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 الملخص:

السريانييف عمى المحافظة لنظـ الكنسية في سنة النمو الفكري الذاتي، وايضا عمى عمؿ 
زيادة المعرفة المالمسة لظروؼ الزماف واحواؿ الناس، وىناؾ مف انحرؼ عف ىذا المنيج وال يبالي 
ليذا الجيد، وذلؾ عبر العودة الى تقاليد آبائيـ، الذيف تدعوىـ وظيفتيـ او رسالتيـ الى االتصاؿ 

لمتواتر بالكنائس الشرقية او بأبنائيا، فيجب عمييـ بحكـ اىمية الميمة اف يتثقفوا بشكؿ دقيؽ لمعرفة ا
ما يختص بالشرقييف مف طقوس وانظمة وتعاليـ وميزات خاصة، يكوف ليا دور رسالي لبطاركة الشرؽ 

 الكاثوليؾ.
ئقة عمى ىذا التكيؼ وال بد مف مالحظة اف الكنائس في الشرؽ اظيرت عبر التاريخ مقدرة فا

الحضاري التراثي، الذي ادى الى نشوء حضارات ليا أثر مختمؼ ومتنوع يعمؿ عمى تغذية التراث 
الكنسي العاـ والثقافة االنسانية بعطائو وأصالة مساىمتو. لقد ورث التراث السرياني ما سبقو مف 

ى المغة العربية، كؿ منيـ عف لغتو التراثيات الشرقية، كاليونانية والقبطية، فترجـ تراثيـ القديـ ال
االصمية. ترجـ الرـو عف اليونانية، والسرياف عف السريانية، واالقباط عف القبطية. ونجد احيانا نصا 
واحدا مترجما مرتيف او ثالث مرات عف لغات مختمفة. وقد ترجـ السرياف "المشارقة والمغاربة" اىـ 

 مؤلفات اآلباء السريانز.
ت عنواف بحثي الموسـو )اثر التراث السرياني في ازدىار الحركة عمى ضوء ذلؾ قرر 

 الفكرية عمى ضوء كتابات االب لويس شيخو(.
تضمف البحث المقدمة وقد تناولت مف خالليا: اكتساب التراث العربي السرياني القديـ اىمية 

الفاتيكاني الثاني  خاصة، ألنو تعبير عف خبرة فريدة لمكنيسة في عالـ اإلسالـ، لذلؾ عبر المسكوني
عف تقديره ليذا التراث ودعا الى دراستو والحفاظ عميو. يقوؿ في قراره أف تولي الكنيسة الكاثوليكية 
لمكنائس الشرقية، بمؤسساتيا وطقوسيا وتقاليدىا الكنسية ونظاميا في الحياة المسيحية، ليا عظيـ 

 التقدير.
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لويس شيخو وعالقتو بالتراث السرياني، كما تضمف البحث مبحثيف ، المبحث االوؿ: االب 
ابعاده". اما  –آثاره"، والتراث السرياني "خصائصو  –وتناولت مف خاللو، لويس شيخو "سيرتو 

المبحث الثاني: لويس شيخو وتحريؼ التراث اإلسالمي، تناولت مف خاللو، النصارى العرب وكتابات 
ومف ثـ تضمف البحث الخاتمة وقائمة  ي.لويس شيخو، واليدؼ مف دراسة التراث العربي المسيح

 المصادر والمراجع.
The impact of the Syriac heritage on the flourishing of the intellectual 

movement 
In the light of the writings of Father Louis Cheikho 

dr. Mazen Qassem Mohalhal 
University of Baghdad / Center for the Revival of Arab Scientific 

Heritage 
Abstract 

The Syriacs worked to preserve the ecclesiastical systems in the year of self-

intellectual growth, as well as to increase the knowledge that is relevant to the 

circumstances of the time and the conditions of the people. Or their sons, because of 

the importance of the task, they must be educated carefully to know the rituals, 

systems, teachings, and special features that pertain to the Easterners, which have a 

missionary role for the Catholic patriarchs of the East. 

It must be noted that the churches in the East have demonstrated throughout 

history a superior ability to adapt to this cultural heritage, which led to the 

emergence of civilizations with a different and diverse impact that works to nourish 

the general church heritage and human culture with its giving and the authenticity of 

its contribution. The Syriac heritage inherited what preceded it from the Eastern 

heritages, such as Greek and Coptic, so their ancient heritage was translated into 

Arabic, each of them from his original language. He translated the Roman from the 

Greek, the Syriac from the Syriac, and the Copts from the Coptic. Sometimes we 

find one text translated two or three times from different languages. The Syriacs 

translated "The Mashariqa and the Maghreb", the most important works of the 

Syriac Fathers. 

In light of this, I decided the title of my research, tagged (The Impact of the 

Syriac Heritage on the Prosperity of the Intellectual Movement in the Light of the 

Writings of Father Louis Shekho.)  

The research included the introduction, which dealt with: the acquisition of 

the ancient Syriac Arab heritage of special importance, because it is an expression of 

a unique experience of the Church in the world of Islam, so the Second Vatican 

Ecumenical expressed his appreciation for this heritage and called for its study and 

preservation. In his decision, he says that the Catholic Church attaches great value to 

the Eastern Churches, with their institutions, rites, ecclesiastical traditions and 

system of Christian life. 
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The research also included two sections, the first topic: Father Louis 

Sheikho and his relationship to the Syriac heritage, through which I dealt with Louis 

Sheikho "his biography - its effects", and the Syriac heritage "its characteristics - its 

dimensions". The second topic: Louis Sheikho and the distortion of the Islamic 

heritage, through which I dealt with the Arab Christians and the writings of Louis 

Sheikho, and the aim of the study of the Christian Arab heritage. 

And then the research included the conclusion and a list of sources and references. 

 

 ادلقذهة:

تعبير عف خبرة فريدة  ألنوالقديـ اىمية خاصة،  السريانيالتراث العربي يكتسب 
المسكوني الفاتيكاني الثاني عف تقديره ليذا التراث  عبر ذلؾل ،ـاإلساللمكنيسة في عالـ 

مكنائس لتولي الكنيسة الكاثوليكية أف  . يقوؿ في قرارهوودعا الى دراستو والحفاظ عمي
ليا الحياة المسيحية،  في ة ونظامياسيوطقوسيا وتقاليدىا الكن تياالشرقية، بمؤسسا

انتقؿ  مابو لو مف عراقة القدـ،  ف. ذلؾ بأف ىذه الكنائس يتألؽ فييا، بمالتقديرعظيـ 
أ. واف اث الكنيسة الجامعة الذي ال يتجز بعض تر يعد باآلباء، وىو  الرسؿ مف

لمكنائس الشرقية التي ىي شاىد حي ليذا  االىتماـ المسكوني، في ما يكنو مف خالص
، باستمرار مي متجدديا االزدىار، واف تحمؿ، بنشاط رسيتمنى لالذي يدعميا و التقميد، 

 الموجية ليا.عباء الرسالة ا
لما  واضحةاف التاريخ والتقاليد والمؤسسات الكنسية العديدة تشيد شيادة كما 

مف اجؿ ذلؾ ال  ،في خدمة الكنيسة الجامعة المآثر عديدلكنائس الشرقية مف تحممو ا
 تراثا ثناء، بؿ يرى فيوالو  تقديرال مف تقديـيكتفي أف يولي ىذا التراث الكنسي والروحي 

في الشرؽ، وواجبيا، تماما كالكنائس  الكنائس مف حؽكما . عاما لكنيسة المسيح بأسره
ىي عريقة  االنظمة . ذلؾ باف ىذهالخاصة اال نظمتيف تحكـ نفسيا طبقا أفي الغرب، 

 لتحتفظفي القدـ، وىي اكثر تالؤما مع عادات المؤمنيف المنتميف الييا، واكثر فعالية 
 .الشرعيةبالتراث السرياني عمى ضوء ازدىار الحركة الفكرية، عمى وفؽ طقوسيـ 

 
 

 



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةالمستدامة . السنة المجلة الدراسات 

 

 

 

 
 
 205 

 ادلبحج االًل
 االب لٌيس شيخٌ ًعالقتو بالرتاث السزياني

 (آحاره – سريتواًال: لٌيس شيخٌ )
ـ( كاف راىب  5472 - 5314/   ى 5431 - 5721) يلويس شيخو اليسوع

 "مارديف" مدينةِفي ، مارديف بالجزيرة الفراتيةولد في  يسوعي كمداني وأديب ومؤلؼ.
رزؽ اهلل بف "كاف اسمو قبؿ الرىبنة  مف عائمة متدينة تقية، ـ(،5314سنة ) التركية

انتقؿ إلى الشاـ يافعًا، فتعمـ في مدرسة  "،يوسؼ بف عبد المسيح بف يعقوب شيخو
 اليسوعية سنة اآلباء اليسوعييف في غزير بجبؿ لبناف، وانتظـ في سمؾ الرىبانية

 (5)اسمو لويس شيخو اليسوعي.  واصبح، ـ(5323)
تنقؿ في بالد أوروبا والمشرؽ فاطمع عمى ما في الخزائف مف كتب العرب، 

أصبح مدرسًا في  ،و إلى الخزانة اليسوعية في بيروتونسخ واستنسخ كثيرًا منيا حمم
في عيد الرئيس اليسوعي  الكمية اليسوعية في بيروت التي أسسيا اآلباء اليسوعيوف

، لمواجية المعتقدات "كمية القديس يوسؼ"وسميت ـ(، 5321سنة ) ا"مونو "األب 
اإلنجيمية البروتستانتية التي كانت تبثيا الكمية السورية اإلنجيمية في بيروت، والتي 

 أنشأ مجمة المشرؽ في بيروت سنة ،الطالب الكاثوليؾ المبنانييفكانت تستقطب 
وكاف ىمو في كؿ  ،مدة خمسة وعشريف سنةلستمر يكتب أكثر مقاالتيا ، واـ(5343)

. مف تصانيفو: ـ(5472سنة )ما يكتب، أو معظمو خدمة طائفتو. توفي في بيروت 
المخطوطات العربية لكتبة النصرانية، معرض الخطوط العربية، ومجاني األدب العربي، 

 (7) .وعمـ األدب، وغيرىا
وأحد أبرز أعالـ النيضة  كتاب بالمكتبة, "503"لو الىوتي رائد، أديب ومؤرخ 

العممية واألدبية في العالـ العربي, تمقى تعميمو األولي ىناؾ بتركيا، ثـ ارتحؿ الى لبناف 
ليكمؿ تعميمو الذي أخذ طابعا دينيا، حيث التحؽ بمدرسة "اآلباء اليسوعييف" بمدينة 

ىو في الخامسة عشرة، تمقب باسـ "غزير" بمبناف، ثـ انتظـ بسمؾ الرىبنة صغيرًا و 
 "لويس شيخو" بعد أف كاف أسمو قبؿ الرىبنة "رزؽ اهلل يوسؼ".
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سافر الى فرنسا ليتابع دراستو العميا في مجالي الفمسفة والالىوت، وكذلؾ تعمـ  
اليونانية والالتينية والفرنسية، كما تنقؿ بيف انجمترا وايطاليا والمانيا وغيرىا، مف مراكز 

االوربية، حيث اطمع عمى مناىج الغرب البحثية وأساليبيـ في البحث والتأليؼ. العمـ 
ـ ليحمميا ِإلى خزانة الكتب يالتي في خزائن ةكما َأخذ ينسُخ الكثير مف الكتب النادر 
ه بإنجمترا. وقد كانت ىذه السنوات عمى الرغـ وداليسوعية. كما أجاد اإلنجميزية َأثناء وج

 (4) ية.َأخصب سنواتو التثقيفية والتعميم مف رمف ترحالو المستم
عاد األب شيخو ِإلى بيروت بعد رحمة دراسية مثمرة وعيف مدِرسا لألدب 

. وقد "كمية القديس يوسؼ" ب بيروت، وسِميت بعد ذلؾفي اليسوعية  العربِي بالكمية
 كذلؾب. ير مف الكتثمِي حيُث وضع فيو الكاريخ العربي واإِلسالالت لدراسة وكرس وقت

األدباء  رحاث األدبية والعممية المتميزة لكبابفييا األ نشري الت "المشرؽ"َأسس مجمة 
 يا.اء إصداراتر ثقافية كبرى يتخاطؼ القُ  ةريف العرب، حتى صارت منار كوالمف

أنشأ األب شيخو "المكتبة الشرقية" بالجامعة اليسوعية، حيث زودىا بالنفائس 
مف الكتب المطبوعة الميمة، فكانت مرجعا ميما مف المخطوطات النادرة والعديد 

يقصدىا طالب العمـ والباحثوف، كذلؾ كاف مف أىـ المفيرسيف والمحققيف لمكتب 
  والمخطوطات العربية.

لمس النقاد بعض التحيز الطائفي لدى األب شيخو، ولكف ىذا األمر ال ينكر  
بية لمعرب في أوائؿ القرف مجيوداتو العظمى التي دفعت بعجمة النيضة العممية واألد

 العشريف.
 (3) :تصانيفوً آحاره

 المخطوطات العربية لكتبة النصرانية. - 5
 معرض الخطوط العربية. - 7
 مجاني األدب. - 4
 شعراء النصرانية. - 3
 عمـ األدب. - 1
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 اآلداب العربية في القرف التاسع عشر. - 1
 العشريف.اآلداب العربية في الربع األوؿ مف القرف  - 2
 شرح ديواف الخنساء. - 3
 أطراب الشعر وأطيب النثر. - 4

عزمت عميو نفسو الذىاب إلى لبناف يافعا لالتصاؿ بأىؿ نحمتو ومثافنتيـ، 
فدخؿ مدرسة اآلباء اليوسوعييف في غزير، وأبحر إلى أوروبا ليزداد تعمقا في دينو 

ة، ودرس ىناؾ المغات ومعرفة بعموـ عصره، فالتحؽ بمدارس الرىبانية اليوسوعي
اليونانية والالتينية والفرنسية، ثـ قفؿ إلى لبناف منتظما في سمؾ الرىبانية سنة 

ـ( وتسمى بػ "لويس" وانصرؼ إلى تعميـ اآلداب العربية في كمية القديس 5323)
ـ(، كتب أكثر مقاالتيا بقممو لمدة خمس 5343يوسؼ، ثـ أنشأ مجمة "المشرؽ " سنة )

يمة ونشاط، وألؼ جمعا مف الكتب التاريخية واألدبية والمغوية ونشر وعشريف سنة، ب
كثيرا مف المخطوطات في ىذه الفنوف نفسيا، وقد وصفو مف رآه وىو كراتشكوفسكي 
الباحث الروسي بأنو آية في الصبر عمى البحث والقراءة ومداومة العمؿ الساعات 

 (1) الطويمة.
 ومن أشهر مؤلفاتو المطبوعة:

 النصرانية في الجاىمية. شعراء -5
 مجاني األدب في حدائؽ العرب. -7
 اآلداب العربية في القرف التاسع عشر. -4
 األحكاـ العقمية في المدارس العممية الالتينية. -3
 أسباب الطرب في نوادر العرب. -1

 ومما نشره من الكتب العربية لغيره:
 األلفاظ الكتابية لعبد الرحمف بف عيس اليمداني. -5
 فقو المغة لمثعالبي. -7
 (1)مقاالت فمسفية لبعض فالسفة العرب.  -4
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تمؾ بعض مؤلفات شيخو ومنشوراتو، وثمة أخرى غيرىا، ولقد ظؿ الرجؿ 
سحابة عمره وفيا لدينو النصراني، خادما لطائفتو، مشيدا بيـ يضع ليـ المصنفات 

 والمناىج 
 (2)الدراسية. 

اليوسوعيف، جمع ليا نوادر المصنفات أنشأ مكتبة ضخمة في دير اآلباء 
مما ضمتو  العربية، وطاؼ مف أجميا بالد أوروبا والشرؽ، واستنسخ كثيرا مف الفوائد

ولـ يكف تعصبو لنصرانيتو معتدال وال مستورا، بؿ كاف .  (3) خزائف الكتب ىنا وىناؾ
ويعدونو مف نو عمى ذلؾ تعصبا عاليا عنيفا مجاىرا بو، مما جعؿ أبناء ممتو يمومو 

 أخطائو.
 ابعاده( –حانيا: الرتاث السزياني )خصائصو 

عمؿ السريانييف عمى المحافظة لنظـ الكنسية في سنة النمو الفكري الذاتي،  
، وىناؾ مف انحرؼ الزماف واحواؿ الناس ظروؼوايضا عمى زيادة المعرفة المالمسة ل

تدعوىـ  الذيفـ، الى تقاليد آبائيوال يبالي ليذا الجيد، وذلؾ عبر العودة  عف ىذا المنيج
 فيجب عمييـ بأبنائيا،وظيفتيـ او رسالتيـ الى االتصاؿ المتواتر بالكنائس الشرقية او 

معرفة ما يختص بالشرقييف مف طقوس لثقفوا تثقفيا دقيقا تاف ي الميمة بحكـ اىمية
  .ؾالكاثوليلبطاركة الشرؽ وف ليا دور رسالي يكخاصة،  وانظمة وتعاليـ وميزات

في الشرؽ اظيرت عبر التاريخ مقدرة فائقة عمى  الكنائساف  مالحظةال بد مف 
 مختمؼ ومتنوع ليا أثرالذي ادى الى نشوء حضارات  ،التراثي الحضاري ىذا التكيؼ

 . مساىمتووأصالة  عطائوب التراث الكنسي العاـ والثقافة االنسانية يعمؿ عمى تغذية
ىو ما اصبح د الذي اتخذ مف العربية لغة ما، اف التراث الواسع والفري أعتقد

رنيف الثامف بي"، الذي نشأ بنوع خاص ما بيف الق"التراث المسيحي العر ػ اليوـ ب يعرؼ
ىذا التراث حتى زمف قريب  حافظؽ. المسيحية في الشر  ؼ الكنائسمختمبوالرابع عشر 
بعددىا، وتنوع ف تبير الباحثيالتي ثرية اال ووطاتمخطو المكتبات  عمى شكؿ
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لتحقيؽ  تبذؿ جيود فيناؾ. اما اليوـ طروحاتيا، وغنى مضامينيا، وأصالة تياموضوعا
 و. حوث العممية التي تتناولالى الب باإلضافةىذا التراث ونشره ودراستو 

 (4): السزياني القذينخصائص الرتاث 
 عدة خصائص، نذكر منيا:لمتراث العربي المسيحي القديـ 

 سعة ىذا الرتاث -1
لو اجرينا مقارنة تاريخية بيف التراث العربي المسيحي واي تراث غربي مسيحي 

، لوجدنا اف الفكر العربي المسيحي اعرؽ واقدـ مف أي "او ايطالي الماني او فرنسي"
ا ال نجد العربي يبدأ في القرف الثامف الميالدي، بينم فكر الىوتي غربي. فالالىوت

يرقى عيدىا الى ما قبؿ القرف الرابع  الحديثة نصوصا الىوتية في المغات الغربية
"الجاىمية" مع بعض الشعراء، امثاؿ  عشر. اما التراث العربي المسيحي فيبدأ في عصر

 زيد بف عدي، والخطباء، امثاؿ قس بف ساعدة.
اؽ وفمسطيف ولبناف التراث واسع اذ يشمؿ جميع بالد المشرؽ )سورية والعر  وىذا

بالد المغرب العربي وال سيما االندلس )اف اقدـ مؤلؼ اندلسي مسيحي  وبعض ومصر(
تعدد  وافـ(.  410)سنة  فيالقوطي الذي نظـ المزامير شعرا البر  بف يدعى الحفص

 الطوائؼ المسيحية في الشرؽ قد جعؿ ىذا التراث يتسع اتساعا كبيرا، اذ كانت كؿ
، بصرؼ النظر عما وضعتو الطوائؼ االخرى، حتى لياتضع مؤلفات خاصة  طائفة

 (50) وتقاليدىا وعقائدىا. المؤلفات تتناسب ىذه
الثالثة مف حيث  المرتبةالقوؿ اف التراث العربي المسيحي يأتي في  وخالصة

ث التراث السرياني والترااليوناني والتراث الالتيني، وقبؿ  التراث سعتو وضخامتو، بعد
الشرقيوف يظنوف احيانا اف الفكر المسيحي الصميـ يأتي مف  والمسيحيوف .االرمني
 الغرب. 

 مشٌلية ىذا الرتاث -2
ة. والقبطيالشرقية، كاليونانية  تالتراثياما سبقو مف  السريانيورث التراث  لقد

عف ترجـ الروـ العربية، كؿ منيـ عف لغتو االصمية. تراثيـ القديـ الى المغة  فترجـ
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نجد احيانا نصا واحدا مترجما ة. و ف السريانية، واالقباط عف القبطيع والسرياف اليونانية،
اىـ  "المشارقة والمغاربة"ترجـ السرياف  وقدة. مختمفعف لغات  مرات يف او ثالثمرت

المصيصي المفسر  وثيودورس مؤلفات اآلباء السرياف مف امثاؿ مار افراـ السرياني
التراث  يعد لذلؾ .وغيرىـ حؽ النينوي وابف العبري وابف الصميبيويعقوب الرىاوي واس

جميع البمداف  يشمؿ ال ينحصر في بمد او طائفة، بؿ، فيو تميز بشموليتوم السرياني
 الثقافات لعربية والطوائؼ الشرقية، وىو ال ينحصر في ثقافة معينة، بؿ يستقي مفا

 ة. لذلؾية، ال بؿ مف االرمنية والالتينيفارسالو سريانية القبطية و اليونانية و ال ياالسابقة، من
 (55) .الوجوه تراثا شامال، متعدد اصبح

 الطابع ادلسكٌني للفكز العزبي ادلسيحي -3
اىمية المغة ، عبر اف التراث العربي المسيحي وحد بيف المسيحييف الشرقييف

بينيـ في القرنيف الرابع لقد اختمؼ المسيحيوف فيما ، العربية في توحيد المسيحييف العرب
عقائديا وثقافيا. وكاف المعمـو اف ليذا االنقساـ  والخامس، وانقسموا الى طوائؼ مختمفة
االنقساـ بولقد لعبت الثقافة دورا ىاما  وفمسفية. اسبابا عديدة: منيا سياسية، ومنيا ثقافية

ة، والمغة السريانية، المغة اليوناني في القرف الخامس وما بعده، اذ كانت لكؿ طائفة لغة:
واصبح المسيحيوف يكتبوف  الثقافات المحمية، لتزدىروالمغة القبطية، والمغة االرمنية. 

المشتركة بينيـ جميعا،  كؿ واحد منيـ بمغتو القومية، بعد اف كانت اليونانية ىي المغة
واالرمني، عالوة  واف كانوا سريانا او اقباطا او ارمف. فازدىر الفكر السرياني والقبطي

كانت مف  عمى الفكر اليوناني البيزنطي. وكانت نتيجة ىذا االزدىار تالشي الوحدة التي
 قبؿ، وانقطاع الصمة بيف الفكر المسيحي الخمقيدوني والفكر المسيحي الالخمقيدوني.

(57) 
 الرتاث العزبي ادلسيحي -4

ميزة  ىذه، و ةمسيحي عمى فكر الىوتي وضع في بيئة غير ىذا التراث يشتمؿ
 بيئة التراث العربي تراث وضع في الف وذلؾاىـ خصائص ىذا التراث،  مف قد تكوف
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ايمانو في بيئة  عف اسالمية. فاف ىذا التراث قد يكوف الفكر المسيحي الوحيد الذي عبر
 غير مسيحية، وحاوؿ اف يقدـ مفيـو االيماف المسيحي لغير المسيحي.

 ذلؾ اف المسيحي عندما يخاطب مسيحيا اخر، او عندما يؤلؼ كتابا معنى
عف نعبر ال يستطيع اف ينسى اننا نعيش في بيئة غير مسيحية واف عمينا اف  الىوتيا،

 غير المسيحي. يفيميا ايماننا بطريقة
ال سيما  ،ايمانيـعف اف المسمميف كانوا دوما يطالبوف المسيحييف بتبرير  فضال
بيف المسيحييف والمسمميف، عمى نحو ما كانت عميو الحاؿ في  تقارب ؾاذا كاف ىنا

يمعبوف دورا ىاما في بناء الحضارة العربية.  المسيحيوف العصر العباسي عندما كاف
ال سيما عمى "مفيومة، تعتمد اساسا عمى العقؿ  بأساليب ايمانيـ فاضطروا الى عرض
الكتاب المقدس واقواؿ اآلباء(، واحيانا عمى " النقؿ ، ثـ عمى(54) "منطؽ ارسطو وفمسفتو

ـ تيالتي عاش فييا المسيحيوف ساعد البيئةأف  القرآف الكريـ وعمى االخبار واالحاديث.
فاضطروا الى اف يستعمموا  الف المسيحييف ـ،نيعمى التفكير، وعمى التعمؽ في ايما

كانوا ائمة الفكر في . و الفكر ـ مع غير المسيحييف، وىو سالحتيسالحا واحدا في عالقا
والعربية. فكاف ليـ  والفارسية، العصر العباسي االوؿ تثقفوا بالثقافة اليونانية والسريانية

 آفاؽ لـ تكف لغيرىـ مف المفكريف، فكانوا مف ناحية اقمية عددا، وىـ ائمة الفكر ثقافة.
 ادلبحج الخاني

 لٌيس شيخٌ ًحتزيف الرتاث اإلسالهي
لجية أو رأي. لكف ىناؾ فئة مف الباحثيف ال يستطيعوف  الباحثيف قد ينحاز

يعجبيـ مف المصادر الرئيسية.  السيطرة عمى انحيازاتيـ، فتراىـ يحرفوف ويحذفوف ما ال
المتوفي سنة "أحد ىؤالء، كما تشير المصادر التالية، ىو األب المسيحي لويس شيخو 

 رح ما قاـ بو مف تحريؼ:. لقد وجدت ىذا المقاؿ الذي يحذر مف شيخو ويش"ـ5472
ولئف انتبو العمماء والعارفوف بما فعمو شيخو مف حذؼ اآليات واألحاديث النبوية فقد ال 
ينتبيوف إلى شيء آخر، وىو ذلؾ الدس والمسخ الخفي الذي قمما يتفطف لو إال بالصبر 

مف  كؿ ما خرجو  ،أماـ األسفار التي بعثيا شيخو ناوالفحص ومراجعة األصوؿ، ولذا فإن
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عمى إعادة ما  وىناؾ دعوةلو عالقة بإرثنا اإلسالمي والعربي، وذلؾ لما بيف أصابعو، 
خوانو اآلباء اليسوعيوف مف  ، ومقابمتو عمى أصولو الصحيحة التراثنشره لويس شيخو وا 

 (53) األولى، فإف ىؤالء قـو ال يوثؽ بنقميـ، لتالعبيـ وتعصبيـ وتحريفيـ.
المحاورة "ظت تحريؼ شيخو لنص مخطوط بية الحىناؾ أيضا مصادر غر 

. فقد اكتشؼ أحد الباحثيف في جامعة "خميفة الميدي وطيماثاوس الجاثميؽالدينية بيف ال
أوىايو أف شيخو قد أزاؿ بعض الجمؿ التي تحتوي عمى تعظيـ واحتراـ لمرسوؿ محمد 

 (51). وسمـ( مف كالـ طيماثاوس)صمى اهلل عميو 
 ًكتابات لٌيس شيخٌاًال: النصارٍ العزب 

شيد العصر الحديث في نيضتو األدبية جماعة مف النصارى العرب الذيف 
اتجيت جيودىـ إلى خدمة المغة العربية، في مفرداتيا وأدبيا، وفي بعث جممة مف 

ف كاف الباعث لكثير منيـ في تمؾ  دفائنيا وكنوزىا الخطية. وىؤالء القـو النصارى وا 
براز األعماؿ قوميا محضا، إال  أنو وجد فييـ مف كاف ىمو الدعاية إلى نحمتو، وا 

نصوصيا وآثارىا ومآثرىا، زعموا، وأضافوا إلى ذلؾ سيئة أخرى، ىي الطعف في 
، ولـ يقصر ىؤالء )ص(اإلسالـ والغض مف القرآف والقدح في شخص النبي محمد 

إلسالـ المتعصبوف جيودىـ عمى خدمة آثارىـ النصرانية فحسب، وال جعموا عداءىـ ل
ىا إال مف شاء مف أبناء ممتيـ، ولكف أورجالو في كتب خاصة ألفوىا استقالال، ال يقر 

إلى مصنفات العمماء المسمميف بدعوى طبعيا ونشرىا في الناس، فعبثت  امتدت أيدييـ
 (51) بيا تمؾ األيدي ومسختيا وحرفتيا، أقبح مسخ وتحريؼ عرفتو القروف.

نتناولو ويأتي في الطميعة مف ىؤالء النصارى األب لويس شيخو اليسوعي، وىو الذي 
 فمف ىذا الرجؿ؟ وما موقفو مف المسمميف وتراثيـ؟في متف ىذا البحث، 

الحالية  الكنائساف العودة الى مثؿ ىذا التراث ليو حافز لمالقاة احتياجات 
اب المسيحي يا تأتي اىمية الكتوفي مقدمت ي.الثقافي والفكر  في التراث والمتمسكة

ديمومة  المشرقي عريؽ وأصيؿ، ولكنو بحاجة الى والنتاج الفكري االصيؿ. اف تراث
اف ، و تطمبات الجديدة في ظروفنا الراىنةالحيوية والتجدد والخمؽ واالبداع لخدمة الم
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والتأليؼ والنشر، وبالرغـ مف نشاطيا المتنامي في العقود  حركة الترجمة والبحث
احتياجات. وىذا ما يدعونا الى  االخيرة، ال تزاؿ محدودة اذا ما قارناىا بما يستجد مف

 المكتبة المسيحية العربية بما يمزميا ألثراءمضاعفة الجيود، واتخاذ المبادرات العممية، 
ونا ثقافيا ال يمكف مف وسائؿ فكرية متنوعة تسند مسيرتنا المسيحية، وتعطييا مضم

دور نشر وتوزيع متخصصة تنسؽ في  فيحاجة ضرورة فضال اف ليا و. االستغناء عن
 (52) .أغمب البمدافما بينيا لبعث الحركة الفكرية المسيحية في 

 الكنيسة غناه، واعتبره ثروةالفاتيكاني الثاني، واشاد بالتراث الذي اشار اليو إف 
تستضيء التي عبر مختمؼ الكنائس المشرقية  التراث حي ازاؿ ىذيوال  ،باسرىا

 ة. والحضارية الحالي والفكرية حديات الثقافيةالت لمواجية وتضيء، وتجد فييا حافزا
لـ يتوقؼ في وقت مف االوقات، بؿ احتفظ  لمكنائيالتفاعؿ الحضاري  اف

العديد مف  عمىالتاريخية المتعاقبة التي مرت  والمراحؿ بحيوية متجددة عبر االجياؿ
الفتح  بعدالكنائس  بياشارة الى الحيوية الثقافية التي امتازت وىنا ال بد مف اال المدف،

، بؿ راحت ذىبالعربي، حيث لـ تقؼ الكنائس الشرقية المختمفة متفرجة، سجينة ماض 
المغة  بعدىا ة. فدخمت، وفؽ الظروؼ الثقافية الجديدذلؾعف  لمتعبير تعمؿ جاىدة

اغمب نجحت وقد . واليومية والفكريةالطقسية  مختمفة منيا:العربية تدريجيا في مجاالت 
 ة التاريخية بنجاح، بالرغـ مف جميع الصعوبات والعقبات،في اجتياز العتب الكنائس

اوراؽ اعتمادىا، واصبحت جزءا ال ينفصؿ عف المسيرة الحضارية في ىذه  اكتسبتو 
في الشرؽ باتخاذ المغة العربية كأداة تعبير في  السرياليوفيكتؼ  لـالبقعة مف العالـ، 

ذلؾ الى االىتماـ بالشأف الثقافي  تعدوا اليومية، بؿ تيـطقوسيـ وثقافتيـ ومعامال
 لمحضارة لـ يقؼ المسيحيوف متفرج يف ازاء التبمور التدريجيو والحضاري العاـ. 

و التأليؼ، خالقيف العربية، بؿ اسيموا فييا مساىمة فعالة، سواء عف طريؽ الترجمة ا
نموذجا حضاريا نفخر ، لتعد المسمميفاخوانيـ الحضاري مع  لمتعاوف بذلؾ صيغة رفيعة

ىو التعاوف الذي ادى الى تفتح  ىذاورة مف الصور المشرقة لمعيش مع بو بحؽ، وص
 (53) ة.ية بديناميتيا وغناىا لقروف عديدحضارة عربية اصيمة مدت الثقافة االنسان
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تراث الثقافي الواحد الذي ساىـ الطرفاف الدينياف في بمورتو، والذي نشأ ال وبذلؾ
المسيحية واالسالـ في بالدنا حقيقة واقعة في  بيف جعؿ التعاوف والتالحـ الحضاري

 ه. ومعتقد إليمانوامانة كؿ طرؼ 
ومف آثار تعصبو أنو جعؿ جميور الشعراء الجاىمييف نصارى، وصنع في ذلؾ 

يجمع شعرىـ وأخبارىـ سماه "شعراء النصرانية في الجاىمية"  ،عدة أجزاء مفكتابا 
، إذ ليس الشعراء الجاىميوف حوؿ ىذا الموضوعمغالطة  ألنو يعداإلشارة إليو,  وخالؿ

كميـ عمى ديف واحد، ولقد خالؼ لويس شيخو في وجيتو تمؾ جماعة مف األدباء 
حؽ قديـ، واالعتراؼ بو أف يكوف فييـ نصارى معاصريو، ألف ال بأسوالمؤرخيف، وال 
. (54) كتاب دواويف شعراء النصرانيةفي  فنديؾ: دإدوار ومف ذلؾ ما قالو  شرؼ وفضيمة،

أشعار شعراء النصرانية في أياـ الجاىمية، وىو مجموع يعوؿ عميو  ىذا الكتاب ويتضمف
 في بابو، ولو أف الجامع عّد مف النصارى كؿ شاعر لـ يثبت إشراكو

، فإذا ىو ليذا سمعنا بكتاب شعراء النصرانية فاستقدمناه وقاؿ ماروف عبود:
ذا كؿ مف عرفناىـ مف شعراء جاىميف قد خرجوا مف العالمة الجميؿ "لويس شيخو " وا 

 .كاف التعميد بالماء فإذا بو قد صار بالحبر تحت سف قممو نصارى.
ومف مالمح تعصب شيخو أنو حيف كتب تاريخ اآلداب العربية جعؿ يبرز 

النصارى مشيدا بيـ في شتى األقطار، وفييـ مف ال يستحؽ أف يوصؼ بالكتابة  أدباء
وال بالشعر، إنما غرض ىذا الرجؿ التكثر بجماعتو ليجعميـ طالئع النيضة الحديثة 
وروادىا، وأغمض عينيو عف عمماء اإلسالـ وأدار ليـ ظيره، فمـ يذكر منيـ سوى فئة 

أجاب  نية التي ساقيا، وحيف عوتب عمى ذلؾقميمة، تضيع في معمعة األسماء النصرا
وال ريب أف ىذا منو كذب، فإنو يقرأ الصحؼ .  (70) بأنو ال يعرؼ رجاؿ اإلسالـ

والمجالت العممية، ويطالع المصنفات العصرية، ويستبعد أف يخطئ سمعو دوي 
سيما أنو األسماء البارزة في أمة اإلسالـ ، كما أف بإمكانو السؤاؿ والبحث والتنقير، ال 

ومف أثار تعصبو حممتو الظالمة عمى العالـ المغوي األديب  الموصوؼ بالبحاثة المطمع.
حيف اعتنؽ اإلسالـ وخمع النصرانية،  (ىػ5403سنة )أحمد فارس الشدياؽ المتوفى 

فكاف شيخو يعرض بو، ويغمز مف قناتو، ويسميو الضاؿ ويسوؽ شعرا في ىجائو، ثـ 
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 -بعثا عف طمعو بالمناصب واألمواؿ، وىداه تعصبو بأخرة يجعؿ اعتناقو لإلسالـ من
إلى أف يدعي أف الشدياؽ تقيقر عف دينو اإلسالـ إلى النصرانية عند  -أعني شيخو

 (75) .وفاتو
لـ يذكر ىذا الخبر سوى إذ ، مف خالؿ بعض اآلراء كذب مكشوؼيعد  وىذ

مجاىد في كتابو ستاذ زكي محمد شيخو متفردا بو، وقد رد عميو ودحض زعمو األ
، وأفادنا ماروف عبود وىو مف أكثر الناس إعجابا بالشدياؽ (75)" األعالـ الشرقية"

جالال لو، واطالعا عمى أخباره أنو زار ضريح الشدياؽ ورأى فوقو ىالال، وتمؾ عالمة  وا 
، ولو كاف نصرانيا لنصب فوقو الصميب.  صريحة بأف صاحب الضريح مسمـ عند القـو

، وألف أبغض العرب ألف نبي اإلسالـ عربي، إذ بغضو لإلسالـلويس شيخو  وبالغىذا 
لذا مضى وحمموا رسالتو إلى العالميف،  العرب ىـ الذيف آزروا اإلسالـ في أوؿ أمره،

وييمزىـ ما استطاع إلى حؽ العرب في مدنيتيـ، ويخمؽ ليـ المثالب،  بتجاىؿشيخو 
بمويس شيخو أنو كمؼ مغـر بما أبدعتو ظف طائفة ممف أعجبوا تو .  (77) ذلؾ سبيال

عموـ العربية وآدابيا، وأف إعجابو الشديد ىو الذي دفعو إلى الالحضارة اإلسالمية مف 
حيائيا، ونشرىا بيف الناس.  طبع الكتب العربية وا 

الحؽ الذي ال خفاء بو أف لويس شيخو إنما عمد إلى عمى ضوء ذلؾ أرى، 
، ألنو سو، وىو أف ينفث مف خالليا سمومونشر كتب المسمميف لغرض خفي في نف

واثؽ مف أف تمؾ الكتب سيكوف ليا رواج في سوؽ المسمميف، أما مصنفاتو فمف تعدو 
ذا نظرت إلى عممو ف في الغالب محيط قومو وأبناء بيئتو. ي إحياء الكتب العربية وا 

بطباعة كتاب  نو شرع بادي الرأي، فإأنو استيمو استيالال أسود صارخا، يبدوا اإلسالمية
وماذا فعؿ؟ لقد حذؼ منيما اآليات  لمثعالبي "لميمداني" و"فقو المغة "األلفاظ الكتابية"

القرآنية واألحاديث النبوية، فالحظ عميو ذلؾ العمماء وأرباب الفكر والعارفوف مف عمماء 
المشرقيات المستعربيف، فاضطر بعد إلى الرجوع عف ىذه الطريقة في الكتب التي 

 (74)ا مف أسفار العرب.أحياى
ولئف انتبو العمماء والعارفوف بما فعمو شيخو مف حذؼ اآليات واألحاديث  

النبوية فقد ال ينتبيوف إلى شيء آخر، وىو ذلؾ الدس والمسخ الخفي الذي قمما يتفطف 
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أماـ أولئؾ األسفار التي بعثيا  والفحص ومراجعة األصوؿ، ولذا فإفلو إال بالصبر 
مف كؿ ما خرج مف بيف أصابعو، مما لو عالقة بإرثنا اإلسالمي  واتسعب ري فيياشيخو 

خوانو اآلباء اليسوعيوف مف  الى ودعا العديدوالعربي،  إعادة ما نشره لويس شيخو وا 
تراثنا، ومقابمتو عمى أصولو الصحيحة األولى، فإف ىؤالء قـو ال يوثؽ بنقميـ، لتالعبيـ 

 (73) وتعصبيـ وتحريفيـ.
 اذلذف هن دراسة الرتاث العزبي ادلسيحيحانيا: 

اف التراث العربي المسيحي واسع جدا، كما قمنا في البداية، اذ يتضمف عشرات 
سبباف يدفعاف الى دراسة ىذا التراث، او ىدفاف يحثاف  . وىناؾتالمؤلفااآلالؼ مف 
 (71) عمى احيائو:

 حقايف -اذلذف االًل: اجتواعي 
 متييش العزًبة عن االسالمهشكلة اجتواعية دينية:  -1

وربما  ،ة العربية تعني الحضارة االسالميةاف الحضار  يؤكد مجتمع المسمميف،
ب. وقد ىذه البالد، او اجانب، او غير عر عمى  دخالءاعتبر بعضيـ المسيحييف 

الى  فيمجؤوفعرب، البعض مف الكثير مف المسيحييف، ويرفضوف القوؿ بالرأي  يوافقيـ
لخ.(. وكأف العروبة ترتبط بديف ما، او ا والمارونية )القبطية واالشورية القوميات االخرى

او يتناسوف اف المسيحييف في بالدنا كانوا عربا  ينسوف ىؤالءكما أف . مفيوـ عرقيب
استعرب  كما قبؿ نشأة االسالـ، واف غير العرب منيـ استعربوا منذ الؼ سنة،

وانما  ،جنس او عرؼ، وال تشير الى ديف لى. فالعروبة ال تشير االبالدالمسمموف في 
 مشتركة وتاريخ مشترؾ ومصير مشترؾ. وحضارة تشير الى ثقافة
الساحقة مف المسمميف ىـ مف غير العرب، اذ اف المسمميف العرب  االغمبيةإف 

ة عددا ىي واف اكبر الدوؿ االسالمي المسمميف، قمة بيف مسممي العالـ، حسب تقدير
اف نساوي  يمكننا ؿ اندونيسيا وبنغالديش والباكستاف واليند، فالدوؿ غير عربية، امثا

بيف االسالـ والعروبة، ومف ناحية اخرى ال يمكننا اف نساوي بيف العروبة واالسالـ، الف 
ب. وعندما نقوؿ "عرب" في مصطمحنا، ال يستياف بو مف المسيحييف العر  عددا ىناؾ
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العرب سبقوا المسمميف العرب، اذ اف  ييفالمسيح فيـ مف ينطقوف بالمغة العربية، واف
 .الرسؿ مذكوروف في اعماؿ إنيـوجودىـ يؤكد منذ القرف الرابع، فضال مف 

ليست المغة : يفور طو حستيف. يقوؿ الدكالعربية ليست خاصة بالمسمم فالمغة
. وما نيـميما تختمؼ اديا ،نياالعربية لغة المسمميف وحدىـ، ولكنيا لغة الذيف يتكممو 

الوحدة المصرية  مف مقومات مقوماوما دامت المغة العربية  مصرييف، داـ االقباط
وال بد مف اف  ،المسمموف كما يتثقؼ االقباط، مف اف يتثقؼ بدوالوطف المصري، فال 

 (71) .مف المسمميف الديف يتثقؼ رجاؿ الديف مف االقباط، كما يتثقؼ رجاؿ
"الرد عمى  في 331نة قبؿ سكتب ابو عثماف عمرو بف بحر الجاحظ 

كاف فييـ، لممؾ الذي قموب دىماء العرب عمى النصارى ا "وعطؼ النصارى"، قاؿ:
واف فييـ عربا كثيرة، واف ، قائما ممكا فييا ثـ رأت عوامنا اف ،والقرابة التي كانت ليـ

 منيـف إ .ومنجميف بنات الروـ ولدف لمموؾ االسالـ، واف في النصارى متكمميف واطباء
 .والصيارفة والعطاريف، ،، وفراشي المموؾ، واطباء االشراؼالسالطيف تابك

نحف  لماذاعمى ضوء ذلؾ ترؾ ىناؾ تساؤؿ عف بعض المسيح ىو: 
المسيحيوف، نتسمى بشتى االسماء ما عدا االسـ الوحيد الذي ينطبؽ عمينا؟ لماذا نقوؿ 

ال نقوؿ الى الكنيسة العربية؟ الى الكنيسة القبطية او المارونية او الكمدانية و  ننتمي اننا
وؿ اف ننسى اف االسالـ وكأننا نحا االسالـ، فكؿ طائفة تسمي نفسيا باسـ سبؽ

 رناق موجود، واف الدعوة االسالمية قامت في بالدنا منذ اكثر مف اربعة عشر
 (72).ىجريا

، ىدؼ اجتماع ثقافيىو  ،االوؿ مف احياء التراث العربي المسيحي اليدؼإذف 
ا. وال سيما في اىـ مراحمي ،في بناء الحضارة العربية المسيحييف عمى ابراز دوريقوـ 

نصؼ الثاني مف وال عشر أي في العصر العباسي االوؿ، وفي مطمع القرف الثامف
 :محددة منيا وعميو ينتج ذلؾ جوانب ."عصر النيضة"القرف التاسع عشر 

كانت صعوبة ىذا  ميما، تمييز الحضارة العربية عف الحضارة االسالمية ةضرور   -أ 
عربية لست حضارة اسالمية، واال لسميت "حضارة ز، فالحضارة الالتميي
كاف الطابع  مسيحية ييودية، واف اسالمية إف الحضارة العربية ة".اسالمي
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 واف ية،ا، كما اف الحضارة االسالمية عربية وغير عرباالسالمي غالبا عميي
 ا. الطابع العربي غالبا احيانا عمييكاف 

دراسة التراث  عبرما نرمي اليو  اف، جعؿ المسيحييف العرب يعتزوف بعروبتيـ – ب
 بتراثيـ وف بعروبتيـ ويفتخروفالمسيحي، ىو جعؿ المسيحييف يعتز  العربي
 العربية، وقد يساعدىـ عمى ذلؾ اكتشاؼ دورىـ في بناء تمؾ الحضارة ،العربي

العباسي االوؿ ببغداد، وفي مطمع القرف  العصر ا: فيال سيما في اىـ مراحمي
 الثامف عشر بحمب، وفي النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر بمبناف

 (73). ومصر
مجتمع بشري ناىض  كؿ، تكامؿ المسمميف والمسيحييف في بناء الحضارة العربية -ج 

 عميو ، ويحافظستمراريةاالح. فالتأصؿ يضمف يف: التأصؿ والتفتمقوميقوـ عمى 
د المستمر والصمة والتفتح يضمف لو التجد ،مف االنحراؼ والضياع الذاتي

اف يضمنوا عامؿ التفتح عمى الحضارات  المسيحفعمى  ي. بالعالـ الخارج
وكما فعموا في  اليونانية، االخرى، كما فعموا اياـ العباسييف بالنسبة لمحضارة

العربية "سابع والثامف عشر اذ اطمعوا الغرب عمى حضارة الشرؽ قرنيف الال
، وكما فعموا في اواخر القرف التاسع عشر ة"والمسيحي االسالمية والسريانية،

 .عشريف بالنسبة لمحضارة االوروبيةواوائؿ القرف ال
 اذلذف الخاني: القيام بنيضة دينية

اسيـ المسيحيوف العرب دوما في كؿ فترة اسياما بالغا، واليوـ الكنائس بحاجة 
ماسة الى القياـ بنيضة فكرية وروحية، وىذه النيضة ال تتـ اال باالنفتاح عمى مطالب 
عصرنا مف ناحية، وبالعودة الى اصولنا وجذورنا الثقافية القديمة )اليونانية والسريانية 

والعربية المسيحية مف ناحية اخرى. وفي الواقع انيـ منفتحوف ، …(والقبطية واالرمنية
عمى العالـ المعاصر نسبيا، وعمى الثقافات القديمة الى حد ما، غير انيـ لـ يكتشفوا 
بعد الثقافة والتراث العربي المسيحي، فيو االىـ ألنو االوسع واالقرب الييـ ومف شأنو 

فة. رغـ أف ىناؾ مف يعتقد اف التراث اف يغذي واقعيـ وينتقؿ بو الى مراحؿ مختم
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العربي ما زاؿ مجيوال، وىناؾ مف يحاوؿ اف يقفز فوؽ الفكر العربي ليصؿ الى الفكر 
السرياني او القبطي او اليوناني، وكأنيـ يحاولوا اف يتجاىموا االسالـ والحضارة 

اىماؿ ىذا االسالمية لينسوا مشاكميـ اليومية، اال اف ىذا التجاىؿ يفقد الشخصية. و 
لتراثنا العربي المسيحي، ىو في غاية الخطورة، ومف نتائجو اف المسيحي العربي اصبح 
غريبا في بمده ووطنو. فالمعاىد الالىوتية تدرس ال ىوتا غربيا نشأ وترعرع في بيئة 
بعيدة عف بيئتنا. ال بؿ غالبا ما يدرس ىذا الالىوت بمغة اجنبية، كأف المغة العربية 

لمتعبير عف المفاىيـ الالىوتية المسيحية، ىناؾ عممية اغتراب فكري، غير صالحة 
فنحف ازاء عممية اغتراب، لماذا ننظر دائما الى الغرب عندما نحتاج الى ما يخص 

ليس لنا  فكرنا وتفكرينا المسيحي؟ سبب ذلؾ بسيط، ألننا انقطعنا عف تراثنا فظننا اف
 (74) تراث.

المسيحي واحيائو سوؼ يربط الطوائؼ المسيحية إف العودة الى تراثنا العربي 
بعضيا ببعض، ويعيدىا الى االصؿ المشترؾ، فالفكر المسيحي في شرقنا اليوـ مشتت 
ومبعثر، في حيف أننا بأمس حاجة الى جمع الشمؿ. ولو تسيـ جميع الطوائؼ في 

ة ما لـ احياء التراث العربي المسيحي المشترؾ، وفي اغناء ىذا التراث العربي بترجم
 يترجـ مف التراثيات القديمة "اليونانية والسريانية واالرمنية والقبطية".

 احلزكة الفكزية السزيانية:
، وبمحبتيـ المغة والفكر السرياف منذ فجر المسيحية بمحبتيـ العمـ اشتير

والتجارة في ذلؾ الزماف، وكاف العصر الذىبي لمثقافة السريانية  اليونانية لغة الثقافة
الدينية والمدنية قد بدأ في القرف الرابع لمميالد وامتّد حتى القرف التاسع، ثـ بزغ ثانية في 

كر السرياني القرنيف الثاني عشر والثالث عشر، وفي ىذه الفترات ساعد ازدىار الف
كمغة وثقافة وشعب ىو ص مف نير البيزنطييف كدولة مستعمرة ال الشعور بضرورة التخم

الشعب السرياني الذي كاف خميطًا مف سّكاف البالد األصمييف ومف أ مف جزء ال يتجز 
الجاليات اليونانية، ففي ذلؾ العيد ومنذ القروف االولى لمتاريخ المسيحي، يوـ ازدىرت 
الحياة الرىبانية، وجد في جوار أنطاكية أديرة عديدة مجاورة لبعضيا كاف يقطنيا رىباف 
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جد في دير واحد رىباف أديرة لمسرياف أيضًا. بؿ و  كانت لغتيـ اليونانية، وبالقرب منيا
ا شيد ثاودوريط أسقؼ ي بعضيـ باليونانية واآلخروف بالسريانية، كممف الكنيستيف يصم
 (40) ".األخبار الرىبانية"قورش في مؤلفو 

وقد أسس السرياف في كؿ مدينة أو قرية استوطنوىا مدرسة أو أكثر حتى بمغ 
لنيريف وحدىا زىاء خمسيف مدرسة مف أرقى المدارس عدد مدارسيـ في ما بيف ا
السيد أحمد أميف قائاًل: كاف لمسرياف في ما بيف  الباحثواوسعيا، وبيذا الصدد كتب 

وكانت ىذه المدارس … النيريف نحو خمسيف مدرسة تعمـ العموـ السريانية واليونانية
الكتب المترجمة في يتبعيا مكتبات، وكاف في األديار السريانية شيء كثير ال مف 

اآلداب النصرانية وحدىا بؿ مف الكتب المترجمة عف مؤلفات أرسطو وجالينوس 
السرياف الثقافة  ونقؿألف ىؤالء كانوا محور الدائرة العممية في ذلؾ العصر.  ،وأبقراط

 (45) .اليونانية إلى االمبراطورية الفارسية ثـ إلى الخالفة العباسية
بيف النيريف نحو خمسيف كاف لمسرياف في ما العالمة جرجي زيداف:  وقاؿ
ـ فييا العموـ بالسريانية واليونانية، أشيرىا مدرسة الرىا وفييا ابتدأ السرياف مدرسة تعم

موىا أخذوا في نقميا إلى وبعد أف تعم ،ة أرسطو في القرف الخامس لمميالديشتغموف بفمسف
 (47). ط القرف المذكورواسلسانيـ، فنقموا المنطؽ في ا

غيرىا وقد نشر بعضيا في وكذلؾ مقوالت أرسطو لفرفوريوس وكتاب النفس و 
سريف عمى الفرات بتعميـ السابع لمميالد اشتيرت مدرسة قن وفي أوائؿ القرف ،عيد قريب

ج فييا جماعة كبيرة مف السرياف، وفي جممتيـ اليوناف بالمغة اليونانية، وتخر  فمسفة
ف مف ة والرياضيات والالىوت، ولما تمكفقد انقطع فييا لدرس الفمسف األسقؼ سويرس

، نقؿ بعضيا إلى السريانية وال تزاؿ بعض ترجماتو في الفمسفة محفو  ظة في تمؾ العمـو
يا بعده تمميذه يعقوب الرىاوي واضع عمـ النجوـ السرياني، المتحؼ البريطاني. وقد أتم

وس جيورجيوس المعروؼ بأسقؼ العرب وأثناسيوس البمدي، ومف تالمذة أثناسي
( فقد ترجـ بعض كتب أرسطو. واشتغؿ جماعة آخروف في ترجمة كتب 271)ت

 (44) .ماوغيرى وفيثاغورسأفالطوف 
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 واشتغؿ السرياف أيضًا في الكيمياء والحساب والرياضيات فضاًل عف اشتغاليـ
النحو عف اليوناف  والمشيور أنيـ اقتبسوا قواعد ،في لغتيـ وضبط قواعدىا وحركاتيا

وحركات أحرفيـ عبارة عف أحرؼ يونانية صغيرة توضع فوؽ الحروؼ أو تحتيا. وقد 
استغرقوا في آداب المغة اليونانية وشعرىا فترجموا األلياذة واالوذيسة إلى لسانيـ: 

منيا إال بيتاف. ويقاؿ  ـ، وقد ضاعت الترجمة ولـ يبؽ321 ترجميا ثاوفيؿ الرىاوي سنة
ضبط  اإللياذةا أراد مترجـ لحروؼ اليونانية مكاف الحركات لميوا الستخداـ اأنيـ تنب

  .تقوـ عندىـ مقاـ الحركات وذلؾ غير النقط التي كانت .األعالـ اليونانية فييا
 اخلامتة

عندما انقسمت الكنيسة المسيحية في منطقة الكرسػي األنطػاكي إلػى معسػكريف، 
وجمس عمى الكرسي بطريركاف، لـ يحدث ذلؾ عمى أساس عقائػدي فقػط بػؿ أيضػًا اتخػذ 
الطػػػػابع القػػػػومي والمغػػػػوي، ومػػػػع ذلػػػػؾ فػػػػإف كمتػػػػا الفػػػػرقتيف كانتػػػػا تضػػػػماف مػػػػف اليونػػػػانييف 

بػػة المغػػة السػػريانية فػػي قمػػوب السػػريانييف والسػػريانييف معػػًا، وعمػػى العمػػوـ فقػػد تقػػوت مح
الرافضيف مجمع خمقيدونية كمػا شػعروا بضػرورة الػتخمص مػف نيػر االسػتعمار البيزنطػي، 
وطفقوا يقيموف بطاركتيـ عمػى الكرسػي الرسػولي األنطػاكي مػف السػريانييف بنػي جنسػيـ، 

وقػػتميـ، وىػػػـ يدىـ بػػؿ ومطػػاردتيـ وتشػػر  االضػػػطياد،فػػي أسػػاليب  والتفػػنفوكػػاف الخنػػاؽ 
  كًا بعقيدتيـ الدينية وتقاليد آبائيـ ولغتيـ القومية وتراثيـ السرياني العريؽ.يزدادوف تمس

، فنقمػػوا الثقافػػة اليونانيػػة الفكريػػةاألىػػـ فػػي قيػػاـ النيضػػة  مسػػريانييف الػػدورلوكػػاف 
ف إلػػى الشػػرؽ، فبعػػد أف كػػاف السػػرياف قػػد نقمػػوا مػػف اليونانيػػة إلػػى السػػريانية مػػا احتػػاجوه مػػ

العموـ الفمسفية لتقوية قواعد الػديف المسػيحي المبػيف، نقمػوا بإيعػاز مػف الخمفػاء العباسػييف 
فػػي بغػػداد مػػف اليونانيػػة إلػػى السػػريانية فالعربيػػة سػػائر العمػػـو مػػف طػػب، وفمػػؾ، وكيميػػاء 

 .وغيرىا
 ادلصادر

، 5454، 5الدكتور جورج بوست، قاموس الكتاب المقدس، تحت لفظة آراـ، بيروت: مج - 5
 .51ص

 .5430لويس شيخو، األعالـ، خير الديف الزركمي، - 7
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