
چكيده
ــت. بيشتر  ــيرى پرداخته اس ــوگند منفى در قرآن كريم در ميراث نحوى، بالغى و تفس ــاختار س اين تحقيق به موضوع س
ــت و سوگند منفى محدود به كار رفته در كالم الهى، با توجه به ساختار نامتعارف خود،  ــوگندها در قرآن كريم مثبت اس س
اين سؤال را مطرح مى كند كه سوگند منفى از چه روى و در راستاى چه هدفى در برخى آيات به كار رفته است؟ در اين 
بررسى، با كاوش در منابع تفسيرى شيعه و اهل سنت و با مراجعه به نظرات علماى نحو، به اختالف نظر قابل توجهى دست 
يافتيم كه نشان از اعجاز گونه بودن اين ساختار دارد؛ چراكه تقريبًا همه نظرات مطرح شده قابل تصور مى باشد و نشان از 
استنباط و درك خاص هريك از صاحب نظران نسبت به سوگند منفى در قرآن از يك سو و اعجاز گونه بودن آن با توجه 
به قابل تصور بودن هريك، از سوى ديگر دارد. از جمله حاالت ذكر شده براى حرف «ال» در اين سوگندها، مى توان به 

زائده بودن، حرف جواب بودن، نافيه بودن و به معناى «أال» استفتاحى بودن اشاره كرد.
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مقدمه
ــخن  ــى از ابزارهاى تأكيد س ــه عنوان يك ــم همواره ب قس
ــص زبان عربى  ــتفاده مخت ــت و اين اس به كار مى رفته اس
ــى نيز  ــت؛ بلكه در زبانهاى ديگر از جمله زبان فارس نيس
ــوگند به عنوان يكى از  به كار مى رود. در علم معانى نيز س
ــود و برخى از علماى بالغت نيز  ادوات تأكيد مطرح مى ش
ــم را از موارد فن بديع و با عنوان «اإلقسام»  اصطالح قس

بيان مى كنند. 
ــه عنوان يكى از  ــت در مبحث خبر ب ــم در علوم بالغ قس
ــر از جمله موارد  ــخن و در جاى ديگ ــاى تأكيد س ابزاره
مصداقى جمله هاى انشائى بيان مى شود و انشاء غيرطلبى 
به شمار مى رود و هرگاه سخنى در زبان عربى مورد تأكيد 

مضاعف قرار گيرد، به همراه قسم آورده مى شود.
ــده  ــوگند در زبان عربى يا با عبارتهاى وضع ش اصوًال س
ــرك، لعمراهللا و فى ذمتّى،  ــم همانند يمين اهللا، لعم براى قس
به كار مى رود و يا با افعال دال بر سوگند يادكردن، افعالى 

همچون: أقَسَم، َحَلَف، آلَى، َعَقَد و ... .
نوع دوم از قسم (سوگند با فعل) در قرآن كريم به دو شكل 
آمده است: قسم مذكور يا صريح و قسم محذوف. در قسم 
مذكور يا از حرف قسم «َو» يا «َت» استفاده شده است كه 
ــم ذكر نمى شود و يا حرف قسم «ِب» به كار رفته  فعل قس

است كه فعل قسم در آن جوازاً ذكر مى شود.
ــوگند با توجه به ساختار وضعى خود، يا مثبت  همچنين س
ــتفاده از تأكيد  ــوگند مثبت، فلسفه اس ــت و يا منفى. س اس
ــوگندها در قرآن كريم  ــخن و گفته مى باشد كه بيشتر س س
ــت؛ اما سوگند منفى محدود به كار رفته در كالم  مثبت اس
ــؤال را  ــاختار نامتعارف خود، اين س ــى، با توجه به س اله
ــوگند منفى از چه روى و در راستاى  مطرح  مى كند كه س

چه هدفى در برخى آيات به كار رفته است؟ 
ــارف آن با ذهنيت  ــاختار نامتع ــم منفى با توجه به س قس
ــئله اى قابل تأمل و درخور دقت است كه در  مخاطب، مس
اين بررسى بدان پرداخته شده است، تا با پرده برداشتن از 
ــمتى كوچك از درياى بى كران اعجاز الهى  اسرار آن، قس

نمايان گردد.
ــود دارد كه ظاهر آنها  ــم وج در قرآن كريم 8 مورد از قس
ــان دارد و براساس ترتيب ورود در  داللت بر منفى بودنش

قرآن، به شرح ذيل مى باشند:
ــَجَر  ُموَك ِفيَما َش ــوَن َحتَّى ُيَحكِّ ــَك َال ُيْؤِمُن ــَال َوَربِّ 1. «َف
ُموا  ا َقَضْيَت َوُيَسلِّ ْم َحَرًجا ِممَّ ــهِ بَْيَنُهْم ُثمَّ َال َيِجُدوا ِفي َأْنُفِس
ــوگند كه آنها  ــاء، 65)؛ «به پروردگارت س ــِليًما» (نس َتْس

مؤمن نخواهند بود، مگر اينكه در اختالفات خود، تو را به 
ــپس از داورى تو، در دل خود احساس  داورى طلبند و س

ناراحتى نكنند؛ و كامًال تسليم باشند». 
2. «َفَال ُأْقِسُم بَِمَواِقِع النُُّجوِم. َوِإنَُّه لََقَسٌم لَْو َتْعَلُموَن َعِظيٌم. 
ــوگند به جايگاه  ــُه لَُقْرَآٌن َكِريٌم» (واقعه، 75-77)؛ «س ِإنَّ
ــا)!، اگر بدانيد اين  ــتارگان (و محل طلوع و غروب آنه س

سوگندى بسيار بزرگ است».
ــُروَن. ِإنَُّه لََقْوُل  ــُروَن. َوَما َال ُتْبِص ــُم بَِما ُتْبِص 3. «َفَال ُأْقِس
ــه آنچه  ــوگند ب ــه، 38-40)؛ «س ــٍم» (الحاق ــوٍل َكِري َرُس
ــول  ــد، كه اين قرآن گفتار رس ــه نمى بيني ــد، و آنچ مى بيني

بزرگوارى است».
4. «َفَال ُأْقِسُم بَِربِّ الَْمَشاِرِق َوالَْمَغاِرِب ِإنَّا لََقاِدُروَن. َعَلى 
ــُبوِقيَن» (معارج، 40- َل َخْيًرا ِمْنُهْم َوَما نَْحُن بَِمْس ــدِّ َأْن نَُب
41)؛ «سوگند به پروردگار مشرقها و مغربها كه ما قادريم 
ــه از آنها بهترند و ما  ــانى بدهيم ك ــه جاى آنان را به كس ك

هرگز مغلوب نخواهيم شد».
اَمِة. َأَيْحَسُب  5. «َال ُأْقِسُم بَِيْوِم الِْقَياَمِة. َوَال ُأْقِسُم بِالنَّْفِس اللَّوَّ
َي  ــوِّ ــاُن َألَّْن نَْجَمَع ِعَظاَمُه. بََلى َقاِدِريَن َعَلى َأْن نَُس ْنَس اْإلِ
ــوگند  ــوگند به روز قيامت و س بََنانَُه» (قيامة، 1-4)؛ «س
ــتاخيز  ــه (نفس لوامه و) وجدان بيدار و مالمتگر (كه رس ب
ــان مى پندارد كه هرگز استخوانهاى او  حق است)! آيا انس
را جمع نخواهيم كرد؟! آرى قادريم كه (حتى خطوط سر) 

انگشتان او را موزون و مرتب كنيم».
6. «َفَال ُأْقِسُم بِالُْخنَِّس. الَْجَواِر الُْكنَِّس. َواللَّْيِل ِإَذا َعْسَعَس. 
ــوگند به  ــِح ِإَذا َتَنفََّس» (تكوير، 15-18)؛ «نه نه س ْب َوالصُّ
ــوگند  ــوند و از نو آيند س ــران گردان كز ديده نهان ش اخت
ــوگند به صبح چون دميدن  ــب چون پشت گرداند س به ش

گيرد».
َفِق. َواللَّْيِل َوَما َوَسَق. َوالَْقَمِر ِإَذا اتََّسَق.  7. «َفَال ُأْقِسُم بِالشَّ
لََتْرَكُبنَّ َطَبًقا َعْن َطَبٍق» (انشقاق، 16-19)؛ «نه نه سوگند 
ــب و آنچه [شب] فروپوشاند سوگند  به شفق سوگند به ش
ــًا از حالى به حالى  ــود كه قطع ــه ماه چون [بدر] تمام ش ب

برخواهيد نشست».
ــلٌّ بَِهَذا الَْبَلِد. َوَوالٍِد َوَما  ــُم بَِهَذا الَْبَلِد. َوَأْنَت ِح 8. «َال ُأْقِس
ــاَن ِفي َكَبٍد» (بلد، 1-4)؛ «سوگند به  ْنَس َولََد. لََقْد َخَلْقَنا اْإلِ
ــهر و حال آنكه تو در اين شهر جاى دارى سوگند  اين ش
به پدرى [چنان] و آن كسى را كه به وجود آورد به راستى 

كه انسان را در رنج آفريده ايم».
ــبت به آيه هاى ديگر متفاوت است؛ چرا كه در  آيه اول نس
ــم واو است، فعل قسم وجوبًا  آن، از آن روى كه حرف قس
ــم با صيغه  ــت و در آيات بعدى فعل قس ــده اس اضمار ش
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ــده است. قسم منفى به صورت كلى از  متكلم وحده ذكر ش
همان قديم مورد توجه علماى تفسير و علوم قرآن بوده و 
آنان را بر آن داشته است كه درباره آن به كاوش و بررسى 
ــرات و آراء در مورد آيه اول را  ــا در ابتدا نظ ــد. م بپردازن
ــت  ــم در آن با 7 مورد ديگر متفاوت اس ــاختار قس كه س
ــم إضمار شده است)، بررسى مى كنيم و سپس به  (فعل قس

بررسى بقيه مورد مى پردازيم:
ُموَك ِفيَما َشَجَر بَْيَنُهْم ُثمَّ  «َفَال َوَربَِّك َال ُيْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكِّ
ُموا َتْسِليًما»  ا َقَضْيَت َوُيَسلِّ ــِهْم َحَرًجا ِممَّ َال َيِجُدوا ِفي َأْنُفِس

(نساء، 65).
ــن آيه حرف جواب  ــت كه «ال» در اي 1. طبرى معتقد اس
ــا در اين آيه  ــت و مى گويد: «معن ــخن قبلى اس در رّد س
چنين است: نه، مسئله چنين نيست كه آنان تصور مى كنند 
ــان نمى آورند. خداوند در  ــده، ايم كه آنان بدآنچه نازل ش
ــم آغاز مى كند و مى فرمايد «فالو  اين آيه  جمله را با قس
ــم به پروردگارت آنان هرگز  ربّك» يعنى اى پيامبر نه، قس

ايمان نمى آوردند».(1)
ــواب منفى بودن «ال» بيان  ــه طبرى در باب حرف ج آنچ
ــده است و  مى دارد، در مورد آيات قبل از اين آيه بيان ش
ــده، نفى  ــاس آن، «ال»، آنچه را در آيات قبل ذكر ش براس

و رد مى كند.

ــد: «به علت  ــگاه خاص به «ال» بقاعى مى نويس در اين ن
اينكه اعتراف نكردن ايشان و سر باز زدن از حكم خداوند 
ــت، در تأكيد مفهوم نفى «ال»،  ــع ايمان آوردن آنها اس مان

يك قسم بعد از آن براى تأكيد به كار رفته است».(2)
2. زمخشرى معتقد است كه «ال» در اين آيه زائده است و 
در اصل جمله چنين بوده است «فوربّك» و علت استفاده 
از «ال» تأكيد معناى قسم است، همان گونه كه «ال» در آيه 
ــد.(3) در  ــالَّ َيْعَلَم َأْهُل الِْكَتاِب َأالَّ َيْقِدُروَن ...» مى باش «لَِئ
اين آيه مذكور «ال» به منظور تأكيد وجوب علم، زائد واقع 
شده كه براى تأكيد قسم به كار رفته است. ميزا محمد قمى 

نيز در تفسير كنز الدقائق اين نظر را بيان مى كند.(4)
ــى نيز معتقداست كه «ال»  ــتا ابوحيان اندلس در همين راس
ــت بلكه ال، در  ــَال َوَربَِّك َال ُيْؤِمُنوَن» زائد نيس اول در «َف

عبارت «َال ُيْؤِمُنوَن»، زائده است.(5)
3. ابن انبارى نيز در البيان فى غريب اعراب القرآن بر اين 
ــت كه، «ال»، الى نفى براى فعلى است كه حذف  باور اس
ــت و فعل جواب قسم مذكور آن را تفسير مى كند  شده اس
و در اصل چنين بوده «فال يؤمنون و ربك ال يؤمنون» كه 
ــپس در قسم هم تكرار شده كه  ال يؤمنون يكبار آمده و س

تكرار آن مانع از ذكر مجدد آن در ابتدا شده است.(6)
4. قرطبى نيز معتقد است كه «ال» مقدم بر قسم همان الى 
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وارده بر ال يؤمنون است كه براى توجه و اهتمام به مفهوم 
نفى «ال يؤمنون» است.(7)

ــت كه الى  ــير الكبير بر اين باور اس 5. رازى نيز در التفس
ــا بعد آن  ــم و جواب منفى م ــوده مؤكد قس ــه ب اول موطئ
ــت، و تكرار «ال» در ابتدا و پايان سخن آن را مؤكدتر  اس

مى سازد.(8)
طوسى در تفسير التبيان و طبرسى در تفسير مجمع البيان، 
ــودن «ال» (نظر طبرى)،  ــرف رد و نقض ب ــز قائل به ح ني
ــراى «ال» را  ــه و مؤكده بودن ب ــند، اما نظر موطئ مى باش
ــع ميان اين چهار نظر  ــز مطرح مى كنند كه به نوعى جم ني

مى باشد.
ــت؛ چرا كه معتقد است  ــرى با اين رأى مخالف اس زمخش
ــت نيز وارد  ــمى كه جوابش مثبت اس اين «ال» قبل از قس
ــُم بَِما ُتْبِصُروَن. َوَما َال  ــت(9) مانند آيه «َفَال ُأْقِس شده اس
ــوٍل َكِريٍم».(10) ابن المنير اين نظر  ُتْبِصُروَن. ِإنَُّه لََقْوُل َرُس
زمخشرى را مورد نقد قرار داده و گفته است: «الى مؤكده 
نفى در جمله هاى جواب قسمى كه مثبت آمده به اين دليل 
ــم به كار رفته و ثانيًا در  ــت كه اوًال به همراه فعل اقس اس
ــوم عليه چيزى جز ذات جل جالله بوده،  مواردى كه مقس
ــت و داللت بر اين امر دارد كه توجه به اين  ــده اس ذكر ش
ــياء به عنوان مقسوم عليه به منزله اهميت ندادن به آنها  اش
ــأن و مقام مقسم له بيش از اينها است.(11)  است؛ زيرا ش
وى با اين نظر گرايش خود را به موطئه و مؤكده نفى بودن 

«ال»، بيان مى دارد.

داللت معنايى «ال اُقسم» در قرآن كريم
ــم به صورت «ال أقسم»  7 مورد بعدى كه در آنها فعل قس
ــده، بسيار بحث برانگيزتر از آيه اول مى باشند؛ چرا  ذكر ش
ــن مى نمايد كه منظور  ــم چني ــه دخول «ال» بر فعل أقس ك
ــت و برخى آيات نيز اين تصور را  ــوگند ياد نكردن اس س
قوت مى بخشد، همانند آيه «َوِإنَُّه لََقَسٌم لَْو َتْعَلُموَن َعِظيٌم».

 (12)
ــران در اين باره،  ــا و مفّس ــن به آراء علم ــل از پرداخت قب
ــباهت و تفاوت اين  ــتن چند نكته در مورد وجوه ش دانس

آيات ضرورى به نظر مى رسد:
1. در همه آيات عبارت «ال أقسم» آمده است.

ــده  ــناد ش ــم به ذات جل جالله اس ــه آيات قس 2. در هم
است.

ــوره آمده  ــوره قيامت و بلد در ابتداى س 3. «ال» در دو س
ــراه حرف «َف» به كار  ــان آيات و به هم ــه در مي و در بقي

رفته است.

4. مواردى كه به آنها قسم ياد شده در اين آيات با يكديگر 
متفاوتند؛ در يكى سوگند به ذات جل جالله و در بقيه قسم 

به مخلوقات است.
5. جواب قسم در همه اين آيات مثبت مى باشد.

ــران  ــان و مفّس ــرح و تفصيل آراء زبان شناس اكنون به ش
درباره داللت «ال أقسم»، با توجه به سياق آيات و عناصر 

به كار رفته در عبارتها مى پردازيم: 
1) ديدگاه نخست

) بوده  ـَ ــى معتقدند كه «ال» در اين تركيب الم تأكيد (ل برخ
ــباع حركت فتحه آن تبديل به «ال»  ــت كه به علت اش اس
ــت و در اين نگاه به قرائتى نقل شده از ابن كثير  ــده اس ش
ــهاد مى كنند كه در آن، آيه «َال ُأْقِسُم  توسط «قنبل» استش
بَِيْوِم الِْقَياَمِة» به صورت «َألقسم بِيَْوِم الِْقيَاَمِة» قرائت شده 
ــت.(13) همانند اين نوع قرائت، قرائت هشام است كه  اس
در آن كلمه «أفئدة» در آيه «َفاْجَعْل َأْفِئَدًة ِمَن النَّاس»(14) 
ــباع همزه با ياء يعنى «أفئيدة» خوانده  شده  به صورت اش
ــل از «قواس»،  ــى نيز در التبيان به نق ــيخ طوس ــت. ش اس

قرائتى را از ابن كثير با اين ساختار، ذكر مى كند.
اين دسته از صاحب نظران به اين قول عربى «أعوذ باهللا من 
العقراب» استشهاد كرده اند كه منظورشان عقرب است.(15) 
همانند آنچه گفته شد در قرائت «َفَال ُأْقِسُم بَِمَواِقِع النُُّجوِم» 
ــم» خوانده اند(16) و  ــه، 75) وجود دارد كه «فَُألقس (واقع
اين الم مى تواند الم قسم و يا الم ابتداء باشد كه در مورد 
ــرى معتقدند الم  آن اختالف نظر دارند؛ ابن جنى و زمخش
ــت و در اصل «َألنا أقسم» بوده كه مبتدا به علت  ابتداء اس
مشخص بودن حذف شده و الم به خبر چسبيده است و نيز 
ــم باشد؛ چرا كه الم قسم  معتقدند كه الم نمى تواند الم قس
ــط نون تؤكيد ذكر شود و بايد گفته مى شد  حتمًا بايد توس
ــمّن» چون جواب قسم مستقبل بايد مقرون به نون  «َألقس
ــد اما قسم در اينجا براى زمان حال است، پس  تؤكيد باش

الم، الم ابتداء است.(17)
ــم است؛ چون جواب قسم  كوفيها معتقدند اين الم، الم قس
ــد و حذف نون مؤكده  مى تواند فعل داّل بر زمان حال باش
را جايز مى دانند؛ زيرا بيان كرده اند كه در زبان عربى گفته 
مى شود: ألحلف باهللا ليكون كذا و كذا، و فعل قسم را بدون 

نون تأكيد به كار برده اند.(18)
ــن گروه از علما در تأييد كالم خود به آيه «َولََيْحِلُفنَّ ِإْن  اي
َأَرْدنَا ِإالَّ الُْحْسَنى»(19) استشهاد مى جويند كه نون تؤكيد 
به علت تبديل مضارع به مستقبل به كار رفته و الم بر سر 
ــم (َحَلَف) وارد شده است.(20)  سخن آلوسى در  فعل قس
ــط الم  اين باب مبنى بر اينكه حذف مبتدا با تأكيد آن توس
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ــد؛ چراكه در بسيارى از  منافات دارد، خالف واقع مى باش
موارد مبتدا حذف شده اما معناى آن مورد تأكيد بوده است 
و اينكه اين الم، الم قسم ناميده شود اقتضاى آن مى كند كه 
فعل قسم مضمر باشد و قبل از فعل قسم مذكور ذكر شود و 
قسم براى قسم همان گونه كه رازى در التفسير الكبير اشاره 
كرده، ناخوشايند است و باعث تسلسل مى شود.(21) البته 
ــان كرد كه طبرى  ــاذ خاطر نش بايد در مورد اين قرائت ش
ــف با اجماع قّراء مى داند.(22) همچنين نّحاس  آن را مخال
ــن در زبان عربى مى خواند(23) و رازى  اين قرائت را لح
ــه اهتمام به  ــت ك ــاذ را مهم نمى داند و معتقد اس قرائت ش

قرائت متواتر شايسته تر است.(24)
ــران بنابر اجماع تواتر  ــت كه غالب مفّس بايد در نظر داش
ــتند و تأكيد مى كنند  ــت، قائل به «ال» بودن كلمه هس قرائ
ــير آن  ــت، اما در تفس ــه (ال)، در اصل الم (َل) نبوده اس ك
ــاى متفاوتى دارند كه در آنچه مى آيد بدين موارد  ديدگاهه

اشاره مى كنيم.
2) ديدگاه دوم

برخى معتقدند اين «ال» در عبارت «ال أقسم» زائده است 
و در تفسير زائده بودن آن دو رويكرد دارند:

الف) رويكرد نخست
معتقدند «ال» در تمام آيات مذكور، زائده براى تأكيد است، 
ــواردى از آيات قرآن،  ــه «ال» و «ما» در م ــه ك همان گون

ــتند، همانند آيات «َما َمَنَعَك َأالَّ َتْسُجَد»،(25)  زائده هس
ــلُ الِْكَتاِب»(26) و «َفِبَما َرحَمة ِمَن اهللا لِنَت  «لَِئالَّ َيْعَلَم َأْه
ــم» همان «أُقسم»  لَُهم». بر اين باورند كه عبارت «ال أقس
ــتفاده شده است  ــد كه براى تأكيد، از الى زائده اس مى باش
ــوره واقعه را  ــٌم لَْو َتْعَلُموَن َعِظيٌم» در س و آيه «َوِإنَُّه لََقَس

حجتى بر مدعاى خود مى پندارند.(27)
ــون معتقدند كه «ال» و  ــه برخى با اين نظر مخالفند چ البت
ــوند بلكه  ــخن زائده واقع نمى ش ــا» زائده در ابتداى س «م
ــرار مى گيرند(28) و ذكر يك كلمه  در ميان جمله زائده ق
ــت نه زائده بودن  ــخن داّل بر اهتمام به آن اس در ابتداى س

آن.(29)  
ــون نّحاس و ابن  ــن روى برخى علماى نحو همچ از همي
ــام معتقدند كه «ال» در آيه «َفَال ُأْقِسُم بَِمَواِقِع النُُّجوِم»  هش
ــت، اما در بقيه آيات و مخصوصًا دو آيه مربوط  زائده اس
به سوره قيامت و بلد نمى تواند زائده باشد چون در ابتداى 

سخن و ابتداى سوره به كار رفته است.(30) 
ــاِرِق  ــُم بَِربِّ الَْمَش ــه آيه «َفَال ُأْقِس ــاس هنگامى كه ب نّح
ــردازد، مى گويد: الى زائده  ــاِرِب ِإنَّا لََقاِدُروَن» مى پ َوالَْمَغ
براى تؤكيد است. ما در اين مسئله اختالفى نمى بينيم، بلكه 
ــد كه ابتداى  ــم» مى باش اختالف در مورد عبارت «ال أقس
ــئله اجماع دارند  ــخن مى آيد؛ چراكه نحويها بر اين مس س
ــى در  ــود. طوس كه «ال» و «ما» در ابتدا زائده واقع نمى ش

التبيان اين نظر را از كسائى و ابوعبيده نقل مى كند.(31) 
البته قائالن به اين نظر، چنين پاسخ مى دهند كه در ابتداى 
ــودن «ال» قائل بود؛ چراكه  ــوره هم مى توان به زائده ب س
ــخنى واحد مى باشد.  ــوره و س كليت قرآن همانند يك س
ــوره ذكر مى شود و  مثًال در برخى اوقات مطلبى در يك س
ــخ آن در سوره ديگر است، همانند آيه «َما َأْنَت بِِنْعَمِة  پاس
ــه آيه «َوَقالُوا َيا َأيَُّها  ــخ ب َربَِّك بَِمْجُنوٍن»(32) كه در پاس
ــده است.(33)  ْكُر ِإنََّك لََمْجُنوٌن»ذكر ش َل َعَلْيِه الذِّ الَِّذي نُزِّ
ــن چنين اثبات مى كنند كه قرآن در ابتدا به صورت  آنها اي
ــپس به صورت سوره  ــده و س يك مجموعه واحد نازل ش
ــت.(34) زمخشرى اين پاسخ آنان  سوره تفكيك شده اس
ــت مى خواند و بيتى از امرؤالقيس، شاعر بزرگ  را نادرس
ــه «ال» در ابتدا آمده و داللت بر  ــر جاهلى مى آورد ك عص

نافيه بودن دارد و نمى تواند زائده باشد:
ال و أبيك ابنة العامرى/ ال يدعى القوم أنّى أفّر.(35) 

ترجمه: نه قسم به جان پدرت اى دختر عامرى قوم مدعى 
نمى شوند كه من فرار مى كنم.

ــر «ال» را لغو و  ــر مى گويد: اين نظ ــن نظ رازى در رّد اي
ــود حال  ــمارد كه بايد در ترجمه حذف ش بى تأثير برمى ش
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آنكه كالم خداوند از اين امر مبّرا است.(36) 
ب) رويكرد دوم

معتقدند الم زائده و مؤكد نفى مابعد قسم است. يعنى اينكه 
ــُم بَِيْوِم الِْقَياَمِة» عبارت «اليتركون سدًى»  در آيه «َال ُأْقِس
ــت و همانند آيه «َفَال َوَربَِّك َال  مورد تؤكيد قرار گرفته اس
ــد كه برخى معتقد بودند «ال» اول، «ال»  ُيْؤِمُنوَن» مى باش

دوم را مورد تأكيد قرار مى دهد.(37) 
3) ديدگاه سوم 

ــت؛  ــى نيز معتقدند «ال» حرف جواب و رّد ماقبل اس برخ
ــم بيوم القيامة» بوده است. فّراء از  يعنى در اصل «ال، أقس
نحويان معروف قائل به اين نظر مى باشد و مى گويد: «ال» 
ــين به كار  ــخن پيش در اينجا براى جحد و انكار مطلق س
رفته است. وى همچنين در ادامه مى افزايد: «قسم در اينجا 
در رّد آنچه ايشان بدان معتقد بودند، وارد شده، همان گونه 
، گويى سخن قومى  ــول لحقٌّ كه مى گويى: ال و اهللا إن الرس
ــئله عالوه بر فعل أقسم، در هر فعل  را رد ميكنى. اين مس

هم معناى آن قابل مشاهده است».(38)
ــند. ابن قتيبه در  ــب و ابن قتيبه نيز بر اين باور مى باش ثعل
ــقاق، بلد و قيامت  ــير آيات مربوط به سوره هاى انش تفس
ــخ به دروغ  ــن آيات با نيت رّد و پاس ــد: «ال در اي مى گوي
انگاران آمده، همان گونه كه گفته مى شود: «ال و اهللا ما ذاك 
ــت: «واهللا ما ذاك كما تقول» كه  ــا تقول» و مى توان گف كم
ــيواتر است». عبارت اول در مقام رّد و انكار، بليغ تر و ش

(39)
ــْوِم الِْقَياَمِة» آراء  ــُم بَِي ــير آيه «َال ُأْقِس ــرى نيز در تفس طب
ــوط به حرف جواب  ــى را بيان مى كند اما قول مرب مختلف
ــكارى به دروغ  ــخ و واكنش ان ــودن ال را به منظور پاس ب
ــگان، برمى گزيند و عبارت «ال واهللا ال فعلت هذا» را  پيش
ــه عنوان مثال فصيح عربى ذكر مى كند و بيان مى دارد كه  ب

عرب در محاوره روزانه آن را به كار مى برد.(40) 
ــاِرِق  ــُم بَِربِّ الَْمَش ــير آيه «َفَال ُأْقِس ــن كثير نيز در تفس اب
ــت: نه،  ــاِرِب ِإنَّا لََقاِدُروَن» مى گويد: «معنا چنين اس َوالَْمَغ
ــتاخيز  ــما تصور مى كنيد كه هيچ رس ــت كه ش چنين نيس
ــر حتمًا محقق  ــت، بلكه اين ام ــى در كار نيس و برانگيختن
ــخ به قول  ــد».(41) وى اين ال را در رّد و پاس خواهد ش
ــتاخيز و قيامت مطرح مى كند و در قسمت اول  منكران رس
ــمت دوم جهت اثبات  ــه منظور نفى ماقبل و در قس «ال» ب

خبر لحاظ شده است.
بقاعى نيز در تفسير آيه «َال ُأْقِسُم بَِهَذا الَْبَلِد» با نظر مذكور 
موافق بوده و مى گويد «در اين آيه خداوند قسمى خورده 
ــد آن را رد مى كند». ــون آن را ثابت و ض ــت كه مضم اس

(42)
رمانى نيز در معانى الحروف به تشريح اين مسئله مى پردازد 
و معتقد است: چون قرآن همچون يك سوره و يك سخن 
ــخن پيشين به كار رفته  ــد، «ال»، در رّد و انكار س مى باش
ْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثًال َما  ــتَ ــت، همانند آيه «ِإنَّ اهللا َال َيْس اس
ــًة َفَما َفْوَقَها ...»(43) كه در جواب مثالهاى خداوند  بَُعوَض

به عنكبوت و مگس آمده است.(44) 
ــه رازى در اين باره گفته اند:  ــران از جمل البته برخى مفس
ــُم بِالنَّْفِس  ــْوِم الِْقَياَمِة. َوَال ُأْقِس ــُم بَِي در مورد آيه «َال ُأْقِس
اَمِة»، نمى توان قائل شد «ال» حرف جواب براى رّد و  اللَّوَّ
ــت، چون دوبار تكرار شده و اين مخّل فصاحت  انكار اس

است.(45)
در آنچه رازى بدان معتقد است، بايد خاطر نشان ساخت، 
ــه كه فّراء و  ــا فصاحت ندارد؛ همان گون ــرار منافاتى ب تك
ــب مثال آورده بودند كه «ال واهللا ما فعلت» همانند «و  ثعل
اهللا ما فعلت» مى باشد و نفى مجدد شده است همان طور كه 
ــم مى خورد، مانند «َكالَّ  در قرآن نيز تكرار فراوان به چش

َسْوَف َتْعَلُموَن. ُثمَّ َكالَّ َسْوَف َتْعَلُموَن».(46) 
ــل اين نوع  ــى در تحلي ــران همچون آلوس ــى از مفس برخ
ــه همراه «واو» بيايد؛ يعنى  نگرش به «ال» گفته اند: بايد ب
ــود «ال وأقسم» همان گونه كه گفته شده «ال و  بايد گفته ش
أطال اهللا تعالى بقاءك».(47) همانند آن در كتب بالغت به 
چشم مى خورد، مثًال در عبارت «ال شفاه اهللا» التباس نفى 
ــفا وجود دارد و حتمًا بايد واو وصل ايجاد كرد و گفته  ش

شود: «ال و شفاه اهللا».(48)
ــتن «ال» و  البته در مورد اعتراضها به نظر دوم (حرف دانس
استيناف مابعد آن) بايد گفت كه هيچ يك از اين اعتراضات 
وارد نيست و جمله بعد ال، مستأنفه بوده و استفاده از يك 

قسم در تأكيد مفهوم حرف جواب  «ال» مى باشد.
4) ديدگاه چهارم

برخى مفسران بر اين باورند كه «ال» نافيه قسم است و در 
آيات مذكور، خداوند به اشياء ذكر شده، قسم ياد نمى كند. 
رازى به اين نگاه متمايل است و در تفسير «َال ُأْقِسُم بَِيْوِم 
» مى گويد: معنا چنين  ــةِ اَم ــُم بِالنَّْفِس اللَّوَّ الِْقَياَمِة. َوَال ُأْقِس
بوده كه ما بر اين موارد قسم ياد نمى كنيم بلكه بدون قسم 
ــتخوانهاى پراكنده  ــيم كه آيا ما نمى توانيم اس از تو مى پرس
ــدان كه ما بر  ــع كنيم؟ اما ب ــو را پس از مرگ جم ــده ت ش
ــتيم.(49) رازى هدف از نفى قسم را  ــئله توانا هس اين مس
ــخص بودن  ــم به و يا به خاطر وضوح و مش يا تعظيم مقس
ــيائى كه بدان قسم ياد شده بيان مى كند.(50) يعنى اين  اش

امور آشكارتر از آن است كه بدان قسم ياد شود. 
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بقاعى نيز در جايى ذكر كرده است كه «ممكن است منظور 
ــم باشد؛ چراكه مقسم  از «ال» در اين آيات، نفى واقعى قس
ــم ياد  ــت كه بر آن قس له عظيم تر و با اهميت تر از آن اس
ــود يا به قدرى واضح و آشكارند كه نياز به قسم به آنها  ش

نيست».(51) 
ــّر آمدن «َوِإنَُّه لََقَسٌم لَْو َتْعَلُموَن َعِظيٌم»  بقاعى در تبيين س
ــت و تأكيد در  ــم اس ــد: اين عبارت مؤكد نفى قس مى گوي
ــم منفى به نوعى تأكيد پس از تأكيد است و اين  ادامه قس
ــات دو تأكيد دارد؛ تأكيد با نفى و تأكيد با اثبات «َوِإنَُّه  آي
ــير «ال أقسم»  ــٌم لَْو َتْعَلُموَن َعِظيٌم».(52) وى در تفس لََقَس
ــوره هاى قيامت، تكوير و انشقاق نيز بر اين ديدگاه  در س

تأكيد مى كند.
ــت كه نظر  البته وى اين نظر را با «قد يكون» ذكر كرده اس
احتمالى وى را بيان مى كند چون او در برخى موارد مثبت 

بودن فعل قسم را محتمل مى شمارد.
ــُم بَِما ُتْبِصُروَن. َوَما  ــير آيه «َفَال ُأْقِس ــربينى نيز در تفس ش
ــٍم» مى گويد: «غرض  ــوٍل َكِري ــُروَن. ِإنَُّه لََقْوُل َرُس َال ُتْبِص
ــت: من بدين امور قسم  ــم منفى اين چنين بوده اس از قس
ــخص و واضح تر از آن است  نمى خورم چراكه مسئله مش

كه به خاطرش قسم ياد كنم».(53) 
ــير مذكور اين آيه، ابومسعود مى گويد: اگر  در تحليل تفس
قائل شويم كه وضوح مسئله به حدى است كه نياز به قسم 
ــد با آيه «َوِإنَُّه لََقَسٌم لَْو َتْعَلُموَن َعِظيٌم» منافات دارد.  نباش
ــم به با وضوح  ــه مى افزايد: تعظيم و تفخيم مقس او در ادام

آن منافات دارد.(54) 

ــعود، مى گويد:  ــى نيز در اعتراض به اين قول ابومس آلوس
ــم نمى خورم چون كه مسئله مهم و  معنا چنين بوده كه قس
ــت(55) و منظورش اين بوده كه مشخص  عظيم الشأن اس

كردن مقسم به بر قوت تأكيد مى افزايد.(56) 
ــدگاه (نافيه بودن  ــران معاصر نيز با اين دي ــى از مفس برخ
ــم عليه يا  ــم) موافقند كه به دليل عظمت مقس ال در ال أقس
ــده است. عبدالكريم الخطيب در التفسير  وضوح آن ذكر ش
ــمها به منظور  ــد: نفى در اين قس ــى للقرآن مى گوي القرآن
ــت آن و اقرار به قدرت  ــتن مقسم به و بزرگداش مبرا دانس
ــخص قسم  ــبت به اينكه به امور واضح و مش خداوند، نس
ــت.(57) وى معتقد است كه «ال»  ــده اس ياد كند، وارد ش
در عبارت «ال أقسم» در قرآن به منظور تلويح به قسم، و 
ــم خوردن، به كار رفته است. او در ادامه مى افزايد:  نه قس
ــأن  ــم به علت اجالل و تكريم ش ــت كه نفى قس بديهى اس
ــت امرى كه به خاطر آن قسم  ــم به است و بزرگداش مقس
ــد.(58) او همچنين مى گويد: بهترين دليل  خورده، مى باش
بر آنچه گفته شد، اين است كه چه براى مشركان قسم ياد 
ــود و چه نشود، يكسان است، چون آنها ايمان نخواهند  ش

آورد.(59)
اما درباره اين نظر بايد گفت، مواردى در قرآن وجود دارد 
ــركان قسم ياد شده است و از طرف ديگر اگر  كه براى مش
نفى قسم به علت عظمت امرى كه به خاطر آن قسم خورده 
باشد، در مورد آيه «َفَال ُأْقِسُم بَِربِّ الَْمَشاِرِق َوالَْمَغاِرِب ِإنَّا 
ــكال بزرگى نمايان مى گردد و آن اين است  لََقاِدُروَن» اش
ــد كه مقسم عليه مهم تر از مقسم  كه آيا مى توان متصور ش
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ــم  ــا اين نظر كه امرى كه به خاطرآن قس ــد؟! ام له مى باش
ــت كه نياز به قسم  ــكار و مشخص اس خورده، آن قدر آش

ندارد، قابل تأمل و نزديك به صواب مى باشد.
ــير  ــى نيز به طور دقيق چهار نظر مذكور را در تفس طبرس
ــم منفى ذكر مى كند و ادله هر دسته از صاحبان  معناى قس

اين ديدگاهها را بيان مى دارد. 
5) ديدگاه پنجم

ــران نيز بر اين باورند كه عبارت «ال أقسم»  برخى از مفس
ــت كه از  ــم اس ــم براى تأكيد قس ــى از عبارات قس عبارت
ــود. هريك از  ــم منفى اراده مى ش ــم و نه قس آن تأكيد قس
ــرح ذيل بيان  ــران ادلّه خود را در اين باره به ش ــن مفس اي

كرده اند:
شيخ طوسى در التبيان به نقل از ابن عباس بيان مى دارد: ال 
ــت، همان گونه كه مى گويى «ال واهللا ما كان  حرف تأكيد اس
ــت: «ال، أقسم بيوم  كذا» پس گويى كه خداوند فرموده اس
القيامة ما األمر كما توّهموه» و قسم براى تأكيد خبر است 

و آن را در حيّز امرى محقق بيان مى دارد. 
ــُم بَِيْوِم الِْقَياَمِة. َوَال ُأْقِسُم  ــير «َال ُأْقِس ــرى در تفس زمخش
ــت كه من بر  ــت: منظور اين اس اَمِة» گفته اس ــِس اللَّوَّ بِالنَّْف
ــت  ــم نمى خورم مگر از باب اعظام و بزرگداش چيزى قس
ــئله را  ــٌم لَْو َتْعَلُموَن َعِظيٌم» اين مس ــه «َوِإنَُّه لََقَس آن، و آي

تأكيد مى كند.(60) 
ــير آيه «َفَال ُأْقِسُم  ــى، رازى و ابن المنبر نيز در تفس آلوس

بَِمَواِقِع النُُّجوِم» به اين نظر قائل مى باشند.
همچنين ابن عاشور گويد كه «ال أقسم» قسمى است كه از 
آن تحقق قسم اراده مى شود و اين امر از باب تأكيد المدح 

بما يشبه الذم است.(61) 
ــت در «ال أقسم» مجاز تركيبى است و ال  رازى معتقد اس
أقسم در إفاده معنى أفاده نفى مى كند اما در اساس غرض 
از آوردن إعظام و بزرگداشت شأن موضوع مورد صحبت 

است.(62) 
بقاعى معتقد است ترك قسم (سوگند منفى) از قسم بليغ تر 

است چون قدرت تأمل برانگيزى بيشترى دارد.(63)
ــت: «ال أقسم» عبارتى عربى  ــيخ محمد عبده معتقد اس ش

است كه عرب در تأكيد مفهوم خبر به كار مى برد.(64) 
ــِع النُُّجوِم» نيز  ــُم بَِمَواِق ــير «َفَال ُأْقِس ــيد قطب در تفس س
ــخص تر از آن  ــئله مش ــت كه مس مى گويد: منظور اين اس
ــود و اين عدول از قسم به  ــت كه براى آن قسم ياد ش اس
ــم منفى) به نوعى تلويح و توجه انگيزى  ــم (قس ترك قس
ــُم  ــير «َفَال ُأْقِس در مخاطب ايجاد مى كند.(65) او در تفس
ْبِح ِإَذا  َس. َوالصُّ ــعَ بِالُْخنَِّس. الَْجَواِر الُْكنَِّس. َواللَّْيِل ِإَذا َعْس

ــول كريم» مى گويد: اين نهايت تبليغ  َتَنفََّس. إنّه لقول رس
اسالم است كه اسالم نياز ى به قسم ندارد.(66) 

ــم) به معناى أال  ــران معتقدند كه ال در (ال أقس برخى مفس
ــت و رّمانى از جمله وجوهى كه در تفسير  ــتفتاحى اس اس
ــوگند منفى ذكر مى كند، اين معنا است.(67) قرطبى نيز  س
ــده كه اين ال به  ــت: «گفته ش ــير خويش گفته اس در تفس
ــتفتاحى است ... البته اين نظر مصداق عملى  معناى أال اس
در زبان و كالم عربى ندارد»(68) اما آلوسى مصداق آن را 
در تفسير خود آورده و به اين شعر عربى استناد مى كند: 

ال و أبيك ابنه العامرّى/اليدعى القوم أنّى أفّر.(69) 
ــا اين معناى جديد، همان گونه كه ابن جنى مى گويد أال  و ب
ــتفتاحى از ادوات تؤكيد است، پس «ال» با تضمن اين  اس

معنا براى تأكيد آمده است.
خالصه نظرات ذكر شده را مى توان به شرح ذيل آورد: 

1. زائده بودن ال به منظور تأكيد قسم يا تأكيد نفى موجود 
در جواب قسم.

2. حرف جواب بودن ال و استئناف جمله از أقسم به بعد.
3. نافيه بودن لفظى و معنايى.

ــم منفى به  4. نافيه بودن لفظى و نه معنايى و گنجاندن قس
منزله تأكيدى براى قسم.

5. هم معنا بودن ال با أال استفتاحى براى استئناف و از سر 
گيرى سخن.

نتيجه گيرى
1. هريك از اين وجوه با وجود اختالفهايى كه باهم دارند، 
ــوگند منفى ارائه مى كنند كه  يك داللت معنايى بر مفهوم س
خود نمايانگر اعجاز كالم خدا است و قابل تأمل مى باشد 
و افقهاى فراوانى دارد كه اهل خرد و بصيرت هرچه در آن 

مى نگرند، به چشم اندازى جديد دست مى يابند.
ــت كه به هر  ــت آمده در همه آيات اين اس 2. نتيجه به دس
ــت و حتى قسم نخوردن در معناى  حال قسم رخ داده اس
ظاهرى «ال أقسم» نيز داللت بر تأكيد مفهومى دارد كه به 

خاطر آن قسم ياد مى شود.
ــير و نحو همگى أدله اى مجزا ارائه مى كنند  3. علماى تفس
ــتنباط و درك هريك از قسم منفى دارد و  ــان از اس كه نش
ــران معاصر نيز تقريبًا به همان نظرات علماى پيشين  مفس

قائلند.
ــدن در  ــده در زبان عربى زائده واقع ش ــور از زائ 4. منظ
ــت اما همين زيادت در لفظ، از نظر معنايى داراى  لفظ اس
فايده و بار معنايى است، همان گونه كه عبدالقاهر جرجانى 
مى گويد: در آيه «لَِئالَّ َيْعَلَم َأْهُل الِْكَتاِب» منظور از زيادت 
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«ال»، منفى نساختن «ال» از نظر لفظى است، اما استفاده از 
آن از نظر معنايى تأكيد مضاعف نسبت به عبارت مشابهى 
ــده، مى باشد. ابن عربى نيز در  ــتفاده نش كه «ال» در آن اس

بيان حجت لغو نبودن حروف زائده، سكوت عربهاى عصر 
ــتفاده آنها و واكنش نشان ندادن  ــالم نسبت به اس صدر اس

آنها را بدان، دليلى بر حسن استفاده آنها مى داند.(70)
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