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 چکیده

تضمین نحوی یکی از صنایع مهم ادبی است که شناخت و تمیز آن از صنایع بالغی دیگر و همچنین کاربست 
وسعه معنایی نوعی ت، علمای تفسیر معتقدند که در تضمین. تواند در انتقال بهتر معانی آیات کمک کندمی، دقیق آن

اما معنای هر دو فعل ، یک فعل محذوف و فعل دیگر مذکور است، ینبدین معنی که هرچند در تضم؛ وجود دارد
نهفته در  به انتقال نیافتن درست بالغت و معانی، توجهی به این نکاتبنابراین بی. گیرددر تفسیر آیه مالک قرار می

 ضمین وجایگاه ت، هایینگارنده در تحقیق حاضر درصدد است با انتخاب نمونه، روازاین. انجامدتضمین می
حریر و الت»قمی در دو تفسیر همچنین نحوه انتقال بالغت و معانی نهفته در تضمین را نزد ابن عاشور و مشهدی 

عاشور  ک ابنسب. هر دو مفسر دارای سبک متفاوتی هستند. واکاوی نماید« کنز الدقائق و بحر الغرائب»و « التنویر
در نهایت  .بیشتر مبتنی بر روایت است، ر توجه به مسائل ادبیاما سبک مشهدی قمی در کنا، بیشتر ادبی و بالغی

روشن گردید با اینکه تضمین نحوی نزد ابن عاشور در مقایسه با مشهدی قمی جایگاه واالتری داشته و بیشتر بدان 
 ر بههر دو مفس، افزون بر این. اما گاهی تضمین را با مباحث نحوی و بالغی دیگر آمیخته است، پرداخته است

 . اندندرت در انتقال بالغت و معانی تضمین موفق بوده
یر و التنویر، معنای ثانویه، بالغت، تضمین نحوی: واژگان کلیدی شهدی م، ابن عاشور، کنز الدقائق، التحر

 . قمی
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 مقدمه -1
 نهانهای پنحوه انتقال معانی نهفته در آن است كه به هرچه رساتر شدن پيام، مهمترين مسأله در تضمين

ياری بس. از اهميت كمتری برخوردار است، صرف تشخيص تضمين در آيات، وگرنه، كنددر آيات كمک می
تنها به ذكر وجود تضمين در آيات اشاره ، از مفسران بدون توجه به غرض بالغی تضمين و كاربست آن

 با ابهام مواجه ساختهاين مسأله به ايجاد نوعی ناهنجاری و آشفتگی در تفسير منجر شده و آن را . اندكرده
 . است

ر های بالغی ديگهايی بين آن و پديدهوجود شباهت، وجود اختالف نظر درباره مفهوم تضمين و همچنين
 هك حال و منصوب به نزع خافض سبب گرديده، ايجاز حذف، تناوب، ترادف، كنايه، استعاره، همچون مجاز

های فوق تفاوتی قائل نشوند و هريک را به جای دهبرخی از مفسران گاهی در تفسيرخود بين تضمين و پدي
آن های معنايی در آيات قراين مسأله در فهم مفسر از آيات قرآن مؤثر بوده و به تفاوت. كار ببرندديگری به 

 . منجر شده است
قمی در  عاشور و مشهدیتحقيق حاضر از دو منظر فوق و به صورت تطبيقی به تضمين نحوی نزد ابن 

تضمين از  شناسیبرای اين منظور ابتدا به مفهوم. پردازدمی« كنز الدقائق»و « التحرير و التنوير»ير دو تفس
تعريف مورد اتفاق اكثر علما از تضمين به عنوان مبنای تحقيق ، سپس. منظر لفظی و اصطالحی پرداخته شد

اين امر با دو هدف صورت . شدته به بررسی تضمين نزد دو مفسر فوق پرداخ، و بر اساس آن هدر نظر گرفته شد
، ثانياً ، كندهای بالغی را مشخص میمرز بين آن و ساير پديده، ارائه تعريفی دقيق از تضمين، اوالً ، گرفت

 به ميزان پايبندی هر كدام از، كند تا بتوانيم براساس اين چارچوبيک چارچوب كلی برای ما ترسيم می
اين امر روند نقد را نيز تسهيل . ببريمال بالغت و معانی نهفته در آن پی مفسران به مفهوم تضمين و نحوه انتق

 . خواهد كرد
كنز »نويسنده تفسير ، ق( و مشهدی قمی 1394. )م« التحرير و التنوير»نويسنده تفسير ، ابن عاشور

د و در ی داردرجوامع اهل سنت جايگاه بسيار باالي« التحرير والتنوير»تفسير . ق( است 1125. )م« الدقائق
در  نيز جايگاه وااليی« كنز الدقائق»تفسير . شودمحافل دانشگاهی و حوزوی اهل سنت از آن بهره گرفته می

و پژوهش است و به كوشش ، های علميه يكی از منابع اصلی تفسيردر حوزه، بين اماميه دارد و خصوصاً 
مفسران و  ،توان گردآورنده نظرات بزرگانرا می هر دو تفسير. قدمت چندانی ندارد« التحرير»نسبت به تفسير 

هر دو مفسر با اتخاذ رويكرد ، از طرف ديگر. محققان علوم قرآنی و جامع روايات اهل تسنن و تشيع دانست
بالغی و معانی مختلف و احتمالی آيات قرآن عنايت خاص ، در توجه به نكات ادبی، تفسير اجتهادی در

موضوع تضمين را از ديدگاه اين دو مفسر مورد مداقه و بررسی قرار  است كهآن  بر اين مقاله، روازاين. دارند
امی گ، درباره آيات حاوی تضمين، های آرای تفسيری اين دو تنها و شباهتتا از طريق تأمل در اختالف دده

سر ه دو مفسؤال اصلی است كرد و در پی پاسخ به اين های ناپيدای آيات و مفاهيم آنها بردادر كشف بخش
 اند؟ را چگونه منتقل كردهمعانی آن ، در صورت اعتقاد به وجود تضمين در آيات

به علم  نياز، بر اين مبنا استوار است كه تبيين معانی دقيق تضمين در آيات انفرضيه اصلی محقق
مه ذوق و قريحه دارد و چون ه، شناخت معانی حروف جر و همچنين، شناسی و شناخت سياق آياتواژه

ذوق و قريحه آنان در تبيين معانی ، شناسی برخوردار نيستند و نيزمفسران از دانش يكسانی در زمينه واژه
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هايی اوتبين دو مفسر فوق نيز تف، طبيعی است كه در تشخيص تضمين و تبيين معانی آن، يكسان نيست

 . وجود داشته باشد
تا حد . ديدگرگردآوری ، كه در آنها تضمين وجود داشته در ابتدا به مطالعه هر دو تفسير پرداخته و آياتی را

ارائه  تفسير متفاوتی، امكان تالش شده آياتی انتخاب شود كه مفسران در صورت اعتقاد به وجود تضمين
با استفاده ، آنگاه. گرفتقمی مورد مطالعه و بررسی قرار عاشور و مشهدی اين آيات نزد ابن ، سپس. اندداده

به بررسی نحوه انتقال معانی آيات حاوی تضمين نزد دو مفسر پرداخته ، تفسيری شناسی وبر واژهاز منابع معت
 . انددهشو گاهی هر دو رأی رد و يا تأييد  انتخاب گرديديک رأی ، با ارائه ادله، و در نهايت

 پیشینه تحقیق -2
قمی  مشهدی عاشور وابن طبق بررسی نويسنده تاكنون تحقيقی به صورت تطبيقی درباره تضمين نزد 

اما مقاالتی در رابطه با تضمين نگاشته شده است كه در شيوه نگارش و محتوا با مقاله ، نگاشته نشده است
 : متفاوتند از جمله، حاضر كامالً 

 . 75شماره ، بينات، «تضمين و مصاديق آن در سوره مباركه يس»، (1390محمد )، فقيهی -
لوم الع، «التضمين و االستعمال البيانی فی القرآن الكريم»، (2014جاسم )ستار فليح حسن ، العبيدی -

 . 189-168صص، 6العدد ، اإلسالمية
آداب « التضمين النحوی و توجيهاته فی القرآن الكريم»، (2010عبد الرسول سلمان )، مازن -

 . 684-655صص، 53العدد ، المستنصرية
ر تا حدودی با مقاله حاضر مشابهت دارند و به بررسی تضمين عنوان دو مقاله زي، از بين مقاالت موجود

های اساسی با مقاله حاضر دارند كه در زير به برخی از آنها اشاره اما تفاوت، اندنزد ابن عاشور پرداخته
 ؛ شودمی

 كاركرد تضمين افعال در تفسير قرآن كريم )با تأكيد، (1395آمنه )، شجرهموسوی، سيفعلی، فرزاهدی -
انواع ، نگارنده ضمن معناشناسی تضمين، در اين مقاله. 26 شماره، مطالعات تفسيری، بر آراء ابن عاشور(

قد بدون اينكه به ن، به تضمين افعال در قرآن كريم پرداخته است، بالغی و عروضی، ادبی، آن اعم از نحوی
، بنابراين .سخنی به ميان بياورد، مينو بررسی آراء مفسران بپردازد و يا از شيوه انتقال بالغت و معانی تض

محقق در تحقيق حاضر ضمن تبيين : هايی دارد كه از اين قرار استمقاله فوق با مقاله حاضر تفاوت
صورت تطبيقی بررسی كرده و به نحوه انتقال بالغت و معانی  آراء دو مفسر را به، شناسی تضمينمفهوم

ده استفاده از منابع معتبر ديگر به بيان مفهوم پيشنهادی آيه اقدام كر با، تضمين توسط آنان پرداخته و در نهايت
 . است
تحاد إ، «التضمين النحوی فی تفسير التحرير و التنوير البن عاشور»، (2013مأمون )، تيسير مباركه -

ده زيرا نويسن، اساسًا با مقاله حاضر تفاوت دارد، موضوع اين مقاله نيز. 10المجلد ، لآلداب ةالجامعات العربي
ز نحوه انتقال ا، بنابراين. شناسی تضمين نزد ابن عاشور بپردازداين مقاله تالش كرده است تنها به نقد مفهوم

 . بالغت و معانی آيات حاوی تضمين نيز طبيعتًا سخنی به ميان نيامده است
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 شناسی تضمینمفهوم -3
زی را به چيزی سپردن و چيزی را درون چي، ضمانت كردن، تضمين در لغت به معنای پذيرفتن كفالت

، 1967، / ابن منظور246ص، 5ج، 1387، / ابن فارس626ص، 2008، چيزی قراردادن است )جوهری
 . (257ص، 13ج

ر زير د، روازاين، با توجه به اينكه درباره معنای اصطالحی تضمين بين علما اندكی اختالف وجود دارد
 : شودبه برخی از مهمترين آنها اشاره می

، شودتضمين عبارت است از اينكه يک فعل با حرفی بيايد كه با آن متعدی نمی: ق( 392. جنی )م ابن
 . (306ص، 2001، شود )ابن جنیبلكه در معنای فعل ديگری است كه با آن حرف متعدی می

ن مَّ دهند و حكم فعل مضگاهی يک فعل را متضمن معنای فعل ديگری قرار می: ق( 538. زمخشری )م
از ، جمع هر دو معناست و آن، هدف از تضمين، كنندن اجرا كرده و هر دو معنا را اراده میرا بر فعل مضمِّ 

 . (717-716صص، 2ج، 1407، تر است )زمخشریيک معنا قوی
 ،شود و به يک لفظمفهوم دو كلمه ادا می، فايده تضمين اين است كه با يک كلمه: ق( 761. ابن هشام )م

 . (685ص، 2ج، 1985، شود )ابن هشامداده میدو معنی 
تضمين يعنی به يک چيز معنای چيز ديگری را دادن كه اين امر در اسم و فعل و : ق( 794. زركشی )م
 . (338ص، 2ج، 1957، دهد )زركشیحرف رخ می

علق تتضمين آن است كه فعلی با حرفی متعدی شود كه آن حرف م، توان گفتطور خالصه میبه، بنابراين
معنای فعل محذوف با فعل مذكور جمع شده و هر دو معنا ، در واقع. به فعل ديگری است كه محذوف است

 ،تناوب، های بالغی ديگر همچون ترادفآن را از پديده، تجميع معنای هر دو فعل در تضمين. شوداراده می
 . سازداستعاره و كنايه تمايز می، مجاز

نوان معيار تحقيق حاضر قلمداد شده و از آن برای سنجش و مقايسه نحوه تعريف يادشده به ع، بنابراين
 . عملكرد دو مفسر در انتقال معانی و بالغت موجود در تضمين استفاده خواهد شد

هايی نگارنده تالش كرده است با انتخاب نمونه، حال كه معنای لغوی و اصطالحی تضمين روشن گرديد
معانی تضمين در  قمی را درباره نحوه انتقال بالغت وعاشور و مشهدی  نعملكرد اب، از آيات حاوی تضمين

شده است  تالش. مورد نقد و بررسی قرار دهد« الغرائب الدقائق و بحر كنز» و« التحرير و التنوير»دو تفسير 
، ر نتيجهنظر دارند و دآياتی انتخاب شود كه اغلب مفسران درباره وجود و يا فقدان تضمين در آنها اختالف 

 . اندتفسيرهای متفاوتی ارائه داده

 قمی  عاشور و مشهدیبررسی تضمین نزد ابن  -4
 . شودديدگاه مفسران را درباره سيزده نمونه از آيات انتخابی بيان می، در ادامه
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  َو ِإْذ ُقْلُتْم یا ُموسی﴿آیه  -4-1

َ
َه َجْهَرًة َفأ ی َنَری اللَّ ْنُتْم َلْن ُنْؤِمَن َلَک َحتَّ

َ
اِعَقُ  َو أ َخَذْتُکُم الصَّ

 . (55/ 2: )بقره ﴾َتْنُظُروَن 
م( حرف )ال باشد كه محذوف شده و بامی« َلْن ُنِقرَّ »متضمن معنای  «َلْن ُنْؤِمَن »ابن عاشور گفته است كه 

 . (490ص، 1ج، 1420، شود )ابن عاشورمتعدی می
َلْن »( 152ص، 1ج، 1423، كاشانی)( و كاشانی 439ص، 1ج، 1368، مشهدی قمیمشهدی قمی)

 . دانندمی« َلَك  َلْن ُنِقرَّ »و يا « أِلْجِل َقْوِلَک »را به معنای  «ُنْؤِمَن َلَک 
وی ، با اين حال، رودكار می هم با حرف )باء( و هم با حرف )الم( به« آمن»طبرسی معتقد است كه 

َقَک  َلْن »را متضمن معنای  «َلْن ُنْؤِمَن َلَک »  . (240ص، 1ج، 1372، طبرسیدر نظر گرفته است)« ُنَصدِّ
 قاَل ِفْرَعْوُن آَمْنُتْم »مثل ، كار رفته است در آيات قرآن به« َلهُ »و هم با « ِبهِ »هم با « آمن»، آنچه مسلم است

غالب ، رفتهكار  به« َلهُ »( و هرجا با 49/ 26: و شعراء 71/ 20: )طه «َلهُ  َءاَمنُتْم »( و يا 123/ 7: )اعراف «ِبهِ 
/ 296ص، 7ج، 1372، اند )طبرسیمفسران آن را از باب تضمين دانسته و به معنای اقرار و تصديق گرفته

رسد نظر می به، اما از آنجا كه ايمان در درون خود معنای تصديق دارد، (492ص، 4ج، 2008، طبرانی
فعل با حرف )الم( در معنای اعتماد  اين، ضمن اينكه. چندان نيازی نباشد كه آن را از باب تضمين بدانيم

 . كردن نيز به كار رفته است
عنی ما به تو ي: «َغْيُر ُمْؤِمِنيَن ِبَک  َلَك  َلْن ُنِقرَّ »: تفسير پيشنهادی آيه با اعتقاد به وجود تضمين چنين است

 . اعتماد و اطمينان نخواهيم كرد

ِ  ِإْبَراِهیَم إِ ﴿ آیه -4-2  . (130/ 2: )بقره ﴾... الَّ َمن َسِفَه َنْفَسهُ َو َمن یْرَغُب َعْن ِملَّ
ابن عاشور بر اين باور است كه . است «َسِفَه َنْفَسهُ »و  «يْرَغُب َعْن »های گزاره، شاهد مثال در اين آيه

به معنی طلب امر محبوب است و حق فعل يرغب آن است كه با )فی( متعدی شود و آنگاه كه متضمن  «رغبة»
 . (706ص، 1ج، 1420، شود )ابن عاشورمتعدی می« عن»با حرف ، يزی باشدمعنای عدول از چ

، ( و مفسران ديگری همچون زمخشری )زمخشری161ص، 2ج، 1368، مشهدی قمی)مشهدی قمی
دانند و را از باب تضمين نمی «يْرَغُب َعْن »(  80ص، 1ج، 1412، طبرسی)طبرسی، (190ص، 1ج، 1407

 . دانداشور آن را از باب تضمين میرسد تنها ابن عبه نظر می
گروه اول همچون ابن عاشور )ابن . شوندمفسران به چند گروه تقسيم می «َسِفَه َنْفَسهُ »اما درباره عبارت 

 «َسِفهَ »( معتقدند 161ص، 2ج، 1368، ( و مشهدی قمی )مشهدی قمی706ص، 1ج، 1420، عاشور
اين گروه در تفسير آيه معتقدند جز كسی . به آن استمفعول   «َنْفَسهُ »و ، «َأَذلَّ »و « اسَتَخفَّ »متعدی و به معنی 

، گرداند؟! زمخشری )زمخشریچه كسی از آيين ابراهيم روی برمی، باشدكه خود را خوار و ذليل كرده 
، 1ج، تابی، برسوی برسوی )حقی ( و حقی 80ص، 1ج، 1412، )طبرسی طبرسی، (190ص، 1ج، 1407

 . ين گروه قرار دارند( در ا236ص
را  «َنْفَسهُ »، اما چون متضمن معنای فعل متعدی است، الزم است «َسِفهَ »گروه دوم بر اين باورند كه 

، عبيده دانند )ابومی« هاوبَق ه و أَ نفَس  أهلَك »را متضمن معنای برخی آن ، از ميان اين گروه. نصب داده است
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، 1412، / طبرسی23ص، 1416، دانند )سيوطیجهل می ( و برخی ديگر متضمن معنای56ص، 1ج، 1381
 . (397ـ396صص، 1ج

كسی از  :گويندای در تفسير آيه میعده. شونداين گروه خود در تفسير معنای جهل به دو گروه تقسيم می
 ،مخلوق خداوند است و بايد او را عبادت كند )سيوطی، گرداند مگر آنكه نداندروی برنمی )ع( آيين ابراهيم

گرداند مگر آنكه به سبب روی برنمی  )ع(كسی از آيين ابراهيم: گويدآلوسی به نقل از زجاج می، (همانجا
 . (385ص، 1ج، 1415، سری و عدم تفكر خود را نشناسد )آلوسیسبک

در . رودهم الزم و هم متعدی به كار می «َسِفهَ »: گويندها بين هر دو نظر جمع كرده و میبرخی بصری
ه»يا  «َسِفَه َنْفَسهُ » اينجا كه  های ديگری)با تشديد( شده و يا در معنای غبن و خسر و فعل« جاری مجرای سفَّ

است  نوعی از تضمين، را منصوب كرده كه اين خود «َنْفَسهُ »در معنا شبيه سفه و متعدی هستند بكار رفته و 
 . (437ص، 1ج، 1412، )طبری

 دانند كه حرف جر حذف شدهمی« َسِفَه ِفی َنْفِسهِ »را در واقع به معنای  «ْفَسهُ ِإالَّ َمن َسِفَه نَ »برخی مفسران 
اين رأی منصوب به نزع خافض است و با توجه به داليل زير قابل . (85ص، 1423، است )مكی بن حموش

 : پذيرش نيست
تقاد اكثر در حالی كه تضمين طبق اع 1، سماعی است، خافض جز در موارد نادرالف( منصوب به نزع 

 ؛ تضمين بر منصوب به نزع خافض رجحان دارد، بنابراين 2. علماء قياسی است
ای فقط توجيهی لفظی بر دومیزيرا ، ای هست كه در منصوب به نزع خافض نيستب( در تضمين فايده

فايده بالغی )جمع دو معنا با يک لفظ( كه در تضمين حاصل می لیو، اسم منصوب بعد از فعل الزم است
 . وجود ندارد آندر ، شود

در ، ددانرا از باب تضمين می «يْرَغُب َعْن »آيد كه ابن عاشور چنين بر می، از آنچه گفته شد، بنابراين
با  «رغب»معتقدند ، رسد تضمينی وجود ندارد و مفسران ديگری كه از آنها نام برده شدكه به نظر میحالی 

و اگر با حرف ، به معنی تمايل داشتن، كار رودبه « فی»اگر با  3، رودكار میبه« عن»و « فی»هر دو حرف 
 . به معنی عدول كردن است، كار رودبه « عن»

اما به نظر ، ابن عاشور و مشهدی قمی معتقدند كه تضمينی وجود ندارد، در رابطه با شاهد مثال دوم
  :ـ باشدـ معنای مدنظر زجاج از جهلنای جهلمتضمن مع «ِإالَّ َمن َسِفَه َنْفَسهُ »رسد به داليل زير عبارت می

توان يكجا زيرا در تضمين هر دو معنا را می، بنفسه نيستای هست كه در متعدیالف( در تضمين فايده
 ؛ توان برخی نظرات متفاوت را يكجا جمع كرد و به يک نظر جامع رسيدترتيب میبدين . جمع كرد

                                                           

 . (154-150صص، 2ج، 1394، أن و كی( به شرط تعين جار قياسی است )ابن هشام، حذف حرف جر قبل از )أنَّ . 1
بيشترعلما معتقدند كه تضمين قياسی است و ضابط آن اين است كه فعل اول و دوم در يک معنای : گويدصاحب التصريح می. 2

بين دو . 1: داندفرهنگستان زبان عربی نيز با سه شرط زير تضمين را قياسی می. (582ص، 1421، شود )ازهریتجميع می، عام
، با ذوق عربی سازگارباشد )حسن. 3؛ ای وجود داشته باشد تا بر فعل ديگر داللت كندقرينه. 2؛ اشدفعل تناسبی وجود داشته ب

 . (204ص، 2005، / فاضل598ص، 1965
َك َفاْرَغْب  َفِإَذا َفَرْغَت َفانَصْب ٭ َو ِإلَی : كار رفته است رغب با )إلی( نيز در قرآن كريم به. 3 بِّ  . (8-7/ 94: )شرحَر
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: گويدوی می. كندظريفی اشاره شده است كه اين رأی را تقويت می به نكته« البيانروح »ب( در تفسير 

كس خدايش را  خدايش را شناخته است و هر، كس خود را بشناسد چرا كه هر، به معنی جهل است« سفه»
د گردانشناسد و از آنان روی بر نمیكند و اهل خداوند و نزديكان به خداوند را میديگران را رها می، بشناسد
 ؛ (62ص، 1ج، تابی، برسوی)حقی 

دن نتيجه خواركر، در اين حالت اعراض از دين ابراهيم )ع(، بنفسه در نظر بگيريمرا متعدی« سفه»ج( اگر 
در  ،گردانداز آيين ابراهيم )ع( روی بر می، كس خود را خوار و ذليل كند بدين معنی كه هر، نفس خواهد بود

 ،كس از آيين ابراهيم )ع( روی بگرداند بدين معنی كه هر، دهدمیكه در حالت طبيعی عكس قضيه رخ حالی 
 ؛ خود را خوار و ذليل كرده است

، اندرا به صورت الزم و به معنی جهل رايج دانسته« سفه»های معروف نيز كاربرد شناسد( برخی واژه
ُجُل »مثل   . ضمين استت، ( كه اين خود196ص، 2ج، 1426، )ابن دريد« أی َجِهَل ، َسِفَه الرَّ

ِإالَّ َمن َسِفَه »قمی به دليل عدم اعتقاد به وجود تضمين در  عاشور و مشهدی ابن، بنابراين
فهوم عبارت اين م، بدين ترتيب و با پذيرش تضمين. اند مفهوم آيه را به درستی منتقل كنندنتوانسته «َنْفَسهُ 

گرداند كسی از آيين ابراهيم روی بر نمی؛ «هتفكرِ  دِم ه و َع عقلِ  خفةِ ه لِ نفَس  جاهالً  هَ فِ  من َس الَّ اِ »: گونه خواهد بود
 . سری و عدم تفكر خود را نشناسدخاطر سبکمگر آنكه نادان باشد و به 

هِ ﴿آیه  -4-3 ِهلَّ ِبِه ِلَغیِر اللَّ
ُ
یِر َو ما أ َم َو َلْحَم اْلِخْنِز َم َعَلیُکُم اْلَمیَتَ  َو الدَّ / 2 :)بقره ﴾... ِإنَّما َحرَّ

173) . 
فايده اين . متضمن معنای تقرب است، چون با )باء( متعدی شده «ُأِهلَّ »: ابن عاشور معتقد است

چه نام  ،شودها( تقرب جسته میخداوند متعال )بت تحريم آن چيزی است كه به وسيله آن به غير، تضمين
 . (119ص، 2ج، 1420، اليه بر آن جاری شود و چه جاری نشود )ابن عاشورمتقرب  

 ما َو »مشهدی قمی به وجود تضمين در آيه فوق اعتقادی ندارد و بر اين باور است كه مقصود از عبارت 
هِ   . (219ص، 2ج، 1368، )مشهدی قمی ها را به هنگام ذبح بردن استنام بت، «ُأِهلَّ ِبِه ِلَغيِر اللَّ

، 1ج، 1372، طبرسی. نكخود )مفسران در تفسير عبارت باال اختالف نظر دارند كه طبرسی در تفسير 
 ؛ ( به طور خالصه به آنها اشاره كرده است467ص

، همانجا(، طبرسی )همان. شود ذكر آن بر خدا نام غير ذبح موقع در يعنی: مفسران بيشتر و ربيع. 1
، آلوسی )آلوسی، (85ص، 2ج، تابی، طوسی )طوسی، (215ص، 1ج، 1407، زمخشری )زمخشری

، 1ج، 1416، ( و سمرقندی )سمرقندی100ص، 1423، هائم )ابن هائمابن ، (440ص، 1ج، 1415
 ؛ اند( اين قول را پذيرفته114ص

، 1390، عالمه طباطبايی )طباطبايی. شود آن( كشته امثال و خدا )بت غير برای يعنی: قتاده و مجاهد». 2
، قتيبه )ابن قتيبه ( و ابن156ص، 1ج، 1423، مقاتل بن سليمان )مقاتل بن سليمان، (426ص، 1ج

 . اند( قول دوم را پذيرفته66ص، 1411
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 ،زيرا اگر قول اول را بپذيريم؛ كندكدام از اين دو نظر به تنهايی حق مطلب را ادا نمیهيچ، رسدنظر می به
 هاـولی برای غير خداـ مثاًل برای تقرب به بت، آيد كه اگر هيچ نامی بر زبان جاری نشوداين سؤال پيش می

 صورت حكم چيست؟ حالل است يا حرام؟ در اين، كشته شود
، ودولی نام خدا جاری ش، آيد كه اگر برای غير خدا كشته شوداين سؤال پيش می، اگر قول دوم را بپذيريم

 در اين صورت حكم چيست؟
هم جاری شدن نام غير خداوند و هم تقرب جستن به غيرخداوند تحريم شده است كه ابن ، بنابراين

دو معنی  به هر، كارگيری تضمين كه غرض بالغی آن جمع دو معناستعاشور به درستی توانسته است با به 
 . اشاره كند

ا اما به نوعی هر دو معنا ر، اندشناسان هرچند به شكل صريح به تضمين اشاره نكردهبرخی مفسران و واژه
فسير اما در ت، قول اول را پذيرفته است« يانالبمجمع »طبرسی اگرچه در تفسير . انددر تفسير خود آورده

جستن به غير خدا( را با هم جمع كرده  هر دو معنی )جاری شدن نام غير خداوند و تقرب« الجامعجوامع »
، )طبرسیها بر زبان جاری گردد و آنچه كه برای غير خدا مانند بت و امثال آن كشته شود و نام بت: است

 . (98ص، 1ج، 1412
ِبِه  َو ما ُأِهلَّ » در عبارت «لَّ ِه ما أُ » ( درباره معنای843ص، 1412، اصفهانی )راغب اصفهانیراغب  

هِ  ياد شود و برای غير خدا آن ای كه نامی غير از نام خدا در موقع ذبح يعنی هر ذبيحه: گويدمی «ِلَغيِر اللَّ
 . ها( قربانی كنند)بت

خواستند آنچه را كه برای چون آنان وقتی می، اطالق شده است «هِ ما ُأِهلَّ بِ »به اين دليل : گويدطبری می
، بریكردند )طنام خدايانشان را بر زبان جاری می، ذبح كنند، اندخدايانشان به عنوان قربانی در نظر گرفته

 . (50ص، 2ج، 1412
، 2012، دیآبا و در اصل به معنای بلند كردن صداست )فيروز «لَّ أِه » مصدر، «إهالل»: تحليل كلی

، جاری كردن نام خداوند است، مقصود از آن در آيه يادشده. (11ص، 6ج، 1387، / ابن فارس641ص، 3ج
معنای تقرب جستن برای غير خدا معنای مجازی ديگری است كه از تضمين موجود در عبارت به دست 

 . آيدمی
 اير خدا و هم جاری كردن نام غير خدتوان چنين نتيجه گرفت كه در آيه باال هم تقرب برای غمی، بنابراين

 . حرام اعالم شده است كه ابن عاشور به درستی به آن اشاره كرده است به هنگام ذبح حيوان
نامی غير  ،آنچه را كه كافران در موقع ذبح: «اللهِ  غيرِ لِ  بهِ  بيَن تقرِ مُ  ما َأَهلَّ الكافروَن »: تفسير پيشنهادی آيه

 . و در پی تقرب به غير خدا باشند از نام خدا بر آن جاری سازند

ِذیَن یساِرُعوَن ِفی اْلُکْفرِ ﴿آیه  -4-4  . (176/ 3: )آل عمران ﴾... َو ال یْحُزْنَك الَّ
 «حرصا عليه، يقعون فيه سريعا»را از باب تضمين و به معنای  «يساِرُعوَن ِفی اْلُكْفرِ » مشهدی قمی

تو ، روندشوند و در آن فرو میرعت و حريصانه در كفر وارد میبدين معنی كه رفتار منافقان كه به س، داندمی
 . (271ص، 3ج، 1368، )مشهدی قمی را غمگين نسازد
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داند كه در آن رخ داده ای میرا وجود استعاره تمثيليه« فی»با « سارعوَن يُ »ابن عاشور علت متعدی شدن 

حال كافران در حرص و تالششان : گويدد میوی در تبيين نحوه اجرای استعاره تمثيليه مورد ادعای خو، است
ال به ح، در به فكر انداختن مردم و ادخال شک در دل مؤمنان و در كمين نشستن و منتظر فرصت بودنشان

وی را به شدت ، اما فكر از دست دادن آن، دست آوردن چيزی استفردی تشبيه شده است كه خواهان به 
 . كندشود و به تعبيری خود را در آن ذوب میدرگير آن میبا تمام وجود ، روازاين. ترساندمی

ن حاصل چرا كه كفر نزد آنا، نه حصول، متعدی شده است تا داللت بر تمكين كند« فی»فعل با ، بنابراين
كوشند و داخل در آن شود كه آنان تا سرحد كفر میچنين فهميده می، متعدی شود« إلی»و اگر با ، است
 . (288ص، 3ج، 1420، شور)ابن عا 1شوندنمی

( و آلوسی 222ص، 1ج، 1412، طبرسی )طبرسی، (444ص، 1ج، 1407، زمخشری )زمخشری
ه في قعوَن يَ »قمی عبارت فوق را از باب تضمين و به معنای ( همچون مشهدی 344ص، 2ج، 1415، )آلوسی

 . دانندمی« عليه رصاً ُح ، سريعاً 
/ 267ص، 1ج، 1416، دانند )سمرقندیمی« اليهَ  بادروَن يُ »معنی  برخی مفسران آن را از باب تضمين و به

 . (57ص، 3ج، تابی، طوسی
در نظر  «هم فی الكفرِ سرعتُ  شتُد يَ  يزاُل  و ال عوَن سَر يَ »عالمه طباطبايی آن را از باب تضمين و به معنی 

 . (79ص، 4ج، 1390، گرفته است )طباطبايی
« ن فيهيقعو»به معنی  «يساِرُعوَن ِفی اْلُكْفرِ »بر وجود تضمين در  نظر مشهدی قمی مبنی، رسدبه نظر می
 : درست باشدبه داليل ذيل 

ن َمْغِفَرٍة  ِإلی َساِرُعواْ  َو ﴿همانطور كه در آيه ، شودمتعدی می« إلی»با « سارع»الف(  ُکْم  مِّ بِّ )آل  ﴾رَّ
متضمن معنای « مسارعة»ه فوق چون اما در آي، متعدی شده است« إلی»( و آيات ديگر با 133/ 3: عمران

 . متعدی شده است« فی»با حرف ، بنابراين، وقوع است
به  اما، تواند در آيه فوق جاری شودمی، ای كه ابن عاشور مطرح كرده استب( هر چند استعاره تمثيليه

كه  2أتیتوان از طريق تضمين و بدون در نظر گرفتن هيمی، مفهومی كه ابن عاشور درصدد بيان آن است
رف بهتر استعاره در ح، به فرض وجود استعاره در آيه، حالبا اين . رسيد، كندرا اقتضا میاستعاره تمثيليه آن 

 . از استعاره تمثيليه مورد ادعای ابن عاشور است
 . مگين نسازدتو را غ، روندشتابان در كفر فرو می، كه به سبب حرصرفتار كسانی: تفسير پيشنهادی آيه

ْمواَلُهْم ِإلی﴿آیه  -4-5
َ
ُکُلوا أ

ْ
ْمواِلُکْم  َو ال َتأ

َ
 . (2/ 4: )نساء ﴾أ

مالكيت  ،را استعاره از انتفاع )انتفاعی كه مانع از انتفاع ديگران است« أكل»ابن عاشور در اين آيه ابتدا 
ر دزيرا شخص ، ترين حاالت اختصاص يک چيز به يک شخص استقوی« أكل»: گويدو می، داندتام( می

                                                           

 َم ِه دی بإلی لَف و لو ُعّ ، إذ هو حاصل عندهم، ال طالب الحصول، التمكينهم سرعة طالب ِعلی سرعتِ  ی بفی الدالةِ دِّ ک ُع فلذل. 1
 . منه أّنهم لم يكفروا عند المسارعة

 . به هيأت هستنداستعاره تمثيليه تركيبی است كه در آن هم مشبه و هم مشبه  . 2
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ای كه ديگر اميدی برای بازگرداندن آن وجود به گونه، بردشیء را در درون جسم خود فرومی، حالت أكل
 . ندارد

ُكُلوا»، از نظر ابن عاشور  ،متعدی شده است« إلی»است و برای همين با « تضّموا»متضمن معنای  «َتْأ
كُ ال تَ »: يعنی  ،را با اضافه كردن به اموالتان نخوريد )ابن عاشور اموال يتيمان: «كمضّموها إلی أموالِ لوها بأن تَ أ

 . (4ص، 4ج، 1420
ُكُلوا» نيز مشهدی قمی كه اموال يتيمان را در حالی : در نظر گرفته است« واتضّم »را متضمن معنای  «َتْأ

. (320ص، 3ج، 1368، نخوريد )مشهدی قمی، كنيدبه اموالتان اضافه شده و هر دو را يكسان تلقی می
، 1384، ابن قتيبه /278، 1ج، 1423، اند )مقاتل بن سليمانگرفته« مع»را به معنی « إلی»از مفسران  برخی

 . (301ص
ف نظر از با صر. داندرا از باب استعاره و بار ديگر از باب تضمين می« أكل»ابن عاشور يكبار ، بنابراين
ود مقص، رسداما به نظر می، اندشاره كردههر دو مفسر به درستی به وجود تضمين در آيه فوق ا، اين موضوع

افی به مقصود تواند وزيرا گاهی تنها توجه به تضمين و معانی آن نمی، اصلی آيه به درستی تبيين نگرديده است
. رفتبايد از سياق آيات و قرائن ديگر كمک گ، بلكه برای فهم مقصود اصلی آيه در كنار توجه به تضمين، باشد
كردن به  مفسر به اين سؤال پاسخ نداده است كه مقصود از اينكه اموال يتيمان را با اضافه يک از اين دوهيچ

توانيد اموال يتيمان را به تنهايی و جدا از اموال خودتان اموالتان نخوريد چيست؟ آيا مقصود اين است كه می
 «ْم َأْمواِلكُ  ِإلی»، ن استنهی از خوردن مال يتيم توسط ثروتمندا، بخوريد؟ پاسخ اين است كه مقصود آيه

اش از مال الزحمهتواند به قدر متعارف و به اندازه حقمی، فقير باشد، يعنی اگر ولی، قيدی برای احتراز است
ُکْل ِباْلَمْعُروِف ﴿: فرمايدچنانكه در آيه ديگر می يتيم بخورد

ْ
مربوط ، اين نهی، پس. (6/ 4: )نساء ﴾َفْلیأ

 انذيل در مورد آن آيهدر  و كه ثروتمند و غنی و صاحب اموال هستندتوسط كسانی است به خوردن مال يتيم 
اين نيست كه اگر فردی مال  خداوند مقصود. (6/ 4: )نساء ﴾َو َمْن کاَن َغِنیا َفْلیْسَتْعِفْف ﴿: فرموده است

، 3ج، 1420، يانح است )ابو پس جايز، خود را با مال يتيم مخلوط نكند و هر كدام را جداگانه مصرف كند
 . (502ص

اند مفهوم اما نتوانسته، اندبا اينكه هر دو مفسر به درستی به وجود تضمين در آيه فوق اشاره كرده، بنابراين
 . نداهزيرا از توجه به سياق آيات غافل بود، اصلی آيه را منتقل كنند

ِذیَن آَمُنوا َمْن یْرَتدَّ ِمْنُکْم َع ﴿ آیه -4-6 یَها الَّ
َ
تِ یا أ

ْ
و  یْن ِدیِنِه َفَسْوَف یأ ُهْم َو یِحبُّ ُه ِبَقْوٍم یِحبُّ َنُه اللَّ

یَن  ٍة َعَلی اْلکاِفِر ِعزَّ
َ
ٍ  َعَلی اْلُمْؤِمِنیَن أ ِذلَّ

َ
 . (54/ 5: )مائده ﴾... أ

ةٍ »كاربرد ، مشهدی قمیاز نظر  ٍة َعَلی اْلُمْؤِمِنيَن »در عبارت  «َعلی»با  «َأِذلَّ ی امعن يا برای تضمين، «َأِذلَّ
كنند و نسبت به آنان بر آنان مهربانی می: «متذّللين لهم، عاطفين عليهم»يعنی ، است« حنّو و عطف»

 ،اند و يا برای بيان اين نكته است كه آنان با وجود اينكه نسبت به مؤمنان از جايگاه بلندی برخوردارندفروتن
َعَلی »در  «َعلی»به جهت صنعت مشاكله با  «َعلی»حرف ، و يا اينكهكنند به آنان فروتنی می نسبت ولی

 . (142ص، 4ج، 1368، )مشهدی قمی ذكر شده است «اْلكاِفِريَن 
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 ،نيز به وجود تضمين در عبارت فوق معتقدند)زمخشری و طبرسی مفسران ديگری همچون زمخشری

 . (337ص، 1ج، 1412، / طبرسی321ص، 1ج، 1407
ةٍ »، ابن عاشوراز ديدگاه  به معنی خواری و ، با ضم ذال و كسر آن« ذّل »مع ذليل است و ج «َأِذلَّ

ِذلَّ ٌ ﴿است « عّز »پذيری است و متضاد طاعت
َ
ْنُتْم أ

َ
ُه ِبَبْدٍر َو أ . (123/ 3: عمران )آل ﴾َو َلَقْد َنَصَرُکُم اللَّ

لِّ مِ ﴿: كندخويی و تواضع داللت میمجازًا به نرم« ذّل » ْحَم ِ َو اْخِفْض َلُهما َجناَح الذُّ / 17: )إسراء ﴾َن الرَّ
سيرتی و شدت رحمت است و برای همين خويی و نيکمجازًا به معنای نرم« ذّل »، در آيه مورد بحث نيز. (24

 . بدان تعلق يافته است «َعَلی اْلُمْؤِمِنيَن »عبارت 
ةٍ »شدن ابن عاشور علت متعدی   بعيه( در آن را وجود مجاز )استعاره مصرحه ت «َعلی»به حرف  «َأِذلَّ

ةٍ »، وی در ادامه. الجانب استلين  داند كه به معنی تواضع ومی  «حانين، مشفقين»را متضمن معنای  «َأِذلَّ
، 5ج، 1420، داند )ابن عاشوررا وجود تضمين در آن می «َعلی»كند و علت تعدی با حرف ذكر می

 . (136ص
نظر ابن عاشور را با اندكی اضطراب مواجه  ،اعتقاد به وجود مجاز به صورت مستقل و در كنار تضمين

و ديگر ، معنای مجازی و ثانويه است، خود، شودزيرا معنايی كه از طريق تضمين حاصل می، كرده است
 . صورت مستقل نيست ضرورتی به اعتقاد به وجود مجاز به

 . ستندبان و فروتن هاينان نسبت به مؤمنان مهر: «متذّللين لهم، عاطفين عليهم»: تفسير پيشنهادی آيه

ْوَبَ  َعْن ِعَباِدهِ ﴿آیه  -4-7 َه ُهَو یْقَبُل التَّ نَّ اللَّ
َ
َلْم یْعَلُموا أ

َ
 . (104/ 9: )توبه ﴾... أ
متعدی شده و متضمن معنای تجاوز « َعْن »با « ِمن»به جای حرف  «يْقَبُل »فعل معتقد است ابن عاشور

د )ابن كنپوشی می گذرد و از آنها چشماز اعمالشان در می، هابدين معنی كه خدا افزون بر قبول توبه آن، است
 . (308ص، 6ج، 1420، عاشور

داند می« يتجاوز»را به جهت تضمين معنای « َعْن »با حرف  «يْقَبُل »شدن مشهدی قمی نيز متعدی 
 . اما در تفسير خود به معانی هر دو فعل اشاره نكرده است، (531ص، 5ج، 1368، )مشهدی قمی

( 104ص، 5ج، 1372، طبرسی)طبرسی، (309ص، 2ج، 1407، )زمخشریمفسرانی چون زمخشری 
 . ( اعتقادی به تضمين در عبارت فوق ندارند378ص، 9ج، 1390، و عالمه طباطبايی )طباطبايی

كدام يچطبق بررسی و تحقيق ه، چون اوالً ، بهتر است، كه به تضمين معتقدندقول كسانی ، رسدبه نظر می
كار به « عن»را با حرف « يقبل»فعل ، «الصحاح»و « المحيطقاموس »، «اللغه مقاييس»های لغتز فرهنگ ا

به دست  و مفهوم بيشتری، لحاظ« يتجاوز»و « يقبل»معنای هر دو فعل ، با اعتقاد به تضمين، اند و ثانياً نبرده
 : آيدمی

َبَة متجاوزًا َعْن )اعمال( عِ » ْو  . ذردگپذيرد و از اعمال )بد( بندگانش در میاو توبه را می: «َباِدهِ ُهَو يْقَبُل التَّ
اما ابن عاشور در انتقال معانی نهفته در ، اندهر دو مفسر به وجود تضمين در آيه اشاره كرده، بنابراين

 . تضمين موفق عمل كرده است
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ْرَسَلْت ِإَلیِهنَّ َو ﴿ آیه -4-8
َ
ا َسِمَعْت ِبَمْکرِِهنَّ أ ْنُهنَّ  فَلمَّ  َو آَتْت ُکلَّ َواِحَدٍة ِمّ

ً
َکأ ْعَتَدْت َلُهنَّ ُمتَّ

َ
أ

یًنا َو َقاَلِت اْخُرْج َعَلیِهنَّ   . (31/ 12: )یوسف ﴾... ِسِکّ

ابن عاشور و . «اْخُرْج َعَليِهنَّ »و  «َسِمَعْت ِبَمْكِرِهنَّ »: در آيه فوق دو شاهد مثال برای تضمين وجود دارد
به وجود تضمين در شاهد مثال اول ، عالمه وطبرسی ، گری همچون زمخشریمشهدی قمی و مفسران دي

« تعلم»سمعت را متضمن معنای « تفسير راهنما»تنها صاحب ، اند و از ميان مفسران معاصرای نكردهاشاره
ْت َسِمَع »در ، بنابراين. متعدی است و نيازی به حرف )باء( برای تعديه ندارد« سمع»فعل : گويدو می داندمی

گاه شد و : شودمفاد آن چنين می، روازاين. اشراب شده است« علمت»معنای  «ِبَمْكِرِهنَّ  زليخا به مكر زنان آ
گاهی از طريق خبرهايی بود كه برای او نقل می  . (294ص، 8ج، 1386، رفسنجانیشد )هاشمی اين آ

رساند كه يوسف )ع( در می «يِهنَّ اْخُرْج َعلَ »عبارت  معتقد است كهابن عاشور درباره شاهد مثال دوم 
با حرف جر  «اْخُرْج »فعل : گويدوی می. شده استاطاق ديگری بوده و بدون اجازه زليخا بر وی وارد نمی

شدن يوسف از  صرفًا خارج، زليخا هدفزيرا ، است« أدخل»چون متضمن معنای ، متعدی شده« علی»
، 1420، سف )ع( بر محفل زنان نيز هست )ابن عاشوروارد شدن يو، بلكه مقصود، اطاِق خود نبوده است

 . (55ص، 12ج
زمخشری و عالمه طباطبايی از وجود تضمين در عبارت ، مشهدی قمی و مفسرانی همچون طبرسی

 . انداند و عبارت را به همان معنای ظاهری تفسير كردهسخنی نگفته «اْخُرْج َعَليِهنَّ »
 ظر وینرسد د تضمين در عبارت فوق معتقد است و به نظر میابن عاشور تنها مفسری است كه به وجو

كه « لیَع »و با لفظ ، شدن يوسف از اطاق داخلیخارج، «اْخُرْج »زيرا با فعل ، تر استبه صواب نزديک
اين رأی ضمن جلوگيری از . وارد شدن يوسف )ع( بر زنان قصد شده است، است« ادخل»خواهان فعل 

« اللغةمقاييس »های لغتضمن اينكه با بررسی و تحقيق در فرهنگ . ستجامع همه آنها، تشتت آراء
« الصحاح»( و 185ص، 2012، آبادی )فيروز« المحيطالقاموس »، (175ص، 2ج، 1387، فارس )ابن

 . ديده نشد« یلَ َع »كاربرد خرج با ، (311ص، 2008، )جوهری
ين را ولی معنای نهفته در تضم، ق اشاره كردهاگرچه ابن عاشور به درستی به تضمين در آيه فو، بنابراين

 . طور كامل تبيين نكرده استبه
 . آی و به ايشان وارد شواطاق خود( بيرون  )از: «ُاخرج داخاًل عليهن»: تفسير پيشنهادی آيه

ٍس َشِدیٍد ﴿ آیه -4-9
ْ
وِلی َبأ

ُ
والُهما َبَعْثنا َعَلیُکْم ِعبادًا َلنا أ

ُ
/ 17: )إسراء ﴾... َفِإذا جاَء َوْعُد أ

5) . 
؛ ستمتعدی شده ا« علی»به جهت تضمين معنای تسليط با حرف استعالی  «َبَعْثنا»، بن عاشورز نظر اا

، ( )ابن عاشور167/ 7: )اعراف ﴾یْوِم اْلِقیاَمِ  َمْن یُسوُمُهْم ُسوَء اْلَعذاِب  َعَلیِهْم ِإلی َلیْبَعَثنَّ ﴿مثل آيه 
 . داندرا از مصاديق تضمين نمی «َعْثنابَ »مشهدی قمی . (25ص، 14ج، 1420
، 6ج، 1372، )طبرسی« البيانمجمع »، (96ص، 4ج، 2008، )طبرانی« تفسير الكبيرال»های كتابدر 

 . آمده است« سلطنا»به معنای  «َبَعْثنا»( نيز 649ص، 2ج، 1407، )زمخشری« الكشاف»، (615ص
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أنهضناهم و »را به معنی  «َعَليُكْم  َبَعْثنا»( 39ص، 13ج، 1390، )طباطبايی« تفسير الميزان»صاحب 

را به سوی شما فرستاديم تا شما را خوار كنند و از شما انتقام آنان ؛ وكم و ينتقموا منكمأرسلناهم إليكم ليذلّ 
 را به معنی «بعث»داند و را از مصاديق تضمين نمی «َبَعْثنا»ظاهرًا وی نيز ، روازاين. كندتفسير می، «بگيرند

را دليلی بر هدف بعث )انتقام و خوار  «ُأوِلی َبْأٍس َشِديدٍ »وی عبارت ، كندتفسير می« إرسل»و « إنهض»
 . كندكردن( قلمداد می

يل زير به دال، دانندمی« سلطنا»را متضمن معنای  «َبَعْثنا»قول ابن عاشور و مفسرانی كه ، رسدبه نظر می
 : درست باشد

 به معنای« بعث»كه بيانگر اين است كه « علی»با « سلط»شود و عدی میمت« إلی»با « بعث»، اوالً 
ط  علی بنی فالن»، كار رفته استبه« سلط»  ؛ (178ص، 2ج، 1426، )ابن دريد «فالن مسلَّ

 ؛ ری داردتناسب معنايی بيشت« مسلط كرديم: سلطنا»با « سخت نيرومند: ُأوِلی َبْأٍس َشِديدٍ »عبارت ، ثانياً 
َن  ِإذْ  َو ﴿مثل آيه ، مؤيد معنای تسليط است، كار رفتهق آياتی كه اين عبارت در آنها به سيا، ثالثاً  ذَّ

َ
َک  َتأ بُّ َر

به معنای  «َليْبَعَثنَّ َعَليِهْم »( و 167/ 7: )اعراف ﴾یْوِم اْلِقیاَمِ  َمْن یُسوُمُهْم ُسوَء اْلَعذاِب  َلیْبَعَثنَّ َعَلیِهْم ِإلی
» : نين استچ تقدير عبارت در آيه شاهد مثال. (174ص، 2ج، 1407، خشریاست )زم« ليسلطّن عليهم»

كه تا گماريم درحالیرا بر آنان میكسانی : «ةِ القيام م الی يوِم عليِه  سلطيَن مُ  ذاِب الَع  هم سوءَ َليْبَعَثنَّ من يسومُ 
 . روز قيامت بر آنان مسلط هستند

اشاره و معنای نهفته  «َبَعْثنا»ی به وجود تضمين در ابن عاشور به درست، قمیبرخالف مشهدی ، بنابراين
 . است را منتقل كردهدر آن 

ود را كه بندگانی از خ: «طينلِّ َس َبَعْثنا َعَليُكْم ِعبادًا َلنا ُأوِلی َبْأٍس َشِديٍد مُ »: نظر ابن عاشورمفهوم آيه طبق 
  .كه بر شما مسلط هستندگماريم درحالیسخت نيرومندند بر شما می

یٍ  َبِطَرْت َمِعیَشَتها﴿آیه  -4-10 ْهَلْکنا ِمْن َقْر
َ
 . (58/ 28: )قصص ﴾... َو َکْم أ

اكتفا كرده و يكی از  «َمِعيَشَتها»های مختلف درباره نصب مشهدی قمی تنها به ذكر قول، در اين آيه
يا  «هاَمِعيَشتَ »: ويدگوی می. بدون اينكه قولی را بر ديگری ترجيح دهد، احتماالت را تضمين دانسته است

 باشداليه است كه مضاف آن )زمان( حذف شده است و يا مفعول میمنصوب به نزع خافض است يا مضاف
 . (87ص، 10ج، 1368، شده است )مشهدی قمی« كفرت»متضمن معنای  «َبِطَرْت »، كه بر اين اساس

َفِرح است و به جهت تضمن معنای الزم و از باب ، «َتَكَبر»به معنی « َبِطر»، بن عاشورز ديدگاه اا
فرد  هايی است كه بهزيرا تكبر مستلزم عدم اعتراف به نعمت، را منصوب كرده است «َمِعيَشَتها»، «كفرت»

های زندگی( است كه مضاف نعمت، حالة العيش)حالت خوش زندگی، مراد از)معيشة(. شودسپرده می
ی يعن، شود كه حالت خوش زندگیفهميده می «َبِطَرْت »از لفظ . كندحذف شده و سياق آيه بدان داللت می

، مفهوم آيه در نظر ابن عاشور، بنابراين. (83ص، 20ج، 1420، )ابن عاشور امنيت و روزی مراد است
 . استهای زندگی گرفتن نعمت ناديده
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ابن ، ههای مختلف بدون ترجيح قولی بر ديگری اكتفاء كردبرخالف مشهدی قمی كه تنها به ذكر قول
اما نتوانسته است بالغت و معانی موجود در تضمين را كه ، عاشور با اينكه به درستی به تضمين اشاره كرده

 . منتقل كند، است «َبِطَرْت »و « كفرت»جمع هر دو معنای 
ای ريهچه بسيار )اهل( ق: زِق و الرِّ  مِن األ أی حالةِ ، هايِش َع  عمةِ علی نِ  ت كافرةً َر ِط بَ : (1) پيشنهادی تفسير

 . كه نعمت زندگی )امنيت و روزی( را ناديده گرفتندكه تكبر ورزيدند در حالی 
ای كه تكبر ورزيدند و قدر نعمت زندگی )امنيت و روزی( را چه بسيار اهل قريه: (2تفسير پيشنهادی )

 . ندانستند

َه ُمْخِلِصیَن َلهُ ﴿ آیه -4-11 اُهْم ِإَلی اْلَبرِّ ِإذا ُهْم  َفِإذا َرِکُبوا ِفی اْلُفْلِك َدَعُوا اللَّ ا َنجَّ یَن َفَلمَّ الدِّ
 . (65/ 29: )عنکبوت ﴾یْشرُِکوَن 

اُهْم ِإَلی اْلَبرِّ »و  «ِک اْلُفلْ  یَرِكُبوا فِ »های عبارت، شواهد مثال در اين آيه مشهدی قمی به وجود . است «َنجَّ
 . ای نكرده استاشاره موردتضمين در اين دو 

اُهْم ِإَلی اْلَبرِّ »: گويدوی می. ه وجود تضمين در عبارت دوم معتقد استابن عاشور تنها ب  با حرف «َنجَّ
اُكْم »چون ، شده یمتعد« إلی» ، 14ج، 1420، است )ابن عاشور« أوصلكم»و « أبلغكم»متضمن معنی  «َنجَّ

 . (127ص
ول را از باب طبرسی و زمخشری تنها طباطبايی عبارت ا، از ميان مفسران مشهوری همچون طوسی

به معنای نشستن بر باالی چيزی است كه حركت داشته باشد و « ركوب»: نويسددانسته و چنين میتضمين 
و اگر در آيه مورد بحث با  يك از حروف تعديه نداردشود و احتياج به هيچخود متعدی میاين كلمه خود به 

را  ی استقرار گرفتن يا چيزی مانند آنجهت است كه سوار كشتی شدن نوع بدان، متعدی شده« فی»حرف 
شوند و يا چون در كشتی متضمن است و معنای آيه اين است كه چون با استقرار در كشتی سوار بر آن می

، 16ج، 1390، )طباطبايیخوانند خدای را به خلوص می، كه سوار برآنند شوند در حالیمستقر می
 . (150ص

اُهْم ِإَلی اْلَبرِّ »ه وجود تضمين در طباطبايی بو طبرسی ، زمخشری، طوسی  . اندای نكردهاشاره «َنجَّ
رأی ابن عاشور ، رأی طباطبايی نسبت به وجود تضمين در شاهد مثال اول و همچنين، رسدبه نظر می

شناسان معروف هر دو فعل را به اين دليل كه واژه، نسبت به وجود تضمين در شاهد مثال دوم درست باشد
 :َنَجا َنجوًا و َنجاًء و َنجاًة و َنجاَيةً »: گويداز جمله فيروزآبادی كه می، داننده و يک مفعولی میمتعدی بنفس

ی و اسَتنَجی، َخَلَص  اهُ ، َكَنجَّ « ركب»درباره ، همچنين. (1196ص، 2012، آبادی )فيروز« و أنجاُه اللُه و َنجَّ
 . (525ص، )همان« ی عالهأ: ركوبًا و مركباً ، َكَسِمَعه، ركَبه: ركب»: گفته است

ته اما به خوبی نتوانس، عبارت دوم به درستی اشاره كرده است با اينكه ابن عاشور به وجود تضمين در
 . منتقل كند، معنای هر دو فعل را كه غرض بالغی تضمين است

ز ا، ا با رساندن به ساحلوقتی آنان ر: «رِّ م الی البَ بلغيِه ( مُ م )من الغرِق ُه جاّ ا نَ مَّ لَ فَ »: (1) تفسير پيشنهادی
 . شدن نجات داد غرق

 . شدن نجات داده و به ساحل رساند را از غرقوقتی آنان : (2) تفسيرپيشنهادی
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ی َو َجَعَلِنی ِمَن اْلُمْکَرِمیَن  قاَل یا َلیَت َقْوِمی یْعَلُموَن ﴿ آیه -4-12 بِّ  :)یس ﴾٭ ِبما َغَفَر ِلی َر

36 /26-27) . 
من متض «يْعَلُموَن »مشعربه اين نكته است كه  «يْعَلُموَن »ورود )باء( بر سر مفعول ، بن عاشورز نظر اا

چون آن مرد مؤمن اميدی نداشت كه قوم وی از طريق برهان و : گويدوی می. است« يخبرون»معنای 
تمنا ، بنابراين. (218ص، 22ج، 1420، علم به بخشوده شدن و جايگاه وی پيدا كنند )ابن عاشور، استدالل
 . شدندای كاش قوم وی به نوعی از حال وی خبردار میكرد كه 

 ... . دانستند كهای كاش قوم من با خبردار شدن از حال من می: مفهوم آيه نزد ابن عاشور
زمخشری و طبرسی به وجود تضمين در اين ، طباطبايیمشهدی قمی و مفسران ديگری همچون عالمه 

 . اندای نكردهآيه اشاره
ود و ركار میهم متعدی به « علم»به اين دليل كه ، در آيه تضمينی وجود نداشته باشد، رسدبه نظر می

: «َشَعَر : َعَرَفه و َعِلَم به َكَسِمَع : َعِلَمه»: شودكه الزم باشد با حرف جر )باء( متعدی میو در صورتی ، هم الزم
گاه شد و آن را درک كرد )فيروزآبادی ، در آيه فوق علم الزم بوده و سپس، روازاين. (870ص، 2012، به آن آ

 . با حرف جر )باء( متعدی شده است

ُعوَن ﴿ آیه -4-13 ِذی ُکنُتم ِبِه َتدَّ ِذیَن َکَفُروا َو ِقیَل َهَذا الَّ ْوهُ ُزْلَفً  ِسیَئْت ُوُجوهُ الَّ
َ
ا َرأ : )ملک ﴾َفَلمَّ

67 /27) . 
ُعوَن »متعلق به  «ِبهِ » معتقد است كه ابن عاشور يرا ز، است« تكذبون»چون متضمن معنای ، است «َتدَّ

ذكر ، و معموِل عامل محذوف، حذف، معموِل عامل مذكور، اگر عاملی معنای عامل ديگری را در بر بگيرد
، 29ج، 1420، نوعی از ايجاز است )ابن عاشور، شود تا مذكور بر محذوف داللت كند و اين خودمی
 . (50ص

 . كرديدرا تكذيب میاين همان چيزی است كه آن : ابن عاشور مفهوم آيه طبق رأی
ُعوَن »اگر : گويدوی می. كندای نمیمشهدی قمی به وجود صنعت تضمين در تدعون اشاره  از ريشه «َتدَّ

 يعنی اين همان چيزی است كه، است« تفتعلون»و يا « تستعجلون»، «تطلبون»معنای به ، باشد« الّدعاء»
 «الّدعوی»ولی اگر از ريشه . يا آن را دروغ می دانستيد، كرديدستيد يا نسبت به آن عجله میخوارا میآن 

هد كرديد بر پا نخوايعنی اين همان قيامتی است كه ادعا می، خواهد بود« تّدعون أن ال بعث»به معنای ، باشد
 . شد

عون»بدون تشديد دال و « تدعون»: انداز علمای لغت گفته بعضی هر دو به يك معنا ، ا تشديدب« تدَّ
با تشديد و معنای جمله اين است كه به ايشان « خرونتدَّ »تشديد و بدون « تدخرون»مثل دو كلمه ، است

ن پس آ: پرسيديدای است كه به شما دادند و شما همواره میبينيد همان وعدهاين عذاب كه می: شودگفته می
، 1372، كرديد )طبرسیدر آمدنش عجله می، «هَذا اْلَوْعُد  یَمت» قيامت و عذاب چه وقت است و با گفتن

 . (329ص، 10ج
و  سياق آيات، رأی مشهدی قمی مبنی بر عدم وجود تضمين در آيه شريفه درست باشد، رسدبه نظر می

 . مؤيد اين رأی است« هَذا اْلَوْعُد  َمتی»عبارت 
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 گیرینتیجه
 ،قرآن رسيدن به معنای ثانويه در كنار معنای اوليه است هدف از شناخت و بكارگيری تضمين در آيات

همين امر به  .انداما گاهی مفسران اين نكته را ناديده گرفته و تنها به شناخت تضمين در آيات قرآن اكتفا كرده
هايی از آيات قرآن كه در اين تحقيق در نمونه. اختالف و نابسامانی در فهم معنای قرآن منجر شده است

ای كه هر دو مفسر مورد مطالعه به ندرت گونهشود بهاين مسأله به وضوح ديده می، ب شده استانتخا
فاوت كه با اين ت، منتقل كنند، اند معنای مجازی و ثانويه تضمين را كه غرض بالغی تضمين استتوانسته

ن و ه بين تضميهرچند كه گاهی نتوانست، های تضمين موفق عمل كرده استابن عاشور در شناخت جايگاه
 . از جمله مجاز و استعاره تمييز قائل شود و اين دو را در هم آميخته است، مباحث بالغی ديگر

اما مشهدی قمی با اينكه نسبت به ابن عاشور مجال كمتری به تضمين در تفسير خود داده و كمتر بدان 
 همين امر باعث شده كه. ه دهدخود ارائ اما توانسته است چارچوب مشخصی از تضمين در تفسير، پرداخته

وی همچون ابن عاشور در ، با اين حال. تفسير وی از اين منظر از يک نظم و انسجام خاصی برخوردار شود
 . انتقال معانی نهفته در تضمين ناموفق بوده است
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