجود دیدگاه دو شده لمس شخص وضوی نقض مورد
 به را آن که کسانی یعنی است، مائده سوره ششم ی آیه در »المستم« واژه قرائت ی نحوه

 انجام سلم او زیرا شود، نمی نقض ملموس وضوی معتقدند اند، خوانده »لمستم« صورت
 وضوی نقض به قائل اند، کرده قرائت »المستم« صورت به را آن که کسانی اما است، نداده

. کند می داللت نفر دو هر عمل بر صیغه این و است مفاعله صیغه این چون اند، شده او
  ] به بعد 184، ص1، ج85؛ 63- 62، 1، ج56؛ 16، ص1، ج55؛ 57-56، ص1، ج29[

 مرد یعنی - زن با مرد بدن تماس وسیله به وضو قضن مورد در حنبلی مذهب در
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 صورت هر در که است این اول روایت: دارد وجود روایت سه - باشد ملموس زن و المس
 به وضو دوم، روایت حسب. است شافعیه دیدگاه همان واقع در روایت این. شود می نقض
 ظاهر که ومس روایت. است احناف دیدگاه همان روایت این. شود نمی نقض وجه هیچ

 نقض اال و شود می نقض وضو باشد، شهوت روی از اگر که است این باشد، می حنبلی مذهب
 زن که ندارد فرقی معتقدند بحث، این در شده وارد ادله عموم استناد به حنابله. شود نمی
 موجب زن ناخن و مو دندان، لمس: گویند می نیز. باشد محرم غیر یا محرم و کبیر یا صغیر
 محرم جهت از که هرچند است، مالکیه دیدگاه همان تقریباً روایت، این. شود نمی وضو نقض
 مذهب این در. دارد وجود دیدگاه دو این میان هایی تفاوت مو و ناخن و دندان لمس و بودن
 -باشد ملموس مرد و المس زن یعنی - یابد تماس مرد با زن بدن پوست که حالتی باب در
 مالمسه زیرا است، مرد حکم مانند به او حکم که است این اول روایت: دارد وجود روایت دو

 روایت. هستند مساوی آن در زن و مرد جماع، مانند به و باشد می طهارت موجب و است
 او قیاس و است نشده وارد او مورد در نص زیرا شود، نمی نقض زن وضوی که است این دوم
 روایت دو حالت این در ملموس مرد ضویو نقض مورد در. نیست صحیح - مرد - منصوص بر

  ]219، ص1، ج15؛ 38، ص1، ج13. [دارد وجود
 مائده سوره ششم آیه در »المستم« واژه تفسیر به اختالف این اصلی ی ریشه

 بن عبدهللا خطاب، بن عمر چه اند، داشته اختالف آن تفسیر در هم صحابه که گردد برمی
 و کرده دست با معنای حقیقی، یعنی تماس بر حمل را آن عمر بن عبدهللا و مسعود
 معنای مجازی، یعنی جماع بر حمل را آن عائشه و عباس بن عبدهللا و أبیطالب بن علی
  ] 154، ص1، ج21[ .اند کرده

 حقیقت قولی به و -جماع در مجاز و پوستی تماس در حقیقت از نظر احناف لمس
 در تا است مجازی معنای همین آیه نای از منظور اجماع، استناد به اما است، - جماع در

 معنای پس. کند تیمم که باشد حالل جنب شخص برای آیه این مبنای بر نتیجه
  است.  محال واحد لفظ در معنی دو این اجتماع زیرا شود، می باطل حقیقی

 جماع از کنایه قولی به و] 57ص ،1ج ،72[ مجاز را »المستم« واژه امامیه فقهای
 از روایتی به نیز. دانند نمی وضو ناقض را لمس نتیجه در و انستهد ]111ص ،1ج ،71[

 امکان و لمس با وضو نقض خصوص در سوالی جواب در که اند کرده استناد) ع(باقر امام
 یعنی ما و فعلته ربما و بأس، بذلک ما وهللا ال: «فرماید می دست، با لمس بر آن حمل
  ]112ص ،1ج ،71. [»الفرج فی المواقعة إال »النساء المستم أو« بهذا



 1399بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و سومفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال   100

 

 را آن و کرده واجب »مالمسه« خاطر به را وضو آیه این در متعال از نظر شافعی، خدای
 کُنْتُمْ إِنْ وَ: «فرماید می که آنجا یعنی - است کرده بیان جنابت ذکر از بعد و »غائط« به متصل
 - »فَتَیَمَّمُوا مَاءً تَجِدُوا فلم النِّسَاءَ امَسْتُمْلَ أو الْغَائِطِ من مِنْکُمْ أَحَدٌ جاء أو سَفَرٍ یعل أو مَرْضَى
  ]15ص ،1ج ،55.[باشد بوسیدن و دست با لمس مالمسه، از منظور که است این أشبه پس

 أو: «است فرموده متعال خداوند شوند، می لمس لذت برای زنان گویند چون می مالکیه
 ابطال بر نص آیه این پس. است قیقیح معنای و حقیقت اصل استعمال، در و »النساء المستم
  .]229، ص1، ج82. [است طلب و لذت بودن شرط بر نص و حنفیه و شافعیه مذهب
 از برخی دیدگاه و شافعی مذهب در وجهی حنفی، مذهب در صحیح رأی - 2- 6
 در مجاز و »یوط« در حقیقت نکاح که است این تشیع اهل فقهای از برخی و حنابله

 یک وجود خاطر به باشد، شده اراده آن از عقد معنای هم جایی در اگر و است »عقد«
؛ 109، ص2و ج 180، ص3، ج49؛ 349، ص4و ج 406و 175ص ،6ج ،51. [است قرینه

، 2، ج79؛ 491، ص2، ج87؛ 175، ص8، ج18؛ 7-6، ص4، ج57؛ 161، ص29، ج96
  ]523، ص76؛ 6ص

 مذهب در أصح أیر تشیع، اهل فقهای بین مشهور رأی مالکیه، براساس دیدگاه
است.  »وطی« در مجاز و »عقد« در حقیقت حنبلی، نکاح مذهب در صحیح رأی و شافعی

، 3، ج41؛ 7، ص12، ج83؛ 5، ص29، ج93؛ 183، ص2، ج10؛ 10ص ،16ج ،94[
  ]5-4، 8، ج90؛ 6، ص4، ج57؛ 212، ص2، ج68؛ 165ص

واْ الَ وَ« آیه تفسیر در نکاح، واژه از خود برداشت و تفسیر حسب فقها حُ حَ مَا تَنکِ کَ  نَ
نَ آبَاؤُکُم اء مِّ . اند شده اختالف دچار هم با مذکور آیه از برداشت نوع و] 22نساء:[»النِّسَ
 به آیه این در نکاح لفظ که باورند این بر است، عقد معنی به نکاح معتقدند که کسانی
 زنا که معتقدند اساس همین بر. نیست آن کنار در ای قرینه زیرا است، نکاح عقد معنی
 اند، کرده معنی وطی به را نکاح که افرادی اما. شود نمی مصاهرت حرمت ایجاد موجب

، 9، ج51؛ 82ص ،3ج ،17. [دشو می مصاهرت حرمت ایجاد موجب زنا که معتقدند
 رابطه جنسی معتقدند نیز امامیه فقهای .]7، ص4، ج57؛ 214، ص9، ج85؛ 205ص

 کند، زنا زنی با کسی اگر بنابراین شود، می مصاهرت حرمت ایجاد موجب عقد از خارج
 مادر با تواند نمی هم زانی مرد آن و کنند ازدواج زن آن با توانند نمی مرد آن پسر یا پدر
 شود، واقع ازدواج عقد از بعد نامشروع رابطه و زنا چنانچه اما. کند ازدواج زن آن دختر یا
 زنِ دخترِ یا مادر با نکاح از بعد کسی راگ و شود نمی مصاهرت حرمت ایجاد سبب زنا
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 است باقی خود حال به عقد و برد نمی بین از را سابق نکاح عقد رابطه این کند، زنا خود
 آنها برای زوجه کند، زنا پدرش همسر با پسر یا پسرش همسر با پدر اگر طور همین و

  ]233، 2، ج87؛ 284ص ،12ج ،83[شود.  نمی حرام
  

  نتیجه - 6
  حقیق به صورت زیر قابل بیان است:نتایج ت
بایست در علوم ادبی و نقد  بحث مجاز به عنوان یکی از موضوعات علم بالغت، می -1

گرفت؛ اما این بحث به دلیل اهمییت ارتباط آن با عقیده و  ادبی مورد توجه قرار می
  شود. تر دیده می تر و دقیق احکام، در آثار اصولیان و متکلمان بسیار گسترده

 خود تاریخی تحول سیر است. مجاز در قابل انکارغیر واقعیتی زبان، در وجود مجاز -2

 اصطالحی اصولی و همان معنای سوم، یعنی معنای است. را پیموده معنایی مرحله سه

 برانگیزترین مناقشه از رواج دارد، یکی کنون تا هجری پنجم قرن از تقریبا بالغی، که

 اصطالح سوم، برخي از علما، وقوع بروز زمان از است. قرآن علوم و اصول فقه مباحث

دیگر مجاز را  بعضي و در قرآن کریم را آن بعضي در زبان عرب و کلي طور به را مجاز
  اند. کرده فقط در آیات احکام رد

نوع تفسیر علما از ماهیت عربی قرآن، نفسی یا لفظی بودن کالم هللا، توقیفی یا  -3
و خوف از زیر سوال رفتن قرآن بخاطر پذیرش مجاز در آن، از  وضعی بودن اسماء هللا

  آید. های ایجاد اختالف در باب وجود مجاز در قرآن بشمار می ترین مبانی و محرک مهم
های کالمی، به خاطر لغوی بودن زمینه بحث،  این اختالف با وجود داشتن ریشه -4

علم اصول فقه، مبنای علم فقه  در علم اصول فقه هم بروز یافته است و از آنجا که که
آید، اختالف اصولیان در این بحث، بازتاب فقهی نیز داشته و حسب نگاه فقها  بشمار می

نسبت به مجازی یا حقیقی بودن یک لفظ قرآنی، آثار و اختالف فقهی نیز به دنبال آن 
  ایجاد شده است که دو نمونه از آن قبال ذکر شد. 

ای بسیار زیبا از وحدت  در میان فرق اسالمی، نمونهتوجه به جایگاه قرآن با -5
شود،  اسالمی در دفاع از جایگاه و کیان قرآن در میان علمای شیعه و سنی مشاهده می

چه جمهور علما از شیعه و سنی وجود مجاز در قرآن را به عنوان یکی از محاسن و نقاط 
ها و مباحث دیگر  در زمینه تواند الگویی زیبا اند و همین می قوت زبان قرآن پذیرفته

  جهت نیل به همبستگی اسالمی باشد.
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