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 چکیده
 یاعتقاد به فقدان مجاز در لغـت و در قـرآن اسـت. آنهـا بـرا ه،یسلف یمبان نیتر از مهم

الفاک، چه در قرآن و چـه  یتمامو معتقدند  کنند یاستناد م یا خود به ادله یاثبات مدعا
کار را انجام  نیهم زیو سلف امت ن شود یخود م یظاهر یدر لغت، همه حمل بر معنا

در هفتـار و نوشـتار خـود « مجـاز»از لفـظ  یکه سـلف حتـ میو ما سراغ ندار دادند یم
کـه  دیـآ یبه دسـت مـ یو لغو یقرآن و ادله عقل اتیآ یاستفاده کرده باشند. اما با بررس

 یا هونـه  ادلٔه اثبات مجاز به رایاست. ز یمجاز در لغت و قرآن اعتقاد باطل یعتقاد به نفا
 هیـتوج یبـرا شـانیا ل،یـدل نی. به همندمنکر آن شو توانند ینم زین هیسلف یاست که حت

شـده،  «یمشـترک معنـو»قائـل بـه  هیـمیت اند. ابن را به کار بسته ییها حل خود راه هینظر
توسـعه »قائل به  زین گرانیشده و د یدر زبان عرب« اسلوب»قائل به  یطیشنق نیمحمدام

ها در عمل با اعتقاد بـه وجـود مجـاز در قـرآن  حل راه نیاند. البته ا شده« در لغت عرب
 نیبـ یکه دعوا اند دهیرس جهینت نیبه ا هیمحققان معاصر سلف ل،یدل نیاست. به هم یکی

 .ستین شیب یظلف یمنکران مجاز و قائالن به مجاز، نزاع
 .هیسلف قت،یقرآن، لغت، مجاز، حق :ها دواژهیکل
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   مقدمه
شدت از این مبنا دفاع  یکی از مبانی سلفیان، انکار وجود مجاز در قرآن است. آنها به

قـیم، بیشـترین تـالش را در تثبیـت ایـن نظریـه  تیمیـه و ابن ابن ،کنند. در ایـن میـان می
هایی بـا  انـد و رسـاله ویت و توجیه این نظریه پرداختهاند. سلفیان معاصر نیز به تق داشته

توان برای نمونه از محمدامین شنقیطی  که می ،اند موضوع نفی مجاز در قرآن تألیف کرده
ای که سلفیان را به این مبنا واداشته، این است که در صورت اثبات مجـاز  نام برد. انگیزه

به همین علت، قائل به نفی مجـاز  .شود در قرآن، راه برای تأویل صفات الهی هموار می
اند که تعبیر دیگری از مجاز است.  اند. آنها توجیهاتی را مطرح کرده در قرآن و لغت شده

سـلفیه در  ثـق نـزدشده استخراج ایـن مبنـا از کتـب مو  آنچه در این مقاله به آن پرداخته
تحقیقاتی صورت این نظریات است. البته در این زمینه و نقد و بررسی  ،خصوص مجاز

شده بررسی شـبهات سـلفیان در ایـن   ولی آنچه در این مقاله بیشتر به آن پرداخته ،هرفته
 هرفته در این زمینه است. و توجیهات صورتموضوع و تناقضات ایشان 

 حقیقت و مجاز
الزم است ابتدا، رو  از این .شود کالم از حیث استعمال به حقیقت و مجاز تقسیم می

 .مجاز است بپردازیم بارهآن به مبحث اصلی که در از قت اشاره شود و بعدبه معنای حقی
زیرا مجاز فرع بر وجود حقیقت است. اهر لفظ در معنای موضوع له استعمال شود به آن 

شود و زمانی که لفظ در غیر معنای حقیقی استعمال شـود صـحبت از  حقیقت هفته می
 آید. مجاز پیش می

امـا در  1،اسـت ناشـدنیبـه معنـای امـر ثابـت انکار« ققح»حقیقت در لغت از ماده 
، حقیقت لغوی به معنای لفظی است کـه در معنـای تو بالغ اصولعالمان اصطالح اکثر 

یـت أر»ماننـد اینکـه هفتـه شـود:  2؛موضوع له خود در مقام تخاطب استعمال شده باشـد
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اسـتعمال  ،ه باشـدکه شیر بیش ،در معنای حقیقی خود« اسد»که در این جمله لفظ « اسدا
 شده است.

 مجاز در لغت
اند:  شده که علمای لغت در معنای آن هفته  هرفته« جوز»مجاز بر وزن َمفعل از کلمه 

ْزتو الطریَ  وإاَز الموضَع َإْوزاً ااا إاَزه: َساَر ِفیـِه َوَسـَلکهو » ماده بـه معنـای عبـور، این  1.«إو
استعمال لفظ در غیر معنـای  معنای به ،ست. اما مجاز در اصطالحاکردن هذشتن و سیر

نیـاز بـه  ،در مجـاز 2اسـت. موضوع له خود، به همراه قرینٔه صارفه از معنای موضوع لـه
عالقه و ارتباط بین معنای حقیقی و مجازی است که اهر این عالقه و ارتبـاط، مشـابهت 

و اهـر « عالرجل الشجا»در « االسد»مانند استعمال لفظ  ؛هویند باشد به آن استعاره می
ماننـد اسـتعمال لفـظ  ،ارتباط و عالقه بین معنای مجازی و حقیقی غیر مشابهت باشـد

 3هویند. در نعمت یا قدرت، به آن مجاز مرسل می« الید»
ند از: مجـاز ا شود که عبارت به چهار قسم تقسیم می ها بندی تقسیم ی ازمجاز در یک

شود و مجاز مرکـب مرسـل و  ری میمفرد مرسل و مجاز مفرد باالستعاره که در کلمه جا
قسم دیگری از مجاز نیز وجود دارد که  4مجاز مرکب باالستعاره که در کالم جریان دارد.

ماننـد  ،شود و در جایی است که فعل یا آنچه در معنای فعل است مجاز عقلی نامیده می
 .«یـر المدینـبمنـی اسم»مانند:  ،اسم فاعل، به غیر آنچه به آن مربوط است اسناد داده شود

شده اسـت. زیـرا   در این مثال، ساختن که فعل ُعمال و کارهران است به امیر نسبت داده
 5ست.اساختمان  امیر امرکننده به بنای
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 های اندیشمندان درباره مجاز در قرآن و حدیث دیدگاه
صـورت   کاربرد حقیقت و مجاز در قرآن و حـدیث و بـه بارهاندیشمندان اسالمی در

در این  ،از علمای اهل سنت ،رو، بدرالدین زرکشی این غت اختالفاتی دارند. ازکلی در ل
 :شود زمینه پنج نظریه را آورده است که به آن اشاره می

داود  کـه ابـوبکر بـن ابـی ؛در قرآن و حـدیث همدر لغت و  هم ،منع جواز مجاز. 3
 ؛به آن معتقد بود علی ظاهری  سجستانی شاهرد، داود بن

 ؛ز در قرآن و حدیث فقطمنع جوا. 2

 ؛منع در قرآن. 1

اصـولیان، بالغیـان و  ؛صورت مطلـق در لغـت و قـرآن و حـدیث  وقوع مجاز به. 2
 1؛به این نظریه معتقدند ،جمله احمد بن حنبل از ،جمهور فقها

کـه حقیقـت شـرعی « صـالة»ماننـد  ،تفصیل بین آنجایی که حکم شرعی باشد. 0
یه شریفه: مانند آی ،است و غیر حکم شرعی ُْ یالةیُّ ََ َدایَدَوةا یََل  ِوضم َواخم

کـه مجـاز در آن راه  2
 3ت.اس حزم دارد؛ که نظریه ابن

اما سلفیه از بین این اقوال معتقد به قول اول هستند که در ادامه بـه سـخن ایشـان در 
 .زیمپردا باره میاین 

 کالم سلفیه درباره مجاز
اسـاس  حقیقـت و مجـاز را امـری بی، سلفیه تقسیم کـالم بـه شدطور که ذکر  همان

های ایـن مکتـب  ترین شخصـیت دانند که ما در اینجا به ذکر اقوال برخی از برجسـته می
 پردازیم. می

و بعـد از  تقسیم الفاک به حقیقـت و مجـاز در کـالم متـأخران تیمیه معتقد است ابن
ئمه دین و ائمه یک از صحابه و تابعین و ا  شدن قرون ثالثه رواج یافته است و هی  سپری
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بـرده، ابوعبیـده   نام« مجاز»اند و تنها کسی که از  لغت از آن در کالم خود استفاده نکرده
وی  1اسـت.از آن نـام بـرده  مجاز القرآ ا عنوان در کتاب خود باست که معمر بن مثنی 

توانـد بگویـد  شـود کـه کسـی نمی برای نفی تقسیم الفاک به حقیقت و مجاز مدعی می
آن، این الفاک را  از اند و بعد وضع کرده و تمامی اسماء را برای اشیا اند مع شدهای ج عده

اند و اهر در غیر موضوع له خود استعمال شود مجاز است؛ پس  برده کار  در این معانی به
ن به حقیقـت هوید قائال تیمیه می ابن 2نتیجه اینکه الفاک وضع متقدم بر استعمال ندارند.

هویند لفظ اهر بدون قرینـه بـر معنـا داللـت  ت حقیقت از مجاز میو مجاز برای شناخ
کرد، حقیقت است و اهر به همراه قرینه داللت بر معنا کرد مجاز است و ایـن در حـالی 

توان مرز معینی را مشخص کرد تا این دو از هم تشخیص داده شوند؛ پـس  است که نمی
 3نتیجه اینکه این تقسیم باطل است.

له برای تعطیـل »هوید:  باره می  این قیم در ابن مجاز طاغوتی است که متأخران و معطِّ
تقسیم الفاک به حقیقـت و  ،به نظر وی 4.«اند حقائق اسماء و صفات الهی به آن پناه برده

مجاز از چهار حالت خارج نیست، یا عقلی یا شرعی یا لغوی یا اصطالحی اسـت. وی 
که پـس از سـه  5تقسیم، اصطالحی است با ابطال سه احتمال نخست، معتقد است این

 6اند. شده و منشأ آن نیز معتزله و جهمیه و متکلمان متأثر از آنان بوده  قرن نخست حادث
 تری مطرح کرده تر و منظم هفته به شکل کامل بارهتیمیه در این  ابنرا قیم تمامی آنچه  ابن

به ادله فراوانی پرداختـه . وی برای اثبات مدعای خود بر نفی مجاز در قرآن و لغت است
تیمیـه  قیم در نفـی مجـاز ماننـد ابن که از حوصله این مقاله خارج است. نتیجه آنکه ابن

 عمل کرده است.
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منع زده، محمدامین شنقیطی است. وی کتاب   که در رد مجاز قلم ،از متأخران سلفیه
بـرای نفـی  او معتقد است توسـل بـه مجـاز .را در نقد مجاز نگاشته است جواز ال جاز
هـر  نیـز، .که نفی آنچه در قرآن و سنت آمده محال اسـت  حالی در ،ستاصفات الهی 

کـه هـر   آنجایی از هوید شنقیطی در کالم دیگری می 1آنچه در قرآن آمده حقیقت است.
واقع صادق اسـت و نفـی آن از قـرآن جـایز  توان نفی کرد، پس نافی آن در مجازی را می

بار دیگر انگیزه قول به مجاز وی  .توان چیزی از قرآن را نفی کرد که نمی  حالی در ،است
  در ادامـه بـا اثبـات اسـلوب بـه شنقیطی 2کند. را تعطیل صفات از طرف معطله بیان می

ممکن نیست مجاز را در لغت  ،حلی که ما اتخاذ کردیم ا این راهب»هوید:  جای مجاز می
 3.«عربی اثبات کنیم

 معتقدنـد انـد و روی از سلف خود تقسیم مـذکور را نپذیرفتهسلفیان معاصر نیز به پی
ل یفصـت اینکه بحـث مجـاز را به با ،عثیمین مجاز مطلقًا در لغت و قرآن وجود ندارد. ابن

و حـق را در کـالم  کنـد می قـیم اشـاره تیمیه و ابن در پایان، به سخنان ابن، کند مطرح می
 4داند. ایشان می

پـذیرد و معتقـد اسـت در  تیمیـه را می ن مسئله، سخن ابنعبدالعزیز بن باز نیز در ای
قرآن مجاز مصطلح وجود ندارد و هر آنچه هست از باب توسعه در لغت عرب بـوده نـه 

یهوید در آیه شـریفه  زند. او می هایی می مجاز و برای آن مثال َُ َة َم َق یالم ِْ
َ
ةْ معنـای ایـن  َواام

 5در اطالق قریه بر اهلش است.از اهل قریه است و این از عادت عرب  پرسشسخن 

آید که سلفیه معتقدند در لغت و قرآن، مجاز  حال هفته شد به دست می  به آنچه تا از
 مصطلح وجود ندارد و تقسیم کالم به حقیقت و مجاز از ریشه و اصل باطل است.
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 ادلٔه قائالن به وجود مجاز در قرآن
مربوط به ب دفاع از آیات و احادیث ن مجاز در قرآن به سباکه انگیزه منکر  آنجایی از

تنها مجاز در قرآن را منتفـی دانسـتند بلکـه  در مقام دفاع از عقیده خود نه ،صفات است
حـال   ایـن بـا باالتر، مجاز در لغت را نیز منکر شدند تا راه را بر مخالفان خـود ببندنـد.

ه در قرآن نیز کبلهای بالغی لغت عرب است  تنها از جنبه مجاز نه معتقدندجمهور علما 
 .زیمپردا میکه در ادامه به ادله این هروه  1رفته کار  به

ها را  دلیل وجود مجاز در قرآن این است که خداونـد متعـال بـا زبـان عربـی انسـان
به همین سبب جایز است که مردم را با آنچه نزد ایشان متـداول  .مخاطب قرار داده است

های تخاطـب، اسـتفاده از مجـاز اسـت؛  لاست خطاب قرار دهد که یکی از ایـن شـک
ها را با عموم و خصوص و مجمـل و مبـین خطـاب  طور که خداوند در قرآن انسان همان

اهر قائل باشیم که در قرآن مجاز نیست باید هفت قرآن به زبـان  ،همچنین 2دهد. قرار می
 3شود. چراکه لغت عربی به حقیقت و مجاز تقسیم می ؛عربی نازل نشده است

 4برند ن به مجاز از آن نام میدیگر ادله وجود مجاز، وقوع آن در قرآن است که قائالاز 
رفته ایـن اسـت کـه مجـاز  کار  . دلیل اینکه مجاز در قرآن بهزیمپردا میدر ادامه به آن و 

یفرماید:  مثاًل در این آیه شریفه که می .تر از تصریح است بلیغ  ُ ی اِوَ   َُّ
 
َفْ

آیه مجـازًا بـه  5
رساند کـه در جهـنم، آتـش  اطالق مادر کرده است و این می ،که نام جهنم است ،ویهها

کـافران را در خـود بـه آغـوش  ،هیـرد مانند مادر که تمامی امور فرزندش را بر عهـده می
یهیرد. یا در این آیه شریفه  می یَلکةمم  ٌ َم یَ ة مکم ِنَاؤ 

که قرآن مجازًا به زنـان اطـالق زمـین  6
هونه که بـا زمـین کشـاورزی خـود  این سبب است که بگوید همان کند به کشاورزی می
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زنـان شـما نیـز ماننـد  ،کنیـد کنید و هر آنچه در زمین خود بکارید برداشت می رفتار می
یزمین کشاورزی هستند. یا این آیه شریفه:  ُْ یالیُّ ََ َدایَدَوا یََل  ِوضم َواخم

بال داشتن در حقیقت  1
رفتـه  کـار  اسـت بـه« خضوع»آیه برای ذل که به معنای  ولی در این ،برای پرندهان است

است. البته آیات مجاز بسیار زیاد است که از حوصله بحث مـا خـارج اسـت. سـیوطی 
تدوین کرده کـه مـن آن را تلخـیص  بارهعزالدین بن عبدالسالم کتابی در این » :هوید می

 2.«ام یدهنام مجاز الفرسا  الی مجاز القرآ کرده و 
ت بالغـاهـل شده ایـن اسـت کـه  ای که برای وجود مجاز در قرآن ذکر دلهاز دیگر ا

شـود و  اهر قائل به مجاز در قرآن نباشیم قسمت حسن و جمال قـرآن سـاقط می اند هفته
کید و تکرار  اهر واجب باشد که قرآن از مجاز خالی باشد، واجب است که از حذف و تأ

 3ها نیز خالی باشد. قصه
یتوان از آن استفاده کرد، آیه شریفه  اثبات مجاز در قرآن میکه برای  دلیل دیگری کة ُّ
ی َ ة   ََشٍ یَ اِلة یِاَنیَودم

به این بیان که طبق نظر وهابیت در نفی مجاز و حمل آیـات  ،است 4
. از «رود مگر صورت او چیز از بین می  همه»فرماید:  شان، خداوند می بر معانی حقیقی

، رای خود دست، پا، سـاق و دیگـر صـفات الیـق ذاتـش خداوند متعال برا ،طرف دیگر
معنـای  را بـر« وجـه». با در نظر هرفتن این مطلب باید هفـت اهـر مـا است اثبات کرده

مگر صورت خداونـد. پـس  ،رود چیز در قیامت از بین می  حقیقی خود حمل کنیم همه
ی ظـاهری آن در برای اینکه به این مشکل برنخوریم باید برای وجه معنایی غیـر از معنـا

 ن به آن است.نظر بگیریم و این همان مجاز نزد قائال

 شبهات سلفیه در خصوص مجاز
بـدین ، سلفیه قائل به نفی مجاز در قـرآن و حـدیث هسـتند و شدطور که ذکر  همان

                                              
 .22آیه  :(36. سوره اسراء )1
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که در این مقال به برخی از  اند، را نقد کرده نظریٔه مخالف ،شبهاتی کردن مطرحبا  منظور
 :کنیم سخ آنها اشاره میاین شبهات و پا

 شبهه اول

یـک از ائمـه سـلف از لفـظ   تیمیه و سلفیه ایـن اسـت کـه هـی  یکی از شبهات ابن
اند و تنها کسی که از این لفظ استفاده کرده ابوعبیده  در کالمشان استفاده نکرده «مجاز»

  د نقلکالمی از احم است ویده نام القرآ  مجازمعمر بن مثنی است که کتاب خود را به 
و  هپرسـیده شـد ،که در قـرآن آمـده ،«نحن»و « انا»باره که دراست بدین مضمون شده 

 1.«ه ا من مجاز اللثب»احمد در پاسخ هفت: 
بلکـه سـخنانی از سـلف و  ،این شبهه باید هفت که ادعایی بیش نیستباره اواًل: در

قرون اولیه اسـالم تیمیه بر این مطلب تصریح دارد که لفظ مجاز در  همچنین از خود ابن
 کنیم: اشاره می نمونهاست که به چند شده استفاده 
جهم معتقـد اسـت خداونـد »هوید:  کالم الهی نزد جهمیه می بارهتیمیه در ابن .الف

وی در نقـل  2.«هویـد هوید یا اهر سخنی بگوید به طریـق مجـاز سـخن می سخن نمی
 ء،بود و خداونـد را بـه شـی جهم منکر اسماء خداوند متعال»هوید:  دیگری از جهم می

بـرای خداونـد »هویـد:  مینیـز  3.«صورت مجاز  مگر به ،نامید حّی و دیگر صفات نمی
صورت   کالمی نیست تا اینکه بگوییم برای خداوند کالم است به خاطر مسلمین مگر به

د در قرن دوم نیز کاربر «مجاز»شود که لفظ  تیمیه استفاده می از این عبارات ابن 4.«مجاز
کـرد.  اسـت از آن اسـتفاده نمی 5ه.ق. 324داشته است و االَّ جهم بن صفوان که متوفای 

                                              
 .62، صاالی ا احمد، تیمیه،  . ابن1
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 .102، ص32ج
 .124، ص2، جالیامل فی التاریخاثیر،  . ابن5



 

 

نظر اعتقـادی منحـرف اسـت ولـی ایـن موضـوع ضـرری بـه  اهرچه جهم بن صفوان از
در قـرون « مجـاز»زیرا آنچه مهم است اثبات وجـود لفـظ زند.  استشهاد به کالم او نمی

 ی است.مفضله است و همین مقدار برای ما کاف
در کالم احمد نیـز  «مجاز»تیمیه در خود اشکال، بر اینکه لفظ  تصریح خود ابن .ب

اند به همـین هفتـه احمـد تمسـک  رفته و بسیاری از کسانی که قائل به مجاز شده کار  به
عقیـل و ابوالخطـاب  ابن تیمیه به تعدادی از ایشان مانند قاضی ابویعلی و اند که ابن کرده

در تیمیه )مجد بن تیمیه( و پدرش عبدالحلیم نیز  حتی شاید پدربزر  ابنکند.  اشاره می
 1اند. سخن امام مذهب، قائل به مجاز در قرآن شده نتیجه

اصطالح است و اصطالحات غالبًا در ظهور خود، متأخر از  فقط «مجاز»ثانیًا: لفظ 
شـتر در عصـر کارهیری اصـطالحات نیـز بی آیند. به به وجود می به آن موضوع فن مربوط

تدوین علوم بوده و ااّل در اصل وجود مجاز در قرآن و لغـت عـرب شـکی نیسـت. اهـر 
مستشکل این اشکال را مطرح کند، باید به اصطالحات دیگـر علـوم ماننـد علـم نحـو، 

ما در  ،اصول فقه، و مصطلحات علم حدیث و دیگر علوم نیز اشکال بگیرد. عالوه بر این
بینیم کـه از مجـاز تعبیـر بـه توسـعه در لغـت  ی و سـیبویه مـیکالم بزرهانی مانند شافع

هوید خداوند عرب را با کالم خود عـرب، بنـا بـر آنچـه  می الرسالةاند. شافعی در  کرده
جمله چیزهایی که در کالم عرب است توسعه در لسـان  داد و از مخاطب قرار ،فهمد می

آن شـده کـه از سـیاق فهمیـده ، وجود عام است که اراده خاص از اینهاجمله  است و از
و این همان مجاز مصطلح است که شـافعی  2شود که غیر ظاهر لفظ اراده شده است می

به آن معتقد شده ولی اسم آن را مجاز نگذاشته و به توسعه در لغت بسـنده کـرده اسـت. 
در مبحـث منـادی وقتـی بـرای  ،ترین نحویین اسـت جملٔه معروف که او نیز از ،سیبویه

مثل این است که هفته شـود: »هوید  شود می یا للماء مثال زده می ه یا للعجب ومنادی ب
ی اکند که ایـن ترکیـب در معنـ این بیان می از بعد ".ای آب بیا!" یا اینکه ،"عجب بیا!  ای"

                                              
 .372، صال سودة فی أصول الفق تیمیة،  . آل1
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اینها شواهدی بود بر اینکه اصل مجاز در لغت وجود  1.«تعجب است و ااّل جایز نیست
 شده است. میده نمیدارد ولی با نام مصطلح نا

، اسـتعمال لفـظ در غیـر ما در کالم صحابه و تابعین و از همه باالتر رسول خدا
هفتـه بخـاری  صحیحهفتند. در  اینکه به آن مجاز نمی با ،کنیم موضوع له را مشاهده می

 2بر اسب اطالق دریا کرده است. که رسول خدا شده

 شبهه دوم

است الفاک وضع معین و اولی  معتقدتیمیه  بنیکی دیگر از اشکاالت، این است که ا
شان استعمال شوند تا اینکه اهر در غیر موضوع له استعمال شد مجاز  ندارند که در معانی

بلکه او معتقد است اصل لغت الهام از طرف خداونـد اسـت بـه ایـن معنـا کـه  3باشد.
 4ده قرار دهد.شکه الفاک را برای معانی تصور دهد خداوند است که به انسان یاد می

 در پاسخ به این شبهه باید هفت:
در هر فرعی از فروع لغت قائل به این مطلب هستند که وضع اول و معینـی  علما .3

و اینکـه اسـت لغویان  به دستبرای الفاک وجود دارد و دلیل آن هردآوری معاجم لغت 
 کردند. علما برای یافتن معنای الفاک و مدلول آن به عرب رجوع می

 .توانیم منکر وضع اولی برای الفاک باشیم با وجود الهام از طرف خداوند باز نمی .2
پس واضع الفاک  .دهد زیرا در این صورت این خداوند است که الفاک را به انسان یاد می

 خداوند است.
زیرا مراد از وضع لغت همان اولین اسـتعمال آن  .ع و استعمال متالزم هستندوض .1

شود که در استعماالت  لغات وضع می ،به عبارت دیگر 5معانی است. لفظ در معنایی از
اند مقصودشان ایـن اسـت کـه در  به کار رود. کسانی که الفاک را برای معانی وضع کرده

                                              
 .234، ص2، جالیتاب ،. سیبویه، عمرو بن عثمان1
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 .67. همان، ص4
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کند که این وضع از طرف خداوند باشد یا  حال فرقی نمی ،استعماالت به کار هرفته شود
 تعیین کرده باشند. اینکه اشخاص دیگری این الفاک را برای معانی

 شبهه سوم

صورت مقید و همراه با قرائن   تیمیه مدعی است که لفظ برای افاده معنا همیشه به ابن
اهر لفظ با قید و قرینه مفید معنا باشد، نشانه مجاز است بگوییم ادعا که این است. پس 

 1باطل است. ،و اهر بدون قید و قرینه باشد دلیل بر حقیقت است
در معـاجم  ذکرشـدهزیـرا تمـامی الفـاک  .ن این شبهه از بدیهیات استپاسخ: بطال

علمـای  ،عالوه بـه مفید معنا هستند. وجود این  ولی با هستندلغوی خالی از قید و قرینه 
د و نـکن تنهایی داللت بـر معنـا می اند اسم و فعل کلماتی هستند که به ادبیات عرب هفته

حـال بـا پـذیرش سـخن  2کنـد. بر معنایی نمیتنهایی داللت  ای است که به حرف کلمه
صورت مقید و با قرائن مفید معنـا اسـت کـه   تیمیه باید هفت اسم نیز مانند حرف به ابن

 حرف باطلی است.

 شبهه چهارم

برخی از سلفیه در مقام اشکال به تقسیم الفاک به حقیقت و مجـاز، معتقدنـد اینکـه 
 .شود درست نیسـت مثال آورده می« جاعالرجل الش»در « اسد»برای مجاز به استعمال 

شود که بگوییم شیر در مرد  کند و این دلیل نمی زیرا عرب از مرد شجاع به شیر تعبیر می
 3شجاع مجاز است.

شود اهر استعمال شیر در مرد شجاع حقیقت باشد، در این صـورت  در جواب هفته می
ه ذهنش برسد بلکه بایـد مـرد معنای شیر بیشه ب فقطنباید « یت اسداأر»اهر کسی بگوید: 

بینیم هنگـام  که مـی  صورتی در ،شجاع نیز به ذهن خطور کند و هر دو با هم به ذهن بیایند
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ای وجـود  کند. البته اهر قرینه صـارفه کارهیری این لفظ ابتدا، شیر بیشه به ذهن خطور می به
 ست.داشته باشد در این صورت اسد به معانی مرد شجاع است که همان مجاز ا

  وجیه سلفیه در خصوص وجود مجاز
تیمیـه و  ماننـد ابن ،که سـلفیه در انکـار مجـاز بـه سـخنان بزرهـان خـود  آنجایی از

توجیه این اشـخاص  ،کنند استناد می ،که معاصر است ،شاهردش و محمدامین شنقیطی
 .یمآور میدهند  با الفاظی که معنای مجازی میمواجهه در را 

شود، از سه حالت بیرون  ی که در دو معنا یا بیشتر استعمال میلفظ ،تیمیه به نظر ابن
نیست: یا در یکی حقیقت و در بقیه مجاز است، یا در همه آنها حقیقت اسـت بـه نحـو 
اشتراک لفظی، یا حقیقت است در قدر مشترک میان آنها کـه در ایـن صـورت از اسـماء 

اند،  لفظـی خـالف اصـل که مجاز و اشـتراک آنجا متواطی )مشترک معنوی( است و از
اند و همـه اسـماء  شوند همه اسماء متواطی الفاظی که در بیش از یک معنا استعمال می

 1اند. عام از این قبیل
که ادعای مجاز در آنها شده از باب اشتراک معنوی توجیه را تیمیه آن آیات قرآنی  ابن

یکند. مانند این آیه شریفه  می اَسیالم َُ یِل  ُ َذاَقَ ایا
َ
ِفیَفْ َم خَ َِعیَوالم د 

تیمیه قول کسـانی  که ابتدا ابن 2
« اللبـاس»حقیقـت در چشـیدن بـا دهـان اسـت و « الـذوق»هوینـد:  آورد که می را می

رفتـه اسـت.  کار  صورت استعاره به  پوشاند و این دو کلمه به حقیقت در آنچه بدن را می
 هفتـه ،ز لغویـون اسـتکه یکی ا ،بلکه خلیل ،چنین نیست هوید این این وی می از بعد

 زمینـهایـن و به آیاتی از قرآن در  ؛در لغت عرب وجود طعم چیزها است« الذوق» است
در هـر آنچـه احسـاس « الـذوق»هیـرد کـه لفـظ  این نتیجـه می از و بعد ؛کند اشاره می

در آنچه با دهان چشـیده  فقطباطل است که این لفظ  ادعااین استعمال شده و  ،شود می
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کـرده و قائـل بـه  اظهـارنظرهونـه  لباس نیـز همین باره. وی درر رفته استبه کا شود می
 1شده است. زمینهاشتراک معنوی در این 

یهایی از قبیل  است در مثالمعتقد پذیرد و  تیمیه مجاز در حذف را نیز نمی ابن ِْ
َ
ةْ َواام

 َ َم َق الم
کـه کلمـه  هیـرد و نیـازی نیسـت بـر می هم آبادی و هم ساکنان آن را در« قریه» 2

 رود. وی با این روش از پذیرش مجاز در حذف طفـره مـی 3در تقدیر هرفته شود.« اهل»
برای فهم الفاک واردشده در قرآن و حدیث باید به استعمال نظـایر آنهـا  ،تیمیه به نظر ابن

در قرآن و حدیث رجوع کنیم و عادت و لغت آنها را بشناسیم و نباید آنهـا را بـر عـادات 
 4شده نبوده، حمل کنیم. شده و در زمان او شناخته  پس از پیامبر حادث سخنگویی که

نیز برای آیاتی از  ،ای در انکار مجاز در قرآن نوشته بود که رساله ،محمدامین شنقیطی
هوید  پردازیم. وی می که به آن می مطرح کردحلی  قرآن که ادعای مجاز در آنها شده، راه

هویند، نـزد کسـانی کـه قائـل بـه مجـاز نیسـتند  مجاز مین به مجاز به آن هر آنچه قائال
های لغت عربی آن است که مـثاًل  اسلوبی از اسالیب لغت عربی است. یکی از اسلوب

شـود و یکـی دیگـر از  به هنگام اطالق و نبودن قید، به حیوان درنده منصرف می« أسد»
أسـد بـا قیـدی برای مرد شجاع است زمانی کـه « أسد»های لغت عربی کاربرد  اسلوب

هوید مانعی ندارد که یکـی از ایـن دو  کند. وی می همراه باشد که بر این معنا داللت می
ها  کاربرد نیازمند قید باشد و دیگری به آن نیازی نداشته باشد، چراکه در برخـی اسـلوب

مقصود روشن است و به قید نیاز ندارد و در برخی دیگر مقصود معین نیست مگر اینکه 
توان  نمی ،یک از آنها در محل خود حقیقت است. بنابراین آن داللت کند، و هرقیدی بر 

 5مجاز در لغت را اثبات کرد.
ن به مجـاز بـرای اثبـات مـدعای خـود از آن اسـتفاده که قائال ،وی در مثال معروفی
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ــد می ــاربرد  می ،کنن ــد: ک ــه»هوی ــه»و اراده « قری ــل قری ــال « اه َةة در مث َم َق یالم ِْ
َ
ةةْ از  َواام

یآیـه بـاره وی همچنـین در 1های لغت عربی است. لوباس ُْ یالةیُّ ََ َدةایَدَوةا یََل  ِوةضم َواخم
نیـز  2

زیرا جناح در لغـت بـر  ؛هوید جناح در این آیه در معنای حقیقی خود استعمال شده می
برد که  را به کار می« خفض جناح»دست انسان و بازو و زیر بغل نیز اطالق شده و عرب 

شـده نـزد  شناخته های خویی است و این نیز یکی دیگـر از اسـلوب نرم کنایه از تواضع و
 3عرب است.

کنـد  برد از پذیرش مجـاز پرهیـز می بینیم که شنقیطی نیز با اسلوبی که به کار می می
رسند. عبدالعزیز بن باز  ن به مجاز به آن میهیرد که قائال ولی در عمل همان نتیجه را می

وید ایـن از عـادات عـرب و توسـعه در لغـت عربـی و زیـادی ه می هانیز برای توجیه این
کند و  ها استفاده می نظر خود از این ترکیب تصرف در کالم است که برای بیان معانی مد

به همین علـت  ؛شده  کند و قرآن نیز به زبان عربی نازل مثاًل بر اهل قریه اطالق قریه می
 4هونه تعابیر در قرآن نیز وجود دارد. این

 های پیش روی سلفیه در مسئلٔه مجاز ریدشوا
آنچـه  اینکه سلفیه معتقد است نه در لغت و نه در قرآن مجاز وجـود نـدارد و هـر با

اند و از آن  بینیم که خود در کالمشان دچار مجازهویی شده هست حقیقت است ولی می
کـه  هستندوزیه قیم ج تیمیه و شاهردش ابن ترین این افراد ابن اند. از برجسته استفاده کرده

 شود. در ادامه به برخی از مجازها در کالم ایشان اشاره می
کند و به نظریـه  معیت و قرب خداوند به بندهان چهار نظریه نقل می بارهتیمیه در ابن

شود که منظور از معیت، علم خداوند متعال است و این نظر را به ائمه  چهارم معتقد می
ن به تمام آنچه در کتاب و سـنت آمـده اسـت ایمـان هوید ایشا دهد و می دین نسبت می
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ها قرار دارد و از مخلوقات دور است و  داشتند و معتقد بودند که خداوند در باالی آسمان
خداوند با علمش به عموم بندهان و با  این وجود  مخلوقات نیز از خدا دور هستند ولی با

 همین نظـر یتیمیه در جای دیگر ابن 1و اولیا همراه است. به انبیا کمک و تأیید و کفایت
کـه   حـالی در 2،دهـد به احمد بـن حنبـل نسـبت می ،که منظور از معیت علم است را،

در لغت به معنای همراهی و مصاحبت است نه به معنـای علـم کـه « مع»دانیم لفظ  می
 برد. تیمیه از آن نام می ابن

اسـت کـه در آن آمـده کند کـه  تیمیه حدیث صحیحی را نقل می دیگری ابن جایدر 
هویـد احمـد  آیند. وی در توجیه این حدیث می آل عمران در روز قیامت می سوره بقره و

منظور از آمدن در این حدیث، آمدن ثواب سوره بقـره  اند بن حنبل و ائمه اهل سنت هفته
که این از اقسام مجاز مرسل اسـت کـه   حالی در 3،عمران است نه آمدن خود سوره  و آل

شده و مسبب که ثواب باشد،  ذکر ،که دو سوره باشد ،اش سببیت است. زیرا سبب عالقه
 از آن اراده شده است.

اینکه مدعی است مجاز را قبول ندارد ولـی در کالمـش از مجـاز مرسـل  تیمیه با ابن
ةَ یالَوةاِسیآیه مبارکه  بارهکند. وی در استفاده می َِ ای َ یکرِیة .

ةَووم ْم
َ
ةَ یإ ُبیاََّن  َِ


د از نقـل کـالم بعـ 4

به اصنام نسبت مشابه آن و  آیههوید اهر فاعل ضرر )اضالل( در این  می بارهعلما در این 
است که اصنام، سبب در این اضالل هستند نه اینکه در حقیقـت، دلیل شده به این   داده

 5اضالل به بت نسبت داده شود.
بنـد  کند و به آن پـای م میتیمیه لغت را به حقیقت و مجاز تقسی ابن یباز در جای دیگر

تیمیه نیز لغت را به حقیقـت و مجـاز تقسـیم  شود که ابن از این تصریح استفاده می 6است.
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مبحث مجاز دو دیدهاه  بارهتیمیه در ابنکه آید  آنچه هفته شد به دست می کرده است. از می
مذهب عملـی  و دیدهاه دیگر ؛داند یکی جدلی که مجاز در لغت و قرآن را منتفی می ؛دارد

 هیرد و مثبت مجاز است. آیات قرآن به کار می خصوصکه در  ،تیمیه و سلوکی ابن
سـختی   به الصواع  ال رسل اینکه در کتاب  تیمیه عمل کرده و با قیم نیز مانند ابن ابن

رسیم که وی نیز قائـل بـه  به جنگ مجاز رفته ولی با بررسی دیگر کتبش به این نتیجه می
هویـد مجـاز و تأویـل داخـل در  کنـد. وی می ای آن شروطی را ذکر میمجاز است و بر

عالمت شناخت نـص  همچنین،شود.  اما در ظاهر محتمل وارد می ،شود منصوص نمی
و  ؛معنـای وضـعی، ماننـد عشـره غیـر نداشتن از ظاهر به دو طریق است؛ یکی احتمال

ین صورت نص اسـت و که در ا ،دیگری شیوع استعمال بر طریقه واحد در تمامی موارد
که خود مجاز را طـاغوت ثالـث  ،قیم در اینجا باید هفت ابن 1قابل تأویل و مجاز نیست.

 به طاغوت ثالث دچار شده است. ،نامیده بود
ن آن ان به مجـاز و منکـرتوان به دست آورد که دعوای میان قائال می ،آنچه ذکر شد از

و هـر دو  2کرده اسـت  ی به آن اشارهطور که زرکش همان ؛دعوا و نزاعی لفظی بیش نیست
کننـد. امـا آنچـه سـبب شـده  هروه از اصطالح حقیقت و مجاز در کالمشان استفاده می

هـردد کـه  دیگـری برمیمسئله کارهیری این اصطالح خودداری کنند به  سلفیه از به است
بـاب اسـتفاده از آن،  یمقائل به مجاز در لغـت و قـرآن باشـعبارت است از اینکه اهر ما 

 کند و راه را برای معطله و نافین صفات بـاز تعطیل صفات جالل و جمال الهی را باز می
کـه  ،ن سـلفیهابرخـی از معاصـر رو از ایـن 3تـا صـفات را بـه تأویـل ببرنـد. می هشـاید

اند و  توجیهـات دیگـری را قائـل شـده ،اند از ادله محکم مجاز شانه خالی کنند نتوانسته
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ولـی در  ،شـود جاز در لغت و قرآن و غیر آیات صـفات پذیرفتـه میاستفاده از م اند هفته
شـود. ایشـان  آیات صفات مجاز جایز نیسـت و آیـات حمـل بـر حقیقـت می خصوص

آیـات صـفات  خصـوصولی در  ،هویند در غیر آیات صفات ما قرینه بر مجاز داریم می
 1ظی است.کنند که نزاع لف قرینه بر مجاز وجود ندارد و جالب است که تصریح می

 نتیجه 
 فقدانآویز سلفیه بر ابطال تأویل در نصوص شرعی، اعتقاد به  جمله مسائل دست از

کننـد و بـرای اثبـات  مجاز در قرآن است تا جایی که حتی مجاز در لغت را نیز انکار می
شـده بـه ایـن نتیجـه  های انجام کنند. اما با بررسـی ای استناد می مدعای خود نیز به ادله

بر  فراوانیزیرا ادله  .که اعتقاد به نفی مجاز در لغت و قرآن اعتقاد باطلی است رسیم می
تواننـد منکـر ایـن  که سلفیه نیز نمی  آنجایی وجود مجاز در لغت و قرآن داللت دارد. از

شـان موجـب تنـاقض و  موضوع شوند که استعمال تمامی الفاک قرآن بـر معنـای حقیقی
تیمیـه  اند. ابن هایی را به کار بسـته حل ای حل مشکل راهشود، بر فساد در معانی قرآن می

در زبـان عربـی شـده و « اسـلوب»شده، شنقیطی نیز قائل بـه « مشترک معنوی»قائل به 
ها در عمل با اعتقـاد  حل اند. البته این راه عرب شده« توسعه در لغت»دیگران نیز قائل به 

ن امروزی سلفیه به این نتیجه احققبه وجود مجاز در قرآن یکی است و به همین دلیل، م
 ؛ن به مجاز، دعوا و نزاع لفظی بیش نیسـتن مجاز و قائالااند که دعوای بین منکر رسیده

از آیات صفات در دیگر آیات قرآن و لغـت  غیر  اند مجاز به و حتی برخی نیز معتقد شده
 عرب وجود دارد.

  

                                              
د بْن حَسین1  .333-330صص، معال  أصول الفق  ،. جیزانی، محمَّ
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 ملخص المقاالت 

تنظر الوهابیة إلی الموت علی أّنه نهایة المطاف و انقطاع لعمل اإلنسان، 
لذلک تحّرم طلب أّي عمل من المّیـت بمـا فـل ذلـک الـدعاء أو قضـاء 

. و الحوائج، حتی لو کان المیت أشرف خالئق الکون النبل األکـرم
کثرها تکّررًا حدیث لتوثیق اّدعاءاتها تطرح  الوهابیة بعض األدلة، و لکن أ

للنبل یقول بانقطـاع عمـل اإلنسـان بعـد المـوت، بیـد أّن هـذا التفسـیر 
الوهابل النقطاع العمل بعد الموت تنقضه العدید من األحادیث النبویـة 
الشریفة الموثوقة لدی الوهابیة نفسها من قبیل حدیث صالة األنبیـاء فـل 

السالم و الصالة، حدیث عرض األعمال. لذلک، فـإّن  القبور، حدیث ردّ 
المخرج لهذا الحدیث الشریف الذي تستدّل به الوهابیة هو أّن ما ینقطـع 
عن اإلنسان بعد موته هو األجر علی العمل، ال أّنه ال یصدر عنه أّي عمل 
بعد الموت، ذلک أّن المیت یکون حّیًا بعد الموت، و أّن الحل بمقتضـی 

 ج قطعًا إلی العمل، و لکن دون أن یؤجر علیه.حیاته یحتا
الوهابیة، عدم القدرة علی اإلجابة، انقطاع العمل،  الکلمات المفتاحیة:

 عرض األعمال، رّد السالم، أجر العمل.



 

 

التوحید العبادي هو أحد أقسام التوحید، و یعنل أّنـه ال أحـد سـوی اللـه 
تبارک و تعالی یستحق العبادة. لقـد طرحـت الوهابیـة المعنـی اللغـوي 

بوصفه المعنی المصطلحل للکلمة دون االکتـراث للمقومـات  1للعبادة
ها. و بالتالل، فهل تری معیار العبـادة هـو الالزمة لمعنی العبادة و حقیقت

ْیِه َعَلی اْلَعْرِش التذّلل المقرون بالحب. و مدلول اآلیة الکریمة  َوَرَفَع َأَبَو
ًدا... وا َلُه ُسجَّ َوَخرُّ

و أخوة یوسف سجدوا لـه.  هو أّن النبل یعقوب 2
هـا و فل ضوء ظهور هذه اآلیة و نقد التبریرات التل أثیرت فـل الـدفاع عن

لم تکن سجدة عادیة، أو إّنها کانت  )من قبیل أّن سجدة النبل یعقوب
عادیة و لکن غیر عبادیة، أو إّن السجود لغیر الله فل الشرائع السابقة کـان 

و أخوة النبـل یوسـف  مسموحًا به(، یتبّین لنا أّن سجدة النبل یعقوب
للتعریـف الـذي تحمل معیار العبادة من منظار الوهابیة. و علیه، و طبقـًا 

قـد وقـع فـل الشـرک  تطرحه الوهابیة عن العبادة، فإّن النبل یعقـوب
فل محذور الشرک یأتل نتیجـة  العبادي. و لّما کان وقوع النبل یعقوب

طبیعیة للمعیار الذي وضعته الوهابیة للعبادة، فإّنه یثبـت بواسـطة برهـان 
 الُخلف أّن معیار الوهابیة فل العبادة غیر صحیح.

، التوحید العبـادي، الوهابیـة، «و خّروا له سجدا» لمات المفتاحیة:الک
 معیار العبادة، السجدة.

                                              
 أو بقلیل من االختالف عن المعنی اللغوي. .1
 .111یوسف، آیة سورة  .2



 

 

من أجل تسجیل حضور مؤّثر فل العالم اإلسالمل یستدعل األمـر، إلـی 
الدراسات البنیویة، توجیه البحـوث صـوب مناشـئ و نشـاطات و  جانب

صفقات و مسیرة التحّول ألنصار تکفیر المسلمین، و خاصـة الشـیعة. إّن 
هذا الرصد المنتظم یمکن أن یطلق تحذیرات مبکرة لمسـؤولل النظـام و 
ــات و  ــرة المعلوم ــدیث دائ ــالمیة. یشــّکل تح المهتمــین بالوحــدة اإلس

ة علی قدرة بلد معین فل مجال العالقـات الدولیـة. العملیات إشارة مهم
علـی هــذا األسـاس، إّن دراســة أحادیـة الموضــوع السـتراتیجیة العربیــة 

م( و مجـال وسـائل اإلعـالم 3364السعودیة فل مجال التعلیم )منذ عام 
اإلنترنتیة الحدیثة )العقد األول من األلفیة الثالثة( تبّین لنـا أّن ثلثـل أهـم 

ناهضین للشـیعة فـل العـالم اإلسـالمل یحملـون التابعیـة الناشطین الم
السعودیة أو إّنهم تلقوا، مباشـرة أو بصـورة غیـر مباشـرة، عقائـدهم عـن 
مشایخ السلفیة السعودیین. و ال یمکن اعتبار هذه النتیجة محض صدفة، 
بل وراء الستار مشروع یهدف إلی إحداث تغییرات تسعی إلیها السـعودیة 

مل، و تشهد علیها السیاسات التعلیمیة فل هذا البلـد و فل العالم اإلسال
تّتضح معالمهـا مـن خـالل رصـد االنتقـاالت السـکانیة غیـر المسـبوقة 

 لألستاذ و الطالب فل العربیة السعودیة.
التعلیم، وسائل اإلعالم اإلنترنتیة، السلفیة، الشیعة الکلمات المفتاحیة: 

 فوبیا، العربیة السعودیة، الوهابیة.



 

 

 

من الکتب المناهضة للشیعة التل صدرت فل السنوات األخیرة و أثـارت 
ضّجة حولها، کتاب "أصول مذهب الشیعة اإلمامیة اإلثنل عشـریة" بقلـم 

یتناول المؤلف فل کتابه عقائد  علل القفاري". بن  الدکتور "ناصر عبد الله 
الشیعة بالبحث و التحلیل، و بحسب مزاعمـه، فقـد قـام بنقـد و تحلیـل 
عقائد الشیعة بالرجوع إلی مصادر الشیعة أنفسهم. یتناول المقال الحالل 
األسالیب غیر الصحیحة المّتبعة فل الکتاب فـل رّد عقائـد الشـیعة، مـع 

ن هـذه االنتقـادات التحریـف و توجیه نقد عام لتلک األسـالیب. مـن بـی
التقطیع و االفتـراء و االسـتدالل باألحادیـث الضـعیفة و االعتمـاد علـی 

 مصادر المخالفین للشیعة.
القفاری؛ أصول مـذهب الشـیعة اإلثنـل عشـریة؛  الکلمات المفتاحیة:

 التحریف؛ التقطیع؛ االفتراء.
 



 

 

« متی یشرق نورک ایها المنتظر»المقال الحالل نقد استداللل علی کتاب 
تألیف عثمان الخمیس الـذي یثیـر العدیـد مـن الشـبهات حـول اإلمـام 

 . المهدي
لقــد بــذل المؤلــف مســاعل حثیثــة فــل کتابــه لتصــویر عقیــدة اإلمــام 

 التل تعّد مبدأ مشترکًا لدی الفریقین )أهل السّنة و الشـیعة( المهدي
علی أّنها نقطة اختالف، لذلک دأب علی تجاهل الحقائق المطروحة فل 
مصادر أهل السّنة، و نسبتها إلی الروایات الشیعیة. لقد أشرنا فـل مقالنـا 
هذا إلی بعض األمثلة فل هذا المجال. و حاولنا أن نسـّلط الضـوء علـی 
بعض األسالیب الملتویة لعثمـان الخمـیس المطروحـة فـل کتابـه مثـل 

یه الحقـائق و طـرح األخبـار الضـعیفة بوصـفها معتقـدات الشـیعة، تشو
 التغطیة علی إشکاالت أحادیث أهل السّنة مع ذکر األمثلة. 

، عقیـدة الشـیعة، تحریـف اإلمـام المهـدي الکلمات المفتاحیة:
 الحقائق، الخبر الواحد، الحدیث المتواتر.
 



 

 

من أهم أصول السلفیة، عقیدة عدم وجـود مجـاز ال فـل اللغـة و ال فـل 
القرآن الکریم، مستدلة فل ذلک ببعض األدلـة، حیـث تعتقـد أّن جمیـع 
األلفاک سواء فل القرآن الکریم أم فل اللغـة کّلهـا ُتحمـل علـی محمـل 

لفـظ المعنی الظاهري، و هو منهج السلف کما تقول، فهم لم یسـتعملوا 
المجاز ال قواًل و ال کتابة بحسب زعمها. لکّننا إذا تفّحصنا آیـات القـرآن 
الکریم و األدلة العقلیة و اللغویة یتبّین لنا بأّن عقیدة نفل المجاز فل اللغة 
و القرآن الکریم عقیدة باطلة، ذلک أّن أدلة إثبات المجاز هل علـی نحـو 

ا السـبب نجــد أّنهــم بحیـث ال یســتطیع حتـی الســلفیین إنکارهـا. لهــذ
ــة یطــرح فکــرة  یطرحــون بعــض المخــارج لعقیــدتهم، فهــذا ابــن تیمی

فـل « اإلسـلوب»، و محمد أمین الشنقیطل یقول بـ«المشترک المعنوي»
«. التطّور فل اللغة العربیـة»اللغة العربیة، و اآلخرون أیضًا طرحوا مسألة 

فـل القـرآن، طبعًا هذه المخارج مساویة، عملیًا، لعقیدة وجـود المجـاز 
لهذا السبب استنتج الباحثون السلفیون المعاصرون أّن النزاع بین منکري 

 المجاز و مؤّیدیه ال یعدو کونه نزاعًا لفظیًا.
 القرآن، اللغة، المجاز، الحقیقة، السلفیة. الکلمات المفتاحیة:


