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  دهیچک

سازد می همراه خود با را معنا دو و گرددمی درآمیخته دیگری لفظ در لفظ یک گاهی
نحوی به لحاظ نقشی  ۀاند. این پدیدگفته ینحو نیتضم آن به مفسرین و نحویان که

که در ترجمه و تفسیر قرآن دارد، همواره در ذیل تفسیر آیات شریفه، مورد توجه 
بنابر  ینحو نیتضم ۀمفسران و پژوهشگران قرآنی قرارگرفته است. در این مقاله پدید

اسمی و حرفي  در سه نوع فعلی، انیالب مجمع ریتفسکارکرد و نقش آن در  جایگاه،
رهاورد این پژوهش، معطوف به این حقیقت است که  رگرفته است.مورد بررسی قرا

همچون نحویان، تضمین را پذیرفته و از آن به عنوان تعلیل نحوی در الزم و  یطبرس
طور بالعکس، نوع اعراب توابع مشتقات و مبنی بودن اسماء متعدی بودن افعال و همین

را  ینحو نیتضمی اصطالح فعل و ادات شرط در تفسیر خود استفاده کرده است؛ ول
 ۀ، برای این پدید»معنا أی،«گیرد، بلکه از اصطالحات جایگزین یعنی اصالً به کار نمی

ناگفته نماند که این مفسر بزرگ تنها به تضمین نحوی  نحوی استعمال کرده است.
کرده و برخی از مصادیق تضمین نحوی در تفسیر از دید تفسیری او  برخی آیات اشاره 

  مانده است که این خود خطای تفسیری را به همراه دارد. پنهان
  

  .انیالب مجمع ر،یتفس ،ینحو نیتضم کریم، آیات قرآن ها: کلید واژه
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  مقدمه .1
در تفسیر آیات قرآن  ،نحو ۀفرعی از علم گسترد ۀعنوان یک قاعد  تضمین نحوی به

ما را در فهم  ،حوی. شناخت قواعد و چارچوب تضمین نکندنقش بسزایی ایفا می ،کریم
و دست  نمایدیمندی بیشتر از قرآن کریم کمک مو درک بهتر آیات قرآن و بهره

. رساندیاری می بهتر و دسترسی آسان به معانی آیات قرآن ۀترجم ۀمترجمین را در ارائ
زبان عربی است تا از رهگذر آن  ساز استواراصلی، شناخت قواعد  ۀدر این راستا وظیف

از قرآن بیشتر و بهتر استفاده نمود.  مهمترنیک آنان را فهمید و از همه  بتوان سخنان
تضمین نحوی، همچون شناخت علوم دیگر قرآنی و زبان و  ۀقاعد باآشنایی  که ازآنجا

ادبیات عرب در رساندن و انتقال معنا و مفاهیم سهم شایانی دارد؛ ولی متأسفانه 
ظریف و پیچیده توجه نکردند. برخی  ۀقاعدین باید به ا که چنان  آنمترجمان و مفسرین 

از آن پرده  کامل طور به ،انداز مفسران نیز اگر در تفاسیر خود به آن اهتمام داده
  .]20، ص10[برنداشتند 

این امتیاز  ،انیالب مجمع ریتفسهای فراوان و متفاوت قرآن کریم، در میان تفسیر
های ادبی و نحوی و مورد توجه قرار دادن  یبرجسته را داراست که با در نظر گرفتن زیبای

بیان و بدیع و رعایت مسائل نحوی در جهت  ذکر مصادیق معانی، مباحثی چون قرائت،
های ، از بهترین نمونهانیالب مجمع ریتفسبالغت قرآن قدم بردارد؛ در واقع  ۀاثبات معجز

  برداشته است. تفاسیر است که به بهترین وجه از مسائل نحوی و موارد بالغی پرده
موردی برخی آیات با روش  ۀو مطالع انیالب مجمع ریتفساین مقاله با کنکاشی در 

  زیر است: های ی به سؤالیگوتحلیلی، به دنبال پاسخ - في توصی
اصطالح تضمین نحوی با   به عنوان یک مفسر  به ،یطبرس. تا چه میزان نگاه 1

، برای بیان مصادیق تضمین یطبرس .2 تعاریف علمای نحو از تفسیر، منطبق است؟
تا چه مقدار مصادیق تضمین  یطبرس .3 نحوی از چه اسالیبی استفاده کرده است؟

  نحوی در آیات را عرضه کرده است؟
نحو از چشم علمی این مفسر پنهان  ۀتضمین نحوی یکی از موارد علم گسترد ۀپدید

ر به خاطر برخورداری این به تضمین نحوی در تفسی یطبرس ۀاهتمام ویژ نمانده است.
غفلت  ،های قرآنیمفسر از علوم ادبی و علوم قرآنی است؛ با این وجود از برخی تضمین

خطای تفسیری و در نتیجه خطای ترجمه را  ،ورزیده است که عدم توجه به تضمین لفظ
  به دنبال دارد.
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  قیتحق ۀنیشیپ. 2
 ۀمقاالتی را به رشت سیر،تضمین نحوی و نقش آن در تف ۀپژوهشگران قرآنی در حوز

 و یالنحو نیالتضم« ۀدر مقال یریالشج فرحان احمد یهاد جمله اند؛ ازتحریر درآورده
پردازد و برخی از تعلیالت بیان برخی از فوائد تضمین نحوی می به ،»یالمعن في أثره

را با استناد به آیات قرآن کریم تشریح  نقش اساسی در آن دارد ،نحوی را که تضمین
 ،»میکر قرآن ریتفس و ترجمه در نیتضم نقش« ۀمقال در یبامر دوست الیسهکند. می
 از آن بررسی به و است کرده گزینش را شریفه ۀده آی تنها کریم قرآن آیات بین از نیز

جایگاه مسائل بالغی و  پیرامون .است پرداخته معاصر ۀترجم ده و مفسر بیست دیدگاه
 یهانماد یبررس«ود مقاالتی نوشته شده است؛ ازجمله نیز معد انیالب مجمعنحوی در 

بررسی  که تفسیر را از دیدگاه ترادف مورد »انیالب مجمع ریتفس در هاآن لیتحل و ترادف
بررسی  از منظر تضمین نحوی مورد ،گاه این تفسیر بزرگ شیعه هیچقرار داده است. ولی 
  جام این پژوهش برآمدند.بر این اساس نویسندگان درصدد ان قرار نگرفته است و

  
  بحث یمفهوم چارچوب. 3
  ینحو نیتضم یشناسمفهوم. 1. 3
 معنای به لغت در »ضمن. «است شده مشتق »ضمن« ۀماد از و تفعیل باب ،»تضمین«

 اصطالح، در ولی ،]157ص ،22 ؛257ص ،13ج ،14[ است شدن متعهد و کفالت
 علم در تعاریفشان با تناسبم که دارد را خود خاص مفاهیم مختلف علوم در تضمین
پژوهش مربوط  این موضوع به آنچه و دارند متفاوتی کاربردهای نحو، و) بدیع( بالغت
 ارائه مشترکی مفاهیم با مختلفي تعاریف که است نحوی تضمین تعریف یک ۀارائ است
 لفظ اشراب هو التضمین: «گویدمی چنین بیاللبیمغن در هشامابن: ازجمله ؛است شده
 به اینکه از است عبارت تضمین ؛]762ص ،2ج ،7[ »حکمه فیعطونه آخر لفظ یمعن

 لفظ صورت  بدین و بدهند آن به را دوم لفظ حکم و شود تزریق دیگر لفظ معنای لفظی،
  .گردد معنا دو ۀبردارند در واحد

  
  ینحو نیتضم انواع. 2. 3

  ود؛شمی برده کارهب حرف و اسم فعل، لفظ سه قالب در نحوی تضمین
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 به که شودمی واقع دیگر فعل و فعل یک بین که است تضمینی ؛یفعل نیتضم 
 ۀآی  در »إلیهم تقسطوا« فعل مثل. است برخوردار ییباال بسامد از بعدی مورد دو نسبت
وا« ۀشریف قْسِطُ تُ هِمْ وَ نَّ إِلَیْ هَ إِ حِبُّ اللَّ قْسِطِینَ یُ  با عدل با معنای به ]،8:ممتحنه[ال» الْمُ
 تفضوا« در »تقسطوا« فعل تضمین بیانگر ،»إلي« جر حرف است و کردن معامله ها آن

  .]63ص ،18 ؛74ص ،8 ؛1099ص ،17[ است »بالقسط إلیهم
 ۀآی این مثل. شودمی واقع دیگر اسمی و اسم بین که است تضمینی ؛یاسم نیتضم

یَّمَا وَبَیْنَکَ بَیْنِي ذَلِکَ قَالَ« ۀشریف نِ أَ ضَ الْأَجَلَیْ تُقَ انَ فَلَا یْ لَيَّ عُدْوَ هُ عَ لَى وَاللَّ ولُ مَا عَ  نَقُ
 ۀواژ. است شده گرفته  »شاهد« متضمن ،»وکیل« شریفه ۀاین آی در که ]28[القصص: »وَکِیلٌ

 تخلف صورت در تا گرفته هم گواه را او ضمنی طور به و شودمی گزینش »علی وکیل«
 احتیاج و با خداست همیشه شهادت اینکه یبرا نیاورد را »شاهد« و باشد دو آن بین داوری

 بگیرد. خود وکیل را او کسی که است وقتی شدنش وکیل اما ندارد؛ کسی گرفتن شاهد به
  این مثل. شودمی واقع فعل و حرف بین تضمین که است تضمینی حرفي؛ نیتضم

لْ« ۀشریف ۀآی لْ فَقُ لَى لَکَ هَ نْ إِ کَّى أَ زَ  حرف از شریفه ۀآی این در که ]،8: نازعات[ال »تَ
 / أدعوک« فعل متضمن حرف که شده گفته پاسخ در شده عدول »إلی« حرف به »في«

 ،شریفه ۀآی  معنای طبق ] و339ص ،3ج ،16 ؛94، ص1ج ،5( »اجذبک« یا »ارشدک
  .]8ص ،13[ است »أدعوک« معنای به »لک هل« به متعلق »تزکی أن إلی« ۀجمل شبه

  
  ینحو نیتضم مفهوم ةافاد در یطبرس ریتعاب. 3. 3

محمول علی  معناه، أی،« :در تفسیر کلمات قرآنی متضمن از عباراتی چون یطبرس
  شود.استفاده کرده است که در ذیل به مواردی از آن اشاره می» المعنی

هِ« ۀشریف ۀآی  رِ مْ نْ أَ ونَ عَ خَالِفُ ینَ یُ حْذَرِ الَّذِ لْیَ » یخالفون عن«فعل  ]،62:نور[ال» فَ
که متضمن  ]202ص  ،7ج ،21[ لهذا المعنی» عن«و انما دخلت » یعرضون عن» المعنی«

  .]52ص ،18[ است» یعدلون« یا» یعرضون«فعل 
وا بِطَانَ« ۀشریف ۀدر آی خِذُ ا تَتَّ الًا ۀلَ مْ خَبَ ونَکُ ا یَأْلُ مْ لَ ونِکُ نْ دُ فعل  ]،118:عمران آل[ »مِ

که به خاطر تضمین  ،]299ص  ،4، ج21[ »أي الیقصرون في أمرکم خباال«» الیألونکم«
 .]191ص ،17[ شودی از آن برداشت مییچنین معنا

ا« ۀشریف ۀآی   وا بِآیَاتِنَ بُ ینَ کَذَّ مِ الَّذِ وْ نَ الْقَ نَاهُ مِ رْ صَ نَ أی منعناه منهم « ]،77:نبیاء[اال» وَ
متعدی شده » من«با حرف » نصر«به خاطر تضمین فعل  که ،]75، ص7ج ،21[ »بالنصر
  .]49ص  ،18[ است
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 استفاده کرده است.» یعنی«در مواردی اندک برای بیان معنای تضمینی از عبارت  یطبرس
أفلم «أی » أفلم ییأس«]، 31[الرعد:» لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِیعًا أَفَلَمْ یَیْأَسِ الَّذِینَ آمَنُوا« ۀشریف ۀآی
  .]118ص ،17[ دانسته است» علم«آن را متضمن  کشافکه صاحب  ،]32، 6ج ،21[» یعلم
ابِ« ۀشریف ۀآی ائِیلَ فِي الْکِتَ رَ سْ نِي إِ نَا إِلَى بَ ضَیْ أی » قضینا إلی«فعل  ]،4: سراء[اال »وَقَ

که معادل آن با همین مفهوم اصطالح تضمین  ،]168ص ،6ج ،21[ »أخبرناهم اعلمناهم«
  .]168ص ،18[ کار گرفته شده استهب

 ،21[» أوحینا اعلمنا،«أی » قضینا«فعل  ]،66[الحجر: » الْأَمْرَوَقَضَیْنَا إِلَیْهِ ذَلِکَ « ۀشریف ۀآی
  ].43ص ،18قرین گشته است [» إلی« به خاطر معنای تضمینی با حرف که ،]95ص ،6ج

ودَ النَّاقَ« ۀشریف ۀآی ا ثَمُ یْنَ آتَ رَ ۀوَ صِ یفًا ۀمُبْ وِ خْ لَّا تَ اتِ إِ لُ بِالْآیَ سِ رْ ا نُ مَ ا وَ هَ وا بِ لَمُ  »َفظَ
 که در ،]203ص ،6ج ،21[ »فکروا بآیات هللا و جحدوا«أی » فظلموا«فعل  ]،59 :سراء[اال

  .]44ص ،18[ استواقع معنای متضمن همین فعل 
لْ أَفْئِدَ« ۀشریف ۀآی عَ مْ ۀفَاجْ هِ وِي إِلَیْ هْ نَ النَّاسِ تَ » تمیل إلیهم«فعل  ]،37: ابراهیم[ » مِ

قرین » إلی«ن فعلی با حرف که به خاطر تضمی ]،63ص، 6ج ،21[محمول علی المعنی 
  ].440ص ،6ج ،5[ گشته است
وجه   هیچ  گونه عمل کرده است و به در سایر آیات متضمن نیز همین یطبرس
کن  تواند بربرد. شایان ذکر است که چنین عباراتی میکار نمیهرا ب» تضمین«اصطالح 

فسرین و علمای نحو که سایر م صورتی شریفه، مجاز و استعاره نیز صدق کند، ولی در ۀآی
در این صورت مخالفتی  ،صحه بگذارند بر اینکه چنین مواردی تضمین نحوی است

توان گفت که این مفسر بزرگ شیعه از اصطالحاتی جایگزین غیر از اصطالح نیست و می
  .است تضمین استفاده کرده

  
  در بیان تضمین نحوی آیات شریفه یطبرس. اسلوب 4. 3

گاهی مذکور را اصل و  )الف کار برده است:ه، دو شیوه را بدر بیان تضمین یطبرس
ا حَتَّى«... ۀشریف ۀمانند  آی قرار داده است؛ به یا حالمحذوف را در نقش مفعول عَ إِذَ زِّ  فُ

نْ ن عَ هِ وبِ لُ  ،18 ؛34ص ،17[است » کشف«متضمن فعل » فزع« که فعل]، 23: سبأ[» قُ
آمده است که » عن«دلیل با حرف جر  بدین ،]341ص ،3ج ،16؛ 543ص ،8، ج5 ؛57ص

گاهی ) ب .]162ص ،8ج ،21[ »کشف الفزع عن قلوبهم« تقدیر کالم چنین است:
 گونه برخورد کرده است؛بیشتر این یطبرسدارد که کور را ذکر نمیذمحذوف را اصل و م
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نْ یُکْفَرُ« ۀشریف ۀدر  آی» یکفروه« مانند فعل رٍ فَلَ نْ خَیْ مَا یَفْعَلُوا مِ ]، که 115عمران:  [آل» وهوَ
اینجا متعدی به دو مفعول شده است که یکی به نائب فاعل و دیگری (به دلیل متضمن 

و  ]68ص ،18[ گرددمیبر» خیر«بودن فعل یحرم) به ضمیر منصوب تبدیل شده که به 
  .]297، ص21[»یمنع عنکم جزاءهلم« گرفته است: چنین در تقدیر انیالب مجمعصاحب 

  
  یطبرس ریتفسات متضمن مغفول مانده در . آی5. 3

برخی از مصادیق  ،یطبرسشویم که با مراجعه به کتب نحویان و سایر تفاسیر متوجه می
نهایت  با پیاده کردن مباحث علوم قرآنی تضمین نحوی را ذکر نکرده است؛ اگرچه او

ان نیست. ولی بسامد تضمین نحوی در تفسیر او فراو ،اهتمام خود را مبذول داشته است
شود که صورت موردی به تعدادی از آیات متضمن اشاره می به خاطر ضیق حجم مقاله به

  از چشم این مفسر پنهان مانده است.
قْدَ« ۀشریف ۀآی) الف وا عُ مُ زِ عْ لَاتَ   ].235: بقره[ال» النِّکَاحِ ةوَ

ین شریفه را شبیه ا ۀاست و این آی "نزع خافض"شریفه قائل به  ۀدر این آی یطبرس
به تضمین بودن  ] و98ص  ،2ج ،21[ داندمی» ضرب علی البطن ضرب البطن:« ۀجمل

یک فعل الزم است؛ فعل الزمی که » عزم«که فعل  درصورتی ،کندای نمیفعل هیچ اشاره
به آن حرف نیاز دارد و حذف آن جایز نیست، پس  قطعاً ،گرددبا حرف جر متعدی می

یا به خاطر کثرت استعمال یا به خاطر تضمین  ؛تاگر حذف شود از دو حالت خارج نیس
و نحویان حذف حرف جر را مشروط به مشخص بودن حرف و عدم  فعل دیگری است

حذف حرف جر و از طرف دیگر  ]421ص ،2و 1ج ،3[ اندایجاد اختالل در معنا دانسته
فه از شری ۀآی در این .]500ص  ،1ج ،6[ فقط در شعر ضرورت دارد ،همراه با ابقای عمل

ه را تا شدت مبالغه در نهی از عقد زناشوئی در زمان عدّ ،شده است  استفاده» عزم« ۀواژ
تواند نوعی قاطعیت در می» علی«حرف پس در نتیجه آوردن  ،]138ص ،17[ برساند

نجا که عقد زناشوئی در آداشته باشد. از » عزم«تصمیم را برساند و تأکید بیشتری بر فعل 
 ۀعزموا علی عقد«شد د خداوند امری غیر مقبول است، اگر گفته میه در نزدوران عدّ

بر عدم قاطعیت در » علی«و با حذف  ی خود قرآن هم برآن تأکید دارد؛یگو ،»النکاح
کند استعمال این فعل ید میأیآنچه کالم ما را ت کند.داللت بیشتری می ]،همان[ تصمیم

ری اعنوان ابز تضمین نحوی به ،شریفه ۀآیکه در این  1الزم در برخی از آیات قرآن است
                                                                                                                                        

ا« .1 مَ فَإِذَ زَ رُ عَ مْ ا «]؛ 21: بقره[ال» الْأَ تَفَإِذَ مْ زَ وَکَّلْ عَ  ]. 153:عمرانآل» [اللَّهِ عَلَى فَتَ
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کند. پس در جهت متعدی ساختن فعل الزم به تبیین و تسهیل فهم مطلب کمک می
نیز مؤید وجود  هشامابناست. کالم » التحققوها، التظهروها«متضمن فعل » تعزموا«فعل 

بنفسه  را متضمن فعل متعدی» التعزموا«نیز  هشامابن شریفه است. ۀتضمین در این آی
  .]792ص ،2ج ،7[ است دانسته» التنووا«

لِ« ۀشریف ۀآی) ب صْ نَ الْمُ فْسِدَ مِ مُ لَمُ الْ عْ هُ یَ اللَّ   ].220: بقره[ال» حوَ
 ،]69ص ،2ج ،21[ استکار بردههرا در معنای لغوی خودش ب» یعلم« فعل یطبرس

ص و صفت مثبتی است که مستوجب تمیز و تشخی» علم و آگاهی« هشامابنطبق سخن 
قرین گردد » من«منفصل الزم است که با حرف جر  و ]353ص ،1ج ،7[است جدا کردن 

  تا متضمن معنای تمیز و تشخیص را بدهد و ترس از مخالطت با یتیمان را از بین ببرد.
هِمْ« ۀشریف ۀآی )ج نْفُسِ لَى أَ وا عَ رَفُ سْ ینَ أَ ذِ ادِيَ الَّ لْ یَا عِبَ   ]. 53: زمر[ال» ... قُ

اغلب » أسرفوا«فعل  ،که در کتب لغت و آیات قرآن کریم صورت گرفتبا کنکاشی 
لَمْ « مثل این آیات شریفه:؛ رودبدون حرف جر به کار می وا وَ رِفُ مْ یُسْ وا لَ فَقُ نْ ا أَ ینَ إِذَ الَّذِ وَ

وا رُ رِفِینَ« ؛]67: فرقان[ال» یَقْتُ مُسْ حِبُّ الْ هُ لَا یُ نَّ وا إِ رِفُ سْ لَا تُ و در برخی  ]،141: نعام[اال» وَ
 .]148، 9ج ،14[ »التبذیر :ةاالسراف في النفق«گردد: قرین می» في«مواقع با حرف جر 

 ۀو تفسیری دربار ]310ص ،8ج ،21[اکتفا کرده » أسرفوا«به معنای لغوی فعل  یطبرس
رفته  کار در معنای لغوی خود به» التسرفوا«اگر فعل  ارائه نداده است.» علی«حرف جر 

زیرا  بر نفستان اسراف نورزید؛ ،ای بندگان با ارتکاب در معاصی قص است:باشد معنا نا
بدون دلیل ذکر نشده و این حرف جر بیانگر این است که فعل » علی«حرف جر 

حرف جر  که با ]96ص ،18 ؛977ص ،17[ است» جنوا علیها«متضمن فعل » التسرفوا«
بدین  شریفه تناسب دارد؛ ۀمتعدی شده است و از طرف دیگر با سیاق معنائی آی» علی«

ن را حال قرار داد:صورت می ن را اصل و مضمَّ عاصی  أفرطوا في الم« توان فعل مضمِّ
  ها ستم کردید. نفس بربا افراط در معاصی  ،]13ص ،24ج ،8[ »جانین علیها

رْ« ۀشریف ۀآی )د طَبِ اصْ هُ وَ اعْبُدْ هُمَا فَ ا بَیْنَ مَ الْأَرْضِ وَ اتِ وَ بُّ السَّمَاوَ هِ رَ تِ بَادَ عِ   ]. 65: مریم[» لِ
است که مشتقات این فعل با » صبر« ۀبر وزن افتعال و از ریش» اصطبر«فعل الزم 

لَى مَا « که آیات قرآن کریم گواه آن است.چنان شود؛متعدی می» علی«حرف  ینَ عَ رِ الصَّابِ وَ
هُمْ لَى النَّارِ«؛ ]35: حج[ال» أَصَابَ هُمْ عَ رَ بَ ا أَصْ شریفه با  ۀولی در این آی ؛]175: بقره[ال» فَمَ
 در تفسیر این جمله آورده است: انیالب مجمعصاحب  قرین گشته است.» الم«حرف 

تفاوت » اصطبر«و » اصبر«بین  قطعاً ،]95ص ،6ج ،21[ »عبادته ۀاصبر علی تحمل مشق«
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 »واصبروا و صابر«شد؛ استفاده می» اصبر«در غیر این صورت از فعل  ،معنائی وجود دارد
دار باشید و با هواهای نفسانی خود جهاد  یعنی در عبادت خویشتن]، 200: عمران آل[

بر وزن افتعال و به معنای  »اصطبر«چون  ،استفاده شد» اصطبر«ولی ]، 744ص ،9[ کنید
» لعبادته« ۀولی شبه جمل ،]474ص ،9[ تحمل صبر و پایداری با تالش خودت است

اثبتت صبر «در  بیانگر وجود متضمن فعل ]627ص ،4ج ،14[ »اصطبر«متعلق به فعل 
ل صبر لعبادته  ؛116ص ،16ج ،8؛ 283ص ،7ج ،5 ؛642ص ،17[ است» لعبادته یا تحمّ

قدم و محکم باش به  یعنی در صبر و تحمل در برابر عبادت ثابت ،]264ص ،16ج ،12
علت  ،»صبرا«به معنای » اصطبر«بنابراین  بینی؛هایی که در مسیر عبادت می خاطر مشقت
  کند.را توجیه نمی» الم«وجود حرف 

ونَ« ۀشریف ۀآی )ـه لُ عْمَ وا یَ ا کَانُ مْ مَ هُ بِطَ عَنْ حَ وا لَ رَکُ شْ وْ أَ   ]. 88: نعام[اال» وَلَ
ه:«فعل  که از طرق مهموز  ]1118ص ،11[ یک فعل الزم است» به بطلوا حبِط عملُ

هُمْ«مثل  عْمَالَ هُ أَ بَطَ اللَّ حْ  کند؛طور مستقیم مفعول خود را منصوب می به ،]19: احزاب[» فَأَ
  متعدی شده است.» عن«شریفه با حرف جر  ۀولی در این آی

و از علت  ]81ص ،4ج ،21[ اشاره کرده» ابطال اعمالهم«به معنای لغوی  یطبرس
یک فعل الزم است که متضمن » حبط«بدون شک فعل  حرف جر سخنی نگفته است.

 ؛»هلک سقط، زال،« مثل ؛متناسب است» عن« ف جرشود که با حرفعلی محسوب می
ها گفته شده است که اگر شرک آورده بودند اعمال باطل دربرخی تفسیرها و ترجمه

یکی از دالیلی که تضمین در  .]71ص ،13ج ،15[ شودیا اعمال حبط می ]همان[ شدمی
 ،ات عمل نیستشریفه ابطال ذ ۀآی شاید این باشد که منظور ،کار رفته استهاین فعل ب

 ؛33ص ،18[ زایل شدن ثواب عمل است نابود شدن/ بلکه بطالن عمل از جهت سقوط/
» سقط زال، هلک،«که افعال » عن«و وجود حرف جر  ]215ص ،7ج ،8 ؛181ص ،8ج ،12

  کند.ید میأیتضمین موجود را ت ،گرددهمیشه با آن متعدی می
  
  انیالبمجمع آیات متضمن و تحلیل آن در ۀبررسی گستر . 6. 3

  تضمین فعل متعدی با واسطه در فعل الزم الف)
نَّدَ« ۀشریف ۀآی مْ خُشُبٌ مُسَ هُ نَّ هِمْ کَأَ وْلِ قَ عْ لِ سْمَ وا تَ ولُ نْ یَقُ   ].4: نومنافق[ال» ةوَإِ

که برای  ]1232ص ،11[» سمعتُ الشیءَ و استعمتعه» «سمع«متعدی بنفسه  فعل
عون« ۀکلمنیازی به حرف جر ندارد و  ،ایصال مفعول عی«در اصل » الیسَّمَّ بوده » ونتسمَّ
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شود که در این حالت صورت فعل الزم استعمال می ولی اکثر اوقات به ]،همان[ است
گردد که با توجه به نوع حرف ها با حرف جر قرین می برای اتصال به مفعول گاهی وقت

تفسیر » لیهمتصغی إ«را » تسمع لقولهم«فعل  یطبرس کند.معنای آن نیز تغییر می
کایت از حهرگاه با حرف جر همراه گردد » سمع«فعل الزم  .]15ص ،10ج ،21[ اندکرده

متعلق » لقولهم« ۀشریفه شبه جمل ۀدهد؛ در این آیوجود فعل دیگر و معنای دیگری می
 ،14[ متضمن شده است» تصغی/تمیل«است که در فعل » تسمع«به فعل مجهول 

 خود مؤید این تضمین نحوی است» الم« جرد حرف که عدم زائد بودن وجو ]528ص
ست که ظاهری آراسته و اشریفه چون در وصف منافقینی  ۀاین آی. ]180ص ،10ج ،15[

 ۀمخاطب این آی شود.بیند مجذوب آنان میرا میکه هرکس آنانچنان ،فریبنده دارند
بدین  ؛ایشان استبلکه اصحاب  ند،پیامبر اکرم صلی هللا علیه و آله نیست شریفه قطعاً

 ،شنوندرا میاصحابی که نه تنها سخنان آنان دلیل فعل به صورت مجهول آمده است،
فقط به  ،این بود از اگر غیر ؛بلکه برای شنیدن سخنان منافقان تمایل و رغبت دارند

  گشت.و تضمین در آن اجرا نمی ]100ص ،19ج ،12[ شدهمان معنای شنیدن اکتفا می
  واسطهعدی به دو مفعول صریح و با واسطه در فعل متعدی بیب) تضمین فعل مت

هُدَى« ۀشریف ۀآی  لَى الْ مَى عَ عَ وا الْ حَبُّ یْنَاهُمْ فَاسْتَ هَدَ   ].17: فصلت[» فَ
إختاروا العمی علی طریق «را » استحبوا«بدون ذکر اصطالح تضمین فعل  یطبرس

» علی«وم را با حرف جر بدین طریق مفعول د ؛]12ص ،9ج ،21[ استتفسیر کرده» الحق
معنای اختیار و ایثار را افاده » إستحباب« ۀکلم وگرنه اگر متضمن نبود، گرفته است.

تواند زمان دو معنا را میگویا تنها تضمین است که هم ،]134ص  ،7ج ،20[ کردنمی
  جا جمع کند.یک

  ج) تضمین فعل متعدی به حرف جر در فعل متعدی به حرف جر دیگر
هُ أَذِلَّ« ۀشریف ۀآی ونَ حِبُّ یُ هُمْ وَ حِبُّ وْمٍ یُ هُ بِقَ ي اللَّ تِ فَ یَأْ وْ مِنِینَ ۀفَسَ لَى الْمُؤْ   ].54: مائده[ال» عَ

دانسته و بدین خاطر با حرف » عطف«را متضمن معنای » ۀاذل«لفظ  انیالب مجمعصاحب 
» ۀاذل«که  بسیاری از مفسرین بر این مسأله اتفاق نظر دارند کار رفته است.به» علی«جر 

 به کار رفته است» علی« است و به این دلیل با حرف جر» رحم حنو، عطف،«متضمن معنای 
؛ برخی ]54ص ،7ج ،12؛ 298ص ،4ج ،5؛ 32ص ،18؛ 296ص ،17؛ 341ص ،3ج ،16[

» الم«به معنی » علی«این است که » علی«مفسران قائل بر این هستند که علت وجود حرف 
های باال قرار دارند و دارای فضل و شرف و علو هستند و با باست، چون مجاهدان در منص

مع علو طبقهم و فضلهم علی «وجود برتری به مؤمنان نسبت به آنان خاضع هستند: 
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تر شریفه قوی ۀ، ولی وجه تضمین در این آی]26ص ،12ج ،15[المؤمنین خافضون لهم 
  کرد.را اقتضا می» للمؤمنین ۀاذل«است؛ زیرا در صورت عدم وجود تضمین، کالم 

  واسطه و حرف جر در فعل متعدی به دو مفعولد) تضمین فعل متعدی بی
هِمْ« ۀشریف ۀآی یَارِ نْ دِ وا مِ جُ رَ ینَ خَ لَى الَّذِ رَ إِ لَمْ تَ   ]. 243: بقره[ال» أَ

 ،4[ با همین معنا یک مفعولی» رأی«به معنای دیدن و فعل » تری«رؤیت مصدر فعل 
لم«متضمن) معنی ( مقتضیبا حرف جر متعدی گردد  و هرگاه ]291ص  ،17 ج و دو » عَ

 یطبرس شود.شریفه دو مفعول مشاهده نمی ۀآی ولی در این ،]374ص ،9[ مفعولی است
و رؤیت به معنای دیدن قلبی دانسته که نشأت » ألم تعلم«را به معنای » ألم تر«فعل 

متضمن دیدن، نه » ألم تری«بنابراین فعل  ،]102ص ،2ج ،21[گرفته از علم و آگاهیست 
نگاه بصری بلکه نگاه همراه با ادراک و عبرت گرفتن است و نیازی به مفعول ندارد و 

از طریق نگاه عبرت انگیز و متأمالنه  رساندن مخاطب تشویق مؤمنان، ،شریفه ۀمقصود آی
با  شریفه) است و بدین خاطر ۀقتال با توجه به بافت و ساختار قبلی آی( به انجام عمل

  .]160ص ،2ج ،8[ متعدی گشته است» إلی«حرف 
  ) تضمین صفت مشبهه در اسم فاعلـه
رٍ فَقِیرٌ« ۀشریف ۀآی نْ خَیْ يَّ مِ تَ إِلَ زَلْ نْ مَا أَ نِّي لِ   ].24: قصص[ال» إِ

و برخی مواقع نیز با حرف جر » فقرته«و فعل » ۀالحاج«به معنای » الفقر«نامه  در لغت
در پاسخ این سؤال که  انیالب مجمع . صاحب]592ص ،5ج ،14[ گرددقرین می» إلی«

را به خاطر معنای » فقیر« شریفه با حرف دیگری متعدی شده است ۀچرا در این آی
متعدی شدن  ،]310ص ،7ج ،21[ است دانسته» الم«، متعدی به حرف »سائل یا طالب«
متون روایی و است که مصادیق آن در کتب لغت و » الم«با حرف » ، طالب، سائلمحتاج«

و » ، سائل یا طالبمحتاج«خورد و بیانگر آن است که حدیثی فراوان به چشم می
آن است که فقیر به  ۀیدکنندیها همه تأاین ؛گرددقرین می» الم«مشتقات آن با حرف 

طالب یا » متضمن» ل«معنای واقعی خود نیامده است و به خاطر متعدی شدن با حرف 
  .]797ص ،16؛ 342ص ،3ج، 15[ است» سائل

  
  از تضمین نحوی به عنوان تعلیل نحوی یطبرس. تأثیرپذیری 7. 3

 ۀدععربی از قادر قواعد و دستور زبان  هشامابنو  هیبویسبرخی از نحویان از جمله 
یالت نحوی بسیار استفاده کردند و آثار نحوی آنان از تعلیالت نحوی خالی نیست؛ با طتع
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 ۀدعکنیم که تضمین نحوی به عنوان یک قاشاهد میتأمل در کتب نحوی و تفسیری م
در تعلیل  هشامابن ت نحوی نقش بسزائی داشته است؛ مثالًلیالدر تع فرعی از علم نحو

هِمْ« ۀشریف ۀآی سْمَائِ مْ بِأَ هُ نْبِئْ مُ أَ ا آدَ ر، علم،«افعال  ]،33: بقره[ال» قَالَ یَ وقتی  ،»نبأ خبّ
نیز  یطبرس ]،603ص ،2ج ،7[ عولی خواهند بودباشد سه مف» اری، أعلم«متضمن معنی 

از تضمین در تعلیالت نحوی خود برای تفسیر آیات شریفه به وفور مدد گرفته است که 
  شود.به برخی از آن اشاره می

  متعدی کردن فعل الزم الف)
مْ إِلَى الْأَرْضِ« ۀشریف ۀدر آی» اثاقلتم«فعل  لْتُ هِ اثَّاقَ بِیلِ اللَّ ي سَ وا فِ رُ حَیَا انْفِ مْ بِالْ یتُ  ةأَرَضِ

نْیَا بدون  یطبرس و ]1647ص ،11[ »ثقل الشیءُ« یک فعل الزم است؛ ]،38: توبه[ال» الدُّ
کند؛ ذکر اصطالح تضمین علت وجود حرف جر را با بیان مفهوم تضمینی تصریح می

خاطر  و به ]44ص ،5ج ،21[» في األرض التی انتم علیها ةتثاقلتم و ملتم إلی اإلقام«
متعدی شده است؛ زیرا در غیر این صورت » إلی«ینی با حرف جر همین مفهوم تضم

  .]95ص ،10ج ،8[ متعدی گردد» إلی«دلیلی نداشت که با حرف 
  ب) مبنی بودن اسم فعل 

ا « ۀشریف ۀدر آی» علیکم«تصریح علت مبنی بودن اسم فعل و معنای  در یطبرس یَ
کُمْ أَ یْ لَ وا عَ ینَ آمَنُ هَا الَّذِ یُّ مْأَ کُ گیرد؛ او اسم از تضمین نحوی مدد می ]،105: مائده[ال »نْفُسَ

که معنای تشویقی و تحریک  ]356ص ،3ج ،21[ کندمعنا می» الزموا أمرکم«فعل را در 
که فعل  کنندگی دارد؛ در واقع او اسم فعل به خاطر تضمین معنی فعل مبنی است چون

في است زیرا مثل حروف تغییرناپذیر متضمن معنی حراوقا در اصل مبنی است و گاهی 
  .]32ص  ،2ج ،7[ هستند

  ج) تضمین و اعراب متعلقات مشتقات
صِیبًا  « ۀشریف ۀدر آی» نصیباً«برای علت منصوب بودن  یطبرس ا نَ ونَ عَنَّ نْتُمْ مُغْنُ لْ أَ هَ َ
ارِ نَ النَّ را متضمن معنی » مغنون«ولی اسم وصفي  ،گویدسخنی نمی ]،47: غافر[ »مِ

بلکه  ،کنداسم فاعل، معمولی را منصوب نمی رایز ؛]337ص ،3ج ،21[ داندمی» املونح«
  .]79ص ،5ج ،19[ استناصب آن یک فعل مقدر 

  د) تضمین و بنای اسم شرط
شرطیه را داشته » إن«دهد که اسم شرطی معنای ی رخ مییهااین حالت در زمان
نً « ۀشریف ۀباشد. برای نمونه، در آی هَا ۀآیما ننسَخً مِ [البقره: » أوً نُنًسِهَا نَأتِ بِخَیًرٍ مِنًها أَوً مِثًلِ

قائم » ما«شرطیه بوده؛ از این رو جازم فعل است؛ حرف » إن«متضمن معنای » ما«]، 106
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، »متی، ما من،«یعنی  زیرا اسماء شرط ؛]248ص ،1، ج19[ شرطیه است» إن«مقام 
  یل این اسماء شرط مبنی هستند.بدین دل ] و30ص ،2[است » إن«متضمن معنی حرف 

  
  گیری نتیجه
به عنوان یکی از مفسران بزرگ شیعه همچون نحویان، تضمین نحوی را به عنوان  یطبرس

 تضمین اسمی، تضمین فعلی،( فرعی از علم نحو پذیرفته و اشکال متعدد ۀیک قاعد
اصطالح را در تفسیر خود اعمال کرده است؛ این مفسر بزرگ شیعه  تضمین حرفي) آن

 »محمول علی المعنی معناه، أی،«کار نبرده، بلکه از عبارات جایگزین را به» تضمین نحوی«
ولی او تمام آیات متضمن را از بعد این پدیده نحوی تفسیر نکرده و  استفاده کرده است؛

برخی از آیات متضمن از دید تفسیری او پنهان مانده است که خود منجر به تفسیر ناقص 
 ۀشود. این عالم برجسته از تضمین نحوی به عنوان یک پدیدشریفه می ۀت آییا نادرس

تعلیل اعراب  چون الزم و متعدی بودن افعال و بالعکس،نحوی برای تعلیل قواعد نحوی هم
  به نحو احسن استفاده کرده است. توابع مشتقات، تعلیل مبنی بودن اسماء فعل و...
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