بررسی ساختارنحوی  -بالغی حرف «لَو» و کاربرد آن در قرآن کریم
مرتضی قائمی و سید محمود قتالی
چکیده
یکی از مهم ترین وجوه اعجاز قرآن کریم ،فصاحت و بالغت این کتاب آسمانی است که از زمان نزول آیات
الهی تا کنون به شیوه های مختلف مورد بحث قرار گرفته است .
یکی از ابعاد بالغت قرآنی ،وسعت و تنوع کاربرد کلمات و اصطالحات ،متناسب با مقتضای حال اس ت .
حرف «لَو» یکی از حروف پر کاربرد قرآن کریم است که در ساختارها و قالب های گوناگون ،معانی عمیق و
متعددی را در بر دارد .حرف «لَو» در قرآن کریم در بیش از ده ساختار ،با ظرافت و داللت های معنایی گوناگون به
کار برده شده است .
در این مقاله سعی شده تا با بررسی انواع و ساختارهای مختلف حرف «لَو» ،معانی و داللت های نحوی و
بالغی آن در قرآن کریم نیز بررسی و طبقه بندی گردد تا از این طریق بخشی از زیبایی های بالغی قرآن کریم
دربارهی «لو» به تصویر کشیده شود و در این پرتو ،شناخت بهتری از این منبع روحانی حاصل گردد .
کلمات کلیدی  :لَو ـ شرطیه ـ تمنی ـ مصدریه ـ قرآن کریم
مقدمه:


بدون شک ی کی از وجوه اعجاز قرآن کریم جنبه بالغی آن است .قرآن به جهت ویژگیهایی از جمله

فصاحت ،بالغت بیمانند ،سبک و اسلوب ویژه ،شیرینی و عذوبت معانی و مفاهیم و کاربرد بسیار دقیق و ری ز
کلمات در قالبها ی گ وناگون از دیگر کالمها و کتابها تمای ز دارد  .د ر زبان عربی و به ویژه در قرآن کریم ،حروف
نقش ممتازی در انتقال معانی بازی می کنند و داللت های گستردهای را در حوزه های مختلف در بر دارند « .لَو» از
جمله واژههایی است که در زبان عربی و در قرآن کریم کاربرد فراوانی دارد و بیش از  22بار در قرآن به کار رفته
و این همه تکرار ،خود دلیل بر اهمیت این واژه است .مسلمانان در طول تاریخ به قرآن بسیار اهتمام ورزیده و
تحقیقات زیادی در این رابطه انجام داده اند ،اما با این وجود کم تر به جنبههای بالغی و زیبایی شناسی آن در قرآن
پرداخته شده است .در ای ن مقاله سع ی شده که به بالغت «لو» در قالب الفاظ و معانی  ،ساختار و اسلوبها ی
قرآنی«لو» و همچن ین تحلیل بالغی آیاتی که «لو» در آنها به کار رفته پرداخته شود .
پیشینه تحقیق:
** تاریخ دریافت 93 /2 /20 :تاریخ پذیرش93 /2 / 2 :
 نویسنده مسئول :دانشیا ر ادبیات عربی دانشگاه بوعلی morteza_ghaemi@yahoo.com -دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب

با توجه به بررسی های انجام شده ،پیرامون بالغت «لو» در قرآن ،تحقیقات جامعی صورت نگرفته و
کتاب های بالغی و نحوی از جمله مغنی اللبیب ابن هشام انصاری ،اعراب القرآن و بیانه از محیالدین درویش،
معانی الحروف زجاجی  .. . ،و کتاب های تفسیری از جمله تفسیرالکشاف زمخشری و بحر المحیط ابوحیان اندلسی
و ...به بررسی لَو به صورت پراکنده پرداخته اند و از سعید شفیعی نیز مقاله ای کوتاه تحت عنوان « نگاهی به چند
ترجمه از لَو در قرآن» در مجله حدیث اندیشه منتشر شده و شیخ ناجی الطنطاوی نیز در مقاله ای چند صفحهای با
عنوان «حدیث عن لَو» نظر برخی مفسرین را در رابطه با لَو در قرآن بیان نموده است .
در مقاله ی حاضر سعی شده است که با بهره گیری از منابع موجود ،زیبایی های بالغی لَو در قرآن ،در ابعاد
مختلف به ویژه در اهداف بالغی و به شکل جامع تری به تصویر کشیده شود.
تعاریف حرف « لَو»:
نزد اهل لغت و علمای نحو :لو حرف امتناع برای امتناع است مانند« :لَو ذهبتَ مَعنا لسَ ررتُ» اگر با ما
میآمدی ،خوشحال می شدم؛ پس خوشحال شدن منتفی است ؛ به علت امتناع رفتن ،زیرا جواب شرط (خوشحال
شدن) وابسته به فعل شرط (رفتن) است  .ابن هشام اعتقاد دارد که «لو» همیشه امتناع شرط را می رساند ،نه امتناع
جواب را ؛ ولی اگر جواب شرط تنها نتیجه و مسبب فعل شرط باشد با امتناع شرط جواب نی ز ممتنع و نفی میشود ؛
مانند « ولَو شِئنا لَرَ فعناهُ بِها  :اگر میخواستی م آن را باال میبردیم » پس تنها در صورت اراده کردن خداوند ،ا ین امر
(باالبردن ) اتفاق میافتاد  ( .الطنطاوی ،بی تا ،ص ) 9
زجاجی معتقد است که «لو» امتناع چیزی (امری) را به علت امتناع دیگری می رساند ،مانند «ولو جاء زی دٌ
ألکرمته» «اگر زید می آمد اکرامش میکردم» پس اکرام کردن ممتنع و منتفی است به علت نیامدن زید .
(زجاجی ، 0 1،ص )
«لیث می گوید :لو حرف امنیه ( آرزو ) است؛ مانند «لَوقامَ زید » یا «لَو أ نَّ لناکَرةً » ...که در این صورت نیاز به
جواب ندارد و هرگاه به «لو»« ،ال » متصل شود ،معنی آن بین نفی و آرزو قرار می گیرد؛ مانند «لوال أکرمتنی  :ای کاش
مرا اکرام میکردی» یعنی مرا اکرام نکردی  .مبرد می گوید «لو» بر ایجاب چیزی به خاطر وقوع چیز دیگری داللت
میکند؛ اما «لوال» بر امتناع چیزی به خاطر چیز دیگری داللت میکند .فراء می گوید «لو» برای انکار ـ تمنی و شرط
استعمال می شود  .اگر لو شرطیه باشد برای تخویف ،تشویق و تمثیل است که در این صورت جواب شرط محذوف
است» ( .األزهری) 0 0 ، 1 ، 930،
سیبویه برعکس دیگران که آن را حرف امتناع برای امتناع میدانند« ،لو» را حرفی می داند که با واقع شدن
جزای شرط ،فعل شرط نیز تحقق مییابد (حرف سیقع لوقوع غیره) .به اعتقاد ابن عقیل ،گفته سیبویه صحیحتر
است ( .عبدالحمید، 0 2،ج ،ص ) 919
حسن عباس نیز دربارهی ویژگیهای حروف لو و معنا ی آن معتق د است که«الم» در حرف لو ،الصاق و الزام
(پیوستگی ) را می رساند و «واو» عطف و اشتراک (جمع ) را می رساند و معنی تمنی در واژه «لو» بر گرفته از ای ن دو
مفهوم است  .به نظر او ،با توجه به انواع «لو» به نظر می رسد که اصل کاربرد «لو» و اصلیترین معنای آن ،برا ی تمن ی
است و این را می توان با توجه به سادگی و نیاز زیاد به آن در ارتباطات و تعامالت روزانه مردم ی دریافت  .تمن ی

معنی عرض و طلب را نیز در بر میگیرد و ای ن دو معن ی (تمن ی و عرض) با ویژگیهای ذات ی حروف لو (الم و واو )
سازگارتر است (نسبت به بقیه معانی لو ) ( .عباس ، 222،ص) 9
ویژگی های نحوی و بالغی حرف« لَو» :
« .لو» شرطیه اختصاص به فعل دارد و بر اسم داخل نمی شود ولی بر سر «انَّ» و اسم و خبر آن داخل
میشود که در این حالت دو قول وجود دارد :الف :انَّ و اسم و خبرش در محل رفع ،فاعل برای فعل محذوف
میشوند مانند «لو انَّ زیداً قائمٌ لقمتُ» که در تقدیر می شود «لو ثبتَ انَّ  »...یعنی لو (ثبتَ ) قی ام ز ید .ب ) انَّ و
مابعد ش در محل رفع ،مبتدا و خبرش محذوف (نظر سیبویه) مانند مثال قبل که در تقدیر می شود«:لو انَّ زیداً قائ مٌ
ثابتٌ لقمتُ»:یعنی لو قی امُ زی دٍ (ثاب تٌ) ( .عبدالحم ید911 ، 0 2،ص )
 .گاهى پس از آن اسم مى آید ،در این صورت عاملش فعلى است که وجوب اً محذوف است و فعل بعد از آن
تفسیرش مىکند .این اسم یا مرفوع است مانند« :لو غیرُ ذات سوارٍ لَ طَمَتْنى» یا منصوب مانند« :لو زیداً رأیتُ ه أکرمتُه»
و یا خبر است براى کان محذوف مانند « :اِلتَمِس و لَ و خاتم اً مِن حدیدٍ»(انصاری، 021،ج  ،ص) 919
 . 9قاعده «لو» شرطیه این است که اگر بر فعل شرط و جواب شرط مثبت وارد شود ،آن دو در معنی منف ی
میشوند مانند «لوجاءن ی ألکرمته :اگر نزد من می آمد ،او را گرامی میداشتم » یعنی نزد من نیامد و من او را گرام ی
نداشتم و اگر بر فعل شرط و جواب شرط منفی وارد شود ،آن دو در معنی مثبت میشوند؛ مانند« :لو لم یستدن لم
یطالب :اگر وام نمی گرفت ،مورد مطالبه قرار نمیگرفت» یعنی وام گرفت و مورد مطالبه قرار گرفت و اگر اول ی
مثبت و دوم ی منف ی باشد ،در معنی اول مثبت و دوم ی منفی می شود و بالعکس مانند «لولم ی ومن اُریقَ دمُه :اگر ای مان
نمیآورد ،خونش ریخته می شد» یعن ی ایمان آورد و خونش ریخته نشد( .مصطفوی ، 912، 2 ،ص ) 13
« . 0لو» بر خالف بقیه حروف شرط ،در بعد از خود ،عمل نمی کند حتی اگر معنی « إن» دهد .
(انصاری ، 021،ج ،ص) 913
« . 1لو» مانند اسم موصول نیاز به صله و ضمیر عائد ندارد .
 . 1اغلب در جواب لَو شرطیه «الم » می آید مانند ( «لَ و اجتهد تَ لنجحتَ » (اگر کوشش میکردی ،هر آینه موفق
میشدی) و گاه ی بدون الم میآید مثل «لَو نَشا ءُ جَ علناه أُجاح اً فلوال تَ شکرون»  ( .قرشی ، 93 ،ج ،1ص  ) 9و اگر
چنانچه جواب «لو» منفی به «ما» باشد ،در ای ن صورت اقتران جواب به «ما » جای ز است و هر گاه جواب «لَو» منف ی
به غیر «ما» باشد (لم و ،).. .در این صورت جواب مقرون به چیزی نخواهد بود ( .شرتونی  ، 930،ج ،0ص ) 010
 . 3جواب «لو» گاه ی مواقع در معنا می آید؛ اما در لفظ ذکر نمی گردد  .قرطب ی در تفسیر آیه «و لَو أنّ هم ءامَنوا
واتقَوا لَمَثُوبةٌ مِن عِند اهلل خیرٌ لَ و کانو یعلمون» میگوید که کلمه «لمثوبة» جواب «لو» است؛ اما اخفش میگوید که
اینجا جواب «لَو» در لفظ ذکر نشده و در معنا تقدیر شده که می شود ( «لیثبوا» پاداش داده میشوند).
ثعالبی در باب حذف جواب «لو» معتقد است که هر گاه کالم بر جواب داللت کند و به فهم مخاطب اعتماد
شود ،جواب «لو » حذف می شود و ای ن از سنتهای عرب است ؛ مانند «لو أنَّ قرآن اً سُیرت به الجِ بال » ...که در این جا
جواب «لو» ذکر نشده و در تقدیر می توان « لکان هذا القرآن» را به عنوان جواب مد نظر قرار داد( .طنطاوی ،بی تا،
صص1و) 1

گاهی مواقع جواب لَو ،جمله اسمیه میشود ( مثل لمثوبه در آیه باال) که در این حالت مقرون به الم یا فاء
است .
گفته شده هرگاه جواب لَو جمله اسمیه باشد ،در واقع جواب قسم مق دّراست( .انصاری ، 021 ،ص ) 913
علت این که جملهی اسمیّه به جاى جمله فعلیّ ه جواب شرط واقع شده است ( در حالى که جواب آن نیز باید جمله
فعلیّه باشد ) این است که جمله اسمیه داللت بر ثبوت و بقاء دارد( .طبرسی، 912،ج  ،ص) 00
 . 3هرگاه لَو به همراه فعل و جواب شرط بیاید ،در فارسی به صورت معنی استمراری معنی می گردد؛
مانند( :لَو درسنا لنَجَحنا  :اگر درس میخواندیم موفق می شدیم)( .معروف، 931 ،ص ) 30
 . 3از بین انواع لَو ،فقط لَو شرطیه نیاز به جواب دارد و اگر لَو شرطیه دارای معنی تمنی باشد ،مانند «لیت »
نیاز به جواب پیدا می کند که در آن صورت جوابش منصوب می شود مانند «لَوْ أ نّ لَنا کرّةً فنکو نَ مِ نَ المؤمنین »
تفاوت حرف «لَو » با » إن و إذا» :
«لو» دارای معنی شرط است و به علت مخالفتش با حروف شرط ،عمل نمیکند ،زیرا «لَو» مانند حروف
شرط ،فعل ماض ی را به مستقبل تبدیل نمیکند  .از این رو می توان گفت« :إن قُمتَ غد اً قُم تُ مَعکَ» یعنی اگر فردا
برخیزی من نی ز با تو برخواهم خاست (آینده ) اما نمی توان گفت « :لو قُ متَ غد اً قم تُ معک » بلکه بای د گفت « :لّو
قمتَ ام سِ لقم تُ معک  :اگر دیروز برمیخاست ی من نی ز با تو بر میخاستم»  ( .الرمانی النحوی، 0 3 ،ص ) 0
« بر اساس اصل ،گوینده هنگامی که «إن» شرطیه را به کار می برد که به واقع شدن شرط در آینده یق ی ن
نداشته باشد و از این رو «إن» در حاالت و رخدادهایی که کم کم اتفاق میافتد ،بسیار استعمال می گردد واجب است
که در کنار آن ،واژه مضارع قرار گیرد چون احتمال شک در وقوع آن است.
بر خالف «اذا» که بر اساس قانون ،در چیزهایی استعمال می شود که گوینده ،به وقوع آنها در آینده یق ی ن
دارد .از این رو «اذا» تنها در حاالت ی به کار می رود که بسی ار رخ می دهد و «إذا» در کنار فعل ماضی میآی د چون فعل
ماضی داللت بر حتم ی بودن وقوع دارد»  ( .رک  :الهاشمی، 931 ،صص ) 33- 31
«لَو» برای شرط در ماضی است و هنگامی به کار میرود که یق ین به انتفاء شرط داشته باشیم بنابراین انتفاء
شرط ،مستلزم انتفاء جزاست (چون شرط ،تحقیق پیدا نکرد؛ جزا نیز به وجود نیامد) بدین شکل که جزا ممکن بود
پدید آید .اگر شرط پدی د می آمد  .واجب است که دو جمله شرط و جزا ی «لو» فعل ماضی باشد ،مانند «لَو أ تقن تَ
عملک لبلغتَ أملَک  :اگر کارت را درست انجام میدادی به آرزویت می رسیدی» .
«لو» حرف امتناع برا ی امتناع نامیده میشود (برای امتناعِ جزاء میآی د به جهت ممتنع بودن شرط) مانند
سخن خداوند متعال «لَ و کان فِی هما آلهةٌ إلّ ا اهلل لفَسَدتا  :اگر در زمی ن و آسمان خدایان ی غیر از خداوند بودند ،زمی ن و
آسمان تباه میگشت»  .پس تباه ی زمی ن و آسمان ممتنع است چون وجود خدا یانی چند منتفی است؛ و مانند «لَو شَا ءَ
لهَداکم أجمَعین :اگر خداوند میخواست همه شما را رهیافته و هدایت میکرد .پس هدایت همه شما منتف ی است،
چون خواست خداوند منتف ی است(».همان ، 931،ص ) 33
انواع حرف « لَو» :

بسیاری از بزرگان علم نحو انواع «لو» ،ح تی لَو مصدریه را رد میکنند  ( .عبدالحمید، 0 2 ،ص ) 913اما با
توجه به بررسی جمیع نظرات علمای نحو ،می توان «لَو» را به هفت نوع تقسیم کرد .
 .لَو سالمه (شرطیه امتناعیه یا شرطیه ماضیه نیز نامیده می شود ) :مانند «لو جاء نی ألکرمتُه :اگر نزد من می آمد،
او را گرامی میداشتم» که از ای ن نوع «لو» سه نکته برداشت می شود :الف ) شرطیه بودن  :یعن ی بی ن دو جمله ی بعد از
«لو» ( فعل و جزای شرط ) رابطه سببی ه و مسببه وجود دارد  .ب  -شرط را مقی د به زما ن ماض ی می کند و از ای ن رو با
«إن» فرق م ی کند؛ زیرا «إن » رابطه سببیه و مسبیه را در آینده ایجاد میکند.
ج  -امتناع را می رساند :نحویان در این که لَو چگونه مفهوم امتناع را میرساند با هم اختالف نظر دارند  .شلوبی ن
معتقد است که «لو» نه بر امتناع شرط و نه بر امتناع جواب داللت میکند ،بلکه بر تعلی ق فعل در زمان گذشته داللت
دارد .فهم امتناع از واژه «لو» از بدیهیات است و هر کسی که بشنود «لو سَمِع» در مییابد که بدون شک فعل تحقق
پیدا نکرده است و از همین رو ،هرگاه از واژهی «لو» استفاده شود ،می توان بعد از آن از حرف اس تدراک که بر فعل
شرط منفی وارد می شود ،استفاد ه کرد؛ مانند «لو جاءن ی اکرمتُه ،لکنّ ه لم یجی » و مانند قول خداوند « ولَو شِئنا آلتیناکُ لََّ
نفسٍ هُداها و لک نْ حَقَّ القولُ ( »...سجده ) 9،که می توان در تقدیر این گونه گرفت «...و لکن لم أشأ ذلک فحق القول
منی».
برخی نیز معتقدند که این نوع «لَو» فقط امتناع شرط (سبب) را میرساند و بر امتناع یا ثبوت جزای شرط
داللت ی ندارد .ولی اگر جزای شرط مساوی شرط باشد (سبب مساوی مسبب یا به دیگر رابطه شرط و جزا ،رابطه
سببی باشد ) با منتفی شدن فعل شرط ،جزای شرط نیز منتفی می شود ،مانند« :لو کانت ال شمس طالعةً کان النها رُ
موجوداً :اگر خورشی د طلوع میکرد  ،روز موجود بود» .پس انتفاء سبب (طلوع خورشید) مساو ی است با انتفاء
مسبب (بودن روز) .ولی اگر جزا ی شرط فراتر از شرط باشد (مساو ی نباشد)  ،امتناع شرط سبب امتناع و یا نف ی
جواب نمیشود؛ مانند« :لو کا نت الشمسُ طالعةً کان الضوءُ موجوداً :اگر خورش ید طلوع می کرد نور وجود داشت» .
اینجا طلوع نکردن خورشید مساوی با نبودن نور نیست (ممکن است خورشید نباشد ،اما نور باشد مثل نور چراغ،
نورافکن و )...پس با نف ی شرط ،جواب آن منتفی نمی شود .این قول اکثر صاحب نظران است .
(رک:انصاری، 021،صص ) 902- 993
«انطاکی مسألهی امتناع در لو شرطیه را در قالب انواع شرط بیان کرده و آن را برای «لو» به دو شکل مطرح
کرده است ،الف ،شرط امتناعی  :که فقط ی ک حالت دارد و آن اینکه سبب (شرط ) ممتنع است  .پس به علت داشتن
رابطه سببی ،حرف امتناع برای امتناع است؛ مانند «لَو جاءَ نی زیدٌ أل کرمتُه :اگر زید نزد من میآمد ،او را گرام ی
میداشتم » پس با نیامدن زید ،گرام ی داشتن او نیز منتفی است  .ب  :شرط السببی ( غیر امتناعی)  :که در ای ن حالت بی ن
دو فعل رابطه سببی وجود ندارد .به هم ین دلیل ،شرط السببی گویند؛ مانند «ستموت ُو لَو کنتَ حذراً :خواهی مرد
حتی اگر احتیاط کنی» که با ای ن جمله ،رابطه سببی ب ین موت و احتیاط را نفی میکنیم ؛ یعن ی مرگ واقع خواهد شد
چه با احتیاط و چه بدون احتیاط .
بسیار ی مواقع شرط السبب ی و شرط امتناع ی با هم اشتباه میشوند که برا ی تمیز ای ن دو از ای ن قاعده می توان
استفاده کرد  :بعد از جمله «لو شرطی ه امتناعیه» می توان حرف استدراک ( لکن) را همراه فعل شرط منف ی آورد مانن د
«لو جئتنی ألکرمتُکَ و لکنّ کَ لم تجیء :اگر نزد من م ی آمد ی گرامیت میداشتم ،اما نیامدی . »...

اما در شرط ال سببی می توان بعد از جمله لو ،حرف استفهام (کی ف) را بر سر فعل شرط منفی آورد؛ مانند :
«لَو حَ لفتَ با هللِ ما صدقتُکَ فکی ف إذا لَم تَح لِف» ( .عباس ، 222،صص  1و ) 19
 .حرف شرط استقبالیه (شرط غیر امتناعیه) :که در این حالت «لَو» مانند «إن شرطیه» عمل می کند با این
تفاوت که مجزوم نمیکند « .لَو» در این حالت معنای امتناع را نمی رساند ،بلکه در واقع امری را در زمان آینده به امر
دیگری معلق میکند  .فعل بعد از«لَو» اگر ماضی باشد ،در این حالت به صورت مضارع (مضارع التزامی) معنی
می گردد؛ مانند «وَ لیَخْشَ الّذی نَ لَ وْ تَرکُوا مِن خَل فِهِم ذُرِیَّةً ضِعافاً خَافُوا عَلَیْ هِمْ  :و آنان که اگر فرزندان ناتوانى از خود
بر جاى بگذارند بر [آینده] آنان بیم دارند ،باید [ از ستم بر یتیمان مردم نیز] بترسند»( .نساء )3،که در این جا «لَو
ترکوا» تاویل به «إن یترکوا» می گردد و به صورت مضارع معنی میشود .
 . 9حرف « لَو»مصدریه :که به منزله «أن مصدریه» است  ،با ای ن تفاوت که منصوب نمی کند و غالب اً بعد از «و دَّ و
یوَدُّ» قرار میگیرد؛ مانند «یَودّ أحدُهم لَ و یُعَمَّرُ ألفَ سَنَةٍ» (انصاری، 021 ،ص  )912زمانی «لَو» به عنوان مصدریه
کاربرد دارد که بت وان به جای آن «أن مصدریه» قرار داد وآن را تأویل به مصدر کرد .مثل «ودَدْتُ لوقامَ زیدٌ :دوست
داشتم که زید برمیخاست» یعن ی «ودِدتُ قیامَه» ( .عبدالحم ید ، 0 2،ص )913اگر به دنبال «لو» فعل ماضى بیاید ،بر
معنى خود باقى مىماند (ماضی استمراری) ؛ ولى اگر مضارع بیاید ،مختص زمان آینده مى شود (مضارع التزامی) ،
مانند« ،أن» مصدریه( .شفیعی،ج، 9ص ) 93
البته بسیاری از نحویان« ،لو» مصدریه را قبول ندارند و در رابطه با ای ن گونه آیات مثل آیه «یَوَدُّ أَحَدُهُم لَ و
یُعمَّر ».. .میگویند که «لو » شرطیه است و مفعول «یود» و جواب «لو » حذف شده است و تقدی ر «یود أحدهم التعمی رَ
لَو یُعَمَّرُألفَ سنةٍ لسرَّه ذلک» است ( .انصاری، 021،ص) 912
 .0حرف« لَو» تمنی :گاهی در جای لیت به طور مجاز «لَو» استعمال می شود( .شیرازی ، 932 ،ج ،ص ) 0
مانند «فلَو أنّ لنا کرَّةً فنکونَ مِن المُومنین» که به معنی «لیت» است .از ا ین رو هم چنان که «فأفوزَ» در جواب «لیت »
در آیه «یا لَیتنی کنت مَعَ هم فأفوزَ »..منصوب می شود «فنکون » نیز در جواب لَو منصوب است  .یا به عبارت د یگر «لو »
حرف ی است که برای تمن ی وضع شده مانند «ل یت» پس جمع آن و فعل تمنی با هم ممتنع اس ت( .انصاری ، 021 ،ص
) 91
زمان ی «لَو» به عنوان تمنی به کار میرود که فعل مضارع ی که در جواب «لو» پس از فاء قرار میگیرد ،
منصوب شود .مثل آیهی مذکور .
فعل مضارع بعد از فاء منصوب نمی شود ،مگر در جواب طلب ی (امر ،نهی  ،استفهام ،تمنی  ،عرض ،تحضیض ) و
هیچ کس حرف «لو» را بر این موارد نیفزوده است .
پس هرگاه فعل مضارع بعد از فاء در جواب لو منصوب بیاید ،نشان دهنده آن است که بر معنا ی اصل ی «لو» که
شرطیه بودن و تعلیق است ،وارد نشده ،پس در این صورت آن را بر معنای دیگری حمل می کن یم که در آن نصب
فعل مضارع بعد از فاء جایز باشد .از می ان  1مورد ذکر شده ،حمل «لو» بر تمنی بهتر است ،زیرا«لو» در اصل وارد
میشود بر امور محال و غیر ممکن و امر محال بسیار مورد تمنی واقع می گردد  ( .فاضلی ، 911 ،ص ) 93البته برخی
مثل حسن عباس معتقدندکه که اصل کاربرد لو و اصلیتری ن معنای آن ،برا ی تمن ی است  ،تمن ی معنی عرض و طلب

را نیز در بر میگیرد و این دو معن ی ( تمن ی و عرض ) با ویژگیهای ذاتی حروف لو ( الم و واو ) سازگارتر است .
( عباس ، 222 ،ص ) 9
بالغت حرف« لَو »در تمنی :
دسوقی از استادش نقل می کند که نکته قابل مالحظه در تمنی به «لو» به جای «ل یت» ،دور از دسترس بودن
متمنی است به گونهای که از آ ن تصویری غیر دست ی افتنی و غیر ممکن می سازد ،زیرا «لَو» در اصل حرف امتناع
برای امتناع است و می توان گفت که در کاربرد «لو» به جای «ل یت» متمن ی مد نظر نیست ،بلکه در حقیقت جواب
«لو» مد نظر است و رابطه معنا ی اصل ی و مجاز ی این است که همان طور که با «لو» غیر واقع را واقع جلوه دهیم ،با
لیت نیز در پی دست یافتن به چیزی که امید ی به وقوع آن نیست ،هستیم( .همان ،ص ) 93
 .1حرف «لو » وصلیه (تقلیلیه)« :لَو» برای تقلیل نیز به کار میرود ،مانند « :إلتم سْ و لو خاتم اً م ن حد ید :
درخواست کن ،حتی اگر شده انگشتری از آهن را»( .طنطاوی ،بی تا ،ص« )1لَو هرگاه وصلیه باشد بعد از واو قرار
میگیرد و نیازمند به جواب نخواهد بود ،بلکه برای اکمال جمله قبل عنوان میشود و در این حالت از آن ،تثبیت و
تقریر فضای سابق و کالم قبل اراده میشود؛ مانند«:ال تقبل الخب رَ مِن کذّابٍ و لَو أ تاک بحدی ثٍ عُجاب :سخن فرد ی را
که بسیار دروغگوست قبو ل نکن ،اگر چه سخن شگفت انگیزی گوید»( .شرتونی، 930،ص ) 010
 .1حرف «لو » عرضیه (طلب یا پیشنهاد)« :لو» همچنی ن به عنوان حرف عرض و طلب به کار میرود  :مانند «لو
تَجلس مَعنا فستفیدَ علماً  :اگر همنشین ما شو ی بهرهی علم ی خواهی برد» در این جا با حرف «لو» پیشنهاد داد ه
میشود و درخواست همنشینی می شود و یا «لو تَنزلُ عندنا فتُصیبَ خیراً :اگر نزد ما بیایی به تو خوبی میرسد» در
این حالت غالبا بعد از «لَو» ،فاء سببیه می آید که سبب منصوب شدن فعل بعد از خود می شود .
 .3حرف «لو» حضّیه ( تشویق)« :لو» برای حض و تشویق نیز به کار می رود مانند «لو فَعَ لتَ :اگر انجام ده ی ای ن
کار را» یعنی انجام بده و بدین گونه طرف مقابل به انجام فعل تشویق میشود( .طنطاوی ،بی تا) 0،
نکته:خیلی مواقع تشخیص لَوتمنیه ،عرضیه ،ح ضیه از همد یگر مشکل است که در این موارد باید با توجه به
سیاق کالم به آن پی برد.
بررسی اسلوب های کاربرد حرف «لَو» ،معانی و هدف های بالغی آنها :
ا .لَو +فعل شرط  +ل +فعل مثبت :از لحاظ دستورى این نوع «لو» را شرطیه در نظر می گیرند که جوابش فعل
ماضى مثبت همراه با «لَ» است .با بررسى قرآن کریم آشکار شد که در تمام موارد ،فعل جواب شرط ماضى است که
مؤکد به حرف تاکید «ل» مى باشد .این ساختار  39مرتبه در قرآن تکرار شده است .
طبق قاعده معمول ،جواب «لو» ،هرگاه منف ی به حرف «ما» باشد ،بدون الم بیان می شود و هرگاه مثبت باشد ،
همراه با الم میآید ،زی ر جمالت مثبت برعکس جمالت منفی ،نی از به تاکی د و تثبیت دارن د ( .درویش، 0 2،
ج ،ص) 32
برخى نحویون در مورد آوردن «لَ» گفتهاند :این «لَ»« ،الم التّسویف» نام دارد و به معنى تأخیر و تمهّل است .
بنابراین اگر در کالم به کار رفت ،نشان از تأخیر جواب از شرط در زمانى طوالنى است و نیاوردن آن حاکى از
تحقق جواب در مدت زمانى کوتاه پس از شرط است( .شفیعی، 93 ،ص ) 9

پس این گونه آیات ،او الً تأکید بر مفهوم مورد نظر را در بردارند و نشان از تعلق جواب شرط به فعل شرط
دارند و در جای جای قرآن متناسب با سیاق کالم و نوع مخاطبان ،هدف های بالغی و پیام های مشخص ثانویهای را
به دنبال دارند که در واقع باید آن ها را هدف اصلی آیات دانست؛ که دراینجا چند مورد را بررسی میکنیم .الف :
« ...وَلَوْ آ مَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَیْرًا لَ هُمْ ...اگر اهل کتاب ایمان مىآوردند قطعاً براى آنان بهتر بود» (آل عمران) 2،
این آیه ( ،عالوه بر داشتن تأکید ) بیان می کند که اگر ایمان بیاورند برای ایشان بهتر است از آنچه بر آن هستند و در
این آیه داللت بر توبی خ همراه با نصیحت از طرف خدا نسبت به اهل کتاب دارد  :که اگر ای مان بیاورند  ،قطع اً
خودشان را از عذاب خدا نجات خواهند داد( .ابوحیان ، 0 2،ج  ،9ص ) 92
ب«:قُلْ لَوْ کُنْتُمْ فِی بُیُوتِکُمْ لَبَ رَزَ الَّذِینَ کُتِبَ عَلَ یْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِ عِهِمْ وَلِیَبْتَلِ یَ اللَّهُ مَافِی صُدُورِ کُمْ ...بگو :اگر
شما در خانه هاى خود هم بودید ،کسانى که کشته شدن بر آنان مقرّر شده بود ،یقیناً به سوى خوابگاه هاى خود [در
معرکه جهاد و جنگ ] بیرون مى آمدند [ .تح قّق دادن این برنامهها ] به سبب این است که خدا آنچه را [از نیّتها ] در
سینه هاى شماست[ ،در مقام عمل ] بیازماید »(آل عمران. ) 10،
در ای ن آی ه نوعی احتجاج نظر ی است  ،بدین گونه که متکلم به مسائل ی استدالل می کند که مبنا ی عقل ی دارن د
و به قول زمخشر ی این آیه به نوعی ترغیب به شهادت و تشویق به جهاد است( .همان ،ص) 931
ج« :لَوْأنزَلنا هذا القرآنَ علی جَبلٍ لَرَأیتَه »...این آیه از باب مجاز برای تمثیل و تجسم است و «تلک األمثا لُ
نَ ضربها للناس» بر آن داللت می کند و هدف از آن توبیخ انسان بر قسا وت قلبش و عدم تأثیر پذیری از قرآن است در
حالی که کوه با همه عظمتش در برابر آن مطیع و خاشع اس ت( .همان ،ج ، 2ص) 03
د ...« :وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَکُ مْ إِ نَّ اللَّهَ عَزِیزٌحَکِیمٌ :و اگر خدا مىخواست شما را [در تکلیف و مسؤولیت نسبت به
مال و جان یتیم] به زحمت مىانداخت» (بقره .) 2 ،در این آیه مفعول «شاء» محذوف است ،زیرا جواب «لو» بر آن
داللت می کند و تقدیر این گونه است و اگر خداوند به رنج افتادن شما را می خواست ( ولو شَاء اهللُ أل عنَتکم ) .در
قرآن هر کجا که بعد از فعل شرط «لو» ،شاء ی ا أراد آمده ،مفعول حذف شده و جواب «لو» بر آن داللت میکند .
(زجاج، 0 2،ج  ،ص) 021
و در این جمله شرطیه خداوند ،لطف و احسانش را بر سرپرست یتیمان یادآور ی و اعالم می کند که رنج و
مشقت و مسئولیت ناشی از مخلوط شدن اموال را از دوش آنها برداشت ( .ابوحیان ، 0 2،ج ،ص ) 0 0
نکته:در این اسلوب 99 ،بار «لَو » همراه با واژه ی « شاء و متعلقاتش » و بار هم با واژه « أراد » به کار رفته ،به
عبارت دیگر« ،لَو» در قرآن بیشتر با خواست و ارادهی خداوند آمده که برای نشان دادن عظمت خداوند است و
این مفهوم را تقویت می کند که همه چیز در ید قدرت اوست .
 .2لَو +شرط +ف عل مثبت:
این ساختار که از لحاظ دستورى شرطیه به شمار مى رود 1 ،مرتبه در قرآن کریم به کار رفته است  .درباره
علت حذف الم در این آیات مفسرین نکته خاصی نگفتهاند .مثالً در آیه « وَ لْیَخْ شَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِ هِمْ ذُرِّیَّةً
ضِعاف اً خافُوا عَلَیْهم » ابن عطیه « الم» را در جواب «لَو» درتقدیر گرفته (لخافوا ).. .و اگر فعل مثبت باشد ،ح ذف الم در
جواب «لَو» جایز اس ت .در تفسیر این آیه نیز ابن عباس می گوید که آیه به پیشه کردن تقوای خدا در مورد یتیمان امر

می کند و زمخشری معتقد است که آیه داللت بر شفقت و مح بت به یتیمان و مساکینی دارد که در هنگام تقسیم ارث
حاضر میشوند ( .همان ،ج،9ص ) 1 3
در آیات 11و  32سوره واقعه «لَوْ نَشَاءُ لَجَ عَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْ تُمْ تَ فَکَّهُو نَ /لَوْ نَ شَاءُ جَ عَلْنَاهُ أُ جَاجًا فَلَوْالَ تَشْکُرُونَ»
داخل شدن الم در آیه اول و حذف آن در آیه دوم هر دو فصیح است .
خالصه کالم زمخشری در این مورد این گونه است :حرف الم جمله دوم را به جمله اول پیوند میدهد .
هرگاه این مسأله نزد شنونده مشخص باشد می توان الم را حذف کرد مثل آیات باال (ابوحیان، 0 2،صص ) 2،32
الم هرگاه بر جواب شرط وارد شود تعل ق جواب شرط به فعل شرط را می رساند ،به گونهای که بر امتناع ثان ی در
صورت امتناع اول داللت میکند ،اما در آیه  32به علت آشکار و مشخص شدن ای ن تعلق ،دی گر نی ازی به الم نیست ؛
زیرا شنونده به این تعلق آگاه است( .زمخشری ، 023 ،ج،0ص )1؛ مانند این جمله حضرت موسی «رَ بِّ لَوْ شِئْ تَ
أَهْلَکْتَهُمْ  :اى پروردگار من اگر مىخواستى مى توانستى همه آنان و مرا پیش از این هالک کنى »(اعراف ) 11،که برای
حضرت مشخص و روشن است که اگر خدا بخواهد همه را از بین خواهد برد .
 .9لَو +شرط +فعل منف ی :در این ساختار جواب «لَوْ» با فعل ماضى منفى مى آید و حدود  0بار در قرآن کریم
آمده است .از نظر دستورى «لو» حرف شرط به حساب مىآید .این ساختار در ترجمهها به صورت یکسان (اگر+
فعل منفى) برگردانده شده است (شف یعی ، 93 ،ص)3؛ که در همه ی موارد بدون الم تأکید آمده است و این از
بالغت قرآن است ،چون جمالت منفی نیاز به تأکید ندارند؛ مانند« :لَوْ کانُوا عِنْدَنا ما ماتُوا وَ ما قُ تِلُوا لِیَجْ عَلَ اللَّهُ ذلِ کَ
حَسْرَةً فِی قُلُوبِهِم  :اگر نزد ما مانده بودند  ،نمى مردند و شهید نمى شدند » که این جمله ی منافقان حاکی از حسرت و
ندامت آنان است »(آل عمران.) 11،
 .0لَو +شرط +بدون جواب :این اسلوب نیز که در آن «لَو»  ،شرطیه است حدود

بار در قرآن به کار رفته،

جواب «لَو» بنابر اهداف بالغی و با تکیه به فهم مخاطب و داللت کالم برآن ،حذف شده است؛ مانند « ...لَوْ کَانُوا
یَعْلَمُونَ  :اگر معرفت مى داشتند»(بقره  .) 2 ،در این آیه جواب «لَو» محذوف است که سیاق کالم بر آن داللت میکند
که در تقدیر این گونه است « لَو کانوا یَعلمون لما أقدموا علی ما اجترحوه مِن عملٍ مغایر :اگر میدانستند ،انجام
نمیدادند ،آنچه مرتکب شدند از گناهان » ( .درویش ، 0 2،ج  ،ص ) 13
ایجاز به وسیله حذف جواب «لَو» در قرآن بسیار به کار رفته است( .همان ،همانجا )
مانند« وَمَاذَا عَلَیْ هِ مْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْیَوْ مِ الْآخِ رِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَ هُم ...و بر آنان چه زیانى بود اگر به خدا و روز
قیامت ایمان مى آوردند و از آنچه خدا به آنان عطا کرده ،انفاق مىکردند؟ (نساء» )93،
هدف در این آیه توبیخ و ذم است و گرنه رستگار ی در اتصاف به ویژگیهایی است که خداوند در ای ن آی ه
ذکر کرده است  .پس بر این اساس احتمال میرود که کالم از دو جمله تشکیل شده باشد و «لو» بر اساس اصلش
(شرطیه ) حرفی باشد که با وقوع افتادنِ غیر از آن ،بوقوع می پی وندند و تقدیر این گونه است « :و ماذا علی هم ف ی
االیمان باهلل  ..لو آمنو اهلل ...لحصلت لهم السعاده ».و در این جا جواب «لو» حذف شده است .
(ابوحیان، 0 2،ج،9ص )193و یا ممکن است جواب «لَو» در تقدیر «فما یضرّهم ذلک ؟» این نوع اسلوب متداول
است؛ مانند این جمله که به شخص انتقام گیرنده گفته میشود  :ما ض رّکَ لَو عفو تَ؟ که در واقع شخص می داند که

با بخشش ضرری به او نمی رسد ،ولی این جمله با هدف توبیخ و مذمت مطرح شده اس ت ( .درویش ، 0 ،ج ،
ص) 3
نکته :در این اسلوب،

بار واژهی «لَو» به همراه واژهی دانستن (فهمیدن ،آ گاه بودن) ذکر شده که جواب لَو

بیان نشده که در این آیات خداوند منافقان و کافران را به خاطر عمل نکردن به دانسته هایشان به منزله افراد نادان
قرار داده و مورد سرزنش قرار می دهد و یا به عبارت دیگر آنان را ارشاد و نصیحت می کند که در راستای علم خود
گام بردارند .
 . 1ودّ (یودّ) +لَو  +فعل  :این ساختار که از نظر دستوری «لَو مصدریه» نامیده میشود،

بار در قرآن بیان شده

که در این اسلوب« ،لَو » مانند « أن مصدریه» عمل کرده و ما بعد خود را تأویل به مصدر میکند مانند « :وَلَتَجِدَنَّ هُ مْ
أَحْرَصَ النَّاسِ عَ لَى حَ یَاةٍ وَ مِ نَ الَّذِینَ أَشْرَکُوا یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ یُ عَمَّرُ أَلْف َسَنَةٍ  ...:هر یک از آنان آرزومند است که اى
کاش هزار سال عمرش دهند( ...بقره »)31 ،در این آیه ،جمله «لو یُعَمَّر» به معنی آرزو کردن است و قاعده این بود
که «لو أ عمرُ » به لفظ متکلم باشد ،ول ی به قرینه «یوَدُّأحَدُهم» به لفظ غای ب آمده است ؛ بنابراین کالم خداوند « :لو
یُعمَّر» حاکی از عالقه آنها به زیستن است( .طبرسی ، 912،ج ،ص) 00
زمخشری نیز در کشاف میگوید « :یَوَدُّ أحدُهم » به شیوه استئناف (ابتدایه) ذکر شده  ،برای بیان شدت حرص
مشرکان به زیستن و اگر پرسیده شود که چگونه «لو یُعمَّر» به «یَوَدُّ أحدُهم» وصل میشود در جواب گفته میشود
که «لو یُعَ مّرُ» از وداد و عالقه آنها حکایت میکند و «لَو» اینجا در معن ی تمن ی به کار رفته است .
(زمخشری، 023،ج ،ص) 13
« وَدَّ کَثِیرٌ مِنْ أَهْلِ الْکِتا بِ لَوْ یَرُدُّ و نَکُ مْ مِ نْ بَ عْدِ إِیمانِ کُمْ کُفَّار اً حَسَد اً مِ نْ عِنْدِ أَنْفُسِ هِمْ مِنْ بَعْ دِ ما تَبَیَّنَ لَهُ مُ الْ حَق :
بسیارى از اهل کتاب پس از آنکه حق براى آنان روشن شد به سبب حسدى که از وجودشان شعله کشیده ،دوست
دارند که شما را پس از ایمانتان به کفر بازگردانند»(بقره .) 23 ،مظهری درباره «لَو یردونکم» در آیه فوق معتقد است
که «لَو» در معنا جایگزین« أن مصدریه» شده ولی در لفظ عمل نمی کند ودر واقع «لَو» به معنای «لیتَ» به کار رفته که
بیانگر عالقه شدید یهودیان به منحرف ساختن مومنان است (.مظهری، 0 ،ج  ،ص ) 0
 .1واو (حالیه)+لَو :این ساختار  3بار در قرآن به کار رفته و «واو» در این اسلوب« ،حالیه» و یا «واو عطف
برحال محذوف» دانسته شده و «لَو» نیز در این حالت ،شرطیه به معنی «إنْ» و یا «وصلیه» نامیده شده  .جواب «لو »
همواره محذوف بوده یا قبل از آن ذکر شده است (دلیل جواب).
نکته :ممکن است از نظر دستورى این ساختار در ساختار «لو »...که قبالً ذکر شد هم دیده شود .ولى مهم آن
است که «واو» که بر سر این ساختار مى آید« ،واو حالیه» است و از نظر معنى جمله حالیه به شمار مىرود .از این
رو نباید آن را با موارد مشابه که ممکن است «واو عاطفه» ب اشد ،اشتباه گرفت( .شفیعی ، 93 ،ص ) 3
مانند « وَلَا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکَا تِ حَ تَّى یُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَة ٌخَیْرٌمِنْ مُشْرِکَةٍ وَلَوْأَعْجَبَتْکُمْ :و با زنان مشرک ازدواج
نکنید تا زمانى که ایمان بیاورند .قطعاً کنیز با ایمان از زن آزاد مشرک بهتر است ،هر چند [زیبایى و مال و موقعیت
او] شما را خوش آید( .بقره،

) » زمخشری درباره این آیه میگوید :حت ی اگر حال مشرک (زن مشرک ) به گونهای

باشد که شما را به تعجب وا دارد و شما او را دوست بدارید  ،با وجود ا ین مؤمن بهتر است .

«لَو» اینجا به معن ی إ ن شرطیه است مانند « :رُدُّوالسائ لَ و لَ و بِظَ لفٍ مُحرق  :نی ازمند را پاسخ دهی د حتی اگر شد ه
به سم گوسفند ی سوخته» .
واو در «ولَو» :برای عطف بر حال محذوف است و تقدیر این گونه است( :خیرٌ من مشرکةٍ علی کل حال و
لو ف ی هذه الحال  :بهتر است از مشرک در هر حالتی ،حتی در ای ن حالت ) و ای ن جمله برای استقصاء احوال ( تعمیم
و در بر گرفتن همه حالتهای ی ک مسأله ) به کار میرود و آنچه در این حالت بعد از «لَو» میآید  ،مناف ی جمله
محذوف قبل از «لو» است ( .ابوحیان، 0 2،ج  ،ص ) 0 3
هم چنین در آیه « :إِنَّ الَّذِی نَ کَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُ مْ کُ فَّارٌ فَ لَنْ یُقْبَ لَ مِنْ أَ حَدِهِمْ مِلْ ءُ الْأَ رْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْ تَدَى بِهِ :قطع اً
کسانى که کافر شدند و در حال کفر از دنیا رفتند ،هرگز از هیچ یک از آنان [ براى رهایى از عذاب ] هر چند به
اندازه آکندگى زمین از طال عوض دهد ،پذیرفته نمى شود» ( آل عمران .) 3 ،
«واوی» که همراه با «لو» آمده ،شرط ی که نزدیک به واو است  ،نیز بر آن عطف میشود .در واقع در ای ن گونه
موارد ،شرطی که سخن از آن گفته شده (به طریق اولی) از شرطی که بیان نشده ،خبر میدهد ،مثالً «أ کرم فالناً ولو
أساء :فالنی را گرامی دار ،اگر چه بدی کند» این واو جمله مذکور را به جمله محذوف عطف می کند که در تقدی ر
این گونه میشود « .أکرم فالناً لو أحسن ولو أساء » بنابراین واو بر وجوب اکرام فرد در حالت بد ی کردن داللت دارد
و بر اکرام فرد در حالتی که خوبی کند نیز به طریق اولی داللت میکند( .درویش  ، 0 ،ج  ،ص  )11در بسیار ی
از آیات این چنینی ،نوعی نامید کردن نیز به چشم میخورد ،مثالً درآیه « :أَیْنَما تَکُونُوا یُدْرِکْ کُ مُ الْمَوْ تُ وَ لَوْ کُنْتُ مْ فِی
بُرُوجٍ مُشَیَّدَة  :شما را مرگ هر کجا باشید هر چند در قلعه هاى مرتفع و استوار ،درمىیابد » .که در این آیه ،توهم
نجات از چنگال مرگ زدوده می شود و کسانی که چنین تصوری دارند را کامالً ناامید میکند .در آیهی  3آل عمران
نیز ،امید کافران برای رهایی از عذاب آخرت ،تبدیل به یأس میشود .
 .3أوَلَو +فعل شرط  +جواب محذوف  :این ساختار  3بار در قرآن کریم تکرار شده و «لَو» در این حالت نیز
شرطیه است .
مانند « :وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَیْنَا عَلَیْهِ آبَاءَ نَا أَوَلَوْکَانَ آ بَاؤُهُمْ لَایَ عْقِلُونَ شَیْئًا
وَلَایَهْتَدُو نَ :و هنگامى که به آنان [ که مشرک و کافرند] گویند :از آن چه خدا نازل کرده پیروى کنید ،مى گویند :نه،
بلکه از آیینى که پدرانمان را بر آن یافتیم ،پیروى مىکنیم  .آیا اگر چه پدرانشان چیزى نمى فهمیدند و راه [حق را به
سبب کوردلى] نمىیافتند [ باز هم کورکورانه از آنان پیروى خواهند کرد؟! ]»(بقره.) 32،
در «أولو کان ءاباوهم» :واو ح الیه و «همزه » برای رد و به تعجب وا داشتن است و معنا ی جمله این است که آی ا
آنها از پدران خود پیروی میکنند با آنکه پدرانشان چی ز از دی ن نمیدانند و هدایت نشدهاند( .زمخشری ، 023،ج ،
ص) 9
در بحرالعلوم ،سمرقندی« ،واو» را «واو عطف» میداند که بر آن «الف استفهام» داخل شده است که معن ی
توبیخ دارد :آیا پیروی می کنند از پدرانشان اگر چه جاهل و نادان باشند ،پس بدون دلی ل پیروی میکنند ،گویا آنها را
از تقلی د منع میکنند و آنها را به آوردن دلیل و اقامه برهان امر میکند ( .سمرقندی ،بی تا ،ج ،ص

)

ابوحیان نیز این همزه را همزه استفهام میداند که همراه با توبیخ  ،انکار و تعجب از حال کافران است .
(ابوحیان، 0 2،ج  ،ص  . ) 2در « اعراب القرآن و بیانه» این آیه این گونه تشریح شده است  « :همزه برای استفهام

انکار ی است و «واو» حالی ه است و جمله حالیه برا ی بدنشان دادن تبعی ت از پدرانشان ،حت ی در حالتها یی که عقل
آنها را نمیپسندد آمده است و ای ن جمله نشان دهنده عدم التباس آنان به عقل و عدم هدایت شان است .
(درویش ، 0 ،ج  ،ص ) 93
«لو» این جا شرطیه است و نیاز به جواب ندارد؛ زیرا هدف این جا تعمیم دادن است و حذف «واو» نیز جای ز
نیست؛ زیرا بر مناسب و شایسته نبودن آن چه بعد از «واو» اتفاق میافتد ،داللت میکند»( .همان  ،همانجا )
مثال دیگر در این اسلوب ،آیه  09سوره زمر است « :أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُ فَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ کَانُوا لَا یَمْ لِکُو نَ
شَیْئًا وَلَا یَعْ قِلُونَ[:نه این که بىخبران ،درباره قدرت خدا نمىاندیشند] بلکه به جاى خدا [از بتان] شفیعانى براى خود
گرفتهاند .بگو :آیا [از آنها شفاعت مى خواهید] هر چند مالک چیزى [و اختیاردار شفاعتى] نباشند و اهل عقل
نباشند [ و پرستندگان خود رانشناسند؟]» .
ابن عطیه میگوید« :هرگاه الف اس تفهام بر واو عطف وارد شود معنی تقری ر میدهد و تقدیر این گونه می شود :
اذا کانوا الی ملکون شیئاً ،فکی ف ی ملکون الشفاعه :هرگاه آنها مالک و صاحب چیز ی نباشند ،چگونه توانایی شفاعت
را دارند؟»
زمخشری آن را به صورت انکاری معنی میکند :اگر آنها این ویژگی را داشته باشند ،هرگز توانایی شفاعت
کردن را ندارند ( .ابو حیان ، 0 2 ،ج،3ص ) 23
 .3لَو +أنّ +جواب شرط  :این ساختار نیز در قرآن  0بار به کار رفته که بیشتر علمای نحو این نوع «لَو» را
شرطیه دانستهاند؛ مانند « :وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَکَفَّرْ نَا عَنْهُمْ سَیِّئَاتِ هِمْ وَلَأَدْ خَلْنَاهُ مْ جَنَّاتِ النَّعِیمِ :و اگر اهل
کتاب [به آیین اسالم] ایمان مىآوردند و پرهیزکارى مى کردند ،یقیناً گناهانشان را محو مى کردیم ،و آنان را در
بهشت هاى پر نعمت در مى آوردیم»( مائده.)11،
این آیه ترغیبی است برای دا خل شدن اهل کتاب به اسالم ،این آیه آنان را به ایمان دعوت می کند و متوجه
میسازد آنها را که در سایه ی ایمان و تقوی ،دارای روزی فراوان و نیکبختی می شوند ( .ابوحیان،
، 0 2ج ،0ص) 9 3
در این گونه آیات ،هرگاه در جواب لَو ،ح رف الم آورده می شود ،تأکید وتضمین را ب ه همراه دارد واز
قطعیت به وقوع پیوستن جواب شرط خبر می دهد؛ مانندآیه فوق وآیه «و لَو أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِیلَ وَ ما أُنْزِلَ
إِلَیْهِ مْ مِ نْ رَبِّ هِمْ لَأَکَلُوا مِ نْ فَوْقِ هِمْ وَ مِ نْ تَحْتِ أَرْ جُلِ هِم :و اگر تورات و انجیل و آنچه را که از جانب خدا بر آنها نازل
شده بر پاى دارند ،از فراز سر و زیر پایشان روزى بخورند»(مائده . )11 ،یعنی هرآینه خداوند درهای رزق وبرکات را
بر آنها می گشاید و سعادت دنیا وآخرت آن ها را رقم می زند ( .کاشانی، 0 9،ج ،ص) 31
آیه « وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَیْرٌ لَوْکَانُوا یَ عْلَمُونَ  :و اگر آنان [از روى حقیقت] ایمان مىآوردند
و [از جادوگرى] پرهیز مى کردند ،قطعاً پاداشى که از جانب خداست [براى آنان] بهتر بود ،اگر
مىدانستند»(بقره.) 29،
زمخشری درباره ی این آیه می گوید :جای ز است که جمله «لو أنَّهُ م ءامنوا» تمن ی به ایمان آوردنشان (به شیوه
مجاز از اراده ی خدا) در نظر گرفته شود؛ که خدا ایمان را برای آنها برگزیده :گویا گفته شود «لیتهم امنوا» ای کاش
ایمان می آوردن د( .زمخشری ، 023،ج  ،ص) 13

 .3لَو +أنّ +فاء  +فعل منصوب  :این اسلوب  9بار در قرآن ذکر شده که با توجه به این که اکثر نحویان این نوع
«لَو» را حرف تمنی می دانند ،آن را به صورت جداگانه آوردهایم؛ مانند آیه « وَ قَا لَ الَّذِینَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا کَرَّ ةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُ مْ
کَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا :و آنان که [به جاى خدا از پیشوایان شرک و کفر] پیروى کردند ،گویند :کاش براى ما بازگشتى [به
دنیا] بود تا ما هم از آنان بیزارى مى جستیم ،همان گونه که آنان از ما بیزارى جستند(بقره. ») 13 ،
در این آیه« ،لو» در معنا ی تمن ی به کار رفته است و از این رو به وسیله ی «فایی » که در جوا ب تمن ی میآید ،
جواب آورده شده و گویی گفته شده« ،لیتَ لنا کرةً فنتبرَّأ مِنهم»( .طبرسی ، 912،ج  ،ص ) 3
صافی در « الجدول فی اعراب القرآن» معتقد است که در این جا «لَو» حرف تمنی و حاوی معنی شرط است و
مصدر مؤول از إنّ و اسم و خبرش در محل رفع ،فاعل برای فعل محذوف است که تقدی رش :لو ثبت حصول
الکره .. .میشود و جواب «لو» نیز محذوف است و تقدیرش  :لَتَبَرَّنا می شود .فاء این جا سببیه است ـ نتبرا فعل
مضارع منصوب به «أن» بعد از فاء است و در اینجا با اعتماد به «لو» تمنی منصوب شده است .
(صافی ، 0 3،ج ،ص )99
مانند آیه « أَوْ تَقُولَ حِینَ تَرَى الْ عَذابَ لَوْ أَنَّ لِی کَرَّةً فَأَکُونَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ »(زمر )13،کلمه «لو» براى تمنى
است ( که در فارسى مى گوییم :اى کاش) .کلمه" کر ه" به معناى برگشت است .معناى آیه چنین است  :و یا ،تا آن که
نکند کسى و آرزومندى هنگام دیدن عذاب روز ق یامت بگوید  :اى کاش برگشتى به دنیا بود ،در نتیجه من از
نیکوکاران مى شدم»( .موسوی همدانی، 930،ج  ، 3ص ) 0 3
 . 2و +لَو +تری (یر ی) +إذ :در این اسلوب نیز« ،لَو» شرطیه است و 3بار در قرآن به کار رفته است؛ مانند
« وَلَوْ یَرَى الَّذِینَ ظَلَمُوا إِ ذْ یَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا  :و اگر کسانى که [ با انتخاب معبودهاى باطل ] ستم روا
داشتند ،چون عذاب را ببینند ،بى تردید بفهمند که همه قدرت ویژه خداست [و معبودهاى باطل ،پوچاند] و خدا
سخت کیفر است »(بقره.) 11،
«لو » اینجا شرطی ه است و جواب «لو » محذوف است و در تقدیر ای ن گونه می شود «لرای ت عجباً و لکان
منهم ما ال ی دخل تحت الوصف من الندامة و الحسرة» ( درویش،

، 0ج ،ص ) 9

«لویری» با « تاء» نیز قرائت شده است که مورد خطاب پیامبر یا هر مخاطب د یگری است یعنی اگر تو (ا ی
پیامبر یا هر مخاطبی) آن عذاب را ببینی ،امری عظی م و پی ش آمد ی بزرگ خواهی ی افت .
اگر ستمگران از شدت عذاب روز قیامت هنگامی که دامنگیر شان میشود آگاه ی مییافتند و به گمراهی شان
پی میبردند به قدری پشی مان و اندوهگ ین می شدند که قابل وصف نیس ت( .زمخشری ، 023ج  ،ص

)

در آیه «ولو تَری إ ذ وُقِفوا علی رَبِّهم »...نیز جواب «لو» محذوف است و یا اینکه محذوف نیست و جمله
«لو تری » ...مجاز از زندان ی شدن و توبی خ و مورد مواخذه قرار گرفتن است .آن چنان که برده گنهکار در حضور
موالیش مورد عتاب و مواخذه قرار میگیرد ( .ابوحیان ، 0 2،ج ،0ص) 032
برخی نیز معتقدند که این اسلوب «لَو»  ،معنی تمنی دارد  .به معنی (ا ی کاش) مانند «ولو تر ی إذ الظالمون
موقوفون عند ربهم ـ ای کاش ببینی آن گاه که ستمگران نزد پروردگار نگه داشته می شوند» .

(قرشی ، 93 ،ج،1ص ) 9آلوسی نیز معتقد است که جواب لَو در تقدیر «لرأیتَ أمراً فظیعاً» است و «لَو» در این آیه
را به معنای تمنی می داند  ( .آلوسی ، 0 1،ج  ،ص) 9 3
نکته« :لو» برای شرط در ماضی است ،لذا باید دو جمله شرط و جزای «لو» فعلیه و ماضی باشند و تحقق هم
نیافته باشند و ای ن براساس ظاهر است  ،لکن گاه ی کالم ،برخالف مقتضی ظاهر ،ایراد می گردد ،از این رو «لو» برا ی
انگیزههایی که موقعیت آنها را می طلبد در مضارع استعمال می گردد و این انگیزه ها عبارتند از :
 اشاره به اینکه مضارعی که «لو» بر آن داخل شده استمرار و پیوستگ ی در گذشته ،به شیوه زمان ی متداول ودفعهای پس از دفعه دی گر را می رساند مانند« :لو یُطی عُکم ف ی کَثیرٍ مِن األمر لَعَنِتُّم» اگر در زمان گذشته ،پی وسته،
بسیاری از کارها را از ش ما پیروی می کرد ،شما در رنج میافتادید .
 فرض شدن مضارع مانند ماضی ،چون ای ن مضارع ،کالم کسی است که آینده پ یش او هم چون ماضی است(در تحقی ق یافتن و پدی د آمدن ) مانند « :لوتَر ی إذا المُجرمو نَ ناکِسوا رءُو سِهم » ...در این آیه ،قرار گرفتن مجرمان ،بر
آتش در روز ق یامت به منزله ماضی گرفته شده است .در آن« :اذ» و لفظ ماضی به کار رفته ،براساس مقتضی ظاهر
میبایست گفته شود « .و لَو رأیتَ» ولی از ماضی به مضارع عدول شده تا فعل مستقبل صادر شده از کسی که
خالف در سخنش نیست  ،به منزله ی ماض ی محقق فرض شود  .گویا گفته شده ای ن حادثه پایان یافت و تو آن را
ندیدی و اگر میدیدی رخداد دردناکی بود ( .الهاشمی، 931 ،صص ) 929،92
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کاش ،اگر

تمنی ،قطعیت  ،تعظیم امر،
حسرت و اندوه

التفسیر و جوامع الجامع ذکر شده و در معانی نیز از قرآن ترجمه استاد حسین انصاریان و تحقیق آقای شفیعی
استفاده شده است.

نتیجه گیری:
با توجه به بررسی های انجام شده« ،لَو شرطیه» بیشتر از بقیه انواع لَو در قرآن مورد استفاده قرار گرفته و مهم ترین
اسلوب لَو در قرآن ،اسلوبی است که در جواب لَو ،الم همراه با فعل مثبت به کار رفته باشد که در این حالت تأکید
بر مفهوم مورد نظر را می رساند  .از نظر معنی ،می توان تأکید و تمنی را مهم ترین معناهای مورد نظر در واژه ی لَو در
قرآن دانست .
هدف های بالغی آیات حاوی لَو بسیار متنوع هستند و شامل تنبیه ،توبیخ ،حسرت ،تحضیض ،تمنی و ...میباشند  .با
توجه به اسلوب لَو در آیات و سیاق جمله می توان آنها را تعیین کرد.

منابع و مآخذ
قرآن کریم .
آلوسی ،س ید محمود 0 1،ه .ق  ،روح المعانی فی تفسیر قرآن العظیم ،د ار الکتب العلمیه ،بیروت
ابو حیان ،محمد بن یوسف 0 2 ،ه .ق  ،البحر المحیط فی التفسیر ،دار الفکر ،بیروت .
األزهری ،محمد بن منصور 930 ،ه .ق  ،تهذیب اللغه ،دار المصریه .
امین ،مصطفی ـ الجارم علی ، 933 ،البالغه الواضحه ،انتشارات الهام ،تهران .
انصاری ،ابن هشام 021 ،ه .ق  ،مغنی اللبیب ،مکتبه سید الشهدا ،قم .
انصاریان ،ح سین ، 939 ،ترجمه قرآن ،انتشارات اسوه ،ق م
درویش ،محی الدین 0 ،ه  .ق  ،اعراب القرآن وبیانه ،دار االرشاد ،سوریه.
رمانی النحوی ،علی بن عیسی 0 3،ه  .ق  ،معانی الحروف ،دار ومکتبه الهالل ،بیروت .
زجاج ،ابراهیم بن سری بن سهل 0 2 ،ه .ق  ،اعراب القرآن ،دار الکتب المصری ،قاهره .
زجاجی ،عبدالرحمن بن اسحاق ، 0 1 ،حروف المعانی ،سایت مکتبه المشکاه االسالمیه .
زمخشری ،محمود 023،ه  .ق  ،الکشاف عن حقایق غوامض التزیل ،دار الکتب العربیه ،بیروت .
سمرقندی ،نصربن محمد بن احمد ،بی تا ،بحرالعلوم ،دار الفکر ،قم
شرتونی ،رشید ،ترجمه سید علی حسینی ، 930 ،مبادی العربیه ،ج ، 0انتشارات دار العلم ،قم .
شفیعی ،سعید ( 93 ،نگاهی به چند ترجمه از لو ...در قرآن کریم)  ،مجله حدیث اندیشه ،شماره .
شیرازی ،احمدامین ، 932،آیین بالغت ،فروغ قرآن ،قم .
صافی ،محمود بن عبدالرحیم 0 3 ،ه .ق  ،جدول فی إعراب القرآن ،دارالرشید ،دمشق .
طبرسی ،فضل بن حسن ، 912 ،ترجمه تفسیر جوامع الجوامع ،بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی ،مشهد .
الطنطاوی ،ناجی ،بی تا ،حدیث عن لو ،مجله البحوث االسالمیه ،شماره  ،اتحاد کتاب العرب ،دمشق .
عباس ،حسن 222،م ،حروف المعانی بین االصاله والحداثه ،دیوان اتحاد کتاب العرب ،دمشق .
عبدالحمید ،محمد محی الدین 0 2 ،ه .ق  ،شرح ابن عقیل ،لقاء ،قم.
فاضلی ،محمد ، 911،دراسیه ونقد فی مسایل بالغیه هامه ،دانشگاه فردوسی مشهد .
قرشی ،سید علی اکبر ، 93 ،قاموس قرآن ،دار الکتب االسالمیه ،تهران .
کاشانی ،فتح اهلل ، 0 9 ،زبدة التفاسیر ،بنیاد معارف اسالمی ،قم
م صطفوی ،حسن ، 912 ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،بنگاه نشر وترجمه کتاب ،تهران .
مظهری ،محمد ثناءاهلل،

 ، 0التفسیر المظهری ،مکتب الرشدیه ،پاکستان

معروف ،یحیی ، 931 ،فن ترجمه ،انتشارات سمت ،تهران .
موسوی همدانی ،سید محمد باقر ، 930،ترجمه تفسیرالمیزان ،دفتر انتشارات حوزه ی علمیه ی قم .
هاشمی ،احمد ، 931 ،جواهر البالغه ،ترجمه حسن عرفان ،نشر بالغت ،قم .

