
 
 
 

 
 األش44ورییننفسھ ملكا على بابل بعد تمكنھ م44ن ط44رد صر  بال نبو أعلنق.م  626في سنة 

ق.م.  612ومن ثم القضاء على حكمھم بعد ان سقطت نینوى عاصمة حكمھم على یدیھ ف44ي س44نة 
وفي ھذا العھد اصبح من العسیر التفریق ب44ین ،  قبیلة آرامیة تدعى كلدو الى ونبوبالصر ینتمي، 

، فق44د اخ44تلط الجمی44ع وتم44ازجوا بق44وة وعم44ق ف44ي اط44ار ثقاف44ة مزدوج44ة بابلی44ة  واآلرامیینالبابلیین 
، االّ انن44ا نج44د الكتاب44ات المس44ماریة ف44ي وعاشت اوج ازدھارھ44ا  اآلرامیةاللغة  فانتشرت  وآرامیة

ات اآلرامی44ة، وھ44ذا یع44ود بطبیع44ة الح44ال إل44ى أن اللغ44ة ذل44ك العھ44د كثی44رة إذا م44ا قورن44ت بالكتاب44
اآلرامیة كانت تكتب على لفائف البردي وعلى الجلود، وھذه  العناصر تت44أثر ب44المتغیرات البیئی44ة 
، في حین أن اللغة االكدیة كانت  تكتب على رقم الطین المفخورة ، وھي بطبیعة الح44ال ال تت44أثر 

د عث44ر ف44ي س44بار وف44ي باب44ل وف44ي مواق44ع اخ44رى تع44ود ال44ى عھ44د بالمتغیرات البیئی44ة ، وم44ع ھ44ذا فق44
مس44ماریة ، كم44ا وج44د ف44ي باب44ل الكتاب44ات النبوخذنص44ر ونبونائی44د عل44ى كتاب44ات آرامی44ة ال44ى جن44ب 

خ44رى آرامی44ة ، حم44ل كتاب44ات مس44ماریة وأتشید المباني الرسمیة لنبوخذنصر یطابوق استخدم في 
 اآلرامیة ردحاً من الزمن إلى جنب اللغة األكدیة . على سیر اللغة وھذه أشارة مھمة نستدل منھا 

م) تم القضاء على مملكة یھوذا الجنوبیة وت44م ترحی44ل 562  -605وفي عھد نبوخذ نصر( 
ق.م. ، 587ق.م، والثانی44ة  597سكانھا الیھود إلى بابل وماحولھا ، خالل حملت44ین ، األول44ى س44نة 

وعث44ر خ44الل ، وق44د ) م44ن الرج44ال والنس44اء 70000 -62000(وقدرت اع44داد الیھ44ود الم44رّحلین ب44ـ
وھ44ي محفوظ44ة اآلن ف44ي المتح44ف العثم44اني  -التنقیب44ات ف44ي نف44ر عل44ى العدی44د م44ن ال44رقم الطینی44ة 

 -464تع444ود إل444ى أی444ام المل444وك االخمینی444ین ارتحشس444تا األول وداری444وس الث444اني (  -باس444طنبول
ن استقروا في نفر وما حولھا. وان ھذه األعداد ق.م) تذكر أن عدداً كبیراً من الیھود المرحلی405

الت44ي یب44دوا انھ44ا كان44ت ش44ائعة ان44ذاك ،  وتعلمت اللغة االرامیة  البابلیینالكبیرة من الیھود خالطت 
وق44د ذك44ر ھ44اري س44اكز ف44ي ،  العبریة باللغة االرامیةبعض اسفار التوراة لذا فان كھنتھم قد كتبوا 

اللغة اآلرامیة في العھد البابلي أنھا كانت اللغة األم لمجموع44ة  كتابھ "عظمة بابل" : أن من مزایا
وف44ي ھ44ذا اش44ارة م44ن األجن44اس البش44ریة أكث44ر انتش44اراً م44ن مجموع44ة المتكلم44ین باللغ44ة األكدی44ة. 

  االرامیة في العصر البابلي الحدیث .اللغة واضحة الى انتشار وھیمنة 
لف44رس األخمین44یّن ، واس44تولى قب44ل الم44یالد س44قطت باب44ل عل44ى أی44دي ا  539وف$$ي س$$نة 

االخمینی44ون عل44ى مقالی44د الحك44م ف44ي ب44الد الراف44دین ، فأف44ل نج44م اللغ44ة األكدی44ة لغ44ة ال44بالد الرس44میة 
بخطھا المسماري ، وأضحت اللغة اآلرامیة ھي اللغة الرسمیة للملكة األخمینیة الجدیدة ، بع44د أن 

   الحدیث  اللغة اآلرامیة في العصر البابلي    
	



مترامی44ة األط44راف، والت44ي امت44دت ف44ي أعلن داریوس رسمیا ان اللغ44ة اآلرامی44ة لغ44ة عام44ة للملك44ة 
ق.م) من نھر النیل إل44ى نھ44ر األن44دوس، مقس44مة إل44ى مقاطع44ات ت44رتبط جمیعھ44ا 485 -521عھده (

عاص44مة ملكھ44م ، وم44ن الض44روري، إلدارة تحك44م بل44داناً مختلف44ة  ابالس44لطة المركزی44ة ف44ي شوش44ان
 األجناس واأللسن أن تكون لھا لغة رسمیة ھي اللغة الدولیة.  

وقد حلت اآلرامیة محل لغات أخرى غیر األكدیة كالعبری44ة والفینیقی44ة ، وتوغل44ت جالی44ات 
آرامیة اللسان في العصر األخمیني وراء حدود أرض الرافدین فوجدت نقوش آرامی44ة ف44ي أم44اكن 

 مختلفة من أسیا الصغرى، مثل كیلیكیا ولیدیا وفارس . 
إلى الق44رن الخ44امس ق.م. ، تش44یر إل44ى وفي مصر عثر على وثائق كتبت باآلرامیة ، تعود 

وجود مستوطنة یھودی44ة عل44ى ھی44أة حامی44ة عس44كریة أُنش44ئْت عل44ى الح44دود الجنوبی44ة المص44ریة ف44ي 
 جزیرة في النیل، تعرف بجزیرة الفیلة. 

وق44د كش44فت لن44ا رس44الة كتب44ت باآلرامی44ة بعثھ44ا رج44ل مص44ري ی44دعى ( فح44یم) إل44ى موظ44ف 
یین طیل44ة الحك44م األخمین44ي ك44انوا یراس44لون الس44لطات فارس44ي ی44دعى ( میت44را واھی44ت) أن المص44ر

الفارس44یة باللغ44ة اآلرامی44ة ، وھ44ذا یعن44ي أن اللغ44ة اآلرامی44ة كان44ت ھ44ي اللغ44ة الدولی44ة آن44ذاك ، فك44ال 
المتراس44لین كان44ت ل44ھ لغ44ة خاص44ة ( مص44ریة وفارس44یة )، ونراھم44ا تراس44ال بلغ44ة أخ44رى معروف44ة 

ر، ف44العربي یراس44ل اإلیط44الي أو األلم44اني باللغ44ة لكلیھم44ا، ھ44ي اآلرامی44ة ، كم44ا ف44ي وقتن44ا الحاض44
 اإلنجلیزیة ، ألنھا اللغة الدولیة حالیا. 

وفي عھد كورش األخمین44ي ُس44مح للیھ44ود الم44رحلین ب44العودة إل44ى وط44نھم أورش44لیم واع44ادة 
، وحملوا معھم جمیع اآلنیة المقدسة لھیكل سلیمان التي غنمھا بناء ھیكلھم الذي دمره نبوخذنصر

الجیش البابلي ، فعاد كثیر من الیھود یتزعمھم عزرا الكاھن ، ال44ذي كت44ب أخب44ار الع44ودة و إع44ادة 
 بناء الھیكل باللغة اآلرامیة في "سفر عزرا". 

ھ م44ع الیھ44ود وفي أیام داریوس ُعین دانی44ال ( وھ44و م44ن انبی44اء بن44ي اس44رائیل ال44ذي ج44يء ب44
المرحلین الى ارض باب44ل ) أول ال44وزراء الثالث44ة ف44ي مملك44ة األخمینی44ین وك44ان مش44رفا عل44ى مائ44ة 
وعشرین مرزبانًا، أي  والیاً ، ُعھد ال44یھم ت44دبیر ش44ؤون المملك44ة ، وق44د كتب44ت أخب44ار دانی44ال النب44ي 

الس44فر بلغت44ین: ورفاقھ وما حدث لھم منذ أن ج44يء بھ44م إل44ى باب44ل ف44ي س44فر دانی44ال .وق44د كت44ب ھ44ذا 
جزء منھا باآلرامیة وتبدأ من اإلصحاح الث44اني اآلی44ة الرابع44ة إل44ى اإلص44حاح الس44ابع اآلی44ة الثامن44ة 
والعش44رین ، أم44ا بقی44ة الس44فر فق44د كت44ب بالعبری44ة. وم44ن المحتم44ل أن یك44ون الس44فر ق44د كت44ب كل44ھ 

 فار العھد القدیم. باآلرامیة، ثم نقلت  بدایتھ ونھایتھ إلى العبریة لتسھیل دمجھ في مجموعة أس


