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چکیده

واژۀ «بعل» در قرآن کریم پنج مرتبه به کار رفته اســـتف مانـــران
منـــلمان ایا واژه را به شـــوهر ،ربوبیت ،و نام یب نوع بت معنا
کردهاند ،و همیا تعبیر که واژه بعل همزمان هم به معنای شـــوهر و
هم به معنای یب نوع بت بیان شده ،ایجاد ابهام کرده ا ستف شواهد
حاکی از آن اســت که ســفا مانــران که بعل نام بتی بوده ،صــحی
میباشد و در میان اقوام مفتلف سامی پرستش چنیا بتی رواج داشته
ا ستف حال سؤال ایا مطالعه آن ا ست که چرا اقوام سامی بتی به نام
بعل دا شتهاند ،به بیان دیگر چرا باید هم نر آنقدر در ایا فرهنگها
قدا ست پیدا کند که ا ساطیری شده و بتی به نام او نامگذاری گرددف
در را ستا تقارب معنایی دو واژه «بعل» و«هبل» میتوان به شنا سایی و
کشف اسامی مضاف به واژه «بعل» در لغات و میراث زبانهای سامی
 .1استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
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که عمدتاً نام شهرهای عربی ا ست ا شاره کردف همچنیا واژه بعل در
قرآن کریم دارای دو معناســـت :اســـم عَلَم (نام یب بت کنعانی) ،و
هم نر (مرد )که با هم نر خود به دلیلی دچار م شکل شده ا ستف در
شـــعر عربی نیز تقریباً همیا داللت با غلبه معنای عام همنـــری قابل
مشاهده استف
واژههای کلیدی :قرآن کریم ،زبانهای سامی ،بعل ،هبلف
مقدمه
واژه «بعل» از جمله واژگان تطور یافته در طول تاریخ اســتف اســتعمال قرآنی و لغوی
دو واژه «بعل» و «زوج» از عدم ترادف ایا دو واژه حکایت داردف اما واژه «بعل» و همنـــر،
دارای قداســت بنــیاری در میان فرهنگ اقوام ســامی بوده اســتف آنچه ایا تحقی درصــدد
پاسفگویی به آن است آنکه چرا در میان اقوام سامی همنر آنقدر قداست پیدا میکند که
اساطیری شده و بتی به نام «بعل» نامگذاری شده و موجب اساطیری شدن آن میگردد؟
با تتبع و بررســی میدانی درخصــوژ واژه «بعل» ،پژوهشــی در زمینه پاســخ به من ـ له

تحقی حاضـــر یافت نشـــدف اما مقاالتی چون « :بازخوانی مااهیم زوج و زوجیت در قرآن
کریم» نوینــنده پرویا بهارزاده« ،نقد شــیوه معناشــناســی ایزوتنــو با تأکید بر واژه زوج»
نویننده اننیه برومندپور« ،ماهوم شناسی دو واژه زوج و امرأه» نویننده محمد شریای ،وففف
درخصـــوژ لا «زوج» که نزدیب و مترادف ننـــبی واژه "بعل" بوده و به شـــرع معنای
متعارف آن یعنی همنــر مرد بودن اســت ،پرداختهاندف اما ایا تحقی درصــد یافتا گنــتره
معنای تاریفی و توصـــیای واژه"بَعل" ،بیان رابطه آن با واژه "هُبَل" از منظر قرآنی ،لغوی،
شعری ،و زبانهای سامی و منابع تاریفی بوده استف

عل ی
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 .1معنای «بعل» در قرآن کریم
در آیات قرآن کریم واژه "بعل" به کار رفته اســـت که در ادامه بر اســـا

ســـیا و

م ضامیا آیات به ماهوم شنا سی آن پرداخته می شودف مطاب برر سی انجام شده ایا لا در
پنج سوره مکی و مدنی به کار رفته است:

َح َس ََ ْ
ِقَ
آیه اول« :أَتَ ْد ُعو َن بَ ْع اًل َو تَ َذ ُرو َن أ ْ

َ » ( صافات )125:در ایا آیات بعل به

معنای رب(بلفی ،1423 ،ج ،1ژ )695و إله(طبری ،2001 ،ج ،19ژ )612اسـتعمال شـده
استف مطاب روایات تانیری ،برخی از اقوام بنیاسرائیل بتی را ساخته و آن را بعل نامیده و
به پر ستش آن م شغول شدندف(طبری ،2001 ،ج ،15ژ )615اما به نظر میر سد بعل در ایا
آیه اســـم علم بوده ،و همانند آراو فو داللت بر ربوبیت و إله بودن نداردف برای اتبات ایا
امر به دالیل ذیل میتوان اشاره کرد:
1ف ســیا آیه بیانگر ایا اســت که عبارت از زبان حضــرت الیا (ع) صــادر شــده،
(طبری ،2001 ،ج ،9ژ )617و زمانی که قوم وی بعل را بهعنوان خدا پرســـتیدند ،فرمود:

َح َس ََ ْ
ِقَ َ ذ َوِ َََّ.
س َم َْ ِْ ُم ْر َس  َ .ذ إ َْ َ َِ َ ْو َ أََ تَوَّ ُو َنذ أَتَ ْد ُعو َن بَ ْع اًل َوتَ َذ ُرو َن أ ْ
« َوإ َّن إْيَ َ
ض ُرو َنذ إَّ عََ َد ِ ُ ِْ ََّ.م ْخَ.ص َ » (صافات-123 :
َربَّ ُك ْم َوَر َّ
ب آبَ ئ ُك ُم ِْْل ََّو َ ذ فَ َك َّذبُوهُ فَإن َُّه ْم َ ُم ْح َ

)128
2ف همچنیا در برخی تااســیر به عَلم بودن(اســم خاژ) ایا نام برای بت بنیاس ـرائیل
اشاره شده ،که  400کلیددار داشته ،طول آن  20ذراع و دارای چهار صورت از چهار جهت
بوده اســتف ایا قوم در منطقه بعلبب ســاکا بودهاند که نام ایا بت در نامگذاری ایا شــهر
مؤتر میشـــودف(زمفشـــری ،2002 ،ج ،4ژ )412کنعانیها و برخی اقوام دیگر نیز ،معموالً
چند آلهه داشتهاند که هریب متولی امری خاژ بودهاندف ازجمله الهه کنعانیها إیل وإیلة و
عشـتار وعنات بوده(بلفی ،1998 ،ج ،10ژ)138ف ایا بتها در شـهر بِیْت عَنیا از شـهرهای
فل نطیا (العازریه کنونی واقع در فل نطیا اشغالی) نصب شده بودندف ازجمله اخباری که از
فت مکه نقل شـــده اینکه در حوالی کعبه  63بت وجود داشـــته اســـت(همو ،1998 ،ج،10
ژ )138ازجمله الالت ،العزی ،مناۀ ،إسـاف و ایا بدیا معناسـت که "بعل" اسـم علم بوده
استف
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يٌ» (هود:
ت يَ َويَْ َ.ت أَأَ ُد َوأَنَ َع ُج ٌ
آیه دومْ َ َ « :
وز َوَه َذِ بَ ْع.ي َشْي اخ إ َّن َه َذِ َ َش ْيءٌ َعج ٌ
 ) 72ایا آیه درباره ناتوانی جننی در فرزند آوری همنر ابراهیم(ع) است که از یب سو از
فرزند آوری ناامید شــده و یائنــة گشــته( ،بغوی ،بی تا ،ج ،2ژ 457؛ قرطبی ،2003 ،ج،9
ژ )70و از ســـوی دیگر حالت ابراهیم(ع) نیز که پیر شـــده اســـتف مطاب آیه واژه بعل به
معنای شوهر میباشدف

ص ًَل اح ففف» (بقره )228 :ایا آیه
َح ُّق بَرِّده ََّ ِف ََ َ
ك إ ْن أ ََر ُِدوِ إ ْ
آیه سوم« :ففف َوبُ ُعوَوُ ُه ََّ أ َ

درباره م شکالت هم نرداری ،خانوادگی و درخ صوژ طال رجعی ا ست که در ایا آیه
شــوهر بعل نامیده شــده؛ چون به امور زن میپردازدف معنای اصــلی واژه "بعل" در ایا آیه
سرور و مالب ا ستف حال سؤال ایا ا ست :چگونه شوهری که زنش را طال داده متولی
امور وی میباشد؟!!ف
منظور از زن مطلقه در ایا آیه ،طال معل اســـت که شـــوهر میتواند اگر بفواهد
همنــرش را به زندگی خانوادگی برگرداند و تعبیر کلمه «بیوتها» بهجای «بیوتهم» نشــانگر
ایا اســـت که خداوند تبار

و تعالی در پی تحکیم خانواده ایجاد محبت و مودت بیا

زوجیا استف (بغوی ،بی تا ،ج ،2ژ 57؛ قرطبی ،2003 ،ج ،9ژ)78

ص َ .ح
ت َْ بَ ْعَ .ه نُ ُش اوزِ أ َْو إ ْعَر ا
آیه چهارمَ « :وإن ِ ْ َرأَةٌ َخ فَ ْ
َِ فَ ًَل ُليَ َِ َعَْ.يه َم أَ ْن يُ ْ
ص َْ َُ .خ ٌْففف» (نناو ) 128 :سبب نزول آیه درخصوژ نشوز شوهر ننبت به
ص ْ .اح َوِ ُّ
بَْييَ ُه َم ُ
زن میباشدف در ایا آیه واژه بعل به معنای شوهری است که با زن خود بنابر دالیلی معاشرت
و مراوده نمیکندف

يَ زييَوَ ُه ََّ إَّ َُ ُعوَوه ََّ أ َْو آبَ ئه ََّ أ َْو آبَ ء بُ ُعوَوه ََّ أ َْو أَبَْي ئه ََّ أ َْو أَبَْي ء
آیه پنجمَ « :وَ يَُْد َ
بُ ُعوَوه ََّففف» (نور  )31:در ایا آیه افرادی که زنان میتوانند زینت خویش را نزد آنها آشــکار
کنند ،را بیان میکند که شـــامل همنـــر ،فرزندان ،پدر ،برادر ،برادرزادهها ،خواهرزادهها و
افرادی که به ســا بلون نرســیدهاند ،میشــودف در ایا آیه بهجای واژه"زوج" از واژه "بعل"
استااده شده که نشان از داللتی متااوت ننبت به زوج داردف
بنابرایا با توجه به آنچه گذشت مشفص شد:

عل ی
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 در آیه اول واژه "بعل" به معنای اسم عَلَم (اسم بتی از بتهای معروف) بودهاستف
 در آیه دوم مراد مرد منا است که توانایی فرزندآوری نداردف در آیه سوم منظور مردی است که زنش را طال میدهدف آیه چهارم مردی است که با زنش مشکل پیدا میکندف آ یه پنجم نیز مراد مردی اســــت که زن می توا ند زی نت خویش را نزد ویآشکار کندف
به نظر میرسد براسا

ماهوم "بعل" در کاربرد قرآنی آیات مذکور" ،بعل" هم نری

است که بنا به دالئلی خلل میان رابطه زناشویی او با همنرش ایجاد شده است؛ چه به دلیل
عدم توانایی در فرزندآوری ،یا به دلیل کبر سـا ،یا در مرحله طال قرار گرفتا ،و یا نشـوز
هم نر مردف خداوند متعال در آیه پنجم (نور )31:م شف صاً آ شکار کردن زینت زن را برای
هم نری که او را طال داده یا با وی دچار م شکل شده ا ست مباع می شماردف زیرا ایا امر
میتواند اســباب رجوع و عالقهمندی مجدد همنــر را در پی داشــته باشــد و رابطه زوجیت
مجدداً برقرار گرددف بنابرایا در استعمال قرآنی واژه "بعل" دو مصدا دارد:
1ف نام بتی از بتهای کنعانیانف
2ف مرد متأهلی که متکال همنــر خویش بوده ،اما بنا به دالئلی معاشــرت و زناش ـویی
شان دچار خلل گردیده استف
معنای دوم ،به علت محدود شدن گنتره معنایی و داللت لا بعل در قرآن کریم ،در
مقاینه با لا "زوج" بوده و آن را اَخص از "زوج" میکندف
 .2معنای «بعل» در فرهنگ لغات عربی
برخی از مشـــتقات واژه "بعل" عبارتند از :بعل ،یبعل ،بَعَل ،بِعال ،مباعلة ،تباعلف ســـه
ماهوم اصلی برای معنای مرکزی ایا واژه ،از منظر لغات عربی وجود دارد:
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 .1-2بعل به معنای زوج
معنای اول ،ترادف و هممعنای با واژه"زوج" اســـت مانند عبارت« :انََّ البعل الزوج» با
ایا تااوت که بعل را ویژه جنس مرد برمیشـــماردف در اند

مواردی نیز به زوجة(زن) نیز

اطال میشـــودف(خلیل با احمد ،بی تا ،ج ،2ژ )149و یا برخی ایا تااوت را برای لا
بعل قائل شدهاند که مرد بعد از زمان زفاف ،بعل نامیده میشودف (ابو هالل ،2000 ،ژ)317
یا مردی را که آماده ازدواج شده"بعل" نامندف(ابا تاج العارفیا ،1990 ،ژ)80
باتوجه به معنای م نتولی بودن و برتری مرد ن نبت به زن ،برخی وجه ت نمیه «بَعل» که
در عربی به معنای هر چیز ما فو چیز دیگر ،را "بعل" گویندف(همو ،1990،ژ )80هرچند
برخی معنایی شــعاعی ،جانبی و متااوت را برای «بَعل» بر میشــمارند و« بَعل» را کن ـانی از
ا هل و خانواده معرفی می کن ند که پیروی و ا طا عت از آن ها وا جب اســــت مان ند پدر و
مادرف(خطَّابی ،1982 ،ج ،3ژ )131از معانی جانبی ایا کلمه آمده اســـت « :ب عل ِ ووم َو
تزوج بعضهم ِ ی بعض» (ابا منظور ،1999 ،ج ،1ژ)606ف
آخريَ َ ع.ة و بع ّ
در مواردی هممعنای مربوط به همنـــری و همنـــرداری برای ایا واژه میتوان یافتف
مانند« :حس َ ِ عش رة ب ِ زول و ِ َع ِ حدي ِ عروس

» (ازهری ،1975 ،ژ )754جالب

اینکه برخی از لغت شنا سان زن را در زبان عربی با الااظ بعل و بعلة نام برده ،و م صدر آن
را بعولة بیان داشتهاند(ابا منظور ،1999 ،ج ،1ژ )654و آمدن " ـة" بر سر ایاگونه واژهها
را برای تأکید تأنیث میداندف(همو ،1999 ،ج ،1ژ )499ابا ســـکیت ایا شـــعر را بهعنوان
شاهد ذکر میکند :

« َشَّر َري ٍَ .کَ بَع.ة

تُو ع ک َ.ا ُس َؤره أوتکفوَُ»

به نظر میرســد اضــافه شــدن تاو تأنیث به واژه "بعل" برای تمییز میان مذکر و مؤنث
نبا شد؛ چراکه در زبانها برای تااوت میان مذکر و مؤنث بودن لا دیگری و ضع می شودف
(برگ شترا سر ،1994 ،ژ114؛ عبدالتواب رم ضان ،1997 ،ژ)251ف از م صادی ایا امر را
می توان به أم و أب ،ر جل و مرأۀ ،ح مار و أ تان ،کبش و نع جة ،ذکر و أنثی ،و غالم و
جاریة ،اشاره کردف(عبدالتواب ،1997 ،ژ )251در زبان عبری نیز میتوان به أیل و رخل ،و
یا در زبان آشوری و سریانی جدی و عنز اشاره کردف(همو ،1997 ،ژ)251
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بیشتر ایا نوع از تاو که به لا مؤنث ملح می شود ،از باب ازاله شب و تأکید استف
مانند عجوزۀ و شـــیفة حاملة وففف (انباری ،1981 ،ج ،1ژ )53به بیان دیگر در زبان عربی
ضمایر ،موصوالت ،اسماو اشاره وففف ،به مذکر و مؤنث تقنیم میشوند ،و به نظر میرسد در
ابتدا و ضع لغوی مؤنث برای هر لا بوده اما بهمرور زمان برای صرفهجویی زبانی و آ سانی
کار ،عالمات تأنیث خل و به کلمات اضافه گردیده استف
بنابرایا با توجه به معنای اول مرکزی ،واژه "بعلة" از الااظ ا سامی نی نت؛ زیرا ا ضافه
کردن تاو تأنیث مرحله متأخر از وضـــع الااظ متااوت برای تمییز مذکر و مؤنث یب اســـم
جنس بوده ،که از ایا منظر دو نتیجه میتوان دریافت کرد :اوالً واژه بعل مترادف الااظی
چون صــاحبة ،زوج و أهل بوده ،و بهمرور زمان به لحاظ کاربرد از بیا رفته اســت؛ تانیاً ایا
واژه هم برای مذکر و هم برای مؤنث به کار میرفته استف
واژه «بَعل» در فضای زبان عربی معنای خود را در ماهوم «زوج» یافته ،و بهمرور بر مرد
متأهل و مردی که ســید و ســرور خانه و زن بوده ،اطال شــده ،و اند

اند

واژه «زوج»

بهجای «بعل» به کار رفته و جانشیا بالمنازع آن شده استف (مرزبانی ،بیتا ،ژ)234
 .2-2بعل به معنای ربوبیّت
معنای دوم به ماهوم دینی و عقیدتی مرتبط بوده و در معنای ربوبیت به کار رفته استف
بهگونهای که "بعل" را به معنای إله ،رب ،سید ،و نام بتی بوده که از جنس طال ساخته شده
و مورد عبادت قرار میگرفته استف(ازهری ،1997 ،ج ،2ژ )247و ایا نام را برای بت قوم
حضـــرت ال یا (ع) معرفی کرده ا ندف(جوهری ،1987 ،ج ،4ژ )1634همچنیا مع نایی را
برای آن ذکر میکنند که گویی به زمینه انتقال و تکامل معنایی واژه اشـــاره دارد« :بعل ِ دِر
و بعل ِ دِبة که » (خطابی ،1982 ،ج ،1ژ)606ف
به نظر میرســد نام بت قوم حضــرت الیا (ع) بهعنوان اســم بت میان اعراب معروف
بوده و آنچه لغت شــناســان و مانــران در معنای ربوبیت آن ذکر میکنند در فرهنگ لغات
سامی به چشم نمیخورد که در ادامه بررسی به آن اشاره خواهد شدف
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 .3-2بعل به معنای الهه گیاهان
معنای ســـوم به ارتباط واژه «بعل» با زمیا و رســـتنیهای خودروی بوده و در واقع به
معنای الهه ر ستنیهای روی زمیا ،ا ستف نام ایا بت از طری ارتباطات تجاری ،نظامی ،وففف
به ملتهای مجاور منتقل شــده اســتف بر ایا اســا

از دیدگاه لغت شــناســان «أرض بعلیة»

زمینی مرتاع اســـت که یب بار باران در طول ســـال به خود میبیند(جوهری ،1987 ،ج،4
ژ)1635ف برخی نیز معنــای فرعی تر ب ـ ه معنــای زمینی منـــتعلی بر اطراف را بیــان
کردهاندف(فیروزآبادی ،بیتا ،ج ،2ژ )260اما در حقیقت بعل به ســرزمینی اطال میشــود

کل ش ج ٍرأو
که رویدنی هایش آب خود را از آسمان یا ریشههای زمینی به دست میآورندُّ « :

زرٍع يُس َ ی»(ابا منظور ،1999 ،ج ،1ژ)499ف مشابهت زمیا با اننان در ایا است که اننان

نیز در کار و امر خویش همچ ون گیاهان رســـتنی دیم ،تابت بماند (ســـمیا جلی،1996 ،
ژ)210ف
 .3معنای«بعل» در اشعار عربی
پس از برر سی معنا شناختی واژه بعل قرآن کریم و فرهنگ لغات ،برر سی داللتها و
معانی واژه "بعل" در شعر جاهلی و در صدر ا سالم ضروری ا ست ،تا داللتهای مفتلف
در نزد شعرای آن روزگار مورد کنکاش قرار میگیردف برخی از مهمتریا آنان عبارتند از:
1ف منقذ با طماع با قیس :او شــاعر عصــر جاهلی قبیله بنی اســد اســتف(اصــاهانی،
 ،1389ژ )524در شــعر او واژه "بعل" در معنای عام همنــر به کار رفته اســت:
(ضبی ،بیتا ،ژ)368

أو َ ْلشع بعل أر .ة

ثل ِ َ.ية ََس.ة ِهلدم

همانگونه که مالحظه میشــود واژه "بعل" در ایا بیت به معنای عام همنــر "زوج"،
به کار رفته استف
2ف حمید با تور هاللی :از شعرای مفضرم دوران جاهلیت و صدر اسالم بوده استف
(ا صاهانی ،1389 ،ژ )324واژه " بعل" در معنای عام هم نر ،نیز در شعر او قابل
مشاهده است( :هالیی ،بیتا ،ژ)123
فوزولت
َضی رُُّّب بعًل هل
ّ

ح.يًل و ک نت تؤّ ل َ بعل
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یعنی خداوند برای ایا زن منــا همنــری را مقدر ســاخت تا به آنچه از همنــر می
خواهد (فرزند) د ست یابدف همانگونه که م شاهده می شود واژه بعل در معنای عام "زوج"
به کار رفته استف
3ف علقمه با فحل :وی که یکی دیگر از شـــعرای جاهلی اســـت (اصـــاهانی،1389 ،
ژ ،)607معنا و داللتی نو را برای واژه"بعل" به کار برده است:

وتُرَي إي ب ِ َعل ح يؤوب

سره
َعل مل تُفش َّ
إَِ غ ب عيه ِ ُ
در مصـــراع اول بعل به معنای عام (همنـــر) به کار رفته ،اما در مصـــراع دوم ماهومی
مرتبط با رابطه زناشویی است ،که هنگام بازگشت مرد ،زن موجبات رضایت او را از طری
مهربانی و زینت بفشـــی انجام میدهد ،را به کار برده اســـتف از همیا روی برخی لغت
شناسان بر ایا باورند که مرد تا زمانی که رابطه زناشویی با همنر خود نداشته "بعل" نامیده
میشود ،و بِعال را هممعنای نِکاع برمیشمارند(عنکری ،2000 ،ژ)317ف
4ف ابو ملیکه جَرول با او

مالب مشـــهور به حُطَی ه ،از قبیله بنی عَبس ،از شـــاعران

برجنته عصر جاهلی بود (ابوالارج اصاهانی ،ج ،2ژ )159که در واژه " بعل" را
برای بیان رابطه زناشویی ایاگونه بکار برده است( :حطی ه ،1989 ،ژ)135

.يل أرلی مل ََتد َ تَُ عَ.
وکم َ حص ن َِت بعل ترکوه
إَِ ِ ُ
ا ستااده از ری شه "بعل" در عبارت تباعله در ایا بیت ،معنای مرتبط با رابطه زنا شویی
را بهوضوع بیان کرده ،بهگونهای که معنای عام همنر کامالً ماقود میشودف
به طور کلی با توجه به آنچه بیان شـــد واژه "بعل" در قرآن به معنای همنـــری(مرد)
ا ست که در رابطه زنا شویی دچار م شکل و خلل شده ،به کار رفته؛ و در شعر عربی نیز ایا
ماهوم مشتر

بهوضوع نمایان استف

 .4معنای «بعل» در زبانهای سامی و کتب تاریخی
زبان عربی واژگان مشتر

بنیاری با زیرشاخه زبانهای سامی دارد؛ خصوصاً درباره

الااظ مربوط به اننـــان و احواالت آن ،مانند أب ،أم ،ابا ،بنت ،بعل(برگشـــتراســـر،1998 ،
ژ ) 208در واقع ایا الااظ مشتر

برخاسته از زبان سامی مادر است که پیش از مهاجرت
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برخی از ایا قوم در حدود ســـال  2500قبل از میالد وجود داشـــته اســـت(حجازی ،بی تا،
ژ)214ف واژه بعل در فرهنگ لغت زبان های ســـامی قدیم ،یا به معنای إله و رب بوده
اســت(حجازی ،بی تا ،ژ ،)214و یا به معنای ســید ،ســرور ،صــاحب همنــر به کار رفته
اســتف(کمال الدیا ،2004 ،ژ )85اما از حیث اســتعمال زبانی در گونههای مفتلف زبان
سامی معانی مشتر

و نزدیکی مشاهده میگرددف

در زبان عبری (בעל) به معنای همنـــر ،ســـید و ســـرور اســـتف(کمال الدیا،2002 ،
ژ )117همچنیا واژه  beluدر زبان آشـــوری نیز در همیا معنا به کار رفته اســـت(کمال
ا لدیا ،2002 ،ژ) 85ف همچنیا در ه مان معنای عبری و در ز بان ســـب ی به معنای رب و
مالب زوج به کار رفته ا ستف(کمال الدیا ،2002 ،ژ bacla )118در زبان سریانی نیز به
معنای سید و مالب زوج به کاررفته استف
همانگونه که مشاهده میشود ایا واژه در زبانهای سامی به جز زبان سب ی ،بر ماهوم
همنر مرد داللت داردف یعنی در زبان سب ی معنای ربوبیت نیز مشاهده می شود و معنا مربوط
به جنس مرد و همنـــری بوده اما بهمرور زمان معنای ربوبیت نیز در تطور و تکامل زبانی به
آن اضافه شده و الااظی مضاف به بعل به کار رفته استف
 بعل زبوب :الهه شیاطیا، بعل شامیا (شامیم) :إلهه آسمانها، بعل هدر :الهه بادها، بعل مرقود :الهه رقص، بعل بریث :خدای عهد، بعل بغنور :کوهی در اردن، بعل خامون :سرور ستون ها، بل یا بیل :سرور و همنر مرد، -بلتی :همنر بل (عبودی ،1991 ،ژ)26ف
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نامگذاری اماکا با بعل مفتص عبرانی ها نبوده؛ بلکه شواهد تاریفی حاکی از به کار
بنــتا ایا نام توســط غیربومیهای منطقه بابل بوده که در نام الهههای خود به کار میبردندف
مانند « ندنتو ب عل ،هبه ب عل ،ب عل با مفلو  ،الهه ب عل»(فیومی ،1994 ،ژ  )77و فرز ندان
خویش را ننبت به ایا الهه نامگذاری میکردندف همانگونه که در میان اعراب نیز ن نبت به
الهه امری مرسوم بوده است مانند :عبدشمس ،عبدقیس ،عبدالعزی و عبدودف
از دیرباز ا سامی تاریفی مرکب دو جزئی در یب کلمه (مرکب مزجی) وجود دا شته
از جمله ایا اسامی شهر بعلبب استف ماجرای آن از جایی آغاز می شود که ایزابل و أتبعل
که در واقع پادشاه "أخاب" با دوشیزه "ایزابل" دختر "أتبعل" (پادشاه منطقه صور) ازدواج
میکند و ایزابل از فرط عبارت بعل ،الهه آن منطقه ،عبادت بعل را جایگزیا عبادت رب
بنی اســـرائ یل (یهوه) می ک ند که منجر به ج نگ و نزاعی طوالنی گرد ید (دبس،1990 ،
ژ 353؛ فیومی ،1994 ،ژ)74ف
همچنیا ارت باط عمیقی م یان واژه ب عل و زمیا وجود دارد و می توان آ تار آن را در
أســاطیر ســوری ( اوگاریتی )یافت که مهمتریا الهه کنعانیها بوده و دارای صــااتی نظیر:
ســید ،إیل ،إل به معنای إله بوده اســت (فیومی ،1994 ،ژ )54و از صــاات ایا الهه ،متولی
بودن برای بادها و باروری و توانمند بالمنازع ،ذکر می شودف(حداد ح نینی ،1995 ،ژ)82
همچنیا وظایف ایا الهه عبارت بوده از :دفاع از بشـــر و خدایان(حداد و مجاعص ،ژ)82
آلهه قهرمان و قاتل اژدها (یم) ،خدای آبها و بفشنده باران(همو ،1995 ،ژ)82ف
همه ایا صــاات داللت بر بزرگی ایا الهه دارد که منشــأ زایش اســتف از همیا روی
برای برخی ســرزمیاها نظیر اردن ،ســوریه ،فلنــطیا وففف بکار رفته اســتف حتی امروزه نیز
اســـامی بعل و بعلة در راسـ ـتای باروری و زایش زمیا به چشـــم میخوردف واژه بعل پس از
جان شینی بهجای ایل هممعنا و جایگزیا واژه "ایل" شد و "ع شیره" را به هم نری برگزیدف
(عبودی ، 2001 ،ژ )610و "عشیره" از "ایل" هاتاد فرزند به دنیا آورد و پس از ازدواج با
"ایل" او رب و إله مردمان گشتف(عبودی ،1991 ،ژ)610

 12بعل به مثابۀ بت در فرهنگ سامی و زمینه های کاربرد آن در قرآن کریم

به پا

جاودانگی وی مردمان نام برخی شـــهرهای خود را با قرار دادن تمثالی از بعل

در باالدست شهر ن شان میدادند و نام برخی شهرها با نام بعل شروع می شودف مثالً :بعلبب،
بعل حرمون (جبل الشیخ لبنان)ف
ایا آلهه (إیل ،بعل و عشــیره) درکنار هم زایش و زندگی را میبفشــند و با یکدیگر
ازدواج میکردند و همنـــر بعل ،بعلة نامیده میشـــدف(فیومی ،1994 ،ژ )60در تصـــاویر
بهجامانده از دوران باستانی کنعانی ،در دست راست وی صاعقه بوده استف( فیومی،1994 ،
ژ )60همچنیا عناصر مؤتر بر زمیا در تصویرپردازی "بعل" کامالً مشهود استف عناصری
چون درخت و رویش و باران و صاعقه و مفصوصاً زمیاهای مرتاع (همو ،1994 ،ژ)59ف
 .5رابطه «بَعل» و «هُبَل»
پرسـتش بتها نزد اعراب از دیرباز مرسـوم بوده و درباره برخی بتها اغرا و بزرگ
پنداری ویژهای داشتهاندف میان بتهای آن دوره علیرغم تااوت مکانهای نصبشان ،نزدیکی
و تقارب قابل توجهی بوده اســـتف شـــاید بتوان میان بت های رایج میان اعراب و کنعانیان
مقارنه و تطبی بیان کردف که در واقع آن را میراث اعراب بتپرســـتی از مؤآبیانی که وارد
شبه جزیره شدند بیان کردف نقل شده ا ست که عمرو با لحی اولیا ک نی ا ست که بت را
وار د شبه جزیره کردف او زمانی که وارد منطقه شام شد و مردم آن منطقه را در حال پرستش
بتها دید ،علت را جویا شد و گاتند :برای طلب باران از ایا بتها یاری میجوییمف وی نیز
یکی از آنها را که "بعل" نام داشت ،با خود به شبه جزیره آورد و با ایا کار بت را پیرامون
کعبه قرار دادف(ابا الکلبی ،2000 ،ژ)8
بدیاســان عمروبا لحی ایا بت را که دارای صــااتی چون خیر و برکت بود ،با نامی
جدید وارد شـــبه جزیره کرده و نامش را هُبل نامیدف به نظر میرســـد ایا نام تغییر یافته بعل
نینــــت؛ زیرا حرف تعریف در ز بان های ســــامی مادر ،هاو و الم یا هاو و نون بوده
اســتف(عبدالتواب ،1997 ،ژ )242و ال حرف تعریف نبوده اســتف بنابرایا ایا واژه یعنی
"بعل" با وارد شدن حرف تعریف سامی "هابعل" شده و بهمرور زمان عیا الاعل بعل(ب)
حذف شده و تبدیل به "هبل" شده است (همو ،1997 ،ژ )242ف
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ایا استدالل علی رغم سفتی و پیچیدگی ظاهری خود ،دور از صواب نینتف خاندان
قریش اســـم ُه بل یا ُه بال را روی بتی ن هاد ند که بزرگ خدا یان بودف برای واژه ه بل در
فرهنگ لغتهای عربی ســفنی به میان نیامده اســت ،و تنها آن را نام بتی در کعبه از خاندان
قریش ذکر میکنند ،و نیز در میان نام های مردان ،ایا نام ذکر شـــده ،و به لحاط ســـاخت
واژهای آن را عدول یافته هابل بر میشمارند (ابا منظور ،1999 ،ج ،20ژ 65؛ عمر مفتار،
 ،2008ج ،1ژ )232ف
به نظر جرج دومزیل اقوام بدوی مفتلف ســـه جور االهه داشـــتهاند :االهههای دینی،
االهههای سیا سی و االهههای باروریف بر ایا ا سا  ،در فرهنگ عربی که سهگان الالت و
منات و عزی پرســتیده میشــده ،میتوان گات الالت که همنــر اا انگاشــته میشــد ،االهة
دینی بودف عزی (مؤنث اعز) خدای اقتدار سیاسی بود ،و منات (از ریشة نوو) خدای باروری
بودف (دومزیل ،1898 ،ژ )140برخی نیز به معنای ری شه آن پرداختهاند و ا شتقا سه کلمه
از ریشه « ه ب ل» بیان میگردد:
1ف هبلی :دان دیده
2ف مهبلی :مرد ،سنگیا و فربه ،شترمرن نر منا
3ف اهبتل الغِرَّه :به ناگه شــکار کردنف و واژه هباالز همیا معناســت و به معنای صــیاد
است و از همیا روی هبل از اسامی گرگ است (ابا فار  ،1991 ،ج ،6ژ)31ف
شاید مهمتریا دلیل وارد نشدن ایا ریشه در معاجم ،دخیل بودن آن باشد که در زبان
آرامی به معنای بفار یا روع اســـت (عبودی ،1991 ،ژ)81ف هُبل داری تمام ویژگی ها و
صــاات بعل بود و حتی شــکل آن را نیز یافتف از حیث صــاات نیز بزرگتریا بت قریش
بوده که به آن استجاره و توسل میجنتند تا خیر و برکت را بر آنها ارزانی کند ،بدیها و
سفتیها و خشب سالی را دور کند که همگی از صاات بارز بعل بوده استف یعنی باران و
خیر و برکت و بفششف
سایر ویژگیهای آن نیز دفاع از بشر و خدایان دیگر بوده استف از همیا روی با وجود
بتهای دیگر در شبه جزیره هُبل بزرگتریا بتها و اعظم آنها بوده استف هبل بهگونهای
که قریش آن را تصــور کرده ،از جنس عقی ســر به تمثال اننــانی که دســت راســتش
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شــکنــته ،بوده اســت از همیا روی قریش دســتی از جنس طال برای آن گذاشــتند و به ایا
شــکل کامالً بهســان "بعل" گردیده اســتف (ابا کلبی ،2000 ،ژ )28به طور کلی هبل را
همچون بعل ،خدای نعمت ،فروانی و زراعت میشناختندف
نتیجهگیری
واژه بعل از الااظی اســت که قدمت آن همتراز قدمت بشــر بر روی زمیا میباشــدف با
توجه به مطالب بیان شده نتایج و یافتههای پژوهشی ایا تحقی عبارتند از:
 .1واژه " بعل" دارای سه محور معنایی ا ست :نف نت نام بتی بزرگ و إله کنعانیانف
دوم مرد و همنــر مرد در خصــوژ رابطه زناشــوییف ســوم ارتباط با زمیا مرتاعی که تنها با
آب باران رویش داردف
 .2داللت واژه بعل در قرآن محدود به مرد متأهلی اســـت که با همنـــر خود بنا به
دالیلی چون عزم طال  ،ناتوانی جنـــمی ،کبر ســـا وففف در رابطه زناشـــویی دچار مشـــکل
گردیده استف
 .3ب عل در قرآن با زوج از ل حاظ دال لت ،ت ااوت قا بل توجهی دارد و ترادفی م یان
آنها نینتف
 .4داللت مربوط به همنــر مرد و رابطه جننــی در شــعر عربی مهمتریا داللت ایا
واژه استف
 .5ورود اسامی برخی از الهههای کنعانی با اسامی و صااتشان به مکه ،منجر به ظهور
برخی اسامی در فضای زبان عربی گشته و کنی آنها را تانیر و تبییا نکرده است که بعل
ازجمله آنهاستف
 .6داللت بعل کنعانی از إلهه کنعانی ،به زمیا و رویشهای آن منتقل شــده اســتف به
همیا دلیل حکایت از ارتباط زیاد ایا إلهه با رویش ،باروری و بفشش داردف
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