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معناشنایس »شرب« در قرآن بر اساس روابط مهنشیین

)تاریخ دریافت: 99/05/04 تاریخ پذیرش: 99/08/15(

نویسنده مسئول: مجتبی محمدی مزرعه شاهی1 
مهدیه سادات تهامی سربنانی2

چکیده
قــرآن کریم به عنوان یک متن مقدس وحیانــی و بزرگ ترین معجزه ی الهی، از جنبه های 
گوناگون قابل تحلیل و بررسی است که می توان با به کارگیری دانش معناشناسی به بررسی 
ابعاد و جنبه های آن پرداخت. معناشناسی از روش های نوظهور در مطالعات قرآنی است که 
با مطالعه و بررســی علمی معنا، به استخراج معنای پنهان متن و اکتشاف الیه های معنایی 
واژه، می پردازد. یکی از راه هایی که امروزه جهت فهم معنای متون اســتفاده می شود، تکیه 
بر اصل روابط جانشــینی و همنشینی اســت. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی ـ 
تحلیلی ســعی بر این دارد که به منظور بهره گیــری دقیق تر از فهم و ترجمه قرآن، معنای 
ســاخت ها و کارکردهای مختلف شــرب را در قرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار دهد و 
با روش معناشناسی ســاختاری و بهره بردن از متون تفسیری و زبانی ساخت های مختلف 
نحوی و قرآنی واژه شرب را بشناسد و مفاهیم حاصل از ساخت های شرب در قرآن کریم را 
بر اســاس روابط همنشینی تحلیل و بررسی نماید. در این مقاله پس از واژه شناسی شرب، 
روابط همنشینی شــرب با واژگانی همچون »هیم«، »حمیم«، »طهور«، »هنیء« و غیره 

مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: قرآن، شرب، معناشناسی، روابط همنشینی.

1ـ مقدمه
قرآن گنجینه ی علوم و اسرار الهی است و برای این که انسان را به مقصد سعادت و کمال 
برســاند، باید حقایق آن را شــناخت. خداوند متعال برای انتقال پیام وحی از عجیب ترین 

1( استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی میبد؛ )نویسنده مسئول( ایمیل:
mojtaba63mohammadi@gmail.com

2( کارشناس ارشد علوم قرآنی؛ دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم.
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ی و شگفت انگیزترین عضو انســان، یعنی زبان استفاده کرده است تا انسان به آسانی توانایی 

ترجمه دقیق و فهم بهتر این کتاب آسمانی را داشته باشد. قرآن نیز همانند هر نوشته دیگری، 
زبان خاص خود را دارد؛ به گونه ای که واژگان و تعابیری را در قالب مفاهیمی به کار می برد 
که در دانش لغت یا سایر عرف ها هیچ گونه دلیلی بر استعمال آن ها یافت نمی شود و تنها با 
کنار هم قرار دادن تک تک لغات و آیات قرآن قابل فهم است. بنابراین انسان برای فهم بهتر 
متن این کتاب مقــدس، نیازمند کتب لغت معتبر به عصر نزول و ادبیات عرب و مطالعات 
زبان شناسی است. از این رو مفسران و دانشمندان علوم قرآنی از آغاز تاکنون همواره توجه 
ویژه ای به شــناخت زبان عربی خاص قرآن و قرائن موجود در آیات قرآن داشــته اند تا به 

الیه های پنهان و اسرار و رموز آیات پی ببرند.
یکی از مهم ترین ضرورت ها و رســالتی که بر دوش پژوهشگران زبان عربی وجود دارد، 
شناخت واژگان قرآنی است که برای درک و فهم درست قرآن بسیار مهم و ضروری است. 
گرچه عقل و خرد انسان توانایی الزم جهت پی بردن به آن معانی واال را ندارد، اما این نکته 

از ارزش و اهمیت کاوش های قرآنی نمی کاهد.
پژوهش پیش رو با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررســی روابط همنشــینی ساخت های 
مختلف واژه شــرب در قرآن پرداخته و با بررســی هر کدام در ساخت همسان به تدوین 
چارچوبی روشن برای معنای کلی و غالب این ساخت ها می پردازد تا با استفاده از این روش 

بتوان فهم و ترجمه بهتری نسبت به آیات قرآن کریم به دست آورد.
هدف از این پژوهش شــناخت و معرفی معنا و مفهوم واژه »شرب« در نظام معنایی قرآن 
کریم و توجه به نقش واژگان همنشین در کشف معنای شرب و نیز شناخت انواع مختلف 
نحوی و قرآنی واژه شــرب در راستای بیان مفهومی دقیق از آن، با استفاده از پژوهش های 
زبانی و دســتوری می باشد و می کوشد به این پرسش ها پاسخ دهد که ویژگی های مختلف 
هر یک از ساخت های »شرب« در قرآن کریم بر اساس تحلیل و تبیین معناشناسی واژگانی، 
صرفی و نحوی چه بوده؟ و تأمل در این ویژگی ها بر اساس روابط همنشینی چه مفاهیمی 

را منتقل می کند؟
با بررسی هایی که انجام شد، تاکنون هیچ پژوهش مدونی درباره معناشناسی واژه »شرب« 
در قرآن بر اساس روابط همنشینی صورت نگرفته است. بنابراین در این پژوهش سعی بر آن 
شده تا واژه شرب به طور دقیق و با استفاده از کتب لغت معناشناسی شود و سپس بر اساس 

روابط همنشینی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. 
در مورد معناشناسی برخی واژه های قرآنی تحقیقاتی صورت گرفته است که به برخی از 

آن ها اشاره می شود:
1. برزنونی، آمنه، معناشناسی واژه »بیت« در قرآن، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده علوم 
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قرآنی میبد، با راهنمایی مجتبی محمدی مزرعه شاهی، 1396ش.
2. روستایی، پری، معناشناسی واژه »نبأ« در قرآن، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده علوم 

قرآنی میبد، با راهنمایی مجتبی محمدی مزرعه شاهی، 1396ش.
3. ملک قاسمی، زهرا، معناشناسی واژه »رزق« در قرآن، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده 

علوم قرآنی میبد، با راهنمایی احمد زارع زردینی، 1395ش.
4. خاکپور، الهه، معناشناسی واژه »تالوت« در قرآن، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده علوم 

قرآنی میبد، با راهنمایی احمد زارع زردینی، 1395ش.
5. قنادی عرب، مریم، معناشناســی واژه »شــیطان« در قرآن بر اساس روابط جانشینی و 
همنشــینی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده علوم قرآنی میبد، با راهنمایی مجتبی محمدی 

مزرعه شاهی، 1398ش.
6. قادری پور، اعظم، معناشناســی واژه ی »بین« در قرآن بر اســاس روابط جانشــینی و 
همنشــینی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده علوم قرآنی میبد، با راهنمایی مجتبی محمدی 

مزرعه شاهی، 1398ش.
7. شــفیع زاده، مرضیه، »معناشناســی کلمه »بین« در قرآن با تأکید بر روابط هم نشینی و 

جانشینی«، مجله پژوهش های قرآن و حدیث، دوره 47، شماره 1، )بهار و تابستان 93(.
8. نورسیده، علی اکبر، »معناشناسی واژه »ولی« در قرآن«، پژوهش نامه نقد ادب عربی، دوره 

4، شماره 1.
اما در حیطه معناشناسی واژه »شرب« از نظر روابط همنشینی، کتاب یا مقاله ای در دسترس 

نیست.

2ـ معناشناسی
»معنا« بر وزن مفَعل مصدر میمی از »عنی« اســت. )ابن فارس، 1404: 4، 146( »عنی« به 
معنای اراده کردن، قصد کردن، در نظر داشتن چیزی را منظور داشتن است و »معنا« به معنای 

مدلول، مفهوم، مضمون، مفاد، محتوا و مقصود است. )دهخدا، 1377: ذیل واژه معنا(
معناشناسی شاخه ای از دانش زبان شناسی است )صفوی،1382: 19؛ فضیلت، 1385: 62( 
که به نظریه  معنا می پردازد. )همان: 19( معناشناسی را می توان عبارت از مطالعه علمی معنای 
مراد و لوازم آن در گذر تاریخ یا متن و دوره ای خاص دانست. منظور از علمی بودن مطالعه، 
صریــح و بدون پیش داوری و تعصب بودن آن اســت؛ به طوری که هر کس صرف نظر از 
باورهای دینی و مذهبی به روشــنی به معنا دست یابد و صحت و سقم آن نیز قابل ارزیابی 
و محک زدن باشد. )نکونام، 1390: 15( معناشناسی )semantics( در زبان انگلیسی نام های 
متعــددی دارد و در زبان عربی برخی آن را »علــم الدالله« و برخی »علم المعنی« می نامند. 
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ی )مختار عمر، 1385: 34(

2ـ1ـ انواع رویکردهای معناشناسی
علم معناشناسی به چهار بخش تقسیم می شود:

2ـ1ـ1ـ معناشناسی شناختی
اصطالح معناشناسی شناختی، در کنار دو مکتب صورت گرا و نقش گرا نخستین بار توسط 
لیکاف )lakoff( مطرح شــد. )صفوی، 1379: 363( معناشناسی شناختی یکی از مهم ترین 
بخش های زبان شناسی شناختی محسوب می شود که چارچوب کاری واحد و یکپارچه ای 
ندارد و آن دســته از محققانی که خود را معناشــناس شــناختی می داننــد دارای عالیق و 

دغدغه های متنوع و متفاوتی هستند. )روشن و اردبیلی، 1392: 23(
بدین ترتیب معناشناســی شناختی یکی از انواع مختلف معناشناسی است که می توان در 
تحلیل آیات قرآن، آن را به کار گرفت. این نوع معناشناسی، مزایا و قابلیت های فراوانی دارد 
و از جهات بسیاری بر دیگر انواع معناشناسی ترجیح دارد؛ ولی می توان بسیاری از آن ها را 

در یک چارچوب به کار گرفت. )رجبی و قائمی نیا، شماره187، 1392، 66(

2ـ1ـ2ـ معناشناسی زبان شناختی
از ظهور معناشناسی به مثابه  یک علم کم تر از نیم  قرن می گذرد. این پدیده جزئی از روند 
گسترده  موسوم به چرخش زبانی یک نقطه  عطف زبانی در معرفت نظری در مغرب زمین 
است. از نیمه  دوم قرن بیستم، توجه به زبان رفته رفته به کانون تأمالت نظری تبدیل گردید. 
)الینز، 1383: 487( در چند حوزه  معرفتی؛ از جمله فلسفه، منطق، زبان شناسی، روان شناسی 
و ادبیات از معناشناســی سخن می رود. اینکه اصطالح »معناشناسی« در همه  این حوزه ها به 
اشــتراک معنوی به کار می رود یا خیر؟ هنوز محل مناقشــه است، اما دست کم می توان با 
اطمینان گفت که وجوه اشــتراک قابل توجهی میان همه  این کاربردها در کنار تفاوت های 
ظریف آن ها دیده می شــود. بدین ترتیب، در حالی  که می توان از معناشناسی زبان شناختی 
به منزله  یک علم ذیل زبان شناســی، و از معناشناســی روان شــناختی به منزله شاخه ای از 
روان شناســی، و از معناشناسی فلسفی به عنوان بخشی از فلسفه، و از معناشناسی در منطق 
به مثابه بخشی از منطق در یک رویکرد و بخشی از فلسفه  منطق در رویکردی دیگر، سخن 
گفت. هنوز ادعای وجود یک علم معناشناسی فراگیر که شامل تمام این قلمروهای معرفتی 

باشد، دشوار است. )الینز، 1383: 487(

2ـ1ـ3ـ معناشناسی تاریخی
معناشناســی تاریخی به مطالعه  معنا در طول زمان می پردازد؛ از این رو به آن »معناشناسی 
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درزمانی« هم گفته اند. ریشه شناسی یا کشف معانی قدیمی واژگان و معناشناسی الفاظ دخیل 
یا معناشناســی تطبیقی واژگان هم در حوزه  معناشناسی تاریخی است؛ بنابراین معناشناسی 
تاریخی به بررسی اصل لغات و تطوراتی که در آن راه یافته است، می پردازد. به این ترتیب، 
در معناشناســی تاریخی دو مبحث وجود دارد: الف( چگونگی پیدایش و زایش لغات؛ ب( 

چگونگی تطور لغات در طول زمان. )پالمر، 1366: 34(

2ـ1ـ4ـ معناشناسی توصیفی
»معناشناســی توصیفی« به مطالعه  معنا در یک مقطع زمانی خاص می پردازد. از این نوع 
معناشناســی به »معناشناسی هم زمانی« هم تعبیر می کنند، به آن بافت شناسی یا قرینه شناسی 
یا سیاق شناســی هم می توان گفت و آن عبارت است از فهم مراد گوینده  سخن و نیز هاله  
معنایی آن با اتکای اطالعاتی که همراه آن است؛ اعم از اطالعات کالمی و غیرکالمی، به این 

اطالعات بافت یا قرینه یا سیاق می گویند. )نکونام، 1390: 343(
در معناشناســی توصیفی واژگان و تعابیر قرآنی کوشش می شود که معنی مراد و نیز هاله  
معنایی شناخته شود. برای شناخت معنای مراد به تمام آیه اعم از قرائن حالی، شأن متکلم، 
شأن مخاطب، زمان و مکان نزول مراجعه می شود. مراد از »جانشین ها« مترادفات و مراد از 
»همنشــین ها« ترکیباتی است که دیگر واژگان در کاربستها با واژه  مورد بحث پیدا کرده اند؛ 
نظیر ترکیب اســنادی، ترکیب وصفی، ترکیب اضافی و حرفــی. )همان: 353( و همچنین 
»معناشناسی توصیفی« شامل سه بخش، مؤلفه  معنایی، حوزه  معنایی و شبکه  معنایی می شود.

3ـ واژه شناسی »شرب«

3ـ1ـ شرب در لغت
»ُشرب«، یکی از واژگانی است که نقش بسیار مهم و اساسی در متن عربی، به خصوص قرآن 
کریم دارد. بنابراین در ابتدا الزم است که معنی لغوی آن مشخص گردد و در انتها ویژگی های 
خاص آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد. مهم ترین عامل برای درک بهتر مفاهیم قرآن، فهم 
معانی دقیق واژه های آن است، نوع واژگان و نحوه چینش خاص آن ها، عاملی است که سبب 
انتقال مفهوم به شــنونده می گردد و این کار به جز با مهارت در علم لغت، راهی دیگر برای 
دانش قرآن و فهم معانی آن وجود ندارد و این اصلی است که بسیاری از دانشمندان علوم قرآنی 
همچون فارابی مد نظر خود قرار داده اند. )جدیری سلیمی، 1373: 80(. بنابراین برای ترجمه 
قرآن، بهره بردن از فرهنگ لغت های قرآنی که به عصر قرآن نزدیک باشد، ضروری است. حال 
آن که دامنه  این علوم در دوره های بعد روزبه روز گسترش یافته و دانش ها و اندوخته های علمی 
خویش را با خود به همراه داشــته است. با این توضیحات باید بیان داشت، واژه »شرب« در 
مجموع 39 بار به شکل های گوناگون در قرآن به کار رفته است که برخی معانی ذکرشده در 



سال سّوم
شمارة اول

پیاپی: 5
پاییز و زمستان  

1398

163

���
عم

ان
نع

ی�ا
ش» 

«�ر
د 

ق�»
ن� 

ق 
ر�ر

س�س
 

وق
م�ا

 د
وع

نع 
ی کتب لغت برای واژه  »شرب« از قرار ذیل هستند:

در معجم مقاییس اللغه آمده است که شین و راء و باء دارای یک معنی اصلی است و آن 
نوشیدن و سیراب  شدن است. َشْرب؛ یعنی قومی که آب می نوشند. َشریب؛ یعنی کسی که 

به تو آب می نوشاند. )ابن فارس، 1404: 3، 267(
و نیز در تهذیب اللغه آمده اســت که َشِربُْت؛ یعنی نوشیدم و َشْرب؛ یعنی قومی که برای 
نوشــیدن دور یکدیگر جمع شده اند. ِشــْرب؛ یعنی آب و نیز به معنای بهره ای از آب آمده 
است. ِشــْرب؛ به معنای زمان نوشیدن نیز آمده است. َمْشــَرب؛ مکانی است که از آن آب 
روب؛ یعنی آب  می نوشــند. َرُجُل َشروب؛ یعنی مردی که زیاد شراب می نوشــد. الماء الشَّ
نوشیدنی. ماٌء َشروب و ماٌء َشریب؛ یعنی آبی که در آن تلخی وجود دارد؛ ولی مانع نوشیدن 
نیست. ُمْشِرب؛ یعنی تشــنه ای که به آب نیاز دارد. همچنین َرُجٌل ُمْشِرب؛ یعنی مردی که 
زمان آب نوشیدن شترش فرارسیده اســت. ابن درید می گوید: َشوارب؛ رگ هایی است که 
درون حلق قرار گرفته اســت. لیث می گوید: شــارِبه؛ به قومی گویند که خانه آن ها در کنار 
رودخانه اســت. أشَربُْت الَخیَْل؛ یعنی ریسمان ها را در گردن اسبان قرار دادم. َمشَربه؛ ظرفی 
اســت که در آن آب می نوشند. به زمین نرم نیز َمشــَربه می گویند. لحیانی می گوید: َطعاٌم 
َمشــَربه؛ یعنی غذایی که بر روی آن آب می نوشند. َشَرَب یَشِرُب؛ یعنی فهمید و آگاه شد. 

َشِرَب؛ یعنی سیراب شد. )ازهری، 1421: 11، 244(
و نیز در تاج العروس آمده؛ َشــِرَب الماَء؛ یعنی آب نوشــید. در لسان العرب آمده است: 
َشــراب؛ اسم هر چیزی است که نوشیده می شود. َشروب و َشریب؛ آبی است که نه شیرین 
روب؛ یعنی آبی که شیرین نیســت؛ ولی مردم آن را می نوشند.  اســت و نه تلخ و الماُء الشَّ
ُجُل؛ یعنی آن مرد شتر خود را سیراب کرد. در معنای مجازی  ابن درید می گوید: أشــَرَب الرَّ
إشــراب؛ به معنای مخلوط شدن است و أُشِرَب اللَّوُن؛ یعنی رنگی با رنگ دیگر درآمیخت. 

)زبیدی، 1414: 2، 103(
همچنین در لســان العرب گفته شده؛ ُشْرب مصدر َشِرَب می باشد. َشِرَب الماَء؛ یعنی آب 
ربَُه مَِن الماَء؛ یعنی آبی که یک بار نوشیده  را نوشید. تَشراب نیز به معنای نوشیدن است. الشَّ
می شود. َشروب و َشّراب و ِشّریب؛ یعنی کسی که بسیار شیفته نوشیدن است. گفته می شود: 
َب مالی؛ یعنی مال من را به مردم داد و مردم را از آن ســیراب ساخت و یَوٌم ذو َشْربَه؛  َشــرَّ
یعنی روز گرم که در آن آب زیادی نوشند. َشربَه: حوض آبی است که اطراف درخت خرما 

وجود دارد. )ابن منظور، 1414: 1، 488(
خلیل بن احمد فراهیدی در کتاب العین بیان کرده است که ِشرب؛ یعنی زمان نوشیدن و 
َشــریب؛ یعنی کسی که با تو شراب می نوشد، همچنین َشریب؛ یعنی کسی که بسیار شیفته 
وارِب؛  شــراب است و مِْشَربَه: زمین نرمی است که همواره سرسبز است. ِحماٌر َصِخُب الشَّ
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یعنی االغی که صدای بلندی دارد و إشــراب؛ یعنی رنگی که با رنگ دیگر درآمیخته است. 
ُجُل؛ یعنی آن مرد  أُشِرَب فالٌن ُحبَّ فالٍن؛ یعنی عشق فالنی با قلب او درآمیخت. اشَرأَبَّ الرَّ

گردنش را برافراشت تا نگاه کند. )فراهیدی، 1409: 6، 256(
با توجه به کاربرد واژه شــرب در قرآن کریم می توان گفت: خداوند متعال از دو دســته 
از آشــامیدنی ها که شامل آشــامیدنی های دنیا و آشــامیدنی های آخرت اند، سخن به میان 
آورده اســت. آشامیدنی های دنیا مشتمل بر آشــامیدنی های مباح و آشامیدنی های حرام و 

آشامیدنی های آخرت نیز مشتمل بر آشامیدنی های بهشت و آشامیدنی های دوزخ هستند.

4ـ معناشناسی »شرب« بر اساس روابط همنشینی
منظور از رابطه همنشــینی، رابطه ای است که بر طبق آن عناصر زبانی کنار یکدیگر قرار 
می گیرند و زنجیره ها و ســاختار بزرگ تری را به وجود می آورند؛ به عنوان مثال در جمله 
»دوست من زبان شناسی می خواند« واژه »دوست« در کنار »من« گروه اسمی »دوست من« را 
به وجود آورده است. در واقع رابطه همنشینی در میان واحدهای جمله ایجاد می شود که در 
ساخت جمله حضور دارند. محور و اساس رابطه همنشینی، بر اساس قواعد ساختار زبانی 
استوار و محکم است و اِشکال و اختالل در روابط همنشینی میان واحدهای هر جمله ممکن 
است سبب ناسازگاری و نادرستی در ساخت جمله شود. از آنجا که عبارات قرآنی به عنوان 
یک زنجیره کالمی به هم متصل فرض شده اند، بنابراین کنار هم واقع شدن واژگان خاص، 

معنایی ویژه را در پی دارد که باید مورد توجه و دقت فراوان قرار گیرد.

4ـ1ـ همنشینی »شرب« با »نََهر« 
یکی از کلماتی که در قرآن با مشتقات شرب هم نشین شده است، واژه نََهر می باشد که در 
َ ُمْبتَلِيُكم بِنََهٍر فََمن  ا فََصَل َطالُوُت بِالُْجنُوِد قَاَل إِنَّ اللَّ آیه 249 سوره بقره به کار رفته است: ﴿فََلمَّ
َُّه ِمنِّى إِلَّ َمِن اْغتََرَف ُغْرفًَة بِيَِدهِ فََشِربُواْ ِمْنُه إِلَّ قَلِيًل ِمْنُهْم  َّْم يَْطَعْمُه فَِإن َشِرَب ِمْنُه فََلْيَس ِمنِّى َو َمن ل
َُّهم  َِّذيَن يَُظنُّوَن أَن َِّذيَن َءاَمنُواْ َمَعُه قَالُواْ َل َطاقََة لَنَا الْيَْوَم بَِجالُوَت َو ُجنُوِدهِ قَاَل ال ا َجاَوَزُه ُهَو َو ال فََلمَّ

ابِريَن﴾  )بقره/249(  ُ َمَع الصَّ ِ َو اللَّ ِ َكم مِّن فِئٍَة قَلِيَلٍة َغَلبَْت فِئًَة َكثِيَرًة بِِإْذِن اللَّ ُمَلقُواْ اللَّ
»نهر« )بر وزن فلس( به معنی زجر و راندن است. راغب شّدت را در آن قید کرده است؛ 
ــائَِل فَل تَْنَهْر﴾ )ضحی/10ـ 9( »به یتیم ســتم نکن و سائل را  ﴿فََأمَّا الْيَتِيَم فَل تَْقَهْر. َو أَمَّا السَّ
نران و رّد نکن«. طبرسی فرموده: »نهر« و »انتهار« آن است که بر سائل صیحه بزنی ؛ ﴿فَل تَُقْل 
لَُهما أُفٍّ َو ل تَْنَهْرُهما َو قُْل لَُهما قَْوًل َكِريمًا﴾ )اســراء/23( »به پدر و مادر اّف نگو و آن ها را 
زجر نکن و صیحه نزن و با آن ها با احترام سخن گو«. »نََهار« به معنی روز است که در شرع 
ِميُع الَْعلِيُم﴾  از طلوع فجر تا غروب آفتاب اســت؛ ﴿َو لَُه ما َســَكَن فِي اللَّْيِل َو النَّهاِر َو ُهَو السَّ
له َطَرفَيِ  النَّهاِر َو ُزلَفًا ِمَن اللَّْيِل﴾ )هود/114(. این لفظ پنجاه و هفت  )انعام/13(، ﴿َو أَقِِم الصَّ
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ی بار در قرآن مجید آمده اســت. »نهار« و »نهر« )بر وزن فرس( در اصل به معنی اتساع است. 

روز را از آن جهت نهار گفته اند که نور در آن انبساط و وسعت مي یابد. أَنَْهار، جمع نهر )بر 
وزن فلس و فرس( وزن دّوم افصح و مطابق قرآن مجید اســت. طبرسی و راغب آن را رود 
معنی کرده اند نه آب جاری. عبارت مجمع چنین اســت: »النَّْهُر: المجری الواسع من مجاری 
الماء« و راغب گوید: »النََّهُر مجری الماء الفائض«. در قاموس گوید »النََّهُر مجری الماء«. ولی 
در مصباح و بیشــتر موارد، آن را آب جاری وســیع گفته و اطالق آن را بر رودخانه مجاز 
دانسته اند. اّما قول اّول با معنای اّولی که وسعت و اتساع است بهتر مي سازد. قرآن کریم در 
ْرنا ِخللَُهما نََهراً﴾ )کهف/33(؛ تفجیر و شکافتن راجع  معنای رود صریح است؛ مثل: ﴿َو فَجَّ
ُر ِمْنهُ  اْلَنْهاُر﴾ )بقره/74(؛ از  به رود است نه آب جاری. همچنین ﴿َو إِنَّ ِمَن الِْحجاَره لَما يَتََفجَّ
بعضی ســنگ ها رود شکافته می شود؛ اما اطالق آن در آیاتی نظیر: ﴿َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها 
اْلَنْهاُر﴾ )بقره/25( به طور مجاز است؛ زیرا آب جاری مي شود نه نهر. نهر )بر وزن فلس( در 
قرآن مجید نیامده است؛ بلکه بر وزن فرس و جمع آن فقط انهار آمده است. در قرآن مجید 
در صفت بهشــت مکّرر آمده؛ ﴿تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْلَنْهاُر﴾ ظاهراً مراد از انهار فقط نهر آب 
نیست؛ بلکه نهرهایی از آب تغییر ناپذیر، از شیر همیشه تازه، از شراب لذیذ و از عسل صاف 
چنان که در ســوره محمد آیه 15 آمده است. )قرشی، 1371: 7، 116( کلمه »نهر« به معنای 
مجرای آب پر از آب اســت و کلمه »اغتراف« و کلمه »غرف« به معنای آن است که چیزی 
را بلند کنی و بگیری، مثاًل می گویند: »فالن غرف الماء« و یا می گویند: »فالن اغترف الماء«، 
یعنی فالنی آب را بلند کرد تا بنوشد. این که اغتراف یک غرفه، یعنی گرفتن یک مشت آب 
را از مطلق نوشیدن استثنا کرده، داللت می کند بر این که پیامبر اسرائیلی، آن مردم را از مطلق 
نوشیدن نهی نکرده بود؛ بلکه از نوشیدن در حالت خاصی نهی کرده بود، )مثاًل از این که لب 
آب دراز بکشند و با دهان بنوشند تا سیراب شوند.( مقتضای ظاهر کالم این بود که بفرماید: 
»فمن شــرب منه فلیس منی، اال من اغترف غرفه بیده و من لم یشــرب فانه منی«؛ هر کس 
از این نهر آب بنوشــد از من نیست، مگر آن که با دستش مشتی بردارد و بنوشد و کسی که 
ننوشد، او از من است. ولی این طور نفرمود؛ بلکه اوالً جمله دوم را به جمله اول وصل کرد و 
ثانیاً کلمه شرب را در جمله دوم مبدل به طعم کرد. علتش این بود که اگر این طور فرموده بود 
مفاد کالم چنین می شد که تمامی جنود طالوت از طالوت بودند و تنها یک طایفه از او بیگانه 
و جدا شــدند و آن ها کسانی بودند که آب نوشیدند و از این عده جمعی که سیراب نشدند 
و تنها مشــتی آب برداشتند، از ایشان جدا شده و قهراً به طایفه اول ملحق شدند. در نتیجه 
جنود طالوت دو طایفه می شــوند؛ یکی آن هایی که از طالوت بودند و دوم آن هایی که از او 
بیگانه شدند. درحالی که مقصود آیه این نیست؛ بلکه خواسته است بفرماید سه طایفه شدند 
که طایفه سوم؛ آن هایی بودند که مشتی آب برداشتند، نه از طالوت بودند و نه بیگانه از او؛ 
بلکه با آزمایشی دیگر وضعشان روشن می شود. به همین منظور جمله دوم یعنی جمله: ﴿َو 
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َُّه ِمنِّي﴾ را کنار جمله اول قرار داد تا مفاد آیه چنین شود که لشکریان طالوت  َمْن لَْم يَْطَعْمُه فَِإن
هر چند همه با طالوت و از او بودند، ولی باطن آن ها غیر از ظاهرشان بود و با یک آزمایش 
واقعیت ها روشن می شد و آن آزمایش نهری بود که در راه با آن برخوردند و آن نهر مشخص 
کرد که چه کسی از طالوت و چه کسی بیگانه  از او بود. هر کس از آن نهر نوشید از طالوت 

بیگانه شد و هر کس لب از آن تر نکرد و به او منسوب شد. )طباطبایی، 1374: 2، 442(

4ـ2ـ همنشینی »شرب« با »تأکلون«
یکی از کلماتی که در قرآن با مشــتقات شرب هم نشین شده است، واژه تأکلوَن است که 
بُواْ بِلَِقاِء اْلِخَرِه َو أَتَْرْفنَاُهْم  َِّذيَن َكَفُرواْ َو َكذَّ در آیه زیر به کار رفته است: ﴿َو قَاَل الَْمَلُ ِمن قَْوِمِه ال
ا تَْشَربُوَن﴾ )مومنون/33(  ا تَْأُكُلوَن ِمْنُه َو يَْشَرُب ِممَّ نْيَا َما َهَذا إِلَّ بََشٌر ِمْثُلُكْم يَْأُكُل ِممَّ فِى الَْحيَاهِ الدُّ
»األکل« به معنای  خوردن غذا است و به صورت تشبیه گفته شده: أََکَلتِ  النّار الحطب: آتش 
هیزم را خورد. أُْکل  و أُُکل : به معنی خوراکی، ثمره و میوه قابل خوردن. أَْکَلة: یک  بار خوردن. 
أُْکَلة: لقمه، آنچه می خورند. أَکِیَلة األسد: یعنی شکار شیر که آن را می خورد. األَُکولَة من الغنم: 
یعنی گوشتی از گوسفندان که خورده می شود. األَکِیل : پرخور. ُمَؤاکِل : یعنی گول و کودن و 
کسی که سربار دیگران است که به طور استعاره به کار رفته است. ثوب ذو أکل: یعنی پارچه 
دست بافت و ریز بافتی که تار و پودش از پشم و پنبه ریسیده شده باشد. التّمر َمْأَکَلة للفم: 
یعنی گوشــت کباب چنچه یا خرمایی که برای خوردن آماده است. خدای تعالی می فرماید: 
﴿َذواتَيْ  أُُكلٍ  َخْمٍط﴾ )سبأ/16(؛ یعنی میوه هایشان تلخ و نارس است که به بهره و نصیب نیز 
تعبیر شــده اســت. چنان که می گویند: فالن ذو اکل من الّدنیا: یعنی او از دنیا نصیب و بهره 
مادی دارد و عبارت فالن استوفی أکله: کنایه از این است  که اجلش فرا رسیده و نصیبش را 
از عمر خویش برده است و هم چنین به طور کنایه می گویند: أََکلَ  فالن فالناً: یعنی غیبتش کرد 
و گوشتش را خورد؛ چنان که خدای تعالی فرمود: ﴿أَ يُِحبُّ أََحُدُكْم أَنْ  يَْأُكلَ  لَْحَم أَِخيِه َمْيتًا﴾ 
ال : پرخور، خداوند متعال می فرماید: ﴿ )حجرات/12( که در همین معنی اســت. أَُکول  و أَکَّ
ِت﴾ )مائده/42( )حرام خواران و رشوه خواران رشوه می گرفتند تا نبّوت پیامبر  ــحْ أَكَّالُونَ  لِلسُّ
)صلی اهلل علیه و آله( را که در تورات و انجیل آمده است، از عاّمه پیروان خود پنهان کنند( 
و أکله، جمع آکل است؛ مانند »قتله« جمع »قاتل«. هم  أََکَله رأس: یعنی ایشان گروهی اند که 
کّله ای  ایشــان را سیر می کند، و گاهی هم أکل به فساد تعبیر شده است؛ مانند آیه ﴿َكَعْصٍف 
َمْأُكوٍل﴾ )فیل/5(؛ اشاره به داستان اصحاب فیل است و از این عبارت فهمیده می شود که به 
آفت و تباهی دچار شــدند. همانند برگ درختان و زراعتی شدند که آفت و فساد در آن ها 
لَ  کذا: یعنی  افتاده باشد. به طوری از بین رفته اند که خاشاک و کاَهش باقی مانده است. تََأکَّ
این چنین فاسد شد و اصابه إکال فی رأسه و فی اسنانه: یعنی در سرش و دندان هایش فساد 

رسید. أکلنی رأسی: یعنی سرم، یا )مغزم( را خورد. )راغب، 1390: 182(
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ی جمعیتی که در ناز و نعمت به ســر می بردند و به تعبیر قرآن »مال« بودند )ظاهری چشم 

پر کن و درونی از نور حق تهی داشــتند(؛ چون دعوت این پیامبر بزرگ )نوح( را مخالف 
هوس های خود می دیدند و مزاحم منافع نامشــروع و اســتکبار و برتری جویی بی دلیلشان 
مشاهده می کردند و به خاطر همین ناز و نعمت ها از خدا دور افتاده بودند و سرای آخرت 
را انکار نمودند و به ستیزه برخاستند. آنان انسان بودن این رهبران الهی و خوردن و نوشیدن 
آن ها را همانند سایر مردم دلیلی بر نفی رسالتشان گرفتند. )مکارم شیرازی،1371: 14، 237(؛ 
به عبارت دیگر، اشــرافیان قوم که کافر بودند و دیدار آخرت را تکذیب مي کردند و انواع 
نعمت ها را به آن ها داده بودیم، گفتند: این شــخص مثل شماست، آنچه شما مي خورید و 

می نوشید، می خورد و می نوشد و بر ما ترجیحی ندارد. )طبرسی، 1375: 17، 49(

4ـ3ـ همنشینی »شرب« با » ماء«
یکی از کلماتی که در قرآن با مشتقات شرب همنشین شده است، واژه »ماء« است که در 
َِّذى تَْشــَربُوَن﴾ )واقعه/68( »آیا به آبی که می نوشید اندیشیده اید؟!« به  آیه ﴿أَ فََرَءيْتُُم الَْماَء ال

کار رفته است.
»ماء«: آب. گفته می شود: »ماُه منی ُفالٍن«: اصل واژه »ماء«، »َمَوَه« بوده است که به دلیل آن که 
جمعش »أَْمواٌه و مِیاٌه« و تصغیرش »ُمَویْه« می باشد که »ها« در آن حذف و قلب به »واو« شده 
است. »َرُجٌل ماِهی القلب«: جرأتش زیاد است. پس »ماٌه« مقلوب از »َمَوهٍ«، یعنی دارای آب 
کِیَُّه تَِمیُه تََماُه و بِئٌر َمیَِّهٌه و  می باشد؛ مانند: »َرُجٍل ماهٍ«: یعنی مرد پر خیر و برکت. »ماَهِت الرَّ
ُجُل«: یعنی آن مرد به آب  ماَهٌه«: یعنی چاه پر آب، »بِئٌر َمیَْهٌه« نیز گفته شــده است. »أَماَه الرَّ

رسید. »أَْمهی« نیز به همین معناست. )راغب، 1390: 752(
َِّذى تَْشَربُوَن﴾ مراد آب گوارای شایسته نوشیدن است. قضیه  زمخشری می گوید: »﴿الَْماَء ال
خوردن مقدم بر نوشیدن است و هشدار نبودن خوراک شدیدتر و سخت تر از نوشیدنی است 
و به تبع خوردنی هاست که به نوشیدنی ها هم نیاز می افتد. از این روی پس از خوراک دادن 

به میهمان، برایش نوشیدنی نیز می آورند«. )زمخشری، 1389: 4، 570(

4ـ4ـ همنشینی »شرب« با »َعیْن«
یکی از کلماتی که در قرآن با مشتقات شرب هم نشین شده است، واژه »َعیْن« است که در 
ُرونََها تَْفِجيًرا﴾  ِ يَُفجِّ بُون﴾ )مطففین/28( و ﴿َعْينًا يَْشَرُب بَِها ِعبَاُد اللَّ آیات ﴿َعْينًا يَْشَرُب بَِها الُْمَقرَّ

)انسان/6( به کار رفته است.
عین: چشم، چشمه. مثل:  ﴿َو َكتَْبنا َعَلْيِهْم فِيها أَنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس َو الَْعْينَ  بِالَْعْيِن﴾ )مائده/45( 
که به معنی چشم است و مثل:  ﴿فَانَْفَجَرْت ِمْنُه اْثنَتا َعْشَرَه َعْينًا﴾ )بقره/60( که به معنی چشمه 
است. این کلمه  در قرآن جمع عین به معنی چشم، اعین است. مثل:  ﴿َو لَُهمْ  أَْعيُنٌ  ل يُْبِصُروَن 
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بِها﴾ )اعراف/179( و جمع عین به معنی چشمه، عیون؛ مثل:  ﴿إِنَّ الُْمتَِّقيَن فِي َجنَّاٍت َو ُعيُوٍن﴾ 
)حجر/45(. به نظر راغب، معنای اصلی عین، چشم است. چشمه را از آن جهت عین گویند 
که مثل چشم دارای آب است. گاهی از عین؛ نظارت و حفظ و زیر نظر گرفتن مراد است. 
مثل: ﴿فََأْوَحْينا إِلَْيِه أَِن اْصنَِع الُْفْلَك  بَِأْعيُنِنا َو َوْحيِنا﴾ )مؤمنون/27( عین: )به کسر اول( جمع 
ْجناُهْم بُِحوٍر ِعيٍن﴾  »عیناء« و آن مؤنّث »اعین« است که به معنی درشت چشم است؛ ﴿َو َزوَّ
)دخان/54( »زنان ســیمین تن و درشت چشم را به آن ها تزویج کرده ایم«. اهل لغت، اعین 
را هم درشــت چشم و هم مذّکر گاو وحشی و عیناء را زن درشت چشم و هم مؤنّث گاو 
وحشــی گفته اند، ولی راغب عقیده دارد که اعین و عیناء به گاو وحشــی، به علت قشنگی 
چشم آن گفته مي شود و زنان در قشنگی چشم، به گاو وحشی تشبیه شده اند. »عین«؛ چهار 
بار در قرآن آمده اســت که همه در وصف حوریان بهشتی است. »معین«: جاری آشکار یا 
جاری به سهولت؛ »َماٌء َمعِینُ  َو َمْعیُونٌ «؛ آبي که آشکار و جاری است. علت این تسمیه چنان 
که طبرسی و راغب و دیگران گفته اند: آشکار و پیش چشم بودن آن است؛ ﴿قُْل أَ َرأَيْتُْم إِْن 
أَْصبََح ماُؤُكْم َغْوراً فََمْن يَْأتِيُكْم بِماٍء َمِعيٍن﴾ )ملک/30( »بگو اگر آبتان در زمین فرو رود که آبی 
آشــکار و جاری یا آب سهل الجریان برای شما مي آورد«. ممکن است میم در »معین« اصل 
کلمه باشد از »َمُعَن الَْماُء« که به معنی سهولت جریان است. در لغت آمده: »َمُعَن الَْماُء: َسُهَل َو 
َساَل«؛ که در این صورت فعیل به معنی فاعل است. ماء معین یعنی آبي که به سهولت جاری 
اســت؛ و شاید چنان که طبرسی احتمال داده است، مفعول باشد از »َعیْنُ  الَْماءِ« که آشکار و 
پیش چشــم جاری مي شود. در این صورت میم اصل کلمه نیست؛ و »َماٌء َمعِینٌ «؛ یعنی آبي 
که دیده شده و پیش چشم است. ﴿يُطاُف َعَلْيِهْم بَِكأٍس ِمنْ  َمِعيٍن﴾ )صافات/45( که در مجمع 
ذیل آیه از اخفش نقل شــده: مراد از کأس در تمام قرآن خمر است. دیگران آن را کاسه مع 
الخمر گفته اند. به هر حال از »معین« هم روشن مي شود که شراب بهشتی به سهولت در روی 
زمین جاری مي شــود؛ یعنی شرابی سهل الجری یا شرابی که از جاری شونده به خصوصی 

است که بر آن ها بگردانند. )قرشی، 1371: 5، 84(
بُوَن﴾؛ دو عبارت »شربه« و »شرب به« هر دو به یک معنا است و  ﴿َعْينًا يَْشــَرُب بَِها الُْمَقرَّ
کلمه »عینا« مفعول فعلی تقدیری است که یا اخص و یا امدح است و معنایش این است که 
»مزاج آن شــراب از چشمه تسنیم است، که من آن را اختصاص می دهم و یا مدح می کنم 
به چشمه ای که ...« و همچنین عین همان چشمه ای است که مقربان از آن می نوشند. جمله  
بُوَن« وصف آن چشمه و در مجموع، تفسیر برای تسنیم در آیه قبل می باشد  »یَْشَرُب بَِها الُْمَقرَّ
و مفاد آیه این اســت که مقربین صرفا تسنیم را می نوشند. )طباطبایی، 1374: 20، 395( از 
آیات استفاده می شود که »تسنیم« برترین شراب طهور بهشتی است که مقربان آن را به طور 
خالص می نوشند، ولی برای ابرار مقداری از آن را با »رحیق مختوم« که نوع دیگری از شراب 
طهور بهشــتی است می آمیزند! در این که چرا این شراب یا این چشمه »تسنیم« نامیده شده 



سال سّوم
شمارة اول

پیاپی: 5
پاییز و زمستان  

1398

169

���
عم

ان
نع

ی�ا
ش» 

«�ر
د 

ق�»
ن� 

ق 
ر�ر

س�س
 

وق
م�ا

 د
وع

نع 
ی اســت )با توجه به این که »تســنیم« از نظر لغت به معنی چشمه ای است که از باال به پایین 

فرو می ریزد(؛ بعضی گفته اند: به خاطر آن است که این چشمه مخصوص در طبقات باالی 
بهشــت قرار دارد و بعضی دیگر گفته اند: شرابی است که از آسمان بهشت فرو می ریزد! در 
حقیقت شراب های بهشتی انواعی دارد: بعضی در نهرها جاری است که در آیات متعددی از 
قرآن به آن اشــاره شده است . بعضی در ظرف های دربسته مهر شده است؛ و از همه مهم تر 
شرابی اســت که از آسمان بهشــت و یا طبقات باالی آن فرو می ریزد و این همان شراب 
»تسنیم« است که هیچ  یک از نوشیدني های بهشتی به پای آن نمی رسد و طبعا تأثیری که در 
روح و جان بهشتیان می گذارد از همه عالي تر و پرجاذبه تر و عمیق تر است و نشئه روحانی 

حاصل از آن غیرقابل توصیف است. )مکارم شیرازی، 1371: 26، 278(
ُرونَها تَْفِجيراً﴾؛ در این آیه به سرچشمه ای که این جام شراب  ِ يَُفجِّ ﴿َعْينًا يَْشَرُب بِها ِعباُد اللَّ
طهور از آن پر می شود، اشــاره می کند و می افزاید: »این از چشمه خاصی است که بندگان 
خدا از آن می نوشــند و آن را از هر جا بخواهند جاری می سازند«! آری این چشمه شراب 
طهور چنان در اختیار ابرار و عباد اهللَّ است که هر جا اراده کنند از همان جا سر بر می آورد. 

)همان: 25، 350(

4ـ5ـ همنشینی »شرب« با »َکْأس«
یکی از کلماتی که در قرآن با مشــتقات »شرب« همنشینی دارد، واژه »َکْأس« است که در 

آیه ﴿إِنَّ اْلَبَْراَر يَْشَربُوَن ِمن َكْأٍس كَاَن ِمَزاُجَها َكافُوًرا﴾ )انسان/5( به کار رفته است.
کأس: جامی که دارای نوشــیدنی باشد. به هر ظرفی به تنهایی کأس گفته می شود. »َشربُْت 
کأســاً«: یک جام سرکشید. »کأٌس َطیِّبٌَة«: نوشیدنی گوارا. »َکاَسِت النَّاقُه تکوُس«: شتری که به 
ُجُل َو أْکیََس«: زمانی  خاطر درد پا بر روی سه پا راه می رود. »َکیٌْس«: زیرکی طبیعی. »أَکأََس الرَّ
که فرزند زیرک به دنیا بیاورد. مکر و حیله را نیز »َکیسان« گفته اند که از باب تصور آن به عنوان 
نوعی زیرکی اســت. یا به خاطر این که »َکیسان« مردی که معروف به فریب و دغل کاری بوده 
است؛ لذا هر فریبکاری را به این نام نامیده اند. همان گونه که »هالِکّی«، آهنگر بوده و معروف به 

این صنعت شده است؛ لذا هر آهنگری را »هالکّی« گویند. )راغب، 1390: 699(
﴿يَْشَربُوَن ِمْن َكْأٍس﴾؛ یعنی ظرف هایی که پر از شراب بهشتی است. )طبرسی، 1375: 26، 
157( ارواح قدسیه در عالم قیامت و بهشت در جوار رحمت الهی از ظرف هایی مي آشامند 
که ممزوج با کافور اســت و ظاهراً این آیه مبنی بر بیان ســیرت اعمال ارواح قدسیه است 
که در بهشت بدین  صورت ظهور خواهد نمود و حقیقت اعمال آنان که در دنیا به  صورت 
اعمال نیک و خیر اســت، در عالم آخرت به صورت نعمت های مخصوص ظهور خواهد 

نمود. )طیب، 1369: 17، 249(
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4ـ6ـ همنشینی »شرب« با »رِْزق«
یکی از کلماتی که در قرآن با مشتقات »شرب« هم نشین شده است، واژه »رِْزق« است که 
َِّعَصاَك الَْحَجَر فَانَفَجَرْت ِمْنُه اْثنَتَا َعْشَرَة َعْينًا  در آیه ﴿َو إِِذ اْستَْســَقى  ُموسىَ  لَِقْوِمِه فَُقْلنَا اْضِرب ب
ِ َو َل تَْعثَْواْ فِى اْلَْرِض ُمْفِسِديَن﴾ )بقره/60(  قَْد َعلَِم ُكلُّ أُنَاٍس مَّْشَربَُهْم ُكُلواْ َو اْشَربُواْ ِمن ِرْزِق اللَّ

به کار رفته است.
»رزق«: عطا و بخشش پیوسته. گاهی دنیوی است و گاهی اخروی و نیز بهره و نصیب را 
رزق گویند و گاهی به چیزی که خورده می شود و با آن تغذیه می گردد، رزق اطالق می شود. 
لطاُن رِزَق الُجنِد«؛ یعنی پادشاه، جیره و حقوق سربازان لشکر را  گفته می شــود: »أَْعَطی السُّ
پرداخــت کرد. »ُرزِقُْت ِعْلماً«؛ یعنی از علم و دانش بهره بردم. خداوند می فرماید: ﴿َو أَنِفُقواْ 
ِمن مَّا َرَزْقنَاُكم مِّن قَْبِل أَن يَْأتَِى أََحَدُكُم الَْمْوُت ...﴾ )منافقون/10( یعنی از مال و مقام و علمی 

که پروردگار به شما بخشیده، انفاق کنید. )راغب، 1390: 307(
ِ«؛ یعنی ما گفتیم از روزی خدا بخورید و بیاشــامید که بدون  »ُکُلوا َو اْشــَربُوا مِْن رِْزِق اهللَّ
رنج و خرج به دســت شما مي رسد )طبرسی، 1375: 1، 192( »مشربهم«: یعنی چشمه شان 
که از آن آب می نوشــیدند. »کلوا«: بنا بر اراده ســخن »من رزق اهلل« از آن چیزهایی از قبیل 
خوراک و ترنجبین و بلدرچین و آب چشمه که خدا به شما روزی داده است. برخی گفته اند: 
کشــت و میوه از آب می رویند و آن عبارت از رزقی است که از آن می خورند و می نوشند. 

)زمخشری، 1389: 1، 180(

4ـ7ـ همنشینی »شرب« با »ُکُلوا«
یکی از کلماتی که در قرآن با مشــتقات شرب هم نشین شده است، واژه »ُکُلوا« است که 
َُّكْم  ُ أَن َُّكْم َو أَنتُْم لِبَاٌس لَُهنَّ َعلَِم اللَّ فَُث إِلىَ  نَِســائُكْم ُهنَّ لِبَاٌس ل يَاِم الرَّ در آیه ﴿أُِحلَّ لَُكْم لَْيَلَة الصِّ
ُ لَُكْم َو ُكُلواْ َو  ُكنتُْم تَْختَانُوَن أَنُفَسُكْم فَتَاَب َعَلْيُكْم َو َعَفا َعنُكْم فَْالْئََن بَاِشُروُهنَّ َو ابْتَُغواْ َما َكتََب اللَّ
َّْيِل َو َل  يَاَم إِلَى ال واْ الصِّ اْشَربُواْ َحتىَ  يَتَبَيَّنَ  لَُكُم الَْخْيُط اْلَبْيَُض ِمَن الَخْيِط اْلَْسَوِد ِمَن الَْفْجِر ثُمَّ أَتِمُّ
ُ َءايَاتِِه لِلنَّاِس  ِ فََل تَْقَربُوَها َكَذالَِك يُبَيُِّن اللَّ تُبَاِشُروُهنَّ َو أَنتُْم َعاِكُفوَن فِى الَْمَساِجِد تِْلَك ُحُدوُد اللَّ

لََعلَُّهْم يَتَُّقوَن﴾ )بقره/187( ذکر شده است.
آیه مورد بحث شــامل چهار حکم اسالمی در زمینه روزه و اعتکاف است  که حکم دوم 
این آیه، آن اســت که می گوید: »بخورید و بیاشامید تا رشته سپید صبح از رشته سیاه شب 
برای شما آشکار گردد.« ﴿َو ُكُلوا َو اْشَربُوا َحتَّى يَتَبَيََّن لَُكُم الَْخْيُط اْلَبْيَُض ِمَن الَْخْيِط اْلَْسَوِد ِمَن 
الَْفْجِر﴾ به این ترتیب مســلمانان حق داشتند در تمام طول شب از خوردني ها و نوشیدني ها 
استفاده کنند، اما به هنگام طلوع سپیده صبح امساک نمایند. )مکارم شیرازی، 1371: 1، 151(

4ـ8ـ همنشینی »شرب« با »َهنِي ء«
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ی یکی از کلماتی که در قرآن با مشتقات شرب هم نشین شده است، واژه َهنِيء می باشد که در 

آیات ﴿ُكُلواْ َو اْشَربُواْ َهنِيئًا بَِما ُكنتُْم تَْعَمُلون﴾ )مرسالت/43( »بخورید و بنوشید گوارا، این ها در 
برابر اعمالی است که انجام می دادید!« و﴿ُكُلواْ َو اْشَربُواْ َهنِيَئًا بَِما ُكنتُْم تَْعَمُلون ﴾ )طور/19( »)به 
آن ها گفته می شود(: بخورید و بیاشامید گوارا؛ این ها در برابر اعمالی است که انجام می دادید!« 
َّاِم الَخالِيَِه﴾ )حاقه: 24( »)و به آنان گفته می شود(:  و﴿ُكُلواْ َو اْشــَربُواْ َهنِيئًا بَِما أَْســَلْفتُْم فِى اْلَي

بخورید و بیاشامید گوارا در برابر اعمالی که در ایّام گذشته انجام دادید!« به کار رفته است.
»َهنِی ء«: گوارا و هر چیزی که مشقت و خامتی به دنبال نداشته باشد و اصل آن در طعام به 
عاُم َفُهَو َهنِی ٌء«: غذا خوشمزه شد. »ِهناُء«: نوعی روغن. »َهنَأُت اإلبَل  کار می رود: »َهنِی ء الطَّ

فهی َمْهنُوَءُه«: شتر را چرب کردم. )راغب، 1390: 816(
﴿ُكُلواْ َو اْشَربُواْ َهنِيئًا بَِما ُكنتُْم تَْعَمُلون﴾؛ »هنی ء« )بر وزن ملیح( به گفته راغب در مفردات: 
هر چیزی اســت که مشقتی به دنبال ندارد و ناراحتی تولید نمی کند. لذا به غذا و آب گوارا 
»هنی ء« گفته می شــود. گاه به زندگی گوارا نیز اطالق می گردد و این اشــاره به آن است که 
میوه ها و غذاها و نوشــابه های بهشتی، همانند آب و غذای دنیا نیست که گاه آثار سویی در 

بدن می گذارد یا عوارض نامطلوبی به دنبال دارد. )مکارم شیرازی، 1371: 25، 427(
﴿ُكُلواْ َو اْشَربُواْ َهنِيَئًا بَِما ُكنتُْم تَْعَمُلون ﴾ ؛ تعبیر به »هنیئاً« اشاره به این است که خوردني ها 
و نوشیدني های بهشتی هیچ گونه عوارض نامطلوبی را به دنبال ندارد و همچون نعمت های 
این جهان نیســت که گاه مختصر کم و زیاد در آن، بیماری و ناراحتی به دنبال می آورد. به 
عالوه نه مشقتی برای تحصیل آن الزم است و نه ترسی از پایان گرفتن و تمام شدن در میان 
اســت. به همین دلیل این نعمت ها کاماًل گوارا است . مسلم است که نعمت های بهشتی ذاتًا 
گوارا هستند؛ اما این که فرشتگان به بهشتیان می گویند: گوارا باد! خود لطف و گوارایی دیگر 

است. )همان: 22، 427(
﴿ُكُلوا َو اْشــَربُوا َهنِيئًا بِما أَْسَلْفتُْم فِي اْلَيَّاِم الْخالِيَِه﴾ ؛ یعنی به ایشان گفته می شود: بخورید 
و بنوشید از همه آنچه خوردنی و نوشیدنی در بهشت است، در حالی که گوارایتان باشد و 
این پاداش آن ایمان و عمل صالحی اســت که در دنیای گذرا و ناپایدار برای امروزتان تهیه 

دیدید. )طباطبایی، 1374: 19، 667(

4ـ9ـ همنشینی »شرب« با »عِْجل«
یکی از کلماتی که در قرآن با مشــتقات شرب هم نشین شده است، واژه »ِعْجل« است که 
ُعواْ قَالُواْ َسِمْعنَا  ٍة َو اْســمَ وَر ُخُذواْ َما َءاتَْينَاُكم بُِقوَّ در آیه ﴿َو إِْذ أََخْذنَا ِميثَاقَُكْم َو َرفَْعنَا فَْوقَُكُم الطُّ
َو َعَصْينَا َو أُْشــِربُواْ فِى قُُلوبِِهُم الِْعْجَل بُِكْفِرِهْم قُْل بِْئَســَما يَْأُمُرُكم بِِه إِيَمانُُكْم إِن ُكنتُم مُّْؤِمنِيَن﴾ 

)بقره/93( به کار رفته است.
ِعْجل )بر وزن جســر( به معنای گوساله است؛ ﴿ثُمَّ اتََّخْذتُمُ  الِْعْجلَ  ِمْن بَْعِدهِ َو أَنْتُْم ظالُِموَن﴾  
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)بقره/51( از مجمع و مفردات به دست مي آید که علت این تسمیه آن است که گوساله به عجله 
بزرگ شــده و به صورت  گاو در مي آید. آن جمعاً ده بار در قرآن به کار رفته است که هشت 
بار در خصوص گوساله پرستی بنی اسرائیل و دو بار در اینکه ابراهیم )ع( به مهمانان خویش 

گوساله بریان آورد؛ ﴿فَما لَبَِث أَْن جاَء بِِعْجلٍ  َحنِيٍذ﴾  )هود/69( )قرشی، 1371: 4، 296(
﴿َو أُْشِربُوا فِي قُُلوبِِهُم الِْعْجَل﴾؛ کلمه »اشربوا« از ماده »اشراب« است که به معنای نوشانیدن 
است. مراد از »عجل«؛ محبت عجل است که خود عجل در جای محبت نشسته تا مبالغه را 
برساند و بفهماند که یهودیان از شدت محبتی که به گوساله داشتند، خود گوساله را در دل 
جای دادند و بنابراین جمله »فی قلوبهم« که جار و مجرور است، متعلق به همان کلمه حب 
تقدیری خواهد بود. پس در این کالم دو جور استعاره و یا یک استعاره و یک مجاز به کار 
رفته است: )یکی گذاشتن عجل به جای محبت به عجل و یکی نسبت نوشانیدن محبت با 

این که محبت نوشیدنی نیست( )طباطبایی، 1374: 1، 335(

4ـ10ـ همنشینی »شرب« با »نَاقه«
یکی از کلمات همنشــین شرب در قرآن کریم، واژه »نَاقه« است که در آیه ﴿قَاَل َهِذهِ نَاقٌَه 

لَها ِشْرٌب َو لَُكْم ِشْرُب يَْوٍم َمْعُلوٍم﴾ )شعراء/155( به کار رفته است.
ناقه: شــتر ماده. این لفظ هفت بار در کالم اهلّل مجید آمده و همه در باره ناقه صالح )ع( 
اســت. درباره آن ناقه آمده ؛ ﴿قاَل هِذِه  ناقٌَه لَها ِشْرٌب َو لَُكْم ِشْرُب يَْوٍم َمْعُلوٍم﴾  )شعراء/155( 
َّا ُمْرِسُلوا النَّاقَِة فِْتنًَه لَُهْم فَاْرتَِقْبُهْم َو اْصَطبِْر َو نَبِّْئُهْم أَنَّ الْماَء قِْسَمٌة بَْينَُهْم ُكلُّ ِشْرٍب  و نیز آمده: ﴿إِن
ُمْحتََضٌر﴾ )قمر/27 و 28(»ما ناقه را برای امتحان آن ها خواهیم فرستاد منتظر و مراقب آن ها 
باش و اگر اذیّتت کنند، صبر کن و به آن ها بگو که آب میان ناقه و آن ها مقســوم است. در 
هر قســمت صاحب آن حاضر می شود نه دیگری«. از این آیات به دست می آید که اّوالً در 
شهری که حضرت صالح )ع( در آن بود، فقط یک چشمه وجود داشته که آبش مورد مصرف 
اهالی بوده است. در این صورت آنجا یک ده بوده، نه شهر؛ زیرا یک شهر از یک چشمه آب 
نتواند تأمین شود. ثانیاً »ناقه« تمام آب چشمه را در یک روز می نوشیده است و این می رساند 
که آن حیوانی خارق العاده و بس عظیم الجثّه بوده که شکمش ظرفیّت آن همه آب را داشته 

است. پس حتما شیر بسیار هم می  داده است. )قرشی، 1371: 130(
زمخشری می گوید: »شــرب؛ به معنای سهم هرکس از آب؛ مانند السقی و القیت که برای 
سهم از سقی و قوت به کار می روند. برخی از قاریان هم آن را به ضم خوانده اند. چنین روایت 
کرده اند که آنان گفتند: ما شــتری می خواهیم که هشت ماه آبستن باشد و از این تخته سنگ 
بیرون بیاید و بچه شتری نر به دنیا بیاورد. آن بزرگوار چنین کرد و شتر بیرون آمد و فراروی 
آنان زانو زد و به اندازه خود بچه شتری نر زایید که هیکلی بزرگ داشت. از ابی موسی روایت 
کرده اند که گفت: من محل بیرون آمدنش را دیده ام؛ به اندازه ی شــصت زراع است. از قتاده 
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ی روایت کرده اند: وقتی نوبت آبش بود، همه ی آب های آن ها را می نوشید و روز دیگر نوبت آب 

آنان بود که آن شتر دیگر در آن روز آب نمی نوشید« )زمخشری، 1389: 3، 468(

4ـ11ـ همنشینی »شرب« با »یَْوم«
یکی از کلماتی که در قرآن با مشتقات شرب همنشین شده است، واژه یَْومٍ می باشد که در 

آیه ﴿قَاَل َهِذهِ نَاقٌَه لَها ِشْرٌب َو لَُكْم ِشْرُب يَْوٍم َمْعُلوٍم﴾ )شعراء/155( به کار رفته است.
یــوم : از طلوع فجر تا غروب آفتاب؛ و نیز مّدتی از زمان و وقت را یوم گویند. امام علی 
ْهُر یَْوَمانِ  یَْومٌ  لََک َو یَْومٌ  َعَلیَْک« )نهج البالغه، حکمت 396( ﴿مالِِك  يَْومِ   )ع( فرمودند: »الدَّ
يِن﴾ )فاتحه/4(؛ مراد از یوم، چنان که مي دانیم وقت و زمان است.  ﴿قاَل َكْم لَبِْثَت قاَل لَبِْثُت   الدِّ
يَْومًا أَْو بَْعَض  يَْومٍ ﴾ )بقره/259(؛ روز، در عبارت »بَْعَض یَْومٍ«، همان روز معمولی مقابل شب 
اســت. البته در ﴿الْيَْومَ  أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكــْم َو أَتَْمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي﴾ )مائده/3(؛ الف و الم در 
»الْیَْوَم« برای حضور است. یعنی امروز دینتان را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم. ﴿
ماواِت َو اْلَْرَض فِي ِستَِّه أَيَّامٍ  ...﴾ )یونس/3(؛ مراد از »ایّام« در این  َِّذي َخَلَق السَّ ُ ال َُّكُم اللَّ إنَّ َرب
آیه و نظایر آن مطلق زمان و دوران است. یعنی آسمان ها و زمین را خداوند در شش زمان و 
شش وقت آفرید؛ شاید هر یک میلیون ها سال طول کشیده باشد. ﴿فََعَقُروها فَقاَل تََمتَُّعوا فِي 
َّاٍم﴾ )هود/65(؛ در این گونه آیات شب ها نیز داخل در یوم اند و اطالق ایّام روی  داِرُكْم ثَلثََه أَي
ُلماِت إِلَى النُّوِر َو َذكِّْرُهمْ  بَِأيَّامِ   عنایتی است. ﴿َو لََقْد أَْرَسْلنا ُموسى  بِآياتِنا أَْن أَْخِرْج قَْوَمَك ِمَن الظُّ
«، ظاهراً روزهایی اســت که قدرت خدا در آن ها بیشتر  ِ ...﴾ )ابراهیم/5(؛ مراد از »ایّام اهللَّ اللَّ
ظاهر شــده و قدرت مقاومت از دست بشر رفته و خواهد رفت؛ مانند بالهایي که قوم نوح 
)ع(، هود )ع(، صالح )ع( و غیره گرفتار گشــتند و مانند روز مرگ و روز آخرت. مي توان 
گفت؛ مراد از آن در آیه، عذاب هایی است که به قوم پیامبران گذشته نازل گشته است. یعنی 
موسی را با آیات خویش فرستادیم که قومت را از تاریکي ها به  سوی نور ایمان و سعادت 
بیرون کن و ایّام خدا و عذاب های اقوام گذشته را که در اثر نافرمانی از پیامبران گرفتار شدند 
به آن ها یادآوری کن. هم چنین در بعضی از روایات، نعمت ها همچون عذاب ها از ایام خدا 

شمرده شده اند. )قرشی، 1371: 7، 271(
زمخشــری این بخش از آیه را چنین تفســیر کرده است که: »زیانی به او نرسانید و آن را 
پی نکنید و بالی دیگری هم بر سرش نیاورید و از آن روی، از آن روز به بزرگی یاد کرده 
که عذاب در آن روز واقع می شــود و وصف »یوم/روز« به آن بلیغ تر از وصف آن به عذاب 
اســت؛ زیرا اگر وقت به سبب وقوع عذاب در آن بزرگ نامیده شود، در نمایاندن بزگی اش 

مؤثرتر است«. )زمخشری، 1389: 3، 468(

4ـ12ـ همنشینی »شرب« با »ُمْحتََضر«
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یکی از کلماتی که در قرآن با مشتقات شرب همنشین شده است، واژه »ُمْحتََضر« است که 
در آیه ﴿َو نَبِّْئُهْم أَنَّ الَْماَء قِْسَمُه بَْينَُهْم ُكلُّ ِشْرٍب ُمْحتََضٌر﴾ )قمر/28( به کار رفته است.

»ُمْحتََضٌر«: به معنای حاضر شده است. یعنی: آن ها را خبر ده که آب میانشان قسمت شده 
است و هر قسمت، اهلش در آن حاضر مي شود )نوبتی برای آن ها و نوبتی برای ناقه صالح(. 
»ُمْحتََضٌر« به صیغه مفعول وصف نوبت اســت نه وصف اهل آن. )قرشی، 1371: 2، 151( 
هم چنین به شخص مجنون و کسی که زمان مرگش فرارسید نیز »ُمْحتََضٌر« گویند. )راغب، 

)196 :1390
﴿ُكلُّ ِشْرٍب ُمْحتََضٌر﴾؛ یعنی هر روز که آب قسمت و نصیب هر کدام است، اهل آن حاضر 
شــود و از آب اســتفاده کند و دیگری نیاید. پس در روزی که ناقه برای آبشخوار و چشمه 
مي آید، فقط ناقه باید بیاید و در روزی که نوبت مردم است آن ها بیایند؛ و حضر و احتضر 

به یک معنا است. )طباطبایی، 1374: 24، 237(

4ـ13ـ همنشینی »شرب« با »َحِمیم«
یکی از کلماتی که در قرآن با مشتقات شرب همنشین شده است، واژه »َحِمیم« است که 

درآیه ﴿فََشاِربُوَن َعَلْيِه ِمَن الَحِميِم﴾ )واقعه/54( به کار رفته است.
»حمیم«: به معنای آب جوشــان است. هم چنین به آب داغی که از سرچشمه می جوشد، 
»حّمه« گویند. )راغب، 1390: 208( بدین اعتبار به عرق انسان و حیوان حمیم گفته مي شود. 
ام را به جهت آب گرم و یا به جهت این که سبب عرق کردن است، حّمام گفته اند. عّلت  َحمَّ
ی  گفته اند؛ آن اســت که در آن حرارت زیاد اســت و یا سبب عرق کردن  این که تب را ُحمَّ
اســت؛ و به خویشاوند مهربان، حمیم گفته اند؛ گویی که در حمایت قرابت خود حاّد و داغ 
مي شــود. ﴿فَما لَنا ِمْن شافِِعيَن َو ل َصِديقٍ  َحِميٍم﴾ )شعراء/101( »برای ما واسطه هایی نیست 
و نه دوســت مهربانی هست«. به نظر می رسد که حمیم به معنی مطلق مهربان باشد که در 
الِِميَن  حمایت طرف، گرم و محکم است و احتیاج به خویشاوند بودن نیست؛ مثل:  ﴿ما لِلظَّ
ِمنْ  َحِميمٍ  َو ل َشِفيٍع يُطاعُ ﴾ )غافر/18( حمیم بیست بار در قرآن مجید به کار رفته است که 

شش مرتبه به معنی مهربان و بقیّه به معنی آب جوشان است. )قرشی، 1371: 2، 185(
عالمه طباطبایی می فرماید: »کلمه علی در علیه که استعالء را می رساند، در مورد این آیه 
می فهماند که منظور نوشــیدن بالفاصله بعد از خوردن است )در فارسی هم می گوییم روی 
غذا آب نوشــید(« )طباطبایی، 1374: 19، 217( به عبارت دیگر، پس از آن که جهنمیان بر 
اثر گرسنگی شدیدی که به آن ها غلبه کرده است، از زقّوم می خورند. دچار عطش شدیدی 
می شــوند که از این روی به آن ها نوشــیدنی بسیار گرم و سوزانی داده می شود که روی آن 

خوراک بد می نوشند.
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ی 4ـ14ـ همنشینی »شرب« با »هِیم«

یکی از کلماتی که در قرآن با مشتقات شرب هم نشین شده است، واژه »ِهیم« است که در 
آیه ﴿فََشاِربُوَن ُشْرَب الِهيِم﴾ )واقعه/55( به کار رفته است.

مِل؛  ِهیم؛ به معنای شتر تشنه و نیز شنزاری که آب را به سرعت می مکد، است. ِهیاٌم مَِن الرَّ
به معنای شن های خشک؛ که گویا به شدت عطش دارد. )راغب، 1390: 818(

﴿فَشاِربُوَن ُشــْرَب الِْهيمِ ﴾؛ )دوزخیان( چنــان حریصانه )از حمیم؛ نوشیدنی بسیار گرم و 
سوزان( می نوشند؛ همانند نوشیدن شــترانی که به بیماری استسقا مبتال شده اند. شتری که 
مبتال به این بیماری می شود؛ آن قدر تشنه می گردد و پی در پی آب می نوشد تا هالک شود. 

)مکارم شیرازی، 1371: 23، 237(
»هیم« )بر وزن میم( جمع »هاؤم« )و بعضی آن را جمع »اهیم« و »هیماء« می دانند( در اصل 
از »هیام« )بر وزن فرات( به معنی بیماری عطش است که به شتر عارض می شود، این تعبیر 
در مورد عشــق های سوزان و عاشقان بي قرار نیز به کار می رود. بعضی از مفسران »هیم« را 
به معنی زمین های شنزار می دانند که هر قدر آب روی آن بریزند در آن فرو می رود و گویی 

هرگز سیراب نمی شود! )همان: 23، 237(

4ـ15ـ همنشینی »شرب« با »َسائغ«
از کلماتی که در قرآن با مشــتقات شرب هم نشین شــده است، واژه های خالِص و َسائغ 
ا فِى بُُطونِِه ِمن بَيِن فَْرٍث َو َدٍم لَبَنًا  می باشــد که در آیه ﴿َوإِنَّ لَُكمْ  فِى اْلَنَْعاِم لَِعبَرًة نُْســِقيكُم مِّمَّ

اِربِيَن﴾ )نحل/66( به کار رفته است. ِّلشَّ َخالًِصا َسائًغا ل
َراُب فِي الَْحْلِق: َسُهَل انِْحَداُرُه«.  ســوغ: فرو رفتن از حلق به آسانی. راغب گوید: »َساغَ  الشَّ
﴿هذا َعْذٌب فُراتٌ  سائِغٌ  َشــرابُُه َو هذا ِمْلٌح أُجاٌج﴾ )فاطر/12( »این گوارا و شیرین و خوش 
ُعُه َو ل يَكاُد يُِسيُغُه﴾  نوش است و این شور، تلخ«. إساغة به معنای فرو بردن از حلق  ﴿يَتََجرَّ

)ابراهیم/1(؛ »جرعه جرعه مي خورد آن را و نتواند فرو برد«. )قرشی، 1371: 3، 354(
کلبی از ابن عباس روایت می کند: »هر گاه علف در معده قرار می گیرد، قســمت زیرین آن 
سرگین و قسمت میان آن شیر و قسمت فوقانی آن خون مي شود. خون در عروق و رگ ها و 
شیر در پستان جاری مي شود و سرگین در معده، می ماند. بنا بر این شیر به طور خالص به پستان 
می آید و با هیچ ماده ای مخلوط نمي شود. شیر خالص در گلوی خورندگان جریان پیدا مي کند 
و برای آن ها گواراست. کبد، مواد را به نحوی که مقتضی تدبیر الهی است، تقسیم می کند. این 
مطلب را خداوند بیان می کند تا کسانی که منکر زنده شدن مردگان هستند، توجه پیدا کنند که 
خدایی که قادر است شیر سفید را از خون و سرگین جدا کند، می تواند مردگان را نیز از زمین 

خارج سازد، بدون این که بدن های آن ها به یکدیگر مخلوط شود« )طبرسی، 1375: 14، 6(
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ه« 4ـ16ـ همنشینی »شرب« با »لَذَّ
واژه »لذه« از دیگر کلماتی است که در قؤآن کریم همنشین کلمه »شرب« شده است و در 

اِربِيَن﴾ )صافات/46( به کار رفته است. ِّلشَّ ٍه ل آیه ﴿بَْيَضاَء لَذَّ
لذذ: لذاذ و لذاذه یعنی مورد اشــتها و میل. »لّذ الّشی ء لذاذا: صار شهیّا«؛ لّذ و لذاذ وصف 
آن اســت  ﴿َو فِيها ما تَْشــتَِهيِه اْلَنُْفُس َو تََلذُّ اْلَْعيُُن﴾ )زخرف/71( »در بهشت هر چه دل ها 
اِربِيَن﴾   ٍه لِلشَّ آرزو کند، هســت و دیدگان محظوظ شــود و لذت برد«. ﴿َو أَنْهاٌر ِمْن َخْمٍر لَذَّ
)محمد/15(؛ لّذه به معنی لذیذ است. یعنی نهرهایی از خمر که برای نوشندگان لذیذ است. 

اِربِيَن﴾  )صافات/46( به معنی لذیذ است. )قرشی، 1371: 6، 187( ٍه لِلشَّ ﴿بَْيضاَء لَذَّ
ــاِربِيَن﴾؛ یعنی شرابی صاف و زالل که صفا و زاللی اش برای نوشندگان  ٍه لِلشَّ ﴿بَْيضاَء لَذَّ
لذت بخش است. پس کلمه »لذه« در آیه، مصدری است که معنای وصفی از آن اراده شده 
تا مبالغه را افاده کند. ممکن هم هســت مؤنث »لذ« باشد که آن نیزـ بنا به گفته بعضی  ـ به 

معنای لذیذ است. )طباطبایی، 1374: 17، 207(

4ـ17ـ همنشینی »شرب« با »َحِمیم«
یکی از کلماتی که در قرآن با مشــتقات شرب همنشین شده است، واژه »حِمیم« است که 
َِّذيَن َءاَمنُواْ َو َعِمُلواْ  َُّه يَْبَدُؤاْ الَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُ لِيَْجِزَى ال ِ َحقًّا إِن در آیات ﴿إِلَْيِه َمْرِجُعُكْم َجِميًعا َوْعَد اللَّ
َِّذيَن َكَفُرواْ لَُهْم َشَراٌب ِمْن َحِميٍم َو َعَذاٌب أَلِيٌم بَِما كَانُواْ يَْكُفُروَن﴾ )يونس/4(  الَِحاِت بِالِْقْسِط َو ال الصَّ
نْيَا َو َذكِّْر بِِه أَن تُْبَسَل نَْفُس بَِما َكَسبَْت لَْيَس  تُْهُم الَْحيَوهُ الدُّ َِّذيَن اتََّخُذواْ ِدينَُهْم لَِعبًا َو لَْهًوا َو َغرَّ و﴿َو َذِر ال
َِّذيَن أُبِْسُلواْ بَِما َكَسبُواْ لَُهْم  ِ َولِىًّ َو َل َشِفيٌع َو إِن تَْعِدْل ُكلَّ َعْدٍل لَّ يُْؤَخْذ ِمنَها أُْولَئَك ال لََها ِمن ُدوِن اللَّ

َشَراٌب مِّْن َحِميٍم َو َعَذاٌب أَلِيُم بَِما كَانُواْ يَْكُفُروَن﴾ )انعام/70( به کار رفته است.
َِّذيَن َكَفُرواْ لَُهْم َشَراٌب ِمْن َحِميٍم َو َعَذاٌب أَلِيٌم  الَِحاِت بِالِْقْسِط َو ال َِّذيَن َءاَمنُواْ َو َعِمُلواْ الصَّ ﴿... ال
بَِما كَانُواْ يَْكُفُروَن﴾؛ در این بخش از آیه سخن از هدف معاد به میان می آید که این برنامه برای 
آن است که خداوند افرادی را که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند به عدالت پاداش 
دهــد، بی آنکه کوچک ترین اعمال آن ها از نظر لطف و مرحمت او مخفی و بی اجر بماند و 
آن ها که راه کفر و انکار پوییدند و طبعاً عمل صالحی نیز نداشتند؛ )زیرا ریشه عمل خوب 
اعتقاد خوب است(، مجازات دردناک و نوشیدنی از آب گرم و سوزان و عذاب دردناک به 

خاطر کفرشان در انتظارشان است. )مکارم شیرازی، 1371: 8، 221(
﴿... لَُهْم َشَراٌب ِمْن َحِميٍم َو َعَذاٌب أَلِيٌم بَِما كَانُواْ يَْكُفُروَن﴾؛ در تفسیر این آیه نیز از مجازات 
دردناک آن ها )دوزخیان( به خاطر پشت  پا زدنشان به حق و حقیقت اشاره کرده، می گوید: 
»از آب داغ و ســوزان به همراه عذاب دردناک در برابر پشــت  پا زدنشان به حق و حقیقت 

نوشابه ای دارند« )همان: 5، 294(
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ی 4ـ18ـ همنشینی شرب با ُمْغتََسل

یکی از کلماتی که در قرآن با مشــتقات شرب همنشین شده است، واژه ُمْغتََسُل می باشد 
که در آیه ﴿اْرُكْض بِِرْجلَِك هَذا ُمْغتََســُل بَاِرٌد َو َشَراٌب﴾ )ص/42( »)به او گفتیم(: پای خود 
را بر زمین بکوب! این چشمه آبی خنک برای شستشو و نوشیدن است!« به کار رفته است.
یَء َغْساًل«: بر آن آب ریخته و ناپاکی اش را زدودم. َغْسٌل: اسم است و ِغْسٌل  »َغَسْلُت الشَّ
چیزی اســت که با آن شستشو می کنند. خداوند می فرماید: ﴿فَاْغِسُلواْ ُوُجوَهُكْم َو أَيِْديَُكْم﴾ 
)مائده/6( »إْغتسال«: شستن بدن. خداوند می فرماید: ﴿حتَّى تَغتَِسلوا﴾ )نساء: 43(. »ُمغتََسٌل«: 
محل غسل دادن و نیز آبی که با آن می شویند. »ِغْسَلین«: خونابه ای که در جهنم از بدن کافران 

جاری می گردد. )راغب، 1390: 574(
»مغتسل« به معنی آبی است که با آن شستشو می کنند. بعضی آن را به معنی محل شستشو 
دانســته اند، ولی معنی اول صحیح تر به نظر می رســد. به هر حال توصیف آن آب به خنک 
بودن، شاید اشاره ای باشد به تأثیر مخصوص شستشو با آب سرد برای بهبود و سالمت تن، 
همان گونه که در طب امروز نیز ثابت شــده اســت و نیز اشاره لطیفی است بر اینکه کمال 
آب، شستشــو در آن است که از نظر پاکی و نظافت همچون آب نوشیدنی باشد! شاهد این 
سخن اینکه در دستورهای اسالمی نیز آمده، »قبل از آن که با آبی غسل کنید، جرعه ای از آن 

بنوشید«! )مکارم شیرازی، 1371: 19، 297(
بنابراین پس از این که ایوب از بوته داغ آزمایش الهی سالم به درآمد. فرمان رحمت خدا 
از اینجا آغاز شد که به او دستور داد »پای خود را بر زمین بکوب، چشمه آبی می جوشد که 
هم خنک اســت برای شستشوی تنت و هم گواراست برای نوشیدن« ﴿اْرُكْض بِِرْجلَِك هذا 

ُمْغتََسٌل باِرٌد َو َشراٌب﴾ )همان: 19، 296(

4ـ19ـ همنشینی »شرب« با »فاکَِهه«
یکی دیگر از کلماتی که در قرآن با مشتقات شرب همنشین شده است، واژه »فاکَِهه« است 

که در آیه ﴿ُمتَِّكئيَن فِيَها يَْدُعوَن فِيَها بَِفاِكَهٍه َكثِيَرٍة َو َشَراٍب﴾ )ص/51( به کار رفته است.
الَفاکَِهُه: از ریشــه َفَکَه است و گفته اند که منظور تمام میوه هاست و نیز همه میوه ها بدون 
انگور و انار. کســی که معنی اخیر را گفته اســت، گویی که نظر به ویژگی های این دو میوه 
ا  داشــته که در قرآن جدا و مجزا از فاکهه و عطف به آن ذکر شــده اســت: ﴿َو فاِكَهٍه ِممَّ
يَتََخيَُّروَن﴾ )واقعه/20(، ﴿َو فاِكَهٍه َكثِيَرٍه﴾ )واقعه/32(. ابومنصور ازهری می گوید: من احدی 
از عرب را سراغ ندارم که خرما و انگور و انار را جزو میوه ها نداند و هر کسی چنین بگوید، 
از جهالت او نســبت به کالم عرب و علم لغت و تأویل قرآن و عربی مبین اســت. درباره 
زبان عرب قاعده بر این اســت که اشــیایی را ابتدا به  طور کلی و یکجا نام می برند و سپس 
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ا  دو و ســه چیز از آن را اختصاصاً ذکر می کنند؛ چنان که در قرآن آمده است: ﴿َمْن كاَن َعُدوًّ
ِه َو ِجْبِريَل َو ِميكاَل﴾ )بقره/98( و هم چنین آیه ﴿َو إِْذ أََخْذنا ِمَن النَّبِيِّيَن  ِ َو َملئَِكتِِه َو ُرُســلِ لِلَّ
ِميثاقَُهْم َو ِمْنَك َو ِمْن نُوٍح َو إِبْراِهيَم َو ُموســى  َو ِعيَسى ابِْن َمْريََم﴾ )اعراف/33( که در این دو 
آیه نخســت نام مالئکه برده شده و سپس جبرئیل و میکائیل عطف به آن شده و کسی که 
جبرئیل و میکائیل را جدا از مالئکه بداند، کافر است؛ زیرا کالم خداوند نص بر آن دارد و 
آن را بیان کرده و همین طور در آیه دوم که نخست »النبیین« را نام می برد و سپس نوح )ع(، 
ابراهیم )ع(، موسی )ع(، عیسی )ع( و پیامبر اسالم )ص( را، پس معطوف نمودن این پیامبران 
به واژه »النبیین« به خاطر اولی بودن و فضیلت آن ها بر ســایر انبیاء اســت. در آیه ای هم که 
میوه هایی از کل فواکه، جداگانه به آن ها معطوف شــده به خاطر برتری و ویژگی آن هاست 
که گفت: ﴿فِيِهما فاِكَهٌه َو نَْخٌل َو ُرمَّانٌ ﴾  )الرحمن/68( ُفَکاَهه: گفتگو و سخن صاحبان انس 
ُهوَن﴾ )واقعه/65(؛ یعنی سخنان دوستانه و فکاهیات به یکدیگر  و محبت است؛ ﴿فََظْلتُمْ  تََفكَّ
می گویید و نیز گفته اند یعنی میوه به دســت می آوریــد، همانند این آیه؛ ﴿فاِكِهينَ  بِما آتاُهْم 

ُُّهْم﴾ )طور/18( )راغب، 1390: 4، 90( َرب
تکیه روی »فاکهه« و »شــراب« )میوه و نوشــیدنی( ممکن است اشــاره به این باشد که 
بیش ترین غذای بهشــتیان میوه است، هر چند غذاهای دیگر طبق صریح آیات قرآن نیز در 
آنجا وجود دارد. همان گونه که بهترین و ســالم ترین غذای انسان در این دنیا نیز میوه است! 
تعبیر به »کثیرة« اشــاره به انواع مختلف میوه های بهشــتی است. همان گونه که نوشیدنی و 
شــراب طهور آن نیز اشکال متنوعی دارد که در آیات مختلف قرآن به آن اشاره شده است. 

)مکارم شیرازی، 1371: 19: 316(

4ـ20ـ همنشینی »شرب« با »طهور«
یکی از کلماتی که در قرآن با مشتقات شرب همنشین شده است، واژه »َسَقا« است که در 
ُُّهْم َشَرابًا َطُهوًرا﴾  ٍه َو َسَقاُهْم َرب آیه ﴿َعالِيَُهْم ثِيَاُب ُسنُدٍس ُخْضٌر َو إِْستَْبَرٌق َو ُحلُّواْ أََساِوَر ِمن فِضَّ

)انسان/21( به کار رفته است.
طهــر: پاکی. لغویان گفته اند: »َطُهَر، ُطْهراً، ُطُهوراً و َطَهاَرًه: ضد نجس«. طهارت دو قســم 
است: طهارت جســم و طهارت نفس. در عاّمه آیات قرآن این واژه بر طهارت نفس حمل 
شــده است. طهور: یک دفعه مصدر است به معنی پاکی و یک دفعه وصف است؛ مانند : ﴿
ــماِء ماًء َطُهوراً﴾ )فرقان/48(؛ طهور را در آیه پاک و پاک کننده گفته اند؛ چون  َو أَنَْزلْنا ِمَن السَّ
شــیء یک دفعه پاک است، ولی پاک نمي کند؛ مثل لباس، آب انار و غیره و یک دفعه پاک 
اســت و پاک مي کند؛ مثل آب که پاک اســت و نجاسات را نیز پاک مي کند. شاید افاده این 
معنی از صیغه مبالغه بودن آن باشــد. دفعه ســّوم، اسم است و آن آبی است که با آن تطهیر 
می شود؛ مثل فطور؛ به آنچه با آن افطار می شود و وقود؛ به آنچه با آن آتش افروخته می شود: 
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ی ُر بِهِ«؛ یعنی در نزدم آبی نیست تا تطهیر کنم. تطّهر: از باب تفعل به معنی  »َما ِعنِْدی  َطُهوٌر أَتََطهَّ

َرُكمْ   ْجَس أَْهَل الْبَْيِت َو يَُطهِّ ُ لِيُْذِهَب َعْنُكُم الرِّ َّما يُِريُد اللَّ پاک شدن است. تطهیر: پاک کردن . ﴿إِن
تَْطِهيراً﴾ )احزاب/33(؛ یعنی ای اهل بیت، خدا اراده فرموده که شــما را از هر آلودگی پاک 
گرداند. )و اراده خدا از مراد جدا نمی شود( این کالم توأم با پاک گرداندن اهل بیت)ع( است. 
ُُّهْم َشرابًا َطُهوراً﴾ )انسان/21(؛ شاید طهور به معنی کاماًل پاک باشد؛ یعنی  طهوراً: ﴿َو َسقاُهْم َرب
در شراب بهشــتی مطلقاً کثافت و آلودگی نیست. شاید پاک کننده باشد که گفته اند: شراب 
بهشــتی از ثقل خوراک پاک می کند و دوباره اشــتها می آورد. در آیاتی که راجع به شراب 

بهشتی اند، آیه ای نیست که این وصف را روشن کند. )قرشی، 1371: 4، 274(
ُُّهْم َشرابًا َطُهوراً﴾؛ یعنی خدایشان شــرابی به ایشان نوشانید که طهور بود؛  ﴿َو َســقاُهْم َرب
یعنی در پاکی به حد نهایت بود. شــرابی بود که هیچ قذارت و پلیدی را باقی نمی گذاشت. 
پس ابرار که این شراب طهور را نوشیدند، محجوب از پروردگارشان نیستند. از این رو آنان 
ُُّهْم﴾، همه واسطه ها را  می توانستند خدا را حمد بگویند. خدای تعالی در جمله  ﴿َو َسقاُهْم َرب
حذف کرده و نوشاندن به ایشان را مستقیماً به خودش نسبت داده و این از همه نعمت هایی 

که در بهشت به ایشان داده افضل است. )طباطبایی، 1374: 20، 210(

4ـ21ـ همنشینی »شرب« با »بَرد«
یکی از کلماتی که در قرآن با مشتقات شرب همنشین شده است، واژه »بَْرد« است. که در 

آیات ﴿َل يَُذوقُوَن فِيَها بَْرًدا َو َل َشَرابًا﴾ )نبأ/24( به کار رفته است.
»بَْرد«: اصل »الْبَرد« در مقابل »الَحّر«؛ یعنی گرما اســت و گاهی ذات آن مورد اعتبار است؛ 
لذا می گویند: »بََرَد کذا«: یعنی ســرد شــد. »و بََرَد الماء کــذا«: آب این گونه یخ زد )راغب، 
1390: 73(. در بیشتر موارد گویند: »بَْرد« به معنی خواب آمده و آیه  ﴿لَّ يَُذوقُوَن فِيَها بَْرًدا َو 
َل َشَرابًا﴾ به همان معنی است؛ یعنی در جهنّم، خواب و نوشیدنی نمی چشند. اطالق برد بر 
خواب؛ برای عروض سردی بر ظاهر بدن و یا برای عروض سکون و آرامش بر بدن است. 
گرچه »برد« به خواب و مردن نیز گفته شده است؛ مثل »بََرَد فالٌن أَْی َماَت«؛ ولی بهتر است 
در آیه ی فوق  »بَْرداً« را به معنی آب خنک بگیریم تا از معنی اّول کنار نشویم. مخصوصاً به 
ــاقًا﴾ که »حمیم« در مقابل  »بَْرداً« آمده و آن به معنی آب  قرینه ی آیه  بعد ﴿إِلَّ َحِميمًا َو َغسَّ
گرم اســت. یعنی در آنجا نه آب خنک مي چشند و نه شربت، مگر آب گرم و چرک یا آب 
گندیده؛ بنابراین »حمیم« در مقابل  »بَْرداً« و »غّساق« در مقابل شراب آمده و این را مي رساند 
که مراد از »بَْرداً« آب خنک و از »شراب«، شربت است؛ اما خواب با شراب تناسب ندارد که 
گوییم: در آنجا خواب و شراب نمي چشند. بََرد: )بر وزن فرس( به معنای تگرگ، در بیشتر 
موارد آمده: »الْبَْرُد َحبُّ الَْغَمامِ«. تگرگ را از آن جهت برد گویند که ســرد و منجمدشده  ابر 

است. )قرشی، 1371: 1، 187(
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در این آیه بین »برد« و »شراب« مقابله افتاده است و ظاهر این مقابله آن است که مراد از 
برد مطلق هر چیز غیرنوشیدنی باشد که آدمی با آن خنک شود؛ نظیر سایه ای که بتوانند در 
آن استراحت کنند. پس مراد از چشیدن خنکی، مطلق دسترسی و تماس با خنکی است؛ نه 

خصوص چشیدني های آن. )طباطبایی، 1374: 2، 272(

4ـ22ـ همنشینی »شرب« با »َطَعام«
یکی از کلماتی که در قرآن با مشتقات شرب همنشین شده است، واژه »َطَعام« می باشد که در 
 ُ ُ بَْعَد َمْوتَِها فََأَماتَُه اللَّ َِّذى َمرَّ َعلىَ  قَْريٍَه َو ِهَى َخاِويٌَه َعلىَ  ُعُروِشَها قَاَل أَنىَ  يُْحِى َهِذهِ اللَّ آیه ﴿أَْو كَال
َّبِْثَت ِمْائَه َعاٍم فَانُظْر إِلىَ  َطَعاِمَك  ِمْائََه َعاٍم ثُمَّ بََعثَُه قَاَل َكْم لَبِْثَت قَاَل لَبِْثُت يَْوًما أَْو بَْعَض يَْوٍم قَاَل بَل ل
ِّلنَّاِس َو انُظْر إِلَى الِْعَظاِم َكْيَف نُنِشُزَها ثُمَّ  َو َشــَرابَِك لَْم يَتََسنَّْه َو انُظْر إِلىَ  ِحَماِرَك َو لِنَْجَعَلَك َءايًَه ل
َ َعلىَ  ُكلِّ َشْىٍء قَِديٌر﴾ )بقره/259( به کار رفته است. ا تَبَيََّن لَُه قَاَل أَْعَلُم أَنَّ اللَّ نَْكُسوَها لَْحًما فََلمَّ

ْعم : خوردن غذا اســت. هر چیزی که از آن می خورند، َطْعمٌ  و َطَعامٌ  نامیده می شود. ﴿ الطَّ
ٍة﴾ )مزّمل/13( »غذایی دردانگیز و گلوگیر«؛ و آیه ﴿َطعاُم اْلَثِيِم﴾  )دخان/44(  َطعامــًا ذا ُغصَّ
»میوه درخت زقّوم اســت که غذایی اســت برای گناهکاران«. آیه ﴿َو ل يَُحضُّ َعلى  َطعاِم 
الِْمْسِكيِن﴾ )حاقّه/34(؛ یعنی بر اطعام طعام درباره مسکین تشویق نمی کند. آیه ﴿فَِإذا َطِعْمتُمْ  
الِحاِت ُجناٌح فِيما َطِعُموا﴾  َِّذيَن آَمنُوا َو َعِمُلوا الصَّ فَانْتَِشــُروا﴾ )احزاب/53(، آیه ﴿لَْيَس َعَلى ال
)مائده/93(؛ گفته می شــود َطعِْمُت  که در آب و شربت خوردن هم به کار می رود. اْستَْطَعَمهُ  
َفَأْطَعَمهُ : از او غذا خواســت و غذایش داد. در آیه ﴿اْستَْطَعما أَْهَلها﴾  )کهف/77( »موسی و 
﴾ )حج/36( »از  همراهش از اهل آن قریه غذا خواســتند«؛ و آیه ﴿َو أَْطِعُمــوا الْقانَِع َو الُْمْعتَرَّ
گوشت قربانی به قناعت پیشه و نیازمند بدهید«. رجلٌ  َطاِعمٌ : مرد نیکوحال. ُمْطَعمٌ : نیک بخت 
و با روزی. مِْطَعامٌ : کسی که دیگران را زیاد إطعام می کند. مِْطَعمٌ : خوش خوراک و پرخور. 

ُطْعَمة: غذا و آنچه خورده می شود. )راغب، 1390: 487(
﴿فَانُْظْر إِلى  َطعاِمَك َو َشــرابَِك لَْم يَتََسنَّْه﴾ ؛ »لَْم یَتََسنَّهْ « از ماده »سنه« به معنی سال است؛ 
یعنی سال بر آن نگذشته است، ولی در اینجا کنایه از عدم تغییر و فاسد نشدن است. یعنی به 
آن ها نگاه کن که با گذشت آن همه سال، گویی سال و زمانی بر آن نگذشته و تغییری در آن 
حاصل نشده است. اشاره به اینکه خدایی که می تواند غذا و نوشیدنی تو را که قاعدتاً باید 
زود فاســد گردد، به حال او نگه دارد. زنده کردن مردگان برای او مشکل نیست؛ زیرا ادامه 
حیات چنین غذای فاسدشدنی که عمر آن معموالً بسیار کوتاه است، در این مدت طوالنی 
ساده تر از زنده کردن مردگان نیست. در اینکه این غذا و نوشیدنی چه بوده در آیه منعکس 
نیست. بعضی غذای او را انجیر و نوشیدنی او را یک نوع آب میوه ذکر کرده اند و می دانیم که 
هر دو بسیار زود فاسد می شوند و بقای آن ها در مدت طوالنی موضوع مهمی است. بعضی 

هم آن را انگور و شیر ذکر کرده اند. )مکارم شیرازی، 1371: 2، 299(
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در این نوشــتار با روش توصیفی ـ تحلیلی به معناشناسی واژه »شرب« و نیز به کشف و 
بررســی روابط همنشینی این واژه در قرآن کریم پرداخته شده است. از آنجا که معناشناسی 
واژه های قرآن از جمله روش های مهم جهت دستیابی به تفسیر درست و صحیح آیات قرآنی 
است، اهل فن نیز توجه ویژه ای به این بحث داشته اند و تالش های زیادی در این زمینه انجام 
داده  اند که این تالش ها تاکنون نیز همچنان ادامه دارد. واژه »شــرب« 39 مرتبه به شکل های 
گوناگون در قرآن کریم به کار رفته است که فهم دقیق معنای این واژه، تأثیر بسزایی در فهم 
آیات قرآن دارد. آنچه مهم اســت، این است که در همه استعماالت مربوط به واژه »شرب«، 
معنای نوشیدن و خوردن چیزی که جویده نمی شود، مشترک است و هم چنین در قرآن کریم 
واژه شرب و مشتقاتش، در آیاتی که مربوط به آشامیدنی های دنیا و آخرت اند و نیز در آیاتی 
که آشامیدنی ها ابزاری جهت آزمایش اقوام مختلف اند، به کار رفته  است. در محور همنشینی 
شرب، واژه هایی همچون: هنیء، طهور، حمیم، هیم و ... قرار گرفته اند که با تحلیل و بررسی 
دقیق این واژه ها، این نتیجه حاصل شد که واژه هایی که به عنوان همنشین در کنار شرب و 
مشتقاتش قرار گرفته اند، نقش بسیار مهمی در فهم و درک معانی آن ها دارند و با کمک این 
همنشین هاست که می توان معنای دقیق این واژه ها را دریافت کرد. برخی از مباحث مطرح 
در حوزه ی معناشناســی قرآن، فنی و تخصصی اســت و به علوم و فنون ویژه  و شیوه های 
تحقیق خاصی نیاز دارد. هرچند در حوزه معناشناسی قرآن از ابتدا تاکنون تالش های زیادی 
صورت گرفته است، اما این تالش ها بر اساس دانش فردی و توانمندی شخصی هر یک از 
متخصصان به صورت جداگانه بوده است و تاکنون پروژه ای گسترده و جامع، راجع به  کل 
متن قرآن که هر کدام از متخصصان با کمک علم و تخصص خود، یک جنبه از کار مربوط 
به حوزه  معناشناســی را که در آن تخصص دارند، به دست گیرند، صورت نگرفته است. از 
این رو الزم اســت متخصصان مربوط به حوزه های معناشناسی و دانشمندان علوم قرآنی و 
... در یک اقدام پژوهشی دسته جمعی و حساب شده و با استفاده از علم و تخصص خود و 
نیز با استفاده از این گونه تحقیقات که در حوزه معناشناسی نوشته شده است، به بررسی متن 
قرآن کریم بپردازند و سرانجام به آن معانی واال و برتری که مد نظر قرآن کریم است، دست 
یابند و حاصل کار خود را در اختیار بشــریت قرار دهند تا ایشان به تکالیف و وظایفی که 

خداوند امر فرموده، به درستی و بدون کم وکاست عمل نمایند.
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