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 : چكيده
علماي اسالمي را  توجهبررسي مفهوم مجاز، به دليل وقوع آن در متون ديني، از ديرباز 

گرچه به ظاهر، در چيستي . اندختهبرانگيخته و از اين رو در كتب ادب و اصول، به آن پردا
مفهوم مجاز اختالفي ميان علماي اسالمي نيست، اما با دقت در آثار ادبي و فقهي، وجود 

بنا براين، نظر به وقوع مجاز . گرددآن آشكار مي» اقسام«و » مفهوم«اختالف در حدود و مباني 
جاز و تبيين اقسام آن در متون ديني و اختالف نظرهاي برخاسته از آن، تنقيح چيستي م

 . نمايدضروري مي
در ميان علماي ادب و اصول، سه ديدگاه در اين حوزه وجود دارد؛ ديدگاه نخست، از 

ديدگاه دوم، رأي . ديرباز ديدگاه مشهور و مورد تاييد جمهور علماي ادب و اصول بوده است
عقلي و نه لغوي  سكاكي است كه ضمن پذيرش كليات ديدگاه اول، استعاره را نوعي مجاز

اصفهاني و  كند؛ ديدگاه سوم كه از سوي گروهي از فقهاي متأخر شيعه از جمله بيان مي
بيان شده است، به نقد و بررسي دو ديدگاه پيشين پرداخته، مجاز را صرفاً ) ره(امام خميني

دگاه به دليل تكيه اين دي. داندعقلي و آن را به اقسام مفرد، مركب، كنايي و اسنادي منقسم مي
، و رفع اشكاالت و تناقضات دو ديدگاه نخست، در اين مقاله »معناگرايي«و » عقلگرايي«بر 

 . شناخته شده است» ديدگاه برگزيده«

 . مجاز، استعاره، معناگرايي، عقلگرايي: ي كليديهاهواژ
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 مقدمه
ز مباحث علم بيان ابزار بيان معاني واال در قالب محدود الفاظ، يكي ا ةمجاز، به مثاب

در بالغت و مبحث الفاظ در اصول فقه است كه مورد توجه ادبا و اصوليان واقع شده و 
امر، ممكن است تصور  آغازگرچه در . آنان در آثار ادبي و فقهي خود به آن پرداخته اند

شود در چيستي مفهوم مجاز و تعريف آن، چندان اختالفي وجود ندارد؛ اما كندوكاو در 
دارد و ما را در برابر هاي علماي ادبيات و اصول پرده برميثار، از اختالف ديدگاهاين آ

افزون بر اين، وجود . دهدمفهوم مجاز و اقسام آن قرار مي ةسه ديدگاه متفاوت دربار
اساسي ديگري  ةمسألاختالف، تناقض و پيچيدگي در مباحث مطرح در يك ديدگاه نيز 

ها و اختالفات آشكار به تنقيح و پااليش آن از كاستي را است كه نيازمندي بحث مجاز
 . كندمي

مفهوم مجاز و اقسام آن  ةهاي متفاوت و گاه متناقض درباراز اين رو، وجود ديدگاه
دهد؛ كه در پژوهش حاضر، پس ضرورت نقد و بررسي چيستي اين مفهوم را نشان مي

مفهوم  ةهاي گوناگون دربارديدگاه ماهيت حقيقت و مجاز، به بيان ةاز بيان كلياتي دربار
 . پردازيممجاز و نقد و بررسي آنها در جهت معرفي ديدگاه برگزيده در اين باره مي

 »مجاز«و » حقيقت«ماهيت  -1

به معناي راست، ضروري » لةفعي«بر وزن » ققح«حقيقت از ريشه : حقيقت -1-1
يء، يعني ضروري از نظر خليل بن احمد به حقيقت رسيدن ش. و ثابت بودن است

منظور ابن. )3/6 ،1410 ،فراهيدي(» وجب وجوباً :يأ ،حقَّ الشيء يحقُّ حقّاً«: بودن آن
حقيقت آن است كه ضرورت و وجوب امر به آن : گويدنيز در تعريف اين واژه مي

اما  ).10/52 ،1412، منظورابن(» مر و وجوبهإليه حقُّ األما يسير : الحقيقة«: گرددبرمي
اي مشهور و عام اين واژه در اصطالح جمهور ادبا و اصوليان عبارت است از معن

به نحوي كه به » 3اصطالح تخاطب«خود در » 2لهموضوع«لفظ در معناي  1استعمال«
نك (است » مجاز«مقابل  ةنقط» حقيقت«بر اين اساس، . معناي ديگري داللت نكند

؛ 350 ،1412 اسرار البالغة، جرجاني،ال؛ 4/1461 ،ق1376، جوهريال؛ 10/52 ،1412، منظورابن
 ). 36، 1424، ؛ مظفر141 ،1411، ؛ طيبي152 ،1426، ؛ خطيب358 ،1303، سكاكيال
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ضرورت ثبوت در معناي «، »حقيقت«بنابراين وجه مشترك معاني اصطالحي 
 . شودحقيقت خارج مي ةاي كه اگر جز اين باشد واژه از حوزاست، به گونه» موضوع له

-تقسيم مي» شرعي«و » عرفي«، »لغوي«به حسب واضع آن، به سه قسم » يقتحق«

-215، 1411، تفتازانيال؛ 141 ،1411، ؛ طيبي359 ،1303،سكاكيال؛ 152 ،1426، نك خطيب(شود 
» عقلي«و » لغوي«، به »اسناد«و » مفرد«از سوي ديگر حقيقت به حسب كاربرد در . )216

له، و مراد از استعمال كلمه در معناي موضوعمراد از حقيقت لغوي، . منقسم است
 مفعول، صفت فاعل، اسم مانند مصدر، اسم(حقيقت عقلي، اسناد فعل و شبه فعل 

اي كه معناي كالم حقيقي خود است، به گونه مسنداليهبه ) تفضيل و ظرف مشبهه، اسم
واژگان، فهميده تك له تكاسنادي اجزاي آن و نه از معاني موضوعة از كل جمله و رابط

 . )215 ،1411، تفتازانيال، 411 ،1412اسرار البالغة  جرجاني،ال :نك(شود 
 به لغت در و ميمي مصدر ،»مفعل« وزن بر ،»وزج« ةريش از» مجاز« :مجاز -1-2
 ،فراهيدي( كردم طي را راه يعني» مجازاً و جوازاً الطريقَ جزت«: است كردن عبور معناي
 متكلّ« معناي به» كالمه في تجوز« اساس، همين بر. )5/226 ،1412 ،منظورابن ؛6/154 ،1410

 طريقه، معناي به ،ديگر يتعريف در مجاز. است مجاز سبيل بر گفتنسخن ،»بالمجاز
 امر آن يعني ،»حاجته الي مجازاً مراأل ذلك فالنٌ جعل«: است رفته كار به وسيله و روش

 بغدادي خطيب. )5/329 ،1412 ،منظورابن( قرارداد خود نياز برآوردن براي ايوسيله را
 بعد بر كه )154 ،1426 ،خطيب( ذكركرده» معناه تصور الي طريقاً« را عبارت اين معناي
 . كندمي داللت مجاز ادبي

مجاز در ديدگاه جمهور اديبان و اصوليان، كاربرد لفظ در معناي غيروضعي خود، 
ة اي است كه مانع از اراداي حقيقي و مجازي و قرينههمراه با عالقه و مناسبت ميان معن

؛ 218، 1411، تفتازانيال؛ 350و  395، 1412 اسرار البالغة، جرجاني،النك (معناي حقيقي شود 
كارگيري آن، بنابراين مجاز روشي است كه با به. )29 ،1386، ؛ محمدي54، 1424، مظفر

 . يابدنتقال ميمعنايي غير از معناي وضعي لفظ، به ذهن مخاطب ا
 ذكر كه است دانشي »بيان«است و  »بيان« علم اقسام از بالغت، يكي در مجاز

 داللت با متفاوتند، همراه داللت وضوح لحاظ از كه گوناگون طرق به را واحد ي»معنا«
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 ؛162 ،1303، سكاكيال :نك( كندمي حال، ميسر مقتضاي با مطابقت و معنا آن بر آشكار
ها در هاي علماي ادب و مقايسه آنبراي آشنايي با ديدگاه ؛183 ،1411، تفتازانيال ؛121 ،1426، خطيب

 وضوح كيفيت لحاظ به عربي بيان، لفظ علم موضوع. )270-269 ،1417، عكاوي :باره ركاين
توان بنابراين مي. شودمي بررسي» كنايه« و» مجاز«، »تشبيه« بخش سه در كه است داللت

 آن متنوع هايگونه شناخت و عرب كالم اسرار با علم بيان، آشنايي ةتصور كرد كه ثمر
 اين، مجاز بر افزون ).246-245 هاشميال :نك( است بالغت لحاظ بهمعناي واحد ة در افاد
 و وضع به مربوط مباحث در كه است اصول علم در» الفاظ مبحث« موضوعات از يكي

 مورد 4لفظي شرعي دليل شناخت تايراس ، در»مجاز« و» حقيقت« در الفاظ استعمال
 . )272-268 ،1410، صدر :نك( گيردقرارمي بحث

» عرفي«و » شرعي«، »لغوي«مجاز نيز همچون حقيقت، به جهت واضع، به سه نوع 
و در اصطالح علم بيان و ديدگاه  )216-215، 1411، تفتازانيال، 154، 1426،خطيب :نك(

؛ 411، 1412  اسرار  جرجاني،ال :نك(شود ميلغوي و عقلي تقسيم ة جمهور، به دوگون
 ) 215، 1411، تفتازانيال؛ 142-141 ،1411، ؛ طيبي363-462 ،1303، سكاكيال

 مفهوم مجازة ها دربارمهمترين ديدگاه -2
در تبيين مفهوم مجاز در ميان علماي ادب و اصول، به طور كلي سه ديدگاه متفاوت 

، و از شهرت بوده ديدگاه جمهور علماي ادب و اصولديدگاه نخست كه . وجود دارد
مانعه و عالقه ة برخوردار است، مجاز را كاربرد لفظ در معناي غير حقيقي همراه با قرين

ديدگاه دوم، ديدگاه سكاكي . داندكند و به دو نوع لغوي و عقلي منقسم ميبيان مي
مجاز، بر اصول ديدگاه بنياد رويكرد سكاكي در . بودن استعاره است عقلي ةدربار

نخست استوار است؛ با اين تفاوت كه برخالف نظر مشهور كه استعاره را مجاز لغوي 
توان استثنايي رو، ديدگاه سكاكي را مياز اين. دانند، او قائل به عقلي بودن آن استمي

 بر ديدگاه اول محسوب كرد؛ اما به دليل اهميت نظر وي در مورد استعاره كه در ديدگاه
ديدگاه سوم، . ايميابد، آن را يك ديدگاه مجزا به شمار آوردهاي ميسوم، جايگاه ويژه

نظر برخي اصوليان و فقهاي متأخر شيعي است كه بر تنقيح ديدگاه سكاكي و تعميم آن 
بدست اين ديدگاه، با نقد و بررسي دو ديدگاه پيشين و . انواع مجاز مبتني استة بر هم
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شدن به مجاز لغوي را مخالف و قائل» عقلي«مجاز، آن را صرفاّ  تعريف جديدي از دادن
 . داندبيهودگي كالم مية بالغت ادبي و به منزل

 ديدگاه جمهور -2-1
اي طوالني دارد و اين ديدگاه، ديدگاه جمهور علماي ادب و اصول است كه سابقه

اين ديدگاه، مجاز  در. شده در مورد مجاز، رايج استچنان به عنوان ديدگاه پذيرفتههم
خود، به جهت ) حقيقي(له كاربرد لفظ درمعنايي غير از معناي موضوع«: عبارت است از

كه مانع از  6ايكه بين معناي حقيقي و اين معنا وجود دارد، همراه با قرينه 5ايعالقه
، ئل؛ همو، دال395و  350، 1412 اسرار  جرجاني،النك (» شودمعناي حقيقي مية اراد

 . 7) 29، 1386، ؛ محمدي54 ،1424، ؛ مظفر218 ،1411، تفتازانيال؛ 359 ،1303، سكاكيال؛ 66 ،1424

 شرايط صحت استعمال مجازي-2-1-1
» عالقه«استعمال مجازي در صورتي صحيح است كه ميان معناي حقيقي و مجازي، 

معناي حقيقي باز بدارد،  ةاي كه از ارادباشد و عالوه بر آن قرينه اي وجود داشتهو رابطه
در عين حال، عالوه بر عالقه و قرينه كه شروط عام صحت استعمال . در ميان باشد

مظفر . روند، در كتب اصول فقه شروط ديگري نيز ذكر شده استمجازي به شمار مي
پس از تصريح به وجود اختالف ميان دانشمندان در اين زمينه، دو ديدگاه را به صورت 

مد دهدنظر قرار مي خاص : 
واضع و وجود ة مشروط بر اجاز» مجازي«صحت استعمال واژه در معناي  -1
 . گيرندهايي است كه در علم بيان مورد بحث قرار ميعالقه

و تابع استحسان ذوق سليم » طبعي«، »مجازي«صحت استعمال واژه در معناي  -2
معناي وضعي مناسب باشد و است؛ به اين معنا كه صرفاً وقتي معناي غير وضعي با 

 . را نيكو شمارد، استعمال مجازي صحيح است ذوق سليم نيز آن

هاي گوناگون در معاني گزيند و هماهنگي زبانمظفر سپس، ديدگاه دوم را برمي
» شير«ها، زبانة كه براي نمونه در همكند؛ چنانمجازي را دليل ترجيح خود اتّخاذ مي
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-باشد و هيچ چنين برداشتي را نداده ةحتي اگر واضع، اجاز شجاع است، مجاز از انسان

آن را صادر  ةدهد؛ حتي اگر واضع اجازمجاز قرار نمي» دهان بدبو«كس آن را در معناي 
 . )36 ،1424، مظفر: نك(كرده باشد 

 اقسام مجاز در ديدگاه جمهور -2-1-2
ردد كه هر يك، گلغوي و عقلي تقسيم مية در ديدگاه جمهور، مجاز به دو گون

 : اقسامي دارد

 مجاز لغوي -2-1-2-1
شود و در آن جريان مراد از مجاز لغوي، مجازي است كه از خود واژه فهميده مي

شجاع به كار رود، در معناي مجازي  ، براي انسان»اسد«براي نمونه، هرگاه لفظ . دارد
 :نك(است  نتقال دادهله، به معناي غير وضعي ارفته و آن را از معناي موضوع كاربه
مراد از اين نوع مجاز، همان معنايي است كه در . )408 ،1412، جرجاني، اسرارالبالغةال

 : شوداين مجاز خود به دو دسته تقسيم مي. 8تعريف مجاز ذكر كرديم
براساس ( 9»استعاري«و » مرسل« -2؛ ) بر اساس كيفيت لفظ(» مركب«و » مفرد« -1

 ). نوع عالقه
است، مجاز را بر » استعاري«و » مرسل«بودن اعم از »مركب«و » مفرد«كه  جااز آن

بودن را ذيل هريك بررسي  »استعاري«و » مرسل«تقسيم و » مركب«و » مفرد«اساس 
 : بود براين اساس مجاز لغوي چهار نوع خواهد. كنيممي

مجاز  -4مجاز مركب مرسل،  -3مجاز مفرد استعاري،  -2مجاز مفرد مرسل،  -1
 . مركب استعاري

 مجاز مفرد -
مراد از مجاز مفرد استعمال لفظ در معنايي غير از معناي حقيقي همراه با عالقه و 

 ). 218 ،1411، تفتازانيال؛ 141 ،1411، ؛ طيبي153 ،1426، خطيب :نك(مانعه است ة قرين



 193/  اقسام آنو » مجاز«چيستي مفهوم  ةها دربارتحليل انتقادي ديدگاه 

 

اگر عالقه از نوع : شودمجاز مفرد، خود بر حسب نوع عالقه به دوگونه تقسيم مي
 ،1426، خطيب(باشد، مجاز استعاري و در غير اين صورت مجاز مرسل است  مشابهت

 ). 639 ،1417، ؛ عكاوي219، 1411، تفتازانيال؛ 153
 :نك(آن غير از مشابهت باشد، مجاز مفرد مرسل نامند  11ةمجاز مفردي را كه عالق

ه عنوان مثال، كاربرد لفظ ب. )219، 1411، تفتازانيال؛ 154 ،1426، ؛ خطيب365، 1303،سكاكيال
علت » يد«آن سببيت است و  ةچون عالق  در معناي نعمت، مجاز مرسل است» يد«

كن يداً أطولُ«در روايت نبوي . شودفاعلي نعمت و انتقال آن به ديگران محسوب مي
است ه سببي ةمجاز مرسل با عالق» يد«نيز  )18/142 ،1404، مجلسي(» 12بي كن لحوقاًأسرع

؛ 155-154 ،1426، ؛ خطيب365 ،1303، سكاكيال :نك(رفته است  كارمعناي بخشش بهكه در 
 . )219، 1411، تفتازانيال

آن مشابهت باشد؛ مانند استعمال ة مجاز مفرد استعاري، مجاز مفردي است كه عالق
. استتشبيه شده» اسد«در مورد انسان شجاع كه در دالوري و شجاعت به » اسد«لفظ 

مشابهت بين معناي  ةله همراه با عالقاستعمال لفظ در غيرماوضع ،ستعارهبنابراين، ا
به عبارت ديگر، استعاره تشبيهي است كه در . مانعه است ةحقيقي و مجازي و نيز قرين

و براي شناخت جهت داللت، با قرينه  تشبيه حذف شدهشبه و اداتآن مشبه، وجه
، همو؛ 30و  398 جرجاني، ال، 295 ،1409، عسكري :نك(همراه شده است 

، ؛ ابوموسي51-2/50، 1421؛ سيوطي، 221 ،1411، تفتازانيال؛ 159 ،1426، ؛ خطيب67 ،1424، دالئل
 -2. به استمستعارمنه كه همان مشبه -1: استعاره داراي سه ركن است. )189، 1427

 :نك(شبه در تشبيه است جامع كه همان وجه -3. است مشبه همان كه مستعارله
 . 13)52-2/51، 1421؛ سيوطي، 304هاشميال

 مجاز مركب -
شود، برخالف مجاز اي از الفاظ واقع ميمجاز مركب، مجازي است كه در مجموعه

در معنايي غير از » مركب لفظ«مركب،  در مجاز. دهدها، رخ ميواژهمفرد كه در تك
رود و مانند مجاز مفرد، به حسب انعه به كارميمة معناي حقيقي همراه با عالقه و قرين

 : گرددنوع عالقه، به مجاز مرسل و استعاري تقسيم مي
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هاشمي ال :نك(آن مشابهت نباشد ة مرسل، مجاز مركبي است كه عالقمجاز مركب 
، 1409حر عاملي، (» 14منْ كَذَب علَي متَعمداً فَلْيتَبوأْ مقْعده منَ النَّارِ«مانند روايت . )331
سببت و  ةفعل امري است كه در معناي خبري با عالق» فليتبوأ«كه در آن  )12/249

است؛ زيرا دروغ فرد سبب آتشناكي جايگاه او قلمداد شده است  رفتهكارمسببيت به
  ).331-332هاشمي ال :نك(

اين نوع مجاز  .مشابهت است ةاستعاري، مجاز مركب با عالق در مقابل، مجاز مركب
. شودمشابهت در آن از امور متعدد انتزاع مي ةنامند؛ زيرا عالقنيز مي» تمثيليه ةاستعار«را 

است؛ » تمثيلي تشبيه«اي است كه مبناي آن تمثيليه، استعاره ةبه عبارت ديگر، استعار
در اقدام به انجام عملي، ، كه در آن مردد بودن »15أَراك تُقَدم رِجالً و تُؤَخِّرُ أُخرَي«مانند 

؛ 176-172، 1426، نك خطيب(است  بردن و بازگرداندن گام در حركت تشبيه شدهبه پيش
 ). 237-236 ،1411، تفتازانيال؛ 239-238 ،1412،  ؛ همو، 69-68 ،1424، جرجاني، دالئلال

 مجاز به زياده و حذف -
حكم كلمه به لحاظ اعراب است، مجاز يكي ديگر از انواع مجاز لغوي كه مربوط به 

در اين قسم از مجاز، به سبب حذف و زيادتي كه در كالم رخ . به حذف و زياده است
براي نمونه . پذيردشود و اعرابي ديگر ميمي دهد، كلمه از اعراب اصلي خود خارجمي

عنه، مجازي در جايگاه مسؤولٌ» ««كاربرد ) 82:يوسف(  واسئل (در آيه مبارك 
است؛ زيرا بر اساس اين ديدگاه، آيه در اصل  است كه متناسب با آن اعراب گرفته

 شده حذفبوده و » «« ةمضاف واژ» أهل« ةبوده كه در آن، واژ»  واسئل أهلَ «
 . در حقيقت مجرور بوده و اعراب نصب آن، مجازي است» ««رو، از اين. است

، تفتازانيال؛ 181 ،1426،خطيب :نك(اند حذف و زياده را مجاز شمرده غالب علماي ادب،
شمردن حذف و زياده مخالفت  اما گروهي با مجاز. )42-2/41، 1421؛ سيوطي، 225 ،1411
كه سكاكي حذف و زياده را به سبب تغيير از اصل به غير اصل، نه مجاز اند؛ چنانكرده
بودن  جرجاني نيز با مجاز. )392، 1303، سكاكيال :نك(است دانسته» ملحق به مجاز«بلكه 

 ). 424-416، 1412، جرجاني، ال :نك(است  اين نوع، مخالفت كرده
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-وضعي بيان مي از آنجا كه ديدگاه جمهور مجاز لغوي را كاربرد لفظ در معناي غير

اده، كه، در حذف و زيشود؛ توضيح آني سكاكي و جرجاني روشن ميأكند، صحت ر
بلكه  اندهوضعي به كار نرفت و در معناي غير الفاظ همچنان در معاني وضعي خود باقي

است؛ بنابراين، اطالق مجاز بر تغيير اعراب  ها از اصل خود تغيير نمودهتنها اعراب آن
 . كلمه، با تعريف مجاز در اين ديدگاه همخواني ندارد

 ) مجاز در اسناد(مجاز عقلي  -2-1-2-2
در . شوداي از مجاز است كه در جمله واقع مياز مجاز عقلي يا اسنادي، گونه مراد

عقلي از مفهوم كل جمله و نه الفاظ خاصي از  اين نوع، معناي مجازي از طريق درك
 بنابراين، مجاز عقلي نسبت. )208 جرجاني، ال :نك(شود آن حاصل مي

شود، چه در ظاهر به آن نسبت داده مياعلي غير از آندادن فعل يا شبه فعل است به ف
جرجاني، ال :نك(» معناي حقيقي شود ةاي كه مانع از ارادهمرا با عالقه و قرينه

به فرعون » ذبح«براي نمونه اسناد . )2/29، 1421؛ سيوطي، 393 ،1421، سكاكيال؛ 385
اند نه فاعل حقيقي آن افراد تحت فرمان فرعون كه) 4القصص( )همبناءأيذبح (در آيه 

است  شده خود او؛ اما چون حكم ذبح را فرعون صادر كرده، عمل به او نسبت داده
-2/29، 1421؛ سيوطي، 399-393، 1421، سكاكيال؛ 416-366 جرجاني، ال :نك(

تنهايي فعل يا فاعل آن تعلق  گردد كه مجاز در مجاز عقلي، بهبنابراين، روشن مي. )308
 . شودگيرد، بلكه متعلّق آن معنايي كه از تركيب آن دو حاصل مينمي

كه اند؛ چنانعقلي را سالمت اعتقاد متكلم دانسته شرط صحت استعمال مجاز
ميان كافر و موحد، تفصيل ) 24 (( )و مايهلكنا اال الدهر(مجاز آيه  ةجرجاني دربار
توان انتساب هالكت به دهر از سوي كفّار را، مجازي تقد است كه نميقائل شده، مع

دانند؛ حال مي» يهلك«را فاعل » دهر«دانست؛ زيرا كفّار اعتقاد توحيدي ندارند و حقيقتاً 
شماريم، زيرا يا از اين جمله، فردي موحد باشد، آن را مجاز برمي ةكه اگر گويندآن

يابيم مجاز مي ةاي بر ارادكالم او، قرينه ةا در اداميو داريم  اعتقاد توحيدي وي خبر
  ).391-388، 1412، جرجاني، ال :نك(
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 عالئم شناخت حقيقت از مجاز -2-1-3
عالوه بر تصريح واضع (اصوليان عموماً دو نشانه براي داللت الفاظ بر معاني حقيقي 

ها، لفظ بر معاني صورت نبودن آن اند كه درذكر كرده) آيدكه از تعريف حقيقت بر مي
و » تبادر«گويند كه عبارتند از ها را عالئم حقيقت مياين نشانه. مجازي داللت دارد

 : 16»صحت حمل«
جستن يكي از معاني لفظ به ذهن، نسبت به ساير  تبادر كه مراد از آن، پيشي -1

 ةاراد ةعدم آن، نشان بودن معنا و تبادر عالمت حقيقي. معاني، بدون وجود قرينه است
براي نمونه . )31، 1386، ؛ محمدي42-40 ،1424، ؛ مظفر404، 1410صدر،  :نك(مجاز است 

» يد«به عنوان عضوي از بدن، نخستين معنايي است كه در زبان عربي از » دست«معناي 
گردد و در نتيجه، استعمال آن حقيقي است، برخالف مفهوم مي» متبادر«به ذهن 

 . ي همين واژه كه معنايي مجازي استبرا» نعمت«
بودن آن مورد ترديد است، صحت حمل؛ صحت حمل لفظ در معنايي كه وضعي -2
براي نمونه واژه . مجاز است ةاراد ةحقيقي بودن معنا و صحت سلب آن نشان ةنشان

نسبت به پدر، صحت حمل دارد و قابل سلب نيست، به همين سبب حقيقت » ولد«
ميان نوه و ) پدر يا مادر(نوه صحت حمل ندارد، زيرا يك واسطه  است؛ اما نسبت به

 ،1424، مظفر :نك(رود شمارمي پدر بزرگ وجود دارد؛ بنابراين اطالق ولد بر نوه مجاز به
 ). 31 ،1386، ؛ محمدي43-44

 ديدگاه سكاكي -2-2

هور او با جم نظرمجاز، همان ديدگاه جمهور است؛ جز آن كه  ةديدگاه سكاكي دربار
داند، مشابهت مي ةاو استعاره را نوعي مجاز عقلي با عالق. استعاره متفاوت است ةدربار

 . جمهور كه استعاره در آن، نوعي مجاز لغوي است نظربرخالف 
استعاره آن است كه يكي از دو طرف تشبيه «: گويدسكاكي در تعريف استعاره مي

به است، براي چه مخصوص مشبهآن اي كهگونهشود و مراد، طرف ديگر باشد، به ذكر
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به وارد شده و بر آن داللت كه مشبه در جنس مشبه 17»ادعا«مشبه اثبات شود، با اين 
 . »18كند

 ةاست، زيرا الزم سكاكي بر اساس اين تعريف، استعاره را مجاز عقلي برشمرده
كه در استعاره حقيقي است، حال آن معناي غير بودن استعاره، استعمال لفظ در لغوي

، با »ادعا«شده و اين  به به عنوان يكي از مصاديق آن ادعادخول مشبه در جنس مشبه
به عنوان مثال در . در تضاد است) لغوي بودن استعاره(غيرحقيقي بودن معناي لفظ 

در معناي حقيقي خود به كاررفته؛ با اين » اسد«، لفظ »شجاع انسان«براي » اسد«كاربرد 
حال اگر . و يكي از مصاديق آن است» اسد«شجاع، داخل در جنس  كه انسان» اادع«

حقيقي به كار رفته است،  در معناي غير» اسد«براساس ديدگاه جمهور، معتقد باشيم 
از سوي ديگر اگر استعاره كاربرد . شجاع را يكي از مصاديق آن دانست توان انساننمي

 : تعجب در بيت لفظ در معناي غيرحقيقي باشد، اظهار
 قامت تظلّلنــي من الشمس
 قامت تظلّلنـــي و من عجـب

 

ـــــزّ علي من نفسي  أعـ نفـــس 
 19شمس تظللنــــي من الشمس

 

 : و نهي از تعجب در بيت
 20علي القمـر رهقد زر أزرا   التعــجبوا من بِلي غاللته

 
اظهار تعجب و نهي از تعجب،  ؛ زيرا اين)471 ،1303، سكاكيال :نك(معنا است بي

 رفته باشند؛ نه در معاني غير كاريابد كه الفاظ در معاني حقيقي بهزماني تحقق مي
 . حقيقي

اي كه سكاكي، استعاره كاربرد لفظ در معناي حقيقي آن است؛ به گونه نظربر مبناي 
كه معناي دوم، » عااد«شود؛ با اين منتقل ) مجازي(ذهن از معناي حقيقي به معنايي ديگر 
بودن استعاره، تصرفي عقلي است كه  علت عقلي. يكي از مصاديق معناي حقيقي است

 . )373-369، 1303، سكاكيال :نك(كند ذهن را از معناي اول به معناي دوم منتقل مي
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ديدگاه خود را بيان نمود، علماي بالغت با وي ) ق. ه 624م(كه سكاكي پس از آن
كتب خود استعاره را همچنان مجاز لغوي برشمردند و اغلب به اثبات مخالفت كرده در 

در ) ق. ه729م(قزويني  كه خطيبلغوي بودن آن و نفي ديدگاه سكاكي پرداختند؛ چنان
 : يضاح ضمن بحث از استعاره آورده استاإل

شده، نه براي  به وضعكه استعاره مجاز لغوي است، آن است كه براي مشبهدليل اين«
شده،  كه براي حيواني مخصوص وضع» اسد«م از آن دو؛ مانند عشبه و يا براي امري ام

 زيرا اگر براي يكي از اين دو وضع. مطلق »شجاعِ«و نه براي » شجاعانسان «نه براي 
 مطلق وضع »شجاع«، حقيقي و اگر براي »انسان شجاع«باشد، استعمال آن براي  شده
كه سكاكي  اين، تعجب و نهي از آن عالوه بر. م جنساست نه اس» وصف«باشد،  شده

زيرا مبناي چنين تعجب و . كرده نيز مردود است بودن استعاره ذكر به عنوان دليل عقلي
مبالغه است كه در اين  ةنهيي، به سبب بناي استعاره بر فراموشي تشبيه و رسيدن به درج

 ةتشبيه، به منزل) تناسي(گاري انزيرا فراموش. حالت نيز همچنان استعاره لغوي است
 . )164-162 ،1426، خطيب :نك(» به در معناي غيرحقيقي استكاربرد مشبه

آن،  ةكند تا در نتيجبدين ترتيب، خطيب ديدگاه سكاكي را با دو دليل نقد و رد مي
حقيقي خود به كار رفته  اثبات شود كه استعاره، مجازي لغوي است كه در معناي غير

 . كار رود، ديگر ابلغ از حقيقت نيستله خود بها اگر درمعناي موضوعاست؛ زير
 نظرسكاكي مخالفت و  نظرنيز با ) ق. ـه911م(و سيوطي ) ق. ـه792م(تفتازاني 

، 1421؛ سيوطي، 224-222 ،1411،تفتازانيال :نك(اند خطيب تاييد كرده ةجمهور را براساس ادل
2/50-51 .( 

 ي كه از طرف جمهور علما مورد انكار يا غفلت قراراز سوي ديگر ديدگاه سكاك
شده و با نقد و بررسي  است، از جانب برخي از فقهاي شيعه مورد توجه واقع گرفته

اند كه تر از ديدگاه سكاكي را در باب حقيقت و مجاز مطرح كردهآن، ديدگاهي پيشرفته
 : گوييمذيل ديدگاه سوم درباره آن سخن مي
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گروهي از فقهاي متأخر شيعهديدگاه -2-2-3
گرفتن ديدگاه سكاكي و نقد ديدگاه جمهور،  گروهي از فقهاي شيعه، با در نظر

-انواع مجاز و عالئق آن ةپيشين دربار ياه، به تكلفبدست دادهتعريفي جديد از مجاز 

 . اندها پاسخ داده
ه پيشين نخستين كسي كه به صورت كامل اين تعريف از مجاز را مطرح و دو ديدگا

بود ) ق1362م (محمدرضا اصفهاني   مجاز و انواع آن را نقد و بررسي كرد،  ةدربار
ذيل مباحث حقيقت و مجاز به اين  »االصول علم في ذهاناأل « «كه به تفصيل در 

، )ره(اصفهاني   اين ديدگاه پس از . )135-101، 1413، اصفهاني :نك(پرداخت  مسأله
گرفته و برخي از  فقهي گاه به صورت اشاره و گاه به تفصيل مورد توجه قرار در كتب

اند؛ و ما در اين نگرش را مبناي ديدگاه خود قرارداده) ره(خميني شاگردان او مانند امام
و تقريرات  »األذهان « «اصفهاني در   ادامه، آن را به اختصار برمبناي آراي 

 : كنيمتبيين مي »صولاأل الوصول و تهذيب مناهج «در) ره(خميني دروس امام

 تعريف جديد از مجاز بدست دادننقد و بررسي دو ديدگاه پيشين و -2-3-1
در بحث مجاز، ابتدا ديدگاه جمهور و ) ره(خميني و امام) ره(اصفهاني  

، اشكاالت بودن استعاره مجاز و استعاره را مطرح و ضمن پذيرش عقلي ةسكاكي دربار
 : از اين قرار كه. اندنموده ها را ذكروارد برآن

له است عقلي و كاربرد لفظ در معناي موضوع در ديدگاه سكاكي، استعاره، مجاز -1
به عنوان ماهيت و مفهوم -به كند مشبه يكي از مصاديق مشبهمي» ادعا«كه در آن متكلم 

يي، همچنان با مجاز لغوي »ادعا«اي چنين اما اين تعريف از استعاره بر مبن. است-كلي
تواند دليلي بر ي متكلم نمي»ادعا«زيرا صرف قيد . مطابقت دارد و مجاز عقلي نيست

 كه خطيب نيز در رد عقليديدگاه سكاكي، چنان ةنبودن استعاره باشد، چون نتيج لغوي
 رفته كاروضعي به چنان در معناي غيركرده، اين است كه لفظ هم بودن استعاره بيان

 . باشد
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بودن  شده، عالوه بر مجاز كلي وضعاز سوي ديگر، استعمال لفظي كه براي مفهوم 
بنابراين، تعريف سكاكي در . ، در مصاديق واقعي نيز مجاز است»ادعايي« در مصاديق

 ، علَم و»زيد«كه » زيد إنسان«بودن استعاره ناقص است، براي نمونه در عبارت  مجاز
است، نه  در همان مفهوم كلي استعمال شده» إنسان«، مفهومي كلي است لفظ »إنسان«

چنين فرضي،  ةبه عنوان يكي از مصاديق آن استعمال شود؛ زيرا نتيج» زيد«كه براي اين
با » زيد«اسنادي در اين عبارت، اتحاد  ةرابط. وضعي است در معناي غير» إنسان«كاربرد 

بدين . را» زيد«براي » إنسان» «وضعِ«دهد، نه واقع نشان ميرا در خارج و » إنسان«
كه مصداق ادعايي وجود ندارد و در مصداق واقعي و ترتيب، چنين اسنادي، به رغم اين

  ).1/103، 1414امام خميني،  :نك(است، باز هم مجازي است  خارجي به كاررفته
مفهومي كلي » أسد«علَم و اسم » زيد«، اوالً »زيد أسد«بر اين اساس، در عبارت 

، »أسد«به » زيد«اند؛ و ثانياً اسناد ٌله خود استعمال شدهاست كه هريك در معناي موضوع
در معناي » أسد«است، مساوي استعمال » أسد«يكي از مصاديق » زيد«با اين ادعا كه 

ن بودن آ آن وجود تناقض در ديدگاه سكاكي و نادرست ةله است كه نتيجغيرموضوع
 . )1/103، 1414امام خميني،  :نك(است 
دهد و در أَعالم شخصي كاربرد را پوشش مي» مفاهيم كلي«ديدگاه سكاكي تنها  -2
به عنوان اسم علم، بر اساس ديدگاه » حاتم« ةاستعار» رأيت حاتماً«براي نمونه در . ندارد

» بهمشبه«صداقي از ، م»مشبه«شده كه  سكاكي توجيهي ندارد، زيرا در ديدگاه وي ادعا
اما علَم مفهوم كلي نيست كه بتواند مصاديق جزئي و متعدد . كلي استبه عنوان مفهومي

  ).104-1/103، 1414نك امام خميني، (باشد  داشته
كنند، در عين حال كه صاحبان ديدگاه سوم اشكاالتي بر تعريف سكاكي وارد مي -3

شمردن استعاره در  از نظر آنان، لغوي. دهندمياما نظر او را بر ديدگاه مشهور ترجيح 
ديدگاه جمهور و رد نظر سكاكي به دليل بناي تعجب و نهي از آن در استعاره به دليل 

انگاري تشبيه و رسيدن آن به حد است؛ زيرا فراموش انگاري تشبيه، مردودفراموش
يي كه سكاكي »ادعا«آمدن استعاره است، بدون درنظرگرفتن  وجود مبالغه كه شرط به

ادعاي  كه اگرتوضيح آن. )1/104، 1414امام خميني،  :نك(كند، ممكن نيست مطرح مي
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باشد، نسيان تشبيه و رسيدن به مبالغه نيز از ميان  به وجود نداشتهدخول مشبه در مشبه
براي (اي كه در حقيقت، موجب بطالن نقد جمهور بر ديدگاه سكاكي است نكته ،رودمي
تهذيب األصول،  ؛ سبحاني،113-101 ،1413، اصفهاني: تر اشكاالت وارد بر دو ديدگاه ركوضيح بيشت

1405 ،1/43-44 .( 

وضعي  در ديدگاه سوم عبارت است از كاربرد لفظ در معناي» مجاز«به هر حال، 
به آن تعلق يافته، به » استعمالية اراد«اي كه ذهن از معناي وضعي كه خود، به گونه

و مقصود اصلي متكلم به آن تعلق دارد، منتقل شود و » جدية اراد«عناي ديگري كه م
شود كه حاصل مي» ادعا«اين تطابق، با اين . معناي دوم بر معناي وضعي منطبق گردد

در صورتي كه معناي اول  -) وضعي(مصداقي از معناي اول ) مجازي(معناي دوم 
ر صورتي كه معناي اول از اعالم شخصيه د -مفهومي كلي باشد يا عين معناي آن 

؛ 105-1/104 ،1414؛ امام خميني، 28 ،1375، ؛ منتظري103 ،1413، نك اصفهاني(باشد  -باشد
  .21)51 ،1383، فر؛ نمازي1/44 ،1405 تهذيب األصول، سبحاني،

استعمالي، قصد متكلم در القاي معناي وضعي لفظ به ذهن شنونده  ةمنظور از اراد
له اين حالت، متكلم در القاي معنا به ذهن مخاطب، لفظ را در معناي موضوع در. است

 ةمراد از اراد. )51-50 ،1385 هرمنوتيك، ؛ سبحاني،125 ،1410صدر،  :نك(برد خود به كار مي
جدي، مقصود و هدف اصلي متكلم از استعمال لفظ براي القاي معنا در ذهن مخاطب 

 : تكلم از استعمال لفظ در نظر دارد، دو گونه استدر اين حالت، معنايي كه م. است
1- له لغوي است كه در اين صورت معناي مورد نظر متكلم، همان معناي موضوع
 . استعمالي مطابق و معناي وضعي لفظ مورد نظر است ةجدي با اراد ةاراد

2- در اين حالت . له استمعناي مورد نظر متكلم، معنايي غير از معناي موضوع
استعمالي است كه در تعريف مجاز از ديدگاه سوم، اين حالت  ةجدي خالف اراد ةرادا

 . مورد نظر است

-بودن مجاز را نتيجه مي »عقلي«اساس اين تعريف بر سه اصل زير استوار است كه 

 : دهد
 . مجاز كاربرد لفظ در معناي وضعي است -1
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 . جدي او است ةاستعمالي متكلم مخالف ارادة اراد -2

 . ي متكلم، عامل تطابق معناي مورد نظر بر معناي وضعي اوست»ادعا« -3

 )بشراً إن هذا اال ملك كريم هذا ام( آيه مبارك تعريف، در اين اساس بر
رفته، و ادعا  در معناي حقيقي خود به عنوان مفهومي كلي به كار» ملك«، ) 31/يوسف(

در معناي » حاتم«نيز » تماًرأيت حا«در . يكي از مصاديق آن است» بشر«شده كه 
. است» حاتم«كند كه فرد مورد نظر عيناً خود استعمال شده و متكلم ادعا مي» علَميت«

. است براي صحت انطباق معناي دوم بر معناي اول مقّيد شده» ادعا«در اين ديدگاه، 
 دو حالت، معناي مجازي كامالً منطبق بر معناي وضعي و اين روشن است كه در هر

ترين را مهم» ادعا«توان رو مي ي متكلم است؛ از اين»ادعا«گرفتن  نظر انطباق حاصل در
؛ سبحاني، 106-1/105 ،1414امام خميني،  :نك(ركن تعريف مجاز در اين ديدگاه دانست 

 ). 45-1/44 ،1405تهذيب األصول، 

ابتدا ادعاي  در اين ديدگاه با ديدگاه سكاكي در اين است كه سكاكي» ادعا«تفاوت 
كند؛ اما در اين گيرد و سپس مستعارمنه را بر مستعارله اطالق ميمتكلم را در نظر مي

شود كه مستعارله مصداق يا ديدگاه ابتدا مستعارمنه بر مستعارله اطالق و سپس ادعا مي
قي از كه وقتي متكلم ابتدا ادعا كند كه مستعارله مصداتوضيح آن. عين مستعارمنه است

است و اين  مستعارمنه است، گويي مستعارمنه را در معناي مستعارله استعمال كرده
. بودن استعاره است آن لغوي ةيعني استعمال لفظ مستعار در معناي غيروضعي كه نتيج

گرفتن ادعاي متكلم در تعريف سكاكي، اين اشكال بر  نظر به همين دليل، با وجود در
وي جمهور و هم از سوي ديدگاه سوم، وارد شده است كه تعريف ديدگاه وي، هم از س

اما در . است» لهوضع ما غير«نبودن استعاره و كاربرد لفظ در  چنان ناظر بر عقلياو هم
بر اساس . بودن مجاز باطل است مقدم بر ادعاست، لغوي» اطالق«اين تعريف، چون 

ي استعمال و آن را بر مستعارله اطالق اين ديدگاه، متكلم مستعارمنه را در معناي وضع
پس از اين استعمال وضعي، متكلم با اين ادعا كه مستعارله مصداق يا عين . كندمي

بدين ترتيب، با تقدم اطالق بر ادعا و . كندجدي خود را تبيين مي ةمستعارمنه است، اراد
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بودن استعاره از  لغوي جدي متكلم ايراد ةاستعمالي و اراد ةگرفتن مخالفت اراد نظر در
 . رودبين مي

انواع مجاز اعم از مفرد، مركب، مرسل، استعاري، مجاز اسنادي  ةدر اين ديدگاه، هم
مراد از مجاز در اين . رودو نيز كنايه، كاربرد لفظ در معناي وضعي خود به شمار مي

به لغوي و  ديدگاه، صرفا مجاز عقلي است و آنچه دو ديدگاه قبل در باره تقسيم مجاز
وجه اصلي تفاوت ديدگاه . ندارد عقلي و اقسام آنها قائل است، در اين ديدگاه وجود

هاي پيشين نيز همين است كه تعريف انواع مجاز و نيز كنايه، به تبع آن سوم با ديدگاه
 . كرد تغيير خواهد

 شروط صحت استعمال مجازي -2-3-2
است، اما در  ط صحت مجاز بيان شدهمانعه و عالقه، شرو ةدر ديدگاه جمهور، قرين

 ةاين ديدگاه كه بناي آن در مجاز، بر كاربرد لفظ در معناي وضعي استوار است، قرين
اي كه در اين ديدگاه، تطبيق معناي اول بر معناي دوم را مجاز قرينه. مانعه منتفي است

م يكي از مصاديق است كه متكلم در نظر دارد، اعم از آنكه معناي دو يي»ادعا«كند، مي
 . معناي اول يا عين آن باشد

شرط صحت مجاز و گذر از معناي وضعي به مجازي است، » ادعا«دليل اينكه 
هاست؛ زيرا در اين ديدگاه، مجاز، اختصاص حسن كالم به تبادل معاني و بازي با آن

 ه مجاز را بهچمانعه باشد، بلكه آن ةگرفتن الفاظ، نيازمند قرين لغوي نيست تا با عاريت
با هدف توسعه در معاني  ،ي ديگر»معنا«يي به »معنا«آورد، انتقال ذهني از وجود مي

اين  ).45-1/44 ،1405 تهذيب األصول، ؛ سبحاني،1/106 ،1414نك امام خميني، (است 
» ادعا«ديدگاه جمهور را لغو و  ةمانع ة، كه حاصل ادعاي متكلم است، قرين»معناگرايي«

 . سازدن آن ميگزيرا جاي

كه است كه چنان» پذيرش ذوق و طبع سليم«معيار صحت مجاز در اين ديدگاه، 
گفتيم، اصوليان معتقد به ديدگاه جمهور نيز برهمين باورند؛ با اين تفاوت كه قائالن به 

جاري و آن را به دو نوع مجاز » لهوضع ما غير«چنان مجاز را در ديدگاه جمهور هم
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دانند؛ اما در اين ديدگاه، مجاز لغوي وجود ندارد و ي منقسم ميلغوي و مجاز عقل
: نك(» الفاظ«است نه » معاني«شد، تمام تكيه بر  بدست دادهبراساس تعريفي كه از مجاز 

، ؛ منتظري45-1/44، 1405تهذيب األصول ، ؛ سبحاني، 1/106، 1414؛ امام خميني، 119اصفهاني 
1375، 24-27 .( 

» سليم پذيرش ذوق«ين ديدگاه، معيار صحت استعمال مجازي جا كه در ااز آن
است كه در اثر كثرت كاربرد و تكرار آن » استعماليهة عالق«ي مجاز نيز »عالقه«است، 

مجازي را بر مبناي ة عالق» سليم ذوق«اساس، بر اين . شودوجود آمده، تقويت ميبه
» استعمالية عالق«. داندمي ندناپسشمارد و به سبب قلت آن كثرت كاربرد، نيكو مي

تواند سليم، مي عنوان عام عالقه در اين نوع مجاز است، كه بر اساس پذيرش ذوق
تشبيه است ة استعمالي، عالقة كه مشهورترين عالقباشد؛ چنان هاي متفاوتي داشتهگونه

ها مهم در عالقه، تنة نكت. )119-118 ،1413؛اصفهاني :نك(كه در استعاره جاري است 
رو  از اين. شودآن است كه موجب حسن بودن آن نزد ذوق سليم مي» كثرت كاربرد«

 . است بودن آن عنوان شده »استعمالي«اصل در عالقه در اين ديدگاه، 
» استعمالية عالق«و عالقه، همان » ادعا«همان » قرينه«بدين ترتيب در ديدگاه سوم، 

 . است» ذوق و طبع سليم«بر مبناي استحسان 

 هاي پيشينانواع مجاز و نقد آن در ديدگاه -2-3-3
دهد، مجاز، عقلي است و مجاز مي بدستبراساس تعريفي كه اين ديدگاه از مجاز 

كاربرد آن در معناي «بودن مجاز،  »عقلي«به همين سبب، . لغوي اساساً وجود ندارد
نتقال از معناي وضعي در ا» ادعاي متكلم«و » جدي و استعمالي ةمخالفت اراد«، »وضعي

اساس انواع مجاز به بر اين  .است انواع مجاز سايه افكندهة به معناي مجازي، بر هم
 : شوندتعريف ميشرح زير 

 مجاز مفرد -1
آيد و مانند ديدگاه مشهور، وجود ميبه» لفظ مفرد«مجاز مفرد، مجازي است كه در 

 : مرسل و استعاري منقسم استة به دوگون
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. آن، چيزي غير از مشابهت باشد ةمرسل، مجاز مفردي است كه عالقمجاز مفرد 
كه در معناي حقيقي خود به كاررفته، با اين ادعا كه » ««بر » عين«مانند اطالق 

جزئيه و كليه  ةكه اين لفظ به عالقگوئي از شدت مراقبت مانند چشم است، نه اين
كه در ) 82:يوسف( ) و اسئل (ر چنين است دهم. مجاز باشد) اطالق جزء بر كل(

قدر مشهور تواند پاسخ دهد؛ با اين ادعا كه موضوع مورد سوال، آنمي » » « «آن 
در » « «مضاف  ةبه مثاب» اهل«در اين آيه اگر . هم از آن خبر دارد» « «است كه 

بر حالّ بدانيم، قوت مجاز را اطالق محلّ  ةشود و مانند ديدگاه اول، عالق تقدير گرفته
، 1414؛ امام خميني، 133-127 ،1413، اصفهاني :نك(بالغت كمتري در سخن وجود دارد 

 ).1/45، 1405تهذيب األصول ، ؛ سبحاني، 1/106
آن مشابهت باشد، مانند آيه مبارك  ةمجاز مفرد استعاري، مجاز مفردي است كه عالق

در معناي » ملك« ة، كه در آن واژ) 31:يوسف( )بشراً إن هذا اال ملك كريم ماهذا(
يكي از مصاديق » بشر«رفته، و ادعا شده كه  حقيقي خود به عنوان مفهومي كلي به كار

 ). 45-1/44 ،1405تهذيب األصول ، ؛ سبحاني، 106-1/105 ،1414نك امام خميني، (آن است 

 مجاز مركب -2
آيد، وجود مي آن به ةمجاز مركب، مجازي است كه در كالم و عناصر تشكيل دهند

براساس اين ديدگاه مفردات مجاز مركب . نوع مرسل و استعاري منقسم است و به دو
اند؛ برخالف ديدگاه جمهور كه معتقد است در مجاز در معناي حقيقي خود به كار رفته

اند و نه در معاني مجازي، بلكه مجموع مركب، مفردات نه در معاني حقيقي به كار رفته
 . داندرا مجاز ميها آن

 : گويدباره مي در نقد و رد ديدگاه جمهور در اين »ذهاناأل « «صاحب 

چنين اعتقادي اين است كه تمام جمله را لغو بدانيم و هيچ نوع معنايي براي  ةالزم«
چه استعمال دارد وضع چه وضع دارد، استعمال ندارد و آنآن قائل نباشيم، زيرا آن

  ).123 ،1413، اصفهاني(» ندارد
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اند رفته كاركه الفاظ نه در معناي حقيقي بهكه، اعتقاد جمهور مبني بر اينتوضيح آن
زيرا بر اساس اين ادعا، الفاظ . كندها را لغو و باطل ميو نه در معناي مجازي، وجود آن

رو استعمال و كاربردي در جمله نه معناي وضعي دارند؛ نه معناي مجازي و از اين
از سوي ديگر، ديدگاه جمهور در عين آن كه معتقد است جمله در معناي . ارندند

مجازي به كاررفته، اجزاي آن را عاري از هر نوع استعمالي، اعم از حقيقي و مجازي 
كاربرد لفظ در «اعتقاد به استعمال مجازي در همان ديدگاه،  ةداند؛ حال آن كه الزممي

اند، با نفي داده بدستفي كه براي مجاز مركب است، اما در تعري» لهوضع غير ما
 اعم از حقيقي و مجازي -استعمال حقيقي و مجازي از اجزاي جمله، هرگونه استعمالي 

بديهي است با وجود چنين تناقضي، ممكن نيست آنچه . اندرا از كل جمله نفي كرده -
 . داشته باشد» استعمال«قابليت ) جمله(ندارد » وضع«

اعم از مرسل و (استي و نادرستي ديدگاه جمهور در مجاز مركب بدين ترتيب ك
اكنون تعريف صحيح مجاز مركب را بر اساس رأي صاحبان . شودروشن مي) استعاري

 : دهيمديدگاه سوم به اختصار توضيح مي
اند، اما در مجاز مركب مانند مجاز مفرد، الفاظ در معناي حقيقي خود به كار رفته

استعمالي وضعي، معناي جدي مورد نظر خود را به مخاطب تفهيم  ةادمتكلم از طريق ار
 كه در آن، الفاظ در معاني حقيقي به كار» أَراك تُقَدم رِجالً و تُؤَخِّرُ أُخرَي«كند؛ مانند مي
-بردلي فرد مانند كسي است كه گامي به پيش  اند، با اين ادعا كه سرگرداني و دورفته

،1414؛ امام خميني، 127-119 ،1413، نك اصفهاني(گردد مي ه پس بازدارد و گامي بمي
  ).1/45، 1405تهذيب األصول ، ؛ سبحاني، 1/106-107

: شوددر ديدگاه سوم نيز مجاز مركب مانند ديدگاه جمهور به دو گونه تقسيم مي
 . مرسل و مجاز مركب استعاريمجاز مركب 

 رد مجاز به زياده و حذف -3
كند و ابتدا ديدگاه جمهور در باب مجاز حذف را بيان مي »األذهان « «صاحب 

وي در تقديرگرفتن لفظ و حذف شدن آن را امري معمول . پردازدسپس به نقد آن مي
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بودن اعتقاد به مجاز حذف و مخالفت آن با  هايي قبيحعرب بيان و با ذكر مثال در كالم
واسئل (و نيز ) 22:الفجر( )كو جاء رب( ةونه، در آيبراي نم. كندبالغت كالم را تبيين مي

به عنوان مفعول اين دو » أهل«به عنوان فاعل و » امر«در صورتي كه ) 29:الحاقه( )
بالغت آيه كه  ةشود و مجاز آيه از نوع حذف باشد، عمد عبارت در تقدير گرفته

رود؛ عالوه براين، از از بين مي بر ظاهر خود است،» ««و » رب«وابسته به قراردادن 
در كالم عرب بسيار شايع بوده و قرآن نيز » ««آنجا كه چنين اموري مانند سوال از 

بر اساس محاورات عرب نازل شده است، ديگر لزومي به اعتقاد به حذف در قرآن 
از حذف را نيز اعتقاد به مج) ره(امام خميني . )133-127 ،1413، اصفهاني :نك(وجود ندارد 

، 1414امام خميني،  :نك(اند مخالف بالغت كالم و موجب انحطاط آن به حد ابتذال دانسته
بدين ترتيب، ديدگاه سوم كه بر . )1/45، 1405تهذيب األصول، سبحاني، : ؛ همچنين رك1/106

مبناي كاربرد لفظ در معناي وضعي استوار است، اعتقاد به مجاز حذف و زياده را به 
 . داندبالغت كالم مردود مي سبب نقض

 مجاز در اسناد -4
مراد از مجاز عقلي كه . شودكه گفتيم، مجاز به دو نوع لغوي و عقلي تقسيم ميچنان

اند، اسناد فعل و شبه فعل به چيزي غير را مجاز در حكم يا مجاز در اسناد نيز ناميده آن
مانند . مانعه و عالقه است ةقرينشود، همراه با چه در ظاهر به آن نسبت داده مياز آن

شد؛ حال آنكه فاعل حقيقي آن به بهار نسبت داده» نباتإ«كه » نبت الربيع البقلأ«
جرجاني، ال:نك(است سپس در صحت چنين مجازي اعتقاد متكلم، شرط شده. خداست

 ). 30-2/29، 1421؛ سيوطي، 399-393، 1303، سكاكيال؛ 366-416
كند و ، اسناد به فاعل غيرحقيقي را رد مي»المجاز في االسناد«صفهاني ذيل بحث از ا

شمرند، اسناد به بر مي) عقلي(اسنادي  چه جمهور مجازمعتقد است در تمام آن
براي . است، با اين فرق كه جهت و نوع هر اسناد متفاوت از ديگري است» حقيقت«

به » نبتأ«، نسبت دادن »نبت الربيع البقلأ«و » نبت اهللاُ البقلأ«نمونه در دو عبارت 
كند كه گوينده آن موحد يا كافر باشد، خداوند يا بهار، هر دو حقيقي است و فرقي نمي
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زيرا هر دو به حقيقي بودن آن قائلند؛ بلكه تفاوت اين دو اسناد، به دليل خطاي كافر در 
بر اين . و ايجاد، به بهار است و گمان او در نسبت دادن خلق» انبات«نفي وجه الهي 

به بهار حقيقي است، اسناد آن به آب و خاك و » انبات«دادن  اساس چنان كه نسبت
-وي دليل خطا و مجازانگاري اين نوع اسنادها را گرايش. نيز حقيقي است ...كشاورز و

داند كه سبب شده در هاي كالمي ميهاي اشعري و آميختن قواعد عربي با ديدگاه
، اعتقاد متكلم بر اساس مؤمن و »نبت الربيع البقلأ«بودن عباراتي نظير قي و مجازي حقي
اعتقاد به  ،اصفهاني بيان چنين شروط و تكلفاتي را  . گيردبودن شرط قرار كافر

-127 ،1413، نك اصفهاني(كند بودن نسبت تاثير وجودي به غيرخدا ذكر مي خالف توحيد
132.( 

ن اين ديدگاه، مجاز اسنادي مانند مجاز مفرد و مركب، كاربرد لفظ در از نظر صاحبا
. جدي او متفاوت باشد ةاستعمالي متكلم با اراد ةمعناي حقيقي است، به نحوي كه اراد

اسناد فعل به فاعل در مجاز اسنادي، نسبتي حقيقي است كه نوع آن، بر اساس اختالف 
ت نيز به قرائن خارجي بستگي دارد كه شناخت جهت نسب. كندجهات نسبت، تغيير مي

رو، رويش گياه هم به خداوند، هم به بهار، هم به از اين. گاه آشكار و گاه پنهان است
شود؛ با اين تفاوت كه جهت نسبت آن به خداوند، به آب و هم به خاك نسبت داده مي

مبناي عنوان فاعل اصلي آشكار است و نسبت به ساير موارد، جهت خاص خود را بر 
  ).133-1413،127، نك اصفهاني(كيفيت تأثير هر يك در رويش گياه دارد 

بدين ترتيب، در اين ديدگاه، مجاز در اسناد نسبت دادن فعل و شبه فعل به فاعل 
جدي متكلم، به شناخت جهات نسبت و  ةحقيقي متناسب با آن است كه شناخت اراد

برابر دانستن مجاز  ةسوم نظر جمهور در بار عالوه بر اين، ديدگاه. انواع آن وابسته است
داند، مي» عقلي«جا كه مجاز را، صرفاً كند و از آناسنادي را نيز رد مي عقلي و مجاز

 . شماردي از آن بر ميامجاز اسنادي را گونه
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 كنايه  -5
 در ديدگاه جمهور وجود 23مجاز يا حقيقت بودن كنايه ةوجود اختالفي كه دربار با
مانعه، كنايه  ةحقيقي و نداشتن قرين معناي ةاغلب علماي ادب، به سبب جواز اراد دارد،

 ).2/43 ،1421؛ سيوطي، 415-414و  359 ،1303، سكاكيال :نك(اند را از اقسام حقيقت شمرده
داند، كنايه نيز اما در ديدگاه سوم كه مجاز را كاربرد لفظ و سخن در معناي وضعي مي

 . است و عالوه برآن به قرينه نيز نياز دارديكي از انواع مجاز 
اي از مجاز اصفهاني، پس از بيان ديدگاه صحيح در مجاز، كنايه را نيز گونه 
 : گويددانسته، مي

ها و آن پيچيدگية چه در مورد مجاز گفتيم، وضع كنايه هم روشن و از هماز آن«
زيرا . شودنياز ميشده بي صول ذكراي كه در كتب بيان و اكنندههاي خستهدرازگويي

استعمالي،  ةوضع كنايه هم، مانند مجاز است؛ به اين معنا كه در كنايه نيز الفاظ به اراد
-جدي تعبير مي ةاند و قصد متكلم كه از آن به اراددر معاني وضعي خود به كاررفته

 . »24شود، همان ملزوم است
داند، در اين ديدگاه، نياز ميمانعه بي ةينبر خالف ديدگاه مشهور كه كنايه را از قر

علت اين نيازمندي، آن است كه بدون وجود قرينه، شنونده . كنايه به قرينه نياز دارد
يافت و از معناي وضعي به معناي مجازي انتقال  غرض اصلي گوينده را درنخواهد

قصود اصلي آگاه اگر شنونده به م» 25زيد طويل النجاد«براي نمونه در عبارت . يابدنمي
رو وجود اند؛ از اينكند كه صرفاً از بلندي شمشيربند زيد، خبر دادهنباشد، گمان مي

، 1413، نك اصفهاني(قامتي زيد هدايت كند  ضروري است تا ذهن او را به بلند قرينه
ي متكلم است كه معناي »ادعا«تر نيز ذكر شد، همان كه پيشاين قرينه، چنان. )110-111
 . دهدزي را بر معناي وضعي تطبيق ميمجا

 عالئم حقيقت و مجاز-2-3-4
حقيقت را عالئم » صحت حمل«و » تبادر«اصوليانِ معتقد به ديدگاه جمهور، 

ها را حقيقت و ساير نشانه ةرا نشان» تبادر«اما صاحبان ديدگاه سوم، تنها . اندشمرده
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نيز ديدگاهي » تبادر«حال در تعريف دانند و در عين آن يا متوقف بر آن مي ةزيرمجموع
 . ت با ديدگاه جمهور دارندومتفا

آمدن  وجود آمدن معناي لفظ در ذهن و سپس پديداز نظر آنان، مراد از تبادر، به
؛ سبحاني، 1/125، 1414امام خميني،  :نك(لفظ مطابق با آن معنا، بدون نياز به قرينه است 

شود و اين تعريف، ابتدا معنا در ذهن حاضر ميبر اساس . )1/57، 1405تهذيب األصول، 
تفاوت اين تعريف با تعريف اصوليان معتقد به . گيردسپس لفظ در مقابل آن قرار مي

به اين معنا كه در ديدگاه اول ابتدا لفظ در ذهن . ديدگاه اول، در انسباق معاني است
شود كه بر متبادر مي قرارگرفته و سپس از ميان معاني متعدد اين لفظ، معنايي به ذهن

كه در اين ديدگاه، انسباق معنايي از ميان ساير است؛ حال آن گرفته ساير معاني پيشي
معاني جهت تطابق با لفظ و سرعت حصول آن در ذهن عامل تبادر نيست، بلكه ابتدا 

 . شود و به دنبال آن، لفظمعنا در ذهن حاصل مي
تواند عالمت حقيقت باشد، زيرا از نظر صاحبان اين ديدگاه، صحت حمل نمي

اگر به . استشهاد بر صحت حمل يا به سبب خود لفظ است يا به سبب تصريح ديگران
سبب خود لفظ باشد، به علت آگاهي از اتحاد لفظ و معني است كه اين امر از تبادر 

حمل به سبب  نيز اگر صحت. حمل در آن اصالتي ندارد شود و صحتحاصل مي
 رو صحتاز اين. باشد، درستي آن به نقل قول اهل زبان بستگي دارد تصريح ديگران

 :نك(تواند عالمت حقيقت باشد حمل لفظ تابع تصريح ديگران است و به تنهايي نمي
 بدين ترتيب، صحت. )59-1/58، 1405، االصول؛ سبحاني، تهذيب129-1/127، 1414امام خميني، 

 26.ت حقيقت از مجاز قرارگيردتواند عالمت شناخحمل در هر صورت، نمي
بر اين اساس تنها عالمت حقيقت، تبادر است و ساير عالئم اختصاصي به آن 
ندارند، بلكه به شرط تبادر، كاربرد حقيقي و در صورت عدم آن، كاربرد مجازي است و 

 . تفاوت اين ديدگاه با ديدگاه جمهور در رد صحت حمل است: توان گفترو، مياز اين
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 چيستي مفهوم مجاز ةگاه برگزيده دربارديد -3
مجاز، به اجمال به ذكر برخي از اشكاالت ديدگاه  ةضمن تبيين ديدگاه سوم دربار

زير نيز در  ةجمهور و سكاكي و امتيازات ديدگاه سوم پرداختيم و عالوه بر اين، ادلّ
 : تبيين برتري ديدگاه سوم قابل توجه است

جامعيت  بدست دادنديدگاه جمهور، عدم نخستين اشكال تعريف مجاز در  -1
شامل » عقلي مجاز«و » لغوي مجاز«اي كه نسبت به اقسام تعريف مجاز است، به گونه

دو  علماي بالغت در ديدگاه جمهور، همگي مجاز لغوي و مجاز عقلي را به مثابه. باشد
مفهوم عام آن كه يك از آثار آنان مراد از مجاز به  اند؛ اما در هيچمجاز ذكر كرده ةگون

كه ديدگاه سوم، حال آن 27؛استعقلي و لغوي منقسم است تبيين نشده ةبه دو گون
دهد كه قابل انطباق بر تمام انواع مجاز است و چنانكه مي بدستتعريفي شامل از مجاز 
اقسام مجاز، اعم از مفرد، مركب، اسنادي و كنايي عموميت و  ةگفتيم، نسبت به هم

 . شموليت دارد
اعم از مرسل و استعاري، (صاحبان ديدگاه جمهور در تقسيمات دروني مجاز  -2

ها در تقسيمات مربوط كه با مراجعه به كتب آناختالف نظر دارند؛ چنان) مفرد و مركب
از سوي ديگر اين تقسيمات گاه چنان . 28به استعاره، اين آشفتگي قابل رؤيت است

كه مخاطب را در دريافت مفاهيم ه بيش از آنفايده است كگوناگون و در عين حال بي
كه روشنگر باشد، سبب حيراني و سردرگمي او در شناخت مطلب است؛ حال آن

سو تقسيمات مجاز را مختصر و مفيد ساخته و از سوي ديگر به ديدگاه سوم از يك
هاي كردن شاخ و برگ پردازد و بدين ترتيب با هرسفايده نميتقسيمات زايد و بي

و بالغت مجاز است، در » معاني«آن را كه توجه به  ةيد، غرض اصلي بحث و ميوزا
 . دهدمقابل ديدگان مخاطب قرارمي

سو همواره تاكيد بر آن است كه مجاز، كاربرد لفظ در در ديدگاه جمهور از يك -3
) له كاربرد لفظ در ماوضع(» حقيقت«است، و از سوي ديگر مبنا بودن » ماوضع له غير«
بارز اين تناقض در بحث از استعاره و مبنا بودن تشبيه ة شود؛ نموناي مجاز مطرح ميبر

ديدگاه جمهور، تشبيه را بخشي از حقيقت و استعاره را . براي آن، قابل مشاهده است
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داند، مقابل حقيقت مي ةشمرد؛ اما با وجود اين كه مجاز را نقطاي از مجاز برميگونه
، دوگانگي و تناقض عمومي را بر اين مسألهاين . كندبيان مي مبناي استعاره را تشبيه

كند سو اين تناقض را آشكار و نقد مياما ديدگاه سوم از يك. است ديدگاه حاكم ساخته
له است، ارتباط حقيقت  و از سوي ديگر با تاكيد بر اينكه مجاز، كاربرد لفظ در ماوضع

نماياند؛ امري كه از دهد، به خوبي ميمي بدستو مجاز را در تعريفي كه از مجاز 
اين . اندديدگاه جمهور ادبا پوشيده مانده و از حقيقت تنها به ذكر معناي آن اكتفا كرده

كه خود نيز درحالي است كه حقيقت همواره در كنار مجاز و همراه با آن است، چنان
 . 30انددي تبيين نكردهاي كاربر، اما اين مطلب را به گونه29اندگاه به آن اشاره نموده

» سليم پذيرش ذوق«و » عالقه استعمالي«متقن ديدگاه سوم، تكيه بر  هاياستدال -4
، »لهكاربرد لفظ در معناي موضوع«به عنوان شروط صحت مجاز، تاكيد ويژه بر 

انتقال ذهني از معناي وضعي به «و » جدي متكلم ةاستعمالي و اراد ةمخالفت اراد«
ي كه جواز تطبيق معناي مجازي بر معناي وضعي است، همگي ي»ادعا«با همراه » مجازي

اين ديدگاه است كه حقيقت و مجاز و شروط تطبيق معناي مجازي  ةامتيازات برجست
پسند تبيين و لغو بودن لفظ و جمله را كه ديدگاه اي عقلبر معناي وضعي را به گونه

 . كندآن است، منسوخ ميويژه در مجاز مركب و عقلي قائل به جمهور، به
 وجود ديدگاه جمهور در شناخت عالئق مجاز، چنان تطويالت و تكلفاتي به -5

اما . غلط و خلط درافتاده است ةآورده كه گاه خود نيز در شناخت بناي آن به عرص
دهد و مي است ارائه» استعمالي ةعالق«ديدگاه سوم، راه حلي عام و روشن كه همان 

امري كه گرچه برخي از علماي ديدگاه جمهور نيز . چيندات را برمياختالفات و تكلف
است و اين خود  اما هرگز مورد توجه همگان قرار نگرفته 31اندبه آن اشاره كرده

 . رودتناقضي ديگر در ديدگاه جمهور به شمار مي
 حقيقت يا مجاز بودن كنايه ارائه كرده ةديدگاه جمهور نظريات متفاوتي دربار -6

ست؛ چنانكه برخي آن را حقيقت، برخي ديگر مجاز، گروهي نه حقيقت و نه مجاز و ا
اند يدهاما بيشتر به حقيقت بودن آن گراي اند؛گروهي نيز هم حقيقت و هم مجاز دانسته

اما ديدگاه سوم با ارائه تعريفي  ).2/43 ،1421 ،؛ سيوطي415-414و  359 ،1303، سكاكيال :نك(
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اي از مجاز برشمرده و با و بررسي ديدگاه جمهور، كنايه را گونه جامع از مجاز و نقد
 . دهدبه اختالفات پايان مي - چنانكه گذشت -تبيين مفهوم آن

معناي  ةعلم بيان و به تبع آن مجاز را ارائ ةديدگاه جمهور با وجود آن كه فائد -7
را مبنا » گراييلفظ«غفلت كرده، » معنا«كند، از توجه به واحد به صور مختلف بيان مي

اين در حالي است . سازدلغوي و عقلي منقسم مي ةاست و مجاز را به دوگون داده قرار
اما ديدگاه . 32است» معاني«آن يعني تكيه بر ة كه لغوي دانستن مجاز در تضاد با فايد

در تعريف مجاز، اختالفات را زدوده » معناگرايي«سوم به اين امر توجه داشته و با 
امام  :نك(اند كه صراحتاً حسن مجاز را منحصر به معاني و نه الفاظ دانستهچنان است؛

افكنده و مبناي شناخت آن  ؛ امري كه بر تمام مباحث مجاز سايه)1/106 ،1414خميني، 
جالب . است ها شدهاست و موجب برتري اين ديدگاه نسبت به ساير ديدگاه گرفته قرار

 اصلي بحث مجاز است، عمالً از ديد جمهور علما پوشيده  ةآنكه اين نكته كه فلسف
 . است وجود آوردهمانده و در نتيجه، تناقضات و تكلفات مذكور را به

، »استعمالي او ةجدي و اراد ةمخالفت اراد«و » ادعاي متكلم«ديدگاه سوم با تكيه بر 
چنين صاحبان اين هم. داندفهم معنا را متوقف بر درنظرگرفتن اراده و قصد متكلم مي

را به طور كلي نفي » له ماوضع كاربرد لفظ در معناي غير«ديدگاه، مجاز لغوي به معناي 
دانند؛ چه، پذير ميامكان» طبع سليم«و » عقل«و شناخت معناي مجازي را از طريق 

اند كه له به كار رفتهمعتقدند كه در تمام كاربردهاي مجازي، الفاظ در معاني موضوع
شود و در اين ، معناي موردنظر بر معناي وضعي منطبق مي»ادعاي متكلم«ساس برا

معناي مجازي،  -باشد» اسم علَم«يا » مفهوم كلي«كه لفظ به تناسب اين -انطباق
 . مصداقي از معناي وضعي يا عين آن است

 تبيين معناي حقيقت و مجاز بر اساس ديدگاه برگزيده -4
و در اصطالح ادبا و » ثبوت«و » راستي«لغت به معناي كه گفتيم، حقيقت در چنان

مجاز نيز در لغت به معناي . است» كاربرد لفظ در معناي وضعي«اصوليان، به معناي 
. است» له ماوضع كاربرد لفظ در غير«و در اصطالح جمهور به معناي » كردن عبور«



 1391پاييز  ،4، سال 3 ادب عربي، شمارة/  214

با مجاز است؛ از مقابل حقيقت و حقيقت در تضاد  ةبراساس تعريف جمهور، مجاز نقط
آن چيزي جز  ةشود، ثمر رو اگر تعريف مشهور در مورد حقيقت و مجاز پذيرفتهاين

است، معناي اصطالحي حقيقت و مجاز  رو ضرورياز اين. دانستن مجاز نيست» دروغ«
 . و ارتباط منطقي آن دو تبيين شود

اي گونهوضعي بهبر اساس ديدگاه مبنا، مجاز عبارت است از كاربرد لفظ در معناي 
كه ذهن از معناي وضعي به معناي ديگري منتقل و معناي دوم بر معناي وضعي منطبق 

استعمالي اوست،  ةجدي متكلم مخالف ارادة شود، كه اين تطابق با اين قيد كه اراد
 ةچنين شرط صحت اين انتقال و تطابق، پذيرش ذوق سليم و عالقهم. شودحاصل مي

كه در بحث پيشين نيز بيان كرديم، معاني بر اين اساس و چنان. ستاستعمالي ا ةآن عالق
رو مجاز نه از اين. مصداق يا عين، منطبق بر معاني وضعي الفاظ هستند ةمجازي به منزل

 . مقابل حقيقت نيست كه عين حقيقت است ةتنها نقط
 به معناي كاربرد لفظ در معناي» حقيقت«گرفت كه توان نتيجهبدين ترتيب مي

متكلم، گاه معناي ظاهري و گاه  ةحال بر اساس نوع استعمال لفظ و اراد. وضعي است
دو حالت، با توجه به اين اصل كه الفاظ براي  معناي مجازي مورد نظر است كه در هر

 . انداند، اين معاني منطبق بر معناي حقيقيشده روح معنا وضع
 : كنيميدگاه مبنا بيان مياكنون تعريف معناي ظاهري و مجازي را بر اساس د

استعمالي  ةجدي و اراد ةجدي متكلم به معناي وضعي تعلق گيرد، اراد ةاگر اراد -
كاربرد لفظ در : او با هم مطابقت دارند و معناي ظاهري لفظ مورد نظر است؛ يعني

حقيقت معنايي مورد (معناي ظاهري » =جدي  استعمالي و اراده ةتطابق اراد+ له ماوضع
 ) متكلم نظر

استعمالي او باشد و از معناي وضعي لفظ  ةجدي متكلم مخالف ارادة اراد اگر -
است، معناي مجازي،  جدي وي به آن تعلق گرفته ةمعناي ديگري را قصد كند كه اراد

عدم + له  كاربرد لفظ در ماوضع: به شرط وجود عالقه و قرينه، مورد نظر است؛ يعني
 ) حقيقت معنايي مورد نظر متكلم(معناي مجازي » =جدي  ةراداستعمالي و ا ةتطابق اراد
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ها در باب بر اين اساس، عالئم شناخت حقيقت و مجاز نيز كه در هريك از ديدگاه
است؛ نه » ظاهري از معناي مجازيعالئم شناخت معناي «شود، مجاز، از آن بحث مي

اه برگزيده معناي مجازي كه گفتيم، در ديدگعالئم شناخت حقيقت از مجاز، زيرا چنان
 . مصداقي از حقيقت و منطبق بر آن است

 نتيجه
تعريفي جامع ة عدم ارائ. در بررسي چيستي مجاز، با سه ديدگاه متفاوت مواجهيم

ة گرايي در حوز، اختالف در تقسيمات دروني مجاز، لفظ) اعم از لغوي و عقلي(ازمجاز 
يان اقسام مجاز، از اشكالت وارد بر دو معنا و وجود تناقضات و تكلفات فراوان در ب

 . ديدگاه نخست، ديدگاه جمهور و ديدگاه سكاكي، است
ديدگاه سوم كه ديدگاه گروهي از فقها و اصوليان متأخّر است، با نقد و بررسي دو 

دهد كه ابتناء بر مي بدستديدگاه پيشين، تعريفي جديد از مجاز و اقسام آن 
اين ديدگاه، ضمن . رودآن به شمار مية بارزترين شاخص» گراييعقل«و » معناگرايي«

بودن استعاره در ديدگاه سكاكي و نقد و بررسي آن، تعريف وي را ناقص پذيرش عقلي
همچنين، ديدگاه جمهور را به سبب خالف حقيقت دانستن مجاز؛ . كندارزيابي مي

فراوان در  هايلاعتقاد به قرينه مانعه، مجاز لغوي و مجاز به زياده و حذف؛ اشكا
دهد و تعريفي جامع و تعريف مجاز مفرد، مركب، استعاره و كنايه، مورد نقد قرار مي

ة نتيج. دهدمانع از مجاز ارائه و اشكاالت موجود در دو ديدگاه مذكور را پاسخ مي
ا و نقايص دو ه، تناقضهاپذيرش اين ديدگاه در چيستي مفهوم مجاز، رفع تكلف

كاكي، تبيين مفهوم جامع و شامل مجاز و اقسام آن و كيفيت ارتباط ديدگاه جمهور و س
 . قسمي از آن استة مجاز با حقيقت به مثاب
ها، كه به سبب جامعيت هاي اين ديدگاه در مقايسه با ساير ديدگاهمهمترين ويژگي

 : و شمول، ديدگاه برگزيده در اين مقاله شناخته شده است، عبارتند از

جامع و مانع از مجاز، با تأكيد بر عقلي بودن آن و كاربرد  تعريف بدست دادن -1
 در ما وضع له؛ 
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، »كاربرد لفظ در معناي وضعي«: تبيين اركان سه گانه در كيفيت كاركرد مجاز -2
جدي با  ةمخالفت اراد«و » ادعاي متكلم در تطابق معناي ظاهري بر معناي مورد نظر«

 »ة استعمالياراد

ز و تبيين حدود هر يك؛ كه بر اين اساس، اقسام مجاز نقد و بررسي اقسام مجا -3
 . مجاز مفرد، مجاز مركب، كنايه، مجاز اسنادي: در ديدگاه سوم عبارتند از

 هانوشتپي
. است اوليه له موضوع معناي با مرتبط معاني در لفظ يك مختلف كاربردهاي ،»استعمال« از منظور. 1

 را عمل اين دهد، انتقال نظر مورد معناي به را شنونده هنذ تا برد كار به را لفظ گوينده هرگاه
 ).119 ،1410 صدر، نك( گويند آن معناي در لفظ »استعمال«
لفظ و قراردادن لفظ در برابر معنا » موضوع له«اند، معناي معنايي را كه لغويان در برابر لفظ قرارداده. 2

؛ كه خود به دو گونه تعييني و تعيني، يا ) 28، 1386، ؛ محمدي25 ،1424، مظفر :نك(گويند » وضع«را 
كه لفظي را براي وضع تعييني يا تخصيصي عبارت است از اين. شودتخصيصي و تخصصي تقسيم مي

وضع تعيني يا تخصصي . براي مايع نوشيدني» ماء«مانند وضع . معنايي معين كرده، در برابر آن قراردهند
رود و به له، با قرينه و مناسبتي به كاريي غير از معناي موضوعكه لفظي در معناعبارت است از اين

اصطالح به طور مجاز استعمال شده، به قدري اين استعمال زياد شود كه پس از چندي هر وقت آن 
كه در آغاز به » قانون« ةشود، همين معناي دوم از آن فهم گردد؛ مانند واژ برده لفظ بدون قرينه به كار

كثرت استعمال در معناي كنوني، كه معناي  ةاست؛ سپس به واسط رفتهه كار ميكش بمعناي خط
به عبارت ديگر وضع تعييني يا . شودمجازي آن است، اكنون فقط همين معنا از آن فهميده مي

آيد و وضع تعيني يا تخصصي در اثر كثرت استعمال تخصيصي در اثر جعل و إنشاء واضع به وجود مي
  ). 39 ،1386، محمدي :نك(

اين قيد براي خارج كردن . شوداصطالحي است كه با آن گفتگو مي» اصطالح تخاطب«مراد از از . 3
در لغت به معناي » ««كه لفظ شرعي، چنان هاياصطالحي خاص علوم است؛ مانند مجاز هايمجاز

،1426، ب؛ خطي358 ،1303، سكاكيال :نك(دعا و در اصطالح شرعي يكي از اشكال عبادت است 
 ). 216 - 215 ،1411، تفتازانيال؛ 141 ،1411، ؛ طيبي153و152

 شارع از كه رودبه شمار مي شرعي حكم استباط ادله از عقلي، يكي دليل مقابل در شرعي دليل. 4
 كالمهمان لفظي،  شرعيِ دليل. دارد وجود شرعي حكم بر داللتي آن در و شده صادر) سنّت و كتاب(

 -403 و 270-269 ، 1410، صدر :نك( رودسخن مي لفظي شرعيِ دليل ذيل» مجاز«از  است و شارع
406 .( 
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 . منظور از عالقه، مناسبت و پيوندي است كه ميان معناي حقيقي و مجازي وجود دارد. 5
له در جا كه حمل لفظ بر غير معناي موضوعاز آن. »معينه«و » ) صارفه(مانعه «: قرينه دوگونه است. 6

منظور از قرينه . اي نياز دارد كه خالف اصل را تجويز كندشود، به قرينهخالف اصل محسوب مي مجاز،
اي است كه نشان دهد معناي حقيقي منظور نيست و ذهن شنونده در مجاز، به كاربردن عالمت و نشانه

اي كه ما را از ينهگويند؛ يعني قر» مانعه يا صارفهة قرين«اين قرينه را اصطالحاً . را از آن منصرف سازد
آن است كه براي تعيين معاني حقيقي لفظ » معينهة قرين«. داردله آن باز ميحمل لفظ بر معناي موضوع

براي تشخيص معناي مجازي از معناي حقيقي و » مانعهة قرين«بر اين اساس، . رودمشترك به كار مي
-اي كه اگر قرينه نباشد، نميارد؛ به گونهبراي تعيين يكي از معاني حقيقي لفظ كاربرد د» معينهة قرين«

 ). 32-33، 1386 ،؛ محمدي403، 1410 صدر، :نك(توان لفظ را در معناي دوم به كاربرد 
 . 639-637، 1417، عكاوي: براي آشنايي با ديدگاه جمهور علماي ادب رك. 7
كل در تعريف مجاز  بر اين اساس، يكي از اشكاالت اين ديدگاه، عدم رعايت عام و خاص و جزء و. 8

، معنايي به عنوان معناي عام ذكر شده كه مطابق با »تعريف مجاز«و تقسيمات دروني آن است، زيرا در 
مجاز لغوي به عنوان يكي از انواع مجاز است و سپس مجاز عقلي به عنوان يكي ديگر از انواع مجاز 

ه هردو نوع لغوي و عقلي را دربرگيرد، بدين ترتيب، معناي اصطالحي مجاز، به گونه اي ك. شودبيان مي
آميختگي رو در مباحث مجاز و تبيين انواع آن در كتب ادبي نوعي خلط و درهماز اين. استارائه نشده

تنقيص اين ديدگاه مورد توجه  ةاين مسأله در مباحث آينده، به عنوان يكي از ادل. خوردبه چشم مي
 . تر قرار خواهدگرفتبيش

طلب : استعار«: گرفتن است، به معناي قرض»استفعال«مصدر باب » عور«ة لغت از ريش استعاره در. 9
 ). 4/618، 1412، منظورابن(» العارية

 . منظور از عالقه مشابهت، اين است كه مبناي مجاز، تشبيه باشد. 10
بار مايكون، حالية، سببية، مسببية، جزئية، كلية، اعتبار ماكان، اعت: هاي مجاز مرسل عبارتند ازعالقه. 11

، ؛ خطيب368-365 ،1303، سكاكيال: براي آشنايي با مجاز مرسل و انواع عالئق آن رك.... محلية و
؛ 296-292هاشمي ال؛ 41-2/30، 1421؛ سيوطي، 221-219 ،1411، تفتازانيال؛ 154-159، 1426

 ). 640-639 ،1417، عكاوي
 . شودديگران به من ملحق ميتر است، زودتر از كس از شما كه بخشندهآن. 12
 جرجاني، ال؛ 338-295 ،1409، عسكري: براي آشنايي با اقسام استعاره رك. 13
، تفتازانيال؛ 165-143 ،1411، ؛ طيبي173-124 ،1426، ؛ خطيب391-373 ،1303، سكاكيال؛ 55-90

 ). 116-94 ،1417، اوي؛ عك331-305هاشميال؛ 58-2/52، 1421؛ سيوطي، 226-242 ،1411
 . كندجايگاهي از آتش براي خود فراهم مي] در حقيقت[هركه عمداً بر من دروغ بندد، . 14
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 . داري و گامي به پسبينم كه گامي به پيش برميمي] چنان[تو را . 15
كثرت » راداطّ«مراد از . كنندياد مي» اطّراد«ديگري نيز براي حقيقت ذكر شده كه از آن با لفظ ة نشان. 16

به اين معنا كه كثرت استعمال لفظ در معنايي، بدون وجود قرينه، عالمت حقيقت است . استعمال است
در ). 31، 1386، ؛ محمدي44 ،1424، ؛ مظفر405 ،1410 نك صدر،(مجاز ة و قلّت استعمال آن نشان

ند؛ زيرا كثرت اعين حال، برخي اصوليان صحت چنين عالمتي بر حقيقي بودن معاني را رد كرده
-جا كه مراد از اطّراد، اطالق است، چنانبر اين اساس، از آن. دارد استعمال در معاني مجازي نيز وجود

چه كاربرد لفظ در معنايي ولو در يك حالت خاص و نسبت به يك فرد دائماً صحيح باشد، نسبت به 
اگر كاربرد لفظ همراه با عالقه در اين حالت، . ساير افراد كه همان شرايط را دارند نيز صحيح است
رو، اطّراد اختصاصي به معاني حقيقي ندارد از اين. باشد، مجاز است و درصورت نبودن عالقه، حقيقت

 ). 44، 1424، ؛ مظفر406-405، 1410نك صدر، (و در معاني مجازي نيز جاري است 
، به دليل شدت شباهت ميان منظور از ادعا، فرض ذهني متكلم است كه در به كارگيري استعاره. 17

 . داندمستعارله و مستعارمنه، مستعارله را يكي از مصاديق مستعارمنه مي
أن تذكر أحد طرفي التشبيه و تريد به الطرف اآلخر، مدعياً دخول المشبه في ] االستعارة[هي ...«. 18

 ). 369، 1303، سكاكيال(» بهبه دالّاً علي ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبهجنس المشبه
 . برخاست كه از خورشيد بر من سايه افكند، كسي كه نزد من از جانم گرانقدرتر است. 19

 !برخاست كه بر من سايه افكند، و شگفتا كه خورشيدي از خورشيد سايه افكنم گردد 
 !ها، بر ماه بسته استاو تعجب نكنيد، زيرا دكمهة از فرسودگي جام. 20
نيز » تحويل المجاز الي «اهللا سيد محمدباقر صدر با عنوان  از مجاز را مشابه اين تعريف . 21

-است؛ با اين تفاوت كه تعريف وي تنها در مورد مفهوم كلي صادق است و علم را دربر نميذكر كرده

 ). 406 ،1410 نك صدر،(گيرد 
-ابن :نك(دار امور ديگران است و عهده به معناي پيشرو، جلودار» اًئربأ القوم يربؤهم رب«از » ربيئة«. 22

 ). 1/82، 1412، منظور
كنايه در ديدگاه جمهور، يكي از موضوعات علم بيان و عبارت است از لفظي كه معناي غيروضعي . 23

 :نك(مانعه جايز است ة معناي وضعي آن نيز به دليل نبود قرينة آن مورد نظر است و در عين حال، اراد
ايه را ترك تصريح به ذكر شيء و ذكر الزم آن براي انتقال از مذكور به متروك نيز كن). 346 ،هاشميال

 ) 402 ،1303، سكاكيال :نك(اند ذكر كرده
و مما ذكرنا في المجاز يتضح الحال في الكناية، و يستغني به عن تلك التكلفات و التطويالت «. 24

يها كالحال في المجاز بعينه، و األلفاظ مستعملة المملة المذكورة في كتب االصول و البيان و أن الحال ف
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، اصفهاني(» في معانيها الحقيقية بإرادة االستعمالية و الغرض الذي يعبر عنه بإراة الجدية هو الملزوم
1413، 110 .( 

 شمشيربند زيد، بلند است. 25
ر اين ديدگاه نيز مردود از نظر گروهي اصوليان معتقد به ديدگاه اول مردود بود، د» اطّراد«كه چنان. 26

مجازي همراه باشد، كاربردي ة است، حال اگر اين اطالق، با عالق» اطالق لفظ«است؛ زيرا مراد از اطراد 
به خودي خود نه عالمت » اطراد«رو از اين. مجازي، و اگر بدون عالقه ذكر شود، كاربردي حقيقي دارد

. ز طريق تبادر حاصل شود، عالمت حقيقت استكه احقيقت است و نه عالمت مجاز و تنها در صورتي
 نك امام خميني،(تواند عالمت اختصاصي در شناخت حقيقت از مجاز باشد به همين سبب، اطراد نمي

 ). 1/60، 1405، االصول؛ سبحاني، تهذيب1/129 ،1414
غوي است كه ذكر مجاز به طور مطلق بر مجاز لدر عين حال، در برخي كتب ادبي تصريح شده. 27

» متي أطلق المجاز، انصرف الي المجازاللغوي«: آمده است »««كه در كند؛ چنانداللت مي
تواند اشكال نقص عموميت تعريف مشهور را پاسخ دهد و گرچه اين امر در ظاهر مي). 291 :هاشميال(

لغوي و (طور عام  دليلي بر آن باشد كه مراد از تعريف مشهور، تعريف مجاز لغوي است نه مجاز به
، اما اشكال از آن رو همچنان باقي است كه در اين ديدگاه تعريفي جامع از مجاز كه هم مجاز ) عقلي

 . لغوي و هم مجاز عقلي را در برگيرد، وجود ندارد
هاشمي به روشني  العلوم سكاكي و انقسام انواع مجاز در مفتاحة اين امر با مقايس. 28

 . مشهود است
، عسكري(» ...والبد لكل استعارة و مجاز من حقيقة«: گويدمي »الصناعتين«از جمله عسكري در . 29

1409، 296 .( 
سخن خواهيم » تبيين معناي حقيقت و مجاز بر اساس ديدگاه برگزيده -4«بحث در در اين باره . 30

 . گفت
اين امر : گويدشدن تشبيه مياستعارهضمن بيان شروط و جواز  »««از جمله جرجاني در . 31

در صورتي جايز است كه مشابهت ميان دو شيء و دليل آن روشن و بديهي باشد و عالوه بر آن در 
شنود بتواند از اي كه مخاطب وقتي اسم را ميعرف نيز شاهدي بر اين مشابهت يافت شود؛ به گونه

تاكيد بر ). 243، 1412، جاني، جرال :نك(اطالق اسم، هدف و مقصود متكلم را دريابد 
استعمالي داللت دارد؛ اما جرجاني، از يك سو، تنها درمورد استعاره اين ة وجود شاهدي عرفي، بر عالق

 . استيك اصل در شناخت عالقه مطرح ننموده شرط را ذكر كرده و از سوي ديگر، آن را به مثابه
كه جرجاني درك كالم بليغ را بر شود، چنانديده مي» معنا« در ديدگاه جمهور نيز گاه توجه به. 32

؛ اما اين امر تنها در حد تذكري ) 144 ،1412 ،جرجاني، ال:نك(داند متوقف مي» تفكر«
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اين نكته از سويي . استمانده و در تعريف مجاز مورد توجه و تاكيد قرار نگرفتهكوتاه و اجمالي باقي
زيرا اعتقاد به . تناقض دروني ديدگاه جمهور استة دهندگاه سوم و از سوي ديگر نشانمؤيد برتري ديد

 . بيني فكري، در تضاد با لغوي بودن مجاز و به معني عقلي بودن آن استدرك كالم بليغ از طريق باريك
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