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چکیده

در مورد واژۀ «العالَمین» سؤاالتی وجود دارد که پاسخهای درخوری
نیافته اســـتث م ای اینچه را ماده ای از ریشـــ «عِلم» برای معنای
«جهانیان» یا «جهان ها» به کار رفته اســـت لغویان مســـلمان واژۀ
«ال عالَمین» را عربی ،و قرآن پژو هان غربی آن را عبری یا ســـر یانی
دانستهاند ،اما هیچکدام تفسیر روشنی برای معنای آن ارائه نچردهاند
روش این مطالعه ،تحلیل واژه براســـاؤ مؤلفه های معنایی اســـتث
نخســـت« ،العالَمین» براســـاؤ مؤلفههای آن در فرهنگهای عربی و
غیرعربی بهم اب معنا شنا سی تاریخی (درزمانی) تحلیل شده و سپس
این کار بهعنوان معناشناسی همزمانی در بافت قرآنی پیش رفته است
در پایان میان این دو روش مقایســه شــده تا روشــن شــود آیا نتیج
تحلیل درزمانی دربارۀ «العالَمین» با تحلیل همزمانی همخوانی دارد

 .1استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران ،ایران.
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براســاؤ نتیج تحقیق ،واژۀ «العالَمین» در اصــل با زبانهای ســبایی و
فینیقی ،و نیز עלם در آرامی و ܥܠܡ در ســـریانی ارتباا دارد و در
زبان عربی به واژۀ «غُام» نزدیک اســـت بهترین معنا برای واژه در
بســیاری از آیات قرآن «انســانها» ،گاهی «جوانها» (پســران) ،و در
برخی آیات «آفریدگان» استث اما افزودن مؤلف مچانی و پدیدآمدن
مع نای «ج هان» برداشـــتی م ت خر از آ یات قرآن اســــت همچنین،
برخاف دیدگاه برخی م ست شرقان ،این واژه ارتباطی با منابع یهودی
یا مسیحی ندارد
واژه های كل یدی :روابط مع نایی ،ال عالَمین ،تحل یل مؤل فه ای،
معناشناسی درزمانی ،معناشناسی همزمانی
مقدمه
در منابع لغوی و تفســیری برای واژۀ «العالَمین» دو معنا ارائه شــده اســت این دو معنا،
یچی «جهانیان» است ،یعنی آفریدگان یا ساکنانِ جهانث و دیگری «جهانها» ،یعنی جایی که
آفریدگان در آن اقامت دارند واژۀ «جهانیان» که باید جمع «جهانی» با شد ،صفت من سوبِ
مرکّب از «جهان» « +ی» نســبت اســت (دهخدا ،1377 ،ج ،5ص )7927که یاء نســبت آن
مؤلفهای فاعلی به شمار میآید اما «جهانها» این مؤلفه را ندا شته و تنها بر مخت صات مچانی
واژه داللت دارد
ترجمههای فارس ـیِ کهن (از جمله ترجم تفســیر طبریث ابوالفتوز رازیث میبدی ،یل
فاتحه )2 :و معاصـــر (از جمله فوالدندث مجتبویث مچارم) اغلب واژه را به «جهانیان» ترجمه
کردها ند و گاهی به «ج هان ها» (ج هان فرشـــت گان ،آدم یان ،پر یان ،حیوان ها و ج مادات
(مشـــچینی ،فاتحه )2 :و یا «جهانها و جهانیان» (صـــفارزاده ،یل فاتحه )2 :در ترجمههای
انگلیســی ،اغلب مؤلف مچانی واژه مورد توجه بوده و بر معنای «جهان» ت کید شــده اســت:
( worldsشـــاکرث قراییث پیچتالث یل فاتحه( Universe ،)2 :ایروینگث یل فاتحه)2 :
اما گاهی نیز معنای مخلوق ،آفریدگان و ســاکنان جهان در ترجم واژه افزوده شــده اســت،
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همانند( all Being :آربری ،یل فاتحه)2 :ث یا world's inhabitants :و حتی گاهی
به انســانها ترجمه شــده اســت the ages/generations of Men:و men in the
 )Calderini, p.52( whole worldنانچه خواهیم دید ،در تفاسیر (عربی و فارسی)،
هر دو مؤلف «فاعلی» و «مچانی» مدّ نظر مؤلفان قرار داشته است
طرح مسئله
در مورد واژۀ «العالَمین» سه سؤال وجود دارد که پاسخ لغتشناسان و مفسران مسلمان
برای آنها ـ دستکم در مورد سؤال اول و دوم ـ قانعکننده به نظر نمیرسد:
1ـ را واژۀ «عالَم» به صیغ جمعهای سالم جمع بسته شده است؟
2ـ را مادهای از ریش «عِلم» برای معنای «جهانیان» یا «جهانها» بهکار رفته است؟
3ـ آیا واژۀ «العالَمین» در تمامی آیات قرآنی به معنای «جهانیان» یا «جهانها»ست؟
نظرات قرآن پژوهان غربی – که در ادامه خواهد آمد  -نیز در این زمینه قانعکننده
نیســت آنها وزن این واژه را غیرعربی دانســته و دیدگاه لغویان مســلمان برای اثبات عربی
بودن آن را نادرست میشمارند ،اما تفسیر روشنی برای این واژه و معنای آن ارائه نچردهاند
برخی از مســتشــرقان این واژه را اصــالتای یهودی و آرامی و به معنای عصــر و دوره یا جهان
فرض کرده اند شواهدی نیز در ت یید سریانی و م سیحی بودن واژه کر شده ا ست ،اما در
این تفسیر روشن نیست که گونه بین مدت و عصر که از مفاهیم زمانی است ،با جهان که
بر مچان داللت دارد ارتباا برقرار شده ا ست عاوه بر آنچه در این تف سیر ،سؤاالت دوم و
سوم از سه سؤال باال پا سخ درخوری نیافته و نادیده گرفته شده ا ست در این مقاله تاش
شده است با توجه به مؤلفههای معنایی واژۀ «العالَمین» ،پاسخی مناسب برای این سؤاالت به
دست آید
روش تحقیق
روش تحلیل واژۀ «العالَمین» در این مقاله ،تحلیل براساؤ مؤلفههای معنایی واژه است
شـــاید این بهترین روش برای این کار باشـــد ،زیرا تحلیل این واژه برمبنای عناصـــر محور
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جانشــینی از جمله مترادفها ،متضــادها و مانند آن بســیار دشــوار اســت علت آن اســت که
«العالَمین» واژۀ منح صربهفردی در بافت قرآنی ا ست ،به این معنا که تقریبای هیچ واژۀ هممعنا
یا مت ضادی نمیتوان برای آن یافت م ای شاید فرض شود که واژۀ «دنیا» با «العالَمین» رابط
معنایی دارد ،حال آنچه در قرآن این دو واژه هیچ ارتباطی با هم ندارند« :دنیا» همواره در
برابرِ «آخرت» قرار گرفته اسـت و بیشـتر با مباحث ارزشـی و ایمانی ارتباا داردث حال آنچه
«العالَمین» در هیچ موردی با مباحث ارز شی مرتبط نی ست ،بلچه تنها مفهومی ه ستی شناختی
به هن میآورد
افزون بر روش تحلیل مؤلفه ای ،برای «العالَمین» می توان از نظری «حوزۀ معنایی» نیز
بهره برد ،که در ادامه به آن خواهیم پرداخت اما پیش از آن الزم اســـت به یک اشـــچال
دربارۀ تحلیل مؤلفهای اشــاره شــود فرانک پالمر در مباحث معناشــناســی خود ،تحلیل معنا
براســاؤ مؤلفهها را پیچیدهتر کردن مســهله دانســته اســت اســتدالل پالمر این اســت که در
تحلیل واژهها برمبنای مؤلفههای معنایی ،1باید آنها را به کمک نموداری طبقهبندی کنیم تا
معرّف نوعی «تنا سب» با شند و ت شخیص مؤلفهها آ سان گردد برای نمونه ،موجودات زنده
در زبان انگلیســی در ســه گروه متفاوت جای میگیرند man, woman, child :از طریق
نین روابطی میتوان مؤلفه هایی مانند مذکر/مؤنث ،بالغ/نابالغ ،انســـان/حیوان و غیره را
انتزاع کرد (م ای واژۀ «پسر»= انسان مذکر نابالغ)
از نظر پالمر ،نین تحلیلی در دید نخست ،شیوهای جذاب در بررسی روابط معنایی به
نظر میرسد ،ولی آنچنان مشچاتی به بار میآورد که آن را کمتر میتوان سودمند دانست
براســاؤ این نظر ،اینگونه تحلیل پیش از آنچه مســهلهای را روشــن ســازد ،تمایزات میان
واژگان را پیچیدهتر می کند برای نمونه ،تمایز میان مذکر و مؤنث ،تنها در مورد جانوران
قابل طرز اســـت ،پس باید مؤلفه جاندار نیز به تحلیل اهـــافه شـــود ،که پالمر این موارد را
افزودن «قواعد حشو» تلقی میکند (پالمر ،1366 ،ص)147-156
گر ه ا شچال پالمر در ظاهر در ست به نظر میر سد ،اما این ا شچال زیربنایی نی ست،
ا خالی از فایده باید
نانچه خود او این روش را دارای ســـودمندی اندی می داند نه کام ی
semantic component

1
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افزود که بهویژه در تحلیل تطورات تاریخی واژگان ،بررســـی مؤلفه های معنایی بســـیار
سودمند خواهد بود
در واقع ،اشچال پالمر بیشتر برای معناشناسی همزمانی قابل بررسی استث حال آنچه در
مباحث تاریخی و ادیانی اغلب نیازمند معنا شنا سیِ درزمانی و تطورات معنایی واژه در طول
تاریخ هســـتیم به کمک تحلیل مؤلفهای واژگان بهتر میتوان به تحوالت معنایی همچون
توسعه یا تضییق ،تشدید یا تضعیف معانی و یا حتی حذف و جایگزینی معانی جدید دست
یافت حتی در معناشــناســی همزمانی نیز میتوان با بررســی مؤلفهها در گزارشهای مختلف
تاریخی که یک متن واحد ارائه میکند ،دریافت که آیا واژه در هم این گزارشها دارای
معنای واحدی است یا تطور تاریخی داشته است به هرحال ،تحلیل واژه براساؤ مؤلفههای
معنایی ،به ویژه در معنا شنا سی ساختگرا ،ب سیار شایع بوده و مورد توجه معنا شنا سان قرار
گرفته است
در این پژوهش ،نخست واژۀ «العالَمین» براساؤ مؤلفههای آن در فرهنگهای واژگان
عربی و غیرعربی بهم اب معناشـــناســـی درزمانی تحلیل شـــده و ســـپس این کار براســـاؤ
معناشناسی همزمانی در بافت قرآنی پیش رفته است در پایان میان این دو روش مقایسه شده
ا ست تا رو شن شود آیا نتیج تحلیل درزمانی دربارۀ «العالَمین» با تحلیل همزمانی همخوانی
دارد یا خیر
 .1تحلیل واژه براساس معناشناسی درزمانی
زبانشناسان به طور کلی تمایزی را که صریح یا توسط سوسور میان زبانشناسی درزمانی
و زبانشــناســی همزمانی به عمل آمده پذیرفتهاندث زبانشــناســی درزمانی به مطالع زبان در
جریان زمان میپردازد و زبانشــناســی همزمانی زبان را در یک مقطع زمانی خاص (اعمّ از
گذشـــته و حال) مورد مطالعه قرار میدهد (پالمر ،1366 ،ص )34هر آنچه مربوا به جنب
ســاکن (ایســتای) دانش ماســت ،همزمانی و آنچه به تحوالت بســتگی دارد ،درزمانی اســت
(سوسور ،1389 ،ص)117
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دربارۀ واژۀ «العالَمین» ،اگر آن را به مؤلفههای معناییاش تحلیل کنیم ،دو حالت پیش
میآید:
الف) اگر آن را به «جهان» یا «جهان ها» معنا کنیم ،تنها مؤلف «مچانی» آن در کانون
معنایی واژه قرار میگیرد
ب) اگر آن را به «جهانیان» معنا کنیم ،مؤلف « فاعلی» آن اهمیت پیدا میکند ،یعنی
«ساکنانِ جهان»
باید توجه داشـــت که هیچ یک از این دو مؤلفه ،با معنای لغوی واژه در زبان عربی
(عِلم) ارتباطی ندارد بنابراین ،در آغاز الزم است به بررسی واژۀ «العالَمین» در فرهنگهای
لغوی زبان عربی بپردازیم
1ـ« .1العالَمین» در فرهنگهای لغوی زبان عربی
ریشـــ «عَلِمَ یَعلَمُ» در زبان عربی به معنای شـــناختن و دانایی ،و نقیه جهل اســـت
(فراهیدی1409 ،ق ،ج ،2ص152ث فیروزآبادی2007 ،م ،ج ،4ص )153شعور و معرفت ،دو
واژۀ نزدیک به این معنا دان سته شده ا ست (ابوهال ع سچری1412 ،ق ،ص )500-372در
زبان عربی به کوه بلند (جمع آن :أعام) و نیز به پر م در جنگ و نیز نشـــانهای که در راه
برای راهنمایی م سافران ن صب می شد« ،عَلَم» میگفتند (فراهیدی1409 ،ق ،ج ،2ص-153
152ث ابن فارؤ1404 ،ق ،ج ،4ص)109
ابن فارؤ (ج ،4ص )110هم کلمات همریشه با «علم» را دارای اصلی واحد دانسته و
آنها را به «أثر بر شیء که به آن وسیله از غیر خود متمایز شود» برگردانده است ،که «عام »
(نشانه) از اینجاست واژۀ «عالَم» نیز از دیدگاه لغویان مسلمان از همین ریشه و به معنای هم
مخلوقات اســـت این واژه جمعی اســـت که مفردی از لفظش ندارد مانند «أنام» و «رهط»ث
«عالَم» بر وزن «فاعَل» بنا شده ،نانچه گفتهاند خاتَم ،طابَع و دانَق ،و «عالَمون» جمع «عالَم»،
و «عالَمین» حالت منصــوبی آن اســت (فراهیدی1409 ،ق ،ج ،2ص153ث ازهری1421 ،ق،
ج  ،2ص253ث را غب اصـــف هان 1404 ،ق ،ص344ث ابن منظور1405 ،ق ،ج ،12ص-420
)421

عل ی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا(سالماهلل ها) ،سال ،16پیاپی57 41

بنابراین ،میتوان گفت واژه هایی که از ریشـــ «عَلِمَ یَعلَمُ» در زبان عربی شـــناخته
شدهاند ،دستکم در سه معنا به کار رفتهاند:
ل جهل :این معنا در آیات بســـیاری از قرآن دیده
اول) شـــناختن و دانایی در مقاب ِ
می شود ،بهویژه وقتی به صورت فعل ،م صدر ،یا یچی از صفات خدا بهکار رفته باشد (برای
نمونه ر ی بقره)95 ،60 ،32 :
دوم) کوه ،پر م یا نشـــانه :واژۀ «أعام» در دو ســـورۀ شـــوری 32 :و الرحمن 24 :و
«عَامات» در سورۀ نحل 16 :به این معنا نزدیک است
ســوم) جهان ها ،جهانیان یا مخلوقات :ظاهرای واژۀ «العالَمین» در این معنا به کار رفته
ا ست لغویان م سلمان سعی کردهاند بین این سه معنا جمع کنند و برخی هم این واژهها را
دارای ریشه و اصلی واحد در زبان عربی دانستهاند
برطبق آنچه لغت شناسان مسلمان گفتهاند ،کانون معنایی واژۀ «عِلم» ،نوعی «نشان راه»
اســت اما ه ارتباطی میان «نشــانه» و «جهان» یا «جهانی» وجود دارد نانچه گفته شــد ،در
مورد «العالَمین» سه سؤال مطرز است:
 -1سوال اول آنچه را واژۀ «عالَم» به صیغ جمعهای سالم جمع بسته شده است؟
در اینجا ،پاسخ برخی از لغتشناسان مسلمان این است که هیچ واژهای بر وزن «فاعَل»
جمع ســـالم ندارد و این یک اســـت ناســـت (ابن ســـیده1421 ،ق ،ج ،2ص177ث ابن منظور،
1405ق ،ج ،12ص )420راغب اصـــفهانی (ص )345-344علت آوردن جمع ســـالم برای
«عالَم» را غلب انســان بر دیگر موجودات در هنگام جمعبســتن دانســته و افزوده اســت که
گفتهاند علت این جمع دربرداشــتن فرشــتگان و جنّیان و انســان اســت و نه دیگر موجودات
زمخشری ( یل فاتحه )2 :علت نین جمعبستنی را ــــ با وجود آنچه این ساختار برای جمع
بستن صفات ویالعقول و أعامی که در حچم آنهاست بهکار میرود ــ ـ با این توهی که
داللت آن بر معناى علم به آن معنای وصفی میبخشد ،توجیه نموده است
 -2سؤال دوم این بود که را مادهای از ریش «عِلم» برای معنای «جهانیان» بهکار رفته
اســت؟ ابن فارؤ (ج ،4ص )110در توجیه این مســهله مینویســد« :هر جنس از مخلوقات به
نوب خود «مَعْلَم» و «عَلَم» است» از دیدگاه راغب اصفهان (ص ،)344بنای واژه از این ریشه
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به خاطر آن ا ست که عالَم همچون ابزاری ا ست که بر صانع خود داللت میکند و ما را به
شــناخت یگانگی او فرا میخواند زمخشــری ( یل فاتحه )2 :عالَم را اســمی برای دارندگان
علم از فرشتگان و جنّ و إنس دانسته و افزوده است که گفتهاند برای هر آنچه آفریدگار به
آن علم دارد به کار میرود با این حال ،نین توجیهاتی قانعکننده به نظر نمیر سد ،زیرا بر
برداشتهای هنیِ بیارتباا با ساخت و معنای لغوی واژه تچیه دارد
 -3در مورد سؤال سوم که آیا واژۀ «العالَمین» در تمامی آیات قرآنی یک معنا دارد،
پاســـخ را باید در تفاســـیر قرآن یافت که در ادامه به آن خواهیم پرداخت پیش از آن به
نظرات قرآنپژوهان غربی دربارۀ این واژه اشاره خواهد شد
1ـ .2دیدگاههای قرآنپژوهان غربی و محققان معاصر
قرآنپژوهان غربی وزن واژۀ «العالَمین» را غیرعربی دانســته و دیدگاه لغویان مســلمان
برای اثبات عربی بودن آن را نادرســـت میشـــمارند جفری 1به نقل از فرانچل میگوید که
ی αιων
وزن این واژه عربی نیســـت ،بلچه عالَم اصـــلی ســـریانی دارد و با دو واژۀ یونان ِ
(دورهای از هســتی یا زندگی) و  ( κοσμοςینش و آرایشث جهان هســتی) هممعناســت
( )Thayer, p.19, 356وی دیدگاه لغویان مســـلمان برای اثبات عربی بودن واژه و آوردن
نظایری همچون طابَع و خاتَم را با این اسـتدالل که ایندو واژه نیز سـریانی اسـت ،نادرســت
میدان د دلیل دیگر بر غیرعربی بودن واژه ،صـــورت جمع آن (العالَمین) اســـت ( Jeffery,

)p.208
گر ه جفری معتقد نیست که این واژه از منابع یهودی یا مسیحی گرفته شده باشد ،اما
شــواهدی در ت یید دیدگاه هیرشــفلد مبنی بر اینچه واژه اصــلی یهودی و آرامی دارد کر
کرده است براساؤ این دیدگاه ،واژۀ عبری עולם بر هر مدتی از زمان اطاق میشده و در
نوشتههای ربّانیان معنای عصر و دوره یا جهان پیدا کرده است ،م ای העולם הזה یعنی «این
جهان» در مقابل העולם הבא یعنی «جهان دیگر» گرونباوم نیز گفته اســت که تعبیر قرآنی
«ربّ العالَمین» دقیقای معادل רבון העולמים در آیین عبادی یهودی است (Jeffery, p.208-
Jeffery
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 )209بر این اســـاؤ ،عامت جمع مذکر (ים) در زبان عبری ،معادلی برای عامت جمع
مذکر سالم (ینَ) در عربی فرض شده و واژۀ «عالَمین» جمع دانسته شده است
جفری در ت یید سریانی و مسیحی بودن واژه نیز شواهدی کر کرده است و میافزاید
که واژۀ עלמא در سنگنبشتههای پالمیری و עלם در سنگنبشتههای نبطی یافت شده است
و همچنین ،نانچه شــوالی گفته ،واژۀ ســریانی ܠܥܠܡܥܢ در گویش فلســطینی مســیحی ،به
لحاظ شچلی معادلی است برای عبارت «لِلعالمین» در قرآن ()Jeffery, p.209
نانچه از مطالب باال بر میآید ،در اینجا ،مؤلف معنایی جدیدی برای واژه مطرز شده
و آن یک مؤلف «زمانی» است در واقع ،این مؤلف زمانی است که در کانون معنا قرار دارد،
زیرا واژه در آغاز بر «زمان» اطاق میشــده و در نوشــتههای ربّانیان به معنای زمانیِ عصــر و
دوره و یا معنای مچانیِ جهان تحول پیدا کرده اســـت با این حال ،در این تفســـیر ،روشـــن
نیســت که گونه بین مدت و عصــر که از مفاهیم زمانی اســت ،با جهان که بر مچان داللت
دارد ارتباا برقرار شــده اســت عاوه بر آنچه در این تفســیر ،اشــچال دوم از دو ســؤال باال
(ارتباا عِلم با جهان و جهانیان) پاسخ درخوری نیافته است
در تچمیل پیشـــین بحث ،باید از دو تحقیق دیگر در این زمینه یاد شـــود در تحقیق
نخست ،با تقسیم نظرات مفسران به دو دسته (گروهی که «العالَمین» را به هم جهان آفرینش
تفسیر کردهاند و گروهی که آن را به ویالعقول مختص دانستهاند) ،این فرض تقویت شده
است که میتوان بین دو دیدگاه جمع کرد ()Calderini, p.53-58
برخاف این ،در تحقیق مف صّل و عالمان دوم« ،عالَمین» به «همگان»« ،هم مردمان» یا
«مردم هم روزگاران» اختصـــاص یافته و غیر انســـان ها از دایرۀ معنایی واژه بیرون فرض
شدهاند (احراری ،بیتا ،صص )13 ،10-7 ،2در این تحقیق ،بهدر ستی بیان شده ا ست که
ورود واژه به ز بان عربی از طریق ز بان عربی جنوبی رخ داده (احراری ،بی تا ،ص )2و نیز
معنای کانونی عالَمین «انسـان» اسـت (احراری ،بیتا ،ص )20اما به هرحال ،در هیچکدام از
تحقیقات مذکور ،از اصـل معنایی مطرز در مقال حاهـر و ارتباا آن با معانی بعدی سـخن
نرفته است
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1ـ« .3العالَمین» در فرهنگهای غیرعربی (عبری و سریانی)
ی عهد قدیم به معانی گوناگونی به کار رفته اســـت که
واژۀ عالَم ( ָעלַם ) در زبان عبر ِ
آنها را میتوان در سه دسته جای داد:
الف) در عهد قدیم از مشتقات این واژه برای پوشاندن گناهان ،پنهان داشتن عقیده و
باورها ،نادیده گرفتن و شم فرو بستن از خطاها برای ممانعت از اجرای عدالت ،یا فراموش
کردن سوگندها و مانند آن ا ستفاده شده ا ست در مجموع به نظر میر سد که این واژه در
بســـیاری از کاربردهای خود از نوعی تدلیس و پنهانچاری در جهت پوشـــاندن خطاها و
فریبچاری حچایت داشـــته اســـت (Gesenius, p.761ث  )Jastrow, v1, p.360این معنا
د ستمای برخی محققان شده تا در تبیین معنای «جهان» برای عالَم ،ا صل لغوی آن را «زمان
ناشناخت پنهان» تلقی کنند (ری )Klein, p.466 :به هرحال ،ظاهرای ارتباطی بین این واژه
در عهد قدیم با «العالَمین» در قرآن دیده نمی شود شاید به همین جهت با شد که جفری در
نســبت دادن این واژه به منابع یهودی (و نیز مســیحی) تردید دارد و تنها ناقل نظرات دیگران
است هورویتس )p.200( 1نیز فرهی یهودی بودن واژه را با تردید مطرز میکند
ب) دیگر معنای این ری شه در زبان عبری مربوا به واژۀ עלם و به معنای بلوغ جن سی
ا ست و با واژۀ غَلِمَ و غُام در زبان عربی ارتباا دارد م شتقات این واژه در سبایی به معنای
«مرد جوان» ،در فینیقی به معنای «دختر» و در نوشـــته های نبطی و پالمیری به معنای «برده»
یافت شده است همچنین ܥܠܡ در سریانی به همین معنا ست و از این ریشه واژههای مرتبط
با جوانی و ن شاا از جمله پ سر جوان ،دختر جوان ،نیرو و ن شاا جوانی ،نیرو بخ شیدن ،جان
تازه دمیدن و مانند آن ساخته شده است افزون بر این ،هربالم لی از این ریشه برای اشاره
به (صدای) زن جوان یا آوای بسیار زیر صدای پسران در برخی از نوشتهها یافت شده است
(Gesenius, p.761ث )Smith, p.415

Horovitz
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ج) معنای سوم עלם همان معنای مشهوری است که لغتشناسان و مفسران مسلمان و
غربی برای واژۀ «العالَمین» به کار بردهاند :جهان هســـتی ( ،)worldعصـــر و دوره ( )ageو
آفرینش ( )creationاین معنا با واژۀ عالَم (به معنای جهان) ارتباا دارد و در نوشـــته های
نبطی و پالمیری و حبشی یافت می شود مشتقات واژۀ עוֹלָם در این معنا کاربرد بیشتری در
عهد قدیم دا شته و به معانی متعدد زمانی و مچانیِ جهان خلقت و نیز برای ان سان بهکار رفته
اســـت معانی و بافتهایی را که این واژهها در آنها بهکار رفته ،میتوان به قرار زیر دســـته
بندی کرد:
 )1زمان گذشته همانند عهد باستان ،روزگاران کهن ،مردمان باستان ،مچانهای بایر و
لمیزرع ،دروازههای کهنه و باســـتانی ،پدران و پیامبران ،اعمال پیشـــین الهی ،منجی الهی و
آرزوی دادرسی ،فرمانروایی و آرامش
 )2زمان آینده و آیندگان همچون جهان دیگری که از آ ِن همه و جاودانی اســـت،
رستگاری دائمی ،وجود همیشگی پدیدههایی مانند زمین ،آسمانها و آنچه در آنهاست
 )3ارتباطات قومی و ملّی همچون دشـــمنیهای مداوم و انتقامجویی ،نام و صـــفات و
الطاف خدا در میان قوم ،فرمانروایی داوود ،وعده و پیمان الهی ،قوانین خدا ،کام الهی،
روابط بین خدا و قومش ،حچومت و پادشـــاهی مســـی  ،آیندۀ نامحدود و بیپایان ،زندگی
دائمی انبیاء ،زندگی پس از مرگ ،مدت زمانی جهان هستی ()Gesenius, p.761-763
واژۀ ســـریانی ܥܠܡ نیز در معانی مشـــابهی بهویژه دربارۀ زندگی دنیوی ،جاودانگی،
ع صر و دوره ،زمانهای گذ شته و دورۀ نو کاربرد یافته ا ست ( )Smith, p.415نچته درخور
توجه آن است که واژه در دو معنای متضاد (هم گذشته و هم آینده) به کار میرود
 .2تحلیل واژه براساس معناشناسی همزمانی
نانچه گفته شـــد ،زبانشـــناســـی همزمانی زبان را در یک مقطع زمانی خاص مورد
م طال عه قرار می د هد و به جن ب ایســـ تای دانش ارت باا دارد در این بخش از م قا له ،واژۀ
«العالَمین» براساؤ مؤلفههای آن در تفاسیر و نیز عناصر همنشین واژه تحلیل شده است
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2ـ« .1العالَمین» در قرآن و تفاسیر
واژۀ «العالَمین»  73بار و در  30س ـورۀ قرآن بهکار رفته ،که بیشــتر آنها مچّی اســتث به
جز  12مرتبه در سه سورۀ مدنیِ بقره ،آل عمران و مائده ،بقی  61مورد دیگر از سورههای
مچّی است ،بهویژه در سورۀ شعراء که این واژه  12مرتبه تچرار شده است (ری :عبدالباقی،
 ،1364صص )481-480در برخی از نخستین سورهها (قلم52 :ث تچویر )27 :این نچته مطرز
شــده که قرآن جز کری برای جهانیان نیســت و این موهــوع در ســورههای مچّی مت خرتر
(ص87 :ث یوسف104 :ث انعام )90 :ت کید شده است
نانچه گفته شــد ،ســؤال ما در این بخش آن اســت که آیا واژۀ «العالَمین» در تمامی
آیات قرآنی یک معنا دارد یا خیر؟ از بررسی اقوال مفسران بر میآید که هم آنها این واژه
را به «جهانیان»« ،جهان ها» و «مخلوقات» معنا می کنند ،اما در اینچه آیا منظور از جهانیان،
فقط انســـانها هســـتند یا عاوه بر انســـانها ،دیگر مخلوقات را هم در بر میگیرد ،اختاف
دیده میشود در این باره سه دیدگاه وجود دارد:
 .1-1-2همۀ آفریدگان
بســیاری از مفســران قدیم (برای نمونه ،ری :مقاتل بن ســلیمانث طبری ،یل فاتحه2 :ث
ســمرقندیث یل انعام ،90 :یوســف ،104 :ص ،87 :تچویر ،)27 :منظور از «العالمین» را هم
مخلوقات دانستهاند به گفت طبری (همانجا) ،این قول گفت ابن عباؤ و سعید بن جبیر است
و از سخنان عموم مفسران بر میآید در این قول ،بدون آنچه تفچیچی بین موجودات دارای
عقل و دیگر مخلوقات قائل شــوند ،روایت ابن عباؤ مبنی بر اینچه «ربّ العالَمین» به معنای
پروردگار جنّ و إنس است را به معنای هم عوالم فرض میکنند (ری :طبری ،یل فاتحه:
2ث ازهری1421 ،ق ج ،2ص)252
بر این اســاؤ ،عالَم نامی اســت برای انواع موجودات و اهل هر زمان عالَم آن زمانندث
برای نمونه ،انسانهای هر دوره عالَم آن دورهاند و دیگر انواع آفریدگان عالَم زمان خودند
برای این قول به شــعری از عبداهلل بن رؤب مشــهور به عجاج (درگذشــته در حدود  )90نیز
استناد شده است که در آن به عالَم زمان خود اشاره کرده است:
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ِ ِ
هامةٌُهذاٌالعا ٌَِل»ث پس خِندِف (لیلی بنت حلوان ،زنی از جدّات عرب) بر فراز
«فَخْندفٌ َ
این عالَم اســـت (ابوعبیده ،1381 ،ج ،1ص22ث طبری و نحاؤ ،یل فاتحه2 :ث ابن فارؤ،
1404ق ،ج ،4ص110ث برای توهی بیشتر دربارۀ این شعر و ابیات دیگر آن ،ری :مرزبان ،
بیتا ،ص278ث قفط 1424 ،ق ،ج ،2ص)40-41
ابیات دیگری نیز از ادبیات عرب پیش از اســام نقل شــده اســت که این معنا را ت یید
میکند ،همچون این بیت از عنترۀ بن شداد( :عنتره1425 ،ق ،ص)116

ب»
یبٌُمٌُِ
« َ
َّرٌفیٌغدٌ ٌفماٌجاءَناٌمنٌعا َِلٌالغَ ُ
والٌَتتَشواٌمماٌیُ َقد ُ

 .2-2-2صاحبان عقل و خرد
براســـاؤ دیدگاه دوم ،بین ویالعقول و دیگر موجودات تفاوت هســـت و «عالَمین»
جمعی اســـت که فقط برای ویالعقول به کار میرود صـــاحبان عقل را میتوان به ســـه
صـورت تفسـیر کرد :انسـانها و جنّیان ،فقط انسـانها ،یا انسـان ،جنّ ،فرشـتگان و شـیاطین
نانچه گفته شــد ،از ابن عباؤ نقل شــده اســت که «عالَمین» را مشــتمل بر عالم انســانها و

ِ
يٌنَ ِذیراٌ» (فرقان:
ٌعلىٌ َعْب ِدهٌِلِیَ ُكو ٌَنٌلِْلعالَ ِم ٌَ
بارَكٌالَّذيٌنََّزَلٌالْ ُف ْرقا َن َ
جنّیان میدانست ازهری آی «تَ َ
 )1را دلیلی بر درستی قول ابن عباؤ میداند ،زیرا پیامبر(ص) هشداردهندۀ بهائم و فرشتگان
ن و انس فرستاده شده است نحاؤ ( یل فاتحه )2 :نیز
نیست و تنها برای هشدار به سوی ج ّ
با این اســـتدالل که عالَمین جمعی اســـت که فقط برای ویالعقول کاربرد دارد ،قول ابن
عباؤ را بهترین دیدگاه دانسته است
از دیدگاه طباطبایی ( یل فاتحه ،)2 :بهترین قول آن اســت که «عالَمین» بر هر صــنفی
که افرادی را گرد آورده ،همچون جهان عرب و جهان عجم اطاق شود این قول با سیاق

نامهای الهی که در این آیات ــــ تا آی «مالكٌیومٌالدین» ــــ مطرز شده سازگاری بیشتری

دارد ،زیرا «دین» که همان پاداش روز قیامت است به ان سان یا ان سان و جنّ اخت صاص دارد،

بنابراین مراد از «عالَمین» جهانهای إنس و جنّ و جماعات آنها ست آیات «واص عفاكٌعلىٌ

نس اءٌالعايي» (آل عمران« ،)42 :لیكونٌللعاييٌنذیرا» (فرقان )1 :و «أتأتونٌالفاحش ةٌماٌب بقك ٌ
هباٌمنٌأحدٌمنٌالعايي» (أعراف )80 :بر این دیدگاه داللت میکنند (طباطبایی ،یل آیات)
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مصــطفوی (ج  ،8ص )256عالَم به صــورت مفرد را مشــتمل بر هر نوع از موجودات
دارای عقل و غیر آن دانســته و هنگامی که جمع ســالم بســته میشــود ،آن را به ویالعقول
مختص کرده و جمادات و گیاهان و حیوانات را از آن بیرون شـــمرده اســـت وی همچنین
عوالم فرشــتگان و عقول را خارج از محیط زندگی انســان و بیرون از تعریف عالَم دانســته و

آیاتی مانند «وٌم اٌهوٌَّلَِّال ِ
ي» را مؤید این دیدگاه برشـــمرده اســـت براســـاؤ
ٌك ْررٌلِْلع الَ ِم ٌَ
َ َُ
دیدگاهی نزدیک به این قول « ،عالَمین» فقط برای انســـان ها کاربرد دارد و دلیل آن آی

«أتأتونٌالذررانٌمنٌالعايي» (شعراء )165 :است (طبرسی ،یل فاتحه )2 :معنای «جهانیان» در
این آیه دشوارتر از دیگر آیات به نظر میرسد
آیات دیگری (ری :بقره122 ،47 :ث آل عمران96 ،42 ،33 :ث مائده115 ،20 :ث اعراف:
80ث عنچبوت )28 :نیز بر این داللت میکند که مق صود از این واژه صرفای عالَم ان سانها ست
و نه عوالم دیگری ه مان ند عالم مجردات یا ن با تات و گ یا هان همچنین ،ط باط بایی ( یل
یوسف104 :ث ص87 :ث تچویر )27 :آن را فقط به انسانها اختصاص داده است
تفسیر سوم ویالعقول یعنی تفسیر به انسان ،جنّ ،فرشتگان و شیاطین از فرّاء بغوی و
ابوعبیده نقل شده است براساؤ این قول ،عالَمین برای بهائم بهکار نمیرود ،زیرا این جمع

ع ٌُ
فقط برای وی العقول است در این قول به شعری از أعشی استناد شده است« :ماٌ ٌَِ
َّلنٌس ُ
ٌيفٌالعالَمینا» (همچون آنان در جهانیان نشنیدم :ثعلبیث قرطبیث ابن ک یر ،یل فاتحه2 :ث
ِبِِثلِه
َ
برای دیگر ابیات شعر ،ری :ابوالفرج اصفهانی1415 ،ق ،ج ،15ص)253
 .3-1-2همۀ عوالم
برا ساؤ این دیدگاه« ،العالَمین» میتواند بر هم عوالم اطاق شود ،مانند عالم جماد و
نبات و حیوان و فر شتگان و عالم ان سان طو سی و طبر سی ( یل فاتحه )2 :معتقدند که عالَم
در کاربرد لغوی آن به معنای جماعتی از عقاء است ،اما در عرف متداول میان مردم به هم

ٌالسماو ِ
اتٌو ِ
األرضٌوماٌبَینَ ُهما» بر
مخلوقات گفته میشود و آی «
مي َ
ٌقال ٌَر ُّ
قالٌوماٌر ُّ
بٌالعالَ َ
َ
ب َّ َ
آن داللت دارد (نیز ری :ابوالفتوز رازیث قرطبی ،یل فاتحه)2 :
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افزودن عوالمی همچون جمادات و نباتات و حیوانات در منابع مت خر دیده میشــود و
به احتمال بســیار از مباحث فلســفی ت ثیر پذیرفته اســت راغب اصــفهان (ص )344عالَم را
نامی برای هم افای و آنچه از جواهر و اعراض در بر دارد دانســـته اســـت ،م ا گفته می
شود عالم انسان ،عالم آب و عالم آتش
فخر رازی ( یل فات حه )2 :کاربرد « عالَمین» را برای ه م موجودات جز خدا جایز
میداند که بر سه قسم تقسیم می شوند و هر قسم خود اقسامی دارد فخر رازی مینوی سد با
دلیل ثابت شــده اســت که خارج از این عالَم خأل بینهایتی اســت و خدای متعال بر هر کار
ممچنی تواناســـت و می تواند یک میلیون جهان بیرون از این جهان بیافریند ،بهطوری که
هریک از آن عوالم بزرگتر و حجیم تر از این جهان باشـــد و در آن عرش و کرســـی و
آ سمانها و زمینها و خور شید و ماه قرار گیرد وی میافزاید دالیل فا سفه در اثبات اینچه
عالم هستی یچی است ،هعیف و بیپایه است و بر مقدماتی سست بنا گردیده است
برخی از منابع مت خرتر از امام جعفر صادق(ع) نقل کردهاند که عالَم بر دو نوع ا ست:
عالم کبیر یعنی فلک و آنچه در آن ا ست ،و عالم صغیر که ان سان ا ست زیرا بر هی ت عالم
خلق شــده اســت و خداوند هر آنچه در عالم کبیر هســت در او پدید آورده اســت (راغب
اصفهانی1404 ،ق ،ص345ث زبیدی1414 ،ق ،ج ،17ص)498-499
در ت لیفات عارفان مســلمان ،تفاســیر عرفانی به معانی عالَم افزوده شــده و برای نمونه،
ابن عربی (بیتا ،ج ،1ص ،54ج ،2ص )129از عالم شــهادت ،عالم جبروت و عالم ملچوت
سخن گفته ا ست وی واژۀ «عالَمین» را با «کلمه» مرتبط میداند ،یعنی ت صویر یا سای خدا
که او از این طریق شــناخته میشــود ( )Calderini, p.55طریحی (1408ق ،ج ،3ص،)235
عالَمون را اصـــناف آفریدگان معنا کرده و افزوده اســـت که برخی عالَم را به ویالعقول
مختص دان ستهاند و بدین ترتیب جمعب ستن آن به سبک جمعهای سالم را توجیه کردهاند
وی این دیدگاه را که عالم به عناصر جسمانی محدود شود تچلّف دانسته و از تقسیم جهان
به عالم مادیات و عالم مجردات دفاع نموده است
عاوه بر روایات باال ،دا ستانها و ا سرائیاتی به نقل از ک سانی همچون کعب االحبار،
وهب بن منبّه ،سعید بن مسیّب و برخی از منجمان در بسیاری از تفاسیر کهن در تفسیر واژۀ
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«العالَمین» نقل شده ا ست از جمله اینچه خدای متعال در حدود هجده هزار یا هارده هزار
عالَم خلق کرده اســت که جهان انســان و جنّ فقط دو عدد از آنهاســت و یا خداى متعال
ســیصــد و شــصــت هزار عالم دارد ،که هر عالم با دیگر عوالم متفاوت اســت در روایت
دیگری از هفت آسمان ،هفت زمین و هفت دریا سخن رفته و عجیبتر از همه روایتی است
به نقل از نوز بن أبی مریم به اســتناد از أبی بن کعب ،که براســاؤ آن خداوند هجده هزار
عالم خلق کرده و آنها را با تقســیمی برابر در هار ســوی شــرق و غرب و دو جهت دیگر
پراکنده است (طبریث ابن أبی حاتم رازیث ثعلبیث ابوالفتوز رازیث ابن ک یر ،یل فاتحه)2 :
برخی مفســـران همچون طبری و ابن ک یر ( یل فاتحه )2 :به هـــعف و بیفایده بودن نین
روایاتی تذکر دادهاند
2ـ .2تحلیل معنایی «العالَمین» براساس عناصر همنشین آن در قرآن
تحلیل واژگان برمبنای محور همن شینی ،یاریکنندۀ فهم بهتر م سهله خواهد بود سؤال
مشــخص ما در اینجا نین اســت که آیا واژۀ «العالَمین» در هم آیات قرآن و از همان آغاز
دارای ساخت معنایی کاملی بوده و هر سه مؤلف «فاعلی»« ،زمانی» و «مچانی» را در بر داشته
یا این ســاخت بهتدریج در بافت قرآنی یا در آرای مفســران و لغتشــناســان شــچل گرفته
است؟
نانچه گفته شـــد ،برای واژۀ «العالَمین» ،عاوه بر تحلیل مؤلفهای ،میتوان از نظری
«حوزۀ معنایی» نیز بهره برد در واقع« ،تحلیل مؤلفهای ،نتیج منطقی باور به نظری حوزههای
واژگانی» اسـت به تعبیر روشـنتر ،وقتی ما واحدهای تشـچیل دهندۀ یک حوزۀ واژگانی را
معلوم کنیم و م ای مشــخص کنیم که «ســیب»« ،پرتقال»« ،موز»« ،نارنگی» و غیره ،در حوزۀ
واژگانی «میوه ها» امچان طبقه بندی می یابند ،مجبور می شـــویم که رابط درونی واحدهای
ت شچیل دهندۀ این حوزه را به شچل دقیق تری معلوم کنیم در این شرایط نمیتوان صرفای به
این ادعا دل خوش کرد که این اقام واژگانی در تقابل با یچدیگرند ،زیرا باید معلوم کرد
که هر یک از این واحدها بر حســب ه مختصــه یا مختصــاتی ،در تقابل با ســایر واحدهای
این حوزه قرار میگیرد

عل ی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا(سالماهلل ها) ،سال ،16پیاپی67 41

در مورد معنا واژه ها نیز می توان مؤلفه هایی را در نظر گرفت که واحدهای یک حوزۀ
واژگانی را در تقابل با یچدیگر نمایش دهند و م ای خویش واژه ها را بر حســـب جنســـیت،
نسل ،نسبت مادری ،و نسبت پدری از یچدیگر متمایز سازند (صفوی ،1392 ،ص)15-14
در آ یات قرآن« ،ال عالَمین» (در معنای مچانی یا ز مانی آن) در حوزۀ معناییای قرار
میگیرد ،که واژههایی همچون «آســمان»« ،زمین»«« ،عرش»« ،روز»« ،شــب» و مانند آن قرار
دارند همچنین ،میتوان گفت که این واژه نســـبت به دیگر واژههای گفتهشـــده« ،شـــمول
معنایی» دارد شمول ،نوعی همآیی در یک طبق خاص ا ست ،یعنی واژهای که معانی ند
واژۀ دیگر را در بر می گیرد م ای واژۀ « گل» معنای «ال له» و «رُز» را نیز در بر دارد (ری:
پالمر ،1366 ،صص)136-132
براســـاؤ آنچه در ادا مه خواهد آمد ،به نظر میرســـد که معنای «العالَمین» در آیات
قرآن را میتوان در ســه محور 1تحلیل کرد در دو محور اول ،واژههایی همنشــین «العالَمین»
هستند که نمیتوان آنها را در شمول این واژه (به معنای مچانی یا زمانی) فرض کرد در این
آیات ،بیشـــتر مؤلف فاعلی در معنا ظهور دارد و معنای «انســـان» یا «آفریدگانِ» ســـاکن در
«جهان» از آنها بر میآید اما در محور سوم ،عناصر همنشین برای واژه در شمول معنایی آن
قرار دارند
 .1-2-2عالَمین به معنای غُالمان
آیاتی که بهترین معنا برای «العالَمین» در آنها ،معنای «غُام» ا ست واژۀ آرامی עלם و
نیز واژۀ سریانی ܥܠܡ در آوانگاری با عالَم در عربی همخوانی دارد و جمع آن (עלמים) به
جمع غُام (غِلمان) شــبیه اســت این معنا بهویژه با آیاتی که در آن از گناه قوم لوا ســخن
میرود تناسب دارد در آی  70سورۀ حجر پس از کر اینچه فرستادگان الهی نزد حضرت

ٌَوٌ َلٌْ
لوا مهمان شــدند ،آمده اســت که مردم شــهر شــادیکنان آمدند و به لوا گفتند« :أ َ
ي»
ٌع ِنٌالْ َعالَ ِم ٌَ
نَْن ٌَه َ
ك َ
 .1معنای اول « عالَم» در عبری ،یعنی پنهان کاری و تدلیس ،در آیات قرآن بعید به نظر میرسدددد و در
دستهبندی ما قرار نمیگیرد.
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در اینجا معنای «جهان» یا «جهان انسانها» درست به نظر نمیرسد ،ون معنایی ندارد
آنها بگویند« :آیا تو را از جهان انسانها بازنداشتیم؟» مفسران «عالَمین» را در این آیه به «هر
انســان» یا «انســانهای غریبه» معنا کردهاند (ری :طبری1415 ،ق ،ج ،14ص58ث طبرســی،
1415ق ،ج ،6ص124ث فخر رازی1421 ،ق ،ج ،19ص)202
این معنای نســبتای درســتی اســت و برطبق آن ،متجاوزان هر مرد یا هر مرد غریبهای را
می د ید ند به او حم له می برد ند و لوا را از پناه دادن به هر مردی باز می داشـــتند (ری:
بیضـــاوی ،1330 ،ج ،3ص )378بنابراین ،ترجم العالمین در این آیه به انســـانها تا حدّی
درست است و به جهان ارتباطی ندارد
با این حال ترجم آیه به «ان سانها» نیز کامل نی ست ،زیرا در این صورت باید بگوییم
که قوم لوا او را از ارتباا با هم انســـانها منع کرده بودند! ترجمه به «انســـانهای غریبه»
درســتتر به نظر میرســد ،اما این معنا از نظر لغوی مؤیدی ندارد در عین حال ،اگر معنای
«جوانها» یا بهتر از آن« :پ سران» را بپذیریم ،هم آی باال و هم آی  165سورۀ شعراء معنای
روشنتری پیدا میکند« :آیا با پسران در میآمیزید؟» این ترجمه هم روشنتر است و هم با
اصل معنای لغوی واژه سازگاری دارد همچنین ،در روایت مرفوعی که یل این آیات نقل
شده ،دختر لوا به پدرش میگوید« :مردانی جوان (فتیان) را بر درِ شهر دریاب که من هیچ
قومی خوش سیماتر از آنها ندیدهام» (حاکم نی شابوری ،بیتا ،ج ،2ص563ث ابن جوزیث ابن
ک یر ،یل هود )77 :معنای «پسران» یا «مردان جوان» سه شاهد دیگر هم دارد:
الف) اول اینچه واژه با عامت جمع مذکر (ים در عبری و «ینَ» در عربی) جمع ب سته
شده استث
ب) دوم اینچه در آی بعدی (حجر )71 :و نیز هود ،78 :در تقابل با آن واژۀ «بَنات»
بهکار رفته ا ست( :لوا) گفت« :اى قوم من! اینان دختران منند ،آنان براى شما پاکیزهترند»ث
و سوم آنچه مصداق خارجی «العالَمین» در این ماجرا همان فرستادگانی هستند که در آغاز
نزد حضــرت ابراهیم(ع) و ســپس نزد لوا آمدند و همهجا از آنها با هــمائر جمع مذکر یاد
شده است (هود)81-69 :
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از سوی دیگر ،با توجه به اینچه یچی از معانی «غُام» در زبان عربی «برده» ا ست و در
ســـنگنبشـــتههای نبطی و پالمیری نیز واژه به این معنا یافت شـــده ،این امچان هســـت که
«العالمین» در آیات باال به «بردگان» ترجمه شــود اما به دلیل اینچه واژۀ غُام در قرآن فقط
به معنای «فرزند پسر» به کار رفته (برای نمونه ،ری :آل عمران40 :ث یوسف19 :ث مریم،)8 :
و مشـــهورترین واژه برای «برده» در زبان های ســـامی و از جمله عربی «عَبد» بوده اســـت
(ری ،)Jeffery, p.209:نین معنایی رجحان ندارد
 .2-2-2عالَمین به معنای انسانها
معنای دوم «العالمین» عامتر از معنای اول و به معنای خاصِّ جهانیان ،یعنی «ان سانها»ی
ساکن در جهان ا ست نین معنایی برای تمامی کاربردهای قرآنی واژه تقریبای م سلّم فرض
میشود و گفته شد که اختاف مفسران دربارۀ «العالَمین» در این است آیا منظور از جهانیان،
فقط ان سانها ه ستند یا عاوه بر ان سانها ،دیگر مخلوقات را هم در بر میگیرد در برخی از
آیات این معنا کامای واه به نظر میرسد ،مانند دو آیهای که در باال دربارۀ قوم لوا بحث
شـــد همچنین ،در برخی از آیات دیگر از جمله أعراف 80 :و آل عمران 42 ،33 :و  96نیز
معنای «انســـانها» برای «العالَمین» بهروشـــنی از واژه بر میآید و نمیتوان آن را به «جهان»
ارتباا داد با این حال ،باید در نظر داشــت که در این آیات هیچ قرینهای بر خصــوصــیات
ان سانیِ «ان سان» دیده نمی شود و ان سان در این آیات صرفای مخلوقی است از جمل مخلوقاتِ
خدا به عبارت دیگر ،واژۀ «العالَمین» در این آیات از جهت حوزۀ معنایی آن نیز قابل تحلیل
نیست و تنها جنب هستیشناختی دارد
اما دربارۀ اینچه ه ارتباطی بین معانی واژۀ عالَمین هســـت ،فرهـــیهای که برخی از
محققان دربارۀ ارتباا معنای «انســـانها» با «جهان» و تبیین ریشـــ لغوی عالَم و ارتباا آن با
معانی گوناگون واژه برگزیدهاند ،بر ا ستناد به ری ش دو حرفی  ulو م شتقات آن در زبانهای
بســیار کهنی همچون ســومری و اَکَدی تچیه دارد ایشــان بر این رأی رفتهاند که هم معانی

ریش ـ ســهحرفی علم به این ریش ـ کهن ،و بهویژه واژۀ  ullȃ nuباز میگردد که به معنای
«زمان دور» و برخی معانی قیدی همچون «آنجا ،از آنجا ،بدین ســبب ،ســپس ،از آغاز ،پس
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از آن ،به محه اینچه ،بدونِ ،قبل از» و مانند آن بوده است (ریKlein, p.466 :ث احراری،
بیتا ،ص 2به بعدث برای معانی ریشه در زبان اکدی ،ری)Black, p.420 :
با این حال ،بر فرض که گذر از یک واژۀ دو حرفی به ســـهحرفی و از معنایی مقیَّد به
معنای گســتردۀ «جهان» پذیرفتی باشــد ،باز هم این تفســیر مشــچات واژۀ «العالَمین» ما را
برطرف نمی سازد و همچنان باید از گونگی ارتباا «جهان» با «ان سان» و رایی جمع ب سته
شدن واژه به روش جمعهای سالم گفتگو کنیم افزون بر این ،یچی از معانی ری ش «عَلّ» در
زبان عربی با معنای مورد بحث ما یعنی «پســـر» ارتباا دارد (ری :فراهیدی1409 ،ق ،ج،1
ص)89-88
به نظر میر سد که آنچه در اینجا راهگ شا ست ،باز هم توجه به واژۀ «غُام» در عربی و
ارتباا آن با معانی عبری آن در عهد قدیم ا ست با آنچه غام در زبان عربی برای «پ سر» به
کار می رود ،اما برای میانســـال هم کاربرد دارد و نانچه ازهری (1421ق ،ج ،8ص)136
میگوید ،این معنا در کام عرب فراوان اســـت نانچه در بیت زیر این واژه به معنای عا ِّم
انسان و صاحب شیء است( :ابن سیده1421 ،ق ،ج ،5ص538ث ابن منظور1405 ،ق ،ج،12
ص)440

ِ
ٌعنٌمقامها
سیف
ٌیاٌع ُ
«تَنَ َّح َ

ٌوطَِّرحٌالدَّلوٌالیٌ ُغ ِ
المها»
َ

افزون بر این ،در عهد قدیم نیز این ریشه در دو معنای متضاد ،هم برای مردمان باستان
و هم آیندگان بهکار رفته اســت در تبیین این توســع معنایی ،همچنین میتوان به شــواهد
دیگری از زبانهای سامی استناد کرد که در آنها ریش علم به معنای مطلق انسان بهکار رفته
اســت از جمله معادل حبشــی واژۀ عالَم ( )ʿ ālamکه یچی از معانی آن را نوع انســان و
بشـــریت دانســـتهاند (احراری ،بی تا ،ص )5-4و مهمتر از آن واژۀ عبری עולמ (عُام) در
برخی کاربردهای مت خرتر زبان عبری که در همین معنا بهکار رفته است ()Klein, p.466
بنابراین ،این احتمال تقویت می شـــود که واژه به معنای انســـان و نیز معنای جهان ،از
همان עלם ا شتقاق یافته با شد :هر ان سانی روزی جوان ا ست ،روزی به دوران میان سالی گام
مینهد و روزگاری پیر و کهنسال می شودث جهان نیز ظرف زندگی انسانهاست ،روزگاری
دراز پیش از ما ســـپری کرده و دیرزمانی پس از ما تداوم خواهد داشـــت در واقع« ،جهان»
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معنایی اســـت مجازی و رابط ظرف با مظروف خود (ســـاکنان جهان) دارد البته در مورد
قرآن ،توســعه از مؤلف فاعلی (مجموع انســانهای ســاکن جهان) به مؤلف مچانی (جهانی که
انســـانها و در نهایت هم آفریدگان در آن ســـاکناند) پس از اســـام و همراه با آشـــنایی
مسلمانان با آرای فلسفی رخ داده است (دربارۀ گونگی راهیافتن این معنا به منابع اسامی،
ری :احراری ،بیتا ،صص)18-15 ،7 ،4
 .3-2-2عالَمین به معنای جهانیان
سومین معنای «العالَمین» ،معنای م شهور قرآنی آن یعنی «جهانیان» ا ست در برخی از
آیاتی که این واژه در آنها به کار رفته اســـت ،قرائنی وجود دارد که این معنا را تقو یت
میکند در واقع ،در این آیات هم مخلوقات جهان عنا صری از یک پدیده فرض می شوند
که خدای متعالْ خالق و پروردگار این پدیده است در این آیات ،گویی «العالمین» نسبت به
برخی از عنا صر همن شین آن ،از جمله «آ سمان»« ،زمین»«« ،عرش»« ،خاور»« ،باختر»« ،روز»،
«شب» ـ که دارای مؤلفههای آشچار مچانی و زمانیاند ـ شمول معنایی دارد و همه را در بر
میگیرد
برای نمونه ،آی  54ســورۀ اعراف میفرماید« :در حقیقت ،پروردگار شــما آن خدای
ا ست که آ سمانها و زمین را در شش روز آفرید ،سپس بر عرش ا ستیا یافت روز را به
شب -که شتابان آن را م طلبد -م پوشاند ،و خورشید و ماه و ستارگان را که به فرمان او
رام شدهاند آگاه باش که خلق و امر از آنِ اوست فرخنده خدای است پروردگار جهانیان»
(براســـاؤ ترجم فوالدوند) آیات دیگری نیز بیان میکنند که «ربّ العالَمین» خدایی بوده
که ربوبیت او هم با دنیا و آفرینش آســمانها و زمین (فصــلّت )12-9 :و هم با فرشــتگان و
آخرت (زمر75 :ث یونس )10-11 :ارتباا دارد
مفصــّلترین گزارش دربارۀ صــفات «ربّ العالمین» در گفتگوی حضــرت موســی با
فرعون در سورۀ شعراء ( )16-29آمده ا ست برطبق این آیات ،خداوند مو سی و هارون را
به عنوان فرســتادگانِ «ربّ العالَمین» به ســوی فرعون روانه میکند موســی(ع) در هــمن
سخنان خود به فرعون میگوید که پروردگارم مرا از پیامبران قرار داده ا ست و در پا سخ به
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سؤال فرعون که «ربّ العالمین» ی ست ،میافزاید :او پروردگار آ سمانها و زمین ا ست و
پروردگار آنچه میان آن دوست فرعون خطاب به کسان که پیرامونش بودند میگوید :آیا
نم شنوید؟ موس دوباره گفت« :پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شما » اما موسی
باز بر پروردگاری خدا بر «جهان هســـتی» ت کید میکند و این بار از پروردگاری بر خاور و
باختر و آنچه میان آن دو ست ،سخن به میان میآورد آی  64سورۀ غافر ،هم از آفرینش و
آماده سازی زمین و آسمان و هم صورتگری و روزی پای دادن به انسانها سخن میگوید
و پرودگاری خدا را بر نین جهانی میســتاید« :این اســت خدا پروردگار شــما! بلندمرتبه و
بزرگ است خدا ،پروردگار جهانیان »
براساؤ این تفسیر و با توجه به اینچه مشرکان «اهلل» را «ربّ األرباب» و خدای خدایان
و برتر از خدای هم قبایل به شـــمار می آوردند و ادارۀ امور جهان خلقت را وظیف خدایان
دیگری به عنوان کارگزاران اهلل فرض میکردند (ری :جواد علی1413 ،ق ،ج ،6ص،)119
پیامبران قصد داشتند به مردم بفهمانند که هم امور به دست یک خداست و پروردگار شما
همان پروردگار هم جهانیان است
بر این اســـاؤ ،واژۀ «العالَمین» معنایی بســـیار عام پیدا میکند و به هم آفریدگان،
انسانها ،دنیا و آخرت توسعه مییابد طبری ( یل فاتحه )2 :این سخن را که «ربّ العالَمین»
صرفای به پروردگار دنیا معنا شود و آخرت در نظر نیاید ،پنداری باطل میداند بنابراین ،دامن
مع نایی «ج هان یان» به ج هان پس از مرگ نیز ام تداد پ یدا می ک ند« :ن یایش آ نان در آن جا:
خداوندا تو پای و منزّه  ،و درود شان در آنجا سام ا ست ،و پایان نیایش آنان این ا ست
که :ســتایش ویژه پروردگار جهانیان اســت» (یونس11-10 :ث نیز :زمر75-74 :ث مطففین-4 :
)6
در آی  29از ســورۀ شــعراء ،پس از گفتگوی حضــرت موســی با فرعون بر ســر «ربّ
العالَمین» ،فرعون ســـخن از الوهیت به میان میآورد و به موســـی(ع) میگوید که اگر الهی
جز من اختیار کن  ،تو را به زندان خواهم افچند از اینجا میتوان دریافت که «ربّ العالَمین»
یچی از آلهه بوده است
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در میان اعراب زمان جاهلیت تا نزدیک ظهور اســام ،عاوه بر بتپرســتی ،پرســتش
آلهه نیز رواج داشــته و بتها در واقع واســط آلهه بودند و آلهه در اصــل ســتارگان و اجرام
ســـماوی بود (ری :جواد علی1413 ،ق ،ج ،6ص )176از اینجا میتوان به اهمیت ت کید
قرآن بر پروردگاری خدا بر آ سمانها و زمین و نیز بر فرمانبرداری و ت سبی و سجود جهان
هســتی و آســمانها و زمین و آنچه در آنهاســت و دیگر پدیدههای هســتی در مقابل خدای
یچتا پی برد (برای نمونه ،ری :رعد15 ،13 :ث اسراء44 :ث نور44 :ث حشر)24 :
بر این اســاؤ ،خدای یچتا همان ربّ العالمین اســت و عالَمین بر هم آنچه معرفتی به
آن داشـــتند ،جز خدای متعال ،اطاق میگردد در عین حال ،العالمین را در این آیات نیز
نمیتوان به «جهان» ترجمه کرد و نانچه گفته شد این معنایی مت خر و مت ثر از آرای فلسفی
 عرفانی استث بهترین معنای فارسی برای واژه در این آیات «جهانیان» استاما در پاســـخ به این ســـؤال در محور همنشـــینی که آیا واژۀ «العالَمین» از همان آغاز
دارای ســـاخت معنایی کاملی بوده اســـت یا نه ،باید گفت که به نظر میرســـد تنها مؤلف
«فاعلی» (معنای «انسان» یا انسان و دیگر آفریدگان) در معنای واژه سهیم است و مؤلفههای
«زمانی» (ع صر و دوره) و «مچانی» (جهان یا جهانها) در معنای قرآنی واژه شرکت ندارند
در آیات قرآن ،بهویژه در بافتهایی که از داستانهای پیش از قوم موسی(ع) سخن میرود
ــــ یعنی ماجرای پسران آدم (مائده ،)28-27 :سام خدا بر نوز (صافات )81-75 :و داستان
قوم لوا (حجر70-67 :ث شعراء168-164 :ث عنچبوت30-28 :ث اعراف )84-80 :ـــ ،قرینهای
بر معنای زمانی یا مچانی واژۀ «العالَمین» در محور همنشینی نیست
ب رخاف این ،نانچه گفته شـــد ،در آیات مرتبط با ماجرای قوم لوا ،مؤلف «فاعلی»
(یعنی معنای «پســـران») از واژه بر میآید حتی آنجا که از قوم موســـی(ع) ســـخن میرود
( شعراء )16-29 :و عنا صر مچانی و زمانی با واژه همن شین شدهاند ،یا در بافتهای مرتبط با
مســـلمانان (ری :انعام73-71 :ث اعراف54 :ث غافر65-59 :ث فاتحه7-1 :ث فصـــلت12-9 :ث
جاثیه« ،)37-32 :عالَمین» مچانی نیسـت که عناصـری در آن جای دارند بلچه مجموعهای از
عناصر است که در دورههای مت خر یک مچان فرض شده است
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در این آیات« ،اهلل» همان «ربّ العالَمین» و «ربّ العالَمین» آفریدگار و پروردگار هر
یزی است که میدیدند یا میشناختند ،اعمّ از انسان و آسمانها و زمین و ث همو فرمانروای
دنیا و آخرت و روز جزاست
این نتیجه از این جهت با دیدگاه احراری (بیتا ،ص )2همســـو ســـت که واژه حتی تا
پایان عصر امویان به معنای «جهانها» نبوده استث اما از آن جهت که معنای «العالَمین» را در
زبان قرآن و حدیث به «هم مردم و مردم روزگاران» محدود دانســته ،با این دیدگاه تفاوت
دارد از دیدگاه نویســندۀ این مقاله« ،العالَمین» به انســانها محدود نیســت بلچه هم مخلوقات
خدا را در بر میگیرد و بهترین معنا برای آن «جهانیان» اســت ،گر ه برطبق آنچه گفته شـد
در برخی آیات این مخلوقات فقط انسانها و گاه فقط پسران (غامان)اند
 .3مقایسۀ تحلیل درزمانی و همزمانی
در تحلیل مؤلفهای واژۀ «العالمین» برا ساؤ روش معنا شنا سی درزمانی ،گفته شد که
معنای این ریشه در زبان عبری با واژۀ غُام در زبان عربی ارتباا داشته ،سپس به هم انسانها
و در نهایت هم مخلوقات خدا توســـعه یافته اســـت افزون بر این ،نتیج تحلیل مؤلفهای
برمبنای معنا شناسی همزمانی ،این بود که وقتی واژۀ «العالَمین» در بافتهای مرتبط با داستان
های پیش از قوم موسی بهکار میرود ،عناصر زمانی یا مچانی در محور همنشینی نیست اما
آنجا که از قوم موســی ســخن میرود ،بهروشــنی عناصــر مچانی و زمانی با واژه همنشــین
شدهاند و در بافتهای مرتبط با مسلمانان ،هر سه مؤلفه دیده میشود
با این حال ،در این موارد نیز واژۀ العالَمین دارای مؤلف مچانی یا زمانی نیست و تنها بر
مجموع پدیده هایی داللت می کند که هر کدام از آنها یک « عالَم» اســـت و از اینرو،
عالمین جمع بسته شده است در واقع ،توسعه از مؤلف فاعلی به مؤلفههای زمانی ـ مچانی در
دورههای مت خر اسامی و در آرای مفسران و لغتشناسان رخ داده است
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نتیجهگیری
 -1برا ساؤ آنچه گفته شد ،میتوان دریافت که نخ ستین کاربردهای واژۀ «العالَمین»
در نوشــتههای ســبایی و فینیقی به معنای مرد یا زن جوان بوده اســت واژۀ آرامی עלם و نیز
واژۀ ســـریانی ܥܠܡ در آوانگاری با عالَم در عربی همخوانی دارد و جمع آن (עלמים) به
جمع غُام (غِلمان) شبیه ا ست و در نو شتههای نبطی و پالمیری بر هم ان سانها اطاق شده
است
 -2واژۀ «العالَمین» در هم آیات قرآن یک معنا ندارد و معانی متفاوت اما نزدیک به
یچدیگری ،از غُامان ،انســـان ها و هم آفریدگان خدا را در بر میگیرد به عبارت دیگر،
گاه دامن معنایی واژه هیق است و به صنفی خاص از مخلوقات (ان سانها) محدود می شود
و گاهی دایرۀ وسیعی مشتمل بر هم آنچه میدیدند و میشناختند ،جز خداوند متعال ،را در
بر میگیرد توسـع معنایی از «مجموع انسـانها» به این مجموع گسـترده ،در فرهنگ عرب
پیش از ا سام ری شه دارد ،نانچه به ابیات شعری در باال ا شاره شد اما تو سع مؤلفهای از
مؤلف فاعلی به مچانی ،تحوّلی مت خر از معنای قرآنی واژه اســـت بنابراین ،اگر نان چه
گفتهاند در ت لیفات ربّانیون کاربرد آن برای جهان هســـتی رواج یافته و برای معانی زمانی و
مچانی بهکار رفته باشــد ،این تحوّل بر بافت قرآنی ت ثیری نداشــته اســت و به عبارت دیگر،
این واژه با کاربرد عهدینی آن ارتباطی ندارد
 -3برخاف آنچه از منابع اســـامی برمیآید ،تطوّر تاریخی واژه از مؤلف «فاعلی» به
سوی مؤلفههای زمانی و مچانی بوده است و نه برعچس به تعبیر روشنتر ،لغویان و مفسران
مســلمان معتقدند که جمعبســتن «العالَمین» به ســبک جمعهای ســالم برخاف قاعده اســت،
زیرا این ساختار برای جمعب ستن صفات ویالعقول و أعامی که در حچم آنها ست بهکار
میرود آنها معتقدند که اصل در واژه معنای «جهان هستی» است و در توجیه جمعبستن آن
با «ینَ» جمع سالم ،توجیهاتی کر کردهاند حال آنچه تحلیل لغوی ــــ قرآنی نشان میدهد
که ســیر تطور تاریخی برعچس اســت :واژه در اصــل معنایی خود بر انســان (به ویژه انســانِ
جوان) داللت دارد ،سپس به معنای هم آفریدگان – که هرکدام میتوانند یک عالَم باشند
 -بهکار رفته اســـت به عبارتی ،تنها مؤلف واژۀ عالَمین در قرآن همان مؤلف فاعلی اســـت و
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افزودن مؤلفه های زمانی و مچانی بر واژه (معنای «جهان هســـتی») معنایی مت خر از آیات
قرآن اســـت بنابراین ،نیازی به کر توجیهات برای جمع بســـته شـــدن «العالَمین» به روش
جمعهای سالم نیست
منابع
 1قرآن كریم
 2ابن أبی حاتم رازی ،عبدالرحمن (بیتا) ،تف سیر ابن أبی حاتم ،تحقیق :أســعد محمد الطیب،
صیدا ،:المچتب العصری
 3ابن ســـیده ،عل بن اســـماعیل (1421ق)  ،المحکم و المحیط األعظم  ،تحقیق :هنداوى،
عبدالحمید ،بیروت :دار الچتب العلمی
 4ابن عربی ،محمدبن علی (بیتا) ،الفتوحات المکیه ،بیروت :دار احیاء التراث
 5ابن فارؤ ،احمد (1404ق) ،معجم مقاییس اللغۀ ،تحقیق :عبدالســـام محمد هارون ،بیرت:
مچتب اإلعام اإلسامی
 6ابن ک یر دمشقی ،اسماعیل (1412ق) ،تفسیر القرآن العظیم ،بیروت :اپ مرعشلی
 7ابن منظور (1405ق) ،لسان العرب ،قم :نشر أدب الحوزۀ
 8ابوعبیده ،معمر بن م ن ( ،)1381م جاز القرآن ،تحقیق :محمد فواد ســـزگین ،قاهره :مچتب
الخانج
 9ابوالفرج اصفهانی (1415ق) ،األغانی ،بیروت :دار احیاء تراث عرب

 10ابوالفتوز رازى ،حســـین بن عل (1408ق) ،روض الج نان و روح الج نان فى تفســیر
القرآن ،تحقیق :محمد جعفر یاحق و محمد مهدى ناصـ  ،مشــهد :بنیاد پژوهشــهاى اســام
آستان قدؤ رهوى
 11ابوهال عسچری ،حسن بن عبداهلل (1412ق) ،الفروق اللغویۀ ،قم :دارالعلم
 12احراری ،حمید (بیتا) ،دانشنامه ریشهشناسی و معناشناسی واژگان قرآن ،منتشر نشده
 13ازهرى ،محمد بن احمد (1421ق) ،تهذیب اللغه ،بیروت :دارالعلم
 14بیضاوی ،عبداهلل بن عمر ( ،)1330انوار التنزیل واسرار التاویل ،بیروت :دارالعلم
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 15پالمر ،فرانک ( ،)1366نگاهی تازه به معنی شنا سی ،ترجم کورش صــفوی ،تهران :نشــر
مرکز

 16ثعلبی ،ابواســحاق احمدبن محمد نیشــابوری (1422ق) ،الک شف و البیان المعروف تف سیر
الثعلبی ،بیروت :اپ ابن عاشور
 17جواد علی (1413ق) ،المفصــل فی تاریا العرب قبل االســالم ،بغداد :جامع بغداد علی
نشره
 18حاکم نی شابوری ،محمد بن عبداهلل (بیتا) ،الم ستدرک علی ال صحیحین ،تحقیق :یو سف
عبدالرحمن مرعشلی ،بیروت :دار المعرف
 19دهخدا ،علی اکبر ( ،)1377لغتنامۀ دهخدا ،زیر نظر :محمد معین ،تهران :دانشگاه تهران
 20راغب اصفهان  ،حسین بن محمد (1404ق) ،المفردات فی غریب القرآن ،قم :دار الحق
 21زبیدی ،محمد مرتضـــی حســـینی (1414ق) ،تاج العروس ،تحقیق :علی شـــیری ،بیروت :دار
الفچر
 22زمخشری ،محمود بن عمر ( ،)1385الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل ،مصر:
شرک مچتب ومطبع مصطف البابی الحلبی وأوالده بمصر
 23سمرقندی ،ابواللیث (بیتا) ،تفسیر السمرقندی ،تحقیق :محمود مطرجی ،بیروت :دار الفچر
 24ســوســور ،فردینال ( ،)1389دورۀ زبانشــناســی عمومی ،ترجم  :کورش صــفوی ،تهران:
انتشارات هرمس
 25صفوی ،کورش (« ،)1392کدام معنی؟» ،فصلنامه علم زبان ،دوره  ،1شماره ،1صص40-11
 26طباطبایی ،محمد حســـین (1407ق) ،تفســیر المیزان ،قم :منشـــورات جماع المدرســـین فی
الحوزۀ العلمی
 27طبرسی ،فضل بن حسن (1415ق) ،تفسیر مجمع البیان ،بیروت :مؤسس األعلمی
 28طبری ،محمد بن جریر (1415ق) ،جامع البیان ،تحقیق :شـــیخ خلیل المیس /صـــدقی جمیل
العطار ،بیروت :دار الفچر
 29طریحی ،فخر الدین (1408ق) ،مجمع البحرین ،تحقیق :احمد حسینی ،قم :راه حق
 30طوسی ،محمد بن حسن (1409ق) ،التبیان ،تحقیق :أحمد حبیب قصیر العاملی ،بیروت :مچتب
اإلعام اإلسامی

 78بازخوانی روابط معنایی واژۀ «العالَمین» براساس روش تحلیل مؤلفهای

 31ع بدال باقی ،مح مد فؤاد ( ،)1364المعجم المفهرس الل فاظ القرآن الکریم ،ال قاهره :دار
الچتب المصریه
 32عنترۀ ،ابن شـــداد (1425ق) ،دیوان عنترۀ بن شــداد ،تحقیق :حَمدُو طَ مّاؤ ،بیروت :دار
المعرف
 33فخر رازی ،محمد بن عمر (1421ق) ،التفسیر الکبیر أو مفاتیح الغیب ،بیروت :دارالعلم
 34فراهیدی ،خلیل بن احمد (1409ق) ،كتاب العین ،تحقیق :مهدی مخزومی /ابراهیم ســامرائی،
قم :مؤسس دار الهجرۀ
 35فیروزآ بادی ،مح مدبن یعقوب (2007م) ،معجم ال قاموس المحیط ،تحقیق :خل یل م مون
شیحا ،بیروت :دارالعلم
 36قرطبی ،محمدبن احمد انصاری (1405ق) ،الجامع الحکام القرآن ،تحقیق :ابراهیم اطفیش،
بیروت :دارالعلم
 37قفط  ،جمال الدین (1424ق) ،إنباه الرواۀ على أنباه النحاۀ ،بیروت :مچتبه عصریه
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