
 
 
 
 

وعن""د انتش""ار اإلس""الم ف""ي ب""الد الراف""دین وس""وریا وفلس""طین انتش""رت اللغ""ة العربی""ة فیھ""ا 
كونھا لغة القرآن الكریم ، فانحسرت اللغة اآلرامیة الس""ریانیة وتراجع""ت تراجع""اً ش""دیداً ، وحل""ت 
العربی""ة محلھ""ا لغ""ة رس""میة ومحكی""ة ، وبقی""ت اآلرامی""ة الس""ریانیة مس""تعملة ف""ي كن""ائس الموارن""ة 

 م والسریان واآلثوریین والكلدان ومحفوظة عند علمائھم .والرو
وقد حصل مع تمادي األیام اختالف في اللفظ للناطقین باآلرامیة الس""ریانیة فانقس""مت إل""ى 
لھجت""ین ش""رقیة وغربی""ة. فالش""رقیة تع""رف بالكلدی""ة اآلثوری""ة، وھ""ي لھج""ة اآلث""وریین النس""اطرة 

غربیة فتعرف بالسریانیة وھي لھجة الموران""ة والس""ریان والكاثولیك الكلدان ، وھي األقدم ، أما ال
 االرثوذكس والكاثولیك حیثما وجدوا.

والبد لنا من اإلشارة إلى إسھام السریانیة وآدابھا في إثراء اللغة العربی""ة وتراثھ""ا الفك""ري 
فد والعلمي، السیما في العصرین األموي والعباسي. فقد كان للناطقین بالسریانیة دور كبیر في ر

الحضارة العربیة في مجاالت وعلوم شتى ، كالطب والفلس""فة والترجم""ة والفل""ك وعل""وم أخ""رى ، 
وقد برزت أسماء سریانیة كان لھا دور في نقل المعارف والعلوم إلى العربیة ، مثل آل بختیشوع 
 ، كبختیشوع بن جبرائیل وجبرائیل بن بختیشوع وابو سعید عبید هللا حفی""د بختیش""وع ویوحن""ا ب""ن

 بختیشوع بن جبرائیل.
وق""د تمی""ز آل بختیش""وع ف""ي الط""ب علم""اً وممارس""ة، وك""انوا یتقن""ون الیونانی""ة والعربی""ة 
والفارسیة فضالً عن لغتھم السریانیة. فكان جبرائیل طبیباً خاصاً للخلیفة العباسي ھارون الرشید 

ختیش""وع فق""د كت""ب ، كما وضع رسالة خاصة في المطعم والمشرب البنھ الخلیف""ة الم""أمون . أم""ا ب
مص""نفات أھمھ""ا رس""الة ف""ي ت""دبیر األب""دان وأخ""رى ف""ي الحجام""ة، وك""ان كاتب""اً ف""ي دی""وان الخلیف""ة 

 المقتدر . 
وك""ان ألب""ي س""عید عبی""د هللا آث""ار علمی""ة جم""ة مث""ل كت""اب ت""ذكرة الحاض""ر وزاد المس""افر، 

یوحن""ا ب""ن  وكتاب طب األخ""الق، وكت""اب مناق""ب األطب""اء، وكت""اب ن""وادر المس""ائل وغیرھ""ا ، أم""ا
 بختیشوع فقد نقل كتبا كثیرة من الیونانیة والسریانیة إلى العربیة.

ومن أعالم السریان  الذین  ساھموا ف""ي رف""د الحض""ارة العربی""ة ایض""اً آل م""ا س""ویھ، وم""ن 
أش""ھر أعالمھ""م أب""و یوحن""ا ماس""ویھ وأبن""ھ أب""و زكری""ا یوحن""ا ب""ن م""ا س""ویھ ال""ذي أش""تھر بالترجم""ة 

أبي أصیبعة أثنین وأربعین ب""ین كت""اب ومقال""ة، معظمھ""ا ف""ي الط""ب. وی""ذكر والتألیف. ذكر لھ أبن 
اب""ن جلج""ل ف""ي كتاب""ھ (طبق""ات األطب""اء والحكم""اء ) "ان ھ""ارون الرش""ید قل""د یوحن""ا ب""ن ماس""ویھ 

	اللغة اآلرامیة في العصر اإلسالمي



الس""ریاني ترجم""ة الكت""ب القدیم""ة مم""ا وج""د ف""ي أنق""رة وعموری""ة وس""ائر ب""الد ال""روم الت""ي فتحھ""ا 
 رجمة".المسلمون، فوضعھ أمینا على الت

كم""ا ك""ان آلل حن""ین دور عظ""یم ال یخف""ى عل""ى المعنی""ین بش""ؤون الت""راث والحض""ارة ، إذ 
أسھموا اسھاماً كبیراً في نشوء المعرفة وازدھارھا وتطویرھا ، ومن أش""ھر أع""الم ھ""ذه العائل""ة ، 

 م) ، وأبن"""""ھ أس"""""حق ب"""""ن حن"""""ین وأب"""""ن أخت"""""ھ حب"""""یش873        -810حن"""""ین ب"""""ن إس"""""حاق ( 
 ، فق""""""""""د نب""""""""""غ آل حن""""""""""ین ف""""""""""ي نق""""""""""ل الكت""""""""""ب الطبی""""""""""ةب""""""""""ن الحس""""""""""ن األعس""""""""""م  
 بالدرج"""""""""""ة األول"""""""""""ى ، ث"""""""""""م كت"""""""""""ب الفلس"""""""""""فة والفل"""""""""""ك والریاض"""""""""""یات وغیرھ"""""""""""ا ،  

وقد ُذكر أن حنین وحده ترجم ولخص وفسر أكثر من مائتي كتاب ومقالة ، ونقل إلى العربیة من 
، التش""ریح مؤلفات ابقراط وجالینوس، نذكر منھا: أس""باب األمراض،أص""ناف الحمیّ""ات األمزج""ة 

 للمتعلمین ، وغیرھا. 
أما أسحق بن حنین فان ترجماتھ تربو عل""ى الخمس""ین، فق""د نق""ل إل""ى العربی""ة م""ن مؤلف""ات 
أرسطو كتب الطبیعة، الحروف ، اإللھیات ، النفس واألخ""الق ، الك""ون والفس""اد ، كم""ا أن""ھ ت""رجم 

وغیرھا م""ن الكت""ب  ألقلیدس كتب األصول والتفسیر والنسب والفرضیات والبصریات والتحریر
 النافعة .

وترجم حبیش بن الحسن األعسم ألبقراط كتب العھد، األجنة، األھوی""ة ، المی""اه والبل""دان ، 
ونق""ل أیض""اً كت""ب ج""الینوس ، مث""ل كت""اب الن""بض الكبی""ر ، اخ""تالف التش""ریح ، من""افع األعض""اء ، 

 المدخل إلى المنطق ، قوى النفس ، وغیرھا. 
یان ال""ذین أث""روا الحض""ارة العربی""ة وك""ان لھ""م أث""ر ف""ي خدم""ة وھناك كثیر من اع""الم الس""ر

االنس""انیة ، ك""أیوب الرھ""اوي، ج""رجس اس""قف الع""رب ، الحس""ن ب""ن بھل""ول ، أب""ن العب""ري ، عب""د 
 یشوع الصوباي وأخرون.

أم""ا الی""وم ف""ان اآلرامی""ة الحدیث""ة ف""ي ب""الد الراف""دین تتمث""ل بالس""ریانیة الدارج""ة أو لھج""ة 
وریین وغالبیة الكلدان والسریان ، وھ""ي الت""زال متداول""ة ف""ي األوس""اط السورث ،وھي لھجة  اآلث

السریانیة . وھناك آرامیون آخرون ھم الصابئة المندائیون ال یزالون یستخدمون المندائیة ، وھي 
احدى اللھجات اآلرامیة، في اقامة ص""لواتھم وش""عائرھم الدینی""ة ، وم""ن أھ""م كت""بھم : الكن""زا رب""ا : 

 يیھی""ا : أي تع""الیم یحی""ى ، القلس""تا: أي كت""اب الم""دح ، س""درا دي ، دراش""ا د أي الكت""اب العظ""یم
 نشماثا : أي كتاب النفوس . 

ف"""ي م"""ا تق"""دم ق"""دمنا دراس"""ة لت"""اریخ للغ"""ة االرامی"""ة عب"""ر العص"""ور التاریخی"""ة ف"""ي ض"""وء 
المعطیات االثاریة والمصادر التاریخیة واوجزنا فیھا مراحل ظھور ھذه اللغة ومراحل تطورھا 

تشارھا وتفرع اللھجات منھا في بالد دالرافدین خاص""ة وف""ي البل""دان المج""اورة لھ""ا ث""م عوام""ل وان
 انحسارھا وبقاء بعض لھجاتھا المحكیة حیة الى یومنا ھذا .



 


