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 مقدمه .1

نخستین کالم  یا رابطهنام ربّانی بوده و در هر مینوی و عرشی است که  یا واژهسالم  

 رنگ و نژاد ،تیّمل ،تیّقوم ری از مذهب،مقدس در میان مسلمانان تأثی است. اين واژة

عملی  کنندهسالممیان مسلمانان را سبب شده است.  وحدت ارتباط کالمینپذيرفته و 

و  تر افزون پاسخی واجب و الزم، دانجام داده و مخاطب آن باي لتیپرفضاستحبابی و 

. (86: )نساء «» باشدزيباتر به آن داشته 

از هر سخن  شیپ (394 :1979 ،انصاریابن هشام ) «» فرمودند:ص( )امبریپ

 کالم چون شخصی بدون سالم، :فرمودند ع()صادقکالمتان را با سالم آغاز کنید و امام 

 ع()صادقامام  و ص()امبریپفرمايش  .(2/64: تا یب، کلینی) دیندهخود را آغاز کرد، او را جواب 

 ،کردن را در محافل رسمی و ديدارهای خصوصی و در هر ارتباطیت و عظمت سالماهمیّ

کننده و بیانگر تواضع سالم و وگو گفتهر  سرآغازسالم  .کند یمکوتاه بیان  هرچند

و سازنده  مؤثر انسانی محترمانه، ارتباط ساز نهیزمو  بخش فضای انس و مودّتلطافت

که از سوی خداوند بر بندگان خاص و  اندينما یمگاه عظمت خود را است. سالم آن

 مخاطبان و ندبه رسالت شرافت يافت شدند، برگزيده آنان که به نبوت ؛اش باشدبرگزيده

بخشی یآگاه وتالش  ةجینت به همديگر،سالم، درود بهشتیان  سالم رحمانی شدند.

» است جاهالن و برای معاندان مؤمناندعای خدا و  ةگفت ،پیامبران

 (63: فرقان) «

 صورت بهگاه  ؛(453 و 452: 1374 ،الباقیبدع) استکريم آمده  قرآن در بار 43اين واژه  

» مانند ،مفرد

: )مائده «»مانند  ؛آمده است ترکیب اضافی صورت بهو گاه  (54: )انعام «

 .(25: )يونس «»و  (16

و  پردامنهمعنايی آن در قرآن  ةگسترو  ردمعنايی فراتر از درود و تحیّت دااين واژه،  

چون  ،پیش از اسالم ةدورصطلحات نها جايگزينی برای مت تواند ینمپس  ؛وسیع است

رای دريافت ب .باشد (188: 1421 ،ازهری)« » و« »« »

 1،آن با توجه به بافت و ساخت یمعناشناسمعنايی اين کلمه در قرآن و همچنین  ةحوز

 ر شرايط يکسان بافتی،چرا د که آيا ساخت و بافت در معنا دخیل است؟ بیابیمآنیم تا  بر

 در روزهای خاص آمده است؟ یانربّسالم  ،در قرآن چرا ؟اند متفاوت ها ساخت
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از نکات  یا پارهبه  سؤاالتبه اين  دادنآن است تا ضمن پاسخ دنبال بهاين مقاله 

و عالوه بر بیان آدابی از  بپردازد ،دارند خودرا در  دواژهیکلآياتی که اين برخی از  ادبی

 .کندبیان  دواژهیکلاين  یمعناشناسدر باب  نکاتی را سالم،

: «سالم در اسالم» .1: است شده چاپمقاالت زير نگارش و  تاکنون ،سالم بارةدر

 148 ةشماردانشکده ادبیات دانشگاه تهران  ةمجلحسین چوبین. اين مقاله که در ة نوشت

 ةمعانی واژ» .2؛ ته استبه چاپ رسیده است، به بررسی اخالقی اين واژه در قرآن پرداخ

علیرضا  ةنوشت« آن در قرآن کريم مشتقات وبررسی و مواضع سالم »و  «سالم در قرآن

علوم  مجله و 40 ةشمار مبین ةفیصح ةمجلصالحی. اين مقاالت که به ترتیب در 
مفردات قرآن و مشتقات آن  یشناس معرفت ةجنباست، به  شده  چاپ 18 ةشمار اسالمی

ة نگاه مقال ةيزاو، ها تالشاين ضمن پاسداشت نويسندگان  .رداخته استدر واژة سالم پ

به نحوی  ،یمعناشناس ةمتفاوت و از زاوي ،از جهت نوع نگاه منتشرشدهرا با آثار  حاضر

نحو  رابطهمقاله اين موضوع از منظر  در اين چراکه ؛میدان یم شده انجام یها تالشمکمل 

بررسی و تفسیر تبیان شیخ طوسی  ةنيیآنا، در و مع برساختبافت  ریتأث و بالغت و

 است. شده لیتحل
 

 لفظ و معنا ةحوزسالم در  .2

ی منزه ا: سالم و سالمت به معنآمده استچنین  العربلساندر « سالم» ةدر معنای واژ 

ابن اعرابی  پیدا کرد. نجات و عنی از دست او رهايی يافتي ،«» و استشدن 

در قرآن آنگاه که  سالم ی تندرستی و همچنین نام درختی است وسالم يعن گويد:می

-معنای بیزاری جستن و منزهبه  ،«» خداوند می فرمايد:

 :يدگوعرفه می ابن ی در میان ما و شما نیست.يعنی اينکه هیچ خیر و شرّ ؛بودن است

 و تجاوز و تعدی نباشد. باشدجويی ید که در آن صلحگويگفتاری ب یعني ،«»

 جملة با ظهورش اسالم بود. «»و  «»در جاهلیت  تازياندرود 

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

 .(سلم : ذيل1414

» » :آمده استچنین  نيا« لَمَسَ» ةذيل واژ المفرداتدر 

 (71: )بقره «»و  (89)شعراء «سلیم بقلبٍ» :قال «

 «»  (46: )الحجر «» 
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 (48: )هود

 :1992 ،)راغب اصفهانی« (127: )انعام «» 

421). 

بودن از را به پاکی و منزه و آن داندمیسالم را با سالمتی مترادف  همچنینراغب 

»کرده است: به آيات قرآن استشهاد  در اين معنا وکند میی معنا عیوب ظاهری و باطن

های خاصش که سالمتی متسبب نعهبهشت را ب وا .(25: )يونس «

ثروت بدون  ،که در بهشت زندگی جاودانه؛ چراخوانده است «» ،مطلق است

و اين کمال مطلق سالمتی است.  ردض وجود دارن موعزت بی ذلت و سالمتی بد فقر،

 ،برخی ديگر و انددرود گرفته آن را به معنای دانسته و «»جمع  برخی سالم را

»چون  ؛اندرا دو گويش دانسته مةسالم و سال (ق276 :م) بهیقتهمچون ابن

». 

یتُحَی ِّ

 

 
 : ذيل سلم(1414منظور، )ابن            

کنند و استفاده می «»از تعبیر  ،در مراثی برای تحیت و سالم غالباَ

درست  «» ریتعب ،کردن به زندگان که توقع جواب داريممعتقدند در سالم

-مرده انتظار نمی ازکه چرا ؛«»گفتن و دعاکردن بر مردگان است و در سالم

 رود سالم را پاسخ گويد.
 

آورد که سالم در لغت عرب به چهار معنی آمده ابن منظور از قول محمد بن يزيد می

 . 3؛ عالی استتهای بارینامی از نام .2است؛  مةسالم مصدر سَلَّمَ و جمع آن سال. 1: است

که از هر آفتی در دين و جان اين برای ،انسان در حقی است دعاي. 4؛ نام درختی است

 :همان) ستشدن برای خداخالص ، يعنی«تخلیص»ی عايأويل چنین دت در امان باشد و

 .ذيل سالم(

صرف و اشتقاق  علم به ،هابه قرائت نعالوه بر پرداخت تفسیر تبیانشیخ طوسی در 

وی در بررسی معنای  .کندبسیار با دقت عمل می ،اینیز اهتمام دارد و در بررسی ريشه

 .سالم مصدری است برای دعا. 1 آورد:چنین می انعام اين ةسور 54 ةسالم ذيل آي ةواژ

)همان(
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اين است که دين و جان انسان در سالمت و امنیت  و مراد از آن،آيد برای انسان می

يعنی  ؛معنای آن صاحب سالم بودن استو  های خداوند استنامی از نامسالم  .2 ؛باشد

نام درختی م سال .3 ؛هاستبخش از ناپسندیرهايی کسی که مالک سالمت و امنیت و

گاه نام هر وها آن درخت تنومند است ن از آفتدور بود ةواسط از اين جهت که به ؛است

بودن از نرمی و سستی است. همچنین و استحکام و دور  به معنی سختی ،سنگ باشد

يعنی دور بودن از شر و بدی و همچنین  ،که صلحچرا ؛سالم به معنی آشتی و صلح است

 .(4/150: 1409، طوسی) 4سالم گويند ،اشدبند داشته ب به دلوی که تنها يک

 

 سالم در دو ساخت معرفه و نکره .3

جا اين . حال در ايننکره و معرفه آمده است هایصورتبهقرآن کريم  در« سالم» ةواژ 

و ی مختلفی دارند انمع ،متفاوت هایآيا اين ترکیب و ساخت طرح می شود کهپرسش م

 ؟دارند متفاوت وارةساخت تنها و دندر معنا يکسان و متحديا 
رود کار میهدر معنی دعا ب و« ال»بدون  غالباً «سالم»است که شیخ طوسی معتقد  

 ؛گونه آمده استاين غالباًو در قرآن کريم هم  )خیر ببینی( «» ریتعبمانند 

» ،(109: )صافات «»، (79: )صافات «» دنمان

نقلی را  شیخ طوسیالبته ؛ (59: )نمل «»و  (26: )رعد «

گويند ديگر می یبرخ و« » نديگوبرخی از قبايل عرب می که کندبیان می

و  دانندیمرا عهد ذهنی « ال»، ندبرکار میهب «ال»سالم را با که  آنان ؛«»

 .(6/24: 1409 ،یطوس) رندآومی« ال »سالم را بدون  و کنندمینکره  ةديگران اراد

 ةشايسته است در ابتدا با گزار گويد:منظور در بیان وجوه متفاوت اين گزاره میابن

از  «ال»که در اين صورت  بدرود گويیم« » باو  کنیم آغاز« »

 .(سلم ذيل: 1414) است عهد ذکرینوع 

کار به «تنوين» و« ال»بدون  را« »از اعراب  یگروه گويد:طوسی می

 (،) «»حذف زيادتی از کلمه مانند . 1 گونه است: برند که توجیه آنان اينمی

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

 : (6/26: 1409 ،طوسی) ريزدر بیت  «الهم»گفتن  و« هماللّ» از« ال»حذف 
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اين قرائت دو  برای اند وخوانده« سلم» صورتبهم را بدون الف ها سالدر برخی قرائت

حِرم و  -مانند حِلّ و حَالل ؛است «سالم» ازقرائتی ديگر  «سلم». 1 :اندتوجیه آورده

 :حَرام

                                                            

يعنی در واقع همان  ؛معنی صلح و دوستی، ضد کینه و دشمنی استبه  «سِلم». 2

 ی سالمتی و امنیت از عیب و نقص را در درون خود دارد.امعن

-بارة معانی سالم میدر  ریتفسعبدالحسین طیب در سید

عنی خداوند به م ؛ست. دعا1: سه معنا دارد ،عالوه بر آنکه نام خداوند است سالم :آورد

اخبار به . 3، يدايعنی از جانب من ايمن و در سالمت ؛است وعد. 2، شما را سالمت بدارد

 .(1378،86:7) يداسالمتيعنی الحمداهلل که شما  ؛ی شکر استامعن
 

 تفاوت اعرابی )مبنایی( اثر در سالم تفاوت معنایی .4

» :گونه آمده استاين 69 ةهود آي ةدر سور 

ابراهیم  یبرا[ فرشتگان] مافرستادگان  :«

 شودگونه که مشاهده میهمان .«سالم» گفتنیز او  و« سالم!» بشارت آوردند وگفتند:

ا با توجه به تشابه تام امّ آمده است،« قال»در اين آيه لفظ سالم دوبار پس از فعل 

متفاوت و متنوع ها اين سوال ديدگاه پاسخ به در متفاوت است؟ هاشرايط، چرا اعراب

 :شودی از آنها اشاره میااست که به پاره

 ،کندنمی فرشتگان را بیان ةعین گفت« »طوسی بر آن است که در شیخ  .1

 ،«» ةکلم ةکه در جواب گوينداين مانند ؛آوردمیبلکه معنی گفتار آنان را 

گفته شده را  ةبخشی از جمل ،«»اما در  ،«اخالصاً قلتَ»يا « حقاً قلتَ» ميیبگو

 ،خبر و » میابراهيعنی قال  ؛رفع آورده استحرکت  رو بااز اين و آورده

را « » اي« » چونی توان مبتدايمیهمچنین  ت.ف شده اسحذ« علیکم»يعنی 

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

 «» اول از باب مفعول مطلق ةدر گزار« » گويد:زمخشری می .2

 .(2/409 :1407 ،)زمخشری با طوسی هم نظر است «» ةباردر و منصوب استبوده و 

6

 (2/409: 1407زمخشری، )          
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اين منظور  ،«»است که  اين چنین آمدهاطیب البیان در تفسیر  .3

 کی ازه يبتند درود گفاين است که مقصود بلکه  ،گفته باشندرا  «سالم» ةنیست که کلم

حضرت  سالم علیکم و ،م علیکمالسال سالم علیک، السالم علیک،مانند  ؛های سالمصیغه

تقديم علیک يا های مذکور يا با هاز صیغ يا يکیبلکه  ،سالم است هابراهیم نفرمود

 .(7/87 :1378 ،)طیباست  داده را آنها سالم جواب السالمعلیکم

 فعل ريتقد با« سالماً»نصب  آمده است که غرائب القرآن و رغائب الفرقاندر تفسیر  .4

 .(4/36 :1416 ،نیشابوری)ثبوت دارد  ولی رفع آن داللت بر دوام و ،داللت بر حدوث دارد

کند که از قول ابن عطیه نقل می «»با عنوان  االتقان سیوطی در .5

»مانند  ؛مرفوع است صورتبهآوردن آنها  در قرآن، روش بیان واجبات

 صورتبهآوردن آنها  در قرآن و روش بیان مستحبات (229: )بقره «

کردن يعنی سالم ،اولی ؛(69: )هود «» ةپس در آي ؛منصوب است

 ةدر سور .(379 :1367 ،)سیوطی دادن واجب استيعنی پاسخ ،مستحب است و دومی

» فرمايد:هود وجود دارد که می ةذاريات نیز عبارتی همچون سور

 :ند و گفتندنها وارد شددر آن زمان که بر آ: (25: )ذاريات «

 ايد!شناختهبر شما که جمعیتی ناسالم  :او گفت سالم بر تو،

مقول قول « سالم» ةکلم دارد کهگونه بیان میاين المیزانی در عالمه طباطباي

، منصوب آمده است صورتبهو لذا است  «» مالئکه است که تقدير آن

که خبرش  مبتدايی است مرفوع، صورتبه «سالمٌقال » )ع(اما پاسخ حضرت ابراهیم

اسمیه آمده تا پاسخی بهتر به سالم آنان  ةدر قالب جمل «سالمٌ علیکم» .محذوف است

ثی صادر شده و پاسخ حضرت حدو فعلیه و ةجمل صورتبهکه فعل مالئکه ؛ چراباشد داده

 ،ی)طباطبايست اسمیه آمده ا ةجمل صورتبهچون  ؛مبین دوام و ثبات است)ع( ابراهیم

» فرمايد:قرآن که می ةآي اين در واقع عالمه اشاره دارند به .(18/566 :1374

پاسخ آن را  ،گاه به شما تحیت گويندهر :(86: )نساء «

 ید.يگونه پاسخ گوهمانه ب [کم]دست بهتر از آن بدهید يا

 جايگزين شدهسالم مصدری  ،«علیکَ سالمٌ» ةدر جمل گويد:می رضی در شرح کافیه

که فعل حذف و  را به سالمت داردو يعنی خدا ت ،«اهللُ کَمَلّسَ»در گزارة  .استبرای فعل 

ثبوت و  ةپس برای اراد ؛حدوثی است آن داللت ولی ،است شده آن مصدر جانشین

 .(1/96 :1979) کار می بريمبه« یکسالمٌ عل» صورتبهسازيم و استمرار آن را مرفوع می
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داللت  حدوث بر فعل :ديگویم آن اعراب و «سالم» آوردن نکره باب در يیسامرا 

 رو نيا از ؛میکن ليتبد هیاسم به را هیفعل ةجمل ،ثبوت یمعنا یبرا است الزم گاه و دارد

 انیب را یوتثب یمعنا تا شدهل يتبد «کیعل سالمٌ» ةیاسم ةجمل به «» جمله

 نیجانش منصوب مصدرِ که ديآیم هیفعل ةجمل یجا به «کیعل سالماً» ةجمل گاه و کند

 .(169 :2007) دارد را یحدوث یمعنا همان و است شده فعل

شريفه استیناف بالغی وجود  ةدر اين آي کهيابیم ة بالغی اين آيه نیز درمیدر مطالع

در پاسخ سالم فرشتگان چه  )ع(ضرت ابراهیمآيد که حمی ال به ذهنؤيعنی اين س ؛دارد

يعنی  ؛اقتضای شرايط باشد که متناسب با داردمیبیان  پاسخی را قرآنآنگاه  گفت؟

نکره و  صورتبه «سالمٌ»از اين رو  ؛استفهام، ترس و ادب باشد تعجب، تکريم، ةدارنددربر

 و احترام را برساند ادبرعايت  تا ترس باشد و تعجب تا بیانگر تعظیم، است مرفوع آمده

 ؛داشته باشداستمرار را دربرتا ثبوت و  است اسمیه آمده ةجمل صورتبهاز طرفی  و

 از میان ،از سويی ديگر .یديتحیّت را نیکوتر پاسخ گو که است دستور دادهقرآن که چرا

را مبتدا  «سالمٌ»باشد بهتر  که آيدبه نظر می ،«سالمٌ»متصور برای  تمام وجوه اعرابی

که دعايی بودن است را  مسوغ ابتدا به نکره .1 :رايز ؛در نظر بگیريم محذوف خبر یراب

 جمله اقتضای. 3 ؛(18: )يوسف «» مانند ؛حذف خبر کاربرد قرآنی دارد .2؛ دارد

حذف خبر پس  ؛ايجاز استساز و اين خود زمینه است (ع)میابراهحیرت و تعجب حضرت 

 .نمايدنیکوتر می

 

 تعبیر در دویک معنا ؛ مسال .5

 که روز آن او، بر سالم :(15: ميمر) «» 

 !شودیم ختهیبرانگ زنده، که روز آن رد،یمیم که روز آن افت،ي تولد

 من بر [خدا] سالم و (33: ميمر) «»

 خواهم ختهیبرانگ زنده، که روز آن و رمیمیم که روز آن در و شدم متولد که روز آن در

 !شد

 با دو تعبیر ،ندادر معنا مشترک هايی که تقريباًآيه در گزاره دو ايندر « سالم» ةواژ 

اين  ايآ .«السالمُ» ةمعرف صورتبهديگری  و« سالمٌ» ةنکر صورتبه آمده است: يکی

فاوت آن ت ،تفاوتی وجود دارد اگر کند؟معنايی هم ايجاد می تفاوت تفاوت مبنايی،

 راز تفاوت ساختاری آنها کدام است؟ ،ندامشابه اگر کامالً و چیست؟
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آيد که میبرچنین  و آيات قبل و بعد از آن مريم ةسور 33 و 15 ةاز مضمون دو آي

با اين  ؛استگفته شده  سالمخدا  دو پیامبر بر مهم تیموقع سه و خاص روز سه در

 و سالم الهی مخاطب ()عکننده خداوند است و حضرت يحییل سالماوّ ةتفاوت که در آي

تفاوت فرستد. و بر خود درود می قرار دادهب اطخخود را  ع()حیمسحضرت  ،بعد ةدر آي

-به« السالم» ازنکره  صورتبه« سالم»ساختاری اين دو سالم حاکی از آن است که 

-بهآوردن مصدر  ،و در دعادعاست  ةبردارنددر« سالم» که؛ چرابرتر است معرفه صورت

اين مطلب را شیخ  .«» اي« » مانند ؛نکره اولی و بهتر است صورت

نکره  صورتبهدر قرآن بیشتر  سالم دارد کهپذيرفته و بیان می تبیانطوسی در تفسیر 

-بهگاه که هرو  (58: )يس «» مانند ؛است آمدهای کالم در ابتد

را دارد و معرفه آمدنش  بودننکره ةفايد همان آيد،اسم جنس می يعنیمعرفه،  صورت

 .(7/125 :1409 ،طوسی) 7استاين سوره  15 ةخاطر ذکر آن در آيهب 33 ةدر آي

در « علیکم سالمٌ»نکره در ترکیب  صورتبهکه  جهتبدين است؛ سالم نکره آمده

 ةدر دو آي «سالم» ةواژبودن معرفه و نکره میان کار رفته است. در تفاوتهقرآن بیشتر ب

نکره  .1 :شودها اشاره میی از آناابراز شده است که به پارهوتی های متفاديدگاه ،شدهياد

 دوم ةآي در« ال». 2؛ (1/252: تابی، عکبری) تفاوت معنايی ندارد ،و معرفه در چنین حالتی

آمده  ییحي حضرت یبرا 15 ةچنین عبارتی در همین سوره در آي زيرا ؛استعهد ذکری 

ل چون اند سالم اوّگفته همچنین شود وشدن به معرفه میو تکرار آن باعث نزديکاست 

از  «ال». 3؛ (4/834: 1416 ،)نیشابوری است پس نکره آمده ؛کم آن بسیار است ،از خداست

از نوع  «ال». 4؛ (14/62: 1374 ،طباطبايی) داردعمومیت و جنس  ةو افاداست  جنس نوع

ضد آن  عمومیت سالم را برای خود و ع()یسیعيعنی حضرت  ؛تعريض داردو استجنس 

نداشت و  پدر (ع)یسیعچون  .5؛ (8/231 :1368 ،یمشهد)قمی خواهد را برای دشمنانش می

اوست  ةويژ ،سالمتی و سالم از جانب حق ،بیعی نداشتش سیر طو تولد وضع حمل،

-برمی يیجا ابتدا به نکره رامسوغات يکی از ابن هشام در مغنی  .6؛ (8/483: 1378 ،)طیب

 «»مانند  ؛دشودعا  ةاز آن اراد و ظاهر شود معنای فعلدر که مصدر  شمرد

 .(612: 1979،ابن هشام انصاری) (130:)صافات «»يا  (1 )مطففین:

در خبر است که روزی حضرت  :گويدیم  ریتفساله کاشانی در ال فتحم

حضرت  !پس نزد خدا شفیع من باش ؛تو برتر از منی :گفت ع()یسیعحضرت به  ع()ییحي

که خدا بر تو سالم کرد و من بر خود سالم گفتم ؛ چرامنی به ز تو داد: پاسخ (ع)یسیع
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 ،در حالت نکره «سالم»آيد که های ذکرشده برمیاز مجموعه ديدگاه .(3/185 :1373)

 .دربرداردهم  را فخامت، مبالغه و کمال معنايی به نوعی ،خود اصلی عالوه بر معنای
 

  نتیجه .6

بیانگر اين است که ساخت يک واژه در  به دست آمد، جانبهدر اين بررسی چند آنچه

به ضرورت معنا و نیاز معنايی  ضائات جمله وتا توجه به اقب در قرآن بافت يک جمله

نیز  ی ديگرهاتواند در واژهپديد آمده و اين خود وجهی از اعجاز بیانی قرآن است که می

 مشخص شد که: سالم از اين زوايه مطالعه و ةدر اين مقاله واژ .شودبررسی و پژوهش 
ل کما ار رفته تا هم بیانگر مبالغه وکهنکره ب صورتبهسالم در فرهنگ قرآنی غالباً  .1

های الهی بر انبیاء عظام و داشته باشد. غالب سالمباشد و هم تعظیم و تفخیم را دربر

 .استکار رفته هگونه بايندر قرآن  کروبیّان

آمده  معرفه صورتبهای ديگر در آيهو  نکره صورتبه ،در يک آيهسالم  ةواژاين که  .2

ی در نظر گرفتن سوره به عنوان متن با و داشتهبستگی  بلبه سیاق آيات ما ق ،است

-معرفه و است ميتکر و میتعظ ینوع ةدربردارند آن آوردننکره يابیم کهدرمی پارچه،يک

و همبستگی  و وابستگی گی معناپارچاين خود يک و ؛استبه علت عهد ذکری  آمدنش

 رساند.می سوره يک دررا  آيات

ها بودن گزارهحکايت از متفاوت 69ة سالم در آي ةواژهود تفاوت اعرابی  ةدر سور .3

 صورتبه برای فعل محذوف مطلق مفعول عنوان به و ل طلبی استاوّ ةدر گزار زيرا ؛دارد

خبری است و به عنوان مبتدا برای خبر  ،بعد ةدر ادامه گزار و آمده است منصوب

 .صورت مرفوع ذکر شده استمحذوف به

 

 نوشتپی
مقصود از ساخت، ساختار صرفی و  و جایگاه کلمه در جمله با توجه به نحو است ،افت. منظور از ب1

 .اشتقاقی کلمه است

 گونه سالمی برای تو هست؟ات اینجز از قوم و قبیله ایآ ام بکر را تحیّتی با سالم گفتی، .2

 !سالم پادشاه بر تو باد و خدا بر این کهنه پوستین برکت دهد .3

4. 



 259/ 1396 تابستان و بهار ،1 شمارة ،9 سال عربی، ادب

 
 !خدایا ،: خدایااز این قرار است بیت ةترجم طوسی آمده و شاعر آن مجهول است. تبیاناین بیت در  .5

 عامر فرتوت اسب و بز را با هم در اصطبل کرده است.

هایش پس بر ما سالم کرد و دندان !گفتیم با ما مهربان باش در دیار محبوب گذر کردیم و یارمان را .6

 :ده استبه این صورت آم تبیاندر  تیب نیاچون برق در میان ابرها درخشید و پنهان شد. 

7. 

 منابع
 .میکر قرآن
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