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 (1977/  17العدد ) ثر سو ال :يةنايالسر  – يةمراآلا
 السوربون )باريس( –برونو بوازا 

 يوسف حبي ب د.األ :تعريب

 للمترجمكلمة 

السريانية وتسمياتها االخرى، وال يزال ثمة غموض كبير يكتنف – اآلراميةكثر الكالم في السنوات االخيرة حول اللغة 
ليس التسمية وحسب، بل والتطور التاريخي أيضًا لهذه اللغة السامية، أو لهذه اللغات المتعددة، وخصائصها اللغوية 

بعض الشيء، دبج البروفسور برونو بوازا، االستاذ المساعد في  وإليضاحى. التي تميزها عن اللغات السامية االخر 
جامعة السوربون بحثه هذا خصيصًا لمجلتنا. وعلى الرغم من أن البروفسور بوزا متخصص بالرياضيات فهو منذ عدة 

 الفعل في هذه اللغة.  ، السريانية، السورث، وسيضع كتابًا فياآلراميةسنوات يكرس وقتًا كبيرًا لدراسة موضوع اللغة 

وليسمح لنا االستاذ الجليل والقارئ الكريم أن نضيف إيضاحًا، كنا منذ زمان نود أن ندلي به، لتذليل عقبات شتى 
( اآلراميةتحول دون كشف الباحثين عن شؤون هذه اللغة بشكل دقيق، ويتلخص في ما يلي : ينبغي أن نطلق تسمية )

عصور التي عرفت بها هذه اللغة وحتى بدايات العهد الميالدي. ويحب أطالق تسمية منذ أقدم ال األراميينعلى لغة 
لدى شعوب عدية ليست من االراميين. وتستمر هذه التسمية  وانتشرت)السريانية( على اللغة عينها، التي تطورت 

بين )سريانية شرقية( و  )السريانية( عبر العصور وحتى اليوم، مع التمييز، منذ القرن الخامس الميالدي فما بعده،
)سريانية غريبة(. ونقصد بالسريانية )الشرقية والغربية( اللغة االدبية الكالسيكية، التي ال تزال الطقوس والمراسيم الدينية 

 تقام بها، وهي التي تدرس في الجامعات 

ا يجاورها، وذلك منذ حوالي والمدارس عادة. أما )السورث( فهو اللغة المحكية لمعظم سكان بالد ما بين النهرين وم
المسيحيين  لى، حيث تقلص ظل )السورث( وأقتصر عالعربية في هذه البالد انتشارالقرن العاشر قبل الميالد وحتى 

خاصة، ثم أخذ الناطقون بها، منذ القرن السابع عشر الميالدي فما بعده، الكتابة أيضًا بالسورث، فغدا رويدًا رويدًا لغة 
. ونحن تقصد بالسورث جميع ما يسمى عادة بلهجات سريانية، مع القول بأن )سورث( سهل الموصل واستقاللهالها أدبها 

وشمال العراق ومنطقة اورمية )رضائية( له خصائص لغوية تميزه عن اللغة السريانية الكالسيكية، ومفردات كثيرة، تعود 
البابلية( لتكوين فكرة واضحة عنه. لذا،  –ية )االشورية في االصل الى اللغات العراقية القديمة، فال بد من دراسة االكد

 ، فان عمره قديم جدًا. المتأخرةفبالرغم من السورث أتخذ طابعًا أدبيًا رسميًا في الفترة 

السورث ببعضها، ومقارنتها باللغات –السريانية – اآلراميةليت اللغويين عندنا يتناولون بدراسات مستفيضة مقارنة 
والعطاء المستمر بينها جميعًا، فتتجلى  لألخذيمة، كما وباللغات السامية االخرى، وعلى راسها العربية، نظرًا العراقية القد

 نما حضارية أيضًا. إقضايا ليست لغوية وحسب، و 
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 مقدمة صاحب المقال

االلف الثاني قبل الميالد، والتي ال يزال بعضهم ينطق بها حتى يومنا  أواخر، التي نمتلك منها شواهد منذ راميةاآل
البابلية والمصرية وحدهما عرفتا –هذا، هي كم اللغات العالمية التي بوسعنا تتبع تطورها لفترة طويلة جدًا. واالشورية 

 منذ زمن طويل، ومعرفتنا لهما قليلة. انطفأتاميتتان، أذ  فترة زمنية طويلة كهذه، غير أنهما لغتان

ق م، إذ يرد ذكرهم في مصادر مصرية وآشورية. أنهم قبائل بدوية أو شبة 13في التاريخ في القرن  األراميون ظهر 
مجاورة. بدوية. حطوا الرحال شمالي سوريا، على الفرات والخابور. وكانوا في حرب مستمر مع االمبراطوريات القوية ال

االخرى فسيطروا  ةنحو الغرب، من جهة، فأسسوا مملكتي حماة ودمشق، ونحو الشرق من الجه امتدواومنذ القرن العاشر 
آرام كقوة سياسية، لم  اضمحاللق م، غير أن 7طويال، فلم تتعدى القرن  اآلراميةعلى بابل. لم تدم هذه الدويالت 

 لإلمبراطوريةاللغة الدبلوماسية والتجارية  اآلراميةاالوسط كله، حين غدت  يفقدها طابعها الثقافي، بل وسمت به الشرق 
. وكلغة محكية باأللفباءأنتشر في الشرق نظام الكتابة  اآلراميةاالشورية أيضًا. وبواسطة  مبراطوريةلإلالفارسية، ولربما 

ابلية. وقد تم ذلك في بدايات العهد الب–، وفي الشرق االشورية ةالفينيقي–في الغرب اللغات العبرية  اآلراميةغزت 
 الميالدي. 

 

 المنقرضة اآلراميةلهجات 

في  اكتشفتق م، وجدت في منطقة حلب، كما أن لنا رقوقًا كثيرة 7وحتى  10ثمة عدة كتابات مؤرخة منذ القرن 
حكية في فلسطين جزيرة الفيل في أسوان، منها حكمة أحيقار، كتبتها جماعة من اليهود الذين سكنوا مصر بآرامية م

عهد ذاك. كما أن لنا مصادر عديدة متأتية من فارس، كعقود ومصادر رسمية ورسائل.  ولنا من الفترة عينها شذرات 
الكتاب المقدس، منها كلمتان في سفر التكوين )بشأن زيادة يعقوب لالبان االرامي(، وعبارة في سفر  ألسفارآرامية 

 ق م.  5ترجح اآلراء اليوم سفر عزرا قد كتب بآرامية فلسطينية حوالي القرن أرميا، وسفرا عزرا ودانيال خاصة، و 

ترجمة الكتب  ةبضرور ، شعرت الجماعات اليهودية لآلراميةوبينما كانت العبرية تتضاءل كلغة محكية تاركة المجال 
( الفلسطيني االصل، وذلك المقدسة الى اللغة الجديدة، فنشأ )الترجوم(، وأقدم ترجوم هو المعروف ب )ترجوم او نكلوس

 ةآثاريق م. ولنا من مطلع العهد الميالدي مصادر آرامية من قمران على البحر الميت، ومصادر  3في حدود القرن 
 في فلسطين.  اكتشفتأخرى 

 ق 1شعوب غير آرامية، كما تشهد بذلك كتابات البتراء )في القرون  استعملتهايومذاك لغة أدبية،  اآلراميةلقد كانت 
 ب م(. 3ب م( والحضر )الثاني ب م( ودورا اوريبوس )القرن  3ق م وحتى  1ب م(، وبالمييرا )في القرون  2م وحتى 

ب م، كما يعرفنا بلغة الجماعة  10ويعرفنا الترجوم الفلسطيني بآرامية الجليل الغربية، التي ستستمر حتى القرن 
ريانية الفلسطينية، ومعرفتنا. لها متأتية خاصة من ترجمة الكتاب خاصة، وهو ما يسمى بالس بألفباءالسامرية المكتوبة 

 المقدس. 
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ب  13وحتى  3الشرقية فتشمل السريانية، لغة الرها ونصيبين االصلية، وقد عرفت أدبًا زاهرًا من القرن  اآلراميةأما 
 م، وهي ال تزال اللغة الطقسية للكنائس الشرقية غير اليونانية )البيزنطية(. 

 كما أننا نعرف لغة الجماعة اليهودية البابلية بفضل الترجوم البابلي. 

 

 الحديثة او السريانية ميةاآلرا

 معلولة

، بينما هي حية اليوم في ثالث قرى سورية هي : 16السريانية محكية في جبل لبنان حتى القرن  – اآلراميةظلت 
ن المسيحيين والنص اآلخر من المسلمين، سكان القريتين معلولة، بخعة، جبعدين. وبينما االولى نصف سكانها م

االخريين هم من المسلمين فقط. مسيحيو معلوال يتبعون الطقس اليوناني، ولهجتهم ال تشبه اللغة الكالسيكية وال الطقسية، 
 وتتميز بتعريف سامي قديم. 

 الصابئة 

نبحث عن أصول ديانتهم في اليهودية والمسيحية، يعيش الصابئون في جنوب العراق وفي عربستان ايران. وعلينا أن 
خاصة، وتمتاز بتحريك حروف  بألفباء، باآلرامية، وهي مكتوبة 13 -8بينما نسخ كتبهم المقدسة تعود الى فترة القرن 

 )المنداعية(، وقل من يجيدها منهم.  باآلراميةالعلة.  يتكلم الصابئون العربية ويمارسون طقوسهم 

 طور عبدين

السريانية. وطور عبدين منطقة جبلية قلبها بلدة مديات حيث تنتشر أديرة عديدة  – اآلراميةأهالي طور عبدين  يتكلم
منها القديم كدير مار كبرييل من القرن الخامس. وقد أحصى العالمة هلموت ريتر، صاحب دراسة مستفيضة عن 

وبيروت والمهجر. أما  إسطنبولما خال الساكنين في لهجتهم، عدد السريان االرثوذكس في هذه المنطقة بعشرين الفًا، 
 نصيبين وماردين واورفا )الرها( فتغلب عليها العربية، وفي بعض القرى المتاخمة الكردية. 

 السريانية الشرقية( – اآلراميةولهذه اللهجة صيغ أفعال قريبة جدًا من السورث )

. باأللف، وتنتهي االسماء فيها بالواو وليس لألسماءتعريف  ولو أنها ال تستخدمها بنفس الطريقة. كما أن لها أداة 
 وهي قريبة جدًا الى السورث. 

 السورث

السريانية. وللسورث أدب مرموق، حديث العهد، أذ به قامت وتطبع جرائد ومجالت  – ةاآلراميالسورث أهم اللهجات 
واحدة، ال  لغةات القائمة بينها، لهجة أو وكتب شتى. ينقسم السورث الى عدة فروع، تشكل على الرغم من االختالف

أتباع ة والكنيسة الكلدانية( والغربي )لهجات مستقلة. يتكلم بالسورث مسيحيو الطقس الشرقي )أتباع الكنيسة االشوري
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ق، الكنيسة السريانية االرثوذكسية والكاثوليكية( في سهل الموصل وجبال كردستان، وينتشرون اليوم في خمسة بلدان )العرا
الفًا في  18تركيا، ايران، سوريا، لبنان( ما عدا بالد المهجر، وال سيما الواليات المتحدة االمريكية.  كما أن ثمة حوالي 

 (، وقد قام البحاثة قسطنطين تسريتيلي بدراسة لهجتم. 1958االتحاد السوفيتي )احصائية سنة 

 – اآلراميةد العراقية )شرقي طور عبدين( مهد القبائل تعتبر جبال حكاري العالية والواقعة الى الشمال من الحدو 
والتي جعلت هذه القبائل ينتشرون  1915السريانية الجبلية )في العصور المتأخرة(، وبالرغم من الهجرة الجماعية في ايار 

 في العراق وايران، فال تزال ثمة قرى يسكنها بعضهم. 

وقد كانت أورميه )رضائيه( المنطقة التي سكنوها في أيران، ثم راحوا يهاجرون الى العاصمة طهران، ويقدر عددهم 
 من عشرين الفا، ولهم جريدة أسبوعية وعضو في البرلمان.  بأكثرهناك 

السريانية  وفي الحسكة والجزيرة يعيش قسم كبير من الذين تركوا جبال حكاري، وهم عادة من المتمسكين بلغتهم
 وعوائدهم القديمة، كالسابقين. 

أما البلد الذي يضم أكبر عدد من الناطقين بالسريانية )السورث( فهو العراق، حيث ينتشرون في سهل الموصل 
نسمة، وقد أنتقل الكثير منهم في السنوات االخيرة الى  ألفوزاخو والعمادية ومنطقة أربيل، ويربو عددهم على الثالثمائة 

 مة بغداد. العاص

 أدب السورث

قديمًا لغة رسمية لالخمينيين، كما أستخدمها عرب البتراء وبالميرا والحضر في كتاباتهم على المدافن  اآلراميةكانت 
الكلدانية( في آسيا الوسطى والصين لغتها الرسمية )السريانية الشرقية( منذ  –وغيرها. ونشرت كنيسة المشرق )االشورية 

الكلداني، االثوري، الماروني، السرياني  :هذه اللغة لغة عدة طقوس شرقية هيبعده، حتى غدت  القرن التاسع فما
 ياني الكاثوليكي، الملباري، المنكاري. ر االرثوذكسي، الس

في فجر  أيضًا،يبدون أن السريانية الفصحى )االدبية(، وأصلها من نصيبين والَرها، كانت هي بعينها اللغة المحكية 
 لعل ذلك أستمر حتى القرن الثالث عشر. الميالد، و 

ظهور كتابات وقصائد دينية بالسورث، والسيما في منطقة الموصل،  17ومهما يكن من أمر فأننا نلقى منذ القرن 
وهذا السورث شبيه كل الشبه بالسورث الحالي. ويتضح من دراسات قام بها نولدكه، وماكلين، وريتوري، أن السورث 

في مدى مطابقة اللغة المحكية هذه )السورث( للغة  لالسريانية. لذا يبقى التساؤ  – اآلراميةخت يعود الى لغة هي أ
 السريانية( في العصور االولى للميالد. – اآلراميةاالدبية الكالسيكية )

عدة قصائد في  ألف، فقد 1540القس اسرائيل االلقوشي المولود حوالي سنة  :أما أشهر من كتبوا بالسورث فهم
القس يوسف جمداني التلكيفي، والمطران يوحنان  وثمة، كما وله تآليف بالسريانية الكالسيكية. 1612-1611حدود سنة 

 من مادانا )ايران(.
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، 19، ما خال ما كتبه القس صومو بن بيوس، بينما يرتفع االنتاج كثيرًا في القرن 18ليس لنا شيء يذكر في القرن 
غربيين الى الشرق، وفي مقدمتهم االمريكان الذين حطوا الرحال في اورمية، وحاولوا ال سيما أثر وصول المرسلين ال

السورث لغة أدبية، يكتب كالسريانية الكالسيكية دون ما تقيد باللفظ المحكي. وقام أحدهم، وأسمه ستودارد، ينشر  اعتبار
ه الذي أعتمد المصادر المدونة. وأعقبه معتمدًا لهجة اورميه. ثم ظهر كتاب العالمة نولدك 1885قواعد للسورث عام 

رئيس االرسالية االنكليكانية، ارثر ماكلين، فنشر كتاب قواعد ومعجماً مهماً للسورث، ثم تلته محاوالت المرسلين اللعازريين 
 والروس، وقد كان هوالء جميعًا يصدرون نشرات وجرائد بالسورث حت الحرب العالمية االولى. )وال بد من تقييم خاص

 للغة االثورية الموحدة والمعروفة بلشانا خاثا(. 

بريم، سوزين، ساخو، ثم االب الدومنيكي ريتوري. وأشهر من  :ين النهرين مستشرفون المان أمثالودرس سورث ما ب
 كتب بالسورث في هذه الفترة داود االعمى )داويذ كورا(. 

 يزداد زيادة ملحوظة.أخذ عدد الكتب والمجالت المطبوعة بالسورث  20ومنذ القرن 

 مشاكل لغوية

 اآلراميةفنحن نعرف  ؟ي العالقة بين السريانية والسورثببعضها، أذ ما ه اآلراميةالمشكلة االولى في عالقة اللغات 
فجوات زمنية ليس بوسعنا تغطيتها. وبينما نلقى آثارًا واضحة لبعض  وثمةأستمرارية،  فثمةمنذ ثالثة آالف سنة، 

 في غيرها الى المعلومات والمدونات. كما أن المواد المتراكمة لم تدرس بعد بما فيه الكفاية.  اللهجات، نفتقر

، والحفاظ على اآلراميةالمهيمنة على تطور  المبادئ استمراريةما يجلب االنتباه، وهو  ثمةورغم هذه المشاكل، فان 
التراكيب التحليلية كما  واستعمالرية في ترتيب الكالم، المفردات، التي تميز هذه اللغة عن اللغات السامية االخرى، كالح

كما وفي أحدث اللهجات المعاصرة. ولئن داخلتها صيغ  اآلراميةفي أدخال الدال، وهي نقاط موجودة في أقدم النصوص 
مقومات جديدة في تصريف االفعال، فانه تطور نلقاه في السريانية منذ فجر الميالد، كما في العربية أيضًا، وبدخول 

 قديمة جدًا. 

ضمير الى أسم الفاعل،  بإضافةاالمر. فالشكل االول يصاغ  إليضاحولنمتحن صيغ الفعل الرئيسة في السورث 
في أتصال الضمائر، ولها عادة قديمة ارادية واضحة يسبقها  اختالفوهي صيغة موجودة في السريانية الكالسيكية مع 

نجد ما يشبهه  ألنناإلى القديم،  بأصلهيرجع  استعمالللتوقع، و)كم( للتوكيد، وهو  حرف الكاف )او الياء( للمعلوم، والباء
في الترجوم البابلي، وفي العربية. ويصاغ الماضي بواسطة أسم المفعول وحرف الجر )الالم( وضمير، وأن صوغ أسم 

وحالة التفخيم والتمييز بينهما، وقد المفعول بالشكل القديم يدل على قدم الصيغة كلها، السابقة الندثار حالة التركيب 
وجد شيء منها في النصوص المكتشفة في فارس. وثمه ماضي آخر يصاغ من اسم المفعول في شكله المفخم ومن 
فعل الكون، وهي صيغة حديثة، تكشف عن أمر قديم في االرأمية حين لم يكن تمييز بين التعدي واللزوم في حالة 

 ق م.  5جزيرة الفيل من القرن  المصدر، ولنا من ذلك نصوص من
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 الخاتمة

السريانية ولهجاتها الحديثة لم تكتمل بعد، على الرغم من وجود دراسات في  – اآلراميةيتضح من هذا بان دراسة 
 بغية إيضاح دينامية اللغات السامية كلها.  واستكمالهاالموضوع. فال بد من تنشيطها 
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