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تاريخ دريافت ،1395/6/7 :تاريخ پذيرش1396/6/29 :

چکیده
سالم واژهای است قرآنی با  43بار تکرار و پنج جلوه معنايی که خداوند ،انبیای خود را با آن درود گفته
و مردمان را در جهت تحیّت به آن فرمان داده است .اين واژه در ساختهای گوناگون صرفی و وجوه
متعدد نحوی در قرآن آمده است .بررسی وجوه اعرابی و ساختهای صرفی اين واژه و کشف رابطة
معنايی آن ،رسالت اين مقاله است تا با شیوة تحلیلی پاسخی بر اين تفاوتها بیابد .افق نگاه اين مقاله
آرای طوسی و گاه مقايسه با آرای ديگران بوده و دريافته که بافت متن سوره و نوع مخاطب آن ،در
ساخت صرفی خاص اين واژه و داللت آن تأثیر مستقیم دارد و گاه در يک آيه و در يک اسلوب دو جلوة
اعرابی را شاهديم که اين خود بیانگر يکی از جنبههای اعجاز ساختاری قرآن بوده و بررسی ادبی آن در
حوزههای صرف و نحو و بالغت در اين مقاله آمده است.
واژه های کلیدی :معناشناسی ،قرآن ،سالم ،تفسیر تبیان ،تحیّت.

* .رايانامة نويسندة مسئول:

sahlavannoor@yahoo.com
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 .1مقدمه
سالم واژهای مینوی و عرشی است که نام ربّانی بوده و در هر رابطهای نخستین کالم
است .اين واژة مقدس در میان مسلمانان تأثیری از مذهب ،قومیّت ،ملیّت ،نژاد و رنگ
نپذيرفته و وحدت ارتباط کالمی میان مسلمانان را سبب شده است .سالمکننده عملی
استحبابی و پرفضیلت انجام داده و مخاطب آن بايد پاسخی واجب و الزم ،افزونتر و
زيباتر به آن داشته باشد «
پیامبر(ص) فرمودند« :

» (نساء.)86 :
» (ابن هشام انصاری )394 :1979 ،پیش از هر سخن

کالمتان را با سالم آغاز کنید و امام صادق(ع) فرمودند :چون شخصی بدون سالم ،کالم
(ع)
خود را آغاز کرد ،او را جواب ندهید (کلینی ،بیتا .)64/2 :فرمايش پیامبر(ص) و امام صادق
اهمیّت و عظمت سالمکردن را در محافل رسمی و ديدارهای خصوصی و در هر ارتباطی،
هرچند کوتاه بیان میکند .سالم سرآغاز هر گفتوگو و بیانگر تواضع سالمکننده و
لطافتبخش فضای انس و مودّت و زمینهساز ارتباط انسانی محترمانه ،مؤثر و سازنده
است .سالم آنگاه عظمت خود را مینماياند که از سوی خداوند بر بندگان خاص و
برگزيدهاش باشد؛ آنان که به نبوت برگزيده شدند ،به رسالت شرافت يافتند و مخاطبان
سالم رحمانی شدند .سالم ،درود بهشتیان به همديگر ،نتیجة تالش و آگاهیبخشی
پیامبران ،گفتة خدا و دعای مؤمنان برای معاندان و جاهالن است «
» (فرقان)63 :

اين واژه  43بار در قرآن کريم آمده است (عبدالباقی 452 :1374 ،و )453؛ گاه بهصورت
مفرد ،مانند «
» (انعام )54 :و گاه بهصورت ترکیب اضافی آمده است؛ مانند «
 )16و «

» (مائده:

» (يونس.)25 :

اين واژه ،معنايی فراتر از درود و تحیّت دارد و گسترة معنايی آن در قرآن پردامنه و
وسیع است؛ پس نمیتواند تنها جايگزينی برای مصطلحات دورة پیش از اسالم ،چون
«

»«

»و«

» (ازهری )188 :1421 ،باشد .برای دريافت
1

حوزة معنايی اين کلمه در قرآن و همچنین معناشناسی آن با توجه به بافت و ساخت،
بر آنیم تا بیابیم که آيا ساخت و بافت در معنا دخیل است؟ چرا در شرايط يکسان بافتی،
ساختها متفاوتاند؟ چرا در قرآن ،سالم ربّانی در روزهای خاص آمده است؟
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اين مقاله به دنبال آن است تا ضمن پاسخدادن به اين سؤاالت به پارهای از نکات
ادبی برخی از آياتی که اين کلیدواژه را در خود دارند ،بپردازد و عالوه بر بیان آدابی از
سالم ،نکاتی را در باب معناشناسی اين کلیدواژه بیان کند.
دربارة سالم ،تاکنون مقاالت زير نگارش و چاپشده است« .1 :سالم در اسالم»:
نوشتة حسین چوبین .اين مقاله که در مجلة دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شمارة 148
به چاپ رسیده است ،به بررسی اخالقی اين واژه در قرآن پرداخته است؛ « .2معانی واژة
سالم در قرآن» و «بررسی و مواضع سالم و مشتقات آن در قرآن کريم» نوشتة علیرضا
صالحی .اين مقاالت که به ترتیب در مجلة صحیفة مبین شمارة  40و مجله علوم
اسالمی شمارة  18چاپ شده است ،به جنبة معرفتشناسی مفردات قرآن و مشتقات آن
در واژة سالم پرداخته است .نويسندگان ضمن پاسداشت اين تالشها ،زاوية نگاه مقالة
حاضر را با آثار منتشرشده از جهت نوع نگاه ،متفاوت و از زاوية معناشناسی ،به نحوی
مکمل تالشهای انجامشده میدانیم؛ چراکه در اين مقاله اين موضوع از منظر رابطه نحو
و بالغت و تأثیر بافت برساخت و معنا ،در آيینة تفسیر تبیان شیخ طوسی بررسی و
تحلیلشده است.
 .2سالم در حوزة لفظ و معنا
در معنای واژة «سالم» در لسانالعرب چنین آمده است :سالم و سالمت به معنای منزه
شدن است و «

» ،يعنی از دست او رهايی يافت و نجات پیدا کرد .ابن اعرابی

میگويد :سالم يعنی تندرستی و همچنین نام درختی است و سالم در قرآن آنگاه که
» ،به معنای بیزاری جستن و منزه-

خداوند می فرمايد« :

بودن است؛ يعنی اينکه هیچ خیر و شرّی در میان ما و شما نیست .ابن عرفه میگويد:
«

» ،يعنی گفتاری بگويید که در آن صلحجويی باشد و تجاوز و تعدی نباشد.

درود تازيان در جاهلیت «
«

»و«

» بود .اسالم با ظهورش جملة

» را جايگزين عبارات ديگر کرد و به اظهار و گفتن آن فرمان داد (ابن منظور،

 :1414ذيل سلم).

در المفردات ذيل واژة «سَلَمَ» اين چنین آمده است« « :
» قال« :بقلبٍ سلیم» (شعراء  )89و «
«

» (الحجر)46 :

» (بقره)71 :

«

»

 /252بررسی معناشناسی واژه سالم در تفسیر تبیان شیخ طوسی

(هود)48 :

«

» (انعام( »)127 :راغب اصفهانی:1992 ،

.)421
راغب همچنین سالم را با سالمتی مترادف میداند و آن را به پاکی و منزهبودن از
عیوب ظاهری و باطنی معنا میکند و در اين معنا به آيات قرآن استشهاد کرده است« :
» (يونس .)25 :او بهشت را بهسبب نعمتهای خاصش که سالمتی
مطلق است« ،

» خوانده است؛ چراکه در بهشت زندگی جاودانه ،ثروت بدون

فقر ،عزت بی ذلت و سالمتی بدون مرض وجود دارد و اين کمال مطلق سالمتی است.
برخی سالم را جمع «

» دانسته و آن را به معنای درود گرفتهاند و برخی ديگر،

همچون ابنقتیبه (م276 :ق) سالم و سالمة را دو گويش دانستهاند؛ چون «
».
تُحَیِّی
(ابنمنظور :1414 ،ذيل سلم)

غالباَ در مراثی برای تحیت و سالم ،از تعبیر «

» استفاده میکنند و

معتقدند در سالمکردن به زندگان که توقع جواب داريم ،تعبیر «
است و در سالمگفتن و دعاکردن بر مردگان «

» درست

»؛ چراکه از مرده انتظار نمی-

رود سالم را پاسخ گويد.
(همان)

ابن منظور از قول محمد بن يزيد میآورد که سالم در لغت عرب به چهار معنی آمده
است .1 :سالم مصدر سَلَّمَ و جمع آن سالمة است؛  .2نامی از نامهای باریتعالی است؛ .3
نام درختی است؛  .4دعايی است در حق انسان ،برای اينکه از هر آفتی در دين و جان
در امان باشد و تأويل چنین دعايی «تخلیص» ،يعنی خالصشدن برای خداست (همان:
ذيل سالم).

شیخ طوسی در تفسیر تبیان عالوه بر پرداختن به قرائتها ،به علم صرف و اشتقاق
نیز اهتمام دارد و در بررسی ريشهای ،بسیار با دقت عمل میکند .وی در بررسی معنای
واژة سالم ذيل آية  54سورة انعام اين چنین میآورد .1 :سالم مصدری است برای دعا.
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برای انسان میآيد و مراد از آن ،اين است که دين و جان انسان در سالمت و امنیت
باشد؛  .2سالم نامی از نامهای خداوند است و معنای آن صاحب سالم بودن است؛ يعنی
کسی که مالک سالمت و امنیت و رهايیبخش از ناپسندیهاست؛  .3سالم نام درختی
است؛ از اين جهت که به واسطة دور بودن از آفتها آن درخت تنومند است و هرگاه نام
سنگ باشد ،به معنی سختی و استحکام و دور بودن از نرمی و سستی است .همچنین
سالم به معنی آشتی و صلح است؛ چراکه صلح ،يعنی دور بودن از شر و بدی و همچنین
4
به دلوی که تنها يک بند داشته باشد ،سالم گويند (طوسی.)150/4 :1409 ،
 .3سالم در دو ساخت معرفه و نکره
واژة «سالم» در قرآن کريم بهصورتهای نکره و معرفه آمده است .حال در اينجا اين
پرسش مطرح می شود که آيا اين ترکیب و ساختهای متفاوت ،معانی مختلفی دارند و
يا در معنا يکسان و متحدند و تنها ساختوارة متفاوت دارند؟
شیخ طوسی معتقد است که «سالم» غالباً بدون «ال» و در معنی دعا بهکار میرود
» (خیر ببینی) و در قرآن کريم هم غالباً اينگونه آمده است؛

مانند تعبیر «
مانند «

» (صافات« ،)109 :

» (صافات« ،)79 :

» (نمل)59 :؛ البته شیخ طوسی نقلی را

» (رعد )26 :و «
بیان میکند که برخی از قبايل عرب میگويند «
«

» و برخی ديگر میگويند

»؛ آنان که سالم را با «ال» بهکار میبرند« ،ال» را عهد ذهنی میدانند و

ديگران ارادة نکره میکنند و سالم را بدون « ال» میآورند (طوسی.)24/6 :1409 ،
ابنمنظور در بیان وجوه متفاوت اين گزاره میگويد :شايسته است در ابتدا با گزارة
» آغاز کنیم و با «

«

» بدرود گويیم که در اين صورت «ال» از

نوع عهد ذکری است ( :1414ذيل سلم).
طوسی میگويد :گروهی از اعراب «

» را بدون «ال» و «تنوين» بهکار

میبرند که توجیه آنان اين گونه است .1 :حذف زيادتی از کلمه مانند «
«

»(

»(

)،

)؛  .2کثرت استعمال ،حذف «ال» را از «السالم» جايز کرده است؛ مانند

حذف «ال» از «اللّهم» و گفتن «الهم» در بیت زير (طوسی:)26/6 :1409 ،
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در برخی قرائتها سالم را بدون الف بهصورت «سلم» خواندهاند و برای اين قرائت دو
توجیه آوردهاند« .1 :سلم» قرائتی ديگر از «سالم» است؛ مانند حِلّ و حَالل -حِرم و
حَرام:
6

(زمخشری)409/2 :1407 ،

« .2سِلم» به معنی صلح و دوستی ،ضد کینه و دشمنی است؛ يعنی در واقع همان
معنای سالمتی و امنیت از عیب و نقص را در درون خود دارد.
دربارة معانی سالم می-

سیدعبدالحسین طیب در تفسیر

آورد :سالم عالوه بر آنکه نام خداوند است ،سه معنا دارد .1 :دعاست؛ به معنی خداوند
شما را سالمت بدارد .2 ،وعد است؛ يعنی از جانب من ايمن و در سالمتايد .3 ،اخبار به
معنای شکر است؛ يعنی الحمداهلل که شما سالمتايد (.)86:7،1378
 .4تفاوت معنایی سالم در اثر تفاوت اعرابی (مبنایی)
در سورة هود آية  69اينگونه آمده است« :
» :فرستادگان ما [فرشتگان] برای ابراهیم
بشارت آوردند وگفتند« :سالم!» و او نیز گفت «سالم» .همانگونه که مشاهده میشود
در اين آيه لفظ سالم دوبار پس از فعل «قال» آمده است ،امّا با توجه به تشابه تام
شرايط ،چرا اعرابها متفاوت است؟ در پاسخ به اين سوال ديدگاهها متفاوت و متنوع
است که به پارهای از آنها اشاره میشود:
 .1شیخ طوسی بر آن است که در «

» عین گفتة فرشتگان را بیان نمیکند،

بلکه معنی گفتار آنان را میآورد؛ مانند اينکه در جواب گويندة کلمة «
بگويیم «قلتَ حقاً» يا «قلتَ اخالصاً» ،اما در «

»،

» ،بخشی از جملة گفته شده را

آورده و از اينرو با حرکت رفع آورده است؛ يعنی قال ابراهیم «
يعنی «علیکم» حذف شده است .همچنین میتوان مبتدايی چون «

و خبر،
» يا «

» را

محذوف دانست (امری سالم) (طوسی.)25/2 :1409 ،

 .2زمخشری میگويد« :

» در گزارة اول از باب مفعول مطلق «

بوده و منصوب است و دربارة «

» با طوسی هم نظر است (زمخشری.)409/2 :1407 ،

»
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 .3در تفسیر اطیب البیان اين چنین آمده است که «

» ،منظور اين

نیست که کلمة «سالم» را گفته باشند ،بلکه مقصود اين است که درود گفتند به يکی از
صیغههای سالم؛ مانند السالم علیک ،سالم علیک ،السالم علیکم ،سالم علیکم و حضرت
ابراهیم نفرموده است سالم ،بلکه يا يکی از صیغههای مذکور يا با تقديم علیک يا
علیکمالسالم جواب سالم آنها را داده است (طیب.)87/7 :1378 ،
 .4در تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان آمده است که نصب «سالماً» با تقدير فعل
داللت بر حدوث دارد ،ولی رفع آن داللت بر دوام و ثبوت دارد (نیشابوری.)36/4 :1416 ،
 .5سیوطی در االتقان با عنوان «

» از قول ابن عطیه نقل میکند که

روش بیان واجبات در قرآن ،آوردن آنها بهصورت مرفوع است؛ مانند «
» (بقره )229 :و روش بیان مستحبات در قرآن آوردن آنها بهصورت
منصوب است؛ پس در آية «

» (هود)69 :؛ اولی ،يعنی سالمکردن

مستحب است و دومی ،يعنی پاسخدادن واجب است (سیوطی .)379 :1367 ،در سورة
ذاريات نیز عبارتی همچون سورة هود وجود دارد که میفرمايد« :
» (ذاريات :)25 :در آن زمان که بر آنها وارد شدند و گفتند:
سالم بر تو ،او گفت :سالم بر شما که جمعیتی ناشناختهايد!
عالمه طباطبايی در المیزان اينگونه بیان میدارد که کلمة «سالم» مقول قول
مالئکه است که تقدير آن «

» است و لذا بهصورت منصوب آمده است،

اما پاسخ حضرت ابراهیم(ع) «قال سالمٌ» بهصورت مرفوع ،مبتدايی است که خبرش
محذوف است« .سالمٌ علیکم» در قالب جملة اسمیه آمده تا پاسخی بهتر به سالم آنان
داده باشد؛ چراکه فعل مالئکه بهصورت جملة فعلیه و حدوثی صادر شده و پاسخ حضرت
(ع)
ابراهیم مبین دوام و ثبات است؛ چون بهصورت جملة اسمیه آمده است (طباطبايی،
 .)566/18 :1374در واقع عالمه اشاره دارند به اين آية قرآن که میفرمايد« :
» (نساء :)86 :هرگاه به شما تحیت گويند ،پاسخ آن را
بهتر از آن بدهید يا [دستکم] به همانگونه پاسخ گويید.
رضی در شرح کافیه میگويد :در جملة «سالمٌ علیکَ» ،سالم مصدری جايگزين شده
برای فعل است .در گزارة «سَلّمَکَ اهللُ» ،يعنی خدا تو را به سالمت دارد که فعل حذف و
مصدر جانشین آن شده است ،ولی داللت آن حدوثی است؛ پس برای ارادة ثبوت و
استمرار آن را مرفوع میسازيم و بهصورت «سالمٌ علیک» بهکار می بريم (.)96/1 :1979
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سامرايی در باب نکره آوردن «سالم» و اعراب آن میگويد :فعل بر حدوث داللت
دارد و گاه الزم است برای معنای ثبوت ،جملة فعلیه را به اسمیه تبديل کنیم؛ از اين رو
جمله «

» به جملة اسمیة «سالمٌ علیک» تبديل شده تا معنای ثبوتی را بیان

کند و گاه جملة «سالماً علیک» به جای جملة فعلیه میآيد که مصدرِ منصوب جانشین
فعل شده است و همان معنای حدوثی را دارد (.)169 :2007
در مطالعة بالغی اين آيه نیز درمیيابیم که در اين آية شريفه استیناف بالغی وجود
دارد؛ يعنی اين سؤال به ذهن میآيد که حضرت ابراهیم(ع) در پاسخ سالم فرشتگان چه
گفت؟ آنگاه قرآن پاسخی را بیان میدارد که متناسب با اقتضای شرايط باشد؛ يعنی
دربردارندة تعجب ،تکريم ،استفهام ،ترس و ادب باشد؛ از اين رو «سالمٌ» بهصورت نکره و
مرفوع آمده است تا بیانگر تعظیم ،تعجب و ترس باشد تا رعايت ادب و احترام را برساند
و از طرفی بهصورت جملة اسمیه آمده است تا ثبوت و استمرار را دربرداشته باشد؛
چراکه قرآن دستور داده است که تحیّت را نیکوتر پاسخ گويید .از سويی ديگر ،از میان
تمام وجوه اعرابی متصور برای «سالمٌ» ،به نظر میآيد که بهتر باشد «سالمٌ» را مبتدا
برای خبر محذوف در نظر بگیريم؛ زيرا .1 :مسوغ ابتدا به نکره که دعايی بودن است را
دارد؛  .2حذف خبر کاربرد قرآنی دارد؛ مانند «

» (يوسف)18 :؛  .3اقتضای جمله

حیرت و تعجب حضرت ابراهیم(ع) است و اين خود زمینهساز ايجاز است؛ پس حذف خبر
نیکوتر مینمايد.
 .5سالم؛ یک معنا در دو تعبیر
«

» (مريم :)15 :سالم بر او ،آن روز که

تولد يافت ،آن روز که میمیرد ،آن روز که زنده ،برانگیخته میشود!
«

» (مريم )33 :و سالم [خدا] بر من

در آن روز که متولد شدم و در آن روز که میمیرم و آن روز که زنده ،برانگیخته خواهم
شد!
واژة «سالم» در اين دو آيه در گزارههايی که تقريباً در معنا مشترکاند ،با دو تعبیر
آمده است :يکی بهصورت نکرة «سالمٌ» و ديگری بهصورت معرفة «السالمُ» .آيا اين
تفاوت مبنايی ،تفاوت معنايی هم ايجاد میکند؟ اگر تفاوتی وجود دارد ،تفاوت آن
چیست؟ و اگر کامالً مشابهاند ،راز تفاوت ساختاری آنها کدام است؟
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از مضمون دو آية  15و  33سورة مريم و آيات قبل و بعد از آن چنین برمیآيد که
در سه روز خاص و سه موقعیت مهم بر دو پیامبر خدا سالم گفته شده است؛ با اين
تفاوت که در آية اوّل سالمکننده خداوند است و حضرت يحیی(ع) مخاطب سالم الهی و
در آية بعد ،حضرت مسیح(ع) خود را خطاب قرار داده و بر خود درود میفرستد .تفاوت
ساختاری اين دو سالم حاکی از آن است که «سالم» بهصورت نکره از «السالم» به-
صورت معرفه برتر است؛ چراکه «سالم» دربردارندة دعاست و در دعا ،آوردن مصدر به-
صورت نکره اولی و بهتر است؛ مانند «

» يا «

» .اين مطلب را شیخ

طوسی در تفسیر تبیان پذيرفته و بیان میدارد که سالم در قرآن بیشتر بهصورت نکره
در ابتدای کالم آمده است؛ مانند «

» (يس )58 :و هرگاه که به-

صورت معرفه ،يعنی اسم جنس میآيد ،همان فايدة نکرهبودن را دارد و معرفه آمدنش
7
در آية  33بهخاطر ذکر آن در آية  15اين سوره است (طوسی.)125/7 :1409 ،
سالم نکره آمده است؛ بدينجهت که بهصورت نکره در ترکیب «سالمٌ علیکم» در
قرآن بیشتر بهکار رفته است .در تفاوت میان معرفه و نکرهبودن واژة «سالم» در دو آية
يادشده ،ديدگاههای متفاوتی ابراز شده است که به پارهای از آنها اشاره میشود .1 :نکره
و معرفه در چنین حالتی ،تفاوت معنايی ندارد (عکبری ،بیتا)252/1 :؛ « .2ال» در آية دوم
عهد ذکری است؛ زيرا چنین عبارتی در همین سوره در آية  15برای حضرت يحیی آمده
است و تکرار آن باعث نزديکشدن به معرفه میشود و همچنین گفتهاند سالم اوّل چون
از خداست ،کم آن بسیار است؛ پس نکره آمده است (نیشابوری)834/4 :1416 ،؛ « .3ال» از
نوع جنس است و افادة عمومیت و جنس دارد (طباطبايی)62/14 :1374 ،؛ « .4ال» از نوع
جنس است وتعريض دارد؛ يعنی حضرت عیسی(ع) عمومیت سالم را برای خود و ضد آن
را برای دشمنانش میخواهد (قمی مشهدی)231/8 :1368 ،؛  .5چون عیسی(ع) پدر نداشت و
حمل ،وضع و تولدش سیر طبیعی نداشت ،سالمتی و سالم از جانب حق ،ويژة اوست
(طیب)483/8 :1378 ،؛  .6ابن هشام در مغنی يکی از مسوغات ابتدا به نکره را جايی برمی-
شمرد که مصدر در معنای فعل ظاهر شود و از آن ارادة دعا شود؛ مانند «
(مطففین )1 :يا «

»

» (صافات( )130:ابن هشام انصاری.)612 :1979،

مال فتحاله کاشانی در تفسیر

میگويد :در خبر است که روزی حضرت

يحیی(ع) به حضرت عیسی(ع) گفت :تو برتر از منی؛ پس نزد خدا شفیع من باش! حضرت
عیسی(ع) پاسخ داد :تو به ز منی؛ چراکه خدا بر تو سالم کرد و من بر خود سالم گفتم
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( .)185/3 :1373از مجموعه ديدگاههای ذکرشده برمیآيد که «سالم» در حالت نکره،
عالوه بر معنای اصلی خود ،به نوعی فخامت ،مبالغه و کمال معنايی را هم دربردارد.
 .6نتیجه
آنچه در اين بررسی چندجانبه به دست آمد ،بیانگر اين است که ساخت يک واژه در
بافت يک جمله در قرآن با توجه به اقتضائات جمله و به ضرورت معنا و نیاز معنايی
پديد آمده و اين خود وجهی از اعجاز بیانی قرآن است که میتواند در واژههای ديگر نیز
بررسی و پژوهش شود .در اين مقاله واژة سالم از اين زوايه مطالعه و مشخص شد که:
 .1سالم در فرهنگ قرآنی غالباً بهصورت نکره بهکار رفته تا هم بیانگر مبالغه و کمال
باشد و هم تعظیم و تفخیم را دربرداشته باشد .غالب سالمهای الهی بر انبیاء عظام و
کروبیّان در قرآن اينگونه بهکار رفته است.
 .2اين که واژة سالم در يک آيه ،بهصورت نکره و در آيهای ديگر بهصورت معرفه آمده
است ،به سیاق آيات ما قبل بستگی داشته و با در نظر گرفتن سوره به عنوان متنی
يکپارچه ،درمیيابیم که نکرهآوردن آن دربردارندة نوعی تعظیم و تکريم است و معرفه-
آمدنش به علت عهد ذکری است؛ و اين خود يکپارچگی معنا و وابستگی و همبستگی
آيات را در يک سوره میرساند.
 .3در سورة هود تفاوت اعرابی واژة سالم در آية  69حکايت از متفاوتبودن گزارهها
دارد؛ زيرا در گزارة اوّل طلبی است و به عنوان مفعول مطلق برای فعل محذوف بهصورت
منصوب آمده است و در ادامه گزارة بعد ،خبری است و به عنوان مبتدا برای خبر
محذوف بهصورت مرفوع ذکر شده است.
پینوشت
 .1منظور از بافت ،جایگاه کلمه در جمله با توجه به نحو است و مقصود از ساخت ،ساختار صرفی و
اشتقاقی کلمه است.
 .2ام بکر را تحیّتی با سالم گفتی ،آیا جز از قوم و قبیلهات اینگونه سالمی برای تو هست؟
 .3سالم پادشاه بر تو باد و خدا بر این کهنه پوستین برکت دهد!
.4
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 .5این بیت در تبیان طوسی آمده و شاعر آن مجهول است .ترجمة بیت از این قرار است :خدایا ،خدایا!
عامر فرتوت اسب و بز را با هم در اصطبل کرده است.
 .6در دیار محبوب گذر کردیم و یارمان را گفتیم با ما مهربان باش! پس بر ما سالم کرد و دندانهایش
چون برق در میان ابرها درخشید و پنهان شد .این بیت در تبیان به این صورت آمده است:
.7

منابع
قرآن کریم.
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