
مینا جیگ*
زهرا فرید**

چکیده
کــه معنــای مســتقلی نــدارد و لزومــا بــا اضافــه شــدن بــه  کلمــه اســت  »حــرف«، یکــی از انــواع 

کلمــه مابعــد خــود معنــا می یابــد. حــروف در زبــان عربــی بــه ســه دســته تقســیم می شــوند: 

حروفــی  و  هســتند  فعــل  مخصــوص  کــه  حروفــی  هســتند،  اســم  مخصــوص  کــه  حروفــی 

کــه میــان اســم و فعــل مشــترکند، »حــروف جــر« از جملــه حــروف مخصــوص بــه اســم و از 

بــرد جمــالت عربــی و رســایی پیــام  کار بردتریــن انــواع حــروف هســتند و در ســاختار و  پر کار

کــه موجــب توســعه  عبــارات نقــش مهمــی دارنــد. و ایــن حــروف، معانــی متعــددی دارنــد 

بــرد حــروف جــر در آیــات قــرآن،  کار معنایــی و امــکان برداشــت های متفــاوت از متــن می شــود. 

ــب  ــرف موج ــك ح ــای ی ــالف در معن ــی اخت گاه ــه  ک ــی  ــا جای ــت ت ــق اس ــیع و دقی ــیار وس بس

بــرد حــروف  کار اختــالف میــان احــکام فقهــی شــیعه و ســّنی شــده اســت همچنیــن دقــت در 

ــت در دو ــن نیس ــد و ممک ــته باش ــود را داش ــگاه خ ــرف، جای ــر ح ــه ه ک ــته  گش ــب  ــرآن، موج در ق
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کار بــرده شــود.  حــرف جــر  عبــارت همســان، بــدون هیــچ هدفــی، دو حــرف متفــاوت بــه 

کــه معانــی متفاوتــی دارد و در قــرآن نیــز،  بردتریــن حــروف جــر می باشــد  کار »ِمــن«، از جملــه پــر 

بــرد فــراوان و ظرافت هــای معنایــی برخــوردار اســت. مــا در ایــن جســتار، برآنیــم تــا بــه  کار از 

یــژه ســوره مبارکــه »یــس«  بررســی ایــن حــرف و دقایــق معنایــی آن بــا تکیــه بــر آیــات قــرآن و بــه و

ــم. ی ــراوان اســت، بپرداز ــن« در آن ف کــه حــرف »ِم

کلید واژه ها: قرآن، حروف جر، حرف من، ابتدائیت، آفرینش موجودات، سورۀ یاسین.  

مقدمه
ــر تریــن اجــزاء ســخن در زبــان عربــی هســتد و از  حــروف جــاره، از جملــه فــراوان تریــن و موث
ــن حــروف  ــی مجســوب می شــوند. ای ــان عرب ــن اجــزاء تشــکیل دهنــده جمــالت در زب مهم تری
ر می کننــد. البتــه  کــه اســم پــس از خــود را مجــرو ــه حســاب می آینــد  از آن جهــت حــرف جــر ب
اســامی دیگــری نیــز بــرای ایــن حــروف عنــوان شــده اســت، از جملــه حــروف خفــض، حــروف 

اضافــه1 و حــروف صفــات.2 
کلمــات  ــا  ــد و فقــط در قالــب جملــه و ارتبــاط ب ــه خــودی خــود، معنــا ندارن حــروف جــر، ب
دیگــر معنــا می پذیرنــد ایــن حــروف موجــب ربــط اجــزاء جملــه بــه یکدیگــر و اضافــه شــدن 

معنــای جدیــدی بــه جملــه می گردنــد.3 
ــا  ــا تغییــر آنهــا، باعــث حــذف معنــا و ی کــه حــذف ی ــا جایــی اســت  اهمیــت ایــن حــروف ت
کــدام از حــروف جــر بــه خاطــر داشــتن چنــد معنــا، امــکان  تغییــر آن در جملــه می شــود. هــر 
برداشــت های مختلــف از یــك متــن را ممکــن می ســازند، بنابرایــن می تواننــد در تفســیر متــن، 
ــْم  ْمُت

ُ
ا ق

َ
ــوا ِإذ ــَن آَمُن ِذي

َ
ــا اّل َه ّيُ

َ
ــا أ ــۀ وضــوء >َي ــه طــور مثــال، در آی کننــد. ب تفــاوت و اختــالف ایجــاد 

ــِن  ــى اْلَكْعَبْي ــْم ِإَل ْرُجَلُك
َ
ــُكْم َوأ ــُحوا ِبُرُءوِس ــِق َواْمَس ــى اْلَمَراِف ــْم ِإَل ْيِدَيُك

َ
ــْم َوأ ــُلوا ُوُجوَهُك ِس

ْ
اغ

َ
ــَاِة ف ــى الّصَ ِإَل

گاه بــه معنــای »ِمــن«  گاه  بــه معنــای »غایــت« و  و...< )المائــدة،6/5(؛ »مفســران حــرف »إلــی« را 
کــدام از ایــن معانــی، معنــای آیــه دســتخوش  کــه در صــورت پذیــرش هــر  ــا »مــع« دانســته اند  ی
کــه ایــن تفــاوت باعــث ایجــاد اختــالف فقهــی میــان شــیعه و ســّنی،  تغییــر می شــود، تــا جایــی 

کیفیــت وضــوء شــده اســت.4  در 
ــن«  ــرف »م ــرآن ح ــات ق ــژه، آی ی ــه و ــی و ب ــان عرب ــم در زب ــرار و مه ــر تک ــر  پ ــروف ج ــی از ح یک
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کــه در چنــد مــورد از آنهــا، ایــن حــرف  اســت. بــرای ایــن حــرف، تقریبــا 15معنــا بــر شــمرده اند5 
یژگی هــای معنایــی و اســتعمالی حــرف »ِمــن«، و  گرفتــه اســت. و در معنــای حــروف دیگــر قــرار 
کــه هــر یــك از ایــن معانــی بــر تفســیر و برداشــت از متــن می گــذارد، مــا را بــر آن داشــت  نیــز تأثیــری 
کثــرت تکــرار آن  یــژه در ســورۀ مبارکــه »یــس« بــه دلیــل  کــه بــه بررســی معانــی حــروف »ِمــن« بــه و

یــم. بپرداز
 

ساختار حرف »ِمن«
کــه از نظــر برخــی از صاحــب نظــران هــر  حــرف »ِمــن«، از دو حــرف میــم و نــون تشــکیل شــده 
کــدام در زبــان عربــی، معنایــی دارد، میــم بــه معنــای اســتخراج و مکیــده شــدن و یــا بــه معنــای 
جمــع و بســته شــدن اســت. همچنیــن »نــون«، پنهــان بــودن و نفــوذ در اشــیاء را می رســاند و 

جمــع بیــن ایــن دو معنــا، معنــای »تبعیــض« را افــاده می کنــد.6 

معانی حرف جر »ِمن«، در میان نحویان
یــر  کــه مشــهورترین آن هــا بــه قــرار ز یــان، معانــی متعــددی دارد  حــرف »ِمــن«، در میــان نحو

است:
کــه پــر بســامدترین معنــای ایــن حــرف اســت،7 و بســیاری  ابتــدای غایــت مکانــی و زمانــی: 

ایــن معنــا را معنــای اصلــی حــرف »ِمــن« می داننــد.8 
بــه طــور مثــال در جملــه: ســافرت مــن بغــداد إلــی موصــل، »ِمــن«، نشــان دهنــده ایــن اســت 
ــِجِد  ــَن اْلَمْس ــا ِم ــِدِه َلي ــَری ِبَعْب ْس

َ
ــِذی أ

َ
ــْبَحاَن اّل ــه: >ُس ــن« در آی ــا »ِم ــت، و ی ــفر اس ــاز س ــداد آغ ــه بغ ک

کــه عمــل معــراج از مســجد  َصــى<  )األســراء1/17( نشــان دهندۀ ایــن اســت 
ْ

اْلَحــَراِم ِإَلــى اْلَمْســِجِد األق
ــه شــکل  ــه نظــر می رســد »ِمــن«، نشــان دهنــدۀ ابتــدا ب الحــرام، شــروع شــده اســت. هــر چنــد ب
ــرام  ــجد الح ــراج از مس ــل مع ــه عم ک ــراج،  ــه مع ــد: آی ــد مانن ــد باش ــل ممت ــه عم ــت، چ ــام اس ع
قصــی ادامــه دارد و چــه نباشــد ماننــد: اشــتریت الکتــاَب مــن خالــد؛  شــروع شــده و تــا مســجد اال
گــر معاملــه اســت، هــر چنــد عمــل ممتــدی در جملــه صــورت  کــه خالــد، در این جــا آغــاز 
کــه در  ــا ماننــد:  أخــذت الدرهــم مــن الکیــس و شــربت المــاء مــن الــکأس،  نگرفتــه اســت و ی
کــدام از ایــن جمله هــا، عمــل ممتــد ماننــد حرکــت و جــا بــه جــا شــدن وجــود نــدارد. بلکــه  هیــچ 
ــَوی 

ْ
ق

َ
ــَس َعَلــى الّت ِسّ

ُ
تنهــا نشــان دهنــده، ابتــدای وقــوع عمــل اســت. همچنیــن در آیــه >َلَمْســِجٌد أ
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کــه  ِل يــْوٍم<  )التوبــه،108/9(، »ِمــن«، نشــان دهنــده ابتــدای عمــل اســت. یعنــی: از وقتــی  ّوَ
َ
ِمــْن أ

مســجد ســاخته شــد.9
ــاِس َمــْن يْعُبــُد اهَّلَل َعَلــى َحــْرٍف<  )الحــّج،11/22( و یــا >َوِمــَن 

َ
2.تبعیــض: »ِمــن« در آیه:>َوِمــَن الّن

ْنيــا<  )البقــره،204/2( بــه معنــای تبعیــض یــا بعضّیــت اســت.
ُ

ْوُلــُه ِفــى اْلَحيــاِة الّد
َ

ــاِس َمــْن يْعِجُبــَك ق
َ
الّن

یــان معتقدنــد معنــای تبعیــض در حــرف »ِمــن«، بــه معنــای ابتدائیــت آن   البتــه برخــی نحو
بــاز می گــردد. بــه طــور مثــال در جملــه: أخــذت مــن الدراهــم درهمــًا؛ »ِمــن« در اصــل، معنــای 
ابتدائیــت، دارد. یعنــی: مــا ابتــدا یــك درهــم برداشــته ایم و ایــن شــروع؛ برداشــت اســت و تــا 

زمــان تمــام شــدن همــه درهم هــا، ادامــه دارد.10
کثــرًا بعــد از »مــا» یــا »مهمــا«، ذکــر می شــود و ابهــام موجــود در ایــن  کــه ا  3.بیــان جنــس: 
ــا ُمْمِســَك َلَها< )فاطــر،2/35(. 

َ
ــاِس ِمــْن َرْحَمــٍة ف

َ
َتــِح اهَّلُل ِللّن

ْ
کلمــه را از بیــن می بــرد. ماننــد >َمــا يف دو 

گردانــده انــد، یعنــی: بــه  یــان ایــن معنــا را نیــز بــه معنــای ابتدائیــت بــاز  کــه نحو قابــل ذکــر اســت 
کــه از جنــس ســاج  طــور مثــال در جملــه، بــاٌب مــن ســاج، و یا:خاتــٌم مــن َذَهــب؛ یعنــی: دری 
گفتــه انــد: در ایــن نــوع جمــالت »مــن« معنــای  کــه از جنــس طــال ســاخته شــده،  و انگشــتری 
ــدا از  ــه از ابت ک ــتری  ــا انگش ــده و ی ــاخته ش ــاج س ــدا از س ــه از ابت ک ــی: دری  ــت دارد. یعن ابتدائی

طــال بــوده اســت.11 
يــِل 

َ
ْنيــا ِمــَن الِخَرِة< )التوبــه،38/9( و >َمــْن يْكَلُؤُكــْم ِبالّل

ُ
َرِضيُتــْم ِباْلَحيــاِة الّد

َ
4.بــدل: ماننــد آیه:>أ

یــان بدلیــت حــَرف »ِمــن« را رد می کننــد و  ْحَمــِنِ < )األنبیــاء،42/21( بعضــی از نحو َهــاِر ِمــَن الّرَ
َ
َوالّن

 »
ً
ْنيــا ِمــَن الِخَرِة<،»ِمــن«، متعلــق بــه »بــدال

ُ
َرِضيُتــْم ِباْلَحيــاِة الّد

َ
معتقدنــد در آیاتــی ماننــد آیه:>أ

محــذوف اســت، و معنــای بدلیــت، نــه از »ِمــن« کــه از متعلق محــذوف آن فهمیده می شــود.12 
ــَر ِبــِه<  )النحــل،59/16(؛ »و بــه خاطــر عــار 

ّ
ــْوِم ِمــْن ُســوِء َمــا ُبِش

َ
5. تعلیــل: ماننــد آیــه: >يَتــَواَری ِمــَن اْلق

ــوا 
ُ

ــا َعَرف ْمــِع ِمّمَ
َ

ْعيَنُهــْم َتِفيــُض ِمــَن الّد
َ
ایــن مــژده روی از قــوم خــود پنهــان مــی دارد« و یــا آیــه: >َتــَری أ

ــرای خاطــر این کــه  ــر از اشــك می شــود، ب <  )المائــدة،83/5(؛ »می بینــی چشم هایشــان پ ــَن اْلَحــِقّ ِم
حــق را شــناخته اند«.

اِســيِة 
َ

َويــٌل ِلْلق
َ

کرده انــد: آیه:>ف یــان بــه دو آیــه اشــاره  6. بــه معنــای »َعــن«: در ایــن معنــا، نحو
کــه  ا <  )األنبیــاء،97/21( 

َ
ــٍة ِمــْن َهــذ َل

ْ
ف

َ
ــا ِفــي غ

َ
ُكّن ــْد 

َ
ــا ق ــا َوْيَلَن ــِر اهَّلِل<  )الزمــر،22/39( و آیــه: >َي ْك ُلوُبُهــْم ِمــْن ِذ

ُ
ق

ْمِتَعِتُكــْم< )النســاء،102/4( و 
َ
ْســِلَحِتُكْم َوأ

َ
ُلــوَن َعــْن أ

ُ
ــُروا َلــْو َتْغف

َ
َكف ِذيــَن 

َ
 اّل

َ
قــی از آیــه 97 انبیــاء:>َوّد

ّ
ایــن تل

کــه در آن هــا فعــل »غفــل« همــراه بــا حــرف »عــن«، آمــده اســت. 13 آیــات دیگــری اســت 
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یــرا ذکــر  همچنیــن برخــی معتقدنــد »ِمــن«، در آیــه 22، ســوره زمــر، معنــای تعلیــل دارد، ز
کــه در آیــه 45 همیــن ســوره بــه ایــن  کافــران شــده، همــان طــور  خــدا موجــب ســنگ دل شــدن 
ِذيــَن ال يْؤِمُنــوَن ِبالِخــَرة< کــه در 

َ
ُلــوُب اّل

ُ
ْت ق

َ
ّز

َ
ــَمأ

ْ
ِكــَر اهَّلُل َوْحــَدُه اش

ُ
ا ذ

َ
ِإذ موضــوع اشــاره شــده اســت:>َو

کافــران می شــود.  ایــن آیــه، ذکــر و یــاد خــدا موجــب نفــرت 
کــه »ِمــن«، دقیقــا بــه  و نیــز در آیــه 97 ســوره انبیــاء، بــا دقــت در ســیاق آیــه می تــوان فهمیــد 
کــه  یــرا غفلــت در ایــن آیــه، غفلــت دائمــی و همیشــگی اســت  معنــای حــرف »عــن« نیســت، ز
همــواره بــا انســان همــراه بــوده اســت ولــی در آیــه 102 ســوره نســاء، غفلــت موقتــی اســت و تنهــا 
کــردن و رد  زت: »عبــور  یــرا حــرف »عــن«، بــه معنــای مجــاو در زمــان جنــگ اتفــاق افتــاده، ز

ــن«، چنیــن معنایــی متصــور نمی باشــد. 14 شــدن« اســت و در »ِم
و برخــی نیــز حــرف »ِمــن«، در آیــه 22 زمــر را بــه معنــای تبعیــض می داننــد یعنــی: ذکــر از 
گــردن ســنگ دالن  کــه بــر  جملــه واجباتــی ماننــد: شــکر ، اطاعــت و محبــت خداســت اســت 

نهــاده شــده  اســت.15
کــه نمونــه آن آیه:>يْنُظــُروَن ِمــْن َطــْرٍف َخِفــى<  )الشــوری،45/42( می باشــد.و نیــز   7.معنــای بــاء: 

بــرای »ِمــن«، در ایــن آیــه، معنــای ابتدائیــت16 و بعضّیــت نیــز ذکــر شــده اســت.17 
عالمــه طباطبایــی )ره( و عــده ای از مفســران، معنــای ابتدائیــت را بــه شــروع حرکــت لــرزان و 

یــر چشــمی بــه آتــش تفســیر می کننــد. 18 یــده و ز دز
ــه، معنــای »بعــض» دارد، یعنــی: آن هــا  ولــی »ســامرائی«، معتقــد اســت: »مــن«، در ایــن آی
یــر چشــم، نظــر انداختنــد و ایــن معنــا بــا  بــا همــه چشــم نــگاه نکردنــد، بلکــه از روی تــرس و از ز

ــه، تناســب بیشــتری دارد.19 ســیاق آی
ُبــوا<  )األنبیــاء،77/21( و یــا آیــه: >َوَيــا 

َّ
َكذ ِذيــَن 

َ
ــْوِم اّل

َ
8.معنــای علــی: ماننــد آیــه: >َوَنَصْرَنــاُه ِمــَن اْلق

ــُروَن <  )هــود،30/11(.
َ
ّك

َ
ــَا َتذ

َ
ف

َ
ــْوِم َمــْن َيْنُصُرِنــي ِمــَن اهَّلِل ِإْن َطَرْدُتُهــْم أ

َ
ق

یــد:در ایــن آیــه، چــون نصــر و   عالّمــه طباطبایــی در شــرح آیــه 77 ســوره أنبیــاء، می گو
زی، معنــای نجــات »نجــی«، دارد و فعــل »نجــی«« بــا »مــن«، متعــدی می گــردد، لــذا فعــل  پیــرو

ــا حــرف »مــن«، متعــدی شــده اســت. 20 »نصــر«، نیــز ب
ید:متعــدی کــردن فعــل »َنَصــر« بــا »ِمــن«، بلیــغ تر  و نیــز  إبــن عاشــور در مــورد همیــن آیــه می گو
زی قــوی همــراه بــا حمایــت و جلوگیــری  کــه بــر پیــرو کــردن آن بــا  »علــی« اســت، چــرا  از متعــدی 
ــه خاطــر داشــتن معنــای  ــا »ِمــن«، ب کــردن »َنَصــر«، ب لــت دارد، متعــدی  ز دشــمن، دال از تجــاو
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منــع و حمایــت اســت. 21
ا َوِمــْن َخْلِفِهــْم 

ً
يِديِهــْم َســّد

َ
9.معنــای »فــی«: مانند»ِمــْن« در آیــه9 ســوره یــس: >َوَجَعْلَنــا ِمــْن َبيــِن أ

ُهــْم ال يْبِصــُروَن< البتــه در ایــن معنــا، اختــالف نظــر وجــود دارد. بعضــی »مــن« 
َ

ــيَناُهْم ف
َ

ش
ْ

غ
َ
أ

َ
ا ف

ً
َســّد

در ایــن آیــه را بــه معنــای »فــی« و بعضــی آن را بــه معنــای ابتدائیــت، دانســته و از آن قــرب 
ــه  ــان ن ــت سرش ــا از پش ــان و دقیق ــوی دستش ــا از جل ــا دقیق ــی: م ــد. یعن ــرده ان ک ــاده  ــکان را اف م
ُهــْم ال 

َ
ــيَناُهْم ف

َ
ش

ْ
غ

َ
أ

َ
کــه ایــن برداشــت از معنــا، بــا قســمت بعــد آیــه: >ف رتــر، ســّدی قــرار دادیــم،  دو

يْبِصــُرون<، تناســب دارد، چــه این کــه محصــور شــدن بــا ســّد و مانــع، موجــب پوشــیده شــدن و 
ندیــدن حقایــق اســت. 22

کتــاب »معانــی النحــو«، بحــث مفصلــی در ایــن مــورد دارد، وی معتقــد  دکتــر ســامرائی، در 
کــه در آن هــا »مــن« همــراه بــا ظروفــی  اســت: »ِمــْن«  در ایــن آیــه و آیــات مشــابه. یعنی:آیاتــی 
لــت بــر نزدیکــی دارد. و در  ماننــد: بعــد، قبــل، بیــن، تحــت ودون آمــده »ِمــْن« ابتدائیــه و دال
همیــن رابطــه، بــه بررســی تفــاوت موجــود در آیــه 70 ســوره نحــل و آیــه 5 ســوره حــج، می پــردازد 
کــه بــا وجــود شــباهت میــان آیــات ولــی چــون در یکــی حــرف »ِمــن«، ذکــر شــده و در دیگــری ذکــر 

کــرده اســت. نشــده، معنــا تغییــر 
ِل اْلُعُمــِر ِلَكــى ال يْعَلــَم 

َ
ْرذ

َ
 ِإَلــى أ

ُ
اُكــْم َوِمْنُكــْم َمــْن يــَرّد

َّ
ــّمَ يَتَوف

ُ
ُكــْم ث

َ
آیــه 70، ســوره نحــل: >َواهَّلُل َخَلق

ِل اْلُعُمــِر ِلَكيــا 
َ

ْرذ
َ
 ِإَلــى أ

ُ
ــى َوِمْنُكــْم َمــْن يــَرّد

َّ
ــيًئا<. و آیــه 5 ســوره حــج، یعنی:>َوِمْنُكــْم َمــْن يَتَوف

َ
َبْعــَد ِعْلــٍم ش

ــيًئا<.
َ

يْعَلــَم ِمــْن َبْعــِد ِعْلــٍم ش
ــات ســوره  ــد: آی ی کــرده و می گو ــن دو ســوره، اشــاره  ــه ســیاق ای ــات ب ــن آی ــرای بررســی ای او ب
نحــل در مــورد چگونگــی آفرینــش و زندگــی زنبــور عســل اســت و ســوره حــج، روایتــی از خلقــت 
کهــن ســالی اســت. آیــه 5 ایــن ســوره بــه طــور خــاص، در جــواب  انســان، از بــدو تولــد تــا زمــان 
يــٍب ِمــَن  ُكْنُتــْم ِفــى َر ــاُس ِإْن 

َ
يَهــا الّن

َ
طعنــه زننــدگان و مردّدیــن در ایــن آیــات الهــی، نــازل شــده:>يا أ

َبْعــث«، در ایــن آیــه، نشــان دهنــدۀ قــدرت الهــی و جــواب 
ْ
ــر ســر »ال اْلَبْعــث...< وجــود »ِمــْن«، ب

یــرا »ِمــْن«، معنــای شــروع و بــی  کــه در آیــات قــرآن شــك دارنــد. ز کســانی اســت  محکمــی بــرای 
ــل،  ــم و جه ــان عل ــه می ــدم وقف ــر ع ــد ب کی ــت. تا ــم اس ــل و عل ــودن جه ــم ب ــر ه ــت س ــه و پش وقف
قــدرت الهــی را بهتــر نشــان می دهــد و بــا ســیاق و مفهــوم آیــه تناســب دارد. ولــی در ســوره نحــل، 
ــر بعــد از علــم اتفــاق افتــاده باشــد. و  ــا تأخی ــه و ممکــن اســت ب جهــل ممکــن اســت بالفاصل

کیــدی را نمی کنــد.23  ــه نیــز اقتضــای چنیــن تا ســیاق آی
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کــه »ِمــن«، در ایــن  10.ِمــن زائــده: ماننــد »مــا جــاء نــی مــن رجــل«، و »مــا رایــت مــن احــد«، 
کیــد دارد. در جملــه »مــا جــاء نــی رجــل«، دو احتمــال  مثال هــا، زائــده و معنــای شــمول و تا
کــه هیــچ یــك از افــراد مــرد نــزد تــو نیامــده، و یــا بیشــتر از یــك مــرد نــزد تــو  وجــود دارد. یکــی ایــن 
کــه هیچیــك از افــراد  گفتیــم: »مــا جاءنــی مــن رجــل« بدیــن معناســت  گــر  آمــده اســت.24 ولــی ا
گفــت:  »مــا جاءنــی رجــل  گفتــه انــد در جملــه اول، می تــوان  جنــس مــرد نــزد تــو نیامــده انــد. لــذا 

گفــت: »مــا جاءنــی مــن رجــل بــل رجــالن«.25 بــل رجــالن« ولــی در جملــه دوم نمی تــوان 
ابتــدا  یــا  تبعیــض  معنــای  بــه  را  جمالت،»ِمــن«  ایــن  در  یــان  نحو از  بعضــی  چــه  گــر   
کیــد دارد،  کــه ایــن »ِمــن«، معنــای اســتغراق و تا دانســته اند،26  ولــی هیچیــك در ایــن مــورد 

ندارنــد. اختالفــی 
یر را داشته باشد: که شرایط ز  »ِمن«، در صورتی زائده است 

ــتفهام  ــا اس ــی ی ــی، نه ــبه نف ــور از ش ــه منظ ک ــد  ــده باش ــی آم ــبه نف ــا ش ــی ی ــل از آن، نف  1. قب
ــَماِء <  )یونــس،61/10( و یــا  ْرِض َواَل ِفــي الّسَ

َ
ٍة ِفــي اأْل ّرَ

َ
ــاِل ذ

َ
ق

ْ
ــَك ِمــْن ِمث اســت. ماننــد: >َوَمــا َيْعــُزُب َعــْن َرّبِ

َحٍد< )التوبــه،127/9(. 
َ
>َهــْل يَراُكــْم ِمــْن أ

گذشته، بیان شد. که در مثال های  ر آن باید نکره باشد همان طور  2. مجرو
ــه  ک ــد  گفته ان ــی  ــد، بعض ــدا باش ــا مبت ــه و ی ــول ب ــا مفع ــل ی ــب فاع ــا نای ــل ی ر آن فع ــرو 3. مج

می توانــد مفعــول مطلــق نیــز باشــد. 27
ــی ایــن حــرف اســت، از  ــن«، ذکــر شــد، از مهم تریــن معان کــه در مــورد حــرف »ِم ــی ای  معان
دیگــر  معانــی »ِمــن«، می تــوان بــه هــم معنــا بــودن بــا حــروف: عنــد،  رّبمــا،  إلــی و معانــی ای مثــل 

کــرد.28 قســم و فصــل اشــاره 
گاه هــم معنــا بــودن آن بــا دیگــر حــروف جــّر، مثــل: عــن، بــاء،  تعــدد معانــی حــرف »ِمــن«، و 
کــه بــه دنبــال یــك معنــای اصلــی و ارجــاع ســایر  فــی، علــی، و ... علمــاء نحــو را بــر آن داشــته 

معانــی بــه آن باشــند.
بــه طــور نمونــه، إبــن هشــام، معنــای ابتــدا را معنــای اصلــی »ِمــن«، و دیگــر معانــی را قابــل 
زآبــادی در اغلــب مــوارد، »ِمــن«، را بــه معنــای ابتــدای  برگشــت بــه آن، می دانــد.29 و نیــز فیرو

غایــت و ســایر معانــی را بــه آن بازگشــت می دهــد.30
ابتدائیــت  از  غیــر  بــه  را  اصلی»ِمــن«  معنــای  کــه  هســتند  کســانی  میــان  ایــن  در  البتــه 
کلمــه »ِمــن«، خــروج چیــزی و یــا جــدا شــدن از چیــز دیگــر اســت، ایــن  می داننــد: اصــل در 
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ــی و دارای مصادیقــی اســت، ماننــد: خــارج شــدن از مــکان و زمــان معیــن، جنــس و یا 
ّ
معنــا، کل

مجموعــه، پــس دیگــر معانــی »ِمــن«، بــه ایــن اصــل بــاز می گــردد.31 همچنیــن حســن عبــاس، در 
کتــاب »حــروف المعانــی بیــن االصالــه و الحداثــه«، بــه بررســی ایــن مســاله می پــردازد: بــا توجــه 
ــون، معنــای اصلــی تبعیــض  ــن« یعنــی میــم و ن ــه خصوصیــات حــروف تشــکیل دهنــده »ِم ب
ــردازد  ــی آن می پ ــه بررس ــا، ب ــن معن ــه ای ــه ب ــا توج ــه وی ب ک ــی  ــه آیات ــت.32 از جمل ــت اس ــا جزئی ب
ْســَرى ِبَعْبــِدِه َلْيــًا ِمــَن اْلَمْســِجِد اْلَحــَراِم ِإَلــى اْلَمْســِجِد 

َ
ــِذي أ

َ
آیــه معــراج اســت. یعنــی: >ُســْبَحاَن اّل

ــان، در  ی ــر نحو کث ــده ا ــالف عقی ــر خ ــد: ب ی ــه، می گو ــن آی ــورد ای ــراء، 1/17(، وی در م ــى < )اإلس َص
ْ

ق
َ

اأْل
گــر  مــورد ابتدائیــت »مــن«، معنــای اصلــی ایــن حــرف بعضّیــت و جزئّیــت اســت. در ایــن آیــه، 
ــاال رفتــن در  ــی چــون معنــای خــروج و ب چــه عمــل »إســراء« از مســجد الحــرام، شــروع شــده ول
آن وجــود دارد و حــرف میــم، در »ِمــن«، نیــز معنــای اســتخراج دارد، لــذا معنــای اصلــی حــرف 

ــن«، خــروج اســت.33 »ِم
و نیــز وی در مــورد جملــه »فمطرنــا مــن الجمعــة إلــی الجمعــة« معتقــد اســت »ِمــن«، در 
زهــای هفتــه  ــی از رو ز جمعــه جزئ کــه رو ــا بعضّیــت می دهــد، چــرا  این جــا، معنــای جزئّیــت ی

اســت.34
گــون در مــورد معنــای  گونا الزم بــه ذکــر اســت صــرف نظــر از عقایــد متفــاوت و دیدگاه هــای 
اصلــی حــروف و بــه خصــوص حــرف »ِمــن«، بــه نظــر می رســد تعــدد معنایــی در حــروف یکــی 
کالم می شــود و برداشــت های  کــه باعــث توســعه معنــا و نیــز ایجــاز در  از امکانــات زبــان اســت 

متفــاوت از متــن را ممکــن می ســازد.

بررسی حرف »ِمن« در سورۀ »یس«
1. بررســی مفاهیــم ســورۀ »یــس«: ســوره یاســین، ســوره ای مّکــی و دارای 83 آیــه اســت و  

کــه از حــروف مقطعــه اســت، نامگــذاری شــده اســت. بــه نــام اولیــن آیــه اش، 
کــرم)ص( آغــاز و بــا   ایــن ســوره، بــا گواهــی خداونــد بــه بــی نقــص بــودن قــرآن و رســالت پیامبــر ا

کافــران در برابــر آنهــا، ادامــه می یابــد. بیــان آیــات الهــی و رفتــار 
کــه در برابــر ایــن  کســانی اســت   آیــات ایــن ســوره، در مــورد نعمت هــای الهــی و هشــدار بــه 
رزنــد. همچنیــن در ایــن ســوره، در مــورد  کفــر می و نعمت هــا، شــکرگذار نیســتند و بــه خــدا 
ز قیامــت و زندگــی بهشــتیان، ســخن بــه میــان  کتــاب خلــق در رو کیفیــت حســاب و  معــاد و 
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ــوره  ــت س ــود. و در نهای ــاره می ش ــارۀ او اش ــش دوب ــان و آفرین ــت انس ــه خلق ــه ب ــد و در ادام می آی
یاســین، بــا ذکــر قــدرت و اراده الهــی و بازگشــت همــه موجــودات بــه ســوی او، پایــان می پذیــرد.
 عالمــه طباطبایــی، در مــورد ایــن ســوره می فرمایند:ایــن ســوره بــا موضــوع نبــوت شــروع و بــا 

موضــوع توحیــد، ادامــه و بــا بحــث دربــاره معــاد، پایــان می پذیــرد.35
مــرگ و  آفرینــش، قیامــت، زندگــی،  از  بــا صحنه هــای مختلفــی  انســان  ایــن ســوره،  در 
کــه میــان ســوره ها  گســتردگی ایــن ســوره و جایــگاه واالیــی  بــرو می شــود. جامعیــت و  هشــدار رو
دارد و نیــز بیــان ســه اصــل مهــم اعتقــادی در آن، یعنــی توحیــد، نبــوت و معــاد ، موجــب گشــته 

کــه در روایــات منقــول، از ائّمــۀ معصومیــن)ع(، ایــن ســوره بــه قلــب قــرآن، معــروف شــود.
کوتاهــی آیــات و ضــرب آهنــگ ســریع، همچنیــن تنــوع   جــدای از مفاهیــم، ایــن ســوره بــا 
کــه از ابتــدا تــا  یــی  گو یــر، تاثیــر عمیقــی بــر عواطــف مخاطــب می گــذارد.  صحنه هــا و تصاو

ــت.36 ــه اس ــانه رفت ــرآن را نش ــب ق ــان مخاط ــا، دل و ج انته
 2.معانــی مختلــف حــرف »ِمــن« در ســوره یــس: در ســوره یــس، 36 مــورد حــرف »ِمــن«، 

ــت. ــه اس ــل توج ــوره ها، قاب ــایر س ــا س ــه ب ــداد در مقایس ــن تع ــه ای ک ــود دارد  وج
 بعــد از بررســی معانــی مختلف»ِمــن«، در ایــن ســوره، می تــوان آن هــا را طبــق تقســیم بنــدی 
کتــب نحــوی بــر حســب تعــداد بــه »ِمــن« ابتدائیــه، 18 مــورد، بعضیــه8 مــورد و بیانیــه و زائــده هر 

یــم: کرد.کــه مــا در این جــا بــه بررســی بعضــی از ایــن مــوارد می پرداز کــدام 5 مــورد تقســیم 
ــه  ــن« ب ــوع »م ــن ن ــی دارد .ای ــی و مکان ــت زمان ــدای غای ــر ابت ــت ب ل ــه دال ــن ابتدائیه؛ک  اّول:م
ــْم  ُه

َ
ــيَناُهْم ف

َ
ش

ْ
غ

َ
أ

َ
ا ف

ً
ــّد ــْم َس ــْن َخْلِفِه ا َوِم

ً
ــّد ــْم َس يِديِه

َ
ــْن َبيــِن أ ــا ِم ــۀ 9، یعنــی: >َوَجَعْلَن طــور مثــال در آی

ید:»مــن« در ایــن آیــه ابتدائیــه و از نزدیکــی و قــرب  ال يْبِصــُرون<، آمــده اســت. زمخشــری می گو
کــه شــبیه همیــن آیــه اســت:  مکانــی خبــر می دهــد.37 همچنیــن ذیــل آیــه 5 ســوره فصلــت 
ــا  َن

َ
ــْل ِإّن اْعَم

َ
ــاٌب ف ــَك ِحَج ــا َو َبيِن ــْن َبيِنَن ــٌر َوِم

ْ
ــا َو ق اِنَن

َ
ــى آذ ــِه َوِف ــا ِإَلي ــا َتْدُعوَن ــٍة ِمّمَ

َ
ِكّن

َ
ــى أ ــا ِف ُلوُبَن

ُ
ــوا ق اُل

َ
>َوق

یــد: ذکــر »ِمــن« در ایــن آیــه بــه معنــای شــروع حجــاب از ســوی مــا و از ســوی  َعاِمُلــون< می گو
کامــال بــا پــرده ای پوشــیده شــده اســت و جــای خالــی  توســت، یعنــی: فضــای میــان مــن و تــو 

ــدارد. 38 وجــود ن
گفتــه شــده: »و راه خیــر را از پیــش  و نیــز در ترجمــه الهــی قمشــه ای راجــع بــه ترجمــه ایــن آیــه 
کردیــم و بــر چشــم ]هــوش[ شــان هــم پــرده افکندیــم پــس هیــچ ]راه حــق[  و پــس بــر آن هــا ســد 
ــا  ــه معنــای ابتدائیــت و قــرب  حــرف »مــن« داشــته باشــد. ب ــد اشــاره ب نمی بینند«.کــه می توان
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کــه در آن هــا ظــروف »بیــن« و »خلــف« بــدون حــرف  مقایســه میــان ســیاق  ایــن آیــه و آیاتــی 
»مــن« آمــده می تــوان بــه تفــاوت معنایــی ایــن دســته از آیــات پــی بــرد. در ســوره یاســین صحبــت 
کفــار بــرای ایــن  رند،خداونــد می فرمایــد: هدایــت نیافتــن  کــه ایمــان نمی آو کفــاری اســت  از 
گردنشــان بســته ایم، و غــل تــا چانــه  گردنشــان غــل افکنده ایــم و دستشــان را بــر  کــه مــا در  اســت 
گرفتــه و سرهایشــان را بــاال نگــه داشــته، بــه همیــن حــال هســتند، و نیــز از همــه  شــان را فــرا 
اطــراف آنــان ســد بســته ایم، دیگــر نــه می تواننــد ببیننــد و نــه هدایــت شــوند. پــس در ایــن دو 
ــه  ــان را ب ــدا آن ــه خ ــان، و این ک ــوی ایم ــه س ــن ب ــت یافت ــت از هدای ــار را در محرومی کف ــال  ــه ح آی
کــرده، مثــل زده و مجســم ســاخته اســت. پــس  گمراهــی و طغیانشــان محــروم  کفرشــان و  کیفــر 
کــه بــا وجــود حــرف  کافــران از دیــدن حقیقــت اســت  کامــل حــواس و عقــل  مقصــود پوشــیدگی 
لــت بــر آغــاز و بــدون فاصلــه بودن»قــرب« می کنــد، هماهنگــی دارد. بــه قــول  کــه دال »مــن« 
کافــران همــه جانبــه اســت.39 ولــی در  گمراهــی و ندیــدن حقیقــت از طــرف  عالمــه طباطبایــی 
ــِه ِعْلًمــا<  )طــه،110/20( و  ُهــْم َوال يِحيُطــوَن ِب

َ
يِديِهــْم َوَمــا َخْلف

َ
آیــات دیگــری ماننــد آیــه: >يْعَلــُم َمــا َبيــَن أ

ــُم  ُعوَن ِإال ِلَمــِن اْرَتَضــى<  )األنبیــاء،28/21( و آیــه: >َيْعَل
َ

ــف
ْ

ُهــْم َوال يش
َ

يِديِهــْم َوَمــا َخْلف
َ
ــُم َمــا َبيــَن أ آیه:>يْعَل

ُموُر< )الحــج، 76/22( ســخن از علــم الهــی نســبت بــه 
ُ

ِإَلــى اهَّلِل ُتْرَجــُع اأْل ُهــْم َو
َ

ْيِديِهــْم َوَمــا َخْلف
َ
َمــا َبْيــَن أ

گذشــته و آینــده فرشــتگان و رســوالن الهــی اســت و همــان طــور  گاهــی از  اعمــال مجرمــان و یــا آ
لــت بــر قــرب دارد نیســت.  کــه دال کــه مشــخص اســت نیــازی بــه ذکــر حــرف »مــن« 

ْوِمــِه ِمــْن َبْعــِدِه ِمــْن ُجْنٍد 
َ

ْنَزْلَنــا َعَلــى ق
َ
و از مــوارد دیگــر »مــن ابتدائّیــه« در ســورۀ یاســین آیــه: >َوَمــا أ

لــت بــر  کــه دال ــَماِء<  )یــس، 28/36( اســت. در ایــن آیــه »مــن« بــه همــراه ظــرف »بعــد« آمــده  ِمــَن الّسَ
ابتــدا دارد و بــه معنــای از زمــان او تــا آخــر الزمــان اســت؛ یعنــی: بعــد از قتــل او هیــچ لشــگری از 

آســمان بــر قــوم او نــازل نکردیــم.
 

ُ
ِخــذ

َ
ّت

َ
أ

َ
ــا ظــرف »دون« آمــده آیه:>أ کــه در آن حــرف »مــن« همــراه ب  از دیگــر آیــات ایــن ســوره 

ــل  ون<)یــس، 23/36( قاب
ُ

ــيًئا َوال يْنِقذ
َ

اَعُتُهْم ش
َ

ــف
َ

ــى ش ــِن َعِنّ ــُن ِبُضــّرٍ ال ُتْغ ْحَم  ِإْن يــِرْدِن الّرَ
ً

ــة ــِه آِلَه ــْن ُدوِن ِم
کــه در 9 مــورد بــدون »مــن« و در بقیــه مــوارد  ذکراســت لفــظ »دون« 133 بــار در قــرآن تکــرار شــده 
ــا »مــن« آمــده مضــاف الیــه ذات  کــه ب کثــر مــواردی  ــه حــرف جــر »مــن« اســت. و در ا ر ب مجــرو
الهــی اســت و موضــوع آیــات راجــع بــه انــکار پرســتش غیــر از خــدا و برگزیــدن غیــر او در عبــادت 
کــه: غیــر از  ــه ابتدائیــت و قــرب حــرف »مــن« ایــن اســت  ــا توجــه ب ــه ب ــن آی اســت. و معنــای ای

خدا و لو  این که به او بسیار نزدیك باشد هم، شایسته پرستش نیست. 
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ُكْم 
َ
ــّن ُكــْم َوَليَمّسَ

َ
ــا َتَطيْرَنــا ِبُكــْم َلِئــْن َلــْم َتْنَتُهــوا َلَنْرُجَمّن

َ
اُلــوا ِإّن

َ
همچنیــن حــرف »مــن« در آیه:>ق

ــی  ــتاد اله ــه اس ــت دارد.در ترجم ل ــدا دال ــای ابت ــر معن ــا« ب ــس، 18/36( در »مّن ــٌم<  )ی ِلي
َ
اٌب أ

َ
ــذ ــا َع

َ
ِمّن

گونــه ترجمــه شــده:»از مــا بــه شــما رنــج  ِليــٌم< ایــن 
َ
اٌب أ

َ
ــا َعــذ

َ
ُكْم ِمّن

َ
ــّن قمشــه ای جمله:>َليَمّسَ

و شــکنجه ســخت خواهــد رســید«.»من« در ایــن آیــه نشــان دهنــده آغــاز و شــروع عــذاب و 
کافــران اســت.40 شــکنجه از ســوی 

َصــى اْلَمِديَنــِة َرُجــٌل يْســَعى< )یس، 20/36(،»مــن« بــر ابتــدای غایــت 
ْ

ق
َ
و نیــز در آیه:>َوَجــاَء ِمــْن أ

لــت دارد. مکانــی دال
ــا  ــا ِمْنَه ْخَرْجَن

َ
ْحييَناَهــا َوأ

َ
 أ

ُ
ــة ــُم األْرُض اْلَميَت  َلُه

ٌ
ــا< در آيــه: >َوآيــة ــا ِمْنَه ْخَرْجَن

َ
ــا »ِمــن« در جمله:>أ و ی

منشــأ  و  آغــاز  را  مــرده  زمیــن  اســت.چراکه  ابتدائیــه  »ِمــن«  ُكُلوَن< )یــس، 33/36(،  َيأ ِمْنــُه 
َ

ف ــا  َحّبً
گیــاه و مبــدأ خــواص معرفــی می کنــد.41 پیدایــش 

ــا ِإَلــى  ــا َوَمَتاًع
َ
 ِمّن

ً
ــة وَن *ِإال َرْحَم

ُ
ــذ

َ
ــْم يْنق ــْم َوال ُه يــَخ َلُه ــا َصِر

َ
ــْم ف ُه

ْ
 ُنْغِرق

ْ
ــأ

َ
ِإْن َنش و نیــز در آیــات:>َو

گــر خواســتیم غرقشــان می کنیــم،  ِحيــن<  )یــس، 36 / 44–43( بــه ایــن معنــا که:اختیــار، بــا ماســت، ا
کــه اســتغاثه آنــان را جــواب بدهــد، و هیــچ نجــات دهنــده ای  و در ایــن صــورت احــدی نیســت 
گــردد،  کــه شاملشــان  کــه ایشــان را از غــرق شــدن برهانــد، مگــر بــه خاطــر رحمتــی از مــا  نیســت 
ــا«  ــن« در »مّن ــده بمانند،»م ــم زن کرده ای ــر  ــان تقدی ــه برایش ک ــن  ــی معی ــا مدت ــه ت ــر این ک ــه خاط و ب

گــر و ابتــدای رحمــت بــه آن هــا هســتیم. ابتدائّیــه اســت؛ یعنــی: مــا آغــاز 
ِهــْم يْنِســُلوَن< )یس، 51/36( که»مــن«  ِبّ ا ُهــْم ِمــَن األْجــَداِث ِإَلــى َر

َ
ــِإذ

َ
ــوِر ف  و یــا در آیــه: >َوُنِفــَخ ِفــى الّصُ

ردگار اســت. نشــانگر ابتــدای حرکــت از قبرهــا به ســوی پرو
ــَك َلِمــَن اْلُمْرَســِلين<  )یس، 3/36( اســت 

َ
 دّوم مــن بعضّیــه؛ ازجملــه مــوارد »ِمــن« بعضّیــه، آیه:>ِإّن

ــی َوَجَعَلِنــى ِمــَن اْلُمْكَرِمين< )یــس،  ــَر ِلــى َرِبّ
َ

ف
َ

بــه معنــای تــو از جملــه پیامبــران هســتی  و یــا آیــه: >ِبَمــا غ
یــد ودر زمــره  ردگار مــن مــرا بیامرز گونــه ترجمــه شــده:»که پــرو کــه در ترجمــه آیتــی ایــن   )27/36

ْرَنــا ِفيَهــا ِمــَن اْلُعيوِن<)یــس، 34/36(؛»و مــا در آن باغ هــا  ّجَ
َ

رد«. و نیــز آیه:>َوف گرامــی شــدگان در آو
کردیــم«.2 4  بعضــی از چشــمه ها را جــاری 

ــُكُرون< )یس، 35/36(،کــه مقصــود از میــوه 
ْ

ــا يش
َ

ف
َ
يِديِهــْم أ

َ
َمــِرِه َوَمــا َعِمَلْتــُه أ

َ
ُكُلــوا ِمــْن ث

ْ
و یــا آیه:>ِليأ

ُكُم اهَّلل< )یس، 
َ

ــا َرَزق وا ِمّمَ
ُ

ْنِفق
َ
ا ِقيَل َلُهــْم أ

َ
ِإذ آن بخورنــد، یعنــی: بعضــی از آن هــا را بخورنــد. و یــا آیــه:>َو

کــه خداونــد بــه  کــه مقصــود از »مّمــا«، »بعــض مــا« اســت. یعنــی: بعضــی از چیزهایــی   ،)47/36

ْخَرْجَنــا ِمْنَهــا 
َ
ْحييَناَهــا َوأ

َ
 أ

ُ
 َلُهــُم األْرُض اْلَميَتــة

ٌ
کنیــد.و یــا آیه:>َوآيــة شــما داده را در راه خــدا انفــاق 
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ْخَرْجَنــا« ابتدائیــه و نشــان دهنــده آغــاز و ابتــدای 
َ
کــه »مــن« در »أ ُكُلون< )یــس، 33/36( 

ْ
ِمْنــُه يأ

َ
ــا ف َحّبً

ُكُلــون< بــه معنــای بعــض اســت؛ یعنــی: بعضــی از آن 
ْ
ِمْنــُه يأ

َ
خــروج و آفرینــش دانــه و»مــن« در >ف

دانه هــا را می خورنــد. 
ُكُلوَن< )یــس، 72/36( اشــاره بــه ایــن 

ْ
ِمْنَهــا َرُكوُبُهــْم َوِمْنَهــا يأ

َ
لَناَهــا َلُهــْم ف

َ
ّل

َ
همچنیــن در آیه:>َوذ

کــه انســان ها پــاره ای از چهــار پایــان را بــه عنــوان مرکــب انتخــاب می کننــد و بعضــی  اســت 
ــی  ــی از نظــر اســالم حــالل اســت، ول ــان معمول گوشــت همــه چهــار پای گرچــه  ــه.  ــرای تغذی را ب
گوشــت  عمــال تنهــا بخشــی از آن هــا بــرای تغذیــه مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد ، فــی المثــل 
کــه  کســی از آن اســتفاده نمی کنــد. البتــه ایــن در صورتــی اســت  رت  ُاالغ جــز در مــوارد ضــرو
گــر اولــی تبعیــض افــرادی و  یــم ، امــا ا  »ِمْنَهــا« را در هــر دو جملــه بــه معنــای تبعیــض در افــراد بگیر
کــه بعضــی از چهــار پایــان را مرکــوب  دومــی تبعیــض اجزائــی بــوده باشــد مفهومــش ایــن می شــود 
کــه اســتخوان و ماننــد  ید و از قســمتی از اجــزای تــن آن هــا تغذیــه می کنند.چــرا  یــش می ســاز خو

ــه نیســت.43 آن قابــل تغذی
ــا  ــا ِفيَه ْرَن ّجَ

َ
ــاٍب َوف ْعَن

َ
ــْن َنِخيــٍل َوأ ــاٍت ِم

َ
ــا َجّن ــا ِفيَه ــه >َوَجَعْلَن ســّوم: مــن بیانّیــه؛از نمونه هــای آن آی

کتــب  گفتــه  ْعَنــاٍب< بنابــر 
َ
ر>ِمــْن َنِخیــٍل َوأ ِمــَن اْلُعيوِن< )یــس، 34/36(کــه در آن جــار و مجرو

ــف  ــه توصی ک ــت، چرا ــه اس ــْن« بیانّی ــاٍت« و»ِم ــوف »َجّنَ ــرای موص ــت ب ــه صف ــق ب ــی متعل اعراب
ــا ُتْنِبــُت األْرُض  َهــا ِمّمَ

َ
ُكّل ــِذی َخَلــَق األْزَواَج 

َ
کننــده ماقبــل از خــود می باشــد.44 و یــا آیه:>ُســْبَحاَن اّل

ــه  ــه هم ک ــی  ــت خدای ــزه اس ــاك و من ــه معنای:»پ ــس، 36 / 36(ب ــا ال يْعَلُموَن< )ی ــِهْم َوِمّمَ ِس
ُ

ْنف
َ
ــْن أ َوِم

یــده چــه از نباتــات ]و حیوانــات[ و چــه از نفــوس بشــر و دیگــر  ممکنــات عالــم را جفــت آفر
ــا ال  ِســِهْم َوِمّمَ

ُ
ْنف

َ
ــا ُتْنِبــُت األْرُض َوِمــْن أ گــه نیســتند«.که جملــه >ِمّمَ کــه اینــان از آن هــا آ مخلوقــات 

يْعَلُمــوَن< بیــان و توضیحــی بــرای »ازواج« اســت.45
ْحَمــُن ِمــْن  ْنــَزَل الّرَ

َ
ُلَنــا َوَمــا أ

ْ
ــٌر ِمث

َ
ْنُتــْم ِإال َبش

َ
اُلــوا َمــا أ

َ
چهــارم: مــن زائــده؛ از مثال هــای آن آیه:>ق

ْنُتــْم ِإال َتْكِذُبون< )یــس،15/36( »گفتنــد: شــما جــز این کــه ماننــد مــا مــردم بشــری هســتید 
َ
ــىٍء ِإْن أ

َ
ش

یــد و هرگــز خــدای رحمــان چیــزی را فــرو نفرســتاده اســت و جــز این کــه شــما  مقــام دیگــری ندار
ِتيِهــْم ِمــْن 

ْ
ــاِد َمــا يأ  َعَلــى اْلِعَب

ً
کار نیســت«.46 و آیه:>يــا َحْســَرة یــی هســتید هیــچ در  گو مــردم دروغ 

کــه هیــچ  َكاُنــوا ِبــِه يْســَتْهِزُئون< )یس، 30/36(؛ »وای بــر حــال ایــن بنــدگان ]گمــراه لجــوج[  َرُســوٍل ِإال 
گرفتنــد«.و نیــز آیــه: >َوَمــا  رســولی بــرای هدایــت آن هــا نیامــد جــز آن کــه او را بــه تمســخر و اســتهزا 
ِهــْم ِإال َكاُنــوا َعْنَهــا ُمْعِرِضيَن<)یــس، 46/36(؛ »و بــر ایــن مــردم ]غافــل[ هیــچ  ِبّ ِتيِهــْم ِمــْن آيــٍة ِمــْن آيــاِت َر

ْ
َتأ



شمارۀ 90-89معانی حرف»ِمن« در قرآن و یاسین 101

کــه در ایــن آیــه مــن اولی»ِمــْن آیــٍة« زائــدۀ و  کننــد«.  از آیــات الهــی نیایــد جــز آن کــه از آن اعــراض 
دومی»ِمــْن آیــاِت« بعضّیــه اســت.47

 
تحلیل بحث

در ســوره یــس تعــداد »ِمــْن« ابتدائّیــت بیشــتر از بقیــه معانــی ایــن حــرف اســت. بــه نظــر 
می رســد کثــرت »ِمــْن«، ابتدائّیــت در ایــن آیــات ، بــا محتــوای کلــی ایــن ســوره در ارتبــاط باشــد. 
یــرا تقریبــا 43 آیــه از 83 آیــه از ایــن ســوره، بــه طــور مســتقیم بــه بیــان معجــزات و نشــانه های  ز
یــادی از ایــن آیــات در مــورد خلقــت  کــه تعــداد ز الهــی و نعمت هــای خداونــد بــر خلــق پرداختــه 
و آفرینــش اولیــه انســان و دیگــر موجــودات و نیــز زنــده شــدن انســان ها بعــد از مــرگ می باشــد.48
 1. خلقــت انســان: در ســوره یاســین نحــوه خلقــت انســان در برابــر چشــم همــگان توصیــف 
کفــران  شــده تــا هشــداری باشــد بــر غافــالن و ســندی بــرای قــدرت مطلــق خــدا تــا مجالــی بــرای 

نعمت هــای الهــی و پرســتش غیــر او باقــی نمانــد. 
ــِذی 

َ
ــُد اّل ْعُب

َ
کــه در آن بــه خلقــت انســان اشــاره شــده اســت، آیه:>َوَمــا ِلــى ال أ از جملــه آیاتــی 

ِإَليــِه ُتْرَجُعــوَن< )یــس، 22/36(کــه در آن از پرســتش غیــر از خــدا، اظهــار تعجــب می شــود،  َطَرِنــى َو
َ

ف
ــه  ک کســی شایســته پرســتش اســت  ــردد.  ــاز می گ ــه ســوی او ب ــده و ب ــه انســان را آفری ک ــی  خدای
کــه نمی تواننــد  آغــاز و انتهــای شماســت پــس چــرا بعضــی غیــر از او را می پرســتند.خدایانی 
کننــد و یــا شــفاعت شــان را بکننــد. »فطــر« در ایــن آیــه بــه معنــای آفرینــش  از آن هــا دفــع ضــرر 
کــه  کــه در اصــل بــه معنــای شــکافتن اســت. آفریــدن از آن جهــت »فطــر« نامیــده شــده  اســت 
خداونــد موجــودات را بــا شــکافتن می آفرینــد تخــم مــرغ و تخــم جنبنــدگان دیگــر شــکافته شــده 
ــه  ــّدل ب ــده مب ــده و روئی ــکافته ش ــاك ش ــر خ ی ــات در ز ــد، حبوب ــا می آین ــه دنی ــا ب ــای آن ه بچه ه
ســاقه ها، برگ هــا و حبوبــات دیگــر می شــوند.همچنین در مــورد خلقــت انســان اســتفاده شــده 
کــه مــا انســان ها نیــز در ابتــدا یــك ســلول و یاختــه ســاده بــوده در اثــر شــکافته شــدن  بــه دلیــل ایــن 

ــه انســان تبدیــل شــده ایم. 49 ب
ْســُه ِفــى  ــْرُه ُنَنِكّ کــه از منظــری دیگــر بــه قضیــه خلقــت می نگــرد: >َوَمــْن ُنَعِمّ  و نیــز آیــه 68 
معنــای  بــه  کــه  اســت  مصدر»تنکیــس«  از  ْســه«  يْعِقُلون<)یس،68/36(کلمه»ُنَنِكّ ــا 

َ
ف

َ
أ اْلَخْلــِق 

یــش مبــدل بــه ضعــف  گیــرد و نیرو کــه باالیــش پاییــن قــرار  برگردانــدن چیــزی اســت بــه صورتــی 
زگار پیــری همیــن طــور می شــود: قوتــش  گــذارد. و انســان در رو یادتــش رو بــه نقصــان  گــردد، و ز
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مبــدل بــه ضعــف، و علمــش مبــدل بــه جهــل، و یــاد و هوشــش مبــدل بــه فراموشــی می گــردد.50
ری بحث معاد به آفرینش ابتدائی انسان اشاره می کند: و نیز در آیات بعدی برای یادآو

ــاَل 
َ

ــُه ق
َ

ــا َوَنِســى َخْلق
َ
ا ُهــَو َخِصيــٌم ُمِبيــٌن * َوَضــَرَب َلَنــا َمث

َ
ــِإذ

َ
ــٍة ف

َ
َنــاُه ِمــْن ُنْطف

ْ
ــا َخَلق

َ
ّن

َ
َوَلــْم يــَر الْنَســاُن أ

َ
>أ

ٍة َوُهــَو ِبــُكِلّ َخْلــٍق َعِليــم< َل َمــّرَ ّوَ
َ
َها أ

َ
ــأ

َ
ْنش

َ
ــِذی أ

َ
ــْل يْحييَهــا اّل

ُ
َمــْن يْحيــی اْلِعَظــاَم َوِهــى َرِميــٌم *ق

 )یس، 36 / 79 – 77(
ــه  ک ز  ــودش در آن رو ــات خ ــاز حی ــه آغ ــرد و ب ــان را می گی ــت انس ــات دس ــن آی ــد در ای خداون
یــد: »آیــا انســان ندیــد  نطفــه بــی ارزشــی بیــش نبــود می بــرد، و او را بــه اندیشــه وا مــی دارد، می گو
کــه مــا او را از نطفــه آفریدیــم و او آن چنــان قــوی و نیرومنــد و صاحــب قــدرت و شــعور و نطــق 
ردگارش برخاســت و مخاصمــه کننــده آشــکاری شــد؟«.  شــد کــه حتــی بــه مجادلــه در برابــر پــرو
یابــد.  یعنــی هــر انســانی بــا هــر اعتقــاد و مکتبــی و هــر مقــدار دانشــی می توانــد ایــن حقیقــت را در
کــه  ز معــاد و زنــده شــدن مرده هــا شــك می کنــد .خدایــی  کــه بشــر در مــورد  رو و چگونــه اســت 

کــردن دوبــاره آن هــا عاجــز نیســت. بــه خلفــت اولیــه آن هــا قــادر اســت از زنــده 
ــا  ٍة« ب ــّرَ َل َم ّوَ

َ
گــر فرمــوده: »أ ــه معنــای ایجــاد ابتدایــی اســت. و ا َها« ب

َ
ــأ

َ
ْنش

َ
کلمــه »أ ــه  در ایــن آی

کیــد بــوده.51 َها« آن را افــاده می کــرد، بــه منظــور تا
َ
ــأ

َ
ْنش

َ
کلمــه »أ این کــه 

ْخَرْجَنــا ِمْنَهــا 
َ
ْحييَناَهــا َوأ

َ
 أ

ُ
 َلُهــُم األْرُض اْلَميَتــة

ٌ
2. خلقــت آســمان و زمیــن و انــواع موجــودات: >َوآيــة

ْرَنا ِفيَها ِمــَن اْلُعيوِن< )یس،33-34/36(. ّجَ
َ

ْعَنــاٍب َوف
َ
ــاٍت ِمْن َنِخيٍل َوأ

َ
ُكُلــوَن *َوَجَعْلَنــا ِفيَها َجّن

ْ
ِمْنــُه يأ

َ
ــا ف َحّبً

مقصــود از ایــن آیــات هشــدار بــه مؤمنــان نســبت بــه آیــات و نعمت هــای الهــی اســت. 
کــردن زمیــن  رد از آثــار زنــده  کــه بــرای شــما از زمیــن ســر بــر مــی آو ای بنــدگان ایــن غذاهایــی 
کــه زمینــی مــرده بــود مبــدل بــه حبوبــات و  کــه خــدا حیــات در آن می دمــد و آن را  مــرده اســت، 
یــد. مــا در زمیــن بســتان ها قــرار دادیــم، و نیــز آن را شــکافتیم  میوه هــا می کنــد تــا شــما از آن بخور
کــه دســت بشــر  و چشــمه ها روان ســاختیم، تــا مــردم از میــوه آن باغ هــا بخورند.میوه هایــی 
گیاهــان و چــه  ــه خلقــت موجــودات چــه  ــه 36 ب در آن هــا دخالــت نداشــته اســت. و نیــز در آی
کــه از آفرینــش آن هــا اطالعــی در دســت نیســت اشــاره  جانــوران و انســان ها و دیگــر موجوداتــی 
ــس،  ــا ال يْعَلُموَن< )ی ــِهْم َوِمّمَ ِس

ُ
ْنف

َ
ــْن أ ــُت األْرُض َوِم ــا ُتْنِب ــا ِمّمَ َه

َ
ُكّل ــَق األْزَواَج  ــِذی َخَل

َ
ــْبَحاَن اّل می کند:>ُس

کــه همــه ممکنــات عالــم را جفــت آفریــده چــه از نباتــات  36/36(؛»پــاك و منــزه اســت خدایــی 

نیســتند«. گــه  آ آن هــا  از  اینــان  کــه  دیگــر مخلوقــات  و  بشــر  نفــوس  از  و چــه  ]و حیوانــات[ 
ــاره موجــودات پــس از مــرگ، در مــورد  ــده شــدن دوب ــرای بیــان امــکان زن ــه 80 ب همچنیــن در آی
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ــُه ُتوِقُدوَن< )یــس،  ــْم ِمْن ْنُت
َ
ا أ

َ
ــِإذ

َ
ــاًرا ف ــَجِر األْخَضــِر َن

َّ
ــَن الش ــْم ِم ــِذی َجَعــَل َلُك

َ
خلقــت آتــش می فرماید:>اّل

کــه در درون درخــت ســبز آتــش قــرار می دهــد تــا شــما بــه وســیله آن حــرارت  80/36(؛»آن خدایــی 

ــده  ــا زن ــت ی ــر اس ــخت ت کار س ــن  ــت ای ــردگان نیس ــردن م ک ــده  ــر زن ــید،قادر ب ــته باش ــا داش وگرم
کــردن مــردگان؟«.

کــه در بیــن مفســرین  معــروف اســت درخــت مــرخ- بــه  ــَجِر« - بــه طــوری 
َّ

و مــراد از » الش
کــه ایــن دو درخــت،  فتحــه میــم و ســکون را و خــا- و درخــت عفــار- بــه فتحــه عیــن- اســت 
گاه بــه یکدیگــر ســاییده شــوند مشــتعل می گردنــد و در قدیــم مــردم  کــه هــر  چنیــن وضعــی دارنــد 
بــرای تهیــه آتــش قطعــه ای از شــاخه ایــن درخــت و قطعــه ای دیگــر از شــاخه آن می گرفتنــد، و بــا 
یــر و »مــرخ« را روی آن قــرار داده و بــه یکدیگر می ســاییدند،  این کــه ســبز و تــر بودند،»عفــار« را در ز

و هــر دو بــه اذن خــدا آتــش می گرفتنــد. 52 
ــْمُس َتْجــِری 

َّ
ا ُهــْم ُمْظِلُمــوَن *َوالش

َ
ــِإذ

َ
َهــاَر ف

َ
يــُل َنْســَلُخ ِمْنــُه الّن

َ
 َلُهــُم الّل

ٌ
3. آفرینــش شــب و روز :>َوآيــة

ــْمُس 
َّ

ِديــِم *ال الش
َ

ــى َعــاَد َكاْلُعْرُجــوِن اْلق
َ
ْرَنــاُه َمَنــاِزَل َحّت

َ
ّد

َ
َمــَر ق

َ
يــِز اْلَعِليِم*َواْلق ِديــُر اْلَعِز

ْ
ِلــَك َتق

َ
ّرٍ َلَهــا ذ

َ
ِلُمْســَتق

َلــٍك يْســَبُحوَن<  )یــس،37-40/36(.
َ

 ِفــى ف
ٌ

َهــاِر َوُكّل
َ
يــُل َســاِبُق الّن

َ
َمــَر َوال الّل

َ
ْن ُتــْدِرَك اْلق

َ
يْنَبِغــى َلَهــا أ

کــردن مــردگان و آفرینــش موجــودات،در ادامــه  در ایــن آیــات خداونــد پــس از بیــان نحــوه زنــده 
ز مــی رود. نخســت  بحثمعــاد دوبــاره بــه ســمت یکــی از نشــانه های خلقــت یعنی:شــب و رو
يــُل«.در حالــی 

َ
 َلُهــُم الّل

ٌ
می فرمایــد: شــب بــرای آن هــا آیــه و نشــانه ای اســت از عظمــت خــدا »َوآيــة

ــور آفتــاب و  گرفتــه و ســپاه ظلمــت بــه عقــب رانــده شــده ،مــا ن ــور آفتــاب همــه جــا را فــرا  کــه ن
ــْم  ا ُه

َ
ــِإذ

َ
ــاَر ف َه

َ
ــُه الّن یکــی همــه آن هــا را فــرا می گیرد:>َنْســَلُخ ِمْن گهــان تار یــم، نا ز را از آن برمی دار رو

کنــدن پوســت  کــه در اصــل بــه معنــای  زن بلــخ-  ُخ « از مــاده ســلخ -بــر و
َ
ُمْظِلُموَن<.تعبیر»َنْســل

کــه  ز همچــون لبــاس ســفیدی اســت  یــی روشــنایی رو گو حیــوان اســت تعبیــر لطیفــی اســت، 
بــر تــن شــب پوشــانیده شــده، بــه هنــگام غــروب آفتــاب ایــن لبــاس را از تــن او همچــون پوســتی 
کــه  گــردد. دقــت در ایــن تعبیــر ایــن نکتــه را بازگــو می کنــد  می کننــد، تــا باطــن و درون او آشــکار 
کــه از منبــع  یکــی اســت، نــور و روشــنایی صفتــی اســت عارضــی  کــره زمیــن تار طبیعــت اصلــی 
گاه آن لبــاس را  کــه هــر  کســی بپوشــانند  کــه بــر تــن  دیگــری بــه او داده می شــود، همچــون لبــاس 

رد رنــگ طبیعــی تــن آشــکار می شــود.53 بیــرون آو
ُخ« از مــاده -ســلخ- بــه 

َ
بعضــی از مفســران ماننــد: عالمــه طباطبایــی معتقدنــد »َنْســل

ــه  گــر ب ــا حــرف »مــن« متعــدی شــده و ا کــردن چیــزی از چیــز دیگــر اســت لــذا ب معنــای خــارج 
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کنــدن بــود، بایــد بــا »عــن« متعــدی می شــد. و در تأییــد ایــن مطلــب بــه  معنــای »نــزع« یعنــی: 
ــس«  ز و بالعک ــب در رو ــدن ش ــل ش ــالج- داخ ــه» ای ــر ب ــا تعبی ــه در آن ه ک ــد  ــاره می کن ــی اش آیات
يــِل< وقتــی وارد شــدن 

َ
هــاَر ِفــى الّل

َ
هــاِر َو يوِلــُج الّن

َ
يــَل ِفــى الّن

َ
شــده، از آن جملــه فرموده:>يوِلــُج الّل

ز بــه طــور  ز در شــب باشــد، قهــرا آمــدن شــب بــه دنبــال رو ز بعــد از شــب، ایــالج و ادخــال رو رو
ز از شــب خواهــد بــود، البتــه هــم آن ادخــال اعتبــاری اســت، و هــم ایــن  گهانــی نیــز، اخــراج رو نا

ــراج.54  اخ
بــه عقیــده نگارنــده ایــن مقالــه بــا توجــه بــه معنــای »ســلخ« درکتاب هــای لغــت بــه نظــر 
می رســد »ســلخ« کنــدن چیــزی از چیــز دیگــری اســت، در صورتــی کــه بــه هم چســبیده باشــند. 
ز  یــا جداشــدن رو کنــدن لبــاس و گوســفند و یــا پوســت مــار و بعــدا بــر  کــردن پوســت  ماننــد جــدا 
از شــب نیــز اطــالق شــده . راغــب اصفهانــی در »مفــردات« ســلخ را تنهــا بــه همــراه حــرف »مــن« 
گذاشــته نشــده اســت. ــا در »لســان العــرب« بیــن »مــن« و »عــن« در معنــا تفاوتــی  رده،55  و ی آو
َخ الرجــلُ مــن 

َ
یــد: انســل َکْشــُط اإِلهــاِب عــن ِذّیــه و بــار دیگــر می گو ُخ: 

ْ
ــل یــد: الّسَ لــذا یــك بــار می گو

ثیابــه و الحّیــُة مــن قشــرها و النهــاُر مــن اللیــل.56 همچنیــن »ولــج« در لغــت بــه معنــای داخــل 
کنــدن چیــزی از  ــا معنــای واژه ســلخ؛ یعنــی:  کــه ب ــه آن اســت  شــدن در چیــزی و چســبیدن ب
ز از  کــه بــه آن چســبیده اســت تناســب دارد. لــذا تعبیــر عالمــه بــه خــارج شــدن رو چیــز دیگــری 
ــات از وضعیــت  ــن شــب ندارد.همچنیــن در ادامــه آی ز از ت کنــدن لبــاس رو ــا  ــی ب شــب منافات
کیفــت هرکــدام ســخن  گرفتــه شــده و  کــه بــرای حرکــت مــاه در نظــر  جایــگاه خورشــید و منازلــی 

بــه میــان رفتــه اســت.
ِلــِه َمــا 

ْ
َنا َلُهــْم ِمــْن ِمث

ْ
ــُحوِن*َوَخَلق

ْ
ْلــِك اْلَمش

ُ
يَتُهــْم ِفــى اْلف ِرّ

ُ
ــا َحَمْلَنــا ذ

َ
ّن

َ
 َلُهــْم أ

ٌ
4. آفرینــش مرکــب: >َوآيــة

يْرَكُبــوَن<  )یــس،41-42/36(.
لــت بــر خلقــت مرکب هایــی بــرای انســان ها دارد .نظــر مفســرین   ایــن دو آیــه از ســوره یــس دال
ِلــِه 

ْ
َنــا َلُهــْم ِمــْن ِمث

ْ
در تفســیر نــوع ایــن مرکب هــا متفــاوت اســت:در ایــن آیــه مــراد از جملــه: >َوَخَلق

ــان اســت، چــون در جــای دیگــر،  پای ــد؛ چار کــرده ان کــه دیگــران تفســیر  ــه طــوری  ــوَن< ب ــا يْرَكُب َم
ْلــِك َواألْنَعــاِم َمــا َتْرَكُبوَن< )الزخــرف، 

ُ
رده و فرموده:>َوَجَعــَل َلُكــْم ِمــَن اْلف پایــان را بــا هــم آو کشــتی و چار

ْلــِك ُتحَمُلــون <)المؤمنــون،22/23(.57
ُ

12/43( و نیــز فرمــوده: >َو َعَليَهــا َوَعَلــى اْلف

کــه در آیــه قبــل اســت و  ْلــِك« بــاز می گــردد 
ُ

کلمــه »اْلف کلمــه »ِمْثِلــِه« بــه  در ایــن آیــه ضمیــر 
کشــتی ها را مرکــوب نــوع بشــر قــرار داده باشــیم. بلکــه  لفظــًا مذکــر می باشــد. یعنــی: مــا نــه تنهــا 
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یــده ایــم و  کشــتی هســتند بــرای بشــر آفر کــه از نظــر مرکــوب بــودن نظیــر  مرکوب هــای فراوانــی 
کــه مضــارع اســت دو نکتــه اســتفاده می شــود. یکــی این کــه:  کلمــه »مــا یْرَکُبــوَن«  می آفرینیــم.از 
در آینــده مرکوب هــای دیگــری نیــز بوجــود خواهــد آمــد. و دیگــر این کــه: ایــن کلمــه انــواع و اقســام 
ــد  ــش می آی ــؤال پی ــن س ــا ای ــرد. در این ج ــر می گی ــی را در ب یائ ــی و در ــی و هوائ ــای زمین مرکوب ه
کــه خــدا مرکوب هــای ذی روح را آفریــده و می آفرینــد. امــا غیــر آن هــا را بشــر ســاخته و می ســازد. 
کــه بشــر،  کــه خــدا در ایــن آیــه می فرمایــد: مــا همــه را آفریــده ایــم؟ پاســخ ایــن اســت  در صورتــی 
کــه خــدا آفریــده می ســازد و بــه  یــرا بشــر آن مصالــح و مــوادی را  ســازنده اســت، نــه آفریننــده. ز

رد. 58 کشــتی و دیگــر مصنوعــات در مــی آو صــورت 
ِمْنَهــا َرُكوُبُهــْم 

َ
ْلَناَهــا َلُهــْم ف

َ
ّل

َ
ُهــْم َلَهــا َماِلُكوَن*َوذ

َ
ْنَعاًمــا ف

َ
يِديَنــا أ

َ
ــا َعِمَلــْت أ َنــا َلُهــْم ِمّمَ

ْ
ــا َخَلق

َ
ّن

َ
َوَلــْم يــَرْوا أ

َ
>أ

ــُكُروَن< )یس،72/36 -71(.
ْ

ــا يش
َ

ف
َ
ــاِرُب أ

َ
ُكُلــوَن *َوَلُهــْم ِفيَهــا َمَناِفــُع َوَمش

ْ
َوِمْنَهــا يأ

 در ایــن آیــات نیــز بــه خلقــت چــار پایــان اشــاره شــده کــه بعضــی بــرای ســواری و بعضــی برای 
ــتند.و  ــر هس ــرای بش ــی ب ــا دارای منافع ــه آن ه ــد و هم ــده ان ــق ش ــا خل ــت آن ه گوش ــتفاده از  اس
پایــان  تنهاســت  کــه خداونــد در خلقــت چار لــت بــر ایــن دارد  یِدیَنــا« دال

َ
ــْت أ

َ
ــا َعِمل جملــه »ِمّمَ

کنایــه از اختصــاص  کــردن بــا دســت ها«  و ایــن خلقــت مختــص بــه اوســت.پس »درســت 
اســت. 59

ــىٍء 
َ

ش  
َ

َوُكّل اَرُهــْم 
َ
َوآث ُمــوا 

َ
ّد

َ
ق َمــا  َوَنْكُتــُب  اْلَمْوَتــى  ُنْحيــی  َنْحــُن  ــا 

َ
>ِإّن مــرگ:  از  پــس  زندگــی   .5

کــه  ــه ایــن اســت  ــا« اشــاره ب ــاٍم ُمِبيــن< )یــس،12/36(  تکیــه روی عنوان»َنْحــُن« »َم ــاُه ِفــى ِإَم أْحَصيَن
ــه  ک ــو نیســت  گفــت وگ ــد دیگــر جــای بحــث و  ی ــا ســراغ دار کــه همــه در م ــا قــدرت عظیمــی  ب
چگونــه اســتخوان های پوســیده و عظــام رمیــم از نــو جــان می گیــرد، و لبــاس حیــات در تــن 
می پوشــد؟نه تنهــا مــردگان را زنــده می کنیــم بلکــه تمــام آنچــه را از پیــش فرســتاده انــد و تمــام 
اَرُهْم<.بنــا بــر ایــن چیــزی فروگــذار  نخواهــد شــد 

َ
ُمــوا َوآث

َ
ّد

َ
یســیم. >َوَنْكُتــُب َمــا ق آثــار آن هــا را می نو

ز حســاب محفــوظ خواهــد بــود. 60 مگــر این کــه در نامــه اعمــال بــرای رو
آیــه  ایــن  در   .)51/36 يْنِســُلوَن<)یس،  ِهــْم  ِبّ َر ِإَلــى  األْجــَداِث  ِمــَن  ُهــْم  ا 

َ
ــِإذ

َ
ف ــوِر  الّصُ ِفــى  >َوُنِفــَخ 

ز  کافــران در مــورد قیامــت بــه بیــان مســائل پــس از مــرگ و برپایــی رو بــه دنبــال شــك و تردیــد 
قیامــت وچگونگــی آن پرداختــه می شــود. یعنــی: انســان ها بــا دمیــده شــدن در صــور بــه ســمت 
کــه بــر خــروج  کتــاب اعمــال شــان می شــتابند. و واژۀ »ینســلون«  صحنــه قیامــت و حســاب و 
ز قیامــت از قبرهــا و صحنه هــای  لــت دارد،61 بــا خــارج شــدن مــردم در رو همــراه بــا ســرعت دال
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مخصــوص آن زمــان تناســب دارد.
َل  ّوَ

َ
َها أ

َ
ــأ

َ
ْنش

َ
ــِذی أ

َ
ــْل يْحييَهــا اّل

ُ
ــاَل َمــْن يْحيــی اْلِعَظــاَم َوِهــى َرِميــٌم *ق

َ
ــُه ق

َ
ــا َوَنِســى َخْلق

َ
>َوَضــَرَب َلَنــا َمث

ٍة َوُهــَو ِبــُكِلّ َخْلــٍق َعِليــٌم<  )یــس،79/36-78(، در ایــن آیــات خداونــد از عمــل بنــده اش تعجــب  َمــّرَ
کــرده  و از زنــده شــدن اســتخوان های پوســیده  کــه چطــور آفرینــش خــود را فرامــوش  می کنــد 
کــه بــار اول ایــن  کســی  یــد: آن  اظهــار شــگفتی می کند.خــدا خطــاب بــه ایــن نــوع بنــدگان می گو
ــرای آن داشــته باشــد چطــور می شــود از خلقــت  ــه ای ب کــه نمون ــن  ــدون ای کــرد ب ــراد را خلــق  اف

دوبــاره آن عاجــز باشــد؟  
ســه آیــه آخــر ســوره یــس فصــل الخطــاب ایــن آیــات و بیانگــر قــدرت وعظمــت مطلــق ذات 
ْن 

َ
ــاِدٍر َعَلــى أ

َ
ــَماَواِت َواألْرَض ِبق ــِذی َخَلــَق الّسَ

َ
َوَليَس اّل

َ
بــاری تعالــی در خلقــت موجــودات اســت:>أ

ــْبَحاَن  ُس
َ

ــوُن *ف يُك
َ

ــْن ف ُك ــُه  ــوَل َل
ُ

ْن يق
َ
ــيًئا أ

َ
َراَد ش

َ
ا أ

َ
ــُرُه ِإذ ْم

َ
ــا أ َم

َ
ــُم *ِإّن  اْلَعِلي

ُ
ــَو اْلَخــّاق ــْم َبَلــى َوُه َلُه

ْ
ــَق ِمث يْخُل

اســتفاده  بــا  آیــات  ایــن  در  ُتْرَجُعــوَن<  )یــس،81-83/36(،  ِإَليــِه  َو ــىٍء 
َ

ش ُكِلّ  َمَلُكــوُت  ِبيــِدِه  ــِذی 
َ
اّل

بــر  کیــد شــده اســت. قــدرت خــدا  بــر نیــروی آفرینــش الهــی تأ َخــاّلُق« 
ْ
از صیغــه مبالغه»ال

ز قیامــت از جملــه  ــاره انســان در رو ــده شــدن دوب خلقــت آســمان ها و زمیــن و موجــودات و زن
کــه آخریــن آیــۀ سوره»یاســین« اســت بــه  مضامیــن ایــن آیــات اســت. آخریــن آیــه مــورد بحــث 
یبایــی پایــان  کلــی در مســاله مبــدء و معــاد ایــن بحــث را بــه طــرز ز گیــری  صــورت یــك نتیجــه 
کــه ملکــوت همــه چیــز در دســت قــدرت او  یــد:  »پــس منــزه اســت خداونــدی  می دهد،می گو
ِإَليــِه  ــىٍء َو

َ
ُكِلّ ش ــِذی ِبيــِدِه َمَلُكــوُت 

َ
ُســْبَحاَن اّل

َ
اســت و همــه شــما بــه ســوی او بــاز می گردید«!>ف

زن »حکــم« بــه معنــای حکومــت  یشــه »ملــك« بــر و ُتْرَجُعون<.بــا توجــه بــه این کــه »ملکــوت« از ر
کیــد و مبالغــه می باشــد، مفهــوم آیــه  و مالکیــت اســت و اضافــه »واو« و »تــاء« بــه آن بــرای تا
کمیت و مالکیــت بــی قیــد و شــرط همــه چیــز بــه دســت قــدرت خــدا  چنیــن می شــود:حا

ــر آفرینــش هــر چیــزی تواناســت. 62 اســت.و خــدا ب

نتیجه
گاه حــذف یــا تغییــر آن هــا در  کــه  1. حــروف جــر از حــروف پــر اهمیــت زبــان عربــی هســتند 

جملــه باعــث حــذف و یــا تغییــر معنــا می شــود.
کــدام از ایــن حــروف بــه خاطــر داشــتن چنــد معنــا امــکان برداشــت های مختلــف از  2. هــر 

یــك متــن را ممکــن می ســازند.
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یــان ابتدائّیــت اســت. ولــی عــده ای  کثــر نحو 3. معنــای اصلــی حــرف »ِمــن«، طبــق نظــر ا
ــه و تحلیــل معنــای اصلــی  ی ــه تجز ــا توجــه بــه ســاختار حــروف و مبنــای آن هــا، ب از محققــان ب
آن هــا دســت زده انــد. در مــورد حــرف »ِمــن« نیــز، بــا توجــه بــه ســاختار آوایــی میــم و نــون، معنــای 
کــه ایــن مســاله نشــان دهنــدۀ ارتبــاط بیــن  بعضّیــت و جزئّیــت را معنــای اصلــی آن می داننــد 

مبنــا و معنــای حــروف می باشــد.
4. جانشــینی حــروف از جملــه حــرف »مــن«، بــه جــای حــروف دیگــر، موجــب توســعه 

کار رفتــه اســت. کــه همــراه بــا آن حــرف بــه  معنــای فعلــی می گــردد 
ــه جایــی  ــذا در جاب ــد و معجــزه الهــی اســت، ل کالم خداون ــم  کری ــرآن  کــه ق 5. از آن جایــی 

ــی از جملــه توســعه معنایــی وجــود دارد. ــرآن، نیــز رازهایــی بالغــی فراوان حــروف ق
کثــر  یــاد اســت و در ا 6. تعــداد حــرف »ِمــن« در ســوره »یاســین«، بــا توجــه بــه دیگــر ســوره ها، ز
مــوارد، نیــز معنــای ابتدائّیــت دارد.همچنیــن در ایــن آیــه انــواع مختلفــی از معانــی حــرف »مــن« 

مثــل بیانّیــه، بعضّیــه و زائــدة وجــود دارد.
کنــار ظروفــی مثــل بیــن ودون و .... معنــای  گرفتــن در   7. حرف»مــن« در ایــن ســوره بــا قــرار 

قــرب و نزدیکــی را می رســاند.
ــر اســاس  یــت آن ب کلــی ســوره و محور ــا ســاختار  کثــرت حــرف »مــن« در ســوره یــس  ب   .8
یــادی از ایــن آیــات بــه  آثــار قــدرت الهــی و نیــز شــگفتی های خلقــت در ارتبــاط اســت.تعداد ز

بحــث ابتــدا وآغــاز خلقــت موجــودات پرداختــه اســت.
پایان،آســمان ها و زمیــن،  9. در ســوره یــس بــه خلقــت موجــودات از جملــه انســان ها، چار
ــن  ــی ای ــات پایان ــس از مــرگ اشــاره شــده .و در آی ــده شــدن انســان ها پ ــش ، و زن ز، آت شــب و رو

ســوره قــدرت آفرینــش تنهــا بــرای خــدا بــه اثبــات رســیده اســت.
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