011

کاربرد مفاهیم حرف "الم" از نظر صرفی ،نحوی و بالغی در پانزده جزء دوم قرآ ن کریم
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چکیده
حرف الم از نظر صرفی و نحوی و بالغی با معانی مختلف د قفرن کفر ک کفا برد دا د.
شناخت د ست نقش و معنای ن  ،نقاب ا از چهرة ز بای معانی قرن بفر مفیدا د ،ز فرا
که الم جا ه به نوزده معنی و کا برد ،الم جازمه ،به شش معنای مختل و الم ناصبه ،بفه
سه معنا و کا برد متفاوت و الم غیرعامل نیز با سه معنای متفاوت د قرن کر ک بفهکفا
فتهاند .د ا ن جستا موضوعات اد شده باال با شواهد متعدد قرننی د پانزده جفز دوم
قرن کر ک براساس متد نقلی تحلیلی مو د بر سی و کنکاش علمفی قفرا فرفتفهانفد تفا
بهرهفیرا محترم قرننی و اهل تحقیق د ابنفد کفه حفرف "الم" د قفرا کفر ک دا ای
معانی متفاوت است و با ژ ف نگری د معانی ا ن حرف به معنفا و مفهفوم اصفیل قرننفی
3
برسند و حسب مو د حکک ن ه ا استنباط نما ند.
واژههای کلیدی :حرف "الم" ،عامل ،غیر عامل ،پانزده جز دوم قرن .

 -0استاد ا دانشگاه نزاد اسالمی واحد نبادا (نو سندة مسئول).

����abdolrezaattashi
@gmail.com

 -2دبیر دبیرستا های نموزش و پرو ش ال .
تا خ د افت1۹/0/0۱ :

khalilshabaninejad@gmail.com
تا خ پذ رش1۹/00/۶ :
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 -۵مقدمه
قرن کر ک عظیکتر ن و استوا تر ن سرچشمة معا ف و علوم و احکام اسفالمی اسفت ،از
ا ن و ضرو ت فهک ا ن کتاب ا جمند الهی بر همفة مسفلمانا د کسفب معفا ف د فن

قد تی متحیر کرده است .ننفا د سفب و شفیوههفای بیفانی ن فاتش و د نغمفههفای
موسیقی و ز با ی ترکیبها ش و د مسائل زندفی و قفوانین ن مبهفوت و انگشفت بفه
دها ماندهاند و فر زی برای ننا نیست جز ننکه سر اعتراف بر معجزه بود قرن تکا
داده و بر ا ن باو قلبی سیدند که ن کتاب محصول کا خدا و وحفی اسفت و ففراو دة
ذهن انسا نیست ،اما د اختیا انسا قرا فرفته است تا با دسترسی به تمام اجزای ن
و جامة عمل پوشاند به اصول و فروعش میتوا به مد نة فاضله سید ،مد نفهای کفه
نشانه وجودی ن بر حمت و سعادت و نیکبختی قرا فرفته باشد.
خداوند کر ک د خصوص معجزه بود ا ن کتاب الهی چنین میفرما د﴿ :وَ إِ کُنْتُکْ
فی َ ْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُو َةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدا َکُکْ مِنْ دُو ِ اللَّهِ إِ کُنْتُکْ
صادِقین( ﴾.البقرة)23/
با ا نکه حروف و الفاظ و همة اجزای عناصر ا ن کتاب الهفی د بعضفی از زبفا هفای
زندة دنیا متداول است و ملّتی نیست که از حروف الفبا ی ن بیخبفر و فا بفر ادای ن
مسلط نباشد ،با ا ن وص هیچ انسانی قاد بفه ترکیفب همفین حفروف و ا جفاد ن فاتی
منسجک و سو های همانند سو ههای مبا ک قرن کر ک نیست .ا ن سفرة بز ر الهفی د
فصاحت و بالغت و ز با ی الفاظ و علوم معانی و مفاهیک شر و تبیین علوم و معفا ف،
چنا د خشید که زبا سخنسرا ا نامی عرب و غیر عرب ا برای همیشه مُهفر کفرد و
همه د مقابل شکوه و عظمت ن زانو زدند.
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بد هی و وشن است .ا ن مصح نسمانی چونا خو شید د ا ن پهنفاو هسفتی مفی-
د خشد و انسا ا از شب ظلمانی کفر و جهفل و ضفاللت هفا ی و بفه سفاحل هفدا ت
هنمو میسازد و پای عقل و اند شه و فطرت ا به فلفشت حیات نفو ن و از عقیفدة
توحیدی و جهاد فی سبیل اهلل میکشاند و تأثیر ن تا ماو ای ا ن مرز می سد که انسا
ا از موجودی ظلوم و جهول به مقام خلیفة اللهی می ساند .قفرن کفر ک باشفکوهتفر ن
معجزة حضرت محمد (ص) است که پا ههای دعوت او بر ا فن کتفاب بفز ر قفرا دا د.
کتابی که معانی و مفاهیک ن بر پد دة زمکانی (زما و مکا ) غلبه نموده و نو هدا تش
افقهای پهناو ابد ت ا وشن مینما د و همة ا بابا بالغت و علفک ا د مقابفل چنفین

012

کاربرد مفاهیم حرف "الم" از نظر صرفی ،نحوی و بالغی در پانزده جزء دوم قرآ ن کریم

قرن از هما نغاز مو د توجفه و عنا فت اد بفا عفرب قفرا فرففت و هنگفامیکفه
ملتهای غیر عرب بهعنوا کتاب د نی خود به قرائت ن توجه نمودند ،با مشکل اعراب

برد ابهام است و د اصطالح ،نشکا کرد نقش و حرکت نخر کلمه است.
سید به مفاهیک واالی قرن کر ک از چنا اهمیتی برخو دا اسفت کفه مفسفرا و
دانشمندا علوم قرن به هنگام تفسیر سو هها و ن ات هر جا الزم د دهانفد ،بفه شفرح و
تبیین اعراب کلمات پرداخته و بخشی از تفسیر ا به ا ن امر اختصاص دادهاند ،بنفابرا ن
پرداختن به اعراب قرن د ضمن تفسیر نشانگر نقش مهک و ا زندة ا ن علفک د توضفی
معانی و د ک مفاهیک واالی الهی است و مانع بروز اشتباه د قرائفت و فهفک کتفاب خفدا
میشود؛ ز را ممکن است بفا تغییفر حرکفت و اعفراب د ن فه ،معنفا و مفهفوم کلمفهای
به طو کلی دفرفو شود .علمای ادب و بالغت د صدد برنمدند قواعدی ا وضع کنند تفا
معیا ی برای تشخیص سخن فصی از سخن غیر فصی قرا دهند .البته عالوه بر معیفا
فصاحت و بالغت قرن کر ک ،نمیتوا نقش بیبفد ل حفروف ا د ا فن امفر بفیتفأثیر
دانست ،ز را که معانی الفاظ و مقاصد کالم همچو خسفا ی د نقفاب الففاظ پوشفیده
است و نقش اعراب نیز وسیلهای است که معانی ا از ا ن وضع پوشیده بیفرو مفینو د.
به عبا ت د گر اعراب ،گانه عامل نشکا ا نمود نقص و ا نقض کالم است.

 -۵-۵بیان مسئله و اهداف پژوهش
هدف ا ن نوشته تبیین معانی مختل حرف "الم" است که نقش مهمی د تلفظ و معنا
و مفهوم ن ات دا د .ز را که حروف و کلمات قرن بهفونهای تنظیک شده است که نظفک و
نهنگ ز با ی میا کلمات و حروف قرن برقرا است .بر ا ن اساس حرف "الم" و معانی
متفاوت ن ا میتوا کی از بیشما جلوههای اعجاز قرن کر ک دانست.
د ا ن مقاله  ،به بر سی صرفی ،نحوی ،بالغفی و فونفافونی معنفا ی حفرف "الم" د
قرن کر ک پرداخته میشود .ا ن مقاله میکوشد به ا ن پرسشها پاسخ دهد :نخست) به
ترتیب کدام از معانی مختل حرف "الم" د جز دوم قفرن کفا برد بیشفتری دا د
دوم) هرکدام از انواع حرف "الم" افر د جملهای بهکا وند از نظر مفهومی چه تفأثیری
د جمله ا جاد میکنند
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و تلفظ ن وبرو شدند ،تالش برای حل ا ن مشکل به پیدا ش علک نحو انجامید .کی از
فروع علوم ادبی ،علک نحو (اعراب) است .اعراب د لغت به معنی نشفکا کفرد و از بفین
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 -۲-۵پیشینة پژوهش
عبدالجبا ز دا مقالهای با عنوا  :نواصب الفعل المضا ع فی القرن الکر ک د مجلة
أبحاث کلیِّة التربیِّة جامعة الموصل د سال (211۹م) به شتة تحر ر د نو ده است و

 -۲انواع حرف "الم" در زبان عربی و معانی مختلف آن
ا ن حرف از حروف پرکا برد د مجموعة صرف عربی است و کی از حروف معانی اسفت
و حرکت کسره و ا فتحه به خود میفیرد که افر بهصو ت مکسو باشد عامل است و د
صو ت مفتوح بود غیر عامل است و میتواند قبل از اسک و ا فعل قرا فرفتفه و عمفل
نما د و د جر اسک و د جزم و ا نصب فعل مضا ع عمل نما د.
الم مکسو  :ا ن نوع الم عامل اسفت و د ا فن مفوا د مفین فد -0 :الم جفا هه -2 .الم
جحود -3 .الم أمر غائب.
الم مفتوح :ا ن نوع الم غیر عامل است و د ا ن موا د مین د -0 :الم جواب قسک.
 -2الم موطئه برای قسک - 3 .الم جواب لو و لوال -۴ .الم ابتدا .
که به طو مفصل د خصوص هر کدام و نحوة عملکرد و معانی متفاوتی که دا نفد د
ادامه توضی الزم خواهد نمد.

 -۵-۲معانی مختلف الم جارّه
با توجه به تفاسیر شیعه و اهل سنت و ترجمفههفای مختلف قرننفی و بر سفی ن فات و
سو ههای متعدد ،الم جا ه دا ای نوزده معنی و کا برد لفظی و معنوی متفاوت است کفه
د ذ ل به بر سی ن ها میپرداز ک ،الزم به ذکر است که فاهی اوقات د تفاسیر مختل
ن ة خاص معانی متعدد و متفاوت و فاه متضاد ذکر شده است کفه ا فن
برای الم د
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محمد فاضلی و کبری وشنفکر و بهنوش اصغری مقالهای با عنوا  :و کردی به لطا
حرف جر "إلی" د قرن کر ک د مجلة الجمعیة العلمیِّة اإل رانیِّة للغة العربیِّة شما ة ۶
نگاشتهاند نیز طالب الحسینی الرفاعی مقالهای با عنوا  :الحروف الزائدة فی القرن الکر ک
د مجلة الهادی (03۹۹ق) شما ة  20نگاشته و حروف زائد نحوی و مؤکد بالغی ا بیا
نموده است و د سال ( )03۳1قیه اسماعیلی کرکشه از پا ا نامة خود با عنوا  :بر سی
معانی حروف جر د دو جز قرن کر ک د دانشگاه تهرا با اهنما ی غالم عباس
ضا ی دفاع نموده است.
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01۴

موضوع به نگاه ن مفسر به ن ه و برداشت خاص او از فهک و ا شأ نفزول ن فه بسفتگی
دا د و به موا دی از قبیل نوع سو ه و زما و مکا نزول و ن ات ماقبل و مابعد از ن ن ه
ا تباط دا د.
بیانگر لیاقت و شا ستگی است و نشانة ن ا ن است که میا اسک ذات و اسک معنی قرا
میفیرد﴿ .قُلْ أَذلِ َ خیْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِی وُعِدَ الْمُتَّقُفو َ کانَفتْ لَهُفکْ جَفزا م وَمَصِفیرا﴾.
(الفرقا  )0۹/الم د ا ن ن ة شر فه افادة معنی استحقاق مینما د ،ز را ننا اسفتحقاق ن
بهشت و جا گاه ا دا ند( .ثقفى تهرانى،03۶۳ ،ج)۶۴ :۴
﴿ الْخَبِیثات ِللْخَبِیثِینَ وَالْخَبِیثُو َ لِلْخَبِیثات وَالطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبِین وَالطَّیِّبُفو َلِلطَّیِّبفاتِ﴾.
(النو  )2۶/الم د ا ن ن فة شفر فه اففادة معنفای اسفتحقاق مفینما فد و بیفانگر لیاقفت و
شا ستگی ن هاست که ا ن مردا استحقاق ا ن زنا ا دا ند( .ابن عاشفو  211۳ ،م ،ج:0۳
)0۹۶

 -۲-۵-۲اختصاص
معموال از نشانههای ن ا ن است که بین دو اسک ذات قرا میفیرد﴿ .وَأَمَّا الْجِفدا ُ فَکفا َ
لِغُالمَیْنِ َتیمَیْنِ فِی الْمَد نَةِ وَکا َ تحْتَهُ کَنْزٌ لَهُما( ﴾.الکه  )۳2 /الم د ا ن ن فة شفر فه
افادة معنی اختصاص مینما د کفه ن د فوا اختصفاص بفه ن دو تفیک داشفته اسفت.
(الجنابذی 01۳۳ ،م ،ج)۴۹۹ :۳

﴿ إِنَّا أَعْتَدْنا جَهَنَّکَ لِلْکافِرِ نَ نُزُال﴾ (الکهف )01/؛ عنی جهنک اختصاص به کافرا دا د و
مختص به ن هاست( .مغنیة 2100 ،م ،ج)0۶3 :۹

﴿ وَاجْعَل لِی لِسا َ صِدْقٍ فِی الْآخِرِ نَ( ﴾.الشُّعَرَا  )۳۴/بنا بفه نظفر صفاحب "المیفزا "،
"الم" د ا ن ن ة شر فه افادة معنی اختصاص مینما فد ،عنفی د میفا ن نفدفا نفام
نیکی به من اختصاص بده( .طباطبا ی ،03۶1 ،ج )۴۹0 :۹

 -۹-۵-۲ملکیت
ا ن نوع از معنا د حرف "الم" اختصاص به ذات خداونفد متعفال دا د ز فرا اوسفت کفه
مال و صاحب حقیقی هر چیزی است نه غیر او و معموال هر جا که مالکیت اثبات شود،
اختصاص و استحقاق نیز به همراه خود دا د ،مانند ﴿ :لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْفأَ ِِْ
وَ ما بَیْنَهُما وَ ما تَحْتَ الثَّرى( ﴾.طه )۶/حرف الم د ا ن ن ة شر فه بنفا بفه نظفر اکثر فت
مفسر ن تشیع و تسنن بیانگر معنای ملکیت و اختصاص برای ذات اقدس الهی است که
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 -۵-۵-۲استحقاق

01۹
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ما د ا نجا فقط به ذکر

نمونه د مراجع بسنده میکنفیک( .اآللوسفی 0۴0۹ ،ه.ق ،ج:۳

)۴۱۱

﴿الْمُلْ

َوْمَئِذٍ لِلَّه َحْکُکُ بَیْنَهُکْ فَالَّذِ نَ نمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّفالِحاتِ فِفی جَنَّفاتِ النَّعِفیکِ﴾.

حرف الم د ا ن ن ة شر فه بیانگر معنفای ملکیفت اسفت و مالکیفت حقیقفی د وز
قیامت از ن خداوند است( .شاه عبدالعظیمی ،03۶3 ،ج)۳1 :1

 -۴-۵-۲تملیک (مالک نمودن)
الم د ا نجا داللت میکند که فاعل فعل قبل ،شیئی ا به مجرو تملی

کفرده و بفه او

داده است﴿ .وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ َعْقُوبَ وَجَعَلْنا فِی ذُ ِّ َّتِهِ النُّبُفوَّةَ﴾ (العَنکبفوت)2۱/؛ عنفی
ما به او اسحاق و عقوب بخشید ک که الم د «وَهَبْنا لَهُ» د ا ن ن ة شر فه بیانگر معنای
تملی (مال نمود ) است( .صفا ى ،03۳۱ ،ج )03 :3
﴿ َبِّ هَبْ لِی مِنَ الصَّالِحِینَ( ﴾.الصَّافات)011/
اى پرو دفا من ،مرا فرزندى صال عطا کن( .ن تى03۱۴،؛ ترجمة سو ة صافات)

 -۱-۵-۲شبه تملیک
الم د ا نجا داللت میکند که فاعل فعل قبل ،چیزی ا به مجرو داده اسفت و ففرق ن
با معنای تملی ا ن است که د تملی  ،بعد از مالکیت مجرو  ،ن مجرو مفیتوانفد د
ن شی به انحا فونافو تصرف کند حتی ن ا بفروشفد ،لکفن د شفبه تملیف ا فن
نحوة وسعت د تصرف وجود ندا د ﴿ .ا زَکَرِ َّا إِنَّا نُبَشِّ رُکَ بِغُالمٍ اسْمُهُ َحْیى لَکْ نَجْعَلْ لَفهُ
مِنْ قَبْلُ سَمِیًّا( ﴾.مر ک )۱/بنا به نظر نلوسی د تفسیر " وح المعانی"" ،الم" د ا ن ن فة
شر فه بیانگر معنای شبه تملی است( .اآللوسی 0۴0۹ ،ه.ق ،ج)3۳۹ :۳

 -۶-۵-۲تعلیل
الم تعلیل به منظو بیا علت چیزی ا عملی ا فتا ی است که ما میتفوانیک بفهجفای
الم از «ألجلِ» استفاده نما یکَ ﴿ .وْمَئِذٍ َتَّبِعُفو َ الفدَّاعِیَ ال عِفوَجَ لَفهُ وَخَشَفعَتِ الْأَصْفواتُ
لِلرَّحْمنِ فَال تَسْمَعُ إِالَّ هَمْسا( ﴾.طه)01۳/
الم د (له) بنابر نظر صاحب تفسیر "التحر ر والتنو ر"" ،الم تعلیل" به معنی
«لِاجله» است( .ابن عاشو  211۳ ،م ،ج  )0۳3 :0۶و صاحب تفسیر "کش األسرا و عدة
األبرا " میفو د ،الم د (لَهُ) به معنی (فی) است عنی هیچ انحرافی د ن

وز نیست و
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(الحَجه)۹۶/

01۶

کاربرد مفاهیم حرف "الم" از نظر صرفی ،نحوی و بالغی در پانزده جزء دوم قرآ ن کریم

د خصوص الم د (لِلرَّحْمنِ) ،ن

ا "الم تعلیل" به معنی الجل و بیا علت میداند.

(میبدی زدی ،03۱۱ ،ج )0۱۳ :۶

معنففی الجففل م فینما فد( .العثمففانی المظهففری 0۴02 ،ه.ق ،ج﴿ )233 :۱وَلِرَبِّ ف َ فَاصْ فبِرْ﴾
(المدَّثِّر)۱/

و به خاطر پرو دفا ت صبو ى کن.
"الم" د (لِرَبه َ)" ،الم تعلیل" به معنی «ألجل» است( .الحسینی الشفیرازی 2113 ،م،
ج)۹۴۳ :۹

 -۷-۵-۲انتهاء
از معانی الم جا ه ،د ن ات قرن کر ک به معنی «الی» است﴿ .فَهَفل نَجْعَفلُ لَف َ خَرْجفا
عَلى َأ ْ تَجْعَلَ بَیْنَنا وَبَیْنَهُکْ سَدًّا( ﴾.الکه " )1۴/الم" د ا ن ن ة شر فه بنابر نظر تفاسفیر
مختل به معنی «الی» است( .هما  2113 :م ،ج)۱21 :2
﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَها ذلِ َ تَقْدِ رُ الْعَزِ زِ الْعَلِفیکِ ( ﴾.فس )3۳/صفاحب تفسفیر
"بحر العلوم"" ،الم" د (لِمُسْتَقَرٍّ) ا به معنی (إلى) میدانفد بفا تعبیفر بفه (تَجْفرِی الفی
مُسْتَقَرٍّ لَها).
﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کُلّ َجْرِی لِأَجَلٍ مُسَمًّى أال هُوَ الْعَزِ زُ الْغَفَّا ُ( ﴾.الزُّمَر)۹/

و وز ا بر شب و نفتاب و ماه ا امگردانید و هر

تا زمانى معین د حرکتاند.

که "الم" د ا ن ن ة شر فه به معنی (إلی) است( .حسینی همدانی ،0310 ،ج)۴31 :01

 -۸-۵-۲استعالء
از معانی د گر الم جا ه ،د ن ات قرن کر ک معنی «علی» است بهطو یکه مفیتفوا د
کالم به جای الم «علی» فذاشت و تغییری از حیث معنفا د کفالم ا جفاد نگفردد .فرقفی
نمیکند که استعالی حقیقی ا مجازی باشد.
﴿ إِنَّکُکْ وَ ما تَعْبُدُو َ مِنْ دُو ِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّکَ أَنْتُکْ لَها وا ِدُو َ( ﴾.األنبیفا  )1۳/الم د
ا ن ن ة شر فه به معنی «عَلی» و به منظو اختصاص است و داللت دا د بفر ا نکفه و ود
ن ها بهخاطر ن (جهنک) است( .فیض کاشانى 0۴0۳ ،ه.ق ،ج)۱10 :2
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﴿فَأَقِکْ وَجْهَ َ لِلدِّ نِ حَنِیفا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها ال تَبْفدِ ل َلِخَلْفقِ اللَّفهِ﴾.
(الرُّوم )31/بنا به نظر صاحب تفسفیر مظهفری "الم" د (لِلفدِّ نِ)" ،الم تعلیفل" و اففادة
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01۱

 -۳-۵-۲ظرفیت
از معانی د گر الم جا ه« ،فی» است بهطو یکه میتوا "الم" ا از کفالم حفذف کفرد و
به جای ن «فی» قرا داد بدو ننکه تغییری د کفالم ا جفاد شفود﴿ .وَ نَضَفعُ الْمَفوازِ نَ

)020

﴿ َقُولُ ا لَیْتَنِی قَدَّمْتُ لِحَیاتِی( ﴾.الفجر )2۴/الم د ا ن ن ة شفر فه د (لِحَیفاتِی) بفه
معنی (فی) عنی د زما حیاتک است( .قرطبى ،03۶۴ ،ج )۹۶ :20
الم جا ه ،د ن ات شر فة قرن کر ک به معنای «عند» استعمال میشود﴿ .وَنَزَعَ َفدَهُ
فَإِذا هِیَ بَیْضا ُ لِلنَّاظِرِ نَ﴾ (الشُّعَرَا  )33/بنا به نظر صاحب تفسیر "التحر ر والتنو ر" بهتفر
است که الم د ا ن ن ة شر فه؛ به معنی (عند) باشد و جا و مجرو ا حفال بفه حسفاب
نو ک( .ابن عاشو  211۳ ،م ،ج)031 :02

 -۵۱-۵-۲مالصقت
مالصقت د لغت به معنی چسبانید و پیوسته کرد است و از د گر معانی الم د ن ات
قرن کر ک «با » است .مانند ن ة شر فة ﴿وُجُوهٌ َوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ لِسَعْیِها اضِیَةٌ( ﴾.الغاشیة-۳/
 )1د ا ن ن ة شر فه "الم" به معنی (با ) بهکا فتفه اسفت ،عنفی بفه سفعی و تفالش
خودش اضی است( .طبرسى ،03۶۴ ،ج)۴۳0 :۴

 -۵۵-۵-۲ابتدائیت
فاهی الم جا ه ،به معنای «مِن» استعمال میفردد.
ک ِکْفزا﴾.
ع َلهُف ْ
ن َأحَف ٍد َأ ْو َتسْف َم ُ
ک مِف ْ
س مِف ْن ُه ْ
ل ُتحِف ِ
ن قَف ْر ٍ هَف ْ
ک ِم ْ
ک َأ ْه َلکْنا َق ْب َل ُه ْ
﴿ َو َک ْ
(مر ک)1۳/

"الم" د (لَهُکْ) ،به معنى (مِن) بهکا فته است ،با تعبیفر بفه (تَسْفمَعُ مفنهُکْ ِکْفزا).
(مکا م الشیرازی ،03۳۴ ،ج)۹0۴ :1

 -۵۲-۵-۲تبلیغ
فاهی الم جا ه ،به معنای تبلیغ ( ساند و نفاه کرد ) بهکا می ود که د ا نجفا فاعفل
فعل قبل ،فعل خود ا «که عبا ت از قول و ننچفه بفه معنفای قفول اسفت» بفه مجفرو
«سامع» سانده است که معموال "الم" د ا ن معنا بعد از قال و مشتقات ن و بهعنفوا
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الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیامَةِ فَال تُظْلَکُ نَفْسٌ شَیْئا( ﴾.األنبیَا  )۴۱/بنا به نظر صاحب تفسفیر شفر
الهیجی" ،الم" د ا ن ن ة شر فه بفه معنفی «ففی» اسفت( .شفر الهیجفى ،03۱3 ،ج:3

کاربرد مفاهیم حرف "الم" از نظر صرفی ،نحوی و بالغی در پانزده جزء دوم قرآ ن کریم

01۳

مخاطب فو نده مین د ﴿قالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أال تَسْتَمِعُو َ﴾ (الشُّعَرَا  )2۹/که الم د ا نجفا بفر
سر مجرو سامع و بهعنوا الم تبلیغ است( .صفا ى ،03۳۱ ،ج )03 :3
﴿وَ إِذا قیلَ لَهُکْ ال تُفْسِدُوا فِی الْأَ ِِْ قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُو ( ﴾.بقرة)00/
﴿وَ لَا أَقُولُ لِلَّذِ نَ تَزْدَ ِى أَعْیُنُکُکْ لَن ُؤْتِیهُکُ اللَّهُ خَیرا( ﴾.هود)30/

 -۵۹-۵-۲تعدیه
فاهی الم جا ه ،به معنای تعد ه و برای متعدی نمود فعل الزم کا برد دا د﴿ .قالَ سَال ٌم
عَلَیْ َ سَأَسْتَغْفِرُ لَ َ َبِّی إِنَّهُ کا َ بِی حَفِیًّا( ﴾.مر ک )۴۱/الم د ا ن ن ه بفه منظفو تعفدی
نمده است( .احمدی﴿ )2۳2 :03۳۹ ،فَقالُوا أَ نُؤْمِنُ لِبَشَرَ ْنِ مِثْلِنفا وَقَوْمُهُمفا لَنفا عابِفدُو َ﴾.
(المؤمنو " )۴۱/الم" د (لِبَشَرَ ْنِ) برای متعدی نمفود اسفت کفه بفه ن "الم تعد فه"
فو ند( .ابن عاشو  211۳ ،م ،ج)۹3 :0۳
﴿فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقالَ إِنِّی مُهاجِرٌ إِلى َبِّی إِنَّهُ هُوَ الْعَزِ زُ الْحَکِیکُ( ﴾.العَنکبوت )2۶/الم د
(لَهُ) د ا ن ن ة شر فه به منظو تعد ه و متعدی نمود بهکفا فتفه اسفت( .السفبزوا ی
النجفی 011۳ ،م ،ج )۴1۴ :1

 -۵۴-۵-۲تأکید
کی د گر از معانی الم جا ه ،تأکید است که "الم زائد" نیز نامیده میشود و بفه منظفو
تأکید نمود مضمو کالم نو ده میشود و د واقع به معنای تکرا جمله است که خود
انواعی دا د که د ذ ل عنوا میشود:
﴿قالَ أَلَکْ أَقُلْ لَ َ إِنَّ َ لَنْ تَسْفتَطِیعَ مَعِفیَ صَفبْرا( ﴾.الکهف  )۱۹/طبرسفی د تفسفیر
"جوامع الجامع" بر ا ن باو است که (لَ َ) د ا ن ن ة شفر فه زائفد اسفت و بفه منظفو
سرزنش د ترک سفا ش و خطاب به حضفرت موسفی (ع) اسفت( .الطبرسفی ،03۱۱ ،ج:2
)3۱۴

 -۵-۵۴-۵-۲الم مقحمة
کی از اقسام الم زائده ،مُقحَمَة نامیده میشود که ا ن نوع الم بین متضا فَین «مضفاف و
مضاف الیه» فاصله میشفود﴿ .فَجَعَلهُفکْ جُفذاذا إِالَّ کَبِیفرا لَهُفکْ لَعَلَّهُفکْ إِلَیْفهِ َرْجِعُفو َ﴾.
(األنبیَا  )۹۳/الم د ا نجا "الم مُقحَمَة" است بفا تعبیفر بفه (کَبِیفرَهُکْ) ( .عقفوب 011۳ ،م:
( )3۶۶ق )2۹/الم د ا ن ن ة شر فه نیز "الم مُقحَمَة" است ،با تعبیفر بفه (مَنَّفاعِ الخَیْفرِ).
(صفا ى ،03۳۱ ،ج )3۱ :3
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﴿و ال تَقُولُوا لِمَنْ ُقْتَلُ فی سَبیلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْیا ٌ( ﴾.بقرة)0۹۴/
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011

 -۲-۵۴-۵-۲الم تقویت
نوع د گر از الم زائده ،الم تقو ت است که به منظو تقو ت نمفود عفاملی کفه ضفعی
شده است مین د و ا ن تضعی ا به خاطر مؤخّر شد عامل از معمفول اسفت و فا بفه

0۴1۳ه.ق ،ج)0۶0 :01

 -۵۱-۵-۲تبیین

از معانی د گر الم جا ه ،تبیین (مشخص ساختن) است ﴿ وَاجْعَفلْ لِفی وَزِ فرا مِفنْ أَهْلِفی﴾
(طه )21/حرف الم د ا ن ن ة شر فه بنا بر نظر صفاحب تفسفیر "کنفز الفدقائق" ،بیفانگر
معنای تبیین است( .قمی مشهدی ،03۶۳ ،ج﴿ )31۴ :۳فَأَخَذَتْهُکُ الصَّیْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنفاهُکْ

غُثا م فَبُعْدا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ( ﴾.المؤمنو  )۴0/د ن ة شفر فه نیفز الم د (لِقَفوْمِ) الم تبیفین
است( .همفا 0۴1۳ ،ه.ق ،ج﴿ )1۴ :3قالَ إِنِّفی لِعَمَلِکُفکْ مِفنَ الْقفالِینَ( ﴾.الشُّفعَرَا  )0۶۳/الم د
(لِعَمَلِکُکْ) برای تبیین و متعلق به محذف أعنی و ففتفه شفده کفه الم تقو فت اسفت د
صو تیکه متعلق به قالین مذکو د ن ه باشد( .األلوسی0۴0۹ ،ه.ق ،ج)00۹ :01

 -۵۶-۵-۲بدل از اضافه
صاحب تفسیر "کنز الدقائق" و "بحر الغرائب" از نوع د گری الم به نام "بدل از اضفافه"
اد میکند که البته پس از بر سی و کنکاش د تفاسفیر مختلف  ،شفاهد مثفال د گفری
برای ن پیدا نشد.
﴿ وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَیه ِالْقَیِومِ وَ قَدْ خفابَ مَفن حَمَفلَ ظُلْمفا( ﴾.طفه )000/وی الم ا د
(لِلْحَیِّ) بدل از اضافه میداند( .قمی مشهدی ،03۶۳ ،ج)3۹۹ :۳
«ذلّت وخضعت له خضوع العناة -وهک األسا ى فی د المل القاهر؛ وظاهرها قتضی
العموم؛ و جوز أ راد بها وجوه المجرمین .فیکو اللّام بفدل اإلضفافة( ».قمفى مشفهدى،
 ،03۶۳ج)3۹۹ :۳
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خاطر ا ن است که عامل شبه فعل است﴿ .وَأَنَا اخْتَرْتُ َ فَاسْتَمِعْ لِما ُوحى( ﴾.طفه )03/الم
د ا ن ن ة شر فه ،بنا به نظر صاحب تفسیر " وح البیا " ،برای تقو ت و تأکید بفر سفر
مفعول به نمده است( .ابن عاشو  211۳ ،م ،ج )01۹ :0۶نیز بر همین منوال اسفت ﴿وَالَّفذِ نَ
هُکْ لِلزَّکاةِ فاعِلُو َ( ﴾.المؤمنو  )۴/الم د (لِلزَّکاةِ) نیز الم تقو ت اسفت و ا فن تضفعی بفه
خاطر مؤخّر شد عامل از معمول و ا ن که عامل از نوع شبه فعل است( .سلطا علیشفاه،

001
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 -۵۷-۵-۲تعلیل

بیانگر معنی غا ت و نتیجه است( .طالقانی ،03۶2 ،ج)2۶۶ :۴

 -۵۸-۵-۲حظ
صاحب تفسیر "المحر الوجیز فی تفسیر الکتاب العز ز" ،از نفوع د گفری از الم ،بفه نفام
"الم حظ و بهره" نام برده و ا ن ن ة شر فه ا بهعنوا شاهد مثال ذکر کرده است( .ابفن
عطیه اندلسى0۴22 ،ه.ق ،ج)۳3 :۹

﴿مَنْ عمِلَ صالِحا لِنَفْسِهِ وَمَن أَسا َ فَعَلَیْها ثُکَّ إِلى َبِّکُکْ تُرْجَعُو َ﴾ (الجَاثیَة)0۹/

هر کس کا شا ستهاى انجام دهد به سود خود اوست.

 -۵۳-۵-۲عاقبت

الم عاقبت و نتیجفه﴿ :فَالْتَقَطَهُفآ لفِرْعَفوْ لِیَکُفو َ لَهُفکْ عَفدُوًّا وَحَزَنفا إِ َّ فِرْعَفوْ َ وَهامفا

وَجُنُودَهُما کانُوا خاطِئِینَ( ﴾.القَصَفص )۳/صاحب تفسیر "نسا " الم ا د (لَهُک) د ا ن ن ة
شر فه به معنی عاقبت میداند( .نجفی خمینی ،03۶۳ ،ج)03۱ :0۹

 -۲-۲معانی مختلف الم جازمه
ا ن نوع از الم که به الم أمر غائب معروف است ،بر سر صفیغة غائفب فا مفتکلک از فعفل
مضا ع معلوم و نیز صیغة مخاطب از فعل مضا ع مجهول مین د و ن ا مجزوم میکنفد
و از ننجا یکه برای طلب وضع فرد ده است ،به ن الم طلبیه نیز میفو ند .حرکت ا ن
الم ،مکسو است و هرفاه ا ن الم بعد از واو ،فا فا ثفک قفرا فیفرد ،حرکفت ن سفاکن
میشود .الم طلبیه د ن ات قرن کر ک د معانی مختل بهکا می ود که همفة ن هفا از
نظر عملکرد لفظی عامل هستند .د ذ ل به بر سی هر کدام و ذکر شفاهد مثفال و نظفر
تفاسیر مختل پیرامو ن میپرداز ک.

 -۵-۲-۲طلب

الم امر به معنای طلب و د خواست﴿ :فَلْیَأْتِنا بِآ َةٍ کَما أُ ْسِل الْفأَوَّلُو َ( ﴾.اأنبیَفا  )۹/الم امفر

د ا ن ن ة شر فه به معنای طلب و د خواست اسفت و ن هفا نشفانهای ماننفد پیفامبرا
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الم به معنی بیا علت وقوع امری است﴿ .لِإِ الفِ قُرَ ْشٍ﴾ (قر ش  )0/عالمه طباطبا ی بر
ا ن نظر است که حرف "الم" د کلمة (ال الف) ،الم تعلیل است( .طباطبا ی ،03۶۶،ج :21
)۶21؛ اما سید محمود طالقانى د تفسیر پرتوی از قرن  ،معتقد است که الم د (لِإِ الفِ)
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ماقبل د خواست کردنفد (حفائرى تهرانفى ،03۱۱،ج )031 :۱و د ن فة ﴿وَلْیَسْفتَعْفِ ِ الَّفذِ َ
ن
ال َجِدُو َ نِکاحا حَتَّى ُغْنِیَهُک اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾ (النو  )33/فعل امر غائب د ا ن ن فة شفر فه
به معنی طلب و د خواست بهکا فته است( .األندلسی0۴22 ،ه.ق ،ج)0۳0 :۴

الم امر برخالف ظاهر لفظ به معنى خبر﴿ :قُلْ مَنْ کا َ فِی الضَّاللَةِ فَلْیَمْفدُدْ لَفهُ الفرَّحْمنُ
مَدًّا( ﴾.مر ک )۱۹/جملة "فَلْیَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا" فرچه به صو ت امر است ،ولى د معنى
خبر است و مفهوم ن ا ن است که خداوند به ن ها مهلت و ادامه نعمت مىدهد( .مکا م
شیرازى ،03۶3 ،ج ﴿ )۴1۹ :1أَ ِ اقْذِفِیهِ فِی التَّابُوتِ فَاقْذِفِیهِ فِی الْیَکِّ فَلْیُلْقِهِ الْفیَکِ بِالسَّفاحِلِ﴾.
(طفه )31/الم امر د ا ن ن ة شر فه نیز بنابر نظر تفسیر "جاللَین" د معنی خبفر اسفت.
(سیوطی)30۱ :03۹۱،

 -۹-۲-۲دعا

از معانی الم امر د ن ات قرن کر ک ،دعا است؛ مانند﴿ :وَنادَوْا ا مالِ ُ لِیَقْضِ عَلَیْنا َبِف َ
قالَ إِنَّکُکْ ماکِثُو ﴾ (الزخرف)۱۱/
ابن عاشو د "التحر ر والتنو ر" ،الم امر ا د ا ن ن ة شر فه به معنی دعا میدانفد.
(ابن عاشو  211۳ ،م ،ج  )313 :2۹اما تفسیر "مخز العرفا " د تفسیر قرن  ،الم امفر د
ا ن ن ة شر فه ا به معنی استغاثه و التماس میداند( .امین ،03۳1 ،ج)۴۱ :03

 -۴-۲-۲تهدید

الم امر به معنی تهد د﴿ :فَلْیَحْذَ ِالَّذِ نَ ُخالِفُو َ عَنْ أَمْرِهِ تُصِیبَهُک فِتْنَةٌ أَوْ ُصِیبَهُکْ عَذاب
أَلِیکٌ﴾ (النو  )۶3/الم امر غائب د ا ن ن ة شر فه به معنی تهد د بهکا فته است( .مغنیفه،
0۴2۴ه.ق ،ج﴿ )۴۴۹ :۹فَلْیَدْعُ نادِ َهُ﴾ (العَلق )0۱/صاحب تفسیر "انوا " معتقد اسفت کفه الم
أمر د ا ن ن ة شر فه افادة معنی تهد د میکند( .همدانی نجفی ،0310 ،ج)20۱ :0۳

 -۱-۲-۲عجز

از معانی الم امر برای بیا عجز و ناتوانی است ﴿ :مَنْ کا َ َظنّ أَ ْ لَنْ َنْصُرَهُ اللَّهُ فِی
الدِنْیا وَ الْآخِرَةِ فَلْیَمْدُد بِسَبَبٍ إِلَى السَّما ِ ثُکَّ لْیَقْطَعْ فَلْیَنْظُرْهَ لْیُذْهِبَنَّ کَیْدُهُما َغِیظُ﴾
(الحجه  )0۹/الم امر د ا ن ن ة شر فه بنابر نظر صاحب تفسیر "التحر ر والتنو ر" برای
بیا عجز و ناتوانی ن هاست( .ابن عاشو  211۳ ،م ،ج ﴿ )0۹1 :0۱أَمْ لَهُکْ مُلْ ُ السَّماوات
وَالْ َأ ِِْ وَما بَیْنَهُما فَلْیَرْتَقُوا فِی الْأَسْبابِ( ﴾.ص )01/بنا بر نظر تفسیر "بحر العلوم" ،الم
أمر د (فَلْیَرْتَقُوا) به منظو بیا تهد د ،توبیخ به عجز و ناتوانی است (محقق0۴0۶ ،ه.ق ،
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ج )0۹1 :3و بنا بر نظر تفسیر "التحر ر والتنو ر" ،الم أمر د (فَلْیَرْتَقُوا) به منظو بیا
عجز و ناتوانی است( .ابن عاشو  211۳ ،م ،ج)001 :23

 -۶-۲-۲طلب ارشاد

 -۹-۲معانی مختلف الم ناصبه
د مو د معانی الم به عنوا عامل نصب فعل مضا ع چها نظر متفاوت وجود دا د:
ال ) کوفیا بر ا ن عقیدهاند که ا ن الم به طو مستقل عامل نصب فعل مضا ع اسفت و
نیازی نیست که «أ » ا د تقد ر بگیر ک و خود الم عامل اصلی است.
ب) کسانی چو سیرافی و ابن کیسا بر ا ن باو ند که عامفل نصفب فعفل مضفا ع،
«کَی» و «أ » مصد ه است و به ا ن خاطر به ن الم «کی» نیز میفو ند.
ج) ثعلب بر ا ن باو است که عامل نصب ،خود فعل مضا ع اسفت بلکفه نفه بفهطفو
استقالل و اصالت بلکه بهواسطة نیابت نمود از «أ » مصد ه.
د) نظر اکثر ت نحو ا بر ا ن است که الم عامل نصب فعل مضا ع بهصو ت مستقل
وجود ندا د بلکه «أ » مقد است (حسینی ،03۳۳ ،ج  )0۱ :3و کسانی چو ابن عقیل
د "شرح الفیه" و ابن هشام د "مغنی اللبیب" بر ا ن نظر صحهه میفذا ند و دال لی ا
ا ائه مینما ند که ا ن نظر موافق با ای علمای بصره است و معتقدند که «أ » مضمر
د ا ن الم عامل نصب است که البته برای ن معانی مختلفی ذکر میکنند که بر حسب
موضوع ،ما به ا ن معانی و دال ل بهطو مستقل تحت عنوا الم عامل نصب اشا ه
مینما یک .

 -۵-۹-۲الم ناصبه به منظور بیان عاقبت
ا ن نامفذا ی از سوی بصر ا است و کوفیا به ن "الم صیرو ت" میفو ند و فروهفی
نیز ن ا "الم تعلیل" نام نهادهاند که ا ن نفوع الم بفر سفر فعفل مضفا ع منصفوب وا د
میشود و عاقبت و سرانجام وقوع فعل ا بیا میکند﴿ .قالَ إِنَّما أَنَا َسُفولُ َبِّف ِ لِأَهَفبَ
لَ ِ غُالما زَکِیًّا﴾ (مر ک )01/الم د ا نجا بر سر فعل مضا ع وا د شده و علت وقوع فعفل ا

بیا میکند( .ابن عاشو  211۳ ،م ،ج ﴿ )22 :0۶إِ َّ السَّاعَةَ نتِیَةٌ أَکفادُ أُخْفِیهفا لِتُجْفزى کُفلُّ
نَفْسٍ بِما تَسْعى( ﴾.طه )0۹/به ا ن الم ،الم صیرو ت میفو ند ز را که عاقبفت و سفرانجام
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الم امر به معنی طلب ا شاد و اهنما ی نیز نمده است﴿ :لِمِثْفلِ هفذا فَلْیَعْمَفل الْعفامِلُو َ﴾
(الصَّافات ) ۶0/الم أمر د (فَلْیَعْمَل) به معنفی ا شفاد و اهنمفا ی صفادقانه بفه واجبفات و
مستحبات است( .هما  ،ج)3۳ :23

دوفصلنامة پژوهشهای قرننی د ادبیات  ،دانشگاه لرستا سال سوم ،شما ة دوم ،پیاپی ششک ،پائیز و زمستا 031۹

003

وقوع فعل ا بیا میکند( .شعرانی ،033۶ ،ج﴿ )۴۹۱ :۹لِنُحْیِیَ بِهِ بَلْدَة مَیْتفا وَنُسْفقِیَهُ مِمَّفا
خَلَقْنا أَنْعاما وَأَناسِیَّ کَثِیرا( ﴾.الفرقا  )۴1/الم د ا نجا به معنفی بیفا تعلیفل بفرای انفزال
است( .حقی ،02۹۹ ،ج)22۴ :۶

الم جحود که سیبو ه به خاطر اختصاص داشتن به نفی ن ا "الم تأکید نفی" مینامفد،
ا ن الم بر سر فعل مضا عی که مسبوق به «ما کا » ا «لک کن» باشد ،وا د میشفود و
جا ز نیست کفه «أ » مضفمر د ن ظفاهر شفود ﴿ .وَماکفا َ اللَّفهُ لیُعْجِفزَهُک بشَفیْ ٍ فِفی
السَّماواِت وَال فی الْأَ ِِْ إنَّهُ کا َ عَلِیما قَدِ را( ﴾.فاطر )۴۴/بنفا بفه نظفر صفاحب "سفواطع
اإللهام فی تفسیر القرن " ،الم د ا ن ن ه به منظو تأکید نمده است( .فیضی ،031۶ ،ج:۴
)31۹

اما صاحب "التفسیر المبین" میفو د :الم د (لِیُعْجِزَهُ) تنها برای تأکید نففی اسفت.

(مغنیة2103 ،م﴿ )۹۱۱ :لَکْ َکُنِ اللَّهُ لِیَغْفِفرَ لَهُفک ْوَال لِیَهْفدِ َهُکْ سَفبِیلا( ﴾.النسفا  )03۱/ا فن
جمله نفى میکند نمرزش و هدا تی ا که لط خداوند است و الم براى مبالغه د نففی
است( .الطبرسی ،03۱۴ ،ج)21۹ :0

 -۹-۹-۲به معنی کی

الم که د جا گاه «کی» قرا میفیرد﴿ :لِیَسْئَل الصَّفادِقِینَ عَفنْ صِفدْقِهِکْ وَأَعَفدَّ لِلْکفافِرِ نَ
عَذابا أَلِیما( ﴾.األحزاب)۳/
الم د (لِیَسْئَلَ) بنا بر نظر صاحب تفسیر "بحر المحیط" بفه معنفی "کَفی" اسفت و
ففته شده احتمال دا د که الم به معنی صیرو ت باشد( .بفن وسف 0۴21 ،ه.ق ،ج)۴۹۹ :۳
﴿لِیَجْزِیَ الَّذِ نَ نمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أولئِ َ لَهُکْ مَغْفِرَةٌ وَ ِزْقٌ کَرِ کٌ( ﴾.سبأ )۴/حمفد بفن
احمد قرطبى د تفسیرش الم ا د ا ن ن ة شر فه به معنفی (کَفی) مفیدانفد( .قرطبفی،
 ،03۶۴ج)2۶0 :0۴

 -۴-۲معانی مختلف الم غیرعامل
ا ن نوع از الم برای تأکید معنا و مضمو جمله مین د و تنهفا تفأثیر معنفوی د جملفه
داشته و هیچ نوع تأثیر و عاملی ت لفظی د جمله ندا د ،امفا بفه شفکلهفای مختلف د
جملة اسمیه و فعلیه و بر سر اسک و فعل و حرف مین د و جهت تأکید معنفی و مفهفوم
د جمله مین د .د ذ ل به شکلهای مختل ا ن نوع الم اشا ه میشود.
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 -۵-۴-۲ابتدائیت

مفتوح مین د که ا ن الم نیز به چند شکل د جمالت ظاهر میشود.
 -0-0-۴-2بر سر مبتدا﴿ .لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْفوى مِفنْ أَوَّلِ َفوْمٍ أَحَفقُّ أَ ْ تَقُفومَ
فیه( ﴾.التوبه)01۳/
 -2-0-۴-2بر سر اسک و خبر نواسخ (الم مزحلقه).
﴿إِ َّ فی ذلِ َ لَعِبْرَة لِمَنْ َخْشى( ﴾.النّازعات)2۶/
﴿ وَ إِ َّ َبَّ َ لَیَحْکُکُ بَیْنَهُکْ َوْمَ الْقِیامَة( ﴾.النحل)02۴/
 -3-0-۴-2بر سر اسک «إ » مخففه از مثقّله و بهخاطر جلوفیری از تشفابه بفا «إ »
شرطیه که به ن "الم فا قه" نیز فو ند ﴿ .وَ إِ ْ َکادُ الَّذ نَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَ َ بِأَبْصا ِهِکْ لَمَّا
سَمِعُوا الذِّکْرَ وَ َقُولُو َ إِنَّهُ لَمَجْنُو ﴾ (القلک)۹0/

 -۲-۴-۲جواب لو و لوال
الم جواب :ا ن الم د «لو» و «لوال» و «جواب قسک» مین د که د ذ فل بفرای هرکفدام
مثالی ذکر میشود .مثال برای الم جواب «لو»:
﴿لَوْ تَزَ َّلُوا لَعَذّ بْنَا الَّذ نَ کَفَرُوا مِنْهُکْ عَذابا أَلیما( ﴾.الفت )2۹/

مثال برای الم جواب «لوال»﴿ :وَ لَوْ ال دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُکْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْفأَ ُِْ﴾.

(البقرة)2۹0/

مثال برای الم «جواب قسک»﴿ :قالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ نثَرَکَ اللَّهُ عَلَیْنا ( ﴾.وس )10/

 -۹-۴-۲الم تمهید جواب قسم
الم موطّئه قسک :که به ا ن نوع از الم ،الم موذنه «اعالمکننده» نیز فو ند ز را اعالم
میکند که جوابی که بعد از ن قرا دا د ،جواب قسک است نه جواب برای شرط بعد از
الم و جواب ا برای قسک نماده میکند .
﴿لَئِنْ أُخْرِجُوا ال َخْرُجُو َ مَعَهُکْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا ال َنْصُرُونَهُکْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُکْ لَیُوَلُّنَّ الْأَدْبا َ
ثُکَّ ال ُنْصَرُو َ( ﴾.الحشر )02/

افر ن ها ا بیرو کنند با ننا  ،بیرو نمی وند و افر با ن ها پیکا شود ا یشا
نخواهند کرد و افر ا یشا کنند پشت به جنگ کنند ،کسی ننا ا ا ی نمیکند.
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الم ابتدا  :ا ن نوع از الم بر سر مبتدا و ا خبر مین د برای تأکید معنفا و مضفمو ن و
برای جلوفیری از و ود اغیا د معنا و مضمو جمله ظاهر میشود و همیشه به صفو ت
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ا ن الم بیشتر بر سر إ شرطیه مین د و هرچند بر سر سا ر ادوات شرط نیز د ده
شده است.
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 -۹نتیجهگیری

است و همه ن ا برای ن عملکرد و معنی خاص میشناسفند خفا ج شفده و د غیفر از
معنی اصلی خود بهکا می وند که برای د ک بهتر معنی ن و عملکرد ن د جمله با د
ا ن امر ا همیشفه بفه خفاطر داشفته باشفیک و بفر اسفاس ظفاهر ن معنفا ننمفا یک و از
برداشتهای سطحی و عامیانه پرهیز نما یک تا بهتر بتوانیک حقا ق متقن و معانی فخیمة
ا ن پیام الهی ا د ک نما یک؛ که بهعنوا نمونه میتوا به عملکرد الم امر اشفا ه نمفود
که فاهی از معنی طلبیه بود خا جشده و د معنی خبر ه بکا می ود.
 -2-3حرف الم بهعنوا حرف مبنا و معنا د جملهها و کلمات کا برد دا د کفه ا فن
حرف بهعنوا حرف معنا از حروف پرکا برد و دا ای معفانی متعفدد و ز فادی اسفت کفه
شا د نسبت به سا ر حروف ،بتوا ففت از نظر کا کرد معنا ی حرف اول ا میزند.
 -3-3حرف الم عامل از نظر عملکرد لفظی به الم عامل جر د اسک و عامفل جفزم و
نصب د فعل مضا ع تقسیک میشود که تنها الم عامل جفر بفر اسفاس تفاسفیر مختلف
تشیع و اهل تسنن دا ای بیست معنی مختل است که بفا شفناخت ن نگفاه اولیفه مفا
نسبت به ا ن حرف تغییر نموده و باعث میشود که د هر جملفهای مخصوصفا د ن فات
قرن کر ک صرفا به عملکرد لفظی ن توجه ننما یک بلکه با دقفت و تیزبینفی بفه دنبفال
معنی واقعی و مستتر د ن باشیک و الم عامل نصب و جزم فعل مضا ع نیز از ا ن اصفل
مستثنی نیستند.
 -۴-3حرف الم با توجه به معانی فونافونی که دا د از نظر نما ی بفه ف انفدازه د
ن ات مختل تکرا نشده است و د میا الم عامل ،الم عامل جفر از پرکفا بردتر ن نفوع
الم بوده و د اکثر سو هها و ن ات د معانی مختل خود بکا فرفتهشفده اسفت ،جفز د
تعداد معدودی از سو ههای جز سی قرن کر ک و د مقابل الم عامل جزم فعل مضفا ع
کا برد نما ی محدودی دا د و حتی د بسیا ی از سو ههای بلند قرن کر ک نیز ا فن الم
مو د نیز وجود ندا د که قطعا ا ن امر حسابشده و دا ای حکمتهفا و اثفرات
حتی
تربیتی و نموزشی است که برای د ک ا ن حقیقت ،تدبر و تفکر بیشتر ا میطلبد.

Downloaded from journals.lu.ac.ir at 9:34 IRST on Wednesday December 19th 2018

با بر سی انواع الم و معانی مختل ن د سو هها و ن ات قرن کر ک میتوا بفه وضفوح
به نتا ج ذ ل اشا ه نمود:
 -0-3د بسیا ی از موا د حروف نیز از معنا و عملکفردی کفه د میفا عامفه شفا ع
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 -0-۹-3د صد نما ی انواع الم د ن ات  0۹جز دوم قرن کر ک:

الم جازم

54%

15%

الم ناصبه

4%

الم غیر عامل

 -2-۹-3ازننجا یکه الم جا ه د صد باالتری د میفا انفواع الم بفه خفود اختصفاص
داده بود به بر سی و تحلیل نما ی ا ن الم از نظر معنا ی میپرداز ک:

الم جا ه به معنی تعلیل و ألجل

20/۱1

الم تعلیل به معنی اختصاص

2۴/۹2

الم جا ه به معنی استحقاق

۳/0۱

الم جا ه به معنی ملکیت حقیقی

۱/۳

الم جا ه به معنی تعد ه

۶/۳0

الم جا ه زائده بهمنظو تقو ت

3/۳0

الم جا ه به معنی إلی

3/۹۴

الم جا ه به معنی عَلی

3/۹۴

سا ر معانی الم جا ه (مَ عَ -تملی – شبه تملی – عَن – عندَ – با – تبلیغ – مِن – فی –
تبیین – مقحمه – به معنی اصلی – تعجب – سبب و وسیله – عاقبت – نفع) جمعا 21 /۱۴
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منابع و مآخذ
 -0ابن عاشو  ،محمد ظاهر211۳( ،م) ،تفسیر التحریر والتنویر ،تونس :الدا التونسیة للنشر.
 -2ابن عطیه اندلسى ،عبد الحق بن غالب0۴22( ،ق) ،المحرر الووجیز فوی تفسویر الکتواب
 -3امین ،سیده نصرت03۳1( ،ش) ،مخزن العرفان در تفسیر قرآن ،اصفها  :نشر فلبها .
 -۴نلوسى ،سید محمود0۴0۹( ،ق) ،روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،بیروت :دا
الکتب العلمیه.
 -۹اندلسى ،ابوحیا محمد بن وس 0۴21( ،ق) ،البحر المحیط فی التفسیر ،بیروت :دا
الفکر.
 -۶ن تى ،عبد المحمد03۱۴( ،ش) ،ترجمة قرآن ،تهرا  :انتشا ات سروش.
 -۱ثقفى تهرانى ،محمد031۳( ،ش) ،تفسیر روان جاوید ،تهرا  :انتشا ات برها .
 -۳حائرى تهرانى ،میر سفیدعلی03۱۱( ،ش) ،مقتنیات الدرر وملتقطوات الممور ،تهفرا  :دا
الکتب االسالمیة.
 -1حسینی ،سیدعلی 03۳1( ،ش) ،ترجمه و شرح مغنی األدیب ،قک :چاپ اسالمی.
 - 01حسینى شاه عبد العظیمی ،حسین بن احمد03۶3( ،ش) ،تفسیر اثنا عشری ،تهرا :
انتشا ات میقات .
 -00حسینى شیرازى ،سید محمد0۴2۴( ،ق) ،تقریب القرآن إلى األذهان ،بیروت :دا العلوم.
 -02حسینى همدانى ،سید محمدحسین0۴1۴( ،ق) ،انوار درخشان ،تهرا  :انتشا ات لطفى.
 -03حقی بروسوى ،اسماعیل02۹۹( ،ق) ،تفسیر روح البیان ،بیروت :دا الفکر.
 -0۴سبزوا ى نجفى ،محمد بن حبیب اهلل0۴01( ،ق) ،إرشاد األذهان إلوى تفسویر القورآن،
بیروت :دا التعا ف للمطبوعات.
 -0۹سمرقندى ،نصر بن محمد بن احمد0۴03( ،ق) ،بحر العلوم ،بیروت :دا الکتب العلمیة.
 - 0۶سیوطى ،جالل الد ن0۴0۶( ،ق) ،تفسیر الجاللَین ،بیروت :النو للمطبوعات.
 - 0۱شجاع پو ا  ،ولیاهلل03۳۹( ،ش) ،فرهنگنامه افعال متعدّی به حرف جر ،اهواز:
انتشا ات دانشگاه شهید چمرا اهواز.
 - 0۳شر

الهیجى ،محمد بن على 03۱3( ،ش) ،تفسیر شریف الهیجی ،تهرا  :دفتر نشر

داد.
 - 01طباطبا ی ،سید محمدحسین 03۱۴( ،ش) ،تفسیر المیزان ،ترجمة سید محمدباقر
موسوی همدانی ،قک :دفتر انتشا ات اسالمى جامعة مد سین حوزة علمیة قک.
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 - 21طالقانى ،سید محمود 03۶2( ،ش) ،پرتویى از قرآن ،تهرا  :شرکت سهام انتشا .
 - 20طبرسى ،فضل بن حسن03۱۱( ،ش) ،تفسیر جوامع الجامع ،تهرا  :انتشا ات دانشگاه
تهرا و مد ر ت حوزة علمیة قک.
کامپیوترى علوم اسالمى ،نرمافزا جامع.
 -23فیض کاشانى ،مال محسن0۴0۳( ،ق) ،األصفى فی تفسیر القورآن ،قفک :مرکفز انتشفا ات
دفتر تبلیغات اسالمى.
 - 2۴فیضى دکنى ،ابوالفضل031۶( ،ق)  ،سواطع اإللهام فی تفسیر القرآن ،بیروت :دا الفکر،
نرم افزا جامع تفاسیر.
 - 2۹قرطبى ،محمد بن احمد03۶۴( ،ش) ،الجامع ألحکام القرآن ،تهرا  :انتشا ات
ناصرخسرو.
 -2۶قمى مشهدی ،محمد بن محمد ضا03۶۳( ،ش) ،تفسیر کنز الودقائ و بحور الغرائوب،
تهرا  :سازما چاپ و انتشا ات وزا ت ا شاد اسالمی.
 -2۱کاشانى ،مال فت اهلل03۱۱( ،ش) ،خالصة المنهج ،تهرا  :انتشا ات اسالمیه.
 -2۳فنابادى ،سلطا محمد0۴1۳( ،ق) ،تفسیر بیان السعادة فی مقاموات العبوادة ،بیفروت:
مؤسسة األعلمی للمطبوعات.
 -21مظهرى ،محمد ثنا اهلل (0۴02ق) ،التفسیر المظهری ،پاکستا  :مکتبة شد ة.
 - 31مغنیة ،محمدجواد0۴2۴( ،ق) ،تفسیر الکاشف ،تهرا  :دا الکتب اإلسالمیة.
 -30مکا م شیرازى ،ناصر03۶3( ،ش) ،األممل فی تفسیر کتاب اهلل المنزل ،قک :مد سفه امفام
على بن ابیطالب (ع).
 - 32میبدى ،شیدالد ن03۱۱( ،ش) ،کشف األسرار و عدة األبرار ،تهرا  :انتشا ات امیرکبیر.
 -33نجفى خمینى ،محمدجواد031۳( ،ش) ،تفسیر آسان ،تهرا  :انتشا ات اسالمیة.
 -3۴عقوب ،امیل بد ع01۳۳( ،م) ،موسوعة الحروف فی اللغوة العربیوة ،بیفروت :دا الجیفل،
بیروت.
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 -22طنطاوى ،محمد01۱۱( ،م) ،التفسیر الوسویط للقورآن الکوریم ،قفک :مرکفز تحقیقفات

