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از دیدگاه ابن هشام » باء«بررسی و نقد معانی حرف جر 

  انصاري

  *2بتول علوي، 1غالمحسن محبی

 شیراز -انشکدة مطالعات تطبیقی قرآن  دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دیاراستاد -1

 دانشگاه یزد الهیات، دانشجوي دکتراي -2

  28/11/1392 : تاریخ پذیرش      07/09/1392: تاریخ دریافت

 چکیده

در تاریخ نحو عربی و تحول و پیـشرفت و     ) م761( جمال الدین بن هشام انصاري    
مغين اللبيب عـن  «ق اثـر  او که خال  . احیاي این علم، سهمی بسزا و نقشی عظیم دارد        

نظـري اسـت کـه در فهـم، بررسـی،           است، نحوي مبتکر و صـاحب     » کتب األعاريب 
هاي بـدیع و  ها و اسلوبمقایسه، استنباط و بیان مسائل و قضایاي نحوي از شیوه      

از دیـدگاه ابـن هـشام داراي    » باء« حرف جر  .گیردفرد خود استعانت می   بهمنحصر
از جملۀ ایـن    .  آن زائد و سایر معانی غیر زائد است        چهارده معناست که یک معناي    

سببيت، مصاحبت، ظرفيت، بـدل، مقابلـة،        الصاق، تعديه، استعانت،  توان به   معانی می 
 در ایـن  گانگارنـد ن.  اشاره نمـود   کيدأجماوزت، استعالء، تبعيض، قسم، غايت، تفدية و ت       

گاه ابـن هـشام   از دیـد  » بـاء «ر   جـ   حـرف  ۀمقولـ و نقـد    د به بررسی    نکوش  مقاله می 
  .دنبپردازانصاري از طریق قرائن مقالیه و حالیه 

 .»باء«نحو، ابن هشام، حرف جر : واژگان کلیدي

                                                                                                                   
 E-mail: b.alavi_84@yahoo.com                         : ولؤنویسندة مس* 
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   مقدمه -1

در ) 708(سال  ي خزرجيبه انصار بن امحد عبداهللا بن هشام     وسفين عبداهللا بن    يالد  ابوحممد مجال 
: 2012ابـن هـشام،   ( تدر همان شهر چشم از جهـان فروبـس  ) 761(قاهره تولد یافت و در   

 به تحصیل علم پرداخت، ابتدا قرائـات قـرآن و مقـدمات صـرف و               مصرابن هشام در    . )1
ف يعبـداللط شهاب الدين چون  گرفت و سپس نزد استادان بنامینحو و حدیث و لغت را فرا  

علـوم  بـه تکمیـل ایـن     ن فاکهاينيالد  و تاج يزين ترب يالد  ن حممد بن سراج، تاج    يالد  بن مرحل، مشس  
 را  سـلمی  بن ايبريزههمچنین از فراگیري شعر و ادب نیز غفلت نورزید و دیـوان        . پرداخت

ن يبدرالـد علم حدیث را از  . )308-309: 2، ج 1394 ،عسقالنی(گرفت  ، فرا يان غرناط يابوحنزد  
-309: سـیوطی، همـان   ( سـبکی خوانـد      نيالد  يتق آموخت و فقه شافعی را نیز نـزد          بن مجاعه 

اي خـاص داشـت و بیـشترین     شام از میان همۀ استادانش به ابن مرحل عالقه      ابن ه ). 308
  . فراگرفتدر نحو از اورا دست مایۀ علمی خود 

ابن هشام در نحو شـهرتی عظـیم بـه دسـت آورد و سـرآمد همگـان شـد و حتـی بـر               
 مرزهـاي مـصر و   آن سويو آثارش در   ) 1: 536ج،   بی تا  سیوطی،( یافت   تفوقاستادانش  

خلدون از جمله کسانی است کـه کتـاب   ابن. پژوهان و اندیشمندان افتادست دانششام به د  
ــه و از آن بهــره  ــرده اســت مغنــی وي را در مغــرب یافت ؛ 94: ، همــان3ج،عــسقالنی( هــا ب

  .)26: ، همان2جسیوطی،
در وي  . گرفـت  قـرار    ي ازدانـشمندان   مورد توجه بسیار   ابتدااز همان     اللبيب مغينکتاب  

. دانـد   عامل را باعث تفصیل و درنتیجه، ابهام و پیچیدگی کتب نحو می      سه مقدمۀ این کتاب  
انـد تـا از     نخست اینکه نحویان در آثار خود قواعد نحوي را به صورت کلی بـازگو نکـرده               

گونـه قواعـد از قبیـل احکـام      وي ایـن ينیاز باشند، از همـین رو  تکرار در موارد مشابه بی   
 دوم اینکـه بـه   . اقسام عطف را در باب چهارم آورده است   مبتدا و خبر، توابع، حال، تمییز،     

مجع ، اشتقاقاو برخی نحویان مسائلی را که مربوط به علم صرف است، مانند مباحث         ةعقید
بـاره بیـشتر بـر      و در ایـن انـد نمـوده  با مسائل نحوي خلط  را ثي و تأن  ري، تذک ري، تصغ مکسر
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 در برخـی  ، امـاخود گیـرد  خـرده مـی   ب طال بن ايب  يمک تـألیف    »عراب القرآن إمشکل  «کتاب  
، 2ابـن هـشام، ج  (موارد دچار این خلط و درآمیختگی مسائل صرفی و نحوي شـده اسـت     

گوید پیشینیان گاه بـه مـسائلی سـاده و ابتـدایی از قبیـل             سوم آنکه می  ). 460-458: همان
ت، اعراب مبتدا و خبر، فاعل و مفعول، نایب فاعل و جار و مجرور که بر همـه روشـن اسـ           

  . اند که جز اطالۀ کالم سودي ندارد پرداخته
، اشـت پند ابن هشام با در نظر داشتن آنچه نقـایص و معایـب دیگـر کتـب مـی            بنابراین  

نیـاز   دست به تألیفی جامع زده که نوآموزان و مبتدیان در نحو را از دیگر کتب نحـوي بـی   
ایـن کتـاب مـشتمل    .  نهادنام »بيعارب عن کتب األي اللب مغين«سازد و به همین سبب آن را        

دهـد، بـه حـرف و        که بیشترین حجم کتاب را تـشکیل مـی         باب اول آن   . باب است  هشتبر  
بنـدي حـروف را    وي در این باب روش سنتی نحویان در تقسیم      . دارداقسام آن اختصاص  

نادیده گرفته و آنها را براساس حروف الفبا مرتب ساخته و سپس بـه نفـصیل و بـا ذکـر                  
 جمله را که معمـوالً  ۀدر باب دوم، مؤلف مسأل.  به شرح هریک پرداخته استشواهد بسیار 

انـد،   دیـده گرفتـه  ارا نشود و حتی نحویان بزرگی چون ابـن مالـک آن    کمتر بدان عنایت می   
زمخـشري و   »املفـصل «اصلی وي در این باب بیشتر دو کتـاب  منابع . مطرح ساخته است  

 بـسیار  آن عنایـت  سـاختار ه و لـ  که هر دوبـه جم  عبدالقاهر جرجانی است»عجازدالئل اإل «
  .اند داشته

   برگرفتــه از تمـام بـاب سـوم کتــاب بـه شـبه جملــه و احکـام آن اختـصاص دارد کــه       
ــشینیان اســت ــاتی از قبیــل احکــام مبتــدا و خبــر، فاعــل و   . آثــار پی ــه کلی ــاب چهــارم ب   ب

ـ     سام هریـک، اعـراب   مفعول، عطف بیان، بدل، حال، تمییز، وجوه اختالف حال و تمییز و اق
سـایر  . هاي شرط، مسوغات ابتداي به نکره، اقـسام عطـف و اضـافه اختـصاص دارد     اسم
ابـن هـشام   .  اسـت متقـدم هـاي کتـاب نیـز همـه اقتبـاس و برگرفتـه از آثـار نحویـان           باب

ذکـر  هایی نیز به شیوة شعر دانشمندان داشته که در برخی منـابع ابیـاتی از آنهـا                    سروده
  .است نموده

، عـراب عراب عنقواعد اإلاإل، اعتراض الشرط علی الشرط: توان بهیگر آثار مهم او می    از د 
  .اشاره نمود ك ابن ماليةلفألی إ كوضح املسال وبل الصدی، أقطرالندی
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  تاریخچۀ حروف -1-2

گونه تحریف و نیـز تـالش بـراي فهـم حقیقـت             کوشش براي حفظ صیانت قرآن از هر      
کـه از  طـوري  یی دستور زبان عربی را فراهم سـاخت، بـه   آیات الهی زمینۀ تدوین و شکوفا     

حـروف نیـز از همـان    . همان قرون اولیۀ اسالم زبان عربی به دستور مدونی دسـت یافـت     
ابتداي پیدایش علم نحو و تفسیر، یعنی اواخر قرن اول هجـري و اوایـل قـرن دوم، توجـۀ               

الم نخـستین علمـاي نحـو و    الي کدر ابتدا در البه. نحویان و مفسران را به خود جلب کرد     
تدریج باب و فصلی جداگانه از کتـب       تفسیر، اشاراتی گذرا به حروف و معانی آن شد و به          

جـا رسـید   سپس اهمیت حروف بـدان . ایشان به مباحث مربوط به حروف اختصاص یافت     
کتبـی کـه بـه صـورت      . که کتب مستقلی در زمینۀ حروف معانی به رشـتۀ تحریـر درآمـد             

الکتـاب  : انـد تی از فصل کتاب خویش را به ایـن حـروف اختـصاص داده          تفصیلی یا قسم  
 ومغين اللبيب وشذور الذهب ابن هشام انـصاري،         كسيبويه، املقتضب والکامل مربد، أوضح املسال     

مهع اهلوامع واألشباه والنظائر سيوطي، النحو الوايف عباس حسن، معاين النحو فاضل سامرائي والنحو           
  .يم برکاتالعريب إبراهيم إبراه

صورت مستقل به نگارش در آمده اسـت عبارتنـد    هایی که پیرامون حروف جر به     کتاب
حسن  از   »اجلين الداين يف حروف املعاين    «و  ) 384 (علي بن عيسی رماين    از   »معاين حروف اجلر  «: از

 و  )702( أمحد بن عبد النـور املـالقي      از   »رصف املباين يف شرح املعاين    «و  ) 749 (بن قاسم مرادي  
  ).٤١٥ (حممد النحوي هروي  از»األزهي يف علم احلروف«کتاب 

یکی از اقسام حروف معانی، حرف جر است کـه تـا بـه امـروز مطالعـات بـسیاري در             
ها که به بررسـی ایـن حـروف    یکی از این کتاب . گرفته است مورد معانی متنوع آن صورت    

گارنـدگان بـر ایـن اسـت بـا         است و سعی ن    »مغي اللبيب عن کتب األعاريب    «پرداخته است،   
هاي دیگر ادباء مانند زمخشري و سامریی و سایر مفسران؛ به بررسـی         استفاده از دیدگاه  

  .بپردازند »مغين اللبيب«در کتاب » باء«و نقد معانی حرف 
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  حرف در لغت و اصطالح. 2

چـه آن چیـز از محـسوسات     در لغت به معناي کناره و جانـب هرچیـزي اسـت؛        حرف
 أحرف و حروف   جمع این واژه،   . اجلبل حرف؛  السيفحرف  چه غیر ظاهر، مانند    ظاهري باشد 

ابـــن (حـــروف هجـــاء بـــه معنـــاي اطـــراف واژه اســـت  ). 228: 1412راغـــب، (اســـت 
گونه است که گوشه و اطـراف واژگـان        حروف عوامل در نحو بدین    ). 42: 9،ج1414منظور،

  ).42: همان(به یکدیگر مرتبط هستند 
کلمه حرف  )11: حج( »... حرٍف  على اللَّه يعبد من الناِس وِمن« در این آیۀ شریفه

معناست که کسانی هستند که در کنارة دین جاي دارند و در دینشان همواره با  بدین
 ایمان که  افرادى.)146: 3، ج1407زمخشري،(برند  سر می نگرانی و اضطراب به

 هیچگاه که هستند اى رزمنده نظیر برکنارند، ایمان و دین حقیقت و واقعیت از اند و نیاورده
 ازطرفى و شود کشته که مبادا میان معرکه آید، در معرکۀ جنگ کنار از نیست حاضر

  ).350: 14، ج1417طباطبائی، (آرد  شماربه رزمندگان ردیف در را خود خواهد مى
ا براي آن یافتـه و   ر»حد«در بررسی ریشه و اشتقاق این کلمه، معناي اصلی       جنی،  ابن

ابن جنـی، بـی      ( صوت است  »حد منقَطع «در تعریف حروف هجاء نیز گفته است که حرف،          
  ).347: تا

  آورد کـه جزئـی    بار بـه میـان مـی    را براي نخستین» مقطع«جنی مفهوم     این توضیح ابن  
   پــس از او ســاخته و پرداختــه شــد، ولــی بــه ســبب  طــوالنیه مــدت از نظــامی اســت کــ

  حـرف اسـت و  ةمفـصلی دربـار  ۀ  حـاوي مقالـ  العرب لسان.  مهم اسـت »حد« ةاستعمال واژ 
 عنوان معناي آغازین حرف ذکـر کـرده و نـام   را در آن به» طرف و جانب «معناي   منظور  بنا
ابـن منظـور،    ( را در مورد حروف الفبا از این معناي اولیـه مـشتق دانـسته اسـت               » حرف«

  ).41: 9، ج1414
  ).56: 1ابن هشام، ج ( را ذکر کرده است»ءيالش طرف«فقط  هشام ابن
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بـه معنـاي نـوع سـوم از         » حـرف «نحویان زبان عربی کوشیدند تعریف دقیقـی بـراي          
را معین  شمول آن  ۀآمده بود، بیابند و دامن     سیبویه »الکتاب« کلمات که در     ۀگان     تقسیم سه 

  ).86: بی تا ابن یعیش، (کنند
ــاي آن   ــی و معن ــی، کلمــاتی هــستند مبن ــان عرب ــا از راه  حــروف معــانی در زب هــا تنه

 »من«د، ماننـد  تنهایی معناي مستقلی ندارنـ  گردد و به شدن به اسم یا فعل روشن می     اضافه
ها را از حروف هجـا جـدا    اند تا آنجهت به این نام خوانده  حروف معانی را از آن.»إلی«و  

  .سازند
هاي علوم زبان عربی، تقسیم واژگان این زبـان بـه سـه          دانیم که از نخستین آموزه    می

یچ اي که از چنان اهمیتی برخوردار است که تقریبا ه         آموزه. نوع اسم و فعل و حرف است      
کتابی در این باب، از تذکار و بیان آن غفلت نورزیده است؛ امـا ایـن آمـوزش ابتـدایی بـه                   

یابد و کمتر مـؤلفی در ایـن مقـام بـه تبیـین            بیان عالئم هر یک از این سه مقوله خاتمه می         
در مـورد  ). 60: 1388سـیوطی،  (ماهیت معانی اسمی، فعلی و حرفی همـت گماشـته اسـت         

شـود،   بیشتر نحویان در شناخت حقیقت معانی حرفیه شنیده می       حروف تنها سخنی که از    
  ).20: 1، ج 2010ابن هشام، (نبودن عالمات اسم و فعل، همراه با حرف است 

  :گویدابن مالک در مقام تعریف این حروف می
  سوامها احلـرف کهـل و يف و مل        

  
  فعــل مــضارع يلــي مل کيــشم  

  
دهد، بـا توجـه بـه مثـالی کـه زده      بر می صورت اشاره از معناي حرفیه خ     تعریف او به  
دهد که حرف آن دسته از واژگان هستند که چه مختـصر بـه اسـم و فعـل                  شده نشان می  

توانند بکار روند و این  ها نمی نیاز از اسم و فعل نیستند و بدون آن        باشند و چه نباشند، بی    
  .گرددفاده میاشاره دارد بر این که معناي حروف  از طریق اتصال به اسم یا فعل ا

ابن (» ما احلروف فيعرف بأن ال يقبل شيئا من عالمات االسم       «: در تعریف دیگري آمده است    
  ).48: 1381هشام، 

شـود کـه بعـداً        تعریـف دیگـري یافتـه مـی        زجاجی »النحو    اجلمل يف « در اثري به قدمت   
 اساسـی  هاي جدید صرف و نحو بدون تغییرو حتی در کتاب را پذیرفتندنحویان بزرگ آن  
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حرف آن اسـت کـه       ؛»هري غ احلرف ما دلّ علی معنی يف     «). 48: 1، ج 1366رضی،   (پذیرفته شد 
نیـاز   تواند از اسم، فعل یا ضـمیربی  نمی» حرف« یعنی. بر معنایی در چیزي دیگرداللت کند

. نـد ا  هم نامیده»املعانی حروف«رو، این حروف را      افزاید؛ ازاین    می هاآنباشد و معنایی را به      
  )697: 7، ج1414زبیدي، (

است که در اولین تعـالیم خـویش   ) ع(اما این تعریف از کالم گهربار امیر المومنین علی     
   .)18: 1، ج1390مظفر، (به ابواالسود دوئلی یافته اند 

ثرترین اجزاي سخن در زبان عربـی هـستند،        ؤحروف جاره، از جمله فراوان ترین و م       
شوند و  تشکیل دهنده جمالت در زبان عربی محسوب می        این حروف از مهم ترین عناصر     

ابـن مالـک ایـن حـروف را ایـن         . تنها به اسم اختصاص دارند و آن ها را مجرور می کنند           
  : گونه معرفی می نماید

ــا ــی كه ــن إل ــي م ــر و ه ــروف اجل    ح
  

ــی  ــن عل ــدا يف ع ــا ع ــال حاش ــی خ   حت
  

ــاء   ــي واو ت ــالم ک ــذ رب ال ــذ و من   م
  

  و متـــیو الکـــاف و البـــاء و لعـــلَّ 
  )35: 1417ابن مالک، (                             

  
گوینـد ایـن   گذاري حروف جر به این نـام، برخـی از نحویـان مـی    در ارتباط با علت نام   

انـد کـه بـه دلیـل     برخی دیگر عنوان ساخته . کشاندحروف معناي فعل را به سوي اسم می       
سـت، ایـن حـروف بـه افعـال کمـک       که در برخی از افعال قوت رسیدن به مفعول کـم ا        این
گونه که عوامـل جـزم و نـصب    بعضی دیگر نیز معتقدند همان    . کنند تا به مفعول برسند     می

سازد، این حـروف نیـز، از آن جهـت کـه آخـر اسـم را       آخر فعل را مجزوم و منصوب می   
  ).7: 1، ج1387حسینی، (شود مجرور می کند، جاره نامیده می

هـایی در  جاره و اهمیت این حروف در ایجاد معنـا بحـث          در مورد انواع معانی حروف      
دلیل اختالف و تنوع جایگاه و کاربرد حروف جاره،        به. میان نحویان صورت پذیرفته است    

همـین  بـه . شناخت این حروف، یکی از مسائل مهم و مطلوب در تفسیر قـرآن کـریم اسـت          
شـود و هـرکالم   مـی جهت است که معناي کالم برحسب نوع کاربرد این حروف، متفـاوت           
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با شواهدي   »باء« کند، در مبحث بعد به بررسی معانی جرحرف       معناي جدیدي را ارائه می    
  . پردازیماز قرآن کریم و ادبیات عرب می

  حرف جر باء .3

ابن هشام براي این حرف چهارده معنا ذکر شده است که یک نـوع آن زائـد و سـیزده              
  .ن معانی قابل نقد استالبته برخی از ای .نوع آن غیر زائد است

  الصاق. 3-1

 الصاق و اتصال دو شـیء بـه یکـدیگر    ،»باء«نخستین و مشهورترین معناي حرف جر    
کند که فعل قبل توسط فاعـل، متـصل بـه مجـرور      به این معنا بیان می»باء«است و حرف    

  ).137: ، همان1ابن هشام، ج(واقع شده است 
و معتقـد  » وباء اجلر، إمنا هي لإللصاق واالختالط«: دکنسیبویه این معنا را اینگونه بیان می     
  ).304: 2، ج1410سیبویه، (گردد است که این معنا از این حرف جدا نمی
  :داندابن هشام الصاق را بر دو گونه می

 الصاق حقیقی؛ بدین صورت که فعل متصالً بر مجرور واقـع شـده اسـت، ماننـد            -الف
شود که بر چیزي از جسم مثل      ین کالم هنگامی بیان می    ا؛»أمسکت بزيد «: که گفته شود  این

دست زید و یا چیزي که او را در بر گرفته باشد، چنـگ انداختـه شـود، ماننـد لبـاس و یـا             
  ).304: همان(کمربند 

 الصاق مجازي؛ فعل متصالً بر خود مجرور واقع نـشده، بلکـه بـر اشـیایی کـه در              -ب
 یعنـی عبـور و رفتـنم را       ؛»مررت بزيدٍ «: د، مانند گردکنار و نزدیک مجرور هستند، واقع می      

  . به مکانی که به زید نزدیک بود، متصل نمودم
 وِإذَا مرواْ ِـم ﴿: مانند سخن خداوند متعال دربارة برخورد مشرکان در برابر مؤمنـان      

ه با توجه به باي الصاق، بر قـرب و نزدیکـی گناهکـاران نـسبت بـ             ) 30:مطففین (﴾يتغامزونَ
  .مؤمنان نیز داللت دارد
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  تعدیه. 3-2

اسـت  » بـاء نقـل   «نام دیگر باء تعدیـه،      . نماید تعدیه فعل یا شبه فعل را متعدي می        »باء«
 ذَهـب ... ﴿:مانند سـخن خدوانـد متعـال در مـورد منافقـان     ). 138: ، همان1ابن هشام، ج (

  ).١٧:بقره(﴾بِصرونَيكَهم يف ظُلُماٍت التراللّه و ِبنوِرِهم
در » خرجت بـه «و  »دخلت به«، »ذهب به« :برخی از نحویان معتقدند که باء تعدیه مثل  

  ).138: همان(است  »أخرجته« و »أدخلته«، »أذهبته«: معنا مانند همزه تعدیه است
گروهی دیگر می گویند میان این دو تعدیه تفـاوت وجـود دارد؛ زیـرا زمـانی کـه گفتـه             

 زید در رفتن بوده ام؛لیکن مالزمت و مصاحبت با شخص       یعنی همراه ؛  »ديذهبت بز «: شود
  ).342: 1، ج1419ابن عصفور، (الزم نیست » أذهبته«یا شیء مورد نظر در 

کـه  زمـانی «: گویـد  در بیان تفاوت باء تعدیه و تعدیه همزه می         »الکشاف«زمخشري در   
 ازاله معناي ذهب بهاشود، اما  را دارا میاخذ و استصحابشود، معناي  فعل با باء متعدي می    

  ).74: 1، ج1407زمخشري، (» است
مبرد و سهیلی معتقدند که اگر فعل یا شـبه فعـل بـا حـرف بـاء متعـدي گـردد مفعـول           

 این است که مـصاحب بـا زیـد حرکـت     »ذهبت بزيد«مصاحب براي فاعل می گردد، معناي  
آیۀ هفدهم سورة که در  اي دیگر معتقدند این سخن مردود است بدلیل این        عده. نموده است 
  ).139 - 138: ، همان1ابن هشام، ج( است »اهللا«بقره، فاعل 

  استعانت. 3-3

شـود،    استعانت است و بر وسیلۀ انجام فعـل وارد مـی  ،»باء«سومین معناي حرف جر     
ماننـد  . گیردقرارمی است مفعول و فاعل بین واسطۀ که فعل وسیله و ادات بر عانت است باء

  .  بریدموسیله چاقویعنی به ؛»کنيقطعت بالس«: مثالاین 
 اسـتعانت   »بـأفواههم « در »بـاء « حرف) 32:توبه (﴾ِبأَفْواِهِهم اللَِّه نور يطِْفئواْ أَن يِريدونَ﴿
   .است



  1392تابستان ، 7، شمارة 3سال   هاي ترجمه در زبان و ادبیات عربی پژوهش     88

 

سـروده  ) ع( که در رثـاء یـاران امـام حـسین     عبداهللا بن حر جعفي مانند این بیت شعر از      
  :است

ــيهم  ــت نب ــن بن ــصر اب ــی ن ــوا عل   تآس
  

ــراغمةبأســـيا ــاد غيـــل ضـ   فهم آسـ
  

کردن فرزند دختر پیامبرشـان بـه وسـیلۀ شمـشیرهاي       آن اصحاب براي یاري و کمک     
، 1400شـبر،  (خود اجتماع کردند در حالی که همچون شیران بیشه شجاع و بی باك بودند   

  ).98: 1ج
  معنـاي اسـتعانت را دارا  »أسـيافهم «مجـرور   با ورود بر    »باء«در این شعر حرف جر      

  .ستشده ا
) 1:حمـد ( »الـرِحيم  الـرحمنِ  اللَّـهِ  ِبسِم«: گوید باي بـسمله ابن هشام از قول برخی می   

شود، مگر بـه اسـتعانت خدوانـد    که کاري به نحو کامل انجام نمیاستعانت است، بدلیل این  
  ).139: ، همان1ابن هشام، ج(متعال 

اند و ایـن وجـه را   ئیت دانستهاما برخی از مفسران حرف باء در این آیۀ شریفه را ابتدا    
 کـار  هر آغاز »هو األول « مقتضاى سبحان به  خداوند که معتقدند اند، بدلیل این  ترجیح داده 

 اگـر  کـه چنـان  اسـت؛  االول منقطع شود آغاز او به بدون توجه  کارى اگر است، شأن هر و
 ابتـر  و خـر اآل منقطـع  شـود  انجام است، »اآلخر هو« که او به قرب قصد شأنی بدون  و کار

 بـى  کـارى  چنـین  قهرا. شود آغاز خدا ناما   ب کارى هر که است الزم رواین از. بود خواهد
ندارد  نسبت خداوند به هرگز است ناراضى آن از خدا که مرجوح کار زیرا نیست؛ رجحان

 کـه  جهـت  آن از کـریم  قـرآن ). 15: 1، ج 1414 و طباطبائی،    286: 1، ج 1388جوادي آملی،   (
 فـراهم  را تـدوینى  کتـاب  کلمـات،  و حـروف  ایـن  ایجـاد  بـا  آن مـتکلم  و است خداوند کالم

 راآن معـانى  و کنندمى تالوت راآن خدا بندگان که جهت آن از و دارد تعلیم صبغۀ ساخت،
 اسـاس،  ایـن  بـر . دارد تعلـم  صـبغۀ  شوند،مى تزکیه آن محتواى به عمل با و گیرندمىفرا

 یـا  دانـست  آن ماننـد  و استعانت راآن متعلق نباید »اهللا مبس«: فرمایدمى خداوند کههنگامى
 کننـد مـى  تلفـظ  راآن خـدا  بنـدگان  کـه هنگامى اما کرد؛ توهم استعانت را جر حرف معناى
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 توانـد نیـز مـی    جر حرف معناى چنانکه باشد؛ آن نظیر و استعانت مادة تواندمى آن متعلق
  ).287: همان(باشد  استعانت

 سببیت. 3-4

شود، مانند  معناي باء، سببیت یا تعلیل است، که بر علت و سبب فعل وارد می      چهارمین
  ).139: ، همان1ابن هشام، ج( زید از گرسنگی مرد ؛»مات زيد باجلوع«

 اللَّـهِ  دوِن ِمن يل ِعباداً كُونواْ ِللناِس يقُولَ ثُم والنبوةَ والْحكْم الِْكتاب اللَّه يؤِتيه أَن ِلبشٍر ماكاَنَ﴿
 ) 79:آل عمران( ﴾تدرسونَ كُنتم وِبما الِْكتاب تعلِّمونَ كُنتم ِبما رباِنيني كُونواْ ولَِكن

  : کند، گویا که جمله این چنین استرا بیان می سببیت »مباكنت«درعبارت »باء«حرف
  » بينکم فيما اياه دراستكمو للناس الكتاب تعليمكم بسبب ربانيني كونوا ولكن«

  ):ص(در مدح پیامبر گرامی اسالم ) ع(مانند بیتی از حضرت ابوطالب 
ــه ــام بوجه ــسقي الغم ــيض يست   واب

  
ــل   ــصمةٌ لألرام ــامی ع ــالُ اليت   مث

  )395: 1سیوطی، بی تا، ج(                   
  

 مـی  چه بسیار کم سپید روي است که به سبب و برکت صورت وي از ابر، طلب باران                
حرف جـر   .شود، او ملجا و فریادرس یتیمان و نگاهدارنده افراد مستمند و بیوه زنان است             

  . بیانگر معناي سببیت است»بوجهه« در »باء«
صـبان از میـان   . اتددر برخی از کتب نحوي میان باي تعلیل و سببیت تفاوت قائل شده   

امـا  ). 220: 2، بـی تـا، ج  صبان( دو اصطالح تعلیل و سببیت، سببیت را انتخاب نموده است       
ابن هشام، تعلیل راحذف کرده و به سـببیت اکتفـاء نمـود؛ زیـرا تعلیـل و سـببیت بـه یـک                 

ابـن  (داننـد   معناست تقریبا اکثر قریب به اتفاق نحویان تعلیل و سببیت را به یک معنـا مـی                
  ).139: 1هشام، همان، ج

تعانت دانـسته اسـت   باید به این نکته توجه داشت که رضـی بـاي سـببیت را فـرع اسـ                 
ابن مالک نیز بین باي سببیت و اسـتعانت پیونـد برقـرار کـرده و     ) 328: 2، ج1366رضی،  (
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جمع نموده اسـت  ) گاه تحت عنوان استعانت و گاهی با عنوان سببیت       (آن دو را در یک جا       
انـد، آن را بـاي      را باي استعانت گرفته    »باء« که نحویان    »کتبت بالقلم «و در مواردي چون     

  .سببیت به شمار آورده است

 مصاحبت. 3-5

در ایـن صـورت بـاي      . کند و مفید معناي مصاحبت است     گاه حرف باء از مع نیابت می      
نحویان براي باي مصاحبت دو نشانه ذکـر  . شودمصاحبت، معیت و یا مالبست نامیده می     

آن، حـال  گذاشت و یا به جـاي بـاء و مجـرور     » مع«که بتوان به جاي آن      یکی آن : اندکرده
  ).267: 1، ج2008دسوقی، (اند  نیز نامیده»باء احلال«را روست که آنقرار داد و از این

جـا کـه   باید توجه داشت که باي مصاحبت حامـل معنـاي الـصاق نیـز هـست و از آن                  
توان نتیجه گرفـت کـه مـصاحبت    الصاق، خود مستلزم مالزمت و مصاحبت است، پس می  

  .تاس »مع«تر از حرف باء عمیق
  .»مع الکفر«یعنی ) 61:مائده (﴾خلُواْ ِبالْكُفِْر وهم قَد خرجواْ ِبِهوقَد د﴿: مانند

در مراجعـت از کـربال و اسـارت در شـام،            ) س(مانند سخن حـضرت زینـب صـغري         
  :گویدخطاب به مدینه می

   بـــاألهلني مجعـــاًِكخرجنـــا منـــ
  

ــا   رجعنــــا الرجــــال و البنينــ
  

که همراه همۀ اهل خـود بـودیم، خـارج    از تو در حالی] ي مدینها[ )75: 1، ج1400شبر،  (
  .که مردان و فرزندانمان در میان ما نیستندبازگشتیم در حالی. شدیم

میـان ادبـاء اخـتالف      ) 3:نـصر  (﴾واستغِفره ربك حبمِد فَسبح﴿ در مورد حرف باء در آیۀ     
بیـانگر معنـاي مـصاحبت اسـت، چـون       »مدحب«اند که بـاء در  نظر وجود دارد، معتزله گفته 

شود؛ یعنـی خـدا را   می »فسبحه حامدا«پس معنا . مصدر و مضاف به مفعول است    »احلمد«
زمخـشري،  (کنـی  که دیگر صفات را براي او ثابـت مـی     از صفات سلبیه تنزیه کن در حالی      

  ).118: 4همان، ج
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ت است و حمـد مـضاف   ابن هشام که از اشاعره است معتقد است باء به معناي استعان    
یعنی تسبیح نمـودن خداونـد از طریـق حمـد          ؛»فسبحه مبا محد به نفسه    «: به فاعل خواهد بود   

  ).140: 1ابن هشام، همان، ج(
حمد به معناي توصیف خداوند متعال به صـفات کمالیـه اسـت و آنچـه امامیـه بـه آن             

کـه مستـشعر و   معتقد است این است که باء در این آیه مـصاحبت اسـت، یعنـی در حـالی               
 و 377: 20، ج1417طباطبــائی، (متلــبس بــه حمــد پروردگــارت هــستی، او را تــسبیح نمــا  

  ).289: 4، ج1362طالقانی، 

 ظرفیت. 3-6

ابن هـشام، همـان،     (ه است   ی ظرف »يف«ت و مترادف با حرف      یظرف» باء« ين معنا یششم
بعد از وقوع عـذاب  ) ع(ان نجات خاندان حضرت لوط  یفه در ب  یۀ شر ین آ ی مانند ا  ،)339: 1ج

  ).34:قمر( ﴾ا آلَ لُوٍط نجيناهم ِبسحٍرِإنا أَرسلْنا علَيِهم حاِصبا ِإلّ﴿: بر قوم او
  .»جنيناهم يف سحر«: کالم این گونه است

﴿لَقَدو كُمرصن ٍر  اللَّهديف بدر«یعنی ) 123:آل عمران (﴾...ِبب«.  
  :غدیر خممانند شعر حسان بن ثابت در مورد 

ــيهم  ــدير نبـ ــوم الغـ ــاديهم يـ   ينـ
  

  خبــم و أمســع بالرســوِل مناديــاً   
  

نمـود و  ها را در خم نـدا پیامبر بزرگوارشان روز غدیر آن    )94: محمد بن نعمان، بی تا    (
  .با چه آواز رسایی فرمود که همگی شنیدند

  .»يف خم«:  به معناي ظرفیت است»خبم« در »باء«حرف جر 

  مقابله. 3-7

گونه که فعل قبل در مقابـل و عـوض   نیمقابله است، بد ،»باء« حرف جر  ين معنا یهفتم
  ).141: 1ابن هشام، همان،ج(ء ما بعد است یاز ش
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 هـستند،  يگـر یز د یشود که عوض از چ    ی م ییاین حرف داخل بر اش    یشه ا ین هم یبنابرا
 .دمیکتاب را در عوض ده درهم خر ،»ت الکتاب بعشرة دراهمياشتر«: مثل

 الَّـِذين  أُولَئك﴿ :کنـد  مى بیان چنین منافقان را  نهایى سرنوشت فه که یشر ن آیۀ ی ا مانند
درتجـارت    منافقـان  یعنی) 16:بقره( ﴾مهتِدين وماكاَنواْ رِحبت جتارتهم  فَما  ِبالْهدى الضلَالَةَ اشترواْ
 .اند کرده معاوضه گمراهى با را هدایت، جهان این خانۀ
 ِبالـسن  والسن ِبالْأُذُِن والْأُذُنَ ِبالْأَنِف والْأَنف ِبالْعني والْعني ِبالنفِْس النفْس أَنَّ ِفيها تبنا علَيهم وكَ﴿

 رالْجو اصِقص45:مائده( ﴾وح ( 
  . مقابله است»باء«ها ، در تمام این جمله» باء«حرف جر 

 يقُولُونَ طَيبني الْمالِئكَةُ تتوفَّاهم الَّذين﴿ :دانـد  همین معنا می   ابن هشام باء در آیۀ شریفه به      
المس كُملَيلُوا عخةَ ادنِبما الْج متلُونَ كُنمع32:نحل( ﴾ت.(  

اند، زیـرا بـا توجـه بـه اندیـشۀ آنـان عمـل        لیکن معتزله باء را به معناي سببیت دانسته  
 انسان به بهشت است و مسبب ورود به بهشت بدون سـبب کـه   انسان در دنیا سبب ورود    

یافت و چنانچه خدا بخواهد کسی را ببخـشد   همان اعمال انسان در دنیاست، تحقق نخواهد      
  .یابدکه مسبب بدون سبب تحقق نمیتواند چه آنو او را وارد بهشت کند، نمی

ون خداونـد گـاهی بـدون    اما این سخن معتزله با مالکیت مطلقۀ خداوند منافات دارد، چ  
برد؛ به عبارت دیگر اگر باء را به معنـاي مقابلـه در نظـر نگیـریم     عمل بنده را به بهشت می   

کـه از میـان    اند، به بهشت نروند حال آن     آید که هیچ یک از کسانی که عمل نداشته        الزم می 
  .شوندبندگان هم کسانی به دلیل فضل پروردگار وارد بهشت می

  بدلیت. 3-8

من بودنـد و در هنگـام   ییت از اصحاب خود که وال  یدر شکا ) ع(ن  یرالمؤمنید کالم ام  مانن
من فرار کردند و خدمت حضرت بـه کوفـه   یه، از ی از کارگزاران معاو    ارطاة بسر بن ايب   حملۀ

 )74: 1390شـیروانی،   ( » فراس بن غـنم     بکُم ألف فارٍس من بين     أما واهللا لوِددت أنَّ يل    «: آمدنـد 
 فراس بن غنم  شما هزار سوار از فرزنـدان        يداشتم به جا  د به خدا سوگند دوست    یآگاه باش «
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  .»داشتم)  مشهور بودندیرت و شجاعت و همراهیکه به غ(
  . لفظ باء بیانگر معناي بدلیت است

  :قريط ابن اُنيفو همانند سخن 
  فليــت يل ــم قومــاً إذا رکبــوا   

  
ــا   انکبا و رــان ــارةَ  فرس ــنّوا اإلغَ ش  

  )141 :1 هشام، همان،ابن(
هاي خویش  اي کاش براي من به جاي این قوم، جماعتی بود که هرگاه سوار بر مرکب              

  .کردن در حالی که سوار بر اسب و شتر بودندشدند به جهت غارتشدند، متفرق میمی
 »فليـت يل بـدهلم قومـاً     «: بیانگر معناي بدلیت است    »فليت يل م قوماً   « در   »باء«حرف  

  ).74: همان(
 به معنـی دادن چیـزي و گـرفتن چیـز     مقابلهست که  ا و بدل این    مقابله »باء« تفاوتمیان

 اسـت و آن   شـیء  اما بدل بـه معنـی انتخـاب یکـی در مقابـل دو                ،ست ا دیگر در مقابل آن   
فقـدان  تواند بـدون     دیگر باشد و می    شیء و به دست آوردن      شیئیتواند از دست دادن      می

  .وبنابراین معناي بدل اعم استگزیند بر را ي دیگرشیئی،شیء

 تبعیض. 3-9

 از  ینـده بعـض   یا گو یـ سنده  یض است که مقصود نو    ی تبع »باء« حرف جر    ي معنا نهمین
 بـه يي، اصمعی، ابن قت فارسيابوعلان مانند ی از نحوین معنا را برخیا. اجزاء و افراد آن است 

 ي را بـرا  یین معنـا  یجـود چنـ   ز و ین کوفه ن  یواند و گفته شده نحو     عنوان ساخته  وابن مالک 
 ﴾تفِْجريا يفَجروَا اللَِّه ِعباد ا يشرب عينا﴿:و به این آیۀ شریفه استناد جسته اند       .  قائلند »باء«
  ).142: 1ابن هشام، همان، ج(؛ یعنی یشرب بعضها )6:انسان(

که فعل ل ایندر این آیه متضمن معناي روي است، بدلی       شرب،  توان گفت که فعل     اما می 
  .گردد متعدي می»باء«روي با حرف 

 بـه معنـاي مـصاحبت اسـت و     »يشرب ا« در »باء«زمخشري توجیه دیگري دارد کـه       
 »مع العـسل « یعنـی  ؛»شربت املاء بالعسل« مثل این است که بگویی     »يشرب ا اخلمر  «معناي  
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 ).668: 4زمخشري، همان، ج(

يا أَيها الَِّذين آمنواْ ِإذَا قُمـتم  ﴿: ض داللـت دارد یفه بر تبع  یۀ شر ین آ یدر ا  »باء«حرف جر   
 ﴾...الْكَعبني ِإىلَ برؤوِسكُم وأَرجلَكُم   وامسحواْ ِإلَى الصالِة فاغِْسلُواْ وجوهكُم وأَيِديكُم ِإلَى الْمراِفقِ      

 ).6:مائده(
 ي بـرا »بـاء «شـود کـه حـرف    ی مهم السالم استفادهیت علی اهل بیات احتجاجیاز روا 

ملکان : ل شـده اسـت  ی تعل»باء« از سر، به حرف یت مسح قسمتیض است، چون در کفا    یتبع
  ).92: 22 و جوادي آملی، همان، ج222 - 221: 5طباطبائی، همان، ج( الباء

 از سـر اسـت     یالـصاق و مـسح قـسمت       »باء«د مقصود از حرف جر      یگوی م يزمخشر
 از سر و اتصال والصاق  یتوان گفت مسح قسمت   ین م یبنابرا. )610: 1زمخشري، همان، ج  (

  .است »باء«آن، هر دو مقصور حرف جر 

  استعالء. 3-10

 مـن ﴿  را در آیۀ»باء«دانسته است، به عنوان مثال  »علی«را به معناي   »باء«ابن هشام   
 آمنكُم هلْ قَالَ﴿ دلیل آیۀ رفته ، به   گ »علی«مرادف  ) 75:آل عمران ( ﴾ِإلَيك يؤدِه ِبِقنطَاٍر تأْمنه ِإن

 بـه کـار رفتـه      »علی«بـا    »أمن«که در آن    ) 64:یوسف( ﴾قَبل ِمن أَِخيِه على أَِمنتكُم كَما ِإلَّا علَيِه
  ).142: 1ابن هشام، همان، ج(است 

   معنـاي اسـتعالء را قائـل    »بـاء «توان براي حرف جـر    اکنون باید بررسی نمود که می     
  شد؟ 

بـا در نظـر   . متفاوت است »أمنته علی«و  »أمنته به« باید توجه داشت که معنی دو عبارت      
 »امنته علی«که استعالست، معناي سیطره و استیال در عبـارت        » علی«گرفتن معناي اصلی    

بـا معنـاي دخـل و تـصرف و الـصاق در ارتبـاط اسـت         »امنته به« نهفته است و در عبارت  
  ).25: 3، ج2007سامرایی، (
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 است و به معناي نفسهبه متعدى »امن«راغب اصفهانی معتقد است در این آیۀ شریفه فعل   
متعدي گردد، به معناي اطمینان و آرامش و سـکون          »باء«است و اگر با حرف       دادن ایمنى
  ).91: 1412راغب اصفهانی، (است 

دانـسته   »علـی «ه معناي را ب »باء«،﴾يتغامزون ِبِهم مروا وِإذا﴿ چنین ابن هشام در آیۀ    هم
 لیکن این توجیه با توجیحات گذشتۀ وي منافات دارد، چون وي معتقد است که مادة            . است

 »بـاء « گردد و اغلب این فعل بوسیلۀ     متعدي می  »علی« و »باء« با هر یک از حرف       »مرور«
  ).137: 1ابن هشام، همان، ج(شود و معناي الصاق را داراست متعدي می

  ایتانتهاي غ. 3-11

 ذکر کرده ، انتهاي غایت است و بـه آیـۀ   »باء« معنایی دیگري که ابن هشام براي حرف 
﴿قَدو نسين ِإذْ ِىب أَحجرأَخ ن ِمنججسته است استناد ) 100:یوسف (﴾الس .  

است؛ دیگر این   »إلی« به معناي    »باء«که  نخست آن : دو وجه در این آیه ذکر شده است       
ابـن هـشام،    (شـود    متعدي مـی   »باء«است که با حرف     » لطف«عناي  متضمن م  »أحسن«که  

  ).143: 1همان، ج
انـد؛ زیـرا در    در این آیه را به معنـاي اصـلی خـود تلقـی کـرده     »باء«اما سایر نحویان  

صبان، بی تـا،  ( تفاوتی ظریفی وجود دارد »أحسن به«و  »أحسن إليه«حقیقت بین دو عبارت     
  ).222: 2ج

گویی که منتهـی الیـه و پایـان       . ه او نیکی کرد؛ در حق او لطفی کرد         یعنی ب  »أحسن إليه «
  . اش را بدو الصاق کردیعنی احسان و نیکی »أحسن به«احسان است؛ ولی 

 ﴾أَحِسن كَما أَحسن اللَّه ِإلَيـك ﴿ در دو آیۀ» احسان«با توجه به این تفاوت در میابیم که     
احـسان   .متفاوت اسـت  ) 100:یوسف (﴾السجن ِمن أَخرجين ِإذْ ِىب أَحسن وقَد﴿و  ) 77:قصص(

نیـز  ) ع(در آیۀ اول احسانی عام اسـت کـه شـامل همـۀ خلـق، از جملـه حـضرت یوسـف              
شود؛ اما در آیۀ دوم، احسانی خاص مورد نظر است که حضرت حق از میان خلق، بـه       می

قت این احـسان از زبـان   و در دنبالۀ آیه نوع و حقی. عنایت داشته است) ع(حضرت یوسف  
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) 100:یوسـف ( ﴾الـسجن  ِمـن  أَخرجين ِإذْ أَحسن يب  وقَد﴿: شودبیان می ) ع(حضرت یوسف   
  ).23: 3سامرایی، همان، ج(

  مجاوزت. 3-12

بـن  ا) 25:فرقـان  (﴾تنـزيالً  الْمالِئكَةُ ونزلَ ِبالْغماِم السماُء تشقَّق ويوم﴿با توجه به این آیـه       
  ).1:141ابن هشام، همان، ج(  دانسته است»عن« را به معناي »باء«هشام 

 براي بیـان علـت   »باء«کند و معتقد است که حرف زمخشري معناي مجاوزت را رد می     
و چگونگی ذکر شده است، گویی که به سـبب ظهـور ابرهـا شـکافی میـان آسـمان ایجـاد                 

: 3، ج1407زمخـشري،  ( »لشفرة وانـشق ـا  شق السنام با«: کنند، مانند این که گفته شود    می
 »بالنبتـة  انـشقت األرض  « و   »النبتة عن انشقت األرض «باید توجه داشت میان دو معنی        )275

برداري از گیـاه مـرتبط اسـت و معنـاي           معناي اول با انکشاف و پرده     . تفاوتی وجود دارد  
  ).275: همان(دوم یعنی انشقاق به سبب چیزي است 

 هنگامی اسـت کـه ابرهـا دخـول در آسـمان اسـت و         »لسماء عن الغمام  تشقق ا «بنابراین  
به این معناست که ابرهـا بـر روي          »انشقت به السماء  « تمامی آسمان را پوشانده است، اما     

  . کندآسمان قرار دارند و به سبب آن انشقاق پیدا می
ـ   را منحـصر در سـؤال مـی       »باء«گوید برخی این معنـاي      ابن هشام می   اي داننـد و معن

 ﴾خـِبريا  ِبـهِ  فَـسئلْ  الـرحمن ﴿: مجاوزه در آن، تجاوز مسئول از مسئول عنه اسـت، ماننـد    
  ).1:معارج (﴾واِقع ِبعذاٍب ساِئلٌ سأَلَ﴿و ) 59:فرقان(

- متعدي می»عن«کنند این است که مادة سؤال با حرف دلیلی که بر این مطلب بیان می    

 و زمخـشري،    1695: 1418ابوحیـان،   ) (20:احزاب( ﴾...باِئكُمأن عن يسئَلُونَ...﴿:شود، مانند 
  ).3:289همان، ج

 در آیـۀ  »بـاء «آیـد و   به معناي مجاوزت نمی»باء«اند که   نحویان بصره بر این اندیشه    
  . اندپنجاه و نه سورة فرقان را به سببیت تاویل کرده

ربارةخداونـد از یـک   نقد این مطلب این است که سیاق آیه بیانگر این است که سـؤال د            
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 »عـن «فرد آگاه و خبیر است، نه این که سؤال به سبب خداوند باشد و همچنین به معناي         
 متعـدي  »باء«اگر به معناي طلب و درخواست باشد، با حرف جـر     »سأل«نیست، زیرا فعل    

  ).183 :3فرّاء، بی تا، ج(شود می
ـ  فعـدى  دعا، معىن سأَلَ ضمن«: گویدزمخشري هم می   : 4زمخـشري، همـان، ج    ( »هتعديت

608.(  
طلب و درخواست عـذاب   ،»سأل به« تفاوت معنایی دارند، معناي »سأل عنه« و  »سأل به «

  ).23: 3سامرایی، همان، ج(د دهبحث و جستجو می معناي ،»سأل عنه«است و 
دانند و به این آیـۀ شـریفه اسـتناد    اي دیگر این معنا را منحصر در مادة سؤال نمی     عده

  ).12:حدید( ﴾وِبأَيماِنِهم أَيديِهم بين نورهم  يسعى والْمؤِمناِت الْمؤِمنني ترى يوم﴿: دکننمی
 »يف« در آیـۀ دوازدهـم حدیـد، بـه معنـاي      »باء«عالمه طباطبائی معتقد است که حـرف     

 ويف هميدي ا نيب نورهم ىيسع واملؤمنات ورسوله باهللا املؤمنني اهللا رسول يا أنت ترى يوم«است؛ یعنی   
  ).155: 19طباطبائی، همان، ج (»أميام

  قسم. 3-13

خـورد و  ی قـسم مـ  »بـاء « متکلم بـه مجـرور     یعنی قسم است؛  »باء« يسیزدهمین معنا 
  .  تاء- واو؛ ج- باء؛ ب-الف: حروف قسم عبارتند از

  :رو به احکامی چند اختصاص یافته استباء اصل حروف قسم است و ازاین
  کـه ایـن حکـم در     در حـالی  ؛»اقـسم بـاهللا   «: ز است فعل قسم عنوان شود، مانند      جای.1

 -اقسم تـاهللا  :  قسم جریان ندارد و در نتیجه صحیح نیست، گفته شـود           »تاء« و   »واو«مورد  
  .اقسم واهللا

  فَأقِسم باِهللا يا بين أمية عما قليل لتعرفنها يف أيـدي غريکـم             «): ع(مانند سخن حضرت علـی      
اي فرزندان بنی امیـه بـه خـدا قـسم        «)309: 103، خطبۀ   1390شیروانی،  ( » عدوکم ويف دار 

می خورم که این حکومت را پس از اندك زمـانی در دسـت دیگـران و در خانـۀ دشـمنتان          
  .»خواهید
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  » ألفعلنكب«:  قسم بر ضمیر وارد شود، مثل»باء«جایز است . 2
ن عبارت از قسمی است که جواب آن        شود و آ  در قسم استعطافی استعمال می     »باء«.3

جمۀ انشائیه باشد و متکلم براي مهربـان سـاختن مخاطـب و توجـه دادن وي بـه جـواب                     
دهـم   تو ا به خدا سوگند مـی باهللا هل قام زيد؟؛«: کند، مانندسؤال ، چنین کالمی را عنوان می 

  ).497: 2حسن، همان، ج(» آیا زید قیام کرد؟

 کیدأت. 3-14

از بـه متعلـق     ی زائده است و ن    »باء«ن صورت   یدر ا . د است ی تاک »باء« يان معن یپانزدهم
 زائـده  »بـاء « مواضـع کـاربرد   ).339: 1429 و سیوطی، 148: 1ابن هشام، همان، ج   (ندارد  

و  »نفـس « واژه  -6 حـال؛    -5 خبـر؛    -4 مبتـدا؛    -3 مفعول؛   -2 فاعل؛   -1: شش مورد است  
   .»نيع«

 -الـف : ورود بـر فاعـل اسـت و بـر سـه نـوع اسـت            زائده،   »باء«یکی از موارد کاربرد     
  . ضرورت- غالب؛ ج-واجب؛ ب

: شـود، ماننـد  وارد مـی   »أفِعـل «  واجب، این نوع بر فاعل فعل تعجب یعنی صیغۀ         -الف
  . اَحِسن بزيٍد

 ِباللَّـهِ   كَفَـى  قُـلْ ﴿: شود، مانند غالب، این نوع به طور غالب بر فاعل کفی وارد می      -ب
زائـد بـر    »باء«در این آیۀ شریفه حـرف      ) 43:رعد( ﴾ الِْكتاب ِعلْم ِعنده ومن ينكُموب بيين شِهيدا

 و سـیوطی،  493: 2حـسن، همـان، ج   ( اسـت، وارد شـده اسـت    »اهللا« کـه    »کفی«فاعل فعل   
است، بـه همـین سـبب     »اکتف« متضمن معناي ،»کفی«که در این مورد فعل      ). 340: 1429

  .د شده استحرف باء زائد بر آن وار
 و اسـت  خـارج  مقولـه  ایـن  از باشـد  ،»اغنی«یا  » کافی بودن «معناي   به »کفی« فعل اگر
 گـاهی  و شـود می متعدي مفعول یک به گاهی صورت آن در و بود نخواهد زائد باء همراه

 :احـزاب ( ﴾عزيـزا  قوياَ ُهللا وکانا القتالَ املؤمنني اُهللا کفی﴿: مانند این آیـۀ شـریفه     مفعول دو به
  ).نیازکردبی (نمود کفایت احزاب از جنگ در را مؤمنان خداوند ؛و)25
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  : گردد که از مصادیق همین مورد غالب قلمداد میسحيمو مانند این سخن 
ــاً  ــزت غاديـ ــرية ودع إن جتهـ   عمـ

  
  الـشيب واإلسـالم للمـرء ناهيـاً       ي  کف

  
سـپید  . اي، وداع کـن ختهاي و خود را براي رفتن مهیـا سـا        یا عمیره اگر بار سفر بسته     

 موي و دین اسالم براي مرد کافی است که او را از ارتکاب اعمال زشت و ناپسند بـازدارد 
  ).370: 2، ج1410سیبویه،(

است که بدون حرف جر زائد عنوان شده   »کفی« فاعل فعل    »الشيب« در این شعر واژة   
  .است
 و تنظـیم قـوافی اشـعار       ضرورت، کاربرد باء زائده بر فاعل در این نوع، ضـرورت           -ج
  :قيس بن زهري مانند شعر ،است

ــ ــم يأتـ ــيكألَـ ــاء تنمـ    واألنبـ
  

  مبــا القَــت لبــون بــين زيــادٍ    
  

آیا به تو نرسیده و بـا خبـر نـشدي آنچـه را کـه شـتران شـیرده بنـی زیـاد برخـورد               
  )59: همان ( اند؟ کرده

رد، لیکن به منظـور   ندا»باء« است و نیازي به حرف جر   »يأيت« فاعل   »مبا« در   »ما« واژة
  .)59: همان(ضرورت عنوان شده است 

داننـد و ایـن آیـۀ     زائده را بر مفعول مـی     »باء«نحویان دومین موضع از مواضع ورود       
بـه  ) 195:بقـره  (﴾...التهلُكَة ِإىلَ ِبأَيِديكُم ولَاتلْقُواْ اللَِّه سِبيِل ِىف وأَنِفقُواْ﴿: زنندشریفه را مثال می   

  ).340: 1ابن هشام، همان، ج (دانند را متعدي به نفسه می»تلقوا«ه فعل سبب این ک
فعـل  : وجـه اول : تـوان قائـل شـد   ابن هشام معتقد است که سه وجه براي این آیه مـی           

 استعانت اسـت و مفعـول عبـارت         »باء«: وجه دوم .است »تفضوا«متضمن معناي    ،»تلقلوا«
  ).همان(با سببیت است : وجه سوم .حذف شده است

دو » بـاء «لیکن مفسرانی همچون عالمه طباطبائی و آیت اهللا جوادي آملی بـراي حـرف            
 یا براي سـببیت اسـت   »بأيديكم«درعبارت  »باء« گویند حرفکنند و مینوع معنا را ذکر می  

 محـذوف اسـت و آیـه    »أنفـسکم « واژة »ال تلقوا«در صورت نخست مفعول فعـل     . یا زائد 
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-طوري با دستان خود جانتان را به هالکت نیندازید، به         ؛نفسکمالتلقوا أ : شودچنین معنا می  

منظور از این تسبیب نفی واسطۀ   . مالک شما شده و زمامتان در اختیار او باشد         که هالکت 
غیر است نه اثبات واسطۀ خود؛ یعنی مقصود آن است که خودتان را بـه دسـتتان هالکـت      

  .نکنید نه به واسطۀ دستتان
دسـتانتان را بـه هالکـت     :  مفعول است و معنا چنـین اسـت        »يکمبايد«در صورت دوم،    

در این عبارت کنایه از نفس و قدرت است، یعنـی مـسلمانان بایـد بـا قـدرتی کـه                    . نیندازید
  ).همان(خداوند به آنان عطاء نموده است، از نابودي حفظ کنند 
 ).237: 1زمخشري، همان، ج(کند زمخشري نیز این سخن را در تفسیر خود بیان می

  :و مانند شعر ذیل
ــجِ   ــاب الفل ــدة أرب ــين جع ــن ب   حن

  
ــالفرجِ   ــو ب ــسيِف ونرج ــضرب بال   ن

  
با شمشیر دشـمنان خـود را از پـاي    . دهیمما خود را به قبیلۀ بنی جعده اختصاص می        

  .آوریم و به گشایش و برطرف شدن اندوه امیدواریمدرمی
  .زائده است »بالفرج«  در»باء«حرف 

زائده ورود آن بر مبتدا است، مانند فرمـایش نبـی مکـرم        »باء« کاربرد سوم حرف جر   
؛ حال یکی از شما زنان چگونه خواهـد بـود آن   کيف بإحداکن إذ تبحتهاکالب احلوأَب   «): ص(

 بـر مبتـدا وارد شـده    »بإحداکن« در   »باء«، حـرف    »هنگام که سگان حواَب بر او پارس کند       
  ).همان(شود  خبر مقدم محسوب می»کيف«است و 

ناگفته نماند که خبر بر دو گونـه موجبـه و   .  زائده، در خبر است   »باء«چهارمین کاربرد   
 زائده بـر خبـر قیاسـی نیـست،          »باء«در این گونه، وقوع     :  خبر موجبه  -1:غیر موجبه است  

ایـن گونـه را   . شود و تنها استعمال موارد سماعی آن جایز است   بلکه سماعی محسوب می   
عنـوان شـاهد    اند و آیۀ بیست و هفتم سورة یونس را به          عنوان نموده  اخفش و پیروان وي   

 ).27:یونس (﴾ِبِمثِْلها سيئَِة جزاُء السياِت كَسبواْ والَِّذين﴿: اندذکر نموده
ابـن هـشام،   ( زائده آورده شـده      »باء«همراه  گردد که به   خبر مبتدا محسوب می    »مثلها«

 در آیۀ شریفه به محـذوف       »مبثلها« آن است که بگوییم واژة       لیکن صحیح ). 148: 1همان، ج 
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 ،»باء«شود که در ایـن صـورت    تعلق گرفته و خود آن محذوف خبر محسوب می    »مستقر«
  .زائده نخواهد بود

 )148: همـان (گـردد،   زائده در این گونـه قیاسـی قلمـداد مـی     »باء«:  خبر غیر موجبه   -2
   ).66:انعام( ﴾ِبوِكيل علَيكُم لَّست قُل الْحق ووه قَومك ِبِه وكَذَّب﴿: مانند

وارد شـده اسـت    »لـيس «گردد کـه بـر خبـر     زائده محسوب می»بوکيل«حرف باء در   
 قَعدت كوما أنا بأظلَِم من ناِب إلي«): ع(مانند سخن امام زین العابدین    ). 340: 1429سیوطی،  (

رین کسی نیستم در نزد تو، توبه کرده و تو باز بـه  و ستمکارت « )98: فیض االسالم،   ( »عليه
 زائـده بـر آن وارد   »باء«گردد کـه  خبر منفی تلقی می »أظلم« ، واژة»او احسان کرده باشی 

  .شده است

  تفدیه. 3-15

را ذکر نکرده، باي تفدیه است، تفدیـه یعنـی فـدا نمـودن     یکی از معانی که ابن هشام آن    
يا أبا عبد  بأيب أنت وأمي«: خوانیمچه در زیارت عاشورا می    مانند آن  )255 :1387مالمحسن،  (

! است؛ یعنی پدر و مادرم فـداي تـو بـاد         » تفدیه« در این عبارت به معناي       »باء«حرف   ،»اهللا
  .اي ابا عبداهللا

  گیرينتیجه

  داراي»بـاء « رسیم که حرف جارةهاي انجام شده به این نتیجه میبا توجه به بررسی  
الصاق، تعديه، اسـتعانت، سـببيت، مـصاحبت،    : ه این معـانی عبارتنـد از  دوازده معناست ک 

 از معانی که در این مقاله مورد نقد واقـع  .ظرفيت، مقابله، تبعيض، بدليت، قسم، تاکيد و تفديه       
معـانی  . اسـتعالء، انتهـاي غایـت و مجـاوزت    : شد و مورد پـذیرش واقـع نـشد عبارتنـد از      

  .باي ابتدائیت و تفدیه: بردیمها به آن پیجدیدي که در این برسی
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. ۵ط.»مغين اللبيب عـن کتـب األعاريـب       « .)۱۹۷۹( .ابن هشام أنصاري، مجال الدين     -
  .مکتبة بين هامشي: بريوت
  .متوز :دمشق .»اإلعراب عن قواعد اإلعراب« ).۲۰۱۲. (ـــــــــــــ -
 :رشـت  .»قطـر النـدی وبـل الـصدی       « ).۱۳۸۱( .ـــــــــــــ -

  .انتشارات دانشگاه گیالن
: دمشق .»كة ابن مال  ي إالی ألف  كأوضح املسال «). ۲۰۱۰. (ـــــــــــــ -

  .دارالفکر
  .دارالطباعة املنريية:مصر .»شرح املفصل«. )ت.ال( .ابن يعيش، موفق الدين -
 .دارالفكر:بريوت .»التفسرييفاحمليط البحر«). ۱۴۲۰( .بن يوسف، حممدبوحيانأ -
  .يمکتبة اخلاجن: قاهره. ۱ط .»ارتشاف الضرب«). ۱۴۱۸ ( .ــــــــــــ -
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 فارسی کامل شرح( وادبی نحوي هايکاوش«). 1387.(اصفهانی، مرتضی  -
 .بوستان کتاب : قم.»)اللبیبمغنی

ـ  األد مغين« ).1387. (هید حوزة علم  ی از اسات  یجمع - انتـشارات   :قـم . 8چ .»بي
 .انیوار

  .داراملعارف: قاهره. ۳ط .»النحو الوايف« ).۱۹۷۵( .حسن، عباس -
 :قـم . 2چ.»مغين االديب عن کتـب االعاريـب       ترمجة«). 1385( .حسینی، سیدعلی  -

  .واریان
حاشيه الدسوقي علـی مغـين البيـب عـن کتـب            « ).۲۰۰۸( .دسوقي، حممد بن أمحد    -

  .دار ومکتبه اهلالل: بريوت .»األعاريب
 .»شرح الکافيه يف النحـو    « ).1366( .رضی الدین استر آبادي، محمد بن حسن       -

  .تهران. 2چ
  .رالفکردا :وتريب .»سجواهرالقامو من العروس تاج« ).۱۴۱۴ (.حممد ،يديزب -
مکتبـة   :قـاهره . »القـرآن الربهان يف علـوم   « ).ت.ال. (عبداهللابنحممدزركشي، بدرالدين  -

 .دارالتراث
 وعيون األقاويل   التزيل غوامض عن حقايق  الكشاف«). ۱۴۰۷. (، حممود بن عمر   زخمشري -

  .العريبدارالكتب:بريوت. ۳ط. »يف وجوه التأويل
  .داراجليل:وتري ب.»املفصل« ).ت.ال( .ــــــــــ -
  . دار إحياء التراث العريب :بريوت .»معاين النحو« ).۲۰۰۷( .سامرايي، فاضل صاحل -
  .مؤسسه األعلمي :بريوت .»الکتاب« ).١٤١٠( .بوبشر عمرو بن عثمانسيبويه، أ -
. »القرآنتقان يف علوم  إلا«). ۱۴۲۹. (بكريب  أبن  ن  االدين عبدالرمح الفضل جالل وبأسيوطي،   -

  .ةالرسالةسسؤم :وتريب. ۱ط
 :مـصر .»بغية الوعاة يف طبقات اللغـويني والنحـاة       « ).۱۳۹۱( .ــــــــــ -

  .مؤسسة عيسی البايب احلليب
 .بی نا: قاهره .»حسن احملاضرة« ).ت.ال. (ــــــــــ -


