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چکیده: کانون این مقاله بر سیر تحول یک تصویرسازی در 
زبان های سامی از سادگی به سوی مبالغه متمرکز است. بر 
اساس کتیببه ای متعلق به سدۀ نهم قبل از میالد اقوام سامی 
»خورده شدن  تعبیر  ذهنی  تجربۀ  نخستیبن  در  باستان 
درماندگی«  و  ذلت  »نهایت  از  استعاره  را  دیگری«  توسط 
نیز  تورات  نوئیم  بخش  در  زبانی  صنعت  این  به کاربرده اند. 
دیده می شود. سپس در متون اکدی ـ آرامی عبارت »خوردن 
استفاده  بدگویی کردن«  زدن/  »تهمت  از  استعاره  دیگری« 
»خوردن  جلو  به  گام  یک  پیمودن  با  عربی  در  است.  شده 
گوشت آدمی« استعاره از »غیبت کردن« می شود. در نهایت، 
به  تصویرسازی  یک  در  را  مذکور  اخالقی  ناهنجار  قرآن 

»خوردن گوشت برادر مرده« تشبیبه می کند.

با توجه به استفاده ریشۀ ʾkl در این درون مایۀ مشترک، برای 
ترسیم بهتر این سیر تکامل، در بخش نخست، دو موضوع 
ریشه شناسی در زبان های آفروآسیایی، کاربردهای معنایی 
کل« در قرآن و אכל / ʾkl در تورات عبری مطرح شده است. »أ

ریشه شناسی،  سامی،  زبان های  کلیدی:  گان  واژ
تصویرسازی، تکامل زبان، استعاره، تشبیبه در قرآن.
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The Evolution of an Image in the Sami lan-
guages: from Akkadian-Aramaic Texts to the 
Qur’an
By: Heidar Eivazi

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 com-
mon 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 
and אכל in the Hebrew Torah.

Key words: Sami languages, etymology, illus-
tration, language evolution, metaphor, simile in 
the Quran.

املسيرة التكاملّية إلحدى الصور يف اللغات السامّية:
كدّية اآلرامّية إىل القرآن من النصوص األ

حيدر عيويض

اخلالصة: ترّكز هذه املقالة حبهثا حول مراحل تطّور إحدى الصور يف 
اللغات السامّية من البساطة إىل املبالغة.

خيها إىل القرن التاسع قبل امليالد،   ألحد األلواح اليت يعود تار
ً
ووفقا

هبم الذهنّية قد اسـتعملوا عبارة  فإّن الشـعوب السـامّية يف أّول جتار
)خـورده شـدن توّسـط ديگـرى = التحّطـم بفعـل الغيـر( للتعبيـر عـن 
ّيـة اليت ميكن   والعجـز(، وهـي االسـتعارة اللغو

ّ
)أقـى درجـات الـذل

 يف العهد القدمی من التوراة.
ً
مشاهدهتا أيضا

كدّيـة اآلرامّيـة لتسـتعمل عبـارة )خـوردن  مّث جـاءت النصـوص األ
الـذّم والطعـن(.  كاسـتعارة عـن )االهّتـام أو  كل اآلخـر(  ديگـرى = أ
خرى يف هذه املسيرة لتستعمل عبارة 

ُ
وَخَطت اللغة العربّية خطوة أ

 عـن )االسـتغابة والغيبـة(، حـّى انهتى 
ً
كل اللحـم البشـري( تعبيـرا )أ

األمـر بالقـرآن إىل وصـف هـذا السـلوك األخـاليق مـن خـالل تشـبهيه 
كل حلم األخ املّيت(. بصورة )أ

ومـن أجـل تقـدمی الصورة األوضح للمسـيرة التكاملّية هلذا املضمون 
املعنوّي املشترك يبدأ املقال قسمه األّول بالبحث يف مسألة اجلذور 
ّيـة  Klمـع األخـذ بنظـر االعتبـار اسـتخدام هذا اجلـذر يف التوراة  اللغو
كل(  ّية، واستعماالت معىن )األ ّية، و  Kl يف اللغات األفروآسيو العبر

.N]/7  يف القرآن و

يـر،  ّيـة، التصو املفـردات األساسـّية: اللغـات السـامّية، اجلـذور اللغو
تكامل اللغة، االستعارة، التشبيه يف القرآن.
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1. طرح مسئله
کـه بـرای انعـکاس هنرمندانه  صنایـع ادبـی چـون اسـتعاره و تشـبیه از عناصـر مهـم زیباشـناختی زبان انـد 
اندیشـه بـه کار گرفتـه می شـوند. نویسـنده یـا سـخنور بـه دلیل آنکـه می خواهد در ذهن مخاطب »اندیشـه 
گـون اسـتفاده می کنـد. در زبان هـای سـامی شـباهت های  گونا را بـا انگیـزه درآمیـزد«1  از شـیوه های هنـری 
کاربسـت این صنایع ادبی وجود دارد.2 در این مقاله از طرح مباحث نظری چون ارزش ادبی  فراوانی در 
اسـتعاره و تشـبیه یا مزیت های یکی بر دیگری صرف نظر شـده اسـت3 و نگارنده به بررسـی درون مایۀ یک 
کـه ابتـدا در ذهـن اقـوام سـامی باسـتان بـه صورت اسـتعاره و سـپس در  صنعـت ادبـی متمرکـز خواهـد بـود 
جامۀ تشبیه بازتابیده است. به عبارت دقیق تر، یک مفهوم اّولیه با پیمودن مراحلی در نهایت در قالب 

یک تشبیه مبالغه آمیز بیان شده است.

گوشـت بـرادر مـرده« تشـبیه شـده  در قـرآن »غیبت کـردن« بـه عنـوان یـک ناهنجـاری اخالقـی بـه »خـوردن 
یخـی ـ تطبیقـی در زبان هـای سـامی چنیـن  اسـت. )حجـرات: 12( بـر اسـاس مطالعـات زبان شناسـی تار
کـدی، فنیقـیـ  آرامی، عبـریـ  عربـی در قرآن به  می نمایـد کـه ایـن تشـبیه بـا طـی سـه مرحلـه در زبان هـای ا
اوج هنری خود )نهایت مبالغه در مشّبٌه به( رسیده است. اقوام سامی باستان نخست عبارت »خوردن 
گوشـت خـود« یـا »خورده شـدن توسـط دیگـری« را اسـتعاره از »نهایـت ذلـت و خـواری« بـه کار می بسـتند. 
سـپس در متـون آرامـی »خـوردن سـهم دیگـری« در معنـای »تهمـت زدن/ بدگویی کـردن« نمایـان می شـود. 
گام به جلو ترکیب »خوردن گوشـت دیگری« اسـتعاره  وقتی نوبت به زبان عربی می رسـد، با پیمودن یک 
برای »غیبت کردن« می شود. سرانجام قرآن برای تأثیر بیشتر آن در ذهن و روان مخاطب، آن را به »خوردن 

گرفته شده است. کار  که در آن ویژگی مبالغه و اغراق به  گوشت برادر مرده« تشبیه می کند 

کهـن ʾkl بـه معنـای  یشـۀ سـامی  کـه در همـۀ ایـن زبان هـا و در ایـن درون مایـۀ مشـترک همـواره ر از آنجـا 
»خوردن« استفاده شده است، پرداختن به دو موضوع ضروری می نمود: 

یشه شناسی مرتبط با این معنا در زبان های آفروآسیای  الف( مباحث ر
کل« در قرآن و אכל / ʾkl در تورات عبری.  ب( کاربردهای معنایی »أ

کرد. طرح این دو موضوع ما را در ترسیم مراحل و سیر تحول این تصویرسازی یاری خواهند 

2. ریشه شناسی )زبان های آفروآسیایی(
کار رفته اسـت. این فعل اغلب  در لغت مصری فعل wnm به معنای »خوردن« برای انسـان و حیوان به 

یباشناسی سخن پارسی، ص 30. کزازی، بیان: ز  .1
کدام دارای برخی صنایع ادبی مختص خود باشـند.  که تک تک زبان های سـامی دارند، ممکن اسـت هر  یت مسـتقلی  2. البته با توجه به هو

برای مثال راجع به »ایهام ژانوسی« ر.ک به: عیوضی، حبه های نقره فام، ص61- 59.
3. راجع 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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در پیونـد بـا swy / swr »آشـامیدن« اسـت. بـه صـورت اسـتعاری بـه معنـای »اسـتحقاِق بهره منـدی از 
یشـه در مورد اجّنه، آتـش، بیماری و  تملـک« یـا »جـذب/ بلعیـدن چیـزی« نیـز کاربرد داشـته اسـت. این ر
غیره که به نوعی »حالت ازبین برنده« دارند نیز به کار رفته است. در سومری برای »خوردن« واژۀ kú به کار 
کـه در اصـل بـه معنـای »ازبین بـردن، مصرف کردن« اسـت و همین طور در معنـای »قربانی کردن«  می رفتـه 
کـدی akālu در مفاهیـم اسـتعاری متعـددی کاربـرد داشـته اسـت: پرداخِت  نیـز ظاهـر شـده اسـت. در ا
کاری. همچنیـن بـرای بیـان نابـودی و ازبین رفتـن بـه دسـت دشـمن،  کاربسـِت اشـیا، سـودبردن از  پـول، 
کاربرد جالب توجه akālu با ikkibu و asakku به  کار رفته است.  شمشیر، آتش، طاعون و ... نیز به 
کاربردها در زبان های سامی  معنای »شکست تابو« است )خوردن آنچه ممنوع است(.4 تقریبًا همه این 
یشـۀ ʾkl در همـۀ زبان هـای سـامی بـا همـان معنـای اصلـی »خـوردن«  نیـز حفـظ شـده اسـت. به طورکلـی ر
َکل« 

َ
ی عبری و عربی، به ترتیب مشتقات אכל با ָׁשַתה / šātah »نوشیدن« و »أ یافت می شود. در هر دو

بـا »َشـِرب« همـراه می آیـد: ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׁשּתּו / wayōḵelū wayištū: »خوردنـد و آشـامیدند«. )پیدایـش 
ا َتْشَرُبون «. )مؤمنون: 33( وَن ِمْنُه َو َیْشَرُب ِمّمَ

ُ
ُکل

ْ
ا َتأ ُکُل ِمّمَ

ْ
24: 54( قس. »َیأ

کاربردهای معنایی »أکل« در قرآن و تورات  .3
کنیم،  کل« در قرآن و تورات استفاده  کاربردهای معنایی »أ گر بخواهیم از اصطالح منطقی برای نسبت  ا
بـه نظـر می رسـد رابطـۀ عمـوم و خصـوص مطلـق برقـرار اسـت. بـه عبارتـی تـورات عبـری عـالوه بـر معانـی 

که در ادامه خواهد آمد. کاربردهای ویژه است  مشترک، متضمن برخی 

بردهای مشترک کار  .3-1

برد(  الف( خوردن )معنای اولیه و پرکار
ُکال منها رغدا. )بقره: 35، 57 و سراسر قرآن( 

از همۀ درختان بی ممانعت بخور. )پیدایش 2: 16؛ اعداد 11: 4؛ تثنیه 8: 3 و ...(

ب( بهره مندی از نعمت/ مصرف کردن
کلوا منݥ فوقهم. )مائده: 66(  َولوا أنهم أقاموا ... أل

کن. )عاموس 7: 12( کن  و در آنجا نان  بخور و در آنجا نبّوت   به  زمین  یهودا فرار 

گرفتن مال غیر، غصب کردن ج( 
کلوا اموالکم بینکم بالباطل. )بقره: 188(  ال تأ

کلهم أموال الناس بالباطل. )نساء: 161(  أ

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

د( سوزاندن، نابودکردن
ار. )آل عمران: 183(  ه الّنَ

ُ
ُکل  ُنؤمَن ِبرسوٍل َحتی یأتینا بقرباٍن تأ

ّ
أال

و آتـش  از حضـور خداونـد بیـرون آمـده، قربانـی سـوختنی و پیـه بـر مذبـح را بـه کام خـود کشـید 
یـان 9: 24؛ اعـداد  16: 35؛ 2  ַוּתֹאַכל ַעל ַהׅמְזֵּבח /wattōḵal ʾal hamīzbaḥ.6 )الو

یخ ایام  7: 1(  توار

نیز بلعیدن شمشیر: 
کنید شمشیر شما را خواهد خورد. )اشعیا 1: 20؛ تثنیه 32: 42( گر تمرد  ا

ُکل«: محصول، میوه 
ُ
هـ( »أ

کلها ضعفین. )بقره: 265؛ انعام: 141؛ رعد: 35(  فآتت أ

در تـورات ֹאֵכל / 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 

بـه شـما   ... کـه میوه هـای  را  ر ... و همـۀ درختانـی  گفـت: تمامـی علف هـای تخـم آو خـدا 
می دهم، این طعام شما خواهد بود. )پیدایش 1: 29، 30؛ 6: 21؛ 9: 3(

و( جویدن/ خوردن حیوانات و حشرات
کل منسأته. )سبأ: 14(  دابة األرض تأ

ید. )اشعیا 51: 8(8 کرم ایشان را مثل پشم خواهد جو

بردهای توراتی کار 2-3. دیگر 
کرد: از معانی خاص توراتی می توان به موارد ذیل اشاره 

 الف( نیوشیدن
گردیـد، آنهـا را نیوشـیدم ֹאְכֵלם/ ʾōkhlem. )ارمیـا 15: 16؛ حزقیـال 3:  سـخنان تـو آشـکار 

1ـ 3(

5. بخشی از سخنان گالیه آمیز راحیل و لیه در مورد پدرشان البان؛ »بر اساس رسوم بین النهرین علیا، بخشی از مبلغی که داماد هنگام ازدواج 
ز سیار( رقی ترجمه پیرو به پدرزن می پرداخت، تسلیم زن می شد، اما البان به تنهایی از خدمات یعقوب بهره برده است«. )پاو

ز سیار »به کام خود کشید« که درست تر  6. ترجمه های فارسی چون مژده و قدیم: »سوزانید«؛ ترجمه )ASV )1901 به صورت devoured و پیرو
می نماید.

7. TWOT, v 1, p 40

8. Gesenius, Hebrew and Chaldee lexicon, p 43; KBL, p 43-4.
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ب( چشیدن، تست کردن
یی هـا بچشـد.9 )ایـوب 21: 25؛ تثنیـه 4:  و دیگـری در تلخـی جـان می میـرد، بی آنکـه از نیکو

)28

ج( اشغال کردن، مانِع چیزی شدن
 .kī yôklu / کـه دهلیزهـا مانـع آنهـا بودنـد ִּכי-יֹוְכלּו یـرا  کوتـاه بـود؛ ز حجره هـای فوقانـی 

)حزقیال 42: 5(10

3-3. اهمیت ایماژ »خوردن« در تورات
کتـاب مقـدس هیـچ تصویـری چـون »خـوردن« معنـای لغـوی را بـا اسـتعاری، مـادی را بـا معنـوی بـه  در 
کتاب مقدس  گونه ای پیچیده نیامیخته اسـت. به این ترتیب برجسـته ترین ایماژ و تصویر به کاررفته در 
اسـت.11 در ایـن میـان، مکافـات عمـل و نابـودی در طیـف اصلـی قـرار دارنـد. بـرای لشـکر فاتـح اسـتعارۀ 
که گوشـت ها را می بلعد، )تثنیه 32: 42(12 »خوردن« نمادی برای مجازات الهی وقتی اسـت  شمشـیری 
کام  گور با تشّخص پذیری طعمۀ خود را به  یان 10: 2( مرگ و  که آتش خداوند افراد مجرم را می بلعد، )الو
کنار »آشامیدن  می کشند. )امثال 1: 12( در این باره باید دو نکته را در نظر داشت. از سویی »خوردن« در 
و اسـتراحت کردن« جزء شـرایط انسـانی13 محسـوب می شوند و از سـوی دیگر در جوامع کشاورزی متقدم 
مانند خاور نزدیک باسـتان، مردمان همیشـه در معرض تهدید خشکسـالی یا محصول نامرغوب بودند. 

گونه ای پررنگ مورد توجه بوده است.14 به همین دلیل غذا نسبت به جوامع مرفه نوین به 

 4. تکامل یک تصویر
گوشـت بـرادر مـرده« در سـورۀ حجـرات، آیـۀ 12 از  کـه تشـبیه »غیبت کـردن« بـه »خـوردن  تردیـدی نیسـت 
باالتریـن درجـۀ مبالغـه برخـوردار اسـت. بـه  طـوری که در ادامه ناپسـندبودن آن بدیهی تلقی شـده اسـت: 
»فکرهتمـوه«. از لحـاظ زبان شـناختی، شـکل گیری ایـن تصویرسـازی سـه مرحلـۀ پیشـین داشـته اسـت. 

کنون با بررسی این مراحل به ویژگی های ادبی ـ هنری این تشبیه خواهیم پرداخت. ا

.ASV: And never tasteth of good کاماًل آزادند؛ 9. ترجمه های فارسی به جز تفسیری در این عبارت 
10. Gesenius, Hebrew and Chaldee lexicon, p 43; BDB, p 37-8

11. DBI, p 236-7

کلة اللحـم«؛ )ازهری، تهذیب اللغـة، ج10، ص200؛ ابن فـارس، معجم مقاییس  12. مقایسـه شـود بـا عربـی کـه بـه کارد/ چاقـو گفته می شـود: »آ
گردن  ُکشتی و  که شیران را از آن/ تشنه لب  ینهار از آب شمشیرت  اللغة، ج1، 124( مقایسه شود با ترکیب »آب شمشیر« در شعر حافظ: »ز

در َخالب انداختی«.
13. Conditio humana.

گرسـنه و تشـنه اند، اما نمی توانند بخورند، بنوشـند و اسـتراحت  یذ های سـامی، دیوها و اجنه بسـان شـیر  در مقابل، بر اسـاس اسـطوره ها و تعو
J. Wellhausen, Reste arabischen heidentums, 149 ← کنند

.TDOT, v 16, p 28  :به نقل از
14. TDOT, v 16, p 28
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ت
ّ
1-4. مرحلۀ اّول: استعاره از نهایت ذل

گوشـِت خـود« یـا »خورده شـدن توسـط دیگـری« در  در بخـش نوئیـم تـورات )کتاب هـای انبیـاء( »خـوردن 
کتاب اشـعیا یهوه برای دلجویی قوم  کار رفته اسـت.15 در  معنای اسـتعاری »نهایت ذلت و خواری« به 

خود می گوید: 
و به  آنانی  که  بر تو ظلم  نمایند گوشت  خودشان  را خواهم  خورانید و به  خون  خود مثل  شراب  
مسـت  خواهند شـد ]الف[ و تمامی  بشـر خواهند دانسـت  که  من  یهوه  نجات دهندۀ تو و ولّی  

تو و قدیر یعقوب  هستم ]ب[. )49: 26(

یوهان فیشر در تفسیر بند الف می گوید:
کشـتار  کـرد، بلکـه بـه قتـل و  ایـن عبـارت تأثیرگـذار را در واقـع نمی تـوان بـه خودکشـی تفسـیر 
گهانی دچار اغتشـاش  ایشـان به دسـت همدیگر اشـاره دارد. به این صورت که آنها در بلیۀ نا

می شوند و بر سر آن یکدیگر را سالخی می کنند.16

کرده اسـت، اما  کتاب اشـعیا از عبارت مذکور به »اوج خشـونت« تعبیر  از سـوی دیگر آر.لوی17 در تفسـیر 
کامـاًل در بافـت  کـه چنیـن عباراتـی  گفـت  بـا درنظرگرفتـن ایـن نـوع عبارت پـردازی در سراسـر تـورات بایـد 
اسـتعاری قـرار دارنـد و بـه معنـای »کسـی را بـه نهایـت ذلـت و بیچارگـی قـراردادن« داللـت دارد.18 از دیگـر 

نمونه های آن:
الـف( از غضـب یهـوه زمیـن سـوخته شـده ... هـر کـس  گوشـت  بـازوی  خـود را می خـورد ִאיׁש 

ְּבַׂשר-ְזֹרעֹו, יֹאֵכלּו / ʾīš besar zerōʿōw yōkelū. )اشعیا 9: 19ـ 20(

ک   شـدنی  اسـت   ب( پـس  گفتـم  شـما را نخواهـم  چرانیـد. آنکـه  ُمردنی  اسـت  بمیرد و آنکه  هال
گوشت  یکدیگر را بخورند. )زکریا 11: 9( ک  شود و باقی ماندگان   هال

یشـتن  را می خـورد ְוֹאֵכל ֶאת- گوشـت  خو کاهـل  دسـت های  خـود را بـر هـم  نهـاده ،  ج( مـرد 
ְּבָׂשרֹו / weʾōkel ʾet besārōw. )جامعه 4: 5( 

کاربـرد ایـن اسـتعاره در زبان هـای سـامی بسـی دیریـن اسـت. در یافته هـای باستان شناسـی اسـتعمال آن 
که به الفبای فنیقی و به  کیالمو19 متعلق به قرن نهم قبل از میالد دیده می شـود. این لوح سـنگی  در لوح 

کهن نوشته شده متضمن 16 سطر است. در سطر 6- 8 آمده است:  آرامی 
וכת ביד. מלכת כמאש. אכלת ]7[ זקן. ו]כמ[ אש. אכלת. יד. ואדר עלי מלך. ד]נ[

گزارش سال های قحطی همان معنای لغوی مقصود است. )ر.ک به: دوم پادشاهان، 6: 24- 33( 15. البته در مواردی از جمله 
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 است21 و پیراسته ترین آن چنین است:
یدنـد و حتـی  یـش مـرا می جو کـه ر و مـن تحـت کنتـرل پادشـاهان قـرار گرفتـه بـودم، بـه طـوری 
ری می کـرد و مـن درمانـده شـده بـودم  دسـت مـرا می خوردنـد. پادشـاه Dananians بـر مـن سـرو
)تحت اللفظی مست گشته بودم( در مقابل او، یعنی شاه آسور. )به طوری که( یک دختر به 

گوسفندی و یک مرد به جامه ای فروخته می شد.22 ازای 

کـه در تـورات اسـتعارۀ »خـوردن دیگـری« یـا »خورده شـدن توسـط دیگری« در همیـن معنای  گفتـه نمانـد  نا
کار رفته است: مورد بحث نیز به 

کـه  یُهـَوه  خدایـت  بـه  تـو می دهـد در  گوشـت  پسـران  و دخترانـت  را   و میـوۀ بطـن  خـود، یعنـی  
بون  خواهند ساخت ، خواهی  خورد. )تثنیه 28:  محاصره  و تنگی  که  دشمنانت  تو را به  آن  ز

 )53
گوشت مرا بخورند. )مزامیر 27: 2(  چون شریران بر من نزدیک آمدند تا 

که تو را بلعیدند، بلعیده خواهند شد. )ارمیا 30: 16( همه آنهایی 

گوشـِت خود« یا »خورده شـدن توسـط دیگری« به عنوان اسـتعاره از »نهایت  به این ترتیب تعبیر »خوردن 
گام نخست به شمار می رود. ذلت« مرحلۀ اّول و 

2-4. مرحله دوم: استعاره از تهمت، بدگویی
یشـۀ  ʾkl در ترکیـب ʾkl qrṣ بـه معنـای »تهمـت زدن بدنام کـردن« عـالوه بـر بخش هـای آرامـی تـورات در  ر
کـدی بـا تفاوتـی واج  کار رفتـه اسـت. در ا گویش هـای آرامـی چـون آرامـی ـ یهـودی، سـریانی و مندایـی بـه 
کلمـۀ دوم بـه صـورت ʾkālu karṣī ظاهـر شـده اسـت. karṣū به تنهایـی بـه معنـای »افتـرا،  نخسـت 
یشـۀ سـامی qrṣ بـه معنـای  تهمـت« بـوده و از مشـتقات صفتـی آن karriṣu »موهـن، افتراآمیـز« اسـت. ر

20. KAI , v 1, p 5

21. از جمله ترجمۀ توری )C.C. Torrey( چنین 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”.

ک تر[ خـوردن دسـت«  یـش ]یـا حتـی وحشـتنا کـه »خـوردن ر بـا وجـود اینکـه تـوری مسـیر تفسـیر اسـتعاری را پیمـوده و به درسـتی توجـه داشـته 
کان ایـن ترجمه با موانعـی در فهم این کتیبه مواجه اسـت.  ضرب المثـل اسـت بـرای شـرایط کسـی کـه در نهایـت ذلـت قـرار گرفته اسـت، کما
کردم« به وضوح آشـفته می نماید؛ چراکه شـاه درمانده  ای چون کیالمو با توجه به وضعیتی  عبارت میانی »من پادشـاه آسـور را بر علیه او اجیر 
کـه داشـته »یـک دختـر بـه ازای گوسـفندی و یـک مـرد بـه جامـه ای فروختـه می شـد«، شـرایط اجیرکـردن شـاه آسـور را نداشـته اسـت. )راجـع به 

) Dahood, “Textual problems in ISAIA”, p 405:تالش های دیگر مترجمان برای حل این معما ر.ک به
22. Dahood, “Textual problems in ISAIA”, p 404-5.
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گزیدن، نیش زدن« در عربی »َقَرَص« به طورخاص در ترکیب »َقَرَصه ِبلسـاِنه« به معنای  »نیشـگون گرفتن، 
کتیبه هـای  برخـی  در  آن  آرامـی  کاربردهـای  از  اسـت.23  شـده  نمایـان  زبـان«  بـا  آزردن  »زخم زبـان زدن، 
کشف شـده: ana karṣīka a-ka-lim ana GN illik »او نـزد ایـزد انلیـل24 رفـت تـا از تـو بدگویـی 
کند« یا در عبارت arṣīja i-k[u]-la-kum-ma u ana awâtišu taqūl[k] »او در حضور تو به 

من تهمت زد و تو سخنانش را شنیدی«.25

کتاب دانیال این ترکیب یک بار  رّد پای این استعمال در بخش های آرامی تورات باقی مانده است. در 
کار رفته است:  دربارۀ دوستان دانیال و یک بار دربارۀ شخص او به 

 ʾakalu / یی کرده بودند ֲאַכלּו ַקְרצֹוִהי ִּדי ]پادشـاه دسـتور داد[ کسـانی که از دانیال بدگو
کنند.26 )6: 25 ]ترجمۀ فارسی 24[ و پیش تر در 3: 8(27 qarṣōhī dī، حاضر 

در این میان برخی از ترجمه های عربی در اینجا از دقت نظر بیشتری برخوردارند: 
َهموا دانیال.28 الذین اّتَ

کدی akālu karṣī و آرامی ʾkl qrṣ نیسـت می توان گفت  کـه ایـن داللـت ضمنـی محـدود بـه ا از آنجـا 
کـه گازگرفتـن با دهان  یشـۀ qrṣ بوده اسـت؛ چرا کـه مفهـوم »سـخن موهـن/ تهمـت« در اصـل متعلـق بـه ر
گرفته و در  کدی شـکل  تصویری از سـخن آزاردهنده اسـت و ارتباط آن با ʾkl در یک تحول مسـتقل در ا
ی این تلقی موجه می نماید  گونۀ توارد پذیرفته شـده اسـت. به هر رو آرامی نه به صورت وام واژه، بلکه به 
کـه ترکیـب krṣ / qrṣ بـا ʾkl بـرای تشـدید مفهـوم بـوده اسـت. توضیح آنکه کسـی که »اعضـای دیگری« 
را »بـه دنـدان می گیـرد یـا می َکنـد« بـه نیـش و کنایـه زدن رقیـب خـود بسـنده نمی کنـد، بلکـه همـۀ آنهـا را به 
کنـد. ایـن قرابـت و نزدیکـی در سـطح حسـی  کار می گیـرد تـا برتـری خـود را اثبـات و رقیـب را ذره ذره نابـود 
کـه در ارتباط با دهـان »گازگرفتن،  میـان qrṣ بـه عنـوان اصطالحـی بـرای »نیشـگون گرفتن، ناخـن زدن به« 
کار رفته است. در یک  گذشت( و ʾkl »خوردن، ازبین بردن« به  که  نیش زدن« می شود )به ویژه در عربی 
یتـی ایـن دو، tikln »بلعیـدن« و tqrṣn »گزیـدن، دندان گرفتـن« در تناظـر بـا هـم اعمـال اجّنـه  گار کتیبـۀ ا
یجـی  کیـد بیشـتر تخریـب تدر را توصیـف کرده انـد. بـه ایـن ترتیـب ترکیـب ʾkl qrṣ در سـطح واقعـی بـا تأ
را توصیـف می کنـد و ایـن عبـارت تـالش شـخص بـرای نابـودی رقیـب خـود از طریـق »تهمـت« یـا »اتهـام 

 .23 TDOT, v 16, p 30.

کـه در بافـت »وارونـه   )30 :16( qōreṣ sepātāyu killāh rāʿāh / کتـاب امثـال ֹקֵרץ ְׂשָפָתיו ִּכָּלה ָרָעה و می تـوان بـا ایـن عبـارت 
کـرد. ترجمـۀ قدیـم از ایـن عبـارت چنیـن اسـت:  جلـوه دادن، چهـرۀ غلطـی از کسـی/چیزی ترسـیم کردن، بدنشـان دادن« بـه کار رفتـه مقایسـه 

»لب هایش را به هم می خاید و بدی را به انجام می رساند«.
24. Enlil.

25. CAD, v 1, p 255.

26. ترجمه های 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.

28. الفغالی، عوکر، العهد القدیم ترجمة بین السطور، ص 1182، 1191.
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نـاروا« بیـان می کنـد.29 بـه ایـن شـکل از طریـق همجـواری ʾkl بـا qrṣ معنـای اسـتعاری »تهمـت زدن/ 
گام به جلو برداشته می شود. گرفته است و یک  بدگویی کردن« شکل 

3-4. مرحلۀ سوم: غیبت و بدگویی
کلـی آن بـرای  گوشـت آدمـی« اسـتعاره از »بدگویـی« در مفهـوم  بـه تبـع زبان هـای سـامی عبـارت »خـوردن 
گویشوران زبان عربی شناخته شده بوده است. قاموس های عربی و سپس منابع تفسیری برخی شواهد 
شـعری را نقـل کردنـد کـه حکایـت از رایج بـودن ایـن صنعـت ادبی در میـان اعراب، پیش از نـزول آیۀ مورد 

بحث دارد. برای مثال ماوردی )د 450ق(  ذیل آیۀ مورد بحث می گوید: 
یة.30  کل اللحم مکان الغیبة ألن عادة العرب بذلک جار واستعمل أ

یشـۀ »حصن« و »َرزن« به بیتی از  ید )د 321ق( ذیل دو ر کنون سـه نمونۀ شـعری را مرور می کنیم. ابن در ا
کرده است: حسان بن ثابت )د 54ق( در تبرئۀ عایشه و مدح او استناد 
یبٍة / و ُتصبح َغْرَثی من لحوم الغوافِل  زاٌن ال ُتَزّنُ بِر َحصاٌن َر

کدامـن و متینـی کـه هیـچ تهمتی بدو روا نیسـت/  ترجمـۀ تحت اللفظـی آن چنیـن مضمونـی دارد: »زن پا
ید برای مصـرع دوم چنین  کـه همـواره بـی خبـر و گرسـنه از گوشـت )آدمیـان( اسـت«. توضیح ابـن در زنـی 

است: 
گرسنه نگه می دارد.31   خود را از سخن گفتن راجع به مردم 

یعنی با غیبت ایشان خود را سیر نمی کند و در توضیح »غرثی« به معنای »گرسنه« می گوید: 
گوشت ایشان را بخورد.32   یعنی او غیبت مردمان را نمی کند تا 

کرده اند.33  مفسران متعددی ذیل آیات دیگر )نساء: 24؛ نور: 11، 19( از ابعاد دیگری به این بیت استناد 
کـه حسـان ایـن بیـت را در ضمـن قصیـده ای بـه سـال پنجم هجـری و در ارتباط بـا ماجرای  گفتنـی اسـت 

که دست کم دو سال قبل از نزول سورۀ حجرات بوده است. )نک: ادامه( إفک سروده 

ابن عطیه )د542ق( در رابطه با رایج بودن استفاده از این تشبیه در عربی به دو شاهد مثال دیگر استناد 
کاهل الیشکری )د60ق(: می کند. مورد نخست در اشعار سوید بن ابی 

إذا یخلوا له لحمی رتع34 قیته عّظمینی / و فإذا ال

29. TDOT, v 16, p 27-8.

ردی، النکت و العیون، ج 5، ص 335 و بازتاب آن در تفسیر قرطبی، ج 16، ص 335. 30. ماو
ید، جمهرة اللغة، ج 1، ص 543. 31. »تصبح جائعة من الکالم فی الناس«، ابن در

ید، جمهرة اللغة، ج 2، ص 711. کل لحومه« ابن در 32. »أی هی ال تغتاب الناس فتأ
33. از جمله ر.ک به: ابن ابی حاتم، تفسـیر القرآن العظیم، ج 8، ص 2545؛ طبرانی، التفسـیر الکبیر، ج 2، ص 217، ج 4، ص 415- 410؛ 
یل  جصـاص، احـکام القـرآن، ج 3، ص 93؛ طوسـی، التبیـان، ج 7، ص 416؛ طبرسـی، مجمـع البیـان، ج 7، ص 206؛ خـازن، لبـاب التأو

فی معنای التنزیل، ج 3، ص 287؛ خطیب شربینی، السراج المنیر، ج 2، ص 272.
گوشتم را می بلعد«. که به مالقاتش درآیم، مرا تعظیم می کند و وقتی نیستم  34. ترجمه: »آن گاه  
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کاربـرد  کار مـی رود.35 زمخشـری ذیـل ایـن بیـت بـه  فعـل »رتـع« در معنـای اّولیـه بـرای »چرانیـدن رمـه« بـه 
استعاری آن نیز اشاره می کند: 

رتع فالن فی لحمی، إذا اغتابک.36 

 و مورد دیگر در شعر المقنع الکندی )د 69ق از شاعران عصر اموی(:
کلــــــــوا لحمــــــــی وفــــــــرت لحومهــــــــم إن أ لهم مجدا37َو بنیــــــــُت  إن هدموا مجدی  َو  

گوشـت دیگـری« اسـتعاره ای رایـج از  کل لحـِم غیـر« بـه معنـای »خـوردن  بـه ایـن ترتیـب در عربـی تعبیـر »أ
»غیبت کردن« بوده است.

گوشت برادر مرده 4-4. مرحلۀ چهارم: تشبیه غیبت به خوردن 
کـه از سـوره های مدنـی به شـمار می رود،38 مؤمنان را از سـه منکر سـوء ظن،  قـرآن در سـورۀ حجـرات آیـۀ 12 

فضولی در امور دیگران و غیبت کردن نهی می کند: 
تجسسوا َوال َیغتب بعضکم بعضا.  کثیرا من الظن ... وال یا أیها الذین آمنوا اجتنبوا 

آن گاه در قالب یک تشبیه، ناشایست بودن مورد سوم »غیبت« برجسته شده است: 
کل لحم أخیه میتا؛ آیا کسی از شما دوست دارد گوشت برادر مردۀ خود  أیحب أحدکم أن یأ

ید.39  کراهت دار را بخورد؟ از آن 

این پرسـش که در قالب یک اسـتفهام انکاری بیان شـده اسـت پاسـخ روشـنی دارد، اما به سـبب شّدت 
گفته مانده و به تعبیر طوسی در تقدیر است.40 مفسران به تناسب بحث به تفاوت دو منکر  وضوح آن نا

گونه ای موجز آورده است:  »غیبت« و »تهمت، بهتان« پرداخته اند. فراء به 
فإن الغیبة، أن تقول ما فیه و إذا قلت ما لیس فیه فهو البهت.41

پایۀ مشـّبه، مشـّبٌه به وجه شـبه و ادات تشـبیه اسـتوار اسـت. در این میان می توان  صنعت تشـبیه بر چهار

گونه آمده  ید این  که البته به محل شاهد بحث آسیبی نمی زند. برای مثال در خود دیوان سو در ضبط مصرع نخست تفاوت هایی وجود دارد 
قیته«. )الیشکری، دیوان، ص31( یحیینی إذا ال است: »و

35. آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، ص 226.
36. زمخشری، أساس البالغة، ص220. 

37. ابن عطیه، المحرر الوجیز، ج 5، ص 152؛ نیشابوری، وضح البرهان فی مشکالت القرآن، ج 2، ص 317. 
38. ثعالبی این موضوع را اجماعی خوانده است. )ر.ک به: جواهر الحسان، ج 5، ص 267( برخی بر اساس روایتی از ابن عباس تنها آیۀ 13 
را اسـتثنا کردنـد. )طوسـی، التبیـان، ج 9، ص 339؛ طبرسـی، مجمـع البیـان، ج 9، ص 193؛ میبـدی، کشـف األسـرار، ج 9، ص 244( در 
یخ قرآن، ص 610( در تفاسـیر برای برخی آیات این سـوره شـأن  هر حال به تعبیر رامیار این سـوره جزء 20 سـورۀ قطعًا مدنی اسـت. )رامیار، تار
ری بر اقوال مطرح می توان نزول سورۀ حجرات  یخ گذاری اجمالی برای آن استخراج کرد. با مرو نزول هایی ذکر شده که بر اساس آن می توان تار
را حدود سال هفتم هجری دانست. همین طور مضمون کلی سوره نیز که بر محور تجلیل از مقام پیامبر و تعلیم آداب اجتماعیـ  دینی برای 

پای اسالمی در مدینه دارد. مؤمنان است حکایت از نزول آن پس از استقرار نسبی جامعۀ نو
39. ترجمۀ فوالدوند.

40. طوسی، التبیان، ج 9، ص 351.
41. فراء، معانی القرآن، ج 3، ص 73؛ طبری، جامع البیان، ج 26، ص 86؛ جصاص، احکام القرآن، ج 5، ص 290.



آینۀ پژوهش  182
1399 سالسیویکم،شمارۀدوم،خـــــــــردادوتیــــــر

هلـــــــــــــــــــقم
ته تبز ر-کراتیتامرکت کااتوتارساتیما  در 46تکات ت تاریر

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 )مشـّبٌه به( اسـت«42 و این برتری بدان سـبب اسـت که سخنور می خواهد 
یافتـی روشـن و رسـا بـه مخاطـب بدهـد. انتخـاب مشـبٌه به وقتـی به درسـتی صـورت  بـه یـاری تشـبیه، در
کـه تردیـدی در سـرآمدبودن آن وجـود نداشـته باشـد؛ بـه تعبیـر تفتازانـی »أن یکـون المشـّبه بـه أتـم  می گیـرد 

که خواننده و شنونده به آسانی پیوند آن دو را بیابند. شیء فیه«،43 به طوری 

کل لحم  با توجه به توضیحی که گذشت تشبیه در آیه سه ویژگی مهم دارد: اواًل درون مایۀ دیرین سامی »أ
غیر« در آن حفظ شده است و در تعبیر ماوردی گذشت که این استعمال برای اعراب شناخته شده بوده 
که میت توان دفاع از خود ندارد،  اسـت.44 دوم آنکه وجه تشـبیه برای مخاطب روشـن اسـت. همان طور 
شـخص غیبت شـونده نیـز نمی توانـد از خـود دفـاع کند.45 سـوم با انتخاب »گوشـت برادر مـرده« به عنوان 
مشـبٌه به بـه دلیـل بـار روانـیـ  احساسـی بیشـتر نهایـت مبالغـه در آن صورت گرفته اسـت تا در پرتو روشـنی 
و رسـایی آن، زشـتی و منکربودن مشـّبه »غیبت کردن« نیز آشـکار شـود. مفسـر معاصر مراغی )د1371ق( 

می گوید: 
یر  گوشت برادر مرده قرار داده، به این جهت تصو کرده و آن را  ... آیه به مفهوم پیشین اضافه 

کرده تا همگان آن را پلید دانند.46 نفرت انگیزی خلق 

 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 به کاررفتـه در آیـۀ 12 سـورۀ حجـرات حرکـت از سـادگی بـه مبالغـه، انتقـال از اسـتعاره به تشـبیه رسـا 
شـکل گرفتـه، بـه گونـه ای کـه ضمـن حفـظ درون مایـۀ مشـترک زبانـیـ  فرهنگـی، آن را تکامل نیز بخشـیده 

است.

5. جمع بندی
مطالعـۀ تطبیقـی زبان هـای سـامی سـابقه ای بیـش از دو قـرن دارد و ده هـا اثـر شـاخص اهمیـت و نقش آن 
را در فهـم بهتـر متـون اثبـات کرده انـد. در ایـن مقالـه بـه عنـوان مطالعـۀ مـوردی، سـیر تحـول و بلکـه تکامل 
کـه در صنایـع ادبـی اسـتعاره و  یـک تصویرسـازی در ایـن زبان هـا ترسـیم شـده اسـت. درون مایـۀ مشـترکی 
یشـۀ kl در زبان های سـامی و از سـوی دیگر  کاربردهای مشـترک ر تشـبیه وجود داشـت، از سـویی متأثر از 

گسست فرهنگی ـ اجتماعی اقوام سامی است. برانگیخته از پیوند دیرین و نا

یباشناسی سخن پارسی، ص 41. کزازی، بیان: ز 42. تفتازانی، شرح المختصر، ج 2، ص 10؛ 
43. تفتازانی، شرح المختصر، ج 2، ص 55.

ردی، النکت و العیون، ج 5، ص 335. 44. ماو
45. طبرسی، مجمع البیان، ج 9، ص 206.

46. مراغی، تفسیر، ج 26، ص 140. 
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یافتیم که تشـبیه ناهنجار اخالقـی »غیبت کردن« به  یخـیـ  تطبیقـی سـامی در بـا مطالعـۀ زبان شناسـی تار
کاربـرد  »خـوردن گوشـت بـرادر مـرده« سـه مرحلـه یـا الیـۀ زیریـن داشـته اسـت. یافته هـای باستان شناسـی 
کـه بـه صورت اسـتعاره رواج داشـته  صـورت اّولیـه از درون مایـۀ آن را بـه قـرن نهـم قبـل از میـالد می رسـانند 
کارا و قـوی را در  اسـت. ایـن صـورت نخسـتین بـا پیمـودن دو مرحلـۀ دیگـر زمینـۀ شـکل گیری یـک تشـبیه 

کرد. زبان قرآن فراهم 
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