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  ن،يميادله محمد بن صالح العث یبررس

 بر عدم مجاز در قرآن
 *یسلامن دیسع

 **فر محمد معینی

 چکيده
یکی از مبانی سـلفیه اسـت کـه در بسـیاری از  ،بیانکار مجاز در قرآن و در لغت عر

نقـش اساسـی دارد.  ،تفسیر صفات الهی در آیات قرآن کـریم ینحوهاعتقادات مانند 
تـرین مفتیـان معاصـر سـلفیت و عنـوان یکـی از بـزر به ،صالح العثیمین  محمد بن

 دلیلـیت. مجاز پرداخته اس "مثبتین"در آرار متعددی به نفی مجاز و رد ادله  ،وهابیت
لـی یمانند عدم استعمال مجاز توسط سلف و عدم صحت سلب از آیات قرآن، از دال

مجاز را طـاغوتی بـرای تحریـف  ،قیمعثیمین به تبعیت از ابنبنااست که باعث شده 
و کلمات دانشمندانی  که در روایات نبویدر حالی ؛روایات و آیات قرآن بداند

لیه اسالم می ؛ موارد متعددی از استعمال مجـازی وجـود دارد ،ندزیستکه در قرون اوع
جا صـحیح نیسـت و مبـتال بـه در همه ،عدم صحت سلب از قرآن نیز ،عالوه بر این
شود صحت سلب در صورتی باعث انکار آیات قرآن می ،از طرف دیگر ؛نقض است

که صحت سلب معنـای مجـازی، عالمـت در حالی ؛که معنای حقیقی را نفی نماید
آیاتی در قرآن وجود دارد که پذیرفتن  ز طرف دیگر،قیقت از مجاز است. اتشخیص ح

عثیمین نیز بنانادرست بودن محتوای آیه را در بردارد و توجیهات  ،معنای حقیقی آنها
عثیمین منکـر مجـاز در قـرآن بنادر نهایت اگرچه  ؛این نادرستی را رفع ننموده است

ْعِص  اما آیه ،است
َ
َواِني أ

َ
ي أ معنایی مجازی تفسیر نمـوده و اسـمی از به ،را ُر َخْمراً ِإنِّ

 مجاز نبرده است.
 .نیمیعث ابن نه،یقر اق،یس ف،یمجاز، صحت سلب، تحر ها: کلیدواژه
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 مقدمه
انـد. نمـوده های گوناگونی برای الفاظ ذکـرتقسیم ،دانشمندان علوم بالغت و اصول فقه

در فهـم   نقـش مهمـی  هایی اسـت کـهماز جمله تقسی ،تقسیم لفظ به حقیقی و مجازی
ایجـاب  ،شدن مسائل اعتقـادی بـا فهـم نصـوص دینـینصوص دینی دارد. در هم تنیده

 انـدعالمان وهابی گمان نموده بنابراین، ؛نماید تا دقت بیشتری در نصوص دینی شود می
 لذا ؛شود باعث انحراف از اعتقادات اصیل اسالمی می ،ورود مجاز در نصوص دینی که

 یانـد. از جملـهای نیز ذکـر کـردهو ادله  را انکار نموده  هرگونه استعمال مجازی در قرآن
وی از مفتیـان عربسـتان  محمـد بـن صـالح العثیمـین اسـت. ،عالمان وهابیت معاصر

گرچـه در بحـث ا ؛سعودی بوده که در آرار خود به انکار مجاز در قـرآن پرداختـه اسـت
ا ارری وجود نـدارد کـه بـه ،ألیف شدهآرار گوناگونی ت ،مجاز در قرآن  طـور خـاص بـهامع

پردازان و مفتیان معاصر وهابیت در ایـن عنوان یکی از نظریهعثیمین بهبررسی اندیشه بن
باشد. این مقاله برای نقد ادلـه  له میأحاضر متکفل بررسی این مس زمینه بسردازد. نوشتار

نخست اینکه بـه  داده است.داف خود قرار تبیین چهار مرحله را در کانون اه ،عثیمینبن
م اینکـه ادلـه اقامـه شـده توسـط له مـیأدر ایـن مسـ عثیمین ابنتبیین دیدگاه  پـردازد. دوع

عثیمین به آیاتی که ابنهای پاسخ ،د. سومکنرا ارائه نموده و این ادله را نقد می عثیمین ابن
نماید. چهـارم اینکـه برخـی از ها خدشه میمعنای مجازی دارند را تبیین و بر این پاسخ

 د.کناز مجاز استفاده نموده است را ذکر می عثیمین ابن  مواردی که

 تعريف حقيقت و مجاز 
نیـز  لغـت در مجـاز 6.باشـد چیـزی می بـودن معنای محکم و رابتحقیقت در لغت به

 1چیزی است.  شدن از یا رد نمودن   عبور معنای  به 
آن را  ،خـود اسـتعمال شـود لهِ  فظ در معنای موضوع  اگر ل ،در اصطالح علم بالغت

 9.گویندآن را مجازی می ،له استعمال شود حقیقی و اگر در غیر معنای موضوع  
                                              

 .15، ص8ج ،معجمعمیی حسعاللغةفارس، احمد، ابن .1

    .80، ص0ج ،لسینعالعرب منظور، محمد بن مکرم،ابن ؛235، ص7ج ،الصییحجوهری، اسماعیل بن حماد،  .2
، اصحولعالسرخسحی، محمـد بـن أحمـد، یسرخسـ ؛138، ص1، جالع ةعفحیعاصحولعالفیح أبویعلی، محمد بن حسین،  .9
 ،عمیم عبنعقمحرالمیصولعللفخرعالرازی ؛815-817ص ،مختصرعالمعینیتفتازانی، مسعود بن عمر هروی، ؛ 135،ص1ج

 .827، ص1،ج
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طبــق روش مشــهور  ،األصححولعمححنعقلححمعاألصححولکتــاب شــرح  در نیــز عثیمــین ابن
حیـث  تعریـف حقیقـت و مجـاز و بیـان اقسـام آن پرداختـه و کـالم را ازبـه ها، اصولی

دو قسم استعمال در معنای موضوع  له و استعمال در معنای غیر موضوع  لـه  بر ،عمالاست
تیمیـه را در انکـار مجـاز با ذکر یـک نکتـه دیـدگاه ابـن ،نماید. وی در نهایتتقسیم می

 6پذیرفته است.
مسلمانان اختالفی در وجود مجاز  ،تا قرن هفتم هجری،  طبق نظر برخی از محققین

 بـوددر آن استفاده شده   های مختلفی به تبیین آیات قرآن که مجازر کتابو د 1اندنداشته
به بحث از مجاز و احـوال و احکـام آن  ،و فقها نیز در آرار خود هااصولی 9.پرداختندمی
 از جملـه اسـتعاره، کنایـه، ،آن  هـایاقسام و صـورت ،پرداختند و علمای بالغت نیزمی

تیمیه به انکـار ابن ،اما در قرن هفتم ؛اندذکر نمودهرا   مجاز مرسل، مجاز در اسناد و ...
چیـز دیگـری از آن  ،سلف جز معنای حقیقی نصوص دینی ،مجاز پرداخت و ادعا نمود

قـیم جوزیـه بـا ابـن 4.انـدفهمیده و خلف برداشتی غیر از دیدگاه سلف اتخاذ نمودهنمی
صت دلیل بر انکار مجاز اقامـه شقریب به ،صواققعالمرسلةه در کتاب یتیمتبعیت از ابن

عالمـان  2.و از مجاز به طـاغوتی تعبیرکـرده کـه قصـد شکسـتن آن را داردا .نموده است
م رواج دادنـد کـه از آن جملـه تیمیـه و ابـنله را با تکرار ادله ابـنأاین مس ،وهابی نیز قـیع

  6.توان به محمد امین شنقیطی اشاره نمود می

 مجاز له أعثيمين در مسبناديدگاه 
وجود هر نوع مجاز در قرآن کریم و بلکه لغت عرب را انکار نموده اسـت. از  عثیمین ابن

تحریـف آیـات و  ،آنچه سبب پیدایش نظریه وجود مجاز در قرآن شـده ،عثیمین ابننظر 
معنــایی اســت کــه توســط خــدا و رســول مکــرم  صــفات الهــی از روایــات مربــو  بــه

                                              
   .115-173، صشرحعاالصولعمنعقلمعاالصولعثیمین،محمد بن صالح، ابن .1

 .5ص زعند أئمة اهل السنة والجماعة،اربات القول بالمجاعلیوی، یوسف بن عبدالله،  .2
 اشاره نمود.  تأه لعمشكلعالیرآنقتیة در ، ابنعبیده معمر بن مثنیابی مجیزعالیرآنتوان به ها میاین کتاب یاز جمله .3
 .75، ص3ج ،وععالفتیهیجممتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، ابن .4

 .755ص ،8ج ،مختصرعالصوققعالمرسلةقیم جوزیه، محمد، ابن .5

 .5-85ص، منععجوازعالمجیز شنقیطی، محمد امین بن محمد مختار، .6
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 اقـعودر  1؛باشنداز فرقه جهمیه به آن معتقد میکه غالیان  6اراده شده است اسالم
  9.های بسیاری در بر دارداین مبنا خطر ،مجاز همان نفی حقیقت است که به اعتقاد وی

 داند. منظور از سیاق در کلمات وی مالک در معنای یک لفظ را سیاق می عثیمین ابن
ث محدود نمودن لفـظ باع ،یعنی هر آنچه لفظ به آن اضافه شود ؛است« ما ت اف الیه»
یـک معنـا و در  یاز این رو ممکن اسـت یـک لفـظ در سـیاق؛ شودمعنای خاصی میبه

حتی ممکن اسـت ایـن سـیاق متفـاوت بـا معنـای  4؛معنای دیگری بدهد ،دیگر یسیاق
  2.باشد نیز اصلی کلمه

 عثيمين در انکار مجاز ادله ابن. 1
 توسط سلف . عدم ذکر مجاز1.1

 به ،فقط به ادعا اکتفا نموده و خواننده را برای مطالعه دلیل ،ذکر این دلیل  در عثیمین ابن 
ای ماننـد ابواسـحاق د کـه عـدهکنـو بیـان مـیا .دهـدقیم حواله میتیمیه و ابنکتب ابن

مجـاز  ،قیم از متأخرین معتقدند که در لغت عربتیمیه و ابناسفراینی از متقدمین و ابن
و مجاز از اصطالحات متأخر است که در زمـان سـلف  وجود ندارد و اصطالح حقیقت

  6وجود نداشته است.
صـورت مفصـل بـه ایـن بحـث بـه ،اإل مینو  مجموععالتفیهیتیمیه در دو کتاب ابن

یا از لفـظ  ،یک از سلفن است که هیچآمختصر این دلیل از دیدگاه وی  پرداخته است.
ن از مجـاز بیـانی کـه در مقابـل حقیقـت مرادشا ،اندمجاز نامی نبرده و یا اگر نامی برده

در اصـول فقـه  یکه کتاب)نماید که شافعی تیمیه تصریح میحتی ابن؛ نبوده استباشد، 

                                              
 .853ص ، ةعالسفیر نحةشرحعالعیح عثیمین،محمد بن صالح،ابن .1

 .15، ص57ج ،قسمعالعیح ةعفوائ عفیعالعیح ةمحمد بن صالح،  عثیمین،بنا .2
 .35ص ،77ج ،الیولعالمفح عشرحعکتیبعالتوحح محمد بن صالح،  عثیمین،بنا .3
 .8، ص5، ج ربفتیهيعنورعقليعال ،محمد بن صالح عثیمین،بنا .4

 .58ص ،1، جالثمحنعفيعتفسحرعالعثحمحنعكنزال محمد بن صالح، عثیمین،بنا .5
ال مجاز فی القرآن و ال فی غیره و به قال ابواسحاق اإلسفرایینی و من المتأخرین العالمـه الشـیخ محمـد  ،و قال آخرون» .6

القیم أنه اصطالح حادث بعد انقصاء القرون الثالرة المف ـلة، ونصـره تیمیة وتلمیذه ابنوقد بین شیخ اإلسالم ابن الشنقیطی
شحرحعاالصحولعمحنعقلحمع محمد بن صـالح، عثیمین،)ابن ؛«بأدلة قویة کثیرة تبین لمن اطلع علیها أن هذا القول هو الصواب

 (.173ص ،االصول
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   6از مجاز بحث ننموده است. (،نوشته
بلکه  ؛اند که در قرآن مجاز وجود داردیک از سلف نگفتهتیمیه معتقد است که هیچابن

 1هیچ مجازی وجود ندارد. ،ه در قرآن و نه در غیر قرآنن ،در لغت عرب ،ای معتقدندطائفه
ل انکار اسـتعمال لفـظ تیمیه را میدیدگاه ابن توان به دو بخش تقسیم نمود. بخش اوع

الفاظ  ،یک از عالمان سه قرن اول اسالمهیچ ،مجاز توسط سلف است. طبق این دیدگاه
 کردند. را به حقیقت و مجاز تقسیم نمی

خش باید دقت نمـود کـه اوالن نیامـدن لفـظ مجـاز در بیـان سـلف در پاسخ به این ب
اصطالحات هستند و غالبان تدوین اصـطالحات  زیرا این الفاظ از؛ اهمیت چندانی ندارد

 ؛ظهور یک فـن اسـت ،بنابراین آنچه مهم است؛ آیدوجود میپس از تأسیس یک علم به
  9نشود. تعبیر شود،حتی اگر از آن با اصطالحی که بعدا شایع می

زیرا شواهد متعددی وجـود دارد  ؛رانیان ادعای عدم ذکر لفظ مجاز نیز نادرست است
دهد تقسیم لفظ به حقیقت و مجـاز و احکـام و اقسـام مجـاز در سـه قـرن که نشان می

یعنـی  قمـری، 837قتیبـه کـه در سـال عنوان نمونه ابنبه ؛نخستین نیز مطرح بوده است
-برای عرب مجاز نویسد:می تأه لعمشكلعالیرآندر کتاب اواخر قرن سوم وفات یافت، 

 ،قلب، تقدیم و تـأخیر، حـذف و تکـرار، اخفـاء تمثیل، هایی در کالم است که استعاره،
نمایـد کـه قتیبه در ادامـه تصـریح مـیکنایه و دیگر موارد از انواع آن هستند. ابن ،اظهار

توان قرآن را ترجمه نمـود نیـز نمیها در قرآن وجود ندارد و علت اینکه تمامی این روش
تیمیه این اسـت کـه مجـاز در بخش دوم دیدگاه ابن4.وجود همین اسالیب مجازی است
  موارد متعددی ،در کالم سلف باید گفت که پاسخدر  قرآن و در لغت عرب وجود ندارد.

تصـریح بـه مجـاز بـودن شـده  ،از استعمال مجاز بالغی وجود دارد که در برخی موارد
برخـی از شـواهد وجـود  ؛بدون ذکر نام صورت گرفتـه اسـت ،موارد دیگر اما در ؛تاس

  باشد:زیر می مجاز در لغت عرب که توسط سلف استعمال شده از قرار
او را  ،ای را بخواهددر روایتی فرمودند: هرگاه خداوند خیر بنده رسول اکرم .1

                                              
   .37ص ،اإل مینلیم، تیمیه، احمد بن عبدالحابن .1

 .30همان، ص .2

 .82، ص8، جالمجیزعفیعاللغةعهعالیرآنعالكر معبحنعاإلجیزةعهعالمنعمطعنی، عبدالعظیم ابراهیم،  .3

 .88، ص1، جتأه لعمشكلعالیرآنقتیبه، ابن دینوری، .4
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ت؟ فرمـود: مـر  او را در عسلی نمـودن چیسـ که منظور از سوال شد نماید.عسلی می
بسیار روشـن اسـت  6.دهد تا این عمل او را راضی نماید حال انجام عمل صالح قرار می

بسـیار عبـارت  ،اگر حمل بـر معنـای حقیقـی بشـود که بیان اول ح رت رسول
این عبارت را تشبیه عمل صـالح بـه عسـل در  ،رو شارحان از این ؛نامناسبی خواهد بود

-همـان گوید:در تشریح معنای این روایت می قتیبهاند. ابنی دانستهبویشیرینی و خوش

من در حال وقرار دادن زمان مر  م ،برای شیرینی آن است ،گونه که ریختن عسل در غذا
زمخشری نیـز  1.خواهد داشت در پی حالوت و رضایت مومن را ،انجام عمل صالح نیز

  9همین معنا را پذیرفته است.
زنان  روایتی وجود دارد که رسول اکرم ،صیح عمسلمو  صیح عبخیری. در 8

غالمی سـیاه ، پیامبر اکرم ،را به شیشه تشبیه نموده است. طبق نقل أنس بن مالک
خواند تا با سرعت حرکت کنند. در داشتند که در سفرها برای شترها آواز می هبه نام أنجش

بـرای شـتران  خواندن ل آوازمشغو هأنجش ،نیز وجود داشتندسفری که برخی از همسران 
در  4.با شیشه به مالیمت رفتار کن و آهسته بران هفرمودند: ای أنجش بود که پیامبر

دو  ،انـد. در وجـه شـبهزنان را به شیشـه تشـبیه نمـوده این روایت ح رت رسول
ممکـن اسـت بـر روی زنـان تـأریر  هصدای أنجش کهاحتمال وجود دارد. احتمال اول این

ها مانند شیشه هستند کـه بنابراین زن؛ به فتنه افتادن ایشان را مهیا نماید باِب بگذارد و اس
گونه ها ظریف و ضعیف هستند و همانشوند. احتمال دوم اینکه زندار میبه سرعت لکه

بانوان نیز به آرامش در حرکت نیاز دارند تا به  ،که شیشه به مراقبت و مالیمت احتیاج دارد
وجـود نیایـد. صـرف یا افتادن از مرکب مشکلی برایشان بـه ،رداریلحاظ سقط هنگام با

                                              
قـال سـریج ولـه صـحبة   -أبو عنبة حدرنا سریج بن النعمان، قال: حدرنا بقیة، عن محمد بن زیاد األلهاني، قال: حدرني » .1

: "اذا أراد الله بعبد خیرا، عسله"، قیل: وما عسله؟ قال: "یفتح الله له عمال صـالحا قبـل موتـه، رـم قال: قال رسول الله
 (.787ص ،85، جمسن عاالمیمعاحم عبنعحنبل شیبانی، احمد بن حنبل،) ؛«یقب ه علیه

 .751-758، ص1ج ،غر بعالی  ث ،هقتیبابندینوری،  .2

 .085، ص8، جالفیئقعفیعغر بعالی  ثعهعاألثر، محمد بن عمروزمخشری،  .3
ِبي  » .4 ، َقاَل: َأَتی النَّ ه  َعْنه  َلْیٍم، َفَقـاَل:  َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اللَّ م  س  نَّ أ  ، »َعَلی َبْعِض ِنَساِئِه َوَمَعه  ْیَحـَك َیـا َأْنَجَشـة  َو

ا ْیَدَك َسْوقن َو : َسـْوَقَك ِبـ« ِبالَقَواِریرِ  ر  ه  وَها َعَلْیِه، َقْول  م  ْم َلِعْبت  ک  َم ِبَها َبْع   َم ِبَکِلَمٍة، َلْو َتَکلَّ و ِقاَلَبَة: َفَتَکلَّ بخـاری، ؛ )«الَقَواِریرِ َقاَل َأب 
عصحیح عمسحلم، نیشابوری، مسـلم بـن حجـاج،) (؛7105ح، 308ص األدب، کتابعصیح عبخیری، اسماعیل، محمد بن

 (.8787ح، 755ص ،کتاب الف ائل
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استعاره و مجاز است و حمل لفـظ  ،نظر از اینکه وجه شبه چیست، تشبیه در این عبارت
بنابراین باید روایت را حمل ؛ شودبر معنای حقیقی باعث عو  شدن مفهوم روایت می

در مـوارد متعـددی  ،ز مجـاز اسـتنتیجه استعاره که نوعی ا در ؛بر معنای مجازی نمود
 استفاده شده است. توسط پیامبر اکرم

داند. صورت اول توانایی  را بر دو صورت می ، آنحج استطاعتدر بحث . شافعی 7
ـه»بدنی و مالی شخص برای انجام اعمال حج است که از آن به  تعبیـر  «اسـتطاعت تامع

ی قدرت بدنی برای انجام مناسک این است که اگرچه به تنهای نیز صورت دوم .نمایدمی
 تواند به کمک دیگری یا با اجیر گرفتن به حج رفته و اعمال را انجام دهد.اما می ،را ندارد

 ،داند. دلیل وی این است که در زبـان عـرب شافعی در هر دو صورت حج را واجب می
بـه  شـافعی گیـرد.گیرد و هم به جانشین بـدن تعلـق مـیاستطاعت هم به بدن تعلق می

را  شتوانایی سـاختن منـزل که گوید می یشخص وقتی نماید.شاهدی عرفی استشهاد می
بـا دسـت خـود منـزلش را  از این جمله دو منظور داشته باشد. اول آنکـه تواندمی د،دار

 6.کسی را برای ساخت منزلش اجیر کند دوم آنکه بسازد و
ه طالق در است. شافعی پ «بلوغ أجل» مورد بعدی تبیین شافعی از .0 ایان مدت عدع

فبلغن أجلهن  آیه 
ه دانسته است. در عرف نیز بهرا به 1 کـه  فردی معنای نزدیکی پایان عدع

 9رسیده است. "به خود شهر"شود:  رسیده است گفته می یشهر به نزدیکِی 
ر بن مثنی متوفای 5  اسـت کـه کتـابی بـا عنـوان مـریق جریه 855. ابوعبیده معمع

مجـاز بالغـی  ،اگرچه مراد وی از مجـاز در ایـن کتـاب ؛نموده است تألیف مجیزالیرآن
ی امعنـاما در برخی موارد بـه ،نیست و به توضیح آیات قرآن در این کتاب پرداخته است

وأوسلنا السماء  وی در ذیل آیه ،عنوان نمونهبه ؛مجازی موجود در قرآن اشاره نموده است

                                              
و معروف فی لسان العرب أن اإلستطاعة تکون بالبدن و بمن یقوم مقام البدن و ذلک أن الرجـل یقـول: أنـا مسـتطیع ألن » .1

أبنی داری، یعنی بیده و یعنی بأن یأمر من یبنیها بإجارة أو یتطوع ببنائها له. وکذلک مستطیع ألن أخیط روبی و غیر ذلـک ممـا 
 (.153، ص8ج ،األمع؛ )شافعی، محمد بن ادریس،«له هو بنفسه و یعمله له غیرهیعم

 .871، آیهبقرهسوره  .2

؟ قلت: یعنی والله تعالی أعلم ،قاربن بلوغ أجلهنع ... و تقول هـذا العـرب؟ قلـت: «فبلغن أجلهنع » قال: فما معنی قوله. »3
، 5ج ،األمع؛ )شـافعی، محمـد بـن ادریـس،«قد بلغته و تقوله اذا بلغـه تقول للرجل اذا قارب البلد یریده أو األمر یریده نعم،
 (.135ص
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عليهم مدواواً 
یعنی تفسیر معنای آسمان در ؛ «ء هاهنا مجاز المطرمجاز السما» نویسد:می 6

معنای باران است. روشن است که فرستادن آسمان که مطابق با معنای حقیقـی جا بهاین
بنابراین باید معنای آیه را فرستادن باران که معنـای  ؛شود باعث اشتباه شدن آیه می ،است

ایـن  ،پردازد که در عرف عربیدی مرذکر موابالفاصله به ؛ لذامجازی آیه است دانست
نی .کار رفته استنوع استعماالت به ر بن مثع « أمطرنا» هب« ارسلنا» از لفظ ،همچنین معمع

  1باشد.میدر این آیه  ،کار رفتن مجازبه ، درنماید که شاهد دیگریتعبیر می
تیمیه و وهابیت، اسـتعماالت نتیجه مباحث گذشته این است که برخالف اندیشه ابن

یعنـی ) کار رفته و دو نفر از سلفبه یدر موارد متعدد مجازی توسط رسول اکرم
ی اند که لفـظ در معنـای اصـلی شواهدی ذکر نموده ،نیز از قرآن (شافعی و معمر بن مثنع

تیمیـه تصـریح کار نرفته است. ذکر شاهد از شافعی به این دلیـل اسـت کـه ابـنخود به
توان که می ر نکرده است. شواهد دیگری وجود داردشافعی در این باب چیزی ذک ،نموده

المجحیزعفحیعاللغحةعهعالیحرآنعاللكحر معبححنع و کتاب سید رضی مجیزاتعالنبو ةبه کتاب 
 عبدالعظیم مطعنی مراجعه نمود. اإلجیزةعهعالمنع

 عدم صحت سلب از قرآن  .1.1

صحت  ،ی راهای شناخت معنای حقیقی از مجازیکی از راه ،دانشمندان علم اصول فقه
سلب  «اسد» توان معنای حیوان مفترس را ازنمی ،مثال رایب ؛دانند معنا می سلب لفظ از

« اسـد»توان معنای رجل شـجاع را از اما می؛ «األسد ليس بحيواٍن مفترٍس » نمود و گفت:
 9«.األسد ليس برجٍل شجاٍع »سلب نمود و گفت: 

ت بـه مجـاز را اشـکال بـه ایـن تـرین اشـکاالترین و سادهیکی از روشن عثیمین ابن
 ؛الزمه پذیرش مجاز، نفی معانی آیات قرآن خواهد بـود ،داند. به اعتقاد وی عالمت می

دهد که بگوید: در قرآن عباراتی وجود دارد کـه خود جرئت نمیکس بهکه هیچدر حالی
  4شان صحیح است.نفی

                                              
  (.7؛ )سوره انعام، آیه«درپی بر آنان فرو فرستادیمآسمان را پی  و بارانهای» .1
ی،  ه،عبیدابو .2  .127، ص1ج ،مجیزعالیرآنمعمر بن مثنع

اإلحكحیمعفحیعاصحولعآمـدی، ابوالحسـن،  ؛877ص ،1، ججمععالجوامحععفحیعقلحمعاصحولعالفیح الدین، سبکی، تاجابن .3
 .85ص ،األحكیم

 .8ص ،7ج ،فتیهیعنورعقلیعال رب محمد بن صالح، عثیمین،بنا .4
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ربـات کننـدگان مجـاز در بنابر دیـدگاه ا :شنقیطی نیز در تبیین این دلیل معتقد است
توان قرآن، نفی مجاز از معنای اصلی بدون اشکال است و از آنجا که هیچ چیزی را نمی

، در نتیجه هیچ چیزی از قـرآن (زیرا مستلزم تکذیب آیات الهی است)از قرآن نفی نمود 
َية توان معنای مجازی در آیه مثالن می ؛مجاز نیست َو اْسَئِل اْلَقْر

« القریـة اهـل»کـه را  1
در این صورت آیه مذکور نفی  ؛«القرية ليست بأهٍل » نفی نمود و گفت:« قریة» است را از

 2شده است.
 اشاره نمود: موردتوان به دو می ،در پاسخ به عدم جواز نفی از قرآن

بایـد  ،ز نباشـدیهـیچ صـورتی جـابـه ،پاسخ نق ی این است که اگر نفی از قرآن.1
م ـمون  ،کافرانی چون فرعون که در قرآن کریم ذکـر شـده پذیرفت که نظرات شیطان و

ُكهُم طبق آیه  برای مثال ؛درنصحیحی دا بك َنها َو
َ
فرعـون ادعـای ربوبیـت  ،3 اأْلَْعلهی  َفقاَل أ

همچنین بایـد برتـر بـودن شـیطان  .له نفی آیات قرآن را در بر داردأنموده و انکار این مس
َنها َخْيهٌر ان طبق آیه قـرآن گفتـه اسـت:زیرا شیط؛ نسبت به ح رت آدم را پذیرفت

َ
قهاَل أ

ترسیدن شیطان از خداوند و برائت وی از کسـانی کـه آنهـا را باید  ،عالوه بر این 4؛ ِمْنه
ي َبريشیطان گفت:  ،زیرا طبق آیه قرآن ؛را نیز پذیرفت گمراه نموده وی ِإنِّ

َ
ي أ مها   ٌء ِمْنُكْم ِإنِّ

خاُف 
َ
ي أ ای جـز انکـار بسـیاری از که پذیرفتن این امـور نتیجـهدر حالی 5؛ هاللَّ   ال َتَرْوَن ِإنِّ

6داده است. را ین ادعاهای واهیاپاسخ  ،که قرآن کریم؛ در صورتی آیات قرآن ندارد
 

کلمات فرعون و  ،ممکن است این پاسخ مورد اشکال قرار بگیرد که دیگر آیات قرآن
بلکه تأیید  ،نه تنها انکار قرآن نیست ،یطاننماید و انکار کالم فرعون و ششیطان را رد می

ت الزم برای اربات مجاز را ندارد و می ؛قرآن است -تواند بـهنتیجه اینکه پاسخ نق ی قوع

 عنوان مؤید استفاده شود.
اما استعاره و  ؛دانندتکذیب آیات قرآن را قبیح می ،پاسخ حلی این است که عقال. 8

                                              
 28. سوره یوسف، آیه  6

 .77-73، صمنععجوازعالمجیزشنقیطی، محمد امین،  .2

 .(80، آیهنازعات)سوره  ؛« و گفت: پروردگار بزرگتر شما َمَنم» .3

 (.18، آیهأعراف ؛ )سوره«بهتر هستممن از آدم » .4

  .(02، آیهأنفال)سوره  ؛«بینید، من از خدا بیمناکم بینم که شما نمی من از شما بیزارم، من چیزی را می» .5

 .770-775ص ،8ج ،المجیزعفیعاللغةعهعالیرآنعالكر معبحنعاإلجیزةعهعالمنععبدالعظیم بن ابراهیم،  مطعنی، .6
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سـبب  ،اگـر اسـتفاده از مجـاز و اسـتعاره در قـرآن ،عبارت دیگربه ؛پسندندمجاز را می
در  ؛بـودعنوان یـک امـر ناپسـند مـیآن به باید تلقی عقال از ،شدتکذیب آیات قرآن می

ع ادبی یبلکه از مجاز و استعاره با عنوان صنا ،ندارند ایکه عقال نه تنها چنین تلقیحالی
های قرآن مستلزم تکذیب آیه ،مجازدر نتیجه پذیرش ؛ نماینددر عبارات خود استفاده می

6باشد. نمی
 

 عثيمين آيات مورد استناد مثبتين مجاز از نظر بن .1

جز با معنای مجازی معنای صحیحی  ،در این بخش به دیگر آیات که به ادعای مجازیین
نقـد ایـن بـه ،شود و ضمن بیان دیدگاه محمد بن صالح العثیمین د اشاره مینکنپیدا نمی

 پردازیم. دیدگاه می

 سوره بقره 11بررسی آيه . 1.1

کـه در آن  ،کـه در رگبـاری از آسـمان کنـدمـیتشبیه به افرادی  را حالت منافقان ،این آیه
هایشـان شـان را در گـوشانگشتان ،و از ترس انددهتاریکی و رعد و برق است گرفتار ش

 ؛در گوش ممکن نیسـت قرار دادن تمامی انگشت :. قائلین به مجاز معتقدندانددادهقرار 
ذکر گردیـده  ،لک   ،است. در این آیه (،یعنی سرانگشتان) «أنامل»، «أصابع»بلکه مراد از 

ت یکی از عال ،این کل اراده شده است که در اصطالح بیانیین ولی جزءِ  ق در مجاز یکلیع
 1.مرسل است

فـرو  ،گشـتانفهماند که مـراد از انسیاق آیه به ما می گوید: عثیمین در جواب میبنا
بلکه مـراد داخـل نمـودن برخـی از انگشـت در  ؛کردن تمامی انگشتان در گوش نیست
 ،سیاق :نمایدوی در ادامه بیان می است.« أصابع» گوش است و این معنای حقیقی لفظ

لفـظ  ،سیاق باعث شـود است که مالک در حقیقت بودن یک لفظ است و گاهی ممکن
  9شود.در معنای اصلی استعمال ن

له کـه سـیاق أاقرار به این مسـ اسخ این توجیه در خود کلمات نویسنده آمده است.پ
بهتـرین دلیـل بـر وجـود  ،معنای دیگری منتقل نمایدتواند لفظ را از معنای اصلی بهمی

                                              
 .05، ص1، جكیمعفیعاصولعاألحكیماإلحآمدی، ابوالحسن،  .1

 .80، صإجهیزعالمجیزعقلیعمنكریعالمجیزعیسی بن عبدالله،  ،حمیری .2

 .57ص ،1، جالكنزالثمحنعفيعتفسحرعالعثحمحنعثیمین، محمد بن صالح، بنا .3
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دهـد معنای دیگری می ،دیگر یاگر لفظ در یک سیاق یک معنا، و در سیاق ؛مجاز است
 ،یعنی وضعی صـورت گرفتـه و معنـای اول ،دارد که این سیاق با معنای اصلی مخالفت

همـان تقسـیم لفـظ بـه  ایـن غیر مطابق با وضع است کـه ،و معنای دوم ،مطابق با وضع
 . باشدمیحقیقی و مجاز 

 سوره کهف 77بررسی آيه . 1.1

هنگـامی کـه  ،طبق آیـه نمایند.سوره کهف اسشتهاد می 33به آیه  ،قائلین به جواز مجاز
، آن را (کـه قصـد فـرو ریخـتن را نمـوده بـود)ی به دیواری رسیدند جناب خ ر و موس

بازسازی نمودند. کیفیت استشهاد به این صورت است که اراده کـردن دیـوار غیـر قابـل 
بنابراین آیه  ؛زیرا اراده فرع بر اختیار است و اختیار در دیوار متصور نیست ؛پذیرش است

ور از اراده فرو ریختن را، افتـادن بـر زمـین منظ در واقع ؛باید معنای مجازی داشته باشد
 6اند.دانسته

معنای صحیح آیه این اسـت  :عثیمین در مقام پاسخ به این استشهاد معتقد است بنا
تکـه سوره اسراء که به تکه 28که خود دیوار اراده فروریختن کرده است. وی در تبیین آیه 

در مـورد کـوه أحـد  یـامبربه حدیث پ ،شدن کوه در صورت نزول قرآن اشاره دارد
احد کوهی اسـت کـه مـا را  فرماید:در مورد کوه أحد می نماید. پیامبراستناد می

 ؛روشن است که دوست داشتن نیاز به اراده دارد 1.دوست دارد و ما نیز او را دوست داریم
سـم دیوار نیـز کـه ماننـد او ج ،وقتی کوه اراده داشته باشد ؛ لذاپس کوه دارای اراده است

تواند اراده داشته باشد. وی همچنین به آیاتی که دربـاره تسـبیح نمـودن تمـامی است می
تمـامی آنچـه در  ،مخلوقات است، اشاره نموده و از آنجا که تسبیح فـرع بـر اراده اسـت

بنابراین اگر مخلوقـات بـین آسـمان و زمـین  ؛داند آسمان و زمین است را دارای اراده می
 کـهدر حـالی ؛نباید خداونـد تسـبیح آنهـا را ذکـر نمایـد ،باشند هتای از خود نداشاراده

 9گویی را ذکر کرده است.این تسبیح ،در آیات متعدد خداوند

                                              
ر بـن مثنـی،هابوعبید) ؛«مجاز یقع، یقال: انق ت الدار اذا انهدمت وسقطت« أن ینقضع »مجاز  و» .1 ، مجحیزعالیحرآن ، معمع
   (.011ص ،1ج

   .0527ح، 058، صکتیبعالمغیزی، صیح عبخیریعمحمد بن اسماعیل، بخاری، .2
 .737-730، ص ةعالواسطحةشرحعالعیحمحمد بن صالح،  عثیمین،بنا. 3
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 کنیم: اشاره می مورددر پاسخ به این کالم به چند 
اگـر  این کالم نویسنده با دیگر عباراتش در تفسیر آیـات قـرآن در تنـاقض اسـت. .1

ِتي  :نباید در آیه ،ن تمامی موجودات را پذیرفته استاراده داشت  عثیمین بنا َيَة الَّ ِل اْلَقْر
َ
َواْسأ

ْقَبْلَنا ِفيَها
َ
ِتي أ ا ِفيَها َواْلِعيَر الَّ پرسش از خود روستا را غیر ممکـن بدانـد و بـه همـین  ،6ُكنَّ

د نمایـحتی وی تصریح می؛ روستا تفسیر نماید را به اهل روستا و نه خودِ « هقری» ،دلیل
بـه  که اگر کسی گمان کند منظور از آیه این است که فرزندان یعقوب به پدرشـان گفتنـد

  1شود. روستا رفته و از در و دیوار روستا پرسش کن، به او دیوانه و مجنون خطاب می
هم در معنای معـروف از اراده حقیقـی  تمایل پیدا کردن و . اگر معنای اراده هم در8
کـه ایـن در حـالی ؛که هیچ تفاوتی میان این دو تعبیـر نباشـداش این است الزمه ،باشد

امـا اراده دیـوار  ؛گیـردله بسیار روشن است که اراده انسان متعلق مدح و ذم قرار میأمس
 9این چنین نیست و کسی که چنین گمانی نماید عاجز از فهم لغت عربی است.

 عثيمينابناستفاده از مجاز توسط . 3

د مختلفـی راما در موا ،ظ قرآن را داردادعای حقیقت بودن تمامی الفعثیمین ا بنااگرچه  
لفظ را بر غیر معنای اصلی حمل نموده  ،که حمل لفظ برای معنای حقیقی صحیح نبوده

در واقع فقط  ؛له آن را روشی از اسالیب لغت عرب دانسته استأو فقط در توجیه این مس
 ه است. اما وجود آن را پذیرفت ،اسمی از مجاز نبرده

ای نـدارد و همـه قائـل له به ذهن بیاید که این نزاع لفظی است و فایدهأشاید این مس
-مـی« اسهلوب مهن أسهاليل اللغهة العربيهة»اسم آن را  ،اما منکرین ؛وجود مجاز هستند به

تعبیـر بـه مجـاز دقـت و  ،اما باید توجـه نمـود ؛نامندمی« مجاز»آن را  گذارند و مثبتین
دارد و خالی از ابهام « أسلوب  من أسالیب اللغة العربیة»تعبیر  سبت بهان با  بیشتری ن

انواع آن اعم از مجاز مرسل، مجاز در اسـناد، اسـتعاره  ،زیرا هنگام تعبیر از مجاز ؛است
حه تبیـین و نـوع عالقـه و قرینـه در چهـارچوب  ،اصـلیه و تبعیـه ه،مکنیـ ،اعم از مصـرع

چوبی برای بیان انواع این رهیچ چها ،نکرین مجازاما در تعبیر م ؛گرددمشخصی ذکر می
                                              

 .28، آیهیوسفسوره  .1

 .853ـ855ص ، ةعالسفیر نحةشرحعالعیحعثیمین، محمد بن صالح، ابن .2

 .775، ص8ج ،المجیزفیعاللغةعهعالیرآنعاللكر معبحنعاإلجیزةعهعالمنع م بن ابراهیم،مطعمی، عبدالعظی .3
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أسالیب وجود ندارد و منجر به ابهام و اخـالل در تبیـین وجـوه بالغـی قـرآن و روایـات 
 شود. می

بـرای فرزنـد  ،اگر زید نامی که داری چنـد فرزنـد اسـت ،به تعبیر برخی از محققین
لش نامی بگذارد و برای باقی فرزندان نامی انتخاب نکند به این دلیل که تمامی آنها را  ،اوع

زیـرا  ؛نمایـدهر عاقلی این شخص را تقبیح می ،معرفی نمود« فرزند زید»توان با نام می
 6توان بین فرزندان چنین شخصی تمایز قائل شد.با این عنوان نمی

هي توان به آیـه می ،عثیمین از مجاز در قرآن استفاده نموده بنااز جمله مواردی که  ِإنِّ
َو 

َ
ْعِصُر َخْمراً أ

َ
اِني أ

 ،در زندان اشاره نمود. در این آیه از زبان یکی از دو همراه یوسف 1
دهد. بسیار روشن است که گونه بیان شده است که در خواب دید: شرابی را فشار میاین

مراد از خمـر در آیـه  :عثیمین معتقد استابنلذا  ؛فشار دادن شراب امری نامعقول است
شـود. وی  وجود آمـدن شـراب میاست و فشار دادن انگور باعث به (گوریعنی ان)عنب 

گذاری یک شی به آنچه در آینده به آن تبدیل شود در لغت عربی وارد شده نویسد: ناممی
  9.است
عثیمین بـه آن  بناها در مجاز مرسل است که یکی از عالقه ،«تسمية الشیء بما يؤول»

ر آن نگذاشته است. وی در جایی دیگر تصریح دارد فقط اسم مجاز را ب وتصریح نموده 
اما اگر دلیلی برای مخالفت وجود داشته باشـد  ،رجوع به حقیقت است ،که اگرچه اصل

این تعبیر همان مدعای اصولیون و بالغیون اسـت  4توان از معنای اصلی عدول نمود.می
 ،کر مجاز در قرآن استعثیمین من بنابنابراین اگرچه  ؛عثیمین منکر آن شده است بناکه 

 نماید. آن را در برخی موارد استعمال می ،نام مجازاما بدون تصریح به
دیگری نیـز  هایدلیل ،در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نیست که منکرین مجاز

محمـد بـن  یاما چون این نوشتار پیرامـون دیـدگاه و آرا ؛اندبر مدعای خود اقامه نموده
 از ذکر آنها خودداری گردید. ،ودصالح العثیمین ب

                                              
 .552، ص8ج ،المجیزعفیعاللغةعهعالیرآنعاللكر معبحنعاإلجیزةعهعالمنعمطعمی، عبدالعظیم بن ابراهیم، . 1
 .77آیه ،یوسفسوره  .2

 ،شرحعالممتحععقلحیعزادعالمسحتیبلیمین، محمد بن صالح، عثابن) ؛«وتسمیة الشيء بما یؤول الیه وارد في اللغة العربیة» .3
   .(805ص ،5ج
 (.37-30ص ،8، جالكنزعالثمحنهمان، ) ؛«أن األصل خالف ذلك؛ وال یصار الی خالف األصل اال بدلیل» .4
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 نتيجه 
مبنی بر انکار مجاز در قـرآن اقامـه نمـوده کـه دارای  دالیلی ،محمد بن صالح العثیمین

ذکـر نشـدن تقسـیم  ،وی برای انکار مجاز دالیل. از جمله باشدمیهای متعددی اشکال
کـه از لیدر حـا ؛لفظ به حقیقت و مجاز و استعمال ننمودن مجاز در دوران سلف است

ل اسـالم  استعمال مجازی در روایات نبوی ،طرفی و آرار دانشمندان سـه قـرن اوع
تقسـیم لفـظ بـه حقیقـت و  ،مانند شافعی و معمر بن مثنی وجود داشته و از طرف دیگر

قتیبه وجـود داشـته اسـت. دلیـل مجاز نیز در آرار دانشمندان قرون اولیه اسالم مانند ابن
منجـر بـه انکـار  ،عنوان عالمت حقیقت از مجازت سلب بهدیگر وی این است که صح

که صحت سلب از آیات قرآن کریم نیز ارتباطی با تکذیب قـرآن در حالی ؛شودآیات می
نـه  ،زیرا صحت سلب معنای مجازی عالمت شناحت حقیقـت از مجـاز اسـت ؛ندارد

ریم آیاتی وجود همچنین در قرآن ک .تا دربردارنده انکار قرآن باشد ،سلب معنای حقیقی
معنای صحیحی نخواهند داشت. وجود  ،دارد که جز در صورت حمل بر معنای مجازی

مجاز در قرآن تا جایی شایع است که برخی از علمای وهابیت در عـین انکـار مجـاز در 
 اند. دست به تفسیر مجازی این آیات زده ،قرآن نیز
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