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  مير قرآن کرير آن در تفسيتأث و تعلق حروف جاره
  

  ١٭محمدرضا شاهرودي

  انشگاه تهران استاديار د

 )۲۰/۱۲/۱۳۸۶ :ي پذيرش نهايريخ ـ تا٨/١١/١٣٨٦ :تاريخ دريافت مقاله(

  
  چكيده

تن وضعيتي خاص در ميان حروف، براي ايجاد حروف جاره به لحاظ داش

عنوان  از اين پديده نحويان با .لفظ ديگرند معاني خود، نيازمند ارتباط با دو

نداشتن حروف  ت به اين مناط نيازعناي با .اندکرده تعبير» تعلق حروف جر«

 نيز روند،مي کاره در ديگر معاني ب يا احياناً و صورت زائد، هجري که ب

 موارد، بيشتر در .گردداستعمال غير حرفي برخي از اين حروف، تفسير مي

در  اما گاه استفاده از حروف جر،. گيردتعيين متعلق به آساني صورت مي

بوده که در اين مورد قرائن عقلي و نقلي  رخوردارکالم از حالتي غير معمول ب

 يافتن و .کندرا براي تعيين متعلق کمک مي  مفسر،جز آن احياناً سياق و و

تعيين متعلق اين حروف در درک صحيح معنا تأثير گذار است و گاه با تعيين 

  .شودقرائت مي عبارت به چند وجه، متعلقات گوناگون،
  

  .علق و ت حروف جر ـهي حرفين معا ـحروف هاد واژهيکل
  

  طرح مسأله

 نيا.  استيسخن در زبان عربن اجزاي ين و مؤثرتريترحروف جاره، از جمله فراوان

 ، بهي عربي و تا حديگانه که از مشابه آن در دستور زبان فارس بيستحروف

 »صله« و يا »حروف خفض «اناًيو اح) ۲/۳۱۹ ،رضي؛ ۳/۴۹۶سيبويه، (٢۱»حرف اضافه«

  به حسابي جمالت در زبان عربةدهندلين عناصر تشکيشود، از مهمتريم برده منا

  . ديآيم

________________________________________________________ 
 Email: mhshahroodi@ut.ac.ir                           ۰۲۱ـ۸۸۷۴۲۶۳۲ :اكس ـ ف۰۹۱۲۳۵۰۹۰۱۷: تلفن ٭  
 دستور زبان: نكـ (شود به مجموع حرف اضافه و مابعد آن در دستور زبان فارسي، متمم جمله گفته مي. ١  

 .اين نامگذاري با آنچه دربارة متعلق حروف جر خواهيم گفت، كامال قابل توجيه است). خانلري
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 عبـاس حـسن،   ( اري بـس  يجاد معـان  يا :همچون ،١ن حروف ي ا يرات معنو يبه تأث  نظر

مغنـي  ابـن هـشام،     (ر مفـردات    يـ  به همراه مجرور خـود، نظ      ي، قبول وجه اعراب   )۲/۴۳۴

 ير لفظـ  ي تأث و خصوصاً ) ۲/۳۱۹،  يرض(ر جمله   م پراکنده د  ي، ربط مفاه  )۲/۴۴۳،  اللبيب

 ين دستور زبان عربي بوده که به تدوي ما بعد خود، همواره مورد توجه کسانيبر رو

 به ي که در عصر کنونيز در آثار مؤلفانين. اندپرداخته)  علم النحو ـ يةبالعر غةاللعلوم (

؛ ۴/۳۶۰ ،ي العربيـة   مبـاد  ؛۲/۴۳۴عبـاس حـسن،     : نكــ   ( همـت گماشـته      ين قواعد عربـ   يتدو

اند،  نو درانداختهيها زبانان طرحي به پارسيا در آموزش زبان تازيو ) ۳/۱۶۶غالييني 

  ).۱۱۷ شهابي،؛ ۱/۳۸آذرنوش، : نكـ (خورد ياطراف حروف جاره به چشم م  دريمطالب

» تعلق حروف جاره «ةن حروف، مسألي بحث از اةان مباحث کهن در حوزياز م

  وجود  دارد   ـگري دياني  البته به ب ـيدر کتب نحو و آموزش عربن بحث هم ي ا.است

ژه به يطور وه که ب» نيمعرب« و» ميمفسران قرآن کر«و هم مورد توجه ) هاجاهمان (

  . قرار گرفته  است اند،  واژگان قرآن پرداختهي  وجوه اعرابيبررس

ن متعلق ييکه تع يموارد  دري کتب مهم نگاشته شده به زبان عربانرحان شيهمچن

ن مسأله به ي به ايرگذار است، توجه خاصي سخن تأثين معناييحروف جاره در تب

از نقطه نظر » ت حروفيماه«ن نوشته، نخست يدر ا. اند مبذول داشتهيجزئ نحو

 ن حروفيا» تعلق «ةبه طور خاص و سپس مسأل »حروف جاره«معنا و  و نوع وضع

 از مباحث مهم يکين ييد آنکه در تبيبه ام. شد خواهد يبررس» آن اقسام انواع و«و 

  . مي برداشته باشياست، گام رگذارير قرآن تأثي که در فهم و تفسيعلوم عرب

  

  ي حرفي در معنايتأمل
 تعلق حروف جاره، الزم است ةن مطلب وارتباط آن با مسألي روشن شدن ايبرا

 يفصل مشترک تمامرا که » ي حرفيت معانيماه« و يرا به طور کل» حروف«نخست، 

انحاء « و» سر تعلق« ،»حروف جاره«م و سپس به طور خاص يحروف است، بازشناس

  .ميرا مورد مطالعه قرار ده» آن

________________________________________________________ 
ي متعددي اهميت تأثير معنوي اين حروف از آنجاست که بسياري از اين حروف، داراي معان. ١  

» من«نا، حرف  چهارده معداراي» باء« حرف ، معنا هشتداراي» إلي«به عنوان نمونه حرف . هستند

اند؛ نظير الم،  معنا و حروفي نيز وجود دارد که مشترک ميان نوع جاره و غير جاره پانزدهداراي

 .)، نوع چهلم، االتقانابن هشام، مغني اللبيب، باب اول، سيوطي(، عسي، لعل تيح
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ن زبان به يم واژگان اي، تقسي علوم زبان عربيهان آموزهيم که از نخستيدانيم

که  برخوردار است يتي که از چنان اهمياآموزه. سه نوع اسم و فعل و حرف است

ن آموزش ياما ا ده است؛يان آن غفلت نورزيتذکر و ب ن باب، ازي در ايچ کتابيباً هيتقر

ن ي در ايابد و کمتر مؤلفييخاتمه م ن سه مقولهيک از ايان عالئم هري به بييابتدا

، يوطيس: نكـ ( همت گماشته است ي و حرفي، فعلي اسميت معانين ماهييمقام، به تب

  ). ۶، البهجة المرضية

نه از توجه به اسماء و افعال هم کمتر صورت ين زميت به حروف در ايلبته عناا

 يگردد وليان مين دو بيف اسماء و افعال، عالئم اي که در مقام تعرياگرفته، به گونه

ه ي حرفيقت معانيان در شناخت حقيشتر نحوي که از بيدر مورد حروف تنها سخن

 ابن هشام،: نكـ (  همراه با حروف استفعل، شود، نبودن عالمات اسم ويده ميشن

ف ي معروف در نحو، در مقام تعرةالفيابن مالک، صاحب ). ۱/۲۰ الک،ساوضح الم

  :ديگويه مي حرفيمعان

  »    شمي  لم  کيلي و لم                فعل مضارع  يسواهما الحرف کهل و ف     «

  دارد وي سلبةه جنبشود کي رسم محسوب مةاز حرف نه تنها از مقول ف اويتعر

 و اما«: ميخواني از حرف ميگريف ديدر تعر. دهدي نميه خبري حرفياز کنه معان

 .)۴۸ ،، شرح قطر النديهشامابن(» ئاً من عالمات االسميقبل شيعرف بان ال يالحرف ف

 گرانين مهم را از حوزه مسائل نحو خارج دانسته و آن را به عهده ديان اينحو ييگو

  ١ .اندگذارده

  

  انيه از منظر اصولي حرفيمعنا

 ي منطق و اصول فقه که به الفاظ نظر آل، صرف، نحو، بالغتير چند، نظيان علومياز م

ن يدانشمندان ا تنها اصول فقه و اند،ش را به حروف معطوف داشتهي خويا اصاليو 

________________________________________________________ 
با توجه به اينکه علم نحو عهده داربيان حکم آخر کلمات سه گانه از حيث اعراب و بناء و چگونگي . ١  

شود وآن را بايد در علومي تأليف کلمه در جمله است، تعريف حرف از مبادي تصوريه آن محسوب مي

اين  نحويان درخي برباشد و مي علم اصول النحو  آنترين دانش برايمناسب چهاگر. ديگر سراغ گرفت

 ."خصائص النحو"  در، ابن جني"االقتراح" در سيوطي:  همچون،اندباره به نگارش پرداخته
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افته و به ثمربخش ين موضوع دست يا لزوم کنکاش در ت ويمعرفت سترگ به اهم

 بر يخوبه ز بين مهم نيه واقف گشته و از پس اي حرفين معانيي شناخت و تببودن

  ). ۱/۶۳  صدر،؛۱۰۰ ،ين اصفهانيمحمدحس؛ ۲۵ ،يخراسان( اندآمده

 يمي، مفاهيث معانين قرار است که حروف از حيقات از اين تحقي اةخالصه و ثمر

 يمي مفاهي حروف برار هم در مقام وضعين تغايا. گر واژگان کالم دارنديمتفاوت با د

د يگر بايبه عبارت د مقام استعمال؛ هم در د بر آن داللت کند، وجود داشته ويکه با

ث وضع، حروف از ي از حيعنيگر کلمات دارند؛ يد  متفاوت ازي استعمال،حروف: گفت

جاد ي ايو از نقطه نظر استعمال و کاربرد برا» وضع عام و موضوع له خاص«نوع 

 يادهين پدينچنيا.  گردندي معنياند، تا خود داراميگر کلمات و مفاهيدازمند به يمعنا ن

.  حروف شونديبرا» موضوع له خاص«دارد که قائل به وجود ين را بر آن ميمحقق

طور ه ب» ابتداء«، به ازاء مفهوم »وضع«ي آن برا گرچه هنگام تصور» من«مثالَ حرف 

ات ابتداء، يآن، خصوص» موضوع له« وضع ييند نهاي در فرايرد، وليگيعام قرار م

ن است که يا. شوديواقع م...  نگارش و ي سير، ابتداير ابتداي نظيي جزي ابتداهايعني

افتن معنا و به ي يک سو برايکه از  شوندي قلمداد ميقات، حروف کلماتيتحق نيدر ا

 ي برايالهيگر سو وسيباشند و از ديرخود ميازمند به غيجاد معنا ني ايبرا يريتعب

   ).همان جاها( هستند   مستقليمعان  ارتباط

  ازمنديش همانطور که نيم مقاصد خويان در مقام تفهين، بدان خاطر است که آدميا

 ير از معاني تعبيشان را براي هستند که اي مستقلند؛ محتاج ابزار و آالتياظهار معان

جاب ين اينچني، اکار رفتهه  که در وضع الفاظ بي رساند و حکمتيارير مستقل يغ

 مستقل ي معاني به ازايعنيرد؛ ي قرار گي، الفاظيمعان کرده است که به ازاء هر نوع از

ب ي ترکيچگونگ(ها ئتير مستقل، حروف و هي غي معناياسماء و افعال و به ازا

 حروف و  متنوع و متفاوتند،،ر مستقلي غين معانياز آنجا که ا). گريکديواژگان با 

  ). هاجاهمان : نكـ (  اختراع و وضع شده استي در زبان عربيع متنويساختارها

ست آن است که محققان علم اصول ي از لطف نينجا خاليان آن در اي که بيانکته

 ين مباحث علمي ايشان فضايقات عالينه برداشته و تحقين زميا  دري بلنديکه گامها

ر سخن يانسنگ امزده، جان کالم را درسخن گر ن ساخته است، شگفتيرا عطر آگ
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 :ديفرماياند، آنجا که مافتهي يش به ابواالسود دوئليم خوين تعالياول در) ع( يعل

  ١.)۱/۱۸ مظفر،( »رهي غي في معنيالحرف ما دل عل«

  

   تعلق حروف جر يمبنا و معنا

ن يسازگارتر  است کهيمي مفاهيکاررفته، داراه جر ب حروفيگذاردر نامکه»جرةواژ«

 ،ابن منظور(دن است ي جذب و کشين حروف، همان معناي اي اصطالحيآنها با معنا

جمله  گر علوم و ازي فراوان، در ديهانام همچون اصطالحات و ).۱۰/۳۹۴ ،يدي زب؛۴/۷

ن علوم است، ين اصطالحات اادقت و تدبر واضع حکمت،  ازي، که حاکيعلوم ادب

، يرض(ه است ي وجةيک تسميک فلسفه و  ياز برخوردار زين» حروف جاره«عنوان 

۲/۳۱۹(.   

 ي معنويژگي بيان شد، وي حرفين معناييآنچه در تب با توجه به مفهوم جر و

 اسماء هستند و در ةژي وياين حروف که عالمت نحو. شوديحروف جاره مشخص م

  آنهاست، پل ارتباط دو کلمه قرار »ما بعد«آمدن آنها نشان دهنده اسم بودن لفظ 

 موجود در ة از کلمات سه گانيکي يگري دةآنها لزوماً اسم و کلماز  يکيرند که يگيم

  ٢.باشدي ميزبان عرب

  حـروف جـر،    يريبـه کـارگ     در يقـو ة  زيـ ن باورنـد کـه انگ     يـ ان بر ا  ي از نحو  يبرخ

ن ي ا يبرا. آورندي جمله به ارمغان م    ين حروف برا  ي است که ا   ي فرع ياستفاده از معنا  

هـا  ا شـبه فعـل    يـ  افعال   ي اصل ياما مکمل معان  شود،  ي تصور نم  ي گرچه استقالل  يمعان

   .)۲/۴۳۶ ،عباس حسن(باشند يم

________________________________________________________ 
دو . آنچه به عنوان کيفيت وضع و موضوع له حروف گفته شد، ديدگاه مشهور اصوليان است. ١  

تغاير ديدگاه مشهور ديگر نيز وجود دارد؛ نخست ديدگاه تسانخ موضوع له اسماء و حروف و 

و ديگري ديدگاه جرجاني و ديگر کساني که معتقدند، ) ۲۵خراساني، (کيفيت استعمال اين دو 

- که کيفيتي خاص را در غالب الفاظ ميندازاي معنوي ندارند و همچون عالمات اعرابه ب حروف، ما

 .)۲۸۰، ةيارمنتهي الد مروج،( رسانند
نها فعل و يا اسماء شبه فعل نيستند و ممکن است  بحث خواهيم ديد که متعلق حروف جر تةدر ادام .٢ 

 عباس ؛۲ ،مغني ابن هشام، ؛۲/۳۱۹رضي، (در عبارتي، يک حرف، خود متعلق حرف جري باشد 

 ).۲/۴۳۴ ،حسن
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 يا  البتـه بـه گونـه    ـ  خـود يجاد معـان ي ايحروف، برا گرير دينظ زيحروف جاره ن

ن حـروف وابـسته   ين تفاوت که  ايباشند؛ با ايکلمات م گريوجود د ازمندي  ن ـ دتريشد

) مجـرور ( که بر سرآن درآمده انـد     ي اسم يکي: گرندي مستقل د  يبه دو کلمه و دو معنا     

 اسم بعد از حرف جاره، يعنين دو يا  ازيکي به علت وضوح يول ١ .گري د يو سپس لفظ  

ن يا در و اندگر فرض کردهي آن واژه ديتعلق حرف جاره را تنها برا» اعتباراً«ان، ينحو

به فعـل رود و     ل به شـ   يا آنچه تأو  يا شبه فعل،     ي ک فعل، يباره تعلق حروف جاره را به       

 ،مغنـي اللبيـب   ابن هشام،   (اند  ر دانسته ي فعل داشته باشد، ناگز    يا آنچه اشاره به معنا    ي

۲/۴۳۳.(٢ 

 جار و مجرور تا بدانجاست که در صورت يک متعلق برايت وجود يجزم

همان، (رند يگير مي را در تقديکيان موارد فوق، يمحسوس و ملفوظ نبودن متعلق از م

-ير نمي را در تقديان لفظي از نحوياه که پارهي اسمة همچون جمليدر موارد و) ۴۳۳

ابن (کنند ي قلمداد مي معنويا امري رند، عامل در جار و مجرور را خود مبتدا ويگ

  ).  همان جاهشام،

ح ين صـح  يـي م که چگونه تع   يابيي تعلق حروف جاره در م     ةشتر به مسأل  يت ب يبا عنا 

 ي فـ يهوالذ «ةفي شر ةيآ ست؟ به عنوان مثال در    ر گذارا يمعنا تأث ن    ييمتعلق در تع  

را » إلـه «اگر  .  نمودار است  ين مهم بخوب  ي ا ،)۸۶/زخرف( » االرض اله  يالسماء اله و ف   

موضـع    کـه در   ييمجرورها و جار رينظ را خبر آن و   »  السماء يف«م و   يمبتدا فرض کن  

آسمان و    در ييقائل به وجود خدا   م،  يمتعلق به محذوف بپندار    آن را  شود؛يواقع م  خبر

در آسـمان و   ت خداونـد يـ د الوهي مف،هي که آيصورت ؛ در)شرک(م يان شده يزم  در ييخدا

نکـه  در  يل است؛ عـالوه بـر ا  يجل ل ويآن ذات جم   ان در يآدم ان و يعرش ريتح ن، و يزم

________________________________________________________ 
، در سخنان برخي از اهل »تعلق«عنوان  خود با» مجرور« وابستگي حروف جر به ةتعبير از پديد .١ 

وجوه يومئذ «به عنوان مثال در تأويل آيه . شوداهده ميدقت و نظر در زبان و ادب عرب، مش

مضاف در تقدير گرفته شود » رب«ة  که ممکن است پيش از کلم،)۲/قيامت(» ة إلي ربها ناظرةناضر

ذلک الوجه يفتقر إلي محذوف «: انددر نيايد، چنين گفته» رب «بر سر » إلي«اين حالت ديگر  و در

 .)۱/۲۹ ،سيد مرتضي(»  عقلها بالرب تعالي فالبد من تقدير محذوفألنه إذا جعل إلي حرفاً و لم ي

او در اين باره .  ابن هشام مراجعه کردمغنيتوان به باب سوم  انواع متعلق مي دربارةبراي مطالعه .٢

 .به تفصيل سخن گفته و جوانب مختلف بحث را بررسي کرده است
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٧٧

ن حرف جر، متعلـق بـه کلمـه         يپس ا . ر عائد خواهد شد   يبدون ضم » صله«صورت اول   

 ي الـه فـ    يهوالذ«: ن بوده است  ياصل چن   در يعني مقدر،   يمبتداخبر  » اله«است و   » اله«

 ياو کس« :شودين ميه چنين اساس مفهوم آيبرا). ۴۳۴، همان(»  االرضيالسماء واله ف

-يت مـ يـ رند و اورا بـه الوه   يمتح) پاکش(ان در ذات    ينيان و هم زم   ياست که هم آسمان   

  ١.»شناسند

  

   از حروف جاره يعدم تعلق برخ

ان ينکه نحويا سر ان علت لزوم تعلق حروف جاره گذشت،يرفتن آنچه در ببا در نظر گ

ن يا .شودياند، روشن م، مستثنا دانسته»متعلق« از حروف جاره را در داشتن ياپاره

 و ن دو مفهوم مستقليارتباط ب« مسأله تعلق حروف جاره،  است که در سبببدان

ن يکه اينسته شده است؛ در حال تعلق حروف جاره دايمعنا ،»دي جديجاد مفهوميا

 يميجاد مفاهي اينکه برايا اياند و کار رفتهه د مضمون جمله بي تأکيا برايحروف 

ن يا اند وه و امثال آن مورد استفاده قرار گرفتهيا تشبير و يل و تکثيتقل و چون استثناء

کار  ه که به صورت زائده بيحروف جر. باشندي از مناط تعلق؛ دور ميم همگيمفاه

ت مضمون کالم مورد استفاده يد و تقوي که به منظور تأکيدي حروف زاةهم رفته و

خاص خارجند  طوره ب  استعمال حروف و حروف جريرند، از فلسفه عموميگيقرار م

ن حروف و يادت ايان زيعبارت بهتر، م ستند و بهي نيمتعلق به عامل از اين رو و

 ؛۲/۴۵۰ عباس حسن، ؛۲/۴۴۰ ،مغنيام، ابن هش(داشتن تعلق، تعارض وجود دارد 

  ). ۲/۱۰۰، يرض

ت، يت، فاعليابتدائ:  مفردات همچوني وجوه اعرابي داراين حروفيمجرور چن

 يعنيواضح است که مالک حروف جاره  پر ، و)هاجاهمان (اند رهيغ وت يمفعول

-ينمدر آنها به چشم ) ره به اسمي فعل و غيصال معنايا(ه ي و تعدي فرعيجاد معنايا

را استثناء با يروند؛ زيکار مه  استثناء بي که براياخصوصاً حروف جاره. خورد

 ). ۲/۴۴۲   همان،ابن هشام،( فعل به اسم تعارض دارد  يصال معنايه و ايتعد

________________________________________________________ 
 .کند، ارائه خواهيم ساختشن ميدر پايان سخن شواهدي که اين نکته را بيشتر رو .١ 



     

 ۱۳۸۷تان  تابس،۸۸ مقاالت و بررسيها، دفتر                                                                                                
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

٧٨

   حروف جر مشترک و زائد  ةديپد

 با حروف ي اشتراک لفظي که از داشتن متعلق مستثناست، اسماء دارايگر مورديد

-ژهيت وي عنا،حروف که به ادوات و ان و خصوصاً آنانيم که نحويدانيم. جاره است
آن را از سه جهت  اند، حروف موجود در زبان عرب را استقصاء کرده و داشتهيا

 بر ير نحوين انواع و سپس تأثيک از اي هر يانواع آن، معان. اندمورد مطالعه قرار داده

 از يا پارهيدر بررس). ، نوع چهلماتقان، يوطي س؛ باب اولهمان،ابن هشام، (ک يهر 

 ةيبرپا. اند بردهين حروف پي از اي برخيبرا» ينوع اسم«شان به وجود ي ا،حروف

 ي براي تعلق حروف جاره گفته شد، در صورت وجود وضع اسميآنچه در مبنا

ده رخ خواهد داد؛ نخست يدو پد  برخوردارند،ي از واژگان که از حالت حرفيبرخ

 برخودار خواهند بود و ين واژگان در هنگام استعمال در جمله از وجه اعرابيا ،اينکه

 ي وجه،گر آنکهيد گردند وي ميفي وظي معانيطور کامل داراه گر اسماء بير دينظ

ن يصورت، استعمال ا اين را دري وجود تعلق در آنها وجود نخواهد داشت؛ زيبرا

  و داللتشان بر مفهوم خود به نحو خواهد بوديگونه واژگان مشترک به صورت أصال

  ).هاجاهمان ( مستقل خواهد بود

کار ه ب» مثل «ي اسمياست که در معنا» کاف «،هي اسمي معناياز جمله حروف دارا

ر يتواند خود، مرجع ضميم  در محل اعراب بوده وين صورتيکاف در چن. روديم

» هير فأنفخ في الطئةيكهج لکم أخر «ةيآ و بر اين اساس، در) ۲/۲۱۵، اتقان، يوطيس(باشد 

-ين ميه چني و مفهوم آ استجعار» ئةيكه «به کاف در » هيف«ر در ي، ضم)۴۹/آل عمران(
شود ير پرندگان ميه سايشب دمم ويز مشابه با حالت پرندگان ميدر آن چ: شود

   .)۱/۴۳۱ ،يزمخشر(

، ي، ک، ربلوال« ريحروف نظ  ازيان اختالف اهل ادب در جاره بودن پارهيهمچن

ن ي فعل و جز آن به کلمه بعد از ايصال معناي ايعني  ـ، به همان مناط»الت، لعل

ن حروف که يا). ۲/۴۴۰  همان، ابن هشام،؛۲/۳۲۰، يرض(کند ي بازگشت م ـحروف

 که در ياه را به گونهي فرعياند، معان در جملهيمعنو ريگر تأثي انحاء ديبعضاً دارا

 ازمند متعلق نبوده وي، ن بنابراين.کننديجاد نميم، اينکيحروف جاره مشاهده م

گيرد؛ تنها تشابه يد قرار مين حروف از ماهيت حروف جاره، مورد تردي ايبرخوردار

ن حروف يما بعد خوداست که باعث شده ا  جر، حروف جارهةن حروف با مجموعيا

  . )همان جاها (رندي حروف جاره قرار گةزمر در
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٧٩

ان دو نکته، سخن را  با ين حروف ضمن بي حروف جاره و تعلق اتيان اهميپس از ب

 که ييهاح متعلق، در قرائت متون و فهم نصوص با ارائه نمونهين صحيير تعي تأثيچگونگ

 متفاوت ي معان، گوناگونيهار گذار است و متعلقي در فهم و تفسير قرآن تأث،ن متعلقييتع

  . ميرسانيان ميدهد، به  پايدست مه ب

 .ستنديان طور که در اثناء سخن اشاره شد، متعلق حروف جاره تنها افعال نهم

ر اسم فاعل، اسم مفعول، صفات ي اسماء مشتق نظيها و برخعالوه بر افعال، شبه فعل

 متعلق حروف ،رونديل به شبه فعل مي که تأوين کلماتي همچن وليمشبهه، افعل تفض

 ي فيو هو الذ«: ةفي شرةيدر آ» لهإ«به » اء السميف«ر تعلق يرند؛ نظيگيجاره قرار م

).  ۲/۴۳۴  همان،ابن هشام،( معبود و مألوه است ينکه اله به معنايل ايدله ب» لهإالسماء 

ل است که ابن ين دليبد. ا شبه فعل هستندي از فعل يي بوي که دارايو باالخره کلمات

را » عمةبن«جار و مجرور ، )۳/قلم(» ربک بمجنون عمةبنو ما أنت  «ةفي شرةيهشام در آ

 جنون از حضرت ي نف،هين اساس مفهوم آيبر ا. دانديم» ما «يمتعلق به حرف نف

که اگر آن را متعلق به ي نعمت پروردگار خواهد بود در حالةواسطه  مرتبت، بيختم

 خاص خواهد شد که در اين صورت اشکاالت ي جنونيه نفيم، مفهوم آيبدان» مجنون«

  ). ۲/۴۳۸ ،همان(ت ن معنا واضح اسيا

د آن يان باير نحوي از موارد، متعلق حروف جاره محذوف است و به تعبياريدربس

 حد و نست  که جار و مجرور ازي اةشتر نشان دهندي، بين حذفي چن.ر گرفتيرا در تقد

 است،  ـ البته در معنا و محل ـت مجرور حروف جارهي خود که مفعولي عادةانداز

ابن (اند آمدهدر...  چون خبر، صفت، صله و يا هشت گانهيهاخارج گشته و در نقش

  ).  ۲/۴۴۴  همان،هشام،

) ۲۶/طه(» نتهي زي قومه فيفخرج عل«و ) ۱۹/بقره(» ب من السماءيأو کص«ات يدر آ

و » من السماء «يجارو مجرورها) ۴۱/نور(»  السموات و االرضيسبح له من في«و 

 ن حروف بوده است،ي که متعلق ايار افعال عمومبه اعتب»  السمواتيف«و » نتهي زيف«

  ).۴۴۴ـ۴۴۲همان، (اند را اشغال کرده صله و خبر حال،  نعت،يجا

  

   قرآن کريمر ير تعلق حروف جر در تفسيتأث

کشف مفهوم سخن  ر کشف متعلق حروف جر بريبا تأث ن مباحث،ياثناء ا گرچه در

 يات داراي از آيار پارهي در مقام تفسک با استفاده از تأمالت مفسرانيم، لياآشنا شده
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٨٠

 يري تفسيهاتوان برداشتيم  گوناگون،يها که با ارجاع آن به متعلقيحروف جر

  .  برخوردار خواهد گشتيشتري بيد و استواريين بحث از تأيمتفاوت داشت، ا

بسم اهللا الرحمن  «يعني آن يهاهين آين سوره و اولي از نخستقرآن کريمدر 

افت که يتوان ي را مي، شواهدين کتاب نوراني ايهان سورهيفته تا آخرگر» ميالرح

ه است که ين پايبرا. ر گذار استيه تأثي، در استنباط از آين متعلق به نحو مؤثرييتع

 »بسم اهللا«رامون تعلق ي، بحث پيلير تحلي تفسيهان بحثيم از آغازيکنيمشاهده م

ا شبه فعل؟ اين فعل، يمذکور؟ فعل است  ايا متعلق آن محذوف است ينکه آياست و ا

ه؟ و با يا فعليم يه بداني اسمةا آن را جملينکه آيآن ا ا خاص؟ و مترتب بريعام است 

ن ي از اي گوناگونين معانيير و تبين دست، مفسران به تفسي از اييتوجه به پرسشها

  ).  ۱/۹۲، يطبرس(پردازند يفه ميه شريآ

 از يريش مباحث تفسين متعلق  حروف جر و گشاييگونه تأمالت در مورد تع نيا

ن بخش از سخن به ي ما در ا١ . استي گيري قابل پقرآن کريماين ديدگاه در سراسر 

 كنيم مير متعلق در برداشت از سخن خداست، اشارهي تأثيانگر چگونگي که بيموارد

م؛ ينينشيم يبررسبه ن باره يا  از مفسران بزرگ درياز تأمل تعدادرا  ييهاو نمونه

  : ن استيا ش ازيب ارياد کرد بسيگر چه موارد قابل 

»  ني للمتقيه هديب فيالر«ة يدر آ» في« متعلق حرف جر ان مفسران دريم ـ۱

 در» هيف«نخست آنکه : شودين باره دو احتمال داده ميا اختالف است؛ در) ۲/بقره(

 ير مقدم براگر آنکه، خبيمتعلق به محذوف باشد و دو » بيالر« موضع خبر

________________________________________________________ 
اند و در  بحث کردهقرآنکار رفته در ه مفسران، آنگونه که در تفاسير خود از معاني حقيقي الفاظ ب . ۱ 

 و بقاء آن در اين معاني و کاربرد آن در ديگر معاني که نام آن را معاني قرآنمورد مفهوم الفاظ 

از  مراد.  از معاني وظيفي از الفاظ نيز پرده بردارندگويند، ناگزيرندنهند، سخن مياستعمالي مي

» ترکيب«الفاظ است که در دستور زبان فارسي از آن به » وجوه اعرابي«معاني وظيفي، همان 

فاعليت، ابتدائيت، مفعوليت با اقسام آن، حاليت و جز آن، : معناي وظيفي همچون. کنندتعبير مي

هايي ديگري بر عالئم اعرابي و نشانه. آيند با يکديگر پديد ميهنگام تلفيق معناي حقيقي يا استعمالي

 برخود الزم  ـويژه آنانکه تفسيرشان داراي سبک ادبي استه  ب ـاين معاني داللت دارند و مفسران

سخن بيان شد، با واسطه قرار ز گونه که در آغا همان. دانند از اين گونه معاني نيز سخن بگويندمي

گيرد که با تعيين دقيق ان دو مفهوم مستقل ديگر، معناي جديدي شکل ميگرفتن حروف جر مي

 .توان آن را شناسايي کردمتعلق مي
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 ة، اگر جمل»يه هديف«محذوف، و جمله » بيالر «ن صورت خبريا در. باشد» يهد«

ا آنکه خبر دوم، در ياست؛ » ذلک الکتاب«م خبر يا معترضه بدانيه يرا حال» بيالر«

بر اين اساس، در ). ۱/۱۴ ،ين حلبيسم(م يرا خبر اول بدان» بيالر« که يصورت

 ه، و در صورت دوم، مراد از آيقرآندر مورد  ريب ي نف،صورت نخست مفاد آيه

  .) جاهمان( است قرآن کريمانحصار هدايت در 

) ۶۴/اعراف(» ن معه في الفلک   يناه و الذ  يفکذبوه فانج  «ةيل آ ي در ذ  کشاف صاحب   ـ۲

ا يـ گو باشد؛يم» معه«م متعلق به يست؟ گويمتعلق به چ » في الفلک «: ندياگر گو : ديگويم

و ممکـن   » صـحبوه فـي الفلـک     «ا  يـ » ن استقروا معه في الفلک    يلذو ا «: فرموده است  خدا

»   مــن الطوفــانةنيفسلنــاهم فــي ايأنج«: يعنــيباشــد؛ » نــايأنج«اســت متعلــق بــه فعــل 

  ).۲/۸۶، يزمخشر(

آورده ) ۳۳/شعراء(» نيضاء للناظري بيده فاذا هينزع  «ةير آيز همو در تفسي نـ۳

 است و مفهوم ١ ضاءيمتعلق به ب: ميگوست؟ يمتعلق به چ» نيللناظر «يياگر گو: است

د يننده سپي بيدست برا و، د گشتينندگان سپي بيناگاه آن دست برا و: ن استيآن چن

دن ي دي بوده و مردم برايعادريز و غيانگاش شگفتيديمگر آنگاه که سپ شود،ينم

  ). ۲/۱۰۴ ،همان(ند يآيب گرد مي عجاي تماشايند، آنسان که برايآن گرد آ

 في ةجعل اهللا ذلک حسريما قتلوا ل کانوا عندنا ما ماتوا و لو «ةير آي در تفسـ۴ 

 خدا ييگو. تعلق دارد» التکونوا«حرف الم به : آمده است) ۱۵۶/آل عمران( »قلوبهم

د که سرانجام خداوند ين سخن و اعتقاد بدان نباشيشان در گفتن ايهمچو ا«: گفته است

 شما را از آن محفوظ يهاان خواهد ساخت و دلشيآن را تنها موجب اندوه در دل ا

  نيه چني آين صورت معنايباشد که در ايم» قالوا«ا آنکه متعلق به ي. »خواهد کرد

»  ان تنها موجب اندوه در دل آنها شودين گفتند و پنداشتند تا آنکه در پايچن«: شوديم

  .)۱/۱۸۷ ،نسفي(

» في« حرف يبرا» اي تتفکرون في الدنات، لعلکمين لکم اآليبي«ه ير آيز در تفسي نـ۵

 يتعلق داشته باشد، معنا» تتفکرون«ن حرف به فعل ياگر ا. انددو متعلق احتمال داده

  : شودين ميه چنيآ

________________________________________________________ 
 .تواند متعلق حرف جر واقع شودبيضاء، مؤنث ابيض و صفت مشبهه است و لذا مي . ۱ 



     

 ۱۳۸۷تان  تابس،۸۸ مقاالت و بررسيها، دفتر                                                                                                
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

٨٢

 دارتر ويآنچه راکه پا و(د يشه کنياند) آخرت و(ا ياشد که شما در مورد دنب

تعلق » نيبي«ل ن حرف به فعين ممکن است که ايهمچن، )دينياست برگز سودمندتر

ات خود ي شما آيخداوند برا: شودي منيه چنين صورت مفهوم آيا که در داشته باشد

د يشه کنيد انديدارد تا شايان مين دومربوط است، بيآنچه به ا سرا و مورد دو در را

   .)۱۰۶ـ۱/۱۰۵همان، (

 نإ «ةيدر آ. ک حرف جر، تا سه معلق، احتمال داده شده استي يبرا گاه ـ۶

) ۲۷۵/بقره(» طان من المسيتخطبه الشي يقوم الذيقومون إال کما ي الربا الأکلونين يالذ

ن يتعلق داشته باشد که در ا» قومونيال«به فعل » من«احتمال دارد که حرف جر 

 ربا ه سببطان آنها را بينکه شيل ايشان به دليا: شوديگونه م نيه ايم آوصورت مفه

ا ي و» قومي«ز ممکن است متعلق به فعل يزند؛ نيخي لمس کرده است، به پا نميخوار

   .)۱/۵۷۴، يضاويب(باشد » تخطبي«

ر من اهل يود کث «ةيرفته در آ کاره ب» من عند انفسهم«ن جار و مجرور ي همچنـ۷

، از نظر )۱۰۹/بقره(» مانکم کفاراً حسداً من عند أنفسهميردونکم من بعد إيالکتاب لو 

ه يتعلق داشته باشد، مفهوم آ» ود «به فعل » من «رف اگر ح. مفسران قابل تأمل است

دل کافر  شان آشکار گشته، دريآنها بعد از آنکه بر حق بودن تو بر ا: باشدين ميچن

تعلق » حسداً«ن حرف به يآن است که ا گرياحتمال د. دارنديساختن شما را دوست م

 که از يحسد بزرگ.. ...«: شوديگونه م نيه اين صورت مفهوم آيا در و داشته باشد

» کفاراً« د بر سر کلمه ين اساس باي بر ا.)۳/۲۴۴، يراز(» شان برخاسته استينفس ا

ن ياشان ياحتمال آن است که ا ن دوي اةي، بر پاين سخن الهيا وقف کرد و مقصود از

ش يپ ن عمل را ازيا اند و نخوانده و بدان فرمان داده نشدهيرا در کتاب )کردار(

رساند و جار و ين مفهوم را ميا» حسداً«گونه که واژه   آندهند؛يخود انجام م

    .)۱/۱۹۶ه، يابن عط (١ برآن مضمون استيديتأک» من عند أنفسهم«مجرور 

 »هيعل ها افتراًءيذکرون اسم اهللا عليوأنعام ال ... وقالوا...  «ةير آيتفس  دريضاوي بـ۸

ا به يتعلق داشته » قالوا«ه فعل ممکن است ب» يعل«حرف جر : ديگويم) ۱۳۸/انعام(

________________________________________________________ 
 عام محذوفي  تفسير ارائه شده، اين جار و مجرور به فعلةرسد بر پايدر اين مورد نيز به نظر مي . ۱ 

 .تعلق داشته و در موضع نعت باشد
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ا آنکه متعلق به کلمه ياست؛ » افتراء «ةن صورت، صفت کلمي محذوف که در ايفعل

» افتراء« کلمه ي که برايوجوه  مهين وجوه با ضميا) ۲/۴۵۶، يضاويب(است » افتراء«

  .) جاهمان(دهد ي فوق ارائه مةياز آ  راي متعدديرهايشود تفسيم تصور

قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلکم من الجن و االنس  «ةير آير تفسن دي همچنـ۹

تعلق داشته » ادخلوا«ممکن است به فعل » في امم«: آمده است) ۳۸/اعراف(» في النار

 ن صورت دريو در ا» نيثابت«ا ي» نيکائن«:  محذوف همچونياا آنکه به واژهيباشد 

، »في النار«ز در مورد ين. ستا» ادخلوا«ر موجود در فعل ي ضميموضع حال برا

 ه،يابن عط(ح است يصح» خلت«و فعل » امم «ةو واژ» ادخلوا«تعلق آن به فعل 

۲/۳۹۸(.   

ن پرسش مطرح يا) ۲۵/بقره(» ... رزقاً قالوا ةکلما رزقوا من ثمر «ةيل آيدر ذـ ۱۰

ه  باشد، بيگري بدل از ديکيآنکه ي متحد، بي معناياست که چگونه دو حرف جِر دارا

ک فعل يبه  ن دوياند که ان پاسخ گفتهين پرسش، چنيا به .ک فعل تعلق داشته باشدي

ابتدائاً به » منها «يعني. د تعلق دارندييتعلق ندارند و به دو فعل به صورت اطالق و تق

بدان، » ةمن ثمر« د شده است،يد، مقين قيتعلق داشته و پس از آنکه با ا» رزقوا«فعل 

  .)۱/۱۸۹، يرزا محمد مشهديم( افته استيتعلق 

  

  جه تين

ن يافتن پاسخ ايان در طرح مسأله تعلق حروف جاره و ي نحوةزي کشف انگيبرا

ان يت حروف جاره در ميان الفاظ و شناخت ماهيت حروف در مياهمسوال، شناخت 

ان يدر شناخت نخست، اصول. رسانديجه ميرا به نت  است که مايحروف، راه گريد

 را ارائه يقات ارزشمندي، تحقي حرفيرامون معنايبرداشته و پ ي استواريهاگام

 مستقل و يان معانيجاد رابطه مي اي براي ابزار،شان، حروفيقات اياند؛ در تحقکرده

افعال و احياناً  از حروف به اسماء ويده نشانگر نين پديا.  خاص خودانديستي چيدارا

 يري جهت گيبرا) مشتقات(ها ارهاز افعال و فعل وي و ني معنا دهي ديگر، برايحرف

  ةديان را به پدي در حروف جر، نحويتين خصوصيافت چنيدر .ش استي خويمعنا

ن ييق سخن، تعي فهم دقيه براين پايا بر .ن حروف رهنمون ساخته استيتعلق در ا

  يگر واژه مرتبط با حروف جر، در کنار مجرور آن است، ضروريمتعلق، که د
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اند در دهيکوش ن مهم توجه داشته ويات به اي آيشف معانمفسران در ک. باشديم

 يه را در تماميک متعلق وجود دارد، مفهوم آيش از يب ک حرف جر،ي ي که برايموارد

ر ين متعلق در تفسيين نشانه آن است  که تا چه حد تعي کنند و اياحتماالت آن بررس

  .   ر گذار استيات تأثي آيق معانيو کشف دق

  

  منابعفهرست 

بيروت، ، ياء التراث العربيدار اح ي،ري شيعل: قيتحق لسان العرب، ابن منظور،. ۱

  ؛چاپ اول  ق،ـ ه۱۴۰۸

 ه، لبنان،ي، دارالکتب العلمالمحرر الوجيز في تفسير الکتاب العزيز، ي اندلسهيابن عط. ۲

  ؛م۱۹۹۲

ن يالد يق محمد محيي تحقمغني اللبيب عن کتب االعاريب،ن، يابن هشام، جمال الد. ۳

   هـ ق؛۱۴۰۵  ، قم،ي اهللا مرعشهي آهد، منشورات  مکتبيعبدالحم

،  م۱۹۹۸  بيروت،،ياء التراث العربي دار اح ابن مالک،هاوضح المسالک إلي الفيمو، ه. ۴

   چاپ ششم؛

   ، چاپ دوم؛ م۱۹۹۵  بيروت، دارالفکر،شرح قطر الندي،همو، . ۵

  ؛هـ ق ۱۴۱۰، هلميدارالکتب العالفصول، ن، ي، محمد حسياصفهان. ۶

  ؛ قـ ه۱۴۱۲ت، ي، مؤسسه آل الب االصولةيکفا، محمد کاظم، يآخوند خراسان. ۷

   م؛۱۹۱۲روت، يد، دار الفکر، بين ابوسعي، ناصرالديرازي شيضاويب. ۸

  ؛بيستم چاپ ، دارالعلم،ي تحقيق حميد محمد،يةبمبادي العر، يدشرتونيشر. ۹

 ،،شرح القاموسةيري مطبع الخ، عبد الرزاقض محمد بني، ابوالفيدمرتضي، سيديزب. ۱۰

  ؛ قـ ه۱۳۰۶  مصر،

  هـ ق؛۱۳۹۷روت، ي دارالفکر، بالکشاف،، محمود بن عمر، يزمخشر. ۱۱

  ـ ق؛ ه۱۴۱۱روت، ي، دارالجبل، بالکتابه، ابو بشر، عمروبن عثمان بن قنبر، يبويس. ۱۲

 ه، المکتبالقرآناالتقان في علوم  بکر، ين عبدالرحمن بن ابي، جالل الديوطي س.۱۳

   ـ ق؛ ه۱۴۱۸روت، ي، بةيالعصر

  ؛ قـ ه۱۴۰۷، انتشارات اسالميه، تهران، يه في شرح االلفةيض المر ةجهبل اهمو،. ۱۴
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، دار القلم، الدراالمصون في علوم الکتاب المکنونوسف، ي، احمد بن ين الحلبيالسم. ۱۵

  ؛ قـ ه۱۴۱۴/ م۱۹۹۳دمشق، 

قم،  ،ي اهللا المرعشهي آهمنشورات مکتب ،مالياال ن،ي بن الحسيعل ،يدمرتضيس. ۱۶

  ، چاپ اول؛ قـ ه۱۴۰۳ران، يا

، هي، دارالکتب العلم في النحوهفيا شرح الک،ي، محمد بن حسن استر آباديخ رضيش. ۱۷

  ؛، بي تاروتيب

شرح : ه، محاضرات في اصول الفقدروس في علم االصولد محمد باقر، يصدر، س. ۱۸

  ؛ قـ ه۱۴۲۱/ م۲۰۰۰  تهران،،ميةب االسال، دار الکتهي الثانهالحلق

 روت،ي، به، دارالمعرفمجمع البيان لعلوم القرآن، ابوالفضل بن الحسن، يطبرس. ۱۹

  ؛، بي تالبنان

  ؛چاپ چهارم،  م۱۹۹۷، دارالمعارف بمصر، قاهره، النحو الوافيعباس حسن، . ۲۰

  اجزاء،ه في ثالثهسوع، موهي جامع الدروس العرب،ه، مبادي العربيي، مصطفينييغال. ۲۱

  ؛ قـ ه۱۴۱۱، هي العصرهمکتب روت،يب

 ، تهران،تفسير کبير مفاتيح الغيبن، ي، محمد بن عمر بن حسين رازيخرالدف. ۲۲

  ؛۱۳۷۱ر، ياساط

 النجف، ه، مطبعه في توضيح الکفايهمنتهي الدراي د محمد جعفر،يس ،يريروج جزام. ۲۳

  ؛ قـ ه۱۳۸۸

  ؛ قـ ه۱۴۱۰  قم،ان،يلي اسماعي، مؤسسه مطبوعاتقه اصول الفمظفر، محمد رضا،. ۲۴

، حقائق التأويل مدارک التنزيل و، ابوالبرکات، عبداهللا بن احمد ابن محمود، ينسف. ۲۵

  . م۱۹۹۸روت، ي، بهي األموهالمکتب

  


