
 

 

 
ق. م. ھُِزم الفرس األخمینیّون على ید األسكندر المقدوني ، في معرك''ة (  331وفي سنة  

اربال) ف''ي الموق''ع المس''مى ( ك''وكمیال) ب''القرب م''ن مدین''ة اربی''ل حالی''اً، وفتح''ت باب''ل ف''ي الس''نة 
واسعة من الشرق األدنى، فأضحت بع''د ذل''ك اللغ''ة  نفسھ، وفرض االسكندر سیطرتھ على اجزاء

 الیونانیة ھي اللغة الرسمیة. 
وبعد وفاة األسكندر المقدوني ، قُّسمت إمبراطوریتھ بین قادتھ إلى ث''الث ممال''ك س''لوقى ، 
 بطلیموس، انتیكوس، فكان العراق جزءا من المملكة السلوقیة الممتدة من الھند إلى حدود مصر. 

الیوناني والثقافة الھلینی''ة انحس''رت اللغ''ة اآلرامی''ة، وانحط''ت ع''ن مرتبتھ''ا  وأمام ھذا المد
الرفیع''ة ، وفق''دت الوح''دة الت''ي كان''ت تتمت''ع بھ''ا تح''ت ظ''ل اإلدارة الفارس''یة ، اال انھ''ا بقی''ت لغ''ة 

 الشعب الدارجة .
فالكتابات النبطیة تقدم لنا آرامیة اقرب إل''ى "آرامی''ة المملك''ة" وترتق''ي ھ''ذه الكتاب''ات ال''ى 
عھ''د یت''راوح ب''ین الق''رن األول ق.م. والق''رن الثال''ث الم''یالدي، وتت''وزع عل''ى مجم''وع ال''بالد 
النبطیة، من شمال الحجاز( حجرة) الى الحدود السوریة الجنوبیة ( بصرى ) ف''ي طری''ق البت''راء 
العاصمة . وفضال عن ذلك كمیة وافرة من الرسوم التي وجدت في شبھ جزیرة سیناء ، وع''ددھا 

. فالنبطیون ربما  كانوا عربا یتعاملون بالعربی''ة ، وھن''اك آث''ار بین''ة م''ن الت''أثیر 3000یربو على 
العرب''ي بادی''ة عل''ى اآلرامی''ة ف''ي كتاب''اتھم، الس''یما ف''ي األلف''اظ ، أم''ا ت''دمر فق''د أظھ''رت كتاباتھ''ا 
ال الصلة المتینة بآرامیة المملكة مع تجدید كبیر في اإلمالء والقواعد نشأ عن نمو اللغة نموا مستق

 . 
حلّت اآلرامیة محل العبریة لغ''ة محكی''ة وأھم''ل الیھ''ود  -السامرة والجلیل –وفي فلسطین 

اللغة العبری''ة لغ''ة التخاط''ب فیم''ا بی''نھم واحتفظ''وا بھ''ا لغ''ة مقدس''ة ( لغ''ة دی''ن وعل''م ). ولھ''ذا فق''د 
احتوى الكتاب المقدس نفسھ على بعض نتف آرامیة تعود الى ذلك العص''ر، فھن''اك زی''ادة آرامی''ة 

)  31/47) وحاش''یة آرامی''ة م''ن كلمت''ین عب''ریتین ف''ي س''فر التك''وین ( 10/11عل''ى ن''ص ارمی''ا (
م''ن نص''ف س''فر دانی''ال (  ب) ، وم''ا یق''ر26-7/12و 6/18-4/8ومقاطع مھمة ف''ي س''فر ع''زرا (

) . ویظن الب''احثون المعاص''رون ان س''فر دانی''ال ربم''ا یرتق''ي ف''ي مجموع''ھ ال''ى س''نة 2/4-7/28
ان الس''فر كل''ھ كت''ب باللغ''ة اآلرامی''ة ث''م نقل''ت بدایت''ھ ونھایت''ھ ال''ى ق.م.، ویحتم''ل  166او  167

العبری''ة لتس''ھیل مھم''ة دمج''ھ ف''ي مجموع''ة الكت''ب المقدس''ة كم''ا اس''لفنا س''ابقا، فآرامی''ة الكت''اب 
المق''دس ( آرامی''ة العھ''د الق''دیم ) كان''ت اآلرامی''ة الوحی''دة الت''ي عرف''ت ع''ن عھ''د ماقب''ل الم''یالد ، 

 اللغة اآلرامیة في العھد الیوناني
	



ة " وان كان لھا صلة استمرار متین''ة م''ع آرامی''ة المملك''ة لكنھ''ا ل''م وكان یطلق علیھا اسم " الكلدی
 تكن آنذاك اال لھجة موضعیة  أي آرامیة فلسطینیة. 

واستمر الناس یتخاطبون باآلرامیة ، وكانت ھي اللغة الوحیدة التي یتقنھا الناس في عھد  
الیھودی''ة ، وھك''ذا نش''أ (  السید  المسیح . وبھا كانت تشرح األسفار المقدسة في المجامع والك''نس

الترج''وم) وھ''ي ترجم''ات آرامی''ة مفص''لّة للكت''اب المق''دس، ول''دینا ش''واھد أخ''رى ع''ن اآلرامی''ة 
 الفلسطینیة ، منھا تلمود أورشلیم وبعض الكتابات القبریة. 

اما في بالد الرافدین، ومنذ انتشار المسیحیة فیھا، فقد  أخذت اآلرامیة القدیمة تترس''خ ف''ي 
البابلی''ة والمندائی''ة  -ی''ة وف''ي الكتاب''ات بلھجاتھ''ا الرئیس''یة ال''ثالث وھ''ي: الیھودی''ةالنص''وص األدب

البابلی''ة ھ''ي لغ''ة تلم''ود باب''ل ال''ذي كت''ب ف''ي الق''رن الخ''امس  –والس''ریانیة. فاآلرامی''ة الیھودی''ة 
والسادس المیالدي، وصدر عن الجماعات الیھودیة المستقرة في بابل القدیمة . أما المندائیة فھ''ي 

صابئة المن''دائیین الت''ي ازدھ''رت أیض''ا ف''ي ب''الد باب''ل ف''ي مطل''ع المس''یحیة وخلف''ت لن''ا كتب''ا لغة ال
عدیدة ، وكانت السریانیة لغ''ة الرھ''ا الخاص''ة ، والرھ''ا مدین''ة واقع''ة ف''ي ح''وض الف''رات الكبی''ر، 
غیر بعیدة عن حران القدیم''ة، وك''ان ألھمی''ة كنیس''ة الرھ''ا المتزای''دة الی''د الط''ولى ف''ي إق''رار ھ''ذه 

اتخاذھ''ا لغ''ة فص''یحة وكالس''یكیة للجماع''ات المس''یحیة المنتش''رة ف''ي ب''الد الراف''دین وف''ي اللغ''ة و
سوریا ، ولنا من ھذه اللغة أدبا غزیرا ، السیما الالھ''وتي من''ھ، ویتض''من ترجم''ات ع''دة مؤلف''ات 

 یونانیة في الفلسفة والعلوم.
ف''ي ب''الد الراف''دین  أما الشواھد األثری''ة الت''ي عث''ر علیھ''ا والت''ي ترج''ع إل''ى الفت''رة الھلینی''ة

،فھي وثائق رسمیة مكتوب''ة باآلرامی''ة تش''یر إل''ى أن مدین''ة (أوروك) كان''ت تس''مى عن''د اإلغری''ق 
(أورخوي) وتستوطنھا جالی''ة یونانی''ة، كم''اعثر ك''ذلك عل''ى كتاب''ة آرامی''ة ترج''ع إل''ى العھ''د نفس''ھ 

أوروك ،  مكتوبة على آجر مزجج  في حج''رة العب''ادة المقدس''ة الخاص''ة بمعب''د ایرك''ال ف''ي مدین''ة
وعث''ر أیض''ا عل''ى قط''ع طینی''ة كت''ب علیھ''ا باآلرامی''ة واإلغریقی''ة كان''ت ت''ربط بالوث''ائق لتعی''ین 

 مضامینھا.  

 


