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چکیده

در مورد واژۀ «العالَمین» سؤاالتی وجود دارد که پاسخهای درخوری
نیافتههه اسههتال مههنکه این ههه ههرا مههادهای از ریشه «عِلههم» بههرای معنههای
«جهانیههان» یهها «جهههانههها» بهههکههار رفتههه اسههت لغویههان ممههلمان واژۀ
«العالَمین» را عربهی ،و قهرآنپژوههان رربهی آن را عیهری یها سهریانی
دانمتهاند ،اما هیچکدام تفمیر روشنی برای معنای آن ارائه ن ردهانهد
روش ایهن ماالعههه ،تحلیه واژه براسههاؤ مؤلفهههههای معنههایی اسههتال
نخمت« ،العالَمین» براساؤ مؤلفهههای آن در فرهنه ههای عربهی و
ریرعربی به مناب معناشناسی تاریخی (درزمانی) تحلی شهده و سه
این کار بهعنوان معنهاشناسهی همزمهانی در بافهت قرآنهی پهیف رفتهه
است در پایان میان این دو روش مقایمهه شهده تها روشهن شهود آیها
نتیج تحلی درزمانی دربارۀ «العالَمین» با تحلی همزمهانی همخهوانی
دارد
 .1استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران ،ایران.
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براساؤ نتیج تحقیق ،واژۀ «العالَمین» در اص با زبهانههای سهیایی و
فینیقی ،و نیز עלם در آرامهی و ܥܠܡ در سهریانی ارتیهاد دارد و در
زبان عربی به واژۀ «رُکم» نزدیک اسهت بهتهرین معنها بهرای واژه در
بمیاری از آیات قرآن «انمانهها» ،گهاهی «جهوانهها» (پمهران) ،و در
برخی آیات «آفریدگان» استال اما افزودن مؤلف م انی و پدیدآمدن
معنههای «جهههان» برداشههتی متههاخر از آیههات قههرآن اسههت همچنههین،
برخکف دیدگاه برخی ممتشرقان ،این واژه ارتیاطی با منهاب یههودی
یا ممیحی ندارد
واژه های كلیددی روابه معنهایی ،العهالَمین ،تحلیه مؤلفهه ای،
معناشناسی درزمانی ،معناشناسی همزمانی
مقدمه
در مناب لغوی و تفمیری برای واژۀ «العالَمین» دو معنا ارائهه شهده اسهت ایهن دو معنها،
ی ی «جهانیان» است ،یعنی آفریدگان یا ساکنانِ جهانال و دیگری «جههانهها» ،یعنهی جهایی
که آفریدگان در آن اقامت دارنهد واژۀ «جهانیهان» کهه بایهد جمه «جههانی» باشهد ،صهفت
منموبِ مرکّب از «جهان» « +ی» نمیت است (دهخدا ،1377 ،ج ،5ص )7927که یاء نمهیت
آن مؤلفهای فاعلی بهشمار میآید اما «جهانها» ایهن مؤلفهه را نداشهته و تنهها بهر مختصهات
م انی واژه داللت دارد
ترجمههای فارسیِ کهن (از جمله ترجم تفمیر طیریال ابوالفتوح رازیال مییهدی ،ییه
فاتحه )2 :و معاصر (از جمله فوالدندال مجتیویال م ارم) ارلهب واژه را بهه «جهانیهان» ترجمهه
کردهاند و گهاهی بهه «جههانهها» (جههان فرشهتگان ،آدمیهان ،پریهان ،حیهوانهها و جمهادات
(مش ینی ،فاتحه )2 :و یا «جهانها و جهانیان» (صهفارزاده ،ییه فاتحهه )2 :در ترجمههههای
انگلیمی ،ارلب مؤلف م انی واژه مورد توجه بوده و بر معنهای «جههان» تاکیهد شهده اسهت:
( worldsشاکرال قراییال پی تالال یی فاتحه( Universe ،)2 :ایروینه

ال ییه فاتحهه)2 :

اما گاهی نیز معنای مخلوق ،آفریدگان و ساکنان جهان در ترجم واژه افهزوده شهده اسهت،
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همانند( all Being :آربری ،یی فاتحه)2 :ال یا world's inhabitants :و حتهی گهاهی
به انمهانهها ترجمهه شهده اسهت the ages/generations of Men:و men in the
 )Calderini, p.52( whole worldنان ههه خههواهیم دیههد ،در تفاسههیر (عربههی و
فارسی) ،هر دو مؤلف «فاعلی» و «م انی» مدّ نظر مؤلفان قرار داشته است
طرح مسئله
در مورد واژۀ «العالَمین» سه سؤال وجود دارد که پاسخ لغتشناسان و مفمران مملمان
برای آنها ه دستکم در مورد سؤال اول و دوم ه قان کننده به نظر نمیرسد:
1ه را واژۀ «عالَم» به صیغ جم های سالم جم بمته شده است؟
2ه را مادهای از ریش «عِلم» برای معنای «جهانیان» یا «جهانها» بهکار رفته است؟
3ه آیا واژۀ «العالَمین» در تمامی آیات قرآنی به معنای «جهانیان» یا «جهانها»ست؟
نظرات قرآنپژوهان رربی – که در ادامه خواهد آمد  -نیهز در ایهن زمینهه قهان کننهده
نیمت آنها وزن این واژه را ریرعربی دانمته و دیهدگاه لغویهان ممهلمان بهرای ابیهات عربهی
بودن آن را نادرست میشمارند ،اما تفمیر روشنی برای این واژه و معنای آن ارائه ن ردهاند
برخی از ممتشرقان این واژه را اصالتاه یهودی و آرامهی و بهه معنهای عصهر و دوره یها جههان
فرض کردهاند شواهدی نیز در تایید سریانی و ممیحی بودن واژه یکهر شهده اسهت ،امها در
این تفمیر روشن نیمت که گونه بین مدت و عصر که از مفاهیم زمانی است ،با جهان کهه
بر م ان داللت دارد ارتیاد برقرار شده است عکوه بر آن ه در این تفمهیر ،سهؤاالت دوم و
سوم از سه سؤال باال پاسخ درخوری نیافته و نادیده گرفته شده اسهت در ایهن مقالهه تهکش
شده است با توجه به مؤلفههای معنایی واژۀ «العالَمین» ،پاسخی مناسب برای این سؤاالت بهه
دست آید
روش تحقیق
روش تحلی واژۀ «العهالَمین» در ایهن مقالهه ،تحلیه براسهاؤ مؤلفههههای معنهایی واژه
است شاید این بهترین روش برای این کار باشد ،زیرا تحلی این واژه برمینای عناصر محور
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جانشینی از جمله مترادف ها ،متضادها و مانند آن بمهیار دشهوار اسهت علهت آن اسهت کهه
«العالَمین» واژۀ منحصربهفردی در بافت قرآنی است ،به این معنا که تقرییاه هیچ واژۀ ههممعنها
یا متضادی نمی توان برای آن یافت منکه شاید فرض شود که واژۀ «دنیا» با «العهالَمین» راباه
معنایی دارد ،حال آن ه در قرآن این دو واژه هیچ ارتیاطی با ههم ندارنهد« :دنیها» همهواره در
برابرِ «آخرت» قرار گرفته است و بیشتر با میاحث ارزشی و ایمانی ارتیهاد داردال حهال آن هه
«العالَمین» در هیچ موردی با میاحث ارزشی مرتی نیمت ،بل ه تنها مفهومی همهتیشهناختی
به یهن میآورد
افزون بر روش تحلی مؤلفهای ،برای «العالَمین» میتوان از نظریه «حهوزۀ معنهایی» نیهز
بهره برد ،که در ادامه به آن خواهیم پرداخهت امها پهیف از آن الزم اسهت بهه یهک اشه ال
دربارۀ تحلی مؤلفهای اشاره شود فرانک پالمر در میاحهث معنهاشناسهی خهود ،تحلیه معنها
براساؤ مؤلفهها را پیچیده تر کردن ممهلله دانمهته اسهت اسهتدالل پهالمر ایهن اسهت کهه در
تحلی واژهها برمینای مؤلفههای معنایی ،1باید آنها را به کمک نموداری طیقهبندی کنهیم تها
معرّف نوعی «تناسب» باشند و تشخیص مؤلفهها آسان گردد برای نمونهه ،موجهودات زنهده
در زبان انگلیمی در سه گروه متفاوت جای مهیگیرنهد man, woman, child :از طریهق
نین روابای میتوان مؤلفهههایی ماننهد مهذکر/مؤنث ،بالا/نابهالا ،انمهان/حیوان و ریهره را
انتزاع کرد (منکه واژۀ «پمر»= انمان مذکر نابالا)
از نظر پالمر ،نین تحلیلی در دید نخمت ،شیوهای جذاب در بررسی رواب معنایی به
نظر میرسد ،ولی آنچنان مش کتی به بار میآورد که آن را کمتر میتوان سودمند دانمت
براساؤ این نظر ،اینگونه تحلی پهیف از آن هه ممهللهای را روشهن سهازد ،تمهایزات میهان
واژگان را پیچیدهتر میکند برای نمونه ،تمایز میان مذکر و مؤنث ،تنهها در مهورد جهانوران
قاب طرح است ،پ

باید مؤلفه جاندار نیز به تحلیه ااهافه شهود ،کهه پهالمر ایهن مهوارد را

افزودن «قواعد حشو» تلقی میکند (پالمر ،1366 ،ص)147-156
گر ه اش ال پالمر در ظاهر درست به نظر میرسد ،اما ایهن اشه ال زیربنهایی نیمهت،
نان ه خود او این روش را دارای سودمندی اندک میداند نه کهامکه خهالی از فایهده بایهد
semantic component

1
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افزود که به ویهژه در تحلیه تاهورات تهاریخی واژگهان ،بررسهی مؤلفههههای معنهایی بمهیار
سودمند خواهد بود
در واق  ،اش ال پالمر بیشتر برای معناشناسی همزمانی قاب بررسهی اسهتال حهال آن هه
در میاحث تاریخی و ادیانی ارلب نیازمند معناشناسهیِ درزمهانی و تاهورات معنهایی واژه در
طول تاریخ همتیم به کمک تحلیه مؤلفههای واژگهان بهتهر مهیتهوان بهه تحهوالت معنهایی
همچون توسعه یا تضییق ،تشدید یا تضهعی

معهانی و یها حتهی حهذف و جهایگزینی معهانی

جدید دست یافت حتی در معناشناسی همزمانی نیز میتوان با بررسی مؤلفهههها در گهزارش
های مختل

تاریخی که یک متن واحد ارائه میکنهد ،دریافهت کهه آیها واژه در همه ایهن

گزارشها دارای معنای واحدی است یا تاور تاریخی داشته است بهه هرحهال ،تحلیه واژه
براساؤ مؤلفههای معنایی ،به ویژه در معناشناسی ساختگرا ،بمیار شای بوده و مورد توجهه
معناشناسان قرار گرفته است
در ایههن پههژوهف ،نخمههت واژۀ «العههالَمین» براسههاؤ مؤلفههههههای آن در فرهنه
واژگان عربی و ریرعربی بهمناب معناشناسی درزمانی تحلی شده و س

هههای

ایهن کهار براسهاؤ

معناشناسی همزمانی در بافت قرآنی پیف رفتهه اسهت در پایهان میهان ایهن دو روش مقایمهه
شده است تا روشن شود آیا نتیجه تحلیه درزمهانی دربهارۀ «العهالَمین» بها تحلیه همزمهانی
همخوانی دارد یا خیر
 .1تحلیل واژه براساس معناشناسی درزمانی
زبانشناسان بهطور کلی تمایزی را که صریحاه توس سوسور میان زبانشناسی درزمانی
و زبانشناسی همزمانی به عم آمده پذیرفتهانهدال زبهانشناسهی درزمهانی بهه ماالعه زبهان در
جریان زمان میپردازد و زبانشناسی همزمانی زبان را در یک مقا زمهانی خهاص (اعهمّ از
گذشته و حال) مورد ماالعه قرار میدهد (پالمر ،1366 ،ص )34هر آنچهه مربهود بهه جنیه
ساکن (ایمتای) دانف ماست ،همزمانی و آنچهه بهه تحهوالت بمهتگی دارد ،درزمهانی اسهت
(سوسور ،1389 ،ص)117
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دربارۀ واژۀ «العالَمین» ،اگر آن را به مؤلفههای معناییاش تحلی کنیم ،دو حالت پهیف
میآید:
الف) اگر آن را به «جهان» یا «جهانها» معنا کنیم ،تنها مؤلفه «م هانی» آن در کهانون
معنایی واژه قرار میگیرد
ب) اگر آن را به «جهانیان» معنا کنیم ،مؤلف «فاعلی» آن اهمیت پیهدا مهیکنهد ،یعنهی
«ساکنانِ جهان»
باید توجه داشت که هیچ یک از ایهن دو مؤلفهه ،بها معنهای لغهوی واژه در زبهان عربهی
(عِلم) ارتیاطی ندارد بنابراین ،در آراز الزم است به بررسی واژۀ «العالَمین» در فرهن

ههای

لغوی زبان عربی ب ردازیم
1د« .1العالَمین» در فرهنگهای لغوی زبان عربی
ریش «عَلِمَ یَعلَمُ» در زبهان عربهی بهه معنهای شهناختن و دانهایی ،و نقهیس جهه اسهت
(فراهیدی1409 ،ق ،ج ،2ص152ال فیروزآبهادی2007 ،م ،ج ،4ص )153شهعور و معرفهت،
دو واژۀ نزدیک به این معنا دانمته شده اسهت (ابهوهکل عمه ری1412 ،ق ،ص)500-372
در زبان عربی به کوه بلند (جم آن :أعکم) و نیز به پر م در جنه

و نیهز نشهانهای کهه در

راه بههرای راهنمههایی ممههافران نصههب مههیشههد« ،عَلَههم» مههیگفتنههد (فراهیههدی1409 ،ق ،ج،2
ص152-153ال ابن فارؤ1404 ،ق ،ج ،4ص)109
ابن فارؤ (ج ،4ص )110هم کلمات همریشه با «علم» را دارای اصلی واحد دانمته و
آنها را به «أبر بر شیء که به آن وسیله از ریر خود متمایز شود» برگردانده است ،که «عکم »
(نشانه) از اینجاست واژۀ «عالَم» نیز از دیدگاه لغویان مملمان از همین ریشه و به معنای هم
مخلوقات است این واژه جمعی است که مفهردی از لفظهف نهدارد ماننهد «أنهام» و «رهه »ال
«عالَم» بر وزن «فاعَ » بنا شده ،نان ه گفتهاند خاتَم ،طابَ و دانَق ،و «عالَمون» جم «عهالَم»،
و «عالَمین» حالت منصهوبی آن اسهت (فراهیهدی1409 ،ق ،ج ،2ص153ال ازههری1421 ،ق،
ج ،2ص253ال رارههب اصههفهان 1404 ،ق ،ص344ال ابههن منظههور1405 ،ق ،ج ،12ص-420
)421
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بنابراین ،میتهوان گفهت واژهههایی کهه از ریشه «عَلِهمَ یَعلَهمُ» در زبهان عربهی شهناخته
شدهاند ،دستکم در سه معنا به کار رفتهاند:
اول) شناختن و دانایی در مقابه ِ جهه  :ایهن معنها در آیهات بمهیاری از قهرآن دیهده
میشود ،بهویژه وقتی بهصورت فع  ،مصدر ،یا ی ی از صفات خدا بهکار رفته باشهد (بهرای
نمونه ر ک بقره)95 ،60 ،32 :
دوم) کوه ،پر م یها نشهانه :واژۀ «أعهکم» در دو سهورۀ شهوری 32 :و الهرحمن 24 :و
«عَکمات» در سورۀ نح  16 :به این معنا نزدیک است
سوم) جهانها ،جهانیان یا مخلوقات :ظاهراه واژۀ «العالَمین» در ایهن معنها بههکهار رفتهه
است لغویان مملمان سعی کردهاند بین این سه معنا جم کنند و برخی همه ایهن واژههها را
دارای ریشه و اصلی واحد در زبان عربی دانمتهاند
برطیق آنچه لغتشناسان مملمان گفتهاند ،کانون معنایی واژۀ «عِلم» ،نوعی «نشهان راه»
است اما ه ارتیاطی میان «نشانه» و «جهان» یا «جهانی» وجهود دارد نان هه گفتهه شهد ،در
مورد «العالَمین» سه سؤال مارح است:
 -1سوال اول آن ه را واژۀ «عالَم» به صیغ جم های سالم جم بمته شده است؟
در اینجا ،پاسخ برخی از لغتشناسان مملمان این است که هیچ واژهای بر وزن «فاعَ »
جم سهالم نهدارد و ایهن یهک استنناسهت (ابهن سهیده1421 ،ق ،ج ،2ص177ال ابهن منظهور،
1405ق ،ج ،12ص )420رارب اصهفهانی (ص )345-344علهت آوردن جمه سهالم بهرای
«عالَم» را رلی انمان بر دیگر موجهودات در هنگهام جمه بمهتن دانمهته و افهزوده اسهت کهه
گفته اند علت این جم دربرداشتن فرشتگان و جنّیان و انمان اسهت و نهه دیگهر موجهودات
زمخشری (یی فاتحه )2 :علت نین جم بمتنی را ه با وجود آن ه این سهاختار بهرای جمه
بمتن صفات یویالعقول و أعکمی که در ح م آنهاست بهکار میرود ه با این تواهی کهه
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
است؟ ابن فارؤ (ج ،4ص )110در توجیه این مملله مینویمد« :هر جهن

از مخلوقهات بهه

نوب خود «مَعْلَم» و «عَلَم» اسهت» از دیهدگاه رارهب اصهفهان (ص ،)344بنهای واژه از ایهن
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ریشه به خاطر آن است که عالَم همچون ابزاری است که بر صان خود داللت میکنهد و مها
را به شناخت یگهانگی او فهرا مهیخوانهد زمخشهری (ییه فاتحهه )2 :عهالَم را اسهمی بهرای
دارندگان علم از فرشتگان و جنّ و إن

دانمته و افزوده است که گفتهانهد بهرای ههر آنچهه

آفریدگار به آن علم دارد به کار میرود با این حهال ،نهین توجیههاتی قهان کننهده بهه نظهر
نمیرسد ،زیرا بر برداشتهای یهنیِ بیارتیاد با ساخت و معنای لغوی واژه ت یه دارد
 -3در مورد سؤال سوم که آیا واژۀ «العالَمین» در تمامی آیات قرآنی یک معنها دارد،
پاسخ را باید در تفاسیر قرآن یافهت کهه در ادامهه بهه آن خهواهیم پرداخهت پهیف از آن بهه
نظرات قرآنپژوهان رربی دربارۀ این واژه اشاره خواهد شد
1د .2دیدگاههای قرآنپژوهان غربی و محققان معاصر
قرآن پژوهان رربی وزن واژۀ «العالَمین» را ریرعربی دانمته و دیهدگاه لغویهان ممهلمان
برای ابیات عربی بودن آن را نادرست میشمارند جفری 1به نق از فران ه مهیگویهد کهه
وزن ایههن واژه عربههی نیمههت ،بل ههه عههالَم اصههلی سههریانی دارد و بهها دو واژۀ یونههانیِ αιων
(دورهای از همتی یا زندگی) و  ( κοσμοςیهنف و آرایهفال جههان همهتی) ههممعناسهت
( )Thayer, p.19, 356وی دیدگاه لغویان مملمان برای ابیهات عربهی بهودن واژه و آوردن
نظایری همچون طابَ و خاتَم را با این استدالل که ایندو واژه نیهز سهریانی اسهت ،نادرسهت
میداند دلی دیگر بر ریرعربی بودن واژه ،صهورت جمه آن (العهالَمین) اسهت ( Jeffery,

)p.208
گر ه جفری معتقد نیمت که این واژه از مناب یهودی یا ممیحی گرفته شده باشد ،اما
شواهدی در تایید دیدگاه هیرشفلد مینی بهر این هه واژه اصهلی یههودی و آرامهی دارد یکهر
کرده است براساؤ این دیدگاه ،واژۀ عیری עולם بر هر مدتی از زمان اطکق میشده و در
نوشتههای ربّانیان معنای عصر و دوره یا جهان پیدا کرده است ،منکه העולם הזה یعنی «این
جهان» در مقاب העולם הבא یعنی «جهان دیگر» گرونیاوم نیز گفته است که تعییهر قرآنهی
«ربّ العالَمین» دقیقاه معادل רבון העולמים در آیین عیادی یهودی است (Jeffery, p.208-
Jeffery
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 )209بر این اساؤ ،عکمت جم مذکر (ים) در زبان عیهری ،معهادلی بهرای عکمهت جمه
مذکر سالم (ینَ) در عربی فرض شده و واژۀ «عالَمین» جم دانمته شده است
جفری در تایید سریانی و ممیحی بودن واژه نیز شواهدی یکر کرده است و میافزایهد
که واژۀ עלמא در سن

نیشتههای پهالمیری و עלם در سهن

نیشهتهههای نیاهی یافهت شهده

است و همچنین ،نان ه شوالی گفته ،واژۀ سریانی ܠܥܠܡܥܢ در گویف فلمهاینی ممهیحی،
به لحاظ ش لی معادلی است برای عیارت «لِلعالمین» در قرآن ()Jeffery, p.209
نان ه از ماالب باال بر میآید ،در اینجها ،مؤلفه معنهایی جدیهدی بهرای واژه ماهرح
شده و آن یک مؤلف «زمانی» است در واق  ،این مؤلف زمانی است که در کانون معنها قهرار
دارد ،زیرا واژه در آراز بر «زمان» اطکق میشده و در نوشتهههای ربّانیهان بهه معنهای زمهانیِ
عصر و دوره و یا معنای م انیِ جهان تحول پیدا کرده اسهت بها ایهن حهال ،در ایهن تفمهیر،
روشن نیمت که گونه بین مدت و عصر که از مفاهیم زمانی است ،با جهان کهه بهر م هان
داللت دارد ارتیاد برقرار شده است عکوه بر آن ه در این تفمیر ،اشه ال دوم از دو سهؤال
باال (ارتیاد عِلم با جهان و جهانیان) پاسخ درخوری نیافته است
در ت می پیشین بحث ،بایهد از دو تحقیهق دیگهر در ایهن زمینهه یهاد شهود در تحقیهق
نخمت ،با تقمهیم نظهرات مفمهران بهه دو دسهته (گروههی کهه «العهالَمین» را بهه همه جههان
آفرینف تفمیر کردهاند و گروهی که آن را به یویالعقول مختص دانمهتهانهد) ،ایهن فهرض
تقویت شده است که میتوان بین دو دیدگاه جم کرد ()Calderini, p.53-58
برخکف این ،در تحقیق مفصّ و عالمان دوم« ،عالَمین» به «همگان»« ،هم مردمان» یها
«مردم هم روزگاران» اختصاص یافتهه و ریهر انمهانهها از دایهرۀ معنهایی واژه بیهرون فهرض
شدهاند (احراری ،بیتا ،صص )13 ،10-7 ،2در این تحقیق ،بهدرستی بیهان شهده اسهت کهه
ورود واژه به زبان عربی از طریق زبان عربی جنوبی رخ داده (احهراری ،بهیتها ،ص )2و نیهز
معنای کانونی عالَمین «انمان» است (احراری ،بیتا ،ص )20اما به هرحال ،در ههیچکهدام از
تحقیقات مذکور ،از اص معنایی مارح در مقال حاار و ارتیاد آن با معهانی بعهدی سهخن
نرفته است
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1د« .3العالَمین» در فرهنگهای غیرعربی (عبری و سریانی)
واژۀ عالَم ( ָעלַם) در زبان عیریِ عهد قدیم به معانی گوناگونی بهکهار رفتهه اسهت کهه
آنها را میتوان در سه دسته جای داد:
الف) در عهد قدیم از مشتقات این واژه برای پوشاندن گناهان ،پنهان داشتن عقیهده و
باورها ،نادیده گهرفتن و شهم فهرو بمهتن از خااهها بهرای ممانعهت از اجهرای عهدالت ،یها
فراموش کردن سوگندها و مانند آن استفاده شده است در مجموع به نظر میرسد کهه ایهن
واژه در بمیاری از کاربردهای خود از نوعی تدلی

و پنهان اری در جهت پوشاندن خااهها

و فریی هاری ح ایهت داشهته اسهت (Gesenius, p.761ال  )Jastrow, v1, p.360ایهن معنها
دستمای برخی محققان شده تا در تییین معنای «جهان» برای عالَم ،اصه لغهوی آن را «زمهان
ناشناخت پنهان» تلقی کنند (رک )Klein, p.466 :بهه هرحهال ،ظهاهراه ارتیهاطی بهین ایهن
واژه در عهد قدیم با «العالَمین» در قرآن دیده نمهی شهود شهاید بهه همهین جههت باشهد کهه
جفری در نمیت دادن این واژه بهه منهاب یههودی (و نیهز ممهیحی) تردیهد دارد و تنهها ناقه
نظرات دیگران است هورویت  )p.200( 1نیز فرای یهودی بودن واژه را بها تردیهد ماهرح
میکند
ب) دیگر معنای این ریشه در زبان عیری مربود به واژۀ עלם و به معنای بلوغ جنمهی
است و با واژۀ رَلِمَ و رُکم در زبان عربی ارتیاد دارد مشتقات این واژه در سیایی بهه معنهای
«مرد جوان» ،در فینیقی به معنای «دختر» و در نوشتههای نیاهی و پهالمیری بهه معنهای «بهرده»
یافت شده است همچنین ܥܠ در سریانی به همین معناست و از این ریشه واژههای مهرتی
با جوانی و نشاد از جمله پمر جوان ،دختر جوان ،نیرو و نشاد جوانی ،نیرو بخشهیدن ،جهان
تازه دمیدن و مانند آن ساخته شده است افزون بر این ،اربالمنلی از این ریشه برای اشاره
به (صدای) زن جوان یا آوای بمیار زیر صدای پمران در برخی از نوشتهها یافت شده اسهت
(Gesenius, p.761ال )Smith, p.415
Horovitz
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ج) معنای سوم עלם همان معنای مشهوری است که لغتشناسان و مفمران ممهلمان و
رربی برای واژۀ «العالَمین» بهکهار بهردهانهد :جههان همهتی ( ،)worldعصهر و دوره ( )ageو
آفرینف ( )creationاین معنا با واژۀ عالَم (به معنهای جههان) ارتیهاد دارد و در نوشهتهههای
نیای و پالمیری و حیشی یافت میشود مشتقات واژۀ עוֹלָם در این معنا کاربرد بیشهتری در
عهد قدیم داشته و به معانی متعدد زمانی و م انیِ جهان خلقت و نیز برای انمان بهکهار رفتهه
است معانی و بافتهایی را که این واژهها در آنها بهکار رفته ،مهیتهوان بهه قهرار زیهر دسهته
بندی کرد:
 )1زمان گذشته همانند عهد باستان ،روزگاران کهن ،مردمان باستان ،م انهای بهایر و
لمیزرع ،دروازههای کهنه و باستانی ،پدران و پیامیران ،اعمهال پیشهین الههی ،منجهی الههی و
آرزوی دادرسی ،فرمانروایی و آرامف
 )2زمان آینده و آیندگان همچون جههان دیگهری کهه از آنِ همهه و جهاودانی اسهت،
رستگاری دائمی ،وجود همیشگی پدیدههایی مانند زمین ،آسمانها و آنچه در آنهاست
 )3ارتیاطات قومی و ملّی همچون دشمنیهای مداوم و انتقهامجهویی ،نهام و صهفات و
الااف خدا در میان قوم ،فرمانروایی داوود ،وعده و پیمان الهی ،قهوانین خهدا ،کهکم الههی،
رواب بین خدا و قومف ،ح ومت و پادشاهی ممی  ،آیندۀ نامحهدود و بهیپایهان ،زنهدگی
دائمی انییاء ،زندگی پ

از مرگ ،مدت زمانی جهان همتی ()Gesenius, p.761-763

واژۀ سریانی ܥܠ نیز در معانی مشابهی بههویهژه دربهارۀ زنهدگی دنیهوی ،جهاودانگی،
عصر و دوره ،زمانهای گذشته و دورۀ نو کاربرد یافته است ( )Smith, p.415ن تهه درخهور
توجه آن است که واژه در دو معنای متضاد (هم گذشته و هم آینده) به کار میرود
 .2تحلیل واژه براساس معناشناسی همزمانی
نان ه گفته شد ،زبانشناسهی همزمهانی زبهان را در یهک مقاه زمهانی خهاص مهورد
ماالعه قرار مهی دههد و بهه جنیه ایمهتای دانهف ارتیهاد دارد در ایهن بخهف از مقالهه ،واژۀ
«العالَمین» براساؤ مؤلفههای آن در تفاسیر و نیز عناصر همنشین واژه تحلی شده است
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2د« .1العالَمین» در قرآن و تفاسیر
واژۀ «العالَمین»  73بار و در  30سورۀ قرآن بهکار رفته ،که بیشتر آنهها م ّهی اسهتال بهه
جز  12مرتیه در سه سورۀ مدنیِ بقره ،آل عمران و مائده ،بقی  61مورد دیگهر از سهورهههای
م ّههی اسههت ،بهههویههژه در سههورۀ شههعراء کههه ایههن واژه  12مرتیههه ت ههرار شههده اسههت (رک:
عیدالیاقی ،1364 ،صص )481-480در برخی از نخمتین سورهها (قلم52 :ال ت ویر )27 :این
ن ته مارح شده که قرآن جز یکری برای جهانیان نیمت و این مواوع در سورههای م ّهی
متاخرتر (ص87 :ال یوس 104 :ال انعام )90 :تاکید شده است
نان ه گفته شد ،سؤال ما در این بخف آن اسهت کهه آیها واژۀ «العهالَمین» در تمهامی
آیات قرآنی یک معنا دارد یا خیر؟ از بررسی اقوال مفمران بر میآید که هم آنها این واژه
را به «جهانیان»« ،جهانها» و «مخلوقات» معنا میکنند ،امها در این هه آیها منظهور از جهانیهان،
فق انمانها همتند یا عکوه بر انمانها ،دیگر مخلوقهات را ههم در بهر مهیگیهرد ،اخهتکف
دیده میشود در این باره سه دیدگاه وجود دارد:
 .1-1-2همۀ آفریدگان
بمیاری از مفمران قدیم (برای نمونه ،رک :مقات بن سلیمانال طیهری ،ییه فاتحهه2 :ال
سمرقندیال یی انعام ،90 :یوس  ،104 :ص ،87 :ت ویر ،)27 :منظهور از «العهالمین» را همه
مخلوقات دانمته اند به گفت طیری (همانجا) ،این قول گفت ابن عیاؤ و سعید بن جییر است
و از سخنان عموم مفمران بر می آیهد در ایهن قهول ،بهدون آن هه تف ی هی بهین موجهودات
دارای عق و دیگر مخلوقات قائ شوند ،روایت ابن عیاؤ مینی بر این ه «ربّ العهالَمین» بهه
معنای پروردگار جنّ و إن

است را به معنای هم عوالم فرض میکنند (رک :طیری ،ییه

فاتحه2 :ال ازهری1421 ،ق ج ،2ص)252
بر این اساؤ ،عالَم نامی است برای انواع موجودات و اه هر زمهان عهالَم آن زماننهدال
برای نمونه ،انمانهای هر دوره عالَم آن دورهاند و دیگر انواع آفریدگان عالَم زمان خودند

عل ی

فصلنامه علمی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا(سالماهلل ها) ،سال ،16پیاپی63 41

برای این قول به شعری از عیداهلل بن رؤب مشههور بهه عجهاج (درگذشهته در حهدود  )90نیهز
استناد شده است که در آن به عالَم زمان خود اشاره کرده است:

ِ ِ
هامةٌُهذاٌالعاا ٌَِ»ال پ
«فَخْندفٌ َ

خِندِف (لیلی بنت حلوان ،زنی از جدّات عرب) بر فراز

این عالَم است (ابوعییده ،1381 ،ج ،1ص22ال طیری و نحهاؤ ،ییه فاتحهه2 :ال ابهن فهارؤ،
1404ق ،ج ،4ص110ال بههرای تواههی بیشههتر دربههارۀ ایههن شههعر و ابیههات دیگههر آن ،رک:
مرزبان  ،بیتا ،ص278ال قفا 1424 ،ق ،ج ،2ص)40-41
ابیات دیگری نیز از ادبیات عرب پیف از اسکم نق شده است کهه ایهن معنها را تاییهد
میکند ،همچون این بیت از عنترۀ بن شداد( :عنتره1425 ،ق ،ص)116

ب»
یبٌُمٌُِ
« َ
َّرٌفیٌغدٌ ٌفماٌجاءَناٌمنٌعا َِ ٌالغَ ُ
والٌَتتَشواٌمماٌیاُ َقد ُ

 .2-2-2صاحبان عقل و خرد
براساؤ دیدگاه دوم ،بین یویالعقول و دیگهر موجهودات تفهاوت همهت و «عهالَمین»
جمعی است که فق برای یویالعقهول بههکهار مهیرود صهاحیان عقه را مهیتهوان بهه سهه
صورت تفمیر کرد :انمانها و جنّیان ،فق انمهانهها ،یها انمهان ،جهنّ ،فرشهتگان و شهیاطین
نان ه گفته شد ،از ابن عیاؤ نق شده است که «عهالَمین» را مشهتم بهر عهالم انمهانهها و

ِ
يٌنَ ِذیراٌ» (فرقان:
ٌعلىٌ َعْب ِدهٌِلِیَ ُكو ٌَنٌلِْلعالَ ِم ٌَ
بارَكٌالَّذيٌناََّزَلٌالْ ُف ْرقا َن َ
جنّیان میدانمت ازهری آی «تَ َ
 )1را دلیلی بهر درسهتی قهول ابهن عیهاؤ مهیدانهد ،زیهرا پیهامیر(ص) هشهداردهندۀ بههائم و
فرشتگان نیمت و تنها برای هشدار به سوی جنّ و انه

فرسهتاده شهده اسهت نحهاؤ (ییه

فاتحه )2 :نیز با این استدالل که عالَمین جمعی است که فق برای یویالعقول کاربرد دارد،
قول ابن عیاؤ را بهترین دیدگاه دانمته است
از دیدگاه طیاطیایی (یی فاتحه ،)2 :بهترین قول آن است که «عالَمین» بهر ههر صهنفی
که افرادی را گرد آورده ،همچون جهان عرب و جهان عجم اطکق شود این قول بها سهیاق
نامهای الهی که در این آیات ه تا آیه «مالا ٌیاواٌالادین» هه ماهرح شهده سهازگاری بیشهتری
دارد ،زیرا «دین» که همان پاداش روز قیامت است به انمان یا انمان و جهنّ اختصهاص دارد،
بنابراین مراد از «عالَمین» جهانهای إن

و جنّ و جماعات آنهاست آیهات «واصاففاكٌعلاىٌ

بازخوانی روابط معنایی واژۀ «العالَمین» براساس روش تحلیل مؤلفهای

نساءٌالعاملي» (آل عمران« ،)42 :لیكونٌللعامليٌنذیرا» (فرقان )1 :و «أتأتونٌالفاحشةٌماٌسابقك ٌ
هباٌمنٌأحدٌمنٌالعاملي» (أعراف )80 :بر این دیدگاه داللت میکنند (طیاطیایی ،یی آیات)

مصافوی (ج ،8ص )256عالَم به صورت مفهرد را مشهتم بهر ههر نهوع از موجهودات
دارای عق و ریر آن دانمته و هنگامی که جم سالم بمهته مهیشهود ،آن را بهه یویالعقهول
مختص کرده و جمادات و گیاهان و حیوانهات را از آن بیهرون شهمرده اسهت وی همچنهین
عوالم فرشتگان و عقول را خارج از محی زندگی انمان و بیرون از تعریه

عهالَم دانمهته و

آیههاتی ماننههد «وٌماااٌهااوٌَِّال ِ
ي» را مؤیههد ایههن دیههدگاه برشههمرده اسههت براسههاؤ
ٌر ْ اارٌلِْلعااالَ ِم ٌَ
َ َُ
دیدگاهی نزدیک به این قول« ،عالَمین» فقه بهرای انمهانهها کهاربرد دارد و دلیه آن آیه

«أتأتونٌالذ رانٌمنٌالعااملي» (شعراء )165 :است (طیرسی ،یی فاتحه )2 :معنای «جهانیان» در
این آیه دشوارتر از دیگر آیات به نظر میرسد
آیههات دیگههری (رک :بقههره122 ،47 :ال آل عمههران96 ،42 ،33 :ال مائههده115 ،20 :ال
اعراف80 :ال عن یوت )28 :نیز بر این داللت مهیکنهد کهه مقصهود از ایهن واژه صهرفاه عهالَم
انمان هاسهت و نهه عهوالم دیگهری هماننهد عهالم مجهردات یها نیاتهات و گیاههان همچنهین،
طیاطیایی (یی یوس 104 :ال ص87 :ال ت ویر )27 :آن را فقه بهه انمهانهها اختصهاص داده
است
تفمیر سوم یویالعقول یعنی تفمیر به انمان ،جنّ ،فرشتگان و شیاطین از فهرّاء بغهوی و
ابوعییده نق شده است براساؤ این قول ،عالَمین برای بهائم بهکار نمیرود ،زیرا این جمه

فق برای یویالعقول است در این قول به شعری از أعشی استناد شده اسهت« :مااٌ َِ
نٌمعا ُ ٌ
ِِ ِ
ٌالعالَمیناا» (همچون آنان در جهانیان نشنیدم :بعلییال قرطییال ابن کنیر ،یی فاتحه2 :ال
ِباللم ٌ َ
برای دیگر ابیات شعر ،رک :ابوالفرج اصفهانی1415 ،ق ،ج ،15ص)253
 .3-1-2همۀ عوالم
براساؤ این دیدگاه« ،العالَمین» میتواند بر هم عوالم اطکق شود ،مانند عالم جمهاد و
نیات و حیوان و فرشتگان و عالم انمان طوسی و طیرسی (یی فاتحه )2 :معتقدند کهه عهالَم
در کاربرد لغوی آن به معنای جماعتی از عقکء است ،اما در عهرف متهداول میهان مهردم بهه
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ٌالساماو ِ
األٌو ِ
اوراٌومااٌ
ميٌق َ
ااٌر ا ٌالعاالَ َ
هم مخلوقات گفتهه مهیشهود و آیه «قاالٌوم َ
اال ٌَر ا َّ َ
بَینَ ُمما» بر آن داللت دارد (نیز رک :ابوالفتوح رازیال قرطیی ،یی فاتحه)2 :

افزودن عوالمی همچون جمادات و نیاتات و حیوانات در مناب متاخر دیده مهیشهود و
به احتمال بمیار از میاحث فلمفی تهابیر پذیرفتهه اسهت رارهب اصهفهان (ص )344عهالَم را
نامی برای هم افکک و آنچه از جواهر و اعراض در بر دارد دانمته اسهت ،مهنک گفتهه مهی
شود عالم انمان ،عالم آب و عالم آتف
فخر رازی (یی فاتحه )2 :کاربرد «عالَمین» را بهرای همه موجهودات جهز خهدا جهایز
میداند که بر سه قمم تقمیم میشوند و هر قمم خود اقمامی دارد فخر رازی مینویمهد بها
دلی بابت شده است که خارج از این عالَم خأل بینهایتی است و خدای متعهال بهر ههر کهار
مم نی تواناست و می تواند یک میلیون جهان بیرون از ایهن جههان بیافرینهد ،بههطهوری کهه
هریک از آن عوالم بزرگتهر و حجهیمتهر از ایهن جههان باشهد و در آن عهرش و کرسهی و
آسمانها و زمینها و خورشید و ماه قرار گیرد وی میافزاید دالی فکسفه در ابیهات این هه
عالم همتی ی ی است ،اعی

و بیپایه است و بر مقدماتی سمت بنا گردیده است

برخی از مناب متاخرتر از امام جعفر صادق(ع) نق کردهاند که عالَم بر دو نوع اسهت:
عالم کییر یعنی فلک و آنچه در آن است ،و عالم صغیر که انمان است زیرا بهر هیهات عهالم
خلق شده است و خداوند هر آنچه در عهالم کییهر همهت در او پدیهد آورده اسهت (رارهب
اصفهانی1404 ،ق ،ص345ال زبیدی1414 ،ق ،ج ،17ص)498-499
در تالیفات عارفان مملمان ،تفاسیر عرفانی به معانی عالَم افهزوده شهده و بهرای نمونهه،
ابن عربی (بیتا ،ج ،1ص ،54ج ،2ص )129از عالم شهادت ،عالم جیروت و عهالم مل هوت
سخن گفته است وی واژۀ «عالَمین» را با «کلمه» مرتی میداند ،یعنی تصویر یها سهای خهدا
که او از این طریق شناخته میشهود ( )Calderini, p.55طریحهی (1408ق ،ج ،3ص،)235
عالَمون را اصناف آفریدگان معنا کرده و افزوده اسهت کهه برخهی عهالَم را بهه یویالعقهول
مختص دانمتهاند و بدین ترتیب جم بمتن آن به سیک جم های سالم را توجیهه کهردهانهد
وی این دیدگاه را که عالم به عناصر جممانی محدود شود ت لّ
به عالم مادیات و عالم مجردات دفاع نموده است

دانمته و از تقمهیم جههان

بازخوانی روابط معنایی واژۀ «العالَمین» براساس روش تحلیل مؤلفهای

عکوه بر روایات باال ،داستانها و اسرائیکتی به نق از کمانی همچون کعهب االحیهار،
وهب بن منیّه ،سعید بن ممیّب و برخی از منجمان در بمیاری از تفاسیر کهن در تفمهیر واژۀ
«العالَمین» نق شده است از جمله این ه خدای متعال در حدود هجده هزار یا هارده ههزار
عالَم خلق کرده است که جهان انمان و جنّ فقه دو عهدد از آنهاسهت و یها خهداى متعهال
سیصد و شصت هزار عالم دارد ،که هر عهالم بها دیگهر عهوالم متفهاوت اسهت در روایهت
دیگری از هفت آسمان ،هفت زمین و هفت دریها سهخن رفتهه و عجیهبتهر از همهه روایتهی
است به نق از نوح بن أبی مریم به استناد از أبی بن کعب ،که براسهاؤ آن خداونهد هجهده
هزار عالم خلق کرده و آنها را با تقمیمی برابهر در ههار سهوی شهرق و رهرب و دو جههت
دیگر پراکنده است (طیریال ابن أبی حهاتم رازیال بعلیهیال ابوالفتهوح رازیال ابهن کنیهر ،ییه
فاتحه )2 :برخی مفمران همچون طیری و ابن کنیر (ییه فاتحهه )2 :بهه اهع

و بهیفایهده

بودن نین روایاتی تذکر دادهاند
2د .2تحلیل معنایی «العالَمین» براساس عناصر همنشین آن در قرآن
تحلی واژگان برمینای محور همنشینی ،یاریکنندۀ فهم بهتر مملله خواهد بهود سهؤال
مشخص ما در اینجا نین است که آیا واژۀ «العالَمین» در هم آیات قرآن و از همهان آرهاز
دارای ساخت معنایی کاملی بهوده و ههر سهه مؤلفه «فهاعلی»« ،زمهانی» و «م هانی» را در بهر
داشته یا این ساخت بهتهدری در بافهت قرآنهی یها در آرای مفمهران و لغهتشناسهان شه
گرفته است؟
نان ه گفته شد ،برای واژۀ «العالَمین» ،عکوه بر تحلیه مؤلفههای ،مهیتهوان از نظریه
«حوزۀ معنایی» نیز بهره برد در واق « ،تحلی مؤلفهای ،نتیج مناقی باور به نظری حوزههای
واژگانی» است به تعییر روشنتر ،وقتی ما واحدهای تش ی دهندۀ یهک حهوزۀ واژگهانی را
معلوم کنیم و منکه مشخص کنیم که «سیب»« ،پرتقال»« ،مهوز»« ،نهارنگی» و ریهره ،در حهوزۀ
واژگانی «میوهها» ام ان طیقهبندی مییابند ،مجیور میشهویم کهه راباه درونهی واحهدهای
تش ی دهندۀ این حوزه را به ش

دقیقتری معلوم کنیم در این شرای نمیتهوان صهرفاه بهه

این ادعا دل خوش کرد که این اقکم واژگانی در تقاب با ی دیگرند ،زیرا باید معلهوم کهرد
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که هر یک از این واحدها بر حمب ه مختصه یا مختصهاتی ،در تقابه بها سهایر واحهدهای
این حوزه قرار میگیرد
در مورد معنا واژهها نیز میتوان مؤلفههایی را در نظر گرفت که واحدهای یک حهوزۀ
واژگانی را در تقاب با ی دیگر نمایف دهند و مهنکه خهویفواژههها را بهر حمهب جنمهیت،
نم  ،نمیت مادری ،و نمیت پدری از ی دیگر متمایز سازند (صفوی ،1392 ،ص)15-14
در آیات قرآن« ،العالَمین» (در معنای م انی یها زمهانی آن) در حهوزۀ معنهاییای قهرار
میگیرد ،که واژههایی همچون «آسمان»« ،زمین»«« ،عرش»« ،روز»« ،شب» و ماننهد آن قهرار
دارند همچنین ،میتوان گفت که این واژه نمهیت بهه دیگهر واژهههای گفتههشهده« ،شهمول
معنایی» دارد شمول ،نوعی همآیی در یک طیق خاص است ،یعنی واژهای که معهانی نهد
واژۀ دیگر را در بر میگیرد منکه واژۀ «گه » معنهای «اللهه» و «رُز» را نیهز در بهر دارد (رک:
پالمر ،1366 ،صص)136-132
براساؤ آنچه در ادامه خواهد آمد ،به نظر مهیرسهد کهه معنهای «العهالَمین» در آیهات
قرآن را میتوان در سه محور 1تحلی کرد در دو محور اول ،واژههایی همنشهین «العهالَمین»
همتند که نمیتوان آنها را در شمول این واژه (به معنای م انی یا زمانی) فرض کرد در این
آیات ،بیشتر مؤلف فهاعلی در معنها ظههور دارد و معنهای «انمهان» یها «آفریهدگانِ» سهاکن 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 «رُکم» است واژۀ آرامهی עלם و
نیز واژۀ سریانی ܥܠ در آوانگاری با عالَم در عربی همخوانی دارد و جم آن (עלמים) به
جم رُکم (رِلمان) شییه است این معنا بهویژه با آیاتی کهه در آن از گنهاه قهوم لهود سهخن
میرود تناسب دارد در آی  70سورۀ حجر پ

از یکر این ه فرستادگان الهی نزد حضهرت

 .1معنای اول «عالَم» در عبری ،یعنی پنهانکاری و تدلیس ،در آیات قرآن بعید به نرهر مهیرسهد و در
دست بندی ما قرار نمیگیرد.

بازخوانی روابط معنایی واژۀ «العالَمین» براساس روش تحلیل مؤلفهای

ٌَوٌ ٌَْ
لود مهمان شدند ،آمده است که مردم شهر شهادیکنهان آمدنهد و بهه لهود گفتنهد« :أ َ
ي»
ٌع ِنٌالْ َعالَ ِم ٌَ
ناَْنا ٌَم َ َ
در اینجا معنای «جهان» یا «جهان انمانها» درست به نظر نمیرسد ،ون معنایی نهدارد
آنها بگویند« :آیا تو را از جهان انمانها بازنداشتیم؟» مفمران «عالَمین» را در این آیه به «ههر
انمان» یا «انمانهای ررییه» معنها کهردهانهد (رک :طیهری1415 ،ق ،ج ،14ص58ال طیرسهی،
1415ق ،ج ،6ص124ال فخر رازی1421 ،ق ،ج ،19ص)202
این معنای نمیتاه درستی است و برطیق آن ،متجاوزان ههر مهرد یها ههر مهرد ررییههای را
میدیدند به او حمله می بردنهد و لهود را از پنهاه دادن بهه ههر مهردی بهاز مهیداشهتند (رک:
بیضاوی ،1330 ،ج ،3ص )378بنابراین ،ترجم العالمین در این آیهه بهه انمهانهها تها حهدّی
درست است و به جهان ارتیاطی ندارد
با این حال ترجم آیه به «انمانها» نیز کام نیمت ،زیرا در این صهورت بایهد بگهوییم
که قوم لود او را از ارتیاد با هم انمانها من کرده بودنهد ترجمهه بهه «انمهانههای ررییهه»
درستتر به نظر میرسد ،اما این معنا از نظر لغوی مؤیدی ندارد در عین حهال ،اگهر معنهای
«جوانها» یا بهتر از آن« :پمران» را ب ذیریم ،هم آی باال و هم آی  165سهورۀ شهعراء معنهای
روشنتری پیدا میکند« :آیا با پمران در میآمیزید؟» این ترجمه هم روشهنتهر اسهت و ههم
با اص معنای لغوی واژه سازگاری دارد همچنین ،در روایت مرفوعی که ییه ایهن آیهات
نق شده ،دختر لود به پدرش میگوید« :مردانی جوان (فتیان) را بر درِ شهر دریاب که مهن
هیچ قومی خوشسیماتر از آنها ندیدهام» (حاکم نیشابوری ،بیتا ،ج ،2ص563ال ابن جوزیال
ابن کنیر ،یی هود )77 :معنای «پمران» یا «مردان جوان» سه شاهد دیگر هم دارد:
الف) اول این ه واژه با عکمت جم مذکر (ים در عیری و «ینَ» در عربی) جم بمهته
شده استال
ب) دوم این ه در آی بعدی (حجر )71 :و نیز ههود ،78 :در تقابه بها آن واژۀ «بَنهات»
بهکار رفته است( :لود) گفت« :اى قوم من اینان دختران منند ،آنان براى شما پاکیزهترنهد»ال
و سوم آن ه مصداق خارجی «العالَمین» در این ماجرا همان فرستادگانی همتند کهه در آرهاز
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نزد حضرت ابراهیم(ع) و س

نزد لود آمدند و همهجا از آنها با اهمائر جمه مهذکر یهاد

شده است (هود)81-69 :
از سوی دیگر ،با توجه به این ه ی ی از معانی «رُکم» در زبان عربی «برده» اسهت و در
سن

نیشته های نیای و پالمیری نیهز واژه بهه ایهن معنها یافهت شهده ،ایهن ام هان همهت کهه

«العالمین» در آیات باال به «بردگان» ترجمه شود اما به دلی این ه واژۀ رُکم در قهرآن فقه
به معنای «فرزند پمر» به کار رفته (برای نمونه ،رک :آل عمران40 :ال یوس 19 :ال مریم،)8 :
و مشهورترین واژه بهرای «بهرده» در زبهانههای سهامی و از جملهه عربهی «عَیهد» بهوده اسهت
(رک ،)Jeffery, p.209:نین معنایی رجحان ندارد
 .2-2-2عالَمین به معنای انسانها
معنای دوم «العالمین» عام تر از معنای اول و به معنای خاصِّ جهانیان ،یعنی «انمانها»ی
ساکن در جهان است نین معنایی برای تمامی کاربردهای قرآنی واژه تقرییاه ممهلّم فهرض
میشود و گفتهه شهد کهه اخهتکف مفمهران دربهارۀ «العهالَمین» در ایهن اسهت آیها منظهور از
جهانیان ،فق انمانها همتند یا عکوه بر انمانها ،دیگر مخلوقات را هم در بر مهیگیهرد در
برخی از آیات این معنا کامکه واا به نظر میرسد ،مانند دو آیهای که در باال دربهارۀ قهوم
لود بحث شد همچنین ،در برخی از آیات دیگر از جمله أعراف 80 :و آل عمران42 ،33 :
و  96نیز معنای «انمانها» برای «العالَمین» بهروشنی از واژه بر مهیآیهد و نمهیتهوان آن را بهه
«جهان» ارتیاد داد با ایهن حهال ،بایهد در نظهر داشهت کهه در ایهن آیهات ههیچ قرینههای بهر
خصوصیات انمانیِ «انمان» دیده نمیشهود و انمهان در ایهن آیهات صهرفاه مخلهوقی اسهت از
جمل مخلوقاتِ خدا به عیارت دیگر ،واژۀ «العالَمین» در این آیات از جههت حهوزۀ معنهایی
آن نیز قاب تحلی نیمت و تنها جنی همتیشناختی دارد
اما دربارۀ این ه ه ارتیاطی بهین معهانی واژۀ عهالَمین همهت ،فراهیهای کهه برخهی از
محققان دربارۀ ارتیاد معنای «انمانها» با «جهان» و تییهین ریشه لغهوی عهالَم و ارتیهاد آن بها
معانی گوناگون واژه برگزیدهاند ،بر استناد به ریش دو حرفی  ulو مشهتقات آن در زبانههای
بمیار کهنی همچون سومری و اَکَدی ت یه دارد ایشان بر این رأی رفتهانهد کهه همه معهانی

بازخوانی روابط معنایی واژۀ «العالَمین» براساس روش تحلیل مؤلفهای

ریش سهحرفی علم به این ریش کهن ،و بهویژه واژۀ  ullȃ nuباز میگردد کهه بهه معنهای
«زمان دور» و برخی معانی قیدی همچون «آنجا ،از آنجا ،بدین سیب ،س

 ،از آرهاز ،په

از آن ،بههه محههس این ههه ،بههدونِ ،قی ه از» و ماننههد آن بههوده اسههت (رکKlein, p.466 :ال
احراری ،بیتا ،ص 2به بعدال برای معانی ریشه در زبان اکدی ،رک)Black, p.420 :
با این حال ،بر فرض که گذر از یک واژۀ دو حرفی به سهحرفی و از معنهایی مقیدهد بهه
معنای گمتردۀ «جهان» پذیرفتی باشهد ،بهاز ههم ایهن تفمهیر مشه کت واژۀ «العهالَمین» مها را
برطرف نمیسازد و همچنان باید از گونگی ارتیاد «جهان» با «انمان» و رایی جم بمهته
شدن واژه به روش جمعهای سالم گفتگو کنیم افزون بر این ،ی ی از معانی ریش «عَه ّ» در
زبان عربی با معنای مورد بحث ما یعنی «پمهر» ارتیهاد دارد (رک :فراهیهدی1409 ،ق ،ج،1
ص)89-88
به نظر میرسد که آنچه در اینجا راهگشاست ،باز هم توجه به واژۀ «رُکم» در عربهی و
ارتیاد آن با معانی عیری آن در عهد قدیم است با آن ه رکم در زبان عربی برای «پمر» بهه
کار میرود ،اما برای میانمهال ههم کهاربرد دارد و نان هه ازههری (1421ق ،ج ،8ص)136
میگوید ،این معنا در ککم عرب فراوان است نان ه در بیت زیر ایهن واژه بهه معنهای عهامِّ
انمان و صاحب شیء است( :ابن سیده1421 ،ق ،ج ،5ص538ال ابن منظهور1405 ،ق ،ج،12
ص)440

ِ
ٌعنٌمقامما
سیف
ٌیاٌع ُ
«تَانَ َّح َ

ٌوطَِّرحٌالدَّلوٌالیٌ ُغ ِ
المما»
َ

افزون بر این ،در عهد قدیم نیز این ریشه در دو معنای متضاد ،هم برای مردمان باسهتان
و هم آیندگان بهکار رفته است در تییین این توسع معنهایی ،همچنهین مهیتهوان بهه شهواهد
دیگری از زبانهای سامی استناد کرد که در آنها ریش علم به معنای مالق انمان بهکار رفتهه
است از جمله معادل حیشی واژۀ عهالَم ( )ʿ ālamکهه ی هی از معهانی آن را نهوع انمهان و
بشریت دانمتهاند (احهراری ،بهیتها ،ص )5-4و مههمتهر از آن واژۀ عیهری עולמ (عُهکم) در
برخی کاربردهای متاخرتر زبان عیری که در همین معنا بهکار رفته است ()Klein, p.466
بنابراین ،این احتمال تقویت میشود که واژه بهه معنهای انمهان و نیهز معنهای جههان ،از
همان עלם اشتقاق یافته باشد :هر انمانی روزی جوان است ،روزی بهه دوران میانمهالی گهام
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مینهد و روزگاری پیر و کهنمال میشودال جهان نیز ظرف زندگی انمانهاست ،روزگهاری
دراز پیف از ما س ری کرده و دیرزمانی پ

از ما تداوم خواههد داشهت در واقه « ،جههان»

معنایی است مجازی و رابا ظرف با مظهروف خهود (سهاکنان جههان) دارد الیتهه در مهورد
قرآن ،توسعه از مؤلف فاعلی (مجموع انمانهای ساکن جهان) به مؤلف م هانی (جههانی کهه
انمانها و در نهایهت همه آفریهدگان در آن سهاکنانهد) په

از اسهکم و همهراه بها آشهنایی

مملمانان با آرای فلمفی رخ داده است (دربارۀ گونگی راهیافتن این معنا به مناب اسهکمی،
رک :احراری ،بیتا ،صص)18-15 ،7 ،4
 .3-2-2عالَمین به معنای جهانیان
سومین معنای «العالَمین» ،معنای مشهور قرآنی آن یعنی «جهانیهان» اسهت در برخهی از
آیاتی که این واژه در آنها به کهار رفتهه اسهت ،قرائنهی وجهود دارد کهه ایهن معنها را تقویهت
می کند در واق  ،در این آیات هم مخلوقات جهان عناصری از یک پدیده فرض میشهوند
که خدای متعالْ خالق و پروردگار این پدیده است در این آیات ،گهویی «العهالمین» نمهیت
به برخی از عناصهر همنشهین آن ،از جملهه «آسهمان»« ،زمهین»«« ،عهرش»« ،خهاور»« ،بهاختر»،
«روز»« ،شب» ه که دارای مؤلفههای آش ار م انی و زمانیاند ه شهمول معنهایی دارد و همهه
را در بر میگیرد
برای نمونه ،آی  54سورۀ اعراف میفرماید« :در حقیقت ،پروردگهار شهما آن خهدای
است که آسمانها و زمین را در شف روز آفرید ،س

بر عهرش اسهتیک یافهت روز را بهه

شب -که شتابان آن را م طلید -م پوشاند ،و خورشید و ماه و ستارگان را که بهه فرمهان او
رام شده انهد آگهاه بهاش کهه خلهق و امهر از آ ِن اوسهت فرخنهده خهدای اسهت پروردگهار
جهانیان» (براساؤ ترجم فوالدوند) آیات دیگهری نیهز بیهان مهیکننهد کهه «ربّ العهالَمین»
خدایی بوده که ربوبیت او هم با دنیا و آفرینف آسمانها و زمین (فصهلّت )12-9 :و ههم بها
فرشتگان و آخرت (زمر75 :ال یون  )10-11 :ارتیاد دارد
مفصّ ترین گزارش دربهارۀ صهفات «ربّ العهالمین» در گفتگهوی حضهرت موسهی بها
فرعون در سورۀ شعراء ( )16-29آمده است برطیق این آیات ،خداوند موسهی و ههارون را

بازخوانی روابط معنایی واژۀ «العالَمین» براساس روش تحلیل مؤلفهای

به عنوان فرستادگانِ «ربّ العالَمین» بهه سهوی فرعهون روانهه مهیکنهد موسهی(ع) در اهمن
سخنان خود به فرعون می گوید که پروردگارم مرا از پیامیران قرار داده است و در پاسخ بهه
سؤال فرعون که «ربّ العالمین» یمت ،میافزاید :او پروردگار آسهمانهها و زمهین اسهت و
پروردگار آنچه میان آن دوست فرعون خااب به کمان که پیرامونف بودند میگوید :آیا
نم شنوید؟ موس دوباره گفت« :پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شما » اما موسهی
باز بر پروردگاری خدا بر «جهان همتی» تاکید میکند و این بار از پروردگاری بهر خهاور و
باختر و آنچه میان آن دوست ،سخن به میان میآورد آی  64سورۀ رافر ،هم از آفهرینف و
آمادهسازی زمین و آسمان و هم صورتگری و روزی پاک دادن به انمانها سخن میگویهد
و پرودگاری خدا را بر نین جهانی میستاید« :این است خدا پروردگهار شهما بلندمرتیهه و
بزرگ است خدا ،پروردگار جهانیان »
براساؤ این تفمیر و با توجه به این ه مشرکان «اهلل» را «ربّ األرباب» و خدای خهدایان
و برتر از خدای هم قیای به شمار میآوردند و ادارۀ امور جهان خلقهت را وظیفه خهدایان
دیگههری بههه عنههوان کههارگزاران اهلل فههرض مههیکردنههد (رک :جههواد علههی1413 ،ق ،ج،6
ص ،) 119پیامیران قصد داشتند به مردم بفهمانند که همه امهور بهه دسهت یهک خداسهت و
پروردگار شما همان پروردگار هم جهانیان است
بر این اساؤ ،واژۀ «العالَمین» معنایی بمهیار عهام پیهدا مهیکنهد و بهه همه آفریهدگان،
انمانها ،دنیا و آخرت توسعه مییابد طیری (یی فاتحه )2 :این سخن را که «ربّ العالَمین»
صرفاه به پروردگار دنیا معنا شود و آخرت در نظهر نیایهد ،پنهداری باطه مهیدانهد بنهابراین،
دامن معنایی «جهانیان» به جهان پ

از مرگ نیز امتداد پیدا میکند« :نیایف آنهان در آنجها:

خداوندا تو پاک و منزّه  ،و درودشان در آنجا سکم است ،و پایان نیایف آنهان ایهن اسهت
که :ستایف ویژه پروردگار جهانیان است» (یون 11-10 :ال نیز :زمهر75-74 :ال ماففهین-4 :
)6
در آی  29از سورۀ شعراء ،پ

از گفتگهوی حضهرت موسهی بها فرعهون بهر سهر «ربّ

العالَمین» ،فرعون سخن از الوهیت به میان میآورد و به موسی(ع) میگویهد کهه اگهر الههی
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جز من اختیار کنه  ،تهو را بهه زنهدان خهواهم اف نهد از اینجها مهیتهوان دریافهت کهه «ربّ
العالَمین» ی ی از آلهه بوده است
در میان اعراب زمان جاهلیت تا نزدیک ظهور اسکم ،عهکوه بهر بهتپرسهتی ،پرسهتف
آلهه نیز رواج داشته و بتها در واق واسا آلهه بودند و آلههه در اصه سهتارگان و اجهرام
سماوی بود (رک :جواد علی1413 ،ق ،ج ،6ص )176از اینجا مهیتهوان بهه اهمیهت تاکیهد
قرآن بر پروردگاری خدا بر آسمانها و زمین و نیز بر فرمانیرداری و تمیی و سهجود جههان
همتی و آسمانها و زمین و آنچه در آنهاست و دیگر پدیهدهههای همهتی در مقابه خهدای
ی تا پی برد (برای نمونه ،رک :رعد15 ،13 :ال اسراء44 :ال نور44 :ال حشر)24 :
بر این اساؤ ،خدای ی تا همان ربّ العالمین است و عالَمین بر هم آنچهه معرفتهی بهه
آن داشتند ،جز خدای متعال ،اطکق می گردد در عین حال ،العهالمین را در ایهن آیهات نیهز
نمیتوان به «جهان» ترجمهه کهرد و نان هه گفتهه شهد ایهن معنهایی متهاخر و متهابر از آرای
فلمفی  -عرفانی استال بهترین معنای فارسی برای واژه در این آیات «جهانیان» است
اما در پاسخ به این سؤال در محهور همنشهینی کهه آیها واژۀ «العهالَمین» از همهان آرهاز
دارای ساخت معنایی کاملی بوده است یا نه ،بایهد گفهت کهه بهه نظهر مهیرسهد تنهها مؤلفه
«فاعلی» (معنای «انمان» یا انمان و دیگر آفریدگان) در معنای واژه سهیم است و مؤلفههههای
«زمانی» (عصر و دوره) و «م انی» (جهان یا جهانها) در معنای قرآنی واژه شهرکت ندارنهد
در آیات قرآن ،بهویژه در بافتهایی که از داستانهای پیف از قوم موسی(ع) سخن میرود
ه یعنی ماجرای پمران آدم (مائده ،)28-27 :سکم خدا بر نهوح (صهافات )81-75 :و داسهتان
قوم لود (حجر70-67 :ال شعراء168-164 :ال عن یوت30-28 :ال اعراف )84-80 :ه ،قرینههای
بر معنای زمانی یا م انی واژۀ «العالَمین» در محور همنشینی نیمت
برخکف این ،نان ه گفته شد ،در آیات مرتی با ماجرای قوم لهود ،مؤلفه «فهاعلی»
(یعنی معنای «پمران») از واژه بر می آید حتهی آنجها کهه از قهوم موسهی(ع) سهخن مهیرود
(شعراء )16-29 :و عناصر م انی و زمانی با واژه همنشین شدهاند ،یا در بافتهای مهرتی بها
ممههلمانان (رک :انعههام73-71 :ال اعههراف54 :ال رههافر65-59 :ال فاتحههه7-1 :ال فصههلت12-9 :ال
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جابیه« ،)37-32 :عالَمین» م انی نیمت که عناصری در آن جای دارند بل هه مجموعههای از
عناصر است که در دورههای متاخر یک م ان فرض شده است
در این آیات« ،اهلل» همان «ربّ العالَمین» و «ربّ العالَمین» آفریهدگار و پروردگهار ههر
یهزی اسهت کهه مهیدیدنهد یها مههیشهناختند ،اعهمّ از انمهان و آسهمانها و زمهین و ال همههو
فرمانروای دنیا و آخرت و روز جزاست
این نتیجه از این جهت با دیدگاه احراری (بیتا ،ص )2هممو سهت کهه واژه حتهی تها
پایان عصر امویان به معنای «جهانها» نیوده استال اما از آن جهت که معنای «العالَمین» را در
زبان قرآن و حدیث به «هم مردم و مردم روزگاران» محدود دانمته ،با این دیهدگاه تفهاوت
دارد از دیدگاه نویمندۀ این مقاله« ،العالَمین» به انمانها محدود نیمت بل هه همه مخلوقهات
خدا را در بر می گیرد و بهترین معنا برای آن «جهانیان» است ،گر ه برطیق آنچه گفتهه شهد
در برخی آیات این مخلوقات فق انمانها و گاه فق پمران (رکمان)اند
 .3مقایسۀ تحلیل درزمانی و همزمانی
در تحلی مؤلفهای واژۀ «العالمین» براساؤ روش معناشناسی درزمهانی ،گفتهه شهد کهه
معنای این ریشه در زبان عیری بها واژۀ رُهکم در زبهان عربهی ارتیهاد داشهته ،سه

بهه همه

انمانها و در نهایت هم مخلوقهات خهدا توسهعه یافتهه اسهت افهزون بهر ایهن ،نتیجه تحلیه
مؤلفهای برمینای معناشناسی همزمانی ،این بود که وقتی واژۀ «العالَمین» در بافتهای مهرتی
با داستانهای پیف از قوم موسی بهکار میرود ،عناصر زمانی یا م هانی در محهور همنشهینی
نیمت اما آنجا که از قوم موسی سخن میرود ،بههروشهنی عناصهر م هانی و زمهانی بها واژه
همنشین شدهاند و در بافتهای مرتی با مملمانان ،هر سه مؤلفه دیده میشود
با این حال ،در این موارد نیز واژۀ العالَمین دارای مؤلف م انی یا زمهانی نیمهت و تنهها
بر مجموع پدیدههایی داللت میکند که هر کدام از آنهها یهک «عهالَم» اسهت و از ایهنرو،
عالمین جم بمته شده است در واق  ،توسعه از مؤلف فاعلی به مؤلفههای زمانی ه م انی در
دورههای متاخر اسکمی و در آرای مفمران و لغتشناسان رخ داده است
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نتیجهگیری
 -1براساؤ آنچه گفته شد ،میتوان دریافت که نخمتین کاربردههای واژۀ «العهالَمین»
در نوشتههای سیایی و فینیقی به معنای مرد یا زن جوان بوده اسهت واژۀ آرامهی עלם و نیهز
واژۀ سریانی ܥܠ در آوانگاری با عالَم در عربهی همخهوانی دارد و جمه آن (עלמים) بهه
جم رُکم (رِلمان) شییه است و در نوشتههای نیای و پالمیری بر هم انمانهها اطهکق شهده
است
 -2واژۀ «العالَمین» در هم آیات قرآن یک معنا ندارد و معانی متفاوت اما نزدیک بهه
ی دیگری ،از رُکمان ،انمانها و هم آفریدگان خدا را در بر مهیگیهرد بهه عیهارت دیگهر،
گاه دامن معنایی واژه ایق است و به صنفی خاص از مخلوقات (انمانها) محدود مهیشهود
و گاهی دایرۀ وسیعی مشتم بر هم آنچه میدیدند و میشناختند ،جز خداوند متعال ،را در
بر میگیرد توسع معنایی از «مجموع انمانها» به این مجموع گمهترده ،در فرهنه

عهرب

پیف از اسکم ریشه دارد ،نان ه به ابیات شعری در باال اشهاره شهد امها توسهع مؤلفههای از
مؤلف فاعلی به م هانی ،تحهوّلی متهاخر از معنهای قرآنهی واژه اسهت بنهابراین ،اگهر نان هه
گفته اند در تالیفات ربّانیون کاربرد آن برای جهان همتی رواج یافته و برای معهانی زمهانی و
م انی بهکار رفته باشد ،این تحوّل بر بافت قرآنی تابیری نداشته اسهت و بهه عیهارت دیگهر،
این واژه با کاربرد عهدینی آن ارتیاطی ندارد
 -3برخکف آنچه از مناب اسکمی برمیآید ،تاوّر تاریخی واژه از مؤلفه «فهاعلی» بهه
سوی مؤلفههای زمانی و م انی بوده است و نه برع

به تعییر روشنتر ،لغویان و مفمران

مملمان معتقدند که جم بمتن «العالَمین» به سیک جم ههای سهالم بهرخکف قاعهده اسهت،
زیرا این ساختار برای جم بمتن صفات یویالعقول و أعکمی که در ح م آنهاست بههکهار
میرود آنها معتقدند که اص در واژه معنای «جهان همتی» است و در توجیه جم بمتن آن
با «ینَ» جم سالم ،توجیهاتی یکر کرده اند حال آن ه تحلی لغوی ه قرآنی نشهان مهیدههد
که سیر تاور تاریخی برع

است :واژه در اص معنایی خهود بهر انمهان (بهه ویهژه انمهانِ
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جوان) داللت دارد ،س

به معنای هم آفریدگان – که هرکدام میتوانند یک عالَم باشهند

 به کار رفته است به عیارتی ،تنها مؤلف واژۀ عالَمین در قرآن همهان مؤلفه فهاعلی اسهت وافزودن مؤلفههای زمانی و م انی بر واژه (معنهای «جههان همهتی») معنهایی متهاخر از آیهات
قرآن است بنابراین ،نیازی به یکهر توجیههات بهرای جمه بمهته شهدن «العهالَمین» بهه روش
جم های سالم نیمت
منابع
 1قرآن كریم
 2ابن أبی حاتم رازی ،عیدالرحمن (بیتا) ،تفسیر ابن أبی حاتم ،تحقیق :أسعد محمهد الایهب،
صیدا ،:الم تی العصری
 3ابن سیده ،عل بن اسهماعی (1421ق) ،المحکدم و المحدیط اظع دم ،تحقیهق :هنهداوى،
عیدالحمید ،بیروت :دار ال تب العلمی
 4ابن عربی ،محمدبن علی (بیتا) ،الفتوحات المکیه ،بیروت :دار احیاء التراث
 5ابن فارؤ ،احمد (1404ق) ،معجم مقاییس اللغۀ ،تحقیق :عیدالمکم محمهد ههارون ،بیهرت:
م تی اإلعکم اإلسکمی
 6ابن کنیر دمشقی ،اسماعی (1412ق) ،تفسیر القرآن الع یم ،بیروت :اپ مرعشلی
 7ابن منظور (1405ق) ،لسان العرب ،قم :نشر أدب الحوزۀ
 8ابوعییده ،معمر بن منن ( ،)1381مجاز القرآن ،تحقیق :محمهد فهواد سهزگین ،قهاهره :م تیه
الخانج
 9ابوالفرج اصفهانی (1415ق) ،اظغانی ،بیروت :دار احیاء تراث عرب

 10ابوالفتوح رازى ،حمین بن عله (1408ق) ،روض الجندان و روح الجندان فد تفسدیر
القرآن ،تحقیق :محمد جعفر یاحق و محمد مهدى ناص  ،مشههد :بنیهاد پژوهشههاى اسهکم
آستان قدؤ راوى
 11ابوهکل عم ری ،حمن بن عیداهلل (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

عل ی

فصلنامه علمی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا(سالماهلل ها) ،سال ،16پیاپی77 41

 14بیضاوی ،عیداهلل بن عمر ( ،)1330انوار التنزیل واسرار التاویل ،بیروت :دارالعلم
 15پالمر ،فرانک ( ،)1366نگاهی تازه به معنیشناسی ،ترجمه کهورش صهفوی ،تههران :نشهر
مرکز

 16بعلیی ،ابواسحاق احمدبن محمد نیشابوری (1422ق) ،الکشف و البیدان المعدروت تفسدیر
الثعلبی ،بیروت :اپ ابن عاشور
 17جواد علی (1413ق) ،المفصَّل فی تاریخ العرب قبل االسالم ،بغهداد :جامعه بغهداد علهی
نشره
 18حاکم نیشابوری ،محمد بن عیداهلل (بیتا) ،المستدرک علی الصدحیحین ،تحقیهق :یوسه
عیدالرحمن مرعشلی ،بیروت :دار المعرف
 19دهخدا ،علی اکیر ( ،)1377لغتنامۀ دهخدا ،زیر نظر :محمد معین ،تهران :دانشگاه تهران
 20رارب اصفهان  ،حمین بن محمد (1404ق) ،المفردات فی غریب القرآن ،قم :دار الحق
 21زبیدی ،محمد مرتضی حمینی (1414ق) ،تاج العدروس ،تحقیهق :علهی شهیری ،بیهروت :دار
الف ر
 22زمخشری ،محمود بن عمر ( ،)1385الکشات عن حقائق التنزیل وعیون اظقاویل ،مصهر:
شرک م تی ومایع مصاف الیابی الحلیی وأوالده بمصر
 23سمرقندی ،ابواللیث (بیتا) ،تفسیر السمرقندی ،تحقیق :محمود مارجی ،بیروت :دار الف ر
 24سوسهور ،فردینههال ( ،)1389دورۀ زبانشناسددی عمددومی ،ترجمه  :کههورش صههفوی ،تهههران:
انتشارات هرم
 25صفوی ،کورش (« ،)1392کدام معنی؟» ،فصلنامه علم زبان ،دوره  ،1شماره ،1صص40-11
 26طیاطیایی ،محمد حمین (1407ق) ،تفسدیر المیدزان ،قهم :منشهورات جماعه المدرسهین فهی
الحوزۀ العلمی
 27طیرسی ،فض بن حمن (1415ق) ،تفسیر مجمع البیان ،بیروت :مؤسم األعلمی
 28طیری ،محمد بن جریر (1415ق) ،جامع البیان ،تحقیق :شیخ خلیه المهی  /صهدقی جمیه
العاار ،بیروت :دار الف ر
 29طریحی ،فخر الدین (1408ق) ،مجمع البحرین ،تحقیق :احمد حمینی ،قم :راه حق
 30طوسی ،محمد بن حمن (1409ق) ،التبیان ،تحقیق :أحمد حییب قصیر العاملی ،بیروت :م تب
اإلعکم اإلسکمی
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 31عیدالیاقی ،محمد فؤاد ( ،)1364المعجم المفهرس اللفاظ القدرآن الکدریم ،القهاهره :دار
ال تب المصریه
 32عنترۀ ،ابن شداد (1425ق) ،دیوان عنترۀ بن شدداد ،تحقیهق :حَمهدُو طَمّهاؤ ،بیهروت :دار
المعرف
 33فخر رازی ،محمد بن عمر (1421ق) ،التفسیر الکبیر أو مفاتیح الغیب ،بیروت :دارالعلم
 34فراهیدی ،خلی بن احمد (1409ق) ،كتاب العین ،تحقیق :مهدی مخزومی /ابراهیم سهامرائی،
قم :مؤسم دار الهجرۀ
 35فیروزآبادی ،محمدبن یعقهوب (2007م) ،معجم القاموس المحدیط ،تحقیهق :خلیه مهامون
شیحا ،بیروت :دارالعلم
 36قرطیی ،محمدبن احمد انصاری (1405ق) ،الجامع الحکام القرآن ،تحقیق :ابراهیم اطفیف،
بیروت :دارالعلم

 37قفا  ،جمال الدین (1424ق) ،إنباه الرواۀ عل

أنباه النحاۀ ،بیروت :م تیه عصریه

 38مرزبان  ،ابو عییداهلل (بیتا) ،الموشح ،قاهره :تحفه مصر

 39مصافوى ،حمن (1430ق) ،التحقیق ف

كلمات القرآن الکریم ،بیروت :دارالعلم

 40مقات بن سلیمان (1424ق) ،التفسیر ،تحقیق :احمد فرید ،بیروت :دارالعلم
 41نحاؤ ،احمد بن محمد مصری (1409ق) ،معانی القرآن ،تحقیق :محمد علی الصابونی ،م ه:
جامع أم القری
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Abstract
Questions are being asked about the term “al-'Ālamīn”, which have not yet
received reasonable responses; e.g. “why has the root ‘'ilm’ (knowledge)
been mentioned for the meanings of ‘peoples of the world’ or ‘worlds’?”
Although Muslim philologists have considered it as “Arabic” and the
western Qur’anic scholars have described it as Hebrew or Syriac, they did
not present a clear meaning for it. The method of this research is word
analysis, based on semantic components; first, “al-'Ālamīn” is analyzed,
based on its components in Arabic and non-Arabic lexicons as diachronic
semantics. Then it goes ahead as a synchronic semantics in the Qur’anic
textures. Finally, both methods are compared to clarify if the result of a
diachronic analysis on “al-'Ālamīn” is consistent with synchronic analysis.
Findings show that the term “al-'Ālamīn” is originally related to Sabaic and
Phoenician languages, as well as to “ ”עלםin Aramaic and  ܥܠin Syriac. It is
closed to Arabic word »«غُالم, as well. The best meaning for the word in
many Qur’anic verses is “men”, sometimes “the youth” (boys), and in some
verses “creatures”, which adding the place component and then making the
meaning of “world” are another explanation of the Qur’anic verses. Also, in
contrast to the opinions of some orientalists, this word has no connection
with Jewish and Christian sources.
Keywords: semantic relationships, al-'Ālamīn, component analysis,
synchronic semantics, diachronic semantics.
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