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Abstract  

The omission and redundancy of some letters and words in the Holy Quran are challenging issues 

among interpreters. A number of syntacticians have differentiated between omission and 

implicitation; while elimination means the element is neither present nor could be implied, ellipsis 

occurs when the element is not explicitly present but could be implied. By adopting a descriptive-

analytical method and using the exegesis books, the present study aims to determine the Quranic 

verses in which 'lā' (no) has been regarded as implicit or redundant. Also, it tries to elaborate on 

these cases as discussed by syntacticians, and analyze them with respect to their context. The results 

show that the implicitation of lā in the Quran is comparative and auricular; the former has 

happened only in verse 58 of surah Yūsuf, and the latter has occurred in the rest of the verses. The 

Kufis argue for the implicitation of lā and the Basris for an implicit annexed (Muḍāf). Considering 

the context is very important in comprehending and interpreting a text.  Once the context is taken 

into account, it can be said that lā has an emphatic function in Quran. In addition, the meaning of 

the verses could be properly understood without the implicitation of lā. The redundancy of ‘la’ in 

the Quran does not imply that it is useless but as the context shows, it is used to emphasize 

negation. 
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 چکیده
برانگیز در بین مفسران است. برخی علمای نحو، بین حذف یم ازجمله مباحث چالشحذف و زائدبودن برخی حروف در قرآن کر

شوند؛ حذف آن است که اثری از کلمٔه محذوف در کالم نباشد، برخالِف اضمار که در لفظ،، نهاظان؛ ولظی و اضمار فرق قائل می
ها حظرف درصدد بیان آیاتی است که در آن تحلیلی و رجوع به کتب تفسیرینوشتار حاضر با روش توصیفی در معها، مدنظر است.

بظه بافظت و سظیاق کظالم بظه کهد و باتوجهمضمر یا زائد است و سپس اقوال گوناگون نحویان در خصوص آن آیات را بیان می« ال»
 نردازد. ها میتحلیل و بررسی آن

سظورٔه  58ی اسظت کظه ف ظر در آیظٔه به دو صورت قیاسظی و سظماع« ال»طبق بررسی کتب تفسیری و آرای نحویان، اضمار حرف 
ها بظه ت ظدیِر مضظاف و بصظری« ال»هظا بظه اضظمار حظرف یوسف، قیاسی و در دیگر آیات، سماعی است. در آیات مدنظر، کوفی

معت دند. توجه به بافت و سیاق کالم، ازجمله موارد مام در تفسیر و فام متن است. درنظرگرفتن سیاق مظتن در آیظاتی کظه حظرف 
به ترجمه و معهایی صظحی  « ال»توان بدون اضمار حرف است، مهجر به تأکید معهای کالم شده است. همچهین می مضمر« ال»

بظه سظیاق مظتن بظرای افظادٔه بودن آن در کالم نیست؛ بلکه باتوجظهمعهای بیاودهدر قرآن به« ال»از آیات دست یافت. زیادت حرف 
کیِد نفی است.   تأ
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 مقدمه

های مبحث ایجاز در علم بالغت به شظمار آورد و نظوعی توان یکی از زیرمجموعهاضمار و ت دیر را می
کارگیری اضمار و ت ظدیر خروج از معیار و شکل طبیعی کالم دانست که برجستگی کالم را به همراه دارد. به

نظر او در کهد و مهجظر بظه تفکظر و دقظتخوانی برای خوانهده ایجاد میبازدر متون ادبی، متهی باز و درخوِر 
شود. قرآن کریم این معجزۀ الای نیز که در اوج فصظاحت و بالغظت کظالم اسظت بظا بافت و سیاق متن می

توجه و تأمل مفسران و ادیبان شظده اسظت و آنظان را در فرازوفظرود فاظم کارگیری این صهعت، سبب جلب به
رار داده است. اصل در کالم، بر ذکر است؛ اما گاهی حذف یا اضمار و ت دیر که با وجود قریهظه آیات قرآن ق
 گیرد بر ذکر برتری دارد. صورت می

شظود درح ی ت، حذف بر چیزی اطظالق می اند.قائل شده برخی نحویان میان حذف و اضمار تفاوت
 ت که در لف، نهاان ولی در معها موجود است. که اثری از آن در لف، و معها نیست، اما اضمار آن چیزی اس

موضوع زائددانستن یا ندانستن حروف در قرآن، موضوعی است که از دیرباز محل بحث مفسظران بظوده 
بودن نیست؛ چراکظه زیظادت توان دریافت که زائدبودن دال بر بیاودههای موجود میدیدگاه است. با بررسی

کید کالم و تو ،ایکلمه  جه به سیاق، درک و فام باتر این موضوع برای خوانهده خواهد شد. مهجر به تأ
تحلیلی در نی ناسخگویی به ایظن سظالاالت اسظت: آ. آیظا همظ  نوشتار حاضر با تکیه بر روش توصیفی

ال ول هستهد؟ ب. اضمار حرف ال ادیبان و مفسران بر اضمار یا زائدبودن حرف ال در آیات محل بحث متفق
ست یا سماعی؟ ج. مضمردانستن یا زیادت حرف ال در کالم قرآن چظه تظأثیری در معهظا و در قرآن قیاسی ا
 مفاوم آن دارد؟ 

امظا  ،دانهظدحل بحظث، حظرف ال را مضظمر میها در آیات مآ. کوفی اند از:های نژوهش عبارتفرضیه
ا م ظدر یظا زائظد در گیرند. برخی مفسران نیز در بعضی از آیات، حظرف ال رها مضافی را در ت دیر میبصری

کید میگیرند. در آیاتی که برخی نحویان حرف ال را زائد در نظر مینظر نمی دانهد؛ گیرند، آن را زائد برای تأ
ای از قرآن کریم، اضمار حرف ال، قیاسی و در دیگر آیات محل بحث، سماعی است؛ ج. در این ب. در آیه

کید مفاوم کالم است. مهظور بافت و آیات، اضمار و زیادت حرف ال به  سیاق کالم و در تأیید و تأ
توان گفت که ت ریبًا اکثر کتب تفسیری و ادبی در زمیه  قرآن به این مسظلله دربارٔه نیشیه  این نژوهش می

ا؛؛ بننوشتٔه ابوزکریا یحیی معانی القرآن،اند؛ ازجمله، نرداخته جاام  الیااان  ای یر اار زیاد معروف به فظرا
حسظن طبرسظی؛ بظن، نوشت  عالمه فضلمجم  الیاان  ی یر ار القرآنجریر طبری؛ ت  محمدبن، نوشالقرآن

 عمر زمخشری.، نوشتٔه ابوال اسم محمودبنالکشاف عن حقائق التنزیل و عاون االقاویل  ی وجوه التأویل
عة الملا  مجلة اآلداب لجام، وهیبی، «اختالف العلما؛ فی الحروف الزائدة فی ال رآن الکریم»م ال  
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؛ نگارنده در نژوهش خود به بررسی اصطالح زائد و زیادت در بین نحویان و ذکر حروف زائد در قرآن سعود
هظا را تحلیظل و نرداخته است. دربارٔه زیادت حرف ال نیز ف ر به بیان برخی آیات در قرآن بسهده کظرده و آن

 بررسی نکرده است. 
م؛ در ایظن 1990، نعظیم صظال  سظعید نعیظرات، نحویاة داللااةال  ی القرآن الکریم دراساة نام  نایان

نامه نیز نژوهشگر صرفًا به بیان و بررسی آیات از جهب  نحوی نرداخته است. این در صورتی اسظت کظه نایان
 به بافت و سیاق کالم هستیم. در م ال  حاضر عالوه بر این، در نی بررسی معهایی آیات باتوجه

قرآن کظریم و آیظات نظورانی آن از آغظاز نظزول در ادبیظات  توان گفت:در خصوص ضرورت نژوهش می
ای به قرآن کریم دارنظد و ای داشته است. نحویان کوفی و بصری نیز اهتمام ویژهبازتاب چشمگیر و گسترده

ر ای را دکههد. ادیباِن علم نحو اشارات نراکهدههای نحوی خود را از آیات قرآن انتخاب میاغلب شاهِد مثال
اند. اثری مست ل به بررسی اضظمار و کتب خود دربارٔه حرف ال داشته و به بررسی آن از جهب  نحوی نرداخته

ت دیر حرف ال در قرآن نپرداخته است، لذا این امر سبب شد تا در این نوشتار به بررسی این مسلله از جهبظ  
در بیظان معهظا و مفاظوم آیظات، ایظن مسظلله را  به سیاق کالم و تأثیر آننحوی و معهایی بپردازیم و نیز باتوجه

 کهیم. بررسی 

 . تفاوت بین حذف و اضمار1

گونه این عمدة الحراظبرخی دانشمهدان علم نحو معت دند که بین حذف و اضمار فرق است. در کتاب 
یظز ن الدینحاشاة ُمحی (. در کتاب1/523)سمین حلبی، « االضمار حذف الشی؛ و ارادته»آمده است که: 
« الفرق بین االضمار و الحذف آنا اثر المضمر باق ظاهر دون اثر المحظذوف لکونظه مهسظیا»آمده است که: 

ای است که اثری از آن در سخن باشظد و محظذوف آن اسظت کظه (. بهابراین، مضمر کلمه2/283زاده، )شیخ
 اثری از آن در سخن نباشد.

« لفظًا و معهًی و االضماُر اس اُط الشی؛ لفظًا ال معهًی  الحذُف اس اُط الشی؛ِ »ابوالب ا؛ معت د است که: 
شود که اثظری از آن در لفظ، و معهظا نیسظت، امظا (؛ درح ی ت، حذف بر چیزی اطالق می528)ابوالب ا؛، 

 اضمار آن چیزی است که در لف، نهاان ولی در معها موجود است.
ة إذ َمیا دِ »دربارٔه بیِت  دالئل االعجازعبدال اهر جرجانی در کتاب  ُتساِعُفها و الُیری ِمثلاا َعَجظم  و  یاَر َمیَّ

، کانظه قظال: اذُکظر دیظاَر میظة»گوید: ( می22)ذوالرمة، « ال عرب   « انشده بهصب )دیار( علظی اضظمار فعظلک
(. همان طور که مشخص است کلم  ِدیاَر مهصوب به فعل اذکر است که لف، آن در شعر نیست، ولی 290)

 عبدال اهر آن را مضمر دانسته است، نه محذوف. با وجود تأثیرش، 
ای که درخوِر تأمل این است که با وجود این تفاوت، با مطالع  برخی کتظب قظدما در علظم نحظو و نکته
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کههد و در بسیاری از مواقع این دو لف، را در بالغت، بعضی از آنان در کتاب خود این تفاوت را رعایت نمی
در ترکیظب بیظت  شار  جمال الزجااجیعصظفور در کتظاب ند؛ برای مثال، ابنبرموضع یکدیگر به کار می

)رعظد: « َآْن َلْو َیَشا؛ُ »(. ابوحیان نیز در مثال 1/112داند )مذکور، کلم  دیار را مهصوب به فعل محذوف می
 َو »دانظد؛ یعهظی برد و ابتظدا آن را جظواب قسظم محظذوف می(، هر دو اصطالح را در آن واحد به کار می52

اَس َجمیعاً  دانظد و در ادامه، وجوِد آن به همراه َلو را دلیلی بر اضظمار قسظم می« َآقَسموا َلو شا؛ الله َلَاَدی الهَّ
(3/509  .) 

با وجود تفاوت میان حذف و اضمار، دربارٔه حرف ال نیز اگرچه در کالم وجود نداشته باشد، اما چظون 
 یم، نه محذوف. آوردر معها مالثر است آن را مضمر به شمار می

 گیظرد؛ بظرای مثظال، تفتظازانی در کتظابذکر این نکته الزم است که گاهی حذف در م ابل ترک قرار می
ا َحذُفه»در باب احوال مسهدالیه، عبارت  المطّول ظا »برد و در باب احوال مسهد، عبظارت را به کار می« اما اما

است که کلمه در لف، وجود ندارد اما در نیت وجود دارد  آن برد که در ایهجا مراد از حذفمی را به کار« َترُکه
و مراد از ترک آن است که کلمه نه در لف، و نه در نیت، وجود ندارد. مسهدالیه رکن اعظم و جز؛ اقظوم کظالم 
است، اگر در لف، نباشد گویا در لف، ذکر شده است، چون در نیت وجود دارد؛ اما مسهد اگر در لف، نباشد 

 (. 3/203؛ حجت هاشمی خراسانی، 123و  223هم نیست ) گویا در نیت

 . نقش سیاق و بافت در تفسیر قرآن2

است؛ َسَوَق، ُس ُته، َسوقًا و رآیُتظه َیسظوُق سظیاقًا آی َیهظِزُع َنزعظًا عهظد « س و ق»سیاق در لغت از ریش  
 الموت )فراهیدی، باب سوق(. 

ظی؛. ُی ظال السین و ال»گوید: می« س و ق»فارس ذیل مادۀ ابن واو و ال اف اصل واحُد و هظو َحظدُو الشا
واب    )باب سوق(. « ساَقه یسوُقه َسوقًا و السیَ ة ما اسِتیَق ِمن الدا

مهظد شظکل طظور نظامهای زبانی و غیرزبانی کظه بظهبافت یا سیاق در اصطالح عبارت است از ساختار
 (.  200دهد )فتوحی تأثیر قرار میارتباط را تحت
نکردن به سیاق اند. توجهدانشمهدان علوم قرآنی به ن ش سیاق در فام و تفسیر قرآن توجه کرده مفسران و

ظُه َخَلَ ُکظْم َوَمظا َتْعَمُلظوَن »مثظال، در آیظ  شود؛ بظرای در برخی آیات، مهجر به فام غلر از آن آیات می « َواللَّ
گونظه بفامظیم کظه خداونظد هظم این نکردن به سیاق آیات ممکن است آیه را( در صورت توجه03)صافات: 

شویم که این آیه بظه ها را آفریده است، اما با درنظرگرفتن بافت و سیاق کالم متوجه میبهدگان و هم افعال آن
نرستی است و آیظه در سظیاق نکظوهش علت بتها بهن ل از کالم حضرت ابراهیم به قوم خود و نکوهش آن

هظا بظا دسظت خظود هظایی اسظت کظه آنبت« و مظا َتعملظون»هظور از ها آمده است. با این وجود، مشرک آن



 701،  شمارة پياپي 2، شماره چهارمنشريه علوم قرآن و حديث، سال پنجاه و / 011

 

 (. 512نیا، ساختهد )قائمیمی
سبب ماند که معهای آن بهمانهد یک کل میشود؛ زیرا سیاق بهبه اجزای کالم توجه فراوانی می ،در سیاق

یان کل و اجظزا در ای دوری مشود. درح ی ت، رابطهاجزایش و معهای اجزا هم توسر خود آن کل تعیین می
ها درون سظیاقی خظاص، بظه شهاسی، این نکته بدین معهاست که نشانهسیاق وجود دارد. از مهظر علم نشانه

کید و ت ویت معانی یکدیگر می  (. 553نردازند )همان، تأ
دانظد. بظه عبدال اهر جرجانی نیز در نظری  نظم، توجه به سیاق را عاملی بسیار مام در اعجاز قظرآن می

ظر او اعجاز قرآن در نحوۀ ترکیب کلمات یا در قوانین نحو نافته است. مراد عبدال اهر از نحو، همان علظم ن
نحو در م ابل علم صرف نیست؛ بلکه مهظور او قوانین تهظیم کالم است که در ارتباط با علم معانی و بیظان 

 (. 221تا222کهد )بدوی، است و آن را در قالب نظری  نظم مطرح می
های دربارٔه سیاق معت د است که سیاق از بزرگتظرین قریهظه الیرهان  ی علوم القرآنکشی نیز در کتاب زر

دال بر مراد متکلم است، نس هرکس آن را نادیده بگیرد در نظیرش به اشتباه افتد و در مهاظراتش دیگران را به 
ظظَ  َآْنظظَت اْلَعِزیظظُز »آیظظ   ( و نیظظز بظظرای درک باتظظر ن ظظش سظظیاق در فاظظم آیظظات بظظه553اشظظتباه انظظدازد ) ُذْق ِإنَّ

بظه رود، ولی در این مورد باتوجهکهد. تعبیر عزیز  کریم  برای تکریم به کار می( اشاره می80دخان: «)اْلَکِریُم 
شود که این تعبیر بر ذلیظل و ح یرشظمردن اشظخاص مظدنظر داللظت سیاق آیات قبلی و کلمٔه ُذق معلوم می

 دارد. 

 . اضمار حرف ال3

. 1صورت قیاسی؛ . اضمار حرف ال به2توان آن را به دو بخش ت سیم کرد:  راجع به اضمار حرف ال می
 صورت سماعی. اضمار حرف ال به

برند و گاهی مرادشان البته الزم به ذکر است که برخی نحویان واژۀ حذف را در معهای مضمر به کار می
تفاوت حذف و اضمار بیان کردیم حذف بدین معهاست از حذف همان مضمر است؛ زیرا همان طور که در 

هظا کظه در ایظن مظوارد مظراد آنکه هیچ اثری از محذوف چه در لف، و چه در معها در کالم نباشد، درصورتی
 حذف لفظی است نه معهوی. 

 صورت قیاسی. اضمارحرف ال به9. 3
. ال نافیظه بظر 2گیرند: نظر میصورت قیاسی دو شرط اساسی را در علمای نحو برای اضمار حرف ال به

تظوان (؛ برای مثظال، می2/100؛ سیرافی، 592. در جواب قسم واقع شود )خطیب 1سر فعل مضارع بیاید؛ 
قاعدًا و َلو َقَطُعوا َرآسی َلَدیِک و َآوصاِلی؛ نس گفتم  آبرُح َفُ لُت یمیَن الله »به بیتی از امرؤال یس استهاد کرد: 

در ایظن بیظت، « نشیهم اگرچه در نزد تو سرم را بزنهد و اعضایم را قطع کههظد.ا میبه خدا سوگهد در همین ج
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 (. 231هشام، معهای ال ابرح است که حرف ال در ت دیر است )ابنابرح به
ظِه تَ »عهوان شاهد مثال در این زمیهه آمده است: ای بهدر قرآن کریم آیه ظی  ْفَتظأُ َقاُلوا َتاللَّ َتظْذُکُر ُیوُسظَف َحتَّ

نسران او[ گفتهد: به خدا سوگهد که نیوسته یوسظف را »](؛ 23)یوسف: « َتُکوَن َحَرًضا َآْو َتُکوَن ِمَن اْلَااِلِکیَن 
در اصل، الَ فَتأ بوده است که حظرف نفظی ال، مضظمر و در  ،َتفَتأ« کهی تا بیمار شوی یا هالک شوی.یاد می

کید  ل مضارع َتفتأ است؛ زیرا واجب است که فعظل مضظارع در فع« نا »ت دیر است که قریه  آن نبودن نون تأ
کید بیاید )ابن نیوستگی در امر « التفتأ»که (. ازآنجایی21/292عاشور، مثبت در جواب قسم به همراه نون تأ

دهد، بدین معها نیست که حضرت یع وب بدون هیچ ان طاعی به یاد یوسف بظوده اسظت؛ بلکظه را نشان می
رسظاند و اضظمار حظرف ال در ی ارتباط حضرت یع وب با فرزندش یوسف را میاین نوع بیان، شدت عاطف

تهاا بر موسی ی کالم افزوده است، بلکه خداوند متعال شدت این نیوسظتگی، به سیاق کالم نهاین آیه باتوجه
 خوبی در لف، نیز نشان داده است. ارتباط و اتصال را از جهب  معهایی به

 ت سماعیصور . اضمار حرف ال به2. 3
دهد که بر سظر فعظل مضظاع بیایظد و در جظواب قسظم صورت سماعی زمانی رخ میاضمار حرف ال به

 نردازیم. نباشد. در این قسمت به ذکر این آیات در قرآن کریم می
مثال در ایظن آیظه، فعظل  (. شاهد81)ب ره: « اْلَحقَّ َوَآْنُتْم َتْعَلُموَن  ْکُتُمواَو اَل َتْلِبُسوا اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل َوتَ . »2

وسظیل  حظرف واو بظه فعظل التلبسظوا توان دو وجه را در نظر گرفت: اول ایهکه، بظهتکتموا است که در آن می
عطف شده و مجزوم است و حرف ال در آن، مضمر و در ت دیر اسظت؛ دوم ایهکظه، مهصظوب بظه آن مضظمر 

امهد؛ بدین معها که مانع جمع بین دو حکظم ناست که در این صورت حرف واو را واو معیه یا واو صرف می
ُکظل »شود، یعهی الَتجَمعوا ُلبَس الحقا و کتماَنه. مثال این آیه در کظالم عظرب ایظن چهظین اسظت کظه می الَتأ

کَل السمک مظع آن تشظرَب اللظبَن )فظرا؛، «السمَک و تشرَب اللبَن  ؛ ابوالفتظوح رازی، 2/58؛ یعهی الَتجمع آ
شظود. تهاظایی نمیشود و نای شامل یکی از آن دو بظهی از مجموع دو عمل می(. در این صورت، نا2/188

تر است. شاید بتوان علت مضمرآمدن حرف ال را جمع بین بودن مهاسببهابراین، احتمال اول؛ یعهی مجزوم
 دو وجه دانست که هر دو مطابق با قواعد زبان است. 

و آنظتم »داند که در اصل حالیه می کرده و آن را جملهٔ قرائت « و تکتمون»صورت مسعود این آیه را بهابن
کهد: آ. و حق را به نوع حرف واو معها تغییر می(. بهابراین، باتوجه2/182است )آلوسی، « تکتمون آو کاتمین

کردن حق، آن را با دانید نهاان نکهید )واو عطف(؛ ب. با نهاانکه میبا باطل مخلوط نکهید و حق را درحالی
کظه آن را دانید )واو معیت(؛ ج. حق را با باطل مخلوط نکهیظد درحظالیکه میمخلوط نکهید، درحالیباطل 

انظد، هایشظان بظدان توجظه کردهشهاسید )واو حالیه(. آنچه اکثر مترجمان قرآن در ترجمهکهید و مینهاان می
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 بودن فعل تکتموا است. اضمار حرف ال و معطوف
ِذیَن . »1 َاا الَّ ُسوَل َو  َیا َآیُّ َه َو الرَّ (. در ایظن 10)انفظال: « َآَماَناِتُکْم َو َآْنُتْم َتْعَلُموَن  َتُخوُنواآَمُهوا اَل َتُخوُنوا اللَّ

دانهد که عطف بر ماقبل و مجزوم اسظت یظا سورۀ ب ره یا حرف ال را در تخونوا مضمر می 81آیه همچون آی  
که « الَتهَه عن خلقک و َتأتَی مثَله»گیرند؛ همانهد رف در نظر میدانهد که واو را معیه یا صحرف آن را م در می

تواند دیظن یظا اعمظال انسظان باشظد )طبظری، واو در آن واو معیه یا صرف است. مراد از امانت در این آیه می
شظود و (. در این صورت نیز اگر حرف َان را در ت دیر بگیریم ناظی از مجمظوع دو خیانظت می280تا0/283

 بودن باتر است. شود، نس احتمال اول؛ یعهی مجزومتهاایی نمیمل یکی از آن دو بهنای شا
به سیاق کالم شاید بتوان علت اضمار حرف ال را در این امر دانسظت کظه خداونظد مالمهظان را از باتوجه

ر خیانت به خدا و رسولش نای کرده است و اگر خالف آن عمل کههد، خیانت به خدا و رسولش قطعًا مهجظ
 شود. به خیانت در امانت می

ُکُلوا َآْمَواَلُکْم َبْیَهُکْم ِباْلَباِطِل َو . »5 ْثِم َو َآْنُتْم ُتْدُلوا َواَل َتْأ اِس ِباْْلِ ُکُلوا َفِریً ا ِمْن َآْمَواِل الهَّ اِم ِلَتْأ ِبَاا ِإَلی اْلُحکَّ
ُکلوا است کظه مجظزوم بظه (. در این آیه، حذف نون در ُتدُلوا یا به222)ب ره: « َتْعَلُموَن  سبب عطف آن به الَتأ

 معهای َمَع باشد.بودن آن به ت دیر حرف آن است، البته اگر حرف واو بهدلیل مهصوبنای است یا به
توان در این امر دانست که آمدن فعل در ظاهر را میبه سیاق کالم، دلیل اضمار حرف ال و مثبتباتوجه

شود )ایهکه اموال یکدیگر را میان خودتان به باطل مخورید( مهجر به این می نکردن به حکم ابتدای آیهتوجه
گونظه سمت حاکمان نیز بکشانید. با توجه به نظوع واو، ترجمظٔه آیظه ایظنکه برای خوردن اموال مردم، آن را به

کمظان سظرازیر سظوی حاعهوان رشظوه بظهشود که: آ. و اموالتان را در میان خود به باطل نخورید و آن را بهمی
نکهید )واو عطف(. در ایهجا نای از هر دو کار است؛ یعهی نخورید و نکشانید؛ ب. با سرازیرکردن اموالتظان 

کظه در ایهجظا ف ظر ناظی از ها را در میان خود به باطل نخوریظد ) واو مظع(. درصظورتیسوی حاکمان، آنبه
 خوردن است. 

ُه َلُکْم . »8 ُن الَلا وُیَبِیا ها (. دربارٔه این آیه سه ن ل قول وجود دارد: آ. طبق نظر کوفی203نسا؛: « ) اَآْن َتِضُلا
وا است؛ یعهی خداوند برای شما بیظان می وا در ت دیر است و در اصل ِِلالا َتضلا کهظد تظا حرف ال در آن َتِضلا

؛ بدین معها ها، مضافی در ت دیر است و به اضمار حرف ال معت د نیستهدگمراه نشوید؛ ب. طبق نظر بصری
وا(. خداوند برای شما بیان می ُه َلُکْم کراهَة آو َحذاَر َآْن َتِضُلا ُن الَلا سبب کراهت از این مسلله که کهد بهکه )ُیَبِیا

د، حذف مضاف شایع تر از حذف ال اسظت؛ ج. گمراه شوید یا از ترس ایهکه گمراه شوید. بر اساس نظر مبرا
یا مضاف معت د نیستهد و بر این باورند که حرف آن با فعل ما بعد  برخی همچون اخفش به اضمار حرف ال

ُه َلُکْم َضاللَتکم ِلَتجَتِهبظوُه ) ابظنخود تأویل به مصدر می ُن الَلا ؛ 232تظا0/230عظادل، رود؛ بدین معها که ُیَبِیا
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 (. 5/110طبرسی، 
ُه ُیْفِتیکُ »به بافت و سیاق کالم باتوجه ْم ِفی اْلَکاَلَلِة ِإِن اْمُرؤ  َهَلظَک َلظْیَس َلظُه َوَلظد  َو َلظُه َیْسَتْفُتوَنَک ُقِل الَلا

لُ  ا َتَرَک َو ِإْن َکاُنوا ِإْخَوًة ُآْخت  َفَلَاا ِنْصُف َما َتَرَک َو ُهَو َیِرُثَاا ِإْن َلْم َیُکْن َلَاا َوَلد  َفِإْن َکاَنَتا اْثَهَتْیِن َفَلُاَما الُثا َثاِن ِمَما
ظُه ِبُکظِلا َشظْی؛ک َعِلظیم   ِرَجااًل َو ِنَسا؛ً  وا َو الَلا ُه َلُکظْم َآْن َتِضظُلا ُن الَلا ْنَثَیْیِن ُیَبِیا

ُ
َکِر ِمْثُل َحِ،ا اِْل ( 203)نسظا؛: « َفِللَذا

توان چهین برداشتی از مفاوم آیه داشت که خداوند قوانین کالله )ارث خظواهر و بظرادری( را بظرای مظردم می
هظا ها به دستورات خداوند عمل نکههد قطعًا مهجر به ضظاللت و گمراهظی آنکهد و در م ابل اگر آنبیان می

توان آیه را به این صظورت ترجمظه ای در آیه مدنظر نیست و میشود. همچهین نیازی به ت دیرگرفتن کلمهمی
 کهد. کرد؛ ایهکه گمراه شوید خداوند برای شما بیان می

ت ظدیر اسظت؛ لظذا ورت نگرفته است. اصل بر عدم)گمراه شوید( امری ذههی است و عمل گمراهی ص
وا»همان صورت و ظاهر آیه، یعهی  وا( است. « آن َتِضلا وا یا کراهة آن تضلا  باتر از )ِلالا َتِضلُّ

ْیَماِنُکْم . »3
َ
َه ُعْرَضًة ِِل ُ وا َو ُتْصِلُحواَو اَلَتْجَعُلوا الَلا وا َوَتَتا ظُه  َآْن َتَبُرا ظاِس َو الَلا )ب ظره: « َسظِمیع  َعِلظیم  َبْیَن الَها

ظاِس . »2(. دربارٔه این آیه سه صورت بیان شده است: 118 ُ وا َو ُتْصِلُحوا َبْیَن الَها وا َو َتَتا ، عطظِف بیظان «َآْن َتَبُرا
وا مراد است. بر این اساس، معهای ایظن بخظش  برای کلم  ایمان و حرف ال حذف شده است؛ یعهی آن الَتَبرا

ود: سوگهد به خدا را حجتی برای ترک نیکوکاری و مانعی برای ت وا و اصالح میان مردم شاز آیه این چهین می
 قرار ندهید. 

. در این قسمت از آیه، حرف ال محذوف و عبارت محل بحث، متعلق بظه فعظل الَتجَعُلظوا اسظت کظه 1
خظدا را در معظر   شظود:گونه میکههدۀ علت نای از سوگهد فراوان به خداوند است. نس معهای آیه اینبیان

شظوید و در امظور اجتمظاعی نیظز های شخصی، نیکوکار و نارسظا نمیهایتان قرار ندهید، زیرا در کارسوگهد
ای سازگار نیست، زیرا رابطه« و ُتصِلُحوا بین الهاس»یابید. این وجه با جمل  توفیق اصالح میان مردم را نمی
)اهل اصالح میان مردم نشدن( نیست، مگر ایهکه بظا تکلظف ها قراردادن( با میان )خدا را در معر  سوگهد

خورد، حرمتی برای نام خداوند قائل نیسظت و نیکظی و ت ظوا را از دسظت گفته شود کسی که زیاد سوگهد می
خظورد سظخهش در تواند به اصالح میان مردم بپردازد؛ زیرا کسی کظه فظراوان قسظم میدهد، درنتیجه نمیمی

 جامعه اثری ندارد. 
. در این قسمت از آیه، حرف ال محذوف نیست و درح ی ت حکم نای از قسم فراوان به اسم اللظه را 5

هایتان قرار ندهید تا بتوانید به م ام شود: خداوند را در معر  قسمچهین میکهد. نس معهای آیه اینبیان می
نشدن، تکلف کمتری دارد و با ظاهر دلیل حذفابرار و افراد بات وا و مصلحان میان مردم برسید. این وجه، به

ها هماههگی کامظل نداشظته باشظد )جظوادی تر است، گرچه ممکن است با برخی از شأن نزولآیه هماههگ
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 (. 2/208جوزی، ؛ ابن129تا22/190آملی، 
ِبِیا َو اَلَتْج . »3 ِذیَن آَمُهوا اَلَتْرَفُعوا َآْصَواَتُکْم َفْوَق َصْوِت الَها َاا اَلا ٍک َیا َآُیا َاُروا َلُه ِباْلَ ْوِل َکَجْاِر َبْعِضُکْم ِلظَبْع

(. در این آیه نیز برخظی حظرف ال در آن َتحظَبَر را مضظمر 1)حجرات: « َآْعَماُلُکْم َو َآْنُتْم اَلَتْشُعُروَن  َآْن َتْحَبَر 
الا َتحَبَر َآعمَالُکم»دانهد؛ یعهی می

َ
راَهة او َحذاَر آو َمخاَفة گیرند، یعهی ِک و برخی مضافی را در ت دیر می« ِِل

نظظر وجظود دارد. (. دربارٔه علت حبر اعمال در ایظن آیظه اخظتالف22/592آن َتحَبَر اعمالکم )طباطبایی، 
زدن را سظبب عهه، یعهظی فعظل فریظادزدن و بلهظدحرفای مهایدانهد و عدهای هر دو نای را سبب آن میعده

َآْن َتْحظَبَر َآْعمظاُلُکْم فظی محظل  َنصظبک علظی َنظزِع »مده اسظت: عاشور آدانهد. در تفسیر ابنحبر اعمال می
علیِل و هذا تعلیل للمهای ٍِ و هو الُم التَّ  (. 13/223« )عهه الللهایالخاف

توان در این امر دانست که اگر مالمهان صدای خود را باالتر از صدای نیظامبر دلیل اضمار حرف ال را می
حبت کههد و در م ابل نیامبر رعایت ادب را نکههد، قطعًا مهجر به حبر اعمظال ببرند و با او با صدای بلهد ص

 شود. ها میآن
گونظه ترجمظه کظرد: ایهکظه توان حرف ال را محذوف ندانست و ایظن قسظمت از آیظه را ایظنهمچهین می

. ایهکه اعمالتان اعمالتان تباه شود، صدایتان را باالی صدای نیامبر نبرید و با او با صدای بلهد صحبت نکهید
شظود کظه در م ابظل نیظامبر بظا تباه شود امری ذههی است و ههوز مح ق نشده است و در صورتی مح ق می

 ادبی صحبت کههد. صدای بلهد و نوعی بی
ُهظوا . »0  ِبَهَبإک َفَتَبَیا

ِذیَن آَمُهوا ِإْن َجاَ؛ُکْم َفاِسق  َاا اَلا ةک َفُتْصظِبُحوا َعَلظی َمظا َفَعْلظُتْم َقْوًمظا ِبَجَااَلظَآْن ُتِصظیُبوا َیا َآُیا
معهای کراهظة او مخافظة آو (. آن ُتِصیُبوا، مفعول له یا مهصوب به نزع خافٍ است؛ به3)حجرات: « َناِدِمیَن 

ُتصیُبوا َقومًا ِبَجااَلةک )زمخشری،  الا
َ
 (. 19/580؛ واحدی، 8/539حذار اصابِتکم َقومًا ِبَجااَلةک یا ِِل

ت حذف ال این است که اگر فاس ی برایمان خبری آورد و در صحت و س م آن تح یق در این آیه نیز عل
تظوان شود که از روی جاالت و نادانی به قومی آسیب وارد کهیم و نیظز مییو بررسی نکردیم، مهجر به این م

حرف ال را مضمر ندانست؛ بدین صورت که اگر فاس ی برای شما خبر مامی آورد، ایهکه از روی نادانی بظه 
قومی آسیبی برسانید، تح یق کهید. ایهکه به قومی از روی نادانی آسیب برسانید امری ذههی اسظت و تح ظق 

ع بظه دربظارٔه قبیلظه یدا نکرده است. شأن نزول آیظه نیظز در تأییظد ایظن مسظلله اسظت. ههگظامی کظه ولیظدبنن
اند؛ نیامبر از ها از نرداخت زکات خودداری کردهبر ایهکه آنمصطلق خبر کذبی را برای نیامبر آورد، مبهیبهی

گظاه ها گرفت. اما این آیه این خبر ناراحت شد و تصمیم بر گوشمالی آن نازل شد و نیامبر را از ح ی ت امر آ
شظدند و ایظن بظا م ظام عصظمت دادند، مرتکب گهاه میکرد. اگر نیامبر در م ابل آن قوم اقدامی را انجام می

 بود. ایشان در تعار  می
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ْرَ  . »2
َ
َماَواِت َو اِْل َه ُیْمِسُک الَسا ظُه َکظاَن َو َلِلْن َزاَلَتا ِإْن َآْمَس َآْن َتُزواَل ِإَنا الَلا َکُاَما ِمْن َآَحظدک ِمظْن َبْعظِدِه ِإَنا

اسظت. برخظی ُیمِسظک را « ِِلالا َتظُزوال»یظا « کراهة آن َتظُزوال»معهای (. آن َتُزوال به82)فاطر: « َحِلیًما َغُفوًرا
ابد یظا ها و زمین زوال یشود از ایهکه آسمانگیرند؛ به این معها که خداوند مانع میمعهای َیمهُع در نظر میبه

 (. 22/853بلغزد )واحدی، 
ها و زمظین را به سیاق کالم، ممکن است دلیل اضمار حرف ال این باشد که اگر خداوند آسظمانباتوجه

توان حرف ال را در این قسمت از آیه مضظمر ندانسظت و کلمظ  کههد. همچهین مینگه ندارد قطعًا س وط می
ای، مشکیهی خی از مترجمان قرآن ازجمله معزی، الای قمشهُیمِسک را نیز در معهای خود به کار گرفت. بر

ها و زمین را از آنکه همانا خدا نگه دارد آسمان»اند؛ و انصاریان نیز آیه را بدون اضمار حرف ال ترجمه کرده
 «  بیفتهد.
ْرِ  َرَواِسَی . »0

َ
 (. 23)نحل: « ُکْم َتْاَتُدوَن ِبُکْم َو َآْنَااًرا َو ُسُباًل َلَعَلا  َآْن َتِمیَد َو َآْلَ ی ِفی اِْل

ْرِ  َرَواِسَی . »29
َ
ُاْم َیْاَتُدوَن  َآْن َتِمیَد َو َجَعْلَها ِفی اِْل  (. 52)انبیا؛: « ِبِاْم َو َجَعْلَها ِفیَاا ِفَجاًجا ُسُباًل َلَعَلا

ْرِ  َرَواِس . »22
َ
َماَواِت ِبَغْیِر َعَمدک َتَرْوَنَاا َو َآْلَ ی ِفی اِْل ظةک َو  َآْن َتِمیَد َی َخَلَق الَسا ِبُکْم َو َبَثا ِفیَاا ِمْن ُکِلا َداَبا

َماِ؛ َماً؛ َفَأْنَبْتَها ِفیَاا ِمْن ُکِلا َزْوجک َکِریمک  معهظای هظا بظهنظزد کوفی« آن َتمیَد بکظم»(؛ 29)ل مان: « َآْنَزْلَها ِمَن الَسا
(. اگظر 3/530اسظت )میبظدی، « ضَطِرَب ِبُکمکراهة آن َتمیَد و تَ »معهای ها بهو نزد بصری« ِِلالا تمیَد بکم»

هایی استوار افکهد تا شظما را نلرزانظد. شود که: و در زمین کوهگونه میحرف ال در ت دیر باشد معهای آیه این
هایی استوار افکهد تا مبادا شما را بلرزانظد. اگر مضافی در ت دیر باشد معهای آیه این است که: و در زمین کوه

توان آیه را به این صظورت ترجمظه کظرد: ای نیست و مینیز لزومی بر ت دیر یا مضمردانستن کلمهدر این آیه 
 های بلهدی را در زمین افکهد. ایهکه زمین شما را بلرزاند یا حرکت دهد، خداوند کوه

ُه َآْو . »21 ُمَها الَلا ِذیَن اَلَیْعَلُموَن َلْو اَلُیَکِلا ِذیَن ِمْن َقْبِلِاْم ِمْثَل َقْوِلِاْم َتَشاَبَاْت آَیة  کَ  َتْأِتیَهاَو َقاَل اَلا َذلَک َقاَل اَلا
ا اْلَْیاِت ِلَ ْومک ُیوِقُهوَن  َها ُبُاْم َقْد َبَیا معهای َهظالا در )َتأِتیَهظا( مضظمر به« لوال»(. در این آیه حرف 222)ب ره: « ُقُلو

ای بر گوید؟ یا آیه و نشانهخود ما سخن نمیدانهد، گفتهد: چرا خدا با کسانی که نمی»است؛ به این معها که 
به سیاق، شاید بتوان علت اضمار حرف لوال در تأتیها را شدت حرص کفظار بظرای باتوجه« ؟آیدنمیخود ما 

ای از جانظب خداونظد برایشظان بیایظد. ایظن ای برای خودشان دانست و مهتظرند که حتمًا معجزهآمدن نشانه
ها نیز از انبیای نیشین چهین توقعات نابجایی ای نیست و کفار قبل از اینزهها حرف تاسالاالت و درخواست

 اند. را داشته
َعِة . »25 ظِه َآْن ُیاْلُتوا َو اَلَیْأَتِل ُآوُلو اْلَفْضِل ِمْهُکْم َو الَسا ُآوِلی اْلُ ْرَبی َو اْلَمَساِکیَن َو اْلُمَااِجِریَن ِفی َسِبیِل الَلا

ُه َغُفور  َرِحیم  َو ْلَیْعُفوا َو ْلَیْص  ُه َلُکْم َو الَلا وَن َآْن َیْغِفَر الَلا « الظو»َیْأَتِل یا از ریشظ   (. کلم 11)نور: « َفُحوا َآاَلُتِحُبا
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معهای سوگهدیادکردن اسظت همانهد ایال؛ در مباحث ف ای به« الی»کردن است یا از ریش  معهای کوتاهیبه
کردن گرفتظه معهای کوتاهیبه« الو»ن آیه اگر فعل َیأَتِل از ریش  (. در ای3/231؛ قرائتی، 5/191)زمخشری، 

شود، نیازی به اضمار یا ت دیر حرف ال در آن ُیالُتوا نیست. همان طور که در ترجم  معزی بظه ایظن صظورت 
خویشظاوندان و بیهوایظان و  کظه بدههظدو کوتاهی نکههد توانگران از شظما و دارنظدگان گشظایش »آمده است: 

معهای سوگهدخوردن بگیریم حظرف ال در آن ُیالُتظوا به« الی»اما اگر از ریش  «. هدگان را در راه خداکههجرت
توانگران و آنان که گشایشی در کظار آن»گونه آمده است: مضمر است، همان طور که در ترجم  آیتی نیز این

 « ندههد.خدا چیزی  هاست، نباید سوگهد بخورند که به خویشاوندان و مسکیهان و مااجران در راه
ُه . »28 (. آیات ماقبل این آیه دربظارٔه افظک یظا 20)نور: « ِلِمثِله َآَبًدا ِإْن ُکْهُتْم ُماْلِمِهیَن َآْن َتُعوُدوا َیِعُظُکُم الَلا

همان تامت بزرگ به یکی از زنان نیامبر است که در این آیه خداوند متعظال، مسظلمانان را در خصظوص آن 
دانهظد؛ دهد. در این آیه نیز برخی حرف ال در آن َتُعوُدوا را مضمر میکهد و نهد مییتامت بزرگ نصیحت م

گاه نظیر آن )تامت بزرگ( را تکرار نکهید. برخظی دهد که دیگر هیچبه این معها که خداوند شما را اندرز می
ُر عل َیِعُ، را بهای نیز فگیرند. عدهنیز مضافی همانهد )کراهة او مخافة او حذار( را در ت دیر می معهظای ُیحظذ 

(. شظاید 22/283عاشظور، رود )ابظنگیرند. در این صورت، آن تعودوا در معهای خود به کار مظیدر نظر می
نکردن بتوان علت اضمار حرف ال در آن َتُعوُدوا را در این امر دانست که خداوند مسلمانان را از عواقب توجه

گاه می گر مسلمانان به نهد و اندرز خداوند گظوش فظرا ندههظد، ی یهظًا آن تامظت کهد؛ یعهی ابه نصیحت او آ
 کههد. بزرگ را تکرار می

ای در آن تعودوا نیست و آیظه را توان فعل َیِعُ، را نیز در معهای خود به کار برد و نیازی به ت دیر کلمهمی
 « دهد.وند شما را نهد و اندرز میایهکه نظیر آن تامت بزرگ را تکرار کهید، خدا»به این صورت ترجمه کرد: 

ظی. »23 ُه َعَمل  َغْیُر َصاِل ک َفاَلَتْسَأْلِن َما َلْیَس َلَک ِبظِه ِعْلظم  ِإِنا ُه َلْیَس ِمْن َآْهِلَک ِإَنا َآْن َآِعُظظَک  َقاَل َیا ُنوُح ِإَنا
سظبب هم سورٔه نظور اسظت کظه به(. اقوال دربارٔه این آیه نیز همچون آی  هفد83)هود: « ِمَن اْلَجاِهِلیَن َتُکوَن 

 کهیم. اطال  کالم آن را تکرار نمی

 . زیادت حرف ال4

زائدبودن برخی کلمات در قرآن از دیرباز بین مفسران محل بحث بوده است. اما باید به این نکته توجظه 
کیظد بظر کظالبر لغو و بیاودهداشت که اصطالح زائد در قرآن، مبهی م اسظت و بودن آن نیست، بلکه نظوعی تأ

به بافت و سیاق کالم بررسی و تحلیل شود. مراد نحویان از زائظدبودن لفظظی در کظالم ایظن تواند باتوجهمی
هشام معت د است که دربارٔه سخن خداوند نبایظد است که بدون آن لف، نیز معهای کالم مشخص است. ابن

عموم این اسظت کظه هظیچ معهظایی نظدارد، از اصطالح زائد استفاده کرد؛ زیرا مراد از این اصطالح در اذهان 
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 (. 223که سخن خداوند مهزه است از ایهکه معهایی نداشته و لغو و بیاوده باشد )ازهری، درصورتی
انظد از: صظله، حشظو، انظد کظه عبارتنحویان اصطالحات متفاوتی را در کهار اصطالح زائد به کار برده

کههظد و کوفیظان بیشظتر ز اصظطالح زیظادت و لغظو اسظتفاده میها بیشتر االغا؛، لغو، اس اط و ُم َحم. بصری
 (. 21برند )وهیبی، اصطالح حشو و صله را به کار می

 نردازیم. ها زائد در نظر گرفته شده است، میدر این بخش به ذکر برخی آیات که حرف ال در آن
ُجوِم  َفاَل ُآْقِسُم ». حرف ال بر سر فعل آقسم در هشت آیه در قرآن آمده است: 2 (؛ 03)واقعه: « ِبَمَواِقِع الُها

ظا َلَ ظاِدُروَن »(؛ 52حاقه: «)َفاَل ُآْقِسُم ِبَما ُتْبِصُروَن » (؛ 89)معظارج: « َفاَل ُآْقِسُم ِبَرِبا اْلَمَشاِرِق َواْلَمَغظاِرِب ِإَنا
امَ »(؛ 2قیامت: «)اَلُآْقِسُم ِبَیْوِم اْلِ َیاَمةِ » َوا ْفِس الَلا ِس »(؛ 1)قیامت: « ةِ َو اَلُآْقِسُم ِبالَها )تکظویر: « َفاَلُآْقِسُم ِبظاْلُخَها

َفِق »(؛ 23  (.2)بلد: « الاقِسُم ِباَذا الَبَلِد »(؛ 23)انش اق: « َفاَلُآْقِسُم ِبالَشا
سظورۀ  03اند؛ برای مثال، در خصظوص آیظ  در این آیات دربارٔه حرف ال، برخی آن را زائد در نظر گرفته

خظورم. برخظی ال را های ستارگان سظوگهد میاند؛ یعهی به جایگاهگرفته« اقِسُم »عهای مرا به« الاقِسُم »واقعه، 
. حرف ال برای انکار و رد کظافران اسظت و سظپس 2اند: دانهد و دو نوع تفسیر دربارٔه آن بیان کردهغیرزائد می

به موقعیت ستارگان؛ کههد(، سوگهد شود؛ یعهی نه )چهان نیست که کافران تصور میجمله با سوگهد آغاز می
قدری روشن است که نیظازی بظه قسظمخورم است؛ به این معها که مسلله بهمعهای سوگهد نمی. الاقسم به1

(. اقوال ضعیف دیگری دربارٔه الاقِسظُم بیظان شظده 21/825؛ قرائتی، 885تا3/881خوردن ندارد )شوکانی، 
قِسُم قرائت کردهرا بهاست؛ ازجمله عکرمه، مجاهد، ابوعمران و ابوالعالیه آن 

ُ
اند کظه زجظاج آن را صورت َِل

معهای اال را جایز دانسته است و دربظارٔه آیظ  (. اخفش نیز حرف ال به2/133داند )جوزی، قولی ضعیف می
ِمیِن »به قریه  باتوجه« اَل ُآْقِسُم ِبَاَذا اْلَبَلِد »

َ
آمده، ال اقِسظُم را ( که واو در آن برای قسم 5)تین: « َوَهَذا اْلَبَلِد اِْل

 (. 19/30معهای اقِسُم در نظر گرفته است )قرطبی، به
ِه ُیاْلِتیظِه َمظْن َیَشظا؛ُ ِلَلاَلا َیْعَلَم . »1 ِه َو َآَنا اْلَفْضَل ِبَیِد الَلا  َو َآْهُل اْلِکَتاِب َآاَلا َیْ ِدُروَن َعَلی َشْی؛ک ِمْن َفْضِل الَلا

ُه ُذواْلَفْضِل اْلَعِظیِم   (. 10ید: حد«)الَلا
ُاْم . »5  (. 03)انبیا؛: « اَلَیْرِجُعوَن َو َحَرام  َعَلی َقْرَیةک َآْهَلْکَهاَها َآَنا
َما اْلَْیاُت ِعْهَد الَلا . »8 ِه َجْاَد َآْیَماِنِاْم َلِلْن َجاَ؛ْتُاْم آَیة  َلُیاْلِمُهَنا ِبَاا ُقْل ِإَنا اَ َو َآْقَسُموا ِبالَلا ا ِإَذا ِه َو َما ُیْشِعُرُکْم َآَنا

 (. 290)انعام: « اَلُیاْلِمُهوَن َجاَ؛ْت 
نظظر وجظود دارد. ، زائد یا اصلی اسظت، بظین مفسظران اخظتالف«ِلَلالا َیعَلم»راجع به ایهکه حرف ال در 

کید می ای نیظز ال را در معهظای اصظلی خظود در دانهد. عدهبسیاری از مفسران حرف ال را صله یا زائد برای تأ
، «االا َی ِدُروَن »و « للال یعلم. »2توان برای آیه در نظر گرفت: این صورت، دو معها را می گیرند که درنظر می
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ها هم اگر ایمان بیاورنظد و نفی در نفی و در حکم اثبات است و مهظور این است که اهل کتاب بدانهد که آن
ظِذیَن »به آی  قبظل وجهتوانهد فضل الای را برای خود فراهم سازند. همچهین باتاسالم را بپذیرند می َاظا اَلا َیظا َآُیا

َه َو آِمُهوا ِبَرُسوِلِه ُیاْلِتُکْم ِکْفَلْیِن ِمْن َرْحَمِتِه َو َیْجَعْل َلُکْم ُنوًرا َتْمُشوَن ِبهِ  ُ وا الَلا ظُه َغُفظور  آَمُهوا اَتا  َو َیْغِفْر َلُکْم َو الَلا
جات بود که اهل کتاب ایهطظور ندانهظد کظه ( به این معهاست که رحمت مضاعف بدان 12حدید: «)َرِحیم  

بودن حرف ال و ترجمظ  مهفظی از (. البته اصلی15/502مالمهان راهی به فضل خدا ندارند )مکارم شیرازی، 
کید بیشتری بر معها و مفاوم آیه دارد، زیرا وقتی گفته می شود که اهل کتاب ندانهد یا تصور نکههظد کظه آیه، تأ

 ای از فضل الای دارند. دارند؛ یعهی بلکه قطعًا بدانهد که مالمهان بارهمالمهان راهی به فضل خدا ن
ُام الَیرِجُعون»سورۀ انبیا؛ نیز برخی حرف ال در  03دربارٔه آی   گیرند؛ بظدین معهظا را زائد در نظر می« آنا

یظا را بیظان که بر مردم آبادی که هالکشان ساختیم ممهوع است که به دنیا بازگردند؛ یعهی حرمت رجوع به دن
کهد؛ زیظرا نتیجظ  حرمظت رجوع را. اما آمدن حرف ال، شدت تأثیر و نفوذ حرمت را بیان میکهد، نه عدممی

(. بعضظی 28/513ها قطعًا به دنیا باز نخواههظد گشظت )طباطبظایی، رجوع است؛ یعهی آندرح ی ت، عدم
ها در قیامظت بازگشظت نکههظد، است که آن گیرند؛ یعهی محالدیگر نیز آیه را از قبیل نفی در نفی در نظر می

 (. 3/293کههد )کاشانی، یعهی بازگشت می
استفاامیه باشد یا نافیظه، بظین « و ما ُیشِعُرُکم»سورۀ انعام، در خصوص ایهکه حرف )ما( در  290در آی  

ورت معهظای اند که در این صظرا استفاام انکاری در نظر گرفته« ما»نظر وجود دارد. برخی مفسران اختالف
؛ یعهی ممکظن اسظت «آورندای بیاید ایمان نمیدانید که اگر معجزهشما از کجا می»آیه به این شکل است: 

انظد؛ بظه را نافیه ترجمه کرده« ما»ای ایمان بیاورند که این با م صود آیه در تعار  است. با این وجود، عده
در این صورت، « ها ایمان نخواههد آورد.نجام شود، آندانید که اگر این معجزات نیز اشما نمی»این معها که 

(. البته اگر حرف مظا را اسظتفاامیه 3/500فاعِل ُیشِعُر کلم  شی؛ است که در ت دیر است )مکارم شیرازی، 
ای بیایظد دانیظد کظه هرگظاه معجظزهشما از کجظا می»توان حرف ال را زائد دانست؛ یعهی در نظر بگیریم، می

 « آورند.؟ خیر( ایمان نمیآورند)ایمان می
 (. 21)اعراف: « ِإْذ َآَمْرُتَک َقاَل َآَنا َخْیر  ِمْهُه َخَلْ َتِهی ِمْن َنارک َو َخَلْ َتُه ِمْن ِطینک  َآاَلا َتْسُجَد َقاَل َما َمَهَعَک . »3
وا . »3 ِبَعِن َقاَل َیا َهاُروُن َما َمَهَعَک ِإْذ َرَآْیَتُاْم َضُلا  (. 05تا01)طه: « َصْیَت َآْمِریَآَفَع  َآاَلا َتَتا

َقاَل َیا ِإْبِلیُس َما َمَهَعَک َآْن َتْسُجَد ِلَمظا َخَلْ ظُت »به آی  سه نظر وجود دارد: آ. باتوجه« االا َتسُجَد »راجع به 
، صظله یظا زائظد بر ایهکه حظرف الای است مبهی(، آن َتسُجَد قریهه03« )ِبَیَدیا َآْسَتْکَبْرَت َآْم ُکْهَت ِمَن اْلَعاِلیَن 

کید است؛ ب. ال، اصلی و َمَهَعک به معهای دعاک، حمَلک یا َبَعَثک است؛ ج. حرف ال و فعظل َمَهظَع برای تأ
کید 8/530اند )طوسی، هر دو در معهای اصلی به کار رفته (. اما ایهکه چرا حرف ال در سورۀ اعراف برای تأ
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َو َلَ ظْد »ایظد بظه بافظت و سظیاق دو سظوره توجظه کظرد. ای است که بآمده و در سورۀ ص نیامده است، مسلله
ْرَناُکْم ُثَم ُقْلَها ِلْلَماَلِئَکِة اْسُجُدوا ْلَِدَم َفَسَجُدوا ِإاَلا ِإْبِلیَس َلظْم َیُکظْن ِمظَن  ظاِجِدیَن َقظاَل َمظا َخَلْ َهاُکْم ُثما َصوا الَسا

ِمْهُه َخَلْ َتِهی ِمْن َنارک َو َخَلْ َتُه ِمْن ِطینک َقاَل َفاْهِبْر ِمْهَاا َفَما َیُکظوُن َلظَک  ِإْذ َآَمْرُتَک َقاَل َآَنا َخْیر   َآاَلا َتْسُجَد َمَهَعَک 
َک ِمَن الْ  اِغِریَن َقاَل َآْنِظْرِنی ِإَلی َیْوِم ُیْبَعُثوَن َقاَل ِإَنا َک ِمَن الَصا َر ِفیَاا َفاْخُرْج ِإَنا ْیَتِهی ُمْهَظِریَن َقاَل َفِبَما َآْغَو َآْن َتَتَکبا

ُاْم ِمْن َبْیِن َآْیِدیِاْم َو ِمْن َخْلِفِاظْم َو َعظْن َآْیَمظانِ  ْقُعَدَنا َلُاْم ِصَراَطَک اْلُمْسَتِ یَم ُثما ْلَِتَیَها
َ
ِاْم َو َعظْن َشظَماِئِلِاْم َو َِل

ْکَثَرُهْم َشاِکِریَن َقاَل اْخُرْج ِمْهَاا َمْذُؤوًما َمْدُحوًرا لَمْن َتِبَعَک  َم ِمظْهُکْم َآْجَمِعظیَن  اَلَتِجُد َآ َنا َجَاظَها َ ََ ْمظ
َ
« ِمظْهُاْم َِل

یُتُه َو َنَفْخُت ِفیِه ِمْن ُروِحی َفَ ُعظوا (. »22تا22)اعراف:  ی َخاِلق  َبَشًرا ِمْن ِطینک َفِإَذا َسوا َک ِلْلَماَلِئَکِة ِإِنا ِإْذ َقاَل َربا
ُاْم َآْجَمُع  وَن ااَلا إاْبِلیَس اْسَتْکَبَر َو َکاَن ِمَن اْلَکاِفِریَن َقاَل َیا اْبِلیُس َما َمَهَعَک َآْن َلُه َساِجِدیَن َفَسَجَد اْلَماَلِئَکُة ُکُلا

َو َخَلْ َتُه ِمْن ِطینک َقظاَل  َتْسُجَد ِلَما َخَلْ ُت ِبَیَدیا َآْسَتْکَبْرَت َآْم ُکْهَت ِمَن اْلَعاِلیَن َقاَل َآَنا َخْیر  ِمْهُه َخَلْ َتِهی ِمْن َنارک 
یِن َقاَل َرِبا َفَأْنِظْرِنی اَلی َیظْوِم ُیبْ فَ  َک َرِجیم  َو ِإَنا َعَلْیَک َلْعَهِتی ِإَلی َیْوِم الِدا ظَک ِمظَن  َعُثظوَن اْخُرْج ِمْهَاا َفِإَنا َقظاَل َفِإَنا

سظجده شظیطان، از (. خداوند متعال در این قسمت از سورۀ اعراف دربارٔه عدم29تا02)اعراف: « اْلُمْهَظِریَن 
کیدت ظَک های بیشتری نسبت به سورۀ ص استفاده میأ ظاِغریَن، إنا َک ِمظن الصا کهد؛ ازجمله َلَ د، زیادت ال، إنا

َم ِمهُکم آجَمعیَن. نَّ َجاها َ ََ ُام، اَلم ، اَلِتَیهَّ  ِمَن الُمهَظریَن، َِلقُعَدنا
نشان از اهمیظت و مشت ات سجود در سورۀ اعراف ُنه بار و در سورۀ ص سه بار تکرار شده است که این 

کید بر امر سجده است. م ام خشم و غضب خداوند در م ابل شیطان در سورۀ اعراف نیز نسبت به سظورۀ  تأ
سظورۀ  21توان به این موارد اشاره کرد: آ. ذکرنکردن نام ابلیس در آی  ص بیشتر است. در تأیید این سخن می

بسظر ؛ ب. عدم«َقاَل َیا ابِلیُس َما َمَهَعَک آن َتسُجَد »ر سورۀ ص و ذکر آن د« َقاَل َما َمَهَعَک االا َتسُجَد »اعراف 
کید  کالم با ابلیس در سورۀ اعراف برخالف سورۀ ص که نشانگر شدت خشم و غضب خداوند است؛ ج. تأ

ِمهَاا َفَما َیکوُن َلَک  اهِبربر طرد و خروج شیطان از درگاه خداوند در سورۀ اعراف بیشتر از سورۀ ص است. فَ 
َر ِفیاا فَ  َک ِمَن اخُرج آن َتَتَکبَّ اِغریَن انا  (. 100تا5/103)سامرائی،  َمذُؤومًا َمدُحوراً ِمهاا  اخُرجَقاَل  .الصا

سورۀ طه نیز آمدن حرف ال کاماًل برای بافت و سیاق متن است. ههگامی که حضرت موسظی  05در آی  
دهظد کظه مبظادا در غیظاب او بظه ورطظ  ر میقصد دیدار نروردگارش در کوه طور را داشت به قوم خود هشدا

گظاه کظرد  گمراهی کشیده شوند. ههگامی که خداوند حضرت موسی را از گمراهی قظومش توسظر سظامری آ
. َفَرَجَع ُموَسی ِإَلی َقْوِمِه َغْضَباَن َآِس » اِمِریا ُاُم الَسا ا َقْوَمَک ِمْن َبْعِدَک َو َآَضَلا ا َقْد َفَتَها ( 23تظا23: )طه« فاً َقاَل َفِإَنا
کید بظر مظذمت و نکظوهش به شدت از این عمل قومش خشمگین و عصبانی شد که آمدن حرف ال نوعی تأ

 اند. ها دارد که درح ی ت از حضرت موسی و برادرش هارون تبعیت نکردهعمل آن
ُکْم َعَلْیُکْم . »0 َم َربا َو ِباْلَواِلظَدْیِن اْحَسظاًنا َو اَلَتْ ُتُلظوا َآْواَلَدُکظْم ِمظْن ِبِه َشْیًلا  َآاَلا ُتْشِرُکواُقْل َتَعاَلْوا َآْتُل َما َحَرا



 701،  شمارة پياپي 2، شماره چهارمنشريه علوم قرآن و حديث، سال پنجاه و / 001

 

ْقَرُبوا اْلَفَواِحَش َما َظَاَر ِمْهَاا َو َما َبَطَن َو اَلَتْ ُتُلوا الظَها  اُهْم َو اَلَ ظُه ِإاَلا اْماَلقک َنْحُن َنْرُزُقُکْم َو ایا َم الَلا ِتظی َحظَرا ْفَس اَلا
اُکْم  ُکْم َتْعِ ُلوَن  ِباْلَحِقا َذِلُکْم َوصا گانه و مشظترک میظان (. این آیه دربارٔه نخستین اصول ده232)انعام: « ِبِه َلَعَلا

گفت، زیرا خداوند شرک را حرام کرد نه ادیان توحیدی است. راجع به االا ُتشِرکوا در ظاهر باید آن ُتشِرُکوا می
و االا ُتشِرکوا را در محل نصب و بظدل از مظا وجود برخی حرف آن را مصدری و ال را زائد نفی شرک را. بااین

امظا درح ی ظت، حظرف آن در آن «. آتُل َعلیُکم َتحِریَم ااِلشِتراک»شود: اند که ت دیر آیه این چهین میدانسته
ره و به است؛ یعهی آنچه که بر شما تالوت و قرائت شده ایظن اسظت کظه بظر خظدا « َآی»معهای الُتشِرُکوا مفسا

و ذکرنکردن آن در این اسظت « آالا ُتشِرُکوا»(. تفاوت ذکر حرف ال در 10/521ادی آملی، شرک نورزید )جو
کید کالم بر عدم شود؛ زیرا یک بار با ذکر لف، حظرام و بظار دیگظر بظا شرک بیشتر میکه با آمدن حرف ال، تأ
 نردازد. حرف نفی ال به نای شرک به خداوند می

  گیرینتیجه

 ضمار و زیادت حرف ال در برخی آیات قرآن کریم این نتایج به دست آمد: بعد از بررسی و تحلیل ا
برنظد؛ امظا در اصظل، بظین آن دو فظرق آ. برخی نحویان، حذف و اضمار را در معهای یکدیگر به کار می

است. گاهی حذف در م ابل اضمار قرار دارد که در این صورت حذف آن است که اثری از کلم  محظذوف 
برخالف اضمار که در لف،، نهاان، ولی در معها مدنظر است. اما اگر حذف در م ابل تظرک  در کالم نباشد،

باشد، آنگاه مراد از حذف آن است که کلمه در لف، نیست ولی در نیت اسظت و مظراد از تظرک آن اسظت کظه 
 کلم  نه در لف، و نه در نیت وجود ندارد. 

سظورۀ یوسظف  23شود کظه در آیظ  عی ت سیم میب. اضمار حرف ال در قرآن به دو دست  قیاسی و سما
ی َتکوَن َحَرضًا آو َتکوَن ِمن الاالکیَن  َتفَتأُ  قاُلوا َتاللهِ » قیاسی و در دیگر آیات محل بحث به« َتذُکُر یوسَف حتا

 صورت سماعی است. 
رنظد. نظظر نداج. ادیبان و مفسران دربارٔه اضمار و زیادت حرف ال در آیات محل بحث در قظرآن اتفظاق

گیرنظد. ها مضظافی را در ت ظدیر میدانهد و در م ابظل، بصظریای همچون کوفیان حرف ال را مضمر میعده
بر ایظن هشام بر این باورند که چون این اصطالح در باور مردم مبهیدربارٔه اصطالح زائد، برخی همچون ابن

ها یشتر از اصطالح زیادت و لغو و کوفیها باست که هیچ معهایی ندارد، نباید در قرآن استفاده شود. بصری
 کههد. از اصطالح حشو و صله استفاده می

سزایی در تفسیر و فام متن دارد، تا جایی د. توجه به بافت و سیاق کالم و نظم و ترکیب کلمات، تأثیر به
ت حظرف ال شود. در آیات محل بحث نیز اضمار و زیظادنکردن به آن مهجر به فام غلر از متن میکه توجه
کید آن است. اصل بر عدمکاماًل به ت دیر است، لذا در برخی آیظات مهظور بافت و سیاق کالم و در تأیید و تأ
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 توان حرف ال را مضمر یا زائد در نظر نگرفت و به ترجمه و درکی صحی  از آیات دست یافت. می
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