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 چکیده

قَـدْ َعَعـ َ    فَناداها مِنْ تَحْتِها أَالَّ تَحْزَنی»مفسران مسلمان در تفسیر آیه 
را بـه  « تَحتَـكِ »و « تَحْتِهـا »(، عبـارات  61)مـریم،  « رعبُّكِ تَحْتَكِ سعرِیًّا

« َـوی آ  »را عمدتاً به مَنـای  « سعرِیًّا»و واژه « زیر پای مریم»مَنای 
و در نتیجـه، ایـن آیـه را چنـین مَنـا       تفسیر کـرده « عیسی»و برخی به 

پس عیسی مادرش را از زیر پای او ندا  داد که: اندوهگین : »اندکرده
«   مباش؛ همانا پروردگار تو زیر پایت َوی آبـی پدیـد آورده اسـت    

، دو «آرامی از قـرآن -سریانیقرائت »کریستف لوکزنبرگ در کتا  
در ایـن آیـه را دارای ایـلی سـریانی دانسـته،      « سـریاا »و « تحت»واژه 
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مَنا کرده اسـت   « زادهحالل»و دوامی را به « هنگام زایمان»اوالی را به 
پـس، هنگـام زایمـان او    »از نظر وی، این آیه را باید چنین مَنا کـرد:  

تــو را حــالل  زایمــان مــریم را نــدا داد کــه: رــم مــدار، پروردگــارت
هـا از نظـر   در این مقاله، بـا بررسـی ایـن واژه   «  )مشروع( دانسته است

سـریانی، دیـدگاه لـوکزنبرگ     -زبان شناسیِ تاریخی تطبیقـیِ عربـی  
مورد نقد و بررسی قرار گرفته است  نویسندگان، بـا بررسـی مَـاَم    

ــه  ــه ایــن نتیجــه دســت یافت ــد کــه ســریانی، ب ــای  هــایبرداشــتان آق

نبرگ در تفسیر واژگان یاد شده، گزینشی و ریر دقیق اسـت  از  لوکز
رو، حتی مطـابق منـابس سـریانی نیـز دیـدگاه مفسـران مسـلمان بـر         این

 دیدگاه لوکزنبرگ ارَحیت دارد 

 

سریانی، کریستف لوکزنبرگ،  -قرائت آرامیهاي کلیدي: واژه

تطبیقـی،  واژگان دخیـ ، ِمـْن تَحْتِهـا ، سعـِریًّا، زبـان شناسـی تـاریخی        
    خاورشناسان

 

 مقدمه

ــا انتشــار کتــا 6444کریســتف لــوکزنبرگ در ســال   The Syro-Aramaic" م ب

Reading of the Koran A Contribution to the Decoding of the Language of the 

koran" ( تالش کرده سریانیِ قرآن، َستاری در رمزگشایی از زبان قرآن –قرائت آرامی )

ید از برخی آیات قرآن ارائه دهد  به نظر وی، بـا قرائـت و خـوانو موَـود از     تا قرائتی َد

 ـ  قرآن، نزدیك به یك چهارم آیات قرآن دارای ابهام است که باید بر اساس زبـان آرامـی   

 سریانی رمز گشایی شود  

عربی عصر نزول ساکنان مکه و  ـ  مهمترین ادله وی  بر این ادعا،  زبان مخلوط  آرامی 

عدم کتابت عربی در زمان نزول  و الگو بودن خط  سریانی  برای خط عربی اسـت  بـر ایـن    

اساس، وی مَتقد است مسلمانان بَدی قرآن را به زبان ایلی  نفهمیـده و از ایـن رو، قـرآن    

 نیاز به رمز گشایی دارد  
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ــا    ــی »بَــد از انتشــار کت ــرآنســریانی از  ـ  قرائــت آرام ــیالدی،  6444ســال  در« ق م

نویسنده این کتا  به راه افتاد؛ بطوریکه بسیاری بـه   هایدیدگاه دربارهمختلفی  هایواکنو

  تاکنون چند کنفرانس نیـز  برخاستندوی پرداخته، برخی نیز به تمجید از او  هایدیدگاهنقد 

و  6441لین در سـال  وی انجام شده است  از َمله کنفرانس بر هایدیدگاهدر زمینه بررسی 

  در مجالت و فضای مجـازی مطالـف فراوانـی نیـز     6441کنفرانس دانشگاه نوتردام در سال 

سـریانی   ـ   نقدی بر کتا  قرائت آرامیبه  توانمیدر نقد این کتا  نوشته شده که از َمله 

 Review Of Die syro-aramäische Lesart des Koran: Ein beitragzurقـرآن ) 

Entschlüssling der فنیکس ) رابرت از لوکزنبرگ بر نقدیو ( از فرانسوا دوبلواRobert 

R.Phenix هورنبی ( و کورنلیا (Cornelia B.Horn   اساتید دانشگاه سـنت تومـاس و )   نیـز 

قرآنی مسیحی؟ پژوهشی در پیشینه سریانی زبان »( با عنوان Daniel Kingنقد دانی  کینگ )

نوشته احمد محمد علـی  « القرآن و لغه السریان»و مقاله  «تف لوکزنبرگقرآن در کار کریس

 الجم  اشاره کرد  

آقای احمد الجم  که مختصری بحث کرده اسـت   َزبهسوره مریم،  61در مورد آیه 

  لوکزنبرگ بر اساس مبانی خود در زبان شناسـی تـاریخی تطبیقـی،    اندکردهبقیه ورود پیدا ن

سوره مریم، پرداخته و از آنها رمزگشـایی   61ت قرآن، از َمله آیه به بررسی شماری از آیا

شناسـان و  ، سـسس دیـدگاه لغـت   کنـیم میکرده است  ما ابتدا نظر وی را به اختصار گزارش 

مفسران مسلمان را خواهیم آورد و در پایان، به تحلی  دیـدگاه لـوکزنبرگ بـر اسـاس زبـان      

 شناسی تاریخی تطبیقی خواهیم پرداخت 

 

 سوره مریم 42گزارشی از دیدگاه لوکزنبرگ درباره آیه . 1

وی مَتقد است که مترَمان رربی نیز تحت تأثیر سـنت اسـالمی و مفسـران مسـلمان،     

ََدَ  َبكِدَِت ََتْتَدَِت َيد ِ  ا فَناداها ِمْن ََتِْتها َأالَّ ََتَْزين»آیه  ََ  ْْ سـسس او )احتمـاالً فرزنـدش( از    »را بـه  « قَد

، ترَمـه  «زیر )پایو( او را یدا زد: نگران نباش، خداوند زیر )پایت( نهری قرار داده اسـت 

  با این حال، باید گفت که این برداشت از آیه اشتباه است  باید این آیه را مطابق بـا  اندکرده
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فایله بَد از زایمانو  او را یدا زد: سسس بال»سریانی اینگونه ترَمه کنیم:  ـ  قرائت آرامی 

 ( Luxenberg, 6442, P.116« )نگران مباش، خداوند زایمان تو را حالل گردانیده است

به نظـر لـوکزنبرگ، علـت بـه خطـا رفـتن مسـلمانان، عـدم آگـاهی از مَنـای دو واژه           

را بـه   "تحـت "در زبان سریانی اسـت  تمـامی مفسـران و مترَمـان واژه      "سعرِیًّا"و  "تحت"

که این واژه نبطی است و مَنـای   کندمی  سیوطی هم از کرمانی نق  اندآورده "زیر"مَنای 

نزدیـك اسـت  امـا     "َنـین "سـریانی   ـنظر کرمانی به مَنای آرامی  رسدمیبطن دارد  بنظر 

آرتور َفری مَتقد است که این واژه )تحـت( در زبـان آرامـی، عبـری، سـریانی، عربـی و       

است  اما َفری به این نکتـه توَـه نکـرده کـه در      "زیر"حبشی یك ریشه دارد و به مَنای 

فاعـ   نقـو   توانندمیسامی حروف اضافه و قیود سه حرفی در ای  اسم هستند و  یهازبان

در زبان عربـی دلیلـی    "تحت"و مفَول هم بگیرند  در هر حال فقدان ریشه فَلی برای واژه 

ــوده و از ســریانی   ــر اینکــه ایــن واژه از واژگــان دخیــ  ب ــی شــده اســت  اســت ب وارد عرب
(Luxenberg, 6442, P.161 )   

taḥ)  ܬܚܬدر واقس، کلمه  t /عربی تحت( )taḥ t   /)tḥ ēt )–   که در عربی حـرف

nḥ)  ܢܶܚܬ از کلمه سریانیِ -تاس eṯ )–      مشـتق شـده    -کـه در زبـان سـریانی فَـ  اسـت

     (Luxenberg, 6442, P.161)است

( و مشــــتقاتو از َملــــه :  nhātā)   ܢܚܬܬܬܬܬ ســــریانی  –هرچنــــد واژه آرامــــی 

naḥ ܢܚܬܘܬ ،   nahhataܢܘܚܬ  tūṯ ā  ܡܚܬܬ و maḥ attā     به مَنـای َنـین

، ایـن واژه را در ایـن آیـه    "ای ، منشـا    تبار،"ولی از طریق مَانی دیگری چون  باشندنمی

، به مَنای از زیـرش یـحی    "من تحت"دانست  از این رو، ترکیف  "زایمان"باید به مَنای 

 است    "بالفایله هنگام زایمانو"و مَنای یحی ،  باشدنمی

نیسـت بلکـه   « از»در اینجا به مَنـای  « مِن»  حرف شودمیاین قرائت باعث انسجام متن 

است  گرچه این مَنـا در ادبیـات کالسـیك شـاهدی     « فوراً ، بالفایله»قید زمان و به مَنای 

زدیك رایج است، بطوریکه در گـویو رایـج، عبـارت    نعربی خاور  هایلهجهندارد اما در 

مِـنْ ویـولی قلـت    »، مَادل َمله «محعالَ ویولی قلتُ له: بالفایله بَد از رسیدنم به او گفت»

 است که به مَنای بالفایله است   "مِنْ = حال"است  به عبارت دیگر، در َمله فوق « له
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حـال  "در مَنـای   "مِـنْ نحتهـا  "را بایـد   "مِـنْ تَحتِهـا  "با توَه به مطالف فـوق ترکیـف   

  باشـد مـی  "اهـ والدتیا حال  تولیدهاحال "امروزی عبارت ، ایترَمهدانست  که  "وضَها

]لسـان    دلی  قرضی بودن واژه تحت از نحـت کـاربرد آن در لسـان الَـر  اسـت  گـر چـه       

 مَنــای ایــلی و اولــی آن را تراشــیدن، آورده امــا در توضــی  بیشــتر کلمــه هــای مســتَم  

 ]مشتقاتو ، به مَنای آرامی و سریانی نیز اشاره شده است   

آمده که در مشـتقات ایـن واژه مَـانیی    نحت در سریانی به مَنای نزل،  هابط واسف  ، 

  لسـان هـم در توضـی  واژه    شـود مـی چون ، پایین آمدن ، نازل شدن ، حقیر ، پسـت، دیـده   

نحیت به همین مَنا اشاره کرده، بطوریکه خرنق خواهر شاعر مَروف، طرفـه ]بـن عبـد ، در    

 بیت زیر سروده است: 

 و ذَوی الغِنى منهم بِذی الفَقْر          الخالِطینَ نَحِیتَهم بنُضارِهِمْ               

 "شـود میبیگانـه ای کـه داخـ  قـو    "لسان الَر  واژه نحیت را در این بیت بـه مَنـای   

اسـت و بـا    "قـوم خـال    "گرفته است، با توَه به واژه نضار که متضاد نحیـت و بـه مَنـای   

یـر از نحیـت   قرائن ذوی الغنی و ذوی الفقر کـه ایـن دو هـم متضـاد نـد، مَنـای پسـت و حق       

 ܢܚܝܬܬܬســریانی واژه اســت کــه از ـ  و ایــن درســت همــان مَنــای آرامــی  شــودمــیفهمیــده 

(naḥ ḥ it  یاnatit ،اقتباس شده است که در فرهنگ دسارس آمده است  مؤید این ادعا )

  ensāg) ܢܚܝܬܬذیـ  ایـن کلمـه اسـت کـه مـی نویسـد:          mannā)) توضی  فرهنـگ منَّـا  

naḥ ḥ īṯ  /naḥ īṯ  یَنی: نژاد پست ) 

: لئـیم الحسـف   اندآوردهلغت شناسان سوری هم با توَه به ترَمه عربی مشابه اینگونه 

وضـیس النسـف و همـین طـور فرهنـگ منَّـا       و النسف و الجنس، قلی  الحسف، وطیا االیـ ،  

(mannā واژه )ܢܚܝܬ (naḥ īṯ     را به مَنای نـازل و هـابط آورده اسـت )(Luxenberg, 

6442, PP.163،194)  
در توضی  دیگری از النحیته می نویسد: النحیته: الطبیَه التـی نُحِـتع علیهـا     لسان الَر 

االنسان  ای: قُِطس )سرشتی که انسـان بـر آن بنـا شـده اسـت( کـه احتمـااًل نُِحـتع از سـریانی          

naḥ īṯ a   قرض گرفته شد  این کلمه )نُحِتع( احتماالً هم آوای نَحعـتعnaḥ ata   ـ  آرامـی 

سریانی است و اعرا  بَدی مَنای تراشیدن را برایو فرض کرده و مطابق ایـن مَنـا لسـان    
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الَر  مَانی قطس شدن، تراشیده شده، بریده شده به اندازه، را می آورد  بـه عبـارت دیگـر،    

از این کلمه فهمیده شد  در هر حـال، از توضـیحات لسـان الَـر       "شک  داده شده"مَنای 

 (Luxenberg, 6442, P.191) یانی بودن این کلمه فهمیده نمی شود  سر –چیزی َز آرامی 

، هم در لسـان الَـر  و   «ِمدْن تتهدا»لوکزنبرگ با این مطالف نتیجه می گیرد که عبارت 

سریانی به مَنای زایمان است  منظورش این است که چون مَنای ای   ـ  هم در زبان آرامی 

مَنای زایمان و زاییـده شـده را    توانمیمده پس و منشا  در برخی مشتقات برای این واژه آ

از کلمه برداشت کرد  وی می افزاید قرآن در َای دیگـر بـرای تولـد و زاده شـدن از واژه     

/  6:66/  9:91دارد کـه در آیـات   « زایمـان »  اما فَ  وعضَسع اختصاص بـه  کندمیوعلَدع استفاده 

 آمده است   11:11/  11:11/  11:12/  91:11

در مَنای « تحت»قاب  تأم  این است که آیا قرآن نخواسته با به کار گیری واژه  مسأله

نزل و انزل آن هم فقط یك بار در قرآن، از َنبه دینی و تاریخ دینی، ارتبـاطی بـین زایمـان    

)تولد( مسی  و ریر طبیَی بودن آن یا به عبارت دیگـر مـاورا  الطبیَـی یـا الهـی و ملکـوتی       

neḥ ܢܚܬ   او )خدا ( بر قرار کند  فَ بودن این پسر ]عیسی et   ܐܚܬܬ و مشتقاتو ماننـد 

aḥ ḥ eṯ  سـریانی در مَنـای پـائین آمـدن کـاربرد دارد، نـه مَنـای زاده         ـ  در زبان آرامی

خـدا   دربـاره که او از آسـمان پـایین آمـده، و یـا      شودمیبطوریکه درباره مسی  گفته  شدن،

 که فرزندش را پائین فرستاده است    شودمیگفته 

نـازلَ مـی تـوان مَـانی زاده شـدن را یافـت        –با تحقیق در زبان آرامی برای فَ  نَـزَلَ  

کـه در مَنـای افتـادن اسـت مَنـای        npal  נפל( ذیـ  واژه  geseniusبطوریکه َسنیوز )

ده ای اسـت  متولد شدن را می آورد  وی توضی  می دهد که این واژه ]نحت  واژه فوق الَا

 (Luxenberg, 6442, P.199،191) .در مخالفت با فرایندهای منظم طبیَی

 

 دهنده مراد از ندا. 1-1

چه کسی بوده، آیا مراد از او نوزادی است که هنوز در رحـم  « ندا دهنده»باره اینکه در

سـفر  مریم است یا نوزادی است که از مریم متولد شده است، برخی از مسیحیان، با اشاره به 
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(  آمـده، احتمـال   Pseudo – Matthewحضرت مریم به مصر که در انجی  متّای اپوکریفا )

 (Luxenberg, 6442, P.191)دوم را برگزیده اند  

 مراد از واژه سریّا. 1-4

لوکزنبرگ آرای مفسران مسلمان و مترَمان رربی قرآن کریم در مورد مَنـای مـراد   

ند: مفسران اسالمی و مترَمان رربی بـرای ایـن کلمـه    را چنین گزارش می ک« سریاا»از واژه 

« رودخانـه عیسـی  »( که این رودخانه بـه  sariرودخانه، رودخانه ای به نام سری )مَانی نهر، 

انـد کـه ایـن کلمـه در     مَروف شده است، ذکر کرده اند  مجاهد و ضَحااك هم اظهار داشته

د بن َبیر بر آن است کـه ایـن کلمـه    زبان سریانی به مَنای رودخانه است  در حالی که سَی

 در زبان نبطی به مَنای نهر است   

(، بـه مَنـای ایـی  و    sari)عیسی( خود به مَنای سـری )  gesusاز سوی دیگر لغت 

« اسـری منـه  »برتر آمده است  از همین روست که ابن زید می گوید: چـه کسـی مـی توانـد     

 تر از عیسی( باشد  )شریف

به مَنای رودخانه باشد باید بـه َـای تَحتَـكِ )زیـر تـو(      « سریاا»ابن زید می گوید اگر 

همـین   61در آیـه  « وع اشْـرَبی  فَکُلـی »طبری هم با توَه به عبارت «  در کنار تو»گفته می شد 

سوره که مریم را امر به خوردن و آشامیدن کرده، واژه سریاا را رودخانه فرض کرده اسـت   

ن کلمه، ایترَمهرَمان رربی هم فقط پارت با قرار دادن عالمت سؤال در َلوی از میان مت

 (Luxenberg, 6442, PP.191،191)اظهار داشته که مَنای این واژه روشن نیست  

لوکزنبرگ می افزاید که ریچارد ب  در ترَمه خود از قرآن، به استناد سـخن طبـری،   

است، در حالی که طبـق نظـر برخـی از مفسـران مـی      را همان رود یا نهر دانسته « سریاا» واژه 

 "سـرا "توان به مَنای پیشوا، رهبر و َوانمرد باشد بطوریکه در لسان الَر  نیز ذی  مـدخ   

( ارَاع مـی  w.Rudolphهمین مَانی ارائه شده است  پارت هم در تفسیر خود به رودلف )

حضرت مریم به مصـر   دهد که مَتقد است محمد )ص( در این َا تحت تأثیر موضوع سفر

و بـر همـین     -( آمدهpseudo – Matthewکه در فص  بیستم متّای اپوکریفا ) -قرار گرفته 

 اساس، این مطلف را به داستان تولد عیسی منتق  کرده است   
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عیسای تازه متولد شده، با چهره بشّـاش در  »عبارت این کتا  اپوکریفایی چنین است: 

و می گوید: ای درخت خـم شـو و مـادرم را از     کندمیره آروش مادر، به درخت خرما اشا

میوه های تازه ات نیروی تازه بده     و همچنین از ریشه هایت که در زمین است آبی َاری 

سوره مریم بـه   61برخی از پژوهشگران  رربی در ترَمه آیه « ساز تا تشنگی ما را فرونشاند 

ط اساسـی برداشـت قرائـت یـحی  از دیـدگاه      اند  اما باید گفت شرعبارت باال توَه داشته

 زبان شناسی، خود متن قرآن است   

این که قرآن داستان سفر حضرت مریم را به مصر در این آیه به تصویر کشیده باشد با 

  تنها واژه درخت خرماست کـه در  باشدنمیتوَه به خود متن قرآن به هیچ وَه قاب  اثبات 

رائن دیگـر کـامالً متفـاوت اسـت  بـه عبـارت دیگـر،        هر دو عبارت آمده،  در حـالی کـه قـ   

تـا آبـی َـاری     کندمیهنگامی که طبق متّای اپوکریفا، عیسای نوزاد به درخت خرما اشاره 

اما  سازد، این منطقی است زیرا آنها در بیابان بودند و درخواست آ  برای رفس تشنگی بود 

 در قرآن در سوره مریم این چنین نیست  

ََادا إ ِلى "همین سوره 69مریم طبق آیه درست است که  اَءَهدا اْْ ِِ اْنَّْاََدِ  قاَْدْ   فَأََ ْْ د َِ

امـا ایـن درخواسـت بـه دلیـ        کنـد میآرزوی مرگ  " ِمِ  قَدْبَ  هْا َو كإْن إ َنْسياً َمْنِسي ا  ا َْْيَتين

ری ریـر  تشنگی نیست، بلکه آنچه او را ملول کرده بود طَنه های خـانواده اش بخـاطر بـاردا   

ِْر اْمد َ »همین سوره می گوید  61مشروعو بود، چنانکه در آیه  دَ  هدابإوَم مدا كداَم أَكإد ْْ ْْء   دا أإ أَ َيد
گویـد:  و همچنین احتماالً به همین دلیـ  بَـد از بـاردار شـدن، آیـه مـی      « كَِغي دا َو ما كانَدْ  أإِمدَتِ 

ْت كِِه َمكاناً َقِصي ا» َْ  «   فَانْدَتَب

و « او بیـرون رانـده شـد   »که باید مجهول ترَمه شود بدین مَنا کـه  نکته قاب  توَه این

ْت ِمدْن َأْهََِهدا »همین سـوره اسـت    11در آیه « ِمدن»مؤید آن حرف  َْ َواذْكإدْ  ِي اِْْكتَداِ  َمدْ َ َ ِلِذ انَتبَد
سریانی  ـ  ، که این قاعده در زبان آرامی کندمیاست که حالت مجهول را تأیید «  َمَكانًا َشدْ ِقي ا

رایج است، اما طبق نحو عربی ریر ممکن است  بنابراین بر اساس این قرائت، مَنای آیه این 

: مریم توسط خانواده اش بیرون رانده شد تا از طَنه طاعنان در امـان بمانـد؛ زیـرا او    شودمی

 مظنون بود که به طور ریر مشروع باردار شده است   
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نامزد یا همسری برای وی نیست، این تفسیر بیشتر با توَه به اینکه در قرآن یحبت از 

همین سوره قبـ    69مورد تأیید قرار گیرد  از این رو، طبیَی است که حضرت مریم در آیه 

از زایمان آرزوی مرگ کند  بنابراین سخنان نوزاد تازه متولد شده بـرای تسـالی مـادرش و    

   رفس اتهام از وی است، نه اینکه اشاره به رودخانه باشد

اسـتناد کـرده، بـه خطـا رفتـه      « وع اشْرَبی فَکُلی»طبری هم که در ذی  این آیه به عبارت 

توان گفت کـه فقـدان رـذا و آ  مـانس آشـامیدن مـریم بـوده بلکـه شـرایط          است؛ زیرا نمی

روحی وی دلی  این کار بوده است  با این توضی ، سـخنان فرزنـدش امیـدی بـه وی داد تـا      

 (Luxenberg, 6442, PP.191-114)کند  براحتی رذا و آ  می  

 

 سوره مریم 42دیدگاه مفسران مسلمان درباره آیه . 4

هیچ اختالف نظری دیده نمی شـود  امـا در   « تحت»در تفاسیر اسالمی در مورد مَنای 

این که مراد از ندادهنده چه کسی است، همینطور مراد از سریا چیست، اختالف نظر وَـود  

 دارد    

 

 دهنده از نظر مفسران مسلمان از ندامراد . 4-1

  عیسـی   6  َبرئیـ ؛  1در مورد این که مراد از ندادهنده کیست، دو قول وَـود دارد:  

در مورد دوم، قولی می گوید که عیسی در رحم مـادرش وی را نـدا داد و قـول دیگـر مـی      

 گوید عیسی بَد از تولد مادرش را یدا زد 

ی مَتقد است که َبرئی  حضـرت مـریم را نـدا    در میان مفسران، محمد بن َریر طبر

داده  است  وی در این باره چند قول را نیز حکایت کرده است  همچنین در تأیید ایـن قـول   

که حضرت عیسی )ع( تا زمانی که مادرش او را نزد قومو نیاورد  کندمیاز ابن عباس نق  

 ( 16و11، ص11، ج1116سخن نگفت  )طبری، 

یر دیگر انتشار یافته و بوضوح می توان دریافت که رالباً مـأخوذ  دیدگاه طبری در تفاس

، طبرسـی،  16، ص9، ج1142، زمخشری، 162، ص61، ج1164از آرا  اوست  )فخررازی، 

( طبرسی در مجمـس البیـان آورده اسـت: در    11، ص 19، ج1141، رازی، 23،ص1، ج1926



 میسوره مر 42 هیلوکزنبرگ از آ یآرام -یانینقد قرائت سر   01

 

ا شنید  و از زیـر آسـتینو بـه او    از ابن عباس آمده که َبرئی  سخن او ر "مِن تحتها"تفسیر 

،  11، ج 1926ندا کرد  برخی هم گوینـد َبرئیـ  از دامنـه کـوه او را نـدا کـرد  )طبرسـی،        

 ( 114ص

( 619، ص 2، ج1164انـد   )ابوحیـان،   برخی تفاسیر هم َبرئی  را با لفـ  قیـ  آورده  

شـده و در رحـم   مطابق گزارش طبری، برخی ندا کننده را عیسی گفته اند که هنـوز متولـد ن  

(  همچنین طبری این قول را نیز نق  مـی کنـد   16و 11، ص11، ج1116مادرش بود )طبری، 

 که حضرت عیسی بَد از تولدش مادرش را ندا داد )همان(   

به عیسی بر « ناداه»عالمه طباطبایی می گوید: سیاق می رساند که ضمیر فاع  در َمله 

را « مـن تحتهـا  »میان آمده است و این، ظهـور قیـد   می گردد نه به روح که در سابق نامو به 

چون با حال مولود نسبت بـه مـادرش در حـین وضـس حمـ  مناسـف تـر اسـت          کندمیتأیید 

(  مفساـران در تفسـیر ایـن عبـارت نیـز اخـتالف نظـر دارنـد         11، ص11، ج1921)طباطبایی، 

پـایین پـا، برخـی     بطوریکه در مدلول دقیق آن نظر واحدی ندارند  از ایـن رو، برخـی آن را  

را حال مولود « مِنّ تَحتها»پائین کوه و عده ای زیر آستین مَنا کرده اند  عالمه طباطبایی قید 

 نسبت به مادرش در حین وضس حم  مناسف تر می داند  )همان( 

 

 در تفاسیر اسالمی« سریّا»مراد از . 4-4

نظـر وَـود دارد: دیـدگاه    در تفاسـیر اسـالمی دو   « سعـریاا »در مورد مَنای مراد از واژه 

؛ 19، ص 11، ج1116نخست که بیشتر تفاسیر بر آن هستند، نهر و َوی آ  است )طبـری،  

بـه  « سـریاا »(  مطـابق نظـر دوم،   11، ص 11، ج 1921؛ طباطبایی، 11، ص1، ج 1111ثَالبی، 

است )همـان(  برخـی مفسـران، آن مـرد شـریف و بـزرگ را       « مرد شریف و بزرگ»مَنای 

انند  طبری نیز این تفسیر گزارش کـرده و آن را بـه ابـن زیـد نسـبت داده اسـت       عیسی می د

 ( 19ص  11، ج ،1116)طبری، 

 

 بررسی و نقد دیدگاه کریستف لوکزنبرگ. 3
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سـوره مـریم، بایـد بـه ایـن       61برای بررسی َامس دیـدگاه لـوکزنبرگ در مـورد آیـه     

 سؤاالت پاسخ داده شود:

 است؟« نحت»لوکزنبرگ می گوید، مََّر  ، آنچنان که «تحت»  آیا واژه 1

به کار رفته است؟ و اگر « بالفایله»در زبان عربی و سریانی به مَنای « مِنْ»  آیا واژه 6

 چنین باشد می توان همین مَنا را در این آیه نیز َاری دانست؟

 ؟شودمیمَنای )بالفایله بَد از زایمانو( فهمیده  "مِن تحتها"  آیا از عبارت 9

 به مَنای حالل زاده یا مشروع است؟« شریا»آیا واژه سریاا مَُعرَّ  واژه سریانیِ   1

سوره مریم با آنچه در انجی  متّای اپوکریفا در بـا  سـفر    61مایه آیه   آیا بین درون1

 حضرت مریم به مصر آمده، ارتباطی وَود دارد؟  

 

 بررسی واژه تحت. 3-1

 مـه تحـت چـون ریشـه عربـی نـدارد از واژه      چنانکه دیدیم لوکزنبرگ مَتقد است کل

nḥ ܢܶܚܬ» et » سریانی اقتباس شده است  در گزارشـی کـه در ادامـه خواهـد آمـد       –آرامی

که اینگونه نیست  در زبان سریانی دو فَـ  وَـود دارد کـه تقریبـا مَـانی       شودمیمشخ  

 ،نَـزَلَ "مَنای ( به tahataو تَحعتع ) (nahataیکسانی دارند؛ این دو فَ  عبارتند از نَحعتع )

   "إنحعدعرع، ذَلَّ

مشتقات هر کدام از این دو کلمه ذی  همان واژه آمده است  از ایـن رو، ایـن دو فَـ     

ضمن آن که در برخی مَانی یکسان هستند، اما در سـاختار و شـک  انـدکی بـا هـم تفـاوت       

taḥ ܬܚܬܬ دارند  واژه تحت در مَاَم سریانی ذیـ   t      آمـده و نـه ذیـ  ریشـهnḥ et   کـه

شناسان سریانی ادعا نکرده انـد کـه   لوکزنبرگ مدعی است  عالوه بر این، هیچ یك از لغت

tḥواژه  at  ازnḥ et ( مشتق شده است  فرهنگ منَّاmanna واژه )ܬܚܘܬ (tehat  را بـه )

tḥ)  ܬܚܬܬ و همچنـین  شودمیکه به ضمیر بارز اضافه  کندمیمَنا کرده و اشاره « زیر» ēt )

همچنـین فرهنـگ کاسـتاز     .(194، 1321ترَمـه کـرده اسـت )منَّـا،     « زیـر »مَنـای  را نیز بـه  

(Costaz هم )ܬܚܬ (tḥ ēt   ܬܚܬܝܬ آورده و واژه « زیـر »( را بـه مَنـای  (tahtāyā را )

 (   costaz, 6446, 943تحتانی و سفلی ترَمه کرده است  )
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 of the) - "القـدم "نکته قاب  توَه اینکه در توضـی  همـین واژه، از عبـارت بـاطن      

foot )sole -        به مَنای کف پا به عنوان شاهد استفاده کـرده اسـت )همـان(   ایـن توضـی

نشان می دهد مَنای مجازی که برای تحت در زبان عربی وَود دارد در زبـان سـریانی نیـز    

 منظور است   « مِنْ تحت»مستَم  است و در آیه ی مورد بحث نیز مَنای مجازی از 

tḥ) ܬܚܬاژه پین اسمیت نیز و ēt     را یك قید می داند و می گویـد بطـور درسـت بـا )

مـی   "زیـر ")مِنْ( می آید و با اشـکال مختلـف همگـی مَنـای      ܡܢ ) الم ( یا ܠحرف اضافه 

  smith. 1349, 111)دهد  )

الح را )رَِـ ( آورده و ایـن ایـط    reklu )) ܪܓܠ  پین اسمیت این کلمه را با واژه 

مان(  این عبارت پین اسمیت نشانگر آن است که مـوارد کـاربرد   همَنا کرده است )« زیر پا»

)رَِـ (   ܪܓܠ ܬ  این واژه در عربی و سریانی یکسـان اسـت  مضـافاً اینکـه آن را بـه کلمـه      

 اضافه کرده است که در قرآن کریم نیز در مواردی شاهد چنین کاربردی هستیم   

َْ اْْددداِدبإ َ َدد قدد»ایــن مــوارد عبارتنــد از:  دد َْ أَْو ِمددْن ََتْددِ  َأْم  ْ  هإ ِقكإ ْْ َْ َ ددْاكاً ِمددْن فَددد ََددَ  َ ََددْيكإ  َدْب
ََِت َإ َْ َو »(؛ 11)انَام، « أَْب ِقِه ْْ ْا ِمدْن فَدد َْ َ ََكَإد ِد َْ ِمدْن َبَك ْليدَ  َو مدا أإنْدِزََ لَِْدْيِه ْْباَو َو اْْنِ ْا اْتَّد َْ أَقدامإ د َو َْْْ أَندَّهإ

َِِهَ َإ مَ »(؛ 11)مائده، « ِمْن ََتِْ  أَْب ْْ ْا مدا    َد َْ َو  َددإدَْإ ذإوقإد َِِهد َإ َْ َو ِمدْن ََتْدِ  أَْب ِقِه ْْ ََْا إ ِمْن فَدد َإ اْْ  َدْغشاهإ
ْم َإ ََ َْ َْ تَد (  گفتنی است در این آیات تحت در مَنای مجازی به کار رفتـه  11)عنکبوت، « كإْنتإ

 است   

بنابراین روشن شد که این واژه در زبـان سـریانی واژه ای مسـتق  اسـت و بـر خـالف       

nḥ) ܢܚܬܬچه لوکزنبرگ ادعا کرده است هیچگـاه ذیـ  واژه   آن et    نیامـده اسـت  ممکـن )

است این دو فَ  در ای  یکی بوده و بر اثر تصحیف اینگونـه گردیـده باشـند ولـی وَـود      

« زیـر »واژه تحت در هر سه زبان عربی، عبری و سریانی دلیلی است که ایـن واژه در مَنـای   

( در اینکه این واژه آیـا ریشـه عربـی دارد یـا     61 ص، 6442احمد َم ، (سامی ای  است 

بیت شـَر از   164خیر احمد َم  می گوید : با پژوهشی که در شَر َاهلی انجام گرفت به 

 شاعر دست یافتیم که این واژه را بکار گرفته اند از َمله سخن عنتره که می گوید: 11

 ه الفع عامٍو ال تحت المعذَلَّ  فََعیْشكَُ تحتع ظ ّ الََِّزِ یوماً 

 یِحاحٌ حعشوُ َفنیها سعقامُ  لها مِنْ تحتِ بُرقَُها عیونٌ  
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 : که می گوید و سخن سَیه بن رریض

 و المیتون شرار مِنْ تحتع الثری  احیا ُ هم خزیٌ علی امواتهم  

با همین مَنا در اشَار َاهلی آمده اسـت  در بیتـی   « مِن»و همچنین این کلمه با حرف 

 َه آمده است: از مهله  بن ربی

 و حالتِ االرضُ فانجابعت بِمعنْ فیها    لیتع السما ع مِنْ تحتِها وع قََعتْ  

و چون به این کلمه در سه زبان عربی ، سریانی و عبـری بنگـریم در مـی یـابیم کـه در      

که سامی ای  هستند و نه فقط سـریانی   شودمیلف  و مَنا نزدیك به هم هستند و مشخ  

 یا نبطی   

taḥ =« تحت« =عربی  t   

taḥ =« ܬܚܬ=« سریانی  t   

taḥ=«  תחת =«عبری  at   ، (61و61ی ، 6442)احمد َم 

« زایمان کـردن »سریانی ذی  کلمه نحت هیچکدام مَنای  –با بررسی در مَاَم عربی 

ذکـر کـرده انـد     « افتادن، نازل شدن و فرود آمدن»اند، بلکه مَانی را برای این کلمه نیاورده

نمایانگر مَرَّ  بـودن ایـن   « نحت»لوکزنبرگ مَتقد است توضیحات لسان الَر  ذی  واژه 

 واژه است  از این رو، شَر خرنق خواهر طرفه بن عبد را شاهد می گیرد  

لیلـی اسـت بـر اینکـه ایـن      در پاسخ باید گفت همین استناد لوکزنبرگ به شَر خزنق د

واژه در قب  از اسالم بین اعرا  کاربرد داشته و آن را می شناخته اند و احتمال سامیِ ایـ   

آید این است که  اگـر ایـن واژه   ای که اینجا پیو میشود  مسألهبودن این کلمه تقویت می

در سریانی  است ولی« بریدن –تراشیدن »سامی ای  باشد چگونه مَنای ایلی آن در عربی 

افتادن و پایین آمدن؟ و چرا در برخی مشتقات، شباهت مَنایی اقلی دارند  مانند واژه نحیت 

 در شَر خرنق  

را بـه  « نحـت »در پاسخ به این سؤال، لوکزنبرگ مدعی است اعرا  بَدی مَنای واژه 

هـا نبایـد   تراشیدن و بریدن سوق دادند  باید پرسید منظور از اعرا  بَـدی کدامنـد  قطَـاً آن   

َْم ِمدَن »ایـحا  حِجـر مـی فرمایـد:      دربارهاعرا  یدر اسالم باشند؛ زیرا قرآن  تإد ِِ ْا  َدْن َو كدانإ
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ْتاً آِمندن َِ كدإيإ تراشیدند که در امان بمانند( )حجـر،  هایى مىها خانهو ]براى خود  از کوه« )اْْلِبا

16  ) 

فَ  ینحتون در این آیه به مَنای تراشیدن است و بـر همـین اسـاس لغویـون و اعـرا       

بَدی این مَنا را از واژه فهمیده اند  اما این که آقای لوکزنبرگ با ایـن اسـتدالل کـه چـون     

در برخی مَاَم سریانی مَنای فرود آمدن از باال یا آسـمان بـرای ایـن    « نحت»در ذی  واژه 

ایمان کردن را به این واژه نسبت داده است، بسیار تکلّف بر انگیز به نظر واژه آمده، مَنای ز

سوره مـریم داللـت مـی کنـد کـه عیسـی در هنگـام والدت بـه          61می رسد  البته سیاق آیه 

    «  التحزنی »مادرش گفته باشد 

ناداهدا ِمدْن ََتِْتهدا َأالَّ ََتْدَزين "عالمه طباطبایی می گوید: از آنجا کـه َملـه    ََدَ  َبكِدَِت  ََ ََ  ْْ قَد
 شـود مـی آمده، استفاده « ِمِ  قَدْبَ  هْا َو كإْند إ َنْسدياً َمْنِسدي ا قاَْْ   ا َْْيَتين»بَد از َمله  "ََتَْتَِت َي ِ  ا

که مریم )ع( این َمله را در حین حم  یا بَد از آن گفته است که دنبالو بالفایله عیسـی  

« فناداهـا »ابوحیان اندلسی نیـز در ذیـ     (11ص  11ج  ،1921)طباطبایی، «  اَال تحزنی»گفت 

( 619، ص 2، ج1164گوید: و ناداها اَیْ: حاله الوضس، یَنی در حالت زایمان  )ابوحیـان،  می

نـه از طریـق واژه شناسـی     شودمیبنابراین، این گونه مطالف از سیاق و فحوای کالم فهمیده 

 تطبیقی   

نزول کـردن و پسـت شـدن کـه بـرای واژگـان       ، نکته دیگر آن که، مَانی پائین آمدن

که بـه مَنـای زیـر اسـت مـرتبط      « تحت»نحت و تحت آمده است، همگی به نوعی با مَنای 

 ، از این رو، ممکن است با این واژه نحت از تحت سریانی باشد نه بر عکس شودمی

  

 «من». بررسی واژه 3-4

را برای حرف مِنْ طبق گویو خاور نزدیك ]که احتماالً « بالفایله»لوکزنبرگ مَنای

منظورش سوریه و اطراف آن  ارائه داده است  بـا بررسـی کـه در مَـاَم سـریانی یـورت       

( manna( دقیقاً مَادل مَنای عربی است  فرهنـگ منَّـا )  ( )ازmin) ܡܢپذیرفت مَنای مِنْ 

ز َملـه : ابتـدای زمـان، ابتـدای مکـان،      ( شـانزده مَنـا ذکـر کـرده اسـت، ا     min) ܡܢبرای 
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منذ، ) بَد از اینکه و زمانیکـه( بیـان   تبَیض، تَلی ، فص ، بیان      و مَنای شانزدهم را مذ و 

 کرده است   

وی گوید در این حال )آنگاه که مِنْ مَنای زمانیکه بدهد( باید بَد از مِـنْ حـرف دال   

ــ ،  ــد  )منَّ ــ 911، 1321بیای ــیم کــه مَن ــی بین ــا  ( م ــارات منَّ ــوکزنبرگ در عب ــورد نظــر ل ای م

(mannāیافت ن )و اگر مَنای شـانزدهم را بسـذیریم در عبـارت مـورد بحـث )مِـنْ        شودمی

( بایـد بَـد از حـرف     mannāتحت( اگر مِنْ را زمان زایمان فرض کنیم طبق توضی  منَّـا ) 

   حرف دال بیاید که اینگونه نیست مِنْ

min l taḥ ) ܠܬܚܬ  ܡܢفرهنگ منّا عبارت  ta     را به مَنای مِن تحت و مِـن اسـف )

کـه مطـابق بـا     کندمیمَانی مختلفی بیان « مِن » ذکر کرده است  ) همان ( پین اسمیت برای 

مَانی مضبوط همین حرف در عربی است  قاب  توَه اینکه وی مِنْ را با کلماتی که نشانگر 

 ܡܬܢو « در سـمت راسـت  »( به مَنای  min yeminu) ܝܡܝܢ  ܡܢ َهاتند آورده از َمله:

 min)    ܰܓܳܒܬ  ܡܬܢو همچنـین  « در سمت چپ»به مَنای min  semulu)  )  ܣܡܠ  

kebu در َنفِ»(  به مَنای  »((smith,1349, P.611  

 پین اسمیت عالوه بر عبارت فوق برای مِنْ مَنای کنار را نیز می آورد و می گویـد      

  این مثـال اخیـر مـی توانـد بـا      (911ص ،همانار خود )( یَنی در کنmin dileh)ܕܝܠܗ ܡܢ

دانسته اسـت، مطابقـت داشـته    « در کنارش»را به مَنای « مِنْ تحتها»سخن ابن زید که عبارت 

باشد  در شَر مهله  بنِ ربیَه هم که از شَرای َاهلی است دیدیم که واژه مِـنْ بـا تحـت و    

مرتبـه   11فتـه، در  بـه کـار ر  « تحت»مرتبه واژه  11ضمیر بکار رفته است  در قرآن کریم که 

بالفایـله  » کـه مَنـای    شـود مـی قرین شده است  با این توضی ، مشخ  « مِن»اش با حرف 

شود و نـه از َنبـه   نه از َنبه لغت شناسی تأیید می« مِنْ تحتها » برای عبارت « بَد از زایمان 

 منقوالت تاریخی که در حکایات مربوط به زایمان حضرت مریم )س( وارد شده است   

 

 در قسمت دوم آیه« تحت». اشاره اي به واژه 3-3

َََ  َبكِدَِت ََتْتَدَِت َيد ِ  ا»در عبارت « تحت»لوکزنبرگ واژه  ََ  ْْ را نیز به مَنای زایمان می « َق

داند و نه به مَنای نهر و مَتقد است مفهوم ندارد که بگوییم زیر پایو یك نهـر قـرار دارد    
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لمه در مَنای مجازی به کار می رود کـه در اینجـا   همان طور که پیشتر گذشت گاهی این ک

نیز مَنای مجازی مراد است  در آیات دیگـری از قـرآن کـریم نیـز کلمـه تحـت در مَنـای        

 مجازی به کار رفته است 

ْا  َو اْمد ََأَت َضد»مثال، در آیه دهم سـوره تحـریم:    به طور َُد إوا اْمد ََأَت نإد َ َ  اَّْدهإ َمداَلً  َِّْدْ َن َك
ط   ْ ِن ِمْن ِ باِدنا صاِلَِْن   ْْإ َْ کـار رفتـه    در مَنای مجازی به« َت   بدْ ن»، عبارت    «كانَتا ََتَْ  َ ْب

 ( 991، ص 61تا، ج است )ابن عاشور، بی« در خدمت بودن»است که منظور از آن، 

ْلي َ »سوره مائده:  11همینطور در آیه   ْا اْتَّْْباَو َو اْْنِ َْ أَقامإ َْ  َو َْْْ أَندَّهإ ِد َْ ِمدْن َبَك َو مدا أإنْدِزََ لَِْدْيِه
ْم َإد ََ َْ َْ يداَء مدا  َد ِم ِمدْنهإ وم َو َكالد َْ َْ أإمَّد م مإْدَتِصد َْ ِمدْنهإ َِِه َإ َْ َو ِمْن ََتِْ  أَْب ِقِه ْْ ْا ِمْن فَد )و اگـر آنـان،   « َ ََكَإ

د، از   برپـا دارنـ  تورات و انجی  و آنچه را از سوى پروردگارشان بر آنها نـازل شـده ]قـرآن   

رو هستند، ولى بیشترشان آسمان و زمین، روزى خواهند خورد َمَى از آنها، مَتدل و میانه

 به چه مَناست؟«  رسدمین خوردنی از زیر پاهایشا» دهند( عبارت اعمال بدى انجام مى

مرتبـه   91قطَاً در این آیه هم مَنای مجازی مراد است  گفتنی است که واژه )تحـت(  

َو » سـوره زحـرف مـی فرمایـد:      11نشین شده است  به عنوان مثال در آیه هم «َندات»با واژه 
ْْمإ ي ندداد  ِم أَ َْددْيَ  ي ِفْ َ دد ْْ ََ  ددا قَددد ِمددِه قددا ْْ َِ اْ ََْتددابإ َنْدد ت ِمددْن ََتْددي قَد ِْ َْددَتإ ِمْصددَ  َو هدد «  أَ فَدد  تدإْبِصدد إوم مإ

َِ اْ ََْتابإ : » گویدکه فرعون می کنیممیمالحظه  ِْ یَنی این رودخانه ها از زیر « َنْد ت ِمدْن ََتْديه

 ،من می گذرد  بی شك مفهوم این عبارت این نیست که َویبارها از زیر پایو مـی گـذرد  

بلکه منظور اِشراف وی بر این منطقه است یا اینکه این َویبـار هـا از کنـار تخـت و بارگـاه      

؛ یـونس،  19رآن کریم )اعـراف،  در ق« تحت » وی می گذرد  در سه مورد از موارد کاربرد 

 (، این کلمه به ضمیر َمس مذکر اضافه شده است   91و کهف،  3

َْ »سوره یونس می فرماید:  3به طور مثال، در آیه  ْا اْصَّداِِلاِت  َدْهدْ ِه َإد َِ ْا َو َ  ِلمَّ اَّْدْ َن آَمنإد
َإ اْ ََْتابإ ي َْ َنْ ت ِمْن ََتِْتِه َْ كِإمياَِتِ نَّاتِ  َبكِدهإ )از زیر آنها( که ضمیر بـه اشـخاص بـر مـی     « اْنََّديَ ََ

گردد و در این آیه مسلماً منظور از کنارشان یا پائین ترشان در َریان است  فخـر رازی نیـز   

  (161،ص  61ج  ، 1164 به این مطلف اشاره کرده است )فخر رازی،
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یادآوری می شود چنانچه این موارد از قرآن را به عنوان شاهد آوردیـم یـرفاً بـه ایـن     

خاطر است که نویسنده در زبان شناسی مورد نظر خـود مـتن و سـیاق را شـرط اساسـی مـی       

 داند  

 «سریا». بررسی واژه 3-2

دیدگاه مفسران اسالمی در رابطه با واژه سریا گذشت اما لـوکزنبرگ  ایـ  ایـن واژه    

می داند و شریا را به مَنای حالل زاده دانسته است  با بررسی در مَـاَم سـریانی   « شریا » را 

به خطا رفتـه اسـت    « حالل زاده، مشروع » به  "سری"مشخ  گردید لوکزنبرگ در مَنای 

ܐزیرا پین اسمیت ذی  
ܳ

šǝ) ܫܪ rā    شرا( مَنای ح  کردن و سسـت شـدن را آورده اسـت/ 

(smith, 3091, P.805 ) 

ای چـون اطـالق،   ( مَـانی šrāyā) ܫܪܝܬ هم در توضـی    costaz)فرهنگ کاستاز )

در ایـن مَجـم عبـارتی کـه بـر       (costaz, 6446, P.916)تفریق، قطس و حعـ ّ را آورده اسـت    

تفریق، قطس حالل یا مشروع بودن داللت کند برای این واژه یافت نشد  بَالوه، واژه اطالق، 

نه بـر مشـروع بـودن  فرهنـگ منَّـا       کندمیداللت « َدا شدن و ح  شدن » و ح  همگی بر 

(mannā هم برای این کلمه )دومـین مَنـا را   مَنا آورده که اولین را حع ّ، نزل، سکن و  62

انح َّ، ذا  و سومین مَنا را انفك ضد انَقد و چهارمین مَنا را اُسِـه     و بیسـت و یکمـین    

 (  111ص، 1321)منَّا،  مَنا را حلَّ ، متضاد حعرَّمع، آورده است 

نکته قاب  توَه اینکه مَنای نزل و سکن که برای واژه حع َّ در مَـاَم سـریانی آمـده،    

: ابن احمد در توضی  حع َّ مـی گویـد    خلی  اندآوردهدقیقاً لغویون عر  هم ذی  واژه حع َّ 

نقیض المرتح      و المح  مصدر کالحلول و الح  و الحـالل و الحلـول و الحلـ :    المح ، 

( لسـان الَـر    61، ص 9، ج 1143لنازل     و المحله: منزل القوم )فراهیـدی،  َماعه الحال ا

 (  119،ص11، ج1111نیز همین مَانی را آورده است )ابن منظور، 

بنابراین مَنای اولیه این واژه همین است که خلی  ذکر کرده که در هر دو زبان عربـی  

مه به شمار مـی آیـد و از طرفـی    و سریانی یکی است  حالل بودن مَنای ثانوی برای این کل

 ,costaz) انـد  وردهبرخی از مَاَم سریانی ایالً مَنای حالل بـودن را بـرای ایـن کلمـه نیـ     

6446, P.916 ) 
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، سریانی ایـ  اسـت   «سریا » احمد َم  می گوید: من با لوکزنبرگ موافقم که واژه 

( را nahru) ܢܬܗܪܐ و مَنای نهر نمی دهد زیرا با تفحـ  در مَـاَم متَـدد سـریانی واژه    

برای رودخانه یافتم که هم از لحـا  لفـ  و هـم از لحـا  مَنـا بـا واژه نهـر در زبـان عربـی          

مطابقت دارد و نشانگر این است  که این واژه سـامی اسـت  همـانطوری کـه در عربـی واژه      

 سری را به مَنای رودخانه نیافتم   

ه به مَنای حـالل بـودن فـرض    ک« سریا » با این تفاوت که من با لوکزنبرگ در مَنای 

را بـه   ( šrāyā)  ܫܪܝܬ  کرده مخالفم زیرا این ادعا مستند به قاعده لغوی نیسـت کـه کلمـه   

šǝ) ܫܪܐمَنای حالل از فَ   rā )   بدانیم 

نکته دیگر اینکه فَ  حع َّ به مَنی حع َّ الشی حـالالً یَنـی یـار مباحـاً نیسـت بلکـه بـه        

است  از این رو، حع َّ در این َا به مَنای آزاده از بند اسـت و ایـن   « اطلق » و «  حعرَّر » مَنی 

موضوع در کاربرد این فَ  در اناَی  سریانی مشهود اسـت  نویسـنده اناَیـ  اسـم مفَـول      

sǝ)  ܪܐܫنکره  re ܝ ( به مَنای محلول و اسم مفَول مَرفه آن را ( به مَنای šaryā)  ܫܪܰ

( šaryā)  ܫܪܝܬ (   واژه 63ص، 6442المحلول آورده و نه به مَنای حالل )احمـد َمـ ،   

به این اعتبار است که شین در سـریانی مَـادل سـین در عربـی اسـت       شودمیکه ِ سعرِیًّا تلف  

ن است که در برخی موارد ایـن َـا بـه َـایی اتفـاق مـی افتـد  و بـه         ]البته منظور نویسنده ای

 مَنای اسم مفَول از فَ  حعرَّرع به مَنای المحرَّر است  

ِلْذ قاَْدِ  اْمد ََأتإ »سوره آل عمران ذکـر کـرده اسـت     91قرآن کریم این کلمه را در آیه 
ْبتإ َََْت ما ي َْ َْ اَم َب ك ِلينك َن َََديَ ُمإَ َّباً  َكْطين ِ  ُإ اْْ دَي زن عمـران کـه مـادر    « فَدَتَدبَّْ  ِمينك ِلنَََّت أَْنَ  اْسَّ

حضرت مریم )ع( است نذر کرد که فرزندش را که باردار بود معحَّرر به مَنای خال  بـرای  

خدا باشد، که چیزی از دنیا آن را به خـود مشـغول نکنـد  از طرفـی چـون ایـن نـذر َـز در         

نذر را در دخترش مریم ادا کرد و حضـرت عیسـی المحَّـرر    پسران  محقق نمی شد خدا این 

 (91-63ی  ،)خال  برای خدا( مَرفی شد تا نذر تحقق یابد  )همان

در هر حال ندا کننده هر کس باشـد نـاگریز بایـد بـا زبـان حضـرت مـریم )ع( سـخن         

َََ  َبِكَِت ََتْتَدَِت َيد ِ  َأالَّ ََتَْزين» بگوید تا قلبو با این کالم  ََ  ْْ آرامو یابد و بنابراین در ایـن  «    اَق

َا منظور از سریاا حضرت عیسی)ع( است  سعرِیًّا واژه ای سریانی ایـی  اسـت  ایـن واژه بـه     



 09   33، پیاپی12سال، دانشگاه الزهرا)س(« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی ـ پژوهشی 

 

)خال ( است و این برای قرآن عیـف نیسـت و از عربیـت آن چیـزی نمـی      « المحرَّر»مَنای 

)همـان(؛   شـود مـی  کاهد بلکه از َنبه های اعجاز لغوی قرآن است که با خود قـرآن تفسـیر  

ْبتإ َََْت ما ي»بدین یورت که در سوره آل عمران عبارت  َْ  آمده است  « ُمإَ َّباً  َكْطين ِلينك َن

اگر سؤال شود چرا قرآن به َای کلمه سریا از کلمه عربـی اسـتفاده نکـرده و نگفـت     

عربـی از   در« حعـرَّر »گـوییم کـه مَنـای فَـ      مـی «   تحرنی قد ََ  ربك تحتك محرّراًااَل»

شمول بیشتری برخوردار است هم به مَنای آزادی از بند و هم به مَنای آزادی از عبودیـت  

 و بندگی است  در حالیکه در زبان سریانی بین این دو مَنا فرق قائ  شده است   

که مَادل سریا در عربـی  ( šaryā)  ܰܫܪܳܝ ( و اسم مفَول آن  āšer)  ܫܪܐپس فَ  

ḥܚܬܬܪܪاســت بــه مَنــای آزادی از بنــد اســت و فَــ    arrar   ܡܚܬܬܪܪ  و اســم مفَــول   

mǝ ḥ arrar   که از لحا  لف  و مَنا مطابق عربی است به مَنای آزادی از بندگی اسـت و

به همین خاطر قرآن کلمه سریانی را به کار بـرده کـه زبـان حضـرت عیسـی )ع( و مـادرش       

کـه ایـن    شـود مـی نه های اعجاز لغوی قرآن است زیرا؛ در ایـن َـا تأکیـد    است  این از نمو

 (  91ص ،آزادی از تمام امور دنیوی است َز عبادت خدا )همان

بیان احمد َم  احتماالً دیدگاه کسانی که سعرِیًّا را در آیه مورد بحث حضرت عیسی  

ه در برخـی روایـات آمـده    و احتماالً هم به نوعی، مفهومی کـ  کندمی)ع( می دانستند تأیید 

  نگارنده مَتقد است سریا در ایـن آیـه بـا    کندمیکه منظور حضرت عیسی)ع( است روشن 

رودخانه بیشتر قاب  َمس است تا شخ ، زیرا گر چه باردار شدن حضـرت مـریم از طریـق    

مَجزه اتفاق افتاده ولی بقیه مراح  بصورت طبیَی روند خود را ادامه داده، بطوریکه آیـات  

(  قطَاً حضرت مریم بَد 69 مان ایشان را درد فرا گرفت )مریم:نیز اشاره دارد که هنگام زای

از زایمان برای شستن نوزاد و شستشوی خود به آ  نیـاز دارد  بنـابراین، احتمـال دارد اد     

 واالی قرآن مانس از یراحت این موضوع شده و به لف  )سریاا( بسنده کرده است   

ْت كِِه َمكاناً َقِصي ا" تغییر َمله مَلوم َْ به مجهول هـم وَهـی یـحی  نـدارد؛ زیـرا       "فَانْدَتَب

شده بودنـد همـان موقـس مـی      اگر خانواده مریم )س( از باردار شدن وی قب  از زایمان آگاه

ْْء  َو »گفتند  ِْر اْمد َأَ َيد دَ  هدابإوَم مدا كداَم أَكإد ْْ ْْدِ  َشدْيْاً َف ِ  دا   دا أإ َِ  ْْ نـه  « مدا كانَدْ  أإِمدَِت كَِغي دا ا َمْ َ إ ََْدد

اینکه بَد از آوردن عیسی )ع( نزد قومو و آگاه شدن قوم مریم از َریـان، ایـن سـخنان را    
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به وی بگویند  به عالوه، این ادعا که پیامبر موضوع سفر حضـرت مـریم )ع( بـه مصـر را بـه      

طـرح شـده   تولد عیسی )ع( ارتباط داده ادعایی است که فقـط توسـط پژوهشـگران رربـی م    

 است و هیچ مفسر اسالمی چنین ادعایی ندارد  

 گیري نتیجه

 بر نکات زیر به عنوان نتیجه این مقاله تأکید کرد  توانمیاز آنچه آمد 

ادعـا کـرده اسـت کـه     « آرامـی   ـ  قرائت سریانی » کریستف لوکزنبرگ در کتا    1

-ه اشـتباه آنهـا را واژه  بسیاری از آیات قرآن مشتم  بر واژه های سریانی است و مسلمانان بـ 

سـوره مبارکـه    61که از َمله این آیات، آیـه   اندکردههایی عربی فرض کرده و اشتباه مَنا 

 مریم است  

 ܢܚܬܬܬ»لــوکزنبرگ ادعــا کــرده اســت کلمــه تحــت ریشــه عربــی نــدارد و از واژه   6

nḥ et » ای   ،تبار»واژه در زبان سریانی به مَنای  سریانی اقتباس شده است  این –آرامی، 

دانسته است  این در حالی « زایمان » است، اما لوکزنبرگ در این آیه آن را به مَنای « منشا 

دو فَـ  َداگانـه   « tahata -تَحعـتع  »و «  nahata -نَحعـتع  » است که در مَاَم سـریانی،  

هستند  گرچه این دو فَ  در زبان سریانی دارای مَانی مشترکی هسـتند، امـا واژه تحـت در    

taḥ ܬܚܬ سریانی ذی  مَاَم t  آمده و نه ذی  ریشهnḥ et     که لوکزنبرگ مـدعی اسـت

 اند   مَنا کرده« زیر»( را به tehat) ܬܚܘܬفرهنگهای سریانی چون  منَّا و کاستاز، واژه 

در زبان سـریانی  « یاشر»همان « سریاا»گ ادعا کرده است که واژه همچنین لوکزنبر  9

šǝ) ܫܳܪܐاست که از ریشه  rā  )حـالل  »است  وی ایـن واژه را  بـه مَنـای    مشتق شده /شرا

ܐ گرفته است  بیشتر مَاَم سریانی ایال این مَنـا را بـرای کلمـه   « زاده šǝ) ܫܬܪܳ rā   )شـرا/

  با این حال، در برخی از مَاَم به این مَنا نیز در ضمن مَانی دیگر اشـاره شـده   اند وردهنی

است؛ بنـابراین  « مُحعرَّر»ای این کلمه به مَناست  برخی از پژوهشگران مسلمان نیز برآنند که 

در سوره آل عمران است  با این حـال، سـیاق آیـات    « محرّر » در سوره مریم، مَادل « سریاا»

سوره مریم با دیدگاه مفسران مسلمان سازگار است که سریا را عربی و به مَنای نهـر گرفتـه   

  اند

 



 20   33، پیاپی12سال، دانشگاه الزهرا)س(« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی ـ پژوهشی 

 

 منابع
 فوالدوند یمترَم: محمد مهد  قرآن کریم -

حقیـق: علـى   ،تروح المعانى فى تفسيیر القيرآن العظيیم   هــ،   1111سید محمود،  آلوسى -

 دارالکتف الَلمیه  :عبدالبارى عطیة، بیروت

دار  :روتیـ ، بالبحر المحيی  فيى التفسيیر   ق، 1164اندلسى ابو حیان، ، محمد بن یوسف،  -

  الفکر

  نا یب :َا یب ،ریوالتنو ریالتحرتا،  یعاشور، محمد طاهر، ب ابن -

، المحرر الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیزق،  1166عطیه اندلسى، عبدالحق بن رالـف،  ابن -

 الَلمیه دارالکتف  :روتیب

 دار یادر   :روتی، بلسان العربهـ،  1111منظور، محمد بن مکرم بن على،  ابن -

 :روتیـ ، بجواهر الحسيان فيى تفسيیر القيرآن    ق، 1111ثَالبى، عبدالرحمن بن محمـد،    -
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