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چکیده
شماري را در عرصه علم و  آوران بیتاریخ ادب عربی نام

بعضی از آنان همواره اما ،ادب به تصویر کشیده است
وغ سرشار و شخصیت عظیمنباند و در این راستا جاودانه

(ع)، او را به نهایت رشد و کمال در همه یعلحضرت 
.دشاي که خود واضع علم و ادب گونهه ب؛ها رسانیدزمینه

ی یزیباوفکر مواجش، اندیشه زاللش، روح مصفایش
جریان سار سریان وبیانش ما را بر آن داشت تا در سایه

این بیکران باشیم.اي از این اقیانوس فیوضاتش شاهد قطره
همقاله با رویکرد تحلیلی و توصیفی به حروف معانی مرکب

پردازد تا تحول میالبالغهدر نهج(ع)در بیان نورانی امام
معانی ناشی از ترکیب حروف را از نزدیک مورد پژوهش 

، )َبَلى(جوابحرف، )َأالَ(استفتاحوتنبیهحرفقرار دهد.
جزمحرف،)لکنَّ(ستدراكاحرف، )کأنَّ (تشبیهحرف

) َهالَّ (،)أالّ(تحضیضحروف، )َلنْ(نصبحرف، )لمَّـا(
از )إمـَّا(عطفحرف، )کالَّ(زجروردعحرف، )َلوْالَ(و

البالغه است. در این شده در نهجواردۀحروف معانی مرکب
پژوهش، آراء و نظرات، پیرامون آنها مورد بررسی نحوي 

هاي پژوهش تغییرات معانی پس از فتهقرار گرفت و از یا
و »إذما«ه ـانی مرکبـروف معـاده از حـترکیب و عدم استف

البالغه است.در نهج»لوما«

.هالبالغمرکب، نهجحرف، معانی، :هاکلیدواژه

.نوردانشگاه پیام،استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی.1
saebikhoshnevis@yahoo.com

The Letters of the Semantics in
Nahj ol-Balagheh

Fakhri Saebi Khoshnevis1

Abstract
The history of Arabic literature in science and

literature has enriched many names, but some

of them are always eternal. In this regard, Mola

al-Muvahhedin Amir al-Mum'inīn Ali (AS),
his innovations, and his excellent character,

completed him. And the founder of science was

syntax. Thought, science, beautiful soul,

beautiful expression, possibility to search for a

drop of this great ocean. This paper describes

an analytical and descriptive approach to

Imam's symbols in Nahj ol-Balagheh to

examine changes in the meaning of the letters

after the composition]) َلکنَّ(، )کأنَّ (، )َبَلى(،)أَال(،

ـَّا(، )وْالَلَ (and)هَالَّ (،)أالّ (، )َلنْ(،)لمَّـا( ] )کالَّ(، )إم

compound meanings that come in Nahj ol-

Balagheh. In this research, the views of them

were examined grammatically. And from the

findings of the research, the meanings of these

letters change after composition, and the letters

of the meanings are not in Nahj ol-

balagheh "إذما" and ."لوما"

Keywords: Letter, Mean, Composite,

Nahjolbalaghe.
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لهئمقدمه و بیان مس
در زبان کالمۀگانیکی از اقسام سهحرفاساس، در 

را با »کافیه«باب الحروف ،حاجبابن. عربی است
بیان »هکافیشرح ال«تعریف آن آغاز و جامی آن را در 

» الحرف ما دّل علی معنی فی غیره«ده است:کر
حرف آن است که داللت کند بر )، 196هـ، ص1094(

به تنهایی معناي مستقلی . حرفمعنایی در چیزي دیگر
ابن انباري ه معناي جمله است.کنندولی کامل،ندارد

از ابواألسود دئلی و ایشان به نقل از امام علی(ع) در 
فعل والکالم اسم و«ده است:کرنقل االلباءهةنزکتاب 

حرف، فاالسم ما أنبأ عن المسمی والفعل ما أنبأ به 
» 24قال لی: انح هذا النحووالحرف ما جاء المعنی و

خوندآراستانیادر.)70: 1381م،یالندابن؛ 5: 1998(
و»الفاظ«مبحثدراألصوليةکفامؤلفیخراسان

األصولعلمویالوثقةعرومؤلفيزدیدکاظمیس
ازبرگرفتهواقعدر»النحوهذاانح«جملهکه معتقدند

األسودأبوبهشانیاکهاست) ع(یعلحضرتکالم
.فرمودندیإملیلئد

مقابل اسم ،حرفدند کهکرگونه تعبیر بعضی این
و فعل است و آن را حروف معانی لقب دادند. در 

.نحو اختالف استيتعداد حروف معانی نزد علما
جامی، ئيةیا الفوائد الضیاافيةفوائد واین عدد در کتاب 

از معانی الحروفحرف است. در کتاب 90حدود 
حرف، در 41هروي از هيةحرف، در األز68رمانی 

ازالجنی الدانیحرف، در 95مالقی از رصف المبانی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. روي أبواألسود قال: دخلت علی أمیرالمؤمنین (رضلع، أي: رضی 24

فقلت: ما ه(رضلع) فوجدت فی یده رقعاهللا عنه) علی بن أبی طالب
کالم العرب فوجدته قد فسد : إنی تأملت هذه با أمیرالمؤمنین؟ فقال

فأردت أن أصنع لهم شیئًا -یعنی األعاجم–هذه الحمراء بمخالطه
وفیها مکتوب: الکالم قعةیرجعون إلیه ویعتمدون علیه. ثم ألقی إلی الر

99هشام ابناز مغنی اللبیبحرف، در 105مرادي 
فقهحرف، در 102ابن فارس از الصاحبیحرف، در 
از اإلتقان، در ةأدا38ثعالبیاز بيةوسّر العراللغة

137زجاجیاز حروف المعانی، در ةأدا112سیوطی 
).43: 1406است (الزجاجی، ةأدا

نحویون حرف را به اشکال و انواع مختلفی 
گروهی از آنان حروف را از نظر تعداد .دندکرتقسیم 

رباعی و،ثالثی،ثنائی، یعنی أحادي؛اندتقسیم کرده
انجام »الدانیالجنی«گونه که مرادي در همان.خماسی

داده است و برخی آن را به محض و مشترك تقسیم 
که آن حروف فقط دند. منظور از محض این استکر

اما مشترك ،شوندعنوان حرف واقع میه در کالم ب
دو مشترکند یعنی حروفی که بین اسماء و أفعال یا هر
جواهر األدبو نمونه این تقسیم حروف را إربلی در 

انجام داده است و گروه سومی آن را به عامل و 
مانند مالقی که در .دندکردو تقسیم غیرعامل و هر

گروه چهارم حروف .انجام داده استنیرصف المبا
را به بسیط (که آن اصل است) و مرکب (که فرع بر 

مانند أبو حیان که در .دندکراصل است) تقسیم 
ا:تبییعیش، کار برده است (ابنه بارتشاف الضرب

643ابن یعیش متوفاي . )1403:448اإلربلی، ؛1/28
،صلشرح المفاز بزرگان نحو و صاحب کتاب و هـ

زیرا بسیط ؛مرکب فرع بر واحد استکه معتقد است 
: 1414العکبري،؛ 1/65همان: قبل از مرکب است (

اسم وفعل وحرف، فاالسم ما أنبأ عن المسمی والفعل ما أنبأ به والحرف 
ذا النحو وأضف إلیه ما وقع إلیک و... ما جاء المعنی وقال لی: انح ه

.)70: 1381، ابن الندیم؛1998:5(األنباري، 
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- (ابن) و ترکیب در دو جزء است نه بیش از آن2/33

- را حروفو در ادامه برخی آن)8/80تا: بییعیش،

هالمبانی و برخی دیگر حروف معجمالمعانی و حروف
قطه) و بعضی به مصوت و (نقطه دار و بی نهو مهمل

دند و هرکدام به وجهی از وجوه کرصامت نامگذاري 
،ما آنچه در این مقال مورد نظر ماست، اآن اشاره دارند

اي است که در کالم امیر عرصه حروف معانی مرکبه
- علم و بیان  موالي متقیان حضرت علی (ع) در نهج

این حروف پس از البالغه مشاهده شده است و
صاحب معانی جدیدي شدند که تا قبل از آن ترکیب، 

داراي آن معنی نبودند.

پژوهشنهیشیپ
يادیزينحوکتب،یعربادبمختلفمکاتبدر

رامونیپمستقلطوره بایآنضمنکهشدهنگاشته
علمیف(فيةالکاکتابمانند. استشدهبحثحروف

) والخطوفیالتصریعلمیف(فيةالشاو) النحو
معروفحاجب،ابناز فيةالکاشرحفیئيةایالضالفوائد

ابناز اإلنصاف؛يشجرابناز یأمال؛یجامشرحبه
یبمعانفيةالواحتفة؛يمراداز یالدانیالجن؛يانبار

؛یزجاجاز یالمعانحروف؛یصفاقسازالحروف
؛یمالقاز یالمعانحروفشرحیفیالمبانرصف
رضیاز جبالحاالبنۀیالکافیعلیالرضشرح

از الحروف؛رافییساز هیبویسکتابشرح؛ياسترآباد
... .ويالنحوفالحابن؛یفاراب

) لوال(عنوانباقادردهیناهخانمازيانامهانیپا
عنوانبايانامهانیپاو... ،هواللغالمجیدالقرآنفی

از)الحروفباب(الجامیشرحهیتحشوحیتصح
فیازیمعان«مقالهوسینوخوشیصائبيفخر

محمدرضایعلاز»هیالعربفیعادلهایماوهیالفارس

حرفکیکدامهرکهاستموجود... وییرضا
امادند،کرپژوهشاعمطوره براحروفایمشخص

طوره بکهاستنیادرپژوهشنیازیتماوجه
درهمآنمرکبه،یمعانحروفمحورحولیتخصص

ون،ینحويآرابهاشارهضمنوپردازدیمالبالغهنهج
قرارينحوپژوهشموردینورانکتابنیادرراآنها

یمعانحروفمورد،9یبررسنیاطبق. دهدیم
فیشرکتابدرحضرتینوراناناتیبدر،همرکب
.میپردازیمآنهاشرحبهکهشدمشاهدهالبالغهنهج

روش پژوهش
یفیتوص-یلیتحلبا رویکردپژوهشاین

)analytical ( البالغهنهجبه حروف معانی مرکبه در
برداري اي و فیشپرداخته است و به شیوه کتابخانه

ه است.شدتهیه و تدوین 

ناسی پژوهششمفهوم
:حرف: در لغت: َحرَفَ یَحرِفُ حرفاً الشیء عن وجهه

یعنی آن چیز را از  حالت خودش تغییر داد و کج کرد 
یء یعنی از آن چیز به یک سو شد و عن الشَحرَفَ و 

دگاهیدازباب الحاء) و /1384(معلوف، کناره گرفت
استجانبوطرفيمعناه بهشامابنومنظورابن

و در اصطالح نحوي: کلمه اي ) 14:تایبهشام،ابن(
است که به تنهایی داراي معنی نبوده و رابط بین اجزاء 

کالم باشد.
َیعنی عَنیًا، یعنی مقصود از معانی: در لغت: عََنی 

یک چیز، معناي کلمه، مدلول یک لفظ، مضمون سخن 
و باب العین)/1384(معلوف، و معناي گفتار است

یک يدر اصطالح نحوي: به حروف هجاء که در اجزا
حروف مبانی و شوند مثل أ، ب، ت...کلمه داخل می
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شوند مثل فی، کالم داخل میيبه حروفی که در اجزا
جمع »معانی«شود. ، بل... حروف معانی گفته میهل

است.»معنی«کلمه 
مرکب: در لغت رکََّب یُرَکُِّب تَرکیبًا الشیء یعنی 

/(همانآن چیز را بر روي هم سوار و ترکیب کرد
الراء) و در اصطالح نحوي: کنار هم قرار گرفتن باب

دو یا چند جزء را مرکب گویند. 
معناي راه روشن و واضح : در لغت به هالبالغنهج

است و در اصطالح به مجموعه سخنان امام علی (ع) 
.آوري شده گویندکه به کوشش شریف رضی جمع

این کتاب شامل بیانات نورانی و گرانمایه امیر عرصه 
علم و بیان، أمیرالمؤمنین (ع) است که در قالب خطب، 

کلمات قصار تدوین شده است.وهانامه

هدف پژوهش
پژوهش به بررسی حروف معانی مرکبه به کار این 

یمعانتحولتا ،پردازدمیالبالغهنهجشده در گرفته
مورددر این کتاب شریف راحروفبیترکازیناش

.دهدقراربررسی نحوي

)استفتاح (أَالَ حرف أول: حرف تنبیه و
خُِلَعتْ وَ لَُهاَأهْ عَلَیْهَاُحِملَ ُشُمسٌ خَْیلٌ اْلخَطَاَیاإِنَّ وَ أَلَا

َأَال وَإِنَّ التَّْقَوى مَطَاَیا ُذُلٌل، النَّارِ ِفیبِِهمْ فََتقَحََّمتْ ُلجُمَُها
(خطبه .اجلَنَّةُحِملَ عَلَْیهَا َأهْلَُها، وَأُعُْطوا أَزِمَّتَها، َفَأْوَرَدْتُهمُ 

(خطبه .َبةِ هْ ) َأالَ َفاعَْمُلوا ِفی الرَّغْبَۀِ کَمَا َتعْمَُلونَ ِفی الر16َّ
.[أال بر سر حرف آمده])28

َیرَى بَِها ِبةِ أََال الَیَْعِدَلنَّ َأَحدُُکْم َعِن الَقرَا

.) [أال بر سر فعل آمده]23(خطبه َصةَ الخََصا
) [أال بر 28(خطبه أَالَ َعاِمٌل لَِنفِْسهِ قَْبلَ َیْومِ بُْؤسِهِ

.سر اسم آمده]
در ابتداي )ع(شود امام گونه که مشاهده میهمان

،که حرف تنبیه و استفتاح است»أال«جمالت فوق از 
و هاین حرف از حروف معانی مرکب.دندکراستفاده 

مانند حرف زائد است و از همزه استفهام و حرف نفی 
ترکیب یافته است و از آنجا که همزه استفهام نیز »ال«

- نفی در نفی به اثبات بدل می،کندداللت بر انکار می

اما این نوع ترکیب حاوي پیام تأکید و تحقیق ،دشو
تا غفلت آیددر کالم امام است و در ابتداي کالم می

415هروي متوفاي سامع را قبل از ذکر مطلب بزداید.
سال پس از امام (ع) در همین باب 374یعنی ،ق

افتتاحا للکالم تنبیها و»أال«آورده است: تکون
.)1391:165(الهروي، 
توانیم به این نکته قت در کالم امام (ع) میبا د

ه حرف و ب،فعل،پی ببریم که حرف تنبیه بر سر اسم
،یا طلبیه أعم از أمرهت خبریطور کلی بر سر جمال

و امام به جهت آیداستفهام و تمنی و غیر آن می،نهی
تأکید و جلب توجه مخاطب از این حرف استفاده 

کید خطا أبراي تفهیم و تدند. در مثال اول امام (ع) کر
و تقوي، به مخاطب از این حرف به صورت جدا جدا 

افسارکهسرکشنداسبانخطاهادانیدب«کار بردند. ه ب
جهنمبهتابرندمىپیشبهراخودهاىسوارهگسیخته

استراهوارهاىمرکبتقواکهباشیدآگاه. کنندوارد
درشده،سپردهآنهاهاىسوارهدستبهمهارشانکه

وحقوضعاین. نمایندمىبهشتواردراآناننتیجه
.»استباطل
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دوم: حرف جواب (بَلَى)حرف
ةُ اْلآخِرَ الدَّارُ ِتلْکَ َیقُولُ سُبَْحانَهُ اللَّهَ َیْسَمُعواَلمْ کََأنَُّهمْ 

وَ َفساداً الوَ اْلَأْرضِ ِفیعُُلواُیرِیُدونَالِللَّذِینَ نَجَْعلُها
.لِْلمُتَّقِینَ ِقَبةُ عاالْ 

لَکِنَّهُمْوَوَعَوْهَاوَسَمِعُوهَادْـلَقَاللَّهِوَبَلَى
هَاـرِجُـْزِبمْـرَاقَهُوَمْـأَعْیُنِهِیـفِدُّنْیَاـالتِـحَلِیَ

.)3(خطبه 
در کالم امام حرف جواب و مرکب از »بلی«

الزم به ذکر .استهزائد»ألف«و » بل«حرف عطف 
که مناسب است بر این حرف به دلیل نیابتش از است 

- بعد از نفی می»بلی«جمله وقف شود. حرف جواب 

.کندجمله را به مثبت تبدیل میآید و
از .این حرف به ایجاب نفی اختصاص دارد

.کندنقض می) یَسْمَعُوالَمْ(نفی  کالم قبل را ،رواین
ر براى اى دیگدسته:فرمودند»بلی«امام (ع) قبل از 

حق سر پیچیدند گویا ریاست و مقام از اطاعت
سرزمین «فرماید:نشنیده بودند (نفی) که خداوند می

ایم که خواهان فساد کسانى برگزیدهآخرت را براى
از آن عاقبت نیک،در روى زمین و سرکشى نباشد،

امام (ع) در این هنگام از واژه .»پرهیزکاران است
و فرمودند چرا خوب شنیده دند کراستفاده »بلی«

(ایجاب) و خوب آن را حفظ داشتند، ولى زرقبودند
برق دنیا چشمشان را خیره کرده و جواهراتش آنها و

را فریفته بود!

) کأنَّ حرف سوم: حرف تشبیه (
.)34(خطبه َتعْقُِلونفََکأَنَّ قُُلوبَُکْم َمْأُلوسٌَۀ، َفَأنُْتْم الَ 

.)88مِْنُهْم إَِماُم نَْفسِِه (خطبه کَأَنَّ ُکلَّ امِْرىء 
مِنُْکمْ عَالَِئُق ، وَاْنقََطعَتْ هِ لِقَتُْکمْ َمخَالِبُ اْلمَنِیَّفََکأَنْ َقدْ عَ

.)85(خطبه هِ اْالمْنِیَّ

و در معناي تشبیه »أنّ «و »افکـ«مرکب از »کأنّ «
جمله اول در اصل چنین بوده مثالً .کار رفته استه ب

یعنی ،، اما چون اراده تأکید خبرهألوساست: قلوبکم کم
به آن اضافه  شده »إنّ «شده جنون و دیوانگی و اختالل 

سپس به دلیل ».هإّن قلوبکم کمألوس«یعنی ؛است
کاف تشبیه به اول کالم منتقل شده ،مبالغه در تأکید
چون حرف جر بر ،دشمفتوحه »إنّ «است و همزه 

کیبش در معنا نیز شود و با ترمکسوره داخل نمی»إنّ «
قلوب شما گرفتار اختالل و جنون یعنی قطعاً کرد.أثر

شنوید. هاي مرا نمیکنید که حرفشده و تعقل نمی
د.شونیاز میپس از ترکیب از متعلق بی»کأنّ «

،أخفش،سیبویه،خلیلکه شایان ذکر است 
»کأنّ «فراء و ابن جنی بر مرکب بودن ،جمهور بصریین

زجاج نیز در .)1404:138ابن فالح، (اجماع دارند
،ده که اگر خبر جامد باشدکراین زمینه نظراتی را ارائه 

براي تشبیه و اگر خبر مشتق بود براي شک »کأنّ «
).4: 1996رضی، است (است و گاه براي تحقیق 

را در بعضی جمالت، »کأنّ «کوفیون و زجاجی معنی
شبیه در دانند و بصریون معناي توجوب و تحقیق می

نیز بعضی .)1404:147(ابن فالح، آن را قبول دارند
گوید:مالقی میمثالً.استبسیط »کأنّ «که ندمعتقد

: اصل در الفاظ بساطت است و ترکیب فرع اوالً
اعتماد به اصل افضل است و کسی به سوي واست

رود جز براي ضرورت و در این قسمت دلیلی فرع نمی
نشد.بر عدول از اصل یافت 

کاف حرف جر ،مرکب باشد»کأن«: اگر ثانیاً
و عدم تعلق پس به چه چیزي متعلق شود؟.است

حرف جر خالف اصل است.
که الزم است »أنّ«: اگر کاف داخل شود برثالثاً

در .با صله در موضع مصدر مجرور به کاف باشد»أنّ «



1397تابستان، 23پیاپی ،سوم، شماره ششم، سال »هاي ادبی و بالغیپژوهش«فصلنامه 106

د و احتیاج به این است شواین هنگام کالم ناقص می
-209: 1395،یمالق(دشوبه نحوي کامل که کالم 

208(.
-گونه که در سومین کالم امام مشاهده میهمان

ز نی»َکَأنْ «صورت مخفف ه ایشان این حرف را ب،یدینما
آناسمدر این صورت،.اندآوردهشانینورانانیبدر

. در استآنازپسۀجملخبر،ومحذوفشأنریضم
رح رصف المبانی فی شدر ،»کَأَنْ «بحث اعمال یا اهمال 

یحکمخمففةإذا کانت «چنین آمده است: حروف المعانی
من األحکام ةالمشدد"أنّ "أیضا علیها بما یحکم علی 

اهرا فی بابها، إال أنها یجوز أن یکون اسمها ظةالمذکور
مالقی .)211: 1395لمالقی، ا(» و ضمیر أمر و شأن

م آن، ضمیر داند که  اسضمن پذیرش اعمال، جایز می
شأن یا اسم ظاهر باشد.  

)   لکنَّ حرف چهارم: حرف استدراك (
، ْسِن َثوَابِِه َلمُنْتَِظٌر رَاجوَإِنِّی ِإَلى لَِقاِء اِهللا َلُمشَْتاٌق، َوِلحُ 

سُفََهاُؤهَا وَُفجَّاُرَهامَّةهِذهِ االْ]أَنْ یَِلیَ [أَْمرَ َولکِنَِّنی آَسى
.)62(نامه 

وََوَلُدكَ، َولِکنَّ الْخَْیرُ أَنْ یَکُْثرَ مَاُلکَفقال: لَْیسَ
.)94اْلخَْیَر أَْن یَکْثَُر عِْلُمَک (کالم 

عَْنکُْم َما وََسمِعُْتْم َوَأَطعُْتمْ، َولِکْن مَْحُجوبٌ 
.)20به (خطعَایَُنوا، وََقرِیٌب مَا ُیطَْرُح الِحجَابُ!

است نهج البالغهنیز از حروف مرکبه در »لکنّ «
که  ناصب مبتدأ و رافع خبر است و از نظر لفظ و معنا 

األنباري،؛51-1404:52، شبیه فعل است (الزجاجی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. مرحوم آیۀ اهللا ابراهیم مراغی (صائنی خوشنویس) از علماء حوزه 25

ریالتغانیبإناعلمده است: کرعلمیه قم در حاشیه جامی چنین تقریر 
اللفظیریتغاوجدکلماعنییلقمطوخصوصعموموالمعنوياللفظی

از . بنابراین،)54، 8تا: بی، یعیشابن؛1377:148
(ع) از کالم امام .حروف ناسخه و مشبهۀ بالفعل است

عامل حرف راشود که امام اینچنین مستفاد می
بر این ،جز فراءه پس از امام بةاند و اکثر نحادانسته

معتقدند که راز عمل کردن این حرف ةاند. نحاراه بوده
گردد و عرب هرگاه نون آن به قضیه ترکیب آن برمی

بوده »إنّ «زیرا اصلش ؛آن را عامل دانسته،مشدد باشد
ی زائدة بر آن وارد شده پس همگ»الم و کاف«که 

گونه که ابن همان.اندروي هم یک حرف واحد شده
) هالفوائد الضیائی(حاجب در کافیه و جامی در شرحش 

اما ،نزد بصریین مفرده است»لکنّ «اند که نقل کرده
مکسوره »إنّ «و »ال«کوفیین معتقدند که مرکب از 

بوده »ال کإنّ «مصّدره به کاف زائده است و اصلش 
براي »إنّ «همزة کاف نقل وهمزه به سوي ةپس کسر

»لکنّ «که د، ولی فراء معتقد است شتخفیف حذف 
بوده که همزه به جهت تخفیف ساقط »لکن أنّ «اصلش 

د. شو نون به جهت ثقل اجتماع نونات حذف 
مفید فایده »ال«ده که کرجامی چنین استدالل 

،از این جهت که مابعدش مانند ماقبلش نیست،است
براي تحقق »إنّ«، اما و اثباتاًست نفیاً ابلکه مخالف آن

وسط دو کالم متغایر »لکنّ «مضمون مابعد است و 
مالعصام اسفرائینی از شاگردان .]و اثباتاً آید [نفیاً می

جامی نظرش بر این است: الزم نیست این دو متغایر 
اسبتی ـهم منبلکه همین که با،باهم متضاد باشند

گوید: ام میـهشابن.25کندنداشته باشند کفایت می
براي رفع توهم جمله قبل و معناي استدراك از »لکنّ «

اگر ) و1/249: 1386،هشامشود (ابنآن فهمیده می

وجدوکلماجئیولمعمرلکندیزجاءنی: نحوالمعنويریتغاوجدی
.حاضرعمرالکنمسافردیز: نحواللفظیریتغاوجدیالالمعنويریتغا
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مخفف شود بنا بر نظر جمهور ملغی از عمل »لکن«
همراه »واو«د و جایز است در هر دو صورت با شومی

له به جمله است یا یا عاطفه جم»واو«باشد که این 
مانند .نمونه آن بسیار استالبالغهنهجکه در هاعتراضی

کالم سوم امام (ع) در این بحث.

): حرف جزم (لمَّـاحرف پنجم
.)56فَلَمَّا رََأى اُهللا ِصدْقََنا أَْنزََل ِبعَُدوَِّنا اْلکَبَْت (خطبه 

در کالم امام (ع) نیز از حروف معانی مرکبۀ »َلمَّا«
زائده »ما«و هجازم»لم«است که از هو نافیهلعام

، لمّاي هترکیب یافته و انواع آن چنین است: لّماي نافی
.هو لّماي تعلیقیهإستینافی

این است که رساننده معناي »َلمَّا«علت ترکیب 
ی یی آن بار معنایبه تنها»لم«چرا که ؛جدیدي باشد

کیب شاهد را ندارد. ضمن آنکه به سبب این تر»َلمَّا«
یعنی تغییر از حرف بودن به ؛تغییر دیگري نیز هستیم

گیرد و در می»حین«سوي اسم بودن آنجا که معناي 
گاه متضمن معناي شود ومعناي ظرف استعمال می

مثل .کندد که اقتضاي جواب میشوشرط نیز می
ه بهاستثنائی»إالّ «وگاه در معناي »َلمَّاجئتنی أکرمتک«

مانند آنچه که در کالم خداوند متعال آمده .رودکار می
).14/الطارق(» إِْن ُکلُّ نَْفٍس لَمَّا َعلَیَْها َحاِفظٌ «:است

حرف ششم: حرف نصب (َلْن) 
ةِ َرِحم، وََعاِئدِصَلةِ َحقٍّ، وَةِ َلنْ ُیْسِرعَ َأَحدٌ َقبِْلی ِإَلى َدْعوَ 

.)139(خطبه  کَرَم
َلنْ تَْبلُغَ أََملََک، َوَلنْ َتْعدُوَ َأجََلَک وَاعَْلمْ یَقِینًا، َأنَّکَ 

.)31(نامه 

از حروف نافیه مرکبدر جمالت امام (ع)»لن«
و ناصبه است که معناي فعل مضارع را به استقبال 

دهد.اختصاص می
»أن«نافیه و »ال«را مرکب از »لن«خلیل و کسائی 

»ألف«دانند که همزه آن به سبب تخفیف و ناصبه می
ولی سیبویه ،ساکنین حذف شده استيبه سبب التقا

بسیط است نه مرکب و »لن«و جمهور معتقدند که 
اي دیگر گونهه کنند. فراء بدالیلی نیز بر آن اقامه می

است که ألفش به نون تبدیل »ال«همان »لن«:گویدمی
شده است که براي این ادعاء دلیلی مطرح نکرده است.

(َهالَّ) و (َلوْالَ) ،)أالّضیض (حرف هفتم: حروف تح
.)16وَکََفى بِاْلَمرِْء جَهًْال َأالَّ َیعِْرَف َقْدَرُه (خطبه 

السالم): فَهَالَّ احْتََججْتُْم عَلَْیِهمْ: ِبأَنَّ (علیهقال
(صلى اهللا علیه وآله) َوصَّى بِأَْن ُیْحَسنَ ِإَلى رَُسوَل اهللاِ 

.)67ُمِسیئِِهْم؟ (خطبه مُْحسِنِهْم، وَیُتََجاَوَز َعنْ 
ِمْن َذهَب؟ (خطبه ةٌ فَهَالَّ ُألِْقَی َعلَیِْهمَا أََساِورَ 

192(.
ِبُوُجودِ النَّاصِِر ْحلُجَّةِ قَِیاُم اَوَلْوَال ُحُضوُر اْلحَاضِر

وَ َظاِلمٍ ِكظَّةِ عََلىُیَقارُّواَألَّااْلعَُلمَاءِ عََلىاللَّهُ َأخَذَ مَاوَ 
َلَسقَیْتُ وَ غَارِِبهَاعََلىحَبَْلهَاَلَألْقَْیتُ َمظُْلومٍ َسغَبِ لَا

.)3(خطبه َأوَّلَِهابِکَْأسِ آِخَرَها
عِْنَد لَِقاِئی الَْعُدوَّ ـ َوَلْو ةَ وَاِهللا َلْوَال َرجَاِئی الشَّهَادَ 

ثُمَّ َشخَصُْتعَنُْکْم، فََال ِلی ِلقَاُؤُه ـ لََقرَّبُْت رَِکاِبیقَْد ُحمَّ
.)119(خطبه مَا اخَْتَلَف جَُنوٌب وََشمَالطْلُبُُکمْ أَ 

- حروف تحضیض مرکبند و در صدر کالم می

بر فعلی در گذشته، توبیخ (سرزنش) تا مخاطب را آیند
یجام.کنندتحضیض و ترغیب ،و بر اکرام او در آینده

ضیتحضحروفاگرکهمعتقد استهیکافشرحدر
قیتشوولومبرداللت،شودداخلیماضفعلبر
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گذشتهدرکهیعملیعنی؛داردعملتركبرمخاطب
ندهیآدرمجدداً مخاطبدارداحتمالیول،شدهانجام

برقیتشوبرداللتمضارعفعلدرودهدانجامش
امريمعنابهمضارعیعنی؛استفعلطلبوانجام
عباس حسن .)125: 1392س،یخوشنویصائب(است

بر فعل "ادات تحضیض"تی که در صور«گوید:می
زمان آن را به آینده اختصاص ،ماضی وارد شوند

همابن حاجب . )479تا: عباس حسن، بی(» دهندمی
بعد از این حروف اشاره یا تقدیراً لفظاً رافعل لزوم 

معمول فعل را نیز به آن «ولی صفاقسی .کرده است
زیدًا ده است. مانند هلّا ضربت زیدًا و هلّا کراضافه 
.)262:هـ1418صفاقسی، (:ضربت
معنی ه بهیا مفسرهمصدری»أن«مرکب از »أالّ «

که نون به الم قلب شده و در استه، نافی»ال«و »أي«
»أالّ «آمده است که الجنی الدانیدر .هم ادغام گردید

باشد و هاء به همزه بدل »هالّ «احتمال دارد اصلش 
»أن«اهی مرکب از گ»أالّ «که جایز است .شده است

الءباهمفسریاهاز مثقلهمخففیامصدریه ناصبه فعل 
-510: 1413(المرادي،» تعدلواأالّ «مانند.باشدهیناف

حرف تحضیض »أالّ «که ). مالقی نیز معتقد است 509
باید ،اگر بر سر اسم آمدآید وبراي افعال میاست و

دل از هاء ب»أالّ «همزه در ت وففعلی را در تقدیر گر
أّال «اما در ،بوده است»ماه«که اصلش »ماء«مثل . است

براي همین ناصبه بر نافیه داخل شده و»أن«،»تعدلوا
، نافیه »ال«فعل منصوب به حذف نون شده است و

مالقی، (زائده است براي وصول عامل به عملش
را به دو »أالّ «خطیب ابن نورالدین، .)85-84: 1395

گوید اگر میکند واستعمال میهمرکبوهوجه مفرد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.دندکرنقلرامطالبمغنیوهیاألزه،القرآنمجازکتبازشانیا.26

ر ادوات تحضیض اختصاص به یمانند سا،مفرده باشد
مانند قول خداوند ،باشدهاگر مرکبجمله فعلیه دارد و

است و»ال«و»أن«که مرکب از » أّال تعدلوا«. است
، گاه نافیه، »ال«یا ناصبه یا مفسره است وهمخفف»أن«

خطیب ابن نورالدین، (26ستگاه زائده اوهگاه ناهی
1414 :101(.
هیاستفهام»هل«در دومین کالم امام (ع) از »هالّ «

ترکیب یافته است و حضور فعل ماضی هنافی»ال«و 
پس از آن در کالم امام (ع) داللت بر لوم مخاطب 

است.
»ال«و هامتناعی»لو«مرکب از ،هي امتناعی»لوال«

وشرطوجودنیباطارتبجادیابه منظور.استهنافی
داراي جواب است و بر سر که معموالً جوابامتناع

آید.می»لَ «جواب آن 
وهیاسمیاول.آیدگاه بر سر دو جمله می»لوال«

در این ؛استوجودامتناعهماننیاوهیفعلیدوم
حالت مرکب است و در واقع ربط امتناع جمله دوم به 

بعداسموست جمله اول از جمله وظایف ترکیبی او
دربتهالودانندیممرفوعومبتدامعموالً را»لوال«ز ا
نییبصر.استاختالفنیینحونیبلوالازپسعرابإ

- یممرفوعتیفاعلبربناراآننییکوفومبتداراآن
ختِن یعنی امتناِع اندا:، مانند جمالت امام (ع)دانند

ود ه خاطر وجریسماِن شتر خالفت بر کوهانش، ب
کنندگان و تمام شدن حجت و حضور فراوان بیعت

عهد با خدا در برابر ظالمان و حمایت از مظلومان 
است.

اگر لوال بر سر یک جمله بیاید در این حالت «و 
: نند و انواعی دارد: لوالي تحضیضیهداآن را بسیط می
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/نمل(» َتْستَغِْفُرونََلْولَا«مثل .استشدتباطلبيبرا
: استغفروه. یعنی).46

مثل: .ی استنرمباطلبيبرا:لوالي عرضیه
. )10/منافقون(»َأخَّْرتَِنیَلْوَلا«

:  که اختصاص به فعل هو تندیمیهلوالي توبیخی
/نور(» شَُهدَاءَ ِبَأرْبَعَۀِ عَلَْیهِجَاُءواَلْوَلا«مثل .ماضی دارد

13.(
أُْنِزلَ َلْوَلا«مثل: .: به معنی هالّهلوالي استفهامی

.)7/فرقان(» مََلکٌ إِلَیْهِ 
کانَتْ الَفَلوْ «مانند:  ».لم«: به معنی هلوالي نافی

: 1433(خلیفه الشوشتري،) 98/یونس(» آمََنتْ قَرْیَۀٌ 
70-66(.
؛استهمغیر»ما«و هامتناعی»لو«مرکب از »لوما«

یعنی تغییردهنده معناي حرف از آن معنی که برایش 
- نهجدر »لوما«که سوي معناي دیگرهوضع شده ب

.نیامده استالبالغه

)الَّ کحرف هشتم: حرف ردع و زجر (
.)28مِنْکُْم (نامه کَالَّ وَاِهللا لََقد َعلَِم اُهللا الُْمَعوِّقِینَ

َجاِل، کَالَّ وَاهللا، إِنَُّهمْ نَُطٌف ِفی َأصْالَِب الرِّ 
.)60(خطبه وَقََرارَاِت النَِّساءِ 

تشبیه و »کاف«، مرکب ازالبالغهنهجدر »کالّ «
خاطر تقویت معنی و دفع ه ب»الم«است که هنافی»ال«

ترکیب توهم بقاء معناي دو کلمه مشدد گشته است.
و دیگران این حرف به ثعلب نسبت داده شده است

زجاج و اکثر بصریین آن را ،مبرد،خلیل،مانند سیبویه
(ابن هشام، اننددبسیط و در معناي ردع و زجر می

رسد و بیان این نکته ضروري به نظر می)1386:207
آیه قرآن کریم در این مورد اثري از 33که با وجود 

، باقی نمانده است)تشبیه و نفی(معنی قبل از ترکیبش 

که در پاسخ (ع)کالم اول امامدر»کالّ «اما معانی 
جهت به ،معناي أالي استفتاحیه داردمعاویه فرمودند،

کید در مضمون جمله یعنی چنین نیست، بلکه یقیناً أت
در»کالّ «شناسد. خدا مانعان از جنگ را از بین شما می

داللتواستزجروردعدر معناي شانیادومجمله
- یم،تمام خوارج استکه هالکتسابقکالممنعبر

آنبه.ستینشدهادعاوگفتهکهگونهآنیعنی؛کند
هالكخوارجهمهالمؤمنینامیریا: شدگفتهحضرت

ایشاننیست،چنینخداه بسوگند: فرمود.گشتند
»کّلا«.هازنرحمومردهاپشتدرهستندهایىنطفه

.آیدنیز مییعنی حرف تصدیق »إي«و» حقا«به معناي

ـَّا: حرف عطف (حرف نهم ) إم
یَنَْتظُِر ِمَن اِهللا نَةِ اوََکذِْلَک المَرُْء الُمْسلُِم البَرِيءُ ِمَن الخِیَ

إِْحدَى الُحسْنََییِْن: إِمَّا َداِعیَ اهللاِ َفمَا عِْندَ اهللاِ خَْیرٌ لَُه، وَإِمَّا 
َأْهل َوَمال، َوَمعَُه دِینُُه َوَحسَُبُه ِرْزَق اِهللا َفِإذَا ُهَو ُذو

.)23(خطبه 
هزائد»ما«و هشرطی»إن«در عطف از »إمّا«

در این است که هشرطی»إّما«تش با ترکیب یافته و تفاو
در عطف ولی،در شرط واجب نیست»ما«زائد بودن 

النوع االربعونسیوطی در .زائد بودن وجوب دارد
از اول أمر بر همان منظوري »إمّا«کالم با :آورده است

واجب است و بنابراین شود که برایش آمده مبتنی می
- عارض نمیو پس از آن ابهام و غیر آنشودتکرار 

گاه عاطفه و گاه غیر عاطفه »إمّا«. »أو«د بر خالف شو
سیوطی، شرطیه و ماء زائده است (»إن«و گاه مرکب از 

سیبویه نیز ترکیب را قبول دارد.)1/531: 1363
معنايمغنیابن هشام در کتاب .)402: 1395(رضی، 

آورده »إّما«را براي إباحۀ و تفصیل ،تخییر،ابهامشک،
بر اساس همه مطالب .)81: 1386هشام، ابن(است
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در کالم امام (ع) مفهوم اباحه و تفصیل »إمّا«مذکور، 
ایجاد شده »إن با ما«دارد و این مفهوم پس از ترکیب 

،پاكدستمسلماناستچنینایناست. یعنی 
یا: کشدانتظاررانیکیدوازیکیخداوندازهمواره

کهراه،ایندراستقامتوحرامبهنشدنآلودهوپاکی
روزيیاواستنیکوتراوبرايخداستنزدآنچه
وباشدوسعتوفراخیمالواهلدررااوکهالهی
.ماَندمحفوظهماوشخصیّتودین

گیريبحث و نتیجه
ترین آثار ترکیب در حروف معانی در کالم مهمنتایج و 
:امام (ع)
یجاب، مانند تغییر معناي حرف از نفی به ا-

با همزه هنافی»ال«آنچه که حادث شد در ترکیب 
انکار که داللت بر تنبیه و استفتاح و افاده استفهام و

کرد.کید میأت
تغییر معناي حرف از ایجاب به نفی، مانند -
المضارع که داللت بر ایجاب فعلهناصب»أنْ «ترکیب 

وم ـو همچنین مفهنفیي»ال«پس از ترکیب با ،کردمی
شود.حاصل میآنپس از ترکیبکه حض و لوم 

»بل«بعد از ترکیب، مانند امکان وقف بر حرف-
حرف جواب و توقف بر »الف«که پس از ترکیب با 

آن جائز شد.
بی نیازي حرف جر از متعلق در حرف تشبیه -

.»إنّ «پس از ترکیبش با »کاف«
جواز حذف فعل، همراه با قرینه در ترکیب -

.»ما«با »لم«
در ترکیبش »لم«تبدیل حرف به اسم آنجا که -

معناي ظرف داشته باشد.»ما«با 

گونه که در دور شدن حرف از عملش همان-
دیم که کرزائده مشاهده »ما«شرط با »إن«ترکیب 

»أو«حرف از معناي شرط و عملش دور شده و معناي 
رساننده معناي شک و ابهام و و عطف از حروفکه
گرفت.است، به خودو تفصیل هییر و إباحتخ

صورت مرکب ه حروف مرکب همیشه ب-
اما حروفی که متصل به زائد ،شونداستعمال می

صورت مرکب و گاه بدون ه توانند گاه بمی،هستند
در عطف همیشه »إما«مانند .کار رونده حرف زائد ب

بدون »إن«رود و در شرط گاه کار میه به همین شکل ب
رود. کار میه ب»ما«

و حرف تحضیض »إذما«حرف شرط مرکب 
کار ه بالبالغهنهجطبق پژوهش آماري در »املو«مرکب 

نرفته است.

پیشنهاد
مند به پژوهش در هبه محققان و پژوهشگران عالق

»إذما«در مورد که د شوزمینه ادب عربی، پیشنهاد می
و موارد کار نرفته بوده بالبالغهنهجکه در »لوما«و 

استعمالش و علت عدم استفاده یا کمتر استفاده شدن 
- را در اولویتهاز این دو حرف از حروف معانی مرکب

هاي پژوهشی خود قرار دهند.

منابع
القرآن الکریم.

بوالبقاء موفق الدین یعیش بن علیابن یعیش اسدي، ا
عالم الکتب، :بیروت.شرح المفصَّل.)ا(ال.ت

المتنبی.ه، مکتبهالقاهر
.م)1983هـ ـ 1403(اإلربلی، عالء الدین بن علی

شرح و.کالم العربهجواهر األدب فی معرف
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هالنهضهمکتبه: القاهر.حامد أحمد نیلتحقیق: د.
.هالمصری

األلباء فی طبقات هنزه. م)1998(األنباري، أبوالبرکات
:تونسهاألولیهالطبعهعامرهتحقیق: عطی. األدباء

دار المعارف.
اإلنصاف فی مسائل .)ااألنباري، أبوالبرکات (ال.ت

.الخالف بین النحویین البصریین والکوفیین
دارالجیل.: المصطفی

األنصاري، عبداهللا بن یوسف المعروف بابن هشام  
: ایرانهاألولیهالطبع. مغنی اللبیب. ش)1386(

الصادق.همؤسس
هشرح ُشذور الّذهب فی معرف.)ا(ال.تــــــــــــ

الدین محمد محییهمطبع:بیروت.العربکالم
عبدالحمید.

.ش)1381(.المعروف بابن الندیم، أالبغدادي
.رضا تجددترجمه: محمدهاالولیهالطبع.الفهرست

أساطیر.:ایران
شرحهمخطوط.)قهـ1094(نبدالرحمعالجامی،

المراغیمیابراههمکتب:قم.هعلی الکافیالجامی
.(صائنی خوشنویس)

:مصر.هالثالثهالطبع.النحو الوافی.)احسن، عباس (ال.ت
.دارالمعارف

.هـ)1414الخطیب الموزعی المعروف بابن نورالدین (
.االولیهالطبع.مصابیح المغانی فی حروف المعانی

دارالمنار. ه: قاهر
ناهید ؛ قادر، الشوشتري، محمدابراهیمهخلیف
،هاللغوالمجیدالقرآنفی) لوال(.هـ)1433(

آفاق :تهران. الوظیفیدورهاوأنواعهاوحقیقتها
.هاالسالمیهالحضار

هـ 1406(ی، ابوالقاسم عبدالرحمن بن اسحاقالزجاج
تحقیق ه.الثانیهالطبع.حروف المعانی.م)1986-
داراألمل.:األردن.ی توفیق الحمدعل

هـ 1404(.، ابوالقاسم عبدالرحمن بن اسحاقالزجاجی
.األولیهالطبع.4لد ج. الجمل فی النحو. م)1984-

ه الرسالهمؤسس:بیروت.تحقیق علی توفیق الحمد
.داراألمل:األردنو

ابن .هـ)1404السعدي، عبدالرزاق عبدالرحمن أسعد (
هجامعه: مک.فالح النحوي حباته و آراؤه و مذهبه

أم القري.
اإلتقان .هـ)1363الدین عبدالرحمن (السیوطی، جالل

: سیدمهدي حائري هترجم.فی علوم القرآن
امیرکبیر.:تهران.چاپ اول.1. جلد قزوینی

الصفاقسی، ابو اسحاق برهان الدین ابراهیم بن محمد 
بمعانی حروف هالوفیهحفالت.هـ)1418بن ابراهیم (

االمام محمد بن سعود هجامعهمجل:ریاضه. العربی
.هاإلسالمی

:  المشرف.ش)1392(صائبی خوشنویس، فخري
تصحیح و تحشیه شرح جامی .فیروز حریرچی
. هیاإلسالمآزادهجامع:قم. (باب الحروف)
اللباب فی .م)1993-هـ 1414(العکبري، أبوالبقاء

.تحقیق: د. عبد اإلله نبهان. واإلعرابعلل البناء 
دار الفکر المعاصر.:بیروت.األولىهالطبع

ترآباذّي، رضی الدین محمد بن حسنالغروي االس
هالطبع. 4و 2، 1لد ج. شرح الرّضی.م)1996(

.، بنغازيحسن عمرتصحیح یوسفه.الثانی
ان یونس.منشورات جامعۀ ق

رصف المبانی .هـ)1395(المالقی، احمد بن عبد النور
مطبوعات مجمع :دمشق. فی شرح حروف المعانی

. هالعربیهاللغ
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فیالجنی الدانی .هـ)1413(المرادي، الحسن بن قاسم
.هدارالکتب العلمی:بیروت. حروف المعانی

انتشارات :تهران.المنجد.ش)1384معلوف، لویس (
ایران.

هاألزهی.م)1971هـ ـ 1391لهروي، علی بن محمد (ا
. تحقیق عبد المعین الملوحی. فی علم الحروف

.هالعربیهمطبوعات مجمع اللغ:دمشق


