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 و کاربردهای سازگار یمرحله دوم: بررسی لغو

 کاربرد اول و دیگری کاربرد آخر د با آیه فوق سازگار باشد، یکیتواندو کاربرد می  «طاف»از بین کار بردهای لغوی 

 کاربرد اول 

ه در تمام ک «به، علیه و فیه»و دیگری با برخی حروف جر از جمله  «حول»به دو گونه استعمال می شود، یکی به همراه ظرف  «طاف»اول، کاربرد ر د

 .مجرور به این حروف، آن چیزی است که مورد طواف قرار می گیرد است که «به دور چیزی چرخیدن» ی آنمعنااین موارد، 

 کاربرد دوم 

مجرور  ،دارد «طواف دادن چیزی به دور چیزی»که معنای  در این استعمال باشد. «باء و علی»با دو حرف جر می آید که  «طاف»آخر نیز  دکاربر در و

 آن چیزی است که مورد طواف قرار می گیرد «علی»مجرور به و  آن چیزی است که چرخانده می شود «باء»به 

 

 با آیه ی سازگارم: تطبيق کاربرد هامرحله سو

ول مجه« یطاف»نوشته می شود. در اینکه  «یطاف»به صورت  [با توجه به قواعد اعالل]کهاست  «یطوف»فعل مجهول از آیه وجود دارد، آنچه در 

 کدام یک از دو کاربرد فوق است، می توان گفت: شده ی

ف و از طر ه دور آن طواف می شودت کمجرور به حرف جرّ، آن چیزی اس در این استعمال،باشد، باید دقت نمود که  کاربرد اولاز  این فعلاگر 

ه به آن چیزی نیست ک «آنیه»و قطعا  آمده است با دو حرف جر «یطاف علیهم بأنیة»ر حالی که د تنها یک حرف جرّ می آیداستعمال دیگر در این 

 آیهنای معلذا و  دارد (همراهی)مصاحبة معنایی دیگر مانندباء بر سر آنیه، استعمال نیست و یا  لذا یا یطاف، مجهول شده از این. دور آن طواف شود

 .خواهد بود «علیهم»نائب فاعل، که طبق این احتمال،  «به همراه ظرف هایی، دور آنها طواف می شود»این می شود که 

مال که در این استع «آنیه، دور آنها طواف داده می شود»معنای جمله این گونه است که ، (طاف به علی کذا)باشد آخر کاربرداما اگر این فعل از 

 خواهد بود نائب فاعل «یةبأن»

 

 مرحله چهارم: نتيجه گيری

ت سنکته ای که برای قضاوت بین دو احتمال فوق باید مد نظر قرار بگیرد، این است که آنچه مراد خداوند از بیان این آیه و محور ثقل کالم ا

ظرف هایی است که دور داده می شود. بی شک احتمال اول صحیح مهم یا  ، آنهایی هستند که دورشان طواف صورت می گیردمهمچیست؟ آیا 

 و آنها مرکز ثقل کالم اند. زیرا این آیات در بیان احوال بهشتیان استتر است 

ت، محور اسآنچه ، اما طبق احتمال اولقرار می گرید  ثقل کالم روی ظرفنقطه  بیان شده در مرحله سوم، از دو احتمال ل دوماماحتترجمه  بنابر

 .اند (بهشتیان)آنها

 

بوده و  فاعل نائب «علیهم». لذا است (طاف حوله و به و علیه و فیه)کاربرد اولیه لغتموارداز  «طاف»از آنچه گفته شد، واضح می گردد که نتيجه( 

 به یطاف است. و همراهی و متعلق مصاحبتنیز به معنای  «ةآنی»باء بر سر 

 (بندرریگیترجمه المعجم الوسیط)1215/ص2/ج 

 
 

 


