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 وبیکتاب ا یخاستگاه زبان رامونیپ یمالحظات زبانشناخت

 aminimar@gmail.com   آزاد اسالمي واحد استهباناستاديار دانشگاه مریم امینی / 

 52/30/1131ـ پذیرش:  11/31/1131دریافت: 

 دهكیچ

، قددم  آنهدا اي فیزمان تأل نییعالوه بر تع، توجهي به آنهابا وجود كم ، مقدس یهاكتاب يتزبانشناخ یهايژگيو يبررس
 یظداهر عبدر در وبيزبان كتاب ا، يادب هيدر سو. ديآيبه كار م زیآنها ن ریفهم وتفس، ترجمه یبرا، اس  يخيتار هيكه سو
و ابهدا   يگمسر درموجب اس  كه  يشناسخ ير يو حت يواژگان، یدستور ومعضالت هايدگیچیبا پ ختهیاما درآم، اس 

ترجمده  کيدرا برآن داشته تا كتداب را اساسدا   يمنتقدان ادب چنان اس  كه محققان و، مالحظات نيا. شوديدر ترجمه م
 کيددر  يزبدان آرامد ریتدأ ، انیم نيازا. اس شده كتاب  يخاستگاه زبان افتني یبرا ييهامنشأ تالشِ، دگاهيد نيا. بدانند

و  ياسدتفاده از روش نقدد متند با، روازاين. جالب توجه اس  یدستور ثیاز ح يآن حت یجدّة گسترده وصبغ يواژگان رهيدا
موجدود در  یبه چشدم انددازها، يخاص ينیبفارغ از هرگونه جهان ميكتاب تالش نمود يبه مؤلفه ادب ينيانتقال از مؤلفه د

 .میبرس يادب ارشاهک کيكتاب به عنوان  نيا

 .يواژگان رهيدا، دستور زبان، يخاستگاه زبان، يزبانشناخت یهايژگيو، ي: نقد متنهادواژهیکل
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 پیشگفتار

چدا  و منتشدر شدده در ، نیشیدو گفتار پ ياس  كه در پ وبيكتاب ا رامونیپ يقیجستار از مجموعه مقاالت تعم نيا

موضدو  خداد در مراحد   کيدوجوه گونداگون  از یبردار هيال، سلسله مطالعات نيمنظور از ا. ديآمي انيمعرف  اد

مباحدث ة كارشناسدان یریدگیو پ يشناسدنيددة طدیدر ح يموضدوعهای یكارزهيگرچه پرداختن به ر. مختلف اس 

تداكنون از دو ، روشیپد ةامدا در سده گاند، سد یما مرسو  ن اتيدر نشر يهندسه معرفت کيبه  دنیرس یبرا، یمواز

 يبدازخوان»با عنوان ي فلسفد  يكالم هيال، : مرحله نخس ميانموده یبردار هيالشده و  کينزد وبيموضع به كتاب ا

 دد يكالم اتیو خصوص اتیّفیمحتوا از ك  یكه با روش تحل، (1131، )امیندي«وبيدر كتاب ا كالمي د یفکر یهاسن 

 نيو تددو شيرايدو يونگچگ نديبه فرآ يخيروش نقد تار با، يخيتار هيال،  در مرحله دو. میكتاب پرده برداشت يفلسف

و نقدد  يبررسد» قددم  آن بدا عندوان اي فیتأل خيتار رامونیگوناگون پهای دگاهيمختلف و دهای سده يكتاب در ط

 يمالحظدات زبانشدناختبررسدي بده  يادبد هيدر ال، در مرحله سه نکيو ا. میپرداخت (1131، )امیني«وبيكتاب ا يخيتار

نکتده  نيدابر  دیبا توجه و تاك، پردازيممي (Textual Criticism)يروش نقد متن كتاب با يبه خاستگاه زبان دنیرس یبرا

 يدر هنگا  انتقال و دس  بده دسد  شددن بررسد، اف يخود را  ييکه قالب نهامتن را پس از آن خيتار، يكه نقد متن

مندد كدردن نظدا  ةبده منزلد، يقدیكتداب در سدن  مطالعدات تعم کيد يادبة به مؤلف، ينيد ةانتقال از مؤلف. كنديم

فدارغ از هرگونده ، تدوانمدي سدازد كده چگوندهمي كم روشناس  و دس شناسي به لحاظ نو  یریتفس یکردهايرو

 .دیرس يشبکه از معان کيموجود در  یبه چشم اندازها، يخاص ينیبجهان

ر حوصدلة خوانندده د ممکدن اسد ، يشناختزبان «مالحظات»بر  دیمباحث و با تأك يدگیچیبا اذعان به پ، رونيااز

، بحدث يانيپا یهادر عنوان، بنابراين. ندارد ييكه با زبان آن آشنابپردازد  يكتاب يزبانشناخت یهايژگيونگنجد كه به 

ها بسدنده يها و بررسو تنها به طرح نگرش دهمكتاب آ ييو امال یدستور، يواژگان رهيدا رامونیاز مطالعات پ يگزارش

 معمدوال ، يموارد و شواهد خاد زبانشناسدشده اس ؛ زيرا بیان  زیپره يونانيو  يآرام اي یعبر اتیده و از طرح جزئش

؛ 1331، وندلنددر.ك: )ناظر اسد  يبه مالحظات زبانشناخت كه صرفا ، ينه در نقد متن، گفتار مرسو  اس   یدر روش تحل

و هدا داده، پدردازدمي يفعل ستمی  سمث یگفتار یواحدها  یكه به تحل، گفتار  یروش تحل، بدين ترتیب. (1332، همدو

 .ديآمي ينيبه كار مطالعات د، يآورد كه در مرحله نقد متنمي فراهم يجينتا

كده نگدرش  سد ا دیدام، سد ین «زیدچ کيراجع  زیهمه چ» یبه معنا يقیتعمة كه مطالعالز  به يادآوری اس  

آ دار مکتدوب  يو زبانشدناخت يادبد نهیمتمركز بر زمكه ، خيضلع از تار نيبه اشناسي، نيدر مطالعات د زیمحققان ما ن

 .را گسترش دهند هاداده ومواد  یداشته باشند و موضع شکار و گردآور ژهيو يتيعنا، اس 

 لهئمس طرح

منتقددان ، زمینده نيادر . تعیین زمان تألیف يا قدم  آن اس ، وبيمناقشات تاريخي در باب كتاب اترين مهم يکي از

  مختلدف . تدا قدرن دو  ق،  (. ق1033دد5133)وخیاز عصدر شدهدا ياتفاق نظر دارندد و گمانده زن نيو محققان كمتر
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زبدان  رامدونیپهای یدشدوار ریدو درگ يپد در، مترجمان و مفسّراننیز و  يمحققان و منتقدان ادب. (1131، امیني)اس 

شناخ  زبدان آن به منوط ، زیز هرچا شیب، زمان نییمربوط به تع  يمسا، يخيامروزه در نقد تارهرچند . كتاب هستند

امدا . و مشدخ  گدردد نیدیتع ديددر گدا  نخسد  با، ا ر يزبانشناختهای يژگينو  و و، ديگر به عبارت. باشدمي ا ر

. ميازمنددیبددان ن زیدو فهدم كتداب ن ریتفس یبلکه برا، ديآنمي زمان به كار نییتع یتنها برا، يزبانشناختهای يژگيو

 یهدايبررسدعرصده را وارد  یاریاس  كه مترجمان و محققان بس يسن  پژوهش نياز ا يازتابب، وبيمطالعه كتاب ا

 .داردآنها  یبرا یاریبسة جاذب، ثیح نيكند و از امي يادب

 وبيدكتداب اامدا ، برخوردارندد یبسدیار يمتنهای یو دشوارها از چالش، یهمه كتب كتاب مقدس عبرهرچند 

از جملده . شدده اسد  يبدياظهدارات رر، لهئمسد نيدا رامدونیپ. اسد  زتدریبرانگ چدالشآنها  نشان داده كه از تما 

تصدور بدود كده  نيدا بدر (M.Dahood)ودو داه س یپنجاه درصد كتاب قاب  فهم نمدعي اس :  (F.M. Cross)كراس

رجمده ت يكه كتداب مقددس را بده آلمدان، لوتر نیمارت. (1د ، 5330، راتدا)اندترجمه نشدهآن  اتيدرصد آ يكم سدس 

[ به مراتب دشوارتر و فاخرتر از هدر كتداب وبيزبان كتاب]ا»: كندمي كه اذعان يدر حال، وبيدر ترجمه كتاب ا، كرده

، سده سدطر يكده گداه یكرد  به طورمي كار يمن به سخت» :ديگومي، «اس  دسهمه صحف مق انیدر م یگريد

مختلف كتاب مقدس هم بدان اشداره داشدته و  یهاهمترجمان نسخ. (55د ، 5332، وانیاُسدل)«دیكشمي چهار روز طول

تدوان نشدان مي یاریبسهای و نمونه س یو روشن ن يقطعها باب يو حت اتيآ، كلمات ریاند كه تفسخاطرنشان كرده

بده عبدارت  سد  یچها یدشوار نياأ اما منش. مانده اس  يمخدوش و مبهم باقهمچنان ، وبيكتاب ا یداد كه عبر

 یبده معماهدا يحتد روبرو كند و يرا با انوا  معضالت زبان اتيو فهم آ ریتفس، شده تا ترجمهموجب  یزیچه چ، گريد

 مبدل گرداند  يزبانشناخت

تدر و يميقدد، بخدش منثدور. شده اسد   یاز دو بخش منثور و منظو  تشک، وبيكه كتاب ادانس   دينخس  با

مربوط به بخش منظو  اس  كه مترجمدان و  عمدتا ، هادشديهای یدشوار. آن قرار گرفته اس ة بخش منظو  در بدن

، سبک و سداختار كتداب وجدود دارد، كه در زبان یبارزهای تفاوت. كشانده اس  يادب قاتیتحقعرصه مفسران را به 

به طور مفصد  از آن ، خود یمنظو  شده اس  كه درجاة با بدن، چارچوب منثور رامونیپپهن دامني  یهاب بحثموج

كتاب اسد  كده  يبه خاستگاه زبان نپرداخت، نظر اس مد  شتریجستار ب نيچه در ااما آن. (1131امیني، ) سخن رفته اس

 .بود دواریامها یتوان به ح  دشوارمي، آنواكاوی با ، یبه احتمال قو

 کتاب رامونیپ یمالحظات زبانشناخت

كتداب  ریتفسد زبان و فهدم وهای یدشوار ونرامیپ نانهیبو خوش نانهیبدب فیتوان از دو طمي، ياجمال يبررس کيدر 

مترجمدان  يحت :ديگومي، زبان كتاب داردهای یكه از دشوار يلیدر تحل، (Michel)ک يماچون  يمحقق. كرد ييرونما

شدمال  يطاق  فرسدا و بدا بده كداربردن روش سدام یامطالعهررم  ياو عل. هم با زبان كتاب مشک  داشتند يميقد

، طاق  فرسدا ةمطالعها پس از سال» كند:مي گزارش دكنندهینوم ياز كارش با لحن، جلد نیستنخ انيپس از پا، يررب
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، مايکد )«ديرا بگشدا وبيداابدواب اسدرار  سد یقادر ن يروش چیه، گزارش كنم كه به اعتقاد من ديبا یدیبا كمال ناام

تدر وجدود دارد نانهیخوش ب يفیط، نآ هیال يمنته در، مينشو ک يماسخن  نياگر مرعوب و مقهور ا. (1د ، 1ج ، 1302

شدده  دهیدفهم كتداب مقددس[ یهدا]كمتدر از همده كتداب وبيكتاب ا»: داردمي اظهار (Wolfers)ولفرزچون كه هم

 .(11د ، 1332، )ولفرز«اس 

بخدش منظدو   رامونیپ عمدتا  ق  مباحث  مركز، كتاب ياز مالحظات زبانشناختدر بحث ، اس  یادآوريالز  به 

، سد ین يبرخوردار اس  و تنهدا واژگدان یاریاز وجوه بس، بخش نيزبان در اهای یدشوار. نه منثور، اس  وبيكتاب ا

چدرا كده  ؛دانددمدي «يقدیتطب يشناسدر زبان يورزش»را  وبيا ابكت گرابه. هم هس  يشناسخ يو ر یبلکه دستور

، 1322، گرابده)«دسدازيمددشواری مواجه با را  یاس  كه هنوز هم هر مفسّر یاریبس يزبانشناس یمعماها یكتاب حاو

كندد و خوانندده بدا مدي كه محقق و مترجم را سرگردانهايي يژگياما با و، اس  یزبان در ظاهر عبر، در واقع. (1د 

شدود مدي چنان مواجه يرن یاشهيو اند دهیچیپ یساختار، منحصر به فرد يبا سبک، و ارلب مبهم يرن يواژگان رهيدا

 .(2د ، 5330، راتا)كندمي ریدرگ زیمحقق را ن نشیبلکه ب، هاتما  آموختهتنها نه ،سيگورد ریكه به تعب

 ايد، هايبددفهم نيدر ا زیبتوان مترجمان را ن ديتنها بر دوش كتاب اس   شا، یهمه دشوار نيا نیبار سنگ اياما آ

مترجمدان كتداب ة برعهدد، هایاردشو نيا یسو کيدارد كه مي اظهار يدرستهب، ولفرز. دانس  میسهها ترجمه وءس

 چده را كدهآن، یمتمدادهای سدده يآنهدا در طد کدهبل، ترجمه كنند، چه را كه مؤلف نگاشتهخواستند آننمي اس  كه

بده ، روازايدن. (0د ، همان)اندترجمه كرده، باشد ديبا فیمنظورش از تأل اي، نگاشته باشد يستيبامي مؤلف دندیشياندمي

، و نده اشدتباه در زبدان ینه به خاطر متن مخدوش و نه اشدتباه دسدتور، مینیبمي كه در متن يرسد اشتباهاتمي نظر

 .به چند صورت موجود اس ، وبيكتاب ا يكلكه به طوردانس   ديپس نخس  با. س آنهاة ترجم وءس جهیبلکه نت

 گوناگونهای موجود از کتاب و معضل قرائتهای نسخه

 عبارتند از:، اس  كتاب موجود نيكه از اهايي نسخه

كتاب مقدس از آن گرفتده  ديجدهای از ترجمه یاریبسكه اس   یزبان عبر به: (Masoretic)یمتن ماسور. 1

 .شده اس 

 .اس  افتهيدر مصر انجا   الدیاز مپیش قرن  نيدر آخر: (Septuagint)یونانی ینیسبع. 2

 یرارهدا یطومارهدا، تدرقیددق انیدبده ب ايد،  یدبحرالم یطومارها انیدر م: یو آرام یعبرهای نوشتهدست. 3

 .شده اس  اف ي (Qumran)قمران

 ینسدخه ماسدور، زبدان كتداب مقددس یعبدرهای دستنوشدتهترين يميقد،  یبحرالم یاز كشف طومارها شیتا پ

 د شیكده نسدخه پد،  یبحرالم یكه قدم  طومارها يدر حال. اس  یالدیآمد كه متعلق به قرن دهم ممي شماربه

كده در دسد  ، نینخسدت یاس  كه متن عبدر اين ق یحق. رسدمي.  . ق1د5به حدود ، دهدمي  یرا تشک یرماسو

 شدانيمعنا، مصدوت رییدبدا تغ، (ي)همچون عربیجا كه واژگان عبرو از آنبود حروف صام  دارای تنها ، بود انيهودي
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مصدوت و  ميداز عال يدسدتگاه.   1333 تدا 233های سدال نیو محرّران ب كاتبان، ونیاز ربان يگروه، كندمي رییتغ

 نيدا. شدهره شدد یآوردند كده بده ماسدور ديپد یاریمعآنان . را نظا  دهندها هجادار ابدا  نمودند تا تلفظهای نشانه

به منظدور قرائد  و ، يسنتهای بلکه به حفظ تلفظ، فراهم آورند اریمع يمتنتنها نه كردند تا یكار، یهوديدانشمندان 

 یماسدور شيرايدو نیبر همد يمتک، وبيكتاب اهای ترجمه شتریب. بزرگ كمک كنند يون در دوره آوارگمت يبازخوان

 امدا، ندينما یرا بازساز هیگذاش  و محققان تالش نمودند متن اول ریتأ  ریاز تفاس یبر شمار، شيرايگرچه آن و. اس 

. (13د ، 5332، اُسدلیوان)شدد یاریبسد اتيون از آگوناگهای در برداش  ياشتباهات موجبآمد كه  ديپد يمتن، كار نيبا ا

كده كیند   يبركل زديوايرة ترجمه نسخدر  12: 11 هيآ ریمناقشات در ترجمه و تفس نياز مشهورتر يکي، نمونه یبرا

 .«خواهم بود دواریباز به او ام، هرچند او)خدا( مرا بکشد» اس : نيا، جیمز نیز همین معنا را آورده اس 
»The Revised Berkeley Version: ”Although He slay me, yet I keep hoping« 

 .«ندار  یدیام چیه، او مرا خواهد كش ، هان» آمده اس : ورژن زديوايرنسخه  در و
»Revised Version:”Behold, He will slay me, I have no hope« 

بداز بده او ، كار مرا بکشدد نيا یاگر خدا برا» آمده اس : (Living)ديجدة نسخ ياس  در ترجمه فارسيادآوری الز  به 

 مدانيا یبرا یشد و شعار وبيصبر ا و ييبایاز شک يحاك انیحیمس یبرا، هيآ نيا ریتفس، رونيااز. «خواهم بود دواریام

را از دسد  داده  ييبایصبر و شک گريكند كه دمي ريرا تصو ياري يتیشخص شتریب، دو ة كه ترجم يحال در. يحیمس

حدروف  یبدرا، ياسد  كده در ادات منفد يو اشتباهات یگذارهمان عالم دلی  به ، ييمعنا دياختالف شد نيا. اس 

. مواجده هسدتیم گريکدديمتفداوت بدا  و برداشد  كدامال  ریبا دو ترجمه متفاوت به دو تفس، روازاين. اضافه آمده اس 

در ترجمده  يبدر آشدفتگ، ینسدخه ماسدورداش  كه  دیله تأكئمس نيبر ا زین هودير مطرح محقق و مفس، يينایسطور

 .(1د ، 1300، يهارتل)اندبه خود گرفته يمختلف يياز واژگان بار معنا یاریبس، اشتباههای یافزوده اس  و با هجاگذار

نسدخه . كندمي يفرزندانش قربان یبرا وبيكه ا يوقت»: داده اس  یرو 2: 1در ، هایدشوار نياز ا یگرينمونه د

 blessed)«تبرك جسته باشدند شانيخدا را در دل هاآنها  ممکن اس  رايز ؛كندمي نیهد كه او چندمي حیتوض یعبر

God in their hearts) .در واقدع  «تبدرك»دارند كده مي مترجمان اظهار شتریب. دارد يفیضع یمعنا، يقرائ  لفظ نياما ا

 ينيگزيداشدته از جدا يسع، ریحسن تعب کي اي، مصطلح يانیبا استفاده از ب، بردارنسخه اياس  و مؤلف  «لعن »همان 

 هشود و مدا را بدمي دهیكش ریتفس طهیبه ح، معض  در ترجمه نيا ةدامن. كند زیخداوند پره یبرا «لعن »چون  یاواژه

اسد   ديدعقا گاهيمنبع و جابیانگر  قلب معموال ، یدر كتاب مقدس عبر البته. دهدمي سوق ریدر تفس یکردياتخاذ رو

كندد: مدي گونده ترجمده نيدا، (Anchor Bible)را در كتاب مقدس آنکدور ریتعب نيا پا  نيمارو، رونيازا. ساتتا احسا

 .(13د ، 5332، اُسلیوان)كندمي ترجمه «كفر به خدا در افکارشان» هودي تشاراتو انجمن ان «لعن  به خدا در ذهن شان»

روشدن  یبدرا، يوندانياستفاده از ترجمده ، رونيااز. وجود ندارد ينیسبعگوناگون در نسخه های مشک  قرائ  نيا

 133 حددود، ينیسدبعنسدخه ، حال نيبا ا. مرسو  و سودمند بوده اس های از روش يکيهمواره ، یساختن متن عبر
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 مختلدف كتداب دامدن یهابخش فیتأل خيتار ببا در  یله به عد  قطعئمس نيا. اس  یتر از نسخه عبرسطر كوتاه

، را هدم دسدتخوش ابهدا  اتيدبرد و فهم آمي سؤال ريز، كه كاربرد داشته اندرا  يگان نسبتا  مشتركواژ يزند وحتمي

متدرجم » :معتقدد اسد ، نسدخه انجدا  داده نيبر ا یاو كار گسترده  یكه تحل، ينسکیاُرل. كندمي يتضاد و چندگانگ

داشته تا تحد   یاریكه ممکن اس  دق  بس ييبوده وتا جا يونانيبه  یبرگرداندن عبر یبرا تالشدر نزا  و  يوناني

 يندیبنفوذ جهدان ريز، یگريچون هر مترجم دهم زیمترجم ن نيا، حال نيبا ا. نباشد شيخو ياتیالههای دگاهيد ریتأ 

از  شیپد، اس  كه كتاباين  اتیحذف نيادلی  . (22د ، 1322، اُرلینسکي؛ 1د ، 1300، يهارتل)«بوده اس  شيخو ياتیاله

بده  سدخنان را عمددا  و ،يوندانيمتدرجم اينکده  گرياحتمال د. ترجمه شده اس  يونانيبه ، آن كام  شود آن كه بسط

 ايداسد  كده گو یا مهیشام  ضم، يونانيمتن ترين يميقد نيا. (1د ، 1300، يهارتل)حذف كرده اس  شيدلخواه خو

 .(111د ، 1322، سَرنا)(آن كتاب داردي)احتماال آراميانيسر تارگو نشان از وجود نسخه 

محقدق ، طدور كده پدا همدان. ديدآمي از رار قمران به دس  وبیتارگوم ابه  مشهور، وبيكتاب اترين يميقد

محققان قدم  آن را قدرن اول  يهرچند برخ، اس تر کينزد.  . زبان و سبک آن به قرن دو  ق ،دیشياندمي یعبر

 هیدبق ايدآ، سد یو معلدو  ن ابديمي انيپا 15: 11درباب ، گو تار نيا. (1د ، 1300، يهارتل)زنندمي نیهم تخم یالدیم

هدم  هیشدب یقمدران و مدتن ماسدور تدارگو ، حدال نيبا ا. اس  افتهي انيجا پا نیمتن در هم اي، گم شده اس  اتيآ

 سد یسخن بددان معندا ن نياما ا. (1د ، )هماناس  گريکديهمانند  52تا  51های باب بیو ترتاز جمله نظم . هستند

بدوده اسد  و  يبده چده زبدان ،كتاب هینسخه اول میداننمي يبراست. بوده اس  يكتاب به زبان آرام فیتال نیتنخس كه

 .راهگشا باشد اریبس اتيآ ریتفس تواند در فهم ومي لهئمس نيكشف ا نا یقي

 کتاب یخاستگاه زبان رامونیپهای هینظر ایترجمه های یتئور

شدود تدا روشدن كندد  هيداراها هيداز نظر یاب شده اس  كه مجموعهموج، كتابزبان  رامونیپ ادشدهيهای یدشوار

 نمود: میتقس  يكلة توان به چهار دستمي راها هينظر نيا. نگاشته شده اس  ينسخه كتاب به چه زبان نینخست

ت تحد  باشد كده بده شددمي یاز عبر ينوع ايگو، از واژگان كتاب یاریكه بس جااز آن كتاب: يخاستگاه آرام. 1

در قدرون ، ابراهدا  ابدن عدذرا يربداز زمدان  یاریمحققدان و مترجمدان بسد، بوده اسد  يسامهای زبان ريسا ریتأ 

 يتدأمالت، زبان شداخ  نیسبب هم به، يينایطورس، يلیگرفته تا محقق معاصر اسرائ، (یالدی)قرن دوازدهم ميوسط

، 5332، اُسدلیوان)ترجمه شده باشد یدور به عبرهای بانز نیاز هم يکياز  وبيممکن اس  كتاب ا :معتقد بودند ،داشته

امدا او . كتدابِ ترجمده شدده اسد  کيد، وبيدهم ادعا كرد كه كتاب ا یو مفسّر عبر ینحو، ابن عذراگرچه . (3د 

كده كتداب  دیكشد شیرا پد هيدنظر نيدا يينایطورسد، بار نینخست. ترجمه شده اس  ينمشخ  نکرد كه از چه زبا

 یاز عبدر زيمتمدا يشديروشن اس  كه مؤلف بده گو. اس  يآرامة خاستگاه گمشد کياز  ،یعبرناق  به  یاترجمه

. شدده اسد  فیبدان تأل ميعهد قد شتریكه ب يشيمتفاوت از گو یالهجهدارای  يعني ؛را نگاشته اس  كتاب، میاورشل

هدای كده بده زبان ،هیدنان ناحسداك شدتریچدون ب، همچندزبانه بوده اس  بوده و احتماال تر کينزد ياو به آرام شيگو
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 از كلمدات و یاریبسدبده ايدن دلید  ، متدرجم، به بداور او. (2، د 1300، يهارتل)گفتندمي و مرتبط باهم سخن کينزد

از واژگدان را بدد  یاریمؤلف بسد، به عالوه. بوده اس  کينزد یگذاشته كه به عبر يترجمه باقبدون را  يعبارات آرام

كده  (1)همدان، د دانسد مدي كتاب يرا خاستگاه اصل.  . ق 1متعلق به قرن  ،يبابل يراماو زبان آ. ترجمه كرده اس 

 مدهین یاترجمدهة جینت ،شدن كتاب يآرام، رونيااز. اف يانجا   نیچند نس  بعد در فلسط ،یناق  آن به عبرة ترجم

از مدتن  یاگاندهيو  ديدجد ریتفاسد، فدر  شیپد نيبا ا يينایطورس. (3، د 5330، راتدا)اس  يآرام ياهتما  از خاستگ

 .  ناب دارد يرتیدهد كه نشان از بصمي به دس  وبيكتاب ا یماسور

بدر كتداب  يآرامد راتیبده تدأ  یاریاما سبب شد تا محققان بس ،اف ین یجدّ انیحام، يترجمه آرام یگرچه تئور

بدا  ،هسدتند هيدنظر نيدا انیداماز ح زیدنآنهدا  كده ،(Pope)و پا  (Dhorme)دور از جمله . داشته باشند یشتریتوجه ب

مؤلدف اشدعار : معتقد بود دور  اصوال . يافتند دس  يمآرا راتیاز تأ  يو واژگان یدستور اتیفراوان بر جزئهای يبررس

و يدا اينکده  ،بخشدد يكده سدبک را تندوعيا به اين دلی  ، جيرا یتا عبر ردیگمي بهره يآرامهای اوقات از واژه شتریب

 هاس  كده بد يآرام نيا، اس  يمترادف يپ كه شاعر در يهنگام. او داشته اس  یدر زبان مادر قیعم یاشهير يآرام

 به كمک شرح واژگدان دشدوار ييبه تنها ،يآرامها آن زند كه درمي مورد را مثال 50كم  دس  ،دور . ديآمي كمک او

 یدسدتور جه از  يشود و حتنمي ژگان محدودوا رهيبه دا يآرام ریتأ ، دور به نظر . (clxxvii ،1312ر.ك: دور ، )ديآمي

، سيگدورد. (111دد115، د 1312، سيگورد)اذعان دارد «وبيا نزبا يآرام یصبغه جدّ» بر زیپا  ن. اس   یحائز اهم زین

 گونده اسدتنباط نيدامدا از آن ا ،رديپذمي را یگر يآرام، اس  هينظر نيگرچه از ناقدان ا، مطرح كتاب مقدس محقق

او . شدده اسد مدي محاوره اسدتفاده یبرا یابه طور گسترده ،ينوشته شده كه زبان آرام یااب در دورهكند كه كتمي

 .(510د511)همان، د كندمي شنهادیپبدين منظور را .  . ق 133تا  233 نیب يخيارت

مورد مطدرح  11 برد ومي سؤال ريرا ز ياصال  آرام، (N. H. Snail) یاسن، از جمله. ارندیهم بس هينظر نيناقدان ا

  یاصد يمدورد را بده عندوان آرامد 1تنهدا  یو. كنددمدي يو بررسد  یكتاب را تحل يموارد اصال  آرام انیشده از م

 يتوانند سداممي واژگان نيلذا ا اند.هم ظاهر شده يسام گريدهای در زبان، موارد شتریب ،از نظر او. كندمي یبندطبقه

مطالعده  کيدراتدا در . (111دد131، د 1310،  یاسدن)باشدند یو تحدول در عبدر رییتغ جهینت ،ممکن اس  ايبوده  جيرا

كندد كده مدي  یدو تحل هيدواژه را تجز 05، كنتدرل ریدبه عنوان متغ، (Peshita)تایو با استفاده از تارگو  و پش يشخص

 ،واژگدان نيداز ا يرخدب. شده بودمطرح ... و واگنر، (Driver)وريدرا، دور چون  يتوسط محققان قبال آنها  يخصل  آرام

تدوان بده مدي واژه را 13گرف  كده تنهدا  جهینت ،واژه 05 نيا ياو از بررس. معلو  و مشخ  شده بود راتاتوسط خود 

، گدريد  یدحائز اهم نکته. (13، د 5330، راتا)باشند ياحتمال دارد كه آرام گريدواژه  13 وكرد  یبندطبقه يعنوان آرام

و در واقدع در سراسدر اند بار استفاده شده کيكه تنها  يواژگان يعني ؛اس  (hapax legomena)واژگان نادر یباال شمار

 يواژگدان كده آرامد نيداز ا یاریكده بسد :معتقد اس  راتا اند.آمده وبيآن هم در كتاب ا ،بار کيتنها ، كتاب مقدس

 هسدتیم،الز  ه فاقدد اطالعدات جاكدامدا از آن. باشدند  یاص یعبر اي جيرا يكه سام س ینبعید  چیه، شوندمي لحاظ
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البته كاربرد واژگدان  اند.بار در متن آمده کيكه تنها جه  اس  از آن  یدشوار نيا. ردله را ا بات كئمس نيتوان انمي

 شداخ  و فداخر بهدره يكده از زبدان ،يشاهکار ادب کيدر ، شودنمي دهيد كتاب مقدس گريد یجا چیكه در ه ،نادر

 .(11)همان، د باشد يفتشگ هيما دينبا، ديجومي

نگاشدته شدده اسد  و  يادبد یهستند كه كتاب به عبدر یرأعموما  هم ریاخ قاتیتحق كتاب: یخاستگاه عبر. 5

ادوارد توسدط  يقیدر تحق. استفاده شود ابيدشوار يو واژگان دهیچیپ يب شده تا از زبانموج ،كتابة تسلط وجه شاعران

از  یاشداعرانه راتیبده تدأ ، تأكیدد داردموجدود در كتداب  يجدلة ه بر صبغك(Edward L. Greenstein)نينشتايگر. ال

عناصدر  یوجدوکه در جسد اين یبه جا، از نظر او. اشاره شده اس  ي/عربيقدم يو حت يو عمدتا  آرام يقینیف، یاكد

، مياب بپدردازكتد یعبدر ندهیمحتم  خدارج از زمهای به پاسخ، كتاب يپرسش از خاستگاه زبان اي ،گانهیب يزبانشناخت

را بدا ارائده و  گاندهیو عناصر بآن درك كنیم  يادبة نیرا در زم دهيو پد میشاعرانه كتاب مراجعه كن قلمرواس  به  بهتر

 كتداب، ميشدو كتداب همدراه يبدا خصدل  ادبد شدتریهرچه ب، در واقع. میكن ریتفسآن و شاعرانه  يطرح عملکرد ادب

از  يآرامد ژهيدو بده، گانهیب باتیاز ترك یاهيچندالهای اقتباس، وبينظومه اگونه اس  كه در م نيا. شودمي معنادارتر

به عنوان دخد  وتصدرف شداعر در  ،یعبرریاز عناصر ر یریگبهره، سو کياز . ردیگمي صورت يدو عام  كل قيطر

طدور كده  همان، گريد یازسو. ابديدس   نيمعناآفر راتیساختار و تأ  دیدر تول يتا به تنوع ،كندمي عم  یزبان عبر

 بدودن گاندهیب یحدال وهدوا، شداعرانه یبه گف  وگوها ،یرعبریر باتیمکرر از ترك استفاده، داده حیتوض نسبرگیگ

، هسدتند يلیاسدرائ ریدرهايي  یظداهرا  شخصد يكده همگد ،و همراهانش وبيد با مالحظه اوخصببخشد كه مي

 .(1د1، د 5331، نياشتا نيگر)متناسب اس 

 يوبيدشداعر ا. ننددیبمدي را در خدم  عملکرد شاعرانه گانهیهردو كاربرد زبان بها آن. دارد ييرأ نیچنهم  هوفمن

 يدر پد .(103، د 1331، هدوفمن)اسد  دهيآفر يآرام ژهيو به، یاكد، يعرب، يقینیبرگرفته از ف يرا با زبان یاآ ار شاعرانه

كدرد كده مؤلدف  شدنهادیپ (Gary Rendsburg)رندسدبورگ یگر، يينایطورس نیشیو اظهارات پ كاوفمناز  یشنهادیپ

داده تدا  يلعداب و رند ، يو عربد يرا با عناصدر آرامدآن  یاما عبر، نگاشته اس  یاساسا  كتاب را به عبر وبياشعار ا

 يباور بود كده مدا بدا زبدان و مدؤلف نيا او بر .(123، د 1332، رندسبورگ)كند انیرا بها  یبودن شخص يخارج  یماه

 يدر متدون یعبدر يمؤلفدان یاز سدو ،یدر زبدان عبدر انهيسبک گرا یبلکه با تظاهرات عمد ،ميدارسروكار ن يخارج

 اسدتفاده يزبانشدناختهای كده از نشدانهوجدود دارد سدبک  رییداز تغهايي نمونده، وبيدركتاب ا. ميسروكار دار یعبر

صدحب  بدا هدای و طرف وبيدا نبدود گاندهیبة و در بردارندد سدتندین يلیاسدرائها  یشود تا معلو  شود شخصدمي

 .)همان(اوس 

امدا . شددمي ديیتأ، س یسبک ن رییتغ نيواجد ا «سخنان خداوند»توانس  نشان دهد كه بخش مي یتئور نياگر ا

 نيدمنکدر ا ياسد  و كسد شداخ ، یگدر ياز آرامد يبا كاربرد قاب  توجه زیبخش ن نيجاس  كه ا نينکته مهم ا

و ظرافد   يركديبدا ز يوبيدشداعر ا :توان گف نمي پس، كتاب نشده اس بخش از  نيدر ا يحت یگر يخصل  آرام
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اينکده  هيدنظر نيددر نقد ا گرينکته د. داستان بوده اس های  یبودن شخص يشاعرانه در صدد شاخ  كردن خارج

از سدخنان شدرك  كننددگان در گفد  و  شیبده مراتدب بد ،واژگان نادر در سدخنان خداوندد عيتوز، يطور شگفتبه

 دهيدامدا بده طدور معمدول در سراسدر كتداب د ،ميدهرچند مال یگر يآرام، رونيااز. (150، د 1331، هوفمن)گوهاس 

گفتده  يينایطورسد زین رندسبورگاز  شیپهرچند . بردمي رسؤاليرا ز رندسبورگ یشنهادیله طرح پئمس نيا .شودمي

نهداده  يزبدان شدرق زا يانیدلحن ب، ار  بودندادو  و  انیكه بوم ،و دوستانش وبيعمدا  در دهان ا ،بود كه مؤلف اشعار

 .(xxx-liو  111د  ،1322 ،يينایطورس ر.ك:)برگرداند يترجمه از آرام یالبته بعدها نظرش را كامال  به تئوركه  اس 

. بدود (F. H. Foster)فاسدتر، را مطدرح سداخ  يترجمه عرب یكه تئور يمحقق نینخست كتاب: يخاستگاه عرب. 1

 گرنایدكند كه بمي انیاو نه نکته را ب. داارائه د هیفرض کيحتاط بود كه سخن خود را تنها به عنوان گرچه او آن قدر م

فاقدد حدال و  كدامال » رايدز ؛دانددمدي يمستثن را (10د15)هویمربوط به الهای اما باب، كتاب اس  يو سابقه عرب نهیزم

محقدق  نياز او چندد شیپد، فاستربنا به گفته خود خاطر نشان ساخ  كه  ديبا. (3، د 1315، فاستر)«اس  يعرب یهوا

 .(همان)دارد يعرب يخاستگاه، معتقد بودند كه كتاب زین يپروتستان

 اریبسدهدای در روشن سداختن بخش  یعد  موفق :بود او معتقد. اس  (Guillaume)و یگ، هينظر نيا گريد يحام

كردندد كده كتداب توسدط  يكوتداهمسدئله  نيدادر درك  یمتمدادهای قرن»اس  كه  نيبه خاطر ا ،مبهم در كتاب

 يخيشدواهد تدار، بده نظدر او. (1، د 1310، و یدگ)«ردیدگمدي هيما يعرب ینگاشته شده كه زبانش از آبشخور یشاعر

كتاب در حجاز و در اواخدر قدرن . كند نییكتاب را تع قیتواند زمان و مکان دقيم (Nabonidus)دینبون بهیكتمربوط به 

 يزبدان عربد ریتحد  تدأ  ،وبيباور بود كه كتاب ا نيبر ا زین (A. Khana)خانه. (1د  ،)همانه اس نوشته شد.  . ق 1

 ياتیدكده ادبوجود نددارد  يجماعت چیآن اس  كه ه هیفرض نياشکال ا نياما بزرگتر. (133د103د  ،1331 ،هوفمن)اس 

مشدابه ، دوره نيمنطقه و در ا نيا در، ينينو  د هم از آن، ياتیآ ار و ادب نیچن ،در واقع. بسط داده باشند.  . ق 1را در 

همواره به اعراب به عندوان قدو   ،خيدر طول تار هوديو   یاسرائ يجاكه بناز آنرسد، به نظر مي. ندارد يخيو سابقه تار

بتده الاز ذهن اسد ، دور  اریبس ينيآن هم از نو  د ،ياتیادب نیو اقتباس چن اخذ، ستهينگرميحقارت ة ديو به د بیرق

وجدود  يعربدشناسي شهير کي، كتاب یدر متن عبر يهر مشکل با يتقر یتوان ادعا كرد كه برامي توجه داش  و ديبا

دارد  ينده ضدرورت ،از اوقدات یاریبسد، یکرديرو نیاما چن ،مراجعه نمود ياشتقاق آن در عرب شهيبه ر نتوامي دارد و

 یبحدث دسدتورخدود  هیدفا  از فرض یاس  و برا يعمدتا  واژگان ،و یگ کرديکه رواز آن ميبگذر. باشدمي ونه سودمند

 ثیداز ح میا بدات كندم كده یمندد ايدن هسدتازین ،كتاب يخاستگاه عرب یكه برا يدر حال .(11، د 5330 ،راتا)كندنمي

 یبدرا یاسدتوار  یدتواندد دلنمدي ،يصرف آمدن واژگان عرب. كندمي یرویپ يزبان عرب كتاب از دستور زین یدستور

 ي)و حتد يآورد كده خاسدتگاه عربدمي يليدال ،باب نيدر ا زیمطرح ن محقق، سيگورد. كتاب باشد يعربأ ا بات منش

 .(513، د 1312 ،سيگورد)بردمي سؤال ري(كتاب را زيآرام

 ينیسدبعكهن بوده و بده قددم  نسدخه  اریبس هينظر نيا، نیشیپهای هيبرخالف نظر كتاب: يخاستگاه ادوم. 1
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و اصد  و  نشیدبه همراه چ ،داستانهای يوستگیهم پهباشد و بمي متعلق به ادو  ،خود وبيجا كه از آنا. كتاب اس 

ة كنند كه منظومد شنهادیپ (Herder)درهرو  رُنان، ولترچون  يبه آن شده كه محققان يمنته يهمگ، ها یشخص أمنش

كرد كه مؤلدف  شنهادینهاد و پ شتریگا  پ کي ،رفيپفا .(15، د 5330، راتا)س ا ادو  يحکم  باستان نیطندارای ، وبيا

 کيد ايدوجود دارد: او  سندهينو  یّمل یتنها دو احتمال برا، اوة بنا به گفت. (123د  ،1310 ،فريپفدا)بوده اس  يادوم کي

 يادومد کيدکه نيا اي، ستهيزمي در مصر ايصحرا  کينزد، مرز با ادو  در، هيهودي جنوب، میدر اورشل كهبوده  یهودي

 .(103همان، د )بوده اس 

وجدود صددق آن بدرای ا بدات  یاداده چیهد رايز؛ اس  یاس  كه كامال نظراين  هينظر نيمشک  ا نيآشکارتر

بدا  كدرد و یبنددطبقده يرا به عنوان ادومد كه بتوان آنهاوجود ندارد  يكاف ياطالعات زبانشناخت در واقع مواد و. ندارد

 هيدنظر نيدا، گفتده شددكتداب  يخاستگاه عربد هيهمان طور كه در نقد نظر. دادانجا   یمعنادار سهيمقا وبيكتاب ا

را در ادو  بسدط داده  ياتیدكده ادب يجمداعت ازديگدر،  به عبدارت. بردمي مشابه رنج اتیاز همان فقدان ادب زین يادوم

 زیدن آندرسدنو  سيگدورد. (.  . ق 1و2های محدود متعلدق بده سددهة بی)جز چند كتس یدر دس  ن ياطالع، باشند

زبدان  نیهمچند (.513، د 1312 ،سيگورد؛ 13، د 1321، آندرسن)دانندمي  يبدون سند را كامال  يخاستگاه ادوم یتئور

 .نمانده اس  ياز آن قو  باق يادب یشد و ا ر يادوم نيگزيجا ،بعدها يآرام

 یزبانشناختهای یدر بررس یقیتحق یكردهایرو

 میتقسد يرا به دو دسته كلكتاب ايوب  يزبانشناخت قاتیو مركز  ق  تحق کردهايتوان رومي ،يكل یبندمیتقس کيدر

 .یدستور؛ ب. يواژگان. الف نمود:

. اس  (lexical)اي يواژگان يبررس ،ها یتحلكانون ، گا  نخس  در، متونة ترجم اي ریفهم و تفس یبراالف. 

در كتداب  ژهيدواژگدان را داشدتند و بده و و فهدم يبررسة دردر، محققان شتریب ،ترجمههای یتئور يدر بررس

بدر  يشده بود تا مالحظات زبانشدناختموجب بود كه  فیتأل دم و ق  یّحج، أمباحث مربوط به منش نيا ،وبيا

 .واژگان استوار گردد

بدود كده در سدال  وبیـبر کتاب ا یریتفسبا عنوان دور   ا ر، ستمیدر قرن ب وبيكتاب ا ریتفاس نياز بهتر يکي

 ریدر تفسد، دانس مي يرا به خوب يسام اتیكامال  احاطه داش  و زبان و ادب کیاو كه به آ ار كالس. ر شدمنتش 1351

خاد كتاب را بدا ارجدا   میمفاه شترید كه بكر نشان رد و خاطاد اختصاد وبيصفحه را به زبان كتاب ا 1تنها خود 

و  يعربد، یاكددهدای از عمدتا  زبان یریگكار را با بهره نياو ا. اده اس شرح د يسام اي یمشترك عبرهای شهيبه ر

ک يدكمتدر از  ،بحدث كوتداه نياما ا. كندتأكید ميدر دستور زبان  يحت یگريآرام ریبر تأ  نیچنهم. داد انجا  يآرام

 ،او ياصدلة ردردروشن اس  كه د. كند کیستماتیس  یتا دستور زبان را تحلكند نمي يتالش كشد ومي صفحه طول

 .(clxxv-clxxix & n. 20، 1301ر.ك: دور ، )كتاب اس  يواژگان يبررس

 انيددر پا، صدورت گرفد  وبيكتاب ا يزبانشناخت يمباحث تخصص یكه برا يتالش نینخست، دور از  شیاما پ
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بنداكردن  یبدرا یمدواد یگدردآور ،نوش  كده در آن هددفش یااو مقاله. بود (H. J. Weber)وبرقرن نوزدهم توسط 

 Material for the Construction of a Grammer of the Book of)عنددوانايددن بددا ، زبددان كتدداب بددود دسددتور

Job,AJSLL15/1,1898) .را  هداپردازد كده او آنمي واژه 101  یو تحل هيمقاله اساسا  به تجز(hapax legomena) لحداظ 

 سدايرو مدتن ة ندیبر اساس عمدتا  زم يفياو تعار شنهادیپ اند.شدهبار استفاده  کيكه تنها  یواژگان نادر يعني؛ كندمي

اَشدکال  ريسدا ايدبده كداربرد افعدال  یكندد و كدار یکه بحث دستوراينبدون ، اس  شاونديوو خ شهير همهای زبان

 .(15د1، د 1030وبر، )اس  ياو اساسا  واژگان  یو تحل هيتجز. داشته باشد یدستور

 ،هددف او. كتاب انجدا  داده اسد  رامونیپ ياس  كه مطالعه جامع يمحققان نيتأخرتراز م يکي، ک يال ما ویدبل

جلدد از  نیاو در اولد. در سراسر كتاب اس  ،هيبه آ هيآ  یو تحل هيو تجز (NWS)يررب شمال يروش سام یریبه كارگ

 يقدیبدا روش تطب ،مدبهم كتداب طعداتروشدن سداختن قوی  مقصود. پردازدمي يواژگان يعمدتا  به بررس ،خود كار

بددون  عبدارات، يدستگاه فعل نییتع یبرا ،متن يمند تمامنظا   یو تحل هيدر صدد تجز یو. اس  (NWS)يزبانشناس

اسد  او در روش الز  بده يدادآوری . (3، د 1302؛ مايکد  51، د 5330ر.ك: راتدا، )س ین یاشکال دستور ريسا ايفع  

(NWS) كار عبارتند از: نيا یاو براهای شفر یو پ  يدال. ردیگمي بهره  ياوگاربا  يزبانشناس يقیتطب سهياز مقا 

 .وجود ندارد یو عبر  ياوگار نیب يفاصله زمان چیه. 1

 را كه ندا   ياوگار یخارج از مرزها ييایجغراف ياسام،  ياوگار يمتون ادب رايز؛ وجود ندارد زین ييایمرز جغراف چیه. 5

 .باشدمي كنعان نیتما  سرزمكه شام  برد مي

 يمحلد عيدبا تنو  و توز، شدمي تصور چه كه قبال تر از آنبه مراتب بزرگ، (ي)ازجمله اسطوره شناسيوحدت فرهنگ. 1

 .وجود داشته اس  کيدر خاور نزد

 .كنددمدي كمدک یو عبارات عبر میاز مفاه یاریبه روشن ساختن بس ،و اِبال  يزبان اوگار و دستور يواژگان رهيدا. 1

واژگدان در  یدال بدر مانددگار یشدواهد نیچنهم. هستند  یاز واژگان نادر حائز اهم یاریفهم بس یبرا ژهيبه و

 .شودمي اف يكنعان  يفرهنگ -ياجتماع طیمح

 يقددر كدافهندوز آن، باسدتان توسدط محققدان یكه فهدم عبدر يدر حال ،س یمخدوش ن یخود متن صام  عبر. 2

 .باشدنمي

، كداربرد داشدته يتينزد شاعران اوگدار ژهيبه و، باستان کيكه در خاورنزد ،بزار شاعرانها از فنون و یاریبازكشف بس. 1

 .(1، د 1302، ک يما)برخوردار اس  اریبس  یمفسّران از اهم یافکند و برامي یبر شعر عبر يپرتو روشن

و  يپدون، يقدینیف، يتياوگدار ژهيدبده و ،يرربد شمال يسامهای زبان گرياس  كه با استفاده از د يقیتطب کرديرو نيا

 .را روشن سازد وبيمشکالت در زبان مبهم كتاب ا يشود تا برخميموجب  ،يياِبال

 در، او  یدو تحل هيدامدا تجز، زبان كتاب بدود دستور یزير يبه دنبال پ، در قرن نوزده ردوبکه اينبا  :یدستورب. 

از  يکديو  اف يانجا   ناحو  سرنا، ط محقق برجستهتوس، ستمیكار در قرن ب نيا. ماند و فراتر نرف  يباق يحدّ واژگان
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او عمددتا  ة گرچه مطالعد. (13د1، د 1322، سَرنا)ش صورت داديخو یرا در تز دكتر يدستور زبانهای يبررسترين كام 

 خداطر نشدان یو. (112دد132همان، د )هم دارد يواژگان ياما بحث(، 131د55)همان، د متوجه دستور زبان كتاب بود

، مدوارد نيداز ا يکدي. مشدکالت در اشدعار كتداب اسد  نياز پر دردسدرتر يکي، هاعملکرد زمان و يكه توال كندمي

انتخداب و . اشعار اسد  يدستگاه فعلة با قاعده اس  كه خصل  عمد و جيرا يصورت فعل کيبه عنوان ، (ygtl)كاربرد

كندد كده ميبیان  یگرياو موارد د. (12، د 5330 ،راتا)كهن اس  اریوجود داشته و بس يكنعان يآن در سن  ادب حیترج

 .نديآمي اس  و كهن به شمار يشرق يسام و يشعر كنعان یمتعلق به الگوها

اسد  كده  يزبدان دسدتورهدای يژگيو يمنتشر ساخ  كه اساسا  راجع به برخ یتک نگار کي، بلومرد 1313در 

 ریامدا تحد  تدأ ، انددشدده افد ي یس از آن در عبدرهم پد و يقینیو ف يتيهم در دستور زبان اوگار، بار نیاول یبرا

عمددتا   ،اصدول دسدتور زبدان یریدارد با به كارگ ياو سع اند.دوباره مورد توجه واقع شده يررب شمال يمطالعات سام

 شدام  دو بخدش اسد : ،كتداب او. دهدد حیرا توضد وبيكتاب اهای یاز دشوار يبرخ، يقینیو ف يتيمشتق از اوگار

 بده كدار وبيدكتداب ا یدستور زبان را برا نيبخش دو  ا. دهدمي را شرح يررب شمال ير زبان سامبخش اول دستو

 نحدو را مدورد بحدث قدرار يو ادات وحتد دهایدق، حدروف اضدافه، افعدال، هااسم، هاتلفظ، يآواشناس، او امالء. بردمي

مدتن  یاس  كه او بعدها برا يررب شمال ياز سام يبراساس مالحظات،  یتحل نياما ا. (12د1، د 1313، بلومرد)دهدمي

زبدان برگرفتده از  دسدتور ولبلکده اصد ،كندنمي يرا بررس يدستگاه فعل، مندبه صورت نظا  اما، ردیگمي به كار وبيا

 ةه دربدارئمسد نیهمد. كندمي يتلق وبيچه كه عبارات مرتبط با كتاب اآن یبرا ،ردیگمي را به كار يررب شمال يسام

 وبيدفهدم افعدال و نحدو كتداب ا یاس  كه بدرا یااز مطالعات عمده يکيا ر  نيا، حالنيبا ا. اس نحو هم صادق 

 .(10، د 5330، راتا)تاكنون صورت گرفته اس 

امدا نکتده . (122، د 1311، هوفمن)داندمي كتابهای یدشوار  ياز دال يکينحو كتاب را  زین هوفمنخانم 

بحث  یاس  كه برا (lexicography)یمتمركز بر وجه واژه نگار  یو تحل هيتجز، مطرح او اریبسة تازه در مطالع

البته توجده بده طدرز . (120)همان، د اس  دیتک مفهای و استعاره، واژگان هم آوا، گانهیواژگان ب، واژگان نادر

س  كه ا یدیو تاك (Freedman)دمنيفراز كار  يناش، فیتأل خيخاستگاه و تار نییتع یبرا ،آن  ینگارش و اهم

كتداب »اسدتنباط واداشد  كده  نيداو را به ا ،يبررس نيا. كتاب داش  ييامال اتیصور و خصوص ياو بر بررس

. (11، د 1313فريددمن، )«اسد .  . ق 1  يداوا اي 2حدود قرن  يزمان )در شمال( یاسرائ يمحصول آوارگ وبيا

 ياصدلهای شدفر یپ و يشناسدو روشا. روبدرو شدد (J. Barr)بدار. يج یاز سو یجدبا نقد  ،مقاله نيبعدها ا

 .(11د1د  ،1302 ،بار)سوال برد ريرا ز دمنيفر

 گیرینتیجه

 یدشدوار نيدا. آن اس ة ترجم، وبيكتاب ا ریفهم و تفس یبرا ،له در گا  نخس ئمسترين مهم ن اس  كهاي  یواقع

امدا  ،اسد  یب در ظداهر عبدرزبدان كتدا رايدز؛ سد یكتاب چ يخاستگاه زبان ،میداننمي يس  كه به درستارو ازآن



  13 وبيکتاب ا یخاستگاه زبان رامونيپ یمالحظات زبانشناخت

و ابهدا  در  يسدرگردانموجدب اس  كه  يشناسخ ير يو حت يواژگان، یو معضالت دستورها يدگیچیبا پ ختهیدرآم

ترجمده  کيدرا بر آن داشته تا كتاب را اساسا  يچنان اس  كه محققان و منتقدان ادب ،مالحظات نيا. شودمي ترجمه

و  ياساسدهدای تفاوت اندد.بوده بدانيدس  بده گر يبا مشکالت مشابه زیان نمترجم نیكه نخست س ین . بعیدبدانند

اختالفدات  نيدبده ا ،شدودمدي دهيد يونانيو نسخه  يآرام نسخه، ینسخه عبر يعني، دموجوهای كه در نسخه یبارز

 نيدود اامدا خد. كتداب صدورت گرفتده اسد  يخاستگاه زبان افتني یبرا يفراوانهای تالش، رونيااز. دامن زده اس 

، يآرامد، يبداد یترجمده از عبدر یتئور اي هيبه چهار نظر يمنته ،يمتفاوت زبانشناخت یکردهايبر اساس رو ،هاتالش

 يآن حتد یگسترده و صبغه جدد يواژگان رهيدا کيدر  يزبان آرام ریتأ ، انیم نياز ا. گشته اس  يادوم يو حت يعرب

از  یناق  به عبدر یابرخاسته از ترجمه ،كه كتابكند طرح ميماحتمال را  نيجالب توجه اس  و ا یدستور ثیاز ح

 طیدر محد يسدامهدای زبان گدرياز د يواژگدان یداريدپا، گدريد یاز سو. ميخبريباشد كه از آن ب يآرام شيگو کي

 از رندا و تسدلط وحاكي كم  دس  اي ،بر چندزبانه بودن مؤلف كتاب بوده ی تواند دلمي ،آن زمان يفرهنگ د ياجتماع

فهدم  یزبدان كتداب و آرزو  یدو تحل يبررسد یبرا تالش، حالبه هر . زمانه باشد جيراهای شياشراف مؤلف به گو

 .اس  یمطالعات كتاب مقدس عبرهای يدلمشغولترين مهم از يکيهنوز  ،يادب رشاهکا نيبهتر ا
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