
 اللھجات اآلرامیة

بعد ان سقطت المملكة األخمینیة على ید األسكندر المق00دوني ، وبس00ط الیون00انیون س00لطتھم 
على سوریا وبالد الرافدین وتوسعوا الى أقالیم أخرى ، أضحت الیونانیة ھي اللغة الرسمیة لھذه 

وانحط00ت ع00ن مرتبتھ00ا المملكة الحدیثة ، وتراجعت اآلرامیة بع00د ان كان00ت ھ00ي اللغ00ة الرس00میة ، 
. وتفرعت بعد ذل00ك ال00ى متع بھا تحت ظل اإلدارة االخمینةالرفیعة ، وفقدت الوحدة التي كانت تت

، لكنھا تتطابق في النطق وغالبا في خصائص00ھا اللغوی00ة ، احیانالھجات ، تختلف رسوم ابجدیتھا 
ة المس00یحیة، اآلرامی00ة الفلس00طینیاالرامی00ة الیھودی00ة ، الفلس00طینیة وم00ن ھ00ذه اللھج00ات اآلرامی00ة 

النبطی000ة ، اآلرامی000ة التدمری000ة ، س000ریانیة الرھ000ا ، آرامی000ة التلم000ود ، آرامی000ة حط000را ، المندائی000ة 
 وآاالرامیة الحدیثة (السورث). 

لھجات غربیة وشرقیة ، معتب00رین نھ00ر الف00رات الح00د  ھذه اللھجات اآلرامیةقسم الباحثون 
 الفاصل بینھا .

 

ةاللھجات اآلرامیة الغربی  

.  اآلرامیة الفلسطینیة الیھودیة 1  

الت00ي ك00ان ی00تكلم بھ00ا الیھ00ود  ی00ةبابلالرامی00ة ی00ة الیھ00ود ف00ي فلس00طین ، ت00اثرت باآلھ00ي آرام
، وكانت ھي السائدة في عھد السید المسیح علیھ السالم، وبھ00ا تكل00م ونش00ر  العائدون الى اورشلیم

یني، وقد جرت الع00ادة عن00د الیھ00ود عن00د تعالیمھ. وتوجد اثارھا في سفر التكوین والترجوم الفلسط
تالوة الكتاب المقدس بصوت عال في الكنیسة الیھودیة ، ان تتبع كل ایة من00ھ ف00ي الح00ال بترجم00ة 
لھا، وظلت ھذه الترجمة ش00فویة لم00دة طویل00ة م00ن ال00زمن، ول00م ت00دون تل00ك الترجم00ة الت00ي تس00مى ( 

بب ق00دمھا . واق00دم ترج00وم دون ھ00و الترجوم ) اال بعد ان اصبحت ھ00ذه الع00ادة دس00تورا مقدس00ا بس00
ترجوم انكیلوس، والذي یعتقد انھ نسب خطأ الیھ بسبب الخلط بینھ وبین اك00ویالس مت00رجم كت00اب 

 العھد القدیم الى االغریقیة . 
ویمكن تقس00یم اللھج00ة الیھودی00ة ال00ى مجم00وعتین یمث00ل ترج00وم انكیل00وس وترج00وم جوناث00ان 
االولى ، والمجموعة الثانیة یمثلھا التلمود المقدس والمدراشیم. وفي كتاب العھد الجدید فقد كت00ب 

 باالرامیة الیھودیة، اال انھ فقد نصھ وبقیت ترجمتھ الیونانیة. انجیل متى 
 



 

مود اورشلیم من القرون الوسطىنسخة من مخطوط تل  

 

 

 

 

 

 

.  اآلرامیة  الفلسطینیة المسیحیة 2  

نش00أت اآلرامی00ة المس00یحیة م00ن االرامی00ة الیھودی00ة ، ول00م تت00اثر بس00ریانیة الرھ00ا عل00ى م00ر 
االجیال وان كان00ت تعتب00ر م00ن اق00رب اللھج00ات الیھ00ا ، اال ان بع00ض المستش00رقین ی00رون انھ00ا اث00ر 
للكتاب00ات الس00ریانیة االول00ى الت00ي ل00م یط00رأ علیھ00ا تط00ور ی00ذكر. ولیس00ت ل00دینا لالس00ف أي وثیق00ة 

امی00ة المس00یحیة م00ن العص00ور المس00یحیة القدیم00ة ، وك00ان المس00یحیون الفلس00طینیون باللھج00ة اآلر
یدینون بالوالء للمركز الروحي ف00ي ادیس00ا من00ذ الق00رن الثال00ث الم00یالدي ، ل00ذلك ك00انوا یس00تخدمون 
لزمن طویل ترجمة االنجیل التي وضعت في ادیسا. وت00رجم العھ00د الق00دیم ك00ذلك ال00ى ھ00ذه اللھج00ة 

نیة ، كما ترجم الیھ00ا ك00ذلك ج00زء كبی00ر نوع00ا م00ا م00ن آداب الكنیس00ة االغریقی00ة من الترجمة السبعی



تبن00ى الفلس00طینیون الملكی00ون اللھج00ة اآلرامی00ة وق00د وغی00ر ذل00ك .   واألس00اطیرالدینیة  األغانيمثل 
 وطوروھا واتخذوھا لغة لطقوسھم الدینیة مدة طویلة. 

	


