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 چکیده
ــه ایــرانزبــان عبرانیــان مهــاجر و تبعید در دورة  ،لاســت: اوّمرحلــه تغییــر کــردهدر دو  ،شــده ب

زبـان   ،از آرامی به فارسی. بدین ترتیب ،در دورة اسالمی ،از عبری به آرامی و سپس ،هخامنشی

ل، متـون دینـی،   در تحـول اوّ  ؛اسـت به موازات این تغییر، متحـول شـده   ادبیات دینی عبرانیان نیز

از آرامی به فارسی ترجمه شد. در هرکدام از  ،از عبری به آرامی و در تحول دوم ،بویژه تورات

هـای آرامـی   تـأثیر ترجمـه   ،این تحوالت، زبان قبلی بر ادبیات بعدی تأثیر گذاشت. در این مقاله

یـق و متـون دینـی دیگـر     هـای فارسـی عهـد عت   بـر ترجمـه   ،عهد عتیق که به ترگوم مشهور است

گیری تعـدادی واژه اسـت. از آنجـا    در حد قرض ،دید که این تأثیرخواهیم و واهدشدبررسی خ

رو هستیم که عبری و آرامی از یک خانوادة زبانی هستند، در مرحلة بعد با این سؤال اصلی روبه

های عبری خود دارند؟ از آنجا کـه پاسـخ ایـن سـؤال     ارتباطی با معادل ،که آیا این لغات آرامی

همچنـان بـرای عبرانیـان جایگـاهی      ،شـود کـه جایگـاه زبـان عبـری     مشـخص مـی  مثبت اسـت،  

هـایی  بیشـتر در چـه حـوزه    ،شود که این لغاتدر این مقاله بررسی می ،عالوهتأثیرگذار است. به

بـویژه فقـه و الهیـات هسـتند.      و در حوزة امور دینی ،دید که اغلب این لغاتقراردارند. خواهیم
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 مقدما -1

ها، به متون مقدس و ترجمه و تفسیر آنشود که میدبیات دینی به مجموعه آثاری گفتها

ها، احکام دینی، نعت و ستایش خداوند و آنای بزرگان دین و ترجمه و تفسیر هگفته

 باشند. روردگار و مانند آن ارتباط داشتهبزرگان دین، راز و نیاز و ستایش پ

شامل ادبیات دینی اسالمی، مسیحی، زردشتی  ،ادبیات دینی در ایران ،در دورة اسالمی

و  3-10: 1386ر.ک.: بنونیست،  ،شود )در مورد ادبیات دینی پیش از اسالمو یهودی می

های ادیان دیگری مانند دین مندایی، مانوی، بودایی و فرقه ،تردیدالبته بی ؛(1391گلزار، 

امطه، نقطویه، یارسان و مانند آنها های اسماعیلیه، قرمانند فرقه ،شماری از ادیان مختلفبی

ی این ادیان تنها ادیان بزرگ و الهی است. همگ ،ا مقصود ماامّ اندنیز در ایران وجود داشته

ی خود بخشی از ادبیات دین ،ناچارای پیروان خود را تأمین کنند، بهبرای اینکه تا حدی نیازه

ان، تا حد زیادی از زبان ا زبان فارسی پیروان این ادیامّ اندرا به زبان فارسی ضبط کرده

 است. مقدس آنها نیز تأثیر پذیرفته

تأثیر شگرف و بسیار عمیقی بر همة  ،ستزبان عربی که زبان مقدس دین مبین اسالم  ا

تردید بر گونة رسمی و ادبی فارسی که بی ،این تأثیر گذاشت؛های زبان فارسی برجایونهگ

شود، بسیار بیشتر از زبان فارسی روزمره و عوام است. شامل ادبیات دینی اسالمی نیز می

در مورد ادبیات  ،های تفسیر و مانند آن است. به همین ترتیبشاهد این مدعا نیز کتاب

ر ادبیات فارسی دینی آنها توان تأثیر زبان مقدس آنها را بنیز می دینی مسیحی و زردشتی

( که Diatessaron) «دیاتسارون»در ترجمة فارسی کتاب  ،برای مثال مالحظه کرد؛

توان تا حدودی تأثیر زبان کتاب ای از چهار انجیل مسیحیان است، میترجمه و خالصه

تر در مورد ادبیات فارسی ا مثال واضحامّ (، را مشاهده کردSyriacمقدس، یعنی سریانی )

زبان کتاب مقدس، یعنی اوستایی و پهلوی، تأثیر بسیار عمیقی بر  ،ردشتی است که در آنز

نامة زرادشتتوان در های این تأثیر را میاست. نمونهگذاشتهبیات فارسی زردشتی برجایاد

ا در مورد امّ مشاهده کرد هرمزدیار نامه از همو و روایات داراببهرام پژدو، ارداویراف

 تر است. مسئله قدری پیچیده ،ی یهودیادبیات دین
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 بیان مسئلا -1-1

س آنان، یعنی تـورات،  با کتاب مقد ،مانند هر قوم و ملت دیگری ،ادبیات دینی عبرانیان

گانـه( و  اسفار خمسه )کتب پنچ است. توراتی که امروزه در دست است، شاملپیوند خورده

سـفار خمسـه،   ادو کتـاب( اسـت.   وبخش دیگر )یک صحیفه، یـک سـفر و سـی   چهار وسی

چهـار  ودیان، بر حضرت موسـی نـازل شـده و سـی    بخش اصلی تورات است که به گفتة یهو

رگان دین یهود است که بعـداً و  ها، نصایح و ادعیة بزنگاری، گفتهشامل تاریخ ،بخش دیگر

و در  نزول اسـفار خمسـه  . زبان اصلی این کتاب در زمان استشدهتدریج به تورات افزودهبه

 است.  وچهارگانة بعدی، عبری بودههای سیبخش

( و بنـی  Beni-Ishmaelمانند بنی اسماعیل ) ،زبان اصلی اقوام عبرانی و منسوبین آنان

( بـوده  Hebrew( نیز پیش از تبعید و مهـاجرت بـه ایـران، عبـری )    Beni-Midinمدین )

ــون، ــ (74 -73: 2001 )ولفنس ــاجرت  امّ ــد و مه ــس از تبعی ــای 1ا پ ــی   ، ج ــه آرام ــود را ب خ

(Aramaicداد )ــه. آرامــی در ایــن دوراناســته ــانجی، ب ــان می ــوان زب ، در امپراطــوری عن

البتـه ارتبـاط    (؛Cowley, 1967: XVاسـت )در ایـن مـورد ر.ک.:    هخامنشی رایج بوده

یـک عبـارت    ،تر از این زمان است. در ادبیات عبری باستانبسیار قدیم ،زبان عبری و آرامی

( Laban( و البـان ) Jacob، در مکالمة یعقـوب ) 47، آیة 31فر پیدایش، باب آرامی در س

)بـرای  . دهـد اولین تأثیرات زبان آرامی بر زبان عبری را نشان مـی  ،شود. این عبارتمیدیده

بـا   (11: 36؛ اشـعیا:  18: کتاب دوم پادشـاهان:  ترجمة کتاب مقدسر.ک.:  ،های دیگرنمونه

رانیان کالً به آرامـی  زبان عب ،چه دلیل پس از مهاجرت و تبعیدبه که روشن نیست  ،این حال

)در  .ارتباط خویشاوندی عبرانیان و آرامیـان باشـد   ،است. شاید یکی از دالیل آنتغییر کرده

 ,Bacherو  5: 26و سفر تثنیه:  13: 14و  21: 22و  23: 10ر.ک.: سفر پیدایش:  ،این مورد

قبـل از مـیالد، ظهـور قدرتمنـد زبـان آرامـی را در        300از حـدود   ،هرحـال ( به68 :1906

: 7، 12و  6 -1: 5 ،22 -8: 4، ر.ک.: عـزرا:  )در ایـن مـورد   .بینـیم ادبیات دینی عبرانیـان مـی  

شـدن  ( آنچـه بـیش از همـه آرامـی    28: 6، 4: 2و دانیال:  18 -13: 6 ،5: 5، 23: 4و  26 -12

یعنی نسخة آرامـی عهـد عتیـق اسـت.      (،Targum) هادهد، ترگوماقوام عبرانی را نشان می
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اثبـات   ،شـود. وجـود ترگـوم   مـی نوشـته « صـحیفة عِـزرا  »وتاهی پـس از  در مدت ک هاترگوم

 ،اند و برای خواندن عهد عتیـق دانستهکند که در آن زمان، مردم دیگر زبان عبری را نمیمی

، تا دورة نو ی عبرانیشرایط ادبیات دین (180: 1334)لوی،  .اندبه نسخة آرامی آن نیاز داشته

ـ  بر همین منوال بود تـاریخی مـا از تحـول ادبیـات عبرانـی در دورة       -ا اطالعـات توصـیفی  امّ

مجـدداً   ،بسیار اندک است. به دالیل نامعلومی پس از پیـروزی مسـلمانان در ایـران    ،اسالمی

فارسـی[ رایـج   هـای زبـان   های ایرانی ]و گونهعبرانیان زبان آرامی را رها کردند و به گویش

ــاوراءالنهر( روی آوردنــد        ــرق و م ــز، ش ــی، مرک ــوب غرب ــود )جن ــدگی خ ــل زن  .در مح

(Yarshater, 1974: 454) نی عبرانیان، اغلب به فارسی و بهادبیات دی ،در این دوران-

ای کـه در مـورد ادبیـات دینـی     مسـئله  (280: 1384)سـهیم،   .شـود میندرت به آرامی نوشته

به زبان عبـری   ،زیرا کتاب مقدس آنان )تورات( جاستنیز همینیهودی وجود دارد  فارسی

تردید، زبـان عبـری بـا    یاست. ب، به فارسی ترجمه شدهبوده و بعداً به آرامی و در مرحلة بعد

است )در این مورد ر.ک.: انی بر ادبیات فارسی یهودی داشتهتأثیر فراو ،شدنوجود متروک

Paul, 2013) ّاسـت؟ در ایـن   زبان دینی یهودیان تـأثیری داشـته   بر ا آیا زبان آرامی همام

ت دینـی  دید که پاسخ این پرسش، مثبت است. لغـات آرامـی زیـادی بـه ادبیـا     مقاله خواهیم

بـودن زبـان   خـانواده ین است که با توجه به هما ،ا سؤال بعدیامّ اندفارسی یهودی وارد شده

ی یهودی با اصـل عبـری خـود نیـز     آرامی و عبری، آیا لغات آرامی موجود در ادبیات فارس

حـت تـأثیر اصـل    ت ،آیا گزینش و ورود ایـن لغـات آرامـی    ،ارتباطی دارند؟ به عبارت دیگر

 همین است.  است؟ سؤال اصلی مقالة حاضر، عبری این لغات بوده

 پیشینة تحقیق -1-2

تا کنون در ایران تحقیقی انجام نشده که میزان تأثیر زبـان   ،در حد جستجوی نگارندگان

تحقیقـی نیـز    ،ها را روشن کند. به همین ترتیـب یان دیگر بر ادبیات فارسی دینی آنمقدس اد

است. البته با توجه بـه ارتبـاط   ر ادبیات فارسی یهودی انجام نشدهدر مورد تأثیر زبان آرامی ب

اسـت؛ بـرای   دهتحقیقاتی در این زمینه به انجام رسـی  ،فارسیسال زبان آرامی باستان با دیرینه

و  1341و ماتسـوخ،   1369هـای فارسـی جلیـل اخـوان زنجـانی،      تـوان بـه پـژوهش   می ،مثال
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 Cowley, 1967 & Bowman, 1970  & Driver, 1957های انگلیسی پژوهش

& Lindenberger, 2003 & Ciancaglini, 2006      اشـاره کـرد. در مـورد تـأثیر 

زبان عبری بر فارسی نیز مقاله یا کتاب مستقلی وجود ندارد؛ تنها پاول در کتاب آخـر خـود   

(Paul, 2013)،  زبـان عبـری بـر فارسـی     بـه تـأثیرات صـرفی و نحـوی      ،در برخی مواضـع  

( هم که شرحی اسـت بـر   Gindin, 2014است. در کتاب اخیر گیندین )هایی کردهاشاره

 از آرامـی وارد بـه لغـاتی اشـاره شـده کـه       ،در دو یا سـه مـورد   ،(Ezekielتفسیر حزقیال )

   ایم. ها پرداختهاست و در مقاله به آنادبیات دینی فارسی یهودی شده

، نگارندگان مقالة حاضـر در پـی آن هسـتند    بودن پژوهش در این زمینهبا توجه به اندک

بر ادبیات فارسی یهـودی   ،یهودیانعنوان زبان کتاب مقدس که میزان تأثیر زبان آرامی را به

 دهد.مورد تحلیل قرار ،و تأثیرپذیری آن را از زبان عبری

 ضرورت و اهمی  تحقیق -1-3
کـه  از چند جهت ضـرورت دارد؛ نخسـت این   ،پاسخ به پرسش باال و تحقیق در این مورد

ــی فارســی  ــات دین ــون آن ،ادبی ــا کن ــته اســت  ت ــته وشایس ــه بایس ــه ک ــژوهش     گون ــورد پ ، م

ات دینـی  تا کنون تحقیق مستقلی دربارة تأثیر زبان عربی بر ادبیـ  ،برای مثال است؛نگرفتهارقر

ای هرچند کوچک باشد برای تواند مقدمهمقالة حاضر می است وفارسی اسالمی انجام نشده

شناسـی تـاریخی   زة زبـان اهمیتی است که تحقیق حاضر در حو ،گونه تحقیقات. دودیگراین

اسـت. بـا تحقیقـاتی از ایـن     های متعددی رابطـه داشـته  ، با زبانزیرا زبان فارسی فارسی دارد

ای داشـته اسـت.   چگونه رابطه ،هاشد زبان فارسی با هریک از این زبان، روشن خواهددست

 شناسـی و فرهنگـی دارنـد   حـوزة جامعـه  اهمیتی است که مقاالتی از این دست در  ،دیگرسه

دهـد جامعـة ایرانـی چطـور بـا      ترین اسنادی است که نشان مـی یکی از مهم ،زیرا متون ادبی

 است.بوده و چه عناصری از آنها گرفته و چه عناصری را به آنها داده جوامع دیگر در پیوند

 بحث -2
یات فارسی عبرانیان ایران به بررسی تأثیر زبان آرامی بر زبان و ادب ،در این بخش از مقاله

 ،گیری اسـت: نخسـت  ، در دو شاخة مجزا قابل پیصورت کلی، بهپرداخت. این تأثیرخواهیم
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تـأثیر زبـان آرامـی بـر ادبیـات دینـی        ،تأثیر زبان آرامی بر زبان و ادبیات لـوتری و دودیگـر  

 فارسی عبرانی.  

 تأثیر زبان آرامی بر زبان و ادبیات لوتر  -2-1
تغییر دادند، زبان و  رسد پس از اینکه عبرانیان زبان خود را از آرامی به فارسیبه نظر می

: غیر تـوراتی، غیـر عبـری     torah-lo )= (Loterā’i) 2«لوترایی»یا « لوتری»ادبیاتی رمزی به نام 

(Yarshater, 1977: 2)، ن آرامی، عبری و فارسـی  بین این اقوام پدید آمد که از ترکیب زبا

اسـت. در  آمـده « العالمحـدود »در  ،ترین اطالع از این زبان و ادبیـات قدیم است.شکل گرفته

کننـد. در  به دو زبان لوتری و گرگانی صـحبت مـی   ،شده که مردم استرآباد، گفتهاین کتاب

کاکـل  »ت و در لـوترا بـه   یـک نـوع گیـاه اسـ     ،است: لیـت آمده« لیت»هم ذیل  «لغت فرس»

اسـت. در  هانی هم برای توصیف ایـن لغـت آمـده   شود. سه شعر از کمال اصفمیگفته« ذرت

، به زبان لـوتری نسـبت   به معنی زیبا« داخ»به معنی زشت و « زیف»سوزنی هم دو لغت  اشعار

، زبانی آمیختـه  زبان لوتری (ibid, 1977: 2) .شده که در لوتری امروز موجود نیستداده

طـور  هـای فعلـی و همـین   بدین معنی که ضـمایر، صـفات و بسـیاری از اسـامی و پایـه      است؛

هـای فعلـی،   کـه پایانـه  )عبـری و آرامـی( اسـت، درحـالی     ف اضـافه سـامی  تعدادی از حـرو 

(، تعداد Suffix Pronounچسبی )( و ضمایر پیModal Prefixeپیشوندهای حالتی )

 (Ibid: 1)ایرانـی اسـت    ،طـور نحـو و سـاخت جملـه    ( و همـین Particleزیادی از ادات )

ــه  ــرای نمون ــوتری   )ب ــان ل ــورد زب ــتر در م ــیحات بیش ــا و توض ــان،  ،ه و  1386ر.ک.: دومانی

Yarshater, 1977 ــی  (؛ ــل نم ــین دلی ــه هم ــوان اب ــی                  ت ــاتی فارس ــوتری را ادبی ــات ل دبی

رسـی  زبـان آرامـی بـر ادبیـات دینـی فا      ،گونه که پیش از این گفتـیم ا همانامّ آوردحساببه

  ت.  پرداخاست که در بخش بعد به آنها خواهیمعبرانی نیز تأثیرهایی گذاشته

 ادبیات دينی فارسی عبرانی  تأثیر زبان آرامی بر -2-2
پس از اینکه زبان روزمرة عبرانیان ایران به فارسی تغییر کرد، آثـاری در حـوزة  ادبیـات    

ی، بـر زبـان   گونه که زبان دینی اسالم، یعنی عربا همانامّ دینی یهود نیز به فارسی تألیف شد

عبرانیـان بـود، بـر زبـان      زبان آرامی نیز که زبان دینـی گذاشت، فارسی تأثیر شدیدی برجای

ولی تأثیر زبان عربی بـر زبـان فارسـی مسـلمانان بـا تـأثیر زبـان         فارسی آنها تأثیرهایی داشت
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ای زبـان و  هـ هایی نیز داشت. زبان عربی بر همة گونـه تفاوت ،آرامی بر زبان فارسی عبرانیان

هـای  واژه ،شتاری، رسمی و ادبـی فارسـی کهـن   البته در گونة نو ادب فارسی تأثیر گذاشت؛

های عربـی اسـت. حتـی    ا زبان گفتاری فارسی نیز پر از واژهامّ شودعربی بیشتری استفاده می

ـ  های عربی اسـت سلمانان پر از واژهزبان فارسی عبرانیان نیز مانند م ا زبـان آرامـی تنهـا بـر     امّ

توان گفت در ادبیـات فارسـی   میای که به گونه فارسی دینی عبرانیان تأثیر گذاشت،ادبیات 

هیچ عنصر آرامـی یافـت    ،دینی عبرانیان ایران، مانند اشعار شاهین شیرازی و بابا بن لطفغیرِ

هـای شخصـی و قراردادهـای    امهدر ن (14-17: 1352، ر.ک.: نتضر، )در این مورد .شودنمی

تأثیر زبان آرامی بـر ادبیـات دینـی    ا امّ اقوام نیز عنصر آرامی وجود نداردمانده از این برجای

به نحوی که تأثیر دیگری از این زبـان   گیری واژگانی است،نیز در حد قرض فارسی عبرانی

 شود.  در متون فارسی دینی این اقوام یافت نمی

ت که بـر  ها و اشعاری اسها، شرحترین بخش از ادبیات دینی فارسی عبرانی، ترجمهمهم

 ، در این نوع ادبیات دینـی فارسـی و  اند. لغات آرامی از دیربازهاساس عهد عتیق شکل گرفت

عبـری   -ارسـی هـا بـه متـون ف   شود. این ترجمـه میهای کهن عهد عتیق دیدهدر ترجمهبویژه 

انـد. ایـن   بـه نگـارش درآمـده    ،یعنی متونی کـه بـه زبـان فارسـی و خـط عبـری       تعلق دارند؛

 ،منابع کمکی برای فهم مطالـب کتـاب مقـدس   عنوان احتماالً به ،های کهن عهد عتیقترجمه

است. دلیل کاربرد لغـات آرامـی در ایـن    رفتهکارمیزبان آرامی و چه به زبان عبری بهچه به 

صـورت  ، از خواندن متن اصـلی تـورات بـه   این است که مترجمان و علمای عهد عتیق ،متون

ی آن، یعنـی  هـای آرامـ  عهد عتیق را به واسطة ترجمه ،به همین دلیل اند ومستقل ناتوان بوده

زبان کتاب مقدسـی کـه در دسـترس و مـورد     ، در آن دوره ،بنابراین خواندند؛ها، میترگوم

ــوده  ــی ب ــی ،اســتفادة علمــای عبران ــوده آرام ــا»اســت. ب ( در یکــی از Nehemiah« )نِحِمی

« .ورات را بـه عبـری بخواننـد   توانند تفرزندان ما دیگر نمی»نویسد: اش میهای صحیفهبخش

سـپس   ، به عبری بوده وتورات در اصل ،بدین ترتیب (24: 13: نحمیا: ترجمة کتاب مقدس)

، بـه آرامـی ترجمـه    های مختلـف صورت ترگومبه ،از دورة هخامنشی تا اوایل دورة اسالمی

هـای  ونـه است. در نمها از آرامی به فارسی ترجمه شدهترگوم ،در دورة اسالمی ،بعد شده و
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تن فارسـی  از لغتی آرامی در م ،شود که مترجم برای توضیح یک لغت عبریمیزیادی دیده

در ایـن   (PL :1 :24 :36« ).کونـد، معنـی صـلوتا دارد     ׁשיחי» گیرد؛ برای مثـال، کمک می

، در یک از یک کلمة آرامی )صلوتا( ،(ׁשיחיمترجم برای توضیح یک کلمة عبری ) ،جمله

ادبیـات دینـی    هـا وارد لغاتی آرامـی از ترگـوم   ،است. بدین ترتیبگرفتهمتن فارسی کمک 

داند که چنین لغـاتی  وجود این لغات را دلیل این امر می ،است. گیندینفارسی عبرانیان شده

ــان   ــرة عبرانی ــان روزم ــامالً فارســی    در زب ــا ک ــان آنه ــان، زب ــرا در آن زم ــته زی            کــاربرد داش

می وارد این نوع ادبیات دینـی  ا لغاتی که از آراامّ (Gindin, 2014: 195است )بودهشده

اند که به اصل عبری تـورات وفـادار   چه نوع لغاتی هستند؟ آیا مترجمان سعی کرده ،اندشده

هـای فارسـی   آرامـی را در ترجمـه   سره لغات عبری را کنار نهاده و لغاتبمانند یا اینکه یک

هـایی  از چـه حـوزه   ،انـد که وارد این نوع ادبیات دینـی شـده   هاییاند؟ بیشتر لغتبردهکاربه

 هستند؟

بـا اصـل عبـری    را هـا  ات را از دیـدگاه شـکلی و ارتبـاط آن   نخست این لغ ،در ادامة مقاله

از نظـر کـاربردی و    ،کـرد کـه ایـن لغـات    ، بررسـی خـواهیم  کنیم. در مرحلة بعدبررسی می

 گیرند.میهایی جایبیشتر در چه حوزه ،مفهوم

 بررسی لغات آرامی در ادبیات دينی فارسی عبر  از نظر شکلی -2-3
از دیـدگاه   ،انـد کاررفتـه ای که در ایـن متـون بـه   توان گفت لغات آرامیطور کلی میبه

 نزدیـک بـه اصـل عبـری تـورات      ،ها. لغاتی که صورت آرامی آن1ستند: دو گروه ه ،شکلی

ادامـه، بـه   به اصل عبری تورات نزدیـک اسـت. در    ،هاصورت آرامی آن. لغاتی که 2ست؛ نی

 پرداخت.بررسی هریک از این دو گروه خواهیم

 گروه اول-2-3-1
 هـا کـالً  بـا معـادل آرامـی آن    ،هاگیرند که یا معادل عبری آنمیایلغاتی ج ،در این گروه

بـه عبـارت    ل ندارند و برافزودة متـرجم هسـتند؛  معاد ،متفاوت است یا در متن عبری تورات

شـده کـه بـا اصـل عبـری      ، لغتی از آرامـی قـرض گرفتـه   در ترجمة فارسی عهد عتیق ،دیگر

، تورات ارتباطی ندارد یا اصوالً در اصل عبری عهد عتیق وجود نـدارد و در ترجمـة فارسـی   

 است. این لغات عبارتند از:  شدن معنی اضافه شدهبرای روشن
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چونان بایـد کـو ننویسـند ب حیبـری کـو باشـد دروی       »: معادل عبری ندارد: ’pṣ‘ . عفصا1

عفصـا و قلقنتـوس و    ،)نباید بـا جـوهری بنویسـند کـه در آن    « .عفصا و قلقنتوس ... وقیموس

و « عفصـه »های موجود: . صورتست«مازو»همان  ،«عفصا(. »PL :4 :5 :23کیموس باشد( )

ــص» ــال:  ) .«عف ــرای مث ــریب ــتر  (93 :1366، میس ــیحات بیش ــرای توض -Payneر.ک.:  ،)ب

Smith, 1957: 422  وOraham, 1943: 381) 2 کـیش . kyš  کـیچ / kyč : در

هـا از ایمعـا   دو کیش: »(Magil, 1905, 1: 63( )قبیله و ملت، قوم )= muʼl לֻאםترجمة 

شـوند کـه   از تو متولـد مـی   ،)دو قوم« .تو جودا شوده آیند و کیش از کیش پادیاوندتر باشد

هـا  و اینـان هنـد نـام   ( »Pro :26 :11( و )PL :1 :25 :23( ).تر اسـت از دیگری قوی ،هریک

)این نـام آنهاسـت در روسـتاهای آنهـا ...     .« ایشان هابکیچها ایشان ... رییسان ایشان بروستاق

ــد   ]آن ــود بودن ــة خ ــیس قبیل ــا[ ری ــتر ر.ک.:   (PV :1 :25 :16( ).ه ــیحات بیش ــرای توض )ب

Asmussen, 1969: 99  و  267 :2سـرمس، ج وCivil, 2008, Vol. 8: 259) 3 .

جودا کرد مشـه سـه شـهرها ... بگـوریختن     »(: قاتل)=  rwṣḥ רוצחدر ترجمة  :qṭ’l قطال

شـهر را معـین کـرد کـه      سـه  ،)موسـی  .«بآنجا قطال، آنچ بکوشد امهل اوی را ب ابی دانـش 

)بـرای   (PL :5 :4 :42( ).آنجـا فـرار کنـد   بـه  ،کسـی را بکشـد   ،عمدصورت غیرِقاتلی که به

 (Cook, 2008: 245و  Jastrow 1903, Vol. 2: 1346: توضـیحات بیشـتر، ر.ک  

ــبطا4 ــة  ’šbṭ . ش ــدان یعقــوب ) mṭh מטה: در ترجم ــک از فرزن ــده از هری (: نســل بازمان

یکـی از شـما    ،یک از اسباط)در هر.« ابازیشما باشنداد مردی ... بشبطایی ... ساالر ب ایشما»

 :Klein, 1987ر.ک.:  ،( )برای توضیحات بیشترPL :4 :1 :4به همراه شما( ) ،ساالر باشد

در ترجمة  : ṣlwt’ krdnکردن . صلوتا Jastrow, 1903, Vol. 2: 1520 )5و  635

آن هنگــاه (: »کردنگــووصــدازدن و گفــت  )= √yḥhš  ׁשיחהاز  yš‘ יׁשאو  ’qr קרא

: PL:1( ).به نـام خـدا   ،کردنبایستید به دعا، )در آن هنگام« .کردن بنام یویبرایستید بصلوتا

ــتر  (Pro :15 :8( و )26: 4 ــیحات بیشـ ــرای توضـ و  Asmussen,1985: 2ر.ک.:  ،)بـ

Mainz, 1980: 88  وCostaz, 2002: 302 وBrinkman, 2004, Vol. 16: 

 و )خیمـه(  چـادر )=  yry‘h יָריָעה صیغة جمعِ יָריעֹת: در ترجمة  šwqh . شوقا6( 126
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)و آن چادرهـایی  .« ها آن مسکن و ازمر گویـان وعـده  و بردارنداد ازمر شوقه(: »کتان ةپارچ

)بـرای   (SoS:1:5)و (PL:4:4:25)( .گاه عبادت را بردارنـد اند و خیمهکه در آن ساکن

. زکوتـا  Oraham, 1943: 502 )7و   Ebeling, 1972: 9: ، ر.کتوضیحات بیشـتر 

zkwt’ :  צָדָקהدر ترجمةṣdqh  (زکات و صدقه« :)  و تو را باشد زکوتا بحضـرت یـوی. »

 ،( )برای توضـیحات بیشـتر  PL :5 :24 :13( ).صدقه دهی ،)و تو وظیقه داری در راه خداوند

 Theو   Payn-Smith, 1987: 116و  334: 1، ج1357ر.ک.: مشـــــکور، 

Landsberger, 1998, Vol. 21: 32.) 

 گروه دوم -2-3-2

، بـا ترجمـة آرامـی    گیرند که اصل عبری مندرج در تـورات میلغاتی جای ،دراین گروه

، هـا ، معـادل آرامـی آن  حال، بسیار نزدیک هستند ولی بااینها از یک ریشه و از نظر آواییآن

 است:در ترجمة فارسی وارد شده

: ، ر.کانتهـایی « ــه »و « ا»)در مـورد تلفـظ نزدیـک     ʼḥsnth احسـنته  / ’ḥsnt’ . اَحسَنتا1

Gindin, 2014, 32  :.و نکšbw‘t[’]  شـود: الـف/ در   مـی ( در ترجمة دو لغـت دیـده

عزیـزی خردمنـدان احسـنته    »( و PL :1 :17 :8(: )مایملـک  و دارایی) ’zt uḥאֻחזתترجمة 

خـواری بـه    ،)خردمندان، دارای عزیزی شوند و نادانان« .گیرند و نادانان ابراز گیرند خواری

تکـه زمـین فـراز شـده، بخـش،      ) ḥlqh חלָקה ب/ در ترجمـة  ؛(Pro :3 :35میرا  برند( )

)و .« قبول کرده آیـد ب اول ازآن اوی کسـی ... در احسـنتای اوی باشـد     و(: »بهره و نصیب

ذکـر ایـن نکتـه الزم     (PL :5 :33 :21( ).شود چیزی که در اختیار وی )حاکم( باشدپذیرفته

رفته و متـرجم  کارعنوان اسم خاص بهیک بار به،  ḥztאֻחזתدر اسفار خمسة لندن است که 

، )برای توضیحات بیشتر بر نگارنده کامالً مبهم است. ،معنی کرده که دلیل آن jwqyآن را 

: در ترجمـة دو   wryt’[y]’]ی[ . اوريتـا Jastrow, 1903, Vol. 1: 40) 2: ر.ک

سـتانند از شـما ...   انتقـان  (: »عهد و پیمان) bryt   בריתالف/  در ترجمة  شود:میلغت دیده

گیرنـد ... بـه دلیـل اینکـه از اوریتـا )عهـد و       )از شما انتقام مـی « .ابر آنچ بوگدشتید ابر اوریتا

)قـانون و تـورات =    twrh תורהب/ در ترجمـة   (؛PL :3 :26 :25پیمان( عدول کردیـد( ) 
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« .مـادر تـو   4بشـنوو ای پسـر مـن پنـد پـدر تـو و نـه فرامـوش کـونی اوریتـا          »کتاب قـوانین(:  

(Mainz, 1980:73) ایـن واژه  ،(116 ةشمار ةدر پاورقی )نسخ الزم است ذکر شود که، 

 Biggs: ، ر.ک)بـرای توضـیحات بیشـتر    (idem) .اسـت نیز ذکر شـده  ʼyrytʼصورت به

&…, 2010 Vol. 20: 253  وGelb &…, 2004, Vol. 1, P. II: 318 ) 3 .

-کاررفتـه به (امید) šbr שבר ةدر ترجم ،حزقیالتفسیر در : ’šxynh/šxyn شخینا/ شخینا:

 ،ولـی معنـای کلـی آن در گفتمـان دیـن یهـود       و ...( Ez :4 :16« ).مـن شـخینا هـوم   » است:

)شـخینای مـن را نـازل کـنم در     « .شخینه من بنشاینوم در میـان اشـما  »است:  2حضور خداوند

 :Brinkman &…1989: )برای توضـیحات بیشـتر، ر.ک   (PL :3:26 :11( ).میان شما

ــاهنگیان، و  Civil, 2004, Vol. 17, P. 1: 148و  116 و  114-91: 1389ش

 . توسـفا Umansky, 1986, Vol. 13, p: 236) 4و  128 -97: 1389شـریعتمداری،  

twsp’  :כלביא ةمترجم در توضیح کلم klbyʼ  دیـدن موفسـران کـی ایشـان     » گویـد: مـی

انـد. ایمـا چـونین ایـم کـه      تفسیر کرده« ماده شیر»اند و را از اصل سخون گفته כלביאکاف 

 לביאنام نر شیر اسـت و از معنـی پـور دلـی و دلیـری اسـت.        ’lby לביאکاف توسفاست. 

lby’ بی کاف نام است.( »PL :5 :33 :20مترجم )  نـابود شـدنی( نیـز    « انجـافتنی »در مورد(

چی علـف چیـزی هسـت انجافتـه      : dwm[ya]6ʼp tspʼh תספא דומׁ האף » :نویسدمی

مخفـف   דומׁ  شـود( ، علف چیزی است که تمام می( )برای مثالPL :1 :24 :25« ).شودنی

dwmya ،  هـای اسـفار خمسـه    ر همـة ترجمـه  به معنی برای مثال و لغتی آرامی اسـت کـه د

 ,Kleinو  Seligsohn,1903: 280:   ، ر.ک)بـرای توضـیحات بیشـتر    شـود. مـی دیده

(. بسـامد ایـن لغـت در    بشـارت ) bšr בׁשרدر ترجمـة   : ’bšyr . بشیرا5( 694-5 :1987

گوسیل کردومی تـو را بشـادی و بشـیرا بـدف زدن و آواز     » ،متون بسیار باالست؛ برای مثال

 :Jastrow 1903, Vol.1ر.ک.:  ،بـرای توضـیحات بیشـتر   )( PL :1 :31 :27« ).چنگ

ـــسرا. Klein, 1987: 87) 6و   199 ــة ’b[y]sr  بـ]ـیـ[ـ  bsr בׂשר: در ترجمـ

)و گوسفند که برای خوراک مـا گوشـت   « .و گوسپند کی بخوراند ایما را بیسرا»)گوشت(: 

بســیار زیــاد اســت. )بــرای  ،بســامد ایــن لغــت در متــون (PL :4 :11 :4( ).کنــدفــراهم مــی
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/ . دوخــراEbeling, 1941: 22) 7و  110: 1346: مشــکور، ، ر.کتوضــیحات بیشــتر

کـردن(:  یـادآوردن، ذکر )به    zkr זכרدر ترجمة  : dwkrh/dwkr’ krdnکردن دوخره

 ,Klein: ، ر.ک)بـرای توضـیحات بیشـتر   ( Ez :1 :21« ).و انیز روا کی ایـن دوخـرا کـرد   »

 7حگـا داریـد ازمـر حگـا یـوی      »)حـج(:   ḥg חגدر ترجمـة   : ’ḥg . حگا8 ( 198 :1987

 ’ḥgها و تلمود هم صـورت  در ترگوم انکلوس و بقیة ترگوم (PL :3 :23 :39« ).روزگاران

)جمـع:  lw  לוدر ترجمـة   : ’lyw . لیـوا ḥg (Cook, 2008: 80 )9شود و هـم  میدیده

و شـهرهای  : »: الویان، جمیع اوالد الوی )فرزند سوم یعقـوب(، نسـل الوی(   lwym  לוים

« لیـواه »صـورت   ،ترگـوم انکلـوس  در  (PL :3 :25 :32« ).آن لیواان شهرها احسـنتای ایشـان  

 ,Cook) .شـود مـی ( دیـده ym-از پسـوند جمـع    mبا حذف  lyw )جمعِ« لیوی»عالوه بر 

 . منـا 10اسـت.  از انتهـای آن افتـاده   hاست کـه   lyw’h« لیواه»همان « لیوا» (139 :2008

mn’ : מן در ترجمة mn ()و اکنون جان ایما خوشـک شـود، نیسـت    : »من )در کنار سلوی

تنهـا صـورت    ،در ترگـوم انکلـوس   (PL :4 :11 :6« ).چیزی اال بمنا است چشمان ایمـا  هیچ

 נבואהدر ترجمــة  : nbw’t . نبــوات11( Cook 2008, 156) .شــودمـی دیــده« نـا م»

nbw’h  :)بیارا رویها تو ... و نبوات بی کـون »)نبوت.( »Ez :4 :7« .) هـای  هدرنسـخ « نبـوات

دالیلی که گیندین بـرای   (Gindin, 2014: 196) .شودمیدستنویس آرامی باستان دیده

شـود و  ذکر مـی « شبوعت»کند، عیناً دالیلی است که در مورد بودن این لغت ذکر میآرامی

 נזר : در ترجمـة  ’ndr . نـدرا 12 (Ibid)کنـد  در کنار هم بررسـی مـی   این دو واژه را ،او

nzr  :)و یعقـوب  « .باشد امر خودای یار اباز مـن و ندرا کرد یعقوب ندرا بگوفتن اگر »)نذر(

، )بـرای توضـیحات بیشـتر    (PL :1 :28 :20( ).نذر کرد و گفت اگر خداوند با من یار باشـد 

:  ’psḥپسـحا   .Cook, 2008: 173 & Jastrow, 1903, Vol.2: 880 )13:ر.ک

در )و .« هوم روز باین ماه پسـحا بحضـرت یـوی    15و در (: »عید پسح) psḥ פסחدر ترجمة 

، هــم هـا در ترگـوم انکلـوس و بقیــة ترگـوم    (PL :3 :23 :6( ).ســتپـانزدهم ایـن مـاه پسحا   

 ,Cook, 2008: 227 & Jastrow, 1903شود )میدیده« پسح»و هم « پسحا»صورت 

Vol.2: 1194) 14 پسوقا .pswq’ :   פסוקدر ترجمـة pswq     :)آگـه  »)آیـه عهـد عتیـق
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 (Ez :14 :7( ).باش کـه ایـن هـم ماننـد آیـه اسـت      )آگاه « .باش که این هم از جینس پسوقا

در  : ’qbr. قبرا 15 (Jastrow, 1903, Vol. 2: 1193: ، ر.ک)برای توضیحات بیشتر

: PL :1 :23« ).غریب و سپنج من اباز اشما بدهید بمن احسنتا قبـرا »)قبر(:  qbr ֶקֶבר  ترجمة

 ,Brinkmanو  Jastrow, 1903, Vol. 2 1313ر.ک:  ،)برای توضیحات بیشـتر  (4

1995, Vol. 13: 17 ) 16 روبـا . rwb’ :   רֺבدرترجمـة rob   :)... روبـا  »)بسـیاری از

شـدن و  ، بـه معنـی زیاد  rbb רבבاز ریشـة  ایـن لغـت    (Ez :33 :5« ).مردومان عاصی بودند

)بـرای   (273: 1، ج1357. )مشکور، به معنی افزودن چیزی است ،در عربی« ربش»ریشه با هم

ــتر  ــیحات بیش ـــ. Jastrow, 1903, Vol. 2: 1439) 17: ، ر.کتوض ـــا[شبوعت [ 

šbw‘t[’] :  ׂשבוָעהدر ترجمة šbw‘āh  :)پا شبوعت اندر برد کـی ازیـر دسـتی    »)سوگند

بـه نـام اوی شـبوعتا    » (Ez :17 :13( ).)به سوگند ذکر کند که زیر دسـت او باشـد  « .او باشد

شـود  میدیده      نویس آرامی باستان های دستدرنسخه «شبوعت» (PL :5 :6 :13« ).خوور

(Gindin, 2014: 196) صــورت  ،هــا و تلمــودولــی صــورت پرکــاربردتر در ترگــوم

šəbu‘ā  وšəbu‘atā  اسـت. (Jastrow, 1903, Vol.2: 1511)    طبـق حـدس دوم

 (Gindin, 2014: 196) .حاصل تعامـل آرامـی، عبـری و عربـی اسـت      šbw‘t گیندین

ــدقوت. 18 ــة  : ṣdqwt ص ــدالت) hādqṣ צדָקהدر ترجم ــتی(:  ع ــود آن  »و راس ــی نم ب

 ṣaddaqwtگینـدین ایـن لغـت را از آرامـی      (Ez :33 :11« ).صدقوت کی پـا پـیش کـرد   

      نیــز  ṣdqwthصــورت ، بــهایــن لغــت در آرامــی فلســطینیکــه کنــد دانــد و اضــافه مــیمـی 

دانـد  ی مـی لغـات ، kšrwtوی این لغت را در کنار  (Gindin, 2014: 195شود )میدیده

، ایـن  کالیـن  اامّ (Ibid)اند انتهایی عبری شده h/āولی با حذف  که در اصل آرامی هستند

  )تأنیـث(   wt-عـالوة پسـوند   بـه ، ṣdqhایـن لغـت از    ،بـه نظـر وی   دانـد؛ لغت را عبری مـی 

 spyd ספיד ترجمـة  در:  ’spyd . سـپیدا 19 (Klein, 1987: 541اسـت ) شـده سـاخته 

: Ez( ).و زاری نکـن  )تو بـرای فاجعـه نالـه   « .تو پا فیجی ما سپیدا کون»کردن(: و زاری )ناله

 ,səpidā  ،sapidā (Jastrowتنها در ترگوم و تلمود، بـا سـه تلفـظ     ،این لغت (16: 24

1903, Vol. 2: 1013 و )sipədā (Ibid, 985 و در اکّـدی ) صـورت  ، بـهsapādu  
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)گردانـدن   ṣrt צרת در ترجمـة  : ṣwrh . صوره20 (Klein, 1987:453) .شودمیدیده

 (PL :5 :14 :25)آن را با نقره تعویض کـن( ) « .و بدیه بسیم و صوره کون» کردن(:عوضو 

، بـه  ṣurāyayāو  ṣurāh  ،ṣurā’ayهـای  صورت فعلی ایـن لغـت بـا تلفـظ     ،هادر ترگوم

. 21 (Jastrow, 1903, Vol. 2:1271شـود ) مـی کـردن دیـده  معنی چرخاندن و تبدیل

ایـن   (PL :1 :27 :28« ).و بدهاد خودای از طال آسـمان (: »شبنم) ṭl טל در ترجمة : ’ṭl طال

( و Jastrow, 1903, Vol. 1: 535« )طال»صورت آرامی ، بهها و تلمودواژه در ترگوم

 . يبـوم 22 (Klein, 1987: 244) .رودمیکـار بـه « طلـل »صـورت  در اتیوپی و عربی، بـه 

ybwm : יבָמה در ترجمة hāybm (برادر شوهر« :)   یبوم آن بشواد ابـر آن و بسـتاناد آن را

دو  ،ای فعلی این لغـت درترگـوم  هدر صورت (PL :5 :25 :5« ).... بزنی و یبوم گیراد آن را

( Jastrow, 1903, Vol. 1: 560 & 561ود )شـ میدیده yibwmو  yybwmگونة 

کـردن  / بلبـول . بلبـولی 23باشـد.  شـده ، از آنهـا گرفتـه  احتمال دارد این صـورت اسـمی  که 

blbwl krdn  /blbwly :  בללدر ترجمة bll  بیـا تـا   »کـردن(:  )مشوش و در هم و بـرهم

)بیـا تـا   .« آشکارا شویم و بلبول کونیم آنجا لفظ ایشان آنچ نه دریاوند مـرد لفـظ امهـل اوی   

: PL :1 :11 :7) (PL :1( ).به نحوی که سـخن یکـدیگر را نفهمنـد   ها را آشفته کنیم زبان آن

 ,…& The Gelbو  80: 1، ج1357: مشـکور،  ، ر.ک)در مورد ریشة ایـن لغـت   (9: 11

1998, Vol. 2:38) ִביְלֵבלشـود:  مـی ، دو گونه برای این لغت دیدهها و تلموددر ترگوم 

biyləbel  /ִבְלֵבל bilbel کردن( )آمیختن و ویران(Jastrow,1903,Vol. 1: 171 )

ــة  : ’d’r . داراbaləbel (Ibid)  24 ַבְלֵבלو  ــز    dwr דורدر ترجمـ ــاهی نیـ   דׁ ר )گـ

rod   )(نسل« :) و نسل )گروه( چهـارم بازگردنـد  « .اومین بازگردند4و دارا(.( )PL :1 :15 :

 ,Jacobson, 2004) .های سامی غربیمختص زبان لغتی است ،از نظر تاریخی« دارا» (17

Vol. 3: 115)    ر.ک)بـرای توضـیحات بیشـتر ، :Oraham, 1943: 118  وPayne-

Smith, 1957:97) ــورت ــوم  صـ ــود: ترگـ ــای موجـ ــود:  هـ ــا و تلمـ  durāو  durهـ

(Jastrow,1903, Vol. 1: 289 ،) 1996 ،قبیلـه و جماعـت( )المنجـد   ) «دار»: عربـی :
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 .و قوم کنعان در طاعت وی بودنـد و متون: این داران « دارودسته»(، فارسی: در ترکیب 229

  پ( 86 ،قصص االنبیا)نسخة خطی 

 تحلیل لغات آرامی در ادبیات دينی فارسی عبرانی -2-4

رد ادبیـات دینـی فارسـی عبرانـی     واژه از آرامـی وا  31 ،گونه که در باال ذکـر شـد  همان

بـا معـادل عبـری     ،هـای آرامـی  واژه % 22.5، یعنی حـدود  واژه 7 ،واژه 31است. از این شده

ا بقیة واژگان کـه  امّ و شباهت آوایی نیز با هم ندارند از یک ریشه نیستند ،مذکور در تورات

از یـک ریشـه و دارای شـباهت     ،بـا معـادل عبـری مـذکور در تـورات      ،است % 77.5حدود 

، بنـابراین  ، معادلی نزدیک بـه عبـری ندارنـد؛   آوایی فراوان هستند. اغلب واژگان گروه اول

ـ  نـد کـه دور از معـادل عبـری آن باشـد     ای را انتخـاب ک واژه اسـت جم ناچار بودهمتر ا در امّ

هـای آرامـی دیگـری نیـز وجـود داشـته، متـرجم        بـا اینکـه بعضـاً معـادل     ،واژگان گروه دوم

 از یک ریشه باشند.  ،هایی را انتخاب کرده که با اصل عبریمعادل

واژگـان عمـومی محسـوب     ،عفصا و شوقه(تنها دو واژة ) ،در گروه اول ،از نظر مفهومی

در  ،هـا و دومـی  در حوزة نگارش ادعیه و نفـرین  ،شوند؛ از این دو واژه نیز اولی )عفصا(می

 6 ،واژه 24گیرند. در گـروه دوم نیـز از میـان    میها جایهای مقدس و عبادتگاهمکانحوزة 

در  ،بنـابراین  شـوند؛ مـی ، عمـومی محسـوب   واژه )توسفا، بیسرا، دوخرا، روبا، سـپیدا، طـال(  

تـوان  بندی کلی میگیرند. در یک طبقهمیهای دیگر جایواژة دیگر در حوزه 22 ،مجموع

هـا  یـک از واژه تر هرهای تخصصی، در حوزة امور دینی قراردارند. حوزهواژه 22گفت این 

یــک از اســباط شناســی و فقــه )از آنجــا کــه هرنســب شناســی،/ کــیش: نســل1عبارتنــد از: 

عالوه وظیفه و حقوق خاصی دارند و به ،دادن امور شرعی، در انجامگانة بنی اسرائیلازدهدو

شناسـی و  نسـل  همـی بـرای عبرانیـان وجـود دارد،    هـای م محدودیت ،در امر ازدواج و خون

شناســی، / شــبطا: نســل3/ قطــال: فقــه؛ 2(؛ اســت یکــی از امــور مهــم فقهــی ،شناســینســب

/ اوریتـا:  7/ احسـنتا: فقـه؛   6/ زکوتـا: فقـه؛   5الهیـات و فقـه؛    / صـلوتا: 4شناسـی و فقـه؛   نسب

شناسـی،  / لیـوا: نسـل  10/ حگـا: الهیـات و فقـه؛    9/ شخینا: الهیات؛ بشـیرا: الهیـات؛   8الهیات؛ 

/ پسـحا:  14/ نـدرا: فقـه؛   13/ نبـوات: الهیـات؛   12/ منا: تاریخ ادیـان؛  11شناسی و فقه؛ نسب
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/ صـوره:  19/ صدقوت: فقـه؛  18/ شبوعتا: فقه؛ 17برا: فقه؛ / ق16/ پسوقا: الهیات؛ 15الهیات؛ 

شناسـی و فقـه.   شناسـی، نسـب  / دارا: نسـل 22/ بلبـول: تـاریخ ادیـان؛    21/ یبوم: فقه؛ 20فقه؛ 

دینـی و   ،رفته در ادبیـات دینـی فارسـی عبرانـی    کاراز واژگان آرامی به %71، حدود بنابراین

در حـوزة   ،(%18واژه )حـدود   4 ،از ایـن میـان   مربوط به الهیات، فقه و تـاریخ دیـن هسـتند.   

، در حـوزة الهیـات   (%36.5واژه )حـدود   8 ؛گیرنـد مـی شناسی و فقه جایی، نسبشناسنسل

واژه )حـدود   2، مربـوط بـه حـوزة فقـه هسـتند و      (%45.5واژه )حدود  10 ؛دارندمحض قرار

 گیرند.  می(، در حوزة اطالعات تاریخی دین قرار9%

 گیر نتیجا -3
، در ابتـدا عبـری   هـا، تـورات  عبرانیان و زبان کتاب مقدس آن گونه که در مقاله آمد، زبانآن

را از عبـری بـه آرامـی تغییـر     زبـان خـود    ،است. روشن نیست که از چه زمانی عبرانیـان بوده

شـدت تحـت   ، بهزبان عبرانیان در زمان مهاجرت و تبعید به ایران ،آنچه مسلم است دادند امّا

اسـت.  تدریج کالً فراموش شدهزبان عبری، بهبوده، به نحوی که زبان آرامی قرارگرفتهتأثیر 

اسـت.  ، بـه آرامـی ترجمـه شـده    کتـاب مقـدس عبرانیـان، تـورات، از عبـری      ،در این مرحله

تعداد زیادی لغـت عبـری وارد    ،نامند. در این مرحلههای آرامی تورات را ترگوم میترجمه

مجـدداً زبـان    ،شد. پس از اسالم نیز به دالیلـی کـه روشـن نیسـت    های آرامی تورات ترجمه

 ،اسـت. در ایـن مرحلـه   ج در نـواحی سکونتشـان تغییـر یافتـه    بـه فارسـی رایـ    ،عبرانیان ایـران 

تعـدادی لغـت    ،ها را از آرامی به فارسی ترجمه کردند و در پی این ترجمـه ترگوم ،عبرانیان

شد. سؤال اصلی تحقیق حاضـر نیـز ایـن بـود کـه      وارد ادبیات دینی فارسی عبرانیان  ،آرامی

است؟ آیا چگونه کلماتی  ،وارد ادبیات دینی فارسی عبرانیان شده است ،لغاتی که از آرامی

است؟ در پاسـخ  د یا یکسره ترجمة آرامی تورات مدِنظر بودهها دارارتباطی با اصل عبری آن

از آرامـی بـه فارسـی، عـالوه بـر      هـا  اوالً مترجمان ترگـوم  که توان گفتبه این سؤاالت می

زیـرا بسـیاری از کلمـات آرامـی      انـد لمات را نیز مدِنظر داشتهمعادل آرامی، معادل عبری ک

از یـک   ،رفته انـد کـه بـا اصـل عبـری واژه     کارای در متن فارسی بهگونه، به(%77.5)حدود 

ه اغلـب ایـن   رسـد کـ  به نظـر مـی   ،ریشه و دارای مشابهت آوایی فراوان هستند. بدین ترتیب
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انـد و هنـوز زبـان عبـری بـرای      نش شـده انتخـاب و گـزی   ،هـا ، با توجه به اصل عبری آنلغات

با وجود تغییر زبان روزمره به  ،به عبارت دیگر است؛شده، زبان مقدس محسوب میعبرانیان

نگاهی به زبـان اصـلی ادبیـات دینـی ایـن      همچنان نیم ،آرامی، علما و مترجمان متون مذهبی

یعنی مسائل و امور  ،متعلق به یک حوزة خاص ،نیز دارند. اغلب این لغات ،قوم، یعنی عبری

دارای  ،بـه ترتیـب   ،موضوعات زیرکه توان گفت دینی هستند. در حوزة مسائل دینی نیز می

البتـه تعـداد    شناسـی، تـاریخ دیـن؛   بشناسـی و نسـ  سلبیشترین اهمیت هستند: فقه، الهیات، ن

      رد ادبیــات دینــی فارســی عبرانــی وا ،از زبــان آرامــی ،انــدکی لغــت نیــز در حــوزة عمــومی

عنـوان  که عبرانیان، زبان آرامـی را بـه  رسد آنچه مسلم است، به نظر می ،هرحالاست. بهشده

فسـیر و ترجمـة   ح و تبـرای شـر   ،انـد و از آن زبان واسط و میانجی عبـری و فارسـی پذیرفتـه   

ـ  اندتورات سود برده   جایگـاه و مرتبـة خـود را حفـظ      چنـان ، زبـان عبـری هم  ا بـرای آنـان  امّ

 است.  بودهکرده

 هايادداش 
 :Leob, 1977)به منابع زیر رجوع کنیـد   ،. در مورد تاریخ و شیوة مهاجرت و تبعید عبرانیان به یران 1

274 & Yarshater, 1974: 454 & )  

 شـود بر مشایخ و انبیا ظاهر مـی  ،این حضور گاهی مادی است، تا حدی که خداوند ،کتاب مقدس . در2

. کنـد ی از تمامی مخلوقـات تأکیـد مـی   بودن ساحت الهتراربر تعالی و ف ،ا در کتب منسوب به انبیا )نویئیم(امّ

 (92، 1389)شاهنگیان 

 ها  متوننوش فهرس  کوتا
 Mainz 1980 Pro → امثال سلیمان

  Paper 1972 PL → ترجمة اسفار خمسة لندن

  Paper 1965a, 1965b, 1965-66 PV → ترجمة اسفار خمسة واتیکان

  Gindin 2007 EZ → تفسیر حزقیال

Asmussen & Paper 1977 S → مانیسل یهاغزل غزل

oS  
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