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 كتابات اليونان المفقودة

 وترجماتها المحفوظة في السريانية

  

 جدة  سالمد.ما

 جامعة القاهرة –كلية اآلداب 
 

 

 
قد يتصور المستمع الكريم أنني سوو  أتدودع  ول صولة اليونوانييل يالسوريال 

واخووتهم م يعموو م يوويعد و وول دور الترجمووة  لووإ موور العصووور  لووإ أخوور هوو   

فإنو  سوو  يدمورني  –لو فعلوت  – ا المجال. ولكني المومو ات الممروقة في ه

 و لإ الفور قول زهير :

 أو معادا مل لفظنا مكرورا  ما أرانا نقول  ال معارا

 ل مدور اليدع هو  نوان  لكني ال أخفوي  لوإ سويادتكم أل دراسوتي سوتكول 

مع "ييليوجرافية" في المقام األول وهي ي    الصفة لل تكول شويقة يإلقاه وا  لوإ مسوا

 دمراتكم يل سيكول األمر ُممهً كما أتصور ...

 ال أنني دهشت دقيقية وأنا أيدع  ل ه ا الموموع وفي  لما وجدت  مل يعد 

 الدقاهق ما كنت أتصور وجودها أو أن ا كاهنة يالفعل كما سجلت ا المراجع .

 ولنتصفح معاً وفي  جالة ه   النقام دتإ أصل  لإ لب اليدع.

 . أولى هذه النقاط

 ( أل اليدع أسفر  ل وجود مؤلفات للسريال ياليونانية ! .1

 ( و ل وجود نصوص سريانية مترجمة  لإ اليونانية .2

 ( و ل وجود كتايات لليونانييل يالسريانية !!.3

 ( كما أسفر اليدع  ل وجود ترجمات التينية منشورة لنصوص سريانية.4

ل  لإ أ مال وكتايات يونانيوة ( أسفر اليدع  ل وجود شروح وتعليقات للسريا5

. 

( هناك كتايات يونانية ال يعر  مؤلفوها وأخرى نج ل نقل ا وثالثة معروفة فوي 6

 السريانية مج ولة في اليونانية .
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 ( هناك كتايات أصل ا السرياني مفقود وقد دافظت اليونانية  لإ يعد من ا.7

أصوول ا اليونوواني  وهووو لووب اليدووع ك ف نوواك مؤلفووات –( وأخيووراً ولووير ًخووراً 8

 دفظت ا اللغة السريانية . –مختزل أو مفقود يالكلية أما ترجمات ا فمدفوظة 

 أوالً مؤلفات السريان باليونانية :

نقهً  ل "نينا ييغولفسكايا" فإل يعد المؤلفيل والكتاب السريال كتيووا أ موال م 

 .(1)ياليونانية

الخوامر المويهدو وفقوا لموا  مل كتاب القورل (2)وممل كتيوا ي ا أيما "رايوال"

وسوت وأريعويل رسوالة موج وة  لوإ  (3) كر  كاتب سيرت  و لك في  دد مول الميوامر

 األيامرة واألشرا  والرهيال ....

وكشونل  (4)ويمي  كاتب السيرة قاهه  ل ريوال ينووى ترجمت وا  لوإ السوريانية

الً ال دصوراً يودنوا رايوال هناك كتاب سريال ًخرول كتيوا ياليونانية نو كر مون م مثوا

 (6) (1199-1126، وميخاهيل السرياني الكيير ) (5) ((538)-483يل افتونيا )

وكما يشير اليير ايونا أما األول فإل تآليف  نقلوت  لوإ السوريانية وهوي مدفوظوة 

وأمووا ميخاهيوول فلوو  شوورح قووانول ا يمووال (7)( 17134فووي المتدوو  اليريموواني رقووم )

 (9) (529 -)؟  (8)نيةاليعقويي وقد كتب ياليونا

وك لك مارا ممرال أمد فقد صن   د  كتب ياليونانية كما أشار صادب كتواب 

، وكوو لك الرهوواوو هوو ا الكاتووب  (12)ورايووت (11)ومثلوو  ألييرأيونووا (10)اللؤلووؤ المنثووور

السرياني الش ير مؤل  ال كساميرول أو أيوام الخليفوة السوتة فلو  كتوب ياليونانيوة كموا 

 .(13)نيأشار يولر السمعا

وأخيرا ولير أخرا فقد مالعت كتايوا  نوانو  السوريال قوديما ودوديثا يقوول فيو  

 .(14)صادي  وال مؤل  ثولوجيا أرسمو مالير كاتب سرياني

 ثانيا وجود نصوص سريانية مترجمة إلى اليونانية :

مثال  لك رسالة أيجر الملك  لإ السيد المسويح وجوواب السويد المسويح لو  وقود 

 .(15)ور  ل مخمومات الرها يعد أل ترجمت مل السريانية  لإ اليونانيةنقل ا أوسايي

ومل أواهل الشخصيات السريانية في دقل الثقافة واألدب التي وصل  لينا  يع وا 

ن كر ماميال صادب الكتاب الش ير الديامسورول وهوو  يوارة  ول قصوص  نجيليو  
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  ماميوال موا يويل  وامي ممزوجة تؤل   نجيه واددا يدال مل األناجيول األريعوة ألفو 

للميهد ياللغة السريانية ولم يكل معروفاً دينه  ياليونانيوة دتوإ كشو   180و – 175

في دورا أدرويور أواهل ه ا القرل  ول ورقوة مول الوره تظ ور يومووح أل  نجويه 

مختلموا ياليونانيووة كووال مسووتعمه فوي  صوور مسوويدي ميكوور وأنو  متوورجم  وول نووص 

ياللغوة  (17)اليونانيوة أيموا كتواب  ول ملووك اآلراميويل . ومموا تورجم  لوإ(16)سرياني

لصوادي  ايول ديصوال أشو ر كتواب السوريال  (18)السريانية كما  كر موسإ الخووريني

الغنوصييل وأش ر  لماء الفلك  ندهم وترجم ل  أيما كتاي  الش ير "قووانيل اليلودال" 

ل ديصوال نقلووا  لوإ أل أصوداب يو  ؤ. وقد أشار صادب كتاب اللؤلو  (19) لإ اليونانية

مصنفات   لإ اليونانية فوقعت كل ا أو يعم ا  لإ المؤرخ أو ساييور القيسراني الو و 

 . (20)أثنإ  لي  في تاريخ  الكنسي

ظ ر ه ا الكتاب ياليونانية تدت  نوال ا يقاع والتناسق )ال رمووني( ، وكو لك 

-)؟ (21)الفدوارومما نقل  لإ اليونانية مل كتايوات السوريال أناشويد الشومار شومعول 

أملع اليمريك مار سوريرور  لي وا يعود أل نقول  541م( ديع قيل ان  في سنة 514

 شيها من ا  لإ اليونانية .

وقد أ رب المؤرخ اليوناني سوزمال  ول مؤلفوات العهموة الشوا ر السوريانتي 

افرام ميينا  ظيم تنثيرها فوي الكنواهر اليونانيوة موا تعرييو  "يخيول  لينوا أل كول مودح 

تقاصر  ل  مراء افرام السرياني مفخرة الكنيسة الكاثوليكية و نوال مجدها ... فوإل ي

مصنفات  ترجمت وهوو دوي  لوإ اليونانيوة ولوم يفورم يعود مول ترجموة ياقي وا . ومول 

مداسن ا أل ترجمت ا لم تفقدها شيها مل مسدة فصادت ا الفمرية . ف ي   ا قرهوت فوي 

 .(22)جاب ال ى تددث  قراءت ا في أصل ا السريانياليونانية أددثت نفر التنثير وا  

و ل جاز لي التمره فإني أورد هنا ما نقل مل السريانية  لإ اليونانية غيور أنو  

لوووير مووول األدب السووورياني . فقووود  كووور المستشوووره الفرنسوووي دوفوووال فوووي األدب 

اد أل ميخاهيل )اندرو يولر( تقل مل السرياني  لوإ اليونواني قصوة سوندي (23)السرياني

أو سنديال والفهسفة ال يل كانوا مع  لجيراهيل اليوناني  امل ملمية في أواخر القورل 

 (24)كما هو معرو  ي لوية األصل –الدادو  شر والقصة 

 ثالثا : كتابات لليونانيين بالسريانية :

مل المتعار   لي  أل يكتب السريال ياليونانية  ظ اراً للثقافة و لو الشال غيور 
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م(  و األصول 912-يونانييل كتيا يالسريانية هما قسما يول لوقوا اليعليكوي)؟ال كاتييل 

وصادب الرسالة القصيرة في الفره يويل الونفر والوروح . وقود ترُجموت  (25)اليوناني

 لإ اليونانية كموا يقوول د. الشودات زغلوول ويقيوت  لوإ أيامنوا وقود  كرهوا اليوادثول 

نية مكونوا مول ثهثويل مقالوة . والثواني هوو يالسريا (27)كما كتب كناشا (26)وانتفعوا ي ا

 .(28)أرساييور الدمصإ ال و كتب ميمراً يالسريانية  ل الصوم

 رابعاً : ترجمات التينية منشورة لنصوص سريانية :

أصايت اللغة الهتينية نصييا مل ثمار ج وود السوريال ، وقود أشوار  لوإ  لوك 

 رفووا اليونوال مول الترجموات وأل  لتينيويأدد اليادثيل قاههً "ال نيالغ   ا قلنوا  ل اله

، مول  (29)العلوم اليونانية كانت تعد كثروة في يد العالم الهتيني يعود مرورهوا يوالعرب

 –المووي  –موواو  –اييلووور  –مووازيور  – (30)هووؤالء النقلووة والناشووريل رينووو دوت

ا ومل أش ر ما ترجم  لإ الهتينيوة  ول أدب السوريال ميوامر أثنو  (31)هجلت –يوكوك 

 شر نظم وا الشوا ر الشو ير افورام وترجم وا  لوإ الهتينيوة توموا الموي وميع وا فوي 

 . (32)249في المجلد الثالع ص  1889ممكسلإ 

وك لك لرايووال رسوالة يعوع ي وا  لوإ القودير كيورلر وهوي مفقوودة األصول 

 (33)السرياني  نما نرى ترجمت ا الهتينية مثيتة فوي المجلود الخوامر للجموع المسوكوني

السورياني الكييور رسوالة  ول رسوام  الفساوسوة ترجموت  لوإ الهتينيوة  (34)يخاهيلولم

.  (35)م1870وأميفت  لإ نشرة مختصرة لتاريخ ميخاهيول ظ ورت فوي القودر سونة 

وكو لك  (37)نشورها رينوودوت يترجموة التينيوة للونص السورياني (36)ول  أيما أنوافورا

ترجم وا رينوودوت  لوإ  (38)تلمي  ميخاهيل وهو ثيودورر يل وهيوول كتوب ليتورديو 

 . (39)الهتينية وومع شردا للقدار

 خامساً : شروح وتعليقات للسريان على كتابات يونانية 

وتعليقوات  لوإ مؤلفوات (40)لم يكت  السريال يالترجمة يول وموعوا شوروداً 

يونانية في الههوت من ا شروح وساهل يوير مل أهل غهميو   لوإ العيورانييل وهوو 

 .(41)صار لما ومع  يودنا خريسوستومفي األسار اخت

 لوإ  (43)األول شرح  ل الثاولوجور ومثل  الريال دندا (42)وكال لثيوثاور

أ مال جريجوريور النزياترو ومنموق أرسومو وليعقووب الرهواوو ميدوع ويسومإ 
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أو المختصر وهو  يارة  ول مجمو وة العيوارات العلميوة  Enchiridionانخريدول 

 وهو مدفوظ يالمتد  اليريماني . (45) (41215مخموم ) (44)الفلسفية

وال يفوتنا  كر أدد مشاهير الترجمة والتنلي  ، وهوو دنويل يول اسودق الو و 

كتب ياللغتيل العريية والسريانية وقد  كر ماكر مايرهو  أل أهم كتيو  تفسوير كتواب 

 . (46)الصنا ة الصغيرة لجالينور وقد ترجم  لإ اللغة الهتينية

ونانية ال يُعرف مؤلفوها وأخرى نجهل نقلهااا وثالثااة معروفااة فاا  سادساً : كتابات ي

 السريان مجهولة ف  اليونانية.

 ن وا مفقوودة وكمؤلفوات    ( 48) ك يقول  ن ا يواتيفول  ( 47) كمؤلفات ثيموقلير القسمنميني 

الو و  كور  يواركوار فوي الكنيسوة الييزنميوة وثالث وا القور ياسوويليور    ( 49) القور ال جينوإ 

 كر  فوكيور وقال  ن  أل  تاريخا كنسيا في ثهثة أجزاء. وقد    ( 50) القيليقإ 

فمن وا  (51)أما الكتايات اليونانية المعروفة في السريانية المج ولة  ند اليونانية

مقالة ثامستيور التي نشرها  دوارد ساخو ، وهناك مؤلفات يونانية منقولة للسوريال ال 

 . (*)يُعر  مؤلفوها

 ريان  .سابعا : مؤلفات ضاع أصلها الس

ومع أدد اليعاقية مل السريال في القرل السادر الميهدو مجمو ة تاريخيوة 

اسووتعال في ووا يقسووم كييوور موول أ مووال زكريووا اليليووغ ياليونانيووة وقوود وصوولتنا الترجمووة 

 .(52)السريانية لتاريخ زكريا أما النص السرياني المشار  لي  فقد ماع أصل 

رلر وهوي مفقوودة األصول السورياني ولرايوال رسالة يعع ي ا  لإ القدير كي

 .(53)و نما نرى ترجمت ا الهتينية مثيتة في المجمع المسكوني في المجمو ة الخامسة

و  ا  دنا يالتاريخ  لي الوراء وجدنا فوي اليونانيوة ترجموات لكتايوات الشوا ر 

 فوورام موول القوورل الرايووع الموويهدو غيوور أل أصووداب كتوواب توواريخ األدب السوورياني 

يما يقرول في  مياع الترجمة "وال يمكننوا غاليوا أل ندكوم  ول التوراجم  ول يقولول ف

 (54) قيمة صدة أصل ا السرياني  لإ افرام ما دام األصل السرياني غير موجود .

وأخيرا ولير أخرا نمالع معاً ما  كر  صادب كتاب اللؤلوؤ المنثوور    يقوول 

يونانيوة  لي وا أو  لوإ العرييوة . وصل يالينا يالعريية  ددى وخمسول مقالة نقلت مل ال

 .(55)ويستمرد ثم يقول ينل أصل ا السرياني مفقود
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 ثامناً : األعمال اليونانية المفقودة والت  حفظتها السريانية ف  الترجمات .

األ مال اليونانية المفقوودة والتوي دفظت وا السوريانية فوي الترجموات . مول هو ا 

الودفاع  ول دوق  –اغناميور افرام األول  النوع ، األدب االدتجاجي وهو كما فسر 

النصرانية في وجودها ، وهو أدب يوناني دفظت لنا السريانية منو  ترجموة نصووص 

قديمة مفقودة مل  لك ادتجوا  اريسونيد الو و وجود  رنودل هوارير فوي ديور القديسوة 

 .(56)كاترينة مخموما في القرل السايع الميهدو

ادرة  كتيو   لوإ انموونينر ومقالوة وادتجا  أخر نسب  لوإ مليموول أسوق  سو 

 .(57)الفيلسو  اميردسيور المتنصر يعنوال "ييال أفملية النصرانية  لإ الوثنية"

وهناك مجمو ة تاريخية لكاتب سرياني مغمور االسم اشتملت  لإ قسوم وافور 

مل التاريخ الكنسي الو و  ملو  زكريوا اليليوغ ومواع أصول  اليونواني ومثلو  التواريخ 

لزكريا أيما نقل  لإ السريانية وفقد أصول   491م  لإ  450صل مل سنة المدني المف

 . (58)اليوناني

 لووإ أهوول فيلييووي والفصوول الثوواني  شوور من ووا  (59)* ملخووص رسووالة يوووليقرير

يخاصووة ف ووو خميوور كمووا وصووف  اغنوواميور افوورام األول . هوو ا الفصوول مفقووود 

 . (60)ياليونانية

ويوة ال يوجود منو  ياليونانيوة  ال م مد المنن375* كتاب تيمر ممرال يصرو 

المقالتال األولوإ والثانيوة ويعود الثالثوة ويعمو ا األخور والمقالوة الرايعوة مفقودتوال 

 . (61)ياليونانية

* ك لك لم ييق في اليونانية سووو نيو  مول تفسوير  نجيول لوقوا الو و يشوير  ليو  

الشره  لوإ مودار  صادب كتاب اللؤلؤ قاههً ينن  متوفر في خماب األياء المهفنة في

 .(63)أو خمية (62)السنة وهو ثمانية  شر ترداما

وكتايووات أوسوواييور القيصوورو التووي ترجووع  لووإ القوورل الرايووع ولكوول أصوول ا 

اليوناني مفقود األول  ل ش داء فلسميل والثاني مو ظوة للشو داء والثالوع مول  ودم 

يقيووت  . وكتايووات زكريووا اليليووغ  وول صووديق  سووويرور األنموواكي(64)سووقوم المموور

ترجمت  السوريانية التوي نشورها كووجنر و لوق  لي وا فوي الياتريولوجيوا الشورقية أموا 

ومول سوير الرسول واليماركوة والقديسويل سوير  يمورر  (65)النص اليوناني فقد ماع

 .(66)الكرجي أسق  مايوما نقلت  لإ السريانية مل أصل يوناني ماهع
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 لوإ ( 67)الفلسوفة الشوعيية ه ا وقد ترجم في القرل السادر الميهدو كتوب أدب 

دد تعيير د. مراد كامل و لإ ه   الماهفة ترجع النصوص السريانية لدوار سوقرامر 

 . (68)التي ماع أصل ا اليوناني وسيرة الفيلسو  سكندر الصامت

كوو لك  ملووت أيوودو النقلووة فووي القوورل الخووامر الموويهدو فووي ترجمووة رسوواهل 

اغناميور ا نماكي السيع وخماب يرنايا ومو ظة لجريجوريوور الثواولوجي ثاوموا 

م  ل النفر )لوجور يرو ايسويخير( ويعود كتايوات 270تروجور( المتوفي سنة 

 . (69)أخرى ل  ماع أصل ا اليوناني ومن ا رسالت   لإ ثيوفنفر

ورساهل  ل سيرة يعقوب اليراد ي كانت مكتوية ياليونانية ولكن وا دفظوت فوي 

، أموا  (70)ترجمت ا السريانية  لإ دد تعيير أليير ايونا مما يوودي يونل األصول مواهع

أ مال سويرور ا نماكي ه ا الدير النشويم الو و أدوام يكثيور مول العلووم أصوول ا 

 ميراموور جسوتنيال فونمر يوإدراه وفرو  ا وال و وشإ ي  اليعد فونو زوا  لوإ ا

مؤلفات  وتشديد العقاب  لإ مل ينسخ ا أو يدرزها فما ت ياليونانية  ال نتفوا ال يوال 

 .(71)ل ا ودفظت يترجمات ا السريانية

ويشير شايو في كتاي  اللغة اآلرامية وًداي ا  لإ ماهفة مل المؤلفات ينيغي  لوإ 

أل يدرسووها من وا كتواب ديدسوقالية الرسول المعنييل يتواريخ القورول األولوإ للكنيسوة 

وفوي موموع أخور مول الكتواب ( 72))تعاليم الرسل( "وهو مؤل  فقد أصول  اليونواني" 

نفس  يمي  قاههً لير مل غرمنا أل ن كر هنا الترجمات السوريانية لعودد كييور مول 

مؤلفوات أيواء الكنيسوة اليونانيوة مون م اثناسويور وانيوا سويور االنمواكي وادسواييور 

م. واييفانيور وياسيليور )وجر يجوريور( النزيوانزو وغيغوريوور 339القيصرو 

النيصإ ويودنا فم ال هب وكيرلر االسكندرو وكثير غيورهم ... ولكول يجودر ينوا أل 

 نقول  ل كثيرا مل الميادع الم مة قد فقدت في لغت ا األصلية ودفظت في ترجمات ا.

لشرقية وأومان وا أل سوييل اسوترجاع وختاما فقد جاء في كتاب تاريخ الكناهر ا

 .(73)الليتورجيات المفقودة هو مل خهل نص ا المترجم  ند مياع النص األصلي

ويمي  الكتاب قاههً " ل كثيراً مل الليتورجيات الييزنمية قد تعرفنا  لي وا مول 

 الترجمات السريانية ل ا .

وص الييزنميوة ولقد ي ل  لماء الليثورجيات مداوالت ناجدة لدصر ه   النصو 

اليونانية التي ترجمت  لوإ السوريانية قيول أل يُفقود الونص اليونواني األصولي ولقود قوام 

العالم الليثورجي األلماني األصل انمول يوشتارك يلفت النظور  لوإ العودد الكييور مول 
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المخمومووات التووي تدوووى هوو   الترجمووات السووريانية لنصوووص أصوولية يونانيووة وقوود 

 .(75)ويرليل والمتد  اليريماني (74)وأكسفوردوجدت في مكتيات يارير 

أما ف رر  يد يشوع الصوياوو فإن  زاخر ينسماء المؤلفيل اليونال  ال أنو  قود  

 (77)ومثل  روينز دوفال ال و أفورد فصوهً فوي كتايو  (76)ال ي كر ما ماع مل مؤلفات م

  Traduction d' oeures de peres grecs ول ترجموات أ موال اآليواء اليونوال 

 . (78)وفصهً أخر  ل الترجمات السريانية للفلسفة اليونانية

لعل ه   الورقة أل تكول في  جالة قد أشارت  لإ يعود مول مؤلفوات اليونوال 

المفقودة ولعل دراسة "السريانولوجيا" وهي مل أقدم فروع االستشراه )أوقفتنا(  لوإ 

فرر واليونوال يول الروموال ما ي ل  السريال مع األمم المجاورة المتزامنة كالعرب وال

أيما و لك في موجات متصلة مل النشام العلمي المتمثل في الترجمة التي نُقلوت  لوإ 

العرب وأْثَرت ثقافت م وساهمت في يناء الدمارة العريية ا سوهمية وفوي النصووص 

التووي دفظووت لليونووال تووراث م وصووانت  موول المووياع . لوووال وجووود هوو   النصوووص 

 يالسريانية .
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 الهوامش

 
( نينا ييغولفسكايا . ثقافة السريال في القرول الوسمإ ترجمة د. خل  الجراد. دار الدصاد للنشور 1)

 .21، صفدة  1990ق سوريا ، والتوزيع ، دمش

( مل كتاب السوريال أصوداب المييعوة الوادودة ولود فوي قنسوريل ) و( النسوور( ودرر العلووم 2)

 اليونانية وأجادها يجانب اللغة السريانية سُمي يعمود الدق لور   و نكار  لل ات ولتقشف .

َمر يمعنوإ قوال وهوي خميوة ( الميامر كلمة سريانية في صيغ الجمع المفرد من ا ميمر مل الفعل  3)

 شعرية أو قصيدة أو مقال.

( د. زاكية رشدو و د. مراد كامل و د.دمدو اليكرو . تواريخ األدب السورياني مول نشونت  دتوإ 4)

 .135الوقت الدامر دار الثقافة للميا ة والنشر ، د.ت ، القاهرة ، صفدة 

 ددة.( مل كتاب القرل السادر الميهدو ومل أصداب المييعة الوا5)

 ( مل كتاب القرل الثاني  شر الميهدو ومل أصداب المييعة الواددة.6)

 .241صفدة  1970( الييرأيونا . أدب اللغة األرامية ميع  أولإ ،  ييروت ، 7)

( د. موراد كامول و د. زاكيووة رشودو و د.دموودو اليكورو . توواريخ األدب السورياني ، دار الثقافووة 8)

 ص.348للميا ة والنشر ، د.ت ، 

مل أصداب الميييع  الواددة دول سيرت  يودنوا االفسسوإ  –( مل كتاب القرل السادر الميهدو 9)

. 

( أغناميور افرام األول يرصوم اللؤلؤ المنثوور فوي تواريخ العلووم واآلداب المنثوورة السورياني  10)

 .235، صفدة 1976الميعة الثالثة ، يغداد 

 .230، صفدة  1970عة أولإ . ييروت أدب اللغة األرمية . مي –( الييرايونا 11)

 .83، ص  1894( وليم رايت ، األدب السرياني لندل 12)

 .131ص 1933( يولر السمعاني . لمدة تاريخ  في فراهد األدب السرياني القدر 13)

  56م ، ص 1997( سمير  يد  : السريال قديما ودديثا ،  مال 14)

 . 117( يولر السمعاني : لمدة تاريخ  ، ص 15)

 . 171( نينا ييغولفسكايا . ثقافة السريال في القرول الوسمإ ص 16)

( األراميول هم اسه  السريال أو أل السريال هم األراميول أنفسو م يعود موا ا تنقووا المسويدية 17)

 خشية وصف م يالوثنية وا لداد . 

 .  174( نينا ييغولسكايا . ثقافة السريال ، ص 18)

 .  192يرصوم اللؤلؤ المنثور ، ص ( أغناميور . أفرام األول 19)

 ( المرجع السايق ، نفر الصفدة .20)

 –( سومي يو لك الدترافو   مول الخوز  وكوال يوونظم أشوعارا دينيوة .يليغوة أثنواء  ملو  . انظوور 21)

 .  217أغناميور افرام األول اللؤلؤ المنثور ص 



 

528 

528 

 كتابات اليونان المفقودة وترجماتها المخطوطة فى السريانية 

 
 .  29( يولر السمعاني لمد  تاريخية في فواهد األدب السرياني ، صفدة 22)

(23 )R. Duval . La Litterature Syriaque  

 .  168( أنظر . أغناميور افرام األول يرصوم اللؤلؤ المنثور ، ص 24)

 .  187( الشدات زغلول السريال والدمارة ا سهمية ، ص 25)

( وقد وردت ه   الرسالة ممل ما  كور  لو  القفموإ مول الكتوب أنظور : أخيوار العلمواء ينخيوار 26)

يوسو  القفموي مميعو  السوعادة   مال الديل أيوو الدسول  لوي يول القاموي األشوراالدكماء ج 

 . 173هو ، ص  1326

أيوريودة ميوع لجنوة  ووانظر دو يور . تاريخ الفلسفة في ا سهم ترجمة مدمد  يد ال واد -

 التنلي  والترجمة والنشر.

 .188الشدات زغلول . السريال والدمارة ا سهمية ، ص  -

 مة سريانية يقصد ي ا المجاميع )جور  قنواتي( المسيدية والدمارة العريية.  ( الكنا( كل27)

 .  119-118( د. مراد كامل تاريخ األدب السرياني ، ص 28)

 . 245( نينا ييغولفسكايا . ثقافة السريال ، ص 29)

 .  507-501-482-401-388 247( أنظر الييرايونا أدب اللغة اآلرامية ص 30)

ليعقووب الرهواوو  –ر أل هجلت نشر كتاب ال كاسايرول . أيام الخليقة السوتة ( مل الجدير يال ك31)

وفي  لك يقوول نوكدلو   ل هو ا الكتواب الجغرافوي الو و نشور  هجلوت للرهواوو لوم يوورد فيو  

الرهاوو شويها مول  نود  و نموا كول موا فيو  مقتوير  يمليموور !! خهفوا لموا كوال يظنو  األب 

 .  139مارتييل في انظر السمعاني ص

 .  29( يولر السمعاني . لمدة تاريخية ، ص 32)

 . جزء أول .  66( يولر السمعاني . لمدة تاريخية ، ص 33)

( أدد كتاب القرل الثاني  شر دورا مل أش ر مؤرخي  في التواريخ العوام والتواريخ الكنسوي ولو  34)

توفإ سونة و 1126أيما قصاهد وأشعار وهو مل أصداب المييعة الواددة ولد في ملمي  سنة 

1199  . 

 .  348( د. زاكي  رشدو وًخرول . تاريخ األدب السرياني ، ص 35)

( لفظة يونانية معناها رفع القريال وتسمإ أيما نافورا وتجمع  لإ نوافير. وانظر أغناميور : 36)

 . 68اللؤلؤ ، ص 

 . 347( د. مراد كامل وًخرول . تاريخ األدب ، ص 37)

  ة صلوات القدار .كلمة يونانية معناها مجمو (38)

 . 347( د. د. مراد كامل . تاريخ األدب ، ص 39)

 .  46( د. ينينا ييغولوفسكايا . ثقافة السريال ، ص 40)

 . 297د. مراد كامل وًخرول . تاريخ األدب ، ص (41)
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 .306( مل يلدة دزيب ومل كتاب القرل الثامل النسامرة . تاريخ األدب ، ص 42)

 .326خ األدب ، ص (  د. مراد كامل . تاري43)

 .298أغناميور اللؤلؤ ، ص  (44)

 .  142يولر السمعاني . لمدة تاريخية ، ص (45)

 . 196الشدات زغلول . السريال والدمارة ا سهمية ، ص  (46)

 . 184أغناميور األول . افرام اللؤلؤ المنثور ، ص  (47)

 . 221ياتيفول . األدب اليوناني ، ص  (48)

 . 184افرام اللؤلؤ المنثور ، ص  ( أغناميور األول .49)

 . 185( أغناميور األول . افرام اللؤلؤ المنثور ، ص 50)

 . 160أغناميور األول . افرام اللؤلؤ المنثور ، ص  (51)

 . 281( د. مراد كامل وًخرول . تاريخ األدب السرياني ، ص *)

م )انظر  569انية أو يون 880( ويقول وامع ه   المجمو ة أن  أتإ يتاريخ  دتإ دوادع ر 52)

 ( . 241: د. مراد كامل . تاريخ األدب السرياني ، ص 

 .66( يولر السمعاني . لمدة تاريخية ، ص 53)

 .  112( د. مراد كامل . تاريخ األدب السرياني ، ص 54)

. وقوود دوودد فووي هووام( الصووفدة موامووع الترجمووات العرييووة  201( أغنوواميور اللؤلووؤ ، ص 55)

 في الصفدة  ات ا .  6يات في العالم الشرقي . انظر هام( موز ة  لإ يعد المكت

 . 115( اغناميور افرام األول . اللؤلؤ المنثور . ص 56)

 ( المرجع السايق ، الصفدة  ات ا. 57)

 المرجع السايق ، الصفدة  ات ا. (58)

 مل كتاب القرل السادر أصداب المييعة الواددة.   (59)

 . 170ؤ المنثورة ، ص أغناميور افرام األول . اللؤل (60)

 ص . 172المرجع السايق ،  (61)

 ترجام أو خمية يفسر في ا فصل ا نجيل ال و سيقت مهءمة .  (62)

 . 178أغناميور افرام األول . اللؤلؤ المنثور ، ص  (63)

 .118( د. مراد كامل وًخرول . تاريخ األدب السرياني ، ص 64)

 .  235ص اليير ايونا . أدب اللغة األرامي  ،  (65)

 .146أ ناميور أفرام األول . اللؤلؤ المنثور ، ص  (66)

 ظ ر في ا تراجم ليلومراخ ولوقيال وتمستيور. (67)

 .  220. تاريخ األدب السرياني ، ص د. مراد كامل  (68)

 .  163. تاريخ األدب السرياني ، ص ( د. مراد كامل 69)
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 .  247أليير أيونا . أدب اللغة اآلرامية ، ص  (70)

 . 237اليير ايونا . أدب اللغة اآلرامية ، ص  (71)

األب العهمووة شووايو اللغووات اآلراميووة وًداي ووا تعريووب أنمووول شووكرو لووورنر . مميعووة ديوور  (72)

 . 40-39، ص  1930مارمرقر للسريال يالقدر 

 .  40شايو . تاريخ اللغات اآلرامية ، ص  (73)

، ص  2000،  1وأومان وا مكتيوة المنوار ، م راهب مل الكنيسوة القيميوة . الكنواهر الشورقية (74)

139-140 . 

(75) Baumstark Anton . Comparative liturgy . English edition by T.V cross, London , 1958. 

 الصويارو . ف رر  يد يشوع . (76)

(77)R. Duval La Literature Syriaque .  p. 304   
(78) R. Duval La Literature Syriaque . P. 258 
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