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چکیده

واژۀ «بعل» در قرآن کرریم پرنم مرت ره بره کرار رفتره اسرتن م رران
م لمان ایر واژه را بره شروهر ،ربوبیرت ،و نرام یرب نرون برت معنرا
کردهاند ،و همی تع یر که واژه بعل همزمان هرم بره معنراو شروهر و
هم به معناو یب نون بت بیان شده ،ایجاد ابهام کرده اسرتن شرواهد
حاکی از آن است که سخ م ران که بعل نرام بتری بروده ،صرحی
میباشد و در میان اقوام مختلف سامی پرستش چنی بتی رواج داشته
استن حال سؤال ای مطالعه آن است که چرا اقوام سامی بتی بره نرام
بعل داشتهاند ،به بیان دیگر چرا باید هم ر آنقدر در ای فرهنر هرا
قداست پیدا کند که اساطیرو شده و بتی به نام او نامگرذارو گررددن
در راستا تقارب معنایی دو واژه «بعل» و«ه ل» میتوان بره شناسرایی و
کشف اسامی مضاف به واژه «بعل» در لغات و میراث زبانهاو سامی
 .1استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
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که عمدتاً نام شهرهاو عربی است اشاره کردن همچنری واژه بعرل در
قرآن کریم داراو دو معناست :اسم عَلَم (نرام یرب برت کنعرانی  ،و
هم ر (مرد که با هم ر خود به دلیلی دچار مشرلل شرده اسرتن در
شعر عربی نیز تقری اً همی داللت با غل ره معنراو عرام هم ررو قابرل
مشاهده استن
واژههای کلیدی :قرآن کریم ،زبانهاو سامی ،بعل ،ه لن
مقدمه
واژه «بعل» از جمله واژگان تطور یافته در طول تاریخ استن اسرتعمال قرآنری و لغروو
دو واژه «بعل» و «زوج» از عدم ترادف ای دو واژه حلایت داردن امرا واژه «بعرل» و هم رر،
داراو قداست ب یارو در میان فرهن

اقوام سامی بوده اسرتن آنچره ایر تحقیر درصردد

پاسخگویی به آن است آنله چرا در میان اقوام سامی هم ر آنقدر قداست پیدا میکند کره
اساطیرو شده و بتی به نام «بعل» نامگذارو شده و موجب اساطیرو شدن آن میگردد؟
با تت ع و بررسی میدانی درخصرو

واژه «بعرل» ،پژوهشری در زمینره پاسرخ بره م ر له

تحقی حاضر یافت نشدن امرا مقراالتی چرون« :برازخوانی م راهیم زوج و زوجیرت در قررآن
کریم» نوی نده پرروی بهرارزاده« ،نقرد شریوه معناشناسری ایزوت رو برا تأکیرد برر واژه زوج»
نوی نده ان یه برومندپور« ،م هوم شناسی دو واژه زوج و امرأه» نوی نده محمد شرری ی ،وننن
درخصو

ل ظ «زوج» که نزدیب و متررادف ن ر ی واژه "بعرل" بروده و بره شررع معنراو

متعارف آن یعنی هم ر مرد بودن است ،پرداختهاندن اما ایر تحقیر درصرد یرافت گ رتره
معناو تاریخی و توصی ی واژه"بَعل" ،بیان رابطه آن با واژه "هُ َل" از منظرر قرآنری ،لغروو،
شعرو ،و زبانهاو سامی و منابع تاریخی بوده استن
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 .1معنای «بعل» در قرآن کریم
در آیات قرآن کریم واژه "بعل" به کار رفتره اسرت کره در ادامره برر اسرا

سریا و

مضامی آیات به م هوم شناسی آن پرداخته میشودن مطاب بررسی انجام شرده ایر ل رظ در
پنم سوره ملی و مدنی به کار رفته است:

آیه اول« :أَتَ ْدعو َن ب ع اًل و تَ َذرو َن أَحسن ْ ِِ
ي» (صافات 125:در ای آیات بعرل بره
اْلَالق َ
ُ َْ َ ُ ْ َ َ

معناو رب(بلخی ،1423 ،ج،1

 695و إله(ط رو ،2001 ،ج،19

 612اسرتعمال شرده

استن مطاب روایات ت یرو ،برخی از اقوام بنیاسرائیل بتی را ساخته و آن را بعل نامیرده و
 615اما به نظر میرسد بعرل در ایر

به پرستش آن مشغول شدندن(ط رو ،2001 ،ج،15

آیه اسم علم بوده ،و همانند آراء فو داللت بر ربوبیت و إله بودن نداردن برراو اب رات ایر
امر به دالیل ذیل میتوان اشاره کرد:
1ن سیا آیه بیانگر ای اسرت کره ع رارت از زبران حضررت الیرا (ن صرادر شرده،
(ط رو ،2001 ،ج،9

 617و زمانی که قوم وو بعل را بهعنروان خردا پرسرتیدند ،فرمرود:

ال لَِقوِم ِه أَََل تَتَّ ُقو َن .أَتَ ْدعو َن ب ع اًل وتَ َذرو َن أَحس ن ْ ِِ
«وإِ َّن إِلْياس لَ ِمن الْمرسلِ َ ِ
اْلَالق َ
يَ .واللَّهَ
َ َ َ ْ ُْ َ
ي .إ ْذ قَ َ ْ
ُ َْ َ ُ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ربَّ ُكم ور َّ ِ
ِ
ي» (صافات-123 :
ي .فَ َك َّذبُوهُ فَِإن َُّه ْم لَ ُم ْح َ
ضُرو َن .إََِّل عََ َاَ اللَّه الْ ُم ْْلَِ َ
ب آبَائ ُك ُم ْاْل ََّول َ
َ ْ ََ

128
2ن همچنی در برخی ت اسیر به عَلم بودن(اسم خا

ای نام برراو برت بنریاسررائیل

اشاره شرده ،کره  400کلیرددار داشرته ،طرول آن  20ذران و داراو چهرار صرورت از چهرار
جهت بوده استن ای قوم در منطقه بعل ب ساک بودهاند که نام ای بت در نامگذارو ایر
شهر مؤبر میشودن(زمخشررو ،2002 ،ج،4

 412کنعرانیهرا و برخری اقروام دیگرر نیرز،

معموالً چند آلهه داشتهاند که هریب متولی امرو خا
وإیلة و عشتار وعنات بوده(بلخی ،1998 ،ج،10

بودهاندن ازجمله الهه کنعانیها إیل

 138ن ای برتهرا در شرهر بِیْرت عَنیرا از

شهرهاو فل طی (العازریه کنرونی واقرع در فل رطی اشرغالی نصرب شرده بودنردن ازجملره
اخ ارو که از فت مله نقل شده اینلره در حروالی کع ره  63برت وجرود داشرته اسرت(همو،
 ،1998ج،10

 138ازجمله الالت ،العزو ،مناۀ ،إساف و ای بدی معناسرت کره "بعرل"

اسم علم بوده استن
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ِ
ِ
ِ
ِ
يب» (هود:
ت يَا َويْلَ َت أَأَل ُد َوأَنَا َع ُج ٌ
آیه دوم« :قَالَ ْ
وز َوَه َذا بَ ْعلي َشْي اْا إ َّن َه َذا لَ َش ْيءٌ َعج ٌ
 72ای آیه درباره ناتوانی جن ی در فرزند آورو هم ر ابراهیم(ن است که از یب سرو از
فرزند آورو ناامید شده و یائ ة گشته( ،بغوو ،بری ترا ،ج،2

 457؛ قرط ری ،2003 ،ج،9

 70و از سوو دیگر حالت ابراهیم(ن نیز که پیرر شرده اسرتن مطراب آیره واژه بعرل بره
معناو شوهر میباشدن

ِ
ِ
َل ًَل احاننن» (بقره 228 :ای آیره
َح ُّق بِ َرهَه َّن ِي َذل َ إِ ْن أ ََر ُاَوا إِ ْ
آیه سوم« :ننن َوبُ ُعولَتُ ُه َّن أ َ
درباره مشلالت هم ردارو ،خانوادگی و درخصو طال رجعی اسرت کره در ایر آیره
شوهر بعل نامیده شده؛ چون به امور زن میپرردازدن معنراو اصرلی واژه "بعرل" در ایر آیره
سرور و مالب استن حال سؤال ای است :چگونه شوهرو کره زنرش را طرال داده مترولی
امور وو میباشد؟!!ن
منظور از زن مطلقه در ای آیه ،طال معل اسرت کره شروهر مریتوانرد اگرر بخواهرد
هم رش را به زندگی خانوادگی برگرداند و تع یر کلمه «بیوته » بهجراو «بیروتهم» نشرانگر
ای است که خداوند ت ارک و تعالی در پری تحلریم خرانواده ایجراد مح رت و مرودت بری
زوجی استن (بغوو ،بی تا ،ج،2

 57؛ قرط ی ،2003 ،ج،9

78

آیه چهارم« :وإِ ِن ام رأٌَ َافَ ِ ِ
ِ لِ َحا
ت م ْن بَ ْعل َه ا نُ ُش اوزا أ َْو إِ ْعَر ا
َ َْ َ ْ
اْ َعلَْي ِه َم ا أَ ْن يُ ْ
اَ ا فَ ًَل ُ ََ َ
الِ ْل ُُ ََ ٌْننن» (ن اء 128 :س ب نزول آیه درخصو نشوز شوهر ن ر ت بره
َل ْل احا َو ُّ
بَْيََ ُه َما ُ
زن میباشدن در ای آیره واژه بعرل بره معنراو شروهرو اسرت کره برا زن خرود بنرابر دالیلری
معاشرت و مراوده نمیکندن

ِ
ين ِزيََتَ ُه َّن إََِّل لَُِ ُعولَتِ ِه َّن أ َْو آبَائِ ِه َّن أ َْو آبَ ِاء بُ ُعولَتِ ِه َّن أ َْو أَبََْائِ ِه َّن أ َْو أَبََْ ِاء
آیه پنجمَ « :وََل يَُْد َ
بُ ُع ولَتِ ِه َّنننن» (نور  31:در ای آیه افرادو که زنان میتوانند زینت خویش را نزد آنها آشرلار
کنند ،را بیان میکند که شامل هم ر ،فرزندان ،پدر ،بررادر ،بررادرزادههرا ،خرواهرزادههرا و
افرادو که به س بلوغ نرسیدهاند ،میشودن در ای آیره برهجراو واژه"زوج" از واژه "بعرل"
است اده شده که نشان از داللتی مت اوت ن ت به زوج داردن
بنابرای با توجه به آنچه گذشت مشخص شد:
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 در آیه اول واژه "بعل" به معناو اسم عَلَم (اسم بتی از بتهاو معروف برودهاستن
 -در آیه دوم مراد مرد م

است که توانایی فرزندآورو نداردن

 در آیه سوم منظور مردو است که زنش را طال میدهدن آیه چهارم مردو است که با زنش مشلل پیدا میکندن آیه پنجم نیز مراد مرردو اسرت کره زن مریتوانرد زینرت خرویش را نرزد ووآشلار کندن
به نظر میرسد براسا

م هوم "بعل" در کاربرد قرآنی آیات مذکور" ،بعل" هم رو

است که بنا به دالئلی خلل میان رابطه زناشویی او با هم رش ایجاد شده است؛ چه بره دلیرل
عدم توانایی در فرزندآورو ،یا به دلیل ک ر س  ،یا در مرحله طال قرار گرفت  ،و یرا نشروز
هم ر مردن خداوند متعال در آیه پنجم (نور 31:مشخصاً آشرلار کرردن زینرت زن را برراو
هم رو که او را طال داده یا با وو دچار مشلل شده است م اع میشماردن زیررا ایر امرر
میتواند اس اب رجون و عالقهمندو مجدد هم رر را در پری داشرته باشرد و رابطره زوجیرت
مجدداً برقرار گرددن بنابرای در استعمال قرآنی واژه "بعل" دو مصدا دارد:
1ن نام بتی از بتهاو کنعانیانن
2ن مرد متأهلی که متل ل هم ر خویش بوده ،اما بنا بره دالئلری معاشررت و زناشرویی
شان دچار خلل گردیده استن
معناو دوم ،به علت محدود شدن گ تره معنایی و داللت ل ظ بعل در قرآن کریم ،در
مقای ه با ل ظ "زوج" بوده و آن را اَخص از "زوج" میکندن
 .2معنای «بعل» در فرهنگ لغات عربی
برخی از مشتقات واژه "بعل" ع ارتند از :بعل ،ی عرل ،بَعَرل ،بِعرال ،م اعلرة ،ت اعرلن سره
م هوم اصلی براو معناو مرکزو ای واژه ،از منظر لغات عربی وجود دارد:
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 .1-2بعل به معنای زوج
معناو اول ،ترادف و هممعناو با واژه"زوج" است مانند ع ارت« :انََّ ال عرل الرزوج» برا
ای ت اوت که بعل را ویژه جنس مرد برمیشماردن در اندک مواردو نیز بره زوجرة(زن نیرز
اطال میشودن(خلیل ب احمد ،بی تا ،ج،2

 149و یا برخری ایر ت راوت را برراو ل رظ

بعل قائل شدهاند که مرد بعد از زمان زفاف ،بعل نامیده میشودن (ابو هالل،2000 ،
یا مردو را که آماده ازدواج شده"بعل" نامندن(اب تاج العارفی ،1990 ،

317

80

باتوجه به معناو م تولی بودن و برترو مرد ن ت به زن ،برخی وجه ت میه «بَعرل» کره
در عربی به معناو هر چیز ما فو چیز دیگر ،را "بعل" گویندن(همو،1990،

 80هرچنرد

برخی معنایی شعاعی ،جان ی و مت اوت را براو «بَعل» برر مریشرمارند و« بَعرل» را ک رانی از
اهل و خانواده معرفری مریکننرد کره پیرروو و اطاعرت از آنهرا واجرب اسرت ماننرد پردر و
مادرن(خطَّابی ،1982 ،ج،3

 131از معانی جان ی ای کلمره آمرده اسرت« :باع الت وق قوم ا

تزوج بعضهم الی بعض» (اب منظور ،1999 ،ج،1
آَرين مَاعلة و بعاَل ّ

 606ن

در مواردو هممعناو مربوط به هم رو و هم ردارو براو ایر واژه مریتروان یافرتن
ماننررد« :حس ن العش رٌ ب ي ال زو ي و الَع ال ح دي العروس ي» (ازهرررو،1975 ،

 754جالررب

اینله برخی از لغت شناسان زن را در زبان عربی با ال اظ بعل و بعلة نرام بررده ،و مصردر آن
را بعولة بیان داشتهاند(اب منظور ،1999 ،ج،1

 654و آمدن "رة" بر سر ای گونه واژهها

را براو تأکید تأنیث میداندن(همو ،1999 ،ج،1

 499اب سلیت ایر شرعر را برهعنروان

شاهد ذکر میکند :

« َشَّر قري ٍن للکَ بَعلة

تُولع کلَ ا سؤره ِ
أوتکفتُه»
َُ

به نظر میرسد اضافه شدن تاء تأنیث به واژه "بعل" برراو تمییرز میران مرذکر و مؤنرث
ن اشد؛ چراکه در زبانها براو ت اوت میان مذکر و مؤنث بودن ل ظ دیگرو وضع مریشرودن
(برگشتراسر،1994 ،

114؛ ع دالتواب رمضان،1997 ،

 251ن از مصرادی ایر امرر را

میتوان به أم و أب ،رجل و مررأۀ ،حمرار و أتران ،کر ش و نعجرة ،ذکرر و أنوری ،و غرالم و
جاریة ،اشاره کردن(ع دالتواب،1997 ،

 251در زبان ع رو نیز میتوان به أیل و رخل ،و

یا در زبان آشورو و سریانی جدو و عنز اشاره کردن(همو،1997 ،

251
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بیشتر ای نون از تاء که به ل ظ مؤنث ملح میشود ،از باب ازاله شب و تأکید اسرتن
مانند عجوزۀ و شیخة حاملة وننن (ان ارو ،1981 ،ج،1

 53بره بیران دیگرر در زبران عربری

ضمایر ،موصوالت ،اسماء اشاره وننن ،به مذکر و مؤنث تق یم میشوند ،و به نظر میرسد در
ابتدا وضع لغوو مؤنث براو هر ل ظ بوده اما بهمرور زمان براو صرفهجویی زبرانی و آسرانی
کار ،عالمات تأنیث خل و به کلمات اضافه گردیده استن
بنابرای با توجه به معناو اول مرکزو ،واژه "بعلة" از ال اظ اسامی نی ت؛ زیررا اضرافه
کردن تاء تأنیث مرحله متأخر از وضع ال اظ مت اوت براو تمییرز مرذکر و مؤنرث یرب اسرم
جنس بوده ،که از ای منظر دو نتیجه میتوان دریافت کررد :اوالً واژه بعرل متررادف ال را ی
چون صاح ة ،زوج و أهل بوده ،و بهمرور زمان به لحاظ کاربرد از بی رفته اسرت؛ بانیراً ایر
واژه هم براو مذکر و هم براو مؤنث به کار میرفته استن
واژه «بَعل» در فضاو زبان عربی معناو خود را در م هوم «زوج» یافته ،و بهمرور بر مرد
متأهل و مردو که سید و سرور خانه و زن بوده ،اطال شرده ،و انردک انردک واژه «زوج»
بهجاو «بعل» به کار رفته و جانشی بالمنازن آن شده استن (مرزبانی ،بیتا،

234

 .2-2بعل به معنای ربوبیّت
معناو دوم به م هوم دینی و عقیردتی مررت ب بروده و در معنراو ربوبیرت بره کرار رفتره
استن بهگونهاو که "بعل" را به معناو إلره ،رب ،سرید ،و نرام بتری بروده کره از جرنس طرال
ساخته شده و مورد ع ادت قرار میگرفته استن(ازهرو ،1997 ،ج،2
براو بت قوم حضرت الیا (ن معرفی کردهاندن(جوهرو ،1987 ،ج،4

 247و ایر نرام را
 1634همچنری

معنایی را براو آن ذکر میکنند که گویی به زمینه انتقال و تلامل معنرایی واژه اشراره دارد:
«بع الدار و بع الدابة مالکها» (خطابی ،1982 ،ج،1

 606ن

به نظر میرسد نام بت قوم حضرت الیا (ن بهعنوان اسم برت میران اعرراب معرروف
بوده و آنچه لغت شناسان و م ران در معناو ربوبیت آن ذکر مریکننرد در فرهنر
سامی به چشم نمیخورد که در ادامه بررسی به آن اشاره خواهد شدن

لغرات

 8بعل به مثابۀ بت در فرهنگ سامی و زمینه های کاربرد آن در قرآن کریم

 .3-2بعل به معنای الهه گیاهان
معناو سوم به ارت اط واژه «بعل» با زمی و رسرتنیهراو خرودروو بروده و در واقرع بره
معناو الهه رستنیهاو روو زمی  ،استن نام ای بت از طری ارت اطات تجارو ،نظرامی ،وننن
به ملتهاو مجاور منتقل شده استن بر ایر اسرا

از دیردگاه لغرت شناسران «أرض بعلیرة»

زمینی مرت ع است که یب بار باران در طرول سرال بره خرود مریبینرد(جوهرو ،1987 ،ج،4
 1635ن برخرری نیررز معنرراو فرعرریتررر برره معنرراو زمینرری م ررتعلی بررر اطررراف را بیرران
کردهاندن(فیروزآبادو ،بیتا ،ج،2

 260اما در حقیقت بعل به سرزمینی اطال مریشرود

که رویدنی هایش آب خود را از آسمان یا ریشههاو زمینی به دست میآورند« :ک ُّ ش ج ٍرأو

زرٍع َليُس َقی»(اب منظور ،1999 ،ج،1

 499ن مشابهت زمی با ان ان در ای است که ان ان

نیز در کار و امر خویش همچرون گیاهران رسرتنی دیرم ،بابرت بمانرد (سرمی جلری،1996 ،
 210ن
 .3معنای«بعل» در اشعار عربی
پس از بررسی معناشناختی واژه بعل قرآن کریم و فرهن

لغات ،بررسی داللرتهرا و

معانی واژه "بعل" در شعر جاهلی و در صدر اسالم ضرورو است ،ترا داللرتهراو مختلرف
در نزد شعراو آن روزگار مورد کنلاش قرار میگیردن برخی از مهمتری آنان ع ارتند از:
1ن منقذ ب طماع ب قیس :او شراعر عصرر جراهلی ق یلره بنری اسرد استن(اصر هانی،
،1389

 524در شعر او واژه "بعل" در معناو عام هم رر بره کرار رفتره اسرت:

(ض ی ،بیتا،

368

أو من ْلشع بع أرملة

مث الَلية ََسلة اهلدق

همانگونه که مالحظه میشود واژه "بعل" در ای بیت به معنراو عرام هم رر "زوج"،
به کار رفته استن
2ن حمید ب بور هاللی :از شعراو مخضرم دوران جاهلیت و صدر اسالم بوده اسرتن
(اص هانی،1389 ،

 324واژه " بعل" در معناو عام هم ر ،نیز در شعر او قابرل

مشاهده است( :هالیی ،بیتا،

123
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هم رو را مقردر سراخت ترا بره آنچره از هم رر مری

یعنی خداوند براو ای زن م

خواهد (فرزند دست یابدن همانگونه که مشاهده میشود واژه بعرل در معنراو عرام "زوج"
به کار رفته استن
3ن علقمه ب فحل :وو کره یلری دیگرر از شرعراو جراهلی اسرت (اصر هانی،1389 ،
 ، 607معنا و داللتی نو را براو واژه"بعل" به کار برده است:

إذا غاب عَها الَع مل تُ ِ
سره
فش َّ
ُ
در مصران اول بعل به معناو عام (هم ر بره کرار رفتره ،امرا در مصرران دوم م هرومی
وتُرَي إياب الَع حي يؤوب

مرت ب با رابطه زناشویی است ،که هنگام بازگشت مرد ،زن موج ات رضایت او را از طریر
مهربانی و زینت بخشی انجام مریدهرد ،را بره کرار بررده اسرتن از همری روو برخری لغرت
شناسان بر ای باورند که مرد تا زمانی که رابطه زناشویی با هم ر خود نداشته "بعل" نامیرده
میشود ،و بِعال را هممعناو نِلاع برمیشمارند(ع لرو،2000 ،
4ن ابو ملیله جَرول ب او

 317ن

مالب مشهور به حُطَی ره ،از ق یلره بنری عَر س ،از شراعران

برج ته عصر جاهلی بود (ابوال رج اص هانی ،ج،2

 159که در واژه " بعل" را

براو بیان رابطه زناشویی ای گونه بلار برده است( :حطی ه،1989 ،

135

إذا اللي ُ أر ی مل ََتد من تَُاعله
وکم من حِان ذات بع ترکتها
است اده از ریشه "بعل" در ع ارت ت اعله در ای بیت ،معناو مرت ب برا رابطره زناشرویی
را بهوضوع بیان کرده ،بهگونهاو که معناو عام هم ر کامالً م قود میشودن
به طور کلی با توجه به آنچه بیان شد واژه "بعرل" در قررآن بره معنراو هم ررو(مرد
است که در رابطه زناشویی دچار مشلل و خلل شده ،به کار رفته؛ و در شعر عربی نیرز ایر
م هوم مشترک بهوضوع نمایان استن
 .4معنای «بعل» در زبانهای سامی و کتب تاریخی
زبان عربی واژگان مشترک ب یارو با زیرشاخه زبانهاو سامی دارد؛ خصوصاً دربراره
ال اظ مربوط به ان ران و احرواالت آن ،ماننرد أب ،أم ،ابر  ،بنرت ،بعل(برگشتراسرر،1998 ،
 208در واقع ای ال اظ مشترک برخاسته از زبان سامی مادر است که پیش از مهراجرت

 10بعل به مثابۀ بت در فرهنگ سامی و زمینه های کاربرد آن در قرآن کریم

برخی از ای قوم در حدود سال  2500ق رل از مریالد وجرود داشرته اسرت(حجازو ،بری ترا،
 214ن واژه بعل در فرهن
است(حجازو ،بی تا،

لغت زبرانهراو سرامی قردیم ،یرا بره معنراو إلره و رب بروده

 ، 214و یا بره معنراو سرید ،سررور ،صراحب هم رر بره کرار رفتره

استن(کمال الدی ،2004 ،

 85اما از حیث استعمال زبانی در گونههراو مختلرف زبران

سامی معانی مشترک و نزدیلی مشاهده میگرددن
در زبرران ع رررو (בעל برره معنرراو هم ررر ،سررید و سرررور اسررتن(کمال الرردی ،2002 ،
 117همچنی واژه  beluدر زبان آشورو نیز در همی معنرا بره کرار رفتره اسرت(کمال
الدی ،2002 ،

 85ن همچنی در همران معنراو ع ررو و در زبران سر ی بره معنراو رب و

مالب زوج به کار رفته استن(کمال الدی ،2002 ،

 bacla 118در زبان سریانی نیرز بره

معناو سید و مالب زوج به کاررفته استن
همانگونه که مشاهده میشود ای واژه در زبانهاو سامی به جز زبان س ی ،بر م هوم
هم ر مرد داللت داردن یعنی در زبان س ی معناو ربوبیت نیز مشاهده میشود و معنا مربروط
به جنس مرد و هم رو بوده اما بهمرور زمان معناو ربوبیت نیز در تطور و تلامرل زبرانی بره
آن اضافه شده و ال ا ی مضاف به بعل به کار رفته استن
 بعل زبوب :الهه شیاطی ، بعل شامی (شامیم  :إلهه آسمانها، بعل هدر :الهه بادها، بعل مرقود :الهه رقص، بعل بریث :خداو عهد، بعل بغنور :کوهی در اردن، بعل خامون :سرور ستون ها، بل یا بیل :سرور و هم ر مرد، -بلتی :هم ر بل (ع ودو،1991 ،

 26ن
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نامگذارو اماک با بعل مختص ع رانی ها ن وده؛ بلله شواهد تاریخی حاکی از به کار
ب ت ای نام توسب غیربومیهاو منطقه بابل بوده که در نام الهههاو خود به کار مریبردنردن
مانند «ندنتو بعل ،ه ه بعل ،بعل بر مخلرو  ،الهره بعرل»(فیرومی،1994 ،

 77و فرزنردان

خویش را ن ت به ای الهه نامگذارو میکردندن همانگونه که در میان اعراب نیز ن ت به
الهه امرو مرسوم بوده است مانند :ع دشمس ،ع دقیس ،ع دالعزو و ع دودن
از دیرباز اسامی تاریخی مرکب دو جزئی در یب کلمه (مرکب مزجی وجود داشرته
از جمله ای اسامی شهر بعل ب استن ماجراو آن از جایی آغاز میشود که ایزابل و أب عرل
که در واقع پادشاه "أخاب" با دوشیزه "ایزابل" دختر "أب عل" (پادشاه منطقه صرور ازدواج
میکند و ایزابل از فرط ع ارت بعل ،الهه آن منطقه ،ع رادت بعرل را جرایگزی ع رادت رب
بنیاسرائیل (یهوه میکنرد کره م نجرر بره جنر
 353؛ فیومی،1994 ،

و نزاعری طروالنی گردیرد (دبرس،1990 ،

 74ن

همچنی ارت اط عمیقی میان واژه بعرل و زمری وجرود دارد و مریتروان آبرار آن را در
أساطیر سورو ( اوگاریتی یافت که مهمتری الهره کنعرانیهرا بروده و داراو صر اتی نظیرر:
سید ،إیل ،إل به معناو إله بوده است (فیومی،1994 ،

 54و از صر ات ایر الهره ،مترولی

بودن براو بادها و بارورو و توانمند بالمنازن ،ذکر میشرودن(حداد ح رینی،1995 ،

82

همچنی و ایف ای الهه ع ارت بوده از :دفان از بشر و خدایان(حرداد و مجراعص،

82

آلهه قهرمان و قاتل اژدها (یم  ،خداو آبها و بخشنده باران(همو،1995 ،

 82ن

همه ای ص ات داللت بر بزرگی ای الهه دارد که منشرأ زایرش اسرتن از همری روو
براو برخی سرزمی ها نظیر اردن ،سوریه ،فل رطی وننن بلرار رفتره اسرتن حتری امرروزه نیرز
اسامی بعل و بعلة در راستاو بارورو و زایش زمری بره چشرم مریخروردن واژه بعرل پرس از
جانشینی بهجاو ایل هممعنا و جایگزی واژه "ایل" شد و "عشیره" را به هم ررو برگزیردن
(ع ودو، 2001 ،

 610و "عشیره" از "ایل" ه تاد فرزند به دنیرا آورد و پرس از ازدواج

با "ایل" او رب و إله مردمان گشتن(ع ودو،1991 ،

610

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

به پا

جاودانگی وو مردمان نام برخی شهرهاو خود را با قررار دادن تمورالی از بعرل

در باالدست شهر نشان میدادند و نام برخی شهرها با نام بعل شرون میشودن مروالً :بعل رب،
بعل حرمون (ج ل الشیخ ل نان ن
ای آلهه (إیل ،بعل و عشیره درکنار هم زایش و زندگی را میبخشرند و برا یلردیگر
ازدواج میکردنرد و هم رر بعرل ،بعلرة نامیرده مریشردن(فیومی،1994 ،

 60در تصراویر

بهجامانده از دوران باستانی کنعانی ،در دست راست وو صاعقه بوده استن( فیومی،1994 ،
 60همچنرری عناصررر مررؤبر بررر زمرری در تصررویرپردازو "بعررل" کررامالً مشررهود اسررتن
عناصرو چون درخرت و رویرش و براران و صراعقه و مخصوصراً زمری هراو مرت رع (همرو،
،1994

 59ن

 .5رابطه «بَعل» و «هُبَل»
پرستش بتها نزد اعراب از دیرباز مرسوم بوده و درباره برخی بتها اغررا و برزر
پندارو ویژهاو داشتهاندن میان بتهاو آن دوره علیرغم ت اوت ملانهاو نص شان ،نزدیلی
و تقارب قابل توجهی بوده استن شاید بتوان میران برتهراو رایرم میران اعرراب و کنعانیران
مقارنه و تط ی بیان کردن که در واقع آن را میراث اعراب برتپرسرتی از مؤآبیرانی کره وارد
ش ه جزیره شدند بیان کردن نقل شده است که عمرو ب لحی اولی ک ری اسرت کره برت را
وار د ش ه جزیره کردن او زمانی که وارد منطقه شام شد و مردم آن منطقه را در حال پرستش
بتها دید ،علت را جویا شد و گ تند :براو طلب باران از ای بتهرا یرارو مریجروییمن وو
نیز یلی از آنها را که "بعل" نام داشت ،با خود به شر ه جزیرره آورد و برا ایر کرار برت را
پیرامون کع ه قرار دادن(اب اللل ی،2000 ،

8

بدی سان عمروب لحی ای بت را که داراو ص اتی چون خیر و برکت برود ،برا نرامی
جدید وارد ش ه جزیره کرده و نامش را هُ ل نامیدن به نظر میرسد ایر نرام تغییرر یافتره بعرل
نی ررت؛ زیرررا حرررف تعریررف در زبررانهرراو سررامی مررادر ،هرراء و الم یررا هرراء و نررون برروده
استن(ع دالتواب،1997 ،

 242و ال حرف تعریف ن وده استن بنرابرای ایر واژه یعنری
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"بعل" با وارد شدن حرف تعریف سامی "هابعل" شده و بهمرور زمان عی ال عرل بعرل(ب
حذف شده و ت دیل به "ه ل" شده است (همو،1997 ،

 242ن

ای استدالل علی رغم سختی و پیچیدگی اهرو خود ،دور از صواب نی تن خاندان
قریش اسم ُه ل یا ُه رال را روو بتری نهادنرد کره برزر
فرهن

خردایان برودن برراو واژه ه رل در

لغتهاو عربی سخنی به میان نیامده است ،و تنها آن را نام بتی در کع ره از خانردان

قریش ذکر میکنند ،و نیز در میان نامهاو مردان ،ایر نرام ذکرر شرده ،و بره لحراط سراخت
واژهاو آن را عدول یافته هابل بر میشمارند (اب منظور ،1999 ،ج،20
 ،2008ج،1

 65؛ عمر مختار،

 232ن

به نظر جرج دومزیل اقوام بدوو مختلف سه جور االهره داشرتهانرد :االهرههراو دینری،
االهههاو سیاسی و االهههاو بارورون بر ای اسا  ،در فرهن

عربی که سهگران الرالت و

منات و عزو پرستیده میشده ،میتوان گ ت الالت کره هم رر اا انگاشرته مریشرد ،االهرة
دینی بودن عزو (مؤنث اعز خداو اقتدار سیاسی بود ،و منات (از ریشة نوء خداو برارورو
بودن (دومزیل،1898 ،

 140برخی نیز به معناو ریشه آن پرداختهاند و اشتقا سره کلمره

از ریشه « ه ب ل» بیان میگردد:
1ن ه لی :داغ دیده
2ن مه لی :مرد ،سنگی و فربه ،شترمرغ نر م
3ن اه تل الغِرَّه :به ناگه شلار کردنن و واژه ه االز همری معناسرت و بره معنراو صریاد
است و از همی روو ه ل از اسامی گر

است (اب فار  ،1991 ،ج،6

 31ن

شاید مهمتری دلیل وارد نشدن ای ریشه در معاجم ،دخیل بودن آن باشد که در زبان
آرامی به معناو بخار یا روع است (ع رودو،1991 ،

 81ن هُ رل دارو تمرام ویژگریهرا و

ص ات بعل بود و حتی شلل آن را نیز یافتن از حیث ص ات نیرز برزر ترری برت قرریش
بوده که به آن استجاره و توسل میج تند تا خیر و برکت را بر آنها ارزانی کند ،بدوهرا و
سختیها و خشبسالی را دور کند که همگی از ص ات بارز بعل بوده استن یعنری براران و
خیر و برکت و بخششن
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سایر ویژگیها و آن نیز دفان از بشرر و خردایان دیگرر بروده اسرتن از همری روو برا
وجود بتهاو دیگر در ش ه جزیره هُ ل بزر تری بتها و اعظرم آنهرا بروده اسرتن ه رل
بهگونهاو که قریش آن را تصور کرده ،از جنس عقیر سررب بره تمورال ان رانی کره دسرت
راستش شل ته ،بوده است از همی روو قریش دستی از جنس طال براو آن گذاشتند و بره
ای شلل کامالً بهسان "بعل" گردیده استن (اب کل ی،2000 ،

 28به طور کلی ه ل را

همچون بعل ،خداو نعمت ،فروانی و زراعت میشناختندن
نتیجهگیری
واژه بعل از ال ا ی است که قدمت آن همتراز قدمت بشر بر روو زمری مریباشردن برا
توجه به مطالب بیان شده نتایم و یافتههاو پژوهشی ای تحقی ع ارتند از:
 .1واژه " بعل" داراو سه محور معنایی است :نخ ت نام بتی برزر
دوم مرد و هم ر مرد در خصو

و إلره کنعانیرانن

رابطه زناشویین سوم ارت اط با زمی مرت عری کره تنهرا برا

آب باران رویش داردن
 .2داللت واژه بعل در قرآن محدود به مرد مترأهلی اسرت کره برا هم رر خرود بنرا بره
دالیلی چون عزم طال  ،نراتوانی ج رمی ،ک رر سر وننن در رابطره زناشرویی دچرار مشرلل
گردیده استن
 .3بعل در قرآن با زوج از لحاظ داللرت ،ت راوت قابرل تروجهی دارد و ترادفری میران
آنها نی تن
 .4داللت مربوط به هم ر مرد و رابطه جن ی در شعر عربری مهرمترری داللرت ایر
واژه استن
 .5ورود اسامی برخی از الهههاو کنعانی با اسامی و ص اتشان به مله ،منجر به هرور
برخی اسامی در فضاو زبان عربی گشته و ک ی آنها را ت یر و ت یی نلرده است که بعرل
ازجمله آنهاستن

س
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 .6داللت بعل کنعانی از إلهه کنعانی ،به زمی و رویشهاو آن منتقل شده اسرتن بره
همی دلیل حلایت از ارت اط زیاد ای إلهه با رویش ،بارورو و بخشش داردن
منابع
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العربین
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تحقیقات علوم قرآن و حدیث ،شماره 2ن
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Abstract
The term “Ba'l” occurs five times in the Holy Qur'an. Muslim exegetes
consider it as “husband”, “lordship”, and “the name of a type of idol”. The
fact that the term "Ba'l" simultaneously means both a husband and a type of
a type of idol makes its exact meaning complicated and ambiguous. It is
argued that the exegetes’ views, suggesting its meaning as a type of idol, are
considerable and the same idol has been commonly worshiped among
different Sami tribes. The question here is “why did Sami peoples have such
an idol?”. In other words, “why did husband have such a sanctuary in Sami
cultures so that an idol was named on him and he became a myth?” In the
context of the semantic convergence of the two words "Ba'l" and "Hubal", it
is possible to identify and recognize the additional names as "Ba'l" in the
vocabulary and legacy of Sami languages, mostly are the names of Arabic
cities. Moreover, the word “Ba'l” has two meanings in the Holy Qur’an: a
proper name (a Kan'ānī idol) and a spouse (husband) who had been in
trouble with his wife for some reasons. In Arabic poetry, almost the same
indication is apparent with the conquest of the general meaning of
“husband”.
Keywords: The Holy Qur’an, Sami Languages, Ba'l, Hubal.
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