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Abstract  

Gabriel Sawma is one of the orientalists who has written a book entitled "The Quran: 

Misinterpreted, Mistranslated and Misread, The Aramaic Language of The Quran." In this book, he 

claimed that the language of the Qur'an is Aramaic and Muslims' interpretations of the Quran in 

Arabic are wrong. Also, he has studied 52 chapters of the Quran and translated some of its words 

and verses into Aramaic. "Falan ukallima" and "Farīyyan" are two of these words placed in verses 

26 and 27 of Surah "Maryam", respectively. So, this paper examined Sawma's view about these 

words with the method of comparative-historical linguistics and using library sources. The results 

show that this author's claim is contrary to the findings of linguistics, the Bible text, and the context 

Of the Quran. 
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 محمدعلي همتی )نويسنده مسئول(
 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن شیراز

mohammadalihemati@gmail.comEmail:  
 ه سادات انجوی نژادفاطم

  قمدانش آموخته سطح سه جامعةالزهرا 
 چکیده

قرآن، تفسییر اشیتباه، »از خاورشناسانی است که در زمینه آرامی بودن زبان قرآن، کتابی را با عنوان  غبریال صوما
ن قرآن زبان منتشر کرده است. وی در کتاب خود مدعی است که زبا« ترجمه اشتباه و خوانش اشتباه، زبان آرامی قرآن

سوره قرآن را بررسی کرده و برخی واژگیان  52آرامی است و برداشت مسلمانان از قرآن به زبان عربی اشتباه است. او 
نماید. از جمله واژگانی که وی بررسیی کند و معانی برخی آیات را در زبان آرامی عنوان میرا به زبان آرامی ترجمه می

سوره مریم است. پژوهش حاضر به بررسی  27در آیه « فرّیا»سوره مریم و واژه  26ه در آی« فلن أکلم»کرده است واژه 
است. ای پرداختهشناسی تاریخی تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانهی این دو واژه با روش زباندیدگاه صوما درباره
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 مقدمه

تواند به فهم بهتر آییات قیرآن کمین کنید. ایین شناسی از جمله ابزارهای مهمی است که میعلم زبان
رفتیه بیین های اخیر در بین قرآن پژوهان غیرمسیلمان میورد اسیتقبال واقیع گردییده و رفتیه موضوع در دهه

مسلمانان نیز مقبولیت پیدا کرده است. استفاده درست و دقیق از این علم در کنار علوم دیگری مانند سنت و 
تواند در فهم آیات قرآن مفید باشد. از جمله خاورشناسانی که با روایات، علم لغت و دیگر علوم قرآنی، می

در  1945اسیت. صیوما در سیال « ال صیوماغبریی»شناسی به بررسی آیات قرآن پرداخته اسیت روش زبان
هیای از دانشکده حقوق دانشگاه لبنان فارغ التحصیل شد و در سیال 1970لبنان متولد شد. در سال –بیروت
به عنوان حقوقدان مشغول به کار شد. برخی قراردادهای تجیاری در غیرب آسییا از جملیه  1975تا  1970

رس، اروپا و شمال آمریکا تحت نظر او بود. با شروع جنگ عربستان سعودی، اردن، کویت، منطقه خلیج فا
به آمریکا مهاجرت کرد و در دانشگاه دیکنسون به تدریس دروس عربی، قانون اساسیی خاورمیانیه،  1975

داری و امور میالی اکنون مدرس و سخنران باننشریعت اسالمی و فرهنگ و تمدن عربی پرداخت. وی هم
هیای انگلستان، مشاور طالق اسالمی در آمریکا و کاناداست. صوما بیه زبیان اسالمی در دانشگاه لیورپول

سیییریانی، آرامیییی کتیییاب مقیییدس، عربیییی، انگلیسیییی، فرانسیییوی و مقیییداری اسییی انیایی مسیییل  
 :( وی در کتاب خود با عنوانamazon.comاست.)

“The Quran :Misinterpreted Mistranslated and Misread, The Aramic Language 
of The Quran.” (Adi Books, USA, 2006) 

مدعی شده است که زبیان « قرآن، تفسير اشتباه، ترجمه اشتباه و خوانش اشتباه، زبان آرامی قرآن»
ها از تفسیر، ترجمیه و فهمند برداشت اشتباه آنقرآن آرامی است و به همین دلیل آنچه مسلمانان از قرآن می

وما شباهت ساختاری و معنایی برخی واژگیان قیرآن بیا واژگیان آرامیی ترین دلیل صقرائت قرآن است. مهم
 –هیای آرامیی های سامی است و با زبانهای خانواده بزرگ زباناست از آنجایی که زبان عربی یکی از زبان

هایی با هم دارند، گرچه هر کدام سیر تطور خانواده است، قطعا در برخی موارد شباهتسریانی و عبری هم
ها استفاده کرده و ضیمن طیرا ایین ادعیا کیه قیرآن اند. غبریال صوما از این شباهتل خود را پیمودهو تحو

سریانی بوده است، آیات قرآن را بر مبنای  –اساسا به زبان آرامی است و زبان مردم عصر نزول قرآن نیز آرامی 
های سامی، به بیان مقدمات ز زبانای اکند. ایشان در کتاب خود بعد از ذکر تاریخچهزبان آرامی ترجمه می

-های اصلی خود، آیاتی را از سورهپردازد و در فصلو ادعاهایی پیرامون زبان، خ  عربی و مطالبی دیگر می

 (sawma, 2006کند.)های مختلف انتخاب کرده و آنها را بر مبنای زبان آرامی ترجمه می
آرامی بودن زبان قرآن صورت گرفته است که  های ارزشمندی در زمینه نقدشایان ذکر است که پژوهش
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پیردازد. به نقد و بررسی آراء یکی دیگر از خاورشناسان)کریستف لوگزنبرگ( در مورد قرائت آرامی قرآن میی
اثر مرتضیی کریمیی نییا، بیه گیزارش اجمیالی « های آرامی و سریانی در زبان قرآنمسئله تاثیر زبان»مقاله 

ر آرامی بودن زبان قرآن پرداخته و سی س بیه ارزییابی کلیی از ایین کتیاب فصول مختلف کتاب لوگزنبرگ د
اثر فرانسوا دوبلوا به بررسی ادعاهیای « سریانی قرآن-نقدی بر کتاب قرائت آرامی»بسنده کرده است. مقاله 

لوگزنبرگ و بیان برخی اشتباهات نحوی وی در مورد آرامی بودن بعضی کلمات قرآن پرداخته اسیت. مقالیه 
اثیر زهیرا صیرفی، بیه بررسیی « د دیدگاه لوگزنبرگ درباره سریانی بودن خ  قرآن در نگیارش نخسیتیننق»

پیردازد. در تحلیلی جزئیات ادعای لوگزنبرگ در مورد خ  عربی و خ  مکتوب عصر نزول و خ  قرآن میی
اثر محمد علی « سریانی قرآن –گزارش، نقد و بررسی آراء کریستف لوگزنبرگ در کتاب قرائت آرامی »کتاب 

همتی و محمد کاظم شاکر، به تحلیل و بررسی مبانی لوگزنبرگ و بررسی روش وی در رمزگشیایی آییات و 
هیای میذکور از جهیت نقید نقد ادعای آرامی بودن تعدادی از کلمات قرآنی پرداخته شده اسیت. پیژوهش

باشند و با این پژوهش مرتب  میادعای آرامی بودن زبان قرآن و مباحثی پیرامون خ  عربی در عصر نزول با 
های هایی در این پژوهش با پژوهشتوجه به تفاوت مبانی، استدالل و ادعا در دو کتاب خاورشناس، تفاوت

 دیگر مطرا است.
اثر محمیدهادی میوذن جیامی، بیه معرفیی تعیدادی از « های سریانی در قرآنواژه»همچنین در مقاله 

بررسی این مقاله در جهت شناختن ریشه بعضی واژگان مورد بحث مفید پردازد که واژگان سریانی قرآن می
اند که از جهت آشنایی با ریشه واژگیان قرآنیی و باشد. کتبی نیز به بررسی واژگان دخیل در قرآن پرداختهمی

 ها می تیوانباشند. از جمله این کتابسریانی با این پژوهش مرتب  می–ارتباط بعضی واژگان با ریشه آرامی
« واژگان غیر عربی و غریب قرآن»اثر شجاعت علی جوادی، « واژگان دخیل در قرآن و نقد دیدگاه»به کتاب 

 .اثر آرتور جفری اشاره کرد« هاي دخیل در قرآن مجیدواژه»اثر آیت الله محمدهادی معرفت، 
منتشر شده است کیه در رابطه با نقد ادعاهای صوما در مورد آرامی بودن زبان قرآن، تاکنون چهار مقاله 

؛ محمید علیی «نقد دیدگاه گابریل ساوما درباره آیه الرجال قوامون علی النسیاء» -1کنیم. ها اشاره میبه آن
؛ وفیادار «فاتحیه»شناختی دیدگاه گابرییل سیاوما دربیار  نقد و بررسی زبان» -2همتی، وفادار کشاورزی. 

شناختی دیدگاه گابریل ساوما دربارة بررسی زبان نقد و» -3کشاورزی، محمد علی همتی، فاطمه عساکره. 
بررسی و نقد دیدگاه گابریل سیاوما » -4؛ محمد علی همتی، وفادار کشاورزی، زهرا جاللی. «َسکیَنه  »واژة 

ا…»ی ی آیهدرباره ما َدَخَل َعَلْیها َزَکِریَّ ا ُکلَّ َلها َزَکِریَّ ه ؛ محمد علی همتی، وفیادار کشیاورزی. الزم بی«…وَکفَّ
نگارش شیده بیود کیه در « گابریل ساوما»ذکر است که پیش از این نام صوما در مقاالت فارسی به صورت 

 گردد.این مقاله اصالا می
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-تفاوت پژوهش حاضر با موارد فوق در این است که در این پژوهش واژگان مورد نظر در تمامی شاخه

لی که نقدهای فوق بر صیوما صیرفاب بیه بررسیی است، در حاهای زبان سامی انجام مورد بررسی قرار گرفته
است و این وجه تمایز این کار است. فرق دیگر این های عبری، سریانی و عربی متمرکز شدهواژگان در زبان

 نقد با چهار مقالۀ فوق، تفاوت آیات و واژگان است. 

 « فلن أکلّم»دیدگاه صوما در مورد واژه  -1

ررسی قیرار داده و میدعی شیده کیه مسیلمانان برداشیت درسیتی از آن یکی از آیاتی را که صوما مورد ب
ا» اند و باید بر اساس خوانش آرامی خوانده شود آیۀ نداشته َم اْلَیْوَم ِإْنِسیًّ َکلِّ ( است. معنیای 26مریم: «)َفَلْن ُأ

ایشان « فت.و امروز مطلقاب با انسانی سخن نخواهم گ»این آیه بر اساس برداشت مسلمانان این گونه است: 
 گوید:باره میدر این

“The Qur’anic words “falam ukallim” have been interpreted erroneously as ‘I 
enter no talk’. Syr. “lo m kalem” means ‘I am not humiliated, I am not ashamed, I am 
not dishonored’ (Num. 12: 14,2 Sam. 10: 5, ete.). The Qur’an is saying that Mary is 

‘not ashamed today from any human being” (sawma, 328) 
کّلم»وی مدعی است که مفسران مسلمان معنای واژه  « سیخن نخیواهم گفیت»را به اشیتباه بیه « فلن أ

مین »گوید که معنای این واژه در زبیان سیریانی بیه معنیای ( همچنین میsawma, 328اند.)ترجمه کرده
باشد و به دو نمونه از عبارات عهد قدیم نیز اشاره کرده تا معنیای میورد می« نیستم، من بدنام نیستمشرمنده 

نظر خود را در مورد این واژه اثبات کند. به عنوان مثال یکی از عباراتی که صوما شاهد ادعای خود آورده این 
انداخت، آيا برای هفت روز اگر پدرش به روی او آب دهان می»خداوند به موسی فرمود: »آیه است: 

توانللد بللودپ پللا بللرای هفللت روز در بيللرون اردوگللاه تنهللا بمانللد و ب للد از آن میخجللن نمی
صوما نهایتا مدعی است کیه در آییه میورد بحیث، قیرآن بییان میی کنید کیه ( 12:14اعداد، «)بازگردد.

 ( sawma, 328مریم)س( امروز از هیچ انسانی شرمسار نیست.)

 « فلن أکلّم»ران درباره واژه دیدگاه مفس -2

شناسی در نقد دیدگاه صوما، ادعای وی را با توجه بیه سییاق در این بخش پیش از ورود به مباحث زبان
ِي ا  فرماید:سوره مریم، خداوند می 26نمائیم. در آیه آیات بررسی می لا َتلَر ما ِِ ي َعْيًنلا َف ِبي َوَقرِّ َفُكِلي َواْشَر
َحًد 

َ
اِمَ  اْلَبَشِر أ َم اْلَيْوَم ِإْنِسيًّ َكلِّ

ُ
ْحَمِ  َصْوًما َفَلْ  أ ؛)و بخور و بنوش و دییده روشین ا َفُقوِلي ِإنِّي َنَذْرُت ِللرا

ام، و امروز مطلقاب بیا [ رحمان روزه نذر کردهمن برای ]خدای»دار. پس اگر کسی از آدمیان را دیدی، بگوی: 
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ای است که حضرت مریم باید به دستور خداونید آن روزهدر این آیه سخن از  انسانی سخن نخواهم گفت.(
سیکوت( «)صیمت»، «صیوم»را به جای آورد. از انس بین مالین و ابین عبیاس نقیل شیده کیه منظیور از 

پرهیز از سیخن گفیتن اسیت. « صمت»به معنای امساک یا پرهیز است و « صوم( »7:121است.)طوسی، 
اند که منظور روزه سکوت است که در بین آن قوم رواج داشته باره بیان کرده( مفسران در این11:98)قرطبی، 

( از ضیحاک نقیل 13:45،46است هرچند در شریعت اسالم مشروع نیست.)مکارم شیرازی و همکیاران، 
-کردند از سخن گفتن غیر از ذکر خداوند نیز پرهیز میطور که از طعام پرهیز میشده که بنی اسرائیل همان

کینم مگیر در ذکیر می طور که از طعام پرهیزکنم همانموده: من از کالم پرهیز میکردند. پس مریم)س( فر
پرهییز از خیوردن، آشیامیدن و سیخن « صیوم»( از قتاده نیز نقل شده که منظور از 16:57خداوند.)طبری، 

از خیوردن  ( با توجه به اینکه ابتدای آیه َفُکِلي َواْشَرِبي آمده است احتمال پرهیز7:121گفتن است.)طوسی، 
شود، هرچند امر به خوردن و آشامیدن قبل از امر به روزه اسیت. و آشامیدن در روزه حضرت مریم کمتر می

کّلم»به طور کلی مفسران با توجه به واژه  انید، که برای این واژه عنوان کیرده« سخن نگفتن»و معنای « فلن أ
به معنای « صوم»اشکال مطرا شود که اگر  کنند. ممکن است اینتفسیر می« روزه سکوت»را « صوم»واژه 

-یعنی خداوند به حضرت مریم)س( امر می«. فقولی»روزه سکوت است چگونه در آیه مذکور آمده است: 

باره باید گفت که در ، روزه سکوت نبوده است. در این«صوم»به همین جهت منظور از «. پس بگو»کند که 
های فراوانیی را از قیوم ت مریم)س( وارد قوم خود شد و سرزنشخوانیم که بعد از اینکه حضرآیات بعد می

ُم َمْ  َكاَن ِفي اْلَمْهلِد  کنید:خود شنید، در پاسخ فق  به کودک خود اشاره می َشاَرْت ِإَلْيِه َقاُلوا َكْيَف ُنَكلِّ
َ
َفأ

ا سیخن  اسیت ؛)]مریم[ به سوی ]عیسی[ اشاره کرد گفتند چگونه بیا کسیی کیه در گهیواره ]و[ کیود َصِبيًّ
گویند که چگونه بیا بگوییم(. بنابراین در پاسخ سخنی نگفته است. به همین دلیل قوم او متعجب شده و می

سخن گفتن با لفظ نیست بلکه انتقال « فقولی»کودکی که در گهواره است سخن بگوییم؟ بنابراین منظور از 
ریم)س( در پاسیخ قیوم خیود سیخنی سخن با اشاره است. بدین ترتیب با توجه به سیاق آیات، حضرت می

برداشت میی « فلن أکلم»نگفته و مأمور به سکوت بوده است و این مفهوم با معنای سخن نگفتن که از واژه 
شود متناسب است. اما اگر معنای شرمنده نبودن را در نظر بگیریم، به این معناست که حضرت مریم)س(، 

، حال آنکه در ادامه آیات می خیوانیم کیه در جیواب قیوم خودش پاسخ قوم خود را با این عبارت داده است
 کند. خود فق  به کودک خود اشاره کرده و نوزاد شروع به سخن گفتن می

 در زبان عربی « فلن أکلّم»معنای واژه  -3

کّلم»واژه  هیا و ین فعل تشکیل شده است که بیه بررسیی معنیای آن« لن»و « فاء»از دو حرف « فلن أ
کّلم»ء در واژه پردازیم. فامی فاء عاطفه سیببیت اسیت. حیرف لین حیرف نفیی، نصیب و اسیتقبال « فلن أ
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کّلیم»( واژه 211، 139-1/136است.)جمعی از اساتید مدارس حوزه علمیه قم،  -میی« کلیم»از ریشیه « أ

( کیاف الم مییم دو اصیل 10/147؛ ازهری، 5/378است.)فراهیدی، « جراحت»به معنای « الَکلم»باشد. 
-مورد که به آن اشاره شد که بر جراحت داللت دارد. یکی دیگر بر کیالم قابیل فهیم داللیت مییدارد. ین 

در اصل لغت به معنای اصوات پشت سر همی است بیرای معنیای قابیل « کالم( »5/131کند.)ابن فارس، 
درک اثری است که با یکی از دو حس بینایی یا شنوایی « کلم»گوید ( راغب می2/539فهم.)مقری فیومی، 

( بنابراین اصیل آن 722شود.)راغب اصفهانی، شود. کالم با حس شنوایی و َکلم با حس بینایی درک میمی
گذارد، همانطور که زخم به معنای اثر است و علت تسمیه کلمه و کالم این است که کالم بر اذهان تاثیر می

 (6/141گذارد.)قرشی، بر جسم تاثیر می
ها در بیاطن گوید که اصل واحد در این ریشه ابراز افکار و نیتآن میصاحب التحقیق فی کلمات القر

ای است. و این ابراز به تعداد افراد و اشخاص مختلف است. مفهوم جراحیت در ایین ریشیه از به هر وسیله
بیه معنیای زخیم زدن، « کالم»گونه که در فرهنگ تطبیقی عبری زبان عبری و آرامی گرفته شده است. همان

 (  10/119باشد.)مصطفوی، در فرهنگ تطبیقی آرامی نیز ِکَلم به معنای زخم زدن، اهانت می جراحت و
مانند الکالم، الکلمات، الکلوم و ... در ادبیات جاهلی بسییار بیه « کلم»عالوه بر این از مشتقات ماده 

این واژه در بین  های مختلف این ماده در ادبیات جاهلی حاکی از آن است کهاست. وجود ساخت کار رفته
ای نیست که پس از اسالم و نزول قرآن مطرا شیده اعراب پیش از ظهور اسالم هم رواج داشته است و واژه

 نمائیم.باشد. برای مثال به دو نمونه از کاربرد این واژه در اشعار جاهلی اشاره و معنی آن را بررسی می
که قیادر بیه صیحبت صبح کردم در حالی»جَع سمسارها؛ َوأْصَبْحُت ال أْسَتِطیُع الَکالم،** سوی أْن أرا

 کردن 
 (24/1أعشی، «)ی آن کالم را وادار به سخن کنم.نبودم جز اینکه واسطه

به کار رفته که به همان معنایی است که در کتب لغت ذکر « سخن»به معنای « الکالم»در این بیت واژه 
 شد و در بین اعراب رواج دارد.

ی الکلوُم ،  ها بوسیله صدها شتری که زخم»بالمئیَن ، فأصبحْت ** ینجمها من لیس، فیها، بمجرِم؛ تعفَّ
پردازد که جرمی مرتکیب نشیده و از مییدان رود، این غرامت رو کسی میشود ازبین میغرامت پرداخته می

 (1:3ابن ابي سلمي، «)جنگ به دور بوده است.
مطابق با معنای لغوی این واژه اسیت. بنیابراین « احتزخم یا جر»به معنای « الکلوم»در این بیت واژه 

شود، در بین اعراب جاهلیت هم متداول بیوده این واژه با همین معنایی که امروزه از کالم عرب دریافت می
 ای نیست که با ظهور اسالم متداول شده و معنای جدیدی پیدا کرده باشد.است، لذا واژه
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 « کلم»ات بررسی سیاق آیات مشتمل بر مشتق -4

َم، الَکِلم، الکلمة و » و مشتقات آن در قرآن همانند« کلم»ماده   71در ...« کالم، کلمات، یکّلُمُهم، َکلَّ
ها گیاهی بیه تنهیایی و گیاهی در است. این واژه« الکلمة»جمع واژه « الکلمات»آیه به کار رفته است. واژه 

هیای وصیفی ییا اضیافی بیر مبنیای ها در ترکیبهای وصفی یا اضافی آمده است. بررسی معنای آنترکیب
ْفلی»گیرد. به عنوان مثال در آیه ها صورت میالیه آنصفت یا مضاف ِذیَن َکَفُروا السُّ َو َکِلَمیُة  َو َجَعَل َکِلَمَة الَّ

ِه ِهَي اْلُعْلیا ِذیَن َکَفُروا»(، 40توبه:«)اللَّ بیه مکتیب، برنامیه و کلمه شرک است که در این آیه اشاره « َکِلَمَة الَّ
هِ »( و 7/420()مکارم شیرازی و همکاران، 8/149اهداف کفار دارد)قرطبی،  یعنی دین و توحیید « َکِلَمُة اللَّ

؛ طوسیی، 10/96طبیری،  خدا و سخن ال اله اال الله که در این آیه اشاره به وعده پییروزی و نجیات دارد.)
5/222) 

الفاظی در قالب دعا ییا اسیماء بهتیرین مخلوقیات  -1تند از: به طور کلی معانی این واژه در قرآن عبار
هیای سینگین)بقره: تکیالیف و آزمیایش -2( 1/198،199؛ مکارم شییرازی و همکیاران، 37خداوند)بقره:

( 3/177؛ طباطبیایی، 39حضرت عیسیی)ع()آل عمیران:  -3( 437 /1؛ مکارم شیرازی و همکاران، 124
( 17/75؛ مکارم شییرازی و همکیاران، 27؛ لقمان: 109)کهف: مخلوقات خداوند و موجودات هستی -4
هیا و سیخنان، آئین و احکام خداوند مانند فرمیان -6( 1/375؛ طبرسی، 34های خداوند)انعام: وعده -5

؛ 64، 33؛ یییونس: 158؛ اعییراف: 115هییای قرآن)انعییام:وعییده عییذاب و پییاداش و رحمییت، امییر و نهییی
؛ 8/279؛ مکیارم شییرازی و همکیاران، 13/301؛ همو، 8/284، ؛ طباطبایی4/547؛ طبرسی، 27کهف:

مطلییق لفیییظ و   -8( 6/143؛ قرشیییی، 5؛ کهییف: 74سییخن کفرآمیز)توبیییه: -7(. 5/163طبرسییی، 
(. شایان ذکر اسیت کیه مفهیوم بسییاری از ایین 14/311؛ مکارم شیرازی و همکاران، 100سخن)مومنون: 

ی سخن در قالب وعیده و وعیید، گیاهی در قالیب فرمیان و گردد. گاهمعانی به معنای لفظ و سخن باز می
باشد. همچنین اطیالق ایین واژه بیه حضیرت حکم، گاهی در قالب دعا و گاهی در قالب بیان تکالیف می

عیسی)ع( و موجودات هستی نیز از جهت این است که تمام موجودات بیانگر ذات پاک خداونید و علیم و 
ما َأْمیُرُه ِإذا َأراَد َشیْیئاب َأْن »رق العاده حضرت عیسی یکی از مصادیق قدرت او هستند، ضمن اینکه تولد خا ِإنَّ

 (2/548؛ 17/75( است.)همو، 82یس:«)َیُقوَل َلُه ُکْن َفَیُکوُن 
َم و...»مواردی مانند « کلم»از افعال ریشه  مون، ُکلِّ م، الُتَکلِّ در قرآن به کار رفته اسیت کیه همیه « َیَتَکلَّ

لفیظ  -1دارای مصیادیق مختلیف در قیرآن اسیت: « تکّلیم»باشید. میی« سخن گفتن»معنای این موارد به 
تکّلیم  -4( 65تکّلم با اعضاء بدن.)یس:  -3( 164کالم از طرف خداوند.)نساء:  -2(. 26لسانی.)مریم:

داوند سوره شوری، تکّلم خ 51( با توجه به آیه 51تکّلم با وحی.)شوری:  -5( 46به اراده الهی.)آل عمران: 
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تکلیم بیا الفیا  و کلمیات زبیان  -2تکلم با وحی و القاء معنا و مراد بیه بشیر.  -1با انسان سه مرتبه دارد: 
تکّلیم بیه  -3ممکین اسیت. یابد زیرا رویارویی انسان با خداونید غییرمخاطب که در ورای پرده امکان می

 (10/119،120فوی، واسطه انبیاء الهی که این تکلم یا با وحی است و یا با کالم.)مصط
در قرآن به معنای سخن گفتن بیه کیار رفتیه اسیت و « کلم»طبق بیانی که گذشت تمام مشتقات ریشه 

گردد. اینن به چند نمونه دیگر از آیات قرآن که ریشیه مصادیق مختلف آن در قرآن نیز به همین معنا باز می
هُ در آن به کار رفته اشاره می« کلم» َم اللَّ ( ایین آییه سیخن گفیتن بیدون 164َتْکِلیما)نساء:  ُموسیکنیم. َو َکلَّ

یَم  ( 3/394کند.)طوسی، واسطه خداوند با موسی)ع( را بیان می قاَل َربِّ اْجَعْل ِلي آَییةب قیاَل آَیُتیَأ َأالَّ ُتَکلِّ
)آل عمران:  اٍم ِإالَّ َرْمزاب اَس َثالَثَة َأیَّ کند. این آیه مردم صحبت می (در این آیه نیز از امر به سخن نگفتن با41النَّ

یِذیَن هیاُدوا2/454از جهت امر به روزه سکوت در آیه مورد بحث شباهت دارد.)همیان،  ُفیوَن  ( ِمیَن الَّ ُیَحرِّ
کنید. بیدین ترتییب معیانی ( این آیه به تحریف سخنان توس  یهود اشاره میی46)نساء: اْلَکِلَم َعْن َمواِضِعه

را « سخن گفتن»کند و برخالف نظر ایشان، معنای د نظر صوما را تأیید نمیدر قرآن معنای مور« کلم»ریشه 
 کند.برای این واژه تقویت می

 های سامیدر زبان« کلم»بررسی  -5

های شمال غربیی فقی  های سامی از شاخه شمال شرقی در زبان اکدی، از بین شاخهاین ماده در زبان
ی ان منیدایی و سیریانی از ایین شیاخه نیامیده اسیت. از شیاخهدر زبان عبری و آرامی ترگومی آمده و در زب

جنوبی هم در سبئی وجود دارد؛ اما در حبشی کاربردی ندارد. در ادامه توضیحی از کاربرد این ماده در ایین 
 شود. ها ارائه میزبان

يشه  -1-5  در زبان اكدی« كلم»م نای ر
شییتن و دسییتگیر کییردن و ماننیید آن آمییده بییه معنییای مییانع شییدن، بازدا kalumدر زبییان اکییدی واژه 

 (Black, 143است.)
يشه  -2-5  در زبان عبری و عهد قديم« كلم»م نای ر

هایی از عهد قدیم به عنوان شاهد مثیال الزم به ذکر است که با توجه به اینکه صوما در کتاب خود نمونه
ریشیه ی وسریانی بیشتر است. هیماهمیت بررسی این واژه در زبان عبر معنای سریانی یا عبری آورده است،

לָּםدر زبان عبری ماده « کلم»ماده  باشد. معانی ایین واژه در زبیان عبیری عبارتنید از: تیوهین )کاالم( میכָּ
 ,strong, 56آبیرو؛رو و بیکردن، تحقیر کردن، شرمنده شدن، صدمه زدن، طعنه زدن، سرزنش کردن، سیاه

3637 )Brown, Driver, Briggs, Old Testament Hebrew-English Lexicon, 483 )
بیا یکیدیگر قرابیت « طعنه، سرزنش، توهین، صدمه، تحقیر و شیرمندگی»شود که تمام معانی مشاهده می
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معنایی دارند. از این جهت که تحقیر، توهین و سرزنش به نوعی همان صدمه زدن به شخصیت کسی است 
مورد در عهد قدیم به کار رفته است که بیشترین  38شود. از مشتقات این ریشه و موجب شرمندگی وی می

خداونلد بله »اسیت. ماننید آییه « شرمنده شدن یا خجالت کشیدن»معنای مستعمل در عهد قدیم معنای 
بودپ پلا انداخت، آيا برای هفت روز خجن نمیاگر پدرش به روی او آب دهان می»موسی فرمود: 

در ایین ( 12:14اعلداد، «)تواند بازگردد.و ب د از آن می برای هفت روز در بيرون اردوگاه تنها بماند
ֵלםعبارت، شاهد مثال واژه عبری לָּם)تیکاِلم( از ریشه ִתכָּ باشید کیه در ایین آییه بیه معنیای )کیاالم( مییכָּ

وقتلی »به کار رفته است. همچنین در این آیه از تورات نیز این واژه به کار رفتیه اسیت: « خجالت کشیدن»
يششان بلند شود، داوود از ماج يحا بمانند تا ر را باخبر شد، برای قاصدان پيام فرستاده گفت كه در ار

يرا آنها از وض ی كه داشتند خجالت می ִמים( شیاهد مثیال واژه 10:5دوم سیموئیل، )«كشيدند.ز  ִנְכלָּ
לָּם)نیخالمیم( از ریشه  اشد. این دو بمی« خجالت کشیدن»باشد که در این عبارت  به معنای کاالم( می(כָּ

לָּםهایی از کاربرد ریشه عبری آیه نمونه بود که غبریال صوما به ایین « خجالت کشیدن»)کاالم( در معنای כָּ
سرزنش یا عییب »دو استناد کرده بود. از دیگر معانی که در عهد قدیم برای این واژه ذکر شده است، معنای 

يد »: گفت دروگرانش ، بوعز بهرفت ارشسرك به روتوقتی»است. مانند آیه « جویی و طعنه زدن بگذار
( شیاهد 2:15روت، «).او نشلويد ها، ملزاحمبافه در ميان كند حتی جمع خواهد خوشهاو هر جا می

انگلیسیی بیه معنیای  -)تخلیمو( است. ایین واژه در فرهنیگ هیای عبیریַתְכִלימּוمثال در این عبارت واژه 
reproach (.آمده استBrown, Driver, Briggs, Old Testament Hebrew-English Lexicon, 

( معنای این واژه عیب جویی، طعنه زدن و سرزنش کردن و مزاحمت است و طعنه و عییب جیویی ییا 484
هیای عبیری، معنیای مزاحمت، نوعی از صدمه زدن است. اما یکی دیگیر از معیانی ذکیر شیده در فرهنیگ

شنيدم كله در »نا در دو آیه از عهد قدیم به کار رفته است.)همو( ( می باشد که این مع hurt«)صدمه زدن»
ای. زمانی كه چوپانهايت در اينجا بودند ما به آنهلا آزاری نرسلانديم و تلا چينی آمدهآنجا برای پشم

( شاهد مثال در ایین عبیارت واژه 25:7اول سموئیل، )«وقتی كه در كرمن بودند هيچ چيزشان ُگم نشد.
לָּםمنو( از ریشه )هخالֶהְכַלְמנּו باشید. بیه نمونیه ای میی« آزار رساندن یا صدمه زدن»)کاالم( به معنای כָּ

و آن مردمان احسان بسيار بله ملا نمودنلد و همله »کنیم. دیگر از کاربرد این واژه در عهد قدیم اشاره می
ز ملا ُگلم روزهايی كه در صحرا بوديم و با ايشان م اشرت داشلتيم، ایيتلی بله ملا نرسليد و چيلزی ا

ְכַלְמנּוدر این عبارت نیز شاهد مثال واژه ( 25:15اول سموئين، «)نشد. اذییت »)هخالمنو( به معنای הָּ
می باشد. بنابراین از جمله معانی به کیار رفتیه در زبیان عبیری و عهید قیدیم معنیای « کردن یا صدمه زدن

که معانی سرزنش، عیب جیویی، ای نکرده است. ضمن ایناست که غبریال صوما به آن اشاره« صدمه زدن»
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تواند به معنای صدمه زدن باز گردد زیرا همه این معانی نوعی از صیدمه و آسییب توهین و شرمندگی نیز می
 روحی است. 

يشه  -3-5  در زبان آرامی ترگومی« كلم»م نای ر
לָּםدر فرهنگ آرامی ترگومی واژه   ( jastrow, 645)کاالم( به معنای شرمساری است.)כָּ

يشه  -4-5  در زبان سبئی« كلم»م نای ر
 (beston, p77باشد.)است و به معنای کلمه، قول، رساله و نطق می klm در زبان سبئی این ریشه

ها بیا های سامی وجود ندارد و در برخی از شاخهبه طوری که مالحظه گردید این ریشه در تمامی زبان
ت حضور این ماده در زبان سبئی در معنای سیخن و است. آنچه قابل توجه اسمعانی متفاوت ظاهر گردیده

تواند این احتمال را تقویت کند که خاستگاه این ماده کالم است که با معنای عربی آن یکسان است. این می
در جنوب بوده و س س به مناطق شمالی گسترش یافته؛ اما نه در تمامی مناطق بلکه در مناطق عبری نشین و 

 های عبری و عربی و ادبیات جاهلی هستیم.ین جهت شاهد این ماده در زباندر مناطق مرکزی، از ا

 «کلم»نتیجه بررسی معنای ماده  -6

رسیم که این واژه عالوه بر معیانی با بررسی واژه مورد بحث در زبان عبری و عهد قدیم به این نتیجه می
دن و صدمه زدن نیز بیه کیار رفتیه شرمنده شدن، سرزنش شدن، توهین و تحقیر کردن و ... به معنای زخم ز

مطابقت دارد. همچنین معنای شرمنده شدن، سرزنش شدن ییا « کلم»است و این معنا با معنای واژه عربی 
تحقیر کردن هم از جهتی با معنای صدمه زدن یا زخم زدن مشابهت دارد، زییرا معیانی تحقییر ییا سیرزنش 

فق  در « کلم»شناسی آمد، تر در نتیجه بحث زبانطور که پیشهمان نشان از صدمه و آسیب روحی است.
ها این ریشه اصال وجود ندارد و در عبری هم زبان عربی و سبئی به معنای کالم و قول است و در برخی زبان

در معنای جراحت با عربی مشترک است اما در معنای خجالت و شرم فق  مخصوص زبان عبری و آرامیی 
اژه در شاخه های شمالی وجود نداشته و اصل آن جنوبی بوده و دلییل آن ترگومی است. محتمل است این و

حضور در زبان سبئی است، س س به عربی مرکزی وارد شده و س س به شاخه عبری در معنیای جیرا وارد 
شده است. در هر حال ادعای صوما مبنی بر اینکه معنای این واژه فق  شرمنده شدن یا تحقیر شیدن اسیت 

شد و ایشان معنای صدمه زدن در زبان عبری را نادیده گرفته است. بیدین ترتییب روشین میی باپذیرفته نمی
ای عبری دارد و مطابق با ریشه عبری کاالم شود که معنای جراحت برای اصل این واژه در زبان عربی، ریشه

است، حاکی از  کار رفتهاست. همچنین معنای کالم و سخن گفتن برای این واژه که در اشعار جاهلی نیز به
این است که این واژه در بین اعراب زمان جاهلیت کاربرد داشته است و قرآن نیز آن را در معنای سخن گفتن 

-گذارد همانبه کار برده است. ضمن اینکه در مورد وجه تسمیه کالم نیز ذکر شد که کالم بر اذهان تأثیر می
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درباره سیاق آیات توضییح دادییم کیه در آییه میورد  گذارد. از طرف دیگرطور که جراحت بر جسم تأثیر می
امیروز مطلقیاب بیا انسیانی »فرماید: بحث، سخن از نذر روزه توس  حضرت مریم است و در انتهای آیه می

گونیه بنابراین حضرت مریم روزه سکوت نذر کرده بود. اما صوما انتهیای آییه را ایین« سخن نخواهم گفت.
خیوانیم که در ادامه آیات میحال آن« وز از هیچ انسانی شرمسار نیست.مریم)س( امر»ترجمه کرده است: 

گوید. بنابراین عالوه بیر کند و سخنی نمیکه حضرت مریم در پاسخ قوم خود فق  به کودک خود اشاره می
کّلم»بررسی معنای واژه  صیحیح « کلیم»بیرای ریشیه « سخن گفتن»، از جهت سیاق آیه نیز معنای «فلن أ

کّلم»شود این است که وی درباره واژه شکال دیگری که بر صوما وارد میباشد. امی معنیایی را ادعیا « فلن أ
کیه در « ُنکّلیم»کند. به عنوان مثیال واژه چنین ادعایی را مطرا نمی« کلم»کرده که درباره سایر افعال ریشه 

ر نگرفتیه اسیت و همیین سه آیه بعد آمده است و به همان معنای سخن گفتن است، مورد اشکال صوما قیرا
 مطلب، حاکی از غیر علمی بودن ادعاهای صوماست. 

 «فریّاً»دیدگاه صوما درباره واژه  -7

-از دیگر آیاتی که صوما مورد بررسی قرار داده و مدعی شده که مسلمانان برداشت درستی از آن نداشته

َقْوَمها َتْحِمُلُه قاُلوا یا َمیْرَیُم َلَقیْد ِجْئیِت َشیْیئاب َفَأَتْت ِبِه »ی اند و باید بر اساس خوانش آرامی خوانده شود آیه
ا [ در حیالی پس ]مریم»( است. معنای این آیه بر اساس برداشت مسلمانان این گونه است: 27مریم: «)َفِریًّ

ای مریم، به راسیتی کیار بسییار ناپسیندی مرتکیب »که او را در آغوش گرفته بود به نزد قومش آورد. گفتند: 
 «ای.شده

 گوید:ایشان دربار  این آیه می
“The Qur’anic word “fariyyan” has been interpreted erroneously as ‘amazing 
thing’. Aram. Talm. “fra” means ‘run\ The ending [a] in this Qur’anic word 

represents the eastem dialect of Syriac.”( sawma, 328) 
ترجمه شده « چیز عجیب»کند که این واژه به اشتباه به ی فوق ادعا میدر آیه« فرّیاب »ی هی واژوی درباره

در انتهیای ایین واژه « ا»کنید کیه حیرف است. وی ادعا می« دویدن»ای آرامی به معنای واژه« فرّیا»است. 
به ایین صیورت بییان دهد. نهایتا معنای این آیه از نظر صوما قرآنی، گویش شرقی زبان سریانی را نشان می

 شود: می
‘she came to her family carrying him, they told her, you brought something while 

running’ 
اش رفیت. آنهیا بیه او گفتنید تیو که او)عیسی( را به همراه داشت به سوی خیانوادهاو)مریم( در حالی»
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 پردازیم.( اینن به نقد این دیدگاه میsawma, 328 329 -«) دویدی.چیزی را آوردی در حالی که می
 کنیم.های سامی بررسی میدر ابتدا معنای این واژه را در زبان عربی و قرآن و س س در دیگر زبان

 در زبان عربی « فریا»بررسی واژه  -8

شیکافتن « فیری( »8/280باشید.)فراهیدی، میی« بریدن و شکافتن»به معنای « فری»از ریشه « فرّیاب »
شیکافتن جهیت فسیاد « االفیراء»قطیع جهیت اصیالا و « الَفری»باشد. اصالا یا جهت فساد میجهت 

-است. وقتی گفته می« امری بزرگ و عجیب»به معنای « الَفرّی ( »20/46است.)حسینی زبیدی واسطی، 

، هنگامی است که کار عجیبی را می عجیبیی آورد. مانند اینکه چیزی را بیه صیورت شود: فالن  َیْفری الفریَّ
( البته این وجه تسمیه کمی دور از ذهن اسیت و 4/497؛ ابن فارس، 8/281کند.)ر.ک: فراهیدی، قطع می

 جای بررسی بیشتر دارد که به آن خواهیم پرداخت.
بنا به نظر صاحب التحقیق فی کلمات القرآن، اصل این کلمه بریدن همراه با اندازه است و هیر دو قیید 

ید در موارد استعمال این ماده مورد توجه قرار بگیرد. دو قید اصیالا و افسیاد از قییود گیری بابریدن و اندازه
( وجود مشتقات این ریشه در ادبیات جاهلی به این معناسیت 9/82باشد.)مصطفوی، اصلی این کلمه نمی

عار زییر ها پیش از ظهور اسالم در بین اعراب منطقه حجاز متداول بوده است. اشیکه کاربرد این ریشه سال
 پردازیم.ها میدو نمونه از کاربرد این واژه است که به بررسی معانی آن

ای( بسیار شادمانی کیرد زن آزادی)بخشنده»َمِرَحْت ُحّرة   َکَقْنَطَرةِ  الّروِمی** یّي َتْفِري الَهِجیَر ِباإلْرَقال؛ 
 (53/2أعشی، «)خورد.مانند ُپل رومی که در گرمای تابستان به سرعت شکاف می

به کار رفته است که مطابق با معنای لغوی آن در « خوردشکاف می»به معنای « َتفری»در این بیت واژه 
 باشد.ادبیات عرب می

کنیی( شکافی)خراب مییهمانا تو می»وألنَت تفري ما خلفَت ، وبع ** ُض القوِم یخلُق ، ثمَّ ال یفري؛ 
 (1/19ابن ابی سلمی، «)برند.سازند و س س از بین نمییکه دیگران مچه را که برجای گذاشتی درحالیآن

مطابق با معنای لغوی این واژه است از ایین « برنداز بین نمی»به معنای « الیفری»در این بیت نیز واژه 
 باشد.می« از بین بردن و نابود کردن»نوعی « بریدن و شکاف خوردن»جهت که 

 در قرآن« فریّاً» معنای واژه -9

یفتیرون، »هایی مانند شود. واژهآیه قرآن مشاهده می 55قرآن کریم کاربرد مشتقات این ریشه در اما در 
در اصالا و افساد به کیار « افتراء»از موارد استعمال این واژه در قرآن است. واژه ...« ُیفتری، ُمفَتری، فرّی و 

بیه کیار رفتیه « و ظلیم و شیرک دروغ»ورد رود اما کاربرد آن در افساد بیشتر است. این واژه در قرآن در ممی
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کار بیزرگ، »سوره مریم به معنای  27در آیه « فرّیا( »634؛ راغب اصفهانی، 48؛ نساء: 103است.)مائده: 
( یعنیی کیاری کیه تیو 635؛ راغب اصفهانی، 14/45باشد.)طباطبایی، می« عجیب یا ساخته و نو درآورده

( 9/85داشته و آن ساخته تو با این خصوصیت است.)مصیطفوی، ای ن)مریم( انجام دادی تا به حال سابقه
( در مورد معانی ذکر شیده در تفاسییر 238است.)یزیدی، « مصنوعا»به معنای « فریا»همچنین گفته شده 

در « فیری»، معانی: بزرگ، عجیب، نوساخته یا ساخته آمده است که با معنای لغوی ریشه «فریا»برای واژه 
اهلی)شکافتن، بریدن( تقریبا ارتباطی ندارد. ضمن اینکه همین معانی هم با یکدیگر زبان عربی و اشعار ج

 اند.متفاوت هستند و ظاهرا برای ارائه مفهوم کلی آیه بیان شده

 های آفرو آسیایی و هند و اروپاییدر زبان« فری»بررسی مادۀ  -10

هیای اروپایی. در زبیانوهای هندبانهای آفروآسیایی وجود دارد و هم در زماده مورد بحث هم در زبان
های هنید ها وجود دارد و در زبانسامی فق  در شاخۀ شمال شرقی یعنی اکدی وجود ندارد و در بقیه شاخه

 شود.ها پرداخته میها آمده است که در ادامه به بررسی آن در این زبانو اروپایی در بیشتر شاخه
يشه  -1-10  و عهد قديم در زبان عبری« فری»م نای ر

در زبان عبری سه ریشه در سه مدخل وجود دارد که هم از نظر ساختار و هم از نظیر معنیا بیه یکیدیگر 
 شباهت دارند. 

הالف: ماده اول  רָּ  (gesenius, 863)اسیت.« تحمیل کیردن»)پاراه( است. معنای اصیلی ایین واژه פָּ
این معنیا در عهید عتییق مکیرر  (Ibidاست.)« رمیوه، میوه دادن، ثمر دادن و میوه دا»معانی دیگر این ماده 

و معانی مربوط به میوه را ذیل معنای اول آورده است. معنیای « تحمل کردن»آمده است. در فرهنگ مذکور 
 (Ibid)که بیه عنیوان معنیای دوم آورده اسیت.« دویدن»دیگری که برای این ماده ذکر کرده عبارت است از 

אوما است. این ماده در زبان کلیدانی معنای دوم همان معنای مورد نظر ص רָּ شیود و بیه تلفیظ میی پیارا((פָּ
הهای عبری ذیل مدخل در فرهنگ (Ibid)معنای دویدن است. רָּ א)پاراه( آمده است که گاهی פָּ רָּ  پیارا((פָּ

 در برخی کلمات در زبان عبری رایج است.« الف» آخر کلمات به « هاء»تغییر  شود.تلفظ می
 است که دارای دو معنا است. یکی در معنای میوه، میوه دار، نوبر و ثمر است. پری()פריب: ماده دوم 

(. برای هیر دو معنیا شیواهد فراوانیی در gesenius, 866)است.« ثمره َرِحم»یا « فرزند»و دوم در معنای 
اسیت: آمیده در سفر تثنیه این چنین« ثمر رحم»یا « فرزند»عتیق وجود دارد. به عنوان نمونه در معنای  عهد

او شما را دوست خواهد داشت و برکت داده، خواهد افزود. او ثمر  َرِحم شما و محصول زمین شما، و غّله »
های گلۀ شما را در سرزمینی که به پدرانتان سوگند خورد آن را های رمه و برهو شراب و روغن شما، و گوساله
)ِپیری « ְפִרי־ִבְטנְְ»در این عبارت ترکییب اضیافی  ( شاهد13: 7)تثنبه، « به شما بدهد، برکت خواهد داد.
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)بییِطن( هیم از « ִבְטנְְ»بیِطن( است که به معنای  فرزند یا ثمر َرِحم و ثمر بطن است. نکته دیگیر ایین کیه 
)بطن( با بطن عربی هم در آوا و هم در معنا یکسان است. این عبارت مؤیید خیوبی اسیت « בטנ»مصدر 
است. با توجیه بیه « ثمر َرِحم»آورد که این جهت که حضرت مریم فرزندی را می ی مورد بحث، ازبرای آیه

-عربی دارد باید از صوما پرسید که علت انتخاب واژه« فری»این که این واژه مطابقت آوایی و معنای با واژ  

הی  רָּ نتخیاب بیا سوره مریم چیسیت؟ ایین ا 27در آیۀ « فریا»به عنوان معادل « دویدن»به معنای  )پاراه(פָּ
« فرییا»میوه، ثمر، فرزند و ثمر رحم کیه بیا معنیای  )پری( به معنایפריتوجه به این که در زبان عبری واژ  

درآیۀ مورد نظر نزدین است یا محصول سهو است یا عمداب برای بیه انحیراف ذهین خواننیده صیورت رفتیه 
 است.

در این فرهنگ ایین gesenius, 872) )پرت( به معنای ین درخت میوه است.) פרתج: سومین ماده 
הواژه به واژ   רָּ הای از)پرت( گویشی منطقه פרת)پاراه( ارجاع داده است. به نظر פָּ רָּ  )پاراه( است. פָּ
يشه  -2-10  در زبان آرامی ترگومی« فری»م نای ر

 اسیت.)پری( به معنای میوه، محصیول )فرزنید، مییوه( و سیود آمیدهפרי در شاخۀ آرامی ترگومی واژه
(Jastrow, 1225 این معانی با آنچه در عبری برای این واژه ذکر شد یکسیان اسیت. همچنیین در آرامیی )

הترگومی واژ   רָּ این دو  (Ibid)است.رشد کردن، ثمردار بودن، بارور کردن آمده )پاراه( به معنای شکستن،פָּ
این معنایی اسیت کیه صیوما بیرای  (Ibid)دهد.واژه در این زبان عالوه بر معانی فوق معنای دویدن نیز می

سور  مریم انتخاب کرده است. سؤالی که در علت گزینش واژه در زبیان عبیری از صیوما  27در آیۀ « فریا»
 پرسیده شد در این جا نیز مطرا است. 

يشه  -3-10 يانی و عهد جديد« فری»م نای ر  در زبان سر
 . ل با شباهت ساختاری و معنای وجود دارددر زبان سریانی نیز مانند زبان عبری سه ریشه در سه مدخ

 ( smith,456)فرا( به معنای به ثمر نشستن، به جود آوردن، زاییدن و میوه دادن.)ܦܪܐماد   -الف
در فرهنگ  (smith,460)فری( به معنای فرزند، زاد و ولد، شاخۀ نو رسته، جوانه است.)ܦܪܝماد   -ب

« فری عربی، انشیّق )شیکافتن(-3ولد، نسل، اثمر -2زیاد شدن( نما، کثر، ازداد)-1»سریانی مّنا به معانی 
  (605آمده است.)یعقوب اوجین مّنا، 

( در این فرهنگ این ماده را بیه smith,460خیزی.))ِفرتا( به معنای باروری و حاصلܦܪܬܐماد   -ج
ای خیاص نطقیه)فرا(  ارجاع داده است. این هم مانند زبان عبری به نظیر گویشیی از واژه در مܦܪܐمدخل 
 باشد. 

نیامده است. بیه « دویدن»بر خالف زبان عبری در هیچ ین از سه مدخل فوق در زبان سریانی معنای 
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عبارت دیگر با توجه به مشابهت ساختاری و معنای این سه ماد  در زبان سریانی بیا معیادل هیای عبیری و 
 .استآرامی ترگومی خود؛ اما در معنای دویدن به کار نرفته

يشه  -4-10  در زبان مندائی« فری»م نای ر
ایین واژه هیم ریشیه  (Macuch, 364 است.)« خیزیعامل حاصل»به معنای  pariaدر زبان مندایی 

ها است در زبان مندایی معنا بیه عامیل خیزی در آن زبانسریانی و عبری است که به معنای حاصل« فری»
 خیزی تغییر یافنه است.حاصل

يشه  -5-10  در زبان سبئی« ریف»م نای ر
( )فرع( در شکل اسمی به معنای نوبره یا میوه نوبر اسیت و در شیکل frʿ)   در زبان سبئی 

در « ی»و « الف»( آنچه قابل توجه است حرف beston, 45فعلی به معنای تقدیم کردن میوه نوبر است. )
سؤال پیش می آید کیه اصیل در حیرف تغییر یافته است. در این جا این « ع»در این زبان به « فرا»و « فری»

شیود. جمیع ایین در این باره در بخش تحلیل تبار شناسی توضیح داده میی«. ا » یا « ی»است یا « ع»سوم 
 fruit( ایین واژه شیباهت آواییی بیا Ibidهیا اسیت.)هیا، نوبرانیه( به معنای میوهfrʿtکلمه در زبان سبئی )

 انگلیسی دارد. 
يشه  -6-10  ر زبان حبشید« فری»م نای ر

  ) ,1355Dilimann(( به معنای شکوفه دادن، گل، میوه است. fri)   የ ፈረدر زبان حبشی  
 های هند و اروپايیدر زبان« فری»بررسی واژه  -7-10

( به معنای حمیل ferreهای هند و اروپایی به طور گستردهای کاربرد دارد. در التین )این ماده در زبان
 ( gesenius, p865یدن است.)کردن، میوه دادن و زای

) ,liddellاسیت. ) ( به معنای بیردن، تحمیل کیردن و  مییوه دادنfero) φέρωدر زبان یونانی ماد  
. (Ibid)آید، میو  َرِحم است.( به معنای آنچه به بار میferma)φέρμαاز مشتقات این ماده، واژ   688

: 7)پری( آورد شد و در سفر تثنیه )פריنیز برای واژ   تر در زبان عبریمیوه رحم کنایه از فرزند است که پیش
یونانی با معادل سامی آن بسیار نزدین است و فقی  در  φέρω (fero)( نمونۀ آن ذکر گردید. ساختار 13

است در حالی « ی»یا « الف»های آفرو آسیایی حرف آخر تفاوت دارد، بدین صورت که حرف آخر در زبان
است. به عبارت دیگر در سامی ناقص یایی است و در یونانی ناقص واوی. معنیای « واو»که در زبان یونانی 

 واژه در هر دو زبان یکی است. 
کند، وجود مشیتقات در آیه مورد بحث کمن می« فریا»آنچه به بحث اصلی یعنی روشن شدن معنای 

از تورات به زبان یونانی است ای این ماده در نسخه سبعینیه از تورات است. نسخه سبعینیه یا هفتادی ترجمه



255/«ایّفر»و « فلن أکلّم» یبودن واژه ها یرامصوما درباره آ الیغبر دگاهینقد د؛  ، انجوی نژادیهمت                  

 

که در قرن سوم قبل از میالد توس  هفتاد دانشمند به دستور بطلمیوس انجام پذیرفته است. از مشتقات ایین 
اسیت: ( معنای تحمل و طاقت است که در سفر تثنییه آمیدهferein) φέρεινماده در نسخه سبعینیه واژ  

( 9: 1تثنییه، «)تیوانم متحمیل شیما باشیم.ه تنهیایی نمیمین بی”در آن هنگام به شما متکلم شده، گفتم: »
( به معنای میوه دادن است که در کتاب ارمییا férein karpón)  καρπόν  φέρεινهمچنین ترکیب 

هایش رشد کنند، مییوه تاک در خاکی نیکو، نزد آبهای بسیار کاشته شده بود، تا شاخه»است: این گونه آمده
( اما آنچه از بیشتر قابل توجه است کاربرد مشتقات این ماده 8: 17ارمیا، «)گردد. به بار آورد و تاکی باشکوه

باشید. ارتباط نمییدر سبعینیه در مورد زنان و آن هم دربار  امور زنانگی است که با زایمان و فرزند آوری بی
اسیت: ن شیدهبه معنای عادت ماهانه است که در سفر پیدایش به این صورت بیا φέρε(fere)شاهد واژ  

تیوانم در حضیور تیو از من دلگیر نشو، چون عادت ماهانیة زنیانگی دارم و نمیی»راحیل به پدرش گفت: »
 (. 35: 31پیدایش، «)های خود را پیدا کند.البان با وجود جستجوی زیاد نتوانست ُبت« بایستم.

عنا به وفور کیاربرد دارد. بیه های هند و اروپایی با تغییرات جزیی در ساختار و ماین ماده در دیگر زبان
حفظ گردیده و حرف آخیر بیه « فاء و واو»است. دو حرف تغییر یافته fruitعنوان نمونه در زبان انگلیسی به 

پیور، تبدیل شده است. معنایش در زبان انگلیسی عالوه بر میوه به معنای فرزند نیز آمده اسیت.)آریان« تاء»
2/2115-2116) 

هاای آفروآسایایی و هناد و در زباان« ی -ر  –ف »ماادۀ تحلیل تبارشناسی  -11
 اروپایی

اسیت. در تمیامی هایشیان آمیدهی( در هر دو زبان و شاخه -ر -به طوری که مالحظه گردید ماد  )ف
، در حالی که در «فاء»های هند و اروپایی فاء الفعل است. در زبان« راء»های هر دو زبان عین الفعل شاخه

است. توضیح این که در زبان سیامی شیمالی حیروف شیفوی، دو آمده« فاء، پ»و صورت آفروآسیایی به د
ی جنوبی به جای حرف )پ (. در شاخه48حرف )پ مهموس= ب مجهور( و )م( بوده است.)موسکاتی، 

 ,o'learyدانید )را اصیل میی« پ»مهموس = ب مجهور(، حرف )ف( جایگزین گردیید.)همان( اولییری 
هیای است و در زبان« پ»خاطر است که در زبان عبری، آرامی و مندائی فاء الفعل (. به همین 60/1923

هایشان مشاهده است. در مورد حرف سوم، تغییراتی در هر دو زبان و شاخه« ف» سبئی و حبشی فاء الفعل 
و در  «الف، یاء و ها»، در عبری «یاء»است، در حالی که در  حبشی « ع»شود. در زبان سبئی الم الفعل می

های مختلف اسیت و علیت آن قرییب است. این اختالفات احتماالب به واسطۀ گویش« الف و یاء»سریانی 
المخرج بودن این حروف است؛ زیرا حرف عین از وس  حلق و حرف یاء و الف از فضای حلیق و دهیان و 

آخر این ماده به سه شود. به همین خاطر، دیدیم که در زبان عبری حرف حرف هاء از انتهای حلق تلفظ می
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در دو « ییاء»و « الیف»است. و در سریانی حرف آخر این ماده به دو صورت آمده« یاء»و « ه»، «ا»صورت 
های هند و اروپایی الم الفعل در برخیی در زبان smith,456, 460) مدخل مجزا به ین معنا آمده است.)

هیای جنبۀ معنایی ین معنا در هر تمامی شاخه ( کسره است. ازeو در برخی دیگر )« تاء»، در برخی «واو»
است. از آن جایی که در دو زبان سبئی و حبشیی ایین « میوه، میو  نوبر»هر دو زبان وجود دارد و آن معنای 

اسیت. معیانی توان احتمال داد که این معنا از معانی اولیه میاده بیودهماده فق  به معنای میوه آمده است می
های هند و اروپیایی اسیت. یمان نیز از معانی مشترک بین عبری، آرامی، سریانی و شاخهفرزند و زاییدن و زا

ی انسان است، شیاهد آن این معنا با میوه و محصول قرابت معنایی دارد از این جهت که فرزند به نوعی میوه
دن و حمیل کیردن است که در معنای این ماده در تورات و منابع لغوی آمده بود. معنای بیر« میو  َرِحم»هم 

های شامی شمالی و هند و اروپایی است. این ماده در معنای دویدن که میورد نیز از معانی مشترک بین زبان
نظر صوما قرار گرفته فق  در زبان عبری و آرامی ترگومی وجود دارد و آن هم نه در معنای اصلی و اولیه بلکه 

. با توجه به حضیور 1شود. ل فوق سؤاالت ذیل مطرا میشده است.  با توجه به تحلیدر معنای ثانوی آورده
های سامی جنوبی در معنای میوه و نوبر است، چرا این معنا برای این ماده در زبان عربیی این واژه در شاخه

.چرا این ماده در زبان عربی معنایی غیر از معانی یاد شد  فوق از جمله حمل کردن، فرزند، 2وجود ندارد؟ 
ای نیست و تتبع ما به جایی نرسید. در معاجم عربی نه مان دارد؟ پاسخ به این دو سؤال کار سادهزاییدن و زای

هیچکیدام از معیانی « فرأ، فرو، بیرأ، بیری و بیرو»های مشابه، مانند بلکه در مدخل« فری»تنها در مدخل 
چنیین معیانی در زبیان های آفرو آسیای و هند و اروپایی یافت نشد. شاید به خیاطر فقیدان مذکور در زبان

 است. سوره مریم را به معنای دویدن گرفته 27در آیۀ « فریا»عربی است که صوما 

 «فریا»تحلیل معناشناسی جدید  -12

-در زبان های هم خانواده عربی و زبان« ی -ر –ف » دهد که معانی ماد  شناسی نشان میشواهد زبان

ا... »ر آیۀ د« فریا»های هند و اروپایی معنای جدیدی  از ( ارائه دهد. 27)مریم « یا َمْرَیُم َلَقْد ِجْئِت َشْیئاب َفِریًّ
البته نه معنایی که موافق دیدگاه صوما باشد و نه موافق تفسیر رایج بین مسیلمانان. توضییح ایین کیه بیشیتر 

یات قلیلیی اسیت اند که مبنای این معنا روارا به معنای امری عجیب و بد معنا کرده« فریا»مفسران اسالمی 
دهید کیه (. بررسی آیات نشان میی16/58)طبری،  که همه مقطوع هستند و هیچ کدام به معصوم نمی رسد

وقتیی میریم )ع(  27سیاق آیات قبل حکایت از زایمان مریم )ع( و تولد حضیرت عیسیی )ع( دارد. در آییۀ 
ای؛ اما بر اساس معانی یاد شده ردهفرزند را در آغوش خود آورد، قومش به او گفتند تو چیز عجیب و بدی آو

نیز « فرزند»تر است. همچنین معنای مناسب« فریا»برای « میوه َرِحم یا ثمر َرِحم»های فوق معنای در زبان
َفَأَتْت ِبِه »ای؟ این با عبارت با سیاق سازگار است. به این صورت که به مریم گفتند تو با خودت فرزند آورده
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)و در حالی که او را در آغوش گرفته بود نزد قومش آورد( سازگارتر است. همچنین برخی از « .َقْوَمها َتْحِمُله.
انید،)راغب معنیا کیرده« ،سیاخته، نوسیاخته »در معنیای « مصینوعا»را بیه « فریا»شناسان و مفسران لغت

ی دارد. ( که این معنا با معنیای پیشینهادی قرابیت معنیای238؛ یزیدی، 9/85مصطفوی،  ؛635اصفهانی، 
نکته دیگر این که این موضوع در سوره مریم است و این گفتگو بین مریم و قیومش اسیت. از آن جیایی کیه 

کند و این اوج فصیاحت قیرآن را زبان حضرت مریم)س( آرامی بوده قرآن حکایت را با زبان ایشان بیان می
ی میورد بحیث بیه را در آییه« فرییا»ماند که رساند. با این توضیحات جایی برای ادعای صوما باقی نمیمی

ی ایشیان را اثبیات شناسی فوق خالف گفتیهاست؛ زیرا از ین طرف، پژوهش زباندانسته« دویدن»معنای 
کند و از طرف دیگر شرای  مریم)س( بالفاصله بعد از تولد حضرت عیسی)ع( به ایشان اجیازه دوییدن می

 داد. نمی
 نتیجه گیری

کّلم»ا درباره واژه های از بررسی ادعای غبریال صوم  رسیم:به این نتایج کلی می« فرّیاب »و « فلن أ
یکی از اشکاالت صوما، عدم بررسی معانی تمام مشتقات ین واژه در قرآن است. بیه عنیوان مثیال  -1

ای دیگر از سیوره میریم در آیه« نکّلم»کند که درباره واژه ادعایی را مطرا می« فلن أکلم»ایشان درباره واژه 
 چنین ادعایی را مطرا نکرده است. 

سیریانی و عبیری در  –هیای آرامییاشکال دیگر صوما، نادیده گرفتن تمام معانی ذکر شده برای واژه -2
اشیاره کیرده و « شرمنده بودن»فق  به معنای « کلم»هاست. به عنوان مثال برای ماده معاجم لغت این زبان

در زبیان عربیی و سیریانی بیه معنیای « فیری»مچنیین واژه را نادیده گرفتیه اسیت. ه« صدمه زدن»معنای 
اند. گرچه با توجه بیه دهد احتماال از ین ریشه مشترک مشتق شدهبه کار رفته است که نشان می« شکافتن»

 سیاق آیه این معنا در آیه مورد بحث وجهی برای بیان ندارد.
ها پیش از ظهور اسالم برد این واژهدر اشعار جاهلی حاکی از کار« فری»و « کلم»های وجود ریشه -3

 ها پیش از نزول قرآن رواج داشته است. دهد این معانی در زبان عربی سالاست که نشان می
صوما در ارائه ادعای خود سیاق آیات را نادیده گرفته است و بعضی معانی ادعا شده از طیرف وی،  -4

 «.فرّیا»ره معنای واژه کند مانند ادعای صوما دربامفهوم آیه را نامعقول می
های آفرو آسیایی و هند و اروپایی، معنیای عظییم و در زبان« فری»با توجه به بررسی معنای ریشه  -5

رسید. عجیب که از سوی بعضی مفسرین و لغویون برای این واژه عنوان شده اسیت صیحیح بیه نظیر نمیی
جمله معانی پرکیاربرد در ایین ریشیه در از « فرزند جدید»شناسی حاکی از آن است که معنای شواهد زبان

کیه « مصینوعا»های مختلف است. گرچه ظاهرا این معنا در زبان عربی به کار نرفته است، اما معنیای زبان
اند با این معنا قرابت معنایی دارد. بیدین صیورت کیه امیری کیه بعضی لغویون و مفسرین به آن اشاره کرده
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