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در این مقاله تاریخچة مختصری از سیر زبان آرامی در ایران بررسی میشود .سؤالهای اصلی
پژوهش این است :زبان آرامی در طول حیات خود در ایران چه تحوالتی را پشت سر گذاشته
و در هر دوره چه کاربردی در ایران داشته است؟ کدام گویشهای زبان آرامی در ایران کاربرد
داشته و از کدام گویشها آثاری مكتوب بر جای مانده است؟ در پایان خواهیم دید که زبان 105
آرامی نخست به عنوان زبان میانجی اداری و زبان گفتاری ،سپس به عنوان زبانی دینی ،علمی و 
گفتاری و امروزه تنها به عنوان زبان گفتاری و مذهبی اقوامی خاص در ایران به کار میرود.
این زبان مورد استفادة چند قوم در ایران بوده است؛ از جمله آرامیها ،یهودیان و صابئیان.
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 .1مقدمه
آرامی نام فراگیری است برای تعداد بسیار زیادی از گویشهای سامی شمال غربی که به
عربی و عبری بسیار نزدیك است و برای اولینبار در کتیبهای متعلق به قرن هشتم قبل
از میالد دیده میشود .این زبان تا امروز رایج است ( .)Rosenthal, 1986: 250امروزه
نامهای مختلفی مانند کلدانیان ،1نبطیان ،2سریانیان 3و آشوریان 4برای مردمانی که به
آرامی صحبت میکنند به کار میرود که اغلب آنها بدون دقت به کار میرود ( .)idemبر
اساس نظریهای که برخی از سامیشناسان برجسته مطرح کردهاند ،زبانهای آرامی و
عبری از زبان کنعانی مشتق شدهاند .ولی ولفنسون این نظر را رد میکند (ولفنسون:2001 ،
 .)56زبان آرامی با توجه به قدمت بسیار طوالنی آن به دورههای مختلف تاریخی تقسیم
میشود .در هریك از این دورهها گویش خاصی از زبان آرامی رواج دارد .به همین
دلیل این زبان در دورههای مختلف ویژگیهای خاص آن دوره را نیز دارد .ادوار زبان
آرامی را میتوان به این صورت تقسیمبندی کرد /1 :آرامی باستان 5در حدود -950
 600قبل از میالد؛  /2آرامی امپراتوری 6در حدود  200 -600قبل از میالد؛  /3آرامی
میانه 7در حدود  200قبل از میالد تا  250بعد از میالد؛  /4آرامی کالسیك (متأخر) 8در
106
حدود  700 -250پس از میالد؛  /5آرامی نو 9از  700میالدی به بعد ( Windfuhr,
.
 .)2006: 405در این مقاله تالش نگارنده بر این است که نشان دهد در هر یك از این
دوره ها زبان آرامی چگونه و از طریق چه اقوامی با سرزمین ایران و زبانهای ایرانی در
106
تماس بوده است.
106

 .2آرامي باستان
زبان آرامی پیش از هزارة اول پیش از میالد در نواحی سوریة امروزی ،جنوب ترکیه،
شمال فلسطین و بینالنهرین شمالی رایج بوده است .به نظر می رسد سرزمین اصلی
اقوامی که به زبان آرامی تكلم میکردند ،شمال عربستان بوده است که بتدریج به نواحی
پیشگفته راه یافتند (تفضلی .)287 :1367 ،به نظر ولفنسون مهاجرت اقوام آرامی زبان هم
مانند بقیة اقوام سامی  2500سال پیش از میالد از جنوب شبه جزیرة عربستان به دالیل
نامعلومی آغاز شده است (ولفنسون .)56 :2001 ،حدوداً  10قرن بعد ،یعنی حدود قرن 15
قبل از میالد ،اقوام آرامی به نواحی سوریة کنونی رسیدهاند (همان .)105 ،پیش از آرامیان،
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با توجه به این نكات و اسناد یافت شده به نظر میرسد که زبان آرامی قدیم که
زبان یكی از اقوام سامینژاد معروف به احالمیه در قرن دوازدهم پیش از میالد بود از
قرن دهم پیش از میالد ،ابتدا توسط دولتهای محلی در سوریه ،جنوب ترکیه و بخشی از
بینالنهرین به عنوان زبان رسمی مورد استفاده قرار گرفت .بعدها با حاکمیّت آشوریان
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قبایلی در آن نواحی ساکن بودهاند و به همین دلیل پیشروی آنها به کندی انجام شده
است .آنگونه که از کتیبههای میخی قرن  14قبل از میالد به دست میآید ،قبایل
سوتی 10در دمشق و قبایل احالمیه11یا اخلمه در اطراف فرات و در نزدیكی خلیج
فارس ساکن شدهاند (گرینفیلد .)604 :1385 ،در این کتیبه گفته شده است که آرامیها اساساً
جزن مردمان اخلمه12هستند ( .)Rosenthal, 1986: 250سكونتگاه آنان ،یعنی اطراف
دجله ،بسیار نزدیك رنگهَیَ 13شانزدهمین کشور آریاییان بود که در اوستا (وندیداد)
فهرست شده است .طبق روایت تورات نیز در زمان داوود پیامبر ،یعنی حدود سال
 1000قبل از میالد ،دولتهای آرامی بسیار قدرت گرفته و ازیه تا کنعان پراکنده نهم پیش
( .)Ginsberg, 1933-34: 1-9, Rosenthal, 1986: 251شواهد تاریخی و کتیبهها نشان
میدهد که این زبان از قرنها پیش از دوره هخامنشی ،یعنی حداقل از قرن دهم پیش از
میالد در نواحی مختلف سرزمین بینالنهرین تا دریای مدیترانه مورد استفاده بوده است.
نخستین کتیبة باقیمانده از آرامی که برای ما شناخته شده به پادشاهی از شمال آشور به
نام سمعل /یعدی 14متعلق است .تلفظ این نام روشن نیست؛ اما گویش این کتیبه
بازمیگردد به یعودیته15یا سامالیان .)Rosenthal, 1986: 250( .16به دلیل نفوذ و
گسترش این زبان در بینالنهرین به نظر میرسد زبان آرامی در دورة آشور جدید زبان
اداری این امپراتوری شد ( .)Folmer, 1995: 3آشوریان از این زبان به عنوان زبان
ارتباطی و زبان رسمی و اداری سرزمینهای تخت سلطة خود استفاده میکردند که نقش
این زبان به عنوان «زبان میانجی» در روابط سیاسی آشوریان با ملل تابع بخوبی از اسناد
این دوره تأیید میگردد (.)Naveh and Greenfield, 1984: 115; Folmer, 1995: 4
همین وضع را میتوان در بابل نیز مشاهده کرد که به دنبال سقوط دولت آشور و
حاکمیّت بابلیان بر بین النهرین زبان آرامی به عنوان زبان میانجی و رسمی در ارتباطات
اداری سرزمینهای تحت سلطة آنان استفاده میشد ( Naveh and Greenfield, 1984:

بر این سرزمینها از قرن نهم پیش از میالد این زبان توسط آشوریان و سپس بابلیان مورد
استفاده بوده است .به مرور تحت تأثیر زبانهای آشوری و بابلی گویشهای خاصی از این
زبان در منطقه از جمله در مصر پدیدار شد که با زبان قدیم آرامی (احالمیهای)
تفاوتهایی داشت .به نظر میرسد گویش آرامیی که به عنوان زبان رسمی امپراتوری
آشور مورد استفاده قرار گرفت به گویش قدیمی نواحی سوریه نزدیك بود .اما گویشی
از آرامی که در مصر رواج داشت (آرامی مصر) در سدههای هفتم و ششم پیش از میالد
در میان آرامیان ،فینیقیان ،ادومیان و یهودیان که در آنجا ساکن بودند به عنوان زبانی
گفتاری -ادبی مورد استفاده بوده است (ایمانپور 19 :1387 ،و .)20
 .3زبان آرامي در دورۀ هخامنشيان (آرامي امپراطوري)
 3-1زبان آرامي به عنوان زبان ميانجي امپراطوري هخامنشي
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قدیمترین اسنادی که از وجود زبان آرامی در ایران خبر میدهد به زمان هخامنشیان،
یعنی دورة باستان در ایران ،بازمیگردد .در این دوره زبان آرامی به عنوان زبان اداری
واسط میان دولتهای تابع هخامنشیان به کار میرفته است (ماتسوخ .)175 :1341 ،البته همان
 108گونه که پیشتر نیز گفته شد ،پیش از هخامنشیان هم این زبان به عنوان زبان میانجی در
 . امپراتوری آشوریان و بابلیان در بینالنهرین رایج بوده است .به دنبال سقوط دولتهای
آشور و بابل امپراتوری هخامنشی بر تمامی سرزمینهای تحت سلطة بابلیان و آشوریان و
 108نیز نواحی آسیای صغیر و مصر در غرب تسلط مییابد .در تمامی این سرزمینها زبان
 108آرامی به عنوان زبانی برتر مورد استفاده بوده است .شاهان هخامنشی نیز برای ایجاد
ارتباط با ملل تابع در غرب و حتّی برای نواحی شرقی ،همان راه را پیمودند و از زبان
آرامی به عنوان زبانی رسمی استفاده کردند (ایمانپور .)20 :1387 ،این زبان ،آرامی
امپراتوری نامیده میشود .آرامیها با موقعیت برجستهای که در دربار هخامنشیان یافتند،
نقش مهمی در تاریخ جهان به عهده داشتند .زبان آنها به عنوان زبان میانجی امپراتوری
هخامنشی برگزیده ،و در نتیجه زبان اصلی نوشتاری ادبیات مذاهب شرق نزدیك مانند
یهودیت ،مسیحیت و برخی از صورتهای گنوستیسیسم شد (.)Rosenthal, 1986: 251
 3-2اسناد آرامي امپراتوري
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از دورة هخامنشیان اسناد نسبتاً زیادی به زبان آرامی امپراتوری به جای مانده است.
اغلب این اسناد مكاتباتی است که میان بخشهای مختلف و اشخاص حقوقی سازمان
اداری هخامنشیان انجام شده است .برخی از اسناد نیز اطالعاتی در مورد احوال شخصی
اشخاص حقیقی ساکن در امپراتوری ایران به دست میدهد .در اغلب این اسناد آرامی
به عنوان زبان اداری و میانجی مورد استفاده بوده است .به طور کلی این اسناد شامل
عنوانهای زیر میشود:
 )1مجموعههای گوناگون نامهها ،قراردادها ،عهدنامهها ،اسناد اداری و غیره که از
مصر به دست آمده است ) )2 .(Cowley, 1923 & Kraeling, 1953کتیبههای آرامی از
پرسپولیس17؛  )3کتیبههایی که از بخشهای دیگر امپراتوری بویژه از آناتولی به دست
آمده است ).(Greenfield, 1986: 257
برخی از این اسناد نیز قبالههای خرید و فروش ،ازدواج و معاهدات و قراردادهای
دیگر و خالصههای حقوقی است ) .(Cowley, 1923: 5در این بایگانی بخشی از
داستان احیقر 18نیز ،که گونه ای از ادبیات حكمی سریانی است و توسط آرامیان بین
النهرین رواج یافته است ،نیز دیده میشود ( .)Kraeling, 1953: 48همچنین در قطعهای
از اسناد این مجموعه ،مقدار زیادی از عبارتهای کتیبة بیستون داریوش اول به زبان
آرامی وجود دارد .بی شك این برگردان آرامی برای گسترش و انتشار فرمان شاهنشاه به
تمامی امپراتوری مورد استفاده بوده است ()Greenfield and Porten, 1982: 158
دستة دیگری از پاپیروسهای یافته شده شامل نامههای شخصی از شمال مصر به
اسوان 19است .مكاتبه کنندگان نامهای مصری ،اکدی و آرامی دارند و نامهها احتماالً
توسط افراد آرامینژاد نوشته شده است .این اسناد برای تنظیم و ضبط موقعیت تاریخی،
مذهبی و نژادی در امپراتوری هخامنشی بسیار مفید است.
چرمنوشتههای دیگری نیز هست که ارزش آنها بسیار زیاد و به ادارة امالک مصریان
در ساتراپ ارشام 20مربوط است که خودش ساکن بابل21و سوسه22بوده است .ارشام
بیتردید به فارسی باستان سخن میگفته است .کسانی هم که نامهها در مورد آنهاست،
اغلب مصریان و کسانی بودهاند که زبانشان مصری بوده؛ ولی زبان ارتباطی بین همة این
افراد آرامی بوده است .این اسناد اطالعاتی در مورد شیوههای ادارة ایاالت و والیات
امپراتوری و روابط مأموران سطوح پایینتر با مدیران سطوح باالتر در اختیار

پژوهشگران قرار میدهد .مشكالت متعدد اداره کردن کارگران ،صنعتکاران و وظایف
آنها ،نژادهای مختلف ،سفر در سرتاسر امپراتوری و ادره کردن نقاط مختلف امپراتوری
و کنترل کردن آشوبهای نقاط مختلف برخی از موضوعاتی است که از خالل این اسناد
به دست میآید و تصویری یگانه از امپراتوری هخامنشیان به دست میدهد که از جای
دیگر قابل دریافت نیست .در بیرون نامه ها عنوان فرستنده و گیرنده قید شده و با هدف
ثبت و سهولت طبقه بندی ،مختصری از محتویات نامه نیز در ظهر آن نوشته شده است.
این نوشتههای بیرونی نامهها بسیار کوتاه و دقیق است (.)Driver, 1954: 23
یك نمونة خوب از این نامهها ،که نشاندهندة تأثیر قوی فارسی است ،نامة شمارة 4
( )Driver No. IXاست که از آرشام به نحتحور 23خزانهدار ارشد نوشته شده است .در
این نامه تعداد زیادی لغت فارسی دیده می شود که وارد زبان آرامی شده است؛ مانند
 knzsrmاز ( ganzaگنج) و ( ptkrkrپیكرگر ،پیكرتراش) ( .)ibid: 34
 3-3زبان آرامي به عنوان زبان گفتاري در امپراتوري هخامنشي
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در دورة هخامنشی ،زبان آرامی تنها به عنوان زبان میانجی در ایران به کار نمیرفته؛
 110بلكه زبان رایج و روزمرة بسیاری از اقوام ساکن در ایران آن روز نیز بوده است .این
 . اقوام شامل ساکنان بینالنهرین و سوریه و فلسطین امروزی میشده است که سرزمینهای
آنها پس از دولتهای آشوری و بابلی ضمیمة امپراتوری هخامنشی شده بود؛ به عبارتی
 110این اقوام در خارج از فالت ایران ساکن بودهاند .اما در همان زمان اقوامی بودند که
 110داخل فالت ایران کوچانده و به عبارتی تبعید شده بودند و ایرانیان را در تماس مستقیم
با زبان آرامی قرار میدادند .این اقوام همان اسباط دوازدهگانة بنیاسرائیل یعنی یهودیان
بودند.
 3-3-1زبان آرامي يهوديان

در همین ابتدا باید گفت بر خالف نظر استاد محمد جواد مشكور زبان قبایل عبرانی در
زمان نزول تورات آرامی نبوده است (در این مورد ر.ک :.مشكور)312 :1329 ،؛ بلكه این زبان
در زمان تبعید این اقوام به بابل و ایران به آرامی تغییر کرده است .نشانههای فراوانی در
دست است که زبان اقوام عبرانی در زمان نزول تورات عبری بوده است .قرینة اول
اینكه در اسفار خمسه ،که به گفتة خود یهودیان تنها بخش آسمانی کتب مقدس
آنهاست ،تنها یك کلمة آرامی وجود دارد که آن هم نقل قول مستقیم است؛ این کلمه
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در سفر پیدایش ،باب  ،31آیة  47در مكالمة یعقوب و البان دیده میشود .گفتگوی آنها
دربارة پشته سنگی است که نشانة رفاقت و صلح آنهاست .یعقوب به عبری آن
پشتهسنگ را  galeedمینامد و البان معادل آرامی آن ،یعنی  jegar sahaduthaرا به کار
میبرد .این عبارت بی تردید تفاوت زبان عبری و آرامی و در عین حال اولین
رویاروییهای زبان آرامی و زبان عبری را نشان میدهد .در مقابل در بخشهایی از
تورات ،که در زمان تبعید اقوام عبرانی نوشته شده است ،جملهها و کلمات آرامی
فراوانی یافت می شود .دلیل دوم نقل قولهایی است که در بخشهایی از تورات آمده و
یهودیان را از سخن گفتن به آرامی نهی کرده است .در این نقل قولها انبیای این اقوام از
اینكه دیگر کودکان نسل جدید نمیتوانند به عبری سخن بگویند اظهار نارضایتی
کردهاند؛ برای مثال «نِحِمیا» در یكی از بخشهای کتابش عدم رضایتش را از ازدواجهای
یهودیان با آرامیان در زمان مهاجرت بیان میکند و مینویسد« :فرزندانی که از این
ازدواجها به وجود میآیند ،دیگر نمیتوانند عبری صحبت کنند» (ترجمة کتاب مقدس:
نحمیا .)24 :13 :بخشهای بعدی تورات نتیجة همین فرایندی است که نحمیا از آن نگران
است؛ زیرا «عِزرا» نه تنها در کتاب خود از منابعی استفاده میکند که در آن اسناد مربوط
به تاریخ معبد دوم به آرامی ترجمه شده (ترجمة کتاب مقدس :عزرا 8 :4 :تا 22؛  1 :5تا  6و
12؛  12 :7تا  ،)26بلكه روایت خود عزرا نیز به آرامی نوشته شده است (ترجمة کتاب
مقدس :عزرا5 :5 ،23 :4 :؛  13 :6تا  .)18در کتاب دانیال نبی نیز روایت به عبری آغاز
میشود؛ ولی وقتی مورخ به جایی می رسد که حكمای بابلی با پادشاه به آرامی صحبت
میکردهاند ،روایت به آرامی ادامه پیدا میکند (ترجمة کتاب مقدس :دانیال4 :2 :؛  .)28 :6به
کار گرفتن دو زبان در این کتابها بخوبی نشان میدهد که در این زمان عبری تنها در
حلقههای درسی و دینی به کار میرفته و عمالً زبانی مرده به شمار میرفته و بین مردم
زبان آرامی رواج داشته است .در یك نسخة منحصر به فرد ،که از «یوسف بن یُؤزَر»،
معاصر مؤلف کتاب دانیال بر جای مانده اسناد اجتماعی ،مانند اسناد ازدواج ،طالقنامه و
نظیر آن همگی به آرامی نوشته شده است .فهرست روزهای روزه 24نیز به آرامی موجود
است .مهم تر از همة این اسناد ،آنچه بیش از همه آرامی شدن اقوام عبرانی را نشان
میدهد ،ترگوم یعنی نسخة آرامی عهد عتیق است .ترگوم در مدت کوتاهی پس از
«عِزرا» نوشته میشود .وجود ترگوم اثبات میکند که در آن زمان مردم دیگر زبان عبری

را نمی دانسته و برای خواندن عهد عتیق به نسخة آرامی آن نیاز داشتهاند .کتاب
«جوزِفُوس» دربارة جنگهای یهودیان به کل آرامی است .وی مینویسد که در زمان او
(قرن اول میالدی) یهودیانی که در کنار رود فرات زندگی میکردهاند به یكی از
شاخههای زبان آرامی صحبت میکردهاند (لوی.)180 :1334 ،
 3-3-2چگونگي و زمان سکونت يهوديان در ايران
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طبق روایات تورات و اقوال شفاهی قوم یهود به نظر میرسد ورود یهودیان آرامی زبان
در دو مرحله به ایران صورت گرفته است )1 :یهودیان آرامی زبان شمالی :طبق
مندرجات کتاب دوم پادشاهان محل اقامت آنها پس از تبعید در اطراف موصل و
کرکوک و کوههای کردستان امروزی بوده است .عدهای دیگر را نیز به سرزمینهای ماد
کوچانده بودند .این عده بتدریج در نقاط مختلفی از آذربایجان امروزی تا کنار کوه
دماوند (گیلعاد) ساکن شدند .بعدها این عده از یهودیان به سوی مازندران و خراسان
مرکزی ،یعنی اطراف نیشابور ،هم رفته از آنجا به سمت انتهای خراسان ،بخارا و
سمرقند هم مهاجرت نمودند )2 .یهودیان آرامی زبان جنوبی :پس از اینكه کورش کبیر
بابل را فتح کرد ،عدة زیادی از یهودیان جنوبی از جنوب کلده (عراق کنونی) از طریق
112
بصره به اطراف کارون بویژه شوش و بعدها استخر و پاسارگاد و نواحی اطراف آن در
.
ایالت فارس مهاجرت نمودند و در قرون بعدی تا اصفهان نیز پیش آمدند .خط سیر این
 112دو گروه با هم متفاوت است .اسیران شمالی از سوی نینوا به طرف کردستان و
 112آذربایجان و از آنجا از کنار کوه های البرز تا خراسان را پیمودند .اسیران جنوبی از طرف
کلده به طرف عیالم (خوزستان امروزی) تا فارس آمدهاند .این خط سیر در سفر عذرا
بخوبی روشن است .وی پس از دیداری که از ساکنان عبرانی گیلعاد به عمل میآورد
مستقیماً به طرف جنوب ایران تا شوش میآید و قصد داشته است از بصره به بابل و از
آنجا به اورشلیم برود ((لوی 199 :1334 ،و 200؛ برای اطالعات بیشتر ر.کLeob, 1977: 9-))))). :.
.)))).)16
 3-3-3اسناد زبان آرامي يهوديان

اسناد زبان آرامی یهودیان را میتوان به دو دستة کلی اسناد مذهبی و اسناد اداری تقسیم
کرد .اسناد اداری اغلب از مصر به دست آمده است و اسناد مذهبی در بخشهایی از
تورات و ترگومها دیده میشود.

تاريخچة مختصر زبان آرامي در ايران

 .4زبان آرامي در دورۀ ميانه
با وجود فراز و فرودی که اقوام آرامیزبان در ایران داشتهاند ،زبان آرامی بعد از دوره
هخامنشیان نیز به بقا و نفوذ خود ادامه داد و در دورة سلوکیان و پارتیان همچنان در
قلمرو آنها مورد استفاده بود و حتی تأثیرات متقابلی را بر زبانهای ایرانی از جمله پهلوی
باقی گذاشت .از جملة این تأثیرات میتوان به بسیاری از کلمات آرامی در زبان پهلوی
اشاره کرد ) .(Shaked, 1986: 259-61هرچند در دوره ساسانی ظاهراً از نفوذ این زبان
کاسته شد ،این زبان از طریق نفوذ در متون فارسی میانه ومتون مانوی همچنان به بقای
خود در این دوره ادامه داد.
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 )1اسناد ادرای :یكی از مهمترین مجموعه اسناد پیشگفته ،نوشتههای آرامی اداری
است که روی پاپیروس و چرم نوشته شده ،و در مصر به دست آمده است .اغلب آنها
متعلق به قرن  5قبل از میالد است و پاپیروسهای الفانتین 25نامیده میشود .نام آنها از
محل یافتهشدنشان در جزیره ای در رودخانة نیل برگرفته شده است .این پاپیروسها
شامل یك بایگانی از ارتش یهودیان است که برای محافظت از پایگاه مرزی امپراتوری
هخامنشی در آنجا ساکن بودند .این مجموعه شامل مكاتبات و مراسالت اداری جامعة
یهودیان در سال  407قبل از میالد با باگوهی26حاکم ایرانی یهودیان در مورد بازسازی
معبد یهودیان در الفانتین است که سه سال پیش از آن در دورة ناآرامی سیاسی در مصر
ویران شده بود (.)Porten, 1968: 154
 )2اسناد مذهبی :بخشهایی از عهد عتیق شامل صحیفة عذرا و صحیفة دانیال
می شود .در صحیفة عذرا تعداد زیادی اسناد کهن از مكاتبات گرفته تا شرح سفر نقل
شده است .صحیفة دانیال هم در زمان شورش مكابیزیان(27پیروان و اقوام جوداس
مكابیز 28که در قرن دوم پیش از میالد میزیست) نوشته شده و شامل اطالعات بسیار
کهن و پر از لغات و اصطالحات ایرانی است.
بخشهای آرامی صحیفة عذرا ( )18 :6 -8 :4و ( )26 -12 :7احتماالً به صورت تحت
اللفظی از روی اسناد اداری مربوط به جوازهای ضروری از حكومت مرکزی بازنویسی
شده است  .این اسناد در مورد بازسازی معبد اورشلیم و بازگشت تبعیدیان یهودی از
بین النهرین به فلسطین است .داستانهای آموزندهای نیز به زبان آرامی در کتاب دانیال
( )28 :7 -4 :2دیده می شود که از قرن دوم قبل از میالد بازماندهاند (.)Rosenthal, 1986: 254
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حتی نگارش کتیبه به زبان آرامی نیز در این دوره ادامه داشته است؛ برای مثال
میتوان به کتیبة آرامی مقبرة داریوش در نقش رستم در پارس اشاره کرد که به خط
آرامی نگاشته شده که امروزه نظر بر این است که این کتیبه بعد از دورة هخامنشی و به
زبان پارسی نقر شده است ( .)Frye, 1982: 85-90کتیبههایی نیز در تنگ سروگ به
دست آمده که به سدة دوم میالدی مربوط است و با خط مندایی که شاخهای از خطوط
آرامی است ،نوشته شده است (عباسی .)35 :1390 ،این نكته بیانگر نفوذ زبان آرامی حتّی
در مرکز امپراتوری هخامنشی است که بعدها در دورة سلوکیان و پارتیان نیز مورد
استفاده واقع میشده است (.)Shaked, 1986: 259
نكتة قابل توجه در این دوره تأثیر زبانهای ایرانی بر گویشهای مختلف آرامی است.
دراین دوره است که همجواری زبانهای ایرانی با گویشهای مختلف آرامی و تأثیر و تأثر
آنها بر یكدیگر خود را بخوبی نشان میدهد .در آرامی بابلی یهودی و مندایی و نیز در
سریانی شرقی تعداد زیادی واژة قرضی ایرانی دیده میشود .گویشهای غربی مانند
سریانی فلسطینی و آرامی یهودی جلیلیهای 29نیز شامل تعداد محدودی از واژههای
قرضی ایرانی می شود؛ ولی این تعداد به اندازة لغات ایرانیی نیست که در گویشهای
114
شرقی دیده می شود .زبان آرامی مرکزی نیز تعداد بسیار محدودی از لغات ایرانی را در
.
خود دارد ()Shaked, 1986: 256؛ با وجود این باید گفت در دورة میانه زبان آرامی
کارکرد قبلی خود را تا حدی از دست داد؛ یعنی دیگر به عنوان زبان اداری حكومت به
114
کار نمیر فت؛ اما کاتبان آرامی همچنان نفوذ خود را در دربار حفظ کردند .نشانة این
114
امر وجود هزوارش ،یعنی کلماتی با امالی آرامی در خط پهلوی است .از سوی دیگر
گویش غربی زبان آرامی به نام سریانی 30نیز به یكی از مهمترین زبانهای علمی ،مذهبی
و ادبی دورة میانه تبدیل شد .از سوی دیگر ادیان مختلفی نیز در دورة میانه از
گویشهای دیگر زبان آرامی برای بیان عقاید و ضبط متون مقدس خود سود بردهاند.
برخی از این ادیان توسط اقوام غیر ایرانی به ایران وارد شده و برخی نیز متعلق به خود
ایرانیان است .در بخشهای بعد به این موارد خواهیم پرداخت.
 4-1هزوارش

هزوارشها کلماتی به زبان آرامی است که به خط پهلوی نوشته میشد و ظاهراً موقع
خواندن معادل فارسی میانة آنها تلفظ میشده است؛ مثالً ( MNقس :عربی «مِن»)
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مینوشتند و «از» میخواندند .علت وجود هزوارش در خطوط ایرانی میانه این است که
از دوران هخامنشی کاتبان آرامی به ثبت و ضبط دواوین و امر دبیری و منشیگری در
ایران اشتغال داشتند و همین امر نیز موجب اقتباس خطوط ایرانی از خط آرامی شد؛
بدین ترتیب کاتبان آرامی ،که به زبان خود تسلط بیشتری داشتند ،هنگام نوشتن زبانهای
ایرانی معادل برخی از کلمات را از زبان خود مینوشتند .کلمات هزوارش بیشتر شامل
حروف اضافه ،ضمایر ،بن افعال و برخی نامهای ویژه بود که کاربردشان در زبان زیاد
بود و نگارش معادلهای آرامی برای این دبیران متناسبتر و سهلتر مینمود (باقری:1390 ،
 91و  .)90وجود هزوارش در خطوط ایرانی نشانهای از حضور قاطع و تأثیرگذار کاتبان
آرامی نژاد در دربار پادشاهان ایرانی بوده است.
 4-2زبان سرياني

 4-2-1آثار زبان سرياني .

ادبیات سریانی بینهایت غنی است :اغلب آثاری که به این زبان هست ،دربارة دین
مسیح و موضوعات مرتبط با آن است؛ زیرا این زبان نخست به طور گسترده برای
ترجمة متون یونانی مسیحی از جمله انجیل به کار میرفت (چگینی)439 :1382 ،؛ اما بعداً
برای ترجمة بسیاری از متون غیردینی ،مانند فلسفه و علم نیز به کار رفت .نویسندگان
آثار سریانی معموالً دو یا سه زبانه ،و تعداد زیادی از آنان ایرانیانی بودند که به سریانی
مینوشتند .نوشتن آثار علمی به زبان سریانی دو دلیل عمده دارد :یا به دلیل اینكه آنها
مسیحیان قدیمی و نودین بودهاند یا به این دلیل که آنها دربارة موضوعاتی مینوشتند که
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سریانی گونة غربی زبان آرامی است که ابتدا به عنوان زبان مذهبی مسیحیان در دعاها و
عباداتشان به کار میرفت (چگینی .)439 :1382 ،سریانی در اصل گویش آرامی غربی رایج
در ادسا 31بوده است که به مهمترین زبان نوشتاری و گفتاری مسیحیان در دورة ساسانی
از مصر تا آسیای صغیر و سوریه و ایران و بینالنهرین و تا حدی هند تبدیل شد .تاریخ
نخستین آثار و نوشتههای سریانی به قرن اول میالدی بازمیگردد .مسیحیان شرقی که
تحت حكومت مستقیم ساسانیان زندگی میکردند یا دستکم تحت نفوذ فرهنگی آنان
بودند ،این زبان را از قرن چهارم تا هشتم به صورت گستردهای رواج دادند و شكوفا
نمودند .پس از حملة اعراب به ایران نیز سریانی همچنان به عنوان زبان ادبی تا قرن
سیزده میالدی و حتی پس از آن به کار میرفت (.)Ciancaglini, 2006: 461

در سنتهای ادبی سریانی ریشه داشت؛ مانند پزشكی ،شیمی ،فلسفه و جز آن؛ برای مثال
تقریباً تمامی پزشكان آکادمی پزشكی جندیشاپور ایرانی و فارسزیان بودهاند در حالی
که آثار و نامههای خود را در نقاط دیگر به سریانی مینوشتند (در این مورد ر.ک:.

 Rosenthal, 1987, p. 254و )Schöffler,1980
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تعداد زیادی از آثار سریانی هم ترجمة کتابهای فارسی میانه است؛ برای مثال کتاب
حقوقی ییشوع -بُخت ،32پایتخت ایران ،که در قرن هشتم میالدی به فارسی میانه تألیف
شده بود ،پس از مرگ مؤلف آن به سریانی ترجمه شد و امروزه تنها ترجمة سریانی آن
در اختیار ما قرار دارد ()Ciancaglini, 2006: 461-2؛ بدین ترتیب سریانی به صورت
ادبیاتی غنی و متنوع در حوزة جغرافیایی بسیار وسیع گسترش یافت .این زبان تفكر و
گفتمان مسیحی را بازتاب میدهد ( .)Shaked, 1986: 256تأثیر ایرانیان و زبانهای
ایرانی به صورتی بسیار قوی در سریانی شرقی و گویشهای غربیتر آن مانند سریانی
فلسطینی دیده میشود .در سریانی غربی تعداد محدودی از واژههای قرضی ایرانی
میشود ،ول ی این تعداد به اندازة لغات ایرانیی نیست که در گویشهای شرقی دیده
میشود (.)idem
116
البته وجود لغات ایرانی در این متون لزوماً به معنی این نیست که مطالب آنها نیز به
 . ایران و تاریخ ایران قبل از اسالم مربوط باشد .در آثار ادبی سریانی هیچ مطلبی دربارة
ایران وجود ندارد .همینطور در کتابهای الهیات ،فلسفه و تفسیر نیز به ایران توجهی
116
نمیشود .نویسندگان بزرگی مانند آفراتس ،33افرم ،34نرسی 35و دیگران تنها برای جامعة
 116مسیحی مینوشتند و به ادیان دیگر و چالش با آنها عالقهای نداشتنند؛ به همین ترتیب
مترجمان سریانی که از یونانی به عربی ترجمه میکردند نیز تنها متون فلسفی و پزشكی
را ترجمه میکردند و در آثار آنان هیچ مطلبی دربارة ایران باستان دیده نمیشود .اما در
سه دسته از کتابها و رسائل سریانی اطالعاتی دربارة ایران قبل از اسالم وجود دارد:
)1نوشتههای تاریخی که شرح وقایع را به ترتیب تاریخی بیان میکند)2 .تاریخ انبیا و
قدیسان که بویژه به رفتارها ،گفتهها و سنتهای قدیسان مسیحی ایرانی میپردازد )3 .در
برخی متون جعلی مانند اعمال توماس نیز اطالعاتی هرچند ناقص و گاهی نادرست از
ایران باستان دیده میشود (.)Gignoux, 2006: 464
 4-3زبان آرامي به عنوان زبان مذهبي
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همانگونه که پیش از این نیز بیان شد ،زبان آرامی در دورة میانه به عنوان زبان برخی از
مذاهب ایرانی و غیر ایرانی مورد استفاده بوده است .این ادیان عبارت است از)1 :
مانوی  )2مندایی  )3یهودی .در بخشهای بعدی به این موارد پرداخته میشود.
 4-3-1دين مانوي

 4-3-1-1آثار مانوي به زبان آرامي

وی کتابهای احكام یا قوانین مانویت را به آرامی نوشت که از هفت کتاب تشكیل
میشد .مانویان معتقد بودند که دستکم بخشی از این کتابها را روحی که آن را همزاد
مانی میخواندند به وی وحی کرده است (بویس .)26 :1386 ،نامهای این هفت کتاب که
به زبان آرامی نوشته شده بود عبارت است از( ewangelyōn zindag :انجیل زنده)،
( ii yنیان زندگانی)( rzznn ،رازها)( knnnn ،غوالن)ii nnn ،
ī ziggggnn
(مراسالت) ،رسالهها و مزامیر .آنچه از آثار مانوی باقی مانده تنها به زبانهای ایرانی و
قبطی 37است و تقریباً اثری از نوشتههای آرامی مانی بر جای نمانده است ( Rosenthal,
.)1962: 221
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زبان اولیة دین گنوستیسیستی مانوی در آغاز یكی از گویشهای شرقی زبان آرامی بوده
است .مانی دین خود را در قرن سوم پس از میالد در جنوب بینالنهرین آشكار کرد.
احتماالً دلیل اینكه مانی نخست دین خود را به زبان آرامی عرضه کرده این است که
وی خود را زادة بابل میدانسته است .با اینكه پدر36و مادر وی «مریم» ایرانی بودهاند،
گویا قبل از تولد وی به بابل مهاجرت کرده اند« :شاگردی سپاسگزارم که از بابل نشأت
یافتهام .نشأت یافته ام از بابل زمین و بر در راستی ایستادهام .جوانی هستم شاگرد از
بابل زمین» ( c7بند  :29به نقل از :وامقی .)23 :1378 ،از سوی دیگر به گفتة ابن ندیم پدر
مانی در دست میسان (دشت میشان) به گروه مغتسله پیوست (همان .)24 :مغتسله به
احتمال از غنوسیان تعمیدی و از پیروان الخسای بوده اند .مانی نیز ظاهراً با پدرش در
سن چهار سالگی به میان آنها رفته و در کنارشان میزیسته است (بویس.)11 :1386 ،
بی تردید زبان مغتسله آرامی بوده و مذهب آنان نیز بسیار به صابئین یا مندائیان نزدیك
بوده است که در بخش بعد به آن خواهیم پرداخت .ولی مانی زبان دین مانوی را
بسرعت به زبان فارسی میانه تغییر داد که برای انتقال مباحث دینی به نودینان مفیدتر
بود.

 4-3-2دين مندايي
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فرقة گنوستیسیستی دیگری که پیروان آن از زبان آرامی برای ضبط متون مقدس خود
استفاده میکردهاند ،منداییسم 38است که ادبیاتشان تا حدی حفظ شدهز فعالیت این فرقه
به زمان ساسانیان (حدود  2000سال پیش) بازمی گردد .از این فرقه آثار بسیار قابل توجهی از
گویش شرقی آرامی وجود دارد ( .)Drower, 1937: 9 & Macuch, 1965: 12
مندائیان ساکن جنوب غربی ایران و عراق هستند .مندائیان خود را همان صابئین
قرآن و پیروان یحیای پیامبر میدانند .طبق اسناد و مدارک هم آنان تحت آموزههای
یحیای پیامبر به این دین گرویدهاند .مهاجرت این قوم به ایران مقارن با حكومت
اشكانیان دانسته شده است .مندائیان بعد از یهودیان ،قدیمیترین مهاجران غیر آریایی به
ایران هستند (عباسی .)26 :1390 ،به نظر میرسد کوچاندن مندائیان به ایران و بینالنهرین
هم به دستور نبوکد نصر (بخت النصر) در حدود  1800سال پیش از فلسطین انجام
شده باشد (همان)  .دالیل زیادی بر وجود مندائیان در پیش از اسالم وجود دارد .نام
مندائیان چند بار در قرآن ذکر شده است؛ برای مثال« :ان الذین آمنوا والذین هادوا و
 118النصاری و الصابئین من آمن باهلل و الیوم اآلخر» (بقره)62 :؛ «ان الذین آمنوا والذین
 . هادوا والصابئون و النصاری» (مائده .)69 :این نكته نشان میدهد که مندائیان پیش از
اسالم به عنوان گروهی بزرگ و مهم مطرح بودهاند.
118
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مهمترین کتاب مقدس صابئین یعنی کنزه ربا 39به معنی «گنج متعالی» ،که تلفظ فارسی
آن گنزا ربّا است به زبان آرامی در حد فاصل دورة ساسانیان یا فتح اسالمی تدوین شده
است (حزباییزاده .)33 :1390 ،در فصل هجدهم این کتاب فهرستی از پادشاهان پارتی و
ساسانی ارائه شده است که به خسرو پسر هرمز منتهی میشود .این بخش با این
پیشبینی به پایان میرسد« :پادشاهان عرب جانشین پادشاهان عرب میشوند و هفتاد و
یك سال حكومت میکنند» که به غلبة عباسیان بر امویان اشاره دارد؛ اما در پیشبینی
مدت زمان حكومت عباسیان اشتباه میکند.
مندائیان در زمان پارتیان و ساسانیان ساکن بینالنهرین و خوزستان بوده ،و تحت
فرمان سلسلة میسانی در کرخه یا دشت میشان فعلی در استان خوزستان زندگی
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میکردهاند .از این دوره سكههایی به دست آمده است که به  124سال قبل از میالد باز
میگردد .در سال  1980هم تعدادی از باستانشناسان ایتالیایی در ناحیة کیش عراق
تعدادی ظروف سفالی یافتند که به عباراتی به زبان مندایی منقش بودد و به اواخر دورة
ساسانی تعلق دارد (عباسی .)35 :1390 ،در متون مانی هم ذکر مندائیان آمده است .مانی
این گروه را ( absodagآبشودگ) به معنی مغتسله یا تعمیدی و جامعة تعمیدیان را
( absodagiftآبشودگیفت) مینامد.
 4-3-3دين يهودي
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برخی وقایع تاریخی حضور پر فراز و نشیب اقوام عبرانی را در دورة میانه نشان
می دهد؛ برای مثال در عهد اردشیر سوم ،وی فرمان داد که بسیاری از ساکنان اریحا را به
ناحیه هیرکانی (گرگان و مازندران امروز) بازگردانند؛ زیرا آنها از پرستش آناهیتا سر باز
زده بودند (لوی .)205 :1334 ،این عمل احتماالً واکنشی به جنبشهای اعتراضی آنها نیز
بوده است ( . )Leob, 1977: 275پادشاهان اشكانی به نسبت پادشاهان آخر هخامنشی از
نظر دینی بسیار مداراگر و انعطافپذیر بودند .در دورة اشكانی یهودیان هیچ شكایتی از
وضع بد و نامساعد نمی کنند؛ بلكه آنها به پادشاهان اشكانی به عنوان دوست و
یاریدهنده نگاه میکردند و حتی در کنار اشكانیان با دشمنانشان میجنگیدند .در مقابل
اشكانیان هم به آنها خودمختاری محلی اعطا کرده بودند .این حكومت خودمختار در
نهاردیا40در شمال بغداد بود و یك ساتراپ مستقل نیز در آدیابن 41در شمال غربی
زاگرس وجود داشت .به عالوه تعداد زیادی کارمند دفتری نیز در دستگاه حكومت
پارتیان فعال بودند که از اقوام آرامی زبان بودند ( .)Idemاما در دورة ساسانی موقعیت
برای این افراد بسیار دشوار میشود .ساسانیان اقوام آرامی زبان عبرانی را در شوش و
شوشتر و عیالم (خوزستان) و سواحل دریاچة ارومیه و سواحل دریای کاسپین و
همدان و نهاوند و اصفهان و احتماالً کردستان و فارس تحت کنترل داشتند .آنها
امتیازات خودمختاری این اقوام را لغو کردند .مهمترین مشكل اقلیتهای قومی در دوران
ساسانیان سختگیری و تعصب مذهبی این پادشاهان بود .دین زردشت در زمان اردشیر
اول به عنوان مذهب رسمی اعالم شد و او بود که سلسله مراتب اداری -مذهبی مغان
را پایه گذاشت .نویسنر 42ادعا میکند که این کارمندان مذهبی شدیداً مذاهب دیگر را
آزار میدادند .جانش ین اردشیر ،شاهپور اول مدارای بیشتری نسبت به مذاهب دیگر

نشان می داد .ولی روحانی ارشد او کرتیر خصومت شدیدی با مذاهب دیگر داشت و
پس از شاهپور وی پیروان ادیان دیگر را سرکوب کرد ( .)Leob, 1977: 277اما در زمان
شاهپور دوم هزاران نفر از اقوام عبرانی از ارمنستان بازگردانده و در اصفهان ساکن
شدند .این روند تعصب دینی تا زمان یزدگرد دوم همچنان ادامه داشت .در زمان او
روحانیون زردشتی تقریباً آزادانه حكومت میکردند .در حدود سالهای  460تا 480
میالدی سرکوب اقلیتها به اوج خود رسید .در این دوره دو نفر از روحانیون زردشتی به
دست یهودیان کشته شدند .به همین دلیل نیمی از مردم این قوم ،که ساکن اصفهان
بودند به دار کشیدند و کودکانشان را مجبور به تغییر کردند .عالوه بر همة این مسائل،
انقالب مزدکیان ،که بر اساس دسترسی یكسان به داراییهای عمومی شكل گرفته بود نیز
وضع را برای اقوام عبرانی ساکن ایران بسیار دشوار کرد .به همین دلیل بسیاری از آنها
مجبور شدند به فلسطین مهاجرت کنند .از سوی دیگر یهودیان استانهای غربی و
ارمنستان و تیسفون نیز زیر فشار مسیحیان آن ناحیه بودند که تحت تأثیر حكومت
بیزانس باپتیسم را تبلیغ میکردند.
120
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آثار آرامیی که از یهودیان در دورة میانه بر جای مانده ،ادامة اسناد مذهبی دورة باستان
.
است .از این دوره اسناد اداری زیادی به دست نمیآید .اما آثار مذهبی فراوانی در این
44
 120دوره نوشته شده است .از میان همة این آثار مهمترین آنها تلمود بابلی 43و مدرسی
 120است که در ادبیات یهودی ربیونی 45تولید شده است و به همین دلیل میتوان گفت به
سنت شفاهی جوامع یهودی شرقیتر ارتباط دارد .تلمود به معنی آموزش از فعل ثالثی
عبری المد یعنی یاد داد میآید و با واژه تلمیذ و مشتقات آن در زبان عربی ارتباط دارد.
تلمود کتاب بسیار بزرگی است که احادیث و احكام دین یهود و فتاوی فقیهان این قوم
را در بر دارد (برای توضیحات بیشتر در مورد تلمود ر.ک )Eisenstein, 1906, v.7: 1-39 :.و
باید گفت بخشهایی از آن با دید نژادپرستانة شدید نگاشته شده است .میشنا یا مشنه به
معنی «تكرار و تلقین» کتابی است که یكی از دینپژوهان یهودی به نام خاخام یهودا
هناسی با جمعآوری مكتوبات متفرق هالخایی در یكجا تدوین نمود و به صورت
کتاب ویژة تورات شفاهی درآورد .مجموعة هناسی در همة مدارس عبرانی آن زمان
پذیرفته شد و جای آثار پیشین را گرفت .میشنا حاصل کار شش نسل از تنائیم یا
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عالمان شریعت شفاهی است (برای توضیحات بیشتر در مورد میشنا ر.کLauterbach, 1906, :.
.)v.8: 609-619
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ادبیات تلمودی به صورت ادبیات پساتلمودی تا اوایل دورة اسالمی ادامه مییابد
و به صورت ادبیات گائونی 47درمیآید .این ادبیات اغلب شامل مباحث مذهبی است؛
مانند سؤالها ی فقهی و حقوقی ،مناسك مذهبی ،مناجات ،الهیات ،آفرینش و تاریخ
اساطیری .این ادبیات از نظر زبانی بسیار نزدیك به ادبیات مندایی است ( Shaked,
 )1986: 256که پیش از این دربارة آن گفته شد.
در اغلب این کتابها بویژه کتابهایی که به زبان آرامی بابلی نوشته شده است ،تعداد
زیادی واژة قرضی ایرانی وجود دارد .واضح است که تعداد بیشمار واژگان قرضیی که
در زبان آرامی یهودی بابلی دیده میشود ،یكباره و در یك دورة زمانی کوتاه وارد این
زبان نشده است؛ بلكه به دلیل مجاورت طوالنی این زبان با زبانهای ایرانی تعداد زیادی
واژة ایرانی وارد این زبان شده است .بنابراین الیههای تاریخی گوناگون واژههای قرضی
باید از هم جدا شود .تفكیك و تمایز این واژگان تنها به صورت زبانشناختی و از طریق
قواعد شناخته شدة تحوالت آوایی 48امكانپذیر است (.)Shaked, 1986: 257
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 .5زبان آرامي پس از اسالم
اقوام آرامی زبانی که پیش از اسالم در ایران حضور داشتند ،پس از اسالم نیز با همان
شیوهها به حیات خود ادامه دادند .البته بجز یهودیان که به دالیل نامعلومی ،اغلب آنان
زبان آرامی خود را به نفع زبان فارسی رها کردند .در جوامع یهودی زبان آرامی به
گونهای خاص ادامه مییابد که در ادامه خواهیم گفت .اما در بقیة جوامع شاهد تحول
زبان آرامی میانه به آرامی نو هستیم .البته امروزه مانند بسیاری از زبانها و گویشهای
دیگر ،گویشهای آرامی نیز تحت تأثیر گویشها و زبانهای ایرانی محلی قرار گرفته و
برخی از ویژگیهای خود را از دست داده است .به دلیل مجاورت جغرافیایی این
تأثیرپذیری اغلب از کردی و ترکی بوده است .فارسی نیز که زبان رسمی ایران است بر
این زبانها و گویشها بسیار تأثیر گذاشته است.
از نظر زبانشناسی ،آرامی نو چهار شعبه دارد که دو مورد اول آن در ایران دیده
نمیشود)1 :آرامی جدید غربی در معلوله و دو روستای شمال غربی اطراف دمشق در
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سوریه  )2گروه طوریو 49در طورعابدین در ترکیه شمالی  )3مندائی جدید در جنوب
عراق (بصره) و خوزستان (خرمشهر و اهواز)  )4آرامی نو شمال غربی 50که گویشهای
بیشماری در امتداد رود دجله در کردستان و آذربایجان (عراق ،ترکیه و ایران) دارد
( . )Windfuhr, 2006: 406اغلب این گویشها غیر از گویش مندایی در جوامع مسیحی
رواج دارد و به صورت طبیعی ادامة آرامی میانه است .تعداد جوامع یهودی که هنوزبه
زبان آرامی سخن میگویند بسیار اندک است.
از این میان گویش آرامی نو شمال غربی بسیار غیر عادی است .انشعابهای گویشی
در این ناحیه از یك سو تحت تأثیر مكان جغرافیایی است و از سوی دیگر تحت تأثیر
فرقة مذهبی .در مناطق خاصی برای ساکنان یك روستا یا شهر ،که گویشوران آرامی
مسیحی و یهودی دارند ،گویش مسیحیان برای گویشوران یهودی قابل فهم نیست .به
همین دلیل این گونه جوامع تحت سیطرة زبان غالب (کردی ،ترکی ،فارسی یا زبانهای
ترکیبی) قرار میگیرند و دو زبانگی 51و حتی سه یا چهارزبانگی 52در این جوامع ،بسیار
رایج است (.)Windfuhr, 2006: 406
با توجه به آنچه گفته شد از آنجا که زبان آرامی اقوام مندایی و مسیحی ادامة همان
122
روند دورة میانه است و دچار تحول اساسی نشده است به صورت مختصر اشارهای به
.
زبان آنها خواهیم کرد .اما با توجه به تغییر اساسی در زبان اقوام یهودی ایران قدری
مفصلتر به آنها خواهیم پرداخت.
122
122

 5-1زبان آرامي يهوديان پس از اسالم

گفتیم که به دالیل نامعلومی پس از پیروزی مسلمانان در ایران در حدود قرن هفتم
میالدی ،اغلب یهودیان ایران ،زبان آرامی خود را رها میکنند و به زبان فارسی روی
می آورند .در این دوران اغلب کتابها و اسناد رایج به فارسی و کمتر به آرامی نوشته
می شود .یكی از اولین توصیفاتی که از زبان رایج اقوام عبرانی پس از اسالم در دست
است ،گفتههای بنیامین بن تودال 53در حدود قرن ششم هجری قمری است .وی که
جهانگرد است در سال  1165میالدی سفر خود را آغاز میکند و در زمان سلطان سنجر
در ایران بوده است .وی با عدهای از یهودیان در همدان ،شیراز ،اصفهان ،شوشتر و
رودبار قزوین دیدار کرده است .طبق گفتههای وی برخی اقوام عبرانی آن دوران ،که از
عمادیه تا گیالن پراکنده بودهاند به آرامی صحبت میکرده اند (لوی .)193 :1334 ،بنابراین
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روشن است که در دوران اسالمی زبان اقوام عبرانی ایران به فارسی و آرامی منحصر
میشود .البته کمتر گزارشهایی از برخی کتابها به زبانهای ایرانی دیگر نیز در دست
است؛ برای مثال در سرحدات ایران و عراق برخی عبرانیان ساکن هستند که آداب
شرعی خود را از روی کتابی به نام «دیوان کبری» انجام میدهند که به زبان کردی است
(لوی .)188 :1334 ،اما زبان غالب عبرانیان در دورة اسالمی فارسی است .حتی اقوامی از
عب رانیان که در قفقاز و داغستان ساکن هستند و امروزه مسلمان شدهاند به زبان فارسی
مسلط هستند.
البته در میان جوامع یهودی ایران ،که به گویشهای ایرانی سخن میگویند ،زبانی نیز
رایج است که آن را «لوتری» یا «لوترایی» 54مینامند .یار شاطر معتقد است «لوترایی»
همان  lo-torahبه معنی غیر توراتی است و در اصل یعنی غیر عبری ( Yarshater, 1977:
 .)2این زبان (یا به عبارت بهتر نیمزبان )55در گلپایگان ،خمین ،همدان ،خوانسار ،کاشان،
تویسرکان ،کرمانشاه ،نهاوند ،اراک ،مالیر ،اصفهان ،یزد ،کرمان ،شیراز ،مشهد و تهران
رایج است .قدیمترین اطالع از این زبان در حدود العالم آمده است .در این کتاب گفته
شده است که مردم استرآباد به دو زبان لوتری و گرگانی صحبت میکنند .در لغت فرس
هم ذیل «لیت» آمده است :لیت ،نوعی گیاه است و در لوترا به «کاکل ذرت» گفته
میشود .سه شعر از کمال اصفهانی هم برای توصیف این لغت آمده است .در اشعار
سوزنی هم دو لغت «زیف» به معنی زشت و «دَخ» به معنی زیبا به زبان لوتری نسبت
داده شده است که در لوتری امروز موجود نیست (.)Yarshater, 1977: 2
زبان لوترایی زبانی آمیخته است؛ بدین معنی که ضمایر ،صفات و بسیاری از نامها و
پایههای فعلی و همین طور تعدادی از حروف اضافه سامی (عبری و آرامی) است؛ در
حالی که پایانههای فعلی ،پیشوندهای حالتی 56و ضمایر پیچسبی ،57تعداد زیادی از
ادات 58و همینطور نحو و ساخت جمله ایرانی است (.)Ibid: 1
البته عناصر آرامی تنها در نیمزبان لوتری امروز دیده نمیشود .بلكه این عناصر و
لغات از دیرباز در متون فارسی -عبری ،یعنی متونی که به زبان فارسی و خط عبری به
نگارش درآمده نیز به کار می رفته است .این عناصر اغلب در متونی دیده میشود که
جنبة دینی دارد و احتماالً به عنوان منابع کمكی برای فهم مطالب کتاب مقدس به کار
میرفته است .عناصر آرامیای که در متون فارسی -عبری به کار رفته دو دسته است:
نخست ،عنصر واجی «الف» آرامی (زاید) در انتهای برخی لغات عربی و فارسی؛ دوم،

لغات آرامی (برای توضیحات بیشتر در مورد متون فارسی -عبری ر.ک :.نوروزی-123 :1391 ،
.)105
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برخالف یهودیان ،که پس از اسالم زبان آرامی خود را به نفع زبان فارسی رها کردند،
صابئیان مندایی همچنان به زبان آرامی خود پایبند ماندند .در منابع متقدم و معتبر پس از
اسالم پژوهشهای نسبتاً زیادی دربارة صابئیان مندایی دیده میشود؛ برای مثال ابوریحان
بیرونی ،مسعودی ،ابن ندیم و حمزة اصفهانی از دانشمندانی هستند که دربارة مندائیان
به تحقیق پرداختند .یكی از اولین روایاتی که دربارة حضور مندائیان پس از اسالم
وجود دارد ،ماجرای برخورد مأمون ،خلیفة عباسی با آنهاست که ابویوسف ایشع
نصرانی آن را درکتاب کشف از مذاهب رانیان نقل میکند :مأمون به قصد تاخت و تاز
به روم از دیار مضر می گذشت .مردم به استقبال وی رفتند .در میان آنها عدهای از
حرانیان بودند که شیوة لباس پوشیدن و هیأت ظاهری آنها با بقیه تفاوت داشت بدین
شیوه که قبایی بر تن داشتند و موی سر و ریش خود را بلند نگاه میداشتند .مأمون از
ظاهر آنها نا خشنود گردید و پرسید شما از کدام مردم هستید؛ اهل ذمهاید؟ گفتند
 124حرانیان هستیم .گفت یهودی هستید؟ نصارا هستید؟ مجوس هستید؟ و آنها گفتند نه.
 . مأمون گفت پس شما همان اصحاب الرأس دوران پدر من هستید و ریختن خون شما
مباح است .گفتند ما جزیه پرداخت میکنیم (عباسی .)13 :1390 ،این ماجرا و بسیاری از
 124روایات دیگر ،که در مورد مندائیان و صابئیان در منابع مختلف نقل شده است ،نشان
 124می دهد که این قوم همچنان در ایران و عراق به حیات خود ادامه دادهاند .این حیات ،به
همان شكل سابق خود تا امروز تداوم داشته است .یكی از جدیدترین و معتبرترین
پژوهشها در مورد شناخت مندائیان ایران را دراور 59انجام داده است .دراور تعداد
صابئین خوزستان را در سال  1937به استناد یك هبر دینی حدود  200نفر میداند .زبان
کتاب مقدس این قوم هنوز آرامی است .اما امروزه بسیاری از صابئین ایران و عراق قادر
به تكلم به زبان آرامی نیستند .تنها کاهنان و علمای دینی این قوم بر این زبان تسلط
دارند .بسیاری از صابئین نیز از علمای خود گله میکنند که حاضر به آموزش این زبان
به آنها نیستند (.)Drower, 1937: 33-34
 5-3زبان آرامي مسيحيان پس از اسالم
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امروزه در ایران ،جوامع مسیحی که به آرامی نو سخن میگویند ،عموماً در مناطق
روستایی و شهرهای کوچك آذربایجان ،اطراف دریاچه ارومیه و کردستان (و مناطق
مجاور ترکیه و عراق) همچنین در شهرهای بزرگ مانند کرمانشاه (باختران) ،همدان،
سنندج ،نیز تهران و شهرهای دیگر زندگی میکنند .گویشوران آرامی مسیحی به دو
فرقة بزرگ تقسیم میشوند که هر دو مایلند آشوری 60خوانده شوند )1 :آشوریان
نسطوری غربی 61که به کلیسای کهن غربی وابسته هستند و عنوان آشوری برای آنها
مناسب است )2 .کاتولیكها که به کلیسای کلدانی وابسته هستند و در اصل باید
آشوری -کلدانی 62خوانده شوند .فرقة دوم در قرن  16از نسطوریان جدا شده اند و
کلیسای کاتولیك کلدانی آنها را پذیرفته است (.)Windfuhr, 2006: 405
گویشوران هر دو فرقه عالوه بر گویش محلی به زبان ادبی معیار آشوریان نیز
آشنایی دارند .این زبان معیار ادبی برای آرامی نو مسیحی ،سریانی کالسیك 63است که
در دهة  1830توسط مبلغان مذهبی امریكایی پروتستان و سپس توسط مبلغان مذهبی
فرانسوی الزاریست و توسط مبلغان مذهبی روسی ارتدوکس تا پایان قرن نوزدهم رواج
داده شد .این زبان ادبی معیار بر زبان بومی ناحیه ارومیه بنا شده است.
جالبترین گویش آرامی نو مسیحی ،آرامی «کردی» است که البته در برخی نواحی
آذربایجان تحت تأثیر ترکی نیز قرار گرفته است .در این گویش اغلب قواعد ساختواژی
صرفی (قواعد ساخت ریشه های اسمی و فعلی) باقی مانده است .به عالوه تمایز انواع
و جنسها نیز در این گویش حفظ شده است که شاید وجود جنس در انواع کردی (نیز
مانند زبانهای ایرانیِ گورانی در کردستان جنوبی و زازا -دیمیلی در شرق ترکیه) نیز در
این امر تأثیر داشته است .در این گویش همچنان جایگاه نحوی آغازی عبارت اسمی
دیده میشود .اما نظام فعلی و نحو جمله و وابستهسازی مانند اغلب مشمول تحول
دستوری شده؛ همانگونه که در بسیاری از زبانهایی که با هم تماس این فضاهای
دستوری دچار تحول شده است .پژوهشگری به نام گاربل 64درصد واژگان قرضی
آرامی آذربایجان را محاسبه کرده است .این واژههای قرضی اغلب کردی و ترکی است:
نامها ،%68.96 :صفات ، %23.5 :مادههای فعلی ، %28 :حروف اضافه ، %59 :ادات،%54 :
تكواژهای مقید تصریفی .)Windfuhr, 2006: 407(.%73

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،14شماره ،55بهار 1396

نتيجهگيري
آرامی یكی از زبانهای بسیار تأثیرگذار در تاریخ ایران بوده است .از دورة هخامنشی
کاتبان آرامی وظیفة ثبت و ضبط اسناد و مكاتبات اداری امپراتوری را بر عهده داشته
اند .در همین دوره است که زبان آرامی به عنوان زبان اداری و میانجی والیات و ایاالت
امپراتوری هخامنشی انتخاب میشود .البته پیش از این تاریخ نیز زبان آرامی ،زبان
میانجی امپراتوری آشور و بابل بوده است و به نوعی میتوان گفت هخامنشیان به نوعی
از آشوریان و بابلیان پیروی کرده اند.
عالوه بر این در دورة باستان یهودیان تبعیدی طی چند مرحله به ایران وارد
میشوند و زبان آرامی را با خود به ایران میآورند .زبان گفتاری یهودیان در آن دوره به
آرامی تغییر کرده بوده و کمکم به عنوان زبان مذهبی آنان نیز به کار میرفته است .از
همین دوران است که همسایگی و مجاورت زبانهای ایرانی با زبان آرامی و تأثیر و تأثر
آنها بر یكدیگر آغاز میشود .در همین دوران در نامههای اداری هخامنشیان که به زبان
آرامی نوشته میشده است ،تعداد زیادی واژة قرضی ایرانی دیده میشود.
در دورة میانه زبان آرامی کارکرد اداری خود را تا حد زیادی از دست میدهد و با
126
گویشهای مختلف خود مانند سریانی ،مندایی ،فلسطینی ،بابلی و جز آن به عنوان زبان
.
دینی و زبان علمی رواج مییابد .مهمترین گویش آرامی در دورة میانه ،سریانی است که
به عنوان زبان علمی میانجی از مصر تا هند رواج داشته است و اغلب کتابها و رسائل
126
علمی ،بویژه در حوزة بینالنهرین و جنوب غربی ایران در این دوران به زبان سریانی
126
نوشته می شده است .گویشهای دیگر آرامی اغلب به عنوان زبان دینی و گفتاری
یهودیان ،مسیحیان ،نسطوریان و مندائیان به کار میرفته است .در این دوران نیز تأثیر
زبانهای ایرانی بر برخی از گویشهای آرامی مانند آرامی یهودی بابلی بسیار چشمگیر
است.
پس از اسالم زبان آرامی میان مسیحیان و مندائیان به عنوان زبانی مذهبی و قومی به
حیات خود ادامه می دهد .اما عدة زیادی از یهودیان ایران زبان آرامی را به نفع زبان
فارسی و زبانهای محلی ایرانی رها میکنند .در میان این عده زبان یا نیمزبانی رواج
مییابد که جایگزین زبان آرامی میشود .این زبان لوترایی نام دارد و زبانی آمیخته از
آرامی ،عبری و زبانهای ایرانی است .اما در عین حال عدهای از یهودیان ایران که در
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15. Yaʿudite.
16. Samalian.
17. Bowman.
18. Aḥiqar.
19. Aswan.
20. Aršām.
21. Babylon.
22. Susa.
23. Neḥtḥūr.
24. Fast.Days.

1. Chaldean.
2. Nabatean.
3. Syrian.
4. Assyrian.
5. Old Aramaic.
6. Imperial Aramaic.
7. Middle Aramaic.
8. Classical (Late) Aramaic.
9. New Aramaic.
10. Suti.
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غرب و شمال غربی ایران ساکن هستند ،همچنان زبان آرامی خود را حفظ کرده اند.
مندائیان نیز همچنان آیینها و مراسم مذهبی خود را به زبان آرامی انجام میدهند .اما
برخی از آنان امروزه نمیتوانند به زبان آرامی صحبت کنند .مسیحیان ایران (هر دو فرقة
نسطوری و کاتولیك) نیز که خود را آشوری مینامند ،همچنان زبان آرامی خود را حفظ
کرده اند .اما به دلیل نفوذ و گسترش زبانهای محلی و زبان رسمی (فارسی) زبانشان از
نظر صرف و نحو دچار تحوالتی نیز شده است.
به طور کلی میتوان گفت گویشوران آرامی شمال شرقی در مناطق غربی فالت و
بخش غربی زاگرس تقریباً  3000سال با زبانهای ایرانی در تماس بوده اند .این تماس
از سه طریق به وقوع پیوسته است /1 :مهاجرت یهودیان از بینالنهرین که به قرن  8قبل
از میالد بازمیگردد /2 .مهاجرت مسیحیان به ایران که در دورة پارتیان انجام شده است.
 /3مهاجرت مندائیان به ایران در قرن  3پس از میالد.
مهاجرت یهودیان از بینالنهرین و بابل به دلیل تبعید یا مهاجرت آغاز شده است.
این اقوام عموماً در روستاها و شهرهای شمال غربی ،مرکز ،جنوب غربی ایران و
شهرهای بزرگ همدان ،اصفهان و شوش ساکن شده اند .مهاجرت مسیحیان نیز از
شمال سوریة امروزی آغاز شده است .این اقوام نیز در نواحی مشابه یهودیان سكنی
گزیده اند .مهاجرت مندائیهای گنوستیك نیز احتماالً از فلسطین اردنی و از طریق
حران و مدیا به ایران کوچکردهاند .این اقوام از ابتدا در جنوب غربی بین النهرین و
نواحی مجاور خوزستان ساکن بوده اند.

128

.

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،14شماره ،55بهار 1396

128
128

25. Elephantine.
26. Bagōhī.
27. Maccabean.
28. Judas Maccabaeus.
47. Gaonic.
48. phonetic change.
49. Ṭuroyo group.
50. NENA .
51. Bilingualism.
52. tri. and quadrilingualism.
53. Benjamin ibn Tudela.
54. Loterā’i.
55. Half.Language.
56. Modal Prefixe .
57. Suffix Pronoun.
58. Particle.
59. Drower.
60. Assyrians.
61. the East Syriac Nestorians.
62. Assyro.Chaldeans.
63. Classical Syriac.
64. Garbell

.
.

11. Ahlamie.
12. Axlame.
13. Ranghaya.
14. Śamʿal/Yʿdy.
29. Galilean.
30. Syriac.
31. Edessa.
32. Yišōʿ.boxt.
33. Aphraates.
34. Ephrem.
35. Narsaï.
 ttt īg.ﻳﺎ  ttt ggﻳﺎ ۳٦. patag
37. Coptic.
38. Mandeans.
39. Ginza Rabba.
40. Nehardea.
41. Adiaben.
42. Neusner.
43. Babylonian Talmud.
44. Midrash.
45. rabbinical.
46. post.Talmudic
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