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وفي العھ""د الس""لوقي نش""أت ف""ي القس""م الجن""وبي م""ن الع""راق ، عن""د س""احل الخل""یج ، دویل""ة 
تع""رف ب""ـ ( كراكین""ة ) او ( كرخین""ة ) وھ""ي الت""ي ورد اس""مھا ف""ي المص""ادر اآلرامی""ة الس""ریانیة  

) ، وقد نالت ھذه الدویلة استقاللھا وانفصلت عن تبعیتھا للدولة السلوقیة في  والعبریة بـ ( میسان
ق.م) على اث""ر ان""دحاره عل""ى أی""دي الروم""ان ، وت""درجت ف""ي 178-223عھد انطیوخس الثالث ( 

النمو واالزدھار حتى غدت في العھد الفرثي من الدویالت المھمة ، وكان جل سكان ھذه الدویل""ة 
 من اآلرامیین . 

 
 
 
 

بعد ان بسط الفرس الفرثیون سلطتھم على العراق وقض""وا عل""ى الحك""م الس""لوقي ف""ي س""نة 
ق. م. ، اتخذوا الخط اآلرامي لكتابة لغتھم ، وقد عثر على نقود فرثی""ة كتب""ت علیھ""ا كلم""ات  126

فھلویة بخط آرامي ، مثل نقود مھرداد الرابع وبالش االول والثال""ث والراب""ع والخ""امس واردوان 
 ، وعثر ایضا على نسخة مكتوبة باللغة الفھلویة وبخط آرامي . الخامس

وف""ي عھ""د الف""رثیین ظھ""رت ممال""ك مس""تقلة ف""ي ب""الد الراف""دین، إال أنھ""ا كان""ت خاض""عة 
لنفوذھم، كمملكة الحضر، التي تقع بقایاھا في البادیة الواسعة في مابین النھرین ، عل""ى بع""د نح""و 

ار. وق""د ك""ان س""كان ھ""ذه المملك""ة خلیط""ا م""ن اآلرامی""ین كم عن الض""فة الغربی""ة م""ن وادي الثرث"" 3
والعرب، ویبدو أن القبائل العربیة كانت تشكل غالبیة سكانھا لھذا كان یطلق علیھا اسم (عربای""ا) 
،  او ربم""ا ألن ملوكھ""ا ك""انوا م""ن اص""ل عرب""ي ، وم""ع ھ""ذا  فق""د اش""تھرت مملك""ة الحض""ر  بأنھ""ا 

 في العھد الفرثي .فرثیة ألن قوتھا وصیتھا الواسع ُعـرفا 
كتابات حضریة مكتوبة بلغ""ة آرامی""ة،  1950وقد كشفت لنا التنقیبات في الحضر منذ عام 

كتابة ، كما اكتشف ما یزید على أربع""ین كتاب""ة أخ""رى، وق""د تب""ین م""ن  416بلغ عدد ما نشر منھا 
موقعھ""ا خ""الل ھ""ذه الكتاب""ات أن لغ""ة الكتاب""ة ف""ي الحض""ر م""ن اللھج""ات اآلرامی""ة الش""رقیة بحك""م 

 وخصائصھا اللغویة.
ومن الممالك األخ""رى الت""ي ظھ""رت ف""ي العھ""د الفرث""ي ایض""ا مملك""ة أوس""روینا ( الرھ""ا) . 
وتق""ع ھ""ذه المملك""ة ف""ي ش""مالي م""ابین النھ""رین ، یح""دھا غربً""ا نھ""ر الف""رات وش""ماالً جب""ال أرمینی""ا 



ری""ق ( ادس""ا ). وجنوبًا الصحراء وش""رقًا نص""یبین وعاص""متھا الرھ""ا ( اورھ""اي ) ، وس""ماھا اإلغ
وكان سكانھا یستخدمون السریانیة وھي من اللھجات اآلرامیة الشرقیة وتعرف بسریانیة الرھ""ا ، 
وقد أّدت لعبت الس""ریانیة دوراً مھم""اً ف""ي الش""رق بأس""ره یض""اھي ال""دور ال""ذي لعبت""ھ اآلرامی""ة ف""ي 

 العھد األخمیني.
مختلف"""ة، أھمھ"""ا الرھ"""ا  عث"""ر عل"""ى اآلث"""ار الكتابی"""ة األول"""ى لس"""ریانیة الرھ"""ا ف"""ي من"""اطق

وضواحیھا ودورا على الساحل الغربي من نھر الفرات وبیرتا وسدین ف""ي تركی""ا ، وق""رب مدین""ة 
حماة السوریّة وحتى في القدس ، ویرتقي تاریخ بعضھا إلى القرن األول المیالدي ، ك""نقش عث""ر 

ینا المس""یحیة اتخ""ذت م . ولما اعتنقت مملك""ة اس""و 6علیھ في بیرجیك یرقى تاریخ كتابتھ إلى سنة 
اللغ""ة الس""ریانیة لغ""ة طقوس""ھا الدینی""ة ، فكان""ت اوس""روینا أول دول""ة مس""یحیة ف""ي الع""الم ، ومنھ""ا 
انتشرت المسیحیّة، ال سیّما نح""و الش""رق والجن""وب إل""ى وادي الراف""دین. وم""ع المس""یحیة انتش""رت 

فارس""ي وم""ار اف""رام اللغ""ة الس""ریانیة، فنب""غ كتّ""اب ب""ارعون أمث""ال بردیص""ان وافراھ""اط الحك""یم ال
ویعقوب السروجي وغیرھم. كما نشأ أدب سریاني رفی""ع یض""اھي أدب اش""ھر اللغ""ات ف""ي الع""الم. 
وانتشرت المدارس السریانیة ف""ي ك""ل بقع""ة م""ن ب""الد الراف""دین وس""وریا وب""الد ف""ارس. فانحس""رت 

ألدب أمامھا سائر اللھج""ات اآلرامی""ة الت""ي كان""ت موج""ودة آن""ذاك ، حت""ى أض""حت الس""ریانیة لغ""ة ا
والتخاط""ب ل""دى كثی""ر م""ن الش""عوب . و توغل""ت الس""ریانیة ف""ي أواس""ط آس""یا والھن""د والتب""ت ، 
ووص""لت ف""ي نھای""ة الق""رن الس""ابع الم""یالدي إل""ى الص""ین وب""الد المغ""ول. وامت""دت باتج""اه الغ""رب 
ووص""لت إل""ى وادي النی""ل فوج""د دی""ر ق""دیم للس""ریان ف""ي وادي النط""رون ف""ي مص""ر یق""ع م""ا ب""ین 

  .دریة وھو مبني على أسم مریم العذراء ، وفیھ خزانة كتب سریانیة كثیرة العددالقاھرة واإلسكن
ك""ان یش""كو  وقد ذكر فیلیب حتّي في كتابھ : أن أحد المبشرین للمسیحیة في كنیسة انطاكی""ا

م""ن ع""دم اس""تماع الكھن""ة لمواعظ""ھ الیونانی""ة، وأنھ""م ال یس""معون س""وى الس""ریانیة الدارج""ة، الت""ي 
 أخذت  تنتشر مع انتشار الدیانة المسیحیة .

وفي نھایة الحكم الفرثي شھدت بالد الرافدین تدفق ھجرات عربیة من قبائل تنوخ، نزلت 
وقد  اس""تطاعت ھ""ذه القبائ""ل أن تؤس""س لھ""ا  فیم""ا في األنبار والحیرة وأطراف الفرات وغربیھ ، 

بعد دولة عرف""ت بأس""م ( دول""ة المن""اذرة ) أو ( دول""ة الحی""رة ) ، وك""ان س""كانھا خلیط""اً م""ن الع""رب 
واآلرامی""ین واق""وام أخ""رى م""ن الیھ""ود والف""رس ، وك""ان ع""رب الحی""رة األوائ""ل وثنی""ون ، االّ ان 

یرة ، وساعد على انتشارھا تنصر بعض ملوكھ""ا الدیانة المسیحیة انتشرت فیما بعد في عموم الح
م)  613-585م) والنعم""ان ب""ن المن""ذر المع""روف ب""أبي ق""ابوس( 431 -403كالنعم""ان  الس""ائح (

م) ، فانتش""رت األدی""رة والكن""ائس والم""دارس ف""ي دول""ة  618-613وإی""اس ب""ن قبیص""ة الط""ائي (
الً ع""ن لغ""تھم العربی""ة بحك""م الحی""رة ، ف""اعتنق أھلھ""ا المس""یحیة ، وك""انوا یتقن""ون اآلرامی""ة فض""



تنصرھم ألنھ""ا لغ""ة ال""دین المقدس""ة ، وت""أثرت لغ""تھم بلغ""ة اآلرامی""ین ، فتكون""ت ل""دیھم لغ""ة عربی""ة 
 مشوبة برطنة آرامیة . وقد بدت على السنتھم .

م سأل رجال من أھل الحیرة ، وھ""و  633وروي ان خالد بن الولید حین دخل الحیرة سنة 
ئال : أعرب انتم ام نبط ؟، وقد أراد بالنبط اآلرامیین ، فاجابھ ابن بقیلة ، عبد المسیح بن بقیلة ، قا

 قائال:نحن نبط استعربنا وعرب استنبطنا. 
وربما قد استشكل االمر على خالد وھو ابن العربیة عند سماعھ لغة القوم ، وھي عربی""ة  

ب عب""د المس""یح غای""ة ف""ي مشوبة برطنة آرامیة ، لذا سأل عبد المسیح ھذا السؤال ، وقد جاء ج""وا
الوصف والبالغة، إشارة منھ إلى االخ""تالط والتم""ازج الحاص""ل ب""ین الع""رب واآلرامی""ین الن""بط ، 

 وتأثر لغتي القوم ببعضھما .
كما اننا نجد شواھد قبور عثر علیھا، وھي تعود الى ذلك العھد كتبت بخط آرام""ي نبط""ي  

رو) الذي عثر علیھ  في أم الجمال، من أعم""ال ، وربما كتب بعضھا بلغة آرامیة . فشاھد قبر (فھ
 شرق األردن ،وھو مربي جذیمة احد ملوك الحیرة، مكتوبًا بلغة آرامیة وخط آرامي نبطي.

 
 
 
 ( نقش فھرو)                       

 دنھ نفشو فھرو
 بر شلي ربو جدیمت 

 ملك تنوخ
 

 ھذا قبر فھرو، بن شلي مربي جذیمة ، ملك تنوخ 
 

م ، وھو شاھد أقیم على قب""ر أم""رىء 328وكذلك نقش النمارة الذي یعود تاریخھ الى سنة 
القیس األول الملقب بـ(ملك العرب كلھم)، وھو أحد ملوك العرب المناذرة، والذي عثر علیھ  في 
قریة النّمارة الواقعة بین دمشق وبصرى، وھو مكتوب بخط آرامي نبطي وبلغة عربیة ممزوجة 

 ة ( احدى لھجات اآلرامیة ) . بالسریانی
 
 
 
 

	

	



 
 ( نقش النمارة )

 تي نفس مر القیس بر عمرو ملك العرب كلھ ذو اسر التج
 وملك األسدین ونزرو وملوكھم وھرب مذحج و عكدي وجا
 بزجي في حبج نجرن مدینة شمر وملك معدو وبین بنیھ

 الشعوب ووكلھن فرسو لروم فلم یبلغ ملك مبلغھ
 بكسلول بلسعد ذو ولده. 7یوم  223ھلك سنة  عكدي

 ترجمة النقش :
 ھذا قبر امرىء القیس بن عمرو ملك العرب كلھم الذي حاز التاج

 وملك االسدین ونزاًرا وملوكھم وھزم مذحج بقوتھ وجاء
 بزجي في حبج نجران مدینة شمر وملك معًدا وانزل بین بنیھ

 لغ ملك مبلغھ( ارض) الشعوب ووكلھ الفرس والروم فلم یب
 یوم سبعة من الول ( كانون االول ) لیسعد الذي ولده . 223في الحول، ھلك سنة 

 
 
   

اللغ""ة اآلرامی""ة لغ""ة اإلدارة ف""ي اتخ""ذ الساس""انیون م  226س""نة وف""ي العص""ر الساس""اني 
بالطھ""م. كم""ا ش""اع ف""ي عھ""دھم اس""تعمال كلم""ات آرامی""ة ف""ي الكتاب""ة، ولك""نھم عن""د الق""راءة ك""انوا 

ن كلم""ات فھلوی""ة ب""دالً عنھ""ا، فم""ثالً ك""انوا یكتب""ون كلم""ة ( ملك""ا) باللغ""ة اآلرامی""ة ، وھ""ي یستخدمو
بمعن""ى مل""ك ، ولك""نھم یقرأونھ""ا (ش""اه) ، وھ""ذا الن""وع م""ن الكتاب""ة ك""ان یس""مى ( ھ""وزوارش) أو ( 
زوارش) ، وقد وصل عدد ھذا النوع من الكلمات اآلرامیة التي استعملت ف""ي اللغ""ة الفھلوی""ة إل""ى 

من ألف كلمة. أما ف""ي ب""الد الساس""انییّن فق""د ك""ان الخ""ط المس""تعمل ف""ي تل""ك الحقب""ة ھ""و الخ""ط أكثر 
الفھلوي وھو مقتبٌس من الخط اآلرامي. كما اكتش""ف خ""ط ف""ي أس""یا الوس""طى یع""رف اآلن بأس""م ( 
الخط الصفدي)، وھو مقتبس من الخ""ط اآلرام""ي ایض""ا، وی""ذكر ان ھ""ذا الن""وع م""ن الخ""ط ھ""و م""ن 

 ة القدیمة. الخطوط اإلیرانی

 


