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 مفهوم شناسی تضمین ازمنظر علماءنحو 
 1خرقانی و المسلمین االسالم حجت

 2محمدعماد آشورماهانی

 چکیده:
لماء ع کمتر مورد توجه علماء و مترجمان قرار گرفته است.یکی از صنعت های زبان عربی تضمین است که 

نحو تعاریف مختلفی از این صنعت ارائه کرده اند و درویژگی های این صنعت نیز اختالفات متعددی وجود 
دارد برخی از علماء قسمت مجزائی در کتب خود به این صنعت اختصاص داده اند وبرخی دیگر نیز در ضمن 

د تعدیه و لزوم فعل به ان پرداخته اند؛ تضمین ازجهتی مبحثی نحوی است و ازجهتی نیز برخی از مباحث مانن
بحثی بالغی است در این پژوهش سعی شده است بابررسی اراء علماء ، تعریف نسبتا روشنی از این مبحث 

طبیقی این تارئه شود و به بررسی برخی از ویژگی های این صنعت پرداخته شده است و درنهایت نیز به بررسی 
 صنعت در بررخی از ایات پرداخته شده است .

تضمین نه اینکه لفظی ذکر شود و معنایی دیگر لحاظ شود بلکه بمعنای اشراب معنایی در معنای دیگر است 
پر واضح است که درتضمین هر دومعنا اراده شده است ، درمتون فصیح یکی از صنعت های پر کاربرد تضمین 

عمال زیاد، به این معنا نیست که قیاسی ست بکله استعمال این صنعت دارای شرایطی است میباشد اما این است
 که فقط از عهده عرب فصیح بر میاید.

 

.بصریین، وفیینک ، تقدیر،تضمین : یدواژهکل

                                                                        
 مدرسه علمیه آیت الله بهجت )ره(ادبیات عرب . استاد  1
 مدرسه علمیه آیت الله بهجت )ره( 1911و پژوهشگر شایسته تقدیر سال  سوم. طلبه پایه  2
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 قدمهم

قران کتابی ست که برای هدایت انسان ها نازل 
شده است ؛ انسان ها برای رسیدن به سعادت باید 
به این کتاب اسمانی تمسک کنند واز انجایی که 
زبان این کتاب،عربی است پس برای رسیدن به 
سعادت باید زبان عربی را اموخت و از ان برای فهم 

 سمانی بهره برد.مطالب این کتاب ا

قران معجزه پیامبر خاتم است و بامتون وکتب 
انسان ها بسیار متفاوت است چرا که از طرف خالق 
جهانیان که مبرا از هر عیب و نقص است 
فروفرستاده شده است از این روست که یکی از 
وجوه اعجاز قران فصاحت و بالغت ان است 

 وهمین امر توجه بیشتری را میطلبد.

ابتدای نزول این کتاب مقدس علماء نحو توجه از 
بیشتری به مطالب نحوی کرده اند و تالش کرده 
اند تا علم نحورامدون کنند و از ان برای فهم قران 
بهره بگیرند؛یکی ازصنعت های زیبا و لطیف زبان 
عرب تضمین است که متکلم بلیغ از ان بهره 

 میگیرد.

ال ی از افعزمانی که به ایات مراجعه میکنیم برخ
باحروف جر استعمال شده تناسب معنایی ندارند و 
دروهله اول به ذهن خواننده نامأنوس می اید همین 
امر ذهن مخاطب را به پرسشی عمیق سوق میدهد 
که از ان جهت که قران در قله فصاحت وبالغت 

قرار دارد و هیچ وجه عیب ونقصی در ان راه ندارد 
 ر رفته است وهمینچرا این استعمال نامأنوس بکا

امر مخاطب را برای یافت پاسخ این سوال ترغیب 
 میکند .

بعداز مراجعه به کتب نحوی برای یافتن پاسخ این 
سوال با صنعتی بنام تضمین اشنا شدیم که جواب 

 مسئله بود.

 «االشباه واالنظائر »برخی ازکتب نحوی مانند 
ازابن هشام باب « مغنی اللبیب»ازسیوطی و 

را به این مبحث اختصاص داده اند و در مستقلی 
برخی از کتب معاصر نیز این مبحث در بابی مستقل 

از فاضل « معانی النحو»بحث شده است مانند 
 از عباس حسن « النحو الوافی »سامرایی و 

برخی از پژوهشگران نیز مقاالتی را در این رابطه 
نوشته اند در این رابطه میتوان به مقاله نجفی 

شفیق املی مقاله محمد هادی زبرجدو  ومقاله
 مقاله توحید پاشایی   اشاره کرد.

این پژوهش از دوفصل کلی تشکیل شده است 
؛فصل اول به تعریف تضمین و فصل دوم به ویژگی 
های ان اختصاص داده شده است،دراین نوشته 
سعی شده است که تعریف دقیق تضمین مشخص 

شود و برخی  شود و ابعاد وزوایای مجهول ان اشکار
 از ویژگی های ان نیز بررسی شود .
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 تضمین لغوی تعریف 

 است .«ض .م .ن»تضمین ازریشه 

ازباب تفعیل است « ضمن»تضمین مصدرفعل 
یعنی چیزی را درچیزی جای « ضمن الشیء.»

دادندمانند این که متاعی را دردرون ظرفی یا مرده 
 1را درقبرجای دهند.

ز در علوم دیگر نی باتوجه به اینکه این اصطالح
کاربرد دارد ،برای جلوگیری از خلط مفاهیم علوم 
باید این اصطالح را در هرعلوم که بکار رفته بررسی 
کنیم ،مهمترین اصطالحات تضمین به شرح ذیل 

 است:

 تضمین در اصطالح

 .درعلم بدیع9

تضمین درعلم بدیع یکی از ارایه های ادبی است 
گری تی از شاعر دی.زمانی که نویسنده مصرع یا بی

را در متن خود عاریه می اورد؛ به این صنعت 
 تضمین میگویند .

 .درعلم عروض2

در اصطالح عروض، آن است که قافیه )= آخرین 
کلمه( بیت، به صدر بیت پس از خود متعلق باشد ، 

                                                                        
 .24۳ص ،1ج ابن،فارس،. 1
2 .http://lib.eshia.ir/23022/15/5966 

؛ درشوو معنی بیت نخست در بیت دوم تکمیل 
برخی تضمین را به این مفهوم، از عیوب قافیه و 

گیریها در این دانند و موضعمخل  وحدت بیت می
 2.باره مختلف است

 .درعلم نحو9

انچه که در این پژوهش بدنبال ان هستیم ،تضمین 
در علم نحو است علماء نحوی در تعریف این 
صنعت اراء مختلفی داشته اند ،برای روشن شدن 
تعریف این صنعت به اراء برخی از علماء اشاره 

 میکنیم:

م در مغنی اللبیب تضیمن را این چنین ابن هشا
قد یشربون لفظا معنی لفظ :» معنی میکند 

و یسمی ذلك تضمینا و فائدته: أن  حکمه فیعطونه
 3«تؤدی کلمة مؤدی کلمتین

تضمین عبارت است از این که معنای لفظی در لفظ 
دیگر اشراب شود احکام لفظ دوم بر ان بار شود ، 

کته به این ن« اشراب »باید دقت کنیم که تعبیر 
 اشاره دارد که هردومعنادر این لفظ ادا میشوند.

در علوم العربیه به این صورت تضمین تعریف شده 
 است :

 .۳۸1ص ،2ج ،مغنی اللبیب.  3
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هو ان یراد معنی اللفظ مع معنی آخر یناسبه، و به 
قد یصیر المتعدی الزما و قد یصیر الالزم متعدیا، و 
 قد یتغیر ما یتعلق به من الحرف الجار، و کل ذلك

قرینة علی ارادة ذلك المعنی االخر مع معنی اللفظ، 
فالمتکلم یؤدی المعنیین بلفظ واحد، و نذکر من 

 1ذلك امثلة.

تضمین یعنی اراده شود معنی لفظ همراه معنی 
دیگری که ان معنا مناسب معنا لفظ باشد وبوسیله 
تضمین است که فعل متعدی الزم میشود وفعل 

 شود.الزم متعدی می

ن در نحوالوافی تضمین رااینگونه عباس حس
 تعریف کرده است:

التضمین: هو إشراب معنی فعل لفعل، لیعامل 
معاملته. و بعبارة أخری: هو أن یحمل اللفظ معنی 

 .2غیر الذی یستحقه بغیر آله ظاهرة

تضمین یعنی گنجاندن معنی فعلی در فعل دیگرو 
معامله فعل دوم را با این فعل کنیم .)یعنی احکام 

 عل اشراب شده را به این فعل بدهیم.(ف

سیوطی از قول زمخشری درمورد تضمین 
 :3مینویسد

                                                                        
 2۳۷،ص2علوم العربیه ،ج.  1
 122،ص2نحوالوافی ج.  2

نون الفعل معنی فعل آخر  من شأنهم أنه یضم 
فیجرونه مجراه و یستعملونه استعماله مع إرادة 

ن  معنی المتضم 

تضمین یعنی فعلی معنی فعل دیگر را در بگرفته 
 میشود وباشد واحکام فعل دوم به این فعل داده 

 معنی متضمن نیز اراده میشود.

باتوجه به تعاریف،تعریف نهایی که ازتضمین بدست 
تضمین ان است که  :»میاید این چنین است 

معنای یک لفظ در لفظ دیگر اشراب شود به گونه 
ای که یک کلمه بیانگر معنای دو کلمه باشد.در 
این صورت ، ان لفظ،حکم معنایی که دران اشراب 

 .«دا میکندشده ، پی

باید دقت داشته باشیم که تضمین به این معنا 
نیست که ما از معنای اول دست بشوییم و فقط به 
معنای دوم اکتفاء کنیم بکله هردو معنا در یک لفظ 

 رسانده میشود.

برخی از محققین مانند اقای محمدهادی شفیق 
 املی تضمین را به این صورت معنی کرده اند .

 .1۷۳، ص1االشباه واالنظایر، ج.  3
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 بصریین و کوفیینتضمین در دیدگاه 

بصریین.  -9در علم نحو پنج مکتب وجود دارد: 
 -3مغربیین.  -4بغدادیین.  -5کوفیین.  -2

 اندلسیین.

ای بین و ابن هشام و ابن مالك مکتب واسطه
 مکتب بصره و کوفه تأسیس کردند.

از خصوصیات مکتب بصره، خالقیت در استنباط 
ی احکام است، و از امتیازات مکتب کوفه زیاد

استقرا و پژوهش در قبائل عرب، برای دستیابی به 
 کلمات و جمل فصیحه است.

مذهب بصریین در باب حروف جر به این قرار است 
که هرحرف جر معنای خاص خود را دارد و 
هیچکدام از حروف جر، معنای حرف جر دیگری را 
ندارد و این قاعده عمومی باب حروف جر نزد آنان 

جزم و نصب نیز اینگونه است چنانکه باب حروف 
نها ت« باء»گویند است. بر این اساس است که می

فقط معنای انتهای غایت را « إلی»معنای الصاق و
 دارد.

اما بصریین بجای نیابت حروف از یکدیگر،ایات 
وروایات وانچه که برای اثبات نیابت حروف به ان 
استدالل شده است را به یکی ازشکل زیر توجیه 

 میکنند:

یم ای تأویل و ترسگونهعبارات و آیات را باید به -9
از آن جمله حرف  -کرد که با معنای اصلی الفاظ

 متناسب باشد مثال گفته شده در آیه شریفه: -جر

ْخِل  ُکْم ِفي ُجُذوِع النَّ َبنَّ َصلِّ
ُ
« فی»، «79طه/ » أَل

دارد، زیرا انسان بر درخت خرما « علی»معنای 
ت خرما، لکن بصریون کنند نه در درخاعدام می

 ای بهگونهتوان مضمون آیه را بهگویند میمی
 -معنای اصلی خود« في»تصویر کشید که 

دهد، به این شکل که چون برگ نخل  -ظرفیت
بزرگ است و در رأس درخت قرار داد، این برگها به 

ای کند و انسان از دور کرهطرف پایین انحنا پیدا می
ند، که اگر اعدامی بر بیاز برگ در رأس درخت می

درخت خرما باشد مثل اینکه قرار گرفته در کره 
 با این تأویل« في»برگی درخت خرما، بنابراین 

 معنای اصلی خود را دارد.

تضمین: حروف جر، نائب از حروف دیگر  -2
نیستند، بلکه این افعال عامل در آنها است که 

 این حرف جر که معنای با متضمن فعلی هستند که
ی میاص ْفِئَدةا ِمَن لی خود را دارد متعد 

َ
شود، مانند: أ
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اِس َتْهِوي ِإَلْیِهْم  که متضمن معنای  «تهوی» 1النَّ
ی می« إلی»بوده که با « تمیل»  شود.متعد 

کردن حرف جری از حرف جر دیگر حقیقتا نیابت -5
ه به اینکه خالف  بطور بسیار کم و نادر، و باتوج 

که دو توجیه دیگر  قاعده نیز هست، در جایی
ممکن نباشد وجود دارد. این توجیه و جواب اخیر 
محمل و راه کار حل این بحث نزد کوفیین است و 

 دانند.آن را هم شاذ نمی

نظرابن هشام: مذهب کوفیین دارای تعسف و 
کجی و ضعف کمتری است هرچند در جوهره خود 

 2دارای تعسف است.

 نتیجه گیری: 

به این مطلب برخوردندکه نحویین در متون عربی 
برخی از حروف جر استعمال شده بافعل تناسب 
ندارد و درزبان عرب فصیح استعمال این فعل با این 
حرف جر کاربرد ندارد و درصدد توجیه و تبیین این 
پدیده بر امدند وایچنین شد که اراء علماء بایکدیگر 

تضمین »اختالف پیدا کرد ، بصریین از صنعتی بنام 
فاده کردندو کوفیین قائل به نیابت حروف از است« 

 یکدیگر شدند.

                                                                        
 .9۷سوره ابراهیم، ایه.  1
 .1۳2، ص1ترجمه وشرح مغنی االدیب صفایی،ج.  2

سید رضی نیز درکتب خود به این مطلب تصریح 
 داشته است :

و اعلم أنه إذا أمکن في کل حرف یتوهم خروجه عن 
أصله و کونه بمعنی کلمة أخری، أو زیادته: أن یبقی 
ن فعله  علی أصل معناه الموضوع هو له، و یضم 

ی به معنی من المعاني یستقیم به الکالم،  المعد 
« علی»فهو األولی، بل الواجب؛ فال نقول ان 

اُلوا َعَلی ِإَذا اْکت»في قوله تعالی تعالی: « من»بمعنی 
اِس  ن 3«النَّ معنی تحکموا في « کالوا»، بل یضم 

 4االکتیال و تسلطوا

همانگونه که از متن پیدا است سید رضی نیزنظر 
 میداند . بصریین را اولی بکله واجب

 نکته : 

در توجیه ایات و روایت و کالم عرب در دوراهی 
تضمین و منصوب به نزع خافض برگزیدن تضمین 

 اولی ست .

 و سید علی خان مدنی نیز اینگونه نقل میکند:

التضمین أولی من الحمل علی النصب بترع 
الخافض، فإن  التضمین أکثر ورودا في اللغة و أدق  

 مسلکا، 

 .2سوره مطففین، آیه. 3

 .921، ص4شرح الرضی ج.  4
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دوراهی منصوب نزع الخافض و تضمین پس در 
 . 1،برگزیدن تضمین اولویت دارد

 تضمینانواع 

 تضمین را میتوان به دو بخش تقسیم کرد : 

 تضمین ذاتی 

اگر کلمه از ابتدای وضع معنای دیگری غیر از 
معنای اصلی کلمه دران گنجانده شود این تضمین 

 را ، ذاتی مینامیم.

شرط مشاهده کرد  این مورد را میتوان در اسماء
.اسماء شرط مبنی هستند ونحات دلیل مبنی بودن 
این اسماء را شباهت معنوی ان ها به حروف 

یه شرط« متی»میدانند.به عنوان مثال معتقدند 
عالوه برمعنای زمان که یک معنای اسمی است 

شرطیه است، یا مثال در « ان»متضمن معنای 
عالوه بر معنای همزه «کم»اسماء استفهام

استفهام است ازابتدای وضع معنای ظرف نیزدرانها 
 تضمین شده است .

                                                                        
 .9۷4الندیة، صالحدائق .  1
اصل این ایده این تقسیم بندی متعلق به طلبه محمد .  2

 سعید وحیدپور است .

 تضمین عرضی

اگر کلمه از ابتدای وضع معنای دیگری دران 
اشراب نشده باشد بلکه باتوجه به حروف جر 
استعمال شده میتوان معنی اشراب شده را بدست 

 2اوردبه این نوع تضمین عرضی میگویند .

 عرضی است نهنکته:بحث ما پیرامون تضمین 
 ذاتی.

 فائده تضمین

با توجه به اینکه استفاده از این صنعت درکالم 
خالف اصل است ،ضرورتا متکلم بلیغ باید از 
استفاده این صنعت در کالم خود غرضی را دنبال 

 کند . 

یکی از مهمترین فواید تضمین ایجاز وتوسعه در 
معناست با صنعت تضمین گوینده بلیغ میتواند 

دو معنا را افاده کند بگونه ای که فرد  بایک لفظ
بدون اینکه واژه را بکار ببرد به انتقال معنا دست 

 پیدا میکند.

 ابن هشام درمورد این اختصار میگوید :

 3«وقائدته: ان تؤدی کلمة مؤدی کلمتین

 .۳۸1،ص2مغنی البیب،ج. 3
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همچنین زمخشری غرض تضمین را اینگونه بیان 
 1میکنند:

نون ال  فعلقال الزمخشري: من شأنهم أنه یضم 
معنی فعل آخر فیجرونه مجراه و یستعملونه 
ن. قال: و الغرض  استعماله مع إرادة معنی المتضم 

 و ذلك أقوی معنیین في التضمین إعطاء مجموع
 من إعطاء معنی

یکی دیگر ازفواید تضمین متعدی کردن فعل الزم و 
متعدی کردن فعل یک مفعولی به دومفعولی است 

ر مبحث تعدیه ولزوم ،دربسیاری از کتب نحوی د
فعل تضمین را یکی از راه های متعدی کردن فعل 
الزم و الزم کردن فعل متعدی شمرده اند و به ان 

 پرداخته شده است.

 نحوه تقدیرکالم در تضمین 

 دربیان کیفیت تقدیر فعل دوم دوشیوه وجود دارد :

.فعل مذکور را اصل و مقدر را به صورت حال قرار 9
 میدهند.

َه َعلی» یه شریفه:مانند ا ُروا اللَّ  َو ما َهداُکْم  ِلُتَکبِّ
ُکْم َتْشُکُرون  2«َلَعلَّ

                                                                        
 .1۷۳، ص1االشباه واالنظایر، ج.  1
 .1۸1سوره بقره، ایه.  2
 .22۸،ص1تفسیرکشاف، ج.  3

است و از این « حمد »متضمن معنای « کبر»فعل
شده است وباتوجه به « علی»رو متعدی به حرف جر 

تفسیر کشاف اقای زمخشری تقدیر کالم ایچنین 
 «3ولتکبروا الله حامدین علی ماهداکم»است:

را اصل وفعل مذکور را حال قرار  .فعل مقدر2
 میدهند .

ولوانهم رضوا ما اتاهم الله »مانند ایه شریفه 
 «4ورسوله

  عبارت المیزان درمورد این ایه :

هُ » کأن الرضی ضمن معنی « َرُضوا ما آتاُهُم اللَّ
ه أو ب أخذوا ذلك راضیناألخذ و لذا عدي بنفسه أي 

 5رضوا آخذین ذلك

اشراب « رضوا»در « اخذ»توضحی عبارت : معنا 
ت اس« باء»متعدی با حرف « رضوا»شده است چون 

اما اینجا متعدی بنفسه استعمال شده است پس 
است پس معنی ایه به این « اخذ»متضمن معنی 

 شکل است :

گرفتند انچه که خدا به انها داده است درحالی به  
ان راضی هستند یا راضی هستند به انچه که خدا 

 .11سوره توبه، ایه 4.
 .91۷، ص1تفسیرالمیزان، ج.  5
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است درحالی پذیرنده و گیرنده ان  به انهاداده
 هستند .

فعل مقدر اصل «اخذوا ذلک راضین»درعبارت
قرارداده شده است وفعل مذکور حال قرارداده شده 
است  اشاره به نحوه تقدیرفعل دوم ، به شیوه دوم 

فعل مذکور « رضوا اخذین ذلک»دارد ودر عبارت 
اصل وفعل مقدر حال قرارداده شده است که اشاره 

 نحوه تقدیربه شیوه اول دارد. به

 تضمین سماعی یا قیاسی

درمورد سماعی یا قیاسی بودن تضمین اراء 
 مختلفی ذکر شده است .

 :ابن جنی در این رابطه میگوید

و وجدت فی اللغة من هذا الفن  شیئا کثیرا ال یکاد 
ه لو جمع أکثره )ال جمیعه( لجاء  یحاط به؛ و لعل 

 1کتابا ضخما

 گوید: ین رابطه میابوالفتح درا

و هو کثیر، قال أبو الفتح فی کتاب التمام: أحسب 
لو جمع ما جاء منه لجاء عنه کتاب یکون مئین 

 .2أوراقا

                                                                        
 .14،ص2خصائص جلد.  1
 .۳۸۳،ص2مغنی البیب ج.  2

 .111. سوره، آل عمران، آیه 3

 سیوطی در االشباه والنظایر در این رابطه میگوید :

ر الحیاء بیاضها لوني، أي: مثل  ألن المعنی: صی 
لوني، قال: و الحق  أن التضمین ال ینقاس. و قال 
ابن هشام في )المغني(: قد یشربون لفظا معنی 
ی ذلك تضمینا، و  لفظ فیعطونه حکمه و یسم 
ی کلمتین، ثم ذکر  ي کلمة مؤد  فائدته: أن تؤد 

ر ٍ َفَلْن ْن َخیْ وا مِ َو ما َیْفَعلُ »لذلك عدة أمثلة منها قوله: 
ی إلی اثنین ال  3«ُیْکَفُروهُ  ن معنی تحرموه، فعد  ضم 

کاِح  ن معنی  4«إلی واحد َو ال َتْعِزُموا ُعْقَدَة النِّ ضم 
 ِ

َ
ُعوَن ِإَلی اْلَمَل مَّ ي بنفسه ال )بعلی(. ال َیسَّ تنووه فعد 

ْعلی
َ
ی )بإلی(، و  5«اأْل ن معنی یصغون فعد  ضم 

ی بن ه لمن حمده»فسه، أصله أن یتعد   «سمع الل 
ُه َیْعَلُم  ی بالالم. َو اللَّ ن معنی استجاب فعد  ضم 

ن معنی 221]البقرة:  اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلِح  [ ضم 
ء ب )من(، و ذکر ابن هشام في موضع یمیز فجي

آخر من )المغني( أن التضمین ال ینقاس، و کذا 
 6ذکر أبو حیان.

یر کتاب االشباه والنظاهمانگونه از متن سیوطی در 
برداشت میشود ابن هشام و ابوحیان و خود 

 سیوطی معتقد به سماعی بودن تضمین اند .

 .291آیهبقره،  . سوره 4

 .۸آیهصافات، . سوره،  5
 .1۷1ص ،1ج ،االشباه والنظایر. 6
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 جمع بندی:

همانگونه که بررسی شد برخی از علماء نحوی 
معتقدند که صنعت تضمین درمتون فصیح بسیار 
پر کار برد است ولی این کالم نیمتوانددلیل بر 

ر برد ها دال بر پرکاقیاسی بودن تضمین باشدوتن
 بودن تضمین دارد .

ابن هشام و ابوحیان و سیوطی نیز برسماعی بودن 
 تضمین تصریح کرده اند .

درجلسات مجمع اللغة العربیة در قاهره،مباجثی 
درباره تضمین مطرح شد و نتیجه این جلسات این 

  چنین اعالم شد:

 .تناسب معنایی بین دو فعل9

 گر تضمین باشد .وجود قرینه ای که بیان2

 1.سازگاری با ذوق سلیم عربی5

مثال : سمع الله لمن حمده ، در فعل متعدی 
 تضمین شده است .« استجاب »فعل « سمع»

به این معنا که خداوند صدای حمد کننده را میشنود 
نه صرف شنیدن بکله شنیدنی که به دنبال ان 

 اجابت هم میکند  

 

                                                                        
 .2، پاورقی111ص ،2ج ،حوالوافی. الن1

 

وع ت که با رجاس« الم »قرینه این تضمین حرف جر
 «سمع »به لغت نامه میتوان فهمید که با فعل

 استعمال نمیشود.

 تضمین حقیقت یا مجاز 

معنای حقیقی لفظ همان معنایی ست که ان معنا 
برای لفظ وضع شده است ومعنای مجازی معنای 

 غیر ماوضع له است .

اگر لفظ در معنایی غیر از معنایی که لفظ برای ان 
استعمال شود ، این استعمال را وضع شده است 

 گویند.مجاز می

درمجاز باید قرینه مانعه وجود داشته باشد تا مانع از 
فهم معنای موضوع له شود وهمچنین باید عالقه 
و ارتباط بین معنای موضوع له و معنای مستعمل 
باشد تا ذهن شنونده به معنای مستعمل منتقل 

با اهل  شند کهشود و این عالقات باید به گونه ای با
زبان مأنوس باشد این عالقات در کتب بالغی امده 

 است .
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 عالقات در مجاز به دو دسته کلی تقسیم میشوند:

.عالقه مشابهت ، اگر عالقه از این نوع باشد 9
 مجاز از نوع استعاره است. 

.عالقه غیر مشابهت ،اگر عالقه ازاین نوع باشد 2
 مجاز از نوع مرسل است.

بخش باید برسی کنیم که تضمین صنعتی در این 
ست از نوع حقیقت یا مجاز وچه نوع مجاز برای 
بررسی این مطلب باید به اقوال علماء نحوی و 

 بالغی در این زمینه رجوع کنیم :

زرکشي تضمین را نوعي از مجاز دانسته است؛ زیرا 
لفـظ بـراي حقیقـت ومجاز باهم، وضع نشده، 

نه است، و جمع میان آن همانطور که تضمین اینگو
دو مجازي ویـژه است که آن را براي فرق با مجاز 

 ند.)توحید پاشایی(ناممطلق، تضمین مي

تضمین از باب کنایه قرار داده شده دراین دیدگاه 
است، بدین صورت که هر دو معنا مد نظر است. 
معناي اصلي براي رسیدن به مقصود اراده میشود 

 عنا نیازي به تقدیرو براي به تصویر کشیدن م
ي جایز است؛ یعن نیست. در کنایه ارادهي معناي او

 ، بر اساس »فالن کثیر الرماد«اگر گفته شود: 

                                                                        
 .92ص صرف کاربردی ، .1

 

گفت که فالني  وانت)کنایی( می معناي دوم
بخشنده است و یا بر اساس معناي اول گفته شود: 
فالني خاکسترش زیاد است. این دیدگاه در صورتي 

بر دو نوع بدانیم؛ نوعي که  درست است که کنایه را
اراده معناي اول جایز است و نوع دیگري که اراده 
ي معناي اول با معناي دوم واجب است و تضمین 

 ..از نوع دوم است

 ؟1چگونه تضمین را شناسایی کنیم

در صورتی که به دنبال کلمه حرف جر یا ظرفی ذکر 
ا ب بلکهشود که با معنای کلمه سازگاری ندارد ،

دیگری سازگار است معلوم میشود که  معنای
معنای مناسب با حرف جر یا ظرف، درمعنای اصلی 

 کلمه اشراب شده است.
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 آیت الله بهجت )ره( قم شناختنامه مدرسه علمیهمعرفی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کتابی است که بر اساس الگوهای مطالعاتی موسسین« شناختنامه مدرسه علمیه آیت الله بهجت )ره( قم»
مدرسه قبل از تاسیس آن و تلفیق آن با تجربیات به دست آمده در خالل عملیات چند ساله اجرای آنها در 

ساختارهای موجود که بیشترین زمینه تربیت، تهذیب و آموزش طالب در حوزه مقدسه قم و در چارچوب 
 .وری را برای رسیدن به اهداف و آرمانها دارد به نگارش در آمده استبهره

از اهداف تالیف این کتاب، عالوه بر تجربه نگاری، تعیین شاخصهایی جهت ارزیابی، سنجش و پایش 
تواند همچنین این کتاب می .آوردرس علمیه است که زمینه نقد عالمانه برای رشد و تعالی آن را فراهم میامد

الگودهی خوبی برای توان افزایی بیشتر نیروهای جبهه انقالب اسالمی در تاسیس و اداره مدارس علمیه 
 .را موجب شود

ر د که مورد استقبال مدیران حوزه علمیه قرار گرفته است  شناختنامه مدرسه علمیه آیت الله بهجت )ره( قم
به چاپ رسیده است. مقدمه آیت الله ضرابی )یکی  9511اولین بار در سال برای صفحه و در قطع رقعی  81

از اعضای هیات امنای مدرسه( و حجت االسالم و المسلمین عباسی )مدیریت مدرسه( در ابتدای کتاب 
 .پردازدهای مدرسه میهای معاونتفصل به معرفی اهداف، ساختار، و برنامه 4درج شده و کتاب در 




