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دهِ»
بررسی زبانشناختی قرائت واژه «غرفة» در آیه «إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً ِبيَ ِ
**

زهرا قاسمنژاد*،روحاهلل نصیری
چکيده

درباره نحوه قرائت کلمه «غرفة» در آیه «فَمَن َشََرَ َ مَنُهف فَلَیُ َ مَن ّ وَ مَن لَّمُ یَطُعَمُهف فَإَنَّهف مَن ّ إَلَّا
مَنَ اغُتَرَفَ غفرُفَةَ بَیَدَهَ»(بقره )941:اختالفنظر وجود دارد .برخی آن را «غفرفة» خواندهاند و برخی
«غَرفة» .ابوعمرو ،معتقد اسََت مقدار آبی که در دسََت اسََت «غَرفة» و آ

درون ظرف «غفرفة»

نَامیَده میشَََود بَه همین دلیل وی قرائت «غَرفة» را اختیار مینماید و کسَََایی به اسَََلو
زبانشَناختی آیه اشاره میکند و میگوید :اگر به جای فعل «اغترف» فعل «غَرَف» بود من «غَرفة»
میخواندم .این موضَو نشان میدهد معانی واژگان و مباحث زبانشناختی در نحوه قرائت قراء،
اثر داشتهاست .پژوهش حاضر با واکاوی منابع لغوی ،قرائی ،تفسیری و روایی به روش توصیفی-
تحلیلی به بررس َی معنای «غَرفة» و «غفرفة» پرداختهاسََت .تحلیل منابع مذکور در بیان معنای این
دو واژه ،چگونگی ارتباط و تعامل لغتپژوهان و قاریان قرآن را نشانمیدهد .لغتپژوهان ضمن
بیان معنای این دو واژه اختالف معنایی را که برای «غَرفة» و «غفرفة» ذکر شََدهاسََت به یون

و

فراء نسبت میدهند که یکی ،شاگرد ابوعمرو بصری و دیگری ،شاگرد کساییاست .بنابراین ،این
فرضیه تقویت میگرددکه گاهی آراء لغتپژوهان متأثر از بیانات قاریان قرآنکریم است .یافتههای
حاصَل از این پژوهش نشَان میدهد دلیل علمی و مستدل برای تأییدیکی از وجوه قرائی وجود
ندارد و دالیلی که مستند وجوه قرائی دانسته شده ،قابل نقد است .روایات و سیاق آیه تنها معنای
«غرفة» را روشَن مینماید که به معنای مقداری آ

اسَت که در ک

یک دست قرار میگیرد و

در آیه شََریفه با توجه به این که «اغتراف» در برابر «شََر » قرار گرفتهاسََت ،داللت بر یکبار
نوشیدن نیز دارد.
واژههای كليدی

قرآن ،تحلیل زبانشناختی ،غَرفة ،غفرفة ،قرائت.
*استادیارگروه علوم قرآن وفقه دانشکده الهیات ومعارف اسالمی دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران(نویسنده مسئول) z_ghasemi@yahoo.com

**استادیار دانشکده اهل بیت دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران

تاریخ وصول13/10/19 :

تاریخ پذیرش14/10/10 :

roohallah62@yahoo.com
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مقدمه

هر چند آیه مورد بحث از نمونههایی نیسَََت که

مََاده «غَرف» ،هََفََتمرتبََه در قرآنکریم ذکر

قرائََت آن تغییرات بنیَادین در مفهوم و معنََای آیَه

شَََدهاسَََت .در یک مرتبه بهصَََورت فعل ماضَََی

ایجاد کند؛ اما در تحقیق حاضََر معنای واژه با تکیه بر

«اغترف» ،و در بقیه موارد به صورت اسم مفرد و جمع

روایات و سََیاق آیه تبیین شََده و نشََاندهنده این

«الُغفرُفَةَ»« ،غفرَفًا» «الُغفرففَاتَ» «غفرَفٌ» و «غفرفَة» اسََتعمال

موضََو است که گاهی اختالف معنای دو واژه بیش

شَدهاسَت .در پن مورد منظور از «غفرفة» ،بنای است

از آن که برگرفته از آراء لغتپژوهان باشد ،برگرفته از

خانه بلندتر

نظرات قََاری َان قرآنکریم اسََََت و این آی َه از

باشد که کنایه از درجهی عال تر بهشت است .تنها در

نمونههاییاسََت که رگههای تأثیر قاریان را در معاجم

یک مورد در قرائت واژه «غرفة» اختالف وجود دارد

لغوی تأیید میکند.

که باالى بناى دیگر واقع شَََده و از ک

و قراء با توجه به بحثهای زبانشَََناختی که مطرح

درباره پیشینه موضو باید گفت :مقاله مستقلی در

مینمَایند،یکی از دو وجه «غفرفة» یا «غَرفة» را تأیید

خصَوص واژه «غفرفة» و «غَرفة» تدوین نشَدهاست و

میکنند .جالب اسَََت که معاجم و منابع لغوی همان

آن چه میتواند بهعنوان پیشینه بحث مورد توجه قرار

دالیَل قاریان را در تفاوت معنایی دو کلمه «غَرفة» و

گیرد ،مقَاالت و کتَب متعددیاسَََت که از اختالف

«غفرفة» ذکر میکنند .بهعنوان نمونه ابوعمرو بصری در

قرائت و نقش آن در معنا بحث مینمایند .در تفاس َیر،

درون

منابع قرائی و کتب ادبینیز این مطلب بهصَورت بسیار

درون دسََت «غَرفة» نامیده

مختصَر و پراکنده ذکر شََدهاست .ابن هشام اختالف

میشََود»(ابن خالویه9499 ،ق ،ص .)11ابن سََکیت،

مغنی اللبیب ،با اشََاره بیان

بیَان علت قرائت «غَرفة» میگوید« :مقدار آ
ظرف «غفرفة» و مقدار آ

در تفاوت این دو واژه شَبیه سخن ابوعمرو را از فراء
و یون

نقل میکند« :غَرَفتف غَرُفة واحدة ،و فی اإلناء

قرائت این آیه را در کتا
میکند .در کتا

اوضََا المسََالک ،نیز اندکی به آن

میپردازد که در متن پژوهش سخن وی نقل میگردد.

غفرُفَة»(ابن سَََکیت9101 ،م ،ج ،9ص .)11شَََباهت
اقوال قاریان ،لغتپژوهان و مفسَََران این فرضَََیه را
تأیید مینماید که بین آراء لغتپژوهان و قاریان ارتباط
وجود دارد و نسبت به هم تأثیر و تأثر داشتهاند.

 -1واژه «غَرفة» و «غُرفة» در لغت
محور بررسَََی معنای لغوی واژه «غرفة» ،پیگیری
آن در لغتنامههای زبان عربی اسَََت .اولین فرهنگ

پژوهش حاضََر درص َدد بررس َی و تبیین معنا و

لََغََت عربی موجود مربوط بََه خلی َل بن احمََد

نو قرائَت واژه «غرفَة» با مراجعه به معاجم لغوی،

فراهیدی(م )900اسَت .وی معتقد است :کلمه «غَرفَة»

شعر عر  ،روایات و قرآنکریم است .بههمین منظور

به فتا حرف غین دارای دو معنا اسَََت :نخسَََت به

کلمه «غرفة» در ادبیات عر  ،روایات ،تفاسیر و منابع

معنای «برداشتن آ

قرائی مورد بررسََی قرار میگیرد .بررسََی این منابع

زیاد در دویدن» اسََت؛ بههمین سََبب به اسب تندور

فرضیه رابطه بین آراء قاریان ،لغتپژوهان و مفسران و

«فَرسٌ غَرَّاف» گفته میشود .واژه «غَرفة» در «العین» به

تأثیر و تأثر آنها از یکدیگر را تأیید مینماید.

دو وجه مصََدری و اسََمی معنا شدهاست .اگر آن را

با دست» و دوم به معنای «شتا

بررسی زبانشناختی قرائت واژه «غرفة» در آیه «إَلَّا مَنَ اغُتَرَفَ غفرُفَةً بَیَدَهَ» 3

مصدر بدانیم به معنای «یکبار برداشتن آ » و اگر آن

میداند و چنین اسََتدالل میکند که تا چیزی به قصد

را اسََم بدانیم به معنای «میزان برداشََت آ » اسََت،

تناول برداشََته نشََود «غفرفة» نیسََت ،مثل «لقمة» ،اما

دست(فراهیدی9411 ،ق ،ماده

«غَرفة» به فتا غین مصَدر است و بر یکبار رخدادن

مانند آ

به میزان ک

کَاری داللَت دارد(جوهری9111 ،م ،ماده غرف) .اما

غرف).
ابنسََکیت(م944ق) کلمه «غفرفة» و «غَرفة» را در
کالم عر

به یک معنا میداند« :و فرق الفراء ،و یون

ابنفارس(م 310ق) درباره «غرف» چنین گفتهاسَََت:
«غَرفاً» به فتا اول مصَََدر فعل «غَرَفَ» اسَََت مثل:

هَذا ،فقَال یون  :غَرَفَتف غَرُفَة واحدة ،و فی اإلناء

«غَرَفَُتف المََاءَ وغیرَه أَغرَففََه غَرُفَاً» ،یعنییَکبََار آ

غفرُفَة»(ابن سکیت9101 ،م ،ج ،9ص .)11در مثال ذکر

برداشتم .اما«غفرفة» به ضم اول ،اسمیاست برای آنچه

شَََده توسَََ یون « ،غَرفة» به فتا اول در جمله

که نوشَََیده شَََود(ابن فارس9491 ،ق ،ماده غرف).

«غَرَفتف غَرُفة واحدة»؛ مفعولمطلق اسََت و بر یکبار

راغَب(م019ق)« ،الغَرف» را به معنای «برداشَََتن و

دست داللت دارد؛ اما «غفرفة» به

خوردن چیزی» میدانََد .وی «غَرفَََة» بََه فتا را بََه

ضَََم اول در جملََه «وفی اإلنََاء غفرُفَََة» در معنََای

معناییکبار خوردن و «غفرفَة» به ض َم را به معنای «هر

دسََت،

آن چه تناول شَود» دانستهاست(راغب9491 ،ق ،ماده

برداشَتنَ آ

با ک

مفعولبه اسََت ،یعنی در ظرف به مقدار ک
وجود دارد.

قو
ف المََا َء و ال َم َر َ
غرف) .ابنمنظور(م099ق) « َغ َر َ

آ

ابندرید(م399ق) «غَرفَة» به فتا غین را مصَََدر

یَغُرفففه غَرُفاً واغُتَرَفَه واغُتَرَفَ منه ،الغَرُفَةف والغفرُفَة» را به

فعل «غَرَفَ» دانسته و «مَغرَفَة» را مالقه یا قاشق بزرگ

معنای «ما غفرفَ» دانستهاست .البته در ادامه به اختالفی

معنا کردهاست .در این معجم «غفروف» به معنی چاه و

که در معنای «غرفة» به ضم غین و فتا آن وجود دارد

زیاد آمدهاسَََت .وی «فَرسٌ

اشََاره کرده و مینویسََد :برخی معتقدند «الغَرفَة» به

غَرّاف» را بَه معنَای اسَََبی آورده کَه فاصَََله بین

معناییکبار نوشََیدن آ

اسََت و «الغفرفَة» به معنای

قدمهایش زیاد است(ابن درید9491 ،ق ،ماده غرف).

«آنچه نوش َیده میشََود» اسََت .ابن منظور به معنای

«غَرّاف» بَه معنَای آ

أزهری( م301ق) برای «غفرفة» معانی زیر را مطرح

دیگر «الغفرفَََة» هم اشَََاره کرده و میگویَد :برخی
به میزان پفری ک

کردهاست« :آبی که نوشیده میشود»« ،یکبار نوشیدنَ

میگوینَد« :الغفرفََة» به معنای آ

آ »« ،مرتفع و بسیار بلند» .او «غری » را نیز به «آ

دست است .وی به اختالف قرائت واژه مذکور در آیة

در بیشََهزار» و «ناقة غارفة» را «شََتر تندرو و چابک»

 941سَََورة بقره « -إَلَّا مَنَ اغُتَرَفَ غفرُفَةَ بَیَدَهَ»  -نیز

معنا کردهاسََت(ازهری9110 ،م ،ماده غرف) .ابوهالل

اشاره کرده و به نقل از کسائی گفته :اگر به جای فعل

عسََکری( )389میگوید« :غفرفة لما فی یدك والغَرفة

«اغترف» ،فعل «غرف» استفاده میشد ،بهتر آن بود که

فَعل َةٌ مَن غَرَفَ»(ابوهالل عسَََکری9499 ،ق ،ج،9

«غَرفة» با فتا حرف غین خوانده شََود؛ زیرا در چنین

ص .)093جََوهََری(م313ق) بََرای اولین بََار بََا

حالتی داللت بر مصََدر و یکبار انجامشََدن دارد .در

بیَانیصَََریا بین واژه «غَرفَة» و «غفرفة» تمایز قائل

همین راسَََتا از یون  ،روایت میکند« :غَرُفَة و غفرُفَة

شََدهاسََت .وی «غفرفةَ» به ضََم غین را اسََم مفعول

َسَََوُتف
عربیتَان ،غَرَفُت غَرفة ،و فی القدُر غفرُفة ،و ح َ
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فسَََوة»(ابنمنظور ،9110 ،ماده
َسَََوةً ،وفی اإلَناء ح ُ
ح ُ
غرف).

مطَالعَه و بررسَََی منَابع دانش لغت ،روشَََن
مینمَایَد :اصَََل مَاده «غرف» در لغت به دو معنا،

فیروزآبََادی(م091ق) در کتََا
مینویسد« :غَرَفَ الماءَ» آ

قََاموسالمحی

«برداشَتن آ

با دسَت» و «شتا

در دویدن» داللت

را برداشت« .غَرفَة» به فتا

دارد .برخی از لغََتپژوهََان همچون ابنسَََکی َت،

اول داللت بر یکبار انجامشََدن دارد« .غفرفة» به ضََم

ابندرید ،ازهری ،ابنمنظور تفاوتی بین دو واژه «غَرفة»

اول بَه معنَایبلنَدی و ارتفا اسَََت« .بئرغَروف» به

و «غفرفة» قائل نشَدهاند و کسانی که بین این دو واژه

چاهی گفته میشََود که بتوان با ک

دست از آن آ

تفاوت قائلاند همگی بر این موضََو اتفاقنظر دارند

برداشَتَ « .غروف» به معنای زیاد و بزرگ است .فعل

که «غَرفة» مصَََدر و داللت بر یکبار برداشَََتن آ

«تَغَرَّفَنَی» به این معناست که هر آنچه با من بود از من

دارد .در بیان معنای «غفرفة» شََش قول دیده میشََود:

گََرفََت(فََیََروزآبََادی9109 ،م ،مََاده غََرف).

میزان برداشت آ  ،آ

موجود

طریحی(م9180ق) دربارهی «غرفة» چنین گفتهاسََت:

در دست ،آنچه به قصد تناول برداشته میشود ،آنچه

دسََت با

دسََت را

«غفرفة» به ضََم حرف غین،یعنی «پری ک

آ » .امَا مفتوحبودنَ حرف غین در «غَرفة» به معنای
«یکبار نوشََیدنَ آ » اسََت(طریحی9418 ،ق ،ماده
غرف).

نوشََیدهمیشََود و آ

به میزانَ پری ک

گویند.
در بیشتر منابع اختالف معنای «غَرفة» و «غفرفة» به
فراء و یون

قابل ذکر است عالوه بر معاجم لغت ،منابع صرف

موجود در ظرف ،آ

اسناد داده میشود .از سویی دیگر برخی

منابع چون لسََان العر

به اختالف قرائت «غرفة» در

و نحو نیز بََه اختالف معنََای این دو واژه اشََََاره

آیهی «إَلَّا مَنَ اغُتَرَفَ غفرُفَةَ بَیَدَهَ» اشاره میکند و به بیان

مینمایند .ابنهشَََام(018ق) مینویسَََد« :إَن فتحت

سََخن کسََایی میپردازد که وی به علت وجود فعل

الُغَیُن فمفعول مفطلق أَو ضَََممتهََا فمفعول بَ َهَ»(ابن

«اغترف» ،قرائت به ضَََم را بر فتا ترجیا میدهد .با

هشام9411 ،ق ،ج ،9ص .)089سخن ابن هشام داللت

توجه به این که فراء از شََاگردان کسََایی است ،بعید

بر این موضَو دارد که «غَرفة» مصَدر و «غفرفة» اسم

نیسَت اسَتنباطی که کسایی از قرائت خود دارد ،فراء

از لحا صرفی این دو واژه متفاوتند .وی

را بر آن داشََتهاسََت تا به بیان تفاوت معنایی این دو

اوضََاالمسََالک خود بیان مینماید« :ففعُلَة

بن حبیَب کََه اختالف

اسَت .پ
در کتا

واژه بپردازد .از سَََویییون

نحو :مضغة بمعن  :ممضوغ؛ و غرفة بمعن مغروف ،و

مَعَنََای دو واژه «غفَرفََة» و «غَرفََة» را برخی از

أکلة بمعن مأکول»(ابنهشََام9191 ،م ،ج ،3ص)990

لغتپژوهان چون ابنسََکیت به وی نسََبت دادهاند،

در اینجا نیز وی تصََریا مینماید که «غفرفَة» اسََمی

شَََاگرد ابوعمروبن العالء از قراء مشَََهور هفتگانه

اسَت که به معنای مفعول است .سخن ابنهشام دقیقا

است(مدرس9311 ،ش ،ج ،9ص .)993و جالب است

همان مطلبیاست که فراء در تفاوت این دو کلمه ذکر

که ابوعمرو از طرفداران قرائت «غَرفة» به فتا غین و

خود آنرا نقل

کسایی از مدعیان صحت قرائت «غفرفَة» به ضم است.

میکند و ابنسَََکیت اهوازی در کتا
میکند.

بَا توجه به این مسَََأله بیان آراء و نظرات قاریان در

بررسی زبانشناختی قرائت واژه «غرفة» در آیه «إَلَّا مَنَ اغُتَرَفَ غفرُفَةً بَیَدَهَ» 0

قرائت واژهی «غفرفَة» و «غَرفَة» از خالل کتب اصََیل

میگویَد« :ما کان بالید فهو الغَرفة وما کان باإلناء فهو

قرائت ،ضروری به نظر میرسد.

الغفرفة بالضَم»(ابنخالویه9499 ،ق ،ص11؛ ابنزنجله،
9419ق ،ص941؛ سیوطی9118 ،م ،ج ،9ص .)909در

« -2غُرفة» و «غَرفة» در کالم علمای دانش قرائت
واژه «غفرُفَةً» در آیهی شََریفه «إَلَّا مَنَ اغُتَرَفَ غفرُفَةَ
بَیَدَهَ» به دو وجه «غفرُفَةً» و «غَرُفَةً» قرائت شدهاست:

برخی منابع این سخن به یون

بن حبیب نسبت داده

شََدهاسََت(ازهری9494 ،ق ،ج ،9ص990؛ ابن قتیبه،
9318ق ،ج ،9ص.)990

ال  .قرائت مشَهور «غفرُفَةً» به ضم غین است(ابن

ابوعمرو در بیَان شَََرححال خود نکتهای را بیان

مجََاهََد9188 ،م ،ص .)980کتََب احتجََاج قراءات

کرده که نشَََان میدهد ابوعمرو ،یکی از مسَََتندات

دالیَل ذیَل را علَت اختیَار این وجه از قرائت ذکر

قرائت خود را کالم عر

میداند .وی م گوید :آیهی

کردهاند:

شریفه «مَنَ اغُتَرَفَ غفرُفَةً» را به فتحه غین خوانده و در

 .9در تفسََیر این آیه شََریفه آمدهاسََت« :إال من

پ شََاهدى براى این قرائت بودم تا اینکه حجّاج بن

اغترف کفاً من ماء» و بنابراین سَََخن «غفرُفَةً» به ماء

یوسََ  ،امر به احضََار پدرم داد ،من هم با پدرم به

باید «غفرُفَةً» با ضم غین خوانده

یمن فرار کردیم در صََحراى یمن به کسََ برخورد

تفسَیر شدهاست ،پ

شََود؛ زیرا «غفرُفَةً» با ضََم به معنای آ

اسََت(ابن

زنجله9419 ،ق ،ص .)941در طالئع البشَََر« ،غفرُفَةً»
اسََم برای آ

مغترف دانسََته شََدهاسََت(قمحاوی،

9490ق ،ص .)30زجاج« ،غفرُفَةً» را «پری دسََت» معنا

نمودم که شعرى را با این عبارت م خواند:
اصبر النّف

عند کلّ مهم إنَّ فی الصّبر حیلة المحتال

ربّما تجز النّفوسف مَنَ األ مَر له فَرجََةٌ کَحَلِّ العَقال
«هنگام سََختیها و مصََائب ،صََبوری پیشه کن؛
زیرا انسََان دوراندیش ،مشََکالت طاقتفرسََا را با

میکند(زجاج9418 ،ق ،ج ،9ص.)339
دارد؛

صََبرکردن برطرف میکند .چه بسا جانها از مشکلی

پ

این واژه باید با ضم غین خواندهشود تا به معنای

آه و ناله میکنند و درد میکشند درحالی که برای آن،

آ

باشد(مکی بن ابیطالب9414 ،ق ،ج ،9ص.)314

گشََایشَیاست مثل بازکردن پابند از پای شتر» .پدرم

 .3برخی علَت اختیَار این وجه از قرائت را فعل

علّت خواندن این شََعر را پرسََید گفت :چون حجّاج

«اغُتَرَفَ» میداننَد .کسَََایی میگویَد :اگر بَه جای

مرده اسََت .ابو عمرو م گوید :پدرم گفت از شََنیدن

«اغُتَرَفَ» ،فعل «غرف» بود ،من قرائت «غَرُفَةً» به فتا

این شعر که کلمه «فَرجة» را با فتا خوانده که شاهدى

غین را اختیار میکردم(ابنمنظور9110 ،م ،ماده غرف).

بر «غَرفة» در آیه قرآن است بیش از خبر مرگ حجّاج

 .ابنکثیر ،ابوعمرو و نافع؛ «غَرُفَةً» را به فتا غین

مسََرور شََدم(ابنندیم9318 ،ق 49 ،ابنخلکان ،بیتا،

 .9جمله «فَشَرَبفواُ مَنُهف» داللت بر نوشیدن آ

خوانَدهاند(ابن جزری ،بیتا ،ج .)931 :9در این وجه

ج  ،9ص 939؛ سیوطی9114 ،م ،ج  ،9ص.)939

از قرائت« ،غَرُفَةً» مصدر و مفعولمطلق است به معنای

در بیَان علت این مطلب که چه ارتباطی بین واژه

«مرَّة واحدة» و مفعولبه ،محذوف است .طرفداران این

«فَرجة» و «غَرفة» وجود ،عالوه بر آنکه هر دو بر یک

وجه از قرائت ،به سََخن ابوعمرو اسََتناد میکنند که

وزن هستند میتوان گفت :لفظ «فرجة» به فتا اول در
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این بیت همان گشََایش اسََت برای حل درد جانکاه

تَفََاسَََیر قرن اول و دوم بََه بحََث لغوی و

همانگونه که لفظ «غَرفة» گشَََایشَََی بوده موقت و

زبانشََناختی واژه «غفرفة» به فتا و ضََم نپرداخته و

مقبول جهت فائق آمدن بر مشکل جانکاه تشنگی.

اشََََارهای بََه اخََتََالف قََرائََت مََوجود در آن

بنابراین،یکی از مسَََتندات منابع دانش قراءات در

نکردهانَد(ابنسَََلیمان ،بیتا ،ج ،9ص 918؛ ابنجبر،

توجیه قرائت «غفرُفَةً» به ضَم ،تفسیریاست که از آیه

بیتا ،ج ،9ص 18؛ سََدوس َی9411 ،ق39 :؛ ابوحمزه

ارائه شَدهاسََت ،چون در تفسَیر آیه گفته شدهاست:

ثمالی9308 ،ق ،ص .)11

باید «غفرُفَةً» خواند تا

در قرن سَوم نیز از اختالف قرائت آیه در تفاسَیر

باشد .در همین راستا باید گفت :در

صََحبتی نمیشََود(صََنعانی9491 ،ق ،ج ،9ص .)30

«إال من اغترف کفاً من ماء» ،پ
اسم به معنای آ

کتب لغت «غفرُفَةً» اسم برای آ
آ

نیست ،بلکه بر مقدار

داللت دارد .از سَوی دیگر در تفسیر ذکر شده از

آیَه واژه «کفَّاً» خود تأییدی بر این نکته اسَََت که
«غفرُفَةً» مقداری از آ

دسََت قرار

اسََت که در ک

میگیرد .البته باید دید این تفسََیر از آیه توسَََ چه
کسی و در چه زمانی ارائه شدهاست که در قرائت آیه
اثر گذاشَتهاست؟ بههمین منظور بررسی آراء مفسران
قرآنکریم از قرن اول تا کنون ضروری بهنظر میرسد.

تنها در تفسَیر معانیالقرآن ،فراء در ذیل آیه  11سوره
طَه به تفاوت معنایی واژه «غَرفة» و «غفرفَة» اشَََاره
نموده و مینویسَََد«« :إلَّا من اغترف غرفَة بیده» و
«غرفة» .و الغرفة :المغروف ،و الغرفة :الفعلة .و کذلک
الحسَََوة و الحسَََوة و الخطوة و الخطوة و األکلة و
األکلة .و األکلة المأکول و األکلة المرّة .والخطوة ما بین
القدمین ف المشی ،و الخطوة :المرّة .و ما کان مکسورا
فهو مصَََدر مثل إنه لحسَََن المشَََیة و الجلسَََة و
القعد»(فراء ،بیتا ،ج ،9ص.)911
در قرن چهارم ،طبری در تفسََیر جامعالبیان بحث

« -3غُرفة» و «غَرفَة» در کالم مفسران

اختالف قرائَت را برای اولین بار مطرح کردهاسَََت.

در این بخش ،این سؤال مطرح میشود که آیا سیر

وی ابتدا به اختالف قراء در قرائت واژه مذکور اشََاره

نگَارش تفَاسَََیر در قرون متفاوت ،در نحوهی نقل

نموده و معََانی هر یَک از وجوه قرائی را توضَََیا

قرائت صََحیا میتواند مؤثر باشََد؟ برای این منظور

میدهد« :فقرأه عامة قراء أهلالمدینة و البصرة« :غرفة»

الزم است نگاهی جامع به تفاسیر شیعه و اهلسنت از

بنصَََب الغین من الغرفَة ،بمعن الغرفة الواحدة ،من

قرون اولیه تا حال صورت گیرد که متأسفانه ،این سیر

قولَک :اغترفَت غرفَة ،و الغرفَة هی الفعل بعینه من

تاریخی نشان دهنده نتای خوبی از این رخداد قرائتی

االغتراف .و قرأه آخرون بَالضَََم ،بمعن  :الماء الذی

نیسََت .بهمنظور تکرار مطالب مذکور در تفاسََیر که

یصَََیر فی ک

المغترف ،فَالغرفة االسَََم ،و الغرفة

بهعنوان ادله ترجیحیک قرائت بر قرائت دیگر اسََتناد

المصدر»(طبری9499 ،ق ،ج ،9ص )319وی در ادامه

شَده ،بهطور مختصَر به سَیر تاریخی تفاسیر در باره

با دالیلی که مطرح میکند قرائت به ضََم غین «غفرفَة»

به تحلیل ادله و

را برتر دانسََته و مینویسََد« :و أعجب القراءتین فی

قرائت واژه «غرفة» اشاره کرده ،سپ
نقد آن پرداخته میشود.

ذلک إلی ضَََم الغین فی الغرفة بمعن  :إال من اغترف

بررسی زبانشناختی قرائت واژه «غرفة» در آیه «إَلَّا مَنَ اغُتَرَفَ غفرُفَةً بَیَدَهَ» 0

کفَاً من ماء ،الختالف غرفة إذا فتحت غینها ،و ما هی

قرن ششم مینویسد« :قرأ ابن کثیر و نافع و أبو عمرو:

له مصدر و ذلک أن مصدر اغترف اغترافة ،و إنما غرفة

«غرفة» بفتا الغین ،و قرأ ابن عامر و عاصم و حمزة و

مصدر غرفت ،فلما کانت غرفة مخالفة مصدر اغترف،

ی بضمّها ،قال الزجّاج :من فتا الغین أراد المرّة
الکسائ ّ

کانت الغرفة التی بمعن االسَم عل ما قد وصفنا أشبه

الواحدة بالید ،و من ضمّها أراد مل ء الید .و زعم مقاتل

منهَا بَالغرفة التی هی بمعن الفعل»(طبری9499 ،ق،

أن الغرفة کان یشَََر

منها الرجل و دابّته و خدمه و

ج ،9ص )319سخن طبری الهامگرفته از کسایی است.

المفسَََرین :لم یرد به غرفة
ّ
یمأل قربتَه .و قال بعا

با توجه به این که کسَََایی از قاریان بغداد بوده و

الک ّ ،و إنمَا أراد المرّة الواحَدة بقربَة أو جرّة أو ما

مدتی را در ری زیسَََته اسَََت و با عنایت به این که
طبری سی و پن سال پ

از کسایی متولد شده و در

ری و بغداد نیز سَََاکن بودهاسَََت ،از اینرو احتمال
میرود که طبری تحت تأثیر آراء کسایی که در این دو
شهر رواج داشته ،قرارگرفته و قرائت «غفرفَة» به ضم را
برگزیدهاست.
از دیگر تفاسیر قرن چهارم تفسیر سمرقندی است
که به صورت مفصل به مبحث اختالف قرائت پرداخته
و تفاوت معنایی را که مفسََران برای هر دو وجه بیان
نمودهاند مطرح کرده اسََت؛ اما خود وجهی را اختیار
نکرده اسََت .وی میگوید« :قرأ ابن کثیر و نافع و أبو
عمرو «غرفة» بنصَََب الغین و قرأ الباقون برفع الغین
فمن قرأ بالنصََب یکون مصََدر غرفة أی مرة واحدة
بالید و من قرأ بالضََم هو ملء الک

در تفاسَََیر معاصَََر نیز این بحث چندان جدی
دانسََته نشََده و تنها به نقل اختالف قرائت بسََنده
کردهاند یا در برخی موارد حتی به اختالف قرائت هم
اشارهای نکردهاند(طباطبایی9490،ق ،ج ،9ص.)449
بررسَی سَیر تاریخی تفاسیر ،ذیل آیه مورد بحث
نشَََان میدهَد تنهَا فردی کَه «غفرفة» را به «إال من
اغترف کفاً من ماء» تفسیر کردهاست ،طبری میباشد و
قبل از طبری در هیچ منبعی این جمله دیده نمیشود.
این موضَََو حکَایَت از این دارد کَه مسَََتندات
دانشَََمندان احتجاج قراءات ،همگی برگرفته از اقوال
قاریان نیسَََت و گاه خود از تفاسَََیری چون طبری
اسََتفاده نموده و جمالت تفسَیری مفسرین را دلیلی
براییک وجه قرائی شمردهاند.

وهو اسََم الماء

مثَل الخطوة و الخطوة قَال بعا المفسَََرین الغرفة
بک

أشبه ذلک»(ابن جوزی9499 ،ق ،ج ،9ص.)991

واحدة و الغرفة بالکفین و قال بعضََهم کالهما

لغتَان و معنَاهَا واحد»(سَََمرقندی ،بیتا ،ج ،9ص
.)981
در تفاسیر قرون بعد هیچ نکتهی جدیدی در بحث

 -4تحلیل آراء منابع دانش لغت ،قرائت و تفسیر
نکته قابل توجه در بررسََی معاجم این اسََت که
اختالف معنایی واژه «غفرفة» به ضََم غین و «غَرفة» به
فتا غین به یون
هََمََان یَون

و فراء نسَبت داده میشود .یون
بن حبی َب اسََََت کََه اسَََتََاد

قرائی و زبانشَََناختی واژهی «غرفة» به فتا و ضَََم

سَََیبویهاسَََت(سَََیبویه9491 ،ق ،ص .)98وی از

حرف اول دیَده نمیشَََود جزء آن کَه بَه نقل آراء

شََاگردان ابوعمروبن العالء اسََت(مدرس9311 ،ش،

گذشََتگان بسنده کنند .به عنوان نمونه ابن جوزی در

ج ،9ص .)993وی در شََأن اسََتاد خود ،ابوعمرو بن

 8دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشهای زبانشناختی قرآن» ،سال چهارم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان  ،9314پیاپی 8

العالء میگوید« :اگر کسی شایسته آن باشد که به رأی

که به صََورت مفصََل اختیار قرائت را بیان نموده و

و گفتَهاش در هر چیزی عمَل شَََود ،یقینا ابوعمرو

حتی بَا دالیلی بَه اختیَاریک وجه از قرائت پرداخته

خواهَد بود»(ابنکثیر ،بیتَا ،ج 3ص )943با توجه به

اسَت .با توجه به اسَتداللی که پیشتر ذکر شد دور از

نزد ابوعمرو و ارادت خََاص وی بََه

واقع نیسَََت که طبری تحت تأثیر آراء کسَََایی قرار

ابوعمرو جای تعجب نیست که وی قرائت ابوعمرو را

گرفتَه و قرائت «غفرفَة» به ضَََم را برگزیده باشَََد.

بر سایر قراء ترجیا داده و با توجه به سخنان ابوعمرو

بنابراین باز هم آراء مفسََران در تفاوت واژه «غفرفة» و

بَه بیَان اختالف دو واژه «غفرفَة» و «غَرفة» پرداخته

«غَرفة» و برترییک وجه از قرائت بر وجه دیگر نشأت

باشَََد .نکته قابل ذکر این اسَََت که سَََخن یون

گرفته از آراء قاریان است و دالیلی را که در ترجیا و

نمیتواند حجت باشد؛ زیرا وی از نحویان است نه از

برتریی َک وجََه بر وجوه دیگر ذکر میکننََد ،همََه

علمََای دانش لغََت و سَََیبویَه تنهََا نحو را از وی

مسَََتنَداتیاسَََت کَه در کتَب توجیه قراءات ذکر

فراگرفََت و لغََت را از اخفش آموخََت(سَََیبویَه،

شدهاست.

شَََاگردییون

9491ق ،ص .)98قابل ذکر است که یون

و ابوعمرو

هر دو بصری هستند.

 -5نقد و بررسی مستندات هر یک از وجوه قرائی

در مورد فراء نیز باید گفت :یحیی بن زیاد اقطع از

چنانکه بیان شد قراء سبعه در قرائت واژه «غرفة»

عربی

در آیه  941سََوره بقره اختالف نموده و قراء کوفه و

زیاد برده میشود .فراء ،شاگرد کسائی و مربی فرزندان

شام آن را به ضم «غفرفة» و قراء بصره و حرمین آن را

مأمون بودهاسََت(افندی ،بیتا ،ج ،9ص391؛ صََدر،

به فتا «غَرفة» قرائت نمودهاند .از میان قراء سبعه ،تنها

بیتا ،ص .)911با توجه به این که فراء شاگرد کسایی

کسَََایی و ابوعمرو دالیَل و مسَََتنداتی را در تأیید

اسَت و از میان قاریانیکه «غفرفة» را به ضم خواندهاند

قرائَت خود ذکر کردهاند .کسَََایی میگوید« :اگر به

تنها کساییاست که توجیهاتی را ذکر میکند و بر این

جََای «اغَتَرف» فَعََل «غََرَف» بَود من «غَرفََة»

موضََو پافشََاری دارد ،بعید نیسََت فراء رأی استاد

میخوانََدم»(ابنمنظور ،9110 ،مََاده غرف) .سَََخن

خود را نقَل نموده بَاشَََد؛ بنابراین باز هم اختالف

کسََایی داللت بر این موضََو دارد که مصدر باید با

معنَای دو واژه «غفرفَة» و «غَرفََة» به قراء برمیگرد.

فعل خود مطابقت داشََتهباشََد .این سََخن با تکیه بر

شَایان ذکر اسَت که کسایی از قراء کوفه و یحیی بن

سَایر آیات قرآنکریم قابل نقد اسََت .بررسی مصادر

زیاد نیز از مفسران کوفیاست.

در قرآن نشََان میدهد در بسََیاری از موارد ،مصََدر

علمای لغت و نحو اسَََت .نامش در کتب اد

اما مفسَََران از قرن اول تاکنون چندان به اختالف

مجرد برای فعَل مزیَدیا عک

آن بهکار رفتهاسَََت

قرائَت این آیه نپرداخته و گویا بحث اختالف قرائت

بهعنوان نمونه در آیه شََریفه «وَاللَّهف أَنبَتَکفم مِّنَ الُأَرُضَ

را در آن مهم ندانسَََتهاند و سَََعی نموده تنها با بیان

نَبَاتًا»(نوح )90:فعل از با

افعال اسََت اما مصََدر آن

اختالف قرائت آیه بدون آنکه توضَََیحی در اینباره

«نباتا» مصدر فعل مجرد است و اگر قرار بود بین فعل

بدهند از آن بگذرند از میان مفسََران تنها طبری است

و مصدر آن هماهنگی وجود داشته باشد ،باید «إنبات»

بررسی زبانشناختی قرائت واژه «غرفة» در آیه «إَلَّا مَنَ اغُتَرَفَ غفرُفَةً بَیَدَهَ» 1

ذکر میشد .بنابراین نمیتوان به این موضو تکیه کرد

در تفَاوت این دو واژه بَه قول لغتپژوهان اسَََتناد

که چون فعل «اغترف» اسَََت حتما باید مصَََدر آن

نکرده و تمام اقوال قاریان را مورد بررسی قرار داده و

«اغتراف» باشََد نه «غَرفة» .در برخی از منابع احتجاج،

نتیجه گرفتهاند بین این دو کلمه تفاوت است حتی در

تفسیر طبری از آیه «إال من اغترف کفاً من ماء» مستند

کتب لغت نیز به اقوال قاریان استناد شدهاست.
البته ابوعمرو ،در بیان شرححال خود به شعری از

قرائت «غفرفَة» به ضم قرار گرفتهاست؛ درحالی که این
جمله نمیتواند اثبات کند که «غفرفَة» اسَََم برای آ

عر

اسَت ،بلکه تنها نشان میدهد «غفرفَة» مقدار اندکی از

فتا باشََد .البته در شََعری که ابوعمرو به آن اسََتناد

آ

اسَََتناد میکند که میتواند داللت بر قرائت به

در دست است.

میکند ،واژهی «غَرفة» بهکار نرفتهاست وی «فَرجة» را

ابوعمرو بصَََری ،از قاریان طرفدار قرائت «غَرفة»

که با فتحه اسََتعمال شََده ،دلیلی بر قرائت «غَرفة» به

در تأیید قرائت خود به دو موضو استناد میکند .وی

فتا دانسََتهاسََت .در همین راسََتا باید گفت :زمانی

معتقد اسَت« :آن چه در دست است «غَرفة» و آن چه

اسََتناد ابوعمرو به شََعر میتوانست محکم و مستدل

در ظرف اسََت «غفرفة» نامیده میشََود»(ابن خالویه،

باشَََد که به ابیاتی اسَََتناد کند که «غَرفة» به فتا به

9499ق ،ص11؛ ابن زنجله9419 ،ق ،ص .)941سخن

معنای آبی باشََد که در دسََت قرار دارد یا ابیاتی که

ابوعمرو ،شَََاهَدی در منَابع لغوی ندارد .مطالعه و

نشَََان دهَد بَه مقدار آ

درون ظرف «غفرفة» گفته

بررسَی کتب لغت نشََان میدهد ،لغتپژوهان چندان

شدهاست .هیچیک از قراء یا منابع لغوی و تفسیری به

تمایلی به تفاوت گذاشََتن بین این دو کلمه نداشته و

استناد نکردهاند.

اشعار عر

تا حدودی معتقدند «غفرُفَةً» و «غَرُفَةً» دو لغتاند و از

با توجه به آنچه بیان شََد دالیل و مسََتندات هر

نظر معنَایی بَا هم تفاوتی ندارند(ابنمنظور9110 ،م؛

دو وجه قرائی قابل نقد اسََت و نمیتواند پشََتوانه و

جوهری9111 ،م؛ زبیدی9494 ،ق؛ فراهیدی9411 ،ق،

مسََتند محکمی در ترجیحیکی از وجوه قرائی باش َد.

مَاده غرف) .برخی از مفسَََرین نیز بَا لغَتپژوهان

بهنظر میرسَََد آیات قرآن ،روایات و اشَََعار عر

همرأیاند و این دو واژه را به یک معنا میدانند(طوسی،

میتوانَد مسَََتنَد و دلیل ترجیحیکی از وجوه قرائی

بیتَا ،ج ،9ص .)914در کتب لغت پ

از بیان اینکه

این دو واژه میتواند به یک معنا باشََد ،با الفا «قیل»

باشد.
جسََتجو در اشََعار عر

نشََان میدهد در شََعر

و «یقال» معانی که در مورد این دو واژه و تفاوت آنها

شاعران دوره جاهلیت و عباسی واژه «غفرفة» یا «غَرفة»

بیانشدهاست ،مطرح میشود .اینکه تفاوت معنایی این

به معنای آ

اسَتعمال نشَدهاست و تنها در دو مورد

دو واژه با فعل مجهول قیل و یقال بیان شََده نشان از

واژه «غفرفة» دیده میشود که آن هم به معنای مکان و

این دارد که لغویان خود در تمایز معنایی این دو واژه

بلندیاست.

قطعیَت و یقین نَداشَََتنَد .بهنظر میرسَََد قاریان

غَلَبَ اللَیالی خَل َ آلَ مفحَرِّق

قرآنکریم ،اولین کسَانی باشند که بین واژه «غفرُفَةً» و

وَ کَما فَعَلنَ بَتفبَّع وَ بَهَرقَلَ

«غَرُفَةً» تفاوت قائل شَدهاند؛ زیرا هیچیک از مفسران

الَّذیأَلفَینَهف

و َغَلَبنَ

أَبرَ َهةَ

 91دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشهای زبانشناختی قرآن» ،سال چهارم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان  ،9314پیاپی 8

قَد کانَ خفلِّدَ فَوقَ غفرفَةَ مَوکَلَ
(ابن ابیربیعه9111 ،م ،ص)10

 .3برخی دیگر از روایات داللت بر مقداری از آ
دارد که در دست قرار میگیرد« :سَأَلَا أَبَا جَعُفَر( ) عَنُ

ظَهرَ المَطَیَّةَ ظَلُّهف

َسََت أَوُ تَوُر فَیهَ مَاءٌ
فضََوءَ ر فَسََولَاللَّهَ ص فَدَعَا بَط ُ
و ف

عَنهف الرَداءف المفحَبَّرف

َصََبَّهَا عَلَ وَجُهَهَ
فَغَمَ َ یَدَهف الُیفمُنَ فَغَرَفَ بَهَا غفرُفَةً ف َ

و َأَعجَبَها مَن عَیشَها ظَلُّ غفرفَة

فَغَسَلَ بَهَا وَجُهَهف ثفمَّ غَمَ َ کَفَّهف الُیفسُرَى فَغَرَفَ بَهَا غفرُفَةً

و َرَیّانف مفلتَ ُّ الحَدائَقَ أَخضَرف

فَأَفُرَغَ عَلَ ذَرَاعَهَ الُیفمُنَ فَغَسََََلَ بَهَا ذَرَاعَهف مَنَ الُمَرُفَقَ

قَلیالً عَل
سَوى ما نَف

(ابن ابیربیعه ،بیتا ،ص.)01

إَلَ الُکَ ِّ لََا یَرفدُّهََا إَلَ الُمَرُفَقَ ثفمَّ غَمَ َ کَفَّهف الُیفمُنَ

در شعر اول« ،غرفة» نام مکانیاست در کوه موکل

صََنَعَ بَهَا
فسََرَى مَنَ الُمَرُفَقَ وَ َ
فَأَفُرَغَ بَهَا عَلَ ذَرَاعَهَ الُی ُ

که در یمن واقع شَدهاسَت و در شعر دوم «غرفة» به

ل َک ِّف َه
َسَاَ رَأُسَهف وَ َق َد َم ُی َه َب َب َل َ
صَنَعَ بَالُیفمُنَ ثفمَّ م َ
مَثُلَ مَا َ

معنای آسَََمان هفتم اسَََت؛ بنابراین ابیاتی که بتواند

لَمُ یفحَُدَُْ لَهفمََا مََاءً جََدَیداً»(کلینی9388 ،ش ،ج،3

شََاهد و مسََتند یکی از وجوه قرائی باشََد ،وجود

ص )91این روایت نشَََان میدهد« ،غرفة» به معنای

نَدارد .منبع دومی کَه میتواند در تأییدیکی از وجوه

مقدار آبی اسََت که در ک

یک دست قرار میگیرد؛

قرائی مؤثر باشََد ،روایات اسََت .روایات در اینباره

زیرا میگوید« :ثفمَّ غَمَ َ کَفَّهف الُیفسُرَى فَغَرَفَ بَهَا غفرُفَة»

چند مطلب را تأیید مینماید:
 .9برخی روایات داللت دارد که اغتراف و اشرا
به یک معنا نیست« :وروی عن أبی عبداهلل(علیهالسالم)

دست راست خود را در آ

فروبرد و مقداری از آ

را برداشت.
 .4برخی از روایات داللت دارد که «غرفة» اسَََم
نیسَََت ،بلکه به معنای مقدار اندکی از آ

أنه قال« :القلیل الذین لم یشََربوا و لم یغترفوا ثالثمائة

برای آ

و ثالثَة عشَََر رجال ،فلما جاوزوا النهر و نظروا إل

اسَََت کَه رفع عطش میکنَد :در بیَان واقعه کربال

جنود جالوت قال الذین شَََربوا منه :ال طاقَةَ لَنَا الُیَوُمَ

آمدهاسََت« :فلما أراد أن یشََر

بَجالفوتَ وَ جفنفودَهَ و قال الذین لم یشَََربوا :رَبَّنا أَفُرَغُ

عطش الحسَََین وأهَل بیتَه فرم الماء و مأل القربة

ُصَََرُنا عَلَ الُقَوُمَ
صَََبُراً وَ ثَبَِّتُ أَقَُدامَنَا وَ ان ف
عَلَیُنَا َ

وحملهَا عل کتفه األیمن و توجه نحو الخیمة فقطعوا

ن»(کلینی9388 ،ش ،ج ،8ص391؛ بحرانی،
الُکََا َفرَی َ

علیََه»(مجلسَََی9414 ،ق ،ج ،40ص)49؛ زیرا اگر

9491ق ،ج ،9ص)010
 .9برخی دیگر از روایات داللت بر این موضَََو
دارد که «غفرفة» به معنای مقداری اندك اسََت« :و قد
سَََأله طاوسالیمانی ،قال :فأخبرنی عن شَََی ء قلیله

«غرفة» اسَََم برای آ

غرفة من الماء ذکر

بود دیگر صَََحیا نبود ،گفته

شود «من الماء» بنابراین «غرفة» بر مقدار اندکی از آ
داللت دارد.
مطالعه و بررسَََی روایات ،اعرا

واژه «غفرفة» به

حالل و کثیره حرام ،ذکره اهلل عز و جل فی کتابه؟ قال:

فتا یَا ضَََم را تأیید نمیکند و تنها نشَََان میدهد

«نهر طَالوت قَال اهلل عز و جَل :إَلَّا مَنَ اغُتَرَفَ غفرُفَةً

گویند که معموال به اندازه

بَیَدَهَ»(مجلسی9414 ،ق ،ج ،91ص.)901

«غرفَة» بَه مقداری از آ
یک ک

دست است ،اما از روایات ،مطلبی که داللت
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بر قرائَت واژه «غرفَة» و یَا تفاوت معنایی بین واژه

در جملهی سوم «إَالَّ مَنَ اغُتَرَفَ غفرُفَةً بَیَدَهَ» پ

«غفرفة» و «غَرفة» باشد ،وجود ندارد.

جمله «طعم» و «شَر » واقع شَدهاست .ترتیب قرار

راه سومی برای ترجیا اعرا

از دو

واژه «غرفة» میماند

گرفتن این سَََه واژه در کنَار هم بیانگر نکته ظریفی

و آن سََیاق آیه مورد بحث اسََت ،که در ذیل به آن

اسََت؛ زیرا از لحا ادبی «اغتراف غرفة» اسََتثناء از
جملَه «شَََر

پرداخته میشود.

آ » اسَََت و بَاید پ

از آن قرار

َصَََلَ طَالفوتف بَالُجفنفودَ قَالَ إَنَّ اللّهَ مفبُتَلَیکفم
«فَلَمََّا ف َ

میگرفت .چینش سه جمله به ترتیب نشان میدهد که

بَنَهَر فَمَن َشَََرَ َ مَنَُهف فَلَیُ َ مَنِّی وَمَن لَّمُ یَطُعَمُهف فَإَنَّهف

لشکریان طالوت هر چند همه با طالوت و از او بودند،

مَنِّی إَالَّ مَنَ اغُتَرَفَ غفرُفَةً بَیَدَهَ فَشَرَبفواُ مَنُهف إَالَّ قَلَیالً مِّ ُن فه ُم

اما باطن آنها غیر از ظاهرشََان بود ،و با یک آزمایش

فَلَمَّا جَاوَزَهف هفوَ وَالَّذَینَ آمَنفواُ مَعَهف قَالفواُ الَ طَاقَةَ لَنَا الُیَوُمَ

واقعیت ها روشَن م شد ،و آن آزمایش نهرى بود که

بَجَالفوتَ وَ جفنودَهَ قَالَ الَّذَینَ یَظفنُّونَ أَنَّهفم مُّالَقفو اللّهَ کَم

در مسَََیر حرکتشَََان واقع شَََده بود ،زیرا آن نهر

مِّن فَئََة قَلَیلََة غَلَبََتُ فَئََةً کَثَیرَةً بََإَذُنَ اللَّهَ وَ اللّهف مَعَ

مشََخص میکرد که چه کس با طالوت ،و چه کس
بیگانه از اوسََت .هر ک

الصَّابَرَینَ»(بقره)941:
آیه مورد بحث از سَََه واژه «شَََر »« ،طعم» و

بیگانه شد و هر ک

از آن نهر نوشید از طالوت

لب از آن تر نکرد صداقت خود

«اغتراف» سََخن میگوید .در کتب لغت «طَعَمَ طعما»

را در همراهی با طالوت به اثبات رساند .اما جمله « َإلَّا

به معنای «چشیدن» و «خوردن» آمدهاست .در «العین»

مَنَ اغُتَرَفَ غفرُفََةً بَیََدَهَ» کَه پ

از آن دو جمله قرار

ذکر شَده که گاهی «طَعَمَ» به معنای «خوردن» نیست،

گرفتهاسَت ،داللت بر این ندارد که این طائفه سوم از

بلکه به معنای «چشََیدن» اسََت(فراهیدی9411 ،ق،

طالوت بودند ،چون زمانی این داللت را داشَََت که

ماده طعم) .أزهری در تهذیب اللغة؛ «طَعَمَ( طعماً)» را

بالفاصََله پ

از جمله «فَمَن َشََرَ َ مَنُهف فَلَیُ َ مَنِّی»

به معنای «چشیدن»« ،شهوت» و «عقل» آوردهاست .در

واقع میشَََد ،امَا این جمله بعد از ذکر هر دو طائفه

همین راستا لفظ «ذو طعم» را به دو معنای «شهوتران»

آمده ،و معلوم اسََت که این اسََتثنا و اخراج از طائفه

و «خردمند» ذکر کردهاسَت .ایشَان به آیه  941سوره

اول ،تنها باعث م شََود که طائفه سََوم داخل و جزء

بقره نیز اشارهکرده و تأکید میکند که فعل «لم یطعمه»

طائفه اول نباشند ،نه اینکه داخل در طائفه دوم باشند،

در این آیه به معنای «لم یذقه» اسَت .در ادامه تصریا

و الزمه این سََخن آن اسََت که آیه شََریفه خواسََته

میکند که لفظ «طعم» هرگاه به معنای «چشیدن» باشد،

لشَکریان طالوت را با دو آزمایش به سه طائفه تقسیم

میتواند هم بر خوردنیها و هم بر نوشیدنیها ،اطالق

کنَد .اول آنهَای کَه از طالوت نبودند ،چون از نهر

را

نوشَََیدند ،دوم آنهای که از وى بودند چون از نهر

شَََود .برای مثََال« :لم یطعم المََاء» ،یعنی آ
نچشید(ازهری9110 ،م ،ماده طعم).

در آیه مورد بحث واژه «طعم» و «شَََر » در دو

ننوشیدند ،سوم کسانی که مردد بودند ،و وضعشان در
آزمایش نهر معلوم نشََد ،چون مشت آ

برداشتند و

جمله «فَمَن َشَََرَ َ مَنُهف فَلَیُ َ مَنِّی» «وَ مَن لَّمُ یَطُعَمُهف

نوشیدند ،و آزمایش دیگر وصفشان را روشن م کند،

فَإَنَّهف مَنِّی» در کنار هم واقع شده و کلمه «اغترف غرفة»

و آن این اسَََت که اگر در حال جنگ به خدا اعتماد
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نموده ،در برابر دشَََمن مقََاومََت کننََد از طََالوت
خواهند شََد ،و اگر دچار قلق و اضََطرا

آ

درون دست است و باید «غَرفة» خوانده شود؛ اما

شََوند ،از

کسَایی از قاریانی است که «غفرفة» خوانده و استدالل

طَائفه دوم خواهند گردید(عالمه طباطبایی9490 ،ق،

میکنَد بَه فعَل «اغترف» که مصَََدر آن نمیتواند،

ج ،9ص .)449

«غَرفة» باشََد .مطالعه و بررسََی این واژه در معاجم

با توجه به تفسَیری که از آیه شریفه شد ،میتوان

نشَََان میدهَد ،لغتپژوهان تفاوتی بین این دو واژه

نتیجه گرفت «غرفة» به هر اعرابی که در اینجا قرائت

قائل نیسَََتند و در برخی موارد هم که به بیان تفاوت

شَََود بر یَک نکته داللت دارد و آن به معنای اندك

و فراء اسَََتنََاد

آبیاسَت که در ک

دو کلمََه میپردازنََد بََه قول یون

یک دست قرار میگیرد؛ زیرا در

میکنند .یون  ،شَاگرد ابوعمرو بصری و فراء شاگرد

با توجه به دو

کسایی است ،بنابراین قول لغتپژوهان در تفاوت این

واژه «شر » و «طعام» که در کنار آن قرار گرفتهاست،

دو واژه به قراء سََبعه بر میگردد .مفسََران قرآنکریم

مقداریاسَََت که تنها از انسَََان رفع عطش نموده و

نیز آنچَه را بیان میکنند ،همان سَََخنان منابع دانش

نمیکند؛ زیرا در برابر این کلمه ،واژه

قراءات اسََت .تنها طبری برای اولین بار «غفرفة» را به

«شَََر » قرارگرفته که به معنای نوشَََیدن همراه با

«إال من اغترف کفاً من ماء» تفس َیر میکند که ابوزرعه

شدن است .همچنین با توجه به اینکهیکی از

با توجه به تفسََیر طبری از این واژه اسََتدالل میکند

معانی «طعم» چشَیدن اسَت ،میتواناز سیاق این سه

که «غفرفة» اسَمی برای آ

اسَت .البته سخنان طبری

فعل نتیجه گرفت که «اغترف غرفة» از «شر » کمتر و

نیز الهام گرفته از کسََایی است و همان دالیل کسایی

از «طعم» بیشَتر است .با توجه به این موضو «غرفة»

را در ترجیا قرائت ذکر میکند .مستنداتی که در منابع

است

احتجَاج قراءات در تأیید هر یک از وجوه قرائی ذکر

یَک دسَََت جَا میگیرد و بَا توجه به

شَده ،قابل نقد است .استعمال عر  ،روایات و آیات

نکرهبودن واژه «غرفة» و سَََیاق آیه که «شَََر » را

قرآنکریم میتواند معنای «غرفة» را روشََن و بهعنوان

ممنو کرده است ،نتیجه میشود «غرفة» تنها بر یکبار

دالیلی متقن در تَأییدیکی از وجوه قرائی باشَََد .در

ادامه آمدهاست« :بیده» و این میزان آ

انسان را سیرا
سَیرا

به هر وجهی که خوانده شَود تنها اندکی از آ
کَه در ک

نوشیدن آ

در ک

اشَعار عر  ،واژهای که در آن «غفرفة» بهکار رفتهباشد

دست نیز داللت دارد.

وجود ندارد .در روایات ،به نحوه قرائت آیه و تفاوت
نتيجه

معنایی این دو کلمه اشارهای نشدهاست و روایات تنها

واژه «غفرفَة» در آیَه شَََریفه به دو وجه قرائت

معنَای واژه را روشَََن مینماید .با توجه به روایات

شدهاست .ابوعمرو از طرفداران قرائت «غَرفة» به فتا

«غفرفَة» مقَدار اندکی از آ

یک

معتقد اسَََت «غفرفة» و «غَرفة» از لحا معنایی با هم

دست قرار میگیرد .سیاق آیه نیز نشان میدهد «غرفة»

متفَاوتند .مقدار آبی که در دسَََت قرار دارد «غَرفة»

در آیه مورد بحث به معنای میزان و مقدار آبیاست که

نامیده میشَود و به آبی که درون ظرف است« ،غفرفة»

یک دست قرار دارد و تنها رفع عطش میکند

گویند و از آن جهت که در آیه «بیده» آمده پ

مراد

در ک

بر خالف شََر

آ

اسَََت که در ک

که انسََان را سََیرا

میکند.

بررسی زبانشناختی قرائت واژه «غرفة» در آیه «إَلَّا مَنَ اغُتَرَفَ غفرُفَةً بَیَدَهَ» 93

بنابراین س َیاق آیه و روایات معنای «غفرفة» را روشََن

 .1ابندفرَیََد ،محمََد بن حسَََن(9491ق) ،جمهرة

نموده ،امَا نحوه قرائَت آیَه ،هیچیَک از دو وجه را

اللغة ،ترتیب و تصحیا :عادل عبدالرحمن بدوی،

تأیید نمیکنند .در مورد قرائت واژه به فتا و ضم باید

مشََهد ،بنیاد پژوهشهای اسََالمی آسََتان قدس

گفَت :قرائَت قَاریَان همگی مبتنی بر روایت نبوده،

رضوی.

بلکَه گَاه قاری تحت تأثیر عوامل گوناگون از جمله
روایَت ،نحو ،رسَََم و  ...قرائتی را برای خود جََایز

 .91ابن زنجلََه ،عبََدالرحمن بن محمََد(9419ق)،
حجة القراءات ،بیروت :مؤسسه الرساله.

میدانسَته که این قرائت در پارهای از موارد بر اساس

 .99ابنسَکیت،یعقو بن اسََحاق(9101م) ،اصالح

اختیَار و گزینش و مروی َات و در پََارهای از موارد

المنطق ،تحقیق :احمد محمد شََاکر و عبدالسالم

اجتهاد شََخص قاری با تکیه بر قواعد زبان و رسََم

محمد هارون ،قاهره :دارالمعارف.

الخ و  ...بوده است.
منابع

 .9قرآن کریم.
 .9ابَن ابَیربَیَعََه ،عمر(بیتََا) ،دیوان عمرو بن
أبیربیعه ،بیروت ،دار القلم.
 .3ابن ابیربیعََه ،لبی َد( 9111م)  ،دیوان لَبی َد بن
أبیربیعه العامَری ،بیروت ،دار الفکر العربی.
 .4ابن جبر ،مجاهد(بیتا) ،تفسیر مجاهد ،بیجا ،بینا.

 .0ابن جزری ،محمَد بن محمَد(بیتا) ،النشَََر فی
القراءات العشَََر ،تحقیق :علیمحمَد الضَََبا ،
بیروت ،دارالکتب العلمیة.

 .1ابنجوزی ،عبََدالرحمن بن علی(9499ق) ،زاد
المسَََیر فی علم التفسَََیر ،بیروت ،دارالکتََا
العربی.

 .0ابنخالویة ،حسین بن احمد(9499ق) ،الحجة فی
القراءات السَََبع ،تحقیق :دکتر عبدالعال سَََالم
مکرم ،بیروت ،موسسه الرسالة ،چاپ دوم.

 .99ابنسَََلیمَان ،مقَاتل(بیتا) ،تفسَََیر مقاتل بن
سلیمان ،بیروت ،دار احیائ التراْ العربی.

 .93ابنفَارس ،احمد(9491ق) ،معجم مقایی

اللغه،

تحقیق :عبَدالسَََالم محمد هارون ،بیروت ،دار
الجیل.

 .94ابنقتیبَه ،عبداهلل بن مسَََلم(9318ق) ،تفسَََیر
غریبالقرآن ،تحقیق :سَََید احمد صَََقر ،بیروت،
دارالکتب العلمیة.
 .90ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر(بیتا) ،البدایة و النهایة،
اعداد خلیل شهاده ،بیروت ،دارالفکر.
 .91ابن مجَاهد ،ابوبکر احمد بن موسَََی(9188م)،
السَبعة فی القراءات ،تحقیق :دکتر شوقی ضی ،
مصر ،دارالمعارف ،چاپ سوم.
 .90ابنمنظور ،محمد بن مکرم(9110م) ،لسانالعر ،
بیروت ،دار صادر ،چاپ چهارم.

 .98ابن هشََام ،ابومحمد( ،)9191أوضََا المسََالک
إالی ألفیة ابن مالک ،دمشق ،دارالفکر.

 .8ابنخلکان ،شََمسََالدین(بیتا) ،وفیات االعیان و

9411(------------- .91ق) ،مغنی اللبی َب عن

انباء ابناء الزمان ،تحقیق :احسََان عباس ،بیروت،

کتَب االعَاریب ،تحقیق :مازن المبارك و محمد

دارالصادر.

علی حمداهلل ،قم ،دارالسید الشهداء
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 .91ابوحمزه ثمالی ،ثابت بن دینار(9308ش) ،تفسَیر
ابی حمزه ثمالی ،تهران ،نشر هادی.

 .39سَََمرقنَدی ،نصَََر بن محمَد بن احمد(بیتا)،
بحرالعلوم ،بینا ،بیجا.

 .99ابوهالل عسََکری ،حسََن بن عبداهلل(9499ق،)،

 .39سَََیبویَه ،عمروبن عثمان( 9491ق) ،الکتا  ،با

معجم الفروق اللغویََة ،قم ،موسَََسَََة النشَََر

مقََدمََه امی َل بََدیعیعقو  ،بیروت ،دارالکتََب

اإلسالمی.

العلمیه.

 .99ازهری ،ابومنصور(9110م) ،تهذیب اللغة ،تحقیق:
عبدالسالم هارون ،قاهرة ،دار العلم.

 .93ازهََری ،مََحمََد بن احمََد(9494ق) ،معََانی
القراءات ،تحقیق :عید مصَََطفی درویش و دکتر
عوض بن حمََد القوزی ،بیروت ،منشَََورات
محمد علی بیضون -دارالکتب العلمیة.

 .94افنَدی ،عبَداهلل(بیتَا) ،ریاض العلماء و حیاض
الفضََالء ،تحقیق :حسَین اشََکوری ،به کوشش
مجمود مرعشی ،قم ،مطبعة الخیام.

 .90بحرانی ،سید هاشم9491( ،ق) ،البرهان فی تفسیر
القرآن ،تهران :بنیاد بعثت.
 .91جوهری ،اسََماعیل بن حماد(9111م) ،الصحاح،
تحقیق :احمَد عبدالغفور عطار ،بیروت ،دارالعلم
للمالیین ،چاپ چهارم.

 .90راغباصفهانی ،محمد حسین(9491ق) ،مفردات
الفا القرآن ،بیروت ،دارالقلم.

 .98زبی َدی ،مرتضَََی(9494ق) ،تََاج العروس من
جواهر القاموس ،بیروت ،دارالفکر ،چاپ دوم.
 .91زجاج ،ابو اسََحاق ابراهیم بن سََری(9418ق)،
معَانی القرآن و اعرابَه ،تحقیق :دکتر عبد الجلیل
عبده الشلبی ،بیروت ،عالم الکتب.

 .31سََدوسََی ،قتاده بن دعامة(9414ق) ،الناسََخ و
المنسَوخ ،تحقیق :حاتم صََالا الضامن ،بیروت،
مؤسسة الرسالة.

 .33سَََیوطی ،جاللالَدین(9114م) ،بغیة الوعاة فی
طبقات اللغویین والنحاة ،تحقیق :محمد ابوالفضل
ابراهیم ،بیروت ،عیسی البابی.

9118(------------- .34م) ،الََمزهر فی علوم
اللغة و انواعها ،بیروت ،دارالکتب العلمیة.

 .30صدر ،حسن(بیتا) ،تأسی

الشیعه لعلوم االسالم،

تهران ،اعلمی.
 .31صَََنعانی ،عبدالرزاق(9491ق) ،تفسَََیر القرآن،
تحقیق :د .مصََطفی مسََلم محمد ،ریاض ،مکتبة
الرشد.

 .30طباطبایی ،سََید محمدحسََین(9490ق) ،المیزان
فی تفسََیر القرآن ،قم ،دفتر انتشََارات اسََالمی
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 .38طبری ،محمد بن جریر(9499ق) ،جامعالبیان فی
تفسیر القرآن ،بیروت ،دارالمعرفه.

 .31طَریَحی ،فخرالََدین محمََد(9418ق) ،مجمع
البحرین ،تهران :کتا

فروشََی مرتضََوی ،چاپ

سوم.

 .41طوسَی ،محمد بن حسن (بیتا) ،التبیان فی تفسیر
القرآن ،بیروت ،داراحیاء التراْ العربی.
 .49فراء،یحیی بن زیَاد(بیتَا) ،معانی القرآن ،مصَََر،
دارالمصریه للتالی .
 .49فراهیََدی ،خلیََل بن أحمََد(9411ق) ،العین،
تحقیق :دکتر مهََدی المخزومی و دکتر إبراهیم
السامرائی ،تهران ،دارالهجرة ،چاپ دوم.
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 .43فَیَروز آبََادی ،مََحمََد بن یعقو (9109م)،
القاموس المحی  ،قاهره ،شَََرکة مکتبة و مطبعة
مصطفی البابی الحلبی واوالده چاپ دوم.

 .44قمحاوی ،محمدصََادق(9490ق) ،طالئع البشََر
فی توجیه القراءات العشر ،مصر ،دارالعقیدة.
 .40کلینی ،محمد بن یعقو ( ،)9388اصَََول کافی،
تهران ،دارالکتب االسالمیه.
 .41مجلسَََی ،محمَد بَاقر(ق ،)9414بحَار األنوار،
بیروت ،موسسه الوفاء.

 .40مدرس ،محمدعلی(9311ش) ،ریحانه االد

فی

تراجم المعروفین بالکنیه او اللقب ،تهران ،خیام.

 .48مطهری ،مرتضَََی(9319ش) ،خَدمَات متقابل
اسالم و ایران ،تهران ،صدرا.

 .41مکی بن ابیطالب ،محمد(9414ق) ،الکشََ

عن

وجوه القراءات السبع و عللها و حججها ،تحقیق:
دکتر محییالدین رمضَََان ،بیروت ،موسَََسَََه
الرسالة ،چاپ سوم.
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