بسم الله الرحمن الرحیم
وجوه سه گانه(ال)
گرد آورنده:رضابازیار منصورخانی

-1قسم و وجه اوّل «ال» این است كه نوع آن اسم و صنف آن موصول مشترك مىباشد یعنى یك
لفظ است كه براى تمامى صيغههاى موصول مختص -كه عبارتند از الذى و فروع آن كه تثنيه و
جمع ،مذكّر و مؤنّث مىباشد -مىتوان استعمال كرد همانند :من و ما و ذو و ما ذا یا من ذا و أىّ.از
خصوصيات «ال» موصول ،این است كه صله آن ،اسم فاعل و اسم مفعولى است كه بر معناى وصفى
دلالت كنند و علم نشده باشند و بسيار كم بر غير این دو ،مثل فعل مضارع نيز مىآید.

-2دوّمين وجه از وجوه سهگانه «ال» این است كه حرف تعریف باشد و دلالت بر تعریف و تعيين
مدخول خود نماید .كه مدخول به واسطه آن معرفه مىگردد .این قسم داراى دو نوع است:

الف:عهدیة:
كه دلالت بر تعيين و معهودیت و معلوميت مدخول نزد متكلّم و مخاطب مىكند ،كه این خود بر سه
قسم است:
/1الف :عهد ذكری :اینكه مدخول و مصحوب «ال» نزد متكلّم و مخاطب به واسطه ذكر آن در عبارات
گذشته معلوم مىبوده باشد ،مانند :آیه شریفه:
فِيها مِصْباحٌ ،الْمِصْباحُ فِی زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّیٌ «النور»53 /
شاهد در وقوع الف و لام عهد ذكرى بر كلماتى است كه سابقا ذكر شده و به همين جهت بر آنها الف
و لام آورده شده مىباشد كه آن كلمات داراى الف و لام عهد ذكرى «المصباح» و «الزجاجة» است.
و ملاك و معيار «ال» عهد ذكرى ،قرار دادن ضمير بجاى آن و مدخولش ،و در این صورت صحيح
بودن كلام است ،چنانكه مىتوان در هردو معهود ذكرى در آیه،
ضمير مناسب آن دو را قرار داد و آیه همان معناى اصلى خود را داشته و از جهت نحوى نيز اشكالى
پدید نياید.

/2الف :عد ذهنی :اینكه مدخول و مصحوب «ال» نزد متكلّم و مخاطب به واسطه علم قبلى و تصوّر
ذهنى آن دو به آن معلوم مىبوده باشد ،مثل آیه شریفه :إِذْ یُبایِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ «الفتح »11 /كه
هم خداوند كه متكلم و هم مخاطبين مىدانند آن درختى كه در زیر آن بيعت واقع شد كدام است ،و
آن شجره سمره بود كه در تحت آن بيعت رضوان واقع شد.
/5الف:عهد حضوری :اینكه مىبوده باشد مدخول آن ،معهود و معلوم نزد متكلّم و مخاطب به جهت
حضور آن ،مانند :ا ْليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ «المائدة »5 /كه به معناى امروز است و مراد از آن ،روز عيد
غدیر خم است و در اینجا به جهت اینكه این آیه در آن روز نازل شده ،حضور آن روز باعث معلوميت
«یوم» مىگردد .لذا الف و لام عهد حضور بر آن داخل شده است.

ب« :ال» جنسيه
دوّمين نوع از «ال» تعریف «ال» جنسيه است كه خود بر سه قسم است:
/1ب -یا براى دلالت بر استغراق و شمول جميع افراد مدخول است ،كه ملاك و نشانه آن این است كه
بتوان كلمه «كلّ» را حقيقتا به جاى «ال» گذاشت و مجاز نيز لازم نياید ،مثل آیه شریفه :إِنَّ الْإِنْسانَ
لَفِی خُسْرٍ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ «و العصر 2 /و  »5كه الف و لام «الإنسان» براى استغراق
افرادى است و مىتوان كلمه «كلّ» به جاى آن گذاشت و معنا حقيقتا درست باشد ،و استثناء نيز
دليل بر استغراق افرادى آن است زیرا همواره استثناء از كلمات عام مىشود .نام این قسم در اصطلاح،
«ال» استغراق افراد مىباشد.
/2ب -یا براى دلالت بر استغراق و شمول جميع صفات مدخول است وعلامت آن این است كه اگر
«كلّ» به جاى آن قرار داده شود مجاز در كلام لازم آید ،مانند« :زید الرجل» یعنى زید تمامى صفات
مردانگى را داراست و اگر «كلّ» را به جاى «ال» بگذاریم ،مجاز لازم مىآید ،زیرا مىشود« :زید كلّ
رجل» در حالى كه زید تمامى مردان حقيقتا نيست.
/5ب -یا براى دلالت بر تعریف ماهيّت و حقيقت آن اسم مدخول است كه دیگر «كلّ» نه حقيقتا و نه
مجازا نمىتواند جایگزین «ال» شود ،و در این قسم نظر و توجّه به صرف ماهيت آن است و به افراد و
صفات آن نظر و توجّهى نيست .مانند آیه شریفه :وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَیْءٍ حَیٍ «الأنبياء »53 /كه
مراد از آن ماهيت مشخص و معلوم آب است.

ج:ال زائده
وجه و صنف سوّم از وجه سهگانه «ال» این است كه زائده باشد كه مفيد تعریف معناى مدخول خود
نمىگردد «نه لفظا و نه معنا» و خود داراى دو نوع است:
/1ج -زائده لازمه :یعنى همواره این «ال» زائده بر مدخول خاص خود در استعمال وجود دارد.
 -2غير لازمه :كه گاهى بر مدخول خاص خود داخل مىشود.
امّا نوع اوّل داراى چهار قسم است:
« -1ال» داخله بر اسمهاى موصول مختصه ،البته بنا بر قول به اینكه موصولات معرفه بودنشان به
واسطه صله آنهاست .این نظریه را ابن مالك ،دمامينى 1و اشمونى 2اختيار نمودهاند.
و قد تزاد لازما كالّلات

و الآن و الّذین ثمّ اللائی

ولى اگر بگویيم تعریف موصولات به واسطه «ال» است ،آن وقت الف و لام زائده نبوده بلكه «ال»
تعریف مىباشد و در این صورت صله مكمّل تعریف است و این قول اخفش است ،قول سوّم این است
كه موصولات فى حدّ نفسه معرفه هستند و «ال» زائده است .این قول محقق رضى است.
« -2ال» ناقله :كه واقع مىشود بر اعلام منقول .قابل ذكر است كه شرط این قسم این است كه الف و
لام از همان ابتداى نقل بر اسم منقول داخل شده باشد ،مانند« :اللّات» كه اسم فاعل «لتّ یلتّ» به
معناى كوباننده 5و مخلوط كننده ،كه از معناى وصفى خود نقل داده شده همراه با «ال» براى بت
قبيله ثقيف ،و «العزّى» افعل تفضيل و مؤنّث «الأعزّ» كه از معناى وصفى خود نقل داده شد همراه با
«ال» و علم شده براى بت قبيله بنى كنانه.
« -5ال» مرتجله است كه داخل بر اعلام مرتجل مىشود البته به شرط مقارنت و همراهى این الف و
لام با نقل ارتجالى آنها همانطور كه در «ال» ناقله شرط مىباشد مانند« :السموأل» بر وزن «سفرجل»
كه در لغت به معناى پشه است و نقل ارتجالى داده شده به «ابن عادیا» از شعراى یهودى كه در
كتاب «حماسه ابى تمام» ،بعض از اشعار او ،مذكور مىباشد.
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باید دانست كه فرق اعلام منقوله و اعلام مرتجله این است كه در اوّلى مناسبت بين معناى منقول اليه
و منقول منه مىباشد ،امّا در دوّمى اصلا یا ملاحظه مناسبت نشده است و یا اساسا نقل داده نشده
بلكه هماكنون بدون سابقه قبلى وضع براى اسمى شده است .به همين جهت به آن ارتجالى یعنى
بىسابقه مىگویند.
« -4ال» غالبيه كه بر اسم علم بالغلبه واقع مىشود و در اینجا هم آن شرط مىباشد كه عبارت است
از :مقارنت دخول «ال» با علم بالغلبه شدن ،و شایان ذكر است كه علم بالغلبه یعنى نقل دادن یك
اسم كلى به بعض (یكى) از افرادى كه آن كلمه علم ،بالوضع الأوّلى و در اصل براى دلالت و تطبيق بر
هریك از آن افراد بودهاست .مانند« :البيت» كه در اصل و وضع اوّلى ،بدون «ال» یك اسم كلى بوده و
تمامى خانهها از مصادیق آن بوده است ،لكن به جهت غلبه و كثرت استعمال این لفظ همراه با «ال»
در یكى از مصادیق آن -كه خانه خداست -این كلمه همراه با «ال» علم شده است ،و همچنين است
كلمه «المدینه» كه اوّلا بدون «ال» یك معناى كلى داشته كه تمامى شهرها مصادیق آن بوده سپس
همراه با «ال» وضع تعيّنى پيدا كرده و علم بالغلبه براى مدینة الرسول و شهر طيبه ،شده است.
و قد یصير علما بالغلبة

مضاف أو مصحوب ال كالعقبة

قابل ذكر است این الف و لام در اصل و قبل از علم بالغلبه شدن كه روى این نوع كلمات قرار داشته،
«ال» تعریف عهد ذهنى بوده است ،بهعنوان مثال:
«المدینه» یعنى شهر خاصى كه معلوم است ذهنا براى متكلّم و مخاطب ،و حالا كه نقل داده شده با
آن الف و لام ،چون خود آن كلمه ،معرفه و علم مىشود ،دیگر آن الف و لام زائده مىگردد.

ال زائده غير لازمه
دوّمين قسم از «ال» زائده ،غير لازمه است كه خود داراى دو نوع است:
« -1ال» كثير الاستعمالى كه واقع مىشود در عبارات فصيح و آن «ال» لمحّيه است كه داخل بر اسم
علم منقولى مىشود كه داراى این سه شرط باشد:
الف :نقل از اسم مجرّد از الف و لام باشد ،بنابراین این «ال» بر اسم منقولى كه سابقا الف و لام داشته،
نمىآید.

ب :نقل از لفظى كه داراى صلاحيت دخول الف و لام داشته است باشد ،پس بر امثال «یزید» و
«یشكر» كه در اصل فعل بودهاند و هماكنون علم منقول شدهاند ،نمىآید زیرا در اصل فعل بودهاند.
ج :نقل از اسمى باشد كه الآن هم در معناى علمى ،نگاهى و توجّهى به معناى اوّل و اصلى آن اسم
شده باشد .و این «ال» رمز و نشانه این توجّه و ملاحظه است 4.مانند« :الحارث» و «العباس» كه
داراى هرسه شرط مىباشند .و از «حارث» و «عباس» به معناى برزگر ،و تندخو و ترشرو نقل داده
شده ،هرچند كه الآن علم هستند و اسم اشخاص شدهاند ،لكن به معناى اوّلى آنها توجّهى است .نام
آن شخص «الحارث» شده تا در آینده دهقان شود و آن دیگرى ،انسان شجاع و داراى تعصّب و خوى
تند گردد.
باید گفت كه این «ال» موجب تعریف مدخول نمىشود ،به همين جهت ،ذكر و حذف آن در این
مورد مساوى است:
و بعض الأعلام عليه دخلا

للمح ما قد كان عنه نقلا

كالفضل و الحارث و النعمان

فذكر ذا و حذفه سيّان

البته باید دانست كه دخول این «ال» بر اسماء منقول ،سماعى است و داراى ضابطه خاصى نيست ،لذا
موارد و مواضع جواز استعمال آن متوقف بر استعمال عرب و سماع از آن مىباشد ،چنانكه ملاحظه
مىشود كلمه «محمّد و أحمد» هرچند نقل از اسم مفعول و افعل تفضيل داده شدهاند و معناى اوّلى
آنها هماكنون مورد لحاظ است لكن عرب الف و لام لمحّيه بر آن داخل نكرده بنابراین این دو را
نمىشود با این الف و لام استعمال كرد.
« -2ال» زائده غير لازمه غير كثير الاستعمال :كه خود داراى دو قسم است:
الف« :ال» ضروریه كه در اشعار واقع مىشود،

للاضطرار كبنات الأوبر
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كذا و طبت النفس یا قيس السری

ب« :ال» شاذة كه در نثر بهطور بسيار كم واقع مىشود و این قسم هم سماعى است .مثل قول عربها
كه مىگویند« :ادخلوا الأوّل فالأوّل» كه شاهد در دخول «ال» بر كلمه «اوّل» است كه حال بوده و
حال باید نكره باشد .بنابراین الف و لام زائده است ،و معناى مثال عبارت است از« :داخل شوید در
حالى كه ترتيب باید مراعات شود».

