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«تأکيد مجاز» و پيوند آن با «ابهام متن»
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چکيده
«مجاز» از مشهورترين پديدههاي زباني در زبانشناسي عربي است .يکي از شرايط به کارگرفتن مجاز همراه ساختن آن با
«قرينه» است .وظيفة قرينه جلوگيري از برداشت معني حقيقي از واژهاي است که به صورت مجازي به کار رفته است.
«تأکيد» نيز يکي ديگر از ابزار هاي مهم در زبان عربي است که بر خالف قرينه غالباً براي جلوگيري از احتمال برداشت معني
مجازي استفاده ميشود؛ بنابراين ،منطقي به نظر نميرسد که واژهاي مجازي بتواند مورد تأکيد قرار بگيرد .با اين حال ،برخي
از زبانشناسان مسلمان «تأکيد مجاز» را جايز شمرده و نمونههايي نيز براي آن ذکر کردهاند .در اين مقاله برآنيم تا با روشي
وصفيـ تحليلي ،درستي ديدگاه ايشان را بررسي کرده تأثير آن را بر شکلگيري فهم مخاطب توضيح دهيم .بر اساس
دادههاي اين پژوهش ،تأکيد مجاز بر خالف ظاهر غيرمنطقياش ميتواند پديدهاي پذيرفته در سنت زباني عربي باشد.
کليدواژهها :بالغت ،مجاز ،حقيقت ،تأکيد مجاز ،ابهام
 -1مقدمه
«مجاز» يکي از مهمترين ابزارهاي توسعة واژگان در يک زبان است .اين پديده از ديرباز توجه بالغيان و دستوريان مسلمان را به
خود جلب کرده و با اهميت فراواني که در فرايند فهم و تفسير متن دارد ،در دانشهاي ديگري چون منطق و اصول فقه هم مورد
مطالعه قرار گرفته است.
يکي از مسائلي که دربارة مجاز مطرح ميشود ،مسئلة «تأکيد مجاز» است« .تأکيد» در سنت زبانشناسي عربي غالباً به عنوان
ابزاري براي از بين بردن احتمال مجاز ،و تثبيت معني حقيقي به کار ميرود و اينکه بخواهيم اين ابزار زباني را در کنار مجاز و
براي تقويت معني مجازي استفاده کنيم ،عجيب به نظر ميرسد.
تأکيد مجاز عاملي است که ميتواند موجب پديد آمدن ابهام در يک متن شود و در شکلگيري فهم درست از آن تأثير فراوان
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بگذارد؛ از اين رو ،برخي از دانشمندان مسلمان چنين استفادهاي از تأکيد را ناشايست دانسته و پديدة «تأکيد مجاز» را انکار ميکنند.
اما شگفت آنکه برخي ديگر چون ابوالفتح عثمانبن جني (ق  )312 - 333نهتنها آن را جايز ميدانند که نمونههايي نيز براي آن
برميشمارند.
با توجه به اين اختالف و تأثيري که در تفسير متون از خود به جاي ميگذارد ،پرداختن به مسئلة «تأکيد مجاز» ضروري به نظر
ميرسد .در اين مقاله برآنايم تا با بررسي سخنان زبانشناسان مسلمان ،به توضيح آراي ايشان در اين باب بپردازيم و به
پرسشهاي زير پاسخ گوييم:
 -1تأکيد مجاز از ديدگاه زبانشناسان چگونه ارزيابي ميشود؟ موافقان و مخالفان اين پديده چه داليلي در اثبات يا رد آن ارائه
کردهاند؟
 -2چگونه ميتوان تأکيد مجاز را با منطق زبان عربي سازگار کرد؟
 -3رابطة تأکيد مجاز با ابهام آفريني زباني و ادبي چيست؟
تا آنجا که نويسندگان آگاهي دارند ،تحقيقي در اين باره صورت نگرفته است و مقالة حاضر نخستين تالش در راستاي گردآوري
آراي پيشينيان و تفسير ديدگاههاي آنها به شمار ميآيد .بنا بر عادت اصوليان ،ابتدا از «مجاز» و سپس از «تأکيد» سخن ميگوييم .آنگاه
به مسئلة «تأکيد مجاز» پرداخته ،در پايان ،رابطة آن را با مسئلة «ابهام» و «فهم متن» بررسي خواهيم کرد.
 -2مجاز و دامنة کاربرد آن در زبان
تعريفهاي متعددي از اصطالح «مجاز» در کتابهاي کالم ،اصول فقه و بالغت شده است که از ميان آنها ميتوان به تعريف ابوالفتح
عثمانبن جني (312 – 333هـ ق) نويسندة کتاب الخصائص اشاره کرد :حقيقت لفظي است که به هنگام استعمال ،در معني قراردادي و
اصلي خود به کار رود ،و مجاز ،عکس آن است (ابن جني)112/2 :1312 ،؛ به طور مثال ،لفظ «مداد» در جملة «ديروز يک مداد خريدم»،
حقيقت است چرا که در معني اصلي خود به کار رفته ،اما همين کلمه در عبارت «آنقدر محکم نوشت که مدادش شکست» مجاز است؛
چرا که در معني غيراصلي ،يعني «نوک مداد» استفاده شده است.
شمار بسياري از واژگان يک زبان ،کاربرد مجازي دارند و در اين باره اختالفي ميان زبانشناسان ديده نميشود .آنچه جاي توجه دارد ديدگاه
خاص ابن جني است .وي ادعا ميکند که بيشتر واژگان يک زبان ،و نه تنها شمار زيادي از آنها ،مجازند و شمار کاربردهاي مجازي از استعمال
حقيقت بيشتر است« :بدان که بيشتر زبان با تأمل در آن ،مجاز است نه حقيقت» (همان .)111/2 :وي در جاي ديگري ميگويد« :بيشتر اين زبان
بر پاية مجاز جريان دارد و بهندرت چيزي از آن بر اساس حقيقت به کار ميرود» (همان.)211/3 :
براي نمونه ،او همة فعلهاي بهکاررفته در يک زبان را مجاز ميداند :و آن مانند همة فعلهاست ،چون« :زيد برخاست» و «عمرو نشست»
و «بشر رفت» و «تابستان آمد» و «زمستان عقب نشست» (همان .)111/2 :وي سبب مجاز بودن افعال را داللت آنها بر معني «جنس» ميداند؛
مثالً فعل «قام» بر جنس «قيام» داللت ميکند و از آنجا که معني جنس ،معنايي عام است و شامل همة افراد و مصاديق قيام در زمانهاي
سهگانه و همچنين قيام صادر از هر کس ميگردد ،نميتوان يک فعل را به فاعلي خاص نسبت داد؛ زيرا اين کار به معني منحصر ساختن
تمام افراد يک جنس به يک فاعل خاص است .به بيان ديگر ،اگر مقصود از فعل «قام» در عبارت «قام زيد» معني حقيقي آن باشد ،بايد بتوان
«زيد» را فاعل همة افراد «قيام» دانست و اين امري ناممکن است؛ از اين رو ،بايد گفت که در کاربرد همة فعلها مجاز رخ داده است؛ زيرا
اعتبار معني حقيقي آنها ممکن نيست (همان.)111/2 :
هرچند ديدگاه ابن جني دربارة شمار واژگان مجازي يک زبان با مخالفتهايي هم روبهرو شده است ،بايد گفت سخن وي بهويژه در
متون ادبي ميتواند کاربرد بسيار داشته باشد؛ چراکه ادبيات خاستگاه مجاز و استعاره است و کاربرد مجاز و گونههاي ادبي حاصل از آن
به قدري فراوان است که شاعران گاه بدون ذکر قرينة لفظي از آن استفاده ميکنند .البته ميتوان گفت ادبي بودن متن ،خود قرينهاي بر
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کاربرد مجازي واژه است.
پس از اين توضيح مختصر ،به بررسي پديدة تأکيد ،اقسام آن و اغراض کاربرد از آن در زبان عربي ميپردازيم.
 -3تأکيد در زبان عربي
تأکيد در زبان عربي گونههاي مختلفي دارد که بسته به فضاي متن ،معاني مختلفي از آنها برداشت ميشود .از آنجا که شناخت
شرايط لفظي و معنايي تأکيد در بررسي موضوع مقاله نقش مهمي دارد ،به اختصار در سه بخش از آن سخن ميگوييم:
 .1 -3معاني و اغراض تأکيد
معاني تأکيد -که گاه از آن به «اغراض تأکيد» تعبير ميشود -به طور پردامنهاي در کتابهاي نوشته شده در حوزة علم بالغت
مورد بحث قرار گرفته است .جايگاه سنتي اين بحث در ميان بالغيان بابي به نام «احوال مسند اليه» است؛ البته چنانکه خود
گفتهاند ،اين اغراض اختصاصي به مسند اليه نداشته و ميتواند در بخشهاي ديگر کالم نيز مد نظر گوينده باشد (ر.ک :خطيب
قزويني ،بي.تا.)121 :
خطيب قزويني ( )131 - 666در کتاب تلخيصالمفتاح براي تأکيد مسند اليه به چهار غرض اشاره ميکند -1 :تقرير -2 ،دفع
توهم مجاز گويي -3 ،سهو -1 ،عدم شمول (همان .)11 :در ادامه ،به توضيح اين غرضهاي چهارگانه ميپردازيم:
الف) تقرير :گاه گوينده برآن است تا به اصطالح ،حرف خود را براي مخاطب جا بيندازد زيرا احتمال ميدهد که وي چندان که
بايد به سخنش توجه نکرده ،يا بخشي از آن را نشنيده ،يا درست متوجه آن نشده است .او براي اين کار از تأکيد استفاده ميکند تا
بدين وسيله چيزي جز آنچه او در نظر دارد ،پنداشته نشود ،مثالً ميگويد« :زيد ،زيد آمد» (تفتازاني.)221 :1121 ،
اين معني -چنانکه از مثالهاي بالغيان فهميده ميشود -با تکرار لفظ به دست ميآيد .به چنين تکراري در دستور زبان عربي «تأکيد
لفظي» ميگويند که توضيح آن خواهد آمد.
ب) دفع توهم مجاز :گاه پيش ميآيد که گوينده احتمال دهد مخاطب از سخنش مفهومي مجازي برداشت ميکند ،حال آنکه او چنين
قصدي نداشته است .اين حالت معموالً به خاطر درونماية سخن گوينده پديد ميآيد ،يعني مضمون کالم وي چنان است که ممکن است
مخاطب توهم کند متکلم معنايي مجازي در سر داشته و قصد گفتن سخني مطابق با حقيقت نداشته است؛ براي نمونه اگر کسي بگويد:
«سلطان گردن راهزني را زد» مخاطب با خود ميپندارد که شايد ميرغضبِ سلطان چنين کرده نه خود سلطان؛ زيرا معموالً پادشاهان خود از اين
کارها نميکنند و تنها فرمان آن را ميدهند .در اين هنگام ،متکلم براي زدودن احتمال ارادة معني مجازي و از ميان برداشتن توهم مخاطب ،از
عنصر تأکيد بهره ميبرد و ميگويد« :سلطان خود گردن آن راهزن را زد» (ر.ک :تفتازاني.)221 :1121 ،
اين کار مهمترين غرض استفاده از تأکيد به شمار ميآيد و همچنين بيشتر موارد استفاده از تأکيد نيز با اين قصد -يعني زدودن احتمال
مجاز -صورت ميگيرد .ابن جني در الخصائص با اشاره به اين کارکرد تأکيد ،فراواني آن را برآيندي از گستردگي دامنة مجاز و پيامد چيرگي
آن بر حقيقت ميداند .او اختصاص يافتن بابي جداگانه براي تأکيد را نشانهاي از بسامد باالي مجاز ميداند (ابن جني.)111 /2 :1312 ،
از ديد وي ،چنانچه واژهها و عبارتها ميتوانستند بدون استفاده از عنصر تأکيد و بيآنکه خطر برداشت مجازي آنها را تهديد کند،
معني حقيقي خودشان را برسانند ،ديگر نيازي به اين پديدة زباني احساس نميشد (همان.)113/2 :
البته ،چنانکه برخي از دستوريان اشاره کردهاند ،تأکيد چندان قدرتمند نيست که بتواند احتمال معني مجازي را به طور کلي از
ميان بردارد بلکه تنها مي تواند آن را از احتمالي قريب به احتمالي بعيد تبديل کند .دليلي که براي اين ادعا ارائه ميشود اين است
که در عربي گاه چند لفظ تأکيد در پي هم ميآيد ،مانند کلمة «أجمعون» در آية :فَسَجَدَالمَآلئِکَةُ کُلُهُمْ أَجْمَعُونَ( حجر)33 :11 ،؛
پس فرشتگان همگي يکسره سجده کردند (فوالدوند) .حال ،چنانچه تأکيد نخست (کلهم) ميتوانست احتمال مجاز را به کلي از
بين ببرد ديگر نيازي به تأکيد دوم (اجمعون) نبود (ر.ک :صبان131/1 :1111 ،؛ زرکشي.)111/1 :1121 ،
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ج) دفع توهم سهو :شايد مخاطب بپندارد که گوينده به اشتباه يا از سر بيدقتي کلمهاي را به جاي کلمة ديگر ،يا مفهومي را به جاي
مفهوم ديگر به کار برده است .در چنين موقعيتي ،متکلم از تأکيد براي دور کردن اين اتهام از خود استفاده ميکند .مثالً ميگويد« :زيد،
زيد به نزدم آمد» .اين تأکيد براي آن است که گمان نرود شخصي که آمده «عمرو» بوده و گوينده نام «زيد» را از روي سهو بر زبان رانده
است (ر.ک :تفتازاني.)221 :1121 ،
د) دفع توهم عدم شمول :گاه متکلم بر آن است تا در سخن خويش با به کار بردن لفظي عام ،ارادة عموم کند ،ولي احتمال ميدهد که
شنونده در فهم کالم وي به خطا رود و به نادرست بپندارد که مراد او تنها بعضي از افراد عام بوده نه همة آنها؛ مانند اينکه کسي بگويد:
«لشکريان کشته شدند» و مقصودش اين باشد که تمامي آنها از بين رفتند ،اما احتمال دهد مخاطب از سخن وي چنين برداشت کند که
تنها تعداد زيادي از آنها کشته شدهاند و برخي از ايشان زنده ماندهاند و گوينده فقط براي مبالغه چنين سخن گفته است؛ زيرا از بين رفتن
همة افراد يک سپاه کمي غيرمعمول است .در اين هنگام ،گوينده براي زدودن اين پندار نادرستِ مخاطب از تأکيد استفاده ميکند و
ميگويد« :لشکريان همهشان/تک تکشان کشته شدند» (ر.ک :سکاکي.)1123:211 ،
 .2 -3گونههاي تأکيد
زبان عربي از روشهاي گوناگوني در بهکارگيري عنصر تأکيد استفاده ميکند؛ از افزودن ادواتي چون «إنّ»« ،قد» ،حروف جرّ زائد ،نون تأکيد،
و ضمير فصل به بافت نخستين جمله گرفته ،تا استفاده از قسم و اسلوبهاي مختلف حصر و قصر .در اين ميان ،نحويان به دو گونه از
تأکيد اهميت بيشتري ميدهند -1 :تأکيد در باب توابع -2 ،تأکيد در باب مفعول مطلق.
الف) تأکيد در باب توابع
تأکيد در اين باب خود به دو نوع «تأکيد لفظي» و «تأکيد معنوي» تقسيم ميشود:
تأکيد لفظي با تکرار يک واژه به دست ميآيد ،مانند کلمة «زيد» در جملة «جاء زيدٌ زيدٌ» ،يا مانند کلمة «هيهات» در آية:
هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ( مؤمنون .)36 :23 ،تأکيد معنوي با استفاده از واژههايي چون «نَفْس»« ،عَيْن»« ،کلّ»« ،جميع» و «کِال»
يا «کِلتا» انجام ميگيرد ،مانند عبارت «کلهم» در آية :فَسَجَدَالمَآلئِکَةُ کُلُهُمْ أَجْمَعُونَ( حجر)33 :11 ،؛  ،يا «نفسه» در جملة «جاء
زيدٌ نفسه» ،يا لفظ «کالهما» در جملة «جاءنى الرجالن کالهما» (ر.ک :سيوطي ،بي.تا.)112/3 :
ب) تأکيد در باب مفعول مطلق
يکي ديگر از روشهاي تأکيد در زبان عربي استفاده از «مفعول مطلق» است .مفعول مطلق ،مصدر منصوبي از جنس فعل بهکاررفته در
عبارت است و وقوع يا صدور آن را تأکيد ميکند؛ مانند کلمة «ضرباً» در عبارت «ضربتُه ضرباً :زدم او را زدني» که صدور فعل «ضرْب»
از فاعل را تأکيد ميکند (ر.ک :استرآبادي.)211/1 :1116 ،
اين نوع تأکيد هرچند از «توابع» به شمار نميآيد ،بايد آن را نوعي تأکيد لفظي به شمار آورد؛ چراکه نوعي تکرار لفظ مؤکَد
است .از اين رو ،تمامي کاربردهايي که براي تأکيد لفظي در نظر گرفته شده است ،براي مفعول مطلق هم کاربرد دارد.
 .3 -3کاربرد گونههاي تأکيد در اغراض چهارگانه
هر يک از اغراض يادشده در قسمت پيش رابطة خاصي با دو گونة «تأکيد لفظي» و «تأکيد معنوي» دارد .به عبارت ديگر ،براي
دست يافتن به هر کدام بايد به نوع تأکيدي که استفاده ميکنيم ،توجه داشته باشيم .شيوة استفاده از تأکيد را ميتوان در سه بخش
خالصه کرد:
الف« :تقرير» و «دفع توهم سهو» تنها با استفاده از تأکيد لفظي به دست ميآيد (استرآبادي .)311/2 :1116 ،البته در اين باره اختالفي
هم ديده ميشود که توضيح آن ارتباطي با مقالة حاضر ندارد (ر.ک :استرآبادي311/2 :1116 ،؛ تفتازاني.)226 :1121 ،
ب« :دفع توهم شمول» تنها با تأکيد معنوي و الفاظ آن چون «کل» و «کال» به دست ميآيد (استرآبادي)311/2 :1116 ،؛ زيرا تأکيد لفظي
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چيزي جز تکرار لفظ مؤکَد نيست و نميتواند تغييري در مدلول آن بدهد؛ يعني اگر لفظ نخست در معني مجازي به کار رفته باشد ،تأکيد
لفظي نيز همان معني را تکرار ميکند؛ بنا بر اين ،اگر بگوييم« :سربازان ،سربازان آمدند» باز احتمال دارد که مقصود از «سربازان» بخشي از
آنها باشد ،اما وقتي بگوييم« :سربازان همهشان آمدند» ديگر نميتوان چنين احتمالي داد.
ج« :دفع توهم مجاز» در آنجا که احتمال مجاز در نسبت فعل به فاعل باشد ،گاه با تأکيد لفظي و گاه با تأکيد معنوي حاصل ميشود
(استرآبادي)311/2 :1116 ،؛ مانند اينکه بگوييم« :سلطان گردن راهزن را زد» و احتمال داشته باشد مقصود از «سلطان» نه خود او ،که يکي
از غالمانش باشد .براي زدودن اين احتمال ميتوان گفت« :سلطان ،سلطان گردن راهزن را زد» يا «سلطان خودش گردن راهزن را زد».
با توجه به مطالب يادشده ،مفعول مطلق تنها ميتواند براي تقرير معني و دفع توهم سهو به کار رود ،نه براي زدودن توهم
عدمشمول و توهم مجاز؛ زيرا چنانکه اشاره شد ،تأکيد لفظي تنها براي «تقرير»« ،دفع توهم سهو» و «دفع توهم مجاز در نسبت
بين فعل و فاعل» به کار ميآيد و مفعول مطلق تنها خود مادة فعل را تأکيد ميکند و کاري به نسبت ميان آن با فاعل ندارد .اين
نتيجه در بخش آينده به کار خواهد آمد.
 -4مجاز و تأکيد
از آنچه در بخش هاي پيشين گذشت ،دانستيم که يکي از اغراض مهم استفاده از تأکيد در زبان ،رفع احتمال تجوّز و رفع احتمال
عدمشمول است .همچنين دانستيم که مجاز بخش گستردهاي از واژگان بهکاررفته در يک زبان را تشکيل ميدهد ،به گونهاي که
گاه شناخت حقيقت از مجاز دشوار ميشود ،بهويژه در ادبيات که خاستگاه کاربردهاي استعاري و مجازي است.
اکنون چند پرسش مطرح ميشود :آيا ميتوان بر خالف اغراض تأکيد ،واژهاي با معني مجازي را تأکيد کرد؟ آيا اين کار با
هدف از استعمال تأکيد که زدودن احتمال مجازگويي است ،متناقض نمينمايد؟ آيا چنين تأکيدي به ابهام متن دامن نميزند؟ به
پرسش سوم در بخش آينده پاسخ خواهيم داد ،اما براي پاسخ به دو سؤال نخست ،بهتر است ابتدا دربارة گونههاي کاربرد لفظ در
متن توضيح مختصري بدهيم و پس از آن به بررسي مسئلة تأکيد مجاز بپردازيم.
 .1 -4گونههاي کاربرد واژه در متن
واژگاني که در يک متن به کار ميروند ،از سه گونه خارج نيستند :گونة نخست کلماتي هستند که احتمال برداشت معني حقيقي و
مجازي از آنها وجود دارد .گونة دوم واژگاني هستند که تنها معني حقيقي از آنها برداشت ميشود .گونة سوم نيز واژگاني هستند که تنها
معني مجازي از آنها برداشت ميشود .دستوريان دربارة هر يک از موارد يادشده آراي گوناگوني دارند که جداگانه به آنها اشاره ميکنيم:
الف) واژگاني که احتمال برداشت معني حقيقي و مجازي از آنها وجود دارد :چنانچه متکلم از کاربرد يک لفظ ،معني مجازي
آن را اراده کند اما آن لفظ محتمل معني حقيقي نيز باشد ،بايد از قرينه استفاده کند .در برابر ،اگر مقصود وي حقيقت باشد ،اما
احتمال برداشت مجازي وجود داشته باشد ،به طور حتم بايد از عنصر تأکيد استفاده کند؛ زيرا غرض بنيادي تأکيد ،شناساندن معني
حقيقي و زدودن احتمال مجاز است .در اين باره هيچ گونه اختالفي ميان زبانشناسان مسلمان ديده نميشود.
ب) واژگاني که تنها ميتوان از آنها برداشت معني حقيقي کرد :همان گونه که ارادة مجاز از يک لفظ نيازمند قرينهاي است که
با توجه به آن ،حمل لفظ بر معني حقيقي ناممکن ميشود ،گاه پيش ميآيد که در يک عبارت قرينهاي يافت ميشود که با در نظر
گرفتن آن ،احتمال هرگونه برداشت مجازي از يک لفظ ناممکن ميگردد؛ به گونهاي که تنها ميتوان آن را بر معني حقيقي حمل
کرد.
براي نمونه ،کلمة «الرجالن» در عبارت «اختصمالرجالن :آن دو مرد با يکديگر به ستيزه پرداختند» محتمل مجاز نيست و
نمي توان احتمال داد که مقصود از اين کلمة مثتي ،تنها يک مرد بوده ،نه دو مرد؛ زيرا فعل «اختصم :ستيزه کرد» در عربي نيازمند
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دو طرف است و معني ندارد آن را با فاعلي يک سويه به کار برده مثالً بگوييم« :اختصمالرجلُ وحدَه :آن مرد تنهايي به ستيزه
پرداخت» .بنابراين ،فعل «اختصم» در اين عبارت قرينه اي است که با وجود آن ،احتمال برداشت مجازي از کلمة «الرجالن»
نميرود .بر خالف کلمة «القوم» در جملة «اختصمالقومُ :آن مردان با يکديگر به ستيز پرداختند» که احتمال عدمشمول در آن
ميرود بدين گونه که گمان کنيم تنها برخي از ايشان با يکديگر نزاع کردهاند نه همة آنها.
اکنون ،از آنجا که غرض از تأکيد زدودن احتمال برداشت مجازي از يک لفظ است ،چنانچه واژهاي مانند «الرجالن» در عبارت
ياد شده ،گنجايش معني مجازي را نداشته باشد ،آيا ميتوان آن را تأکيد کرد و مثالً گفت« :اختصمالرجالن کالهما :آن دو مرد هر
دوشان با يکديگر به ستيزه پرداختند» ،يا چنين کاري بيمعني و بيفايده است؟
ابوحيان اندلسي ( )111 - 611در کتاب خود االرتشاف به دو فتواي مختلف از دستوريان در اين باره اشاره ميکند :جمهور
نحويان از جمله مبرّد ( )216 - 213موافق چنين تأکيدي هستند و در مقابل ،نحوياني چون فراء ( )231 - 111و ابوعلي فارسي
( )311 - 211مخالف آن .از اخفش ( )113 -333نيز هر دو قول نقل شده است (ابوحيان.)1111/1 :1111 ،
به نظر ميرسد نحويان متأخر همگي بر ممنوعيت کاربرد چنين تأکيدي اتفاق نظر دارند و آن را مخالف شرط استفاده از تأکيد معنوي
ميدانند؛ چراکه از نظر آنها کلمة مؤکَد ميبايست دال بر چند جزء يا فرد باشد تا بتوان احتمال مجاز و عدم شمول را متوجه آن ساخت؛
بنابراين ،چنانچه کلمهاي مانند «زيد» بر افراد متعدد داللت نکند ،و اگر مانند «الرجالن» در مثال پيشين دال بر افراد متعدد باشد ولي نتوان
برخي از آنها را اراده کرد ،کاربرد واژگان تأکيد هم ممنوع ميشود؛ چراکه وجود آنها در جمله بيفايده است .افزون بر اين دليل منطقي،
يک دليل نقلي نيز بر ممنوعيت کاربرد تأکيد وجود دارد :چنين عباراتي از عرب شنيده نشده و استعمال آن مخالف سماع است (ر.ک:
استرآبادي.)311/2 :1116 ،
ج) واژگاني که تنها ميتوان از آنها معني مجازي برداشت کرد :تأکيدپذيري اين گونه از واژگان موضوع اصلي سخن ما در اين
بخش است .از آنچه دربارة دو گونة پيش گفتيم ،چنين به دست ميآيد که تأکيد تنها بايد در جايي به کار رود که احتمال مجازگويي
در ميان باشد و چنانچه به هر دليل اين احتمال منتفي شود ،استفاده از تأکيد نيز حشو و بيفايده خواهد بود .به بيان ديگر ،آنگاه که
مقصود گوينده کامالً آشکار است و احتمال مجاز در آن نميرود ،استفاده از تأکيد هم بيهوده خواهد بود.
پيشتر نيز اشاره شد که از ديد ابنجني کاربرد تأکيد در زبان عربي ،خود نشانهاي بر کاربرد گستردة مجاز در اين زبان است ؛چراکه اگر
الفاظ ميتوانستند بدون اين عنصر در معني حقيقي خودشان به کار گرفته شوند ،ديگر نيازي به استفاده از اين عنصر زباني نبود.
 .2 -4تأکيد مجاز :امکان يا امتناع
نتيجة منطقياي که با در نظر گرفتن اين مقدمات به دست ميآيد ،اين است که وجود واژگان تأکيد در يک جمله يا عبارت نشانة
احتمال برداشت مجازي است و گوينده در اصل براي زدودن چنين احتمالي از تأکيد استفاه کرده؛ بنابراين ،تأکيد را بايد قرينهاي بر
ارادة معني حقيقي از سوي متکلم دانست و از اين رو ،چنانچه لفظي به همراه تأکيد به کار رود ،بايد آن را حمل بر معني حقيقي کنيم.
بايد گفت که کاربرد تأکيد به همراه مجاز ايراد منطقي دارد؛ زيرا مجاز پيوسته قرينهاي به همراه دارد که نشان دهندة ارادة معني
مجازي از سوي متکلم است و تأکيد هم قرينة حقيقت است ،پس جمع بين قرينة حقيقت و قرينة مجاز ،به جمع ميان دو پديدة
متضاد ميانجامد .افزون بر اين ،استفاده از تأکيد در کنار مجاز به نوعي نفي غرض از کاربرد آن نيز به شمار ميآيد.
البته به نظر ميرسد که بايد حکم تأکيد لفظي را از حکم تأکيد معنوي جدا کنيم؛ زيرا تأکيد لفظي -چنانکه پيشتر گفتيم– چيزي جز تکرار
واژه نيست و تغييري در مدلول آن نميدهد؛ بر خالف تأکيد معنوي که غرض اصلي از به کارگيري آن دفع توهم مجاز است .با وجود اين،
برخي از متکلمان و اصوليان تأکيد مجاز به شيوة تأکيد لفظي را نيز ممنوع دانستهاند؛ براي نمونه ،ابن قتيبه ( )216 - 213بر آن است که اگر
فعلي در معني مجازي استفاده شد ،نميتوان آن را با مفعول مطلق يا تکرار لفظي تأکيد کرد و چنانچه فعلي با مفعول مطلق به کار رفت ،بايد
آن را بر معني حقيقياش حمل نمود (ابن قتيبه.)11 :1121 ،
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طرفداران اين نظريه -بدون تفکيک ميان دو گونة لفظي و معنوي -ميپندارند که غرض از تأکيد همانا دفع توهم مجاز ،تقرير
معني حقيقي و رفع شک و ترديد از معني کالم است و چنانچه کلمهاي را در معني مجازياش تأکيد کرديم ،خود سبب برداشت
نادرست مخاطب از کالم شدهايم .اين کار براي گويندة عاقل و بهويژه خداوند متعال قبيح است و مخالف حکمت شمرده
ميشود؛ از اين رو ،بايد کاربرد تأکيد را قرينهاي بر ارادة معني حقيقي از فعل دانست.
شايد کهنترين اظهار نظر در اين باره از ابوالعباس احمدبن يحيي ملقب به ثعلب ( )211-233باشد .از وي نقل شده که در
تفسير آية :وَکَلَمَاللّهُ مُوسَي تَکْلِيمًا( نساء)161 :1 ،؛ و خدا با موسي سخن گفت سخن گفتني (پاينده) ،چنين گفته است:

اگر جملة «کلّماهلل موسي» بدون مفعول مطلق آمده بود ،احتمال [دو تفسير را داشت] :آنچه ما گفتيم [که خداوند حقيقتاً به
سخن آمده است] و آنچه معتزله گفتند [که خداوند تنها خلق صوت کرده نه اينکه حقيقتاً سخن گفته باشد] ، 1اما پس از آنکه
کلمة «تکليماً» نيز آمد ،شکي که به جمله راه يافته بود ،خارج شد و احتمال دو برداشت از بين رفت [و تنها يک برداشت باقي
ماند ،که همان نظر ما باشد] .و عرب ميگويد :هنگامي که کالم تأکيد ميشود ،جايز نيست که کاربرد آن لغو باشد[ ،زيرا] تأکيد
توسط مصدر [ = مفعول مطلق] براي از بين بردن شک در کالم وارد ميشود (ازهري2331 ،م :مادة «کلم»).
نحوياني چون ابوحيان اندلسي نيز هوادار اين ديدگاه هستند (ابوحيان .)111/1122:3 ،با توجه به اين ديدگاه ،بايد کاربرد تأکيد
مجاز به شيوة تأکيد معنوي را نيز به طريق اولي ممنوع بدانيم؛ زيرا وقتي از بهکارگيري تأکيد لفظي که تنها تکرار لفظ موکَد بدون
تغيير در مدلول آن است ،منع ميشويم ،ميبايست استفاده از تأکيد معنوي را هم به طور حتم نادرست بشماريم.
در برابر اين گروه ،ابن جني قرار دارد .او تأکيد مجاز را جايز دانسته و براي آن نمونههايي نيز ذکر ميکند .وي همة مفعول
مطلقهاي تأکيدي را مصداقي از تأکيد مجاز ميداند؛ زيرا – چنان که گذشت -از ديد او همة فعلها مجاز هستند ،و وقتي همة فعلها
مجاز باشند ،خود به خود مصدرهايي که به عنوان مفعول مطلق آنها به کار ميروند نيز مجاز هستند (ابن جني.)116/2 :1312 ،
بنابراين ،اگر فعلي معني مجازي داشت ،مفعول مطلق آن نيز بر پاية همان معني مجازي ساخته ميشود؛ زيرا تأکيد فعل با مفعول
مطلق از جنس تأکيد لفظي است و اين نوع از تأکيد نميتواند ماهيت معنايي فعل را تغيير دهد؛ يعني چنانچه فعل در معني حقيقي
به کار رفته بود ،مفعول مطلق معني حقيقي آن را تأکيد ميکند ،و اگر فعل در معني مجازي به کار رفته بود ،مفعول مطلق معني
مجازي آن را تأکيد ميکند .محمدبن عاشور ( )1313 - 1216در تفسير خود ،التحرير والتنوير ،چنين گفته است:

و تأکيد با مفعول مطلق به تأکيد نسبت [ميان فعل و فاعل] و تحقيق آن باز ميگردد ،مانند «قد» و «إنّ» و از آن رفع احتمال مجاز قصد
نميشود .از اين رو ،عرب با مفعول مطلق ،فعلهايي را تأکيد ميکند که جز کاربرد مجازي ،کاربرد ديگري ندارند (ابن عاشور،
1111م.)31/6 :
به هر روي ،آنچه درستتر به نظر ميرسد اين است که چون تأکيد مفعول مطلق از جنس تأکيد لفظي است و فقط براي تأکيد مادة
فعل -نه نسبت ميان آن و فاعل -به کار ميرود ،ديگر نميتوان غرض از کاربرد آن را دفع احتمال مجاز دانست؛ بنابراين ،مانعي هم
براي همراه ساختن آن با مجاز وجود ندارد و بر خالف آنچه ابن قتيبه و ديگران گفتهاند ،کاربرد آن ديگر قرينهاي بر حقيقت بودن
فعل به شمار نميآيد .زرکشي ( )111 - 111در البحرالمحيط به خوبي اين نکته را متذکر شده است:

 ...تأکيد به وسيلة مفعول مطلق تنها [احتمال] مجاز از خود فعل را بر طرف ميکند ،نه [احتمال مجاز] از فاعل را .پس هنگامي که
ميگويي« :قام زيدٌ قياماً :زيد ايستاد ايستادني» ،اصل اين جمله چنين بوده« :قام زيدٌ ،قام زيدٌ :زيد ايستاد ،زيد ايستاد» .اکنون اگر
بخواهي فاعل را تأکيد کني ،کلمة «نفس» را در کالم خود ميآوري [و چنين ميگويي« :قام زيدٌ نفسُه :زيد خودش ايستاد»]
(زرکشي.)111/1 :1121 ،
با توجه به اين نکته ،ديگر نميتوان با استناد به ممنوعيت بهکارگيري تأکيد لفظي مجاز ،تأکيد معنوي آن را نيز ممنوع بدانيم.
البته اين سخن به معني تجويز چنين تأکيدي هم نيست؛ زيرا اشکال منطقي استفاده از تأکيد معنوي در کنار مجاز همچنان باقي
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است و آنچه از بين رفت تنها روش دستوريان در منع آن بود.
اکنون بايد ديد آيا از ميان زبانشناسان مسلمان کسي تأکيد معنوي مجاز را جايز دانسته است يا خير .با جستوجو در کتابهاي نحوي،
اصولي ،کالمي ،تفسيري و ...به يک نام برميخوريم :ابوالفتح عثمانبن جني .وي افزون بر جايز دانستن تأکيد لفظي مجاز در قالب مفعول
مطلق ،تأکيد معنوي مجاز را نيز جايز دانسته است .2او سبب چنين پديدهاي را پيوستگي فراوان مجاز با حقيقت ميداند .اين ارتباط تنگاتنگ
تا جايي ادامه دارد که مرز ميان حقيقت و مجاز از بين رفته ،و ابزاري مانند تأکيد که مختص به حقيقت است براي مجاز نيز به کار ميرود:

اينکه عرب همان گونه که حقيقت را تأکيد ميکند ،مجاز را نيز تأکيد ميکند ،تو را بر پيوستن مجاز به حقيقت نزد ايشان ،و رفتن مجاز
به همان راه حقيقت آگاه ميسازد ،و آن مانند سخن فرزدق است:
عشيَةَ

سالَ

المِربَدانِ

کالهُما

سَحابَةَ مَوتٍ بالسيوفِالصوارمِ

3

«در شبي که دو بازار مربد ،هردوشان ،ابر مرگ را با شمشيرهاي بران به حرکت درانداختند» .شاعر تنها يک «مربد» را اراده کرده و آن را
به خاطر اتصال بازار کناريش بدان ،مجازاً تثنيه بسته است .سپس با وجود مجاز بودن «مربدان» ،آن را تأکيد کرده است .و جايز است که
شاعر هر يک از دو طرف بازار را «مربد» ناميده باشد [و بدين سبب آن را تثنيه کرده است] (ابن جني.)113/2 :1312 ،
تثنيه مجازي کلمات مفرد -بهويژه تثنيه اسمهاي مکان -در زبان عربي کاري شناخته شده و رايج است و با جستوجو در کتابهاي ادبي
ميتوان نمونههايي از آن نيز به دست آورد (ر.ک :زرکشي .)6/3 :1316 ،در بيتي که مورد استشهاد ابن جني است ،با اينکه مقصود شاعر از
«مربدان» ساخت مفرد آن يعني «مربد» بوده ،بر خالف عرف زبان عربي ،مثني بودن آن را با کلمة «کال» تأکيد کرده است .تأکيد که در سنت
زبانشناسي عربي براي دفع احتمال مجاز و تقويت معني حقيقي استفاده ميشد ،راه ديگري پيموده و براي ايجاد توهم معني حقيقي به کار
رفته است .بايد گفت تأکيد ،اين بار کارکرد ديگري يافته است :ايهام حقيقت .با اين وضعيت ،آيا ميتوان استفاده از عنصر تأکيد را در کنار
مجاز درست دانست؟
به اعتقاد ما ديدگاه ابن جني در باب تأکيد مجاز ،ديدگاه درستي است و ميتوان مجاز را با تأکيد معنوي نيز تأکيد کرد .براي جايز دانستن
چنين پديدهاي بايد به دو اشکال اساسي که پيشتر هم بدان اشاره کرديم ،پاسخ گوييم -1 :اشکال منطقي :کاربرد تأکيد معنوي به همراه مجاز به
تناقض منتهي ميشود؛ زيرا غرض از تأکيد ،دفع احتمال تجوز است و همراه ساختن آن با مجاز ،نفي غرض است -2 .اشکال نقلي :چنين
چيزي از عرب شنيده نشده است.
پاسخ به اشکال دوم آسان است :تأکيد مجاز نمونههايي در زبان عربي دارد .1اين نمونهها هرچند زياد نيستند ،نميتوان آنها را
در نظر نگرفت و زبانشناسان مخالف با پديدة تأکيد مجاز هم اين نمونهها را نادرست نشمردهاند.
اما در پاسخ به اشکال نخست بايد بگوييم :چنين تناقضهايي در زبان عربي ديده ميشود و وجود اين گونه منطقگريزيها در اين
زبان چيز شگفتي نيست .پديدههاي زباني منطق خود را دارند و کمتر در قالب منطق ارسطويي جاي ميگيرند .براي فهميدن منطق «تأکيد
مجاز» کافي است نگاهي به «استعارة مرشحه» بيندازيم.
در يک استعاره دو رکن اصلي وجود دارد -1 :مستعار -2 ،قرينه .مثالً در جملة «شيري ديدم که سالح پوشيده بود» ،واژة «شير» مستعار
و عبارت «سالح پوشيدن» قرينة استعاره است .اين قرينه ميفهماند که مقصود از «شير» حيوان درنده نيست که مردي شجاع است .وظيفة
قرينه اين است که ذهن مخاطب را از معني حقيقي مستعار دور کرده و آن را به معني استعاري که مقصود گوينده است ،نزديک کند؛ بنا
بر اين ،منطقي نيست پس از آوردن قرينه ،لفظي بياوريم که اين برداشت درست را برهم بزند.
اما ميبينيم که گاه پس از ترکيب «مستعار  +قرينه» عبارتهايي به کار ميرود که برخالف قرينه ،ذهن مخاطب را دوباره به معني
حقيقي مستعار نزديک ميسازد ،يعني پس از اينکه قرينه به مخاطب فهماند که مقصود از «شير» يک حيوان درنده نيست ،لفظي ميآيد که
به او ميگويد مقصود از «شير» همان حيوان درنده است؛ مثالً گفته ميشود« :شيري ديدم که سالح پوشيده ،يالش در هم فرورفته ،و
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چنگالهايش کوتاه نشده بود».
اين کار منطقي به نظر نميرسد؛ چراکه باعث سردرگمي مخاطب در فهم مقصود متکلم ميشود ،ولي بالغيان نهتنها چنين
چيزي را نادرست نميشمارند که آن را يکي از زيباترين و شيواترين انواع استعاره معرفي ميکنند نام «استعارة مرشحه» بر آن
مينهند .اين گونه استعاره به سبب دربرداشتن عنصر مبالغه و داللت بر تناسي تشبيه ،برتر از ديگر انواع استعاره دانسته شده است
(ر.ک :خطيب قزويني1111 ،م.)212 :
در يک استعارة مرشحه سه رکن مهم قابلشناسايي است -1 :مستعار -2 ،قرينه -3 ،ترشيح .اکنون اگر مثالي را که ابن جني بدان
استشهاد کرده است ،تحليل کنيم ،همين سه بخش را در آن مييابيم -1 :واژة مجاز« :المربدان» -2 ،قرينة مجاز :آگاهي مخاطب به
اينکه تنها يک بازار به نام «مربد» در بصره وجود داشته است -3 ،ترشيح مجاز :کلمة «کِال» که در اصل براي لفظ مثناي حقيقي به
کار ميرود.
بنابراين ،ميتوانيم تأکيد معنوي را «ترشيح» به حساب آوريم و با اين توضيح تأکيد مجاز را نيز جايز بدانيم .در پايان اين بخش ،چنين به
دست ميآيد که ديدگاه ابن جني در زمينه «تأکيد مجاز» با سنت بالغت عربي سازگاري دارد و ميتوان آن را در دستگاه زبان عربي ،به عنوان
پديدهاي قابلتوجيه ،پذيرفت.
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در اين بخش برآنايم تا به پرسشي که در ابتداي بخش پيش مطرح شد ،پاسخ گوييم :آيا تأکيد مجاز به ابهام متن نميانجامد؟ با
در نظر گرفتن سخناني که گذشت ،ميتوان به اين پرسش پاسخ داد :خير ،ابهام پايدار و ثابتي در ميان نيست .آنچه در فرايند تأکيد
مجاز پديد ميآيد يک ابهام بدْوي و ابتدايي است که با توجه به قواعد زبان عربي از بين ميرود .بايد به اين نکته دقت داشت که
تأکيد در نقش «ترشيح مجاز» تنها کمي فهم متن را پيچيده ميکند اما هرگز نميتواند با قدرتِ قرينة صارفه برابري کند .به بيان
ديگر ،در تعارض ميان قرينة مجاز و تأکيد ،ترجيح با قرينه است.
افزون بر اين ،دانستيم که عنصر تأکيد در جايي که ارادة مجاز نشده است و فقط گمان آن ميرود ،نميتواند احتمال تجوز را به طور
کلي رفع کند بلکه تنها آن را از احتمالي قريب به احتمالي بعيد تبديل ميکند؛ پس بيگمان در جايي که مجاز به همراه قرينة
هميشگياش حضور دارد ،نخواهد توانست با قدرت آن برابري کند .تأکيد در بهترين حالت ،نقش «ترشيح» را بر عهده دارد و نميتواند
در فهم مخاطب خدشهاي وارد کند .البته ،چنانچه بپذيريم که تأکيد مجاز سبب ابهام در متن ميشود ،باز هم نميتوانيم بر آن خرده بگيريم و
استفاده از آن را ممنوع کنيم؛ چرا که اين پديده ،تنها مصداق ابهام در زبان عربي نيست .اگر بگوييم زبان عربي زبان پرابهامي است ،سخن به
گزاف نگفتهايم.
اين زبان بهويژه در گونة ادبياش زباني سراسر ابهامآميز و پيچيده است .با جستوجويي ساده در کتابهاي بالغت ميتوان
نمونههاي بسياري از ابهام سازمان يافته و قاعدهمند را در اين زبان يافت :اِخبارهايي که خبر نيستند ،امرهايي که امر نيستند ،نهيهاي
که نهي نيستند ،ادوات ترجي که معني تمني ميدهند ،ادوات تمني که معني ترجي ميدهند ،ادوات حصري که براي حصر نيستند ،و
کنايههايي که بر خالف ظاهر منفيشان ،معني مثبتي دارند؛ و نمونههاي بسيار ديگر .همين نکات است که فهم اين زبان را دشوار کرده
و شناخت ظرايف آن را حتي براي گويشورانش پيچيده ساخته است.
هر يک از اين موارد به تنهايي ميتواند بيشتر از تأکيد مجاز در پيدايش فهم نادرست از متن دخالت داشته باشد ،بهويژه که تعدادي از
آنها بسامد باالتري نسبت به تأکيد مجاز دارند .بنابراين ،اگر سخن از کنار گذاشتن يک گونة زباني به خاطر ابهامآفريني باشد ،تأکيد مجاز
از آخرين موارد خواهد بود .افزون بر اين ،ابهام در بالغت عربي نه تنها پديدهاي ناپسند نيست که يکي از صنايع بديعي نيز به شمار
ميآيد .ابن ابياإلصبع مصري ( )611 - 111در تحريرالتحبير ،آن را چنين تعريف ميکند:
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ابهام آن است که گوينده سخني بگويد که محتمل دو معني متضاد باشد .هيچ يک از اين دو معني بر ديگري برتري ندارند و متکلم در سخن
خويش چيزي نميآورد که به وسيلة آن شناخت به دست آيد بلکه [بر عکس] ،او پوشيده ساختن و ابهام امر را در اين دو معني قصد
ميکند (ابن ابياإلصبع :1313 ،ج .)1،116
آنچه در اين تعريف آشکارا به چشم ميآيد ،اقدام آگاهانة متکلم براي ايجاد ابهام ميان دو معني متضاد و مخالف يکديگر است؛
چيزي که رد پاي آن در پديدة «تأکيد مجاز» بهخوبي پيداست .اين کار چنانچه با عنصر آگاهي مخاطب درآميزد ،مشکلي در فهم وي
از متن به وجود نميآورد ،ولي طبيعي است که اگر با غفلت او مواجه شود ،به برداشتهاي نادرست منتهي شود .پيشتر ديديم که
برخي از متکلمان چگونه به صرف وجود تأکيد در جمله ،لفظ مؤکَد را بر معني حقيقي حمل کرده بودند.
بايد گفت چشم دوختن به تأکيد به عنوان نشانهاي از معني حقيقي و يگانه زدايندة احتمال مجاز ،کاري مبالغهآميز و خالف سنت
زبان عربي است؛ زيرا افزون بر «تأکيد مجاز» ،ميتوان نمونههاي ديگري از کاربرد وارانة تأکيد را به دست آورد ،مانند چيزي که در
باب تأکيدالمدح بما يشبهالذم وجود دارد.
همچنين ،گاه با وجود همة تأکيدي که در يک عبارت به کار ميرود ،باز واژهاي ميآيد و تمام برداشت ما را بر هم ميزند .براي نمونه،
در آية مربوط به سجده کردن فرشتگان بر حضرت آدم ميبينيم که با وجود تأکيد مکرر بر سجدة همگي آنان ،ابليس از ميان ايشان استثنا
ميشود :فَسَجَدَالمَآلئِکَةُ کُلُهُمْ أَجْمَعُونَ  إِّالَ إِبْلِيسَ أَبَي أَن يَکُونَ مَعَالسَاجِدِينَ( حجر)31 - 33 :11 ،؛ پس فرشتگان همگي يکسره
سجده کردند  جز ابليس که خودداري کرد از اينکه با سجده کنندگان باشد (فوالدوند).
اين استثناي پس از تأکيد چه معنايي ميتواند داشته باشد؟ اگر هدف از آوردن عبارت «کلهم أجمعون» ،برداشتن احتمال مجاز و توهم
عدمشمول از واژة «مالئکة» و تأکيد بر مفهوم شموليت و عموم آن بوده ،چرا بايد با آوردن «إال» اين معني را بر هم بزنيم؟ آيا به کار
نبردن تأکيد با وجود ادات استثنا منطقيتر به نظر نميرسد؟
اين پرسشها وقتي پررنگتر جلوه ميکند که ميبينيم در آيهاي ديگر با همين مضمون ،عنصر تأکيد به کار نرفته است :1ثُمَ قُلْنَا لِلْمَلَائِکَةِ
اسْجُدُوا آلدَمَ فَسَجَدُوا إِالَ إِبْلِيسَ لَمْ يَکُنْ مِنَالسَاجِدِينَ( اعراف)11 :1 ،؛ آن گاه به فرشتگان گفتيم« :براي آدم سجده کنيد» ،پس [همه]
سجده کردند ،جز ابليس که از سجده کنندگان نبود (فوالدوند).
با در نظر گرفتن چنين نمونههايي ،خردمندانه آن است که چشمداشت خود از عنصر تأکيد را از چيزي که پنداشته ميشود ،قدري
پايينتر بياوريم و ديدگاه خود را به منطق زبان تغيير دهيم .استفاده از تأکيد نهتنها سبب از بين رفتن ابهام نميشود که گاهي خود
ابهامآفرين است ،البته ابهامي که با توجه به معيارهاي بالغت عربي در سطح پايينتري از ديگر روشهاي ايجاد ابهام قرار دارد .آري،
اگر آن را با ابزارهاي زباني ديگري چون قرينة مجاز همرتبه بدانيم ،آنگاه در تحليل متون دچار مشکل خواهيم شد ،ولي آنگونه که
توضيح داديم ،تأکيد ،چيزي بيشتر از نامي که بر آن نهادهاند ،نيست« :تأکيد».
نتيجه
از آنچه گذشت ،ميتوان نتايج زير را به دست آورد:
 -1استفاده از عنصر تأکيد نمي تواند احتمال مجاز را به طور کلي از بين ببرد بلکه فقط آن را از احتمال قريب به احتمال بعيد
تبديل ميکند.
 -2روش زبانشناسان مسلمان که از ممنوعيت «تأکيد لفظي مجاز» براي منع «تأکيد معنوي مجاز» استفاده ميکنند ،روش نادرستي
است؛ زيرا غرض و کارکرد اين دو گونه از تأکيد با يکديگر فرق دارد و از منع يکي نميتوان نادرستي نوع ديگر را اثبات کرد.
 -3همراه شدن «تأکيد لفظي» با مجاز جايز است؛ چراکه اين گونه از تأکيد چيزي جز تکرار واژة مؤکَد نيست و تغييري در معني
استعمالي آن نميدهد.

"تأکيد مجاز" و پيوند آن با "ابهام متن" 21 /

 -1تأکيد مجاز به شيوة تأکيد معنوي جايز است و ميتوان آن را «ترشيح مجاز» دانست .همان گونه که در «ترشيح استعاره» از مالئمات مشبه
استفاده ميشود و ذهن مخاطب از مشبه به و معني تشبيه دور ميشود ،در «ترشيح مجاز» هم با استفاده از عنصر تأکيد ،ذهن شنونده از مجاز دور
شده و براي او توهم حقيقت ايجاد ميگردد.
 -1تأکيد در باب تأکيد مجاز نه براي زدودن توهم معني مجازي که بر عکس ،براي ايجاد توهم معني حقيقي به کار ميرود .از
آنجا که بيشترين کاربرد تأکيد براي زدودن احتمال معني مجازي است ،بيتوجهي به قواعد زبان عربي در اين زمينه ميتواند به
برداشت نادرست از متن بينجامد.
 -6ابهام پديد آمده از تأکيد مجاز ،ابهامي بدوي است که نسبت به ديگر نمونههاي ابهام ،يچيدگي کمتري دارد .از ديدگاه بالغت
عربي ،ايجاد چنين ابهامهايي از محسنات بديعي شمرده ميشود.
 -1پيشنهاد ميشود با در نظر گرفتن نمونههايي از نقض معني تأکيد با ادات استثنا ،ديگر نمونههاي کاربرد ابهام آميز تأکيد نيز
بررسي شود تا تصوير آشکارتري از اين ابزار زباني به دست آيد.
پي نوشتها
 -1دربارة «کالم خداوند» ميان متکلمان اختالف عميقي وجود دارد .معتزله و اماميه برآناند که مقصود از متکلم بودن خداونـد ايـن اسـت
که او خلق صوت ميکند نه اينکه حقيقتاً به سخن درآيد .اما حنبليان و اهل حديث اعتقاد دارند که خداوند حقيقتاً سـخن مـيگويـد ولـي
کيفيت کالم او با کيفيت کالم بشر متفاوت است (ر.ک :معتوق 133/1 :1121 ،و  .)131/2ابن قتيبه ،عبـداهللبـن مسـلم دينـوري از پيـروان
فرقة کراميه است (ذهبي .)211/13 :1131 ،اين فرقه به اثبات صفات الهي ،و نه تأويل آنها ،عقيده دارند و عقيدة ايشان به تجسيم و تشـبيه
منتهي ميشود (شهرستاني.)131/1 :1131 ،
 -2هرچند وي آشکارا و با اين تفصيل سخن نگفته است ،از مثالهايش ميتوان اين حکم را به دست آورد.
 -3اين بيت چنانکه ذکر شد ،متعلق به فرزدق ( )113 - 31است در قصيدهاي با مطلع زير:
وَدَ جَريرُاللُؤمِ لَو کانَ عانِياً

وَلَم يَدنُ مِن زَأرِاألُسودِالضَراغِمِ

(فرزدق )623 :1131 ،در ديوان به جاي کلمة «سحابة»« ،عجاجة» روايت شده است | .واژگان :سال :جريان يافت .المِربَد :نـام بـازاري
در بصره است .تثنية آن مجازي و براي مبالغه است .العجاجة :گرد و غبار ميدان جنگ .السحابة :ابر .الصوارم :جمعالصارمة :بران ،تيز.
 -1از ديگر نمونهها ميتوان به کلمة «القارضان» در بيت زير از ابو ذؤيب هذلي اشاره کرد:
وَحَتّي يَؤوبَالقارِظانِ کِالهُما

وَيُنشَرَ فىالقَتلي کُلَيبٌ لِوائِلِ

(ر.ک :جمحي ،بي.تا .)113/1 :اين بيت به خاطر تأکيد کلمة «القارضان» با «کالهما» ماننـد بيـت فـرزدق ،نمونـة ديگـري از تأکيـد
معنوي مجاز است.
 -1در هفت آيه از قرآن کريم داستان سرپيچي ابليس از سجده کردن بر آدم ذکر شده اسـت -1 :بقرره 34؛  -2اعررا11 ،؛  -3حجرر
 -1 ،31اسراء 11؛  -1کهف 55؛  -6طه 111؛  .44 -1از اين ميان ،ششتاي آنها بدون تأکيد و دوتاي آنها با تأکيد اسـت ،يکـي آيـة
 33سورة حجر و ديگري آية  11سورة ص.
منابع

 .1قرآن کريم.

 / 26فنون ادبي ،سال هشتم ،شماره( ،1پياپي )11بهار1311

 .2ترجمههاي قرآن کريم :فوالدوند ،محمد مهدي؛ پاينده ،ابوالقاسم.

 .3ابن ابياإلصبع ،عبدالعظيم بنالواحد (1313هـ1163/م) .تحرير التحبير فى صناعة الشعر و النثر و بيان إعجاز القرآن
تحقيق :حفني محمد شرف ،قاهره :لجنة إحياء التراث اإلسالمى.
 .1ابن جني ،ابوالفتح عثمان بن جني موصلي (1312هـ1112/.م .).الخصائص ،تحقيق :محمد عليالنجار ،بيروت :عالمالکتب.
 .1ابن عاشور ،محمد الطاهر (1111م) .التحرير و التنوير تونس :دار سحنون للنشر و التوزيع.
 .6ابن قتيبه ،عبداهللبن مسلم (1121هـ2331/م) .تأويل مشکل القرآن تحقيق :ابراهيم شمسالدين .بيروت :دار الکتب العلمية.
 .1ابوحيان ،محمد بن يوسف (1111هـ1111/م) .ارتشاف الضرب من لسان العرب ،تحقيق :رجب عثمان محمد و رمضان
مکتبة الخانجى.

عبدالتواب .قاهره:
 .1ـــــــــــــــــــــــــ (1122هـ2331/م) .تفسير البحر المحيط ،تحقيق :عادل أحمد عبدالموجود و علي محمد
معوض ،بيروت :دار الکتب العلمية.
 .1ازهري ،محمد بن أحمد (2331م) .تهذيباللغة ،تحقيق :محمد عوض مرعب ،بيروت :دار إحياءالتراثالعربى.
 .13استرآبادي ،رضيالدين محمد بنالحسن (1116م) .شرح الرضى علي الکافية تحقيق :يوسف حسن عمر ،بنغازى:
منشورات جامعة قاريونس.
 .11تفتازاني ،مسعودبن عمر (1121هـ .).المطول شرح تلخيصالمفتاح تحقيق :احمد عزو عناية ،بيروت :دار إحياء التراث
العربى.
 .12جمحي ،محمدبن سالم [بي .تا] .طبقات فحولالشعراء تحقيق :محمود محمد شاکر ،جده :دارالمدنى.
 .13خطيب قزويني ،محمدبن عبدالرحمن (1111م) ،اإليضاح فى علومالبالغة بيروت :دار إحياءالعلوم.
 .11ــــــــــــــــــــــــــــــــ ([بي.تا]) .التلخيص فى علوم البالغة شرح عبدالرحمنالبرقوقي ،مصر :دار الفکر
العربى.
 .11ذهبي ،محمدبن أحمد (1131هـ1111/م) .سير أعالم النبالء تحقيق :مجموعة محققين بإشراف شعيب األرناؤوط،
بيروت :مؤسسةالرسالة.
 .16زرکشي ،محمدبن بهادر (1316هـ1111/م) .البرهان في علومالقرآن .تحقيق :محمد أبوالفضل إبراهيم ،قاهره :دار إحياء
الکتب العربية.
 .11ـــــــــــــــــــــــ (1121هـ2333/م) .البحرالمحيط فى أصولالفقه تحقيق :محمد محمد تامر ،بيروت :دار الکتب
العلمية.
 .11سکاکي ،يوسفبن محمد (1123هـ2333/م) .مفتاحالعلوم تحقيق :عبدالحميد هنداوي ،بيروت :دار الکتب العلمية.
 .11سيوطي ،عبدالرحمنبن أبيبکر ([بي.تا]) .همعالهوامع فى شرح جمعالجوامع ،تحقيق :عبدالحميد هنداوي ،مصر:
المکتبةالتوفيقية.

 .23شهرستاني ،محمدبن عبدالکريم ( .)1131الملل و النحل ،تحقيق :محمد سيد کيالني ،بيروت :دار المعرفة.
حاشيةالصبان علي شرح األشمونى أللفية ابن مالک ،بيروت :دار الکتبالعلمية.

 .21صبان ،محمدبن علي (1111هـ1111/م).
 .22فرزدق ،همامبن غالب (1131هـ1111/م) .ديوان الفرزدق .تحقيق :علي فاعور ،بيروت :دار الکتب العلمية.
 .23معتوق ،حسين (1121هـ2331/م) .اإلنصاف فى مسائل الخالف الکويت :مکتبة العرفان.

