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چکیده
زبــان عبرانیــان مهــاجر و تبعیدشــده بــه ایــران ،در دو مرحلــه تغییــر کــردهاســت :اوّل ،در دورة
هخامنشی ،از عبری به آرامی و سپس ،در دورة اسالمی ،از آرامی به فارسی .بدین ترتیب ،زبـان
ادبیات دینی عبرانیان نیز به موازات این تغییر ،متحـول شـدهاسـت؛ در تحـول اوّل ،متـون دینـی،
بویژه تورات ،از عبری به آرامی و در تحول دوم ،از آرامی به فارسی ترجمه شد .در هرکدام از
این تحوالت ،زبان قبلی بر ادبیات بعدی تأثیر گذاشت .در این مقاله ،تـأثیر ترجمـههـای آرامـی
عهد عتیق که به ترگوم مشهور است ،بـر ترجمـههـای فارسـی عهـد عتیـق و متـون دینـی دیگـر
بررسی خواهدشد و خواهیمدید که این تأثیر ،در حد قرضگیری تعـدادی واژه اسـت .از آنجـا
که عبری و آرامی از یک خانوادة زبانی هستند ،در مرحلة بعد با این سؤال اصلی روبهرو هستیم
که آیا این لغات آرامی ،ارتباطی با معادلهای عبری خود دارند؟ از آنجا کـه پاسـخ ایـن سـؤال
مثبت اسـت ،مشـخص مـیشـود کـه جایگـاه زبـان عبـری ،همچنـان بـرای عبرانیـان جایگـاهی
تأثیرگذار است .بهعالوه ،در این مقاله بررسی میشود که این لغات ،بیشـتر در چـه حـوزههـایی
قراردارند .خواهیمدید که اغلب این لغات ،در حوزة امور دینی و بـویژه فقـه و الهیـات هسـتند.
البته تعدادی لغت نیز از حوزههای عمومی ،وارد ادبیات دینی فارسی -عبرانی شدهاست.
واژهها

کلید  :زبان آرامی ،عبرانیان ایران ،عهد عتیق ،فارسی -عبری ،لوتری.

 - 1استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه بیرجندhd_noruzi@yahoo.com :
 - 2استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه بیرجندkolsoomghorbani@yahoo.com :
تاریخ دریافت مقاله1393/6/30 :

تاریخ پذیرش1393/10/15 :
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 -1مقدما
ادبیات دینی به مجموعه آثاری گفتهمیشود که به متون مقدس و ترجمه و تفسیر آنها،
گفتههای بزرگان دین و ترجمه و تفسیر آنها ،احکام دینی ،نعت و ستایش خداوند و
بزرگان دین ،راز و نیاز و ستایش پروردگار و مانند آن ارتباط داشتهباشند.
در دورة اسالمی ،ادبیات دینی در ایران ،شامل ادبیات دینی اسالمی ،مسیحی ،زردشتی
و یهودی میشود (در مورد ادبیات دینی پیش از اسالم ،ر.ک :.بنونیست 3-10 :1386 ،و
گلزار)1391 ،؛ البته بیتردید ،ادیان دیگری مانند دین مندایی ،مانوی ،بودایی و فرقههای
بیشماری از ادیان مختلف ،مانند فرقههای اسماعیلیه ،قرامطه ،نقطویه ،یارسان و مانند آنها
نیز در ایران وجود داشتهاند امّا مقصود ما ،تنها ادیان بزرگ و الهی است .همگی این ادیان
برای اینکه تا حدی نیازهای پیروان خود را تأمین کنند ،بهناچار ،بخشی از ادبیات دینی خود
را به زبان فارسی ضبط کردهاند امّا زبان فارسی پیروان این ادیان ،تا حد زیادی از زبان
مقدس آنها نیز تأثیر پذیرفتهاست.
زبان عربی که زبان مقدس دین مبین اسالم است ،تأثیر شگرف و بسیار عمیقی بر همة
گونههای زبان فارسی برجایگذاشت؛ این تأثیر ،بیتردید بر گونة رسمی و ادبی فارسی که
شامل ادبیات دینی اسالمی نیز میشود ،بسیار بیشتر از زبان فارسی روزمره و عوام است.
شاهد این مدعا نیز کتابهای تفسیر و مانند آن است .به همین ترتیب ،در مورد ادبیات
دینی مسیحی و زردشتی نیز میتوان تأثیر زبان مقدس آنها را بر ادبیات فارسی دینی آنها
مالحظه کرد؛ برای مثال ،در ترجمة فارسی کتاب «دیاتسارون» ( )Diatessaronکه
ترجمه و خالصهای از چهار انجیل مسیحیان است ،میتوان تا حدودی تأثیر زبان کتاب
مقدس ،یعنی سریانی ( ،)Syriacرا مشاهده کرد امّا مثال واضحتر در مورد ادبیات فارسی
زردشتی است که در آن ،زبان کتاب مقدس ،یعنی اوستایی و پهلوی ،تأثیر بسیار عمیقی بر
ادبیات فارسی زردشتی برجایگذاشتهاست .نمونههای این تأثیر را میتوان در زرادشتنامة
بهرام پژدو ،ارداویرافنامه از همو و روایات داراب هرمزدیار مشاهده کرد امّا در مورد
ادبیات دینی یهودی ،مسئله قدری پیچیدهتر است.
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 -1-1بیان مسئلا
ادبیات دینی عبرانیان ،مانند هر قوم و ملت دیگری ،با کتاب مقدس آنان ،یعنی تـورات،
پیوند خوردهاست .توراتی که امروزه در دست است ،شامل اسفار خمسه (کتب پنچگانـه) و
سیوچهار بخش دیگر (یک صحیفه ،یـک سـفر و سـیودو کتـاب) اسـت .اسـفار خمسـه،
بخش اصلی تورات است که به گفتة یهودیان ،بر حضرت موسـی نـازل شـده و سـیوچهـار
بخش دیگر ،شامل تاریخنگاری ،گفتهها ،نصایح و ادعیة بزرگان دین یهود است که بعـداً و
بهتدریج به تورات افزودهشدهاست .زبان اصلی این کتاب در زمان نزول اسـفار خمسـه و در
بخشهای سیوچهارگانة بعدی ،عبری بودهاست.
زبان اصلی اقوام عبرانی و منسوبین آنان ،مانند بنی اسماعیل ( )Beni-Ishmaelو بنـی
مدین ( )Beni-Midinنیز پیش از تبعید و مهـاجرت بـه ایـران ،عبـری ( )Hebrewبـوده
(ولفنســون )74 -73 :2001 ،امّــا پــس از تبعیــد و مهــاجرت ،1جــای خــود را بــه آرامــی
( )Aramaicدادهاســت .آرامــی در ایــن دوران ،بــهعنــوان زبــان میــانجی ،در امپراطــوری
هخامنشی رایج بودهاسـت (در ایـن مـورد ر.ک)Cowley, 1967: XV :.؛ البتـه ارتبـاط
زبان عبری و آرامی ،بسیار قدیمتر از این زمان است .در ادبیات عبری باستان ،یـک عبـارت
آرامی در سفر پیدایش ،باب  ،31آیة  ،47در مکالمة یعقـوب ( )Jacobو البـان ()Laban
دیدهمیشود .این عبارت ،اولین تأثیرات زبان آرامی بر زبان عبری را نشان مـیدهـد( .بـرای
نمونههای دیگر ،ر.ک :.ترجمة کتاب مقدس :کتاب دوم پادشـاهان18 :؛ اشـعیا )11 :36 :بـا
این حال ،روشن نیست که به چه دلیل پس از مهاجرت و تبعید ،زبان عبرانیان کالً به آرامـی
تغییر کردهاست .شاید یکی از دالیل آن ،ارتباط خویشاوندی عبرانیان و آرامیـان باشـد( .در
این مورد ،ر.ک :.سفر پیدایش 23 :10 :و  21 :22و  13 :14و سفر تثنیه 5 :26 :و Bacher,
 )1906: 68بههرحـال ،از حـدود  300قبـل از مـیالد ،ظهـور قدرتمنـد زبـان آرامـی را در
ادبیات دینی عبرانیـان مـیبینـیم( .در ایـن مـورد ،ر.ک :.عـزرا 6 -1 :5 ،22 -8 :4 :و :7 ،12
 26 -12و  18 -13 :6 ،5 :5 ،23 :4و دانیال )28 :6 ،4 :2 :آنچـه بـیش از همـه آرامـیشـدن
اقوام عبرانی را نشان میدهد ،ترگومها ( ،)Targumیعنی نسخة آرامـی عهـد عتیـق اسـت.
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ترگومها در مدت کوتاهی پـس از «صـحیفة عِـزرا» نوشـتهمـیشـود .وجـود ترگـوم ،اثبـات
میکند که در آن زمان ،مردم دیگر زبان عبری را نمیدانستهاند و برای خواندن عهد عتیـق،
به نسخة آرامی آن نیاز داشتهاند( .لوی )180 :1334 ،شرایط ادبیات دینی عبرانی ،تا دورة نو
بر همین منوال بود امّـا اطالعـات توصـیفی -تـاریخی مـا از تحـول ادبیـات عبرانـی در دورة
اسالمی ،بسیار اندک است .به دالیل نامعلومی پس از پیـروزی مسـلمانان در ایـران ،مجـدداً
عبرانیان زبان آرامی را رها کردند و به گویشهای ایرانی [و گونههـای زبـان فارسـی] رایـج
در محــل زنــدگی خــود (جنــوب غربــی ،مرکــز ،شــرق و مــاوراءالنهر) روی آوردنــد.
( )Yarshater, 1974: 454در این دوران ،ادبیات دینی عبرانیان ،اغلب به فارسی و به-
ندرت به آرامی نوشتهمیشـود( .سـهیم )280 :1384 ،مسـئلهای کـه در مـورد ادبیـات دینـی
فارسی یهودی وجود دارد نیز همینجاست زیرا کتاب مقدس آنان (تورات) ،به زبان عبـری
بوده و بعداً به آرامی و در مرحلة بعد ،به فارسی ترجمه شدهاست .بیتردید ،زبـان عبـری بـا
وجود متروکشدن ،تأثیر فراوانی بر ادبیات فارسی یهودی داشتهاست (در این مورد ر.ک:.
 )Paul, 2013امّا آیا زبان آرامی هم بر زبان دینی یهودیان تـأثیری داشـتهاسـت؟ در ایـن
مقاله خواهیمدید که پاسخ این پرسش ،مثبت است .لغـات آرامـی زیـادی بـه ادبیـات دینـی
فارسی یهودی وارد شدهاند امّا سؤال بعدی ،این است که با توجه به همخـانوادهبـودن زبـان
آرامی و عبری ،آیا لغات آرامی موجود در ادبیات فارسی یهودی با اصـل عبـری خـود نیـز
ارتباطی دارند؟ به عبارت دیگر ،آیا گزینش و ورود ایـن لغـات آرامـی ،تحـت تـأثیر اصـل
عبری این لغات بودهاست؟ سؤال اصلی مقالة حاضر ،همین است.
 -2-1پیشینة تحقیق
در حد جستجوی نگارندگان ،تا کنون در ایران تحقیقی انجام نشده که میزان تأثیر زبـان
مقدس ادیان دیگر بر ادبیات فارسی دینی آنها را روشن کند .به همین ترتیـب ،تحقیقـی نیـز
در مورد تأثیر زبان آرامی بر ادبیات فارسی یهودی انجام نشدهاست .البته با توجه بـه ارتبـاط
دیرینهسال زبان آرامی باستان با فارسی ،تحقیقاتی در این زمینه به انجام رسـیدهاسـت؛ بـرای
مثال ،میتـوان بـه پـژوهشهـای فارسـی جلیـل اخـوان زنجـانی 1369 ،و ماتسـوخ 1341 ،و
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پژوهشهای انگلیسی & Driver, 1957 Cowley, 1967 & Bowman, 1970
 & Lindenberger, 2003 & Ciancaglini, 2006اشـاره کـرد .در مـورد تـأثیر
زبان عبری بر فارسی نیز مقاله یا کتاب مستقلی وجود ندارد؛ تنها پاول در کتاب آخـر خـود
( ،)Paul, 2013در برخی مواضـع ،بـه تـأثیرات صـرفی و نحـوی زبـان عبـری بـر فارسـی
اشارههایی کردهاست .در کتاب اخیر گیندین ( )Gindin, 2014هم که شرحی اسـت بـر
تفسیر حزقیال ( ،)Ezekielدر دو یا سـه مـورد ،بـه لغـاتی اشـاره شـده کـه از آرامـی وارد
ادبیات دینی فارسی یهودی شدهاست و در مقاله به آنها پرداختهایم.
با توجه به اندکبودن پژوهش در این زمینه ،نگارندگان مقالة حاضـر در پـی آن هسـتند
که میزان تأثیر زبان آرامی را بهعنوان زبان کتاب مقدس یهودیان ،بر ادبیات فارسی یهـودی
و تأثیرپذیری آن را از زبان عبری ،مورد تحلیل قراردهد.
 -3-1ضرورت و اهمی

تحقیق

پاسخ به پرسش باال و تحقیق در این مورد ،از چند جهت ضـرورت دارد؛ نخسـت اینکـه
ادبیــات دینــی فارســی ،تــا کنــون آنگونــه کــه بایســته وشایســته اســت ،مــورد پــژوهش
قرارنگرفتهاست؛ برای مثال ،تا کنون تحقیق مستقلی دربارة تأثیر زبان عربی بر ادبیـات دینـی
فارسی اسالمی انجام نشدهاست و مقالة حاضر میتواند مقدمهای هرچند کوچک باشد برای
اینگونه تحقیقات .دودیگر ،اهمیتی است که تحقیق حاضر در حوزة زبـانشناسـی تـاریخی
فارسی دارد زیرا زبان فارسی ،با زبانهای متعددی رابطـه داشـتهاسـت .بـا تحقیقـاتی از ایـن
دست ،روشن خواهدشد زبان فارسی با هریک از این زبانها ،چگونه رابطهای داشـته اسـت.
سهدیگر ،اهمیتی است که مقاالتی از این دست در حـوزة جامعـهشناسـی و فرهنگـی دارنـد
زیرا متون ادبی ،یکی از مهمترین اسنادی است که نشان مـیدهـد جامعـة ایرانـی چطـور بـا
جوامع دیگر در پیوند بوده و چه عناصری از آنها گرفته و چه عناصری را به آنها دادهاست.
 -2بحث
در این بخش از مقاله ،به بررسی تأثیر زبان آرامی بر زبان و ادبیات فارسی عبرانیان ایران
خواهیمپرداخت .این تأثیر ،بهصورت کلی ،در دو شاخة مجزا قابل پیگیری اسـت :نخسـت،
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تأثیر زبان آرامی بر زبان و ادبیات لـوتری و دودیگـر ،تـأثیر زبـان آرامـی بـر ادبیـات دینـی
فارسی عبرانی.
 -1-2تأثیر زبان آرامی بر زبان و ادبیات لوتر
به نظر میرسد پس از اینکه عبرانیان زبان خود را از آرامی به فارسی تغییر دادند ،زبان و
ادبیاتی رمزی به نام «لوتری» یا «لوترایی» : lo-torah =( )Loterā’i( 2غیر تـوراتی ،غیـر عبـری

( ،)Yarshater, 1977: 2بین این اقوام پدید آمد که از ترکیب زبان آرامی ،عبری و فارسـی
شکل گرفتهاست .قدیمترین اطالع از این زبان و ادبیـات ،در «حـدودالعالم» آمـدهاسـت .در
این کتاب ،گفتهشده که مردم استرآباد ،به دو زبان لوتری و گرگانی صـحبت مـیکننـد .در
«لغت فرس» هم ذیل «لیت» آمدهاست :لیـت ،یـک نـوع گیـاه اسـت و در لـوترا بـه «کاکـل
ذرت» گفتهمیشود .سه شعر از کمال اصفهانی هم برای توصیف ایـن لغـت آمـدهاسـت .در
اشعار سوزنی هم دو لغت «زیف» به معنی زشت و «داخ» به معنی زیبا ،به زبان لـوتری نسـبت
دادهشده که در لوتری امروز موجود نیست )ibid, 1977: 2( .زبان لوتری ،زبانی آمیختـه
است؛ بدین معنی که ضـمایر ،صـفات و بسـیاری از اسـامی و پایـههـای فعلـی و همـینطـور
تعدادی از حـروف اضـافه سـامی (عبـری و آرامـی) اسـت ،درحـالیکـه پایانـههـای فعلـی،
پیشوندهای حالتی ( )Modal Prefixeو ضمایر پیچسبی ( ،)Suffix Pronounتعداد
زیادی از ادات ( )Particleو همـینطـور نحـو و سـاخت جملـه ،ایرانـی اسـت ()Ibid: 1
(بــرای نمونــههــا و توضــیحات بیشــتر در مــورد زبــان لــوتری ،ر.ک :.دومانیــان 1386 ،و
)Yarshater, 1977؛ بــه همــین دلیــل نمــیتــوان ادبیــات لــوتری را ادبیــاتی فارســی
بهحسابآورد امّا همانگونه که پیش از این گفتـیم ،زبـان آرامـی بـر ادبیـات دینـی فارسـی
عبرانی نیز تأثیرهایی گذاشتهاست که در بخش بعد به آنها خواهیمپرداخت.
 -2-2تأثیر زبان آرامی بر ادبیات دينی فارسی عبرانی
پس از اینکه زبان روزمرة عبرانیان ایران به فارسی تغییر کرد ،آثـاری در حـوزة ادبیـات
دینی یهود نیز به فارسی تألیف شد امّا همانگونه که زبان دینی اسالم ،یعنی عربی ،بـر زبـان
فارسی تأثیر شدیدی برجایگذاشت ،زبان آرامی نیز که زبان دینـی عبرانیـان بـود ،بـر زبـان
فارسی آنها تأثیرهایی داشت ولی تأثیر زبان عربی بـر زبـان فارسـی مسـلمانان بـا تـأثیر زبـان
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آرامی بر زبان فارسی عبرانیان ،تفاوتهایی نیز داشت .زبان عربی بر همة گونـههـای زبـان و
ادب فارسی تأثیر گذاشت؛ البته در گونة نوشتاری ،رسمی و ادبـی فارسـی کهـن ،واژههـای
عربی بیشتری استفاده میشود امّا زبان گفتاری فارسی نیز پر از واژههای عربـی اسـت .حتـی
زبان فارسی عبرانیان نیز مانند مسلمانان پر از واژههای عربی اسـت امّـا زبـان آرامـی تنهـا بـر
ادبیات فارسی دینی عبرانیان تأثیر گذاشت ،به گونهای که میتوان گفت در ادبیـات فارسـی
غیرِدینی عبرانیان ایران ،مانند اشعار شاهین شیرازی و بابا بن لطف ،هیچ عنصر آرامـی یافـت
نمیشود( .در این مورد ،ر.ک :.نتضر )14-17 :1352 ،در نامههـای شخصـی و قراردادهـای
برجایمانده از این اقوام نیز عنصر آرامی وجود ندارد امّا تأثیر زبان آرامی بـر ادبیـات دینـی
فارسی عبرانی نیز در حد قرضگیری واژگانی است ،به نحوی که تأثیر دیگری از این زبـان
در متون فارسی دینی این اقوام یافت نمیشود.
مهمترین بخش از ادبیات دینی فارسی عبرانی ،ترجمهها ،شرحها و اشعاری است که بـر
اساس عهد عتیق شکل گرفتهاند .لغات آرامی از دیرباز ،در این نوع ادبیات دینـی فارسـی و
بویژه در ترجمههای کهن عهد عتیق دیدهمیشود .این ترجمـههـا بـه متـون فارسـی -عبـری
تعلق دارند؛ یعنی متونی کـه بـه زبـان فارسـی و خـط عبـری ،بـه نگـارش درآمـدهانـد .ایـن
ترجمههای کهن عهد عتیق ،احتماالً بهعنوان منابع کمکی برای فهم مطالـب کتـاب مقـدس،
چه به زبان آرامی و چه به زبان عبری بهکارمیرفتهاست .دلیل کاربرد لغـات آرامـی در ایـن
متون ،این است که مترجمان و علمای عهد عتیق ،از خواندن متن اصـلی تـورات بـهصـورت
مستقل ناتوان بودهاند و به همین دلیل ،عهد عتیق را به واسطة ترجمههـای آرامـی آن ،یعنـی
ترگومها ،میخواندند؛ بنابراین ،در آن دوره ،زبان کتاب مقدسـی کـه در دسـترس و مـورد
اســتفادة علمــای عبرانــی بــوده ،آرامــی بــودهاســت« .نِحِمیــا» ( )Nehemiahدر یکــی از
بخشهای صحیفهاش مینویسد« :فرزندان ما دیگر نمیتوانند تورات را بـه عبـری بخواننـد».
(ترجمة کتاب مقدس :نحمیا )24 :13 :بدین ترتیب ،تورات در اصل ،به عبری بوده و سـپس
از دورة هخامنشی تا اوایل دورة اسالمی ،بهصورت ترگومهای مختلـف ،بـه آرامـی ترجمـه
شده و بعد ،در دورة اسالمی ،ترگومها از آرامی به فارسی ترجمه شدهاست .در نمونـههـای
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زیادی دیدهمیشود که مترجم برای توضیح یک لغت عبری ،از لغتی آرامی در متن فارسـی
کمک میگیرد؛ برای مثـالׁ« ،שיחי کونـد ،معنـی صـلوتا دارد )36 :24 :1 :PL( ».در ایـن
جمله ،مترجم برای توضیح یک کلمة عبری (ׁשיחי) ،از یک کلمة آرامی (صلوتا) ،در یک
متن فارسی کمک گرفتهاست .بدین ترتیب ،لغاتی آرامـی از ترگـومهـا وارد ادبیـات دینـی
فارسی عبرانیان شدهاست .گیندین ،وجود این لغات را دلیل این امر میداند که چنین لغـاتی
در زبــان روزمــرة عبرانیــان کــاربرد داشــته زیــرا در آن زمــان ،زبــان آنهــا کــامالً فارســی
شدهبودهاست ( )Gindin, 2014: 195امّا لغاتی که از آرامی وارد این نوع ادبیات دینـی
شدهاند ،چه نوع لغاتی هستند؟ آیا مترجمان سعی کردهاند که به اصل عبری تـورات وفـادار
بمانند یا اینکه یکسره لغات عبری را کنار نهاده و لغات آرامـی را در ترجمـههـای فارسـی
بهکاربردهاند؟ بیشتر لغتهایی که وارد این نوع ادبیات دینـی شـدهانـد ،از چـه حـوزههـایی
هستند؟
در ادامة مقاله ،نخست این لغات را از دیـدگاه شـکلی و ارتبـاط آنهـا را بـا اصـل عبـری
بررسی میکنیم .در مرحلة بعد ،بررسـی خـواهیمکـرد کـه ایـن لغـات ،از نظـر کـاربردی و
مفهوم ،بیشتر در چه حوزههایی جایمیگیرند.
 -3-2بررسی لغات آرامی در ادبیات دينی فارسی عبر

از نظر شکلی

بهطور کلی میتوان گفت لغات آرامیای که در ایـن متـون بـهکاررفتـهانـد ،از دیـدگاه
شکلی ،دو گروه هستند .1 :لغاتی که صورت آرامی آنها ،نزدیـک بـه اصـل عبـری تـورات
نیست؛  .2لغاتی که صورت آرامی آنها ،به اصل عبری تورات نزدیـک اسـت .در ادامـه ،بـه
بررسی هریک از این دو گروه خواهیمپرداخت.
-1-3-2گروه اول
در این گروه ،لغاتی جایمیگیرند که یا معادل عبری آنها ،بـا معـادل آرامـی آنهـا کـالً
متفاوت است یا در متن عبری تورات ،معادل ندارند و برافزودة متـرجم هسـتند؛ بـه عبـارت
دیگر ،در ترجمة فارسی عهد عتیق ،لغتی از آرامـی قـرض گرفتـهشـده کـه بـا اصـل عبـری
تورات ارتباطی ندارد یا اصوالً در اصل عبری عهد عتیق وجود نـدارد و در ترجمـة فارسـی،
برای روشنشدن معنی اضافه شدهاست .این لغات عبارتند از:
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 .1عفصا ’ :‘pṣمعادل عبری ندارد« :چونان بایـد کـو ننویسـند ب حیبـری کـو باشـد دروی
عفصا و قلقنتوس  ...وقیموس( ».نباید بـا جـوهری بنویسـند کـه در آن ،عفصـا و قلقنتـوس و
کیموس باشد) (« .)23 :5 :4 :PLعفصا» ،همان «مازو»ست .صورتهای موجود« :عفصـه» و
«عفــص»( .بــرای مثــال :میســری( )93 :1366 ،بــرای توضــیحات بیشــتر ،ر.کPayne- :.
 Smith, 1957: 422و  .2 )Oraham, 1943: 381کـیش  / kyšکـیچ  :kyčدر
ترجمة לאֻ ם  =( lʼumملت ،قوم و قبیله) (« :)Magil, 1905, 1: 63دو کیشهـا از ایمعـا
تو جودا شوده آیند و کیش از کیش پادیاوندتر باشد( ».دو قوم ،از تو متولـد مـیشـوند کـه
هریک ،از دیگری قویتر اسـت )23 :25 :1 :PL( ).و (« )11 :26 :Proو اینـان هنـد نـامهـا
ایشان بروستاقها ایشان  ...رییسان بکیچها ایشان( ».این نـام آنهاسـت در روسـتاهای آنهـا ...
[آنهــا] ریــیس قبیلــة خــود بودنــد( )16 :25 :1 :PV( ).بــرای توضــیحات بیشــتر ر.ک:.
 Asmussen, 1969: 99و سـرمس ،ج 267 :2و .3 )Civil, 2008, Vol. 8: 259

قطال  :qṭ’lدر ترجمة רוצח  =( rwṣḥقاتل)« :جودا کرد مشـه سـه شـهرها  ...بگـوریختن
بآنجا قطال ،آنچ بکوشد امهل اوی را ب ابی دانـش( ».موسـی ،سـه شـهر را معـین کـرد کـه
قاتلی که بهصورت غیرِعمد ،کسـی را بکشـد ،بـهآنجـا فـرار کنـد( )42 :4 :5 :PL( ).بـرای
توضـیحات بیشـتر ،ر.ک Jastrow 1903, Vol. 2: 1346 :و )Cook, 2008: 245
 .4شــبطا ’ : šbṭدر ترجمــة מטה ( mṭhنســل بازمانــده از هریــک از فرزنــدان یعقــوب):
«ابازیشما باشنداد مردی  ...بشبطایی  ...ساالر ب ایشما( ».در هریک از اسباط ،یکـی از شـما
ساالر باشد ،به همراه شما) (( )4 :1 :4 :PLبرای توضیحات بیشتر ،ر.کKlein, 1987: :.
 635و  .5 )Jastrow, 1903, Vol. 2: 1520صلوتا کردن  : ṣlwt’ krdnدر ترجمة
קרא ’ qrو יׁשא ‘ yšاز ׁשיחה  =( √šyḥhصــدازدن و گفــتوگــوکردن)« :آن هنگــاه
برایستید بصلوتاکردن بنام یوی( ».در آن هنگام ،بایستید به دعاکردن ،به نـام خـدا:1:PL( ).
 )26 :4و (( )8 :15 :Proبـــرای توضـــیحات بیشـــتر ،ر.ک Asmussen,1985: 2 :.و
 Mainz, 1980: 88و  Costaz, 2002: 302و Brinkman, 2004, Vol. 16:
 .6 )126شوقا  : šwqhدر ترجمة י ָריע ֹת صیغة جمعِ י ָריעָה  =( yry‘hچـادر (خیمـه) و
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پارچة کتان)« :و بردارنداد ازمر شوقهها آن مسکن و ازمر گویـان وعـده( ».و آن چادرهـایی
که در آن ساکناند و خیمهگاه عبادت را بردارنـد (PL:4:4:25) ).و)( (SoS:1:5بـرای
توضیحات بیشـتر ،ر.ک Ebeling, 1972: 9 :و  .7 )Oraham, 1943: 502زکوتـا

’ : zkwtدر ترجمة צדָ קָ ה ( ṣdqhصدقه و زکات)« :و تو را باشد زکوتا بحضـرت یـوی».
(و تو وظیقه داری در راه خداوند ،صدقه دهی( )13 :24 :5 :PL( ).برای توضـیحات بیشـتر،
ر.ک :.مشـــــکور ،1357 ،ج 334 :1و 116

1987:

 Payn-Smith,و

The

.)Landsberger, 1998, Vol. 21: 32
 -2-3-2گروه دوم
دراین گروه ،لغاتی جایمیگیرند که اصل عبری مندرج در تـورات ،بـا ترجمـة آرامـی
آنها از یک ریشه و از نظر آوایی ،بسیار نزدیک هستند ولی بااینحال ،معـادل آرامـی آنهـا،
در ترجمة فارسی وارد شدهاست:
 .1اَحسَنتا ’ / ’ḥsntاحسـنته ( ʼḥsnthدر مـورد تلفـظ نزدیـک «ا» و «ــه» انتهـایی ،ر.ک:
 Gindin, 2014, 32و نک )šbw‘t[’] :.در ترجمة دو لغـت دیـدهمـیشـود :الـف /در

ترجمة אחֻזת ( ’ḥuztدارایی و مایملـک) )8 :17 :1 :PL( :و «عزیـزی خردمنـدان احسـنته
گیرند و نادانان ابراز گیرند خواری( ».خردمندان ،دارای عزیزی شوند و نادانان ،خـواری بـه
میرا برند) ()35 :3 :Pro؛ ب /در ترجمـة חלקָ ה ( ḥlqhتکـه زمـین فـراز شـده ،بخـش،
نصیب و بهره)« :و قبول کرده آیـد ب اول ازآن اوی کسـی  ...در احسـنتای اوی باشـد( ».و
پذیرفتهشود چیزی که در اختیار وی (حاکم) باشد )21 :33 :5 :PL( ).ذکـر ایـن نکتـه الزم
است که در اسفار خمسة لندن אחֻזת  ،ḥztیک بار بهعنوان اسم خاص بهکاررفته و متـرجم
آن را  jwqyمعنی کرده که دلیل آن ،بر نگارنده کامالً مبهم است( .برای توضیحات بیشتر،
ر.ک .2 )Jastrow, 1903, Vol. 1: 40 :اوريتـا[ی] ] : ’wryt’[yدر ترجمـة دو
لغت دیدهمیشود :الف /در ترجمة ברית ( brytعهد و پیمان)« :انتقـان سـتانند از شـما ...
ابر آنچ بوگدشتید ابر اوریتا( ».از شما انتقام مـیگیرنـد  ...بـه دلیـل اینکـه از اوریتـا (عهـد و
پیمان) عدول کردیـد) ()25 :26 :3 :PL؛ ب /در ترجمـة תורה ( twrhقـانون و تـورات =
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کتاب قـوانین) « :بشـنوو ای پسـر مـن پنـد پـدر تـو و نـه فرامـوش کـونی اوریتـا 4مـادر تـو».
( )Mainz, 1980:73الزم است ذکر شود که در پاورقی (نسخة شمارة  ،)116ایـن واژه،
بهصورت  ʼyrytʼنیز ذکر شـدهاسـت( )idem( .بـرای توضـیحات بیشـتر ،ر.کBiggs :
 &…, 2010 Vol. 20: 253و .3 ) Gelb &…, 2004, Vol. 1, P. II: 318

شخینا /شخینا :šxynh/šxyn’ :در تفسیر حزقیال ،در ترجمة שבר ( šbrامید) بهکاررفتـه-
است« :مـن شـخینا هـوم 16 :4 :Ez( ».و  )...ولـی معنـای کلـی آن در گفتمـان دیـن یهـود،
حضور خداوند 2است« :شخینه من بنشاینوم در میـان اشـما( ».شـخینای مـن را نـازل کـنم در
میان شما( )11 :3:26 :PL( ).برای توضـیحات بیشـتر ،ر.کBrinkman &…1989: :
 116و  Civil, 2004, Vol. 17, P. 1: 148و شــاهنگیان 114-91 :1389 ،و
شـریعتمداری 128 -97 :1389 ،و  .4 )Umansky, 1986, Vol. 13, p: 236توسـفا

’ : twspمترجم در توضیح کلمة כלביא  klbyʼمـیگویـد« :دیـدن موفسـران کـی ایشـان
کاف כלביא را از اصل سخون گفتهاند و «ماده شیر» تفسیر کردهانـد .ایمـا چـونین ایـم کـه
کاف توسفاست .לביא ’ lbyنام نر شیر اسـت و از معنـی پـور دلـی و دلیـری اسـت .לביא
’ lbyبی کاف نام است )20 :33 :5 :PL( ».مترجم در مورد «انجـافتنی» (نـابود شـدنی) نیـز
مینویسد « :דומׁהאף תספא ] : hʼp tspʼ6dwm[yaچی علـف چیـزی هسـت انجافتـه
شودنی( )25 :24 :1 :PL( ».برای مثال ،علف چیزی است که تمام میشـود) דומׁ مخفـف
 ،dwmyaبه معنی برای مثال و لغتی آرامی اسـت کـه در همـة ترجمـههـای اسـفار خمسـه
دیدهمـیشـود( .بـرای توضـیحات بیشـتر ،ر.ک Seligsohn,1903: 280 :و Klein,
 .5 )1987: 694-5بشیرا ’ : bšyrدر ترجمـة בׁשר ( bšrبشـارت) .بسـامد ایـن لغـت در
متون بسیار باالست؛ برای مثال« ،گوسیل کردومی تـو را بشـادی و بشـیرا بـدف زدن و آواز
چنگ( )27 :31 :1 :PL( ».بـرای توضـیحات بیشـتر ،ر.کJastrow 1903, Vol.1: :.
 199و  .6 )Klein, 1987: 87بـ[ـیـ]ــــسرا ’ : b[y]srدر ترجمـــة בׂשר bsr
(گوشت)« :و گوسپند کی بخوراند ایما را بیسرا( ».و گوسفند که برای خوراک مـا گوشـت
فــراهم مــیکنــد )4 :11 :4 :PL( ).بســامد ایــن لغــت در متــون ،بســیار زیــاد اســت( .بــرای
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توضــیحات بیشــتر ،ر.ک :مشــکور 110 :1346 ،و  .7 )Ebeling, 1941: 22دوخــرا/
دوخرهکردن  : dwkrh/dwkr’ krdnدر ترجمة זכר ( zkrبهیـادآوردن ،ذکرکـردن):
«و انیز روا کی ایـن دوخـرا کـرد( )21 :1 :Ez( ».بـرای توضـیحات بیشـتر ،ر.کKlein, :
 .8 ) 1987: 198حگا ’ : ḥgدر ترجمـة חג ( ḥgحـج)« :حگـا داریـد ازمـر حگـا یـوی 7
روزگاران )39 :23 :3 :PL( ».در ترگوم انکلوس و بقیة ترگومها و تلمود هم صـورت ’ḥg
دیدهمیشود و هـم  .9 )Cook, 2008: 80( ḥgلیـوا ’ : lywدر ترجمـة לו ( lwجمـع:
לוים  : lwymالویان ،جمیع اوالد الوی (فرزند سوم یعقـوب) ،نسـل الوی)« :و شـهرهای
آن لیواان شهرها احسـنتای ایشـان )32 :25 :3 :PL( ».در ترگـوم انکلـوس ،صـورت «لیـواه»
عالوه بر «لیوی» (جمعِ  lywبا حذف  mاز پسـوند جمـع  )-ymدیـدهمـیشـودCook, ( .
« )2008: 139لیوا» همان «لیواه»  lyw’hاست کـه  hاز انتهـای آن افتـادهاسـت .10 .منـا

’ : mnدر ترجمة מן ( mnمن (در کنار سلوی)« :و اکنون جان ایما خوشـک شـود ،نیسـت
هیچ چیزی اال بمنا است چشمان ایمـا )6 :11 :4 :PL( ».در ترگـوم انکلـوس ،تنهـا صـورت
«منـا» دیــدهمـیشــود .11 )Cook 2008, 156( .نبــوات  : nbw’tدر ترجمــة נבואה
( nbw’hنبوت)« :بیارا رویها تو  ...و نبوات بی کـون« .)7 :4 :Ez( ».نبـوات» درنسـخههـای
دستنویس آرامی باستان دیدهمیشود )Gindin, 2014: 196( .دالیلی که گیندین بـرای
آرامیبودن این لغت ذکر میکند ،عیناً دالیلی است که در مورد «شبوعت» ذکر مـیشـود و
او ،این دو واژه را در کنار هم بررسـی مـیکنـد ( .12 )Ibidنـدرا ’ : ndrدر ترجمـة נזר
( nzrنذر)« :و ندرا کرد یعقوب ندرا بگوفتن اگر باشد امر خودای یار اباز مـن( ».و یعقـوب
نذر کرد و گفت اگر خداوند با من یار باشـد( )20 :28 :1 :PL( ).بـرای توضـیحات بیشـتر،
ر.ک .13 )Cook, 2008: 173 & Jastrow, 1903, Vol.2: 880:پسـحا ’: psḥ
در ترجمة פסח ( psḥعید پسح)« :و در  15هوم روز باین ماه پسـحا بحضـرت یـوی( ».و در
پـانزدهم ایـن مـاه پسحاســت )6 :23 :3 :PL( ).در ترگـوم انکلـوس و بقیــة ترگـومهـا ،هــم
صورت «پسحا» و هم «پسح» دیدهمیشود ( Cook, 2008: 227 & Jastrow, 1903,
 .14 )Vol.2: 1194پسوقا ’ : pswqدر ترجمـة פסוק ( pswqآیـه عهـد عتیـق)« :آگـه
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باش که این هم از جینس پسوقا( ».آگاه باش کـه ایـن هـم ماننـد آیـه اسـت)7 :14 :Ez( ).
(برای توضیحات بیشتر ،ر.ک .15 )Jastrow, 1903, Vol. 2: 1193 :قبرا ’ : qbrدر
ترجمة קֶ בֶר ( qbrقبر)« :غریب و سپنج من اباز اشما بدهید بمن احسنتا قبـرا:23 :1 :PL( ».
( )4برای توضیحات بیشـتر ،ر.ک Jastrow, 1903, Vol. 2 1313 :و Brinkman,
 .16 )1995, Vol. 13: 17روبـا ’ : rwbدرترجمـة רֺב ( robبسـیاری از « :)...روبـا
مردومان عاصی بودند )5 :33 :Ez( ».ایـن لغـت از ریشـة רבב  ،rbbبـه معنـی زیادشـدن و
همریشه با «ربش» در عربی ،به معنی افزودن چیزی است( .مشکور ،1357 ،ج( )273 :1بـرای
توضــیحات بیشــتر ،ر.ک .17 )Jastrow, 1903, Vol. 2: 1439 :شبوعتـــ[ـــا]
]’[ : šbw‘tدر ترجمة ׂשבועָה ( šbw‘āhسوگند)« :پا شبوعت اندر برد کـی ازیـر دسـتی
او باشد( ».به سوگند ذکر کند که زیر دسـت او باشـد« )13 :17 :Ez( ).بـه نـام اوی شـبوعتا
خوور« )13 :6 :5 :PL( ».شبوعت» درنسخههای دستنویس آرامی باستان

دیدهمیشـود

( )Gindin, 2014: 196ولــی صــورت پرکــاربردتر در ترگــومهــا و تلمــود ،صــورت
 šəbu‘āو  šəbu‘atāاسـت )Jastrow, 1903, Vol.2: 1511( .طبـق حـدس دوم
گیندین  šbw‘tحاصل تعامـل آرامـی ،عبـری و عربـی اسـت)Gindin, 2014: 196( .
 .18صــدقوت  : ṣdqwtدر ترجمــة צדקָ ה ( ṣdqāhعــدالت و راســتی)« :بــی نمــود آن
صدقوت کی پـا پـیش کـرد )11 :33 :Ez( ».گینـدین ایـن لغـت را از آرامـی ṣaddaqwt
مـیدانــد و اضــافه مــیکنــد کــه ایــن لغــت در آرامــی فلســطینی ،بــهصــورت  ṣdqwthنیــز
دیدهمیشود ( )Gindin, 2014: 195وی این لغت را در کنار  ،kšrwtلغـاتی مـیدانـد
که در اصل آرامی هستند ولی با حذف  h/āانتهایی عبری شدهاند ( )Ibidامّا کالیـن ،ایـن
لغت را عبری مـیدانـد؛ بـه نظـر وی ،ایـن لغـت از  ،ṣdqhبـهعـالوة پسـوند ( -wtتأنیـث)
سـاختهشـدهاسـت ( .19 )Klein, 1987: 541سـپیدا ’ : spydدر ترجمـة ספיד spyd
(ناله و زاریکردن)« :تو پا فیجی ما سپیدا کون( ».تو بـرای فاجعـه نالـه و زاری نکـن:Ez( ).
 )16 :24این لغت ،تنها در ترگوم و تلمود ،بـا سـه تلفـظ Jastrow, ( sapidā ، səpidā
 )1903, Vol. 2: 1013و  )Ibid, 985( sipədāو در اکّـدی ،بـهصـورت sapādu
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دیدهمیشود .20 )Klein, 1987:453( .صوره  : ṣwrhدر ترجمـة צרת ( ṣrtگردانـدن
و عوضکردن)« :و بدیه بسیم و صوره کون( ».آن را با نقره تعویض کـن) ()25 :14 :5 :PL
در ترگومها ،صورت فعلی ایـن لغـت بـا تلفـظهـای  ṣurā’ay ، ṣurāhو  ،ṣurāyayāبـه
معنی چرخاندن و تبدیلکـردن دیـدهمـیشـود (.21 )Jastrow, 1903, Vol. 2:1271

طال ’ : ṭlدر ترجمة טל ( ṭlشبنم)« :و بدهاد خودای از طال آسـمان )28 :27 :1 :PL( ».ایـن
واژه در ترگومها و تلمود ،بهصورت آرامی «طال» ( )Jastrow, 1903, Vol. 1: 535و
در اتیوپی و عربی ،بـهصـورت «طلـل» بـهکـارمیرود .22 )Klein, 1987: 244( .يبـوم

 : ybwmدر ترجمة יבמָ ה ( ybmāhبرادر شوهر)« :یبوم آن بشواد ابـر آن و بسـتاناد آن را
 ...بزنی و یبوم گیراد آن را )5 :25 :5 :PL( ».در صورتهای فعلی این لغـت درترگـوم ،دو
گونة  yybwmو  yibwmدیدهمیشـود ()Jastrow, 1903, Vol. 1: 560 & 561
که احتمال دارد این صـورت اسـمی ،از آنهـا گرفتـهشـدهباشـد .23 .بلبـولی /بلبـولکـردن
 : blbwly / blbwl krdnدر ترجمة בלל ( bllمشوش و در هم و بـرهمکـردن)« :بیـا تـا
آشکارا شویم و بلبول کونیم آنجا لفظ ایشان آنچ نه دریاوند مـرد لفـظ امهـل اوی( ».بیـا تـا
زبان آنها را آشفته کنیم به نحوی که سـخن یکـدیگر را نفهمنـد:1 :PL( )7 :11 :1 :PL( ).
( )9 :11در مورد ریشة ایـن لغـت ،ر.ک :مشـکور ،1357 ،ج 80 :1و The Gelb &…,
 )1998, Vol. 2:38در ترگومها و تلمود ،دو گونه برای این لغت دیدهمـیشـود :בִי ְלבֵל
ִ / biyləbelב ְלבֵל ( bilbelآمیختن و ویرانکردن) ()Jastrow,1903,Vol. 1: 171
و ַב ְלבֵל  .24 )Ibid( baləbelدارا ’ : d’rدر ترجمـــة דור ( dwrگـــاهی نیـــز דׁר
( ) dorنسل)« :و دارا 4اومین بازگردند( ».و نسل (گروه) چهـارم بازگردنـد:15 :1 :PL( ).
« )17دارا» از نظر تاریخی ،لغتی است مختص زبانهای سامی غربیJacobson, 2004,( .
( )Vol. 3: 115بـرای توضـیحات بیشـتر ،ر.ک Oraham, 1943: 118 :و Payne-
 )Smith, 1957:97صـــورتهـــای موجـــود :ترگـــومهـــا و تلمـــود dur :و durā
( ،)Jastrow,1903, Vol. 1: 289عربـی« :دار» (قبیلـه و جماعـت) (المنجـد:1996 ،
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 ،)229فارسی :در ترکیب «دارودسته» و متون :این داران و قوم کنعان در طاعت وی بودنـد.
(نسخة خطی قصص االنبیا 86 ،پ)
 -4-2تحلیل لغات آرامی در ادبیات دينی فارسی عبرانی
همان گونه که در باال ذکـر شـد 31 ،واژه از آرامـی وارد ادبیـات دینـی فارسـی عبرانـی
شدهاست .از این  31واژه 7 ،واژه ،یعنی حـدود  % 22.5واژههـای آرامـی ،بـا معـادل عبـری
مذکور در تورات ،از یک ریشه نیستند و شباهت آوایی نیز با هم ندارند امّا بقیة واژگان کـه
حدود  % 77.5است ،بـا معـادل عبـری مـذکور در تـورات ،از یـک ریشـه و دارای شـباهت
آوایی فراوان هستند .اغلب واژگان گروه اول ،معادلی نزدیک بـه عبـری ندارنـد؛ بنـابراین،
مترجم ناچار بودهاسـت واژهای را انتخـاب کنـد کـه دور از معـادل عبـری آن باشـد امّـا در
واژگان گروه دوم ،بـا اینکـه بعضـاً معـادل هـای آرامـی دیگـری نیـز وجـود داشـته ،متـرجم
معادلهایی را انتخاب کرده که با اصل عبری ،از یک ریشه باشند.
از نظر مفهومی ،در گروه اول ،تنها دو واژة (عفصا و شوقه) ،واژگـان عمـومی محسـوب
میشوند؛ از این دو واژه نیز اولی (عفصا) ،در حوزة نگارش ادعیه و نفـرینهـا و دومـی ،در
حوزة مکانهای مقدس و عبادتگاهها جایمی گیرند .در گـروه دوم نیـز از میـان  24واژه6 ،
واژه (توسفا ،بیسرا ،دوخرا ،روبا ،سـپیدا ،طـال) ،عمـومی محسـوب مـیشـوند؛ بنـابراین ،در
مجموع 22 ،واژة دیگر در حوزههای دیگر جایمیگیرند .در یک طبقهبندی کلی میتـوان
گفت این  22واژه ،در حوزة امور دینی قراردارند .حوزههای تخصصیتر هریـک از واژههـا
عبارتنــد از /1 :کــیش :نســلشناســی ،نســبشناســی و فقــه (از آنجــا کــه هریــک از اســباط
دوازدهگانة بنی اسرائیل ،در انجامدادن امور شرعی ،وظیفه و حقوق خاصی دارند و بهعالوه
در امر ازدواج و خون ،محدودیتهـای مهمـی بـرای عبرانیـان وجـود دارد ،نسـلشناسـی و
نســبشناســی ،یکــی از امــور مهــم فقهــی اســت)؛  /2قطــال :فقــه؛  /3شــبطا :نســلشناســی،
نسبشناسـی و فقـه؛  /4صـلوتا :الهیـات و فقـه؛  /5زکوتـا :فقـه؛  /6احسـنتا :فقـه؛  /7اوریتـا:
الهیات؛  /8شخینا :الهیات؛ بشـیرا :الهیـات؛  /9حگـا :الهیـات و فقـه؛  /10لیـوا :نسـلشناسـی،
نسبشناسی و فقه؛  /11منا :تاریخ ادیـان؛  /12نبـوات :الهیـات؛  /13نـدرا :فقـه؛  /14پسـحا:
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الهیات؛  /15پسوقا :الهیات؛  /16قبرا :فقه؛  /17شبوعتا :فقه؛  /18صدقوت :فقـه؛  /19صـوره:
فقه؛  /20یبوم :فقه؛  /21بلبـول :تـاریخ ادیـان؛  /22دارا :نسـلشناسـی ،نسـبشناسـی و فقـه.
بنابراین ،حدود  %71از واژگان آرامی بهکاررفته در ادبیـات دینـی فارسـی عبرانـی ،دینـی و
مربوط به الهیات ،فقه و تـاریخ دیـن هسـتند .از ایـن میـان 4 ،واژه (حـدود  ،)%18در حـوزة
نسلشناسی ،نسبشناسی و فقه جایمـیگیرنـد؛  8واژه (حـدود  ،)%36.5در حـوزة الهیـات
محض قراردارند؛  10واژه (حدود  ،)%45.5مربـوط بـه حـوزة فقـه هسـتند و  2واژه (حـدود
 ،)%9در حوزة اطالعات تاریخی دین قرارمیگیرند.
 -3نتیجاگیر
آنگونه که در مقاله آمد ،زبان عبرانیان و زبان کتاب مقدس آنهـا ،تـورات ،در ابتـدا عبـری
بودهاست .روشن نیست که از چه زمانی عبرانیـان ،زبـان خـود را از عبـری بـه آرامـی تغییـر
دادند امّا آنچه مسلم است ،زبان عبرانیان در زمان مهاجرت و تبعید به ایران ،بهشـدت تحـت
تأثیر زبان آرامی قرارگرفتهبوده ،به نحوی که زبان عبری ،بهتدریج کالً فراموش شدهاسـت.
در این مرحله ،کتـاب مقـدس عبرانیـان ،تـورات ،از عبـری ،بـه آرامـی ترجمـه شـدهاسـت.
ترجمههای آرامی تورات را ترگوم مینامند .در این مرحله ،تعداد زیادی لغـت عبـری وارد
ترجمههای آرامی تورات شد .پس از اسالم نیز به دالیلـی کـه روشـن نیسـت ،مجـدداً زبـان
عبرانیان ایـران ،بـه فارسـی رایـج در نـواحی سکونتشـان تغییـر یافتـهاسـت .در ایـن مرحلـه،
عبرانیان ،ترگومها را از آرامی به فارسی ترجمه کردند و در پی این ترجمـه ،تعـدادی لغـت
آرامی ،وارد ادبیات دینی فارسی عبرانیان شد .سؤال اصلی تحقیق حاضـر نیـز ایـن بـود کـه
لغاتی که از آرامی ،وارد ادبیات دینی فارسی عبرانیان شده است ،چگونه کلماتی است؟ آیا
ارتباطی با اصل عبری آنها دارد یا یکسره ترجمة آرامی تورات مدِنظر بودهاست؟ در پاسـخ
به این سؤاالت میتوان گفت که اوالً مترجمان ترگـومهـا از آرامـی بـه فارسـی ،عـالوه بـر
معادل آرامی ،معادل عبری کلمات را نیز مدِنظر داشتهانـد زیـرا بسـیاری از کلمـات آرامـی
(حدود  ،)%77.5بهگونهای در متن فارسی بهکاررفته انـد کـه بـا اصـل عبـری واژه ،از یـک
ریشه و دارای مشابهت آوایی فراوان هستند .بدین ترتیب ،به نظـر مـیرسـد کـه اغلـب ایـن
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لغات ،با توجه به اصل عبری آنهـا ،انتخـاب و گـزینش شـدهانـد و هنـوز زبـان عبـری بـرای
عبرانیان ،زبان مقدس محسوب میشدهاست؛ به عبارت دیگر ،با وجود تغییر زبان روزمره به
آرامی ،علما و مترجمان متون مذهبی ،همچنان نیمنگاهی به زبـان اصـلی ادبیـات دینـی ایـن
قوم ،یعنی عبری ،نیز دارند .اغلب این لغات ،متعلق به یک حوزة خاص ،یعنی مسائل و امور
دینی هستند .در حوزة مسائل دینی نیز میتوان گفت که موضوعات زیر ،بـه ترتیـب ،دارای
بیشترین اهمیت هستند :فقه ،الهیات ،نسلشناسـی و نسـبشناسـی ،تـاریخ دیـن؛ البتـه تعـداد
انــدکی لغــت نیــز در حــوزة عمــومی ،از زبــان آرامــی ،وارد ادبیــات دینــی فارســی عبرانــی
شدهاست .بههرحال ،آنچه مسلم است ،به نظر میرسد که عبرانیان ،زبان آرامـی را بـهعنـوان
زبان واسط و میانجی عبـری و فارسـی پذیرفتـهانـد و از آن ،بـرای شـرح و تفسـیر و ترجمـة
تورات سود بردهاند امّـا بـرای آنـان ،زبـان عبـری همچنـان جایگـاه و مرتبـة خـود را حفـظ
کردهبودهاست.
يادداش ها
 . 1در مورد تاریخ و شیوة مهاجرت و تبعید عبرانیان به یران ،به منابع زیر رجوع کنیـد ( Leob, 1977:
& )274 & Yarshater, 1974: 454
 .2در کتاب مقدس ،این حضور گاهی مادی است ،تا حدی که خداوند ،بر مشایخ و انبیا ظاهر مـیشـود
امّا در کتب منسوب به انبیا (نویئیم) ،بر تعالی و فراتربودن ساحت الهی از تمامی مخلوقـات تأکیـد مـیکنـد.
(شاهنگیان )92 ،1389
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