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 ی مثبتان و منکران نظریۀ حقیقت و مجاز در قرآنبررسی و تحلیل ادله

 سید دستغیب صائب؛ دانش پژوه دکتری تفسیر تطبیقی قرآن، جامعه المصطفی العالمیه: نویسنده

 sayeddastghaib@gmail.com: ایمیل

 چکیده

یها زمهانک که  یهظ لفه  دگهع        الفها   تقریری است که  ر  نگاهاچ دگهع میگهای    حقیقت و مجاز  نظریۀ 

مههد  لممها انهل سهگت     ایه  نظریه  که  مهد ر ت ییهع       . ، استیمال مک شهدر راشت  باشع راللت محتمل

ی مههد ر ولههک از سههدی لههع و لممیههات ت ویههل و تفمههیر مفمههراا تحقههت یا تهه  اسههت   و تشههیب بههدر  

ایه  مقاله  به     . الفها  به  حقیقهت و مجهاز اشهاال وا ر شهع  اسهت        دالش قرا  گر ت  و ر  تقمیم میگا

نتیجه   . تحمیمک ب  نهع  بر سهک ارله  مدا قهاا و ماالفهاا به  ناها ه ر تمهع  اسهت          -صد ت تدصیفک

رله  مبتتهاا مجهاز ر  کمیهت بهدر بهر محهد  ا تتهار و کها برر ا تگها            ا مک رنع ک  اای  تحقیت نشا

زیتها سهازی و تاامههل کهبچ و بیهاا و نمرگهاا ر   ههدل      ر  تا ناپهییر مجهاز ر  اربیهات لههر  و نقهش     

 لههۀار. متاحهها الجههاز قههرتا و نقههش ببجههت ر  الجههاز و نقههش مجههاز ر  ببجههت بر سههک مههک شههدر    

، دگههاا کهه  ر  ایهه  مقالهه  مگاههراا مجههاز کهه  متهه ار از متههانک وههانرگرایک و ماالفههت بهها ت ویههل اسههت

نمرههدا ر و  : و بههک بگیههاا لقمههک نهه  نقمههکنههای سمههت  متتگههک بههر مقعمهه  مههد ر نقههع قههرا  گر تهه 

بدرگک مجاز، بک پیشیگاک مجاز، بهک میگها بهدرا لفه  مجهرر از نهر قیهع و قریگه ، اصهل بهدرا حمهل            

کهه  بهها انههل وههانر ر  ایهه   (وضههب الفهها  بههرای ا وام میههانک) نظریهه   وم میگهها. ، اسههت...بههر حقیقههت و

ک اسههت و امهها ر  ایهه  کهه  میگههای  ناتهه  مدا قههت را نههع کهه  اصههل الفهها  قههرتا بههر اسههتیمال حقیقهه  

ریههعگا   نعا نههع و بهها تمحمههدا الفهها  متشههاب   ا ب ههییریم یهها ر  میگههای تا تدقهه  کگههیم مدا قهه    

نمهک تهداا به  میگهای محمهدا تا حمهل         ا ر  ای  نات  مدا ت انهع که  الفها  مشهتاب      مجاز میتقعاا

. کهرر ا مجهاز محمهد    ر   مهب مگاهرا   بهب  اصهل مهک رانگهع، مهک تهداا        ا کرر اما میگای مجهازی 
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ارله  تنهاا لمدمها متتگهک بهر حهعا       . محاهم و پهییر تگک ا ا ه  نهعار  انهع      یای  ریعگا  نمرگاا ارله  

 .است

 حقیقت، مجاز، ارل  مدا قاا، ارل  ماالفاا، نظری   وم میگا: کلید واژه ها

 

 تبین مسئله

حقیقت و مجاز بر محهد  داهدناک راللهت الفها  و ر   رایگهع رسهت یهابک به  مقمهدر مهتامم            ینظری 

حقیقت نمهاا میگهای اولیه  اسهت که  بهرای وهانر الفها  وضهب شهع  اسهت ولهک مجهاز              . مطرم است

حمل میگا و راللت الفها  بهر جیهر مدضهد  له  بهدر ر  حهالک اسهت که  قریگه  مانیه  حمهل تا  ا بهر              

نههای میگههایک بههر تا واقههب نظریهه  حقیقههت و مجههاز بههک تناهه  اشههاال. ا رحقیقههت بههدیش بههاز مههک ر

گهررر، یهظ سههگت پییر ته  شههع  و  ها ی ر  اربیههات و لمهم بیههاا و ببجهت بههدر و ر  تفمهیر و لمههدچ        

بحها نفهک پهییری، ر و  بهدرگک، انمهرا  از حقیقهت ر  حهالک کهه         . ماتمه  از تا اسهتفار  مهک شهع    

سهدالک که  مطهرم مهک شهدر       .سهدی مگاهراا مطهرم شهع  اسهت     بهدر که  از    رالیمهک  ،اصل بر تا است

ای  مک تدانع باشع ک  دطد  مهک تهداا تقریهر و ارله  مبتتهاا و مگاهراا مجهاز  ا بها لگایهت به  نظریه             

از ت لیفهات که  ر  ایه  زمیگه  به  ناها ه ر تمهع          کهرر   و بر سهک   وم میگا به  تیهابیر  عیهع مطهرم    

تهه لی  او یهها  «حقیقههت و مجههاز از مگطههر تفمههیر کبمههک صههفات بعاونههع بههی  »مههک تههداا از مقالهه  

بر سههک ارلهه  »، مقالهه  «نقههعی بههر تفاههر اناهها  مجههاز ر  قهرتا از کیههامر  شهههدلک کشههد ی »حفیهعی،  

از یدسهه  محمههعی، کتهها   «(بهها ت کیههع بههر ت ات ابهه  تیمیهه  و شههی  شههگقیطک )مگههب مجههاز ر  قههرتا 

 «المجهاز مه  ادبهعا   لهک االبتهعا      »له   از محمهع حمه  محمهعی مظفهر و مقا     «وانرگرایک ر  قهرتا »

از لمههک بهه   «حاههم وقههد  االمجههاز  ههک المآهه  والقههرتا »تهه لی  لتعالمحمهه  بهه  لتههعالیایا و کتهها   

از بربهک مقهاالت تمرکها بهر نقهع ارله  مگاهراا راشهت  و بربهک ریاهر            .ذ یاا الجیفری الیگای ناچ بهرر 

از ارله    و متفهاوت  مقاله  بها تتیهی   عیهع     ایه  . اسهت  بحا نظری  میگا ر   دل ای  نظری  جا هل بهدر   

. ارله  مدا قهاا و ماالفهاا مجهاز  ا پهک گر ته  اسهت        ز با ت کیهع و بحها نظریه   وم میگها،    مدا قاا مجا
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ای  بحا ب  رلیل ا تتار راشهت  تا به  میهانک و حقهایت قرتنهک و نقهش تا ر  ت ویهل و تفمهیر قهرتا          

  .نای تا باز شدروی از انمیت بمیا  بربد را  است و شایمت  است زا

 :مفهوم شناسی

 : حقیقت .1

حقیقهت، یها به  اسهم  الهل مهک تیهع که  ر  ایه  صهد ت به  میگهای حاقهۀ، ییگهک               : تیری  لآهدی . ال 

 به  میگهای مبتهت اسهتا زمهانک که  به  دیهای         محقدقه  مهک تیهع که     : اابت است یا به  اسهم مفیهدل   

، 9191ابه   ها ا،   . )و پها بر اسهت   محقَّت مک گهدییم به  ایه  میگها اسهت که  تا شهک اابهت محاهم         

 (5، ص3، ج9111 ا ز کشک،91، ص2ج

لفظک است که  بهرای تنره  که  وضهب شهع  اسهتیمال مهک شهدرا ییگهک            حقیقت :تیری  اصطبحک.  

 (14، ص9193 ر انک، . )ر  اصل وضب لآدی بدیش استیمال مک گررر

حقیقهت تا اسهت که     »: گدیهع اب   گک ر  الاما ص بهابک ر  بیهاا حقیقهت و مجهاز گشهدر  و مهک       

، 2ابهه   گ،ههک، بههک تهها، ج. )ر  مرحمهه  اسههتیمال بههر نمههاا میگههای وضههیک بههدیش ر  کهها  مههک تیههع 

  (112ص

. ر  نار مبتتاا مجهاز، حقیقهت تنره  که  ر  مجهرر اسهتیمال بهدر بهعوا قهرا   مفیهع میگهک اسهت            

و اولیه  راللهت   یا ب  لتا ت ریار، حقیقهت لفظهک اسهت که  بهر میگهای مدضهدلک و متتهار  بالهین           

مک کگع ر  صد تک ک  قریگ  مانیه  حمهل تا  ا بهر وهانره متیهی  نعانهعا ده  ایه  وضهب از سهدی           

 .لآت باشع یا لر  و یا شر 

 مجاز .2

مجهاز بهر وزا مفیهلا یها ممهع  میمهک اسهت نمانگهع  هداز یها اسهم ماهاا اسهت              : مفهدچ لآدی. ال 

 .نمردا مما  و ماا  و مطا 
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، برگر ته  شهع  از  هداز اسههت و تا لتهد  و انتقهال و تیهعی و سههیر و       مه   هاز یجهدز  هدازا ومجههازا    

گفته   که   زمهانک  : اسهت  نفاذ و سمدک  ریت است و مجاز به  میگهای ممهمظ، ممها  و مگفهی و میتهر      

از ماهاا لتهد  کهرری و گیشهتک و ر  تا سهیر       به  ایه  میگها اسهت که      : « هات الماهاا  »ک شدر م

دی تا دیها مجهازی سهابتم ییگهک  ریقه  و ممهمظ       به  سه   ا کرری، وقتک ک  گفت  مهک شهدر امهر    

 ( 215، ص9، ج9193ا  ر انک، 111، ص9، ج9119اب   ا ا، . )ب  سدی تا قرا  رارچ

مجاز ر  لآت ر  مقابل حقیقهت اسهتیمال مهک شهدر و تا تیهعی و انتقهال اسهت بهر بهب  حقیقهت           

، مجهاز ر  لآهت و   ب  رلیمک که  حقیقهت مه بدذ از حهت اسهت و دیها اابهت اسهت        . ک  تا اتدت است

 .بم ر  مقابل حقیقت قرا  مک گیرر و پا بر  ا نیمت و اصل بدر لتد  مک کگعر  اصط

 :مفهدچ اصطبحک.  

 :  ر انک ر  التیر ات مک گدیع

ما  اوز وتیعی ل  محم  المدضهد  له   لهک جیهر ا لمگاسهتۀ بیگهمهاا  مها مه  حیها المهد  ،           : المجاز

، 9، ج9193 ر ههانک، )المشهههد ،  و مهه  حیهها القههر  والمجههاو     او مهه  حیهها المیگههک الههبزچ   

ییگک تنر  ک  از محل مدضدلک بهدر به  جیهر بهدر، به  مگاسهتتک که  میهاا تا رو و هدر           (243ص

ایه  مگاسهتت یها از حیها صهد ت اسهت یها از حیها میگهای مشههد  الزچ یها از            . را ر تجاوز مک کگهع 

 .حیا قر  و ناریاک

الامههۀ الممههتیممۀ  ههک جیههر مهها وضههیت لهه ،  ههک   : از مههک ندیمههعبطیههق قاویگههک ر  تیریهه  مجهه 

 (213، ص2499قاویگک، . )قریگ  لعچ ا ارت  صطبم ب  التاا ق، لمک و   یمح، مب 

با تد   به  قیهدر و شهرایطک که  انهل لمهم ببجهت و لآدیهاا و اصهدلیاا ر  تیریه  مجهاز تو ر  انهع             

اسههتیمال لفهه  ر  جیههر مدضههد  لهه  : ازاسههت لتهها ت مههک تههداا گفههت  ههامب تههری  تیریهه  از مجههاز 

بدر ب  صد ت ابتعایک، ب  لمت مگاستتک که  بهی  رو مهعلدل اسهت، ایه  ر  حهالک اسهت که  قریگه           

 . مانی  از ا ار  میگای حقیقک و در را ر
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ا تتار لف  با میگا از س  حالهت بهالک نیمهتا یاهک، الفها  بهر حقهایت محمهدا وضهب شهع  انهع و            

روچ، الفها  بهر  وم   . دل مجهازی اسهت نمهاا نظریه  حقیقهت و مجهاز اسهت       کا برر تا ر  میانک میق

میگههای مشههترک ر  ممههاریت میقههدل و محمههدا وضههب شههع  انههع و کهها برر ایهه  الفهها  ر  نههر رو   

سهدچ، الفها  ر  نگاهاچ اسهتیمال ر      . ، نظریه   وم میگها  گدن  ممهعا  به  نحهد حقیقهک بدانهع بهدر      

نظریهه  ال ر  نمههاا با ههت حقیقههک بدانههع بههدر،  مبا ههت اسههتیمال میگهها مههک یابههع و ر  نههر اسههتی  

 . متدا ک اسمات اب  تیمی 

 قائالن و منکران مجاز با تکیه بر روح معنابررسی 

، 9319ابدزیههع، . )اح  بهه  کهها  بههرر لههی  بهها  مجههاز  ا ر  مقابههل حقیقههت  هه  او :قهها با مجههاز. الهه 

ابه  قتیته ،   . ) ا بیهاا کهرر  اسهت    نهای گدنهاگدا مجهاز    گته  اسهت،  اب  قتیت  ک  مت ار از او ( 913ص

از تا مجههاز ر  میههاا اریتههاا و لممههای  گههدا و ببجههت یاههک از اسههمد   پهه  ( 11صبههک تهها، بههک تهها، 

 ر ههانک، . )ی شههام  سههاگد ی و بیههاا مطههرم گرریههع  اناا ناپههییر و از  ممهه  قمیهه   ،نههای ببجههت 

محمههعی . )حقیقههت و مجهاز قا ههل انههع  نظریهه  مههد  لممههای شههیی  و سهگک بهه    ( 591، ص2، ج2449

بهها بر سههک تفاسههیر تههرا  اسههبمک و نمرگههاا بهها لگایههت بهه  متاحهها مطههرم     ( 921، 9312مظفههر، 

و متاحها لآهدی و اصهدلک میهاا اربها و اصهدلیاا به  نظهر مهک  سهع  مههد              ،کبمک ر  میاا متامماا

ا نردگههع قا ههل انههع ر  لآههت و قههرتا انههل لآههت و مفمههراا و متمامههاا و اصههدلیاا بهه  وقههد  مجههاز  

ته ویبت ریهعگا  کبمهک تنهاا و ر      ر  بمیا ی از تناا به  بحها وقهد  مجهاز تمهریح ناهرر  انهع ولهک         

الجیفههری الیگههای، .  )رار  انههعتحقههت تفمههیر مفمههراا از قههرتا بازتهها  یا تهه  اسههت و تا  ا ر  لمههل  

 ا مطههرم  بربههک ندیمههگعگاا میتالهه   ا نامههتی  گرونههک مههک رانگههع کهه  مجههاز    ( 9241، ص2491

ر  ت لیفههات بمههیا ی از لممههای اشههالر  و ماتریعیهه  ت ویههل بهه   ( 913، ص9319ابدزیههع، . )کههرر  اسههت

مجههاز نمرگههاا ر  ریههعگا   ( 22ص بههک تهها، لتعالحمیههع،). میگههای مجههازی تا بهه  کهها    تهه  اسههت  

  (11، ص9314شیدا، . )با گیاا اسمالیمک و بمیا ی از انل تمد  باا    ت  است

مهک تهداا به  رو رسههت     از مگظرگها  تفهاوت تقریههر په  از اناها ،      مگاهراا مجهاز  ا   : مگاهراا مجهاز  .  

الفها   مجهاز  ا  ا قتهدل نعا نهع، میتقهع انهع      تقمهیم حقیقهت و   یظ گهرو  کمهانک انهع که      . تقمیم کرر
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نر ای  راللت یها به  وهانری الفها  متیمهت اسهت و یها به  جیهر وها          . راللت مک کگع حقیقک برای میانک

از اسهالیق زبهاا لهر  ایه  اسهت که  گهانک الفها   ا مجهرر          . تا ک  از  ریت قریگ  رانمهت  مهک شهدر   

از قریگ  مانی  باا  مک برنع و گانک بها قریگه  مهانیکا ر  اولهک، مهرار شهاا وهانر الفها  اسهت و رومهک           

مد  تییهی  راللهت میگها بهر الفها  ر  اسه      . مقمدر شاا دیهای اسهت که  از قریگه  رانمهت  مهک شهدر        

میگها   ،به  ایه  ترتیهق، ر  نهر رو اسهمد      . نای ماتم  از  ریت گفتماا زباا لربهک رانمهت  مهک شهدر    

و یها به  تیتیهر     (11بهک تها، ص  شهگقطک،  )  .حمل بر حقیقت شع  است و مجهازی ر  کها  نادانهع بهدر    

ق الفا  برای میهانک قتهل از اسهتیمال وضهب نشهع  اسهت بماه  ر  نگاهاچ اسهتیمال، بهر قاله           اب  تیمی  

الفها  ر  اسهتیمال بهاص بهدر میگها متفهاوت بدانهع راشهت، به  ایه             و الفا  میگا  یات  مهک شهدر  

ابهه  تیمیهه ، بههک تهها، . )ترتیههق راللههت میگهها بههر الفهها  بهه  تگاسههق نههر اسههتیمال، حقیقههت بدانههع بههدر

نههع  شههع  و ر  ایه  ریههعگا  مجهازگدیک مد ههق تیطیههل صهفات کمالیهه  و  مالیهه  بعاونهع بدا     (99ص

لبمه  شهیگقطک نمهاا ریهعگا  ااتهات صهفات کمالیه  و  مالیه  مبهل رسهت،           بهتری  تفمیر ب  ارلای 

قههت الفهها  تا بههعوا سهها  گفههت  ر  بهها   کیفیههت تا ، بهه  بعاونههع ر  حقی...کرسههک، تمههعا، نههاول و

بهه  میگههای مجههازی بهها   ت ویههلو  حمههل راللههت لفهه   ا از وههانر تا  ی لههع   (22نمههاا، ص)اسههت 

الفها  بهر  وم میگها مشهترک ر      قا هل انهع   که   اوت بها ایه  تفه    انمهک پییرنهع   را  از میگهای اصهمک  انم

ممههاریت محمههدا و میقههدل وضههب شههع  اسههت و ر  وضههب بههدر ر  تمههاچ احههدال الههم ر  محمههدا و 

ریههعگا  روچ مگتمههق بهه  جاالههک، محمههدر شتمههتری، حاههیم سههتاوا ی،      . میقههدل، حقیقههت اسههت 

  (244-14، ص9319شیدا، . )تممک استمبصع ا،  تا تا ک و  داری 

مهک تهداا مگاهراا مجهاز  ا به  رو گهرو  ریاهر تقمهیم          ،قرتا و لآهت  تد می  ر از مگظرگا  وقد  مجاز 

ک  ا سک، ابهد اسهحا  اسهفراییگک، ابهد ممهمم اصهفهانک، ابه  تیمیه ، ابه  قهیم و           مددا ابد لبربک . کرر

بربهک ریاهر دهدا    . رلک اناها  کهرر  انهع   محمع امی  شهگقیطک  وقهد  مجهاز  ا ر  لآهت و نمهدص شه      

محمع به  بهدیا مگهعار و مگهی  به  سهییع از مالایهاا،  بهد الحمه  الجها ی التآهعاری و  بهد لتهعا               

ولههک  ،، اناهها  کههرر  انههع حمههی  بهه  حامههع از حگابمهه  و راور وههانری از وانریهه  مجههاز  ا ر  قههرتا   

، 2جبههک تهها،  ابهه   گههک،  ، 255، ص2ج 9159،ز کشههک. )وقههد  پیدسههت  اسههت  ر  لآههت  میتقعنههع

 (93، ص9111، اب  تیمی ، 924، ص2، ج9191، سید ک، 111ص
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 ای قائالن و منکران مجازادله

مطهرم  بمهیا ی از اسهمد  لآهدی     ل و ایجهاز و گفتمهاا ت ویهل و تشهتی  و اسهتیا   و تمبیه      رل مجاز ر 

و نقهش تا ر   رایگهع تحهدل و تش،هاص       ی یهظ ممههم  که  از  ممهف    بعوا تا ک  به  مبابه   . مک شدر

بهه  تگاسههق الفهها  بحهها شههدر، اصههطبم قههرا راری بههدر بهه  نههع  نشههاا رارا راللههت اصههمک و   میگهها

یها لفه  ر     هد ی که  گفته  مهک شهع  هبا  ممه          االفا  و  مبت یها تمبهیبت   استیمال ت ب تمگط

 مدضهد  له  اسهتیمال    نفه   یر  و قمهع بیهاا میگها   که  به  ا ا   بهدر  مجاز است ب  ای  میگها  با مد ر 

مجهازی اسهت و بهرای اقتاها ات و لهدازچ       ،بهرای مدضهد  له     ،نشع  است بماه  اسهتیمال ایه  اصهطبم    

 ایه  حقیقهت مرتهق میمهدل بهدر تها ایه  که          .تا ک  از  ریت قریگ  صا    رانمت  مهک شهدر، حقیقهک   

تنهاا گمهاا   . یع  شهع استفار  لتا ت مجازی ر  میگهای مدضهد  له  تدسهخ بربهک نها به  دهالش کشه         

 ممهتماچ نفهک و ر و  پگهعا ی    ک  به  میگهای ر و  و قابهل نفهک مهک باشهع      مجاز استیمال  کرر  انع ک 

مهک   ،به  ایه  اسهاا   از بها  مجهازی امهر ر و  و قابهل نفهک بدانهع بهدرا         قرتا است، و برو ک تفمیر

اهراا مجهاز   مگرو،  ابطه  مطهرم شهع  اسهتا یاهک، قها با مجهاز،        ایه   تداا گفت س  ریعگانک ک  ر  

بهر محهد  حهل ایه  ممههم  اسهت که  دادنه  مهک تهداا الفها   ا زمهانک که                ،نظری   وم میگاسدچ، و 

از تگههال سههطح لههالک  نمایههع، ت ویههل و تفمههیر کههرر تهها  میگههای وههانری تا متگههاقح و سههطحک مههک

 .، مگجر ناررر...ب  مجازگدیک و یامیگای کتا  مقعا  مدگیری شدر و 

 ادله موافقان مجاز

ای ک  قا با مجهاز به  تا اسهتگار مهک کگگهع  ریهاا یها تاک نحهد  و سهابتا  مجهاز ر            تری  ارل مهم 

نهای زبهاا لربهک مهک رانگهع که  ر  ببجهت و  مهاحت         ای  گرو ، مجهاز  ا از اسهمد   . اربیات لر  است

و ب  ای  ترتیهق ر  تیمهت محتهدا و مفهانیم حقهایت و تتهی  یهظ ممههم  و اسهتعالل لقمهک و مگطقهک            

از یههظ سههد، بهه   ههد   نفههک مجههاز  میههعی و سرندشههت سههاز را را  ههد ی کهه جربههک بهه  تا نقههش کو ت

باص، ببجت قرتا  ا ک  از با زتری  و لمیهت تهری  و ه  الجهاز اسهت تگهال مهک رنهع و تشهفت  مهک           

سازرا و از سدی ریاهر، بها لگایهت به  ایه  که  تفمهیر حقهایت قرتنهک از جیهر  ناهی  و کانهال مجهاز و              

، اناها  مجهاز   جک مد هق تحریه  مفهانیم صهفات کمالیه  و  مالیه  بعاونهع مهک گهررر         نای بباسمد 
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ی کمهها ایهه  کهه   ههرن حههی  ایهه  اسههمد  از قههرتا تههعالک کگگههع    انههامطمد  اسههتر  تفمههیر امههر 

نامد قیت ر   رایگع و شهید  انتقهال مفهانیم میگهدی و جیهر حمهک به  ماا تهانک اسهت که  مرتهق به              

 .  نعماریات و حمیات سر و کا  را

احت و به  ایه  ترتیهق    ببجهت و  مه  رالیل مدا قاا مجاز ر  قرتا ر  بهبل ا تتهار و تیامهل مجهاز بها      

ا تتههار و نقههش و  ایاهها  ایهه  رو، ر  الجههاز قههرتا و تفمههیر پههییری قههرتا بهه  سههطحک کهه  بتدانههع    

به    انهک که  از ااهر ااتهات صهفات بشهری و  مهمانک و مهاری          ا از شهرک و گهم   ههم   برتیگع تفمیر و 

 .بعاونع ب  و در مک تیع، قابل بر سک است

گهد ی،  ر هانک، اسهاا ک، زماشهری، تمهعی،  اهر  ازی و بمهیا ی از اریتهاا و اصهدلیاا          یاب  قیته  ر 

  ها ی   مجهاز  ر  زبهاا لهر    مهک رانگهع و میتقعنهع   یاک از لهدازچ زبهاا لربهک      ا تقمیم حقیقت و مجاز

ور یهت اسهمد  نهای     ک نمهتت به  نهر زبهاا ریاهر،     مه  زبهاا لربه   است و یاک از امتیازات با گ و حُ

مشهال القهرتا میتقهع اسهت     ت ویهل  ابه  قیته  ریگهد ی ر  کتها  ا زشهمگع بهدر،       . مجازی ر  تا است

: ک  لهر  ر  سهتظ و  وه سها  گفهت  بهدر و منبهی تا مجهازات را نهع که  از تا  ممه  اسهتیا             

م، کگایه ،  یاهام، ماا هق واحهع و     تمبیل، قمهق، تقهعیم، ته بیر، حهی ، تاهرا ، ابفها، تیهریح، ا مها        

ماا ق  مب، استیمال  مهب بهرای واحهع، اسهتیمال واحهع و  میهب بهرای ااگهی  و قمهع از اسهتیمال           

 بهک تها،   ابه  قتیته ،  . )اسهت  لف  مامدص برای میگای لاچ و اسهتیمال لفه  لهاچ بهرای میگهای بهاص      

یهار شهع  تمهع  اسهت و     ی اسهمد   او ر  ارام  تمریح مک کگهع که  قهرتا به  اسهاا نمه       ( 22، ص9ج

ی تر مه  کهرر   هد ی که  اماهاا را ر      بعیهک اسهت که  نمهک تهداا قهرتا  ا تنرگهاا به  زبهاا ریاهر         

زبههاا نهها  ا از اصههل بهه  لربههک  انجیههل  ا از سههریانک بهه  حتشههک و  ومههک و نمرگههاا تههد ات و سههایر   

از اتمها  رار   ی لربهک ر  مجه  او رلیهل تا  ا ر  ایه  مهک رانهع که  نهی  زبهاا به  انهعاز          . تر م  کهرر 

 (نماا. )نشع  است

او لامههل اصههمک تهه ویبت  اسههع و  یهه   الگههاا و ممحههعاا  ا کهه  قههرتا  ا بهه  تگههاقح، اسههتحال  ر     

، مهتهم مهک کگگهعا لهعچ شهگابت اسهرا  و ناهات بهعیب         ..لح ، تشفتاک و پریشانک نظهم، و ابتب هات و  

  ت ویهل مشهال القهرتا  ا    مجاز و صهگیت نهای ببجهک مهک رانهع و نهع  اصهمک بهدر از ته لی  کتها          
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کتها    که ،  مهک رانهع و ارلهک مهک کگهع       ی  ممحعاا و تفمیر سمت بگیهاا و  اسهع از قهرتا      ب پاس

و بیهاا زیتهایک قهرتا و   هب تگهاقح و      دضهیح مداضهب مجهاز و  ریهت اماهاا تا،      به  نهع  ت    ا بدیش

یهه  بیههاا کهه  او بهها ا (1نمههاا، ص. )بهه  ناهها ه ر  تو ر  اسههتاک نظههم و سههطدم میگههای تا تشههفت

لر  ب  ناا مار  مهک گدیگهع باها ری تا اسهت که  قهداچ ابهعاا و بقهات  وم به  تا اسهت و به  زمهی              

، میتقهع اسهت مجهاز    مار  مک گدیگع ک  مگشه  و متهع  بمهت اسهت و انمهاا نها از تا نیهرو مهک گیرنهع         

« مُّهه   َاَِيةَهه   فَأ   »ر  قههرتا ر  تیههات  بهه  ایهه  ترتیههق دگههع میگههای مشههاب   ا،ر  زبههاا لههر   ایههو اسههت و 

 (11نماا، . )تطتیت مک رنع «ک مهاتهم  ک الحرمات(: 1: احاا ) َيَأْزَياج    أ مََّهِته ه مْ  » (1: قا ل )

 ا لهعچ شهگابت صهگیت     انهل کتها    کفهر و ضهبلت  اب  قتیت  لامل اصمک رسهت یازیهعا به  شهرک و     

شهع  و به  رلیمهک ناریهع  گهر ت       دگهاا وا ر  میتقع است مجهاز ر  تهد ات و انجیهل نهم     امجاز مک رانع

ر   نمها ی ر  تفمهیر ایه  کهبچ    »: مهک ندیمهع  . بمت لظیم به  شهرک و اگدیهت گر تها  شهع  انهع       ،تا

بهه  اشههتتا    تهه  انههع و حقیقههت تا  ا بهها « ذنههق الهک  بههک  »، « بههک  لههدر»: بها   ممههیح لمیهه  المههبچ 

ده  که  مهک گدیگهع بها گ تهر       تا تک ر  والرت مشهتت  سهابتگع، ر  حهالک که  بعاونهع از      م ه پع ی نَ

او ر  ایگجها پهع   ا به  میگهای مدضهد  له  بهدر نمهک رانهع بماه  تا           ( 11اب  قتیت ، بک تا، ص)« .است

  .تا،  حمت و نیاک و لطد ت حمل مک کگع ا ب  میگای مجازی 

نقطه  لطه  و لایمهت، و     التبجهۀ  ییگهک  سهرا    محمع شهری   ر هانک ر  کتها  نهای مانهعگا  بهدر      

تاامهل ببجهت نشهاا مهک      ر  مجهاز مهک رانهع و نقهش تا  ا     ببجهت  ا ر  اسهالیق و صهگیت     شام  قم

نها به  اسهمد     مایه  الجهاز قهرتا  ا و هدر  مهبت و پها        نمرگاا ر  کتها  رال هل االلجهاز به     . رنع

تمههیل الجهاز تا مهک    میتقع  اسهت حهی  مجهاز مد هق بهرنم بهد را نظهم قهرتا و          ،مجاز مک رانع

ر  انتاهها  الفهها  و نظههم  مههبت بفیهه  و بههعو  از  تگههها کهه   مههاحت و ببجههت  اارلههای  او  .گههررر

بهک نیهاز مهک رانهع،      حت و ببجهت  ا از اسهمد  نهای مجهاز    ایه  ترتیهق،  مها   ب  اقالت زباا مک رانع و 

 مفهههدچ و قممههروکهه  مطههابت واقییههت و حقیقههت الجههاز قههرتا و  مههک بدانههع ارلههای سههطحک و سههتظ

نهای از ایه  رسهت الهم از شهیر و نبهر بهک بگیهاری ایه           سه   بها مبهال   . ببجت و  ماحت نمک باشهع 
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، 2 ر ههانک، بههک تهها، ج) ارلهها  ا اابههت مههک کگههع و نقههش مجههاز  ا ر  ببجههت و الجههاز بیههاا مههک کگههع 

 ( 591ص

مههک  کاقطههاب ، از انههدا  تا اسههت،..ی  و ایجههاز ومجههاز  ا کهه  اسههتیا   و تمبیههل و تشههت نههامترر  صههگیت

  تا مهک دربهع، بهازوانک مهک رانهع که   مهاحت به  تا متاهک اسهت و مهرار و            رانع ک  ببجهت به  رو  

به   ع که   ر مهک کشهگع، و شهتراا سهتد ی مهک رانه      مقمعی مک رانع ک  تا  ا نیادکا اا ب  سهمت بهد  

ور یههت مههرراا  تا کهه  از بههبل مههک رانههعی ممههابق  صههد ت مههک گیههرر، و متهها ز   ی تا، واسههط 

که  بمآها و سهاگد اا به      مهک رانهع    مایهۀ رسهت   ا و تاشهدر   سمحشد  و تدانمگع ب  تمدیر کشهیع  مهک  

 بهه  از  ریههت تا نههای مههک رانههع کهه  رانشههمگعااپمهه    یههت گر تگههع و نههاچ تو  شههعنع و ی تاواسههط 

 ا  ده  بمها کتها  نهای به  ناها ه ر تو رنهع و تمهاچ نهم  بهدیش           ع ونرصیدر کرمعا ج و مگازل بمگع 

 ا به  سهدی تا میطهد  راشهتگع، تها ایه  که  ایه           دیشلگایهت به  ر  ای   ا  صهر  کررنهع و ناها  و    

نهی   ههرری زمههانک که  ر  بهها   الجههاز سها  گفههت دهها      . متحها یههظ لمههم  عیهع و بههاص گرریههع  

مایههت  اههل و  ا نعاشههت  هها ایهه  از تا یههارتو ی کههرر و تا  ا پایهه  و ا کههاا الجههاز رانمههت و تا    

 (529نماا، ص). رانمت

میتقهع اسهت که  مجهاز     « میتهرک اققهراا  هک اقلجهاز القهرتا     »سهگ  بهدر   سید ک ر  کتها  گهراا  

قهرتا سهاقخ شهدر زیتهایک نها تا سهاقخ بدانهع         قرتا است  د ی که  اگهر مجهاز از    ا الیگفظ الجاز 

رتا از حههی  و تدکیههع و کگایههات راسههتاا نهها وا ههق و الزچ مههک  شههع و بهه  تتههب تا، بههالک شههعا قهه 

 (991، ص9، ج9199سید ک، . )گررر

و  ماشههری صههاحق تفمههیر الاشهها  و  اههر  ازی صههاحق التفمههیر الاتیههر       رههدا زنماا مفمههر

تیهاتک قرتنهک  ا که  قریگه  صها    مهانب        و بمهیا ی از مفمهراا   الماو ری صهاحق ته ویبت انهل المهگۀ    

بهدر، بها لگایهت     میگهای جیهر مدضهد  له      مدضد  ل  و وهانری تا مهک شهدر بهر     میگا حقیقتک و حمل

تنهاا نه  تگهها مجهاز  ا  هایا      . ، تفمهیر کهرر  انهع   ر  الفها   مجهاز  یقهت بهر  از حق ب  اصهدل حمهل میگها   

رانمت  انع بماه  اصهرا  بهر حمهل میگهای حقیقهک بهر مدضهد  له   ا ر  بمهیا  مداضهب گمهرا  کگگهع  و              

بهه   ههد  مبههال  اههر  ازی بهها اسههتگار و ت ییههع تفمههیر    . مد ههق تحریهه  میگههای قههرتا رانمههت  انههع  
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ََْاهههي    ةَههههْلََّ اْهَاَتَِمهههَ  َياه َّهههَضَِيا   َيَمهههِ  »زماشهههری ر  تفمهههیر تیهههت    ُههههِ قَه َاَُ َياْيَْاق  َجَضت ُْ ههههَّ قَههه ََ َّهههَ   ا يا اه َُ قَههه
ههِ ة ْ هه َ  ل َ  َُههَِهي َشضَّ ََِ   َيتَه َُ َْ تمدیرسههازی ، ایهه  تمبیههل  ا مجههازی بهه  تیتیههر  (19: زمههر) «َمْطَلةَّههِ   يََتَضتهَههَ  ح هه

جمهدلک ر  قتاه  او اسهت تفمهیر مهک کگهع، سه          لظمت بعاونع  د ی ک  نم  دیها به   هد  م    از

ظ یههدری از پیهامتر اسهبچ ر     زمهانک که  یه   » : با حعیبک از لمر ناول استشهار مهک کگهع مهک  رمایهع    

 ا به  یهظ اناشهت،  زمهی   ا     نها  تسهماا  بعاونهع  : گفهت  و سهدال کهرر  ر   وز قیامت با    یل بعاونع 

مهک   ،سه   تا  ا تاهاا مهک رنهع     ،مهک گیهرر  ... بهر یهظ اناشهت ریاهر و     ا ب  یظ اناشهت، کهد  نها    

زمهانک  : کشها  گفهت  . گدیع م  مالظ استما پیامتر اسهبچ بگهع  کهرر و از ایه  سها  او تیجهق کهرر       

یهر نمهاا مطمهق  ا  همیهع  بهدر        ایه  میگها اسهت که  او از ایه  تیت     ک   میح تری  لر  مک بگعیع ب

  گر تگهک و نه  اناشهتانک و نه  تاهاا      که  بهاو  راشهت که  نه      ، ایه  ک  لمما بیاا ر ک کهرر  انهع و تا  

 ههم او ایه    . مهک  همیهع    شهرر  ا به   هد  ببصه  و    او ابتهعا و انتههای نهر دیها      .  کا  استک ررارن

ک را ر و که  اونهاچ  ا به  تحییهر وا مه      را ر اوو ا یهال پهر نیتتهک    بدر ک  ای  راللهت بهر قهع ت تشهاا      

، 29، ج9124 اههر  ازی، ) «.او تسههاا اسههتانجههاچ نههر کهها ی کهه  مهها تمههد  کههرر  نمههک تههدانیم بههرای 

قتاهه   ا بهه    ،نمرگههاا المههاو ری ر  تفمههیر ایهه  تیههت    (913، ص1، ج9149ا زماشههری، 193ص

شههر ایه    : ر هد ی که  گفته  مهک شهد      ا، مهک رانهع  کگای  و تیتیهر از جیهر تا   :ییگک ،میگای مجازی تا

  ر  ایه  یها رسهت  است، و امر  هبا به  رسهت  هبا اسهتا اسهتیمال قتاه          دگی  ر  رست و قتا  او

ی  اگهر تنره  که  گفته  شهع  ر  قتاه  و رسهت و یمه         ،و ایه  دگهی    سیا ، ا ار  از نیرو و قع ت را ر

بهه   (945، ص9المههاو ری، ج. )قههد ت و نیههرو او اسههت بههرای بیههاااسههت ر  حقیقههت، وصههفک  بعاونههع

مجهاز، نیاهدتری  و تسهاا تهری   وه بهرای ت ویهل تیهات متشهاب            ممه  تیتیر زماشری لمم بیاا مه  

زماشههری، . )کههبچ بعاونههع الههم ر  قههرتا و سههایر کتهها  نههای تسههمانک و سههاگاا پیههامتراا اسههت    

 (913، ص1ج، 9149

ریههع  شههع  اههر  ازی بهه  تتههب زماشههری مجههاز  ا از صههگیت اربههک و اصههل پییر تهه  شههع  ر  گفتمههاا 

انهع که  حمهل حقیقهت الفها  به  میگهای مجهازی و جیهر مدضهد  له  ر             الرا  رانمت  و اذلاا راشهت   

سازکا  و  رایگع محاو   لربهک اسهت و نرگها   ممه  یها الفهاوک به  کها   ور که  قریگه  صها    حمهل             
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تا  ا ب  حقیقهت الفها  متیهی  بعانهع به   هد  بدرکها  و اتدمهات ر  ذنه  و قهد   انمهۀ شهگدنع  به               

 .میگای مجازی بدر باز مک گررر

 لمههم  جهاز  ا رقیهت تههری  و لطیه  تهری     اهر  ازی بها تا کهه  لمهم بیهاا و بهه   هد  بهاص اسههالیق م       

ضههب بههدر بهه  اسههمد  و ر  بمههیا ی از مدا ی رسههتاا  زبههانک لههر  مههک رانههع و تا  ا سرشههت  عانههعمی

باو مگههع اسههت کهه  حقیقههت بهه  مجههاز ر  الفهها  بههعوا ضههدابخ و اصههدل و رالیههل   ،مجههاز پایتگههع بههدر 

-مد هق گمرانهک و ت ویهل  اسهع اسهت و ممهیر  ا بهرای سهدت اسهتفار  و سههل           شرلک، طیک لقمک وق

او میتقهع اسهت پهییره لهعول از حقیهت به  مجهاز بهعوا قریگه           . اناا ی و تفمیر ب    ی باز مک کگهع 

مهبب نهی  گها  مها نمهک تهدانیم باهدییم         (191نمهاا،  . )ا رصا    و رالیل قطیک نیو گها  حجیهت نهع   

 مههمانک نعا نههع بماهه  جههرن از تیههات ر  ایهه   ابطهه ، سههیارت و شههقاوت      بهشههت و روزح حقیقههت

یهها ایهه  کهه  باههدییم نمههاز دیههای نمرههدا ا یههال مشههاص بهها شههرایخ و  . نیادکهها اا و بههعکا اا اسههت

 (نماا. )ا کاا باص نیمت بما  مگظد  تگدیر قمد  با ذکر بعاونع است

بههر حقیقههت اسههت، اگههر رلیمههک  اگههر ب ههییریم کهه  اصههل ر  لمههم قههرتا حمههل تا  » : او مههک ندیمههع

مگفممک اقام  شع که  حمهل تا بهر حقیقهت  ا متیهی  رانمهت ر  ایه  صهد ت اسهت که  به  مجهاز             

اگهر مجهاز نهای و هدر راشهت  باشهع که  و ه  بازگشهت تا  ا به  امهر مجهاز تییهی               . باز مک گهرریم 

شهع دگهاا که     نشع  باشع مار ای  ک  رلیمک ر  ای   ابطه  باشهع که  ایه  تییهی   ا وا هق کهرر  با       

   ههروم حقیقههک اسههت و ر [بههرای بعاونههع سههتحاا ] مههک گدیههع قتاهه  و گههر ت  و لفهه  رسههت  

ای نهعا یم که  کهبچ از تا صهر  کگهیم ولهک زمهانک که  رلیهل اابهت           مامدص باا  مک  ور و دها   

« .کرر ک  حمل تا بر ودانر تا ممتگب اسهت ر  ایه  صهد ت حمهل تا بهر مجهاز ر سهت مهک شهدر         

  (195، نماا)

مفیهع بها تا که  و هدر مجهاز  ا مهک پهییرر تمهریح مهک کگهع که  حمهل بهر میگهای مجهازی                 شهی  

پایتگع به  ضهابط  و مییها  اسهت و لهعول از مفهار وهانری قهرتا و  وی تو را به  ت ویهل  ا  وا مهک            

بهر تا اسهت که      نهامترر  .   جیهر تا مهررور بدانهع بهدر    شما ر ک  بر حجتک میتتهر متتگهک باشهع، ر   

قرتا نماا ساا ک  بهدر تمهریح کهرر  بهر لآهت لربهک نهازل شهع ا از ایه   و ماا تهاا قهرتا که              
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ر  قممرو ای  زبهاا مهد ر بطها  واقهب شهع  انهع، بایهع مفهانیم تا  ا بهر اسهاا قدالهع کهبچ لهر               

 ر  محمهک بههدر که  اقتاههات مهک کگههع،    کها برر اسههمد  مجهاز  تا قدالههع،  ر یا هت کگگهع کهه  یاهک از   

التمههار بهه  مفهههدچ وههانری تیهه   ا نهها وا  ( 992: الههرا )وی ر  تیههۀ ذ  ( 5ص ،9311 مفیههع،. )اسههت

مک رانع، ده  تناه  الزمهۀ پهییره   ی قها با تگاسه  و حشهدی  لامه  ر  نطهت ذ یه  ترچ اسهت، از            

 (211، ص9393سههییعی  وشهه ، . )ایهه   و میتقههع اسههت کهه  بایههع ممتههاچ بهه  مجههاز ر  لآههت بههدر  

ر  مقعمه  کتها ، مجهاز و اسهتیا    ا      «تماهیص التیهاا  هک مجهازات القهرتا     »کتها   المیع  ضک ر  

نیادتری  میَرن یها ابهاا  نمهایش حقهایت و پرسهدر تهری   ریهت انتقهال میگها مهک رانهع و ر  نمهاا             

ََِ اهِّرهَ اَ  اْهض ْ هَيَاتمَ  »تیهۀ  کتا  از  َُ یهل  هک المهرار یاهرج الاهبچ له  بیهر        ووالت =)( 1:  اتحه  ) «اْاه

هَّههَِخ  » تیههۀ تهها( ...السههتیا   و نههد  ا یاههدا المههرار بهه  المجههاز المههمدک الههک  ا َِ  «َمههْ  َرهه ر اْهَلْحههَلاَخ اْه
ونههی  اسههتیا   والمههرار بالدسههداا نگهها الاههبچ الافههک یمقیهه  الشههیاا  و االنمههاا        =) (4: اههههِخ)

اسهتیا   ت ویهل و   به   هد  ببصه  بمهیا ی تیهات قهرتا  ا بها اسهتمعار از اسهمد  مجهاز و            ...(الشتی 

 (294-9، ص9149، المیع  ضک). تفمیر مک کگع

ببجهت و تتهی  نقهش و  ایاها  تا      مطالیهۀ مجهاز از  ناهی     یی مطالیه  ب  نظهر مهک  سهع به  اضها       

لفهات تا و نقهش   الجهاز اربهک ر  قهرتا و ا کهاا و م      ر  ببجت و نمرگهاا از  ریهت بر سهک دیمهتک    

و قممهرو حقهایت ر  قهرتا و نا سها و      میجها ، از ناها  گمهتررگک   مهال الجهاز و   مجاز ر  شهال رنهک ک  

نهها ناکهها ک بههدرا میههانک  مههبت و الفهها  وههانری و حقیقههک ر   سههانعا میههانک تسههمانک و مماههدتک   

اناهها  مجههاز ر  قههرتا اماههاا ناپههییر اسههت و حههی  تا ممههاوی اسههت بهه    ،قههرتامحههعور و الیتگههانک 

که  مهک تدانهع ر  و هدر و تحقهت مجهاز ر  قهرتا        رلیمهک ریاهری   . حی  یظ قممت الظم قرتا اسهت 

مطرم کرر ایه  اسهت که  قهرتا حاایهت از حقهایت بمگهع تسهمانک مهک کگهع و انتقهال تا به  مفهررات              

زبانک ر  قالق  مبت لاری نهاقص و نا سها اسهتا کها برر مجهاز و اسهمد  کبمهک مجهازی مهک تدانهع           

 .کمظ کگع برای ناریظ سابت  پیاچ نای با گ تسمانک ب  اذناا بشری

حقیقهت به  میگهای تنره  که  مطهابت       /حقیقهت و مجهاز  »به    مجهاز با دشم پدشک از کها برر   :بر سک

ی میگها  واقب است و مرار  هعی از تا مهک شهدر، و مجهاز که  ر  نقطه  مقابهل تا قهرا  را ر و  گته          
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نمههتت بهه  میگههای لر ههک و ممههطمح تا ر  ناهها  اربهها و   (جیههر واقههب) تا اشههتقاقک میمههدل لآههدی و 

ر  میهاا  یهظ امهر  ها ی و سها ی ر  زبهاا لربهک و        ،«، ر  نار مگاراا تا جمت  یا ته  باشهع  اصدلیاا

بهدر  و از تا به  حیها یهظ ابهاا  ممهتیع و  هد  الیهار  که  بازتها  رنگهع              محققاا و ندیمهگعگاا 

، اسهت به  کها  مهک   ته ، از      ...تمهآیر و  نمهایک و حقایت با گ و جیر محمهدا و یها اجهرا  و بها گ     

ای  شار  و    حقایت و پیهاچ نها به  صهد ت زیتها،  هیا ، پهییر تگک و رل هییر تمهدیر گهری مهک            

ی به  مبابه    ، و نرگها ر  پیشهاا  لقهل  میهک از تا    و  ها الیگفهظ سهابتا  زبهانک بهدر  اسهت      شع  

بهه  . باشههع، محمههد  نمههک شههع  اسههت وه یها لممیههاتک کهه  تههعالک کگگههع  امههر ر و  و نفههک پههییر  

زبهاا قهرتا ر  محهاو   و گفتمهاا از سهتظ وشهید  نهای گفتها ی و بیهانک           که   نمی   د  از تا  ها 

لگایهت به     ابه تفار  کهرر ، شهاک نیمهت که  از ایه  اسهمد  و شهید  ر  انتقهال میگها بهدر           لر  اسه 

سههتیمال کههرر  ا، شهه ا محتههدا قههرتا و انمیههت و ور یههت ایهه  پهها ارایم ر  تفهههیم و تمههدیرگری ت 

ر  قالههق  ر  قههرتا نهها اکهه  وییگههک نهها و صههفات و حقیقههت پعیههعن قابههل یههار رنههانک اسههت  .اسههت

یها قتهل   . ، بیهاا مهک شهدر رو حالهت را ر    ...نای اربک ددا اسهتیا   و مجهاز مرسهل و کگایه  و    اسمد 

. شهگابت  شهع  اسهت و یها قابهل تشهاص نیمهت        تاتا، حقیقهت و مانیهت اصهمک     از بیاا وییگک نا

مهک تدانهع مجهاز     ی تا،ر  ایه  حهال الفها  یها  مهبت به  کها  بهرر  شهع  ر  بها             ر  صهد ت اول، 

ا ار   یباشع و نمرگهاا، به  رلیهل قطیهک و تجربهک مهک تهداا مقمهدر مهتامم  ا از بطها  ر  بها             

ََ اهه َّْأخ  َرهْتَهِ »ای مها بها تیه    به   هد  مبهال زمهانک که       . میگای حقیقک یا مجازی تفایظ کهرر  َُ « َياْرهيَه

بهه  سههفیع  و مگههتو اشههتیال تتهش بهها سههر انمهاا  : «واشههتیل»ر  ایه   هها   . ا مههک بههدانیم (1: مهریم )

نشهاا رار  اسهت که  از اشهتیال      لیگهک  تجربه  . نهعا ر  بها نهم   نی  گدن  تدا هت و مطابقهت   شعا تا،

تشهتی  و اسهتیا   و    ایه  تیهت از  ناهی     لهعچ تفمهیر و ت ویهل    .گها  مهد سهفیع نمهک شهدر     سر نهی  

نه  تگهها    تا و اصهرا  بهر   مجهازی و احتهراز از نفهک حقیقهت الفها       نهای راللهت  از استیمال بدر را ی

از حقیقههت و واقییههت  بیاانهه  حمههل بهه  حقیقههت الفهها  بماهه  ممههۀ یههار شههع   ا مدنههدچ مههک سههازر 

  .است ک  سات گمرا  کگگع  است و ممعاقک  تجربک و لیگک

کهه  از اسههمد  نههای اربههک بههرای شههگابت و تدصههی  تا باهها  گر تهه  شههع    تنرهه  ر  صههد ت روچ، 

ر  ایه  حهال،   تگهانک بمهیا  نهادیا را یهم،     او  و مانی هت  ذاتک اسهت که  مها ر  مهد ر حقیقهت      ،است
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نردگع حمل میگا بهر حقیقهت الفها  متیهی  اسهت ولهک نفهک کمهک تا ر  بمهیا ی مهدا ر ا میگهاا            

رر ولهک ایه  به  مبابهۀ     از حقهایت لمهم بیهاا ر  ت ویهل متشهابهات اسهتفار  که       مک تداا . باش نیمت

ی که  ر  زبهاا لربهک و هدر را ر، و برو هک تا نهم نهامما  و        ی لیگک و قابهل مبحظه   یظ قریگ 

بها اسهمد    ر  بها   بعاونهع  ا   مک گیهرر، ولهک نمهک تهداا حقیقهت الفها         قرا  لا ی از راللت نیمت،

به   هد  مبهال بعاونهع رسهت      . مانی  سمیک یا نقمهک کهامب نفهک کهرر     مگفمم قریگ   یب  بهان مجاز 

شههگدایک و بیگههایک را ر الاامهها ایهه  شههگدایک بهه  میگههای ایهه  نیمههت کهه  مههاری و حمههک و     قههد   و 

کگایه   » بازگشهت به  میگهای مجهازی به  محهح لتها تک        . ممانک و محعور پییر نمرهدا مها باشهع   

ر و تیمههت و انعیشهه  پیرامههدا صههفات بتههری و تیههات  مههک کگههع احیانهها بهها  تفاهه « از  ههبا صههفت

سهااوا  اسهت ر  کگها  حمهل میگهای حقیقهک صهفات الههک به  میگهای           . متشاب  بعاونع  ا بمت  است

به  انعیشه  ایه  تگاسهق و لظمهت کمالیه  و       با تد   ب  قریگه  قطیهک مانیه  یها صها         –مجازی تا 

 .جا ل نتدر بلی  بعا از نظرگا  صفات بتری او پررابت و از تا 

 : دالیل منکران مجاز

 ی هد ی که  یهار تو    . ریعگا  اناا  مجاز ر  مقابل ا مها  امهت و نظریه   مههد  مطهرم شهع  اسهت       

نمهتت رار  شهع     ابهد لمهک  ا سهک، ابهد اسهحا  اسهفراییگک، ابهد ممهمم اصهفهانک         ب  شع ای  ریعگا  

است ولک رکتر لمک به  ذ یهاا الجیفهری الیگهای بها نقهل ریهعگا  لممها، انتمها  اناها  مجهاز  ا به              

به  نظهر مهک    ( 9249، ص9241الجیفهری الیگهای،   . )ا رار یهار شهع  مهد ر تشهایظ قهرا  مهک رنهع       

 سههع اولههی  کمههک کهه  ایهه  ریههعگا   ا مطههرم کههرر و ر  ااتههات ریههعگا  بههدر پا شهها ی کههرر ابهه    

به  ایه    ابه  قهیم   به  ایه  ترتیهق شهاگرر او     ( 93االیمهاا، ص بک تها،  اب  تیمی ، . )تیمی  حرانک است

ریههعگا   وی تو ر و پگجهها  و هه  ر  اناهها  مجههاز  ا  مههب کههرر، و تا  ا از  ممهه   ههاجدت دها گانهه   

ی تا انههل ت ویههل پایهه  نههای ریهه   ا تاریههق و حرمههت قههرتا  ا ضههایب و   رانمههت کهه  بهه  واسههط  

 ( 132، ص2، ج9149اب  قیم، . )ای ایماا  ا نابدر کرر  انعشابم  ن

مهتقل را ر  ته لی  م  از  مم  میاصهرانک که  به  اناها  مجهاز سهات پها مهک  شها ر و ر  ایه  زمیگه            

وی مجهاز  ا ر  لآهت و قهرتا نقهع کهرر و جهرن از ته لی  کتها  بهدر          . محمع امی  الشگقیطک است
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. بعاونههع از اونههاچ و بیههال بهها ک نههای انههل ت ویههل رانمههت   ا پیراسههت  صههفات  مالیهه  و  بلیهه   

ب  نظهر مهک  سهع رو امهر ر  کمیهت بهدر مد هق شهع وانرگرایهانک دهدا ابه             ( 9شیگقطک، بک تا، )

یاههک، . تیمیه  و  ر ههعا اا او بهه  ایهه  نظهر   ههد  کگگههع و بههرای ااتههات تا ممهالک بهه  بههر  رنگههع   

 ههرن و متههانک وههانرگرایک و روچ پههیشتهه ویبت جیههر مگاههتخ و نظامگههع انههل تمههد  و انههل   ی  

ریهعگا  اناها  مجهاز مته ار از تیمهق مهینتک و ر   رایگهع ااتهات         . انل حعیا و تگفهر تنهاا از ت ویهل   

ابه  تیمیه  و   . ریعگا  نای کبمک انل وانر به  نمهتت صهفات بتهری بعاونهع نشههت گر ته  اسهت        

 ا بهر بعاونهع اابهت مهک      ب  تتب تا ابه  قهیم و شهگقیطک حقیقهت الفها  ر  صهفات بتهری بعاونهع        

را ر  هد ی که  کیفیهت تا بهرای     ... تناا میتقعنع که  بعاونهع رسهت، گهده، دشهم،  ههت و      . رانگع

ما مجهدل اسهت و ایمهاا به  تا بهرای مها الزچ و ایه  ریهعگا   ا مدا هت تهری  ریهعگانک مهک رانگهع             

لیهات نشهاا   نهر دگهع مطا   (12شهگقطک، بهک تها، ص   . )نمهتگع ک  انل سگت و  مالت بر تا پایتگهع  

رار  اسههت کهه   ر ههعا اا اناهها  مجههاز ر  تفمههیری بمههیا ی از تیههات قرتنههک بهه  اصههل بههدر پایتگههع  

به  میگهای مجهازی تمهریح کهرر        و یها  نتدر  انع یا ر  تحقیهت از رالالت مجهازی اسهتفار  کهرر  انهع     

 (245، ص1، جبک تاا اب  قیم، 29، ص9193ا اب  تیمی ، 249، ص5، جبک تااب  تیمی ، . )انع

 تقریر دیدگاه شنقیطی

ی حفه  ااتهات صهفات    لبم  محمع امهی  شهگقیطک که  مته ار از متهانک وهانرگرایک اسهت، رجعجه         

ی ت ویههل به  نظهر او مجهاز یاهک از لدامهل مه اری اسهت که  زمیگه          . نهع  ا به  سهر را ر   بتهری بعاو 

 اسههع  ا ممههالع سههابت  و مد ههق گرریههع  کهه  صههفات کمالیهه  و  مالیهه  بعاونههع نفههک شههدر ر     

او بها تا که  بها     (1شهیگقیطک، بهک تها، ص   ). حالک ک  قرتا ب  تیتهع نهازل شهع  و را ای الجهاز اسهت     

نمهاا مجهاز ر  نهار مبتتهاا     )جیهر حقیقهت   ای  ارلا ک  قهرتا نمه  حقیقهت اسهت و ر  تا دیهای      

، از ایهه  جا ههل نیمههت کهه  بمههیا ی مههدا ر و     (ر  ر هها  از ااتههات صههفات بتههری   )= نیمههت (تا

اا بهه  تا رسههت یا تهه  انههع بههالک از ی کهه   مهههد  مفمههراا و انههل کههبچ و اریتههممههاریقک تفمههیر

بههعی  اسههاا  بهها اناهها  مجههاز،     . نیمههت و اناهها  تا ا تگهها  ناپههییر اسههت     واقییههت و زیتههایک 

قها با به  مجهاز  ا یهظ سهر  نفهک نمهک کگهع و بمهیا ی          لممها  رستاو رنای ت ویمارایان  و تفمهیری  
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یانه  بهدر    ا از اسمد  نای ببجت مک رانع و به  ایه  ترتیهق، مهک بدانهع نهم به  ته ویبت وانرا        تا 

او .  رادگهه  تو ر ممههتگع بیابههع و نمرگههاا بههر تهه ویبت مههد ر لبقهه  بههدر ر  سههایر مههدا ر حجههت 

ر  واقهب، از  ممه  اسهمد      ،ز، مجهاز نامیهع  شهع  اسهت    میتقع است نر تنر  ک  ر  نهار قها با مجها   

-شهیر بهر حیهداا ر نهع ،     ا هب   به   هد  مبهال،     : مهک گدیهع  ( 1نمهاا، ص . )نای زباا لر  اسهت 

ی و ههدر نعاشهت  باشههع که  بهه  جیههر تا   زمهانک کهه  به  مجههرر، ا ههب ، به  تا انمههرا  کگهع و قریگهه     

زمهانک که    –تنهاا به  مهرر شهجا        هد ،  نمهی  . یاک از اسمد  نای زبهاا لربهک اسهت    -راللت کگع

، و اسهمد   شهیر ا هب  مهک کگگهع      -ی باشهع که  ا هب  شهیر به  مهرر شهجا  راللهت کگهع         با قریگ 

و ا هب  نهی  مهانیک نیمهت و قریگه  نهم نیهاز نهعا ر         ر  یاهک از ایه  ر  . ریاری لهر  زبانهاا اسهت   

ولک ر  رومک نیاز به  قریگه  را را به  رلیمهک که  ر  بربهک اسهمد  نها مقمهدر  وشه  اسهت و نیهاز             

ب  قیعی نهعا ر و ر  بربهک اسهالیق ریاهر مقمهدر  وشه  نیمهت و نیهاز به  قریگه  را ر و نهر کهعاچ             

 ( 9-1نماا، ص. )ر  محل بدر حقیقت است

لگایهت به     ت ار از تشهعر ر  بهدررا ی از ت ویهل تیهات متیمهت به  صهفات بعاونهع اسهت و         ای  نظر م

ایهه  کهه  مجههاز مههد ر نظههر مدا قههاا ریههعگا  مجههاز امههر ر و  و قابههل نفههک نیمههت، ایهه  واقییههت  ا   

تعالک مک کگع ک  ناا  میهاا لبمه  شهگقیطک و مبتتهاا مجهاز، ناالهک لفظهک و جیهر واقیهک اسهت و           

الفا   ناچ گیا ی نها اسهت و نمهاا دیهای  ا که  قها با به  مجهاز، مجهاز مهک            صر ا ابتب ک بر سر

 .رانگع مگاراا از تا ب  اسمد  لر  تیتیر مک کگگع

ابه  تیمیه  بها شهعت و حهعت مجهاز  ا اناها  مهک کگهع و          : پیشنهاد ابن تیمیه پس از نفیی مجیاز  

 پهه  از نفههک مجههاز،او . و مجههاز اسههتمحاههم تههری  رلیههل او لههعچ پیشههیگ  راشههت  تقمههیم حقیقههت 

ر  کتهها  االیمههاا ر  بهها   .  ا مطههرم مههک کگههع « مشههترک میگههدی = اسههمات متههدا ک »پهها اریم 

حقیقت ومجهاز په  از اناها  مجهاز به  بر سهک وضهب الفها  مهک پهررازر و مهرار از تیمهیم اسهما به                

تیههابیر  مبتتههاا مجههاز، زیربگههاتشههرم مههک رنههع بجههای نظریهه  وضههب کهه  ر  نههار   حاههرت ترچ    ا

از  (99ابه  تیمیه ، بهک تها، ص    . )ی اسهتیال  ا مطهرم مهک کگهع    حقیقت و مجاز اسهت، نظریه    تقمیم

ریههعگا  او قالههق میگهها بههرای الفهها  ر  نگاههاچ اسههتیمال  یاتهه  مههک شههدر و نههر لفهه  ر  اسههتیمال  
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( 14نمهاا،  . )بدر، ر  با ت نهای ماتمه  را ای میگها بهاص بهدر و ر  نمهاا میگها حقیقهت اسهت         

  بر میگاسهت و ایه  راللهت تگهها ر  نگاهاچ اسهتیمال تحقهت مهک یابهع و از تنجها           از ناا  او راللت لف

لفه  نهی  گها  به  صهد ت      . یمال، وا هع ا زه زبهانک نمهک گهررر    ک  نی  لفظهک  ها ر  قالهق اسهت    

مطمههت اسههتیمال نمههک شههدر تهها میگههایک مطمههت از تا نقههش بگههعر بماهه  نمههدا   ر  قالههق اسههتیمال  

کههاومک، . )بمههت  بهه  کا بررنههای بههاص لفهه  شههال مههک گیههرر  وی مههک رنههع و میگههای متتههار ، 

نظری  اسهتیمال کمهظ کهرر تها نهامترر  ر  تتهی  راللهت میگها ر  الفها  از پها ارایم            (92، ص9319

مال مهک شهدر بیشهتر    لفظهک که  ر  رو میگها اسهتی    او بها ایه  ارلها که      . مشترک میگدی استفار  کگع

یهها حقیقههت ر  نمهه  تا ناسههت بهه  . 2مجههازا  ر  یاههک حقیقههت ر  ریاههری. 9. از سهه  حالههت نههعا ر

میهاا تنهها که  ر  ایه  حالهت  اسهمات        کیها حقیقهت اسهت ر  قهع  مشهتر     . 3گدن  اشهتراک لفظهکا   

از تنجهها کهه  مجههاز و  از نظههر او، ، و، پهها اریم سههدچ  ا مههک پههییرراسههت( مشههترک میگههدی)متههدا ک 

سهتیمال مهک شهدنع نمه      اشتراک لفظک بب  اصل است، په  الفهاوک که  ر  بهیش از یهظ میگها ا      

ر  ایه  ریهعگا  صهفات    ( 943-942نمهاا،  . )اسما متدا ک انهع و نمه  اسهمات لهاچ از ایه  قتیهل انهع       

بتهری و تیهات متشههابهات به  میگهای مجههازی تا ت ویهل نمهک گههررر بماه  به  میگههای حقیقهت کهه           

اگهر  نفه  مهرار کهبچ اسهتا ییگهک       ت ویهل  از مگظهر ابه  تیمیه    . مشترک میگدی است بر مهک گهررر  

کبچ  متک باشع ته ویمش نمهاا مطمهد  اسهت و اگهر بتهری باشهع ت ویهل اه نمهاا دیهای اسهت            

، نمهاا ممهعا  اصهمک    ...ت ویهل  گهت و بهشهت و یها رسهت بهعا و      : مانگهع . ک  از تا بتر رار  اسهت 

 (931، ص9312محمعی مظفر، . )و  ا ک تا است

سههت نهه  نقمههک و از سمههتک و ی بهه  مگاههراا مجههاز تممههظ  مههت  انههع لقمههک ابهه   ههد  لمههدچ ارلهه 

 . ضی   نو مک برر

 دروغ پنداری مجاز: اولین دلیل

یاک از رالیمهک که  مگاهراا مجهاز به  تا اسهتگار مهک کگگهع، ر و  بهدرگک مجهاز و به  ایه  ترتیهق              

یتقههع اسههت کهه  مجههاز بههرار  ر و  اسههت و قههرتا مگهها،  از ر و   شههگقیطک م. نفههک پههییری تا اسههت

 (29شگقیظک، بک تا، ص) .است
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رانشمگعاا ببجهک از ریهر بهاز بها مدا ه  شهعا ایه  شهته ، به   ر تا پاسه  رار  انهع و تمهایا             : پاس 

میههی  میههاا مجههاز و اسههتیا   و ر و  قا ههل شههع  انههع از ایهه  میههاا پاسهه  سههااکک و قاویگههک قابههل  

 .ت مل است

 هه ا  واالسههتیا   لتگههات الههعلدی  یههها لمههک الت ویههل تفهها   الههعلدی التا مهه ،   : سههااکک مههک گدیههع

صاحتها یتتر  له  الت ویهلا و تفها   الاهی  بگمهق القریگهۀ المانیهۀ له    هرات الاهبچ لمهک وهانر              

اسههتیا   بهه  »: ییگههک( 393ص ،9199سههااکک، . ) هه ا الاههیا  ال یگمههق رلههیب لمههک بههب  زلمهه  

تفههاوت را را تفههاوت ریاههر اسههتیا   بهها کههی  ( کههی )سههتق قابمیههت ت ویههل شههعا، از ارلههای با مهه  

ت که  اسهتیا   را ای قریگه  مانیهه  از ا ار  میگهای وهانری اسهت ولهک ر و  دگهی  وییگههک         ایه  اسه  

 «.نعا ر

ازانک بههی  سهها  ر و  و با ههل تفههاوتک قا ههل نیمههتگع ولههک نمههاا رو رلیههل بطیههق قاویگههک و تفتهه

شهههدلک ) .سههااکک  ا بههرای تفههاوت سهها  ر و  و اسههتیا   بهها تدضههیح بیشههتری نقههل کههرر  انههع     

 (21، ص9311کدشد ی، 

لبمهه   تا تهها ک نمرگههاا میههاا مجههاز و اسههتیا   و ر و  تفایههظ قا ههل مههک شههدر بههی  مجههاز و    

استیا   و جمخ و ر و  حقیقک  ر  مهک نههعا میتقهع اسهت ر  اولهک نهر دگهع کها برر تا مطهابت بها           

ممهاریت واقیهک نیمههت، تاها  حقیقههک و واقیهک را را زیهرا تهیههیو احماسهات ر ونههک و تاها  بهها  ک        

 ا ر  بهدر را ر، ولهک قمهم روچ لهبو  بهر مطابقهت نعاشهت  بها واقهب، بهک ااهر و لآهد              مترتق بهر تا 

 .اسههتا بگههابر ایهه  مجههاز و اسههتیا   بهها کههی  و ر و ، ااههر و نتیجهه  واحههع و یههظ سههانک نههعا ر       

 (921 تا تا ک، بک تا، ص)

ریههعگا  حقیقههت و مجههاز  ،نرگهها  التههااچ بهه  ا مهها  و حجیههت تا  ا ب ههییریم بهه  نظههر مههک  سههع،  

و ا مها  تنهاا به  کهی  و ر و  بها تد ه  به  لقمهک          ممهم  ا ما  لمی  ر  میاا لممای اسهبچ اسهت  

ناانک که  مجهاز  ا میهارل ر و  مهک رانهع و بها تا مدازنه  مهک کگهع،          .  میک محال ب  نظر مک  سع

متاههک بههر واقییههت لیگههک ر   ایهه  ریههعگا  . و تا  ا مههک شههاگع ر  مقابههل ا مهها  لممهها قههرا  را ر 
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مجههاز ر  نههار لممهها نههی  گهها  بهه  ر و  یهها  مهههد   لممهها نیمههتا  قیقههت و مجههاز ر  نههارح تیریهه 

ده  تنهاا سها  گفهت   ا     . مهمل بدرا میگا الفا  با ناریع  گهر ت  میگهای مدضهد  له  نتهدر  اسهت      

به   . بها تا که  نمه  به  قتاحهت و زشهتک ر و  اتفها  را نهع         ،با اسمد  مجاز ممتحمه  رانمهت  انهع   

ولهک   ،لتا ت ریار کهی  شهامل دیهای مهک شهدر که  از  ریهت جیهر مطابقهت به  واقهب بیهاا شهدر             

نهدایک مهک کگهع نردگهع از  ریهت لآهت مهعلدل        مجاز با بتر یا واقهب از  ریهت لهر  مطابقهت و نهم     

ا  لممها متاهک بهر یهظ حقیقهت ریاهر از       نتیجه  ایه  که  ا مه     تا با حقیقت الفا  نماهدانک ناگهع،  

ر و  نیمهتا   به  لتها ت ریاهر مجهاز    ( 994مجعالهعی  ابه  تیمیه ، بهک تها، ص     ).  ریت لهر  اسهت  

ای  ارلها ر  صهد تک واقییهت را ر که  لفه  تگهها یهظ میگهای وهانری حقیقهک راشهت  باشهع، ولهک              

به  میگهای وهانری    زمانک ک  لف  از  ریت مجاز راللت ب  میگهای ریاهری راشهت  باشهع  هد ی که        

و حقیقههک بههدر وضههب شههع  ولههک سههیا  و قههرت  ، مههرار گدیگههع   ا از میههاا رو راللههت تییههی  و     

 .محعور مک کگع، از ای  مگظر نر رو ر   ای بدر صع  بدانع بدر

دادنهه  ر  تمههاچ نههع کهه  مهههم  بهه  دههالش کشههیع  ابربههک ندیمههگعگاا مگاههراا مجههاز  ا بهه  ایهه  م

ر  بمهیا  مهدا ر تنهاا لفه   ا از حقیقهت      . اصهل بهدر پایتگهع نیمهتگع     و به   عناحدال مدضب واحع نعا 

ابههراج تا از تا انمههرا  مههک رنگههع و تا  ا اسههمدبک از اسههالیق لآههت مههک رانگههع ولههک ر  نگاههاچ    

گیا نهع  به   هد  مبهال تنهاا لفه   ا بهر اسهاا تییهی  حقیقهت            مهک  نهاچ  مدضب اصمک، تا  ا کهی  

ضهب تا  انمهرا  مهک رنگهع، اذلهاا مهک را نهع که  ایه           از حقیقهت و لر ی  و اصهطبحی  و شهرلی    

 ( 9221، ص2491الجیفری الیگای، . )لمل از  مم  اسمدبک از اسالیق لآت است

چنگ زدن به مجاز از سر ناچارگی و عجی  در حیالی کیه ایین حیات نسیبت بیه        : دلیل دوم

 (94، ص9191ا التا ک، 19، ص3، ج9111ز کشک، . )خداوند محات است

نهها و زیتههایک نهها ببجههک نمههک تدانههع بهه   انتاهها  سههتاک باهها ری و ههدر حامههت و ورا ههت: پاسهه 

مجهاز اصهمک تهری  اسهمد  نهای ببجهت اسهت که  ر  اسهتیا  ، ایجهاز و           . میگای لجا پگهعا ی باشهع  

لفهه  ( 21 92، ص2491الجیفههری الیههای،  . )،  ریههاا مههک یابههع  ...ابتمهها  و تشههتی  و تمبیههل و  

ازی اسههتا گدیگههع  بمیهها کمههک اسههت کهه  از بمیهها تههری  و  سهها  را ای راللههت نههای حقیقههک و مجهه
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تههری  اسههمد  کهه  ممههتیع  سههانعا میههانک بهه  بهتههری  و هه  کهه  بههرای شههگدنع  ر  سههیا  نههای     

 . ، قابل  هم و ر ک و تمد  باشع استفار  مک کگع...ماتم ا ترجیق و ترنیق و

ات ح   بهل اسهتیمم  الیهر  والفمه    ال نمهمم  نه  لمدضهب الاهرو    »: ابد الدلیع با ک ر  ای  ا تتهار گفته   

التهها ک، ) «.مههب القههع   لمههک جیههر ، وتههرا   بمهها  ههک المقاصههع مهه  المفهه  المدضههد  لههیلظ المیگههک 

نهه ، . ییگههک نمههک پههییریم کهه  مجههاز ر  مقههاچ ضههرو ت اسههتیمال مههک شههدر »: ییگههک (94، ص9191

انک که  مهک بیگگهع ر     زمه -بما  لر  نا و  میح زباناا تا  ا با و هدر تدانهایک بهر اسهتیمال جیهر تا      

 - سانعا مقاصع و میهانک نمهتت به  لفه  وضهب شهع  به  میگهای حقیقهک تا  شهع  بمیها تهر اسهت             

 «.استیمال مک کگگع

 :بدعت بودن تقسیم لفظ به حقیقت و مجاز: دلیل سوم

وانر گرایاا ب  تتب اب  تیمی  ب  نمهتت قعاسهتک که  به  اقهدال و ا یهال سهم  صهالح قا هل نمهتگع،           

مجهاز  ا ر  بهبل گفتها  و ا یهال تنهاا  مهتجد کهرر  انهع اناها  به  تا رسهت نیا ته               حمت و  داز

ابهه  تیمیهه  میتقهع اسههت الفهها  بهه  حقیقههت و  . انهع، پگعاشههت  انههع کهه  مجههاز ر  قهرتا  ههایا نیمههت  

مجاز اصطبحک حهار  په  از سه  قهرا نامهت اسهبمک اسهت و نهی  یهظ از صهحاب  و تهابیی  و            

مالهظ، اوزالههک، اهد ی، ابدحگیفهه ، شها یک، بمیههل، سهیتدی  و ریاههراا     امامهاا مشهههد  ر  لمهم نظیههر   

ابه  قهیم که  مجهاز  ا  هاجدت سهدچ مهک        ( 93-94ابه  تیمیه ، بهک تها، ص    . )ب  تا قا هل نشهع  انهع   

نامع، اشها   که  تقمهیم الفها  به  حقیقهت و مجهاز از دهها  حالهت بهالک نیمهت ییگهک تقمهیم یها               

سه   بها ابطهال سه  احتمهال نامهت، بهر تا اسهت         . لقمک است یا شرلک یها لآهدی و یها اصهطبحک    

ک  ای  تقمیم ای  تقمیم، تقمهیمک اصهطبحک اسهت که  په  از سه  قهرا نامهت حهار  شهع  و           

 (399، ص9192اب  قیم، . )مگش  تا نیا میتال  و  همی  و متامماا مت ار از تناا بدر  است

سهدچ   نهار لممهای قتهل از قهرا    ر  پاسه  بایهع ریهع که  تیها واقییهت حقیقهت و مجهاز، یاهک،          : پاس 

   است بدر اب  تیمی  ب  ای  اصل پایتگع بدر مطرم بدر  یا بیر و روچ، تیا 
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«  نها نحه  نحهک و نمیهت و  لیگها الممهیر      »احمع ر  کتا  الهرر لمهک الجهمیه  و ر  تفمهیر      .9

 (911مجع اب  تیمی ، بک تا، ص. )مک گدیع ای  از با  مجاز لآدی است

و از قهدل بربهک لممها بهر اماهاا       یال الیتار بر و در مجهاز تمهریح مهک کگهع    باا ی ر  کتا  بمت ا 

 (992باا ی، بمت   یال الیتار، بک تا، ص. )وقد  تا استعالل مک کگع

ر  کتهها  احاههاچ الفمههدل  ههک احاههاچ االصههدل نقههل مههک کگههع کهه  تنههاا مجههاز ر    ابدالدلیههع التهها ک

 (11، ص9191التا ک، . )قرتا  ا ااتات کرر  انع

، 92491الجیفههری الیههای، . )لآههت از متقههعماا بههر ممهههم  حقیقههت و مجههاز تمههریح کههرر  انههع انههل

 (9239ص

مجمهد  الفتهاوی یها ر  مهد ری به  مجهاز اشها   کهرر  و یها تیهات  ا به             ر  کتا  اب  تیمی   .2

 . نماا مفهدمک تفمیر کرر  است ک  قا با مجاز ب  تا رست یا ت  انع

میتقهع اسهت حهر  لمهک ر      ( 5: بقهر  )« اولههظ لمهک نهعی مه   بههم     »تیه   ر  ت ویل : ب   د  مبال

اصل استیب حقیقک ماانک است ولک ر  ایه  تیهت به  اسهتیب میگهدی اسهتیا   شهع  اسهت کمها ایه            

ابه  تیمیه ، بهک تها،     ). به  تا اسهتقرا  مهک یابگهع     نهعایت یا تاهاا  ک  نعایت مقاچ  رارست است که   

بهاز   یو مییهت بعاونهع  ا از میهانک حقیقهک به  میهانک مجهاز       صهفت قریهق   : نمدن  ریار (13، ص5ج

ونهد میاهم   »: گررانیع  است و تا  ا ب  مییت با لمهم، احا ه  بهر بگهعگاا ییگهک مییهت لامه  ر  تیه         

و  ( 9: مجارلهه )« ...مهها یاههدا مهه  نجههدی امبهه   ال نههد  ابیهههم »و تیهه   (1: حعیههع)«  یهه  مهها کگههتم

 ا ا  مهب  »نمهرا  بها انتیهات و متقهی  ر  تیه        و کفایهت  مییت باص  و یا مییهت بها نمهرت و ت ییهع    

یر کهرر  و تا  ا بها مدا هت بها تفمهیر سهم        تفممه ،  (929:نحهل )« .الیی  اتقدا والیی  نهم محمهگی   

 (115، ص5اب  تیمی ، بک تا، ج) .صالح رانمت  است

ر  ماتدبات و یاراشت نای اب  تیمیه  ماهامیگک تمهع  اسهت که  نشهاا مهک رنهع به  بهاو             .3

ابه  تیمیه  ر  دگهعی   های کها برر      . بدر م ل  پیشیگ  مجهاز به  قهرا اول بهر مهک گهررر      

مهک زیمهت نمهتت مهک     (  929)مجاز مقابل حقیقت  ا ب   ههم به  صهفداا که  قهرا اول      
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 ههم مهک گدیهع که  بهعای تیهالک       »:  ر  اسهت ب  گدن  مبهال او ر  مجمهد   تهاوی تو   . رنع

سا  نمک گدیع یا ای  ک  او ب  شهید  مجهاز سها  مهک گدیهع، ولهک میتاله  مهک گدیگهع او          

 (119، ص24بک تا، جاب  تیمی ، )« .سا  مک گدیعب  حقیقت 

 هم ر  ابتعا مک گفت که  بهعا سها  نهعا ر، سه   به  بها ر  لایهت  انهق ممهمماناا نیازمگهع            »

گفهت   ا بهر بهع ا ا هب  کگهع،  په  مهک گفهت که  سها  گفهت  بهعا به  شهید                شع که  سها    

 (359نماا، ) «.مجازی است

بربک از مررچ مک گفتگع ک  نر نهامک که  مامهد  به  تا نامیهع  مهک شهدر، بهالت به  تا نامیهع            » 

نمک شدر ماهر از  وی مجهاز حتهک ر  مهد ر لفه  شهکا و ایه    ی  ههم و با گیهاا مدا هت اوسهت،            

الت  ا مد د یال شک و ب  نهامک  ها ایه  نها نمهک نامگهعا بربهک نهم لاه  ایه   ا گفته  و            ایگاا ب

بر تا انع رکه  نهر ده   ا که  پرو رگها  به  تا نامیهع  شهدر، ر  مهد ر او حقیقهت اسهت و ر  مهد ر             

 (352نماا، )« .جیر او مجاز است

 ا به  کها  بهرر  اسهت      مجهاز (   215)اب  تیمی  اذلاا را ر ک  از پیشهیگاا تگهها احمهع ابه  حگتهل      

امها به  نظهر مهک  سهع  هاح        . تا نم ب  میگهای اتمها  ر  سها  گفهت  نه  مجهاز مقابهل حقیقهت        

 . میاصر احمع اب  حگتل است، مجاز  ا ر  مقابل حقیقت ب  کا  برر  است(  255)

نردگهع نرگها    که    مطهرم کهرر  انهع   بربک ر  پاس  ای  ارلای ابه  تیمیه  سهدالک به  ایه  لتها ت       

امها تیها مهک     ،مجاز ب  میگهای اسهتیمال جیهر مدضهب له  ر  میهاا سهم  مطهرم نتهدر  اسهت          یم ب ییر

ا  ر  سهها  تههداا مگاههر شههع کهه  ر  نههار تنههاا اسههتیمال لفهه  ر  جیههر مدضههد  لهه  بهه  میگههای اتمهه

وی پهه  از تقریههر ایهه  ممهههم ،    (922-929، ص9312محمههعی مظفههر،  )گفههت  و ههدر راشههت     

بهرای ایه  نهد  اسهتیمال شهرایطک ذکهر کهرر  و اصهطبحک وضهب           رانشهمگعاا ار  »: اذلاا مک را ر

نههامترر  اذلههاا مههک را ر کهه  وضههب اصههطبحات اربههک و لممههک  . کررنههع و نههامش  ا مجههاز گیاشههتگع

 الههل، مفیههدل، میههر  : نمرههدا اصههطبحات ریاههر دههدا تفمههیر،  قهه ، ت ویههل، قیههاا و ر  اربیههات
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، وضههب تا نههامما  و تا  ا باهها  نتههرر  باشههگع ، نیههاز بهه  تههربیص و ا ههاز  شهها   نههعا ر تهها سههم ...و

 (نماا) .نامشرو  باشع

رلیمک ریاری ک  ر   ر ای  ارلها مطهرم اسهت ایه  اسهت که  لممهای اصهدلک و جیهر اصهدلک نگاهاچ            

مطرم کهررا ایه  ممه ل ،  راور وهانری و  رزنهعه  ا از  ممه  مگاهراا مجهاز ر  قهرتا مهک رانگهع            

و  تیها او قتهل از  هدتش مگاهر مجهاز ر  قهرتا بهدر  و ایه          نهه اسهت    294و راوور وانری متد ای 

 .اناا  بیانار ای  است ک  ممههم  مجهاز ر  قهرتا قتهل از او  نیها میهرو  بهدر  که  او مگاهر تا اسهت          

 (924ص ،9311محمعی، )

ب  نظهر مهک شهدر سهااوا  اسهت میهاا حقیقهت تطتیقهک و میهاا لمهدچ و اصهطبحات نظهری تفهاوت              

بهه  صهد ت حقیقههت تطتیقههک و لیگههک  ( ص)چ لآههدی قتهل از بیبههت پیههامتر  بمههیا ی از لمههد. گیاشهت 

مجهاز ر  سهگت، قهدل لآدیهاا  عیهع و قهعیم ر  شهیر        ... بدر  است ولک بیعا نهاچ گهیا ی شهع  اسهت    

اسههم . و نبههر تطتیههت و اسههتیمال شههع  نردگههع بهه   ههرن ایهه  کهه  نههاچ گههیا ی  سههمک نشههع  بههدر  

نع بماه  امهر  تییهک اسهت که  بها تطهد  لمهدچ به           گیا ی و قدالع و تقمیمات ب  تا ضهر  نمهک  سها   

 .و در مک تیع

 

 

 .هر لفظ در هر موقع دارای قرینه است؛ لفظی بدون قرینه وجود ندارد: دلیل چهارم

قها با به  مجهاز قریگه      . ای  اشاال از سدی اب  تیمی  ر  پاسه  قها با به  مجهاز گفته  شهع  اسهت       

حقیقهک الفها  متیهی  مهک رانهع، رلیمهک بهر ضهرو ت و         مانی   ا ک  حمهل میگها  ا به  وهانر و وضهب      

میتقهع اسهت که  نهی  لفظهک بهعوا        ،ولهک ابه  تیمیه  ر  پاسه  ایه  ا هار       . امااا مجازرانمت  انهع 

  (93، صبک تااب  تیمی ، . )قریگ  و در نعا ر بما  قریگ  لاچ و شامل و مبزچ نم  الفا  است
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لهت اولیه  نمهاا راللهت حقیقهک اسهت که  لفه          ا به  رلیمهک که  رال   صا ق نیمهت ای  ریعگا  : پاس 

تا  ا راللههت قریتهه  یهها نمرگههاا راللههت متتههار  بهه  ذنهه  اسههت و   ا،بههر تا وضههب شههع  اسههت و ت

لف  مرتق ب  میگهای متتهار  به  ذنه  یها قریته  بهدر که  مجهرر از قریگه            . راللت وانری مک نامگع

از حمهل تا به  وهانر الفها       است، حمل مک گررر مار ای  که  قریگه  مانیه  و هدر راشهت  باشهع و      

ددنههاا کهه  . تگههها میهها م لآههدی میههانک مگفههرر الفهها   ا تتیههی  و تیههی  مههک کگههع.  مههدگیری کگههع

میانک از سیا  لفظک بالک اسهت و بها و هدر تا را ای میهانک اولیه  اسهت که  تا  ا انهل لآهت مهک           

 .رانگع

ر  قههعچ نامههت میگهها یهها مجههرر از قریگهه  اسههت و یهها ر  لههرن قریگههۀ اسههت کهه  راللههت بهه  میگههای 

بها قریگه  متمهل و     مهک کگهع ر  نهر رو حهال بهر حقیقهت بهدر حمهل مهک شهدرا و یها            وانری تا 

مگفمههل پیشههتیتانک مههک شههدر و مههانب حمههل تا بههر حقیقههت الفهها  قههرا  مههک گیههرر و تا  ا متیههی  

 .اللت الفا  حمل بر میگای جیر وانری یا قریت  بدر مک شدرمک رانع، ر  ای  حالت، ر

که  بها تد ه      ر  صهعر ایه  اسهت    ، ر  شهرایخ و احهدال ماتمه ،   ، مفمر یا انل ت ویهل ب  لتا ت ریار

ب  قریگ  مد در میگای لف   ا از میهاا راللهت نهای رو گانه  به  راللتهک حمهل کگهع که  بها شهرایخ            

میهانک اهاندی یها بهه      . راشهت  باشهع   تمدا قه  ،القهات الفهها   بتهر یها تگهانک حاصهل از    الزچ تاا هق و  

ر  سهیا  بهدر مهک    قریگه  مانیه    مجهازی، حجیهت و راللهت بهدر  ا از      میگای لتا ت مدا قاا مجاز،

التت   رایگع یا لممیات حمهل میگها از حقیقهت الفها  به  میگهای مجهازی متاهک بهر ضهدابخ و           . گیرنع

ع، یها شهرلک   گمهک تدانهع لقمهک باشه    قهرا ی   . ا   اسهت قدالع و باص است ک  یاهک تا تد ه  به  قهر    

 . باشع و یا لفظک

 

 : دیدگاه روح معنا

 تهت ایه  ریهعگا  الفها  بههر ا وام میهانک وضهب شهع  انهع و بمدصههیا گدنهاگدا ر  وضهب الفها  بههر            

ر و نههر تا دهه  بهه  میگهها مانیههت و اصههالت را ر  ایهه  ریههعگا  . میههانک ر  نظههر گر تهه  نشههع  اسههت
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لفه   واضهب،  مهبب نگاهامک که     ( 59، ص9314شهیدا،  ). میگا لتاا مهک پدشهانع ممهاریت میهانک انهع     

مهک نهامیم قهرا  نهعار ، به        صهگعلک و ر   ا سهک تا  ا   مشگاسهی که  مهک    ا ر  برابهر  مهمک    کرسک

 دهها  پها  بمدصیات مماریت گدناگدا تا مانگهع ایه  که  از ده   گمهک سهابت  شهع  و به  صهد ت          

و بهرای ده  کها ی از تا اسهتفار  مهک شهدر تد ه  نعاشهت  اسهت و          است یا معو  اسهت یها ممهتطل    

از ایهه   و . رار  اسههتر  نمهه  ممههاریت گدنههاگدا قههرا   کتگههها ایهه  لفهه   ا ر  برابههر میگههای مشههتر

حتهک ممهاریت جیهر مهاری و نها محمهدا نیها راشهت  باشهع که  بتهداا به  نحهد               مما  است کرسک

ک  نیهاز به  اسهتفار  از مجهاز و اسهتیا   باشهع کها برر ایه  وا    ا ر  تا ممهعا           حقیقک و بعوا تا 

 . حقیقت رانمت

به  نظهر او الفها  ر  ممهاریت     . ای  نظری   ا اولهی  بها  جاالهک ر  کتها   هدانر القهرتا مطهرم کهرر        

 (29، ص9191جاالک، . )محمدا و میقدل ب  کا    ت  است

. ضهمگک و جیهر صهریح به  ایه  نظریه  اشها   کهرر  انهع          لی  القاات و محمدر شتمتری به  صهد ت  

مهب صهع ا از نظریه   وم میگها اسهتقتال کهرر و رامگه  تا  ا بها متهانک  ماالفهت           ( 959-921شیدا، )

بهها وههانرگرایک، ماالفههت بهها ت ویههل، نظریهه  تشههایظ، التقههار بهه  قههد  بیههال و لههالم مبههل بمههخ و   

  ریهعگا  میتقهع بهدر و بمهیا ی از تیهات  ا به        به  ایه  (   )امهاچ بمیگهک   ( 51نماا، ص. )تدسی  رار

لممهای وهانر   : به   هد  مبهال ر  تفمهیر  حمهاا و  حهیم مهک  رمایهع        . بر ای  متگا تفمیر کرر  است

گفتهه  انههع  حمهه  و  حههیم مشههتت از  حمههت نمههتگع و ر  تا لطد ههت  قههت و مهه بدذ اسههت و      

انهل تحقیهت الفها  بهرای میهانک       امها ریهعگا   . مجهاز مهک رانگهع    بگابری  ا ب  تا نها  ا بهر بعاونهع   

بگهابرای  تقیهع لطد هت و  قهت به  مدضهد  له  لفه   حمهت          . لام  و حقایت مطمقه  وضهب شهع  انهع    

بمیگهک،  . )رابل نیمت بماه  تقییهع مربهدر به  ذنه  مهررچ لهاری اسهت و ر  اصهل ربالهت نهعا ر           

یر المیههااا از متههابری  لبمهه   تا تههایک بهه  ایهه  نظریهه   وی تو ر و ر  تفمهه   (51، ص2، ج9393

 .  ک تفمیر القرتا تا  ا تتیی  کرر

لبمهه   تا تهها ک تفمههیر  مهههد  مفمههراا  ا کهه  میگههای اسههما و صههفات بعاونههع  ا بهه  میگههای      

مهبب تمهعا   )=ر  تقهعیر گر ته  و گفته  انهع که  مهرار تا       (مهبب امهر  )=ی  ا وا   مجازی تا و یها گها   
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ایهع تد ه  راشهت که      باذلهاا مهک را ر که      ..، بحا سهار  و جیهر لمیهت مهک رانهع     است( ر بعاونعام

ر  نمههتت تا بهه  بعاونههع  و مههار  و اوصهها  حههعور مجههرر شههدنع، از قیههدر  ک کههایهه  میههانک نگاههام

بگهابرای   . و نیهاز اسهت   مشامک و در نادانع راشتا زیهرا مهبک سهمق یهظ میگها از بعاونهع، نقهص        

مهک تهداا تا  ا    ،رو نمهرا  نتهدر   نقهص و نیهاز بها ایه     ی و در راشت ک  ب  رلیهل تجریهع از   ااگر میگ

و بماه  نمهتت رارا تا به  بعاونهع وا هق اسهت، زیهرا نهر دیها که  نهاچ شهک              ب  بعاونع نمتت رار

 (943، ص2ج بک تا،  تا تا ک،. )بر تا واقب شع  از اوست

َّهه    »ر  تفمههیر  َّههَم اه ه ْم َمههْ  َ  و  مههک گدیههع بهها تتههی  و هه  نیههاز انمههاا بهه  زبههاا   ( 253: بقههر )«  َمههههْ

کیفیههت تا، بعاونههع برتههر از دگههی  تاممههک اسههت ر  لههی  حههال کههبچ االنههک امههر حقیقههک و جیههر  

 (399، ص2نماا، ج. )مجازی است

ب  نظر مک  سهع صهاحتاا ایه  ریهعگا  نتدانمهت  انهع رالیهل و اسهتعالل نهای مهتق  زبهاا شگاسهان              

تممههک کهه  بههدر  ا  و حتههک تیههت ا   ههداری. یهها کبمههک ر  ااتههات ایهه  نظریهه  مطههرم ناههرر  انههع 

، 9314شههیدا، . ) ر هعا اا ایه  نظریه  مهک گیهرر به  حعسهک بهدرا ایه  ریهعگا  تمهریح مهک کگهع             

 (14ص

رو رلیل که  ر  ایه  اتقهاا ایه  نظریه  مطهرم اسهت و از سهدی  ر هعا اا تا به  تقریرنها و بیانهات             

رلیهل اول تنهها متتگهک بهر ایه  ریهعگا  اسهت که  از یهظ سهد،            :لتا ت انهع    مطرم شع  استماتم

الفا  متشاب  ب  میگای وانری بهدر به  کها  نر ته  و حمهل تا بهر میگهای وهانر تا متیهی  اسهت و           

، تممهظ به  نظریه  حقیقهت و مجهاز ر       کگهیم از سدی ریاهر، نرگها  اقهعاچ به  ت ویهل تیهات مشهاب         

ک  ا پدشههش بعنههع پهه  نادهها  نمههتیم بهه  ایهه  تتههی  تا کهها ک نیمههت و نمههک تدانههع حقههایت قرتنهه

بهه  ایهه  ترتیههق الههم از راچ وههانرگرایک بهها ج شههدیم و نمرگههاا ر  قالههق    . نظریهه   وی بیههاو یم

نظری  حقیقت و مجاز که  یهظ  ا  مییهد  و نا سها اسهت، حقهایت صهفات کمالیه  و  مالیه  الههک  ا           

ر  ایه  تتیهی  الفها     . یهل نهعنیم  تقمو سهار   نا سها   تیطیل ناگیم و تا  ا ب  میگهای جیهر محمهدا    

بههدر  ممههاریت محمههدا از نمههتت رنههک ر  میگههای بههدر باهها    تهه  انههع کهه  اصههل بههر تا اسههت و
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را ی شع  و ب  مماریت جیهر محمهدا که   وم میگها تا بها الفها  محمهدا مشهترکگع، باها    ته            

 .و نع  از کا برر تا نماا  وم میگا باص ر  قالق ممعا  باص بدر  است

 یرینتیجه گ

حقیقههت راللههت اولیهه  اسههت کهه   . نظریهه  حقیقههت و مجههاز ر  ر وا میگاشگاسههک مطههرم مههک شههدر 

مجهاز لتها ت از اسهتیمال لفه  بهرای میگهای جیهر مدضهد  له  تا          . برای وانر الفا  وضب شع  اسهت 

 مههد  اربیهاا، ببجیهدا،    . متیهی  باشهع  ( مدضهد  له   )ب  ای  شرر ک  حمهل تا بهر حقیقهت الفها      

ابهه  تیمیهه  و ابهه  قههیم و . یههظ. رانمههت راا  ا مههک تههداا از  ممهه  مدا قههاا  مجههازاصههدلیاا و مفمهه

جاالههک، مبصههع ا و  تا هها ک از  ممهه  مگاههراا . رو ،شههگقیطک و ابههدالیمک  ا سههک و دگههع تهه  ریاههر

گهرو   بها ایه  تفهاوت که       به  شهما  مهک  ونهعا     مجاز ر  قرتا و به   هد  ر  ت ویهل تیهات متشهابهات     

از  ا مگاهر مهک شهدنع و به  نظریه  اسهمد  لهر  و تهدا ک اسهما  وی مهک           یام تقمیم حقیقت و مج

گههرو  اول حقههایت اشههیا  ا بهه  وههانر تا نههر دگههع کهه  . تو رنههع و گههرو  رومههک بهه  نظریهه   وم میگهها

محمدا باشع حمل مهک کگگهع ولهک به  اسهاا ت ویهل ابه  تیمیه  الفها  ر  نگاهاچ اسهتیمال میگها             

ولهک گهرو  روچ متیقهع انهع الفها       . گاهاچ اسهتیمال اسهت   مک یابع و میگا نر اسم بهاص بهدره ر  ن  

ر  اصل بر  وم میگا وضهب شهع  و اشهیات محمهدا و میقهدل از  ممه  ممهاریت تا اسهت و به  ایه            

ترتیق ب  الفهاوک که  نمهتت تا به  بهعا مهک شهدنع، تگهها میگها تا  ا ر  امهر میقهدل مقمهدر مهک              

ت و اربیههات و نقههش تا رو ر  الجههاز و رالیههل مبتههاا مجههاز ر  بههبل نقههش مجههاز ر  ببجهه . رانگههع

رالیهل مگاهراا لتها ت از ر و  بهدرگک مجهاز، بهک پیشهیگاک تا، لهعچ         .  هم قرتا مطهرم مهک شهدر   

، ریههعگا   وم میگهها متاههک بههر حههعا اسههت و رالیههل مقتههدل ا ا هه  نههعار  ...تجریههع الفهها  از قریگهه  و

ار مبتتهاا و  مههد  به  میگهای     بابر سک و نقع ریعگا  مگاهراا ریهع  مهک شهدر که  مجهاز ر  نه       . انع

ر و  نیمههت، مجههاز الههم ر  ت لیفههات ابهه  تیمیهه  و ت لیفههات متقههعماا قتههل از قههرا سههدچ سههابق      

 .راشت  و الفا  ر  حع تتار  ذنگک ک  انل لآت تا  ا تیی  مک کگع مجرر انع

 منابع و مآخذ
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ا  الگاشر، اساگع ی ، را  اب   مال  م  الیمما ب شر: اب  تیمی ، احمع ب  لتعالحمیم، االیماا، تمحیح .9

 بمعوا، بک تا

اب  تیمی ، تقک العی  ابد الیتاا،   ب المبچ ل  اق م  اقلبچ،  یان، الر اس  الیام  درا ات التحد   .2

 .چ9193الیممی  واد تا والعلد  واد شار، 

محمع ب  قاسم،  لتعالرحماا ب : اب  تیمی ، تقک العی  احمع ب  لتعالحمیم، مجمد  الفتاوی، محقت .3

 .معیگ  مگد  ، مجمب الممظ  هع لطتال  الممح  الشری 

محمع محیک العی  لتعالحمیع، : اب  تیمی ، مجع العی  لتعالمبچ، الممدر   ک اصدل الفق ، محقت  .1

 .را  الاتا  الیربک

، 1لماتا ،  اب   گک، ابد الیبماا ب   گک المدصمک، الاما ص الب   گک، ممر، الهیه  الممری  الیام   .5

 بک تا

را الفار، : لتعالمبچ محمع نا وا، بک  ا: اب   ا ا، احمع ب   ا ا، میجم مقایی  المآ ، تحقیت .1

9191) 

ابرانیم شم  العی ، : اب  قتیت  العیگد ی،  بدمحمع لتعا  ب  مممم، ت ویل مشال القرتا، محقت .9

 بیروت، را الاتق الیممی ، بک تا

 .ب   بک بار، بعا ب الفدا ع، بیروت، را الاتا  الیربک، بک تا اب  قیم، شم  العی  محمع .9

لمک ب  محمع : اب  قیم، شم  العی  محمع، المدالت المرسم   ک الرر لمک الجهمی  والمیطم ، محقت .1

 9149العبیل ا ،  یان، را  الیاصمۀ، 

انتشا ات : ک، تهراااحماا مدسدی بماال: ابدزیع، نمرحامع،  ویارر لقبنک ر  تفمیر قرتا، تر م  .94

 نه9319، 2نیمد ر،  

 .اماچ بمیگک،  وم ا ، مانو الدصدل الک لمم االصدل، قم، م سم  تگظیم و نشر تاا  اماچ بمیگک .99
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لتعا  محمع الجتد ی، : التا ک،  بد الدلیع سمیماا ب  بم ،  حااچ الفمدل  ک  حااچ اقصدل، تحقیت .92

 .چ9191بیروت، م سم  الرسال ، 

لتعالرحماا لمیر ،  یان، را  : محمع ب   سمالیل، بمت   یال الیتار لمتاا ی، محقتباا ی،  .93

 .المیا   المیدری 

 را المعنک، بک تا: محمدر شاکر، قانر :  ر انک، ابدبار لتعالقار  ب  لتعالرحماا،  سرا  التبجۀ، تحقیت .91

لتعالحمیع نگعاوی، : میانک، محقت ر انک، ابدبار لتعالقار  ب  لتعالرحماا، رال ل ادلجاز  ک لمم ال .95

 چ2449بیروت، را الاتق الیممی ، 

 مال  م  الیممات ب شرا  الگاشر، لتگاا، : ، لمک ب  محمع الشری ، کتا  التیریفات، محقت ر انک .91

 .چ9193را الاتق الیممی ، 

ولک اققدال الجیفری الیگای، لمک ب  ذ یاا، وقد  المجاز  ک القرتا، تحریر محل الگاا  و تقع یر   .99

 .باالتتا ، کدیت، رانشاا  کدیت

 .چ9111ز کشک، بع  العی ، التحر المحیخ، بک  ا، را  الاتتک،  .99

محمع  بد الفال  برانیم، بیروت، را  : ز کشک، بع العی ، بع  العی  محمع ب  لتعا  ب  بهار ، محقت .91

 .چ9159 حیا الاتق الیربی  لیمک الحمتک و شرکا  ، 

قاسم محمدر ب  لمرو، الاشا  ل  حقا ت جدامح التگایل، بیروت، را  الاتا  الیربک، زماشری، ابد ال .24

 نه9149

 9393سییعی  وش ، محمع باقر، تحمیل زباا قرتا، قم، پیونشاا   رنگ  و انعیش  اسبمک،  .29

 چ9199، 2ر الاتق الیممی ،  : نییم زوزو ، بیروت: سااکک، یدس  ، مفتام الیمدچ، تحقیت .22

محمع ب  حمی ، تامیص التیاا  ک مجازات القرتا، تهراا، وز  البقا   واال شار المبمک،  المیع  ضک، .23

9149 

 .چ9191محمع  بد الفال  برانیم، ممر، الهیه  الممری  الیام  لماتا ، : سید ک،  بل العی ، محقت .21
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 .چ9199سید ک،  بل العی ، میترک اققراا  ک  لجاز القرتا، بیروت، را الاتق الیممی ،  .25

 شگقیطک، محمع امی ، مگب  داز المجاز  ک المگال لمتیتع وادلجاز، قانر ، ماتت  اب  تیمی ، بک تا .21

، 1، پیونشگام  نقع اربک و ببجت، سال«نقعی بر تفار اناا  مجاز ر  قرتا»شهدلک کدشد ی، کیامر   .29

 9311، پاییا و زممتاا 2ه

میگا ر  تفمیر تیات متشاب  ر  قرتا،  سال  رکتری، ، بر سک و تحمیل نظری   وم 9314شیدا، حامع،  .29

 رانشاا  تربیت مع ا

، قم، ر تر انتشا ات اسبمک  امی  مع سی  5 تا تا ک، سیع حمی ، المیااا  ک تفمیر القرتا،   .21

 .حدز  لممی  قم

 ر تر انتشا ات اسبمک، بک  ، بک تا:  تا تا ک، محمع حمی ، اصدل  ممف  و  وه   الیمم، قم .34

 .نه9199، بیروت، را  احیات الیمدچ، 3لاالک، ابدحامع محمع،  دانر القرتا،   .39

 9124 ار  ازی، ابد لتعا  محمع ب  لمر، بیروت، را   حیا الترا  الیربک،  .32

 قرتا .33
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