بسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین
تبیین متعلق باء در بسم اللّه الرحمن الرحیم
بحث پیرامون تعیین متعلق باء در كلمهٴ « بسم اللّه ، » ...مبتنی است بر آنچه معروف بین مفسران
می باشد كه لفظ « باء »  ،حرف جرّ است و مجموع جار و مجرور كلمه اند ؛ نه كالم ؛ لذا مفی د
معنای تام نخواهد بود  ،مگر با عنایت به متعلق آن كه در تعیین آن متعلق سخنی خواهد آمد.
اما اگر لفظ باء  ،حرف جرّ نباشد  ،بحث مزبور یعنی تبیین متعلّق  ،درب ار ٴ او روا نیس ت ؛ بلك ه
باید مطلب دیگری را پیرامون آن طرح كرد ؛ مثالً مجموع كلمهٴ ﴿ بسم اللّه الرحمن ال رحیم ﴾ ی ا
خصوص كلمهٴ ﴿ بسم اللّه ﴾ عنوان و سرفصل شروع ك اری از قبی ل گفت ار  ،نوش تار  ،رفت ار و
مانند آن قرار گیرد و هرگز از سنخ كلمات تجزیه و تركیب پذیرِ وابستهِ به ما قب ل ی ا م ا بع د (
محذوف یا مذكور ) نباشد.
در چنین حالی  ،بحث از تعیین متعلق حرف جرّ روا نیست ؛ چنان كه برخی درب ار ٴ عن وان ه ای
بعضی از سُوَر  ،مانند « الحاقّة »  « ،القارعة » همین احتمال را داد اند ؛ البته چنین احتمالی  ،ن ه
سند عقلی دارد و نه به پشتوانهٴ نقلی متّكی می باشد ؛ بلكه صرف احتمال است.
همچنین اگر لفظِ « باء »  ،در « بسم اللّه » و نیز سایر حروف این كلمه  ،هرك دام رم ز خ اص و
خالصه ای از اسم مخصوص الهی باشد ؛ نظیر آنچه پیرامون برخی از حروف مقطع ه وارد ش د ،
كه در این حال نیز بحث مزبور بی ثمر است ؛ زیرا لفظ « باء » در این حال  ،جزئی از اجزای اسم
خاص الهی می باشد و نیازی به تعلّق به غیر ندارد ؛ چون حرف جرّ نیست تا پیرام ون متعلّ ق آن
گفت وگو شود.
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لطائف اإلشارات  ،ج  ، 1ص 44؛ وی چنین گفته است  :گروهی از « باء» برّ و نیكی خدا به اولیای خود را متذكر می شوند و از « سین»

 ،سر و راز او با اصفیاء الهی را متذكر می گردند و از « میم»  ،مِنّتِ خدا بر اهل والیت او را به یاد می آورند و گرو دیگر از حرف « باء»
 ،برائت خدا از هر بدی و از حرف « سین»  ،سالمت خدا از هر عیب و از حرف « میم» مجدِ خدای سبحان ، ...و گرو دیگر از « باء»  ،بها و
از « سین» سنا و از « میم» ملك او را به یاد می آورند.

این احتمال نیز مُبرَهن نمی باشد .آنچه به نظر می رسد  ،همان مطلب مشهور بین اهل تفسیر است
كه لفظ « باء » حرف جر است و متعلَّق می طلبد ؛ گرچه بحث دربار ٴ تعیین متعلّق آن نسبت ب ه
سایر معارف قرآنی از اهمیّت ویژ ای برخوردار نیست.
لذا  ،صدر المتألهین ( قدّس سرّ ) تحقیق پیرامون مطالبی از قبی ل  .1 :تعی ین متعلَّ ق « ب اء » .2
تقدم یا تأخر متعلّق محذوف  .3معنای تعلّق اسم به قرائت در  ﴿ :اق رء باس م ربّ ك ﴾  .4چگون ه
لفظ « باء » مبنی بر كسر شد  ،با اینكه حرفهای بسیط مانند كاف تشبیه  ،الم ابتداء  ،واو عط ف
 ،فاء عطف و مانند آن مبنی بر فتح اند و سایر مباحث این سطح را به تفاسیر مشهور  ،مخصوص اً
كشّاف ارجاع نمود و خود به تحقیق آن نپرداخ ت ؛  2ل یكن ب رای تفس یر دارج و رای ج  ،توج ه
اجمالی به آن سودمند است  ،لذا استاد عالمه طباطبایی ( قدّس سرّ ) با عب ارت كوت اهی چون ان
مفسران گزید گوی دیگر  ،از تعیین متعلَّق و اشار به آن دریغ نفرمود است.

3

الزم است توجه شود كه چون خداوند سبحان به مقتضای هو االوّل  ،آغاز هر كار و هر شأن است
 ،لذا اگر كاری بدون توجه به خدا آغاز شود  ،منقطع األوّل است ؛ چنان ك ه اگ ر ك ار و ش أنی
بدون قصد قرب به خداوند كه هو اآلخر می باشدْ انجام شود  ،منقطع اآلخر و ابتر خواهد بود ؛ از
این رو الزم است هر كاری به نام خدا آغاز شود  ،قهراً چنین كاری بی رجحان نیست ؛ زیرا ك ار
مرجوح كه خدا از آن ناراضی است  ،هرگز به خداوند انتماء و نسبت نمی یابد.
معنای ابتداء كار به نام خدا این نیست كه خصوصِ لفظ « بسم اللّه » در آغ از آن م ورد عنای ت
قرار گیرد ؛ بلكه هرچه مایهٴ تذكّر الهی است  ،هرچند كلمهٴ ویژ ٴ « بسم اللّ ه » نباش د  ،ك افی
است ؛ لذا برخی از ادعیه بدون كلمهٴ « بسم اللّه » و با تحمید  ،تسبیح  ،تكبیر و مانند آن آغ از
می شود كه همگی توجه به اسمی از اسمای حسنا و صفتی از اوصاف علیای الهی است.
چنان كه در امتثال دستور خداوند دربار ٴ حلیّت مذبوح یا منحور و اشتراط آن به تسمیه در آیهٴ
﴿ فكلوا ممّا ذُكر اسم اللّه علیه إن كنتم بِآیاته مؤمنین ﴾  4و آیهٴ ﴿ و التأكلوا ممّا لم یُ ذكر اس م
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المیزان  ،ج  ، 1ص .11
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اللّه علیه و أنّه لفسق 5 ﴾ ...چنین نقل شد  « :شخصی در هنگام ذبح  ،تسبیح یا تكبیر یا تهلی ل ی ا
تحمید خدا نمود ( كافی است یا نه ) ؟ امام ( علیه السالم ) فرمود  « :هذا كله من أسماء اللّ ه  ،ال
بأس به » ؛  6یعنی همهٴ این امور از نامهای الهی است و نام خداوند در همهٴ ای ن كلم ات آم د
است و چنین ذبح و سر بریدنی صحیح و آن مذبوح یا منحور  ،حالل می باشد.
گاهی اسم معنا یا فعل معیّن  ،همرا با لفظ « باء » كه حرف جرّ است  ،ذكر می ش ود ؛ مانن د « :
بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد » و ﴿ إقرء باسم ربّك ال ذی خل ق ﴾ ك ه در ای ن گون ه م وارد ،
ابهامی در تبیین متعلَّق « باء » وجود ندارد و گاهی كار معیّنی به نام خدا شروع شود كه به مثابه
قرینهٴ معیّن می تواند تعیین كنند ٴ متعلّق حرف جرّ باشد ؛ مانند آنك ه كس ی بخواه د س ور ای
تالوت كند یا از جایی برخیزد یا به جایی بنشیند 1و نظی ر آنك ه ذاب ح ی ا ن احر در هنگ ام ذب ح
گوسفند یا نحر شتر می گوید  :بسم اللّه ...؛ یعنی به نام خداوند قرب انی م ی نم ایم و ب ه ن ام او
حیوان را سر می برم و نیز مانند شروع مؤلّف یا مدرّس یا صاحب صنعت معیّن كه در این گون ه
موارد احتمال تعیّن متعلّق حرف جر كامالً بجاست ؛ گرچه احتمال تعلّق آن به متعلّ ق ع ام ك ه در
موارد عمومی محتمل می باشد ؛ نظیر ابتداء  ،استعانت و ، ...معقول خواهد بود.
البته ممكن است متعلَّق محذوف  ،اسم باشد تا جمله اسمیه شود و ممكن است فعل باشد تا جمل ه
فعلیه گردد ؛ مانند  :ابتدائی ( اِبتدایی ثابت كه ظرف مستقر باشد  ،نه لغو ) بسم اللّ ه ، ...ابت دأت
بسم اللّه ...؛ زیرا حرف جرّ نیازمند به متعلَّق است تا از نقص برهد و به تمامیت برسد و این نتیجه
گاهی با اسم معنا حاصل می شود مانند  « :ابتداء » و زمانی با فعل حاصل می گ ردد ؛ مانن د « :
ابتدأتُ » .
بحث پیرامون تعیین متعلَّق  ،از آن جهت است كه حرف جرّ نیازمند به آن اس ت و از ای ن لح ا
تفاوت بین اقسام مجرور نیست ؛ یعنی اگر گفته می شد  « :باللّه »  ،و كلمهٴ « اسم » ذك ر نم ی
شد  ،باز جریان تعیین متعلَّق قابل طرح بود.
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وسائل الشیعه  ،ج  ، 24كتاب الصید والذباحة  ،ابواب الذبح  ،باب  ، 16حدیث .1

1

تفسیر طبری  ،ج  ، 1ص .32

آنچه با ذكر كلمهٴ « اسم » طرح می شود  ،این است كه چرا به جای « باللّ ه »  ،عن وان « بس م
اللّه » انتخاب شد .برخی چنین گفته اند  .1 :برای تبرّك به اسم .2 .برای فرق بین شروع در ك ار
مثالً و بین سوگند ؛ زیرا قَسَم به « اللّه » حاصل می ش ود ؛ ن ه بس م اللّ ه .3 .چ ون اس مْ ع ینِ
مسمّاست  ،تفاوتی بین « اللّه » و بین « بسم اللّه » وجود ندارد .4 .اول با انس به ن ام خداون د ،
دلها از عالیق و سِرها از عوائق صاف شود تا كلمهٴ « اللّه »  ،بر دلِ نَقی و سِرِّ صفی وارد آید.
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محمد بن جریر طبری در جامع البیان فی تأویل القرآن حدیثی را به این مضمون از رسول اك رم (
صلی اهلل علیه و آله و سلم ) نقل می نمای د  « :م ادر حض رت مس یح ( علیهاالس الم ) فرزن د
عیسی ( علیه السالم ) را به مكتب برد تا از آموزگار فنِّ كتابت آموزد .معلّ م گف ت  :بن ویس «
بسم »  .عیسی ( علیه السالم ) فرمود  « :بسم چیست ؟ » معلّم گفت  :نمی دانم .عیسی فرمود « :
باء »  ،بهاء خداست  « ،سین »  ،سناء اوست و « میم »  ،مملكت او » .
آنگا طبری چنین گفت  :می ترسم گزارشگر به غلط نقل كرد باشد و منظور معلّم  ،ب  ،س  ،م
 ،بود است ؛ آن طوری كه كودكان را در مكتبْ حروفِ اَبی جاد ( ابجد )  ،یاد می دهن د ؛ راوی
حدیث اشتبا نمود و حروف سه گانهٴ مزبور را متصالً به صورت « بسم » نقل نمود ؛ زیرا تأویل
منقول یاد شد  ،هرگز با كلمهٴ « بسم اللّه الرحمن ال رحیم » ب ه م وازین لغ ت ع رب هماهن
نخواهد بود.

2

جناب محی الدین عربی  ،متعلق حرف جرّ را در هر سور ای كه آغاز آن « حمد » اس ت  ،فعل ی
از ماد ٴ « حمد » می داند ؛ مانند  :حَمَدْتُه  ،اَحْمَد  .13مولی عب دالرزاق كاش انی متعلّ ق آن را در
تأویالت خود « أبدءُ » و « أقرء »  ،دانست ؛ البته وی منظور از « اسم » را صورت نوعی انسان
كاملِ جامعِ رحمت رحمانی و رحیمی دانست كه مظهر ذات الهی است و اسم اعظم می باشد.
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قُشیری در تفسیر  ،لطائف اإلشارات  ،ج  ، 1ص .44

2

تفسیر طبری  ،ج  ، 1ص  42با اندكی تغییر.
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ایجاز البیان فى الترجمة عن القرآن  ،مطبوع در هامش تفسیر و اشارات ابن عربی  ،ج  ، 1ص .21

11

تأویالت  ،ج  ، 1ص .1

11

در برخی از نصوص  ،چنان كه در مبحث روایی خواهد آمد  ،چنین وارد شد  :بسم اللّه  ،یعن ی «
اَسِمُ علی نَفْسى بسِمَةٍ من سِماتِ اللّه » ؛ بنابراین متعلق حرف جر كه مح ذوف اس ت  ،مش تق از
مادّ « اسم » می باشد و گویند یا نویسند در ص دد آن اس ت ك ه خ ود را ب ه نش انهٴ بن دگی
خداوند موسوم سازد.
الزم است در حین این گفتار  ،كوشا باشد كه نمونه ای از اوصاف الهی را در خود ایجاد كن د.
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به هر تقدیر  ،اگر متعلق « با » از ماد ٴ قرائت یا هر ماد ٴ مناسب دیگر باش د  ،چ ون اس م دارای
مراتب است  ،قرائت یا كار مناسب دیگر نیز دارای درجات خواهد بود و گویند ٴ « بسم اللّه » با
هر درجه ای كه شروع نماید  ،مطابق همان مرتبه كار خاص خود را ادامه م ی ده د  ،چن ان ك ه
وارد شد  « :إقرء و ارق »  13؛ یعنی بخوان و باال برو.
نكته ای كه توجه به آن سودمند می باشد  ،این است كه قرآن كریم از آن جهت كه كالم خداوند
است و متكلم آن با ایجاد این حروف و كلمات  ،كتاب تدوینی را فراهم نمود  ،صبغهٴ تعلیم دارد
و از آن جهت كه بندگان خدا آن را تالوت می نمایند و معانی آن را فرا می گیرند و با عمل ب ه
محتوای آن تزكیه می شوند  ،صبغهٴ تعلّم دارد ؛ لذا هنگامی كه خداوند می فرماید  :بس م اللّ ه ،
نباید متعلَّق آن را استعانت و مانند آن دانست ؛ اما هنگامی كه بندگان خدا آن را تلفظ می كنند ،
متعلّق آن می تواند مادّ ٴ استعانت و نظیر آن باشد.
به هر تقدیر  ،چون كلمهٴ بسم اللّه جزء سور و نیز جزء قرآن است  ،اگر به منظ ور اس تعانت ی ا
عنوان دیگر قرائت شود  ،گرچه از لحا لفظ شامل حال خود نمی شود  ،ول ی از جه ت م الك ،
خود را نیز در بر می گیرد ؛ یعنی استعانت از خداوند  ،همان طوری ك ه نس بت ب ه س ایر اج زاء
سور و همچنین سایر كلمات قرآن مجید محقق می باشد  ،نسبت به خ ودِ بس م اللّ ه ه م محق ق
خواهد بود ؛ حتی در ابتداء به نام خداوند  ،باید نام اله ی را س رآغاز افتت اح و ابت داء تس میه و
بسمله دانست.
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تفسیر بیان السعادة فى مقامات العبادة  ،ج  ، 1ص .25
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بحار األنوار  ،ج  ، 1ص .133

آری  ،اگر بسم اللّه جزء سور نبود و خارج از قرآن بود  ،می توانست به عنوان ابتداء به نام خدا
قرار گیرد و با افتتاح آن  ،سور شروع شود.
به هر حال  ،تسمیهٴ الهی  ،مفتاح هر دَرِ بسته و كلید ه ر مخ زن م ی باش د ؛ چن ان ك ه نظ امی
گنجوی در آغاز مخزن االَسرار می گوید :
بسم اللّه الرحمن الرحیم ٭٭٭٭ هست كلید در گنج حكیم
در طلیعهٴ لیلی و مجنون چنین می سراید :
ای نام تو بهترین سرآغاز ٭٭٭٭ بی نام تو نامه كی كنم باز
در آغاز هفت پیكر می سراید :
ای جهان دید بودِ خویش از تو ٭٭٭٭ هیچ بودی نبودْ پیش از تو
در هدایتْ بدایتِ همه چیز ٭٭٭٭ در نهایتْ نهایتِ همه چیز
در مبدأ اسكندرنامه چنین می فرماید :
خدایا جهان پادشاهی تراست ٭٭٭٭ ز ما خدمت آید خدایی تراست
پنا بلندی و پستی تویی ٭٭٭٭ همه نیستند آنچه هستی تویی
در آغاز اقبالنامه مشابه طلیعهٴ مخزن األسرار چنین سرود است :
خرد هر كجا گنجی آرد پدید ٭٭٭٭ ز نام خدا سازد آن را كلید
خدای خرد بخش بِخْرَد نواز ٭٭٭٭ همان ناخردمند را چار ساز
البته بینش توحیدی همهٴ سرایندگان ادب پرور یك سان نیست ؛ لذا آنچه جناب حكیم ابوالقاس م
فردوسی فرمود است :
به نام خداوند جان و خرد ٭٭٭٭ كزین برتر اندیشه بر نگذرد
با آنچه جناب شیخ محمود شبستری فرمود است  ،همتای هم نیستند :
به نام آنكه جان را فكرت آموخت ٭٭٭٭ چراغ دل به نور جان برافروخت
زیرا گرچه فردوسی خداوند را خالق جان و خالق خرد نامید  ،اما مطلب سوم ك ه تنظ یم رابط هٴ
بین جان اندیشور و بین اندیشه است  ،در نظم دلپذیر وی نیامد ؛ لیكن عارف شبستر  ،گذش ته از

اشار ٴ ضمنی به خالقیت خداوند نسبت ب ه مطل ب اول و دوم  ،یعن ی آف رینش ج ان و آف رینش
فكرت و اندیشه  ،به مطلب سوم عنایت نمود و آن اینكه به ربوبیت خداون د در تعل یم انس ان و
ایجاد فروغ اندیشه در جان اندیشور توجه نمود تا كسی نپندارد كه گرچه خداون د اص ل ج ان و
اصل علم را آفرید ؛ لیكن فراگیری علم از ناحیهٴ خودِ روح انسانی انجام می شود و دانش مند در
تعلّم  ،محتاج به افاضهٴ علم از خداوند نیست .خالصه آنكه فردوسی ( قدّس س رّ ) ب ه دو حب ل
بسیط اشار فرمود است و شبستری به دو حبل بسیط و یك حبل تألیفی.
به هر تقدیر  ،عرفان گلشن راز مشهود صاحب دالن است ؛ چن ان ك ه حماس هٴ ش اهنامه معل وم
صاحب نظران و هر دو در ساحت توحید الهی به نظم منضود می پردازند ؛ گرچه امتی از بَصَ ر از
نَظَر را نباید از نظر دور داشت و رجحان بَصر بر نظر را باید مقتضای بصیرت دانست.
مناسب است عنان كالم از مسیر مشهورْ عدول نكند و به معبر مستور وارد نگردد ك ه كامیاب ان
از آن  ،اندكی از راهیان طریقِ معرفت و قلیلی از سالكان صراطِ عبادت شكری و مس افت حُبّ ی
می باشند .آری  ،حرّیت از غیر حمدْ بهر ٴ بندگان اج وف نخواه د ش د و ش هود ش هید مطل ق ،
نصیب هر اَكمه و اَعور و اَحول و اعما نمی باشد.

