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دولتی1

چکیده
یکی از مهم ترین وجوه اعجاز قرآن کریم ،اعجاز در حوزه الفاظ قرآن ،فصاحت و بالغت استت در
این جنبه از اعجاز ،جایگاه یکایک کلمات و عبارات قترآن کتریم حتااه اتمیتت بتوده و تیییتر،
جابجایی ،افهایش یا کاتش در تر حرف ،کلمه یا عبارت قرآنی ،آن را از اوج زیبایی و اعجاز لفظی
خارج میسازد یکی از موارد مهم و تأثیرگذاری که در حوزه الفاظ قرآن ،اعجاز کالم الهی را بیشتر
مینمایاند ،وجود حروف معانیای است که در دانش نحو با عنوان زایده شناخته میشوند و فایتده
آنها ،تأکید دانسته شده است؛ تر چند کاربرد این حروف در بالغت متفاوت تلقی میشود
در این مقاله ،پس از بیان تعاریف و برخی دیدگاهتای موجود درباره حروف زایده ،دو نمونته از
مواردی که این حروف در قرآن به کار رفته ،بررسی و نشان داده شده که کاربست آنها در تر آیه،
با توجه به معنا و موقعیتشان صورت پذیرفته است؛ به گونهای که تیییتر ،جابجتایی ،افتهایش یتا
کاتش آن به اصل قرآن لطمهای وارد میسازد که تضعیف کننده اعجاز قرآن میباشد
کلید واژهتا
اعجاز قرآن ،اعجاز لفظی ،فصاحت و بالغت ،حروف زایده ،تأکید ،نظمآتنگ

مقدمه
«اعجاز قرآن» در جوانب مختلف لفظی و معنوي ،در طول تاریخ توسط دانشمندان بررسی شده است« .اعجاز لفظيی» خيود ،از منظراياي
گوناگون نظير :کاربرد واژگان مناسب ،ترکيب منحصر به فرد و بیبدیل ،فصاحت و سالست الفاظ و معنا ،بالغت فيو العياده و عرصيهاياي
دیگر قابل تحقيق است .ارچند تحدي قرآن طبق آیات قرآنی از کل قرآن (طور 43:و اسراء )88:تا ده سوره (اود )14:و حداقل یك سيوره
(یونس 48:و بقره )34:دانسته شده است ،ولی کاربرد و جایگاه تكتك واژگان آن ،نقش ویژهاي در اعجاز دارد .البتيه نبایيد فراميور کيرد،
محققان در بسياري از موارد انوز نتوانستهاند به یكایك کلمات و تمایز آناا با یكدیگر پرداخته و حكمت آن را کشف نمایند.
یكی از نكات قابل توجه در این زمينه« ،کاربرد حروف زاید نحوي در قرآن کریم» و بررسی زایيد بيودن آنايا در جمليه و چگيونگی
ارتباط آن با اعجاز کالم الهی است .الزم است ابتدا به تعاریف پایهاي در این بحث پرداخته و سپس با استخراج و بيان نمونيهايایی از ایين
حروف در آیات مختلف ،جایگاه آناا روشن و زوایاي گوناگون امر پدیدار گردد.

روش کار
روشی که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است ،تحليلی ي توصيفی با بررسی نمونهاي از مصادیق بحث میباشد.

اعجاز لفظی قرآن
یكی از وجوه مهم اعجاز قرآن« ،اعجاز لفظی قرآن» است .این وجه از اعجاز ،نخستين وجه محسوب میشود که از عصر نزول قرآن تا حدود
قرن پنجم اجري قمري ،تقریباً تنها وجه مورد توجه اعجاز بوده است.
 1استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذااب اسالمی ،تهران kdowlati@chmail.ir 02138081433 ،تيلليف در سيال  1488و بازنویسيی و
تكميل در سال .1423
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باقالنی یكی از مهمترین وجوه اعجاز را ،اعجاز در نظم و تلليف شگفت و ویژه قرآن میداند .سپس آن را به تفصيل توضيح میداد .از
جمله اینکه مینویسد :بخشی از این نظم بدیع ،به جملهبندي قيرآن بيازمی گيردد کيه از روال شيناخته شيده کيالم عيرب خيارج بيوده و
ویژگیااي جدیدي را دربر دارد .آنگاه ،فصاحت قرآن را برتر و فراتر از سخن عرب میداند و در نهایت ،نحوه چيينش مطاليب در قيرآن را
نوع خاصی میداند که نه تنها در شعر ،بلكه در سایر اشكال کالم عرب نيز ویژه است؛ داستاناا ،پنداا ،استداللاا ،احكام ،بشارت و انيذار،
اخال  ،سيره و سایر موارد را به شكلی در کنار ام آورده است که با ايچ کالمی قابيل مقایسيه نيسيت .در قيرآن ،تناسيب اميراه تبياین و
اختالف با ائتالف معنا طوري وجود دارد که فصاحت و بالغت ،آشكار میگردد (نك :باقالنی ،بیتا ،صص43ي .)34از او در جاي دیگر چنيين
نقل شده است« :وجه اعجاز قرآن در نظم ،تلليف ،ترکيب خاص و خارج بودن آن از نظم معمول کالم عيرب و مبياین بيودن آن بيا اسيلوب
خطابااي مردم میباشد( ».سيوطی ،بیتا ،ج ،3ص .)2سيوطی به نقل از ابنعطيه اندلسی مینویسد« :در وجه اعجاز ،صحيح این است که
نظم ،صحت معانی و توالی فصاحت الفاظ در قرآن وجود دارد ... .وقتی الفاظ قرآن مرتب شدهاند ،احاطه آن به اینکه مناسب اسيت دنبيال
لفظ دیگر بياید و معنایی را بعد از معناي دیگر روشن کنيد دانسيته شيود ... .پيس نظيم قيرآن در نهایيت فصياحت قيرار دارد( ».پيشيين،
صص2ي .)10به نقل از مراکشی در کتاب «شرح مصباح» نقل شده است« :جهت معجزه در قرآن با تفكر در علم بيان شناخته میشيود کيه
گروای آن را برگزیده اند .با آن ،از خطا در رساندن معنا و مشكل آن احتراز میشود و با آن ،وجوه زیباسازي کالم بعد از رعایت تطبييق آن
با مقتضاي حال شناخته میشود( ».پيشين ،صص10ي .)11امام فخرالدین رازي نيز ترجيح داده که وجه اعجاز قرآن ،فصاحت ،تمایز اسلوب
به نسبت سایر روراا ،سالمت از تمام عيوب و موارد مشابه باشد (فخرالدین رازي ، 1330 ،ج ،1صص113ي .)111زرکشی از ابنزَملَكيانی
در کتاب «البراان الكاشف عن اعجاز القرآن» چنين نقل میکند« :وجه اعجاز به تلليف مخصوص قرآن و نه مطلق تيلليف برميیگيردد بيه
اینکه واژگانش در حالت اعتدال در ترکيب و وزن است و ترکيباتش در اوج معنا و تمام فنون لفظی و معنويار در بياالترین مرتبيه قيرار
دارد( ».زرکشی ، 1313 ،ج ،3صص334ي .)338زرقانی ،نخستين وجه اعجاز قرآن را زبان و اسلوبش دانسته ،چنين میگویيد« :قيرآن بيه
این اسلوب دلنشين جذاب که مشتمل بر این خصایص واال شده است ،نازل شده و چنين ویژگیاایی در غيير قيرآن جميع نشيده اسيت».
(زرقانی ، 1314 ،ج ،3ص .)310سيوطی به نقل از قاضی عياض اندلسی در کتاب «دار الشفا بتعریف حقو المصطفی» چهار وجه از وجوه
اعجاز را چنين برمیشمرد1 :ي حسن تلليف ،اماانگی کلمه و فصاحت و بالغت خارج از عادت و عرف عيرب؛ 3يي صيورت عجييب نظيم و
اسلوب ناآشنا براي عربزبانان که با رورااي معمول عرباا در سخن گفتن و رور نظم و نثر آن که بر آن آمده و انتهاي آیات بر آن قرار
گرفته و فواصل کلماتش به آن خاتمه یافته است و قبل و بعد از آن ،نظيري براي آن یافته نشده است؛ 4ي اخبار غيبيی و آینيدهاي کيه ر
نداده بود را شامل میباشد؛ 3ي اخبار نسلاا و امتااي گذشته و ادیان نابود شده؛ از آنچه که فقط داستان یگانيهاي از آن را بزرگيان اايل
کتاب که عمرشان را در فراگيري آن سپري کرده بودند ،میدانند و پيامبر اکرم(ص) که امّی بود و خواندن و نوشتن نمیدانسيت ،آن را بيه
شكل صحيحش از قرآن میآورد (سيوطی ،بیتا ،ج ،3صص18ي .)12از راغب اصفهانی در تفسيرر ،نقل کردهاند که اعجاز ذاتی و مخصوص
قرآن را متعلق به نظم خاص آن میدانسته و بيان آن را بر توضيح نظم کالم متوقف دانسته و آن نظم را مخالف و مغایر با نظم دیگر کالماا
میداند .سپس به پنج مرتبه تلليف کالم اشاره میکند که عبارتاند از1 :ي ساخته شدن سه نوع کلمه :اسيم ،فعيل ،حيرف؛ تشيكيل شيدن
جمله ااي داراي معناي مفيد از کلمات براي بيان منظور مردم در گفتگواایشان که «نثر» ناميده میشيود؛ 4يي ترکييب کلميات بيا ورود و
خروج ویژه ،مبادي و مقطع خاص که «نظم» مینامند .البته کالم منظوم در محاوره «خطابه» و در نگارر «رساله» نام دارد؛ 3ي اینکه در
پایان جمالت ،وزن خاصی نيز داشته باشد که «مسجّع» نام دارد؛ 3ي با وجود تمام محاسن فو  ،داراي وزن کامل باشد که «شعر» میباشد.
آن گاه کالم را از این اقسام خارج نمیداند که ار کدام نيز ،داراي نظم مخصوصیاند (سيوطی ،بیتا ،ج ،3صص11يي .)14سييوطی مطاليب
اصفهانی را در پایان ،چنين جمعبندي میکند« :قرآن دربردارنده محاسن امه موارد است با داشتن نظمی غير از نظم یكایك آنها .دليل بر
این مطلب ،آن است که به قرآن ،رساله ،خطابه ،شعر یا سجع گفته نمیشود ،درحالی که صحيح است «کالم» ناميده شود .کالم بليغ وقتی
به گور انسان برسد ،بين آن و سایر حاالت کالم ،جدایی مشخص است و به امين دليل فرمود« :و انه لكتاب عزیز .الیلتيه الباطل من بين
یدیه و ال من خلفه» (فصلت31:ي )33براي اشاره به این که تلليف آن ،مطابق نظم متعارف بشر نيست که با افزایش و کيااش مشيابه دیگير
کتاباا ،امكان تغيير داشته باشد( ».پيشين ،ص.)14
برخی از محققان ،این وجه از اعجاز را چنان برجسته و مهم دانستهاند که اعتراف به آن را نه فقط براي مسلمانان ،بلكه براي ار عرب
غيرمعاند نيز صحيح می دانند .اَعراب در بالغت قرآن تلمل و تفكر کرده و به اعجاز آن اذعان نمودهاند .ایشان که فصيحان نابغهاي بين خيود
داشتند ،شایسته بود خواسته قرآن را پاسخ گویند و دليلش را با معارضه ساقط کنند (نك :موسوي خوئی1411 ،ر ،صص44ي .)33رافعيی
در اینباره چنين مینویسد « :بعضی از فر را عقيده این است که اعجاز قرآن از جهت نظم و اسلوب غریيب آن در فواصيل و آغياز و انجيام
آیات میباشد ... .بعضی ،سبب اعجاز را خالی بودن از تعقيد و کراات ذو و جز ایناا از چيزاایی که باعث استكراه لفظ است دانسيتهانيد.
دسته اي دیگر ،جهت اعجاز را خالی بودن قرآن از تناقض و مشتمل بودن بر معانی دقيقه تصور نمودهاند و دیگران ،مجموع چند وجه از این
وجوه را مناط قراردادهاند( ».رافعی1411 ،ر ،صص114ي .)118وي در جایی دیگر میگوید« :عرب در آن دوره به پایه مهمی از فصاحت ي
که در تاریخ ،نظير آن سابقه نداشته است ي رسيدند و پيوسته در مقام تهذیب و اصالح لغت خود و تطبيق آن با نواميس اجتماعی برآمده و
در انشاي شعر و انشاد آن تفنن می کرد ... .با تتبع در تاریخ لغت عرب پيش از اسالم به خوبی معلوم میگردد که تمام ایناا مقدميه نيزول
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قرآن بوده و در ايچیك از نقاط زمين جز جزیره العرب سابقه ندارد که پرورر آنها تنها پرورر لغوي و ادبی بوده و زیبایی کالم و طيراوت
سخن در نظر آنها ،داراي ا اميت مخصوصی گشته است ... .اگر فصاحت و بالغت در عرب  ...رواج نداشت و احساس خالیق و طبایع آنان را
تشكيل نمی داد به نحوي که آنها را به ار طرف سو داد و خواه ناخواه تسليم او باشند و اگر قرآن بر اسرار این فصياحت منطيوي نبيود و
زمام آن را به دست نمیگرفت و بر افكار و طبایع آنها چيره نمیگشت و در مقابل اميال آنها ایستادگی نمیکرد به طوري که بدواً از ناچاري
در مقابل وي تسليم شوند و سرانجام از جان و دل براي او خاضع گردیدند( ».پيشين ،صص134ي .)132وي اعراب را در مقابيل فصياحت و
برتري فو العاده و بینظير قرآن ،معترف به ضعفشان میداند (پيشين ،صص132ي )110و یكی از اصول فصاحت را کاربرد دقييق کلميات و
حروف برشمرده است به گونهاي که ايچ تغيير ،تقدم یا اضافهاي بر آن وجود ندارد (پيشين ،ص.)144
فاضل لنكرانی وجه بالغت را از جمله وجوه اعجاز و تحدي قرآن برمیشمارد که در وقوع آن ،شيكی وجيود نيدارد (فاضيل لنكرانيی،
1441ر ،ص .)14محمد اادي معرفت در بيان اعجاز لفظی قرآن اظهار میدارد« :صاحبان ادب و بيان ،به این متمایل شدهاند که فصاحت
بالغه و بالغت واالي قرآن ،اعجاز است .در نظم بدیع یا استحكام عجيب ،قبل از آن نظيري نبوده و جایگزین ام نداشيته اسيت .عبياراتش،
تلليف منظم و لغاتش ،نظمی استوار دارد .ار لفظی در موضع الیق و متناسب با خودر ،قرارداده شده و اير کلميهاي جيایگزینی دقييق و
استحكامی کامل دارد( ».معرفت ، 1313 ،ج ،3ص .)38در وجود ارتباط اعجاز قرآن با فصاحت و بالغت که مورد توافق دانشمندان اسالمی
و غير اسالمی می باشد ،یكی از معاصران مینویسد « :این موضوع از یك سو با انكيار اعجياز قيرآن از ناحييه برخيی ملحيدان و منكيران در
قرنااي دوم و سوم مرتبط بوده و از سوي دیگر ،با اندیشه برخی از مسلمانان که قرآن را از حيث سبك و اسلوب و الفاظ و عبارات ،امپاي
عبارات بشري میدانستند ،بدون ارتباط نبود( ».معارف1483 ،ر).
ابعاد دیگري از اعجاز لفظی نيز متصور است که جهت رعایت اختصار ،از ذکر آنها اجتناب میشود.

مفهوم تأکید در زبان عربی و قرآن کریم
در تلکيد ،اصلی مورد نظر است که با قصد و توجه ،آن را تلکيد میکنند.
جرجانی در اینباره مینویسد« :تلکيد ،نوعی تقييد است .پس وقتی کالمِ داراي تلکيد را نفی کردي ،نفيت متوجه تلکيد بوده و بر آن
واقع میشود( ».جرجانی ، 1304 ،ص .)341معموالً قصد از تلکيد ،بيان چيزي است که واقيع شيده وليی الزم اسيت بيا شيدت و عنایيت
بيشتري ذکر شود .اصل در کالم ،تلکيد نيست بلكه تلکيد ،حقيقتی خالف اصل است؛ به عبارت دیگر ،با آوردن تلکيد در کيالم خيویش ،از
حقيقت ر داده یا موجود ،با توجه ویژه یاد میشود (نك :زرکشی ، 1313 ،ج ،3صص383ي .)318محققی دیگر درباره تلکيد میآورد« :در
تلکيد ،مؤکد براي برداشته شدن ارگونه احتمال چشمپوشی یا غفلت ،مورد تقریر قرار میگيرد( ».الدقر ،بیتا ،ص.)112
عموم اندیشمندان مسلمان ،اعتقاد به واقع شدن تلکيد در قرآن و سنت دارند .البته در انواع ،عالیم ،ادوات و حاالت مختليف آن بایيد
به نظریات گوناگون توجه نمود.
جرجانی به ااميت مبحث تلکيد ،چنين اشاره میکند« :بدان یكی از چيزاایی که راه به شناخت کنایه و شواادر را مشكل میکند،
این است که در تلکيد و عالیمش ،تفاوتااي مخفی اي وجود دارد که عموم مردم و بسياري از خواص نسبت به آن علم ندارند .در بعضی از
مواضع به آن نادان بوده و در موضعی دیگر ،آن را میشناسند ولی نمیدانند که آن است و به بيان دیگر ،فی الجمله یا بيه تفصييل ،بيه آن
معرفت ندارند( ».جرجانی ، 1304 ،صص321ي.)324
تلکيد از یك منظر کلی ،به دو نوع لفظی و معنوي تقسيم میشود1 :ي تلکيد لفظی :در این نوع از تلکيد ،لفظ اول اعم از اینکه فعيل،
اسم ،حرف یا جمله باشد تكرار میشود (الدقر ،بیتا ،ص)112؛ مانند« :و جاء ربك و الملك صفاً صفاً» (فجر .)33:در ایين آیيه «صيفاً» دوم
تلکيد لفظی براي «صفاً» اول است« ،ایعدکم انكم اذا متم و کنتم تراباً و عظاماً انكم مخرجون» (مؤمنون .)43:در این آیه ،ضمير «کيم» در
«انكم» تلکيد لفظی براي ضمير «کم» در «ایعدکم» میباشد .البته ممكن است تكرار با لفظ اممعنا صورت گرفته باشد (سييوطی ،بيیتيا،
ج ،4صص331ي)333؛ امانند« :و غرابيب سود» (فاطر .)34:در این آیه ،کلمه «سود» تلکيد لفظی «غرابيب» ولی با لفظيی ايممعنياي آن
میباشد3 .ي تلکيد معنوي :در این نوع از تلکيد ،با الفاظی غير از الفاظ اول ،آن را مورد تلکيد قرار میداند (الدقر ،بیتا ،ص130يي .)131از
جمله الفاظ آن «کُلّ» و «اَجمَع» است؛ نظير« :فسجد المالئكه کلهم اجمعون» (حجر .)40:در این آیيه الفياظ «کيل» و «اجمعيون» بيراي
تلکيد «المالئكه» به کار رفتهاند.
از جمله ادواتی که براي تلکيد در زبان عربی و قرآن کریم به کار میروند« ،حروف زایده» میباشند.

حروف زایده
حروف را در زبان عربی به دو دسته کلی تقسيم میکنند1 :ي حروف مبانی یا حروف تهجی که الفباي زبان عربیانيد و کلميات ،متشيكل از
آنهاست؛ 3ي حروف معانی یا «حروف» در اصطالح ادبيات عرب که در مقابل اسم و فعل ،نوعی از کلمه و داراي معناییاند وابسته به کلمات
مجاور خویش.
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حروف معانی در ادبيات عرب دستهااي مختلفی دارند؛ نظير :حروف جر ،حروف ناصبه ،حروف جازمه ،حروف مشبهه بالفعل ،حيروف
عاطفه و حروف استفهام.
دسته اي از حروف ،حروف زایده تلکيدیه استند که از دیدگاه دانشمندان نحو ،زایده اسيتند کيه وليو عميل نحيوي داشيته باشيند،
درصورت حذف ،خلل و اشكالی در جمله ایجاد نمیشود؛ به تعبير دیگر ،حذف یا اثبات آنها ،تغييري در جمله ایجاد نمیکند .اميا از منظير
دانشمندان بالغت ،این حروف حداقل معناي تلکيد دارند ،حال آنکه در واقع ،نقشی فراتر از تلکيد در جمله دارنيد .پييش از ایينکيه ایين
حروف را به تفصيل بازشناسی نمود و کاربرد و مفهوم آنها در قرآن بررسی شود ،به کالمی از رافعی اشاره میشود که توجه بيه آن ،گویياي
ااميت بحث میباشد .وي مینویسد« :در قرآن بعضی از کلمات یافت میگردد که نحوياا به گميان خيود آن را زایيده دانسيتهانيد؛ از آن
جمله در آیه «فبما رحمه من اهلل لِنتَ لهم» (آلعمران )132:و آیه «فلما اَن جاء البشير القاه علی وجه فارتَدَّ بصيراًَ» (یوسف )21:وجود دارد
که عبارت از «ما» در آیه اول و «اَن» در آیه دوم است .اگر این دو حرف برداشته شود گذشته از آنکه از جمال ترکييب و حسين نظيم آن
کاسته میشود ،از دقایق معنوي نيز خالی میگردد؛ زیرا «ما» در آیه اشاره به مالیمت پيامبر(ص) در انجام امور و تلکيد آن است به وسيله
مد و فاصله بين جار و مجرور که مجالی براي تدبر و تفكر در ااميت رحمت بوده باشد و غرض از آن ،در آیه دوم اشياره بيه وجيود فاصيله
ميانِ انداختن پيراان یوسف بر روي یعقوب و آمدنِ وي میباشد و به واسطه دوري ميان یوسف و پيدر او ،اِشيعاري بير انتظيار و اضيطراب
یوسف مینماید و نيز متضمن لطایف دیگري میباشد( ».رافعی1411 ،ر ،صص143ي.)141
علماي نحو ،حروف متعددي را به عنوان «حروف زایده تلکيدیه» برشمردهاند که درباره ار یك ،توضيح مختصري داده خوااد شد:
1ي اذ  :ابوعبيده و ابنقتيبه ،یكی از کاربردااي آن را زایده تلکيدیه دانستهاند؛ مانند« :و اذ قال ربك للمالئكه» (بقره .)40:البتيه ایين
قول از اعتبار برخوردار نيست و دانشمندان دیگر ،آن را قابل قبول ندانستهاند (ابناشام انصاري ،بیتيا ،ج ،1ص84؛ سييوطی ،بيیتيا ،ج،3
ص.)143
3ي اذا  :بعضی ،در مواردي امانند «اذا السماء انشقت» (انشقا  ،)1:حرف «اذا» را زایده دانستهاند و معنياي آن را «انشيقت السيماء»
امانند «اقتربت الساعه» (قمر )1:دانستهاند (سيوطی ،بیتا ،ج ،3ص .)180البته این نظر در دیيد سيایر دانشيمندان قابيل قبيول محسيوب
نمیشود.
4ي ال  :الف الم زایده دو نوع الزم و غير الزم دارد .نوع الزم در موصوالت و اسامی عَلَم به کار میرود؛ مانند« :المدینيه» (توبيه.)101:
نوع غير الزم در شعر یا براي لمح در اسامی به کار میرود (ابناشام انصاري ،بیتا ،ج ،1صص31ي34؛ سيوطی ،بیتا ،ج ،3صص181يي184؛
مالقی ، 1334 ،صص113ي .)113در اسم زمان حاضر مثل «اآلن» نيز الف الم زایده الزم است (الدقر ،بیتا ،صص32ي.)30
3ي اِلّا « :اِلّا» در بعضی از اشعار یا در صورت تكرار ،ممكن است زایده تلکيدیه باشد (ابناشام انصاري ،بیتا ،ج ،1ص44؛ الدقر ،بیتيا،
ص.)34
3ي اِلی  :فَرّاء ،این کاربرد براي «اِلی» را بيان کرده و در اثبات آن ،به قرائت «فاجعل افئِيدَه مين النياس تَهيوَي الييهم» (ابيراايم)44:
استدالل کرده است .در قرائات شاذ ،به صورت «تَهوَي اليهم» قرائت شده است ،در حالی که قرائت معروف «تَهوِي اليهم» میباشد (عمير و
مكرم ، 1313 ،ج ،4ص .)330البته در پذیرر آن اشكال وجود دارد و دانشمندان دیگر ،آن را نپذیرفتهاند (ابناشام انصاري ،بيیتيا ،ج،1
ص41؛ سيوطی ،بیتا ،ج ،3ص.)123
1ي اَم  :در موارد معدودي« ،اَم» را زایده دانستهاند .ابوزید در آیه «افالتبصرون ام انا خير» (زخرف31:ي ،)33این کلمه را زایده دانسته
است (ابناشام انصاري ،بیتا ،ج ،1ص38؛ سيوطی ،بیتا ،ج ،3ص .)121البته پذیرر زایده بودن این کلمه ي حداقل در این آیه ي بعيد بيه
نظر میرسد.
4ي اَن  :در چهار موضع« ،اَن» زایده تلکيدیه به کار میرود :بيشتر کاربرد آن ،بعد از «لَمّا» حينييه اسيت؛ ماننيد« :و لَمّيا اَن جياءت
رسلنا لوطاً سیءَ بهم» (عنكبوت)44:؛ بين «لَو» و فعل قسم یا قبل از «لَو»؛ مانند« :و اَن لَو استقاموا علی الطریقه» (جن)11:؛ بيين کياف و
مجرور آن به طور خاص در شعر؛ بعد از «اذا» (ابناشام انصاري ،بیتا ،ج ،1صص44ي43؛ مالقی ، 1334 ،صص124ي .)128سيوطی تنهيا
نوع اول را اشاره میکند .سپس نظر اخفش در زایده بودن «اَن» در مواردي نظير «و ما لنا اَن النُقاتِلَ فی سبيل اهلل» (بقره )331:را بييان و
رد میکند (سيوطی ،بیتا ،ج ،3ص .)303الدقر ،انواع اول ،دوم و سوم را ذکر مینماید (الدقر ،بیتا ،صص14ي.)13
8ي اِن  :اکثر موارد کاربرد «اِن» زایده تلکيدیه ،بعد از «ما» نافيه است .البته بعد از «ما» موصولی یا مصدري و بعد از «اَال» استفتاحی
نيز به کار برده میشود (ابناشام انصاري ،بیتا ،ج ،1ص33؛ الدقر ،بیتا ،صص11ي .)14مالقانی تنها وقوع «اِن» زایده بعد از «ميا» نافييه را
ذکر میکند (مالقی ، 1334 ،صص121ي .)123سيوطی وقوع آن را تنها با یك مثال بيان کرده است (سيوطی ،بیتا ،ج ،3ص.)300
2ي بِي  :این حرف در شش موضع به عنوان زایده تلکيدیه به کار میرود :بر سر فاعل؛ مانند« :و کفی باهلل شهيداً» (فيتح)38:؛ بير سير
مفعول؛ مانند« :و التلقوا بایدیكم الی التهلكه» (بقره)123:؛ بر سر مبتدا؛ مانند« :باَیِّكم المفتون» (قلم)1:؛ بر سر خبر؛ مانند« :و ما اهلل بغافل
عما تعملون» (بقره)43:؛ بر سر حالی که عاملش منفی باشد؛ بر سر تلکيد با «نفس» و «عين»؛ مانند« :یتربصن بانفسهن» (بقره .)343:البته
در این نوع ،اشكال وجود دارد و پذیرر آن را به عنوان حرف زایده ،بعيد میکند (ابناشام انصاري ،بیتا ،ج ،1صص101يي111؛ سييوطی،
بیتا ،ج ،3صص314ي .)318مالقی ،به موارد پنجم و ششم اشاره نمی کند و به جاي آن دو نوع خبير و دو نيوع فاعيل را بييان کيرده اسيت

4

(مالقی ، 1334 ،صص333ي .)332زرکشی تنها به وجود بياء زایيده تلکيدیيه بير سير خبير اشياره نميوده اسيت (زرکشيی ، 1313 ،ج،3
صص314ي .)313الدقر با اشارهاي کلی ،به کاربرد این نوع از «بِي » اشاره میکند (الدقر ،بیتا ،ص.)84
10ي بَل  :ارچند برخی ،آن را بعد از نفی ،زایده تلکيدیه دانسته اند ولی گروای دیگر ،آن را مردود میدانند (ابناشام انصاري ،بیتيا،
ج ،1ص .)114به ارحال ،زایده بودن آن کمتر مورد پذیرر و توجه است.
11ي فيَ  :سيبویه چنين نوعی را معتبر نمی داند ولی اخفش ،وجود آن را بر سر خبر و فرّاء و گروای دیگر ،جواز خبر امر و نهی بيراي
آن را قطعی میدانند؛ مانند« :اذا فليذوقوه حميم و غسا » (ص( )34:ابناشام انصاري ،بیتا ،ج ،1صص113ي111؛ سييوطی ،بيیتيا ،ج،3
ص332؛ الدقر ،بیتا ،ص .)334سيبویه ،این فاء را به معناي سببيه دانسته است (مالقی ، 1334 ،ص .)332بعضی از دانشمندان نحو ،فياء
را بعد از «رُبَّ» و «بَل» نيز زایده دانستهاند ولی این نظر ،ضعيف محسوب شده است (پيشين ،ص.)330
13ي فی :ابوعلی فارسی ،این حرف را تنها در مواقع ضرورت ،زایده تلکيدیه دانسته است (ابناشام انصاري ،بیتيا ،ج ،1ص ،)140اميا
بعضی از دانشمندان در نظير آیه «و قال ارکبوا فيها» (اود )31:نيز زایده میدانند (سيوطی ،بیتا ،ج ،3ص.)331
14ي کَي  :کاف در نظير آیه «ليس کمثله شیء» (شوري )11:را عموم دانشمندان نحو و تفسير قرآن ،زایده تلکيدیه دانستهاند ،ارچند
ضابطه کاربرد آن را به عنوان زایده برنشمردهاند (ابناشام انصاري ،بیتا ،ج ،1صص142ي181؛ سيوطی ،بیتا ،ج ،3صص334ي333؛ اليدقر،
بیتا ،ص .)343البته کاف در «کَكَما» و کاف بين مضاف و مضافاليه از دیگر موارد جواز کاربرد ایين نيوع کياف اسيت .امچنيين کياف در
«کَذا» و «کَاَیِّن» از مواضع کاربرد ضروري کاف زایده محسوب میشود (مالقی ، 1334 ،صص344ي.)383
13ي لِي  :براي الم زایده تلکيدیه ،کاربرداایی را بيان کرده اند :الم بين فعل متعدي و مفعولبه آن؛ نظير« :قيل عسيی ان یكيون ردف
لكم بعض الذي تستعجلون» (نمل)43:؛ الم مُقحَمه که بين مضاف و مضافاليه به کار میرود؛ الم تقویه؛ نظير« :ان کنيتم للريیيا تعبيرون»
(یوسف )34:و «فعال لما یرید» (بروج)11:؛ الم مستغاث طبق نظر مُبَرَّد و برخی دیگر (ابناشيام انصياري ،بيیتيا ،ج ،1صيص313يي330؛
سيوطی ،بیتا ،ج ،3ص)314؛ الم بر سر «بَعد»؛ الم بعد از الم جر؛ الم بر سر «لَوال»؛ الم بر سر «عَلَّ» بنا بر قول بعضی از دانشمندان نحيو؛
الم بين اسماء اشاره و کاف خطاب؛ نظير« :ذلك لمن خاف مقامی» (ابراايم« ،)13:و تلك الجنه التی اورثتمواا» (زخرف« ،)43:ذلكما مميا
علَّمنی ربی» (یوسف« ،)44:ذلكم اهلل ربكم» (فاطر )14:این الم براي تلکيد مخاطب و مراعات دور بودن فرد یا شيیء ميورد اشياره بيه کيار
میرود؛ الم موجود در برخی کلمات بیآنکه دليلی براي آن وجود داشته باشد (مالقی ، 1334 ،صص431يي)434؛ الم در خيير «لكينَّ» و
«اَنَّ» (الدقر ،بیتا ،ص.)403
13ي ال  :در مواضعی« ،ال» زایده تلکيدیه به کار میرود که در برخی موارد از آنها ،اقوال دیگري نيز ذکر شده اسيت؛ نظيير« :الاقسيم
بيوم القيامه» (قيامه« ،)1:قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ان التشرکوا به شيئاً» (انعام« ،)131:و ما یشيعرکم انهيا اذا جياءت الیؤمنيون»
(انعام« ،)102:و حرام علی قریه االكنااا انهم الیرجعون» (انبياء« ،)23:ما کانَ لِبَشَرٍ اَن یؤتِيَهُ اهللُ الكِتاب وَ الحُكمَ وَ النُّبُوَّهَ ثُمَّ یَقيولَ لِلنّياسِ
کونوا عِبادًا لی مِن دونِ اهللِ وَ لكِن کونوا رَبانِيّينَ بِما کُنتُم تُعَلِّمونَ الكِتابَ وَ بِما کُنتُم تَدرُسونَ .وَ الیَيلمُرَکُم اَن تَتَّخِيذُوا المَالئِكَيه وَ النَّبِيّيينَ
اَربابا» (آلعمران42:ي .)80البته در تمام مواضع مذکور ،نظرااي دیگري نيز بيان شده است (ابناشام انصاري ،بیتا ،ج ،1صص338يي334؛
سيوطی ،بیتا ،ج ،3صص341ي .)343گاای «ال» به معناي «غير» و بين جار و مجرور ،معطوف و معطوفاليه ،نعت و منعيوت و نظيير آنهيا
زایده است؛ نظير« :غير المغضوب عليهم و ال الضالين» (حمد( )4:الدقر ،بیتا ،ص .)323امچنين «ال» بين حرف ناصب و فعل مضارع پيس
از آن ،یا بين حرف جازم و فعل مضارع پس از آن زایده است؛ مانند« :و قاتلوام حتی التكون فتنه» (انفال )42:و «اِن التنصروه فقيد نصيره
اهلل» (توبه« .)30:ال» زایده ممكن است براي تلکيد نفی به کار رفته باشد؛ مثل« :ال بارد و ال کریم» (واقعه .)33:در موارد خواص و استثنایی
غير از موارد یاد شده« ،ال» زایده به کار میرود (مالقی ، 1334 ،صص431ي.)433
11ي ما « :ما» زایده دو نوع کلی دارد1 :ي «ما» کافه که خود سه نوع است :کافه از عمل رفع که به سه فعل متصل میشود :قَلَّ ،کَثُرَ،
طالَ؛ کافه از عمل نصب و رفع که به حروف مشبهه بالفعل متصل میشود؛ امانند« :انما اهلل الهٌ واحد» (نسياء« ،)141:کَاَنَّميا یسياقون اليی
الموت» (انفال)1:؛ کافه از عمل جر که به حروف و ظرفاا متصل میشود؛ مثل« :رُبَما یود الذین کفروا» (حجر« ،)3:اجعل لنا اِلهاً کما لهيم
آلهه» (اعراف3 .)148:ي «ما» غير کافه که خود دو نوع عوض و غير عوض دارد؛ مانند« :اینما تكونوا یدرکكم الموت» (نساء« ،)48:فقليال ميا
یؤمنون» (بقره )88:بنا بر یك قول (ابناشام انصاري ،بیتا ،ج ،1صص483ي483؛ سيوطی ،بیتا ،ج ،3صص128،382ي320؛ اليدقر ،بيیتيا،
صص382ي320؛ مالقی ، 1334 ،صص483ي4 .)483ي «ما» بعد از «اِن»؛ امانند« :فاِمّا یلتينكم منی ادي» (بقره( )48 :زرکشی، 1313 ،
ج ،3صص313ي.)314
14ي مِن  :سه شرط براي زایده بودن آن وجود دارد :قبل از آن ،نفی ،نهی یا استفهام با «ال» وجود داشته باشيد؛ مجيرور آن ،نكيره
باشد؛ مجرور آن ،فاعل ،مفعولبه یا مبتدا باشد .در آیات «و ما تسقط من ورقه اال یعلمها» (انعيام« ،)32:ميا تيري فيی خليق اليرحمن مين
تفاوت» (ملك« ،)4:ال تري من فطور» (ملك )4:حرف «مِن» زایده به کار رفته است (ابناشيام انصياري ،بيیتيا ،ج ،1صيص433يي434؛
سيوطی ،بیتا ،ج ،3ص323؛ الدقر ،بیتا ،ص442؛ مالقی ، 1334 ،صص482ي.)421
18ي وَ  :موارد کاربرد واو زایده محدود است و در بعضی مواضع نيز ،نظرات مختلفی در خصوص آن وجود دارد .از جمله مواضعی کيه
ادعاي زایده بودن واو در آنها شده ،میتوان اشاره نمود به« :حتی اذا جايواا و فُتِحَت ابوابها» (زمر« ،)44:فلما اسلما و تله للجبين .و نادیناه
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ان یا ابراايم» (صافات104:ي( )103ابناشام انصاري ،بیتا ،ج ،1ص413؛ سيوطی ،بیتا ،ج ،3ص .)401امچنين در آیيه «و اذنيت لربهيا و
حُقَّت» (انشقا  )3:قول زایده بودن واو بيان شده است (مالقی ، 1334 ،صص381ي.)382

کاربرد حروف زایده در قرآن
صرف نظر از اختالف نظر در خصوص کاربردااي حروف زایده در قرآن کریم ،مناسب است ليستی از کليه کاربردااي این حروف در قيرآن
ارائه شود .این ليست بر اساس کتاب «معجم حروف المعانی فی القرآن الكریم» استخراج و تنظيم شده است :حرف «اَن» ( 4موضع) (نيك:
شریف ، 1314 ،ج ،1صص413ي)448؛ حرف «بِي » ( 143موضع) (نك :پيشين ،ج ،3صص333يي)301؛ حيرف «فَيي » ( 31موضيع) (نيك:
پيشين ،ج ،3صص184ي)430؛ حرف «کَي » ( 13موضع) (پيشين ،ج ،3صص421يي)422؛ حيرف «لِيي » ( 33موضيع) (نيك :پيشيين ،ج،3
صييص831ي ي)881؛ حييرف «ال» ( 121موضييع) (نييك :پيشييين ،ج ،3صييص821ي ي)230؛ حييرف «مييا» ( 34موضييع) (نييك :پيشييين ،ج،4
صص212ي)1013؛ حرف «مِين» ( 128موضيع) (نيك :پيشيين ،ج ،4صيص1034يي)1104؛ حيرف « وَ » ( 1موضيع) (نيك :پيشيين ،ج،4
صص1130ي.)1433

بررسی نمونهتایی از کاربرد حروف زایده در قرآن کریم
در این بخش از مقاله ،به عنوان نمونه دو مورد از کاربرد حروف زایده در قرآن کریم مورد بررسی قرار میگيرد.

1ت حرف «اَن» در آیه  33سوره عنکبوت:
در سيا آیات  11به بعد از سوره عنكبوت ،به بخشاایی از زندگی حضرت ابراايم(ع) اشاره میشود .در خالل داسيتان آن پييامبر بيزر
الهی ،از حضرت لوط(ع) به عنوان یكی از مؤمنان به ایشان و سپس یكی از پيامبران فرستاده شده به سوي گروای از مردم یياد ميیشيود.
پس از بيان سرپيچی آن قوم از دستورات حضرت لوط(ع) ،بيان میفرماید :وَ لَمّا جاءَت رُسُلُنا اِبراايمَ بِالبُشري قالوا اِنّيا مُهلِكيوا اَايلِ ايذِهِ
القَریَه اِنَّ اَالَها کانوا ظالِمينَ .قالَ اِنَّ فيها لوطًا قالوا نَحنُ اَعلَمُ بِمَن فيها لَنُنَجِّيَنَّهُ وَ اَالَهُ اِلَّا امرَاَتَيه کانَيت مِينَ الغيابِرینَ .پيس از آن ،آميدن
فرشتگان خدا نزد حضرت لوط(ع) را ذکر نموده است که این آمدن ،براي آوردن پيام خدا در نزول عذاب بر آن قيوم بيود :وَلَمّيا اَن جياءَت
رُسُلُنا لوطًا سیءَ بِهِم وَ ضا َ بِهِم ذَرعًا وَ قالوا التَخَف وَ التَحزَن اِنّا مُنَجّوكَ وَ اَالَكَ اِلَّا امرَاَتَكَ کانَت مِنَ الغابِرینَ.
با عنایت به کاربرد حروف «اَن» در عبارت «و لمّا اَن جاءت رسلنا لوطاً سیء بهم» الزم است به اقوال دانشمندان ادب عرب و مفسران
توجه نموده و جایگاه آن به دقت بررسی شود.
زمخشري مینویسد« :حرف «اَن» صله اي است که وجود دو فعل را مترتب بر دیگري در دو وقت مجاور و بدون فاصله تلکيد میکند،
گویی که آن دو در یك زمان موجودند .گویی گفته شود :پس زمانی که آمدن ایشان را احساس کرد ،به آنان از غير وقت تيرس بير آنيان از
ناحيه قومش ناراحتی رسيد( ».زمخشري ،بیتا ،ج ،4ص .)334ابوحيان در تكميل بيان زمخشري اشاره کرده است« :زایده بودن «اَن» بعيد
از «لمّا» قاعدهاي فراگير است( ».ابوحيان اندلسی ، 1330 ،ج ،8ص .)433بيضاوي شيرازي و به تبع وي ،قميی مشيهدي بيا بييانی دیگير
چنين گویند« :حرف «اَن» براي تلکييد دو فعيل و اتصيال آنهاسيت( ».بيضياوي ، 1318 ،ج ،3ص123؛ قميی مشيهدي1418 ،ر ،ج،10
ص .)134ابنعاشور به تفصيل و چنين بر موضوع تلکيد میکند« :حرف «ان» حرف زایده تلکيدیه اسيت و بييشتير بعيد از «لمّيا» اضيافه
میشود و افاده تحقيق ربط بين مضمون دو جمله بعد از «لمّا» را دارد .اینجا براي تحقيق ربط بين آمدن رسوالن و ناراحتی ليوط بيا آنيان
است .معناي تحقيق آن در اینجا ،سرعت اقتران و وقت گذاري بين شرط و جزا براي تذکر است که ناراحتی بعد از آمدن آنان است و با او،
بدون فاصله برخورد کرد .این کار ،از عادت معامله قوم لوط با ميهمانان شهرشان بود .لوط ،میدانست آنان مالئكهاند که به صورت مردانيی
آمدند .در اینجا تذکر به اینکه ناراحتیِ پيش آمده و تنگ دستی از کار آنان اراده شده پيش از اینکه مشخص شود آنان فرشتهاند و بيراي
االك کردن اال شهر آمده بودند و پيش از اینکه بگویند« :التخف و التحزن»( ».ابنعاشور ،بیتا ،ج ،30صص113ي .)111سيمين حلبيی
نيز بر زایده بودن «اَن» و شيوه کاربرد آن تلکيد دارد (سمين حلبی ، 1333 ،ج ،2ص )12و درویش نيز عيالوه بير آن ،بيه مفهيوم مهليت
امراه با ترتيب در وقت مجاور و بدون فاصله اشاره دارد (درویش ، 1313 ،ج ،4ص.)338
جستوجو در قرآن کریم ،نشان میداد عبارت «و لمّا ان جاءت رسلنا لوطا سیء بهم» با اختالفی اندك در آیه  44سوره اود چنين
آمده است :وَ لَمّا جاءَت رُسُلُنا لوطًا سیءَ بِهِم وَ ضا َ بِهِم ذَرعًا وَ قالَ اذا یَومٌ عَصيبٌ .اختالف این دو آیه نشان میداد یكی از تفياوتاياي
کاربرد حروف زایده در اینجا و به کار نرفتن آن در آیه  44سوره اود است.
فخر رازي در ارتباط بين دو آیه میگوید« :در این تفاوت عبارت ،حكمت بالغهاي وجود دارد .در وقت آمدن فرشتگان طبيق آیيه ،41
سخن آنان «انا مهلكو» است که متصل به آمدن ایشان نيست زیرا ابتدا بشارت داده و درنگ کردند .سپس بير زبيان جياري سياختند« :انيا
مهلكوا» و سپس درنگ بعد از آمدن و پس از آن ،خبر دادن به االك نيكوست .پس ارکه در حالی که خبري اولناك وجود دارد ،شایسته
است به ناگاه مواجه نشود و واقعيت ترس بير جيان ایشيان موجيود اسيت( ».فخراليدین رازي ، 1330 ،ج ،33ص .)33نيشيابوري نييز در
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تفسيرر مینویسد« :وقتی به حرف «لمّا»که به جواب نياز دارد ،حرف «ان» متصل شود ،بر وقوع جواب بدون فاصله داللت دارد .در سيوره
اود ،کالمی در پی کالم دیگر آمده و کالم را طوالنی نموده است و لذا کاربرد «اَن» در جمله زیبا نيست ،ارچند داستان واحيدي اسيت (و
توقع این بود که یكسان عمل شود)( ».نيشابوري ، 1311 ،ج ،3ص .)483ابنعاشور نيز به اختصار در مقام ارتباط بين دو آیه گفته اسيت:
«حرف «اَن» در سوره اود نيست زیرا در آن سوره ،به تفصيل سبب ناراحتی و سخنان لوط(ع) مورد اشاره اسيت .البتيه ،از تيذکر بيه ایين
موضوع در آیه بینياز است و تلکيد در اینجا ،نوعی اطناب است( ».ابنعاشور ،بیتا ،ج ،30ص.)111
در جمعبندي مطالب آیه  44سوره عنكبوت و مقایسه با آیه  44سوره اود میتوان گفت:
1ي در سوره اود ،ماجراي نزول فرشتگان بر حضرت لوط(ع) و خبر االك کردن قوم ایشان به تفصيل بيان شده است .فاصيله آميدن
فرشتگان تا دادن خبر االك کردن آن قوم و ناراحتی حضرت لوط(ع) با ذکر گفتگوااي آن حضرت و قومش امراه است.
3ي در آیات سوره عنكبوت ،بر خالف سوره اود ،چون موضوع بهطور کلی و گذرا ذکير شيده ،حيرف زایيده تاکيدیيه «اَن» جيایگزین
اتفا ااي ميان موضوع است .در واقع ،حرف «اَن» جانشين وقایع گردیده است.
4ي سوره اود در ترتيب مصحف پيش از سوره عنكبوت است .در سوره اود ،موضوع به تفصيل بيان میشود و پس از این تفصيل ،در
سوره عنكبوت ،موضوع به اجمال ذکر شده است.

2ت حرف «کَت » در آیه  11سوره شوری:
سوره مبارکه شوري با ذکر وحی الهی آغاز شده و پس از اشاره به سيزده وصف خداي متعال ،در آیه  11به عبارت مورد نظر میرسد :لَيسَ
کَمِثلِهِ شَیءٌ.
در این عبارت ،معناي ار یك از «کَي » و «مثل» چيست؟ چه رابطهاي با ام دارند؟ از نظر نحوي ،چه جایگاای دارند؟
نظر دانشمندان ادبيات عرب و مفسران قرآن در خصوص این عبارت ،مختلف بوده و ابعاد گستردهاي در آن ،مورد توجه میباشد.
شيخ طوسی در معناي عبارت ،سه نظر را ذکر میکند« :کاف زائده است و تقریر عبيارت چنيين اسيت« :لييس مثيل اهلل شيیء مين
الموجودات و ال المعدومات» .رمّانی گوید :انگامیکه مثل خدا را نفی کرده باشد ،در نفی شبيه کامل است .شریف مرتضی قایل است :کاف
زایده نيست و نفیِ مثل براي مثل خدا کرده است و وقتی مثل او ،شبيه ندارد ،خودر ايم مثيل نيدارد( ».طوسيی ،بيیتيا ،ج ،2ص.)138
ارچند زمخشري وجود کلمه اضافه در قرآن را قبول ندارد و براي ار کلمه و حرفی ،جایگاه خاصی قایل است ،اما در تفسيير ایين عبيارت،
طوري بيان داشته که زایده بودن کاف برداشت میشود .وي چنين میگوید« :عبارت «ليس کمثله شیء» از باب کنایه است و تفاوت آن با
«ليس کاهلل شیء» نيز از امين باب است .گویی در ار دو عبارت ،معناي واحدي ميورد نظير اسيت و آن ،نفيی مماثليت از ذات خداسيت.
می توانی تصور کنی کلمه تشبيه براي تلکيد تكرار شده است( ».زمخشري ،بیتا ،ج ،3صص313ي .)314طبرسی در ایينبياره گفتيه اسيت:
«کاف زایده و تاکيد به معناي نفی است ... .گفته اند :معناي آن ،این است که اگر براي خداي متعال ،مثلی تقدیر شيود بيراي آن مِثيل ،بيه
سبب تقریر عق لی که خدا در صفات یگانه است و غير او در آن مشارکت ندارد ،مثلی وجود ندارد .پس چنانچه مثلی داشته باشد ،در صفاتی
متفرد است که غير از او در آن شریكی وجود ندارد .پس آن،خداست ... .گفتهاند :در عبارت ،حذف مضاف است و مثل یعنی صفت و تقيدیر
آن چنين است« :ليس کصاحب صفته شیء» .البته وجه اول ،قابل پذیرر است( ».طبرسی ،بيیتيا ،ج ،2صيص41يي .)44در جيایی دیگير،
طبرسی بيانی دارد که به نظر زمخشري نزدیك است و منظور از آن را ي از باب کنایه ي نفی شبيه از خدا میداند (طبرسی1444 ،ر ،ج،3
ص .)33ابوالفتوح رازي در تفسير عبارت چنين میگوید« :لَيسَ کَمِثلِهِ شَیءٌ .در او چند قول گفتند :یكى آنکه ،کاف تشبيه زیادت اسيت و
التقدیر« :ليس مثله شىء» .و یكى آنکه« ،مثل» صله است و زیادت و تقدیر آن که« :ليس کهو شىء» .و این ،نظایر بسييار دارد؛ کقيولهم:
مثلك یفعل کذا ،او مثلى الیرغب فى کذا؛ اى انت و انا .و قال« :فَاِن آمَنُوا بِمِثلِ ما آمَنتُم بِهِ» (بقره )144 :و کذلك او فى مصيحف عبيداهلل
يل تغشاام سبل منهمر
و قتلى کمثل جذوع النخيي
بن مسعود .و قال اوس بن حجر:
ما ان کمثلهم من الناس من احد
سعد بن زید اذا ابصرت فضلهم
و قال آخر:
خلق یوازیه فى الفضائل
ليس کمثل الفتى زاير
و قال آخر:
و آنچه قول محققان است بيان کردیم فى قوله :لَيسَ کَمِثلِهِ شَيیءٌ ،فيى سيوره االنعيام( ».ابوالفتيوح رازي ، 1308 ،ج ،14ص.)101
بيضاوي معناي مثل را «ذات» میداند و در ابتدا کاف را زایده نمی داند؛ اما قول زایده تاکيدیه بودن و نظر برخی درباره اینکه مثيل یعنيی
«صفت» را ذکر میکند (بيضاوي ، 1318 ،ج ،3ص .)48عُكبُري که خود از ادیبان محسوب می شود ،قول غير زایده بودن کاف را رد کرده
است« :کاف زایده است ... .و اگر زایده نبود به محال منجر میشد زیرا معنا اینگونه میشود که خدا مثليی دارد کيه مثليی بيراي آن مثيل
نيست .در این معنا تناقض روشن است ... .گفتهاند« :مثل» زایده است و معنا «ليس کهو شیء» است؛ نظير آیه «فان آمنوا بمثل ما آمنيتم
به» ولی این نظر ،بعيد میباشد( ».عكبري ،بیتا ،ص .)442ابنعطيه امانند بسياري از مفسران ،زایده بودن کاف را براي اشياره بيه تلکييد
بيشتر اشاره میکند و در تلیيد آن ،به نظر قاضی ابومحمد استناد میکند که کاف براي تلکيد ،گاای بر خيود کياف نييز داخيل ميیشيود
(ابنعطيه اندلسی ، 1338 ،ج ،3ص .)38بسياري از مفسران ،نظر زمخشري را بر سایر نظریات ترجيح دادهاند .به عنيوان نمونيه در مينهج
الصادقين آمده است« :لَيسَ کَمِثلِهِ شَیءٌ نيست امچو او چيزى مانند او .لفظ مثل در این کالم زاید است مثل :مثلك الیفعل کذا ،و نشياید
که مثل در این آیه بر حقيقت خود باشد زیرا که آن معدّى به تناقض میشود که آن اثبات مثل و نفى آن است .پس کالم بر سيبيل کنایيه
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باشد یعنى اگر بالفرض او را مثلى میبود آن مثل را مثل نمىبود به جهت آنکه به دالیل عقليه ثابت شده که او سيبحانه متفيرد اسيت در
صفات که اصال راه شرکت غير در آن گشوده نمیشود .پس اگر او را بالفرض مثل باشد در صفات متفرد خوااد بود ،فحينئذ او خداى باشد
و حال آنکه به دالیل عقلى و سمعى ،وحدت او سبحانه ثابت است؛ پس غير او در صفات متفرد نتواند بود .پس معلوم شد که ایيراد مثيل،
بنا بر قصد مبالغه است در نفى مثل از ذات او ،چه نفى از شبه شیء که بر اخصّ اوصاف آن شیء است موجب نفى است از آن شیء بطریق
اولى .و چون دانسته شد که کالم بر وجه کنایه است پس فرقى نباشد ميان «ليس کاللّه شیء» و «ليس کمثله شیء» .و پيش بعضى حرف
جر زاید است و معنى آن است که نيست مانند او چيزى ،پس تكرار کلمه تشبيه به جهت تلکيد معنى نفى باشد یعنى اصالً او را ماننيدى و
نظيرى نيست .و بعضى بر آنند که مثل بمعنى صفت است و تقدیر کالم این است« :ليس کصفته صفه» یعنى نيست مانند صفت او صيفتى
زیرا که جميع صفات نظر به صفات کمال او ناقصاند ،پس مثل صفات او نباشند( .کاشانی ، 1441 ،ج ،8ص .)308پس از فتح اهلل کاشانی،
فيض کاشانی مجدد به نظر گذشتگان بازمیگردد و اظهار نظري شبيه ابنعطيه اندلسيی دارد (فييض کاشيانی ، 1313 ،ج ،3ص .)418در
بسياري از تفاسير متلخر ،امانند محاسن التلویل (قاسمی ، 1318 ،ج ،8ص ،)433التحریر و التنویر (ابينعاشيور ،بيیتيا ،ج ،33ص،)113
الميزان فی تفسير القرآن (طباطبایی1441 ،ر ،ج ،18ص )31و اطيب البيان فی تفسير القيرآن (طيّيب ، 1448 ،ج ،11ص )313و کتيب
اعراب مثل اعراب القرآن الكریم و بيانه (درویش ، 1313 ،ج ،2صص11ي )12به نظير آنچه مفسران و دانشمندان گذشيته بييان کيردهانيد
اشاره میکنند.
اما یكی از مفسران معاصر در اینباره ،نگرشی متفاوت دارد و بيان میکند« :سؤال میکنيم :چرا کاف تشبيه بر «مثيل» اضيافه شيده
است در حالی که کافی بود بفرماید« :ليس مثله شیء»؟ آیا طبق نظر مفسران کاف زایده است؟ یا لطف بدیعی در معناست؟ ما ميل داریيم
به اینکه زیادت را به کالم پروردگارمان منسوب نكنيم ... .بعضی از مفسران به این که «مثل» معناي شِبه ،مسياوي و شيكل داشيته باشيد
تمایل دارند امانگونه که این کلمه به سمت صفات و اسماء نيز تمایل دارد؛ در حالی که«نِدّ» تشابه ذاتی را اشاره دارد و «شِبه» تماثل در
کيفيت را و «مساوي» تشابه در کميت و «شكل» تماثل در مساحت را« .ليس کمثله» یعنی در صفات و اسيمائش بيه اييچ چييز شيباات
ندارد .پس کاف معناي تشبيه دارد و مثل ،معناي مجمل صفات و اسماء را( ».مدرسی ، 1312 ،ج ،13صص321ي.)324
در جمع بندي مطالب مطرح شده در خصوص آیه  11سوره شوري میتوان نكاتی را بيان نمود:
1ي آراي دانشمندان ذیل این آیه ،اختالف فراوان دارد .با این حال ،تلکيد بر زایده بودن در تمام آنها مشترك میباشد.
3ي با در نظر گرفتن قول مشهور یعنی زایده بودن کاف ،نكتهااي معنوي و بالغی متعددي از این آیه برداشت میشيود؛ نظيير :نظيير
نداشتن قطعی خدا در اصل وجود.
4ي نكتهسنجی برخی از مفسران در مفهوم لغت «مثل» به معانی جدیدي از آیه منجر میشود؛ از آن جمله :نفی شبيه خدا در صفات
و اسما عالوه بر نفی اصل شبيه وجودي براي باري تعالی.

ارتباط حروف زایده با نظمآتنگ قرآن کریم
ارچند عموم مفسران و حتی دانشمندان ادب عربی به این جنبه توجه نكردهاند ،اما برخی از بزرگان که در حوزه الفياظ متشيابه در قيرآن
کریم (اآلیات المتشابهات و نه المحكم و المتشابه) و کشف علل تشابه و اختالف آنها با یكدیگر بررسیاایی نمودهاند ،به تلثير وجيود ایين
حروف در نظمآانگ قرآن کریم پرداختهاند.
کرمانی یكی از محققانی است که در کتابش با عنوان «البراان فی توجيه متشابه القرآن» به این مقوله مهم توجه نموده و در مواردي
ي و البته نه در امهجا ي به تناسب وجود متشابهات در قرآن کریم به این امر اشاره کرده است .وي در آیيه  44سيوره عنكبيوت ميیگویيد:
«سخن خداي متعال «و لما اَن جاءت رسلنا لوطاً» و در سوره اود «و لما جاءت» (اود )44:بدون «اَن» است زیيرا «لمّيا» اقتضياي جيواب
دارد و وقتی که به آن ،حرف «اَن» متصل شود ،داللت دارد جواب آن بدون تلخير و فاصله واقع شده که «سيیء بهيم و ضيا بهيم ذرعياً»
میباشد .نظير آن در سوره یوسف «فلما ان جاء البشير القاه علی وجهه فارتدَّ بصيرا» (یوسف )21:است .اما در سوره اود ،به آن کالمايایی
متصل شده است تا آیه «قالوا یا لوط انا رسل ربك لنیصلوا اليك» (اود .)81:پس چون پاسخ طوالنی شد ،داخل شيدن «اَن» بير آن نيكيو
نيست( ».کرمانی ، 1301 ،ص .)132وي در موارد دیگري نيز به ارتباط حروف زایده با معنا یا نظمآانگ آیات اشاره میکنيد (بيه عنيوان
نمونه نك :پيشين ،صص114ي130 ،113ي.)118 ،131
غرناطی از علماي قرن اشتم نيز در این خصوص نگرر دقيق و جامعی را ارائه کرده است .بيه عنيوان نمونيه ،وي در عليت افيزایش
«مِن» در عبارت «و منكم مَن یُرَدُّ الی ارذل العُمُر لكيالیعلم مِن بعد علمٍ شيئاً» (حج )3:در مقایسه با عبارت «و مينكم مَين یُيرَدُّ اليی ارذل
العُمُر لكيالیعلم بعدَ علمٍ شيئاً» (نحل )40:علت را تناسب ،امشكلی نظم و مراعات لفظ دانسته و لفظ «مِن» را به سبب پنج مرتبه تكرار از
ابتداي آیه مورد اشاره تا عبارت مورد نظر ،کامالً متناسب دانسته است (حمداوي3004 ،م ،ص.)143

نتیجهگیری
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1ي کتاب خداي سبحان از چنان ترکيب و نظمی برخوردار است که حتی اگر واژهاي از جياي خيود برداشيته شيود و در زبيان تميام
عرباا جستجو کنيم تا بهتر از آن را بيابيم ،قطعاً نخواايم یافت .در تمام سور ،آیات و کلمات قرآن ،کلميهاي یافيت نميیشيود کيه جياي
کلمه اي دیگر قرار گيرد یا جایگااش ناشناخته باشد .امچنين کلمه اي که کلمه دیگري بهتر یا حتيی شيبيه آن باشيد ،نميیتيوان یافيت.
انساناا البته به ميزان درك و فهم خویش ،سيا  ،نظم ،تناسب ،استحكام و بناي استواري براي قرآن یافتهاند که عقلاا را خيره ساخته و
امگان را عاجز نموده است.
3ي ارچند از نظر دانشمندان ادب عربی ،حروف معانی زایده در قرآن به کار رفته است ،ولی زیادت آن فقط از لحاظ علم نحيو اسيت
وگرنه از منظر فصاحت و بالغت ،معانی مهمی در آن وجود دارد که بدون این حروف در کالم ،چهبسا نياز بود کلميات ،عبيارات و جمالتيی
براي رساندن آن معنا استفاده شود.
4ي صرف نظر از اختالف دانشمندان ادب عربی و مفسران در بيان مفهوم حروف زایده در ار یك از آیات ،توجه به منظوري که خدا از
کاربرد آن حرف در قرآن داشته است میتواند به نشان دادن جلوهاایی نو از آیات منجر شود.
3ي کاربرد حروف زایده در قرآن با نظمآانگ قرآن و جنبه لفظی و صوتی ترکيب آیات نييز ارتبياط وثيقيی دارد کيه کمتير در بييان
محققان به این جنبه به طور تفصيلی پرداخته شده است.
3ي به این علت که ار کلمه قرآنی ،براي بيان مقصود خاصی به کار رفته است ،ايچ کدام از حروف زایده نحوي قابل حيذف از قيرآن
نيستند .توجه دقيق به این موضوع ،اختالف بين آیات متشابه در این حروف را نمایانتر میسازد.
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 .2باقالنی ،ابوبكر محمد بن طيّب :اعجاز القرآن ،تحقيق سيد احمد صقر ،قااره ،دار المعارف ،بی تا.
 .10بيضاوي شيرازي ،عبداهلل بن عمر :انوار التنزیل و اسرار التلویل ،تحقيق :محمد عبدالرحمن مرعشيلی ،بييروت ،دار احيياء التيراث
العربی ، 1318 ،چاپ اول.
 .11جرجانی ،عبدالقاار :دالئل االعجاز ،تحقيق و تقدیم محمد رضوان دایه و فایز دایه ،دمشق ،مكتبيه سيعدالدین ، 1304 ،چياپ
دوم.
 .13حمداوي ،رشيد :المتشابه اللفظی فی القرآن و مسالك توجيهه عند ابی جعفر بن الزبير الغرنياطی ،بيی جيا ،مكتبيه اوالد الشييخ
للتراث 3004 ،م.
 .14درویش ،محيیالدین :اعراب القرآن الكریم و بيانه ،دمشق ،دار االرشاد ، 1313 ،چاپ چهارم.
 .13دقر ،عبدالغنی :معجم النحو ،قم ،مكتبه القيام ،بی تا.
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 .11زرقانی ،محمدعبدالعظيم :مناال العرفان فی علوم القرآن ،تحقيق :فواز احمد زمرلی ،بيروت ،دار الكتاب العربی ، 1314 ،چياپ
دوم.
 .14زرکشی ،بدرالدین محمد بن عبداهلل :البراان فی علوم القرآن ،تحقيق :یوسيف عبيدالرحمن مرعشيلی ،جميال حميدي ذابيی و
ابراايم عبداهلل کردي ،بيروت ،دار المعرفه ، 1313 ،چاپ دوم.
 .18زمخشري خوارزمی ،ابوالقاسم جاراهلل محمود بن عمر :الكشاف عن حقائق التنزیل و عيون االقاویل فی وجوه التلویل ،بييروت ،دار
المعرفه ،بی تا.
 .12سمين حلبی ،احمد بن یوسف :الدر المصون فی علوم الكتاب المكنون ،تحقيق احمد محمد خرّاط ،دمشق ،دار القليم، 1333 ،
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 .30سيوطی ،جاللالدین عبدالرحمن بن ابی بكر :االتقان فی علوم القرآن ،تحقيق محمد ابوالفضل ابراايم ،قم ،منشورات شریف رضی،
بيدار و عزیزي ،بی تا.
 .31شریف ،محمد حسن :معجم حروف المعانی فی القرآن الكریم ،بيروت ،مؤسسه الرساله ، 1314 ،چاپ اول.
 .33طباطبائی ،سيدمحمدحسين :الميزان فی تفسير القرآن ،قم ،مؤسسه مطبوعاتی اسماعيليان 1441 ،ر ،چاپ پنجم.
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 .43قاسمی ،محمد جمالالدین :محاسن التلویل ،تحقيق :محمد باسل عيون السود ،بيروت ،دار الكتب العلميه ، 1318 ،چاپ اول.
 .44قمی مشهدي ،محمد بن محمدرضا :کنز الدقائق و بحر الغرائب ،تحقيق و تصيحيح :حسيين درگياای ،تهيران ،سيازمان چياپ و
انتشارات وزارت فرانگ و ارشاد اسالمی 1418 ،ر ،چاپ اول.
 .43کاشانی ،مولی فتحاهلل :منهج الصادقين فی الزام المخالفين ،تهران ،کتابفروشی علمی. 1441 ،
 .43کرمانی ،محمود بن حمزه بن نصر :البراان فی توجيه متشابه القرآن ،تحقيق :عبدالقادر عطا ،بيروت ،دار الكتيب العلمييه1301 ،
 ،چاپ اول.
 .41مالَقی ،احمد بن عبدالنور :رَصف المبانی فی شرح حروف المعانی ،تحقيق احمد محمد خَرّاط ،دمشق ،دار القلم ، 1334 ،چياپ
سوم.
 .44مدرسی ،سيدمحمدتقی :من ادي القرآن ،تهران ،دار محبی الحسين ، 1312 ،چاپ اول.
 .48معارف ،مجيد :اعجاز و بالغت قرآن ،روزنامه ایران 11 ،تير .1483
 .42معرفت ،محمداادي :التمهيد فی علوم القرآن ،قم ،مؤسسه انتشارات اسالمی جامعه مدرسين حوزه علميه قيم ، 1313 ،چياپ
دوم.
 .30موسوي خوئی ،سيدابوالقاسم :البيان فی تفسير القرآن ،تهران ،انتشارات کعبه 1411 ،ر ،چاپ دوم.
 .31نيشابوري ،نظامالدین حسن بن محمد :غرائب القرآن و رغائب الفرقان ،تحقيق :زکریا عميرات ،بيروت ،دار الكتب العلمييه1311 ،
 ،چاپ اول.
ب) نرم افزاراا:
 .1جامع التفاسير ،ویرایش 3.1
 .3المكتبه الشامله ،ویرایش 4.34
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