معناشنایس«شرب»درقرآنبراساسروابطمهنشیین
(تاریخ دریافت 99/05/04 :تاریخ پذیرش)99/08/15 :

نویسنده مسئول :مجتبی محمدی مزرعه شاهی
مهدیه سادات تهامی سربنانی
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چکیده
قــرآن کریم به عنوان یک متن مقدس وحیانــی و بزرگترین معجزهی الهی ،از جنبههای
گوناگون قابل تحلیل و بررسی است که میتوان با بهکارگیری دانش معناشناسی به بررسی
ابعاد و جنبههای آن پرداخت .معناشناسی از روشهای نوظهور در مطالعات قرآنی است که
با مطالعه و بررســی علمی معنا ،به استخراج معنای پنهان متن و اکتشاف الیههای معنایی
واژه ،میپردازد .یکی از راههایی که امروزه جهت فهم معنای متون اســتفاده میشود ،تکیه
بر اصل روابط جانشــینی و همنشینی اســت .پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی ـ
تحلیلی ســعی بر این دارد که به منظور بهرهگیــری دقیقتر از فهم و ترجمه قرآن ،معنای
ســاختها 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 ساختهای مختلف
نحوی و قرآنی واژه شرب را بشناسد و مفاهیم حاصل از ساختهای 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 گنجینهی 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 عجیبترین
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 )1استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،دانشکده علوم قرآنی میبد؛ (نویسنده مسئول) ایمیل:
mojtaba63mohammadi@gmail.com
 )2کارشناس ارشد علوم قرآنی؛ دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم.

 ینیشنمه طباور ساسا رب نآرق رد »برش« یسانشانعم

و شگفتانگیزترین 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 گونهای که واژگان و تعابیری را در قالب مفاهیمی به کار میبرد
که در دانش لغت یا سایر عرفها هیچگونه دلیلی بر استعمال آنها یافت نمیشود و تنها با
کنار هم قرار دادن تکتک 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
زبانشناسی است .از این رو مفسران و دانشمندان علوم قرآنی از آغاز تاکنون همواره توجه
ویژهای به شــناخت زبان عربی خاص قرآن و قرائن موجود در آیات قرآن داشــتهاند تا به
الیههای پنهان و اسرار و رموز آیات پی ببرند.

یکی از مهمترین ضرورتها 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 کاوشهای قرآنی نمیکاهد.
پژوهش پیش رو با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررســی روابط همنشــینی ساختهای
مختلف واژه شــرب در قرآن پرداخته و با بررســی هر کدام در ساخت همسان به تدوین
چارچوبی روشن برای معنای کلی و غالب این ساختها میپردازد 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 پژوهشهای
زبانی و دســتوری میباشد و میکوشد به این پرسشها پاسخ دهد که ویژگیهای مختلف
هر یک از ساختهای «شرب» در قرآن کریم بر اساس تحلیل و تبیین معناشناسی واژگانی،
صرفی و نحوی چه بوده؟ و تأمل در این ویژگیها بر اساس روابط همنشینی چه مفاهیمی
را منتقل میکند؟

با بررسیهایی 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 بهطور 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 واژههای قرآنی تحقیقاتی صورت گرفته است که به برخی از
آنها اشاره میشود:
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 .1برزنونی ،آمنه ،معناشناسی واژه «بیت» در قرآن ،مقطع کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم
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قرآنی میبد ،با راهنمایی مجتبی محمدی مزرعهشاهی1396 ،ش.

 .2روستایی ،پری ،معناشناسی واژه «نبأ» در قرآن ،مقطع کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم
قرآنی میبد ،با راهنمایی مجتبی محمدی مزرعهشاهی1396 ،ش.
 .3ملکقاسمی ،زهرا ،معناشناسی واژه «رزق» در قرآن ،مقطع کارشناسی ارشد ،دانشکده
علوم قرآنی میبد ،با راهنمایی احمد زارع زردینی1395 ،ش.
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 .4خاکپور ،الهه ،معناشناسی واژه «تالوت» در قرآن ،مقطع کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم
قرآنی میبد ،با راهنمایی احمد زارع زردینی1395 ،ش.

 .5قنادی عرب ،مریم ،معناشناســی واژه «شــیطان» در قرآن بر اساس روابط جانشینی و
همنشــینی ،مقطع کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم قرآنی میبد ،با راهنمایی مجتبی محمدی
مزرعهشاهی1398 ،ش.
 .6قادریپور ،اعظم ،معناشناســی واژهی «بین» در قرآن بر اســاس روابط جانشــینی و
همنشــینی ،مقطع کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم قرآنی میبد ،با راهنمایی مجتبی محمدی
مزرعهشاهی1398 ،ش.
 .7شــفیعزاده ،مرضیه« ،معناشناســی کلمه «بین» در قرآن با تأکید بر روابط هم نشینی و
جانشینی» ،مجله پژوهشهای قرآن و حدیث ،دوره  ،47شماره ( ،1بهار و تابستان .)93

 .8نورسیده ،علیاکبر« ،معناشناسی واژه «ولی» در قرآن» ،پژوهشنامه نقد ادب عربی ،دوره
 ،4شماره .1

اما در حیطه معناشناسی واژه «شرب» از نظر روابط همنشینی ،کتاب یا مقالهای در دسترس
نیست.

2ـ معناشناسی

«معنا» بر وزن مف َعل مصدر میمی از «عنی» اســت( .ابنفارس« )146 ،4 :1404 ،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 شاخهای از دانش زبانشناسی است (صفوی19 :1382،؛ فضیلت)62 :1385 ،
که به نظری ه معنا میپردازد( .همان )19 :معناشناسی را میتوان عبارت از مطالعه علمی معنای
مراد و لوازم آن در گذر تاریخ یا متن و دورهای خاص دانست .منظور از علمی بودن مطالعه،
صریــح و بدون پیشداوری و تعصب بودن آن اســت؛ به طوری که هر کس صرفنظر از
باورهای دینی و مذهبی به روشــنی به معنا دست یابد و صحت و سقم آن نیز قابل ارزیابی
و محک زدن باشد( .نکونام )15 :1390 ،معناشناسی ( )semanticsدر زبان انگلیسی نامهای
متعــددی دارد و در زبان عربی برخی آن را «علــم الدالله» و برخی «علم المعنی» مینامند.
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2ـ1ـ انواع رویکردهای معناشناسی

علم معناشناسی به چهار بخش تقسیم میشود:

2ـ1ـ1ـ معناشناسی شناختی

اصطالح معناشناسی شناختی ،در کنار دو مکتب صورتگرا و نقشگرا نخستین بار توسط
لیکاف ( )lakoffمطرح شــد( .صفوی )363 :1379 ،معناشناسی شناختی یکی از مهمترین
بخشهای زبانشناسی شناختی محسوب میشود که چارچوب کاری واحد و یکپارچهای
ندارد و آن دســته از محققانی که خود را معناشــناس شــناختی میداننــد دارای عالیق و
دغدغههای متنوع و متفاوتی هستند( .روشن و اردبیلی)23 :1392 ،

 ینیشنمه طباور ساسا رب نآرق رد »برش« یسانشانعم

(مختار عمر)34 :1385 ،

بدین ترتیب معناشناســی شناختی یکی از انواع مختلف معناشناسی است که میتوان در
تحلیل آیات قرآن ،آن را به کار گرفت .این نوع معناشناسی ،مزایا و قابلیتهای فراوانی دارد
و از جهات بسیاری بر دیگر انواع معناشناسی ترجیح دارد؛ ولی میتوان بسیاری از آنها را
در یک چارچوب به کار گرفت( .رجبی و قائمینیا ،شماره)66 ،1392 ،187
2ـ1ـ2ـ معناشناسی زبانشناختی

از ظهور معناشناسی به مثاب ه یک علم کمتر از نیمقرن میگذرد .این پدیده جزئی از روند
گسترده موسوم به چرخش زبانی یک نقط ه عطف زبانی در معرفت نظری در مغرب زمین
است .از نیم ه دوم قرن بیستم ،توجه به زبان رفتهرفته به کانون تأمالت نظری تبدیل گردید.
(الینز )487 :1383 ،در چند حوزه معرفتی؛ از جمله فلسفه ،منطق ،زبانشناسی ،روانشناسی
و ادبیات از معناشناســی سخن میرود .اینکه اصطالح «معناشناسی» در هم ه این حوزهها به
اشــتراک معنوی به کار میرود یا خیر؟ هنوز محل مناقشــه است ،اما دست کم میتوان با
اطمینان گفت که وجوه اشــتراک قابل توجهی میان هم ه این کاربردها در کنار تفاوتهای
ی که میتوان از معناشناسی زبانشناختی
ظریف آنها دیده میشــود .بدین ترتیب ،در حال 
به منزل ه یک علم ذیل زبانشناســی ،و از معناشناســی روانشــناختی به منزله شاخهای از
روانشناســی ،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 فلسف ه منطق در رویکردی دیگر ،سخن
گفت .هنوز ادعای وجود یک علم معناشناسی فراگیر که شامل تمام این قلمروهای معرفتی
باشد ،دشوار است( .الینز)487 :1383 ،
2ـ1ـ3ـ معناشناسی تاریخی

معناشناســی تاریخی به مطالع ه معنا در طول زمان میپردازد؛ از این رو به آن «معناشناسی
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درزمانی» هم گفتهاند .ریشهشناسی 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 ،میپردازد .به این ترتیب،
در معناشناســی تاریخی دو مبحث وجود دارد :الف) چگونگی پیدایش و زایش لغات؛ ب)
چگونگی تطور لغات در طول زمان( .پالمر)34 :1366 ،
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2ـ1ـ4ـ معناشناسی توصیفی

«معناشناســی توصیفی» به مطالع ه معنا در یک مقطع زمانی خاص میپردازد .از این نوع
معناشناســی به «معناشناسی همزمانی» هم تعبیر میکنند ،به آن بافتشناسی یا قرینهشناسی
یا سیاقشناســی هم میتوان 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 میگویند( .نکونام)343 :1390 ،

در معناشناســی توصیفی واژگان و تعابیر قرآنی کوشش میشود که معنی مراد و نیز هال ه
معنایی شناخته شود .برای شناخت معنای مراد به تمام آیه اعم از قرائن حالی ،شأن متکلم،
شأن مخاطب ،زمان و مکان نزول مراجعه میشود .مراد از «جانشینها» مترادفات و مراد از
«همنشــینها» ترکیباتی است که دیگر واژگان در کاربستها با واژه مورد بحث پیدا کردهاند؛
نظیر ترکیب اســنادی ،ترکیب وصفی ،ترکیب اضافی و حرفــی( .همان )353 :و همچنین
«معناشناسی توصیفی» شامل سه بخش ،مؤلف ه معنایی ،حوزه معنایی و شبک ه معنایی میشود.

3ـ واژهشناسی «شرب»
3ـ1ـ شرب در لغت
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ُ
«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 ویژگیهای
خاص آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد .مهمترین عامل برای درک بهتر مفاهیم قرآن ،فهم
معانی دقیق واژههای آن است ،نوع واژگان و نحوه چینش خاص آنها ،عاملی است که سبب
انتقال مفهوم به شــنونده میگردد 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 دادهاند( .جدیری سلیمی .)80 :1373 ،بنابراین برای ترجمه
قرآن ،بهره بردن از فرهنگ لغتهای قرآنی که به عصر قرآن نزدیک باشد ،ضروری است .حال
آنکه دامن ه این علوم در دورههای بعد روزبهروز گسترش یافته و دانشها و اندوختههای علمی
خویش را با خود به همراه داشــته است .با این توضیحات باید بیان داشت ،واژه «شرب» در
مجموع  39بار به شکلهای گوناگون در قرآن به کار رفته است که برخی معانی ذکرشده در

در معجم مقاییس اللغه آمده است که شین و راء و باء دارای یک معنی اصلی است و آن
ب شدن استَ .ش ْرب؛ یعنی قومی که آب مینوشندَ .شریب؛ یعنی کسی که
نوشیدن و سیرا 
به تو آب مینوشاند( .ابنفارس)267 ،3 :1404 ،
ت؛ یعنی نوشیدم و َش ْرب؛ یعنی قومی که برای
و نیز در تهذیب اللغه آمده اســت که َش ِرب ْ ُ
ــرب؛ یعنی آب و نیز به معنای بهرهای از آب آمده
نوشــیدن دور یکدیگر جمع شدهاندِ .ش ْ
ــرب؛ مکانی است که از آن آب
ــرب؛ به معنای زمان نوشیدن نیز آمده استَ .م ْش َ
استِ .ش ْ
مینوشــندَ .ر ُج ُل َشروب؛ یعنی مردی که زیاد شراب مینوشــد .الماء َّ
الشروب؛ یعنی آب
نوشیدنی .ما ٌء َشروب و ما ٌء َشریب؛ یعنی آبی که در آن تلخی وجود دارد؛ ولی مانع نوشیدن
نیستُ .م ْشرِب؛ یعنی تشــنهای که به آب نیاز دارد .همچنین َر ُج ٌل ُم ْشرِب؛ یعنی مردی که
زمان آب نوشیدن شترش فرارسیده اســت .ابندرید میگویدَ :شوارب؛ رگهایی است که
درون حلق قرار گرفته اســت .لیث میگوید :شــارِبه؛ به قومی گویند که خانه آنها در کنار
شربه؛ ظرفی
أشرب ْ ُ
ت الخَ یْ َل؛ یعنی ریسمانها را در گردن اسبان قرار دادمَ .م َ
رودخانه اســتَ .
شــربه میگویند .لحیانی میگویدَ :طعا ٌم
اســت که در آن آب مینوشند .به زمین نرم نیز َم
َ
ِب؛ یعنی فهمید و آگاه شد.
َم
ب یَشر ُ
شــربه؛ یعنی غذایی که بر روی آن آب مینوشندَ .ش َر َ
َ
ِب؛ یعنی سیراب شد( .ازهری)244 ،11 :1421 ،
َشر َ
ِب الما َء؛ یعنی آب نوشــید .در لسان العرب آمده است:
و نیز در تاج العروس آمده؛ َشــر َ
َشــراب؛ اسم هر چیزی است که نوشیده میشودَ .شروب و َشریب؛ آبی است که نه شیرین
اســت و نه تلخ و الما ُء َّ
الشروب؛ یعنی آبی که شیرین نیســت؛ ولی مردم آن را مینوشند.
الر ُج ُل؛ یعنی آن مرد شتر خود را سیراب کرد .در معنای مجازی
ابندرید میگوید:
أشــر َ
ب َّ
َ
ِب ال َّلونُ ؛ یعنی رنگی با رنگ دیگر درآمیخت.
إشــراب؛ به معنای مخلوط شدن است و أُشر َ
(زبیدی)103 ،2 :1414 ،
ِب الما َء؛ یعنی آب
ِب میباشدَ .شر َ
همچنین در لســان العرب گفته شده؛ ُش ْرب مصدر َشر َ
را نوشید .تَشراب نیز به معنای نوشیدن استَّ .
الشرب َ ُه م ِ َن الما َء؛ یعنی آبی که یک بار نوشیده
میشودَ .شروب و َش ّراب و ِش ّریب؛ یعنی کسی که بسیار شیفته نوشیدن است .گفته میشود:
ب مالی؛ یعنی مال من را به مردم داد و مردم را از آن ســیراب ساخت و یَو ٌم ذو َش ْربَه؛
ــر َ
َش َّ
یعنی روز گرم که در آن آب زیادی نوشندَ .شربَه :حوض آبی است که اطراف درخت خرما
وجود دارد( .ابن منظور)488 ،1 :1414 ،
خلیل بن احمد فراهیدی در کتاب العین بیان کرده است که ِشرب؛ یعنی زمان نوشیدن و
َشــریب؛ یعنی کسی که با تو شراب مینوشد ،همچنین َشریب؛ یعنی کسی که بسیار شیفته
ب َّ
الشوارِب؛
شــراب است و م ِ ْش َربَه :زمین نرمی است که همواره سرسبز استِ .حما ٌر َص ِخ ُ
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یعنی االغی که صدای بلندی دارد و إشــراب؛ یعنی رنگی که با رنگ دیگر درآمیخته است.
ب فال ٍن؛ یعنی عشق فالنی با قلب او درآمیختَ .
الر ُج ُل؛ یعنی آن مرد
ِب فالنٌ ُح َّ
أُشر َ
اشرأ َّب َّ
َ
گردنش را برافراشت تا نگاه کند( .فراهیدی)256 ،6 :1409 ،
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با توجه به کاربرد واژه شــرب در قرآن کریم میتوان گفت :خداوند متعال از دو دســته
از آشــامیدنیها که شامل آشــامیدنیهای دنیا و آشــامیدنیهای آخرتاند ،سخن به میان
آورده اســت .آشامیدنیهای دنیا مشتمل بر آشــامیدنیهای مباح و آشامیدنیهای حرام و
آشامیدنیهای آخرت نیز مشتمل بر آشامیدنیهای بهشت و آشامیدنیهای دوزخ هستند.

4ـ معناشناسی «شرب» بر اساس روابط همنشینی

منظور از رابطه همنشــینی ،رابطهای است که بر طبق آن عناصر زبانی کنار یکدیگر قرار
میگیرند و زنجیرهها و ســاختار بزرگتری را به وجود میآورند؛ به عنوان مثال در جمله
«دوست من زبانشناسی میخواند» واژه «دوست» در کنار «من» گروه اسمی «دوست من» را
به وجود آورده است .در واقع رابطه همنشینی در میان واحدهای جمله ایجاد میشود 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 شدهاند ،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 «ن َ َهر»

یکی از کلماتی که در قرآن با مشتقات شرب همنشین شده است ،واژه ن َ َهر میباشد که در
ال إِ َّن َّ
اللَ ُم ْبتَلِ ُ
وت بِال ْ ُجنُو ِد قَ َ
يكم بِنَ َه ٍر ف ََمن
آیه  249سوره بقره به کار رفته است﴿ :فَ َل َّما ف ََص َل َطال ُ ُ
س ِمنِّى َو َمن ل َّ ْم يَ ْط َع ْم ُه فَ ِإن َّ ُه ِمنِّى إ َِّل َمنِ ا ْغتَ َر َف غ ُْرفَ ًة بِيَ ِد ِه ف ََشرِبُواْ ِم ْن ُه إ َِّل قَلِ ًيل ِم ْن ُه ْم
َشر َ
ِب ِم ْن ُه فَ َل ْي َ
وت َو ُجنُو ِد ِه قَ َ
ون أَن َّ ُهم
ين َء َامنُواْ َم َع ُه قَالُواْ َل َطاقَ َة لَنَا الْيَ ْو َم ب ِ َجال ُ َ
ين يَ ُظ ُّن َ
ال ال َّ ِذ َ
او َز ُه ُه َو َو ال َّ ِذ َ
فَ َل َّما َج َ
الل ِ َو َّ
الل ِ َكم ِّمن فِئَ ٍة قَلِي َل ٍة َغ َلب ْت فِئَ ًة َكثِير ًة ب ِ ِإذ ِْن َّ
ُم َلقُواْ َّ
رين﴾(بقره)249/
اللُ َم َع َّ
الصاب ِ َ
َ
َ
«نهر» (بر وزن فلس) به معنى زجر و راندن است .راغب شدّ ت را در آن قيد كرده است؛
َ
َ
الســائ ِ َل فَال تَ ْن َه ْر﴾ (ضحى10/ـ « )9به يتيم ســتم نكن و سائل را
يم فَال تَ ْق َه ْرَ .و أ َّما َّ
﴿فَأ َّما الْيَتِ َ
نران و ر ّد نكن» .طبرسى فرموده« :نهر» و «انتهار» آن است كه بر سائل صيحه بزنى؛ ﴿فَال تَ ُق ْل
ل َ ُهما أُ ٍّف َو ال تَ ْن َه ْر ُهما َو قُ ْل ل َ ُهما قَ ْو ًل َكرِيم ًا﴾ (اســراء« )23/به پدر و مادر ّ
اف نگو و آنها را
زجر نكن و صيحه نزن و با آنها با احترام سخن گو»« .ن َ َهار» به معنی روز است که در شرع
﴿و ل َ ُه ما َس َ
يم﴾
ــك َن فِي اللَّ ْيلِ َو النَّها ِر َو ُه َو َّ
الس ِم ُ
از طلوع فجر تا غروب آفتاب اســت؛ َ
يع ال ْ َعلِ ُ
الصاله َط َرفَيِ النَّها ِر َو ُزلَف ًا ِم َن اللَّ ْيلِ ﴾ (هود .)114/اين لفظ پنجاه و هفت
﴿و أَقِ ِم َّ
(انعامَ ،)13/
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بار در قرآن مجيد آمده اســت« .نهار» و «نهر» (بر وزن فرس) در اصل به معنى اتساع است.
روز را از آن جهت نهار گفتهاند كه نور در آن انبساط و وسعت مييابد .أَن ْ َهار ،جمع نهر (بر
وزن فلس و فرس) وزن د ّوم افصح و مطابق قرآن مجيد اســت .طبرسى و راغب آن را رود
معنى كردهاند نه آب جارى .عبارت مجمع چنين اســت« :ال َّن ْه ُر :المجرى الواسع من مجارى
الماء» و راغب گويد« :ال َّن َه ُر مجرى الماء الفائض» .در قاموس گويد «ال َّن َه ُر مجرى الماء» .ولى
در مصباح و بیشــتر موارد ،آن را آب جارى وســيع گفته و اطالق آن را بر رودخانه مجاز
دانستهاند .ا ّما قول ا ّول با معناى ا ّولى كه وسعت و اتساع است بهتر ميسازد .قرآن كريم در
﴿و ف ََّج ْرنا ِخالل َ ُهما ن َ َهرا ً﴾ (كهف)33/؛ تفجير و شكافتن راجع
معناى رود صريح است؛ مثلَ :
جاره لَما يَتَ َف َّجر ِم ْن ُه ْ َ
هار﴾ (بقره)74/؛ از
به رود است نه آب جارى .همچنین َ
النْ ُ
﴿و إِ َّن ِم َن ال ْ ِح َ
ُ
﴿جنَّ ٍ
ات تَ ْجرِي ِم ْن تَ ْحتِ َها
بعضى ســنگها رود شكافته میشود؛ اما اطالق آن در آياتى نظيرَ :
َْ
هار﴾ (بقره )25/بهطور مجاز است؛ زيرا آب جارى ميشود نه نهر .نهر (بر وزن فلس) در
النْ ُ
قرآن مجيد نيامده است؛ بلكه بر وزن فرس و جمع آن فقط انهار آمده است .در قرآن مجيد
مكرر آمده؛ ﴿تَ ْجرِي ِم ْن تَ ْحتِ َها ْ َ
هار﴾ ظاهرا ً مراد از انهار فقط نهر آب
در صفت بهشــت ّ
النْ ُ
نيست؛ بلكه نهرهایى از آب تغيير ناپذير ،از شير هميشه تازه ،از شراب لذيذ و از عسل صاف
چنانكه در ســوره محمد آيه  15آمده است( .قرشی )116 ،7 :1371 ،كلمه «نهر» به معناى
مجراى آب پر از آب اســت و كلمه «اغتراف» و كلمه «غرف» به معناى آن است كه چيزى
را بلند كنى و بگيرى ،مث ً
ال مىگويند« :فالن غرف الماء» و يا مىگويند« :فالن اغترف الماء»،
يعنى فالنى آب را بلند كرد تا بنوشد .اينكه اغتراف يك غرفه ،يعنى گرفتن يك مشت آب
را از مطلق نوشيدن استثنا كرده ،داللت مىكند بر اينكه پيامبر اسرائيلى ،آن مردم را از مطلق
نوشيدن نهى نكرده بود؛ بلكه از نوشيدن در حالت خاصى نهى كرده بود( ،مث ً
ال از اينكه لب
آب دراز بكشند و با دهان بنوشند تا سيراب شوند ).مقتضاى ظاهر كالم اين بود كه بفرمايد:
«فمن شــرب منه فليس منى ،اال من اغترف غرفه بيده و من لم يشــرب فانه منى»؛ هر كس
از اين نهر آب بنوشــد از من نيست ،مگر آنكه با دستش مشتى بردارد و بنوشد و كسى كه
ننوشد ،او از من است .ولی اينطور نفرمود؛ بلكه اوالً جمله دوم را به جمله اول وصل كرد و
ثاني ًا كلمه شرب را در جمله دوم مبدل به طعم كرد .علتش اين بود كه اگر اينطور فرموده بود
مفاد كالم چنين مىشد كه تمامى جنود طالوت از طالوت بودند و تنها يك طایفه از او بيگانه
و جدا شــدند و آنها كسانى بودند كه آب نوشيدند و از اين عده جمعى كه سيراب نشدند
و تنها مشــتى آب برداشتند ،از ايشان جدا شده و قهرا ً به طایفه اول ملحق شدند .در نتيجه
جنود طالوت دو طایفه مىشــوند؛ يكى آنهايى كه از طالوت بودند و دوم آنهايى كه از او
بيگانه شدند .درحالیکه مقصود آيه اين نیست؛ بلكه خواسته است بفرمايد سه طایفه شدند
كه طایفه سوم؛ آنهايى بودند كه مشتى آب برداشتند ،نه از طالوت بودند و نه بيگانه از او؛
﴿و
بلكه با آزمايشى ديگر وضعشان روشن مىشود .به همين منظور جمله دوم يعنى جملهَ :
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َم ْن ل َ ْم يَ ْط َع ْم ُه فَ ِإن َّ ُه ِمنِّي﴾ را کنار جمله اول قرار داد تا مفاد آيه چنين شود كه لشكريان طالوت
هر چند همه با طالوت و از او بودند ،ولی باطن آنها غير از ظاهرشان بود و با يك آزمايش
واقعيتها روشن مىشد و آن آزمايش نهرى بود كه در راه با آن برخوردند و آن نهر مشخص
كرد كه چه كسى از طالوت و چه كسى بيگان ه از او بود .هر كس از آن نهر نوشيد از طالوت
بيگانه شد و هر كس لب از آن تر نكرد و به او منسوب شد( .طباطبایی)442 ،2 :1374 ،
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4ـ2ـ همنشینی «شرب» با «تأکلون»

یکی از کلماتی که در قرآن با مشــتقات شرب همنشین شده است ،واژه تأکلونَ است که
ال ال ْ َم َ ُ
﴿و قَ َ
ين َك َف ُرواْ َو َك َّذبُواْ بِلِ َقا ِء ْال ِخ َر ِه َو أَتْ َر ْفنَا ُه ْم
ل ِمن قَ ْو ِم ِه ال َّ ِذ َ
در آیه زیر به کار رفته استَ :
ْ
ْ
ون﴾ (مومنون)33/
فِى ال ْ َحيَا ِه ُّ
ون ِم ْن ُه َو يَ ْش َر ُب ِم َّما تَ ْش َرب ُ َ
الدنْيَا َما َه َذا إ َِّل ب َ َش ٌر ِم ْث ُل ُك ْم يَأ ُك ُل ِم َّما تَأ ُك ُل َ
ت النّار الحطب :آتش
ی خوردن غذا است و به صورت تشبيه گفته شده :أَ َك َل ِ
«األكل» به معنا 
ُ
َ
ل و أ ُكل :به معنى خوراكى ،ثمره و ميوه قابل خوردن .أ ْك َلة :يك بار خوردن.
هيزم را خورد .أُ ْك 
أُ ْك َلة :لقمه ،آنچه مىخورند .أَكِي َلة األسد :يعنى شكار شير كه آن را مىخوردَ .
األ ُكولَة من الغنم:
یعنی گوشتى از گوسفندان كه خورده مىشودَ .
األكِيل :پرخورُ .مؤَاكِل :يعنى گول و كودن و
كسى كه سربار ديگران است كه بهطور استعاره به كار رفته است .ثوب ذو أكل :یعنی پارچه
دست بافت و ريز بافتى كه تار و پودش از پشم و پنبه ريسيده شده باشد .التّمر َم ْأ َك َلة للفم:
یعنی گوشــت كباب چنچه يا خرمایى كه براى خوردن آماده است .خداى تعالى میفرمايد:
ي أُ ُكلٍ َخ ْم ٍط﴾ (سبأ)16/؛ يعنى ميوههايشان تلخ و نارس است كه به بهره و نصيب نيز
﴿ذَواتَ ْ
تعبير شــده اســت .چنانكه مىگويند :فالن ذو اكل من الدّ نيا :يعنى او از دنيا نصيب و بهره
مادى دارد و عبارت فالن استوفى أكله :كنايه از اين استكه اجلش فرا رسيده و نصيبش را
ل فالن فالن ًا :يعنى غيبتش كرد
از عمر خويش برده است و همچنين بهطور كنايه مىگويند :أَ َك َ
و گوشتش را خورد؛ چنانكه خداى تعالى فرمود﴿ :أَ يُ ِح ُّب أَ َح ُد ُك ْم أَ ْن يَ ْأ ُك َ
ل ل َ ْح َم أَ ِخي ِه َم ْيت ًا﴾
(حجرات )12/كه در همين معنى اســت .أَ ُكو ل و أَ َّكال :پرخور ،خداوند متعال میفرمايد﴿ :
أَ َّكال ُ َ
ــح ِت﴾ (مائده( )42/حرامخواران و رشوهخواران رشوه مىگرفتند تا نب ّوت پيامبر
ون ل ِ ُّ
لس ْ
(صلی اهلل علیه و آله) را كه در تورات و انجيل آمده است ،از عا ّمه پيروان خود پنهان كنند)
و أكله ،جمع آكل است؛ مانند «قتله» جمع «قاتل» .ه م أَ َك َله رأس :يعنى ايشان گروهىاند كه
ك ّلهاى ايشــان را سير مىكند ،و گاهى هم أكل به فساد تعبير شده است؛ مانند آيه ﴿ َك َع ْص ٍف
َم ْأ ُك ٍ
ول﴾ (فيل)5/؛ اشاره به داستان اصحاب فيل است و از اين عبارت فهميده مىشود كه به
آفت و تباهى دچار شــدند .همانند برگ درختان و زراعتى شدند كه آفت و فساد در آنها
ل كذا :يعنى
افتاده باشد .به طورى از بين رفتهاند كه خاشاك و كا َهش باقى مانده است .ت ََأ َّك َ
اين چنين فاسد شد و اصابه إكال فى رأسه و فى اسنانه :یعنی در سرش و دندانهايش فساد
رسيد .أكلنى رأسى :يعنى سرم ،يا (مغزم) را خورد( .راغب)182 :1390 ،
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جمعيتى كه در ناز و نعمت به ســر مىبردند و به تعبير قرآن «مال» بودند (ظاهرى چشم
پر كن و درونى از نور حق تهى داشــتند)؛ چون دعوت اين پيامبر بزرگ (نوح) را مخالف
هوسهاى خود مىديدند و مزاحم منافع نامشــروع و اســتكبار و برترى جويى بیدلیلشان
مشاهده مىكردند و به خاطر همين ناز و نعمتها از خدا دور افتاده بودند و سراى آخرت
را انكار نمودند و به ستيزه برخاستند .آنان انسان بودن اين رهبران الهى و خوردن و نوشيدن
آنها را همانند ساير مردم دليلى بر نفى رسالتشان گرفتند( .مکارم شیرازی)237 ،14 :1371،؛
به عبارت دیگر ،اشــرافيان قوم كه كافر بودند و ديدار آخرت را تكذيب ميكردند و انواع
نعمتها را به آنها داده بوديم ،گفتند :اين شــخص مثل شماست ،آنچه شما ميخوريد و
مىنوشيد ،مىخورد و مىنوشد و بر ما ترجيحى ندارد( .طبرسی)49 ،17 :1375 ،

4ـ3ـ همنشینی «شرب» با «ماء»

یکی از کلماتی که در قرآن با مشتقات شرب همنشین شده است ،واژه «ماء» است که در
َ
ون﴾ (واقعه« )68/آيا به آبى كه مىنوشيد انديشيدهايد؟!» به
ــرب ُ َ
آیه ﴿أ ف ََر َء ْيتُ ُم ال ْ َم َ
اء ال َّ ِذى تَ ْش َ
کار رفته است.
«ماء» :آب .گفته میشود« :ما ُه منی ُفال ٍن» :اصل واژه «ماء»َ « ،م َو َه» بوده است که به دلیل آنکه
جمعش «أَ ْموا ٌه و مِیا ٌه» و تصغیرش « ُم َویْه» میباشد که «ها» در آن حذف و قلب به «واو» شده
استَ « .ر ُج ٌل ما ِهی القلب» :جرأتش زیاد است .پس «ما ٌه» مقلوب از « َم َوهٍ» ،یعنی دارای آب
میباشد؛ مانندَ « :ر ُجلٍ ماهٍ» :یعنی مرد پر خیر و برکت« .ما َه ِ
ئر َم ِّی َه ٌه و
ت َّ
الرکِ َّی ُه تَ ِمی ُه تَ َما ُه و ب ِ ٌ
َ
الر ُج ُل» :یعنی آن مرد به آب
ئر َمیْ َه ٌه» نیز گفته شــده است« .أما َه َّ
ما َه ٌه» :یعنی چاه پر آب« ،ب ِ ٌ
رسید« .أَ ْمهی» نیز به همین معناست( .راغب)752 :1390 ،
ون﴾ مراد آب گوارای شایسته نوشیدن است .قضیه
اء ال َّ ِذى تَ ْش َرب ُ َ
زمخشری میگوید﴿« :ال ْ َم َ
خوردن مقدم بر نوشیدن است و هشدار نبودن خوراک شدیدتر و سختتر از نوشیدنی است
و بهتبع خوردنیهاست که به نوشیدنیها هم نیاز میافتد .از این روی پس از خوراک دادن
به میهمان ،برایش نوشیدنی نیز میآورند»( .زمخشری)570 ،4 :1389 ،

4ـ4ـ همنشینی «شرب» با « َعیْن»

یکی از کلماتی که در قرآن با مشتقات شرب همنشین شده است ،واژه « َعیْن» است که در
َّ
يرا﴾
آیات ﴿ َع ْينًا يَ ْش َر ُب ب ِ َها ال ْ ُم َق َّربُون﴾ (مطففین )28/و ﴿ َع ْينًا يَ ْش َر ُب ب ِ َها ِعبَا ُد الل ِ يُ َف ِّج ُرون َ َها تَ ْف ِج ً
(انسان )6/به کار رفته است.
َ
س بِالنَّ ْف ِ
س َو ال ْ َع ْي َ
ن بِال ْ َع ْينِ ﴾ (مائده)45/
عين :چشم ،چشمه .مثلَ :
﴿و َكتَ ْبنا َع َل ْيه ِْم فِيها أ َّن النَّ ْف َ
كه به معنى چشم است و مثل﴿ :فَانْ َف َج َر ْت ِم ْن ُه ا ْثنَتا َع ْش َر َه َع ْين ًا﴾ (بقره )60/كه به معنى چشمه
ون
﴿و ل َ ُه ْم أَ ْعيُ ٌ
ن ال يُ ْب ِص ُر َ
است .این کلمه در قرآن جمع عين به معنى چشم ،اعين است .مثلَ :
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ين فِي َجنَّ ٍ
ات َو ُعيُ ٍ
ون﴾
بِها﴾ (اعراف )179/و جمع عين به معنى چشمه ،عيون؛ مثل﴿ :إِ َّن ال ْ ُمتَّ ِق َ
(حجر .)45/به نظر راغب ،معناى اصلى عين ،چشم است .چشمه را از آن جهت عين گويند
كه مثل چشم داراى آب است .گاهى از عين؛ نظارت و حفظ و زير نظر گرفتن مراد است.
ك ب ِ َأ ْعيُنِنا َو َو ْحيِنا﴾ (مؤمنون )27/عين( :به كسر اول) جمع
اصنَ ِع ال ْ ُف ْل َ 
مثل﴿ :ف ََأ ْو َح ْينا إِل َ ْي ِه أَ ِن ْ
﴿و َز َّو ْجنا ُه ْم ب ِ ُحو ٍر ِعينٍ ﴾
«عيناء» و آن مؤن ّث «اعين» است که به معنى درشت چشم است؛ َ
(دخان« )54/زنان ســيمين تن و درشت چشم را به آنها تزويج كردهايم» .اهل لغت ،اعين
را هم درشــت چشم و هم مذ ّكر گاو وحشى و عيناء را زن درشت چشم و هم مؤن ّث گاو
وحشــى گفتهاند ،ولى راغب عقيده دارد كه اعين و عيناء به گاو وحشــى ،به علت قشنگى
چشم آن گفته ميشود و زنان در قشنگى چشم ،به گاو وحشى تشبيه شدهاند« .عين»؛ چهار
بار در قرآن آمده اســت که همه در وصف حوريان بهشتى است« .معين» :جارى آشكار يا
ين َو َم ْعيُونٌ»؛ آبي كه آشكار و جارى است .علت اين تسميه چنان
جارى به سهولت؛ « َما ٌء َمعِ ُ
كه طبرسى و راغب و ديگران گفتهاند :آشكار و پيش چشم بودن آن است؛ ﴿قُ ْل أَ َرأَ ْيتُ ْم إ ِْن
أَ ْصبَ َح ما ُؤ ُك ْم غ َْورا ً ف ََم ْن يَ ْأتِ ُ
يك ْم بِما ٍء َم ِعينٍ ﴾ (ملک« )30/بگو اگر آبتان در زمين فرو رود كه آبى
آشــكار و جارى يا آب سهل الجريان براى شما ميآورد» .ممكن است ميم در «معين» اصل
كلمه باشد از « َم ُع َن ال ْ َما ُء» كه به معنى سهولت جريان است .در لغت آمدهَ « :م ُع َن ال ْ َما ُءَ :س ُه َل َو
َس َ
ال»؛ که در اين صورت فعيل به معنى فاعل است .ماء معين يعنى آبي كه به سهولت جارى
ن ال ْ َماءِ» كه آشكار و
اســت؛ و شايد چنانكه طبرسى احتمال داده است ،مفعول باشد از « َعيْ ُ
ِ
ين»؛ يعنى آبي
پيش چشــم جارى ميشود .در این صورت ميم اصل كلمه نيست؛ و « َما ٌء َمع ٌ
طاف َع َل ْيه ِْم ب ِ َك ٍ
أس ِم ْ
ن َم ِعينٍ ﴾ (صافات )45/که در مجمع
كه ديده شده و پيش چشم است﴿ .يُ ُ
ذيل آيه از اخفش نقل شــده :مراد از كأس در تمام قرآن خمر است .ديگران آن را كاسه مع
الخمر گفتهاند .به هر حال از «معين» هم روشن ميشود كه شراب بهشتى به سهولت در روى
زمين جارى ميشــود؛ يعنى شرابى سهل الجرى يا شرابى كه از جارى شونده به خصوصی
است که بر آنها بگردانند( .قرشی)84 ،5 :1371 ،
ون﴾؛ دو عبارت «شربه» و «شرب به» هر دو به يك معنا است و
ــر ُب ب ِ َها ال ْ ُم َق َّرب ُ َ
﴿ َع ْين ًا يَ ْش َ
كلمه «عينا» مفعول فعلى تقديرى است كه يا اخص و يا امدح است و معنايش اين است كه
«مزاج آن شــراب از چشمه تسنيم است ،كه من آن را اختصاص مىدهم و يا مدح مىكنم
به چشمهاى كه  »...و همچنین عین همان چشمهاى است كه مقربان از آن مىنوشند .جمل ه
ب ب ِ َها ال ْ ُم َق َّربُونَ » وصف آن چشمه و در مجموع ،تفسير براى تسنيم در آیه قبل میباشد
«يَ ْش َر ُ
و مفاد آيه اين اســت كه مقربين صرفا تسنيم را مىنوشند( .طباطبایی )395 ،20 :1374 ،از
آيات استفاده مىشود كه «تسنيم» برترين شراب طهور بهشتى است كه مقربان آن را بهطور
خالص مىنوشند ،ولى براى ابرار مقدارى از آن را با «رحيق مختوم» كه نوع ديگرى از شراب
طهور بهشــتى است مىآميزند! در اينكه چرا اين شراب يا اين چشمه «تسنيم» ناميده شده
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اســت (با توجه به اينكه «تســنيم» از نظر لغت به معنى چشمهاى است كه از باال به پایين
فرو مىريزد)؛ بعضى گفتهاند :به خاطر آن است كه اين چشمه مخصوص در طبقات باالى
بهشــت قرار دارد و بعضى ديگر گفتهاند :شرابى است كه از آسمان بهشت فرو مىريزد! در
حقيقت شرابهاى بهشتى انواعى دارد :بعضى در نهرها جارى است كه در آيات متعددى از
قرآن به آن اشــاره شده است .بعضى در ظرفهاى دربسته مهر شده است؛ و از همه مهمتر
شرابى اســت كه از آسمان بهشــت و يا طبقات باالى آن فرو مىريزد و اين همان شراب
چ يك از نوشيدنيهاى بهشتى به پاى آن نمىرسد و طبعا تأثیری كه در
«تسنيم» است كه هي 
روح و جان بهشتيان مىگذارد از همه عاليتر و پرجاذبهتر و عميقتر است و نشئه روحانى
حاصل از آن غیرقابل توصيف است( .مکارم شیرازی)278 ،26 :1371 ،
﴿ َعين ًا يَ ْشر ُب بِها ِعبا ُد َّ
الل ِ يُ َف ِّج ُرونَها تَ ْف ِجيرا ً﴾؛ در این آیه به سرچشمهاى كه اين جام شراب
ْ
َ
طهور از آن پر مىشود ،اشــاره میکند و مىافزايد« :اين از چشمه خاصى است كه بندگان
خدا از آن مىنوشــند و آن را از هر جا بخواهند جارى مىسازند»! آرى اين چشمه شراب
طهور چنان در اختيار ابرار و عباد َّ
الل است كه هر جا اراده كنند از همانجا سر بر مىآورد.
(همان)350 ،25 :

4ـ5ـ همنشینی «شرب» با « َك ْأس»

یکی از کلماتی که در قرآن با مشــتقات «شرب» همنشینی دارد ،واژه « َك ْأس» است که در
آیه ﴿إِ َّن ْ َ
ون ِمن َك ْأ ٍ
ُورا﴾ (انسان )5/به کار رفته است.
البْ َر َار يَ ْش َرب ُ َ
س ك َا َن ِم َز ُ
اج َها َكاف ً
کأس :جامی که دارای نوشــیدنی باشد .به هر ظرفی به تنهایی کأس گفته میشودَ .
ت
«شرب ْ ُ
اس ِ
تکوس» :شتری که به
ت النَّاق ُه
کأســ ًا» :یک جام سرکشید.
ُ
ٌ
«کأس َط ِّیبَ ٌة» :نوشیدنی گواراَ « .ک َ
َ
َ
س» :زمانی
س» :زیرکی طبیعی« .أکأ َ
س َّ
خاطر درد پا بر روی سه پا راه میرودَ « .کیْ ٌ
الر ُج ُل َو أ ْکیَ َ
که فرزند زیرک به دنیا بیاورد .مکر و حیله را نیز « َکیسان» گفتهاند که از باب تصور آن به عنوان
نوعی زیرکی اســت .یا به خاطر اینکه « َکیسان» مردی که معروف به فریب و دغلکاری بوده
کی» ،آهنگر بوده و معروف به
است؛ لذا هر فریبکاری را به این نام نامیدهاند .همانگونه که «هال ِ ّ
«هالکی» گویند( .راغب)699 :1390 ،
این صنعت شده است؛ لذا هر آهنگری را
ّ
ون ِم ْن َك ْأ ٍ
س﴾؛ يعنى ظرفهايى كه پر از شراب بهشتى است( .طبرسی،26 :1375 ،
﴿يَ ْش َرب ُ َ
 )157ارواح قدسيه در عالم قيامت و بهشت در جوار رحمت الهی از ظرفهایى ميآشامند
كه ممزوج با كافور اســت و ظاهرا ً اين آيه مبنى بر بيان ســيرت اعمال ارواح قدسيه است
ن صورت ظهور خواهد نمود و حقيقت اعمال آنان كه در دنيا ب ه صورت
كه در بهشت بدي 
اعمال نيك و خير اســت ،در عالم آخرت به صورت نعمتهاى مخصوص ظهور خواهد
نمود( .طیب)249 ،17 :1369 ،
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4ـ6ـ همنشینی «شرب» با «رِزْق»

یکی از کلماتی که در قرآن با مشتقات «شرب» همنشین شده است ،واژه «رِزْق» است که
اضرِب ب ِّ َع َص َ
اك ال ْ َح َج َر فَان َف َج َر ْت ِم ْن ُه ا ْثنَتَا َع ْش َر َة َع ْينًا
ى ُم َ
﴿و إِ ِذ ْاستَ ْســ َق 
وسى ل ِ َق ْو ِم ِه فَ ُق ْلنَا ْ
در آیه َ
ُ
اس َّم ْشرب َ ُهم ُك ُلواْ َو ْاشربُواْ ِمن ِر ْزقِ َّ
الل ِ َو َل تَ ْعثَ ْواْ فىِ ْ َ
قَ ْد َعلِ َم ُك ُّل أن َ ٍ
ال ْر ِ
ين﴾ (بقره)60/
ض ُم ْف ِس ِد َ
َ ْ
َ
به کار رفته است.
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«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 میشود و با آن تغذیه میگردد ،رزق اطالق میشود.
السلطانُ رِ َ
الجن ِد»؛ یعنی پادشاه ،جیره و حقوق سربازان لشکر را
زق ُ
گفته میشــود« :أَ ْع َطی ُّ
﴿و أَن ِف ُقواْ
پرداخــت کردُ « .رزِقْ ُ
ت ِع ْلم ًا»؛ یعنی از علم و دانش بهره بردم .خداوند میفرمایدَ :
ِمن َّما َر َز ْقنَا ُكم ِّمن قَ ْبلِ أَن يَ ْأتِ َی أَ َح َد ُك ُم ال ْ َم ْو ُت ( ﴾...منافقون )10/یعنی از مال و مقام و علمی
که پروردگار به شما بخشیده ،انفاق کنید( .راغب)307 :1390 ،
ْق َّ
ــربُوا م ِ ْن رِز ِ
« ُك ُلوا َو ْ
اللِ»؛ يعنى ما گفتيم از روزى خدا بخوريد و بياشــاميد كه بدون
اش َ
رنج و خرج به دســت شما ميرسد (طبرسی« )192 ،1 :1375 ،مشربهم» :یعنی چشمهشان
که از آن آب مینوشــیدند« .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 گفتهاند:
کشــت و میوه از آب میرویند و آن عبارت از رزقی است که از آن میخورند و مینوشند.
(زمخشری)180 ،1 :1389 ،

4ـ7ـ همنشینی «شرب» با « ُک ُلوا»

یکی از کلماتی که در قرآن با مشــتقات شرب همنشین شده است ،واژه « ُک ُلوا» است که
ــائكم ُه َّن لِباس ل َّ ُكم َو أَنتُم لِباس ل َ ُه َّن َعلِم َّ
اللُ أَن َُّك ْم
الرف َُث إ َ
در آیه ﴿أُ ِح َّل ل َ ُك ْم ل َ ْي َل َة ِّ
الصيَا ِم َّ
ْ َ ٌ
َ
َ ٌ ْ
ِلى ن ِ َس ُ ْ
ُكنتُم تَ ْختَان ُ َ َ
اشرو ُه َّن َو ابْتَ ُغواْ َما َكتَ َب َّ
اب َع َل ْي ُك ْم َو َع َفا َع ُ
اللُ ل َ ُك ْم َو ُك ُلواْ َو
ون أن ُف َس ُك ْم فَتَ َ
ْ
نك ْم فَ ْالْئَ َن ب َ ِ ُ
السو ِد ِم َن ال ْ َفج ِر ثُم أَ
َ
ْ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
ِلى ال َّ ْيلِ َو َل
إ
ام
ي
الص
ا
و
م
ت
ط
ي
الخ
ن
م
ض
ي
ب
ال
ط
ي
خ
ل
ا
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ل
ن

ي
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ي
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ح
ا
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ب
َ
َ
ُ
ِّ
َ
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َ
َ
َ
َّ
ْ َّ
ْ َ
َ
ْ
َْ
ُ ْ
ْاش َر ُ َ َ َ َ
َ
َّ
َّ
تُبَ ِ
ك ُح ُدو ُد الل ِ ف ََل تَ ْق َربُو َها َك َذال ِ َ
اج ِد تِ ْل َ
ون فىِ ال ْ َم َس ِ
ك یُبَیِّ ُن اللُ َءايَاتِ ِه لِلنَّ ِ
اس
اش ُرو ُه َّن َو أَنتُ ْم َعا ِك ُف َ
ون﴾ (بقره )187/ذکر شده است.
ل َ َعلَّ ُه ْم يَتَّ ُق َ
ت که حکم دوم
آيه مورد بحث شــامل چهار حكم اسالمى در زمينه روزه و اعتكاف اس 
این آیه ،آن اســت که مىگويد« :بخوريد و بياشاميد تا رشته سپيد صبح از رشته سياه شب
ض ِم َن ال ْ َخ ْي ِط ْ َ
﴿و ُك ُلوا َو ْاشربُوا َحتَّى يَتَبَيَّ َن ل َ ُك ُم ال ْ َخ ْي ُط ْ َ
ال ْس َو ِد ِم َن
البْيَ ُ
براى شما آشكار گرددَ ».
َ
ال ْ َف ْجرِ﴾ به اين ترتيب مســلمانان حق داشتند در تمام طول شب از خوردنيها و نوشيدنيها
استفاده كنند ،اما به هنگام طلوع سپيده صبح امساك نمايند( .مکارم شیرازی)151 ،1 :1371 ،

4ـ8ـ همنشینی «شرب» با « َهنِيء»
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4ـ9ـ همنشینی «شرب» با «عِ ْجل»

یکی از کلماتی که در قرآن با مشــتقات شرب همنشین شده است ،واژه « ِع ْجل» است که
﴿و إِ ْذ أَ َخ ْذنَا ِميثَاقَ ُك ْم َو َرف َْعنَا ف َْوقَ ُك ُم ُّ
ــم ُعواْ قَالُواْ َس ِم ْعنَا
در آیه َ
الط َ
ور ُخ ُذواْ َما َءاتَ ْينَا ُكم ب ِ ُق َّو ٍة َو ْاس َ
ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين﴾
ــما يَأ ُم ُر ُكم بِه إ َِيمان ُ ُك ْم إِن ُكنتُم ُّم ْؤمن َ
َو َع َص ْينَا َو أ ْشــرِبُواْ فىِ قُ ُلوبِه ُِم الْع ْج َل ب ِ ُك ْف ِره ْم قُ ْل ب ِ ْئ َس َ
(بقره )93/به کار رفته است.
ِع ْجل (بر وزن جســر) به معنای گوساله است؛ ﴿ثُ َّم ات َّ َخ ْذتُ ُم ال ْ ِع ْج َ
ون﴾
ل ِم ْن ب َ ْع ِد ِه َو أَنْتُ ْم ظال ِ ُم َ

 ینیشنمه طباور ساسا رب نآرق رد »برش« یسانشانعم

یکی از کلماتی که در قرآن با مشتقات شرب همنشین شده است ،واژه َهنِيء میباشد که در
آیات ﴿ ُك ُلواْ َو ْاش َربُواْ َهنِيئ ًا ب ِ َما ُكنتُ ْم تَ ْع َم ُلون﴾ (مرسالت« )43/بخوريد و بنوشيد گوارا ،اينها در
برابر اعمالى است كه انجام مىداديد!» و﴿ ُك ُلواْ َو ْاش َربُواْ َهنِيَئ ًا ب ِ َما ُكنتُ ْم تَ ْع َم ُلون﴾ (طور(« )19/به
آنها گفته مىشود) :بخوريد و بياشاميد گوارا؛ اينها در برابر اعمالى است كه انجام مىداديد!»
و﴿ ُك ُلواْ َو ْاشــربُواْ َهنِيئ ًا ب ِ َما أَ ْســ َل ْفتُ ْم فىِ ْ َ
الخالِيَ ِه﴾ (حاقه(« )24 :و به آنان گفته مىشود):
اليَّا ِم َ
َ
بخوريد و بياشاميد گوارا در برابر اعمالى كه در ايّام گذشته انجام داديد!» به کار رفته است.
« َهنِیء» :گوارا و هر چیزی که مشقت و خامتی به دنبال نداشته باشد و اصل آن در طعام به
کار میرودَ « :هنِیء َّ
أت َ
اإلبل
الطعا ُم َف ُه َو َهن ِ 
ی ٌء» :غذا خوشمزه شدِ « .هنا ُء» :نوعی روغنَ « .هنَ ُ
فهی َم ْهنُو َء ُه» :شتر را چرب کردم( .راغب)816 :1390 ،
﴿ ُك ُلواْ َو ْاش َربُواْ َهنِيئ ًا ب ِ َما ُكنتُ ْم تَ ْع َم ُلون﴾؛ «هنىء» (بر وزن مليح) به گفته راغب در مفردات:
هر چيزى اســت كه مشقتى به دنبال ندارد و ناراحتى توليد نمىكند .لذا به غذا و آب گوارا
«هنىء» گفته مىشــود .گاه به زندگى گوارا نيز اطالق مىگردد و اين اشــاره به آن است كه
ميوهها و غذاها و نوشــابههاى بهشتى ،همانند آب و غذاى دنيا نيست كه گاه آثار سويى در
بدن مىگذارد يا عوارض نامطلوبى به دنبال دارد( .مکارم شیرازی)427 ،25 :1371 ،
﴿ ُك ُلواْ َو ْاش َربُواْ َهنِيَئ ًا ب ِ َما ُكنتُ ْم تَ ْع َم ُلون﴾ ؛ تعبير به «هنيئ ًا» اشاره به اين است كه خوردنيها
و نوشيدنيهاى بهشتى هيچگونه عوارض نامطلوبى را به دنبال ندارد و همچون نعمتهاى
اين جهان نيســت كه گاه مختصر كم و زياد در آن ،بيمارى و ناراحتى به دنبال مىآورد .به
عالوه نه مشقتى براى تحصيل آن الزم است و نه ترسى از پايان گرفتن و تمام شدن در ميان
اســت .به همين دليل اين نعمتها کام ً
ال گوارا است .مسلم است که نعمتهاى بهشتى ذات ًا
گوارا هستند؛ اما اينكه فرشتگان به بهشتيان مىگويند :گوارا باد! خود لطف و گوارايى ديگر
است( .همان)427 ،22 :
﴿ ُك ُلوا َو ْاشــربُوا َهنِيئ ًا بِما أَ ْس َل ْفتُ ْم فِي ْ َ
اليَّا ِم الْخالِيَ ِه﴾ ؛ يعنى به ايشان گفته مىشود :بخوريد
َ
و بنوشيد از همه آنچه خوردنى و نوشيدنى در بهشت است ،در حالى كه گوارايتان باشد و
اين پاداش آن ايمان و عمل صالحى اســت كه در دنياى گذرا و ناپايدار براى امروزتان تهيه
ديديد( .طباطبایی)667 ،19 :1374 ،
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(بقره )51/از مجمع و مفردات به دست ميآيد که علت اين تسميه آن است كه گوساله به عجله
ت گاو در ميآيد .آن جمع ًا ده بار در قرآن به كار رفته است که هشت
بزرگ شــده و به صور 
بار در خصوص گوسالهپرستى بنى اسرائيل و دو بار در اينكه ابراهيم (ع) به مهمانان خويش
َ
جاء ب ِ ِع ْجلٍ َحنِ ٍ
يذ﴾ (هود( )69/قرشی)296 ،4 :1371 ،
گوساله بريان آورد؛ ﴿فَما لَبِ َث أ ْن َ
﴿و أُ ْشرِبُوا فِي قُ ُلوبِه ُِم ال ْ ِع ْج َل﴾؛ كلمه «اشربوا» از ماده «اشراب» است كه به معناى نوشانيدن
َ
است .مراد از «عجل»؛ محبت عجل است كه خود عجل در جاى محبت نشسته تا مبالغه را
برساند و بفهماند که يهوديان از شدت محبتى كه به گوساله داشتند ،خود گوساله را در دل
جاى دادند و بنابراين جمله «فى قلوبهم» كه جار و مجرور است ،متعلق به همان كلمه حب
تقديرى خواهد بود .پس در اين كالم دو جور استعاره و يا يك استعاره و يك مجاز به كار
رفته است( :يكى گذاشتن عجل به جاى محبت به عجل و يكى نسبت نوشانيدن محبت با
اينكه محبت نوشيدنى نيست) (طباطبایی)335 ،1 :1374 ،

4ـ10ـ همنشینی «شرب» با «نَاقه»

یکی از کلمات همنشــین شرب در قرآن کریم ،واژه «نَاقه» است که در آیه ﴿قَ َ
ال َه ِذ ِه نَاقَ ٌه
ل َها ِش ْر ٌب َو ل َ ُك ْم ِش ْر ُب يَ ْو ٍم َم ْع ُلو ٍم﴾ (شعراء )155/به کار رفته است.
ناقه :شــتر ماده .اين لفظ هفت بار در كالم ّ
الل مجيد آمده و همه در باره ناقه صالح (ع)
َ
﴾ (شعراء)155/
﴿قال ه ِذِه ناقَ ٌه لَها ِش ْر ٌب َو ل َ ُك ْم ِش ْر ُب يَ ْو ٍم َم ْع ُلو ٍم 
اســت .درباره آن ناقه آمده؛
َ
ماء قِ ْس َم ٌة ب َ ْينَ ُه ْم ُك ُّل ِش ْر ٍب
َارتَ ِق ْب ُه ْم َو ْ
و نيز آمده﴿ :إِن َّا ُم ْر ِس ُلوا النَّاقَ ِة فِ ْتنَ ًه ل َ ُه ْم ف ْ
اص َطبِ ْر َو نَبِّ ْئ ُه ْم أ َّن ال ْ َ
ُم ْحتَ َض ٌر﴾ (قمر 27/و «)28ما ناقه را براى امتحان آنها خواهيم فرستاد منتظر و مراقب آنها
باش و اگر اذيّتت كنند ،صبر كن و به آنها بگو كه آب ميان ناقه و آنها مقســوم است .در
هر قســمت صاحب آن حاضر میشود نه ديگرى» .از اين آيات به دست میآيد که ا ّوالً در
شهری كه حضرت صالح (ع) در آن بود ،فقط يك چشمه وجود داشته كه آبش مورد مصرف
اهالى بوده است .در اين صورت آنجا يك ده بوده ،نه شهر؛ زيرا يك شهر از يك چشمه آب
نتواند تأمين شود .ثاني ًا «ناقه» تمام آب چشمه را در يك روز مینوشيده است و اين میرساند
كه آن حيوانى خارقالعاده و بس عظيمالجثّه بوده كه شكمش ظرفيّت آن همه آب را داشته
است .پس حتما شير بسيار هم میداده است( .قرشی)130 :1371 ،
زمخشری میگوید« :شــرب؛ به معنای سهم هرکس از آب؛ مانند السقی و القیت که برای
سهم از سقی و قوت به کار میروند .برخی از قاریان هم آن را به ضم خواندهاند .چنین روایت
کردهاند که آنان گفتند :ما شــتری میخواهیم 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
کردهاند که گفت :من محل بیرون آمدنش را دیدهام؛ به اندازهی شــصت زراع است .از قتاده
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4ـ11ـ همنشینی «شرب» با «یَ ْوم»

یکی از کلماتی که در قرآن با مشتقات شرب همنشین شده است ،واژه يَ ْومٍ میباشد که در
آیه ﴿قَ َ
ال َه ِذ ِه نَاقَ ٌه ل َها ِش ْر ٌب َو ل َ ُك ْم ِش ْر ُب يَ ْو ٍم َم ْع ُلو ٍم﴾ (شعراء )155/به کار رفته است.
يــوم :از طلوع فجر تا غروب آفتاب؛ و نيز مدّ تى از زمان و وقت را يوم گويند .امام علی
ك َو يَ ْو ٌم َع َليْ َ
(ع) فرمودند« :الدَّ ْه ُر يَ ْو َما ِن يَ ْو ٌم ل َ َ
ك يَ ْو ِم
ك» (نهج البالغه ،حکمت ﴿ )396مال ِ ِ 
﴿قال َك ْم لَبِ ْث َت َ
َ
ت
قال لَبِ ْث ُ
الدِّ ينِ ﴾ (فاتحه)4/؛ مراد از يوم ،چنانكه ميدانيم وقت و زمان است.
ض يَ ْو ٍم﴾ (بقره)259/؛ روز ،در عبارت «ب َ ْع َ
ض يَ ْومٍ» ،همان روز معمولى مقابل شب
يَ ْوم ًا أَ ْو ب َ ْع َ 
َ
ــم َو أَتْ َم ْم ُت َع َل ْي ُك ْم ن ِ ْع َمتِي﴾ (مائده)3/؛ الف و الم در
اســت .البته در ﴿الْيَ ْو َم أ ْك َم ْل ُت ل َ ُك ْم ِدينَ ُك ْ
«الْيَ ْو َم» براى حضور است .يعنى امروز دينتان را كامل كردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم﴿ .
إن َرب َّ ُكم َّ
ماوات َو ْ َ
ِ
ض فِي ِستَّ ِه أَيَّا ٍم ( ﴾...يونس)3/؛ مراد از «ايّام» در اين
الس
ال ْر َ
َّ
اللُ ال َّ ِذي َخ َل َق َّ
ُ
آيه و نظایر آن مطلق زمان و دوران است .يعنى آسمانها و زمين را خداوند در شش زمان و
شش وقت آفريد؛ شايد هر يك ميليونها سال طول كشيده باشد﴿ .ف ََع َق ُروها ف َ
َقال تَ َمتَّ ُعوا فِي
دا ِر ُك ْم ثَالثَ َه أَيَّا ٍم﴾ (هود)65/؛ در اينگونه آيات شبها نيز داخل در يوماند و اطالق ايّام روى
ك ِم َن ُّ
الظ ُل ِ
ى بِآياتِنا أَ ْن أَ ْخر ِْج قَ ْو َم َ
مات إِلَى ال ُّنو ِر َو َذ ِّك ْر ُه ْم ب ِ َأيَّا ِم
﴿و ل َ َق ْد أَ ْر َس ْلنا ُموس 
عنايتى استَ .
َّ
الل ِ ( ﴾...ابراهيم)5/؛ مراد از «ايّام َّ
الل» ،ظاهرا ً روزهایى اســت كه قدرت خدا در آنها بيشتر
ظاهر شــده و قدرت مقاومت از دست بشر رفته و خواهد رفت؛ مانند بالهایي كه قوم نوح
(ع) ،هود (ع) ،صالح (ع) و غيره گرفتار گشــتند و مانند روز مرگ و روز آخرت .ميتوان
گفت؛ مراد از آن در آيه ،عذابهایى است كه به قوم پيامبران گذشته نازل گشته است .يعنى
موسى را با آيات خويش فرستاديم كه قومت را از تاريكيها ب ه سوى نور ايمان و سعادت
بيرون كن و ايّام خدا و عذابهاى اقوام گذشته را كه در اثر نافرمانى از پيامبران گرفتار شدند
به آنها يادآورى كن .همچنین در بعضى از روايات ،نعمتها همچون عذابها از ايام خدا
شمرده شدهاند( .قرشی)271 ،7 :1371 ،
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 میشــود و وصف «یوم/روز» به آن بلیغتر از وصف آن به عذاب
اســت؛ زیرا اگر وقت به سبب وقوع عذاب در آن بزرگ نامیده شود ،در نمایاندن بزگیاش
مؤثرتر است»( .زمخشری)468 ،3 :1389 ،
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روایت کردهاند :وقتی نوبت آبش بود ،همهی آبهای آنها را مینوشید و روز دیگر نوبت آب
آنان بود که آن شتر دیگر در آن روز آب نمینوشید» (زمخشری)468 ،3 :1389 ،
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یکی از کلماتی که در قرآن با مشتقات شرب همنشین شده است ،واژه « ُم ْحتَ َضر» است که
َ
اء قِ ْس َم ُه ب َ ْينَ ُه ْم ُك ُّل ِش ْر ٍب ُم ْحتَ َض ٌر﴾ (قمر )28/به کار رفته است.
در آیه َ
﴿و نَبِّ ْئ ُه ْم أ َّن ال ْ َم َ
« ُم ْحتَ َض ٌر» :به معنای حاضر شده است .يعنى :آنها را خبر ده كه آب میانشان قسمت شده
است و هر قسمت ،اهلش در آن حاضر ميشود (نوبتى براى آنها و نوبتى براى ناقه صالح).
« ُم ْحتَ َض ٌر» به صيغه مفعول وصف نوبت اســت نه وصف اهل آن( .قرشی)151 ،2 :1371 ،
همچنین به شخص مجنون و کسی که زمان مرگش فرارسید نیز « ُم ْحتَ َض ٌر» گویند( .راغب،
)196 :1390
﴿ ُك ُّل ِش ْر ٍب ُم ْحتَ َض ٌر﴾؛ يعنى هر روز كه آب قسمت و نصيب هر كدام است ،اهل آن حاضر
شــود و از آب اســتفاده كند و ديگرى نيايد .پس در روزى كه ناقه براى آبشخوار و چشمه
ميآيد ،فقط ناقه بايد بيايد و در روزى كه نوبت مردم است آنها بيايند؛ و حضر و احتضر
به يك معنا است( .طباطبایی)237 ،24 :1374 ،

«ح ِمیم»
4ـ13ـ همنشینی «شرب» با َ

«ح ِمیم» است که
یکی از کلماتی که در قرآن با مشتقات شرب همنشین شده است ،واژه َ
الح ِمي ِم﴾ (واقعه )54/به کار رفته است.
درآیه ﴿ف ََشا ِرب ُ َ
ون َع َل ْي ِه ِم َن َ

«حمیم» :به معنای آب جوشــان است .همچنین به آب داغی که از سرچشمه میجوشد،
«ح ّمه» گویند( .راغب )208 :1390 ،بدين اعتبار به عرق انسان و حيوان حميم گفته ميشود.
َح َّمام را به جهت آب گرم و يا به جهت اينكه سبب عرق كردن است ،ح ّمام گفتهاند .ع ّلت
اينكه تب را ُح َّمى گفتهاند؛ آن اســت كه در آن حرارت زياد اســت و يا سبب عرق كردن
اســت؛ و به خويشاوند مهربان ،حميم گفتهاند؛ گویى كه در حمايت قرابت خود حا ّد و داغ
يم﴾ (شعراء« )101/براى ما واسطههایى نيست
ين َو ال َص ِديقٍ َح ِم ٍ
ميشــود﴿ .فَما لَنا ِم ْن شافِ ِع َ
و نه دوســت مهربانى هست» .به نظر میرسد که حميم به معنى مطلق مهربان باشد كه در
ين
حمايت طرف ،گرم و محكم است و احتياج به خويشاوند بودن نيست؛ مثل﴿ :ما لِل َّظال ِ ِم َ
طاع﴾ (غافر )18/حميم بيست بار در قرآن مجيد به كار رفته است که
ن َح ِم ٍ
ِم ْ
يم َو ال َش ِف ٍ
يع يُ ُ
شش مرتبه به معنى مهربان و بقيّه به معنى آب جوشان است( .قرشی)185 ،2 :1371 ،
عالمه طباطبایی میفرماید« :كلمه على در علیه كه استعالء را مىرساند ،در مورد اين آيه
مىفهماند که منظور نوشــيدن بالفاصله بعد از خوردن است (در فارسى هم مىگوييم روى
غذا آب نوشــيد)» (طباطبایی )217 ،19 :1374 ،به عبارت دیگر ،پس از آن که جهنمیان بر
اثر گرسنگی شدیدی که به آنها غلبه کرده است ،از زقّوم میخورند .دچار عطش شدیدی
میشــوند که از این روی به آنها نوشــیدنی بسیار گرم و سوزانی داده میشود که روی آن
خوراک بد مینوشند.
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یکی از کلماتی که در قرآن با مشتقات شرب همنشین شده است ،واژه « ِهیم» است که در
ون ُش ْر َب الهِي ِم﴾ (واقعه )55/به کار رفته است.
آیه ﴿ف ََشا ِرب ُ َ
الرملِ؛
ِهیم؛ به معنای شتر تشنه و نیز شنزاری که آب را به سرعت میمکد ،استِ .هیا ٌم م ِ َن َّ
به معنای شنهای خشک؛ که گویا به شدت عطش دارد( .راغب)818 :1390 ،
ــر َب الْهِي ِم﴾؛ (دوزخیان) چنــان حريصانه (از حمیم؛ نوشیدنی بسیار گرم و
﴿فَشا ِرب ُ َ
ون ُش ْ
سوزان) مىنوشند؛ همانند نوشيدن شــترانى كه به بيمارى استسقا مبتال شدهاند .شترى كه
مبتال به اين بيمارى مىشود؛ آن قدر تشنه مىگردد و پى در پى آب مىنوشد تا هالك شود.
(مکارم شیرازی)237 ،23 :1371 ،
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4ـ14ـ همنشینی «شرب» با «هِیم»

«هيم» (بر وزن ميم) جمع «هاؤم» (و بعضى آن را جمع «اهيم» و «هيماء» مىدانند) در اصل
از «هيام» (بر وزن فرات) به معنى بيمارى عطش است كه به شتر عارض مىشود ،اين تعبير
در مورد عشــقهاى سوزان و عاشقان بيقرار نيز به كار مىرود .بعضى از مفسران «هيم» را
به معنى زمينهاى شنزار مىدانند كه هر قدر آب روى آن بريزند در آن فرو مىرود و گويى
هرگز سيراب نمىشود! (همان)237 ،23 :

«سائغ»
4ـ15ـ همنشینی «شرب» با َ

از کلماتی که در قرآن با مشــتقات شرب همنشین شــده است ،واژههای خالِص و َسائغ
َْ
يكم ِّم َّما فِی ب ُ ُطون ِ ِه ِمن بَينِ ف َْر ٍث َو َد ٍم لَبَنًا
میباشــد که در آیه َ
بر ًة ن ُ ْســ ِق ُ
﴿وإ َِّن ل َ ُك ْم فىِ النْ َعا ِم ل َ ِع َ
ين﴾ (نحل )66/به کار رفته است.
َخال ِ ًصا َسائ ًغا ل ِّ َّ
لشا ِرب ِ َ
اغ َّ
اب فِي ال ْ َح ْل ِقَ :س ُه َل ان ْ ِحدَ ا ُر ُه».
«س َ
الش َر ُ
ســوغ :فرو رفتن از حلق به آسانى .راغب گويدَ :
ُ
﴿هذا َع ْذ ٌب ف ٌ
جاج﴾ (فاطر« )12/اين گوارا و شيرين و خوش
ُرات سائ ِ ٌغ َشــراب ُ ُه َو هذا ِم ْل ٌح أ ٌ
ق ﴿يَتَ َج َّر ُع ُه َو ال يَكا ُد يُ ِسي ُغ ُه﴾
نوش است و اين شور ،تلخ» .إساغة به معنای فرو بردن از حل 
(ابراهيم)۱/؛ «جرعه جرعه ميخورد آن را و نتواند فرو برد»( .قرشی)354 ،3 :1371 ،
كلبى از ابنعباس روايت میكند« :هر گاه علف در معده قرار مىگيرد ،قســمت زيرين آن
سرگين و قسمت ميان آن شير و قسمت فوقانى آن خون ميشود .خون در عروق و رگها و
شير در پستان جارى ميشود و سرگين در معده ،مىماند .بنا بر اين شير بهطور خالص به پستان
مىآيد و با هيچ مادهاى مخلوط نميشود .شير خالص در گلوى خورندگان جريان پيدا ميكند
و براى آنها گواراست .كبد ،مواد را به نحوى كه مقتضى تدبير الهى است ،تقسيم مىكند .اين
مطلب را خداوند بيان مىكند تا كسانى كه منكر زنده شدن مردگان هستند ،توجه پيدا كنند كه
خدايى كه قادر است شير سفيد را از خون و سرگين جدا كند ،مىتواند مردگان را نيز از زمين
خارج سازد ،بدون اينكه بدنهاى آنها به يكديگر مخلوط شود» (طبرسی)6 ،14 :1375 ،
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واژه «لذه» از دیگر کلماتی است که در قؤآن کریم همنشین کلمه «شرب» شده است و در
ين﴾ (صافات )46/به کار رفته است.
اء ل َ َّذ ٍه ل ِّ َّ
لشا ِرب ِ َ
آیه ﴿ب َ ْي َض َ
الشىء لذاذا :صار شهيّا»؛ ّ
لذذ :لذاذ و لذاذه يعنى مورد اشــتها و ميلّ .
«لذ ّ
لذ و لذاذ وصف
س َو تَ َل ُّذ ْ َ
﴿و فِيها ما تَ ْشــتَهِي ِه ْ َ
ال ْعيُ ُن﴾ (زخرف« )71/در بهشت هر چه دلها
آن اســ 
ت َ
النْ ُف ُ
َ
﴾
ين 
هار ِم ْن َخ ْم ٍر ل َ َّذ ٍه ل ِ َّ
لشا ِرب ِ َ
آرزو كند ،هســت و ديدگان محظوظ شــود و لذت برد»َ .
﴿و أنْ ٌ
(محمد)15/؛ ّ
لذه به معنى لذيذ است .يعنى نهرهایى از خمر كه براى نوشندگان لذيذ است.
﴾ (صافات )46/به معنى لذيذ است( .قرشی)187 ،6 :1371 ،
ين 
ضاء ل َ َّذ ٍه ل ِ َّ
لشا ِرب ِ َ
﴿ب َ ْي َ
ين﴾؛ يعنى شرابى صاف و زالل كه صفا و زاللىاش براى نوشندگان
ضاء ل َ َّذ ٍه ل ِ َّ
لشــا ِرب ِ َ
﴿ب َ ْي َ
لذت بخش است .پس كلمه «لذه» در آيه ،مصدرى است كه معناى وصفى از آن اراده شده
تا مبالغه را افاده كند .ممكن هم هســت مؤنث «لذ» باشد كه آن نيزـ بنا به گفته بعضى ـ به
معناى لذيذ است( .طباطبایی)207 ،17 :1374 ،

«ح ِمیم»
4ـ17ـ همنشینی «شرب» با َ

یکی از کلماتی که در قرآن با مشــتقات شرب همنشین شده است ،واژه «ح ِمیم» است که
در آیات ﴿إِلَي ِه َمر ِج ُع ُكم َج ِم ًيعا َو ْع َد َّ
ين َء َامنُواْ َو َع ِم ُلواْ
الل ِ َحقًّا إِن َّ ُه يَ ْب َد ُؤاْ َ
الخ ْل َق ثُ َّم يُ ِع ُ
يد ُه لِيَ ْجز َِى ال َّ ِذ َ
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ين ات َّ َخذوا دينَ ُه ْم لعبًا َو ل ْه ًوا َو غ ََّرتْ ُه ُم ال َحيَ ُ
َ
س ب َما ك َسبَ ْت ل ْي َ
الدنْيَا َو َذك ْر به أن تُ ْب َسل ن َ ْف ُ
ُ
ُ
َّ
َّ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يع َو إِن تَ ْعد ْل ُكل َع ْد ٍل ل يُ ْؤ َخ ْذ من َها أ ْول َ َ
ل َ َها ِمن ُد ِ
ين أبْس ُلواْ ب ِ َما َك َسبُواْ ل َ ُه ْم
ئك الذ َ
ون الل َول ًّى َو َل َشف ٌ
يم و َع َذ ٌ َ
ون﴾ (انعام )70/به کار رفته است.
يم ب ِ َما ك َانُواْ يَ ْك ُف ُر َ
َش َر ٌ
اب ِّم ْن َح ِم ٍ َ
اب أل ِ ُ
يم و َع َذ ٌ َ
الصال ِ َح ِ
يم
ين َء َامنُواْ َو َع ِم ُلواْ َّ
ين َك َف ُرواْ ل َ ُه ْم َش َر ٌ
ات بِال ْ ِق ْس ِط َو ال َّ ِذ َ
﴿ ...ال َّ ِذ َ
اب ِم ْن َح ِم ٍ َ
اب أل ِ ٌ
ون﴾؛ در این بخش از آیه سخن از هدف معاد به ميان مىآيد كه اين برنامه براى
ب ِ َما ك َانُواْ يَ ْك ُف ُر َ
آن است كه خداوند افرادى را كه ايمان آورده و عمل صالح انجام دادهاند به عدالت پاداش
دهــد ،بىآنكه كوچكترين اعمال آنها از نظر لطف و مرحمت او مخفى و بیاجر بماند و
آنها كه راه كفر و انكار پوييدند و طبع ًا عمل صالحى نيز نداشتند؛ (زيرا ريشه عمل خوب
اعتقاد خوب است) ،مجازات دردناك و نوشيدنى از آب گرم و سوزان و عذاب دردناک به
خاطر كفرشان در انتظارشان است( .مکارم شیرازی)221 ،8 :1371 ،
يم و َع َذ ٌ َ
ون﴾؛ در تفسیر این آیه نیز از مجازات
يم ب ِ َما ك َانُواْ يَ ْك ُف ُر َ
﴿ ...ل َ ُه ْم َش َر ٌ
اب ِم ْن َح ِم ٍ َ
اب أل ِ ٌ
دردناك آنها (دوزخیان) به خاطر پشتپا زدنشان به حق و حقیقت اشاره كرده ،مىگويد:
«از آب داغ و ســوزان به همراه عذاب دردناك در برابر پشــتپا زدنشان به حق و حقيقت
نوشابهاى دارند» (همان)294 ،5 :
176

یکی از کلماتی که در قرآن با مشــتقات شرب همنشین شده است ،واژه ُم ْغتَ َس ُل میباشد
ض بِر ِْجلِ َ
هذا ُم ْغتَ َس ُ
ك َ
اب﴾ (ص(« )42/به او گفتيم) :پاى خود
﴿ار ُك ْ
ــل بَا ِر ٌد َو َش َر ٌ
که در آیه ْ
را بر زمين بكوب! اين چشمه آبى خنك براى شستشو و نوشيدن است!» به کار رفته است.
الشی َء َغ ْس ً
ت َّ
ال» :بر آن آب ریخته و ناپاکیاش را زدودمَ .غ ْس ٌل :اسم است و ِغ ْس ٌل
« َغ َس ْل ُ
چیزی اســت که با آن شستشو میکنند .خداوند میفرماید﴿ :فَاغ ِْس ُلواْ ُو ُجو َه ُك ْم َو أَيْ ِديَ ُك ْم﴾
(مائده« )6/إ ْغتسال» :شستن بدن .خداوند میفرماید﴿ :حتَّی تَغتَ ِسلوا﴾ (نساءُ « .)43 :مغتَ َس ٌل»:
محل غسل دادن و نیز آبی که با آن میشویندِ « .غ ْس َلین» :خونابهای که در جهنم از بدن کافران
جاری میگردد( .راغب)574 :1390 ،
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4ـ18ـ همنشینی شرب با ُم ْغتَ َسل

«مغتسل» به معنى آبى است كه با آن شستشو مىكنند .بعضى آن را به معنى محل شستشو
دانســتهاند ،ولى معنى اول صحيحتر به نظر مىرســد .به هر حال توصيف آن آب به خنك
بودن ،شايد اشارهاى باشد به تأثیر مخصوص شستشو با آب سرد براى بهبود و سالمت تن،
همانگونه كه در طب امروز نيز ثابت شــده اســت و نيز اشاره لطيفى است بر اينكه كمال
آب ،شستشــو در آن است كه از نظر پاكى و نظافت همچون آب نوشيدنى باشد! شاهد اين
سخن اينكه در دستورهاى اسالمى نيز آمده« ،قبل از آنكه با آبى غسل كنيد ،جرعهاى از آن
بنوشيد»! (مکارم شیرازی)297 ،19 :1371 ،

بنابراین پس از اینکه ايوب از بوته داغ آزمايش الهى سالم به درآمد .فرمان رحمت خدا
از اینجا آغاز شد كه به او دستور داد «پاى خود را بر زمين بكوب ،چشمه آبى مىجوشد كه
ض بِر ِْجلِ َ
ك هذا
﴿ار ُك ْ
هم خنك اســت براى شستشوى تنت و هم گواراست براى نوشيدن» ْ
راب﴾ (همان)296 ،19 :
ُم ْغتَ َس ٌل با ِر ٌد َو َش ٌ

4ـ19ـ همنشینی «شرب» با «فاكِ َهه»

یکی دیگر از کلماتی که در قرآن با مشتقات شرب همنشین شده است ،واژه «فاكِ َهه» است
ير ٍة َو َش َر ٍ
اب﴾ (ص )51/به کار رفته است.
ئين فِي َها يَ ْد ُع َ
﴿متَّ ِك َ
که در آیه ُ
ون فِي َها ب ِ َفا ِك َه ٍه َكثِ َ
ال َفاكِ َه ُه :از ریشــه َف َک َه است و گفتهاند که منظور تمام ميوههاست و نيز همه ميوهها بدون
انگور و انار .كســى كه معنى اخير را گفته اســت ،گويى كه نظر به ويژگیهاى اين دو ميوه
﴿و فا ِك َه ٍه ِم َّما
داشــته كه در قرآن جدا و مجزا از فاكهه و عطف به آن ذكر شــده اســتَ :
ير ٍه﴾ (واقعه .)32/ابومنصور ازهرى مىگويد :من احدى
يَتَ َخيَّ ُر َ
ون﴾ (واقعهَ ،)20/
﴿و فا ِك َه ٍه َكثِ َ
از عرب را سراغ ندارم كه خرما و انگور و انار را جزو ميوهها نداند و هر كسى چنين بگويد،
از جهالت او نســبت به كالم عرب و علم لغت و تأويل قرآن و عربى مبين اســت .درباره
زبان عرب قاعده بر اين اســت كه اشــيایى را ابتدا بهطور كلى و يكجا نام مىبرند و سپس
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كان َع ُد ًّوا
﴿م ْن َ
دو و ســه چيز از آن را اختصاص ًا ذكر مىكنند؛ چنانكه در قرآن آمده استَ :
ِ َّل ِ َو َمالئ ِ َكتِ ِه َو ُر ُس ِ
ِيل َو ِم َ
ــل ِه َو ِج ْبر َ
ين
﴿و إِ ْذ أَ َخ ْذنا ِم َن النَّبِيِّ َ
يكال﴾ (بقره )98/و همچنين آيه َ
ِميثاقَ ُه ْم َو ِم ْن َ
يسى ابْنِ َم ْريَ َم﴾ (اعراف )33/كه در اين دو
يم َو ُموســ 
ك َو ِم ْن ن ُ ٍ
ى َو ِع َ
وح َو إِبْرا ِه َ
آيه نخســت نام مالئكه برده شده و سپس جبرئيل و ميكائيل عطف به آن شده و كسى كه
جبرئيل و ميكائيل را جدا از مالئكه بداند ،كافر است؛ زيرا كالم خداوند نص بر آن دارد و
آن را بيان كرده و همين طور در آيه دوم كه نخست «النبيين» را نام مىبرد و سپس نوح (ع)،
ابراهيم (ع) ،موسى (ع) ،عيسى (ع) و پيامبر اسالم (ص) را ،پس معطوف نمودن اين پيامبران
به واژه «النبيين» به خاطر اولى بودن و فضيلت آنها بر ســاير انبياء اســت .در آيهاى هم كه
ميوههايى از كل فواكه ،جداگانه به آنها معطوف شــده به خاطر برترى و ويژگى آنهاست
ان﴾ (الرحمنُ )68/ف َكا َهه :گفتگو و سخن صاحبان انس
كه گفت﴿ :فِيهِما فا ِك َه ٌه َو ن َ ْخ ٌل َو ُر َّم ٌ
ون﴾ (واقعه)65/؛ يعنى سخنان دوستانه و فكاهيات به يكديگر
و محبت است؛ ﴿ف ََظ ْلتُ ْم تَ َف َّك ُه َ
ِين بِما آتا ُه ْم
مىگویيد و نيز گفتهاند يعنى ميوه به دســت مىآوريــد ،همانند این آیه؛ ﴿فا ِكه َ
َرب ُّ ُه ْم﴾ (طور( )18/راغب)90 ،4 :1390 ،
تكيه روى «فاكهه» و «شــراب» (ميوه و نوشــيدنى) ممكن است اشــاره به اين باشد كه
بيشترين غذاى بهشــتيان ميوه است ،هر چند غذاهاى ديگر طبق صريح آيات قرآن نيز در
آنجا وجود دارد .همانگونه كه بهترين و ســالمترين غذاى انسان در اين دنيا نيز ميوه است!
تعبير به «كثيرة» اشــاره به انواع مختلف ميوههاى بهشــتى است .همانگونه كه نوشيدنى و
شــراب طهور آن نيز اشكال متنوعى دارد كه در آيات مختلف قرآن به آن اشاره شده است.
(مکارم شیرازی)316 :19 :1371 ،

4ـ20ـ همنشینی «شرب» با «طهور»

«س َقا» است که در
یکی از کلماتی که در قرآن با مشتقات شرب همنشین شده است ،واژه َ
َ
ند ٍ
ورا﴾
اب ُس ُ
آیه ﴿ َعالِيَ ُه ْم ثِيَ ُ
س ُخ ْض ٌر َو إ ِْستَ ْب َر ٌق َو ُح ُّلواْ أ َسا ِو َر ِمن فِضَّ ٍه َو َس َقا ُه ْم َرب ُّ ُه ْم َش َرابًا َط ُه ً
(انسان )21/به کار رفته است.
طهــر :پاكى .لغویان گفتهاندَ « :ط ُه َرُ ،ط ْهراًُ ،ط ُهورا ً و َط َها َر ًه :ضد نجس» .طهارت دو قســم
است :طهارت جســم و طهارت نفس .در عا ّمه آيات قرآن این واژه بر طهارت نفس حمل
شــده است .طهور :يك دفعه مصدر است به معنى پاكى و يك دفعه وصف است؛ مانند﴿ :
َ
ماء َط ُهورا ً﴾ (فرقان)48/؛ طهور را در آيه پاك و پاككننده گفتهاند؛ چون
َو أنْ َزلْنا ِم َن َّ
الســما ِء ً
شــیء يك دفعه پاك است ،ولى پاك نميكند؛ مثل لباس ،آب انار و غيره و يك دفعه پاك
اســت و پاك ميكند؛ مثل آب كه پاك اســت و نجاسات را نيز پاك ميكند .شايد افاده اين
معنى از صيغه مبالغه بودن آن باشــد .دفعه ســ ّوم ،اسم است و آن آبى است كه با آن تطهير
میشود؛ مثل فطور؛ به آنچه با آن افطار میشود و وقود؛ به آنچه با آن آتش افروخته میشود:
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« َما ِعنْ ِدى َط ُهو ٌر أَت ََط َّه ُر ب ِ ِه»؛ یعنی در نزدم آبى نيست تا تطهير كنم .تط ّهر :از باب تفعل به معنى
ِيد َّ
س أَ ْه َل الْبَ ْي ِت َو يُ َط ِّه َر ُك ْم
پاك شدن است .تطهير :پاك كردن﴿ .إِن َّما يُر ُ
اللُ لِيُ ْذ ِه َب َع ْن ُك ُم ِّ
الر ْج َ
تَ ْطهِيرا ً﴾ (احزاب)33/؛ يعنى اى اهلبيت ،خدا اراده فرموده كه شــما را از هر آلودگى پاك
گرداند( .و اراده خدا از مراد جدا نمیشود) اين كالم توأم با پاك گرداندن اهلبيت(ع) است.
﴿و َسقا ُه ْم َرب ُّ ُه ْم َشراب ًا َط ُهورا ً﴾ (انسان)21/؛ شايد طهور به معنى کام ً
ال پاك باشد؛ يعنى
طهوراًَ :
در شراب بهشــتى مطلق ًا كثافت و آلودگى نيست .شايد پاككننده باشد كه گفتهاند :شراب
بهشــتى از ثقل خوراك پاك میكند و دوباره اشــتها میآورد .در آياتی كه راجع به شراب
بهشتیاند ،آيهاى نيست كه اين وصف را روشن كند( .قرشی)274 ،4 :1371 ،
﴿و َســقا ُه ْم َرب ُّ ُه ْم َشراب ًا َط ُهورا ً﴾؛ یعنی خدايشان شــرابى به ايشان نوشانيد كه طهور بود؛
َ
يعنى در پاكى به حد نهايت بود .شــرابى بود كه هيچ قذارت و پليدى را باقى نمىگذاشت.
پس ابرار كه اين شراب طهور را نوشيدند ،محجوب از پروردگارشان نيستند .از این رو آنان
﴿و َسقا ُه ْم َرب ُّ ُه ْم﴾ ،همه واسطهها را
مىتوانستند خدا را حمد بگويند .خداى تعالى در جمل ه َ
حذف كرده و نوشاندن به ايشان را مستقیم ًا به خودش نسبت داده و اين از همه نعمتهايى
كه در بهشت به ايشان داده افضل است( .طباطبایی)210 ،20 :1374 ،

4ـ21ـ همنشینی «شرب» با «بَرد»

یکی از کلماتی که در قرآن با مشتقات شرب همنشین شده است ،واژه «ب َ ْرد» است .که در
آیات َ
ون فِي َها ب َ ْر ًدا َو َل َش َرابًا﴾ (نبأ )24/به کار رفته است.
﴿ل يَ ُذوقُ َ
«الح ّر»؛ یعنی گرما اســت و گاهی ذات آن مورد اعتبار است؛
«ب َ ْرد» :اصل «الْبَرد» در مقابل َ
لذا میگویند« :ب َ َر َد کذا» :یعنی ســرد شــد« .و ب َ َر َد الماء کــذا» :آب اینگونه یخ زد (راغب،
 .)73 :1390در بیشتر موارد گویند« :ب َ ْرد» به معنى خواب آمده و آي ه َّ
ون فِي َها ب َ ْر ًدا َو
﴿ل يَ ُذوقُ َ
َل َش َرابًا﴾ به همان معنى است؛ يعنى در جهنّم ،خواب و نوشيدنى نمىچشند .اطالق برد بر
خواب؛ براى عروض سردى بر ظاهر بدن و يا براى عروض سكون و آرامش بر بدن است.
ات»؛ ولى بهتر است
گرچه «برد» به خواب و مردن نيز گفته شده است؛ مثل «ب َ َر َد فالنٌ أَ ْى َم َ
ق «ب َ ْرداً» را به معنى آب خنك بگيريم تا از معنى ا ّول كنار نشويم .مخصوص ًا به
در آيهى فو 
ل «ب َ ْرداً» آمده و آن به معنى آب
قرينهى آي ه بعد ﴿إ َِّل َح ِميم ًا َو غ ََّســاق ًا﴾ كه «حميم» در مقاب 
گرم اســت .يعنى در آنجا نه آب خنك ميچشند و نه شربت ،مگر آب گرم و چرك يا آب
«غساق» در مقابل شراب آمده و اين را ميرساند
گنديده؛ بنابراین «حميم» در مقاب 
ل «ب َ ْرداً» و ّ
كه مراد از «ب َ ْرداً» آب خنك و از «شراب» ،شربت است؛ اما خواب با شراب تناسب ندارد كه
گویيم :در آنجا خواب و شراب نميچشند .ب َ َرد( :بر وزن فرس) به معنای تگرگ ،در بیشتر
ب ال ْ َغ َمامِ» .تگرگ را از آن جهت برد گويند كه ســرد و منجمدشده ابر
موارد آمده« :الْبَ ْر ُد َح ُّ
است( .قرشی)187 ،1 :1371 ،
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در اين آيه بين «برد» و «شراب» مقابله افتاده است و ظاهر اين مقابله آن است كه مراد از
برد مطلق هر چيز غيرنوشيدنى باشد كه آدمى با آن خنك شود؛ نظير سايهاى كه بتوانند در
آن استراحت كنند .پس مراد از چشيدن خنكى ،مطلق دسترسى و تماس با خنكى است؛ نه
خصوص چشيدنيهاى آن( .طباطبایی)272 ،2 :1374 ،

4ـ22ـ همنشینی «شرب» با َ
«ط َعام»
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یکی از کلماتی که در قرآن با مشتقات شرب همنشین شده است ،واژه « َط َعام» میباشد که در
اللُ ب َ ْع َد َموتِ َها ف ََأ َماتَ ُه َّ
نى يُ ْحىِ َه ِذ ِه َّ
اللُ
لى ُع ُر ِ
وش َها قَ َ
ال أَ َ
لى قَ ْريَ ٍه َو ِه َى َخا ِويَ ٌه َع َ
آیه ﴿أَ ْو ك َال َّ ِذى َم َّر َع َ
ْ
ال بَل لَّبِ ْث َت ِم ْائ َه َعا ٍم ف ُ
ِلى َط َعا ِم َ
ض يَ ْو ٍم قَ َ
ال َك ْم لَبِ ْث َت قَ َ
ِم ْائ َ َه َعا ٍم ثُ َّم ب َ َعثَ ُه قَ َ
ك
َانظ ْر إ َ
ال لَبِ ْث ُت يَ ْو ًما أَ ْو ب َ ْع َ
ِلى ال ْ ِع َظا ِم َك ْي َف ن ُ ِ
اس َو ُ
ك ل َ ْم يَتَ َسنَّ ْه َو ُ
ِلى ِح َما ِر َك َو لِنَ ْج َع َل َ
ــراب ِ َ
ك َءايَ ًه لِّلنَّ ِ
نش ُز َها ثُ َّم
انظ ْر إ َ
َو َش َ
انظ ْر إ َ
َ
َ
َّ
ن َ ْك ُسو َها ل َ ْح ًما فَ َل َّما تَبَيَّ َن ل َ ُه قَ َ
ير﴾ (بقره )259/به کار رفته است.
ال أ ْع َل ُم أ َّن اللَ َع َ
لى ُك ِّل َش ْى ٍء قَ ِد ٌ
َّ
الط ْعم :خوردن غذا اســت .هر چيزى كه از آن مىخورندَ ،ط ْع ٌم و َط َعا ٌم ناميده مىشود﴿ .
عام ْ َ
الثِي ِم﴾(دخان)44/
َطعامــ ًا ذا غ َّ
ُص ٍة﴾ (مز ّمل« )13/غذايى دردانگيز و گلوگير»؛ و آيه ﴿ َط ُ
ى َطعا ِم
ض َعل 
﴿و ال يَ ُح ُّ
«ميوه درخت زقّوم اســت كه غذايى اســت براى گناهكاران» .آيه َ
ال ْ ِم ْس ِكينِ ﴾ (حاقّه)34/؛ يعنى بر اطعام طعام درباره مسكين تشويق نمىكند .آيه ﴿فَإِذا َط ِع ْمتُ ْم
الصال ِ ِ
ناح فِيما َط ِع ُموا﴾
آمنُوا َو َع ِم ُلوا َّ
س َع َلى ال َّ ِذ َ
ين َ
حات ُج ٌ
ــروا﴾ (احزاب ،)53/آیه ﴿ل َ ْي َ
فَانْتَ ِش ُ
استَ ْط َع َم ُه
(مائده)93/؛ گفته مىشــود َطعِ ْم ُ
ت كه در آب و شربت خوردن هم بهكار مىرودْ .
َ
﴿استَ ْط َعما أَ ْه َلها﴾ (كهف« )77/موسى و
َفأ ْط َع َم ُه :از او غذا خواســت و غذايش داد .در آيه ْ
﴿و أَ ْط ِع ُمــوا الْقان ِ َع َو ال ْ ُم ْعتَ َّر﴾ (حج« )36/از
همراهش از اهل آن قريه غذا خواســتند»؛ و آيه َ
رجل َطا ِع ٌم :مرد نيكوحالُ .م ْط َع ٌم :نيكبخت
گوشت قربانى به قناعتپيشه و نيازمند بدهيد»ٌ .
و با روزى .م ِ ْط َعا ٌم :كسى كه ديگران را زياد إطعام مىكند .م ِ ْط َع ٌم :خوش خوراك و پرخور.
ُط ْع َمة :غذا و آنچه خورده مىشود( .راغب)487 :1390 ،
ك َو َشــراب ِ َ
ى َطعا ِم َ
ك ل َ ْم يَتَ َسنَّ ْه﴾ ؛ «ل َ ْم يَتَ َس َّن ْه» از ماده «سنه» به معنى سال است؛
﴿فَانْ ُظ ْر إِل 
يعنى سال بر آن نگذشته است ،ولى در اینجا كنايه از عدم تغيير و فاسد نشدن است .يعنى به
آنها نگاه كن كه با گذشت آن همه سال ،گويى سال و زمانى بر آن نگذشته و تغييرى در آن
حاصل نشده است .اشاره به اينكه خدايى كه مىتواند غذا و نوشيدنى تو را كه قاعدت ًا بايد
زود فاســد گردد ،به حال او نگه دارد .زنده كردن مردگان براى او مشكل نيست؛ زيرا ادامه
حيات چنين غذاى فاسدشدنى كه عمر آن معموالً بسيار كوتاه است ،در اين مدت طوالنى
سادهتر از زنده كردن مردگان نيست .در اينكه اين غذا و نوشيدنى چه بوده در آيه منعكس
نيست .بعضى غذاى او را انجير و نوشيدنى او را يك نوع آب ميوه ذكر كردهاند و مىدانيم كه
هر دو بسيار زود فاسد مىشوند و بقاى آنها در مدت طوالنى موضوع مهمى است .بعضى
هم آن را انگور و شير ذكر كردهاند( .مکارم شیرازی)299 ،2 :1371 ،

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
واژههای قرآن از جمله روشهای مهم جهت دستیابی به تفسیر درست و صحیح آیات قرآنی
است ،اهل فن نیز توجه ویژهای به این بحث داشتهاند و تالشهای زیادی در این زمینه انجام
دادهاند که این تالشها تاکنون نیز همچنان ادامه دارد .واژه «شــرب»  39مرتبه به شکلهای
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 نمیشود ،مشترک است و همچنین در قرآن کریم
واژه شرب و مشتقاتش ،در آیاتی که مربوط به آشامیدنیهای دنیا و آخرتاند و نیز در آیاتی
که آشامیدنیها ابزاری جهت آزمایش اقوام مختلفاند ،به کار رفت ه است .در محور همنشینی
شرب ،واژههایی همچون :هنیء ،طهور ،حمیم ،هیم و  ...قرار گرفتهاند که با تحلیل و بررسی
دقیق این واژهها ،این نتیجه حاصل شد که واژههایی که به عنوان همنشین در کنار شرب و
مشتقاتش قرار گرفتهاند ،نقش بسیار مهمی در فهم و درک معانی آنها دارند و با کمک این
همنشینهاست که میتوان معنای دقیق این واژهها را دریافت کرد .برخی از مباحث مطرح
در حوزهی معناشناســی قرآن ،فنی و تخصصی اســت و به علوم و فنون ویژه و شیوههای
تحقیق خاصی نیاز دارد .هرچند در حوزه معناشناسی قرآن از ابتدا تاکنون تالشهای زیادی
صورت گرفته است ،اما این تالشها بر اساس دانش فردی و توانمندی شخصی هر یک از
متخصصان به صورت جداگانه بوده است و تاکنون پروژهای گسترده و جامع ،راجع ب ه 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 حوزههای معناشناسی و دانشمندان علوم قرآنی و
 ...در یک اقدام پژوهشی دستهجمعی و حسابشده و با استفاده از علم و تخصص خود و
نیز با استفاده از اینگونه 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 کموکاست عمل نمایند.

کتابنامه

قرآن کریم ،ترجم ه ناصر مکارم شیرازی.ج البالغه ،ترجمهی محمد دشتی.
نه ابنفارس ،احمد بن زکریا :1404 ،معجم مقاییس اللغه ،بیروت :مکتب االعالم االسالمی ،چاپ اول.-ابنمنظور ،محمد بن مکرم :1414 ،لسان العرب ،بیروت :دارالفکر ،چاپ سوم.
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ازهری ،ابومنصور محمد بن احمد :1421 ،تهذيب اللغه ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،چاپ اول.پالمر ،فرانک :1366 ،نگاهی تازه به معناشناسی ،ترجمه کوروش صفوی ،تهران :مرکز ،چاپ دوم.جدیری ســلیمی ،ابراهیم« :1373 ،مســأله افعال متوالی حاصل از ترجمه جمالت پایه و پیرو در زبانفارســی» ،مجموعه مقاالت دومین کنفرانس بررسی مسائل ترجمه ،به کوشش کاظم لطفیپور ساعدی و
عباسعلی رضایی ،تبریز :انتشارات دانشگاه تبریز.
جوهری ،ابونصر :1407 ،الصحاح :تاج اللغه و صحاح العربيه ،بیروت :دارالعلم للمالیین ،چاپ چهارم.دهخدا ،علیاکبر :1377 ،لغتنامه دهخدا ،تهران :مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ دوم.راغب اصفهانی ،حســین بن محمد :1390 ،مفردات الفاظ قرآن کریم ،ترجمه حســین خداپرست ،قم:نوید اسالم ،چاپ چهارم.
رجبی ،علیرضا ،علیرضا قائمینیا« :1392 ،بررسی کتاب معناشناسی شناختی قرآن» ،مجله کتاب ماه دین،پژوهشگاه فرهنگ و اندیش ه اسالمی ،شماره.187 :
روشن ،بلقیس و لیال اردبیلی :1392 ،مقدمهای بر معناشناسی شناختی ،تهران :نشر علم ،چاپ اول.زبیدی ،مرتضی :1414 ،تاج العروس من جواهر القاموس ،بیروت :دارالفکر ،چاپ اول.زمخشری ،محمود بن عمر :1389 ،تفســیر کشاف ،ترجمه مسعود انصاری ،تهران :انتشارات ققنوس،چاپ اول.
شعیری ،حمیدرضا :۱۳۹۱ ،مبانی معناشناسی نوین ،تهران :انتشارات سمت ،چاپ اول.صفوی ،کوروش :۱۳۷۹ ،درآمدی بر معناشناسی ،تهران :حو زه هنری ،چاپ اول.ـــــــــــــــ :۱۳۸۳ ،معناشناسی کاربردی ،تهران :نشر مرکز ،چاپ اول.طباطبايى ،محمدحسين :1374 ،تفسير الميزان» ،ترجمه محمدباقر موسوی ،قم :انتشارات اسالمى ،چاپپنجم.
طبرســى ،فضل بن حســن :1375 ،تفســير جوامع الجامع» ،ترجمه علىعبدالحميدى ،مشــهد :بنيادپژوهشهاى اسالمى ،چاپ اول.
 -ــــــــــــــــــــــ ،بیتا :تفسير مجمعالبیان ،ترجمه حسین نوری همدانی ،تهران :فراهانی ،چاپ
اول.
طيب ،عبدالحسين :1369 ،اطيب البيان في تفسير القرآن ،تهران :اسام ،چاپ دوم.فخر رازى ،محمد بن عمر :1420 ،تفسیر کبیر ،بیروت :دار إحياء التراث العربی ،چاپ سوم.فراهیدی ،خلیل بن احمد :1409 ،العين ،قم :موسسه دارالهجره ،چاپ دوم.فضیلت ،محمود :1385 ،معناشناسی و معانی در زبان و ادبیات ،کرمانشاه :دانشگاه رازی ،چاپ اول.قرشى بنابى ،علىاكبر :1371 ،قاموس قرآن ،تهران :دار الكتب اإلسالميه ،چاپ ششم.کلینــی ،محمد بن یعقوب :۱۴۱۱ ،الکافی ،ترجمه محمدباقر کمرهای ،بیروت :دارالتعارف للمطبوعات،چاپ اول.
الینز ،جان :1383 ،مقدمهای بر معناشناسی زبانشناختی ،ترجمه حسین واله ،تهران :گام نو ،چاپ سوم.مختار عمر ،احمد :1385 ،علم الدالله ،ترجمه حسین سیدی ،مشهد :انتشارات دانشگاه فردوسی ،چاپاول.
مطیع ،مهدی :1387 ،معناشناسی زیبایی در قرآن کریم ،مقطع دکتری ،رشته الهیات و معارف اسالمی وارشاد ،دانشگاه امام صادق ،با راهنمایی :احمد پاکتچی و بهمن نامور مطلق.
مطیع ،مهدی ،احمد پاکتچی و بهمن نامور مطلق« :1388 ،درآمدی بر استفاده از روشهای معناشناسیدر مطالعات قرآنی» ،نشریه پژوهش دینی ،تهران :انجمن علوم قرآن و حدیث ایران ،شماره .18
مکارم شیرازی ،ناصر و همکاران :1371 ،تفسیر نمونه ،تهران :دار الكتب اإلسالميه ،چاپ دهم.نکونام ،جعفر :۱۳۹۰ ،درآمدی بر معناشناسی قرآن ،قم :دانشکده اصول الدین ،چاپ اول.-واعظی ،احمد« :1383 ،ساحتهای معناپژوهی» ،مجله حوزه و دانشگاه ،قم ،شماره .39

 ینیشنمه طباور ساسا رب نآرق رد »برش« یسانشانعم
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