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  )دانشگاه فردوسي مشهد(  دكتر محمدتقي ايمانپور
  

   هخامنشيةبررسي جايگاه زبان آرامي در دور

  چكيده
گيري امپراتوري هخامنشي توسط كوروش كبير و گسترش آن توسـط داريـوش اول              به دنبال شكل  

المللـي بـراي    استفاده از يك زبان واحد و بينز رود سند در هند تا رود نيل در مصر امتداد داشت، كه ا 
ايجاد ارتباط با اياالت مختلف با نژادها و زبانهاي متفاوت ضرورت يافت تا شاهان هخامنشي بتواننـد                 

ل پـس از غلبـه بـر        هر چنـد داريـوش او     . پيامها و فرمانهاي خود را به ملل تابعه منتقل و ابالغ كنند           
مخالفان و شورشگران دستور نوشتن كتيبة بيستون را به سه زبان فارسي باسـتان، عيالمـي و بـابلي                   

في اقدامات خود صادر كرد، با توجه به اينكه تنهـا ايـاالت محـدودي از امپراتـوري، يعنـي                    براي معرّ 
غربي ايران و بابليان در جنوب      سرزمين پارس و قوم آريا، در مركز و غرب ايران، عيالميان در جنوب              

النهرين با اين زبانها آشنا بودند، لذا، داريوش دستور ترجمة اين پيام را به زبان آرامي كه در بخش                   بين
هايي را به سراسر امپراتـوري      شد و قابل فهم بود، صادر و نسخه       وسيعي از امپراتوري به آن تكلّم مي      

مانهاي سلطنتي و اداري به زبان آرامي تهيـه و بـه ايـاالت              ارسال كرد و پس از آن نيز بسياري از فر         
در اين مقاله كوشش بر اين است با استناد به بخشي از اين اسناد باقيمانـده از دورة                  . گرديدارسال مي 

هخامنشي ابتدا به تاريخ زبـان آرامـي و گـستره و نفـوذ آن در غـرب امپراتـوري، پـيش از تـشكيل                   
هاي باقيمانده در اقصي نقاط امپراتوري، بـه جايگـاه و          با استناد به نوشته   امپراتوري هخامنشي، و بعد،     

  .ان رسمي در دورة هخامنشي پرداخته شودنقش آن به عنوان يك زب
  . بيستون، داريوشةزبان آرامي، هخامنشيان، آشوريان، بابليان، پارس، كتيب: ها كليد واژه

  
الخط فينيقي است به عنـوان شـاخة      بري و عربي، با رسم    زبان آرامي كه از خانواده زبانهاي سامي، يعني ع        

شمال غربي زبان سامي شناخته شده است كه پيش از هزارة اول پيش از ميالد در نواحي سورية امروزي،                   
نظر مـي رسـد سـرزمين        هب. شده است النهرين شمالي به آن تكلم مي     جنوب تركيه، شمال فلسطين و بين     

م مي كردند شمال عربستان بـوده اسـت كـه بتـدريج بـه آن                 آرامي تكلّ  اصلي اين قوم سامي كه به زبان      
اي كه به استفاده از اين زبان اشـاره دارد،          لين كتيبه به هر حال او   ).  287: 1367،تفضلي(نواحي راه يافتندند  



  دوم                 شمارة                        ادبيات و علوم انساني مشهد  ة مجلة دانشكد                                                18 

كه به اين زبان سخن ) Akhlame( و از گروهي به نام اخلمه       استمربوط به قرن دوازدهم پيش از ميالد        
بر خالف نظر بسياري از دانـشمندان زبانـشناس كـه    ). Rosenthal, 1986: 251(كند گفتند، ياد ميمي

دانند كه بعدها توسط جانشينان     گسترش زبان آرامي را حاصل اقدامات رسمي داريوش اول هخامنشي مي          
 نـواحي  هاي يافـت شـده در  ، شواهد تاريخي و كتيبه)Schaeder, 1930: 1-14(او رواج بيشتري يافت 

 هخامنشي، يعني حداقل از قـرن دهـم پـيش از            ةدهد كه اين زبان از قرنها پيش از دور        مختلف نشان مي  
النهرين تا درياي مديترانه مورد استفاده بوده و زبان رسمي بعضي از            ميالد، در نواحي مختلف سرزمين بين     

 :Ginsberg, 1933-34؛ 604 :1385 ،فيلـد گرين(دولتهاي محلي از قرن نهم پيش از ميالد بوده است 

1-9; Folmer, 1995: 1; Rosenthal, 1986: 251 .(هاي مهم يافت شـده مربـوط بـه ايـن     از كتيبه
در ناحيـة   ) Laash(، و آلش    )Hamath(، شـاه هامـات      )Zakur(توان از ستون يـادبود ذاكـور        دوره مي 

اي بر روي عاج    و نوشته ) Breij(ج  شاه دمشق در بري   ) Barhadad(و ستون يادبود بارهاداد     ) Afis(آفيس  
در ) Zincirli(كه مربوط به قرنهاي نهم و هشتم پيش از ميالد در ناحية زنجرلـي               ) Hazael(نام حزل    هب

 ;Malamat, 1973: 143( ياد كـرد  استجنوب تركيه يافت شده ومربوط به شاهان محلي اين منطقه 

Folmer, 1995: 1; Fitzmyer and Kaufman, 1992: 11ff .(اي بـه زبـان    نبـشته  اخيراً نيز  سنگ
آرامي مربوط به قرن نهم پيش از ميالد  در تپة دن در شمال اسرائيل يافت شده است كه بيانگر گسترش              

  ). Biran and Naveh, 1993: 86-87(باشد زبان آرامي در اين نواحي مي
النهـرين   دولت آرامي زبان در بـين      منابع آشوري نيز از قرن دهم پيش از ميالد به بعد از وجود چندين             

توان از كتيبة يافـت شـده در تـلّ حلـف، پايتخـت يكـي از ايـن                   اند كه به عنوان نمونه مي     گزارش كرده 
؛ 65: 1385 ،فيلـد گـرين (النهرين يـاد كـرد   خاندانهاي آرامي در امتداد رودخانة هابور در نواحي شمالي بين    

Malamat,1973: 138; Folmer,1995: 2; Naveh,1970:7 .(هاي به جاي مانده از عالوه بر كتيبه
 حضور آنان در اين     دهنده  دولتهاي محلي آرامي زبان مستقل يا وابسته به آشوريان در اين نواحي كه نشان             

 نيز به وجود چنين دولتهايي اشـاره شـده اسـت    تورات، در كتاب   استنواحي از قرن نهم پيش از ميالدي        
)Rosenthal,1985: 251 .( 

رسد زبان آرامي در دورة آشور جديد زبـان  النهرين به نظر ميبه دليل نفوذ و گسترش اين زبان در بين    
هاي آرامي موجود در آرشيوهاي آشوريان و وجود        اداري اين امپراتوري گرديد كه اين نكته با رجوع به نامه          

شـود  ر سـوم و سـناخريب تأييـد مـي        كاتبان آرامي زبان در دربار آنها و اسناد متعلّق به دورة تيگالت پيلس            
)Folmer,1995: 3 .(   به دنبال سلطة آشوريان بر نواحي آرامي نشين در سوريه و جنوب تركيـه و غـرب

گفتند، اين زبان به تدريج دچار تحول گرديـد و گويـشهاي            النهرين، كه به زبان آرامي قديم سخن مي       بين
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، »آرامي معيار «،  »زبان آرامي قديم  «زبانشناس آنها را به     مختلفي از آن به وجود آمد كه امروزه دانشمندان          
 ;Folmer, 1995: 9(انـد   تقسيم كـرده »آرامي مصري« و حتّي »آرامي امپراتوري«، يا »آرامي رسمي»

Ginsberg,1993-4: 3; Fitzmyer,1979:61 .(  
 و زبـان رسـمي و       به دليل گسترش اين زبان در منطقه، آشوريان از اين زبان به عنوان زبان ارتبـاطي               

 در  »زبـان ميـانجي   «كردند كه نقش اين زبان به عنـوان َ        ت سلطة خود استفاده مي    حاداري سرزمينهاي ت  
 كه بـه عنـوان   ؛گرددروابط سياسي آشوريان با ملل تابعه به خوبي از اسناد يافت شده از اين دوره تاييد مي          

اي نوشتن يك نامه به شـاه بـه زبـان آرامـي،             توان از درخواست يك مقام بلندپايه در شهر اور بر         مثال مي 
يك سند مهر شدة آرامي كه از صور براي شـاه آشـور فرسـتاده شـده اسـت، و يـا بـه گزارشـي از دورة                            
سناخريب كه در آن گفتگوي يك فرماندة آشوري با رئيس دربار يهوديه نقـل شـده اسـت  ودر آن ايـن                       

كند گفتگوهايـشان بـه زبـان آرامـي باشـد، يـاد كـرد               فرماندة آشوري از آن مقام بلند پايه درخواست مي        
)Naveh and Greenfield,1984: 115; Folmer,1995 4 .( تـوان در بابـل نيـز    همين اتفاق را مـي

النهرين زبان آرامي به عنـوان زبـان        مشاهده كرد كه به دنبال سقوط دولت آشور و حاكميت بابليان بر بين            
 Naveh and(شـد  رزمينهاي تحـت سـلطة آنـان اسـتفاده مـي     ميانجي و رسمي در ارتباطات اداري س

Greenfield,1984:115; Greenfield,1982: 471; Greenfield,1985:700 .(  بـه  بـاره در ايـن ،
 شاه اكرون به فرعون مصر به زبان آرامي ياد كرد كـه در سـكّراي                »نامة آدون «توان از   عنوان نمونه، مي  

وشتاري ديگر بـه زبـان آرامـي كـه در سـوريه پيـدا شـده و در آن                    مصر پيدا شده است و يا به يك لوح ن         
 Kaufman, 1974: 4; Fitzmyer and( اسـت اشـاره كـرد    گرديـده هـاي ارميـاي نبـي نقـل      گفتـه 

Kaufman,1992: 25; Folmer,1995:5606: 1385 ،فيلد؛ گرين .(  
 قـديم كـه زبـان يكـي از          رسد زبان آرامي  با توجه به نكات پيش گفته و اسناد يافت شده، به نظر مي            

، از )Rosenthal, 1986: 251(اقوام سامي نژاد معروف به اخلمه در قرن دوازدهم پـيش از مـيالد بـود    
النهـرين بـه    قرن دهم پيش از ميالد، ابتدا توسط دولتهاي محلي در سوريه، جنوب تركيه و بخشي از بين                

و بعدها با حاكميت آشوريان بـر ايـن   ) 130: 1358 ،ارانسكي(عنوان زبان رسمي مورد استفاده واقع گرديد    
سرزمينها از قرن نهم پيش از ميالد به بعد، اين زبان نه تنها جايگاه خود را از دست نـداد، بلكـه در زمـان                         
آشوريان و سپس در زمان بابليان و تحت تأثير زبانهاي آشوري و بابلي گويشهاي خاصي از ايـن زبـان در                     

نظر مـي رسـد يكـي از        ه  ب. دار گرديد كه با زبان قديم آرامي تفاوتهايي داشت        منطقه از جمله در مصر پدي     
گويشهايي را كه به عنوان زبان رسمي امپراتوري در دورة آشوريان مورد استفاده قرار گرفت  بـه گـويش                    

و گويشي از آن هم در مصر كه بـه آرامـي            ) Rosenthal,1986:251(قديمي نواحي سوريه نزديك بود      
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هاي هفتم و ششم پيش از ميالد در ميان آراميان، فينيقيـان، ادوميـان و               شده است، در سده   مصر معروف   
 ،فيلـد گـرين (يهوديان كه در آنجا ساكن بودند، به عنوان يك زبان گفتاري ادبي مورد استفاده بوده اسـت                  

1385 :608 .(  
مي سـرزمينهاي تحـت     به دنبال سقوط دولتهاي آشور و بابل و حاكميت امپراتوري هخامنشي بر تمـا             

سلطة بابليان و آشوريان و نيز نواحي آسياي صغير و مصر در غرب كه زبان آرامي همچنان به عنوان يك                    
زبان برتر مورد استفاده بود، شاهان هخامنشي نيز براي ايجاد ارتباط با ملل تابعه در غـرب و حتّـي بـراي                      

  . عنوان يك زبان رسمي استفاده كردند، از زبان آرامي به)613: 1385 ،فيلدگرين(نواحي شرقي 
پيش از تشكيل امپراتوري هخامنشي توسط كورش كبير و توسعة آن توسـط داريـوش اول، نياكـان                  

اما پس از اين كه آنان بر ملل مختلف تسلط          . گفتندآنان به زبان بومي خود يعني پارسي باستان سخن مي         
 شدند براي برقراري ارتباط با ملل تحت سلطة خود با زبان            يافتند و امپراتوري بزرگي تشكيل دادند، ناگزير      

اولـين سـند باقيمانـده از دوران        . آنان و يا از يك زبان ميانجي كه نقش فراگيرتري داشت، استفاده كننـد             
باشـد، بيانيـة   كورش كبير كه بيانگر استفاده از زبان ملّت تحت سلطه براي برقراري ارتبـاط بـا آنـان مـي          

؛ پريـر   130: 1358 ،ارانـسكي (ر در فتح بابل است كه به زبان بابلي نگاشته شده است             معروف كورش كبي  
پــس از كودتــاي داريــوش اول عليــه بــرادر كــوچكتر ). Bzrosius, 2000: 12؛ 209: 1382 ،لوكــوك

. براي اطالع بيشتر از اين حوادث نـك       (كمبوجيه، يعني برديا، كه منجر به انتقال قدرت به داريوش گرديد            
 ,Imanpour,1998: 232; Dandamaev,1989: 83; Yamauchi,1990: 125; Balcer :بـه 

1987: 25; Briant, 1996: 113-118(لين بار شاهد نوشته شدن كتيبههاي هخامنشيان بـه  ،  براي او
  .سه زبان پارسي باستان، عيالمي و بابلي در زمان داريوش هستيم

د، دستور نوشتن كتيبة بيستون را بر روي كوه بيستون در           داريوش پس از كودتا و غلبه بر مخالفان خو        
كند صادر كـرد    سي كيلومتري شرق كرمانشاه در كنار جادة قديم شاهي كه شوش را به همدان وصل مي               

با ). 101-85: 1382؛ پرير لوكوك Kent 1953: 116-134: به. محتواي اين كتيبه نكاز براي اطالع (
طي از زبان فارسي باستان وجود نداشت، داريوش ظاهراً دستور داد سـخنان             الختوجه به اين كه هنوز رسم     

او را كه به زبان پارسي باستان بود، ابتدا بر روي چرم يا الواح گلي به خط آرامي نوشته و سـپس آن را بـه                     
. بـود ، نقـر كننـد      ) انـشان قـديم   (زبان عيالمي كه زبان رايج در جنوب غربي ايران و در بخشي از پارس               

النهرين بود برگردانده شود و در مرحلة       مچنين، دستور داد همين متن به زبان بابلي كه زبان رايج در بين            ه
، ايـن  )253: 1382 ،؛ لوكـوك Kent, 1953: 132(نهايي و پس از اختراع خط پارسي باستان توسـط او  

  ).Bae, 2001: 2-5(كتيبه به فارسي باستان در كنار عيالمي و بابلي نگاشته شود 
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 از كتيبة بيستون ادعا شده اسـت، دسـتور داده           70عالوه بر آن، آن گونه كه توسط داريوش در ستون           
شد چندين نسخه از اين كتيبه عمدتاً به زبان آرامي بر روي چرم يا الواح گلي نگاشـته شـده و بـه سـاير                         

يك نـسخه در سـكّراي      اياالت امپراتوري ارسال گردد كه تا كنون دو نسخه آرامي آن در الفانتين مصر و                
 ,Rosenthal,1985: 251; Greenfield and Porten,1982; Kent(مصر كـشف گرديـده اسـت    

همچنين دو قطعه از آن به زبان بـابلي  ). 255 و 253: 1382؛ لوكوك 131: 1358؛ ارانسكي 132 :1953
  ). Bae, 2001: 2-5(در بابل يافت شده است 

الفانتين باشد كه در يك مستعمرة يهودي نشين در اين ناحيـه  شايد مهمترين آنها همان نسخة آرامي       
 قطعة مجزاي ديگر بـود، اولـين بـار در سـال             36اين نسخه كه شامل دو برگة پاپيروس و         . كشف گرديد 

 توسط كاولي خوانده و تجديد چاپ گرديد كـه در        1923و سپس در سال     ) Sachau( توسط زاخائو    1911
اين نسخة آرامي سرانجام در سـال  ). Cowley 1923(آوري گرديده است  سطر از اين نوشته گرد63آن 

هاي بابلي و پارسي باسـتان از كتيبـة بيـستون           فيلد و پورتن و پس از مقايسه با نسخه         توسط گرين  1982
-Bae, 2001: 167( شناخته شـد  »معيارآرامي«چاپ مجدد گرديد كه در واقع بعد از آن به عنوان نسخة 

بر روي نسخة ناقص و كوچكي كه از كتيبة بيستون به زبان آرامي در مصر در سكّرا پيدا شده                البته  ). 168
  ).Bae, 2001: 4؛ 616 : 1385، فيلدگرين(است،  هنوز مطالعات كمتري بر روي آن انجام شده است 

ـ              منبع و سرچشمة نسخه    دربارة د هاي آرامي كتيبة بيستون كه به اقصي نقاط امپراتـوري ارسـال گردي
و ) نسخة الفانتين و سكّراي مصر و دو قطعة بابلي در بابل          (تاكنون تنها چهار مورد آن كشف گرديده است         

چگونگي ترجمة آن به زبان آرامي و اينكه كدام گويش از زبان آرامـي در ايـن دوره مـورد اسـتفاده بـوده                    
هـاي آرامـي را نـسخة       است، بحثهاي زيادي بين محققين مطرح گرديده است كه اغلب آنان منبع نسخه            

 ;Greenfield and Porten 1982: 145: بـه . بـه عنـوان مثـال نـك    (داننـد  بابلي كتيبة بيستون مي

Folmer,1995:16-19 رسـد   اما به رغـم ادعاهـاي مطـرح شـده، بـه نظـر مـي               ). 55: 1382 ،؛ لوكوك
در بابـل، هـيچ كـدام       هاي آرامي يافت شده در مصر و دو قطعة بابلي يافت شده از كتيبة بيـستون                  نسخه

رونويسي خاصي از كتيبة بابلي بيستون نباشند، بلكه با توجه به حـذف نامهـاي جغرافيـايي و شخـصي و                     
هاي آرامي مكشوف در بابل، اين نـسخه بـه صـورت جداگانـه و بـا زبـان                   ويژگي بيان شورشها در كتيبه    

به ديگـر  ). Bae, 2001: 5-6(اشد هاي كتيبة بيستون نگاشته شده بديپلماتيك و با كمي تفاوت با نسخه
.  هاي او را كه به زبان پارسي بيان مي شد بـه آرامـي نوشـته شـود                 سخن، داريوش ظاهراً دستور داد گفته     

اي از آن را هـم     سپس همان متن را به زبان عيالمي ترجمه و بر روي صخرة بيستون نقر كنند و ترجمـه                 
فارسي دستور داد آن را به فارسي باستان در كنـار آنهـا نقـر               دنبال اختراع خط    ه  به زبان بابلي بنويسند و ب     
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هاي آرامي كه قرار بود به اقصي نقاط امپراتوري فرستاده شود، دسـتور داد آن را بـه                  اما براي نسخه  . كنند
   .)همانجا(زبان ديپلماتيك و با برخي جرح و تعديلها بنويسند

 امپراتوري به سرعت گسترش يافته پارسيان كـه         به هر حال با توجه به اين كه تنها بخش كوچكي از           
تا رود سند در هند امتداد داشت به اين سه زبان آشنا بودند، و اين كتيبه به رغم سه زبانه بودن تنها بـراي                        

هاي زاگرس كه با زبان آريايي آشنا بودند و عيالميـان در جنـوب غربـي                مردم سرزمينهاي پارس و دامنه    
النهرين قابل فهم و خوانش بود، لذا داريوش مجبور شد براي تماس            جنوب بين ايران و بخشي از پارس و       

كه صـدها سـال بـود در منطقـه     استفاده كند و ايجاد ارتباطات ديپلماتيك و اداري از زبان رسمي ديگري   
 يعنـي زبـان آرامـي كـه بـه رغـم             ؛ و توسط جمعيت بيشتري قابل فهم بـود        گرفت   قرار مي  مورد استفاده 
ياسي و پيدايش گويشهاي مختلف از آن همچنان در تمامي سرزمينهاي غربي ايران يعنـي از                تحوالت س 

زاگرس تا مديترانه و آسياي صغير تا مصر و در سرزمينهاي سوريه و فلسطين مـورد اسـتفاده بـود بـه آن                       
ش و نفـوذ    براي اطالع از گـستر    (.تر از عيالمي و بابلي بود     شد و براي ياد گرفتن و نوشتن ساده       گفتگو مي 

؛ 131-130: 1358 ،؛ ارانـسكي  611-606: 1385 ،فيلـد گـرين : بـه . ، نـك  ياد شده زبان آرامي در مناطق     
  ). Rosenthal,1986:256; Folmer,1995:1-4 ؛287: 1367 ،تفضلي

عالوه بر ترجمه كتيبه بيستون به زبان آرامي، كه ذكر آن رفت، تاكنون شـواهد زيـادي مبنـي بـر از                      
 آرامي در قلمرو هخامنشيان از جمله  در مصر، آسياي صغير، بابل، آنـاتولي، غـرب ايـران،                   استفاده از زبان  

پاكستان و افغانستان و حتّي عشق آباد در نواحي شرقي و حتي در مركـز ايـران يافتـه شـده كـه بيـانگر                         
 ,Rosenthal(باشد استفاده گسترده از زبان آرامي به عنوان زبان رسمي و اداري در دورة هخامنشيان مي

1986:251-253;Greenfield,1985:257, 259(توان به اسناد عمدة ديگري كه در كه از آن ميان مي
  . مصر كشف گرديده، اشاره كرد

هايي هستند كـه در الفـانتين مـصر         نبشتهترين اين اسناد آرامي پاپيروسها، اسناد چرمي و سنگ        عمده
باشـند ظـاهراً در خـود مـصر و           پـيش از مـيالد مـي       اكثر آنها كه مربوط بـه قـرن پـنجم         . اندكشف شده 

باشـد كـه بـه عنـوان        يكي از آنها آرشيو يك مستعمرة يهودي مـي        . سرزمينهاي مجاور نوشته شده است    
 ،فيلـد ؛ گـرين  453 -471: 1386 ،مقايسه كنيد با  پيـر بريـان       ( شد  پايگاه نظامي هخامنشيان شناخته مي    

بعضي از آنها مربطو به ارتباطـات جامعـة   ). Rosenthal,1986:251; Folmer,1995:21؛ 607: 1385
باشد كه در آن به بازسازي معبد يهوديان در          با حاكم ايراني در سرزمين فلسطين مي       407يهودي در سال    

هـا هـم جنبـة دينـي،        بعضي از اين نامـه    ). همانجا(الفانتين بعد از شورش سه سال پيش اشاره رفته است           
شـده اسـت     دارد كه در ميان جامعة آرامي يهودي اين منطقه رد و بدل مـي              حقوقي، شخصي و خانوادگي   
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هـا،  اما از ميان ايـن نامـه  ). Folmer,1995:22-23; Rosenthal,1985:251؛ 608: 1385 ،فيلدگرين(
شايد مهمترين آنها نامة آرشام باشد كه خاستگاه شرقي دارد و ظاهراً توسط آرشام حاكم بابل يا شوش كه                   

اي را به زبان رسمي آرامي به حاكم ممفـيس ارسـال كـرده              گفته، نامه مسلما به پارسي باستان سخن مي     
ايـن  ). Whitehead,1974:7; Folmer, 1995: 23؛455: 1386 ،؛ پيـر بريـان  ;Driver,1954(است 

نامه كه از اهميت بسزايي برخوردار است نگرشي كلّـي را در مـورد چگـونگي ادارة امپراتـوري، خـصوصاً                     
مصر، و شكل ارتباطات اداري و چگونگي ارسال پيامها و نقش پيكهاي دولتي در رساندن اين پيامها بر ما                   

ــي  ــن م ــازد روش ؛ Rosenthal,1986:252; Whitehead,1974:7; Idem,1978:119-140( س
دو نامة ديگر كه  خطاب به آرشام نوشته شده و در الفانتين محفوظ مانده اسـت                 ). 611: 1385 ،فيلد گرين

براي اطالع بيشتر از ساير آثار آرامـي        (نظر مي رسد مربوط به زماني باشد كه آرشام در مصر بوده است               هب
  ). Folmer,1995:23-27؛ 455: 1386 ،پير بريان :به. در مصر، نك

 زبـان   نتواند نقش زبان آرامي را بـه عنـوا        اند كه مي  چندين كتيبة آرامي نيز در آناتولي شناسايي شده       
-از اين ميان به عنوان مثـال مـي        . رسمي و چگونگي مديريت هخامنشيان در اين نواحي بر ما آشكاركند          

 و يك كتيبة سه زبانه يوناني، ايراني و آرامي، در جنـوب             توان به يك سنگ يادبود در شمال غربي آناتولي        
 ;Dupont-Sommer et al,1979( كـشف شـدند   1973غربـي آنـاتولي اشـاره كـرد كـه در سـال       

Rosenthal, 1986: 252 .(  
 مجموعه هاون، بـشقاب يـا       90در مركز حكومت هخامنشيان، در تخت جمشيد، نيز، تاكنون بيش از            

افته شده كه بر روي آنها به زبان آرامي نوشته شده ومربـوط بـه قـرن پـنجم                   هاي سنگي ديگري ي   كتيبه
 كه ايـن    نداند، معتقد هر چند زبانشناسان اوليه چون باومن كه به انتشار آنها پرداخته          . پيش از ميالد هستند   

، اما امروزه مشخص شده است كه اغلب )Levine,1972:70-79; Bowman,1970(متون ديني است 
داري هستند كه توسط فرستادگاني از نـواحي مختلـف امپراتـوري از شـرق ارسـال              رشهاي خزانه اينها گزا 

توان به كتيبة آرامي موجود در مقبرة داريـوش  در همين ارتباط مي   ). 613-612: 1385 ،فيلدگرين(اند  شده
ر ايـن اسـت   هر چند امروزه نظر ب . در نقش رستم در پارس اشاره كرد كه به خط آرامي نگاشته شده است             

  كــه ايــن كتيبــه احتمــاال بعــد از دورة هخامنــشي و بــه زبــان پارســي نقــر گرديــده اســت           
Frye,1982:85-90)(               اما همين نكته بيانگر نفوذ زبان آرامي حتّي در مركز امپراتوري هخامنشي اسـت ،

ــا وســعت بيــشتري مــورد اســتفاده واقــع مــي     شــده اســت كــه بعــدها در دورة ســلوكيان و پارتيــان ب
)Shaked,1985:259; Rosenthal,1985:256 .(  



  دوم                 شمارة                        ادبيات و علوم انساني مشهد  ة مجلة دانشكد                                                24 

هاي آرامي در نواحي شرقي قلمرو امپراتوري نيز با توجه بـه اسـناد كـشف شـده در ايـن                     وجود كتيبه 
شش . نخستين كتيبة آرامي در ناحية تاكسيال در پاكستان و افغانستان كشف گرديد           . گرددنواحي تأييد مي  

باشد، به دورة پادشاهي آشوكا مربوط است كـه در قـرن            دي مي  هن –عدد از اين كتيبه كه به زبان آرامي         
ها خود بيـانگر    اين كتيبه ). Rosenthal,1986:252(زيست  سوم پيش از ميالد و پس از هخامنشيان مي        

 ،تفـضلي  ؛   613: 1385 ،فيلدگرين(باشد  نفوذ زبان آرامي در شرق قلمرو هخامنشيان حتي تا سالها بعد مي           
هاي آرامي ديگري هم در عشق آباد در شهر قديمي نـسا پيـدا شـده                يان اخير، كتيبه  در سال ). 288: 1367
تواند بدون زمينة قبلـي باشـد و        باشد، ولي اين نمي   هر چند كه زمان آنها به دورة پارتيان مربوط مي         . است

هـر  ). Rosenthal,1986:252(احتماالً در دورة هخامنشي زبان آرامي در اين نواحي نيز رخنه كرده بود              
چند كه ما شواهد زيادي از نفوذ زبان آرامي در نواحي سغد و بلخ نـداريم، امـا بـا توجـه بـه شـكل نظـام                            
نوشتاري و الفباي مورد استفاده  آنان كه از آرامي اقتباس شده است و بعدها در دورة پارتيان به وفور از آن                      

امـي در ايـن نـواحي حتّـي در دورة           نـشانگر اسـتفاده از زبـان آر       ) 288: 1367،تفـضلي ( شـد استفاده مـي  
ها و فرامين نقـل شـده در بخـش آرامـي       عالوه بر اينها، نامه   ). 613: 1385 ،فيلدگرين(هخامنشيان است   

ها در قلمرو امپراتوري و بازسازي اورشليم اشـاره شـده           كتاب عذرا و كتاب دانيال كه در آنها به تبادل نامه          
 زبان آرامي به عنـوان يـك زبـان رسـمي در قلمـرو هخامنـشي و                  است، بيانگر نقش و نفوذ و استفاده از       

 ;47-46: 1379 ، برجيـان  ؛617: 1385 ،مقايسه كنيـد بـا گـرين فيلـد        ( باشدخصوصاً در قلمرو غربي مي    
     .)177-176: 1341 ،ماتسوخ

يـا  اما در مورد منشاء گويش زبان آرامي مورد استفاده هخامنشيان كه به نام زبان رسمي امپراطـوري                  
شود وبراي برقراري ارتباطات رسـمي و اداري از آن در ايـن دوره اسـتفاده                  زبان رسمي آرامي شناخته مي    

اولين نظريه كه توسط گينزبرگ مطرح گرديد، معتقد است زبان          . شد دو نظرية عمده مطرح شده است        مي
باشد كـه در آن      جديد مي  رسمي مورد استفاده در دورة هخامنشي برگرفته از زبان آرامي دورة آشور و بابل             

از سوي ديگر، با توجه بـه  ). Ginsberg,1933-34:3(شدزمان به عنوان زبان رسمي و اداري استفاده مي     
ي شرقي فرات و به احتمال زياد در خـود آشـور            حادعاي گينزبرگ مبني بر اين كه زبان آرامي قديم در نوا          

واحي سوريه و هابور كه به زبان آرامي قديم سخن          ، و يا در ن    )Ginsberg,1933-34:8(مورد استفاده بود    
گفتند و براي مدتي تحت سلطة آشوريان  بودند، لذا زبان آرامي مورد اسـتفادة آشـوريان همـان زبـان                     مي

  :مقايـــسه كنيـــد بـــا(آرامـــي قـــديم اســـت كـــه مـــورد اســـتفاده هخامنـــشيان قـــرار گرفـــت  
 Dupont-Sommer,1949:84; Folmer,1995:6 .(در اين نظريه تاكيد بـر اسـتفاده   به ديگر سخن ،

  .استباشد كه متعلق به زبان آرامي قديم هخامنشيان از زبان رسمي آرامي دورة آشوريان مي
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فيلـد از مـدافعان آن اسـت، معتقـد اسـت زبـان آرامـي مـورد اسـتفاده در دورة                      نظرية دوم كه گرين   
داند  مي »زبان آرامي معياراوليه  «ه وي آن را     هخامنشيان برگرفته از زبان آرامي از دورة بابل جديد است، ك          

پس از اين كه آشور توسط مادها و بابليها فـتح           «: گويدوي مي . شدكه در همان نواحي سوريه استفاده مي      
شـد، بـه    زبان آرامي كه در بابـل اسـتفاده مـي         . شد، بيشتر قلمرو غربي آشوريان تحت سلطة بابليها درآمد        

وقتي كـه   . شد، جايگزين گرديد   توسط آراميهاي سرزمين آشور استفاده مي      تدريج، با گويشهاي پيشين كه    
پارسيان در شرق نزديك حاكم شدند، اين طبيعي بود كه اين گويش آرامي شرقي به عنوان زبان مـسلط                   

 ,Greenfield,1978a:31f;Greenfield (».رسـمي در برقـرار ارتباطـات مـورد اسـتفاده واقـع گـردد       

1978b: 96 .(فيلد، زبان رسمي آرامي دورة هخامنشيان برگرفتـه از زبـان رسـمي آرامـي     ه گرينبه عقيد
النهرين كه مقداري با گويش قديم تفاوت داشـت،        باشد كه بيشتر به گويش آرامي بين      دورة بابل جديد مي   

  . نزديك است
اي محلـي   با توجه به اين كه آرامي قديم بيشتر در قرون نهم و هشتم پيش از ميالد در ميـان دولتهـ                    

النهرين و پيش از سلطة كامل آشوريان بر اين نواحي مورد           آرامي در سوريه، جنوب تركيه، و بخشي از بين        
استفاده بوده است، و بعد از سلطة آشوريان و بابليان بر اين نواحي، گويشهاي جديدي از آن به وجود آمـد                     

نوب غربي ايران بيشتر قابل فهـم بـود،   النهرين مشهور شد و براي مردم اين نواحي و ج     كه به گويش بين   
رسد زبان آرامي رسمي هخامنشيان در واقع مبتني بر همان آرامي دورة آشور و بابـل جديـد   لذا به نظر مي 

  ).Folmer,1995:5(باشد كه در زمان هخامنشيان قابل فهمتر بود 
  است الخط فنيقي      رسم اي از زبان سامي و با       رسد كه زبان آرامي كه شاخه       در هر حال چنين بنظر مي     

شد و  نشين استفاده مي  ابتدا از نيمه دوم هزاره دوم پيش از ميالد در نواحي شمال غربي سرزمينهاي سامي              
اما بـا گـسترش قلمـرو    . شد گفتند كه زبان آرامي قديم ناميده مي        دولتهاي مستقلي به اين زبان سخن مي      
مستقل در شرق مديترانه، اين زبان        تهاي مستقل و نيمه   نشين و دول    آشوريان و بابليان بر سرزمينهاي سامي     

به دليل ساده و قابل فهم بودن به عنوان زبان اداري و رسمي در دوران پادشاهي آشور جديد و بابل جديد                     
  .مورد استفاده بود و حوزه نفوذ آن تا زاگرس نيز كشيده شد

وهاي شرق نزديك كه از هند تا مـصر         با سقوط پادشاهي آشور و بابل و سلطة پارسيان بر تمامي قلمر           
امتداد داشت، پادشاهان هخامنشي براي انتقال پيامها و فرمانهاي سياسي و اداري خود ناگزير به اسـتفاده                 

 كه بيش از همه زبانها در آن زمان شناخته شده و توسـط جمعيـت كثيـري از مـردم                      شدند از زبان آرامي  
د اسناد كشف شده به زبان آرامي در اين دوره كه از هنـد تـا                منطقه قابل فهم بود و همانطوريكه اشاره ش       

  .باشد گيرد بيانگر استفاده هخامنشيان از اين زبان به عنوان زبان رسمي و اداري مي مصر را دربر مي
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رسد استفاده از زبان آرامي در مركز حكومت هخامنشيان تا حدودي محدود بود امـا                 نظر مي  ههرچند ب 
 و بعد در آن نـواحي بـه         بودپادشاهان براي ارسال به ساير اياالت عمدتاً به زبان آرامي           پيامها و فرمانهاي    

در هر حال زبان آرامي بعد از دوره هخامنـشيان نيـز    . شد  گرديد و به آنها منتقل مي       زبان محلي ترجمه مي   
د استفاده بـود و حتـي       به بقا و نفوذ خود ادامه داد و در دوره سلوكيان و پارتيان همچنان در قلمرو آنها مور                 

توان به بسياري از كلمات آرامـي در          تأثيرات متقابلي را بر زبان ايراني از جمله پهلوي باقي گذاشت كه مي            
همچنين حضور افرادي بـا نامهـاي سـامي چـون     .  (Shaked, 1986: 259-61)زبان پهلوي اشاره نمود

 بعضي مواقـع حتـي سـمت ديوانـساالري را           ابراهيم در در بار گشتاسب  از شاهان اساطيري ايران كه در           
 ،مقايسه كنيد با نـوابي    (داشته اند نشانگر نفوذ زبان آرامي در ميان ايرانيان در دوره  ايران باستان مي باشد                 

  از نفوذ اين زبان كاسته شد، اما  اين زبان            در هر حال هرچند كه در دوره ساساني ظاهراً        ).  50و46: 1374
 .ن فارسي ميانه ومتون مانوي همچنان به بقاي خود در اين دوره ادامه داداز طريق نفوذ در متو
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