
 
 
 
 
 
 

 . م.  621بعد ان بسط الفرس الفرثيون سلطتهم على العررا  وضوروا علرى ال ارم السرلوضس ةرس سر   
، اتخذوا الخط اآلرامس لاتاب  لغتهم ، وضد عثر على  قود ةرثي  اتبت عليها المات ةهلوي  بخط آرامرس ، مثر  

مهرداد الرابع وبالش االو  والثالث والرابرع والخرامس واردوان الخرامس ، وعثرر ايورا علرى  سرخ  ماتوبر   قود 
 باللغ  الفهلوي  وبخط آرامس .

وةس عهد الفرثيين ظهرت ممالر  مسرتقل  ةرس برالد الراةردين، هال ك هرا اا رت خاورع  ل فروذةم، امملار  
ام عن الوف  الغربي  مرن  3مابين ال هرين ، على بعد   و  ال ور، التس تقع بقاياةا ةس البادي  الواسع  ةس

وادي الثرثار. وضد اان ساان ةذه المملا  خليطا من اآلراميين والعرب، ويبدو كن القبائ  العربير  اا رت تلرا  
غالبي  ساا ها لهذا اان يطلر  عليهرا اسرم بعربايرا  ،  او ربمرا ون ملواهرا ارا وا مرن ا،ر  عربرس ، ومرع ةرذا  

 التهرت مملا  ال ور  بأ ها ةرثي  ون ضوتها و،يتها الواسع ُعررةا ةس العهد الفرثس . ةقد
اتابرات  ورري  ماتوبر  بلغر  آرامير ، بلر  عردد  6591وضد الفت ل ا الت قيبات ةرس ال ورر م رذ عرام 

اتابرات اتاب  ، اما ااتلف ما يزيرد علرى كربعرين اتابر  كخررد، وضرد تبرين مرن خرال  ةرذه ال 661ما  لر م ها 
 كن لغ  الاتاب  ةس ال ور من اللهجات اآلرامي  اللرضي  ب ام موضعها وخ،ائ،ها اللغوي .

ومرررن الممالررر  اوخررررد الترررس ظهررررت ةرررس العهرررد الفرثرررس ايورررا مملاررر  كوسرررروي ا ب الرةرررا  . وتقرررع ةرررذه 
ا ال،رر راو ولرررضتا المملارر  ةررس لررمالس مررابين ال هرررين ، ي رردةا غربتررا  هررر الفرررات ولررماالت جبررا  كرمي يررا وج وبترر

 ،يبين وعا،رمتها الرةرا ب اورةراي   ، وسرماةا اقغرير  ب ادسرا  . واران سراا ها يسرتخدمون السرريا ي  وةرس 
مررن اللهجررات اآلراميرر  اللرررضي  وتعرررف بسررريا ي  الرةررا ، وضررد كدةت لعبررت السررريا ي  دورات مهمررات ةررس اللررر  بأسررره 

 اوخمي س.يواةس الدور الذي لعبته اآلرامي  ةس العهد 

 المحاضرة الثالثة

 

 اللغة اآلرامية في العصر الفرثي



عثر على اآلثار الاتابي  اوولى لسريا ي  الرةا ةس م اط  مختلف ، كةمها الرةا وووا يها ودورا علرى 
السررا   الغربررس مررن  هررر الفرررات وبيرتررا وسرردين ةررس ترايررا ، وضرررب مدي رر   مررا  السررورية  و تررى ةررس القرردس ، 

 1ةس بيرجي  يرضى تاريخ اتابته هلى س    ويرتقس تاريخ بعوها هلى القرن اوو  الميالدي ، ا قش عثر عليه
م . ولما اعت قرت مملار  اسروي ا المسري ي  اتخرذت اللغر  السرريا ي  لغر  طقوسرها الدي ير  ، ةاا رت اوسرروي ا كو  
دولرر  مسرري ي  ةررس العررالم ، وم هررا ا تلرررت المسرري ية ، ال سرريمةا   ررو اللررر  والج رروب هلررى وادي الراةرردين. ومررع 

غرر  السررريا ي ، ة برر  اتةرراب بررارعون كمثررا  بردي،رران واةراةرراط ال ارريم الفارسررس ومررار اةرررام المسرري ي  ا تلرررت الل
ويعقررروب السرررروجس وغيررررةم. امرررا  لرررأ كدب سرررريا س رةيرررع يوررراةس كدب الرررهر اللغرررات ةرررس العرررالم. وا تلررررت 

لهجرررات المررردارس السرررريا ي  ةرررس اررر  بقعررر  مرررن برررالد الراةررردين وسررروريا وبرررالد ةرررارس. ةا  سررررت كمامهرررا سرررائر ال
اآلرامي  التس اا ت موجود  آ ذا  ،  تى كو ت السريا ي  لغ  اودب والتخاطب لدد اثير من اللعوب . و 
توغلت السريا ي  ةس كواسط آسيا واله د والتبت ، وو،لت ةس  هاي  القررن السرابع المريالدي هلرى ال،رين وبرالد 

ر ضديم للسرريان ةرس وادي ال طررون ةرس م،رر المغو . وامتدت باتجاه الغرب وو،لت هلى وادي ال ي  ةوجد دي
  .يقع ما بين القاةر  واقسا دري  وةو مب س على كسم مريم العذراو ، وةيه خزا   اتب سريا ي  اثير  العدد

اران يلراو مرن عردم  وضد ذار ةيليب  تةس ةس اتابه : كن ك د المبلرين للمسري ي  ةرس ا يسر  ا طاايرا
استماع الاه   لمواعظه اليو ا ير ، وك هرم ال يسرمعون سرود السرريا ي  الدارجر ، الترس كخرذت  ت تلرر مرع ا تلرار 

 الديا   المسي ي  .
وةس  هاي  ال ام الفرثس لرهدت برالد الراةردين تردة  ةجررات عربير  مرن ضبائر  ت روي،  زلرت ةرس او برار 

وضررد  اسررتطاعت ةررذه القبائرر  كن ت سررس لهررا  ةيمررا بعررد دولرر  عرةررت بأسررم ب وال يررر  وكطررراف الفرررات وغربيرره ، 
دول  الم اذر    كو ب دول  ال ير    ، واان ساا ها خليطات من العرب واآلراميين واضوام كخرد من اليهود والفرس 

يررر  ، وسرراعد , وارران عرررب ال يررر  اووائرر  وث يررون ، االة ان الديا رر  المسرري ي  ا تلرررت ةيمررا بعررد ةررس عمرروم ال 
م  وال عمرران برن الم ررذر المعرروف بررأبس  636 -613علرى ا تلررارةا ت ،رر بعرره ملواهرا اال عمرران  السرائ  ب

ياس بن ضبي،  الطائس ب 163-989ضابوسب م  ، ةا تلرت اوديرر  والا رائس والمردارس ةرس  168-163م  وا 
الت عرن لغرتهم العربير  ب ارم ت ،ررةم و هرا دول  ال ير  ، ةاعت   كةلها المسري ي  ، وارا وا يتق رون اآلرامير  ةور

لغ  الدين المقدس  ، وتأثرت لغتهم بلغ  اآلراميين ، ةتاو ت لديهم لغ  عربي  ملوب  برط   آرامير  . وضرد بردت 
 على الس تهم .



م سأ  رجال من كة  ال ير  ، وةو عبد المسري   133وروي ان خالد بن الوليد  ين دخ  ال ير  س   
ئال : كعررررب ا رررتم ام  ررربط ا، وضرررد كراد برررال بط اآلراميرررين ، ةاجابررره ابرررن بقيلررر  ، ضرررائال:  ن  ررربط برررن بقيلررر  ، ضرررا

 استعرب ا وعرب است بط ا. 
وربمررا ضررد استلررا  االمررر علررى خالررد وةررو ابررن العربيرر  ع ررد سررماعه لغرر  القرروم ، وةررس عربيرر  ملرروب   

ب عبرد المسري  غاير  ةرس الو،رف والبالغر ، برط   آرامي  ، لذا سأ  عبد المسري  ةرذا السر ا  ، وضرد جراو جروا
 هلار  م ه هلى االختالط والتمازج ال ا،  بين العرب واآلراميين ال بط ، وتأثر لغتس القوم ببعوهما .

امرا ا  را  جرد لرواةد ضبرور عثررر عليهرا، وةرس تعرود الرى ذلر  العهررد اتبرت بخرط آرامرس  بطرس ، وربمررا  
رو  الذي عثر عليه  ةس كم الجما ، من كعمرا  لرر  اوردن ،وةرو اتب بعوها بلغ  آرامي  . ةلاةد ضبر بةه

 مربس جذيم  ا د ملو  ال ير ، ماتوبتا بلغ  آرامي  وخط آرامس  بطس.
 
 
 

 ب  قش ةهرو                        
 د ه  فلو ةهرو

 بر للس ربو جديمت 
 مل  ت وي

 
 ةذا ضبر ةهرو، بن للس مربس جذيم  ، مل  ت وي 

 
م ، وةررو لرراةد كضرريم علررى ضبررر كمررردو القرريس 328واررذل   قررش ال مررار  الررذي يعررود تاريخرره الررى سرر   

اوو  الملقب بربمل  العرب الهم ، وةو ك د ملو  العرب الم اذر ، والرذي عثرر عليره  ةرس ضرير  ال مةرار  الواضعر  
  ب ا دد لهجرات اآلرامير  بين دمل  وب،رد، وةو ماتوب بخط آرامس  بطس وبلغ  عربي  ممزوج  بالسريا ي

 .   

 

 



 
 
 
 

 ب  قش ال مار   
 تس  فس مر القيس بر عمرو مل  العرب اله ذو اسر التج
 ومل  اوسدين و زرو وملواهم وةرب مذ ج و عادي وجا
 بزجس ةس  بج  جرن مدي   لمر ومل  معدو وبين ب يه

 اللعوب ووالهن ةرسو لروم ةلم يبل  مل  مبلغه

 باسلو  بلسعد ذو ولده. 7يوم  223ةل  س    عادي

 ترجم  ال قش :

 ةذا ضبر امردو القيس بن عمرو مل  العرب الهم الذي  از التاج
 ومل  االسدين و زارتا وملواهم وةزم مذ ج بقوته وجاو

 بزجس ةس  بج  جران مدي   لمر ومل  معدتا وا ز  بين ب يه

 يبل  مل  مبلغهب اره  اللعوب وواله الفرس والروم ةلم 

 يوم سبع  من الو  ب اا ون االو    ليسعد الذي ولده . 223ةس ال و ، ةل  س   

   
 
 
 

م اللغر  اآلرامير  لغر  اقدار  ةرس بالطهرم. امرا لراع ةرس عهردةم اسرتعما   221 سر  اتخذ الساسرا يون 
المات آرامي  ةس الاتابر ، ولار هم ع رد القرراو  ارا وا يسرتخدمون المرات ةهلوير  بردالت ع هرا، ةمرثالت ارا وا ياتبرون 

من الاتاب  اان يسمى ب الم  ب ملاا  باللغ  اآلرامي  ، وةس بمع ى مل  ، ولا هم يقركو ها بلاه  ، وةذا ال وع 
ةروزوارش  كو ب زوارش  ، وضرد و،رر  عردد ةررذا ال روع مررن الالمرات اآلرامير  التررس اسرتعملت ةررس اللغر  الفهلويرر  

 

 الساسا س العهد ةس اآلرامي  اللغ 
 



هلى كاثر من كلف الم . كما ةس بالد الساسا ييةن ةقرد اران الخرط المسرتعم  ةرس تلر  ال قبر  ةرو الخرط الفهلروي 
ةس كسريا الوسرطى يعررف اآلن بأسرم ب الخرط ال،رفدي ، وةرو  وةو مقتبٌس من الخط اآلرامس. اما ااتلف خط

 مقتبس من الخط اآلرامس ايوا، ويذار ان ةذا ال وع من الخط ةو من الخطوط اقيرا ي  القديم . 
 
 
 
 

وع د ا تلار اقسالم ةس بالد الراةدين وسروريا وةلسرطين ا تلررت اللغر  العربير  ةيهرا او هرا لغر  القررآن 
الاريم ، ةا  سرت اللغ  اآلرامي  السريا ي  وتراجعت تراجعات لديدات ، و لت العربير  م لهرا لغر  رسرمي  وم اير  

م والسررريان واآلثرروريين والالرردان وم فوظرر  ع ررد ، وبقيرت اآلراميرر  السررريا ي  مسررتعمل  ةررس ا ررائس الموار ر  والرررو 
 علمائهم .

وضررد  ،رر  مررع تمررادي اويررام اخررتالف ةررس اللفررظ لل رراطقين باآلراميرر  السررريا ي  ةا قسررمت هلررى لهجتررين 
، وةررس  لرررضي  وغربيرر . ةاللرررضي  تعرررف بالالديرر  اآلثوريرر ، وةررس لهجرر  اآلثرروريين ال سرراطر  والااثوليرر  الالرردان
 اوضدم ، كما الغربي  ةتعرف بالسريا ي  وةس لهج  المورا   والسريان االرثوذاس والااثولي   يثما وجدوا.

والبررد ل ررا مررن اقلرررار  هلررى هسررهام السررريا ي  وآدابهرررا ةررس هثررراو اللغرر  العربيررر  وتراثهررا الفاررري والعلمرررس، 
لسرريا ي  دور ابيرر ةرس رةرد ال ورار  العربير  ةرس السيما ةس الع،رين اومروي والعباسرس. ةقرد اران لل راطقين با

مجاالت وعلوم لتى ، االطب والفلسف  والترجم  والفل  وعلوم كخرد ، وضد برزت كسماو سريا ي  اان لها دور 
ةس  ق  المعارف والعلوم هلى العربي  ، مث  آ  بختيلوع ، ابختيلوع برن جبرائير  وجبرائير  برن بختيلروع وابرو 

  فيد بختيلوع ويو  ا بن بختيلوع بن جبرائي .سعيد عبيد اهلل 
وضد تميز آ  بختيلوع ةس الطب علمات وممارس ، واا وا يتق ون اليو ا ي  والعربي  والفارسي  ةوالت عرن 
لغررتهم السررريا ي . ةارران جبرائيرر  طبيبررات خا،ررات للخليفرر  العباسررس ةررارون الرلرريد ، امررا ووررع رسررال  خا،رر  ةررس 

لخليفرر  المررأمون . كمررا بختيلرروع ةقررد اتررب م،رر فات كةمهررا رسررال  ةررس ترردبير اوبرردان المطعررم والملرررب الب رره ا
 وكخرد ةس ال جام ، واان ااتبات ةس ديوان الخليف  المقتدر . 

المساقس اللغ  اآلرامي  ةس الع،ر  



وارران وبررس سررعيد عبيررد اهلل آثررار علميرر  جمرر  مثرر  اترراب تررذار  ال اوررر وزاد المسرراةر، واترراب طررب 
ر المسرائ  وغيرةرا ، كمرا يو  را برن بختيلروع ةقرد  قر  اتبرا اثيرر  اوخال ، واتاب م اضب اوطباو، واتراب  رواد

 من اليو ا ي  والسريا ي  هلى العربي .
ومن كعالم السريان  الذين  ساةموا ةس رةد ال وار  العربي  ايوات آ  ما سويه، ومن كلهر كعالمهرم 

والتأليف. ذار له كبن كبس ك،ريبع   كبو يو  ا ماسويه وكب ه كبو زاريا يو  ا بن ما سويه الذي كلتهر بالترجم 
كث ين وكربعين بين اتاب ومقال ، معظمها ةس الطب. ويذار ابن جلج  ةس اتابه بطبقات اوطباو وال اماو   
"ان ةررارون الرلرريد ضلررد يو  ررا بررن ماسررويه السررريا س ترجمرر  الاتررب القديمرر  ممررا وجررد ةررس ك قررر  وعموريرر  وسررائر 

 ن، ةووعه كمي ا على الترجم ".بالد الروم التس ةت ها المسلمو 
اما اان آل    ين دور عظيم ال يخفرى علرى المع يرين بلر ون الترراث وال ورار  ، هذ كسرهموا اسرهامات 

        -861ابيرررات ةررس  لرروو المعرةرر  وازدةارةررا وتطويرةررا ، ومررن كلررهر كعررالم ةررذه العائلرر  ،   ررين بررن هسرر ا  ب 
  بررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريشم  ، وكب رررررررررررررررررررررررررررررررررررررره كسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   برررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن   ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررين وكبرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن كخترررررررررررررررررررررررررررررررررررررره 873

 بررررررررررررررررررررررن ال سررررررررررررررررررررررن اوعسررررررررررررررررررررررم ، ةقررررررررررررررررررررررد  برررررررررررررررررررررر  آ    ررررررررررررررررررررررين ةررررررررررررررررررررررس  قرررررررررررررررررررررر  الاتررررررررررررررررررررررب الطبيرررررررررررررررررررررر  
 بالدرجرررررررررررررررررررررررررر  اوولررررررررررررررررررررررررررى ، ثررررررررررررررررررررررررررم اتررررررررررررررررررررررررررب الفلسررررررررررررررررررررررررررف  والفلرررررررررررررررررررررررررر  والرياورررررررررررررررررررررررررريات وغيرةررررررررررررررررررررررررررا ،  

وضرد ُذاررر كن   ررين و ررده ترررجم ولخرر وةسررر كاثررر مررن مررائتس اترراب ومقالر  ، و قرر  هلررى العربيرر  مررن م لفررات 
 ، اف ال ميةات اومزج  ، التلري  للمتعلمين ، وغيرةا. ابقراط وجالي وس،  ذار م ها: كسباب اومراه،ك

كما كس   بن   ين ةان ترجماته تربو على الخمسين، ةقد  ق  هلرى العربير  مرن م لفرات كرسرطو اترب 
الطبيعرر ، ال ررروف ، اقلهيررات ، الرر فس واوخررال  ، الاررون والفسرراد ، امررا ك رره ترررجم وضليرردس اتررب او،ررو  

 يات والب،ريات والت رير وغيرةا من الاتب ال اةع  .والتفسير وال سب والفرو
وترجم  بيش بن ال سن اوعسم وبقراط اتب العهد، اوج ر ، اوةوير  ، الميراه والبلردان ، و قر  كيورات 
اتب جالي وس ، مث  اتاب ال به الابير ، اختالف التلري  ، م اةع اوعواو ، المدخ  هلى الم ط  ، ضود 

 ال فس ، وغيرةا. 
 ررا  اثيررر مررن اعررالم السررريان الررذين كثررروا ال وررار  العربيرر  وارران لهررم كثررر ةررس خدمرر  اال سررا ي  ، وة

 اأيوب الرةاوي، جرجس اسقف العرب ، ال سن بن بهلو  ، كبن العبري ، عبد يلوع ال،وباي وكخرون.



السررورث ،وةررس كمررا اليرروم ةرران اآلراميرر  ال ديثرر  ةررس بررالد الراةرردين تتمثرر  بالسررريا ي  الدارجرر  كو لهجرر  
لهجرر   اآلثرروريين وغالبيررر  الالرردان والسرررريان ، وةررس الترررزا  متداولرر  ةرررس اووسرراط السرررريا ي  . وة ررا  آراميرررون 
آخررررون ةرررم ال،رررابئ  الم ررردائيون ال يزالرررون يسرررتخدمون الم دائيررر  ، وةرررس ا ررردد اللهجرررات اآلراميررر ، ةرررس اضامررر  

ربا : كي الاتاب العظيم ، درالا ديهيا : كي تعاليم ي يرى ،لواتهم ولعائرةم الدي ي  ، ومن كةم اتبهم : الا زا 
 ، القلستا: كي اتاب المدح ، سدرا د  لماثا : كي اتاب ال فوس . 

للغرر  االراميرر  عبررر الع،ررور التاريخيرر  ةررس ورروو المعطيررات االثاريرر  لترراريخ ةررس مررا تقرردم ضرردم ا دراسرر  
  ومرا ر  تطورةرا وا تلرارةا وتفررع اللهجرات م هرا ةرس والم،ادر التاريخي  واوجز ا ةيها مرا   ظهور ةرذه اللغر

بررالد دالراةرردين خا،رر  وةررس البلرردان المجرراور  لهررا ثررم عوامرر  ا  سررارةا وبقرراو بعرره لهجاتهررا الم ايرر   يرر  الررى 
 يوم ا ةذا .

 


