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چکیده :کانون این مقاله بر سیر تحول یک تصویرسازی در
زبانهای سامی از سادگی بهسوی مبالغه متمرکز است .بر
اساس کتی�بهای متعلق به سدۀ نهم قبل از میالد اقوام سامی
باستان در نخست�ین تجربۀ ذهنی تعبیر «خوردهشدن
توسط دیگری» را استعاره از «نهایت ذلت و درماندگی»
بهکاربردهاند .این صنعت زبانی در بخش نوئیم تورات نیز
دیده میشود .سپس در متون اکدی ـ آرامی عبارت «خوردن
دیگری» استعاره از «تهمت زدن /بدگوییکردن» استفاده
شده است .در عربی با پیمودن یک گام به جلو «خوردن
گوشت آدمی» استعاره از «غیبتکردن» میشود .در نهایت،
قرآن ناهنجار اخالقی مذکور را در یک تصویرسازی به
«خوردن گوشت برادر مرده» تشب�یه میکند.
با توجه به استفاده ریشۀ  ʾklدر این درونمایۀ مشترک ،برای
ترسیم بهتر این سیر تکامل ،در بخش نخست ،دو موضوع
ریشهشناسی در زبانهای آفروآسیایی ،کاربردهای معنایی
«أ کل» در قرآن و אכל  ʾkl /در تورات عبری مطرح شده است.
واژگان کلیدی :زبانهای سامی ،ریشهشناسی،
تصویرسازی ،تکامل زبان ،استعاره ،تشب�یه در قرآن.

The Evolution of an Image in the Sami languages: from Akkadian-Aramaic Texts to the
Qur’an
By: Heidar Eivazi
ّ
ّ
السامية:
التكاملية إلحدى الصور يف اللغات
املسيرة
ّ
ّ
من النصوص األ كدية اآلرامية إىل القرآن
حيدر عيويض
ّ
تركز هذه املقالة حبهثا حول مراحل ّ
تطو ر إحدى الصور يف
اخلالصة:
ّ
اللغات السامية من البساطة إىل املبالغة.
ً
ووفقا ألحد األلواح اليت يعود تار خيها إىل القرن التاسع قبل امليالد،
ّ
ّ
ّ
الذهنية قد اسـتعملوا عبارة
السـامية يف ّأول جتار هبم
فإن الشـعوب
ّ
(خـورده شـدن ّ
توسـط ديگـرى = التحطـم بفعـل الغيـر) للتعبيـر عـن
ّ
(أقصى درجـات الـذل والعجـز) ،وهـي االسـتعارة اللغو ّيـة اليت ميكن
ً
مشاهدهتا أيضا يف العهد القدمی من التوراة.
ّمث جـاءت النصـوص األ ّ
ّ
اآلراميـة لتسـتعمل عبـارة (خـوردن
كديـة
ّ
ديگـرى = أ كل اآلخـر) كاسـتعارة عـن (االتـام أو ّ
الـذم والطعـن).
ُ
َ
ّ
العربية خطوة أخرى يف هذه املسيرة لتستعمل عبارة
وخ َطت اللغة
ً
(أ كل اللحـم البشـري) تعبيـرا عـن (االسـتغابة والغيبـة)ّ ،
حتى انهتى
األمـر بالقـرآن إىل وصـف هـذا السـلوك األخلايق مـن خلال تشـبهيه
بصورة (أ كل حلم األخ ّ
امليت).
ّ
ومـن أجـل تقـدمي الصورة األوضح للمسـيرة التكاملية هلذا املضمون
املعنوي املشترك يبدأ املقال قسمه ّ
ّ
األول بالبحث يف مسألة اجلذور
اللغو ّيـة Klمـع األخـذ بنظـر االعتبـار اسـتخدام هذا اجلـذر يف التوراة
العبر ّية ،و  Klيف اللغات األفروآسيو ّية ،واستعماالت معىن (األ كل)
يف القرآن و .N]/7

Abstract: This article focuses on the evolution
of the image from simplicity to exaggeration
in Sami languages. According to an inscription
from the ninth century BC, ancient Sami tribes
in their first mental experience used the phrase
“being eaten by another” as a metaphor for
“utter disgrace and helplessness”. This stylistic
device is also found in the Nevi’im section of
the Torah. Then in the Akkadian-Aramaic
texts the phrase “eating another person” is a
metaphor of “slander / accusation”. In Arabic,
the phrase “eating human flesh” is a metaphor
of “backbiting”. Finally, the Qur’an likens the
aforementioned moral disorder to an illustra”tion of “eating dead brother’s flesh.
.” Given the use of the root “’kl” in this common use, the first part of the article, in order
to better delineate this evolution, discusses two
issues of etymology in Afro-Asian languages,
as well as the semantic uses of ‘kl in the Qur’an
 in the Hebrew Torah.אכל and

Key words: Sami languages, etymology, illusّ
ّ
األساسـية :اللغـات
املفـردات
السـامية ،اجلـذور اللغو ّيـة ،التصو يـرtration, language evolution, metaphor, simile in ،
the Quran.
تكامل اللغة ،االستعارة ،التشبيه يف القرآن.
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 .1طرح مسئله
صنایـع ادبـی چـون اسـتعاره و تشـبیه از عناصـر مهـم زیباشـناختی زبانانـد کـه بـرای انعـکاس هنرمندانه
یشـوند .نویسـنده یـا سـخنور بـه دلیل آنکـه میخواهد در ذهن مخاطب «اندیشـه
اندیشـه بـه کار گرفتـه م 
را بـا انگیـزه درآمیـزد» 1از شـیوههای هنـری گونا گـون اسـتفاده میکنـد .در زبانهـای سـامی شـباهتهای
فراوانی در کاربسـت این صنایع ادبی وجود دارد 2.در این مقاله از طرح مباحث نظری چون ارزش ادبی
اسـتعاره و تشـبیه یا مزیتهای یکی بر دیگری صرفنظر شـده اسـت 3و نگارنده به بررسـی درو نمایۀ یک
صنعـت ادبـی متمرکـز خواهـد بـود کـه ابتـدا در ذهـن اقـوام سـامی باسـتان بـه صورت اسـتعاره و سـپس در
جامۀ تشبیه بازتابیده است .به عبارت دقیقتر ،یک مفهوم ّاولیه با پیمودن مراحلی در نهایت در قالب
یک تشبیه مبالغهآمیز بیان شده است.
تکـردن» بـه عنـوان یـک ناهنجـاری اخالقـی بـه «خـوردن گوشـت بـرادر مـرده» تشـبیه شـده
در قـرآن «غیب 
اسـت( .حجـرات )12 :بـر اسـاس مطالعـات زبانشناسـی تاریخـی ـ تطبیقـی در زبانهـای سـامی چنیـن
نهـای اکـدی ،فنیقـی ـ آرامی ،عبـری ـ عربـی در قرآن به
مینمایـد کـه ایـن تشـبیه بـا طـی سـه مرحلـه در زبا 
اوج هنری خود (نهایت مبالغه در ّ
مشب ٌه به) رسیده است .اقوام سامی باستان نخست عبارت «خوردن
گوشـت خـود» یـا «خورد هشـدن توسـط دیگـری» را اسـتعاره از «نهایـت ذلـت و خـواری» بـه کار میبسـتند.
سـپس در متـون آرامـی «خـوردن سـهم دیگـری» در معنـای «تهمـتزدن /بدگوییکـردن» نمایـان میشـود.
وقتی نوبت به زبان عربی میرسـد ،با پیمودن یک گام به جلو ترکیب «خوردن گوشـت دیگری» اسـتعاره
برای «غیبتکردن» میشود .سرانجام قرآن برای تأثیر بیشتر آن در ذهن و روان مخاطب ،آن را به «خوردن
گوشت برادر مرده» تشبیه میکند که در آن ویژگی مبالغه و اغراق به کار گرفته شده است.
از آنجـا کـه در همـۀ ایـن زبا 
نهـا و در ایـن درو نمایـۀ مشـترک همـواره ریشـۀ سـامی کهـن  ʾklبـه معنـای
«خوردن» استفاده شده است ،پرداختن به دو موضوع ضروری مینمود:
الف) مباحث ریشهشناسی مرتبط با این معنا در زبانهای آفروآسیای
ب) کاربردهای معنایی «أ کل» در قرآن و אכל  ʾkl /در تورات عبری.
طرح این دو موضوع ما را در ترسیم مراحل و سیر تحول این تصویرسازی یاری خواهند کرد.

 .2ریشهشناسی (زبانهای آفروآسیایی)
در لغت مصری فعل  wnmبه معنای «خوردن» برای انسـان و حیوان به کار رفته اسـت .این فعل اغلب
 .1کزازی ،بیان :زیباشناسی سخن پارسی ،ص .30
 .2البته با توجه به هویت مسـتقلی که تکتک زبانهای سـامی دارند ،ممکن اسـت هر کدام دارای برخی صنایع ادبی مختص خود باشـند.
برای مثال راجع به «ایهام ژانوسی» ر.ک به :عیوضی ،حبههای نقرهفام ،ص.59 -61
 .3راجع به مباحث نظری این موضوع ر.ک به:
Lynne Tirrell, “Reductive and Nonreductive Simile Theories of Metaphor”, The Journal of Philosophy, Vol. 88, No. 7 (Jul., 1991), pp.
337-358; Robert Fogelin, Figuratively Speaking (New Haven: Yale, 1988), p. 59 ff.
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«اسـتحقاق بهرهمنـدی از
در پیونـد بـا « swy / swrآشـامیدن» اسـت .بـه صـورت اسـتعاری بـه معنـای
ِ
ّ
تملـک» یـا «جـذب /بلعیـدن چیـزی» نیـز کاربرد داشـته اسـت .این ریشـه در مورد اجنه ،آتـش ،بیماری و
غیره که به نوعی «حالت ازبینبرنده» دارند نیز به کار رفته است .در سومری برای «خوردن» واژۀ  kúبه کار
میرفتـه کـه در اصـل بـه معنـای «ازبینبـردن ،مصرفکردن» اسـت و همین طور در معنـای «قربانیکردن»
پرداخت
نیـز ظاهـر شـده اسـت .در ا کـدی  akāluدر مفاهیـم اسـتعاری متعـددی کاربـرد داشـته اسـت:
ِ
ـت اشـیا ،سـودبردن از کاری .همچنیـن بـرای بیـان نابـودی و ازبینرفتـن بـه دسـت دشـمن،
پـول ،کاربس ِ

شمشیر ،آتش ،طاعون و  ...نیز به کار رفته است .کاربرد جالب توجه  akāluبا  ikkibuو  asakkuبه
ً
معنای «شکست تابو» است (خوردن آنچه ممنوع است) 4.تقریبا همه این کاربردها در زبانهای سامی
نیـز حفـظ شـده اسـت .بهطورکلـی ریشـۀ  ʾklدر همـۀ زبانهـای سـامی بـا همـان معنـای اصلـی «خـوردن»
َ َ
یافت میشود .در هر دوی عبری و عربی ،به ترتیب مشتقات אכל با ׁשָ תַ ה « šātah /نوشیدن» و «أ کل»
َ
بـا «ش ِـرب» همـراه میآیـدַ :וּי ֹאכְ לּו וַּיִ ְׁשּתּו « :wayōḵelū wayištū /خوردنـد و آشـامیدند»( .پیدایـش
َ َْ
ْ
 )54 :24قس«َ .ي ْأ ُك ُل م َّما َت ْأ ُك ُل َ
ون ِم ْن ُه َو َيش َر ُب ِم ّما تش َر ُبون»( .مؤمنون)33 :
ِ

 .3کاربردهای معنایی «أکل» در قرآن و تورات
اگر بخواهیم از اصطالح منطقی برای نسبت کاربردهای معنایی «أ کل» در قرآن و تورات استفاده کنیم،
بـه نظـر میرسـد رابطـۀ عمـوم و خصـوص مطلـق برقـرار اسـت .بـه عبارتـی تـورات عبـری علاوه بـر معانـی
مشترک ،متضمن برخی کاربردهای ویژه است که در ادامه خواهد آمد.

 .3-1کاربردهای مشترک
الف) خوردن (معنای اولیه و پرکاربرد)
ُ
کال منها رغدا( .بقره 57 ،35 :و سراسر قرآن)
از همۀ درختان بیممانعت بخور( .پیدایش 16 :2؛ اعداد 4 :11؛ تثنیه  3 :8و )...
ب) بهرهمندی از نعمت /مصرفکردن
ن فوقهم( .مائده)66 :
َولوا أنهم أقاموا  ...أل کلوا م ݥ
ن و در آنجا نان بخور و در آنجا ّ
نبوت کن( .عاموس )12 :7
ن یهودا فرار ک 
ب ه زمی 
ج) گرفتن مال غیر ،غصبکردن
ال تأ کلوا اموالکم بینکم بالباطل( .بقره)188 :
أ کلهم أموال الناس بالباطل( .نساء)161 :

4. TDOT, v. 1, p 236-7
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چرا که ما را بفروخته و سپس بهای ما را خورده است( 5.پیدایش )15 :31

د) سوزاندن ،نابودکردن
ُُ َ
ّ
َ
ّأل ُن َ
بقربان تأ کله النار( .آلعمران)183 :
رسول حتی یأتینا
ٍ
ؤمن ِب ٍ

ش از حضـور خداونـد بیـرون آمـده ،قربانـی سـوختنی و پیـه بـر مذبـح را بـه کام خـود کشـید
و آتـ 
ַוּת ֹאכַל עַל הַ ׅמזְּבֵ ח ( 6.wattōḵal ʾal hamīzbaḥ/الویـان 24 :9؛ اعـداد 35 :16؛ 2

تواریخ ایام )1 :7
نیز بلعیدن شمشیر:
اگر تمرد کنید شمشیر شما را خواهد خورد( .اشعیا 20 :1؛ تثنیه )42 :32

ُُ
هـ) «أ کل» :محصول ،میوه
فآتت أ کلها ضعفین( .بقره265 :؛ انعام141 :؛ رعد)35 :
در تـورات אֺ כֵל « ʾōkel /واژۀ اصلـی بـرای اشـاره بـه غـذا ،محصـول که خداوند چـه در باغ عدن برای آدم
و حوا ،چه در خالل طوفان برای نوح و خاندانش و چه بعد از آن برای همۀ آدمیان فراهم ساخته».

7

فهـای تخـمآور  ...و همـۀ درختانـی را کـه میوههـای  ...بـه شـما
خـدا گفـت :تمامـی عل 
میدهم ،این طعام شما خواهد بود( .پیدایش 30 ،29 :1؛ 21 :6؛ )3 :9

و) جویدن /خوردن حیوانات و حشرات
دابة األرض تأ کل منسأته( .سبأ)14 :
8
کرم ایشان را مثل پشم خواهد جوید( .اشعیا )8 :51
 .3-2دیگر کاربردهای توراتی
از معانی خاص توراتی میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف) نیوشیدن
سـخنان تـو آشـکار گردیـد ،آنهـا را نیوشـیدم אֹ כְ לֵם( .ʾōkhlem /ارمیـا 16 :15؛ حزقیـال :3
1ـ )3
 .5بخشی از سخنان گالیهآمیز راحیل و لیه در مورد پدرشان البان؛ «بر اساس رسوم بینالنهرین علیا ،بخشی از مبلغی که داماد هنگام ازدواج
به پدرزن میپرداخت ،تسلیم زن میشد ،اما البان به تنهایی از خدمات یعقوب بهره برده است»( .پاورقی ترجمه پیروز سیار)
 .6ترجمههای فارسی چون مژده و قدیم« :سوزانید»؛ ترجمه ) ASV (1901به صورت  devouredو پیروز سیار «به کام خود کشید» که درستتر
مینماید.
7. TWOT, v 1, p 40
8. Gesenius, Hebrew and Chaldee lexicon, p 43; KBL, p 43-4.
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ب) چشیدن ،تستکردن
و دیگـری در تلخـی جـان میمیـرد ،بیآنکـه از نیکوییهـا بچشـد( 9.ایـوب 25 :21؛ تثنیـه :4
)28
ج) اشغالکردن ،مانعچیزیشدن
ِ
حجر ههـای فوقانـی کوتـاه بـود؛ زیـرا کـه دهلیزهـا مانـع آنهـا بودنـد ּכִ י-יֹוכְ לּו .kī yôklu /
10
(حزقیال )5 :42
 .3-3اهمیت ایماژ «خوردن» در تورات
در کتـاب مقـدس هیـچ تصویـری چـون «خـوردن» معنـای لغـوی را بـا اسـتعاری ،مـادی را بـا معنـوی بـه
گونهای پیچیده نیامیخته اسـت .به این ترتیب برجسـتهترین ایماژ و تصویر بهکاررفته در کتاب مقدس
اسـت 11.در ایـن میـان ،مکافـات عمـل و نابـودی در طیـف اصلـی قـرار دارنـد .بـرای لشـکر فاتـح اسـتعارۀ
شمشـیری که گوشـتها را میبلعد( ،تثنیه « 12)42 :32خوردن» نمادی برای مجازات الهی وقتی اسـت
ّ
که آتش خداوند افراد مجرم را میبلعد( ،الویان  )2 :10مرگ و گور با تشخص پذیری طعمۀ خود را به کام
میکشند( .امثال  )12 :1در اینباره باید دو نکته را در نظر داشت .از سویی «خوردن» در کنار «آشامیدن
و اسـتراحتکردن» جزء شـرایط انسـانی 13محسـوب میشوند و از سـوی دیگر در جوامع کشاورزی متقدم
مانند خاور نزدیک باسـتان ،مردمان همیشـه در معرض تهدید خشکسـالی یا محصول نامرغوب بودند.
به همین دلیل غذا نسبت به جوامع مرفه نوین به گونهای پررنگ مورد توجه بوده است.

14

 .4تکامل یک تصویر
تکـردن» بـه «خـوردن گوشـت بـرادر مـرده» در سـورۀ حجـرات ،آیـۀ  12از
تردیـدی نیسـت کـه تشـبیه «غیب 
باالتر یـن درجـۀ مبالغـه برخـوردار اسـت .بـ ه طـوری که در ادامه ناپسـندبودن آن بدیهی تلقی شـده اسـت:
نشـناختی ،شـکلگیری ایـن تصویرسـازی سـه مرحلـۀ پیشـین داشـته اسـت.
«فکرهتمـوه» .از لحـاظ زبا 
اکنون با بررسی این مراحل به ویژگیهای ادبی ـ هنری این تشبیه خواهیم پرداخت.
ً
 .9ترجمههای فارسی به جز تفسیری در این عبارت کامال آزادند؛ .ASV: And never tasteth of good
10. Gesenius, Hebrew and Chaldee lexicon, p 43; BDB, p 37-8
11. DBI, p 236-7

 .12مقایسـه شـود بـا عربـی کـه بـه کارد /چاقـو گفته میشـود« :آ کلة اللحـم»؛ (ازهری ،تهذیب اللغـة ،ج ،10ص200؛ ابن فـارس ،معجم مقاییس
ُ
اللغة ،ج )124 ،1مقایسه شود با ترکیب «آب شمشیر» در شعر حافظ« :زینهار از آب شمشیرت که شیران را از آن /تشنهلب کشتی و گردن
َ
در خالب انداختی».
13. Conditio humana.

در مقابل ،بر اسـاس اسـطورهها و تعویذهای سـامی ،دیوها و اجنه بسـان شـیر گرسـنه و تشـنهاند ،اما نمیتوانند بخورند ،بنوشـند و اسـتراحت
کنند ← J. Wellhausen, Reste arabischen heidentums, 149
به نقل از.TDOT, v 16, p 28 :
14. TDOT, v 16, p 28
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ّ
 .4-1مرحلۀ ّاول :استعاره از نهایت ذلت
ـت خـود» یـا «خوردهشـدن توسـط دیگـری» در
در بخـش نوئیـم تـورات (کتابهـای انبیـاء) «خـوردن گوش ِ
15
معنای اسـتعاری «نهایت ذلت و خواری» به کار رفته اسـت .در کتاب اشـعیا یهوه برای دلجویی قوم
خود میگوید:
و به آنانی که بر تو ظلم نمایند گوشت خودشان را خواهم خورانید و به خون خود مثل شراب
ی بشـر خواهند دانسـت که من یهوه نجاتدهندۀ تو و ّ
ولی
ت خواهند شـد [الف] و تمام 
مسـ 
ب هستم [ب])26 :49( .
تو و قدیر یعقو 
یوهان فیشر در تفسیر بند الف میگوید:
ایـن عبـارت تأثیرگـذار را در واقـع نمیتـوان بـه خودکشـی تفسـیر کـرد ،بلکـه بـه قتـل و کشـتار
ایشـان به دسـت همدیگر اشـاره دارد .به این صورت که آنها در بلیۀ ناگهانی دچار اغتشـاش
میشوند و بر سر آن یکدیگر را سالخی میکنند.

16

از سـوی دیگر آر.لوی 17در تفسـیر کتاب اشـعیا از عبارت مذکور به «اوج خشـونت» تعبیر کرده اسـت ،اما
ً
تپـردازی در سراسـر تـورات بایـد گفـت کـه چنیـن عباراتـی کاملا در بافـت
بـا درنظرگرفتـن ایـن نـوع عبار 
اسـتعاری قـرار دارنـد و بـه معنـای «کسـی را بـه نهایـت ذلـت و بیچارگـی قـراردادن» داللـت دارد 18.از دیگـر
نمونههای آن:
الـف) از غضـب یهـوه زمیـن سـوخته شـده  ...هـر کـس گوشـت بـازو ی خـود را میخـورد ִאיׁש
ּבְ ׂשַ ר-זְרֹ עֹו ,י ֹאכֵלּו ( .ʾīš besar zerōʿōw yōkelū /اشعیا 19 :9ـ )20
ی اسـت
ی اسـت بمیرد و آنکه هال کشـدن 
س گفتـم شـما را نخواهـم چرانیـد .آنکـ ه ُمردن 
ب) پـ 
ک شود و باقیماندگان گوشت یکدیگر را بخورند( .زکریا )9 :11
هال 
ن را میخـورد וְ אֹ כֵל אֶ ת-
ی خـود را بـر هـم نهـاده ،گوشـت خویشـت 
ج) مـرد کاهـل دسـتها 
ּבְ ׂשָ רֹו ( .weʾōkel ʾet besārōw /جامعه )5 :4
نهـای سـامی بسـی دیریـن اسـت .در یافتههـای باستانشناسـی اسـتعمال آن
کار بـرد ایـن اسـتعاره در زبا 
در لوح کیالمو 19متعلق به قرن نهم قبل از میالد دیده میشـود .این لوح سـنگی که به الفبای فنیقی و به
آرامی کهن نوشته شده متضمن  16سطر است .در سطر  8 -6آمده است:
וכת ביד .מלכת כמאש .אכלת [ ]7זקן .ו[כמ] אש .אכלת .יד .ואדר עלי מלך .ד[נ]
 .15البته در مواردی از جمله گزارش سالهای قحطی همان معنای لغوی مقصود است( .ر.ک به :دوم پادشاهان)33 -24 :6 ،
16. Fischer, Das Buch Isaias, v 2, p 114
17. R. Levy
18. Dahood, “Textual problems in ISAIA”, p 404.
19. Kilamuwa.
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נים ]8[ .אנך .עלי .מלך אשר .עלמת .יתן .בש .וגבר .בםות.

20

این متن چنین خوانده شده است:

wkt byd mlkm kmʾš ʾklt zqn w[km]ʾš ʾklt yd wʾdr ʿly mlk d[n]nym wškr ʾnk ʿly mlk ʾšr ʿlmt ytn
bš wgrb bswt.

عبارت فوق به اشکال مختلف ترجمه شده است 21و پیراستهترین آن چنین است:
و مـن تحـت کنتـرل پادشـاهان قـرار گرفتـه بـودم ،بـه طـوری کـه ریـش مـرا میجویدنـد و حتـی
دسـت مـرا میخوردنـد .پادشـاه  Dananiansبـر مـن سـروری میکـرد و مـن درمانـده شـده بـودم
(تحتاللفظی مست گشته بودم) در مقابل او ،یعنی شاه آسور( .به طوری که) یک دختر به
ازای گوسفندی و یک مرد به جامهای فروخته میشد.

22

ناگفتـه نمانـد کـه در تـورات اسـتعارۀ «خـوردن دیگـری» یـا «خوردهشـدن توسـط دیگری» در همیـن معنای
مورد بحث نیز به کار رفته است:
ُ
َ
ن و دخترانـت را کـه یهـوه خدایـت بـه تـو میدهـد در
ن خـود ،یعنـی گوشـت پسـرا 
و میـوۀ بطـ 
ن زبون خواهند ساخت ،خواهی خورد( .تثنیه :28
ت تو را به آ 
ی ک ه دشمنان 
محاصره و تنگ 
)53
چون شریران بر من نزدیک آمدند تا گوشت مرا بخورند( .مزامیر )2 :27
همه آنهایی که تو را بلعیدند ،بلعیده خواهند شد( .ارمیا )16 :30
ـت خود» یا «خوردهشـدن توسـط دیگری» به عنوان اسـتعاره از «نهایت
به این ترتیب تعبیر «خوردن گوش ِ
ذلت» مرحلۀ ّاول و گام نخست به شمار میرود.

 .4-2مرحله دوم :استعاره از تهمت ،بدگویی
ریشـۀ  ʾklدر ترکیـب  ʾkl qrṣبـه معنـای «تهمـتزدن بدنامکـردن» علاوه بـر بخشهـای آرامـی تـورات در
شهـای آرامـی چـون آرامـی ـ یهـودی ،سـریانی و مندایـی بـه کار رفتـه اسـت .در اکـدی بـا تفاوتـی واج
گوی 
نخسـت کلمـۀ دوم بـه صـورت  ʾkālu karṣīظاهـر شـده اسـت karṣū .بهتنهایـی بـه معنـای «افتـرا،
تهمـت» بـوده و از مشـتقات صفتـی آن « karriṣuموهـن ،افتراآمیـز» اسـت .ریشـۀ سـامی  qrṣبـه معنـای
20. KAI , v 1, p 5

 .21از جمله ترجمۀ توری ( )C.C. Torreyچنین است:
“And I was in the midst of kings as though I were eating my beard, or even were eating my hand. The king of the Da(m)unis(?) was
mighty against me, and I hired against him the king of Assyria. A girl was sold for a sheep, and a man for a garment”.

بـا وجـود اینکـه تـوری مسـیر تفسـیر اسـتعاری را پیمـوده و بهدرسـتی توجـه داشـته کـه «خـوردن ر یـش [یـا حتـی وحشـتنا کتر] خـوردن دسـت»
ضربالمثـل اسـت بـرای شـرایط کسـی کـه در نهایـت ذلـت قـرار گرفته اسـت ،کماکان ایـن ترجمه با موانعـی در فهم این کتیبه مواجه اسـت.
عبارت میانی «من پادشـاه آسـور را بر علیه او اجیر کردم» بهوضوح آشـفته مینماید؛ چراکه شـاه درماندهای چون کیالمو با توجه به وضعیتی
یشـد» ،شـرایط اجیرکـردن شـاه آسـور را نداشـته اسـت( .راجـع به
کـه داشـته «یـک دختـر بـه ازای گوسـفندی و یـک مـرد بـه جامـهای فروختـه م 
تالشهای دیگر مترجمان برای حل این معما ر.ک به) Dahood, “Textual problems in ISAIA”, p 405:
22. Dahood, “Textual problems in ISAIA”, p 404-5.
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َ
َ
«نیشـگونگرفتن ،گزیدن ،نیشزدن» در عربی «ق َر َص» بهطورخاص در ترکیب «ق َر َصه ِبلسـا ِنه» به معنای

«زخمز بـانزدن ،آزردن بـا ز بـان» نمایـان شـده اسـت 23.از کاربردهـای آرامـی آن در برخـی کتیبههـای
کشفشـده« ana karṣīka a-ka-lim ana GN illik :او نـزد ایـزد انلیـل 24رفـت تـا از تـو بدگویـی
کند» یا در عبارت « [k]arṣīja i-k[u]-la-kum-ma u ana awâtišu taqūlاو در حضور تو به
من تهمت زد و تو سخنانش را شنیدی».

25

ّرد پای این استعمال در بخشهای آرامی تورات باقی مانده است .در کتاب دانیال این ترکیب یک بار
دربارۀ دوستان دانیال و یک بار دربارۀ شخص او به کار رفته است:
[پادشـاه دسـتور داد] کسـانی که از دانیال بدگویی کرده بودند ֲאכַלּו קַ ְרצֹוהִ י ִּדי ʾakalu /
 ،qarṣōhī dīحاضر کنند[ 25 :6( 26.ترجمۀ فارسی  ]24و پیشتر در )8 :3

27

در این میان برخی از ترجمههای عربی در اینجا از دقت نظر بیشتری برخوردارند:
َ
28
الذین ّات َهموا دانیال.
از آنجـا کـه ایـن داللـت ضمنـی محـدود بـه اکدی  akālu karṣīو آرامی  ʾkl qrṣنیسـت میتوان گفت
کـه مفهـوم «سـخن موهـن /تهمـت» در اصـل متعلـق بـه ریشـۀ  qrṣبوده اسـت؛ چراکـه گازگرفتـن با دهان
تصویری از سـخن آزاردهنده اسـت و ارتباط آن با  ʾklدر یک تحول مسـتقل در اکدی شـکل گرفته و در
آرامی نه به صورت وامواژه ،بلکه به گونۀ توارد پذیرفته شـده اسـت .به هر روی این تلقی موجه مینماید
کـه ترکیـب  krṣ / qrṣبـا  ʾklبـرای تشـدید مفهـوم بـوده اسـت .توضیح آنکه کسـی که «اعضـای دیگری»
َ
را «بـه دنـدان میگیـرد یـا میکنـد» بـه نیـش و کنایـهزدن رقیـب خـود بسـنده نمیکنـد ،بلکـه همـۀ آنهـا را به
کار میگیـرد تـا برتـری خـود را اثبـات و رقیـب را ذرهذره نابـود کنـد .ایـن قرابـت و نزدیکـی در سـطح حسـی
میـان  qrṣبـه عنـوان اصطالحـی بـرای «نیشـگونگرفتن ،ناخـنزدن به» کـه در ارتباط با دهـان «گازگرفتن،
نیشزدن» میشود (بهویژه در عربی که گذشت) و « ʾklخوردن ،ازبینبردن» به کار رفته است .در یک
کتیبـۀ اگاریتـی ایـن دو« tikln ،بلعیـدن» و « tqrṣnگز یـدن ،دندانگرفتـن» در تناظـر بـا هـم اعمـال ّ
اجنـه
را توصیـف کردهانـد .بـه ایـن ترتیـب ترکیـب  ʾkl qrṣدر سـطح واقعـی بـا تأ کیـد بیشـتر تخریـب تدریجـی
را توصیـف میکنـد و ایـن عبـارت تلاش شـخص بـرای نابـودی رقیـب خـود از طریـق «تهمـت» یـا «اتهـام
.23 TDOT, v 16, p 30.

و میتـوان بـا ایـن عبـارت کتـاب امثـال קֹ ֵרץ ְׂשפָתָ יו ּכִ ּלָה ָרעָה  )30 :16( qōreṣ sepātāyu killāh rāʿāh /کـه در بافـت «وارونـه
جلـوهدادن ،چهـرۀ غلطـی از کسـی/چیزی ترسـیمکردن ،بدنشـاندادن» بـه کار رفتـه مقایسـه کـرد .ترجمـۀ قدیـم از ایـن عبـارت چنیـن اسـت:
«لبهایش را به هم میخاید و بدی را به انجام میرساند».
24. Enlil.
25. CAD, v 1, p 255.

 .26ترجمههای فارسی در اینجا دقیق نیستند.
27. DT, v 1, p 63; Gesenius, Hebrew and Chaldee lexicon, p 43, 745; TDOT, v 1, p 238; TWOT, v 1, p 39.

 .28الفغالی ،عوکر ،العهد القديم ترجمة بين السطور ،ص .1191 ،1182
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نـاروا» بیـان میکنـد 29.بـه ایـن شـکل از طریـق همجـواری  ʾklبـا  qrṣمعنـای اسـتعاری «تهمـتزدن/
بدگوییکردن» شکل گرفته است و یک گام به جلو برداشته میشود.

 .4-3مرحلۀ سوم :غیبت و بدگویی
نهـای سـامی عبـارت «خـوردن گوشـت آدمـی» اسـتعاره از «بدگویـی» در مفهـوم کلـی آن بـرای
بـه تبـع زبا 
گویشوران زبان عربی شناخته شده بوده است .قاموسهای عربی و سپس منابع تفسیری برخی شواهد
شـعری را نقـل کردنـد کـه حکایـت از رایجبـودن ایـن صنعـت ادبی در میـان اعراب ،پیش از نـزول آیۀ مورد
بحث دارد .برای مثال ماوردی (د 450ق) ذیل آیۀ مورد بحث میگوید:
واستعمل أ کل اللحم مکان الغیبة ألن عادة العرب بذلک جاریة.

30

اکنون سـه نمونۀ شـعری را مرور میکنیم .ابن درید (د 321ق) ذیل دو ریشـۀ «حصن» و َ«رزن» به بیتی از
حسان بن ثابت (د 54ق) در تبرئۀ عایشه و مدح او استناد کرده است:
َ َ
ٌ ٌ ُ ُّ
ِ
الغوافل
يبة  /و ُتصبح غ ْرثى من لحوم
َحصان َر زان ال ت َزن ِبر ٍ
ترجمـۀ تحتاللفظـی آن چنیـن مضمونـی دارد« :زن پاكدامـن و متینـی کـه هيـچ تهمتى بدو روا نیسـت/
زنـى كـه همـواره بـی خبـر و گرسـنه از گوشـت (آدمیـان) اسـت» .توضیح ابـن درید برای مصـرع دوم چنین
است:
خود را از سخنگفتن راجع به مردم گرسنه نگه میدارد.

31

یعنی با غیبت ایشان خود را سیر نمیکند و در توضیح «غرثی» به معنای «گرسنه» میگوید:
یعنی او غیبت مردمان را نمیکند تا گوشت ایشان را بخورد.

32

مفسران متعددی ذیل آیات دیگر (نساء24 :؛ نور )19 ،11 :از ابعاد دیگری به این بیت استناد کردهاند.

33

گفتنـی اسـت کـه حسـان ایـن بیـت را در ضمـن قصیـدهای بـه سـال پنجم هجـری و در ارتباط بـا ماجرای
إفک سروده که دستکم دو سال قبل از نزول سورۀ حجرات بوده است( .نک :ادامه)
ابن عطیه (د542ق) در رابطه با رایجبودن استفاده از این تشبیه در عربی به دو شاهد مثال دیگر استناد
میکند .مورد نخست در اشعار سوید بن ابی کاهل الیشکری (د60ق):
ّ
34
فإذا ال قیته عظمینی  /و إذا یخلوا له لحمی رتع
29. TDOT, v 16, p 27-8.

 .30ماوردی ،النکت و العیون ،ج  ،5ص  335و بازتاب آن در تفسیر قرطبی ،ج  ،16ص .335
« .31تصبح جائعة من الکالم فی الناس» ،ابن درید ،جمهرة اللغة ،ج  ،1ص .543
« .32أی هی ال تغتاب الناس فتأ کل لحومه» ابن درید ،جمهرة اللغة ،ج  ،2ص .711
 .33از جمله ر.ک به :ابن ابی حاتم ،تفسـیر القرآن العظیم ،ج  ،8ص 2545؛ طبرانی ،التفسـیر الکبیر ،ج  ،2ص  ،217ج  ،4ص 410 -415؛
جصـاص ،احـکام القـرآن ،ج  ،3ص 93؛ طوسـی ،التبیـان ،ج  ،7ص 416؛ طبرسـی ،مجمـع البیـان ،ج  ،7ص 206؛ خـازن ،لبـاب التأویل
فی معنای التنزیل ،ج  ،3ص 287؛ خطیب شربینی ،السراج المنیر ،ج  ،2ص .272
 .34ترجمه« :آنگاه که به مالقاتش درآیم ،مرا تعظیم میکند و وقتی نیستم گوشتم را میبلعد».
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فعـل «رتـع» در معنـای ّاولیـه بـرای «چرانیـدن رمـه» بـه کار مـیرود 35.زمخشـری ذیـل ایـن بیـت بـه کاربـرد
استعاری آن نیز اشاره میکند:
رتع فالن فی لحمی ،إذا اغتابک.

36

و مورد دیگر در شعر المقنع الکندی (د 69ق از شاعران عصر اموی):
ُ
َو إن أ کلـ ـ ـ ــوا لحمـ ـ ـ ــی وفـ ـ ـ ــرت لحومهـ ـ ـ ــم
َو إن هدموا مجدی بنیــــــــت لهم مجدا

37

بـه ایـن ترتیـب در عر بـی تعبیـر «أ کل لح ِـم غیـر» بـه معنـای «خـوردن گوشـت دیگـری» اسـتعارهای رایـج از
«غیبتکردن» بوده است.

 .4-4مرحلۀ چهارم :تشبیه غیبت به خوردن گوشت برادر مرده
قـرآن در سـورۀ حجـرات آیـۀ  12کـه از سـورههای مدنـی به شـمار میرود 38،مؤمنان را از سـه منکر سـوءظن،
فضولی در امور دیگران و غیبتکردن نهی میکند:
َ
یا أیها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن  ...والتجسسوا َوال یغتب بعضکم بعضا.
آنگاه در قالب یک تشبیه ،ناشایستبودن مورد سوم «غیبت» برجسته شده است:
أیحب أحدکم أن یأ کل لحم أخیه میتا؛ آیا کسی از شما دوست دارد گوشت برادر مردۀ خود
را بخورد؟ از آن کراهت دارید.

39

ّ
این پرسـش که در قالب یک اسـتفهام انکاری بیان شـده اسـت پاسـخ روشـنی دارد ،اما به سـبب شدت
وضوح آن ناگفته مانده و به تعبیر طوسی در تقدیر است 40.مفسران به تناسب بحث به تفاوت دو منکر
«غیبت» و «تهمت ،بهتان» پرداختهاند .فراء به گونهای موجز آورده است:
فإن الغیبة ،أن تقول ما فیه و إذا قلت ما لیس فیه فهو البهت.

41

صنعت تشـبیه بر چهارپایۀ مش ّـبه ،مش ّـب ٌهبه وجه شـبه و ادات تشـبیه اسـتوار اسـت .در این میان میتوان
در ضبط مصرع نخست تفاوتهایی وجود دارد که البته به محل شاهد بحث آسیبی نمیزند .برای مثال در خود دیوان سوید این گونه آمده
است« :ویحیینی إذا ال قیته»( .الیشکری ،دیوان ،ص)31
 .35آذرنوش ،فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی ،ص .226
 .36زمخشری ،أساس البالغة ،ص.220
 .37ابن عطیه ،المحرر الوجیز ،ج  ،5ص 152؛ نیشابوری ،وضح البرهان فی مشکالت القرآن ،ج  ،2ص .317
 .38ثعالبی این موضوع را اجماعی خوانده است( .ر.ک به :جواهر الحسان ،ج  ،5ص  )267برخی بر اساس روایتی از ابن عباس تنها آیۀ 13
را اسـتثنا کردنـد( .طوسـی ،التبیـان ،ج  ،9ص 339؛ طبرسـی ،مجمـع البیـان ،ج  ،9ص 193؛ میبـدی ،کشـف األسـرار ،ج  ،9ص  )244در
ً
هر حال به تعبیر رامیار این سـوره جزء  20سـورۀ قطعا مدنی اسـت( .رامیار ،تاریخ قرآن ،ص  )610در تفاسـیر برای برخی آیات این سـوره شـأن
نزولهایی ذکر شده که بر اساس آن میتوان تاریخگذاری اجمالی برای آن استخراج کرد .با مروری بر اقوال مطرح میتوان نزول سورۀ حجرات
را حدود سال هفتم هجری دانست .همین طور مضمون کلی سوره نیز که بر محور تجلیل از مقام پیامبر و تعلیم آداب اجتماعی ـ دینی برای
مؤمنان است حکایت از نزول آن پس از استقرار نسبی جامعۀ نوپای اسالمی در مدینه دارد.
 .39ترجمۀ فوالدوند.
 .40طوسی ،التبیان ،ج  ،9ص .351
 .41فراء ،معانی القرآن ،ج  ،3ص 73؛ طبری ،جامع البیان ،ج  ،26ص 86؛ جصاص ،احکام القرآن ،ج  ،5ص .290
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وجه شبه و ادات تشبیه را از سخن سترد ،اما حضور آن دو دیگر ضروری است .ادیبان معتقدند از این
دو پایه نیز «پایۀ برترین مانسـته (مش ّـب ٌه به) اسـت» 42و این برتری بدان سـبب اسـت که سخنور میخواهد
ٌ
مشـبهبه وقتـی بهدرسـتی صـورت
بـه یـاری تشـبیه ،دریافتـی روشـن و رسـا بـه مخاطـب بدهـد .انتخـاب
ّ
المشـبه بـه أتـم
میگیـرد کـه تردیـدی در سـرآمدبودن آن وجـود نداشـته باشـد؛ بـه تعبیـر تفتازانـی «أن یکـون

شیء فیه» 43،به طوری که خواننده و شنونده بهآسانی پیوند آن دو را بیابند.
ً
با توجه به توضیحی که گذشت تشبیه در آیه سه ویژگی مهم دارد :اوال درو نمایۀ دیرین سامی «أ کل لحم
غیر» در آن حفظ شده است و در تعبیر ماوردی گذشت که این استعمال برای اعراب شناختهشده بوده
اسـت 44.دوم آنکه وجه تشـبیه برای مخاطب روشـن اسـت .همان طور که میت توان دفاع از خود ندارد،
تشـونده نیـز نمیتوانـد از خـود دفـاع کند 45.سـوم با انتخاب «گوشـت برادر مـرده» به عنوان
شـخص غیب 
مش ٌ
ـبهبه بـه دلیـل بـار روانـی ـ احساسـی بیشـتر نهایـت مبالغـه در آن صورت گرفته اسـت تا در پرتو روشـنی
و رسـایی آن ،زشـتی و منکربودن مش ّـبه «غیبتکردن» نیز آشـکار شـود .مفسـر معاصر مراغی (د1371ق)
میگوید:
 ...آیه به مفهوم پیشین اضافه کرده و آن را گوشت برادر مرده قرار داده ،به این جهت تصویر
نفرتانگیزی خلق کرده تا همگان آن را پلید دانند.

46

این تشبیه به سبب پیوند گویا و روشنی که بین دو سوی تشبیه برقرار کرده است ،کمال تصویرگری را در
خـود دارد و از ایـن صنعـت زبانـی از نهایت درجۀ ممکن اسـتفاده کرده اسـت .بـه این ترتیب در صنعت
زبانـی بهکاررفتـه در آیـۀ  12سـورۀ حجـرات حرکـت از سـادگی بـه مبالغـه ،انتقـال از اسـتعاره به تشـبیه رسـا
شـکل گرفتـه ،بـه گونـهای کـه ضمـن حفـظ درو نمایـۀ مشـترک زبانـی ـ فرهنگـی ،آن را تکامل نیز بخشـیده
است.

 .5جمعبندی
نهـای سـامی سـابقهای بیـش از دو قـرن دارد و دههـا اثـر شـاخص اهمیـت و نقش آن
مطالعـۀ تطبیقـی زبا 
را در فهـم بهتـر متـون اثبـات کردهانـد .در ایـن مقالـه بـه عنـوان مطالعـۀ مـوردی ،سـیر تحـول و بلکـه تکامل
یـک تصویرسـازی در ایـن زبانهـا ترسـیم شـده اسـت .درو نمایـۀ مشـترکی کـه در صنایـع ادبـی اسـتعاره و
تشـبیه وجود داشـت ،از سـویی متأثر از کاربردهای مشـترک ریشـۀ  klدر زبانهای سـامی و از سـوی دیگر
برانگیخته از پیوند دیرین و ناگسست فرهنگی ـ اجتماعی اقوام سامی است.

 .42تفتازانی ،شرح المختصر ،ج  ،2ص 10؛ کزازی ،بیان :زیباشناسی سخن پارسی ،ص .41
 .43تفتازانی ،شرح المختصر ،ج  ،2ص .55
 .44ماوردی ،النکت و العیون ،ج  ،5ص .335
 .45طبرسی ،مجمع البیان ،ج  ،9ص .206
 .46مراغی ،تفسیر ،ج  ،26ص .140
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بـا مطالعـۀ زبانشناسـی تاریخـی ـ تطبیقـی سـامی دریافتیم که تشـبیه ناهنجار اخالقـی «غیبتکردن» به
«خـوردن گوشـت بـرادر مـرده» سـه مرحلـه یـا الیـۀ زیر یـن داشـته اسـت .یافتههـای باستانشناسـی کاربـرد
صـورت ّاولیـه از درو نمایـۀ آن را بـه قـرن نهـم قبـل از میلاد میرسـانند کـه بـه صورت اسـتعاره رواج داشـته
اسـت .ایـن صـورت نخسـتین بـا پیمـودن دو مرحلـۀ دیگـر زمینـۀ شـکلگیری یـک تشـبیه کارا و قـوی را در
زبان قرآن فراهم کرد.

کتابنامه
قرآن کریم؛ ترجمۀ محمدمهدی فوالدوند؛ تهران ،دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی1418 ،ق.
کتاب مقدس؛ ترجمۀ قدیم؛ لندن ،ایالم2002 ،م.
عهد عتیق :کتابهای شریعت یا تورات؛ ترجمۀ پیروز سیار؛ تهران ،هرمس1393 ،ش.
آذرنوش ،آذرتاش؛ فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی؛ تهران ،نشر نی1387 ،ش.
ابن ابیحاتم ،عبدالرحمن بن محمد؛ تفسیر القرآن العظیم؛ ریاض ،مکتبة نزار مصطفی الباز1419 ،ق.
ابن درید ،محمد بن حسن؛ جمهرة اللغة؛ بیروت ،دار العلم للمالیین1988 ،ق.
ابن عطیه ،عبد الحق بن غالب؛ المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز؛ تحقیق محمد عبدالسالم عبدالشافی؛ بیروت ،دار
الکتب العلمیة1422 ،ق.
ابن فارس ،احمد؛ معجم مقاییس اللغة؛ تصحیح هارون عبدالسالم محمد؛ قم ،مکتب األعالم اإلسالمی1404 ،ق.
أزهری ،محمد بن احمد؛ تهذیب اللغة؛ بیروت ،دار احیاء التراث العربی1421 ،ق.
تفتازانی ،سعدالدین؛ شرح المختصر؛ قم ،دار الحکمة ،بیتا.
ثعالبی ،عبدالرحمن؛ جواهر الحسان فی تفسیر القرآن؛ تحقیق عبدالموجود عادل احمد و ابوسنه عبدالفتاح؛ بیروت ،دار
احیاء التراث العربی1418 ،ق.
جصاص ،احمد بن علی؛ احکام القرآن؛ بیروت ،دار احیاء التراث العربی1405 ،ق.
حییم ،سلیمان؛ فرهنگ عبری ـ فارسی؛ تهران ،انجمن کلیمیان136 ،ش.
خازن ،علی بن محمد؛ لباب التأویل فی معنای التنزیل؛ مصحح عبدالسالم محمدعلی شاهین؛ بیروت ،دار الکتب
العلمیة1415 ،ق.
خرمشاهی ،بهاءالدین؛ دانشنامۀ قرآن و قرآنپژوهی؛ تهران ،ناهید1377 ،ش.
خطیب شربینی ،محمد بن احمد؛ السراج المنیر؛ تحقیق ابراهیم شمسالدین؛ بیروت ،دار الکتب العلمیة1425 ،ق.
رامیار ،محمود؛ تاریخ قرآن؛ تهران ،امیرکبیر1369 ،ش.
زمخشری ،محمود؛ الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل؛ بیروت ،دار الکتب العربی1407 ،ق.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ اساس البالغة؛ بیروت ،دار صادر1979 ،م.
طبرانی ،سلیمان بن احمد؛ التفسیر الکبیر؛ اردن ،دار الکتب الثقافی2008 ،م.
طبرسی ،فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ مصحح فضلاهلل یزدی و هاشم رسولی؛ تهران ،ناصرخسرو،
1372ش.
طبری ،محمد بن جریر؛ جامع البیان ،بیروت ،دار المعرفة1412 ،ق.
طوسی ،محمد بن حسن؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ تحقیق احمد حبیب عاملی؛ بیروت ،دار احیاء التراث العربی ،بیتا.
عیوضی ،حیدر؛ حبههای نقرهفام :الهیات و مضامین کتاب مقدسی در شعر فارسی؛ قم ،ادبیات1396 ،ش.

182 آینۀپژوهش
1399  خـــــــــردادوتیــــــر، شمارۀدوم،سال سیویکم
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، الهیئة المصریة العامة للکتاب، یحیی بن زیاد؛ معانی القرآن؛ تحقیق محمدعلی نجار و احمد یوسف نجاتی؛ قاهره،فراء
.م1980
. م2007 ،  جامعة االنطونیة، انطوان؛ العهد القديم ترجمة بين السطور؛ جونیة، عوکر، بولس،الفغالی
.ش1364 ، ناصرخسرو، محمد بن احمد؛ الجامع ألحکام القرآن؛ تهران،قرطبی
.ش1393 ، نشر مرکز، زیباشناسی سخن پارسی؛ تهران: میرجاللالدین؛ بیان،کزازی
. بیتا، دار الکتب العلمیة، علی بن محمد؛ النکت و العیون؛ تحقیق سید بن عبدالمقصود؛ بیروت،ماوردی
. بیتا، دار الفکر، احمد مصطفی؛ تفسیر المراغی؛ بیروت،مراغی
.ش1371 ، امیر کبیر، احمد بن محمد؛ کشف األسرار وعدة األبرار؛ به اهتمام علیاصغر حکمت؛ تهران،میبدی
.ق1410 ، دار القلم، محمود بن ابوالحسن؛ وضح البرهان فی مشکالت القرآن؛ بیروت،نیشابوری
.م1972 ، سوید بن أبی کاهل؛ دیوان؛ تحقیق شا کر العاشور؛ بصره،الیشکری
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