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  چکیده

ترین ابعاد زبان بشري جهت پیشبرد امور انسانی استفاده از معناي تلویحی است که در حـوزة   یکی از اساسی
ایـن اسـاس وجـود معـانی تلـویحی در مـتن قـرآن امـري          شـود. بـر   فرازبان یا دانش کاربردشناسی به آن توجه می

پذیر و انکارناشدنی است چه خداوند در زبان تجلی کرده و با همین زبان بشري سـخن گفتـه  اسـت. بـدین     نا اجتناب
تحلیلی و کاربست نظریۀ کاربردشناختی تلویح، تالش کرده اسـت تـا    -تصور نوشتار حاضر با تکیه بر روش توصیفی

شارکت در کاربست ادوات ربطی، به دلیل عدم رعایت قواعد م و یا فرض را که در قرآن کریم هر نوع رعایت این پیش
دهد که معنـاي   هاي قرآنی نشان می بررسی داده شود، به اثبات برساند.  رمزگذاري، داراي معنایی تلویحی تلقی می بیش

ها قابل فهم نیست بلکه بـراي درك   هاي قرآن تنها با توجه به صورت و ساخت آن ها و جمله گفت ادوات ربطی در پاره
هـاي معناسـاز ادوات    متن، روابط بینـامتنی، مولفـه   ها باید به عواملی چون بافت، هم ر اصلی از کاربست آنکامل منظو

    اي توجه کرد. زمینه ربطی و دانش پس
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  مقدمه  -1

هـا بـراي    از سایر مخلوقات است. انسـان زبان و قدرت بیان، ویژگی تمایزدهندة انسان 
هاي خود، در جهت برقراري ارتباط با یکدیگر، از زبـان اسـتفاده    اندیشه  بیان احساسات و

کنند. از ایـن منظـر اصـوات زبـان، واژگـان، معـانی، سـاختارها و کارکردهـاي زبـان،           می
ت و علـوم  آیند که در طول تاریخ بشري حسـب نظریـا   شمار می موضوعات قابل تأملی به

شناسی است. ایـن دانـش    اند. از جملۀ این علوم، علم زبان مختلف مورد بررسی قرار گرفته
هـاي ایـن علـم،     کنـد؛ داده  رود، توصـیف مـی   کار می زبان را آنگونه که توسط اهل زبان به

تردید قرآن کـریم   تواند گفتاري یا نوشتاري باشد. بی است که می  هایی درحقیقت همان گفته
آید و براساس همین زبان بشري شکل گرفته است لذا  شمار می گاه خداوند در زبان به تجلی

  توان از ابزارهاي تحلیل زبان بشر سود جست. در تحلیل این کالم وحیانی می
  

  . بیان مساله2
کنند و بین آن دو پیام/معنـا   در یک ارتباط زبانی دو طرف با یکدیگر ارتباط برقرار می

 کنـد  گزار ارسـال مـی   اما همواره بین معناي طبیعی، ملموس یا آنچه پیام شود. رد و بدل می
اي  ) او، فاصـله Chruczczewski,3976( (مفهوم) و معناي غیرطبیعی و پنهان یا منظور واقعی

کند معنـاي نهـایی پیـام، یعنـی      گزار سعی می گیر با همکاري و مشارکت پیام هست. لذا پیام
  ).Levinson, 236( ك کندگزار را در معناي واقعی پیام

هـا بـه هنگـام کـاربرد، سـاخت خاصـی        ها و جمله گفت به دیگر سخن هر یک از پاره
آیند و در اغلب مواقع با مقاصد کاربران ارتباط دارند. قرآن کریم نیز مانند دیگر  شمار می به

خن هاي سـ  معناي ظاهري دارد که خوانندة آشنا به ساختار زبان و شیوه متون یک داللت/
اندیشانی که  معناي پنهان که در وراي الفاظ نهفته است و ژرف فهمد و یک داللت/ آن را می

رو ارائـۀ راهکارهـایی    ایـن  ). از35 (معرفـت،  نمایند کنند، آن را درك می در قرآن تدبر می
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جهت تحلیل نیت گوینده یا نویسنده در هنگام کاربرد و براساس موقعیت زمـانی و مکـانیِ   
  نماید. ناپذیر و ضروري می ها امري اجتناب گفت رهتولید پا

شناسـی ضـرورت    اهمیت واکاوي متن و تحلیل مقاصد کـاربران زبـان در دانـش زبـان    
را ایجـاب کـرد کـه     1اي نسبتا جدید با نام کاربردشناسی یا منظورشناسی گیري شاخه شکل

نمایـد. پراگمـاتیکس    شناختی و کاربران زبان را بررسی هاي زبان بتواند روابط میان ساخت
منظور تبیین علمی چگونگی ایجاد معنا در متن از سوي گوینده یا نویسنده و استنباط  نیز به

آن از سوي شنونده یا خواننده راهکارها و نظریات متعددي را معرفی کرده است که نظریـۀ  
ـ  شمار می اي یکی از نظریات کلیدي و جدید آن به اشاره، تلویح یا معناي ضمنی د. بـدین  آی

 تصور، نوشتار حاضر برآن است تا با استفاده از نظریۀ مذکور، معناي تلویحی ادوات ربطـی 
  (واو، فاء، ثم، أو) را در قرآن کریم تبیین نماید و پاسخ مناسبی به دو سوال ذیل اقامه نماید:

  شود؟ معناي تلویحی ادوات ربطی در قرآن کریم چگونه تولید می -
  تلویحی ادوات ربطی توجه به چه عواملی ضرورت دارد؟در دریافت معناي  -

هـاي آن،   کمـی و روش تجزیـه و تحلیـل داده    -گفتنی است این تحقیق از نـوع کیفـی  
تحلیلی است. تدوین تحقیـق در چـارچوب نظـري آن بـه صـورت توصـیفی و        -توصیفی

هدف ارائۀ براساس نظریۀ تلویح بنا نهاده شده است و در بخش تطبیقی، به روش تحلیلی با 
در  2شـی همچنین پس از بررسی آثـار پژوه  پذیرد. معانی تلویحی ادوات ربطی صورت می

                                                                                                                                        
1. Pragmatics 

متشابه قرآن  اتیدر آ ریتفاوت تعب«. 1توان اجماال به برخی آثار اشاره کرد:  رة پیشینۀ تلویح در قرآن کریم می. دربا2
ـ ا ع؛یمط يو مهد این محمدرضا ستوده ،یالله بیحب يمهد ۀ) نوشت1395( »سیگرا ياز اصول همکار یتخط یۀبرپا  نی

آن استواراسـت، توجـه دارد. مسـائل     یو اصول فرع سیاآن بر اصل مشارکت گر ادیکه بن يا مکالمه حیمقاله به تلو
در قـرآن   يا مکالمـه  یحیتلـو  ياز معنا يشواهد یمتشابه لفظ اتیو افراد و جمع در آ ذفذکر و ح ر،یو تأخ میتقد
)؛ 1392( »میقـرآن کـر   يگفتگوهـا  یسـ یانگل يها در ترجمه یحیتلو يمعنا یبررس« ۀنام انیپا. 2، ندیآ یشمار م به

قـرآن   يگفتگوهـا  یسـ یانگل ۀدر ترجمـ  یضـمن  يانعکـاس معنـا   يرساله نشان داد که بـرا  نیدر ا يرمحمد انصا
ـ و معـادل پو  سیکمانک، پانو قالب/ ،يساز اضافه ،یاللفظ تحت ۀمانند ترجم ییراهکارها  يمعنـا  ۀرجمـ ت يبـرا  ای

و  یفارسـ  يهـا  و نمـود آن در ترجمـه   يگفتـار  یتلـویح  يمعنـا «. 3، استفاده شده است حیبه صورت صر یضمن
 يها ترجمه یمذکور با بررس ۀدر مقال آباد فیشر يداوود میو ابراه ي)؛ شهره شاهسوند1388( »قرآن کریم یانگلیس
 يسـاز  فشـفا  يراهبرها يریکارگ نشان دادند که مترجمان با به وسفیو  یداستان حضرت موس یسیو انگل یفارس

  اند. کرده حیدو داستان را تصر نیود در اموج یضمن یمعان یقالب، کمانک و پاورق ریترجمه نظ
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موضوع مذکور باید گفت بررسی معناي تلویحی و کشف مصادیق آن در قرآن کریم بسـیار  
داراي نـوآوري و   کـامالً  )محـدوده ( رنگ است لذا تحقیق حاضر از نظر پیکرة مطالعاتی کم

  یقات است.متمایز از دیگر تحق
  

  . نظریۀ مشارکت3
بـار در   نخسـتین  مکالمه اسـت کـه   اصل مشارکت/یکی از نظریات مطرح در کاربردشناسی 

 (یـول،  ، مطرح شـد 1شناس انگلیسی، هربرت پل گرایس فیلسوف و زباناز سوي  م،1967سال 
) 64 ي،زاده، گلشـاهی، موسـو   (زابلـی  3و معنـا  2). گرایس به تمایز بـین گفتـه  35 نیا، قائمی ؛11

گزار چگونه به تولید معناهاي تلویحی آگـاه اسـت و چطـور درك ایـن      اعتقاد داشت؛ اینکه پیام
 4شـود. بـه گفتـۀ الینـز     فرض انگاشته مـی  صورت پیش معناي تلویحی میان طرفین مشارکت به

زبـانی و   ) گسترة داللی هر لفظ برحسـب معنـاي آن در زبـان یعنـی داللـت درون     421- 420(
اي از عوامـل بـافتی    زبانی و واقعـی آن بـه مجموعـه    شود؛ اما داللت برون یین میارجاعی آن تع

به کشف و تبیین آن توجـه دارد. وي مکالمـه را    شوابسته است. این همان چیزي است که گرای
داند کـه اصـول خـاص خـود را      رفتاري هدفمند و عقالنی و نوعی تعامل مبتنی بر مشارکت می

گویند: سخن به درستی گفته شود و مدرك کـافی بـراي    فین مکالمه میاند و به طر دارد و جهانی
) نیـز بایـد   6(اصـل کمیـت   قدر کفایت سخن گفته شود ) و به5(اصل کیفیت آن وجود داشته باشد

) و مـوجز و مـنظم ادا   7(اصـل ارتبـاط   مشارکت زبانی با توجه به هدف و سمت وسوي مکالمه
  ).Grice,45-46؛ 236 نیا، می؛ قائ401- 398 (الینز، )8(اصل شیوه گردد
  

  اي . چیستی تلویح مکالمه4
 ن،آتلویح یکی از موضوعات اساسی و نظریات مهـم کاربردشناسـی اسـت کـه بـراي      

                                                                                                                                        
1. Herbert Paul Grice 
2. saying  
3. meaning 
4. Lyons 
5. Quality 
6. Quantity 
7. Relation 
8. Manner 
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اي؛  داند: قراردادي و مکالمـه  بار توسط گرایس مطرح شد. وي تلویح را دو نوع می نخستین
فرهنگ بستگی دارد و نظریۀ  شود، به معناي تلویح قراردادي که به سطح واژگان مربوط می

اي بـا ایـن فـرض بـه بررسـی چگـونگی درك شـنونده از گوینـده          معناي تلویحی مکالمه
). Grice,225( مشـارکت را نقـض کـرده اسـت     پردازد که گوینده عامدانه قواعد مکالمه/ می

  ).Horn & Ward, 7( شود اي خود به دو نوع کلی عام و خاص تقسیم می تلویح مکالمه
هاي قراردادي مبتنی بـر اصـول    اي، تلویح ) خالف تلویحات مکالمه44( ر گرایسبه باو

دهد و تعبیرش نیازمند بافـت   مشارکت یا راهکارها نیستند و لزوما در بطن مکالمه رخ نمی
انگاريِ واژگـانی نیسـت بـه کلمـات      شباهت به ازپیش خاصی نیست. این نوع تلویح که بی
ها، معـانی   ط و... مربوط است که در صورت کاربست آنخاصی مانند اما، حتی، همچنی فق

  ).  64 (یول، شود تلویحی اضافی حاصل می
  

  . ادوات ربطی5
) کـه  108 زاده، (آقاگـل  هاي یک مـتن  ادوات ربط یعنی وجود ارتباط معنایی بین جمله

 هاي پسین متن را همچون توضیح، شوند. این ادات در واقع پاره عوامل عطف نیز خوانده می
منـد میـان    اي نظـام  زننـد و رابطـه   هاي پیشین متن پیوند مـی  اي به پاره گسترش و یا افزونه

  ).67 (مهاجر و نبوي، آورند عناصر گوناگون زنجیرة سخن به وجود می
  

  (واو، فاء، ثم، أو) در قرآن . معناي تلویحی ادوات ربطی6
عطف استفادة فراوانی  از نظر ساختاري و سبکی متن قرآن همانند سایر متون از حروف

سـازي و انسـجام هسـتند کـه جهـت متصـل        کند. عناصر عطف عربی، ابزارهاي پیوسته می
روند. از جمله حروف عطـف پربسـامد در    کار می ها به ساختن واژگان، جمالت و پاراگراف

توان به واو، فاء، ثم و أو اشاره کرد. ادوات ربطی در قـرآن چـه طبـق اصـل      کالم مجید می
ها از این اصل تخطی  شیوة نظریۀ مشارکت استفاده شده باشند و چه در کاربست آن روش/

  شده باشد، متضمن معناي تلویحی هستند. 
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  واو .6-1
قسـم   9اعرابی که بر اسم پـس از خـود دارد، بـر     از نظر نوع تأثیر »واو«عطف حرف 

یشتر به عنوان عطف به توان تکواژ واو در قرآن را ب تر می بندي کلی اما در یک تقسیم ١است
  حروف در زبان عربی است. ترین شمار آورد. این حرف یکی از پرکاربردترین و گسترده

 علَیهِم اللَّه أَنْعم الَّذینَ مع فَأُولئک والرَّسولَ اللَّه یطعِ ومنْ« سورة نساء 69بافت موقعیت آیۀ 
بر یکى از افتخارات کسانى که  »وحسنَ أُولئک رفیقاً الصالحینَو شُّهداءوال الصدیقینَو النَّبِیینَ منَ

باشند داللت دارد و آن همنشینى با کسانى است که خداوند،  $مطیع فرمان خدا و پیامبر
ها تمام کرده، سپس در توضیح این جمله به چهار طایفۀ انبیا، راستگویان،  نعمت خود را بر آن

  کند که در واقع ارکان چهارگانۀ این موضوع هستند. صالحان اشاره مىگواهان و 
هـاى   شود که موضوع معاشران خوب و همنشـین  فوق این حقیقت به روشنى استفاده مى هاز آی

هاى بهشـتى ایـن نعمـت     تکمیل نعمت  باارزش به قدرى اهمیت دارد که حتى در عالم آخرت براى
ها عالوه بر همۀ افتخارات، همنشینانى همچـون پیـامبران    و آن گردد، ارزانى مى "مطیعان"بزرگ به 

  ).3/462 شیرازي، (مکارم و صدیقان و گواهان و صالحان خواهند داشت
در میان چهار طایفۀ صدرالذکر، مفیـد ایـن معنـا     »واو«باري شاید کاربست حرف ربط 

که این چهـار   ! در حالیها در مقام و مرتبه از هر جهت برابر و مساویند؟ باشد که این طائفه
(طبـق مقـام خـود) از مواهـب و      گروه در عین معاشرت با یکدیگر، هر کدام سهم خاصـى 

  الطاف خداوند دارند.
اي  و نقش آن در تولید معنـاي تلـویحی مکالمـه    »واو«این نکته بیانگر کارکرد ارتباطی 

 م، مـنظم و بـا  طور منسج (ایراد سخن به است؛ در حالیکه کاربست این حرف با اصل روش
ترتیب) در نظریۀ گرایس مطابقت دارد. بدین نحو که این حرف گرچه طبق معنـاي نحـوي   

ها  هم آورده، اما در اجتماع آن گرد »همنشینی«خود تمام چهار گروه مذکور را در موضوع 
                                                                                                                                        

واو استیناف و حالیه که اسم پس از این دو نوع واو در زبـان عربـی،    واو عطف که اعراب معطوف، تابعِ ماقبل است.. 1
او معیه و واو داخل بر فعل مضارع که معطوف پس از آن دو، منصوب است. واو قَسم و واو رب کـه  و مرفوع است.

  ).351(مرادي، واو ثمانیهو  اسم پس از آن مجرور است. واو زائده
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  11///  ویحی ادوات ربطی در قرآن کریم با تکیه بر اصل مشارکتمعناي تل

اي عمل کرده است. به عبـارت دیگـر، در میـان ایـن چهـار گـروه،        بر اساس ترتیب مرتبه
نخستین مرتبه از مراتب فضیلت و شرافت قرار دارند، پس از آنان راستگویان و پیامبران در 

دهند، سپس گواهانی کـه در راه در   ها را به راستی و صدق انتشار می مبلغانی که فرامین آن
تـرین و   دهند و سرانجام صالحانند که در سـخت  سراي آخرت بر اعمال دیگران شهادت می

  .تا با رفتار حسنه راه سه طائفۀ پیشین را ادامه دهند کوشند ترین شرایط می بحرانی
اي حرف ربط واو در آیۀ فـوق،   توان ادعا کرد که در دریافت معناي تلویحی مکالمه می

کنـد؛ بـه عبـارت     انگاري کاربردي نقش بسزایی ایفا می اي یا از پیش زمینه عامل دانش پس
توانـد سـبب تولیـد ایـن معنـاي       مـی  دیگر تعالیم دینی و باورهاي اعتقادي انسان مسلمان

  تلویحی در ذهن او شود.  
لَهم قُلُـوب ال   والْإِنْسِ الْجِنِّ منَ کَثیراً لجهنَّم ذَرأْنا ولَقَد«اعراف سورة  179همچنین در آیۀ 

أُولئـک کَالْأَنْعـامِ بـلْ هـم أَضَـلُّ       ولَهم آذانٌ ال یسمعونَ بِهـا  ولَهم أَعینٌ ال یبصرُونَ بِها یفْقَهونَ بِها
موضوع آیات پیشین مبنی بر عوامـل هـدایت و ضـاللت و دنیاپرسـتی      »أُولئک هم الْغافلُونَ

 "گروه دوزخیان"اند:  شود. در این آیات مردم به دو گروه تقسیم شده دانشمندان، تکمیل مى
  ."گروه بهشتیان"و 

گوید و صفات ایشـان را در   که گروه اولند سخن می قرآن کریم نخست دربارة دوزخیان
. اینان استعداد تفکر دارند و همچون بهـائم و چهارپایـان فاقـد    1کند:  سه جمله خالصه مى

کنند، در عوامـل   گیرند و فکر نمى شعور نیستند در عین حال از این وسیلۀ سعادت بهره نمى
گ رهایى از چنگـال هرگونـه بـدبختى را    ر بزرانمایند و این ابز و نتائج حوادث اندیشه نمى

بـین   هـاى روشـن و حقیقـت    چشم". 2سازند،  اى از وجودشان رها مى بالاستفاده در گوشه
  ، "گذرنـد  هـا مـى   نگرند و همچون نابینایان از کنار آن ها چهرة حقایق را نمى دارند اما با آن

ا در حقیقت همچون ه این"سازند.  . همچون کران خود را از شنیدن حرف حق محروم مى3
زیرا امتیاز آدمى از چهارپایان در فکر بیدار و چشم بینا و گوش شنواست که  "چهارپایانند
 "تر هسـتند  تر و پست بلکه از چهارپایان نیز گمراه"اند،  ها همه را از دست داده متاسفانه آن
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تن عقل سالم و چشم ها با داش زیرا چهارپایان داراى این استعدادها و امکانات نیستند، ولى آن
گونه ترقى و تکامل را دارند، اما بر اثر هواپرسـتى و گـرایش بـه     بینا و گوش شنوا امکان همه

  ).8/438 ؛ طباطبایی،7/20 شیرازي، (مکارم گذارند این استعدادها را بالاستفاده مىها  پستی
بـه  طبق معناي نحوي خود، علت آفرینش جهنم را  »واو«در آیۀ موردبحث حرف ربط 

سه دسته از حواس آدمی که در پندآموزي و تشخیص هدایت از گمراهی و حـق از باطـل   
ها را در این مساله گرد هم آورده و در تقدم هریک  نقش کلیدي دارد نسبت داده است و آن

بر دیگري، ترتیب سببی را لحاظ کرده است؛ این امر همان معناي تلویحی حرف واو در آیۀ 
اي نشان  زمینه عبارتی دانش پس آید. به بیان دیگر، طبق تجربه و یا به شمار می موردبحث به

عقلی، موجب فقدان سایر حـواس اسـت.    سبب فقدان فکر و بی دهد که انحراف فکري به می
ویژه حاسـۀ باصـره و سـامعه در     شک در صورت نبود عقل سلیم، وجود دیگر حواس به بی

  بود.فایده و ناکارآمد خواهد  امر ادراك نیز بی
ـوا را بـه تقـدیم واژة     شاید بتوان با توجه به هم  »انـس «بـر   »جـن «بافت، ترتیب این قُ

ارتباط داد؛ بدین معنا که این قوا بر اساس میزان کاراییشان در جنیان، از زیاد به کم مرتـب  
 سـمعهِم   وعلـى  قُلُـوبِهِم   علـى  اللَّه خَتَم«سوره بقره  7اي از آیات مانند آیۀ  اند. اما در پاره شده

  علـى  اللَّه طَبع الَّذینَ أُولئک«سورة نحل  108ۀ آی و »ذاب عظیمع ولَهم ةٌ غشاو أَبصارِهم  وعلى
قُلُوبِهِم هِمعمسو  مصارِهأَبو کأُولئو ملُونَ هپس از قوة تعقل، حس شـنوایی بـر بینـایی     ،»الْغاف

  اي به جن نشده است. این آیات هیچ اشاره تقدم دارد، و در
 مصـلًّى  إِبرَاهیم مقَامِ منْ واتَّخذُوا وأَمنًا للنَّاسَِمثَابًَة  الْبیت جعلْنَا وإِذْ«سورة بقره  125اما در آیۀ 

تأثیر حرف ربـط   »السّجود والرُّکَّعِ الْعاکفینَو للطَّائفینَ بیتی طَهِّرَا أَنْ وإِسماعیلَ إِبرَاهیم إِلَى وعهِدنَا
  در تولید معناي تلویحی آیه در قالب تخطی از اصل روش نمود یافته است. »واو«

بـه ایـن    »للنَّـاسِ وأَمنًـا  َمثَابَـًة جعلْنَا الْبیت «آنچه مشخص است این آیه در قسمت نخست 
و فرزنـد   %حضرت ابـراهیم  پس از اینکه توسطحقیقت تاریخی اشاره دارد که خانۀ کعبه 

ایشان بنا شد، محل امن و مرجع مردمان و محل برگزاري حج قرار گرفـت و عبـارت دوم   
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  ناظر به مالك تشریع نماز است. »اتَّخذُوا منْ مقَامِ إِبرَاهیم مصلًّى«
ر سـبک بـود   توان شاهد تغییـر د  بر لفظ امر، می »اتخذوا«به لحاظ دستوري در قرائت 

زیرا عطف جملۀ انشایی بر جملۀ خبري جایز نیست و حال آنکه قرآن کـریم بـا کاربسـت    
معطوف ساخته است. در توجیـه   »جعلنا«را به جملۀ خبري  »اتخذوا«حرف واو، جملۀ امر 

  این عدول کمینه دو تفسیر ارائه شده:
معنـاي جملـۀ اول    . جملۀ اول لفظا خبري و در معنا انشایی است، لذا جملـۀ دوم بـر  1

وإذ قلنا للناس ثُوبوا إلی البیت وحجوا إلیه واتَّخذوا مـن مقـام   «عطف شده و مراد این است که 
  .»ابراهیم مصلی

للنـاس   ةبـوإذ جعلنا البیت مثا«مقدر شود:  »قلنا«به براي فعل محذوف  . فراز دوم مفعول2
  .»وأمنا وقلنا اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی

شک عطف در آیۀ مذکور از  شود اما بی ن دو احتمال انسجام دو جمله حفظ میگرچه با ای
؛ 4/41 (فخـررازي،  دار، هدفمنـد و متضـمن یـک معنـاي تلـویحی اسـت       نظر معنایی جهـت 

 قزوینـی،  ؛ خطیـب 1/523 ؛ سـبکی، 1/689 عاشور، ؛ ابن1/377 ؛ آلوسی،1/185 زمخشري،
  ثیري مستقیم بر مقصود مقدر آیه دارد.)، و تغییر سبک حاصل از کاربست حرف واو، تأ128

عنوان محلی بـراي   به باور نویسندگان عطف فراز دوم آیه مبنی بر اختیار مقام ابراهیم به
متنی باشد. بدین نحو که  تواند متأثر از عوامل هم نماز در قالب جملۀ انشایی بر فراز اول می

ام ابراهیم بر ارتباط معنایی وثیـق  اشاره به طواف خانۀ خدا و پس از آن برپایی نماز در مق
به مـا قبـل خـود     »و«میان این دو فراز داللت دارد. لذا عبارت دوم از طریق حرف عطف 

عطف شده است تا توالی سبکی و معنایی حاصل شود. مؤید این ارتباط بنا به گفتۀ عیاشـی  
کـه نمـاز    نوجوب خواندن نماز طواف بعد از طواف واجب، پشت مقام ابراهیم است. همچنا

  ).60(عیاشی، شود طواف نساء نیز در پشت این مقام خوانده می
علَیهِم نَبأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لقَومه یا قَومِ إِنْ کَانَ  واتْلُ«کاربست واو، در قسمت پایانی آیۀ شریفۀ 

تَو لَى اللَّهفَع اللَّه اتیرِي بِآیتَذْکی وقَامم کُملَیرَ عکُـنْ     کَبالَ ی ثُـم ُشـرَکَاءکُم و ـرَکُمواْ أَمعمفَأَج کَّلْت
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ضُواْ إِلَی والَ تُنظرُونِ ) نیز از موارد قابل تأمـل در تخطـی   71،یونس( »أَمرُکُم علَیکُم غُمۀً ثُم اقْ
نظرُونِ«رفت تعبیر  از اصل روش است، چه انتظار می ـم الَ  «بسان تعابیر ماقبل خـود   »الَ تُ ثُ

کُنْ اقْضُواْ«و  »ی م   معطوف شود. »ثم«با حرف عطف  »ثُ
هاي مخـالف، تـاریخ    منظور بیداري مشرکان و گروه خداوند حکیم در این آیه و آیات بعد به

 %دهد که چگونـه نـوح   گوید. آیۀ فوق نشان می بازمی $انگیز پیشینیان را بر پیامبرش تعبر
عیتى که ویژة پیـامبران اولـوالعزم اسـت، در نهایـت شـجاعت و      فرستادة بزرگ پروردگار با قاط

شهامت با نفرات کم و محدودى که داشت در مقابـل دشـمنان نیرومنـد و سرسـخت ایسـتادگى      
هـاى   ها و افکار و بت اعتنایى خویش را به نقشه گیرد، و بى ها را به سخره مى کند و قدرت آن مى
  سازد. ربۀ محکم روانى بر افکارشان وارد مىدهد و به این وسیله یک ض ها نشان مى آن

طلبـد و   (اجمعوا) مخالفان قومش را به مبارزه مـی  تعجیزي -نوح نبی در امري تهدیدي
ها و کیدهایشان  ها و برنامه خواهد از شرکایشان نیز استنصار نمایند و نقشه ها می حتی از آن

کار اندوهگین و نادم نباشند که چرا اي که در پایان  گونه را دربارة آن جناب عملی سازند به
انـد. و البتـه متضـمنا و     براي از بین بردن آن حضرت از همۀ اسباب و وسایل سود نجسـته 

کند که پروردگارش قادر بر دفع آنان از وى است، هر چند که دسـت بـه    بالکنایه اظهار مى
  دست هم دهند و همۀ توان خود و خدایان دروغین خود را به کار برند.

تواننـد   ها مى تردید سخن گفتن با این اطمینان و قاطعیت، مخصوص اولیاى خداست، فقط آن یب
  ).6/428 ؛ طیب،4/391 (کاشانی، با توکل به خدا با مخالفان خود چنین قاطعانه برخورد کنند

بـا   %دهد که نـوح  نشان می »اقضوا«و  »الیکن«قرآن کریم با کاربست ثم در دو تعبیر 
ل و وثوق  و اعتماد به خداوند عزیز فرصت بسیاري در اختیار مخالفان خویش قرار داد توکّ

کـار   هیچ تشویش و شتابزدگی هرآنچه در توان دارند براي از بین بردن آن حضرت به  تا بی
نظرُونِ؛ مرا مهلت مدهید«گیرند. اما در تعبیر نهایی  جاي ثـم، حـرف عطـف واو را     به »الَ تُ

ع این حرف نشانگر یک عمل سریع است. بنابراین حـرف واو نیـز   کند چه وقو استعمال می
در مقام توکل ثابت قدم بود و اعتمـاد تمـام    %نوبۀ خود بر این معنا داللت دارد که نوح  به
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خواسـته کـه قـوم او بـدین      به حضرت ملک عالم و چیرگی حق بر باطل داشته است و می
کنـد کـه وقتـی دربـارة      لذا چنین اظهار مـی برند و قدم در طریق متابعت او نهند.  معنى پى 

اي نیز درنگ نکنند و بـدون مهلـت و فـوت     نابودي و هالکت او به اطمینان رسیدند، لحظه
  وقت براي اعدام او قیام نمایند و اقدام کنند.

ها معتقدند عناصـر   اند. آن اي است که بوگراند و درسلر به آن اشاره کرده این همان نکته
گیرنـد، بلکـه بـه لحـاظ      هاي دستوري و شکلی کنار هم قـرار نمـی   گیصرفا به جهت ویژ

). Beaugrande & Dressler, 36( هـا داراي ارزش خاصـی اسـت    محتـوایی نیـز ترکیـب آن   
بنابراین متن منسجم، متنی است که ظرفیت برداشت و قابلیت قرائت داشته باشد و قابلیـت  

اال هرمـان معتقـد اسـت نـزد گـرایس،      که ویم طلبد. همچنان برداشت، پیوستگی متن را می
گیر بر متونی که قصد  گفتارهاست که پیام اي میان پاره انسجام ویژگی متن نیست؛ بلکه رابطه

  ).  Herman,1( کند تفسیرشان را دارد اعمال می
  

  فاء. 6-2
منظـور اتصـال    سازي و انسجامی هسـتند کـه بـه    عناصر عطف عربی، ابزارهاي پیوسته

روند و پیوسـتاري هماهنـگ مبتنـی بـر اصـول و       کار می ها به پاراگرافواژگان، جمالت و 
  ).Brown & Yule,58؛ 28 زاده، (آقاگل دهد دست می قواعد معین را به

نوع  6یکی از عناصر عطفی در زبان عربی است. دانشمندان نحو براي این حرف  »فاء«
ه، سـببیت،   معنایی منظور کرده حسـن،  جـزاي شـرط و زائـده   اند: عاطفه، فصیحه، استینافی) 

را  »أیضا: همچنین«ترین حروف عطف است که معناي  یکی از مهم »فاء«شک  ). بی3/538
اند. نیز، بیشترین کاربرد حرف فاء، عطف اسـت کـه سـه معنـا دارد:      براي آن در نظر گرفته

  ترتیب، تعقیب و سببیت.
ینـابِیع فـی األَرضِ ثُـم     فَسـلََکه  مـاء  السماء منَ أَنْزَلَ اللَّه أَنَّ تَرَ لَم أَ«سورة زمر  21در آیۀ 

 هِیجی ثُم فاً أَلْوانُهخْتَلعاً مرز بِه خْرِجیکْرى     فَتَراهلَـذ ـکـی ذلطامـاً إِنَّ فح لُهعجی ا ثُم فَرصـی    مُألول
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 ربوبیـت  و عظمـت  آثـار  میـان  زا و کنـد  مـی  اشـاره  معاد و توحید دالئل به قرآن »الْأَلْبابِ
گـذارد،   از آسـمان مـى   "زول بـاران ن" مسالۀ روى انگشت هستى، جهان نظام در پروردگار

و طى مراحل حیـات، و   "رنگ آب بى"از گیاهان را از این  "هزاران رنگ"سپس پرورش 
  دهد. رسیدن به مرحلۀ نهایى شرح مى

ها را بـه درون   زمین آن "نفوذپذیر"ر شود، قش هاى حیاتبخش باران از آسمان نازل مى قطره
کنـد، سـپس    سازد و ذخیره مى ها را متوقف مى رسد، و آن مى "نفوذناپذیر" پذیرد و تا به قشر مى

فرستد. سپس خداونـد بـه وسـیلۀ آن زراعـت      ها بیرون مى ها و چاه ها و قنات به صورت چشمه
شـود و از   ه خشک و زردرنـگ مـى  سازد که الوان مختلف دارد. بعد این گیا گیاهى را خارج مى

  کند. شکند و خرد مى آید و سپس خداوند آن را در هم مى ریشه درمی
مراحـل تکـوین گیاهـان را بـه      »ثـم «و  »فـاء «با تأمل در آیۀ مذکور، دو حرف ربطی 

شده از آسمان در زمین فرو رفته به  اند. کالم مجید در جایی که آب نازل یکدیگر پیوند داده
آید و نیز آنجا که گیاه سبزرنگ شاداب، خشکیده شـده، بـه    از آن بیرون میصورت چشمه 

کنـد و بـه هنگـام نقـش آب در رویانـدن       استفاده می »فاء«گراید، از حرف ربط  زردي می
  بندد. کار می را به »ثم«ها،  گیاهان و نیز خردشدن آن

چیزي بـه دیگـري    به نظر نویسندگان کاربرد فاء در این آیه در مواضعی است که تبدیل
امري طبیعی و ممکن است مثل جاري شدن آب به صورت چشـمه، ولـی مـواردي را کـه     

پیونـد داده اسـت مثـل     »ثم«رسد،  ها غیرطبیعی و نسبتا دور از ذهن به نظر می تغییرات آن
تبدیل آب به یک گیاه و یا به حرکت در آمدن گیاه (یهیج). گرچه آب مسـتقیما تبـدیل بـه    

بلکه در تولید آن اثرگذار است اما گویی تاثیرگذاري یک عنصر متفـاوت در   شود گیاه نمی
طلبد و  تري را می رسد که بازة زمانی طوالنی نظر می عنصر متفاوت دیگر، امري غیرعادي به

اندازه براي انسان و حیوان امري عادي است اما براي گیاه غیرعادي به  یا مسالۀ حرکت هر
  استعمال شده است. »ثم«مواردي آید لذا در چنین  نظر می

. اسـت  »فی النُّجومِ* فَقَالَ إِنّی سقیم ةًظْرَنَ فَنَظَرَ«سورة صافات  89و 88 نمونۀ دیگر آیات
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  17///  ویحی ادوات ربطی در قرآن کریم با تکیه بر اصل مشارکتمعناي تل

 مـن « عبـارت  آوردن زبـان  به با باید ستارگان به کردن نگاه که باورند این بر مفسران اکثر
اند. ایـن نگـاه    هاي متعددي داده اط پاسخ. دربارة این ارتبباشد داشته ارتباط ،»هستم بیمار

. براي این بود که وقت و ساعت را تشخیص دهد مثل کسی که وقـت عـود تـب    1کردن یا 
. و 2کنـد.   اي و یا از وضعیت خاص نجوم تعیین می اي خود را با طلوع و غروب ستاره نوبه

  ).21/12؛ طبرسی،17/224 (طباطبایی، بینی آینده بوده است یا براي پیش
اما نویسندگان با توجه به روابط بینامتنی کاربست حرف فـاء را در ایـن آیـه متضـمن     

ایـن سـوره از هـر     98-87دانند و بر این باورند که قرآن کریم در آیات  معناي تلویحی می
است با قوم مشرکش عکسی گرفته  %هاي احتجاج و تحدي حضرت ابراهیم یک از صحنه

دهد. با ایـن   تصل کرده و در بازة زمانی کوتاهی نمایش میها را به یکدیگر م سپس این عکس
توان صـحنۀ رشـد یـک     شود، می نامیده می 1لپس گریز یا تایم تکنیک هنري که عکاسی زمان

ها، طلوع و غروب خورشید، حرکت ماه در آسمان، مراحل سـاخت   گیاه، همینطور گذر فصل
توان ادعا کـرد کـه گفـتن     بنابراین نمیو ساز یک برج و... را در عرض چند ثانیه نمایش داد. 

  مستقیما به نگاه کردن در ستارگان ارتباط دارد. »من بیمارم«عبارت 
هنگام محاجه با قـوم خـود از نگـاه و تأمـل در      %واضح است که حضرت ابراهیم پر

آسمان و ستارگان بهرة فراوانی جست. آن حضـرت بـا اسـتناد بـه افـول اجـرام سـماوي،        
به آن توفیق نیافـت. لـذا    خویش را متوجه بطالن اعتقاداتشان کند که البته کوشید تا قوم می

وأَعتَزِلُکُم ومـا تَـدعونَ مـنْ دونِ    «در پی ناکامی از اصالح قوم خویش از ایشان دوري گزید 
گیـري   زمان آثار کناره ). با گذشت48 ،مریم( »اللَّه وأَدعو ربِّی عسی أَالَّ أَکُونَ بِدعاء ربِّی شَقیّا

از شرایط  %که دوري حضرت یونس به شکل بیماري در آن حضرت پدیدار گشت همچنان
  ).145 (الصافات، »سقیم وهو بِالْعراء فَنَبذْناه« طبیعی زندگی به سقم او انجامید

هـاي مختلـف    هـایی از صـحنه   بر این اساس، کالم مجید توانسته است با اتصـال بـرش  
و قـومش را در زمـانی    %اج آن حضرت تا نقشۀ در آتش افکندنش، حکایت ابراهیماحتج

                                                                                                                                        
1. Timelapse 
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ترین حرف عطف براي تحقق  شک حرف فاء، مناسب بسیار کوتاه بر مخاطب عرضه کند. بی
  چنین معناي تلویحی بوده است.

رعایت قواعد مکالمه   شایان ذکر اینکه در باب معانی تلویحی حاصل از رعایت یا عدم
گر مانند هر یک از خوانندگان متن  اره نوعی عدم قطعیت وجود دارد. درواقع تحلیلنیز همو

طور که خداوند خواسته اسـت، و بـاز    شود، آن قرآن از میانۀ موضوع وارد فضاي آیات می
گردد. لذا تا زمانی که از دانش پیشین مشترك میان مشـارکین در   هم از میانۀ آن خارج می

توان معانی تلویحی را بـه   ) آگاهی کامل وجود نداشته باشد، نمی(فضاي نزول آیات مکالمه
  طور قطعی تعیین کرد.   

رسد، آیـۀ   دار به نظر می از دیگر آیاتی که کاربست حرف عطف فاء از نظر معنایی جهت
 منَ فَتَکُونَا ةَ الشَّجرَ هذه اتَقْرَب وال شئْتُما حیثُ منْ فَکُال الَْجنَّـةَ  وزوجک أَنْت اسکُنْ آدم ویا«شریفۀ 
 أَنْـت  اسـکُنْ  آدم یا وقُلْنَا«که حرف عطف واو در آیۀ  ) است در حالی19 (األعراف، »الظَّالمینَ
کجوزکُال الَْجنَّةَ  وا ونْها م غَدثُ ریا حئْتُمال شا وتَقْرَب هذرَ هـنَ  فَتَُکونَا ةَ الشَّجم  ینَالظَّـالالبقـره،  »م) 

کند و معناي مقدر آیـه را تحـت تـأثیر     ) پدیدة سبکی تنوع حروف عطف را ایجاب می35
  دهد. قرار می

یعنی سکونت او در زمـین اشـاره    %قرآن کریم در هر دو آیه به منظور اصلى از خلقت آدم
یش بـر  دارد که نخست در بهشـت منـزل گیـرد، و برتـر     کند، و راه زمینى شدنش را بیان می می

مالئکه، و لیاقتش براى خالفت اثبات شود، و سپس مالئکه مأمور به سـجده بـراى او شـوند، و    
آن گاه در بهشت منزلش دهند، و از نزدیکى به آن درخت نهیش کنند، و او به تحریـک شـیطان   
 از آن بخورد، و در نتیجه عورتش و نیز از همسرش ظاهر گردد، و در آخر به زمین هبوط کننـد 

  ).1/141 کثیر، ؛ ابن1/126 اندلسی،  عطیه ؛ ابن1/181 نیشابوري،  (ثعلبی
ال«کالم در آیۀ نخست به جهت کاربست حرف عطف فاء در تعبیر  کُ است. وقوع فاء  »فَ

شـود؛ بافـت    در این آیه همچنین استعمال واو در سورة بقره به عوامل بافتی نسبت داده می
  لت دارد اما بافت سورة اعراف بر توبیخ و مالمت.دال %سورة بقره بر تکریم حضرت آدم
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ا منْها اخْرُج قَالَ«قرآن کریم در سورة اعراف پس از بیرون راندن شیطان از بهشت  ومذْءم 
ا ورحددر امري ترخیصی و اباحی دسـتور سـکونت و منـزل گـرفتن در     18 (األعراف، »م (

از است تا نشانگر ترتیب و تعقیب اکـل بـر   دهد. بنابراین حرف فاء نی می %بهشت را به آدم
اتخاذ مسکن باشد. اما استعمال واو در سورة بقره به جهت تکریم و داللـت بـر اختیـار آن    

تواند هر زمان کـه اراده کـرد بـه خـوردن مشـغول شـود.        اي که می حضرت است. به گونه
بافـت تکـریم و    »ماحیث شئت«و نیز اطالق موجود در تعبیر  »رغدا«تردید استعمال واژة  بی

و  »رغـدا «کـه فقـدان صـفت     کنـد همچنـان   در سورة بقره معاضدت می اختیار و فراخی را
  بعضیه در سورة اعراف با بافت آن مناسبت دارد.  »من«کاربست حرف جر 

  
6-3 .ثم  

»هشام براي آن سه  یکی دیگر از عوامل عطف در زبان عربی است که سیبویه و ابن »ثم
). ایـن  2/81 هشـام،  ؛ ابـن 1/438 (سـیبویه،  اند: تشریک، ترتیب و تراخی هداللت ذکر کرد

بعد از ایـن کلمـه از    کند عبارات حرف داللت بر تأخیر ما بعد از ما قبل را دارد و اقتضا می
ر باشد و بعـد از   ما قبلش، به طور طبیعى یا از نظر مرتبه و یا از نظر موضع و موقعیت متأخّ

 آن چیزى کـه در قبـل از آن و در اول عبـارت ذکـر شـده اسـت      حسب بیان شود بر »ثم«
  ).1/363 اصفهانى، (راغب

ریشۀ آن قرابت معنـایی وجـود    سهیلی بین معناي یک حرف با اسم همبه نظر همچنین 
م«دارد. وي معتقد است حرف عطف  ؛ گیاهی که به فارسی یز نامند. یـزبن؛  «با کلمۀ  »ثُ م الثُ

) 5/1881 (جـوهري،  »اشد شبیه بـه َاثـل و از آن حصـیر سـازند    و آن از درختان کوهی ب
؛ یعنی مـا مردمـی اجتمـاعی و    کُنّا أَهلَ ثَمه ورمه«گویند:  که می قرابت معنایی دارد. همچنان

رو حرف عطف ثم  این ). از1/364 اصفهانی، ؛ راغب1/369 فارس، (ابن »اهل اصالح بودیم.
شد، داللت دارد و آن پیوند زدن بین دو چیزي است که بین بر معنایی نزدیک به آنچه گفته 

  ).96 (سهیلی، ها مهلت و فاصله وجود دارد آن
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آید که  شمار می این حرف یکی دیگر از حروف پرکاربرد در میان حروف عطف عربی به
  مرتبه در قرآن کریم به کار رفته است.338
عالوه بر  »فاء«عطوف را دارد، افادة مشارکت میان دو م »واو«مسلم است اگر حرف  پر

 عالوه بـر ترتیـب، معنـاي تراخـی/     »ثم«کند و  تعقیب نیز داللت می مشارکت، بر ترتیب و
  تر) نیز دارد. (بازة زمانی طوالنی فاصله مهلۀ/

مـنْ طـینٍ*    لَةٍ اإلِنْسانَ منْ سال خَلَقْنَا ولَقَد«سورة مؤمنون  14-12خداوند متعال در آیات 
ثُم ج لْناهینٍ* نُطَْفًة عکی قَرارٍ مفظامـاً  الُْمْضـَغَة فَخَلَقْنَـا  الَْعلََقـَة ُمْضـَغًة فَخَلَقْنَا النُّطَْفَة َعلََقـًة خَلَقْنَا  ثُمع

ه جهان برون مخاطب را ب »أَنْشَأْناه خَلْقاً آخَرَ فَتَبارك اللَّه أَحسنُ الْخالقینَ ثُمفَکَسونَا الْعظام لَحماً 
  پردازد. مى "سیر آفاقى"دهد و به  و موجودات شگرف عالم هستى توجه مى

بـه بیـان دیگـر،     "اى از گل آفریدیم ما انسان را از چکیده و خالصه"گوید:  نخست مى
ها ایـن افضـل    گام نخست این است که انسان با آن عظمت، با آن همه استعداد و شایستگى

نمـایى   ارزش است و ایـن نهایـت قـدرت    جهان از خاکى بىمخلوقات و برترین موجودات 
اى چنان موجود بدیعى آفرید. در حقیقت ایـن آیـه بـه     خداوند است که از چنین مواد ساده

کنـد کـه همـه بـه خـاك بـاز        ها اعم از آدم و فرزندان او اشاره مـى  آغاز وجود همۀ انسان
داوم نسل آدم از طریق ترکیب نطفۀ نر اند. اما در دومین آیه به ت گردند و از گل برخاسته مى

  دهد. و ماده و قرار گرفتن در قرارگاه رحم توجه مى
هاى گوناگون خلقت کـه   آور سیر نطفه در رحم مادر و چهره آور و بهت بعد به مراحل شگفت

فرمایـد:   شود اشاره کرده مى یکى بعد از دیگرى در آن قرارگاه امن و دور از دست بشر ظاهر مى
کـه   "مضـغه "اى درآوردیم و بعد این خون بسـته را بـه    نطفه را به صورت خون بسته سپس ما"

شبیه گوشت جویده است تبدیل کردیم و بعدا آن را بـه صـورت اسـتخوان در آوردیـم، و از آن     
. این چهار مرحلۀ متفاوت که افزون بر مرحلۀ نطفه بـودن،  "ها گوشت پوشاندیم پس بر استخوان
دهد هر کدام براى خود عالم عجیبى دارد. و در پایـان آیـه بـه     تشکیل مى اى را مراحل پنجگانه

ترین مرحلۀ آفرینش بشر است با یک تعبیـر سربسـته و پرمعنـى     آخرین مرحله که در واقع مهم
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  "اى بخشیدیم. سپس ما او را آفرینش تازه"فرماید:  اشاره کرده مى
حسـب سـیر تکـاملی بـه     ، مراحل خلقت آدمـی را بـر   »ثم«در آیات فوق حرف ربط 

  .دهد یکدیگر پیوند داده است، و انسجام معنایی آیات را شکل می
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
نیز استفاده شده است (فخلقنـا)   »فاء«شایان ذکر اینکه در آیۀ موردبحث، از حرف ربط 

  طلبد. که این مساله تأمل و دقت خواننده را می
به لحاظ عقلی غیرممکن به نظـر  گیري چیزي از ماقبلش  کالم مجید در جایی که شکل

دانـد.   تر می کند گویی این استحاله را به منزلۀ بازة زمانی طوالنی استفاده می »ثم«برسد، از 
کـه   رسد همچنان گیري نطفه از عناصر خاك عقال امري محال به نظر می به بیان دیگر، شکل

بـا   »ثـم «بـا حـرف    انگیز است، لذا این امـور  تبدیل نطفۀ سفیدرنگ به خونی سرخ شگفت
شوند ولی تبدیل خون به گوشتی که در رنگ و ظاهر مشابه هستند، قابل  یکدیگر مرتبط می

  استفاده شده است. »فاء«ها از  نماید لذا در ارتباط آن قبول می
 66-63در آن بر معنایی لطیف و دقیق داللت دارد، آیـۀ   »ثم«از دیگر آیاتی که کاربرد 

ا إِلَى موسى أَنِ اضْرِب بعصاك الْبحرَ فَانفَلَقَ فََکانَ کُلُّ فرْقٍ کَالطَّود الْعظـیمِ*  نَفَأَوحی«سورة شعراء 
  است. »أَغْرَقْنَا اآلخَرِینَ ثُموأَزلَفْنَا ثَم اآلخَرِینَ* وأَنجینَا موسى ومن معه أَجمعینَ* 
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آید که آیا بین نجات و رهـایی   این سوال پیش می »تراخی«نظر به داللت معنایی ثم بر 
و همراهانش توسط خداوند و غرقه ساختن فرعون و قومش تراخی زمانی وجود  %موسی

 الْبحـرَ  بِکُـم  فَرَقْنَـا  وإِذْ«سـورة بقـره    50داشته است؟ و اینکه چرا قرآن کریم برخالف آیـۀ  
نَاکُمیأَغْرَقْنَا فَأَنجو نَ وورْعتَنظُرُونَآلَ ف را استعمال نمود؟ح »أَنتُم م   رف ثُ

کارکرد حرف ثُم و واو، به دلیل بافت موقعیت منحصر به فرد در هر آیه است؛ بافـت سـورة   
ـ  وإِنَّهـم * قَلیلُونَ َمةٌ لَشرْذ هؤُالء إِنَّ* حاشرِینَ الْمدائنِ فی فرْعونُ فَأَرسلَ« 58- 53یات شعراء در آ ا لَنَ

و ظلـم   غـرور  به »لَغَائظُونَ* وإِنَّا لَجمیع حاذرونَ* فَأَخْرَجنَاهم من جنَّات وعیونٍ* وکُنُوزٍ ومقَامٍ کَرِیمٍ
اسراییل اسباطند و هر سـبطی از ایشـان بسـیار انـدك و      بود بنی  فرعون اشاره دارد که ادعا کرده

اسـراییل و از سـوي    به داعی حقارت و زبـونی بنـی   سو کنند لذا از یک طریق حزم مالحظه نمی
دیگر به جهت عداوت و تیقظ و حزم قبطیان نسبت به قـوم مـذکور، لشـکر عظیمـی در تعقیـب      

) حرف عطف ثم استعمال شـد  66 (آیۀ ). لذا در انتهاي چنین بافتی1/89 (نسفی، ها روانه کرد آن
رنشان سازد کـه غـرق شـدن فرعـون و     بندي نعمت باشد و این حقیقت را خاط تا نشانگر درجه
تر از نعمتـی اسـت کـه نجـات حضـرت       تر و بیش آید که بسی بزرگ شمار می سپاهش نعمتی به

و همراهانش به دنبال داشت. به بیان دیگر هالك ساختن چنـین شخصـیت قدرتمنـد،     %موسی
م اسـت.  باشوکت، و ثروتمندي در قیاس با نجات جمعی اندك بیچاره و درمانده کاري بس عظـی 

  بنابراین استعمال ثم در این آیه مفید معناي تراخی رتبی است نه زمانی.
سورة بقره با بافت متفاوتی ساخته شده است. قرآن کریم در این آیه  50در حالیکه آیۀ 

أَبنَاءکُم ویستَحیونَ  نَیذَبِّحو الْعذَابِ سوء یسومونَکُم فرْعونَ آلِ منْ نَجّینَاکُم وإِذْ«و آیۀ ما قبل آن 
 ـیمظع بِّکُمنْ رم الءب کُمی ذَلفو کُماءسهـایی   ) بـه تعدیـد و برشـماري نعمـت    49 (البقـره،  »ن

اسراییل ارزانی داشت. همـانطور کـه پیداسـت در ایـن بافـت اثـري از        پردازد که بر بنی می
بلکه قرآن کریم با استعمال حـرف عطـف   شود،  فرعون و قوم او در صحنۀ داستان دیده نمی

ها را به یکدیگر معطـوف سـاخته اسـت تـا کلیتـی از ظلـم        سري گزاره واو، به سرعت یک
  قبطیان و لطف الهی در حق اسراییلیان را نمایش دهد.
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ٍة مـواطنَ کَثیـرَ   فـی  اللّه نَصرَکُم لَقَد«به کاربست ثم در آیۀ  توان از دیگر شواهد قرآنی می
ئاً وشَی نکُمتُغْنِ ع فَلَم کَثْرَتُکُم تْکُمبجنٍ إِذْ أَعنَیح مویو   ـتبحا ربِم ضاألَر کُملَیع ـتُم  ضَاقَتلَّیو ثُـم 

رسد قرآن کریم در آیۀ مذکور از استعمال حرف  ) اشاره کرد. به نظر می25 (التوبه، »مدبِرِینَ
  به کاربرد ثم تغییر رویه داده است. »بما رحبت وولیتم مدبرین وضاقت علیکم األرض«واو 

گذارد  کند و بر مؤمنان منت می کالم مجید در آیۀ فوق به داستان جنگ حنین اشاره می
ها که در ضعف و کمی نفرات بودنـد، ایشـان را نصـرت     که خداوند منان همانند سایر جنگ

 ثُـمّ «دیدند  ها را نمی نی فرستاد که مؤمنین آنداد و به خاطر تأیید و یاري پیغمبرش لشکریا
ؤْمنینَ وعلَى رسوله علَى سکینَتَه اللَّه أَنْزَلَ الْم ا أَنْزَلَ و نُودج ا لَمهتَرَو ذَّبعینَ وکَفَرُوا الَّذ و  ـکذَل 
زَاءرِینَ جو مؤمنان افکند  $خدا خاطر در دل رسول ) و سکینت و آرامش26 (التوبه، »الْکَاف

  و کفار را به دست مومنین عذاب کرد.
مند که بر توالی زمـان   رسد حرف عطف ثم در این آیه، به عنوان یک عنصر زمان نظر می به

) مفیـد معنـاي   10/60( عاشـور  داللت دارد، استعمال نشده باشد بلکه کاربرد آن به قـول ابـن  
 بر شدت فشار لحظۀ هزیمـت مسـلمانان در آن   تراخی رتبی است. توضیح اینکه کاربست ثم

جنگ و وضعیت روانی و فشار روحی وارده بـر ایشـان داللـت دارد؛ گواینکـه زمـان در آن      
فرسایی که مسلمانان را گیج و غافلگیر و متالطم ساخته بود، به شدت کش آمد  شرایط طاقت

کند؛ در همـین آیـه    و سنگین شد. بافت نیز نقش مهمی در تغییر سبک در حرف عطف ایفا می
شـاره بـه   ا »؛ و زمین با همۀ فراخیش بر شما تنگ شـد ضَاقَت علَیکُم األَرض بِما رحبت« جملۀ

طـوري کـه ایشـان     فشاري دارد که در ساعات نخستین جنگ حنین بر مسلمانان وارد شد به
بنـابراین،   ) منهزم گشـتند. 4/148 ؛ مدرسی،4/112 ؛ میبدي،3/76 (بیضاوي، پس از ساعتی

در اینجا یک دورة طوالنی وجود ندارد که مسلمانان درگیر نبرد بوده باشند و پس از گذشـت  
 »ضَـاقَت علَـیکُم األَرض بِمـا رحبـت    «ت آن متحمل شکست شوند. لذا ثم در هماهنگی با عبار

چون جـایی  دهد که چگونه مسلمانان از کثرت نفرات سپاه دشمن به هراس آمدند و  نشان می
  براي استتار نیافتند همگی به هزیمت از نبرد پشت کردند جز سیصد مرد.
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  أو. 6-4
علیـه را در اعـراب و حکـم شـریک      این کلمه حرف عطفی است که معطوف و معطوف

کند. متقدمان علماي نحو قائل هستند که این حرف، تنها یک معنا دارد اما متاخران قائل  می
اند که عبارتند  یی آن بوده و براي این حرف دوازده معنا ذکر کردهبه اشتراك لفظی/ چندمعنا

اضـراب، تقسـیم،    ،»واو«از: شک و تردید، ابهام و تشکیک، تخییر، اباحه، جمع مطلق مانند 
 280 »أو«). حرف عطف 1/286 هشام، (ابن استثناء، غایت، تقریب زمانی، شرطیه و تبعیض

  مرتبه در قرآن استعمال شده است.
فَلَما کَشَـفْنا عنْـه    أَو قائماً أَو قاعداً جنْبِهل دعانا الضُّرُّ الْإِنْسانَ مس وإِذا« سورة یونس 12آیۀ 

 بـه  جانکـاه  نامالیمى و بال وقتى که معناست این مفید »... ضُرٍّ مسه  ضُرَّه مرَّ کَأَنْ لَم یدعنا إِلى
به پهلو افتـاده و یـا نشسـته و یـا ایسـتاده       که حالى در و وقفه بدون و مدام رسد مى انسان

  ورزد. خواند و بر خواندن خود اصرار مى است، خداوند را به منظور رفع آن بال مى
بـه   »أو«بـه حـرف عطـف     »قائمـا «و  »قاعدا«، »لجنبه«تعبیر همانطور که پیداست سه 

حاصـل از کاربسـت    اند. به گفتۀ عالمه طباطبایی ممکـن اسـت تردیـد    یکدیگر عطف شده
باشد یعنی انسان چه به پهلو و چه نشسته و چه ایستاده و  ، به منظور تعمیم »أو«حرف ربط 

ورزد و در هیچ حـالى خداونـد را    چه در هر حال دیگرى که فرض شود، بر دعا اصرار مى
باشد، نه حال  "االنسان"کند. نیز ممکن است هر سه تعبیر همگى حال از کلمۀ  فراموش نمى

است لذا معناى جمله  "مس"، در این صورت عامل در این سه حال کلمۀ "دعانا" از فاعل
شود: وقتى که نامالیمى به انسان برسد، او در حالى که خوابیـده یـا نشسـته و یـا      چنین مى

  ).10/28 (طباطبایی، خواند ایستاده در همان حال ما را مى
، »لجنبـه «دانند زیرا واژگـان   تر می اسبرا در این آیه من »أو«نویسندگان، معناي تعمیم 

عامل این سه حال و ضمیر فاعلی  »دعا«ترند لذا  نزدیک »دعا«به فاعل  »قاعدا«و  »قائما«
واقـع   "إذا"شود. افزون بر این واژگان مـذکور در جـواب    می »حال صاحب«مستتر در آن 

اینکـه   ر خواهد بود گـو ت براي این سه حال محتمل» دعا«رو عامل بودن فعل  این اند از شده

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            20 / 27

https://pnmag.ir/article-1-1438-fa.html


  25///  ویحی ادوات ربطی در قرآن کریم با تکیه بر اصل مشارکتمعناي تل

  . »دعانا اإلنسان لجنبه أو قاعدا أو قائما وقت مسه الضرُ«خداوند فرموده است: 
در انسجام معنایی آیه زمانی قابل درك خواهـد بـود کـه     »أو«کارکرد مؤثر حرف ربط 

، حـاالت  »مس ضـر «ها در نظر گرفته شود. در این آیه با توجه به محوریت  چینش حالت
اند؛ به عبارت دیگر، وقتـی بـال    ها مرتب شده ترین آن ترین شرایط به سخت فیفآدمی از خ

شود و بـا تـالش و توسـلی جزیـی سـعی       کم باشد، آدمی چندان سرآسیمه و مضطرب نمی
کند آن ضرر را دفع کند. هرچه بر حجم و شدت ضر افزوده شود حاالت انسان در دفـع   می

  یابد. ق و رتق امورش شدت و ضعف میکند و تکاپوي او در جهت فت آن تغییر می
و ویژگی معنـایی آن معاضـدت    »مس«الذکر با استعمال کلمۀ  همچنین نوع چینش فوق

شود که با ادراك و حـواس المسـه همـراه     شود؛ به گفتۀ راغب مس در موقعی گفته می می
). همچنین اصل مس، چسبیدن و شدت جمع و دست کشیدن 4/221 اصفهانی، باشد (راغب

ها"). نیز به نکاح از باب کنایه 5/271 فارس، (ابن است اسها و م س کـه   گویند. همچنان می "م
 بـه  کسـی  یعنی دارد؛ داللت نکاح معناي بر »بشَرٌ  یمسسنی  ولَم«عمران  سورة آل 47در آیۀ 
شود  ی. مس مجازا در معناي دیوانگی نیز استعمال ماست نکرده نزدیکی من با نکاح واسطۀ

نونِ؛ یعنی با وي پاره«و  نَ الجم سم ؛ زمخشـري، 6/257 (قرشی، »اي از دیوانگی است بِه 
  ).2/391 ؛ فیروزآبادي،267

سورة بقره، آیـۀ   80نظر به معناي لغوي این واژه و بافت آیات مشتمل بر آن همانند آیۀ
سورة انبیا، و آیات  46 سورة انفال، آیۀ 68سورة اعراف، آیۀ  95عمران، آیۀ  سورة آل 140

توان چنین استنتاج کرد که این فعل اساسا بر دورة کوتـاه و نـادر از    سورة زمر، می 49و  8
هاي معناساز ایـن واژه [مـدت کوتـاه] اسـت. در نتیجـه       زمان داللت دارد لذا یکی از مؤلفه

  ناسبت دارد.   از خفیف به شدید با مؤلفۀ مذکور م »قائما«و  »قاعدا«، »لجنبه«چینش کلمات 
 األَرضِ فی ویسعونَ ورسولَه اللَّه یحارِبونَ الَّذینَ جزَاء إِنَّما«سورة مائده  33نمونۀ دیگر آیۀ 

ا ادقَتَّلُوا أَنْ فَسی ی واأَولَّبص  أَوف   .تاس »منَ األَرضِ ینْفَواأَو  تُقَطَّع أَیدیهِم وأَرجلُهم منْ خالَ
آیۀ فوق بر معناي تلویحی حکم مجازات و حد شرعی محارب و مفسـدي اشـعار دارد   
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کـه در بـین چهـار     »أو«که در نظم و امنیت عمومی اخالل کند. به گفتۀ اغلب مفسرین لفظ 
قرار گرفته است براى تخییر و اباحه نیسـت، بلکـه    »نفی«و  »قطع«، »صلب«، »قتل«کلمۀ 

ت آن با اختالف جنایت است. به بیان دیگـر ایـن حـرف در آیـۀ     براى مراتب حکم و تفاو
هـار مجـازات را بایـد دربـارة     چمذکور بر تردید داللت دارد تا مخاطب گمان نکند که هر 

محارب اعمال کرد، بلکه یکى از این چهار مجازات را. و اما اینکه این تردید به نحو ترتیب 
طور تخییر است و حاکم  ه دومى نرسد، و یا بهطورى که تا اولى ممکن باشد نوبت ب است، به

مخیر باشد به اینکه هر یک را خواست و مصـلحت دیـد بـه اجـرا در آورد، از خـود آیـه       
 (طبرسی، کند شود، و تنها سنت است که اجمال آن را رفع و ابهامش را بیان مى استفاده نمى

  ).5/532 ؛ طباطبایی،3/291
(قتـل و دار زدن و قطـع عضـو و     ارگانۀ فـوق طبق آنچه در سنت آمده است حدود چه

بندى شده، مثال کسى که شمشیر بکشد و کسى را بکشد  تبعید) برحسب درجات افساد رتبه
و مالى را ببرد، با کسى که فقط کسى را بکشد و مالى را نبرد، و یا به عکس تنهـا مـالى را   

د و نه مالى را ببرد فرق بدزدد و کسى را نکشد و یا تنها شمشیر بکشد ولى نه کسى را بکش
  ).5/533 (طباطبایی، دارد

در تولید معناي تلویحی آیۀ فوق غیرقابل انکـار اسـت، چـه قـرآن      »أو«کارکرد حرف 
دارد که هر محاربی به اندازة کـردارش کیفـر شـود. بـه      کریم با استعمال این حرف بیان می

ناي تفصیل و تردید داللت دارد در آیۀ مذکور گرچه بر مع »أو«توان ادعا کرد  دیگر بیان می
دهد که نظر به جهات مخففۀ جرم و یا جهات تشدید  با این وجود به حاکم این اختیار را می

  آن، کیفر مناسبی انتخاب کند.
توان به  سبب تولید معنایی تلویحی شده است، می »أو«از دیگر آیاتی که استعمال حرف 

 أَنْزَلْنَـاه  وکَذَلک«) و نظیر آن آیۀ 44 ،طه( »و یخْشَىأَ یتَذَکَّرُ لَعلَّه الَیِّنً قَوالً لَه فَقُوال«آیۀ مبارکۀ 
  ) اشاره کرد.113 (طه، »ذکْرًا لَهم یحدثُ أَو یتَّقُونَ لَعلَّهم الْوعید منَ فیه وصرَّفْنَا عرَبِیّا قُرْآنًا

داللـت دارد   »واو«یات مذکور بر معناي در آ »أو«برخی بر این باورند که حرف عطف 
. چـه  »لعلهم یتقون و یحدث لهم ذکـرا «و  »لعله یتذکر و یخشی«و تقدیر کالم چنین است: 
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هیچ یک از دو امر خشیت و تقوا منافاتی با تذکر و حدوث ذکر ندارد و قابل جمعند. زیـرا  
ز با تذکر و یادآوري معنا که خشیت و ترس نی گردد همچنان تقوا جز با ذکر کامل نمی اساساً
). و حال آنکه مراد از آن داللت بـر یکـی از دو   13/253 عادل دمشقی حنبلی، (ابن یابد می

دهد  این معنا را افاده می »أو«). به دیگر سخن 5/470 ؛ کاشانی،7/175 (طوسی، امر است
گـر  بر فرعون متحقق گردد یـا متـذکر شـود و ا    %که امید است اگر صدق موسی و هارون

متذکر نگردد الاقل از عذاب الهی متوهم خواهد شد و خایف و خاشـی خواهـد گشـت. و    
  چون تذکر بهرة متحقق است و خشیت حصۀ متوهم لذا تذکر بر خشیت مقدم شد.

 
  مقاله. نتایج 7

عــدم رعایــت قواعــد مشــارکت بــه دلیــل  در قــرآن کــریم هــر نــوع رعایــت/ .7-1
  تلقی می شود.رمزگذاري، داراي معنایی تلویحی  بیش

دربارة معانی تلویحی حاصل از نقض قواعد مکالمـه در کاربسـت ادوات ربطـی،    . 7-2
  همواره نوعی عدم قطعیت وجود دارد.

هاي معناساز واژگـان و دانـش    متن، روابط بینامتنی، مولفه عواملی چون بافت، هم. 7-3
  اي در تبیین معناي تلویحی ادوات ربطی تاثیرگذار است. زمینه پس

قرآن کریم با کاربست حرف ربط واو، افزون بر معناي نحـوي ایـن واژه، معـانی    . 7-4
سازي موضوع و فوریت و سرعت عمـل   تلویحی مختلفی نظیر ترتیب سببی، رتبی، برجسته

  دهد. به مخاطب ارائه می
متن در صورت رعایـت اصـل روش    با توجه به عامل باف و هم »ثم«حرف ربط . 7-5

که در صورت نقـض   بر معناي تلویحی تراخی زمانی داللت دارد. همچناندر نظریۀ گرایس 
  تواند مفید معناي تلویحی تراخی رتبی باشد. این اصل می

تواند همانند تکنیک عکاسـی   حرف ربط فاء در صورت عدول از اصل روش، می. 7-6
تاه کل آن هاي مختلف یک حادثه، در بازة زمانی کو هایی از صحنه گریز با اتصال برش زمان

  حادثه را به مخاطب عرضه نماید.
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