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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  6031مهر  03:تاریخ      تفسیر سوره بقرة موضوع کلی:     

  6303صفر  2 مصادف با:   یا حرف؟اسم مقطعه ف وحر -آیه اولموضوع جزئی:      

  3 جلسه:    اعراب و بناء حروف مقطعه  -  

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ  محمد و آهل للی الّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
در مورد معنای حروف مقطعه، احتماالت و معانی مختلف و اقوال گوناگون بیان شد و نظر مختار هم در این رابطه بیان 

 شد و اشکال و ایرادی که ممکن بود به این نظر وارد شود همراه با پاسخ آن ذکر شد.

 عرض کنیم و بعد به سراغ آیه بعد برویم.شااهلل روف مقطعه باقی مانده که اندو مطلب دیگر در مورد ح

 ؟اسم یا حرف ،حروف مقطعه

د نه حرف، همه مقطعاتی که در اند در واقع اسم هستنیکی اینکه حروف مقطعه با اینکه شهرت به عنوان حروف پیدا کرده

حرف نیستند بلکه اسم هستند، دلیل بر اینکه اینها اسم هستند دو وجه و دو مطلب اند مختلف قرآن ذکر شدهسور 

 شد:بامی

 دلیل اول

تعریف اسم بر اینها منطبق است، بر اساس تعریف اسم لفظ مفردی که داللت بر معنای مستقل به نفسه اینکه دلیل اول 

و غیر  فی نفسه االسم هو ما دل علی معنی مستقل»شد، بامیند و بر زمان معینی نسبت به آن معنا داللت ندارد، اسم کمی

از نظر « الم»ند، بدلیل اینکه این الفاظ مثل کمیاین تعریف بر مقطعات صدق « دالة علی الزمان المعین لذلک المعنی

در واقع چه معنایی است که باید این ویژگی را داشته باشد که مستقل  آنلفظی متشکل از سه حرف است ولی معنای 

 مان معینی هم از آن استفاده نشود.باشد و ز

که « ضرب»زنیم تا این مطلب کامالً روشن شود، مثالً در کلمه برای روشن شدن این مطلب مثالی از حروف دیگر می

، در واقع یک لفظ مفردی است که داللت بر یک معنای «ادض»وییم گمیوقتی ما « ض ر ب» متشکل از سه حرف است

است، یعنی ما در اینجا یک اسم داریم و یک مسمی، « ضرب»ند و آن معنای مستقل حرف اول از کلمهکمیمستقل 

، خود این یک معنای مستقلی است که داللت بر زمان معین «الحرف االول من کلمة ضرب» است، و مسمی« ادض»اسم

وییم یک حرف گمیرا « ضرب»به عنوان جزء اول از کلمه « ادض»یک اسم است، با اینکه ما « ادض»خودند، پس کمین
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الضاد یدل علی »وییمگمی، چون ضرب از این سه حرف تشکیل شده است، ولی وقتی ما بخواهیم حکایت کنیم است

 د.شومیهم ندارد، پس اسم که این یک معنای مستقلی است که داللت بر زمان « الحرف االول من کلمة الضرب

ند بر کمیداللت « الم»ند بر حرف اول از این کلمه، کمیداللت « الف« »الم»دراست، « الم»وزان در موردبر همین 

ند بر حرف سوم، این معانی مستقل هستند و داللت بر زمان هم ندارند، پس کمیهم داللت « میم»حرف دوم این کلمه، 

 د.شومیاسم است، این است که تعریف اسم بر آن منطبق « الم»یک دلیل بر اینکه 

 دلیل دوم

ند، کمیپذیرد، جمع و تثنیه پیدا مثالً اعراب میبر این حروف منطبق است،  این است که خصوصیات اسماءدلیل دوم 

هایی که در ، همه ویژگی«رأیت الفاً» یا « نظرت إلی الفٍ»  یا« الفٌ هذه»وییم:گمیون یا الفین، یا فان یا الفوییم: الگمی

 د، در اینها هم وجود دارد.شومییک اسم باعث اسمیت آن کلمه 

ام حروف مقطعه شهرت این دو دلیلی است که در تفسیر فخر رازی برای اسم بودن مقطعات ذکر شده است، هرچند به ن

 وییم اینها اسم هستند.گمیپیدا کرده اند، ولی به این دو دلیل 

 اشکال

 که از رسول خدا نقل شده است که: است. اشکال ناشی از یک روایت یک اشکالی ممکن است در اینجا به ذهن برسد

 ومیم حرف والم حرف ألف ولکن حرف الم أقول ال أمثالها بعشر والحسنه حسنه فله تعالی اهلل کتاب من اًحرفمن قرأ »

از رسول خدا نقل شده است که فرمودند: کسی که حرفی از حروف کتاب خدا را تالوت و قرائت کند برای او  ،«...حرف

« الف»حرف است، « الم»ویمگمیفرمایند که من ند، بعد رسول خدا میشومید و حسنه هم ده برابر شومیحسنه نوشته 

 حرف است.« میم»حرف است و « الم» حرف است،

اسم است مثل « میم»و « الم»و « الف»وید: این سخن با سخنی که شما گفتید سازگار نیست، شما گفتید گمیمستشکل 

« الم»و « الف»حرف است، ولی « الم»ویمگمیناند رسول خدا فرمودهنه مجموع این سه با یکدیگر، در ضرب، « ضاد»

هر یک اسم هستند.  «میم»و « الم»و « الف»ر حالی که نتیجه دلیلی که اقامه شد این هست که حرف هستند، د« میم»و 

 شد.بامیاین ناقض حرف شما 

 پاسخ

را اطالق کرده است این مجاز وید: اگر پیامبر بر الف و الم و میم عنوان حرف گمیفخر رازی در پاسخ به این اشکال 

الحرف االول من »یک لفظ است و معنای آن « الف»اسم است، به دلیل اینکه « الف»است و حقیقت نیست، چون حقیقتاً 
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شد، و اگر به آن اطالق حرف شده است مجاز است و اینکه یک چیزی که مربوط به احد المتالزمین بامی« کلمة الم

 ن هم مجاز مشهور است و اشکالی ندارد.است بر دیگری اطالق شود ای

« حم»، چه دو حرف باشند مثل«ق»و همه حروف مقطعه، چه یک حرف باشند مثل« الم»که  تحصل مما ذکرنا کله،ف

شد چون تعریف اسم بر آن بامیحرف نیست و اسم « ق»اینها همه اسم هستند، حتی « الم»چه سه حرف باشند مثل

اضافه، همه اینها در واسماء مثل جمع و تثنیه و مفرد و تنکیر و تعریف، وصف و اسناد و نیز خصوصیات  دشومیمنطبق 

اما فی الواقع اسم اند به نام حروف شهرت پیدا کرده مقطعاتشد، بنابراین با اینکه بامیمورد این حروف قابل تحقق 

 هستند.

 اعراب و بناء حروف مقطعه

 کنیم، مسئله اعراب و بناء این حروف است.مطلب دیگری که باید در مورد اینها بیان 

ند و اخری با مالحظه شومیاین حروف یا به تعبیر دیگر مقطعات تارة بدون اینکه عاملی بر سر آنها بیاید استعمال 

عامل، اگر عاملی بر سر اینها قرار نگیرد، ساکن است، و سکون آن نه به عنوان بناء و مبنی بودن، بلکه از باب وقف 

این سکون بخاطر مبنی بودن نیست بلکه معرب هستند ، اینها سکون دارند، «میم»یا« الم»یا « الف»وییمگمیقتی است، و

ند، اما اگر عاملی بر سر آنها بیاید، بسته به اینکه عامل چه عملی را در شومیمنتهی از باب وقف با این اعراب قرائت 

، یکوقت عامل جر بر «هذه الفٌ»د شومییم که یکوقت خبر واقع مورد این حروف اعمال کند اعراب میپذیرد، مثال زد

، بسته به اینکه چه عاملی بر سر آنها قرار «فاًرأیت ال»ندشومیو یکوقت مفعول واقع « نظرتُ إلی الفٍ»دشومیآنها واقع 

 نند.کمیپیدا پذیرند، یا حالت نصب یا جر یا رفع بگیرد، اثر می

 نتیجه آیه اول

هات این مطالب مربوط به معنای حروف مقطعه یا مقطعات الزم بود مطرح شود بیان کردیم، امّتقریبا مطالبی که درباره 

در مورد اسم بودن یا حرف بود اینها این حروف بود که عرض کردیم اینها از رموز قرآن هستند بین خدا و رسول؛ دوم 

 ورد اعراب اینها.بود که عرض کردیم اینها اسم هستند؛ و سوم در م

  «لِِّلْمُتَِّقِینَ هُدًى فِیهِ رَیْبَ لَا الْکِتَبُ لِكَذَ »آیه دوم

از آیه و مطالبی که در آیه مورد اشاره قرار  نیم و بعد یک معنای کلیکمیما طبق معمول ابتدا در مورد مفردات آیه بحث 

 خواهیم کرد. را مطرحیرد گمی
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 مفردات

« ذلک، کتاب، ریب، هدایت و هدی و متقین»کلمهدر این آیه چند واژه وجود دارد که آشنایی اجمالی با آنها الزم است؛ 

« کتاب و ذلک و هدایت»اهیم در اینجا تفصیالً راجع به خومیحال در اینجا فقط یک واژه شناسی اجمالی است، ما ن

ند، یک اجمالی در مورد کمیرا بیان کنیم تطویل پیدا ها ه این واژهبحث کنیم، اگر بخواهیم همه مسائل و مباحث راجع ب

 نیم.کمیرا عرض  مفردات این آیه و بعد معنای کلی آیه

 «ذلك».1

که « هذا»د، در مقابل شومیدانید اسم مبهمی است که بوسیله آن به دور اشاره ، همانطور که می«ذلک»در مورد کلمه

تواند مادی و د، این دوری و نزدیکی لزوماً حسی نیست، و میشومیسبب آن به نزدیک اشاره به اسم مبهمی است که 

یک اسم مبهم برای اشاره به بعید « ذلک»غیر مادی باشد، حسی باشد یا عقلی باشد، ولی این معروف و مشهور است که 

 در این آیه چیست؟« ذلک»که مشارإلیه  مطرح شدهبحث این است، آنوقت اینجا 

، بله اگر کتاب را «ذلک الکتاب»ویدگمیدارد که نظر قابل قبولی نیست، چون خودش « ملا»که اشاره به اند برخی گفته

 تواند اشاره به آن باشد ولی با ظاهر خود این آیه چندان سازگار نیست.بگیریم می« الم»به معنای آن 

 اشکال

د؟ ذلک برای اشاره به بعید شومیت که با ذلک به آن اشاره این کتاب مگر بعید اساست، « کتاب»اگر مشارإلیه ذلک 

 است ولی کتاب مشارإلیه حاضر است، در حالی که ذلک اشاره به مشارإلیه بعید دارد. این چگونه قابل توجیه است؟

 پاسخ اول

مشارإلیه حاضر است، کتاب توانیم بگوییم، چه کسی گفته است را ذکر کنیم میها اگر بخواهیم وجه مشترک پاسخ

تواند این یک وجه بعد آن می. 1 .تاب در واقع حاضر نیست، بعید استولی این کدرست است اشاره به کتاب دارد، 

باشد که مطالب قرآن اینقدر بلند و عالی است که دور از دسترس عقل و ذهن و فهم بشر در بدو امر است، یعنی باید 

 بعید است.است، ولی محتوی و مطالب این کتاب « کتاب»پس مشارإلیه ذلک تالش کرد تا به آن رسید، 

د، اهد به آن اشاره کنخومیکسی که یک وجه دیگر بُعد عظمت قرآن است، اینقدر قرآن عظیم و بزرگ است که . 2

 اشاره به آن عظمت و بزرگی است.

جود دارد این است که قرآن دفعتاً نازل نشده است، آنچه که در این آیه به آن وجه دیگری که برای بعد در اینجا و .3

ها و از زمان دور بر پیامبر نازل شده است، چون سوره طول سالد در واقع مجموع این کتاب است که در شومیاشاره 
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است، قبل از سوره بقره  بعد از هجرت پیامبر به مدینه، در طول دوازده یا هجده ماه نازل شدهو بقرة مدنی است، 

ند، در واقع اشاره به همه آیاتی کمیو آیات بسیاری در طول سیزده سال نازل شده بود، وقتی اشاره به کتاب ها سوره

 دارد که در طول این سالها نازل شده است.

اعم از بعد حسی و  در جواب اول در واقع ما با تحفظ بر اینکه ذلک، وضع شده است برای مشارإلیه بعید و بعد همپس 

 غیر حسی است، چند راه و طریق و وجه برای دور بودن مشارإلیه یعنی قرآن ذکر کرده است.

 پاسخ دوم

برای داللت به مشارإلیه بعید وضع شده است؟ ذلک هم در « ذلک»پاسخ دوم این است که اساساً چه کسی گفته است 

 »آیه مثالًد، در خود آیات قرآن گاهی ذلک برای اشاره قریب استعمال شده است، شومیبعید و در قریب استعمال 

مجئ سکرات  سخن از تواند مثال برای این معنا باشد، در اینجامی« تَحیدُ مِنْهُ کُنْتَ ما ذلِکَ بِالْحَقِِّ الْمَوْتِ سَکْرَةُ جاءَتْ

دارد که در آیه ذکر « الموت ةسکر»الموت در همین آیه ذکر شده است و ذلک هم اشاره به همین  موت است، سکرة

 در مشارإلیه قریب ذکر شده است.ه است و مشارإلیه آن بعید نیست بلکه شد

است، « کتاب»توان داد، اوالً اینکه در ما نحن فیه با اینکه مشارإلیه ذلک پس به طور کلی دو جواب به این اشکال می

نیست، بعید و دور است و وجه بعد و دوری آن را هم بیان کردیم؛ و جواب دوم اینکه مشارإلیه حاضر « کتاب»ولی 

اساساً ذلک فقط برای استعمال در مشارإلیه بعید نیست، هم در استعماالت عرفی و چه بسا از جهت وضع لغوی و هم 

 د.شومیشده و  در استعماالت قرآنی برای اشاره به قریب هم استعمال

 بحث جلسه آینده

 شااهلل جلسه آینده.ان« ذلک الکتاب»وییمگمی، «کتاب»اما واژه دوم

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للِّ»

 


