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 توطئة
 

 

سوة بكثير من الرسائل السريانية( ألم تحظ رسالة مارا بن سرافيون )  
ما تضمنته الرسالة من أفكار  رغمداب السريانية هتمام الباحثين في اآلأ

سالة مما عانته المنطقة نتيجة نفيسة وتربية صالحة وما عكسته لنا الر 
غريق والرومان والفرث ، أي ات الغزاة والصراع الدائر بين األلطموح

بمعنى آخر إن الرسالة كشفت لنا عن الفكر السياسي والقومي للمنطقة 
هذا فضال عن إن  ،ستقراران يطمح إليه حكام المنطقة من األوما ك

المسيحية والفكر الفلسفي  تحديد فترة الرسالة سيساعدنا في تحديد نشوء
 هناك .  

الة ) كما يقول شولتز( هي إضافة الى أن المعلومات المدونة في الرس
نها خالية من أي تزوير للحقائق ولهذا السبب هي جديرة مهمة أل 

بالتصديق . ويعتقد شولتز أن السبب يعود لعدم التأكد من دقة تاريخ 
 كتابتها .

دى حدود نشرها أو ترجمتها وبعض وكل ما قيل عن الرسالة ال يتع
األسطر القليلة عنها . ويعتبر اإلنكليزي وليم كيورتون أول من نشرها 

 spicilegiumم كمقالة في كتابه مقتطفات سريانية 1555سنة 

syriacum     وحدد كيورتن زمن كتابتها بين نهاية القرن األول
ة ساموس ، الميالدي ونهاية القرن الثاني بسبب ما قيل حول جزير 
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فيعتقد ان  sibytlinenإضافة إلى وجود عالقة مباشرة مع السيبليتين 
لى الكارثة إتاريخ كتابتها قد يكون مئة سنة بعد التاريخ أعاله ، إضافة 

م أي أحتالل مدينة شميشاط ) ساموسانا في  72التي وقعت في سنة 
ين النصوص الغربية ( ، ومن بعده أجرى االلماني شولتز مقارنة ب
 الرسالة الموجودة في كتاب كيورتون مع النسخة الوحيدة الباقية من 

 hs brit . muslcatalog 1154  لى نتيجة إولكنه لم يتوصل
ن الرسالة ناقصة ، فاستعان بكل من البروفسور نولدكه إويعتقد 

وفيلهاوزن وكشف شولتز عن النزعة الرواقية عند مارا وقدم ترجمة 
دراسة في مجلة جمعية االستشراق األلمانية  ألمانية للنص وجعلها

أن الوثنية كانت باقية في شميشاط  1تزويعتقد شول 365ص 51المجلد 
لى القرن الرابع الميالدي ، لذا فهو يحدد زمن كتابتها بعد القرن الرابع. إ

ريخ األدب السرياني . بمعنى اخر ويتفق معه روبنسن دوفال في كتابه تا
وقبله نشرها رينان في  د مارا بما ال يقل عن قرنين ،ن الرسالة كتبت بعإ

يضا لم تكن أن هذه الدراسة إسيوية حيث يقول عنها شولتز: المجلة األ
سيوية ن في مقاله المنشور في المجلة اآلناجحة . ويذهب رينا

ن النص مترجم عن نص إ( 32)السلسلة الرابعة المجلد التاسع عشر ص
ويعتقد  2ورتون وآخرين يعتبرونه نصا أصليا ان دوفال وكيأال إيوناني ، 

                                                           

1 -zdmg  vol.51    561ص 10مجلة الجمعية االستشراقية االلمانية ـ مجلد-
590 

 260روبنسن دوفال / تاريخ االدب السرياني ـترجمة االب لويس القصاب ص-2
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، ولعل السبب في نها كتبت في الربع األخير من القرن األول أخرون آ
عتقادهم أن سرابيون هو الرسالة كتبت بعد القرن الثاني إلن أعتقادهم إ

سارابتيون )مطران أنتيوخيا(. إال أن شولتز ينفي ذلك النه لم يجد ما 
فهو  . آما أسلوبها وكما يصفونه ،ئل المطران يؤيد ذلك في بقايا رسا

عن معنى واسع عميق دونما تردد  رصين ذات عبارات موجزة معبرة
 ضطراب وهي خالية من اإلسهاب .أو 
يضا يكتنفها الغموض . ولعلها كانت السبب في عدم أما شخصيته هي أ
ه نأهتمام الباحثين بها ، ويقول عنها دوفال في كتابه اآلنف الذكر ) إ

كان فيلسوفا وثنيا وكتب رسالة أو مقالة في القدر ..( وتعتبر رسالته 
نه أهذه األثر الوحيد لمارا والمصدر الوحيد حول شخصه التي ال بد من 

جتاز مرحلة الشباب ال بل قد طرق إن لم يكن قد اجتاز مرحلة الرجولة أ
 انه قد تجاوز الثالثين من العمر أي بمعنى آخر 
ه الرسالة عما بلوته في العالم، إذ أنني استقصيت حياة ) كتبت إليك هذ

 البشر فقدمت في العلم ....( 
تهامه في حركة إهذا المفكر الذي تحمل مسؤولية فكره من خالل 

في مدينة  سياسية مناوئة فزجه الرومان في السجن . ومن سجنه )
اه بنه سرافيون خطابه جوابا على الخطاب الذي تلقإرسل إلى أسلوقيا( 

نه كان واعظا أمن معلم ولده ومربيه . ومن خالل الرسالة يتضح لنا 
ه ، متأسفا بليغا غيورا وجه موعظته إلى بني شعبه من خالل رسالته هذ

كثر مما يتأسف على نفسه فيسدي إليهم ألما أصابهم من نكبات 
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غلب أنصائحه . لم يكن مواطنا اعتياديا بل كان وجيها سياسيا وثريا و 
ه كان مسؤوال أو واليا على مدينته شميشاط فخلعوه عن منصبه نأالظن 

بنه ليتثقف على أرسل أن لم يكن ذا جاه وثريا وسياسيا لما ا  وسجنوه . و 
يد معلم خاص ، حيث كانت العائالت الثرية في المنطقة )في زمن 

إرسال أبنائها ليتثقفوا في البالد التي تتكلم 3كتسبت عادةأالملكية( قد 
سكندرية أو بالد أيروت أو نطاكيا أو بأة غربي الفرات مثل اليوناني

اليونان نفسها. هذا ما سنالحظه من خالل الرسالة مدى تأثر الثقافة 
ستعمل السريان أالسريانية في سوريا الغربية حيث اليونانية في اللغة 

م ، ولكنها لم تكن لغة من جراء ذلك المصطلحات اليونانية في كتاباته
نما كان تعليمها قاصرا على طبقة المثقفين من األغنياء ا  التخاطب و 

( ))انه ـ 435-412أسقف الرها ) 4ذلك ما رواه مؤلف سيرة رابوال  ويؤيد
أي رابوال ـ تعلم اليونانية كسائر أبناء األغنياء في مدينته قنسرين (( . 

لغة أدبية لعدة قرون بعد  وقد ظلت اللغة اليونانية إلى جانب السريانية
 المسيح . 

عتقاالت على ا  ته مدينته من تخريب و قي  كما يشير مؤلف الرسالة إلى مال   
ن الغزاة كانوا يعاملوهم معاملة أيد الرومان . فزجوا بهم في السجن . و 

                                                           

  003ركة ـ ترجمة يوسف ابراهيم صسيغال/ الرها المدينة المبا -5
مراد كامل ، د.محمد البكري ، د.زاكية محمد / تاريخ األدب السرياني من نشاته  -0

  الى العصر الحاضر 
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فيصفهم  جائرة ال لجرم اقترفوه بل الشتراكهم في حركة سياسية مناوئة .
 بالمستبدين والطغاة حيث يقول :

كثر من هذا ، عندما يعامل الحكماء والعلماء أان تقول ماذا تريد ) ... 
بقسوة ووحشية من قبل المستبدين والطغاة وتطوق حكمتهم من قبل 

 ( الناس ..
 الجغرافي الموقع دراسة من بد ال فترتها وتحديد الرسالة تحليل جلأ ومن

 . للمنطقة والفلسفي والسياسي
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 الموقع الجغرافي والسياسي
 

كم في الشمال  54على بعد  أو ساموساتا أو سميساطتقع شميشاط  
العاصمة ( وتقع على الجانب الغربي من نهر  ) الغربي من مدينة الرها

ا األرمن، ولها قلعة في شق منها سكنه الفرات في سوريا الغربية .
رمنية. أمملكة  5عتبارها )أي أقليم كوماجين( إولعلها كانت السبب في 
 :136دور في كتابه األرمن عبر التاريخ صويقول بذلك مروان الم

ت أرمينيا ، وهي الدولة الخاضعة ) وخالل حكم األسرة اليروانتية كان
سميا للنفوذ السلوقي مقسمة في الواقع الى دولتين رئيسيتين هما أ

أرمينيا الكبرى " أرمينيا القديمة " وأرمينيا الصغرى التي عرفت بأسم 
لمملكتين األرمنيتين من األسرة اليروانتية لى جانب هاتين اا  كيليكيا ، و 

كانت هناك مملكة صوفين الصغيرة ومملكة كوماجيني 
commagene  ـ وعاصمتها شميشاط التي حكمها مع مملكة صوفين

 ملوك ينتمون عائليا الى األسرة اليروانتية نفسها( .
إال أن الرسالة ال تشير بأي شكل من األشكال الى وجود األرمن في 

 ليم أو خضوعها لذلك .     االق

                                                           

أن شميشاط  511ص  0يشير فيليب حتي في كتابه تاريخ سوريا ولبنان ج  5  
حها هي عاصمة إلقليم كوماجين في شمال سوريا .وهي مدينة في األناضول فت

 م .0011صالح الدين األيوبي سنة 
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نطالقا من حركة إعتمدوا في تحليلهم أرمن ظن ان كتاب األ وأغلب ال
سيا الصغرى وكابادوكيا عبر أرمينيا مما ترتب آنتشار السالجقة في أ

رمن الى أقليم الرها وخصوصا في جنوب عليه هجرة أعداد كبيرة من األ 
بملطية والرها وأنطاكيا سيا الصغرى وتركزوا في الجهات المحيطة آشرقي 

لى إمر الذي أدى بهؤالء الكتاب األ 6وذلك في القرن الحادي عشر
االعتقاد بأن اقليم الرها، وخصوصا ما يسمونه أقليم كوماجيني 

 من األقاليم األرمنية .   ( هوكما ذكرنا)وعاصمته شميشاط 
الكاتب زدهرت شميشاط في العهد الروماني ونبغ فيها لوقيانس أ 

سقف ومارا بن سرافيون نفسه وفي زمن قيانس القديس وبولس األولو 
الخالفة اإلسالمية ملكها الملك علي بن الملك الناصر بن أيوب صالح 
الدين ، واليها ينسب أبو القاسم علي بن محمد السميساطي المعروف 

 بالحميش . 
وثلث درجة.  أما موقعها  36وثلثا درجة أما عرضها فهو  54طولها 
سوة أنت لغة شعبها السريانية فهو في زمزاط جنوبي تركيا . وكا اليوم

بالمنطقة ونظرا لعدم توفر مصادر دقيقة عن المدينة لسبب أو الخر لذا 
قليم بيت أدين أالسياسي للمنطقة وخصوصا  نضطر لدراسة الواقع 
ورهاي )الرها( والتي من المحتمل جدا أن تكون أ)اوسروينا( وعاصمته 

                                                           

نقال من كتاب الحركة  51د. علية عبد السميع /امارة الرها الصليبية ص -6
 لمؤلفه سعيد عاشور 91-92ص 0الصليبية ج
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ى مدنه الرئيسية ال بل إحدى مقاطعاته وهذا ما نجده في شميشاط  إحد
طروحتها أالخرائط التي حصلت عليها الدكتورة علية عبد السميع في 

كما يقول عنها  7ن الرها أمارة الرها الصليبية( وخصوصا إالمشار اليها )
كانت ال تزال مقسمة رسميا إلى مقاطعات موزعة توزيعا قبليا  8سيغال 

داي يوصف أرها أركون أي رئيس . وفي كتاب تعاليم مار كل منها يدي
بجر ألى الحاكم الروماني بأنهم زعماء ورجال مملكة إبجر أمبعوثو الملك 

 الشرفاء. 
(  633نقال عن يعقوب الرهاوي )المولود سنة 9ويقول ميخائيل السرياني

أمتدت حتى حدود بابل  أن حدود مملكة الرها في زمن ملكها أبجر
ويتفق معه … نيا سلطة ملوكهم( إلى حدود أرمي سلطتهم )وامتدت 

غلب المصادر تشير إلى أن سلوقس نيكاتور هو أسيغال وآخرون  و 
ثر فتوحات أق م  304 وذلك سنة  10أو تشييدها  الذي أعاد بناء الرها

                                                           

 ساستخدم كلمة الرها أو أورهاي كأقليم بدال من بيت أدين أو أسروينا   7 
 25ع صسيغال / الرها المدينة المباركة للمزيد راج  8
 0ج 11تاريخ ميخائيل الكبير ـ ترجمة مار غريغوريوس صليبا ص   9

أن المؤلفين السريان ـ أمثال مار افرام ـ ذهبوا الى أن اورهاي هي آرك المذكورة    10
في التوراة وأن بانيها هو نمرود ويتفق معهم القديس أيسيدور ايضا على أن نمرود 

بل وحكم فيها وكانت تدعى أرك . وال يزال بنى اديسا )اورهاي( بعدما هاجر من با
الناس يسمون الجبل الذي تجثم عليه القلعة عرش نمرود وكذلك التالل الجرداء التي 
تقع عليها خرائب دير مار يعقوب يطلق عليه أسم تالل نمرود. وآخرون من السريان 

 ) البطريرك ديونيسوس ــــ



14 
 

لكون مدينة شميشاط إحدى مدن  االسكندر وقيام الدولة اليونانية . ونظرا  
لى حدود اإلقليم فقد أصابها ما أصاب المنطقة من اإلقليم الواقعة ع

فتوحات وحروب ودمار . ونتيجة لضعف السلوقيين في األطراف 
الفارسية النائية ثار الفرثيون بقيادة أميرهم ارشاك في شمالي إيران 

                                                                                                                                

حيويا ـ أول ملوك الرها الذي بدا حكمه  ـــــ كما يقول دولوريه( يعتقدون بأن االمير
ق م ـ هو الذي بناها وسماها باسم ابنه أورهوي أو أورهاي ، إال أن  026من سنة 

هذا الرأي غير مؤكد ألن التاريخ يؤكد ان الملك أريا هو أول ملوك أورهاي وحكم قبل 
واها ميخائيل هذه الفترة وفي القرن الثاني عشر أكد المطران باسيل بارشومانا )كما ر 

السرياني ( بعد الطوفان في زمن نوح الملك نمرود بنى أورهي وسماها أور أي ـ 
المدينة ـ وأضاف عليها الكلدانيين ضمير هاي )ى ي( فأصبحت أورهاي )أورىي( أي 
تلك المدينة . وفي طبعة ماردين يعربها مارغريغوريوس صليبا شمعون فيقول وكما 

 س :دونها مطرانها مار باسيليو 
) بعد الطوفان الذي حدث في أيام نوح بنى الملك نمرود من ال كنعان الرها ، وكان 
من أدر سارة ـ أعني القرية التي سكنها الكلدانيون فقد أضاف كلمة )يعني( لتعطي 

( ـ ويعتقد يعقوب الرهاوي ) المصدر نفسه 216ص 5معنى مدينة الكلدانيين ..ج
عهد سنحاريب الذي صعد إلى أورشليم ( إنها ُدمرت في 5ج 216و ص 0ج11ص

وظلت مهجورة حتى أعيد بناؤها في عهد األسكندر ، فقد أنشأها الذين رافقوا القائد 
اليوناني من مقدونية وسموها أديسا وليست أريسا ) كما هو موجود في الطبعة ( أي 

سا المحبوبة بأسم مدينتهم في مقدونيا  ـ لموقعها ومناخها المشابه لمناخ ـ ادي
عاصمة مقدونيا ـ واخرون يسموها كاليرهوي ـ تأويله الينبوع الحسن لكثرة ينابيعها . 

 ـ واليوم تسمى أورفا.
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دين السريانية التي أق م( مستقلين عنهم ثم ثارت بدورها بيث  247)
 : 11نيا حيث يقول يسميها يعقوب الرهاوي شعب أرقا

سنة من  40يونانية تحرر الفرثيون من اليونان بعد  62) في سنة 
رشق ، وقد حذا حذو أخضوعهم لليونانيين وأقاموا لهم ملكا يدعى 

الفرثيين شعب أرقانيا المجاورون لهم من جهة الشمال فأقاموا لهم 
ا أخرى وكانوا أحيانا يتحالفون مع الفرثيين ضد اليونان وأحيان) مملكة 

وسروينا( التي أستقلت وعرفت بمملكة الرها )أف (…(كانوا يخاصمونهم 
عتبارا من مؤسسها إملكا  31سنة حيث توالى على حكمها  375دامت 

( ق م انتهاء" 127-132الملك أريا ) أريو( ومعناه األسد  وذلك سنة )
م( إال أن يعقوب  242-240بالملك ابجر العاشر فراهاد بار معنو)

نتزع الملك من إيونانية  560سنة ) في سنة  350يقول  12اوي الره
الرهاويين في عهد أبجر سورس حيث طرده الرومان إذ حاول التمرد 
عليهم وعينوا أورليانس واليا بدال منه وبذلك تكون مملكة الرها قد زالت 

( وعاشت عهد ازدهار وعلى الرغم من  سنة 350بعد أن أستمرت 
 أنها تركت بصماتها الثقافية في البالد .ال إنسحاب اليونان إ

إال أن اإلقليم لم ينعم باستقالله مدة طويلة وطالما تعلقت سوريا 
رين فإنها لم السلوقية بتحقيق مطامعها السياسية في ما بين النه

هتمامها في النقاط المتقاطعة من نهر الفرات ـ إتستطع أن تتخلى عن 
                                                           

 10تاريخ ميخائيل الكبير ـ ترجمة مار غريغوريوس صليبا ص   11
 11المصدر نفسه ص   12
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وكان الفرثيون أيضا  13(  من شميشاط وحتى كالمنيكوس ) الرقة
 يطمحون فيها ، لذا كانت تقع في قاب قوسين .

ومع هذا كان اإلقليم خارج اإلمبراطورية الرومانية الن الرومان خلفوا 
ق م وحاولوا تركيز سلطاتهم  64 السلوقيين في حكم الشرق منذ سنة

نتصارات لوقولوس وبومبيوس أستقل من البلدان. فقبل أسترجاع ما أو 
ت الرها خاضعة تارة لحكم الفرثيين وطورا متحالفة معهم ، وكانت كان

تميل إليهم في حروبهم المستمرة ضد اإلمبراطورية الرومانية وكانت 
متحالفة دوما مع الدولة األرمنية . فعندما قاد القائد الروماني 
 سكستيليوس حملـة رومانية ضد تغرانس األرمني )ديكران( كان ملك الرها

بجر أفا لتغرانس األرمني إال انهمـا )ق م( حلي 65-44ل فيقا )بجراألوأ
   14 .ق م  64وتغرانس( دحرا سوية أمام القائد الروماني سنة 

                                                           

الرقة : قاعدة في ديار مضر في الجزيرة على الفرات يقول أبن العبري عنها في    13
أن بطليموس من ملوك الدولة اليونانية في  000كتابه تاريخ مختصر الدول ص

زمانه بنيت قالونيقوس وهي مدينة الرقة . ويسميها البستاني في رحلته التي نشرت 
في مجلة المشرق بأسم كالينكوم نسبة الى السوفسطائي كالينكوس الذي قتل فيها 

 )للمزيد راجع تاريخ الرقة / القشيري(
هب البعض من كتاب األرمن إلى أن حكام الرها هم أرمن خلفاء أبجر بن يذ  14

أرشم الذي حول عاصمته من نصيبين الى الرها )راجع سيغال/ المصدر نفسه ( 
ـ( حيث  000م(  ـ تواريخ سريانية ص601-655ويؤيده في ذلك يعقوب الرهاوي )

 يقول :
رامة مملكة اليونانين في )... إذ لم يكن أحد من قوم اليونانيين ينهض لصون ك
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سوريا . لذا قوي الشعب الذي كان منذ زمن معتبرا إنه من جنس ارمني . وأنكروا 
األحترام على الفرثيين. وأقاموا من بينهم ملكا في الرها شخصا أسمه أبجر. رجال 
قويا . شجاعا . محنكا في شؤون الحرب . تسلط هو وبنوه من بعده حتى تخوم 

وتسلط هؤالء الملوك على بالد األرمن أيضا . حتى أقام …   سنة 510بابل مدة 
لهم هؤالء ملكا من بينهم ودعي العديد منهم بأسم أبجر ألنهم كانوا يكنون الحب 

 ألبجر الكبير(  ...
 نقال من كتب األرمن : 5ج511ويقول ميخائيل السرياني ص

 05ملك وهي السنة ) أن الرب ولد في بيت لحم في السنة األولى ألبجر بن أرشم ال
 …(لهيرودس   55ألغسطس والـ 

 إال أن هذا ليس صحيحا ألن الرهاوي نفسه يقول :
سنة من إنشاءها ـ الرها ـ في عهد سلوقس نيكاتور ، تولى الحكم  500) ... وبعد 

م ( ـ  0099تاريخ ميخائيل الكبير )… فيها أبجر بن معنو الذي آمن بالمسيح 
 ـ  5ج 216ص

) .. الذي كان منذ زمن معتبرا إنه جنس أرمني ( تعني ـ إنهم ليسوا  كما أن عبارة
 أرمن بل اعتبرهم اآلخرين أرمنا .

علما إن كلمة أبجر في السريانية ) لغة اورهاي( تعني األعرج أما األرمن فيعتقدون 
وهذا غير صحيح في رأيي ويقول سيغال إن هذا   awagـ   ayn أنها مشتقة من 
الكتابات التدمرية وفي الكتابات اآلرامية المنقوشة في نيراب والتي  األسم منقوش في

 من المحتمل ان تاريخها يرجع الى القرن السابع قبل الميالد ـ 
يقول إستنادا الى كتبهم ) عاش أبجر بعد آالم الرب خمس  5ج 519ـ وفي ص

ن مجمل فترة حكمه  ق سنة تولى الحكم بعد أبجر ابن خاله سنطرو 51سنوات وا 
مؤسس نصيبين ( وفي جدول أسماء ملوك األرمن )المصدر نفسه( نجد إن الملك 
أبجر هو أول ملوكها . واستنادا إلى ما رواه ميخائيل السرياني نقال عن كتبهم ان 
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ندحار تغرانس إترسيخ بومبي ) بومبوس( أمور الشرق بعد  أثناء وفي
( حاكما على الرها م  ق 53-65بجر الثاني الرهاوي )أاألرمني ثبت 

لهلكت جوعا وبردا عساكر  15ه مع الرومان، ولواله وهذا دليل على تحالف
ق م فأنه وأهل حران قدموا  64و 65فراتيوس قائد بومبيس في شتاء أ

ق م   53( في سنة  نفسه بجـرأ نه )أللرومانيين يد المساعدة . إال 
عظم كارثة ساحقة حلت بالجيش الروماني على اإلطالق ألعب دورا في 

لذي ضل الطريق للقائد الروماني وذلك من خالل الدليل اريامنيس ا
نضمام الرهاويين إلى الفرثيين بهجومهم على الفيالق الرومانية كما أل 

ن موقع ن هذا في نظر اآلخرين غير صحيح أل أإال 16يقول بلوتارخ 
 . 17الحرب كان بالقرب من حران ولم يكن المكان مجدبا يابسا 

بجر كان أالثقافي . ولو إن وكانت الرها واقعة في نطاق فارثيا السياسي و 
متنان والتعاطف تجاه نه كان يشعــر باألأيعلم حقا قوة الرومان إال 

البارثيين . إن هزيمة القائد الروماني كراسوس أرجعت السيادة البارثية 
                                                                                                                                

مملكة األرمن قد تأسست في السنة االولى قبل المسيح على يد الملك أبجر بن أرشم 
خرى ( وهذا غير صحيح الن أبجر فيقا قد ) هو نفسه أبجر أوكاما في المصادر اال

سنة وان مؤسس دولة الرها هو  95سبق أبجر بن أرشم على قائمة ملوك الرها بـ 
 الملك أريو وليس بن أرشم

 025-069، كلدو واثور ص 01-00الرها المدينة المباركة ص  سيغال/ 15
-069، ادي شير /تاريخ كلدو واثور ص 01-00سيغال /المصدر نفسه ص 06 

025 
 20-05والرها ص 025-069ادي شير /المصدر نفسه  ص  17
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ق م ملك  52على جميع األراضي الواقعة شرقي الفرات وفي سنة 
قتدى أناه الله ، ولعله ورهاي معنو الثاني ولقب نفسه بـ )االها( ومعأ
براهاط الثالث ملك الفرثيين وتيغران الثاني )ديكران( ملك أرمينية اللذين أب

اتخذا هذا االسم . وظهرت الرها ثانية في التاريخ الروماني من خالل 
 ( و ب م7ق م ـ 4 الذي حكم للفترة ) 18وكاما أبجر أشتراك ملكها أ
هب إلى زوغما ليستقبل م ، ذ 44ب م( كعضو في وفد سنة  13-50)

المرشح الروماني لعرش بلده ثم رافق ابجر ميرداد  19ميرداد أمير بارثيا 
ديابين )حدياب( ولكن أفي حملته إلى الشرق بين جبال أرمينيا وعبر 

ديابين ثم ملك أعلى محك المعركة هجره أوال ملك  دعاءهأقبل أن يضع 
ا يقول يعقوب لهيرودس )كم 3م أي في سنة 72الرها . وفي سنة 

م  70ورشليم سنة أشميشاط وقهر الفرثيون بعد سقوط  الرهاوي( سقطت
م( في 45-37على يد تيطوس كما يقول بذلك فالفيوس يوسيفوس )

في كتابه  21يفالد أ. ويؤيده في ذلك العالم غوتنغ 20كتابه تاريخ اليهود
لة ن الرساأما شولتز فال يؤيد هذه الفكرة أل (. 661)مالحظات علمية ص

                                                           

يحدد ايليا برشينايا في تاريخه ، إن الملك أبجر أوكاما ملك في الرها أربعين     18
ميالدية وبعد ذلك طرده عمه  21/26يونانية ويقابلها سنة  552يوما أي سنة 

 أبجر االبيض وملك ست سنوات .
 مباركةسيغال /الرها المدينة ال   19
يونانية  519المصادر )تاريخ ايليا( تقول إن اورشليم سقطت سنة  بعض   20

 ميالدية وحسب قانون سنوات اوسابيوس  02/01المصادف 
 260روبنسن دوفال /تاريخ االدب السرياني ص  21
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المشار اليها تذكر شتات اليهود الذي تم بعد ذلك أي بعد أستيالء 
وصل القائد الروماني تراجان م 114طيطس على أورشليم . وفي سنة 

نطاكيا في حملة الهدف منها وضع حد لتمرد المناطق الشرقية ، أإلى 
( ملك الرها محملين بالهدايا 116-104بجر السابع )أتاه مبعوثو أف

بجر وليمة فخمة أقة ، وزار تراجان الرها حيث أقام له الملك ورسالة صدا
ى الرها في بجر ملكا علأدى بالقائد الروماني تراجان الى إن يبقي أمما 

نتيموس )المجاور( من الحكم فالذ فارا . ثم أالوقت الذي أقصى ملك 
ديابين )حدياب( وقطيسفون ) المدائن( إلى حكمه. إال أخضع تراجان أ

نضمت الرها إلى ثورة عارمة في البالد ضد أم 116ب من سنة انه في آ
رسل القائد فا ، الحكم الروماني فذبحت الحاميات الرومانية وطردت

الروماني من بابل جيشا بقيادة لوسيوس كوتيوس وماكسيموس ليعيد 
نصيبين وفتحها ، ثم  األمن والنظام فحقق انتصارا سريعا وحاصر

بجر فر أرابا بالسيف والنار. ويقال إن ملكها سترجع الرها وعاث فيها خأ
م واصل خلفه هدريان  117ونجا إلى الشرق . وبعد موت تراجان سنة 

صبح أن أبعد  فتوحاته شرقي الفرات وعين لعرش الرها أميرا فارثيا )
الذي كان  سمه بارشاما سباط )أالكرسي شاغرا ولمدة سنتين ( و 
لكن أبناء بلده رفضوه ( . وفي سنة الرومان قد رفعوه إلى عرش فارثيا و 

ن تعيد إلى عرش الرها الملك معنو أستطاعت الساللة الوطنية أم  123
عاد البارثيون الهجوم على اإلمبراطورية أ 163الثامن . وفي سنة 

الرومانية وعزلوا ملك الرها معنو الثامن الذي فر فحل محله على العرش 
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قود وعليها صورة ملك فارثيا ملك يدعى وائل بار سهرو الذي صك الن
ن الملك معنو الثامن أوالكتابة فوقها منقوشة باللغة السريانية. إال 

الذي كان قد التجأ إلى المعسكر الروماني ( عاد إلى العرش  المخلوع )
ن دخلت الجيوش الرومانية مدينة الرها ودام حكمه إلى أم بعد 165سنة 
آخر اثر مقتل اإلمبراطور ضطراب أم نشب  144م وفي سنة  177سنة 

بجر الثامن أنضم أبرتيناكس الموالي لفارثيا في بالد ما بين النهرين و 
المدعو بالكبير ) ملك الرها ( إلى حاكم اديابين )حدياب( في حصار 

بجر أم حيث توالى الحكم من بعده  212نصيبين ودام حكمه إلى سنة 
ن االداب اآلرامية جتهد برفع شأأ( الذي 214-212التاسع سيفيروس ) 

نتهاء الحرب أفاستدعى إليه كل من برديصان ويوليوس األفريقي، وبعد 
الفارسية على يد ماركوس تشككت روما في إخالص الرها ووالئها لها ، 

في فأقامت الحصون في أجزاء عديدة من البالد وثبتت حامية رومانية 
يدا باألغالل بجر التاسع سيفيروس مقأبلدة نصيبين القوية كما أرسل 

بن أإلى روما وصارت بالده والية رومانية ، وعين الملك معنو التاسع 
-240بجر العاشر فراهاد بار معنو )أم( ومن بعده  240-214بجر )أ

م ( ليكون آخر ملوك الرها . ومن المالحظ إن حكام الرها الضعفاء  242
لموقعها صبحوا بين حجري الرحى ، بين اإلمبراطوريتين المتنافستين أ

د الشام الجغرافي الهام فقد كانت تقع على طريق التجارة بين الشرق وبال
مبراطوريتين البارثية والرومانية فأحد هذه وعلى مفترق الطرق بين األ

ديار بكر( ويتعرج بين الجبال ليصل  الطرق يأتي من أرمينيا الى آمد )
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ويلتقي هذا  لى ما وراء مدن سورياا  الى حران وبمحاذات نهر البليخ و 
غرب الطريق الذي يوصل نصيبين ، الطريق في أورهاي بطريق الشرق 
لى إية وبمحاذاة نهر الفرات ، اضافة بالبالد الفارسية والهند ـ الصين

خصوبة تربتها لوجود عدة أنهار منها دجلة والفرات والبليخ. وكانوا 
كرهتهم أفيميلون إلى جانب الفرث، إال إن كفة روما كانت لها األرجحية 

ستقالل ويطمحون نهم كانوا يميلون إلى األأعلى الخضوع لتبعيتها، إال 
الى مملكة كبيرة تشمل بالد ما بين النهرين ليعيدوا أمجاد أجدادهم ، لذا 
كانوا يميلون دائما إلى عالقات سياسية وتجارية مع كل من نصيبين 

على ان  22وحدياب من أبناء جلدتهـم وهناك دليل كما يقول سيغال 
ن لم يكونوا إالبيوت الحاكمة في الرها وأديابين كانـوا متصلين بمعاهدة 

 متصلين برباط الدم  .
إضافة إلى الميل الشديد مع جيرانهم األرمن لوجود عناصر مشتركة 

حتالل أرمينيا من قبل الجيش اآلشوري وترك جالية أبينهم نتجت من 
ة واألسماء في اللغة آشورية هناك ، فوجود بعض الكلمات اآلشوري

ميل في كتابه ألى ذلك ) كما يقول المستشرق بول األرمنية هو دليل ع
ن اآلشوريين نشروا تعاليمهم الدينية أ( ، كما  36رمينيا صأتاريخ 

إلى كون اللغة السريانية ) لغة  وتراثهم الثقافي في أرمينيا إضافة
والمدونات   23ورهاي( لغة متداولة في المملكة األرمنية فالنصوص أ

                                                           

 50سيغال / المصدر نفسه  ص  22
 291مروان المدور /األرمن عبر التاريخ  ص  23



23 
 

القديمة ) قبل القرن الخامس الميالدي(  التي عثر عليها في أراضى 
 خراآلرامية )السريانية( وبعضها اآل أرمينيا قد وجدت مكتوبة باللغة
حتالل اليوناني أو الروماني ، وحتى باليونانية أو الالتينية حسب األ

السرياني  الطقوس الدينية والتراتيل الكنسية فكانت مكتوبة بالحرف
وأحيانا بالحرف اليوناني أو الفارسي حسب المناطق واألقاليم األرمنية )

ن لغة أرمينيا ـ لغة أالخاضعة لنفوذ إحدى الدول( . من هذا نستدل على 
الشعب ـ كانت سريانية وأكبر دليل على ذلك ما يذهب أليه المؤرخون 

ميسروب الذي على يد العالم األرمني  24حول نشوء األبجدية األرمنية
كان يتقن اللغات السريانية واألغريقية والفارسية، وأغلب المصادر تشير 
الى أن ميسروب قصد مسافرا إلى المطران السرياني دانيال الموجود في 

ورهاي لألطالع على مشروعه بخصوص وضعه األبجدية األرمنية أ
عض ستفادة من هـذه األبجدية فالبوتضاربت الروايات حـول مـدى األ

نه لم يستفد منها . أما السيد عثمان الترك في مؤلفه ـ صفحات أيقول 
 :25ـ فيقول 56من تاريخ األمة األرمنية ص

ويقول بعض المؤرخين إن الفيلسوف اآلشوري "السرياني"  دانيال  ) ..
وضع أبجدية من أثنين وعشرين حرفا أقتبسها من أبجديات اللغات 

ة والهندية . وان ميسروب لم يأخذ منها السريانية واليونانية والالتيني
سوى سبعة عشر حرفا ثم أضاف إليها اثني عشر حرفا ساكنا وسبعة 
                                                           

 291لمصدر نفسه صمروان المدور / ا   24
 مروان المدور / المصدر نفسه   25
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أحرف صوتية . بينما يذهب البعض اآلخر إلى القول بأن أبجدية دانيال 
كانت مؤلفة من تسعة وعشرين حرفا ثم أكملها ميسروب بسبعة 

 حروف(.
لى ، وتفضيلهم البارثيين عفكانت هذه العناصر كافية للميل إليهم 

نتماء الشرقي أوال وكون مملكتهم الرومان كونهم يحسون معهم باأل 
)الفرثيين( مركبة من ممالك شتى صغيرة وكل واحدة منها لها ملك يحكم 

ورهاي وتدمر وحدياب وميشان وبيث كرماي أشهرها مملكة أعليها و 
نهم من أحفاد أأي وغيرها وكانت كل هذه الممالك آرامية )سريانية(  

الدولتين الكلدانية واآلشورية . فكانت تارة تستقل وفي األخرى تخضع 
 للفرثيين وللرومانيين .

ن تكون قبل سنة أال يمكن  عتقاليجة لهذه األحداث نقول إن سنة األونت
يونانية ( وهي سنة صلب المسيح لوجود إشارة في الرسالة  342م ) 24
 ملكهم الحكيم ...(ماذا جنى اليهود من قتل   )..

 ( بعد سقوط أورشليم :70وال بد أن تكون بعد سنة )
 )... وحل الخراب باليهود وطردوا من مملكتهم وتشتتوا في كل مكان(    

عتقال بعد صلب المسيح وخراب ن تكون سنة األأوهذا يعني ال بد من 
م . إذن من المحتمل وعلى ضوء األحداث 70أورشليم وتشتتهم في سنة 

، إال أن  م وهي سنة سقوط شميشاط 72تكون إما في حدود سنة ن أ
سر لم تكن لحظة ن سنة األأشولتز يستبعد هذا التاريخ فهو يعتقد 
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، ان  26سرى بجانب ماراال لكان هناك عدد هائل من األا  حتالل المدينة، و أ
كما يعتقد شولتز( حدث بعد إحتالل ساموساتا )شميشاط( نتيجة  سر )األ

االحزاب الموجودة في المدينة بأجراء تغيرات او تجديدات ال لقيام أحد 
تتالءم وطموحات الرومان فكانت السبب في هذه الحادثة )وحسب 

أي لوجود إثارة سياسية ضد الرومان فعندما  216FF) التفسير في 
اكتشفت على أنها خطيرة ـ ضد المصالح الرومانية ( أعتقلت 

ة ضد الرومان نتفاضشعبه على األ بعد ذلك بقليل لحث  أوالمحرضين، 
نه كان ينتمي أو الى التيار المعارض أو يقوده . ويذهب شولتز الى أل 
زدهار رين أو حزبين في المنطقة أبان األ بعد من ذلك فيعتقد وجود تياأ

ارض وهذا ما الحظناه في قراءة خر معأحدهما موال للرومان واآل
ث شعبه كنتيجة لح بقليل م 116سنة عتقال قبل األ كون حداث وقد ياأل
 عتقال جماعيإارمة ضد االحتالل الروماني فحدث شتراك في ثورة عباأل

 كما في قوله :  بعد ذلك
وقد … ماذا يجني قوم محبوسون … ونحن هنا أيضا في األسر  )

سمعت عن أصدقائنا ، أنهم لما غادروا سميساط حزنوا وقالوا لقد أبعدنا 
  …(من بين قومنا 

سر شارة في رسالته الى األإرجح لوجود األ  ول هوحتمال األ ن األأإال 
 الجماعي من بعده .

                                                           

اال ان الرسالة تشير الى إعتقال جماعي وتشريد حيث يقول )ونحن هنا أيضا  26 
 في األسر(
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ستخدمت ألذا  عتقال كان سياسيا وليس عسكرياوبهذا نقول إن سبب األ 
ية أدلة في الرسالة تشير إلى آلعدم وجود  سركلمة إعتقال بدال من األ

عتقاله بب أليمكن أبعاد العامل الديني كسكما   شتراكه في آية معركة .إ
ال لتعرض إلى عقوبة التعذيب واإلعدام بدال من السجن وكما حصل ا  و 

سلوبه السلمي والفكري في أ، على ان للشهداء المسيحيين في حينها 
 .  التعامل مع الرومان ال يختلف عنهم )الشهداء(

ن مارا كان رجال محترما وأحد المخلصين ألى القول إويذهب رينالد 
 للملك.

 لقول  :وخالصة ا
نه يريد دولة مستقلة لها كيانها أن مارا كان مؤمنا بفكره ومنسجما .. أ

مبراطورية الرومانية، حدود األالمستقل تربطها عالقة حسن جوار مع 
ن كلفه ذلك ح ياته .. ولم مقابل عدم التنازل عن أي شبر من أرضه وا 

لمسناه سر وال المساومة مع الرومان  وهذا ما تيفكر في الهرب من األ
 من خالل الرسالة :

) فاذا سمح الروم لنا بالعودة الى ديارنا بالعدل والصدق فليفعلوا كقوم 
قليم الذي يقيمون م بالطيبين الصالحين ، وسيكون األوسننعته رحماء ،

 من . فليظهروا عظمتهم بتركنا أحرارا ..(آفيه 
خرى كالفكر ية من الفترتين ال بد من دراسة الجوانب األآومن أجل تحديد 

الديني مثال .
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 الفكر الديني
 
الفكر الديني أيضا عند مارا يكتنفه الغموض لعدم وجود ما يشير  

عتبروه مسيحيا لذا حفظوا رسالته أصراحة إلى معتقده الديني ، فأجدادنا 
في خزائن كتبهم التراثية فنجت رسالته من يد الدمار الذي طال كل ما لم 

عتبروه رواقيا ـ أي من أين فالعصر من الدارسيكن مسيحيا. أما علماء 
ستنادا إلى ما طرحه في فلسفته من الصبر والعفة  أ 27تباع زينون ـ أ

( قرون ، وكل ذلك  5-4حدود )ولو إن الفارق الزمني بينهما هو في 
إال أن شولتز يقول : نستطيع من  ستنادا الى ما حوته رسالته .إكان 

مسيحيا ، إال أن تفكيره كان أخالقيا ،  البداية أن نؤكد ان مارا كان
فأساس الرسالة ) حسب شولتز( هو النصيحة والتوجه إلى دراسة 
الحكمة والتعامل مع الفلسفة من الناحية االخالقية، ومن خالل رسالته 

 كان يكافح ضد :
 البؤس-4 الشهوة -3 الخوف -2 الغضب -1

در ، إذا ألمت بنا لذا نراه يحذرنا من الغضب على الله والقضاء والق
 مصيبة.

                                                           

زينون سيسوم : فيلسوف يوناني مؤسس المذهب الرواقي . ولد في سيسيوم    27
ـ إنما العيش  )قبرص( في أواخر القرن الرابع ق م ، ينسبون إليه القول المأثور

 العيش مع الطبيعة 
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جل الوقوف على معتقده الديني ، ال بد من دراسة المعتقدات أومن 
الدينية في المنطقة خصوصا للفترة المحصورة بين القرن األول قبل 
الميالد والقرن الثاني بعد الميالد ، وخاصة في المئة األولى الميالدية 

مرقيون وتبني مدارس تباع أالتي تشاحنت فيها المسيحية مع نظريات 
دريين )الغنوصيين( وخاصة مدرسة فالنتينوس لفلسفة معقدة مهدت األ

. الطريق لوالدة العقيدة المانوية المبنية على الفكر الثنائي لقوى الخليقة
ونتيجة لهذه التناقضات والتوافق بين هذه العقائد ) الوثنية ـاليهودية ـ 

ليهودية مزيج من الوثنية واالمسيحية( ولدت عقيدة الكسائيين وهي 
ى وتبجل المياه له واحد وترفض األنبياء القدامإوالمسيحية والتي تعترف ب

عتراف بمبدأي الذكورة واألنوثة في المسيح والروح كمصدر للحياة واأل
عتقادهم بان يسوع تجسد ثانية في أالجسد أي القدس واأليمان بتكرار 

من مدينة سيزاي في بارثيا  نبيهم ومؤسس عقيدتهم ألكساي الذي أتى
 التي تضم مقاطعتي الرها وحران أيضا .  

ومن اجل دراسة معتقدات الكاتب ولعدم وجود مصادر تشير إلى معتقدات 
ورهاي ال بد من دراسة معتقدات أقليم عتقد تابعة ألأشميشاط كونها كما 

المنطقة التي هي على تماس مباشر مع شميشاط وتربطها معهم 
ارية وسياسية إضافة إلى دراسة الفلسفات اليونانية في عالقات تج

المنطقة التي تركتها الثقافة اليونانية ليتسنى لنا صحة تحديد معتقد 
 مارا.  
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سم ) هيرا بولس ـ المدينة المقدسة ( والتي أالمشهورة ب 28ففي منبج 
كم ، ومن آلهتها الرئيسية ترعاثا 23طوله  يئيستربطها مع الرها طريق ر 

أبولو ثالوثها المقدس في يرا ( والتي كانت تشكل مع اإلله اوزيوس و ) ه
 ضافة إلى آلهة أخرى .إلهة )البانثيون( مجمع اآل

وفي تدمر كانت ثمة آلهة كوكبية تحتل دورا بارزا في هذا البانثيون فكان 
له الشمس ـ يشكل مع اإللهين مكلبيل وعقليبول ) وهي آلهة إاإلله بيل ـ 

، بريمبول ( ثالوثهم المقدس إضافة إلى آلهة أخرى ) شمسية وقمرية
 له السموات ( وغيرهم.إ -، بعل شامين  -زوجة اإلله بيل  -بليتس 

هو الذي يسيطر  -القمر  -وفي حران كان المعبود الكوكبي اإلله سين 
على اآللهة في البانثيون ، ويشكل مع الشمس وعشتاروت ثالوثهم 

بية أخرى كالزحل والمشتري والمريخ المقدس إضافة إلى آلهة كوك
 وعطارد ...

كانوا يعتقدون وخاصة في حران ، هناك كائنات تسكن الكواكب وتسيرها 
وهي بمثابة الروح للجسد تمثل دور الوسطاء بين البشر ومعبود سام ، 
لذا كانوا يوجهون إليهم صلواتهم ، كانوا يعتقدون بنشاط هذه الكائنات 

ء فتتكون من جراء ذلك أشياء مادية ، النباتات تنتج الحركة في الفضا
والحيوانات والبشر . كانوا يعتقدون أن الكائنات الروحية الموجودة هناك 
فقط بمقدورها أن تمنح الحب واأللفة والمعرفة واإلحساس الن المادة 
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رديئة بالطبيعة والكائنات البشرية التي تسكن األرض لها تحاملها 
ستطاعة نبي إا رفض مندائيو حران التعليم القائل بولهذ وانفعاالتها ...

بشري التوسط بين اإلنسان والمعبود األسمى ولم يؤمنوا بالقيامة بالمعنى 
حتفاالت طقسية في هياكل هذه المدن تتضمن أالتقليدي. وكانت هناك 

 تضحية وتقدمة وبخور وتالوة الصلوات . 
األموات، وكانت هناك  وكان البعض من هذه المراكز كتدمر ودورا يحترم

كهوف خارج أسوار المدينة يدفن فيها األموات ، وكانت الجثث تحنط 
حيان ثم تطرح في نعة الموت على وجوههم في غالب األوتوضع أق

نفسهم أضرحة ذات صة لهما. وكان األثرياء يشيدون أل التجاويف المخص
 أبراج عالية تنقش عليها كتابات تلعن من يقلق راحة الميت .

حيا  ، نو، بيلآوكان الكلدانيون أيضا يعتقدون بثالثة آلهة عظمى أي )
أو أيا ( فكان آنو أبا اآللهة ويأتي بعد هذا الثالوث األول الثالوث الثاني 

 وكان مركبا من اآللهة )سين ، شمشا ، أدد( .
ن وثنيي الرها أدمجوا الكثير من المعتقدات وممارسات إومن الواضح 
هبية المجاورة في معتقداتها . فكان هناك اإلله نابو هذه المراكز الذ

واإلله بيل يتربعان على العرش إضافة إلى آلهة أخرى . فهناك وصف 
 : 29لهذه المعتقدات يذكره مار أدى في تعاليمه

رأيت هذه المدينة ) الرها( منجرفة في الوثنية إلى درجة عظيمة  )…
لمصنوع الذي تسجدون له وهي مخالفة لله . فمن هو نابو هذا الصنم ا
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، وبيل الذي تبجلونه ؟ هوذا بينكم من يعبدون باث نيغال كرجال حران 
جيرانكم ويعبدون ترعاثا كرجال منبج ، ويعبدون الشمس والقمر 

تضللنكم أشعة الكواكب والنجوم  ال… كاآلخرين الذين مثلكم 
 …(.المتأللئة

 ويضيف مار أدى في تعاليمه واصفا طقوسها :
هرت المدينة بكاملها قرب المذبح العظيم الذي كان قائما في وسط تجم )

المدينة مقابل مكتب السجالت ، وجميع اآللهة كانت مجتمعة ومزينة 
وجالسة في جالل ـ نابو وبيل ورفاقهما ـ وكان جميع الكهنة يقدمون 
البخور الزكي والخمور ، وفاحت رائحة المحروقات حيث ذبحت الخراف 

 ت أصوات الموسيقى والطبل في جميع أنحاء المدينة ...( .والثيران ودو 
كان ذلك الوصف على األغلب لمهرجان نيسان ولعله عيد رأس السنة . 
إضافة إلى ذلك كانت هناك ممارسات مشتركة )طقوس( تشكل عنصرا 
بارزا بين الرها والمراكز الذهبية الوارد ذكـرها كاحترام األموات . فهناك 

لى البرج الضريحي في سرين ) إقليم الرها( مؤرخة سنة كتابة مكتوبة ع
م تستنزل اللعنة على كل من يقلق رفات الرجل المتوفي . وهناك 73

كتابات سريانية وجدت منقوشة على أضرحة موجودة في ) قرخ مغارة ( 
خارج الرها )المدينة ( غير مؤرخة إال إنها ترجع إلى القرن الثاني حسب 

 :  30رأي دارسيها تقول 
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أنا " ج ع و" أبنه بارشوما أقمت لنفسي هذا المدفن . فأنا اطلب منكم  )
يا من تأتون بعدي و تدخلون الى هنا أال تحركوا عظامي من التابوت 

 الحجري . والذي يحرك عظامي ليكن محروما عن اآلخرة ...(
إضافة إلى ذلك كانت أجساد المتوفين تطرح على مصاطب التجاويف ، 

لى األضرحة في ور فسيفسائية وجدت وكتابات منقوشة عومن خالل ص
عتقاد ببقاء الروح والبعث الجسدي . إحدى هذه الرها تشير إلى األ

 الكتابات تقول :
ذاك الذي سيحرك عظامي عسى أن ال تكون له حياة أخرى ..( وفي  )

 وسينال سكنا وحياة ..( )… األخرى 
الشرق  ليونانية منتشرة فيإلى جانب كل هذا كانت المدارس الفلسفية ا

ومنها إقليم الرها التي تركت الثقافة اليونانية بصماتها واضحة على 
الثقافة الرهاوية ومن بين هذه المدارس أو التيارات التي أثرت حتى في 

 :  31الالهوت المسيحي نفسه 
ق م  530المدرسة الفيثاغورية : ـ أسسها العالم فيثاغورس سنة  -1

ن بأن الروح في الجسد غريبة لذا تحاول التحرر من والتي كانت تؤم
 الجسد عن طريق أعمال الخير إضافة إلى أيمانها بتناسخ األرواح .

ق م( التي كانت  270-342بيقورس ) أبيقورية :ـ نسبة إلى األ -2
تعتبر السرور غاية الحياة وان أفضله هو الذي ال يعفيه الندم واأللم . 

 : فقسمت السرور إلى نوعين
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وهو  أ ـ السرور المتحرك ) غير الثابت ( والناتج عن الشهوات البهيجة
 ضطراب النفس.أوقتي محدود ، يعقبه األلم و 
كتفاء بما ثابت ( الذي يكمن في القناعة واأل ب ـ السرور المستقر ) ال

بتعاد عن أي اتصال مادي شهواني ، هذا السرور نتيجة هو موجود واأل
 هدوء البال.

ورس إلى المعرفة ألنها الوسيلة الوحيدة للتحرر من الخرافات بيقأودعا 
 الدينية وتنقسم المعرفة في نظرهم إلى :

 علم القانون  -3علم الفيزياء      -2علم األخالق      -1
المدرسة الرواقية :ـ التي تعتمد على الصبر والعفة في الشهوات ،  -3

لذلك على  على األلم .وتكمن سعادة اإلنسان في قمع األهواء والتغلب 
الجسد أن يطيع العقل وعلى العقل أن يبحث عن المعرفة التي هي 

، 32مصدر السعادة الدائمة . وتطالب هذه الفلسفة بالخضوع لنظام الكون 
يمان بتعدد ديانات القديمة ففي نظرهم ليس األوهم يعيدون تفسير ال

فظون على اآللهة سوى طرق مختلفة للكالم على األلوهية . وهم يحا
الممارسات لكنهم يشددون على التطهير الباطني .  ومن أقطابها 

ق م ( الذي كان يعتقد مع زمالئه بأن  51-135الفيلسوف بو زيدون )
رتقاء ترتقي إلى السماء ويتوقف هذا األ  الروح ال تفنى بانحالل الجسد بل

 على مدى تعمقها في المعرفة والفضيلة .
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طروحات أ:ـ التي تعتمد على فلسفة أرسطو و فالطونية الجديدة األ -4
الرواقيين والفيثاغوريين ، أي إنها محاولة توليفية تدعوا إلى ألوهية ال 

فيض كل الكائنات . ومن أقطابها أتسمو على الكون المادي فحسب بل 
 بورفيديوس الذي يؤمن بوجود ثالثة عناصر أساسية وهي :

 الرجاء -3 المحبة -2 األيمان -1 
لى جانب ا  ( و 13كورنتوس  1نفسها الذي نادى بها مار بولس )وهي 

هذه المدارس كانت هناك جالية يهودية في الرها قبل أن تتأثر 
بالمسيحية ، ولما ذهب مار أدى نزل عند أحد يهود الرها ومن هناك 
كان يوجه مواعظه ، وتمت ترجمة العهد القديم من العبرية إلى 

وكانت هناك   33الذين اعتنقوا المسيحية السريانية بواسطة يهود الرها
إن العائلة  34أيضا جالية يهودية في كل من نصيبين وحدياب . ويقال 

عتنقت اليهودية. وكانت الرها كما قلنا تربطها أالحاكمة في حدياب قد 
بكل من نصيبين وحدياب عالقات تجارية ، وكان البعض من يهود الرها 

ستجاب نداءها كثير أظهرت المسيحية يشتغلون بتجارة األقمشة وعندما 
من الشعوب منهم سريانيو الرها وشميشاط منذ السنوات األولى ويشير 
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التقليد الكنسي لدينا، أن مار توما الرسول ومن ثم  مار أدى ومار ماري 
جاي ، أنطالقا من مدينة أهم أول من بشروا في اإلقليم وبعدهم مار 

يتنا القديمة التي تذكرهم بنوع خاص ورهاي أوال وهذا ما تؤكده ليتورجأ
ـ القرن  35في الصلوات الطقسية وهذا ما يؤكده كل من سليمان البصري 

داي وتلميذه اجاي أإن  )) … 45الثالث عشرـ في كتابه النحلة فصل 
وكذلك ماري بن سليمان صليبا ـ القرن …( بشرا الرها وما بين النهرين

لك ميخائيل السرياني )..أدي بشر الثاني عشر ـ في كتابه )المجدل( وكذ
في الرها وعمد أبجر الملك وفيها توفي ودفن( والمؤرخ اليوناني 

 :36م حيث يقول  444سوزومين الذي مات سنة 
ويذهب …( إن هذه المدينة ـ الرها ـ قبلت األيمان بالمسيح منذ البدء... )
ا غلب المؤرخين الى أن الرها هي أول مملكة تعتنق المسيحية دينأ

بأن مملكة  54كر صرسميا ويقول االب جان كنبي في كتابه آنف الذ
 .  200هتدت الى المسيحية نحو عام أأديسا )الرها( 

جر الخامس ومن الشواهد الملفتة للنظر الرسالة المتبادلة بين الملك اب
م والذي حكم 30/ نيسان /12سود( والمؤرخة في الملقب بأوكاما )أي األ

م ( والذي يقول عنها  50-13ب م ( ثم )7ـ  ق م4 من السنوات )
م( في تاريخهما 324( ويوسيفوس ) 334-263)  يوسابيوس قيصر

الكنسي )) إن الملك أبجر أصيب بمرض مزمن ال أمل في الشفاء منه 
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الذي يقول عنه الناشرون  ـأرسل إلى المسيح رسالة بواسطة حننيا 
أن  إالرسم صورة للمسيح ، للترجمة االنكليزية أنه كان فنانا وقد حاول 

رته عليها فأخذت ذ غسل وجهه ومسحه بمنشفة أنطبعت صو إالمسيح 
ثم يقدمان …(( ن يشفيه من دائه أيرجوه   ـ ورهايأهذه الصورة الى 

ستقاها من أرشيف الرها أنه أنص الرسالة ويدعي يوسابيوس قيصر 
ة التي كان يحكمها في ذلك الوقت ملوك من شعبها وكانت باللغ

السريانية ، وكانت محفوظة الى زمانه في السجالت العامة الرسمية 
ويدعي … والمتضمنة بيانات عن العصور الغابرة وعن أعمال أبجر 

ويؤرخها في سنة  وسابيوس بأنه ترجمها حرفيا من اللغة السريانية ..أ
ميالدية  ومن ثم ترجمت الى اليونانية .  30براهيم أي أمن عهد  2046

 : 37ها وهذا نص

                                                           

وتاريخ الكنيسة الشرقية و تاريخ سوريا  62-12تاريخ الكنيسة الوسابيوس ص  37
ـ الدبس وكذلك كلدو واثور و أمارة رها الصليبية و تاريخ  100ص 2ولبنان ج

 ويحدد تاريخها : 66،62عبري صمختصر الدول ألبن ال
من تاريخ االسكندر(  502) في السنة التاسعة عشرة من ملك طيباريوس وهي سنة 

( حيث 5ج511وكذلك ميخائيل السرياني نقال من كتب االرمن )المصدر نفسه ص
يقول : ).. واذ علم أبجر بن أرشم بسر آالمه أرسل اليه حنانيا فهوني يرافقه عشرة 

وله الى القدس التقى فليبس ـ أحد تالميذ يسوع ـ فشرح له سبب آخرون ولدى وص
مجيئه فقصدا أندراوس وكالهما نقاله الى يسوع ، فأخبر أندرواس وفيلبس ـ  ـ يسوع 
فأجابهما قائال ) قد أتت الساعة ليتمجد أبن االنسان ( ولم يشأ أن يذهب الى أرمينيا 

توما الرسول ليكتب ألبجر ووعد  لكنه رحب بحنانيا فهوني رسول أبجر وأوعز الى
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  38.شلم فروقا ليشوع:  اةرا رش اوكما اجبر من
 

نة ، نة ، وذوخا طنفت مفق ْامشيع لي دجذٍبا مدكا ْا
ة وبر الىا ، نة . ورنية عليك دالىا اْنوديوا طرد ْا

داةية خلومًلنى َدٌبريت . كورىنا عسقا ايةلٌي ، 
وبعنا منك دةاةا لوةي ، دةاسا لىنا كاًبا . واف 

يا دبعمك سنني لك ، وبعني دَنٌباشون مشعة عليك ديىود
ة ، مدينت خدا زعورت اٌيةلٌي ، دًعُىنا اْنلك . وِان ًؤٍبا 

 لٌي ولك ، وسفقا َلةذين ، ونىوا بُى َبنًيخا .    
 وكاما رئيس البلد الى يسوع المخلص سالم .أبجر أمن   

بالسة ، رواح النجسة وتطرد األنك تطهر البرص وتخرج األ أسمعت 
بن إاله ، وقد أتيت لشفاء الخليقة . لي مرض أنك إاله و إت فأعتقد

تشفي لي هذا الوجع ، وسمعت أيضا ل عضال، وأطلب منك أن تأتي إلي
ن شئت إ ن اليهود الذين في شعبك يكرهونك ويبتغون أن يسيئوا اليك . وا 

 فان لي مدينة صغيرة تصلح لي ولك وتكفي لكلينا فنكون فيها في راحة .
 سيح الى الملك ابجر :وكان رد الم

                                                                                                                                

 بأرسال أحد تالميذه اليه بعد قيامته ويشفيه(  
سيرة الشهداء  – ܘܩܕ̈ܝܫܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܫܪܒܐالنص السرياني مقتبس من كتاب  51

 12-01ص0والقديسين  ج
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 ، ىشا دين اال ، بٌي وىيمنو خزاوني دال اليلني طوبني
 ، قيمةي بةر من ِاال.  َلمَشمًليو بٍعنا دشدَرني دمن عبدا

نا لًوًةك خد من ن بةر دِاةَعلٌية َلشميا مَشدر ْاوم
ٌيدي دكاًبك َناسا ، واف خيا ِنةل لك ، واف اليلني ةمّل

 يك ، وبعلدًبًبا ال نشَةَلط ٍبى .بر نِىواداية عًمك وكرٌكك 
عمل الريد أن أتمم أن لذين لم يروني وآمنوا بي ولكن اآل) طوبى الولئك ا

رسلني ولكن من بعد قيامتي ومن بعد صعودي إلى أ من أجله الذي
أرسل إليك أحد تالميذي ليشفي وجعك )عذابك( ويهب لك  السماء ،

نتك مباركة ، ولن يتسلط يضا ولتكن مديأالحياة أيضا وللذين هم معك 
 فيها العدو.

رسل أحد اآلباء السبعين وهو أويذهب يوسابيوس قيصر إلى أن توما 
بجر ومكث عند طوبيا بن طوبيا وهو يهودي أتداوس )أداي( إلى الملك 

رهاوي . فأرسل اليه الملك فشفاه مع آخرين من أمثال أبدوس بن 
ل( ويضيف يوسابيوس داء المفاص أبدوس الذي كان مصابا بالنقرس )

 أن الملك أبجر وآخرين آمنو بالمسيح فيقول:
) فقال ابجر لتداوس لقد آمنت به حتى انني وددت أن أجرد جيشا وأهلك 

طان الرومانيين ... لولئك اليهود الذين صلبوه لو لم يؤخرني عن ذلك سأ
 … (. أنا أيضا آمنت به وبأبيه

لنصوص التاريخية المتداولة وكاما أتت بها كل اأبجر أأن حكاية أدي و 
ويؤيد موضوع الرسالة ) أبو  في أيدي أبناء كنيستنا واألرمن واليونان .
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وتشير المصادر  39زبيب( أسقف قيصرية في كتابه عن تاريخ الكنيسة 
خرين قد شفوا على يد أدى أو تداوس فآمن مع آبجر و أالى أن الملك 

 شعبه بالمسيح .
ني و ه لتوما ) طوبى لموما يؤيد ذلك قول المسيح نفس من ( آن لم ي ر 

ن بعض أهالي الرها كانوا في أنه ال بد من أومن خالل الرسالة يتضح 
بجر وهناك إشارة أأورشليم نقلوا أخبار المسيح بكل تفاصيلها الى الملك 

 ( 2/4في سفر أعمال الرسل )
ميين بين الحاضرين في أورشليم يوم العنصرة الفرثيين والماديين والعيال )

وسكان ما بين النهرين ( وكان هناك حركة تجارية بين الرها وأورشليم 
 )فلسطين( نقلوا األخبار إلى الرها .

 :  40كما ان هناك إشارة في مقالة مار افرام ) العهد ( يقول فيها 
بن ا أيتها الرها أم الحكماء بفم األمباركة هي المدينة التي تقطنين فيه ) 

لميذه ، تلك البركة فستسكن فيك الى أن يكشف الحي بوركت بواسطة ت
 القدوس نفسه (( 

إضافة إلى ذلك هناك رواية المنديل الذي يقول عنها كل من يوسابيوس 
بجر ملك الرها أرسل إلى المسيح يطلب منه أن يراه أإن  بن العبري )أو 

رسله أليه ( أنطبعت فيه تقاطيعه و أفمسح المسيح وجهه في منديل 
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.  41دولورييه في تعليقه على قصيدة نرسيس حول المنديل ويتفق معهما
رسل رساما يسمى حنا البالريوس أبجر أيعتقدون ان الملك  42خرون آو 

فرسم صورة لوجه المسيح . وكانت تلك الصورة موجودة في الرها الى 
م والتي سلمها الخليفة المتقي بالله العباسي الى ملك الروم 443سنة 

أن  44واخرون يعتقدون  43أسرى المسلمين  من مقابل إطالق سراح عدد
 حتل الرها. أكواس حصل على هذا المنديل عندما القائد الروماني حنا كور 

ومما يدعم هذه النظريات وجود قطعة نقود في المتحف البريطاني تعود 
بجــر الثامـن )الذي حكم منذ ألقرن الثاني الميالدي تحمل صورة الى ا
إضافة إلى  45م (  البسا تاجا مزينا بصليب 222م وحتى سنة 177سنة 

( أن فيضان 116ص 2)في كتابه تاريخ الكنيسة ج 46ما يقوله لوريمر 
لى ذلك إضافة إ ـ أي فيضان ديصان ـ دمر كنيسة مسيحية . 201عام 

ألبرقيوس أسقف  47هناك نصب جنائزي في فريجيه وبأسلوب شعري 
) وهو في سن الثانية  هيرابوليس في فريجيه من أواخر القرن الثاني

والسبعين كما يقول في نهاية نقشه( يؤكد انتشار المسيحية في المنطقة 
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وبشكل واسع منذ القرن األول الميالدي في كل من نصيبين واورهاي 
 وشميشاط و.. حيث يقول :

 برقيوس تلميذ لراع قدوس أ) اسمي 
 يرعي قطيعه على الجبال وفي السهول

 له عينان واسعتان
 بصرهما كل مكان يخترق 

 هو الذي علمني الكتب ، حاملة األيمان
 لى رومة ، ألتأمل الجاللة الملكيةإرسلني أهو الذي 

 وأتطلع الى ملكه بمالبس ونعال ذهبية
 رأيت هناك شعبا يتصف بعالمة ضوئية

 ورأيت كل المدائن وسهول سورية
 ونصيبين على ضفة الفرات الشرقية 

 …(رأيت المسيحيين في كل مكان 
كل هذا يعني أن المسيحية دخلت الى الرها في وقت مبكر وان ترجمـة  

اإلنجيــل بعهديـه إلى السريانية دليل آخر على توسع القاعدة . إال أن 
الكتبة )المستشرقين ( المحدثين من اإلفرنج ينكرون صحة هذه القصة 
 أي الرسالة )راجع دوفال ، البور ..( وحجتهم في ذلك قولهم إن أول

( الن جميع 212-177بجر الثامن ) أقام في اورهاي هو  مسيحيملك 
الملوك الذين حكموا قبله منقوش على النقود المضروبة بأسمائهم تاج 

 نهم كانوا وثنيين .إوثالث نجوم األمر الذي يدل على  وعليه صورة القمر
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ن نفترض أن بقية الملوك الذين تعاقبوا أنه ليس بالضرورة أمتناسين 
في حذوه الننا نقرأ في  واوكاما حاذأبجر أكرسي الرها من بعد  على

ان أحد ابناء الملك ابجر الذي  52هامش سير الشهداء والقديسين ص
الذي خلف  جاء الى الحكم من بعده كان ماردا فعندما طلب من أجاي )

مار أدي على كرسي الرها( أن يصنع له طوقا من ذهب كما كان يفعله 
ا أمتنع عن ذلك أرسل رجاله فكسروا ساقي أجاي بينما لوالده . فعندم

ن المسيحية كانت تنعم بالنعيم أكان جالسا في الكنيسة . هذا يعني فعال 
بنه لتعود وتنعم مرة أوكاما وتعاني من أضطهاد في زمن أفي زمن أبجر 
بجر الثامن ومن بعده . فعندما نسمع ان الوثنية كانت أأخرى في زمن 
أبجر أوكاما أو من بعده ، هذا اليعني عدم صحة ما باقية في زمن 

بجر فرض ديانته أه ، فليس من المنطق أن نفترض ان ذهبنا الي
المسيحية على مملكته في الوقت الذي نعلم كان الرومان والفرثيين 

ن الكثير من الشواهد تثبت ان أوثنيين وهم على صراع معه . ومع 
سيحيا وصك على نقوده عالمة ( كان م212-177الملك أبجر الثامن )

الرهاوية تروي لنا قصة فيضان ديصان سنة  48الصليب ، فان الوثائق 
 م الذي دمر كنيسة مسيحية ، وفيها يظهر الملك وثنيا . 201

( 142-125إضافة الى ذلك هناك وصف ساخر للكاتب لوقيانوس ) 
وهو من مدينة شميشاط الذي وضع كثيرُا من التأليف يصور مجتمع 

 صره من الناحية الفلسفية والدينية وخصوصا المجتمع المسيحي هناك،ع
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نصابُا  49يخبر في قصته  peregrinusوفي مقالته موت بريغرينس  
محتااُل يستغل سهولة التصديق لدى المسيحيين وهو يصفهم كأناس 

نتشار المسيحية في شميشاط منذ فترة طويلة أسذج وهذا دليل على 
 حيث يقول:

نهم سوف يحيون أء المساكين مقتنعون بأنهم خالدون و ن هؤالا  ) و 
لألبد. فهم يحتقرون الموت وبعضهم يواجه بطيبة خاطر . وقد أقنعهم 
المؤسس بأنهم جميعهم اخوة . فبعد أن تركوا آلهة اليونان، عبدوا هذا 
السفسطائي المصلوب وطبقوا حياتهم على تعاليمه . لذا فهم يحتقرون 

ن يقوم بينهم دجال أنها ذات منفعة عادية . يكفي كل الخيرات ويعتبرو 
محنك يعرف كيف يستغل الظروف لكي يغني بسرعة ،العبا بعقول هؤالء 

 الجهلة ( 
ولو أمعنا في الرسالة وقرأنا فكر مارا لوجدناه مطابقُا للوصف الذي 
يصفه لوقيانوس الكاتب وهذا دليل على مسيحيته أوال وانتشار المسيحية 

 في المنطقة.بشكل منظم 
بأرمينيا  50كما ال بد من اإلشارة إلى ان المسيحية دخلت مدينة سيرت

من خالل تلميذي السيد المسيح برثلماوس الذي عمل في األجزاء الغربية 
من أرمينيا والذي دخلها من قبادوقية وثداوس الذي بشر في األقسام 

وبالد  من سوريةالجنوبية من هذه البالد عقيب وصوله اليها قادما 
                                                           

 01جان كمبي/ دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة ـ ص  49
 56بول أميل / تاريخ أرمينيا ص   50



44 
 

. كما  60و 43ورهاي ( وأستشهدا هناك في أعوام أالنهرين ) أي من 
بعد الميالد وفي  200نه كان هناك عدة مراكز مسيحية أخرى في عام أ

رمن قد اعتنقوا هذا القرن كما يقول المستشرق بول أميل كان جميع األ 
ة ال أن آخرين يعتقدون بان أرمينيا تنصرت كليا سنإالدين المسيحي ، 

م ،  وهذا دليل آخر على قدم انتشار الفكر المسيحي في 314م أو 301
 المنطقة وأن ذلك ال يكون ببضع سنوات.

ستنادا الى ما قلناه نقول كان من المفروض أن تحتل المسيحية أو 
كما يدعي البعض في ن كانت مكتوبة أمساحة أكبر مما شهدته الرسالة 

كثر من أاني، األمر الذي يطرح و بعد منتصف القرن الثأالقرن الرابع 
وكاما أبجر أتساؤل منها هل أن المسيحية دخلت الى المملكة بعد حكم 

( . وهذا يعني 212-177بجر الثامن )أأي كما يذهب البعض في زمن 
نفي كل ما ذكرناه من وجود إشارة الى المسيح نفسه في رسالة مارا 

ر أدى الذي هو من ى ماوالتقليد الكنسي وكل المصادر التي تشير ال
كتشفت في أين ومنها السجالت والوثائق التي اثنين والسبعأالتالميذ ا

الرها وتؤيد صحة ذلك .  هذا يعني أن المسيحية دخلت الى مملكة الرها 
وكاما أاألول استنادا إلى روايات أبجر  في النصف األول من القرن 

عد ذلك . وما يؤيد نتشار بداي وكتبنا الطقسية وبدأت باأل أوتعاليم مار 
ذلك أيضا قول ترتوليانوس في الكتاب الذي ألفه ضد اليهود في أواخر 

 :51الجيل الثاني 
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أليس بالمسيح آمنت كل األمم ـ الفرثيون والماديون والعيالميون  )
 والذين يسكنون في ما بين النهرين ..(

ه نأم( في كتابه شرائع البلدان 154نةويؤيد ذلك برديصان )المولود س
ماذا  : ) 52منذ الجيل األول كانت المسيحية منتشرة في بالد الشرق 

نقول عن ملتنا النصرانية الجديدة التي أنشأها المسيح في كل مكان 
وناحية . أننا حيثما وجدنا نعرف بمسيحيين نسبة الى اسم المسيح ... 
ال وان االخوة في بالد الفرثيين ال يأخذون امرأتين والذين في بالد فارس 

يتزوجون بناتهم والذين في ماداي ال يهربون من أمواتهم وال يقبرونهم 
ورهاي ال يقتلون أونهم للكالب لتفترسهم والذين في وهم أحياء وال يلق

نساءهم وأخواتهم الزانيات بل يتجنبون منهن مسلمين أمرهٌن لدينونة 
 الله...((

ذا   بعد ذلك فهذا يعني م أو  116نها كتبت في تاريخ أعتبرنا الرسالة أوا 
م( فهذا 116-104بجر السابع )أواخر حكم أأن المسيحية دخلت في 

يضا أن ننفي كل الروايات السابقة ) رسالة ابجر ، المنديل، أيعني 
الصورة ، قصة أداي ...( وهذا غير جائز لوجود مصادر قريبة من ذلك 

 بجرأن قلنا إن المسيحية دخلت في زمن ا  تصدق هذه األخبار . و 
م لتساءلنا هل هذا يعني أن الملوك الذين 116والرسالة كتبت في سنة 

نتشار األمر الذي وكاما حجبوا الفكر المسيحي من األ أبجر أجاءوا بعد 
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أدى إلى أن تكون المسيحية عند مارا على الهامش أي مجرد ذكر 
يضا أي إن المسيحيـة أن سير الشهـداء دليل معاكس لذلك أحداث ولك

وهذا هو األصح ( أن الرسالة  عتبرنا )أنتشار . وان ي األ ستمرت فـأ
م بقريب ، ال بد أن نتساءل 72كتبت بعد سقوط شميشاط أي بعد سنة 

مارا ؟ هل كان مارا مسيحيا كما  عن مدى تأثير المسيحية في رسالة
غلب دارسي أنه كان رواقيا كما وصفه أعتقد بذلك آباؤنا القدامى؟ أم أ

على هذا التساؤل ال بد من دراسة الرسالة وتصنيفها  الرسالة ؟ للجواب
حسب المدارس الفكرية وأغراضها . ولكن قبل الدراسة علينا أن نبحث 

لى الفكر العقائدي في ذلك الزمان ال في زماننا هذا ، إستنادا أفيها 
نتشر وظف الكثير من الطقوس والمعتقدات أفالفكر المسيحي عندما 

نطقة في عقيدته ولنا شواهد في كثير من األقاليم الوثنية واليهودية للم
ال ا  في المرحلة األولى من التبشير و  حتفظت بعاداتها وخاصةأكيف انها 

لما حصل االختالف بين ليتورجية الكنائس . ومن الخطأ أن نحكم على 
ستخدمه أستنادا الى ما أتباع المذهب الرواقي أصاحب الرسالة بأنه من 
عفة ، فهذان المبدأن ال يتعارضان مع الفكر من مبدأي الصبر وال

ذ ليس من المعقول أن يكون مار أداي وسلفه قد حاربا هذه إالمسيحي 
الفلسفة. مثلما لم يحاربا اليهودية ، فاليهود نقلوا الكثير من الهوتهم 
وممارساتهم الى دينهم الجديد وال تزال آثارها باقية في الكنيسة لحد هذا 

الفلسفة اليونانية والفكر العقائدي في بالد ما بين  اليوم وكذا الحال
النهرين . إذن من المؤكد أن يكون أصحاب هذه النظريات ) الرواقية ، 
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االبيقورية ، المانوية ،...( قد نقلوا الكثير من فلسفتهم ومعتقداتهم 
وممارساتهم الى دينهم الجديد وخير دليل على ذلك ما نجده في كتابات 

م أي بعد مارا بعشرات السنين 154يحي المولود سنة برديصان المس
حيث نجد آثار االدرية )الديصانية ( المولودة من التأليه الشرقي 

 : 53والفلسفة الهلينية واضحة في كتاباته حيث يقول 
نه لمن األسهل أن تفعل خيرا من أن تمتنع عن الشر . الن الخير هو أ )

. ولكن الشر هو نشاط  جزء من اإلنسان ولذلك يبتهج عند فعله
 العدو...(

وفي موضوع التربية نجد أن الطرح هو نفسه عند برديصان كما هو عند 
 مارا وكما هو موجود في النظريات الفلسفية اليونانية . يقول برديصان :

إذا رغبت في العلم فمن المفيد أن تأخذ العلم من الكبار ... ولكن إذا  )
غرهم أوري ان تسأل الناس شيئا بل الضر  رغبت في ان تعلم فليس من

كي يسألوك هم عما تريد .. انه لشئ حسن ان تعرف كيف تسأل 
 األسئلة...(( أما مارا يقول:

)أحترس إذن يا بني مما يصلح لألشراف وفكر في الكتاب وأبحث عن 
 الحكمة فكر كذلك في تثبيت ما بدأت به وتذكر أوامري بانتباه(

ن هناك أرضية مشتركة من أيمان نجد وكذلك في موضوع الحكمة واأل
 احيقار )سكرتير الملك سنحاريب ( الى برديصان . فبرديصان يقول :
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مر الناس القيام به وال يستطيعون فعله.. نحن لم أليس هناك شئ  )
يلق علينا األمر لحمل أحمال ثقيلة من الحجارة أو األخشاب أو أي شئ 

ن نبني أأقوياء في الجسد أو  آخر ... مما ال يستطيع حمله إال من هم
قالعا أو نؤسس مدنا ,,, مما ال يستطيع حمله إال الملوك فعله ... 
ولكننا أعطينا وصايا دون ضغينة وبموجب كرم الله يستطيع أي إنسان 

 له روح أن ينجزها بفرح ...((       
وفي كتاب شرائع البلدان يظهر أعضاء مدرسة برديصان وهم يتصارعون 

الخير والشر واإلرادة الحرة والقدر . ويؤكدون إن أعمال  مع مشاكل
الطبيعة البشرية وظروف اإلنسان الخارجية تتكل على القدر ولكن 

ن الذين ال أيمان أ تصميمه األخالقي حر . واأليمان هام كل األهمية ..)
 لهم ليسوا بأهل الكالم واإلرشاد...(
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 نص الرسالة  
 

ول من نشر الرسالة وذلك في سنة أ يعتبر كيوريتون وكما نوهت في
عثر على الكتاب رغم البحث عنه في المكتبات أني لم أال إ، 1555

صلي و النص األأت قصارى جهدي للحصول على الكتاب العراقية ، وبذل
 الذي يقول عنها شولتز )النسخة الوحيدة الباقية من : للرسالة )

hs brit. Mus.,catalog 1154   مقارنة بينها  جرى شولتزأوالذي
وبمساعدة كل من  1543وبين ما نشره كيوريتون وذلك في سنة 

فلح ، مما أدى الى عدم أنني لم أال إدكة وفيلهاوزن( البروفسور نول
ستطاعتي إجراء تحقيق في المخطوطة فتوجهت لدراسة الرسالة لما أ

فيها من قيمة ادبية وتاريخية ، فأعتمدت بذلك على ما تيسر لي من 
خر آونص  1455برم عما والمؤرخ في نيسان أه المرحوم نص خط

خر منشور في آد مشكورا ونص حصلت عليه من االستاذ بنيامين حدا
اللغة  كتاب من منشورات الجامعة اللبنانية ـ قسم الدراسات اللغوية /

يل افرام البستاني وكذلك كتاب السريانية لمؤلفه فولس كبريال وكم
ب جورج رحمة ومتري ة وتراث لمؤلفه الدكتور األنية لغالسريا -رامية اآل

ضافة الى النصين المترجمين للعربية إوهبه هذه كلها كانت بالسريانية 
دب السرياني من نشاته الى العصر الحاضر تاريخ األوالمنشورين في )

رسالة  ليف مراد كامل ،د.محمد البكري ، د. زكية محمد ( وكتاب )أت
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ترجمة لطفي الخوري ود.  يفان جونسن ـأرير والد / تحباء الى األ اآل
 مين(  وعند المقارنة الحظت ما يلي :محمود األ

النصوص السريانية المنشورة والمخطوطة جميعها ناقصة مقارنة بالنص 
السريانية مصدرها ن جميع النصوص أالمترجم الى العربية وحسب ظني 

) منشورات داب السريانية غلب هو ما نشر في اآلواحد ، وعلى األ
جزاء ن البعض من هذه األإ( وعند البحث وجدت 1466للبنانية الجامعة ا

المفقودة في النص السرياني منشورة عند كبريال والبستاني تحت صيغة 
مع النص المترجم الى العربي  ـ  وعند دراستها ومقارنتها 21: ـ التعريب

ن كبريال أال إا جزء من الرسالة ، والسبب يعود نهإلماني تيقن لي واأل 
دبيا ، بل كانا يقدمان أجل دراسته أوالبستاني لم يعرضوا النص من 

جل دراستهما أع غيرها من النصوص السريانية من فقرات الرسالة م
نحويا لذا ظهر النص السرياني ضمن السلسلة الثانية من المجموعة 

عد عليها في الفهرس وتحت عمود القوا دب والنحو ، مؤشرا  سم األأتحت 
جل تبيان أن النص عرض من أأي  ،شارة سم األأسم الموصول و أضمن 

ي النص . لذلك ظهرت الرسالة شارة فماء األسأسماء الموصولة و األ
(   اجرت دمرا بر سرفيونسم ـ رسالة مارا بن سرافيون ) أتحت 

 في الكتاب المذكور كاالتي: 200ولغاية  146من صفحة 
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 ري شلم .من مرا بر سرفيون لسرفيون ب
، دطب خفيط انةي  ومربينٌك كد اجرت كةب لي ربٌك

ا زعوذيت اللىا بركة ، دانة طليا بيولفنا كد شنّي
زعورا دال مدبرنا برنيا طبا شرٌية . ولي ديلي ىدا 
قورة )َمورَبة( روخا ىوا لي ، دعليك طليا زعورا، 
ىدا ربوة رعينا وةارت طبت مشعة، ايدا دال عجل 

 . مطل ىنا ىا كةبة لك ىنااا شركة لوة سجّي
و لي جري عومرا عوىدنا مدم دبؤية بعلما . بؤا ْى

نشا ومَىليك لي بيولفنا . وىلني كولىني من دبنّي
ِخة انني ، كد عم مولدك دخيا يولفنا ىو ديونيوت اشك

جن . اةخفط مكيل بري ، بايلني دزدقن لبين خاذا : منو
 بسفرا ملرنا وبةر مخت ملردف . وىكنا ملشةر

. وةىوا عىيد فوقدني  مِلشَةًررو مبا دشرية منى
خبفيطوت ايك برنشا شليا درخم مردوت . وافن طب 
مةخزيا لك دمريرا ، لزبنا زعورا كد ةبؤيى طب ةبسم 

 لك . داف علي ىكنا عرؤة .
النش دين كد عوندنا نىوا ىل من بية انشوه، َوابسمى 

برنشا نشكخ ملطر ، وبزدقا نعبد دًوٍلا ىل . ِىو َىو 
جبيا دمةقرا بوركت دالىا ، واينا دال مشكخ مدم 
اخرين ملفخمو عم خاروةى . بنيْنشا جري ايلني دلوة 
مردوت مةقرين ، من اجونى ىو دزبنا بعني ملةفرقو . 
وايلني دخبكيموت اخيدين ، بسربا ىو دكانوت 
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مةةلني . وايلني دبشررا قيمني ، نيشا ىو دطيبوةىون 
ىو  يلسفوت مةعنني ، من ًعًقٍةّىَدبف خموين . وايلني

دعلما خريين مِلةَفًلطو . وانة دين بري ، بىلني خكيماية 
و ِاةَدَبر ، ايك برنشا خكيما دًبعا عومرا دكيا َلمَدًبر

كفنني ىل ونةفنا  اا. وملا َنبٍىًلك قنينا ىو دسجّي
ا ، مدم دال شرير . ال جري كد بِعت رعينك ملرج نكّس

انوت مَكةرين . وىلني كد بك مةقنني مَقوين وافال
، ت دمةخزين لك بًعلما ايك دمن لزبن زعور كولىني ؤبّو

ًةت انني ًقت ِانني وخّمايك خلما مِلشةًريو لىون ، َمّس
 .ا ..دَزبّن

  مفقود جز
َشًرا ملامر خكيما دبنينشا ، عل َاينا من ِقنًيًنا  

؟  نن منلل دايك َدمَقوّيِنةةِكل برنشا ؟ او عل ايلني ؤبّو
عل َكرٍكا ؟ مةَبززين ، عل  ا ؟ مةخطفني ،عل سوجاا دنكّس

ةا ؟ خذَبن ، عل ربوت ؟ ِمةَةخِةيا ، عل جايوت ؟ مديّن
عل ِمسَةخًفا ، عل شوفرا ؟ ًخٍما ، وعل منوسا ؟ عربين ، و

ن ، وعل شا ؟ ميةيمسكنوت ؟ مةةشيًطا ، وعل بنيّن
 54ني . ا ؟ مَكدبني ، وعل ةشبخت ؟ خًسًما مَقِدم لىرمّخ

                                                           

 وقد اضيفت الى النصوص المترجمة )العربية وااللمانية ( عبارة : 54  
ومن هنا فليفرح بملكه رجل كدارا ، وبثرائه رجل كبلوقراطس ، وبشجاعته رجل كأخيل 
، وبامرأته رجل كأغا ممنون ، أو بنسله رجل كقريانوس أو بمهارته رجل كأرخميدس 
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يلني جري انة دين بري زعورا جيب لك ِمِدم دال ًبٍلا . ا
ٍفا وذخيما وذمَخي مشا طبا َدبًىلني مةخشخني ، َنّك

مةقرين . ِامةي َدؤبو دين بيشا ِمسَةقبال لك ، ال ةةعدل 
بانش . وال عل الىا ِةرجز ، وال عل َزبًنك ةةرعم . ان 

دمن  ًةك ايدابىنا رعينا ةَكَةر ، ال ىوة زعورًيا َموَىب
ٍسا سنيًقا وال عل الىا قبلة ، ايدا دال عل نّك

مسكنوت ِمةَقرًبا . دال ِدخال جري ةَدبريوه علًمك كد 
ةىوا ًخٍدا. دخلت جري وَمَفق بروخا َدمكن ال مطل 
خكيٍما اال مطل ايلني َدلرب من منوسا مَىلكني . ال جري 

يةير  انش من مةوم اشةري من ِخكمٍةى ايك دمن ِقنًيٍنى .
من نكٍسا بِسفرا ِاةَخفيط . كما دِقنينا جري ًسٌجا ، 

دايكا دًسجًيْن بيشت ًىَكنا َسجًياا . ِانا جري خزية 
َدبًذن ًلن . وايكا دِمةت مسةقّبطْبت ىكنا اف ًعّق

دَيةيرين ا ِمةَكنشني . وايكا ٍجاًوت ، ًىر َةمن اف كاّب
كيل ِةسةَكل جًيات. ِان ًىا ّسٍسا ، ًىر ةمن ٍمَرة شَنّيِنّك

شا من َطر ، ال الىا فرق منك وال بنيّنَوخفيًطاية ِة
ِرمخةك . ِمدم دِمشَكخ انة مِلقنا ِنسفق لك . وِان ِمشَكخ 
انة دين ِددال ِقنني مِلعَبد ًىيدين طوبنا ِةةقرا . كد 
                                                                                                                                

ثاغورس أو بذكائه رجل كبولوميدس ، أو بحكمته رجل كسقراط ، أو بعلمه رجل كفي
 فحياة الرجل يا بني زائلة عن العالم ، أما مجدهم وفضائلهم فباقية الى االبد .

 وهي غير موجودة في النص السرياني  
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ًافال اًنش ِنخسوم بك . واف ىدا عَىد : دِمِدم ال مَدِود 
داًنش ِمن ًبةر موةى ًمٍرا لعومرك طب ًطب ِاال ِقنًيًنا . 

ا طل َدلِرجةى َىو ِمشةبني بَنيًنّشِقنًين ال ِاةقري . ِم
و دًعرؤا ًشٍرا اًنش ا . وال يدرعني دَبدموت ْىَخًلّش

بِقنًينى . وَقنيطني ِمطل دال َشرير هلون . شبقو جري 
 ديلىون َودال ديلىون ًبعني .

كرين اَمر كد َبقطريا ِمةَدمنا جري أخرين اية َلن مل
طروٍنا ، وِمشةٌبًيا خكيموةىون ِمن  ا من ايَدّيخكيّم

بروخا .  ماَكل َقرؤا , وِمةَجلزين بَنىريوةىون دال َمفق
ا بِقطلى دسوقرطس  دفورًعٍنى منا جري ِاةىنيو ِاةًنّي

َكفنا وموةنا َقبلو . او بين َسًموس بَيقًدٍنى َدفةوجِرس ؟ 
او يىوديا دخبدا شعا بكلى اةرىون خًبال ِاةَكسي . 

دَملكىون خكيما ؟ دِمنى ِمن زبنا ِاةَدبَرة َملكوةىون . 
َةيىون . بِزدقا جري عَبد الىا فورعنا خلكيموت َدةًل

ميةو . َوبين ًسموس دال خًلم بَيما  كد كفنني جري َاٍةًنٍيّا
ِاةَكسيو . ويىوًدٍيا كد خريبني َورديفني من َملكوةىون 
بكل َاَةر مَبدرين . ال مية سوقرطس مطل فَلطون وًاف ال 
فةوًجَرس ِمطول َةفنكا دىارا . واف ال ملكا خكيما 

 …ت دًسم ا َخّدمطل ًنموّس
 

 ترجمتها :
 بني سالم :أمن مارا بن سرافيون الى سرافيون 
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لي أستاذك ومربيك فأطلعني على انك مع صغر سنك مثابر إعندما كتب 
نك وأنت حدث صغير بغير مرب قد أعلى الدرس ، حمدت الله على 

بدأت بداية طيبة ، فكان عندي طمأنينة لنفسي أن أعلم عنك أيها الغالم 
ن الصغير بناء هذا العقل الكبير ، والنجابة العظيمة ، التي يصعب أ

تبقى عند الكثيرين ، لهذا كتبت إليك بهذه الرقعة أذكر ما أستفدته من 
العالم ، فقد تتبعت حياة الناس ، وقطعت في العلم شوطا فوجدت أن 
التعاليم اليونانية كلها قد تحطمت عند ميالد الحياة . فأحترس إذن يا 
بني مما يصلح لألشراف، وفكر في الكتاب ، وأبحث عن الحكمة فكر 

لك في تثبيت ما بدأت به ، وتذكر أوامري بانتباه ، وكن كالرجل كذ
الهادئ الذي يحب النظام، فالنظام وان بدأ لك شديد المرارة يصبح عندك 

 عذبا حينما تتبعه زمنا قصيرا، وهذا هو ما حدث لي بعينه .
حتفاظ بعادته ، ما يرتحل عن أهله ، ويتمكن من األأن اإلنسان عند

نه بذلك سيكون الرجل المختار الذي أعليه بحرية ، ف ويعمل كل ما يجب
ن أمثال أتحل عليه بركة الله ، ولن يوجد من يشبهه في حريته . ف

ن يتخلصوا من نظال أصالح يريدون لى األإيدعون  هؤالء الناس الذين
الزمن . والذين يتمسكون بالحكمة يتعلقون باألمل في العدل ، والذين 

ن مستوى فضائلهم ، والذين يهتمون يقومون على الحق يظهرو
بالفلسفة يفكرون في الهرب من بؤس هذا العالم . أما أنت يا بني فتدبر 

ياك أن تغريك أيد أن يحيا حياة نقية و هذا كله بحكمة ، كرجل حكيم ير 
شتياق الى الثروة ش اليها الكثيرون . وأجعل همك األالثروة التي يعط
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قفون عندما يحصلون على أمانيهم ، غير الحقيقية. فان الناس ال يتو 
م ولو ثبتوا على صالحهم وجميع هذه األشياء التي تظهر لك في العال

 نها مد الزمن وجزره .أكأنها حلم تتالشى بعد فترة ، ف
نسان ، أو عن أي اس :ـ على أي المقتنيات يعتمد األ قال لنا حكيم الن

ثرة الثروة ؟ فأنها كثر تحمال ، عن كنها هي األ أاالشياء يتحدث ، على 
عرضة للنهب. عن الحصون ؟ فانها مستباحة . عن المدن ؟  فانها 

الكبرياء ؟  عرضة للتخريب. عن العظمة ؟ فانها عرضة لالذالل . عن
. عن نها زائلةإعن القوانين ؟ ف ة ( ؟ذابل )نها محطمة عن الجمال إف

دقاء ؟ صنهم يموتون . عن األإنه محتقر. عن البنين ؟ فإالفقر ؟ ف
 فانهم كاذبون . عن المجد ؟ فان الضغينة )الحسد( تسبقه .

ن الذين يتخلقون ألصغير فأختر لك شيئا ال يبلى ، فبن ايها األأنت أأما 
بتلك الصفات متواضعون ومحبوبون ، وهم جديرون بلقب ـ الطيب ـ وان 
لقيك شر فال تلم الناس ، وال تغضب على الله، وال تأسف على زمانك . 

ن أقمت على هذا التعقل فلن يكون جزاؤك الذي تلقاه من الله أنك أف
قليال، ذلك الجزاء الذي ال يعتمد على الثروة وال هو قريب من الفقر . 

ر عتذان الخوف واألإغير خوف لكي تفرح حينما تريد ، ففدبر حياتك ب
لذين يسيرون بغير نما هما شأن اا  الطبيعي ليس من شيمة الحكماء و 

بدا كما يجرد من أمالكه ، أنسان ال يجرد من حكمته فان األ  قانون .
زدادت الثروة هكذا أكثر من سعيك الى الثراء . فكلما أفجد وراء المعرفة 

ينما تكثر الحسنات ، تقابلها السيئات ، أثرت الرذيلة ، فلقد رأيت انه ك



57 
 

يضا، وحيث تكثر الثروة تكون أث تتزاحم المسرات تتجمع السيئات وحي
ضا مرارة السنوات الكثيرة. فاذا فهمت ذلك ووعيته بتحقيق ال يتخلى يأ

ستطعت أينفك الناس عن محبتك . يكفيك ما الله عن عونك ، وال 
ات فانك حينئذ تلقب ـ بالطيب ـ ن تعمل بغير مقتنيأمكنك أن إاءه فقتنأ
نه لن يشقي " يتعس" حياتك أحدا لن يحقد عليك . وتذكر ايضا ، أن أل 

ما تقتنيه، فلن يسمى أحد بعد موته "رب أمالك" وأن القوم ال إشئ 
مالك وهم ال يعلمون أن جل الشغف بهذه األأالضعفاء يذلون من 

ل وهم ، خوفا من عدم بقاء هذه نما يقيم في أمالكه كعابر سبيأنسان األ 
مالك ، يتركون مالهم ويطلبون ما ليس لهم . وأي شئ آخر يجب أن األ

لحكماء بالقوة على أيدي الظالمين ، وتحبس نقول عندما يساق ا
ثينيون ذكاؤهم بغير دفاع، فماذا جنى األ  حكمتهم بتهمة باطلة، ويظلم

. أو ماذا جنى  من قتل سقراط ؟ لقد أصابهم الموت والوباء عقابا لهم
حراق فيثاغورس ؟ لقد غطت الرمال ديارهم كلها في أأهل ساموس من 

هود من قتل ملكهم الحكيم ؟ لقد ضاع ساعة واحدة . أو ماذا جنى الي
لله حكمة هؤالء الثالثة . فان ملكهم منذ ذلك الزمن نفسه . لقد عوض ا

ثنيين ماتوا حينما جاعوا ، وغطى البحر أهل ساموس فلم يستطيعوا األ 
له دفعا ، وحل الخراب باليهود وطردوا من مملكتهم وتشتتوا في كل 

ص أفالطون ، ولم يمت مكان. لم يمت سقراط ، بل بقي في شخ
فيثاغورس أيضا بسبب تمثال هارا . وكذلك لم يمت الملك الحكيم بسبب 

 الشرائع الجديدة التي وضعها .
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 وختمت الرسالة )بموجب كبريال والبستاني ( بعبارة 
ملرا بر سرافيون شاىل خد من رمخوىي كد اسري عل ) 

ايدى : خبيك مرا ، اال ةامر لي منا دجوخكا اةخزي 
دجخك انة . امر ىل مرا : جخك انا عل زبنا دكد ال  لك

  يزيفا ىل مين بيشت فرع لي .(
ال قلت أسيرا معه : بحياتك يا مارا  أصدقائه حينما كان أحد أله أ) وقد س

ضحك على هذا أيته مضحكا كي تضحك . قال مارا : ألي ما الذي ر 
 (. ن استدانه مني .ألم يسبق له  لي شرا إالزمان الذي يعيد 

شتمل عليها المخطوط هي من أن هذه العبارة التي أويتفق الجميع على 
عجب بها فدونها في نهاية الرسالة ، أفعل أحد نساخ هذه الرسالة التي 

سر تناقلت من قبل من عاش معه في األ وقد تكون ـ حسب ظني ـ قد
ن العبارة و شاهدا على ذلك ، أل أطلق سبيله وكان المعني في السؤال أو 
 تفق ومفهوم الرسالة.ت

( نسخت نسب من وليام كورةنوفي نهاية النص السرياني كتب ) 
 من وليم كيوتون .

( نشر النص 21ـ وتحت عبارة ) التعريب : 200وفي نفس الصفحة ـ  
، الذي من المفترض ان يكون قبل عبارة وقد سأله أحـد  55االتي 

 … :أصدقائه 

                                                           

 هناك جزء اخر مفقود قبل هذا النص 55
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اا دخوبا دسجّيسرٍيا ، مودينن اللىا واف ىركا بية ا
قبلن . منسينن جري نفشن خبكيموت وخبدوت ملقم . ان 

نفشا سىدوت دمن انش دين بقطريا ندكرن ، ىو خنوا عل 
و ، وخسدا وِبىةت نقبل من نيشا كلىني طبت رخوق ْى

ورخن طماا دبىةت . خنن جري خوين شررا دمبلكو  س
ىوميا الةرن ملعل بزدقا ذلية لن . ان نفسون لن دين 

ا ا وكاّنوت ، ايك انشا ذديا نعبدون . وطّبنوبكا
وون جري ربوةىون نةقرون عم اةرا شليا دقيمني بى . خن

خاذين . نشةمع مللكوت ايدا د )زبنا(  كد نشبقونن بيّن
ا ندبرونن ايك عبدا . وان فسيق يىب لن . وال ايك طذوٍن

و مدم دنىوا ، ال مدم يةير نقبل ، من موت نيخا ْى
 دنطري لن .

دين بري زعورا ، ان ؤبية دخفيطاية ملدع لؤبًوت ،  انة
لوقدم افيس لرجت ومشوخت سيم ملا دقام انة بى 
اوفا ، مسة دال ةرجز . وخلف فورت بطيبوت اشةمع 

. 
انا جري مكيل بىدا ىو رنا انا ، ايكنا دعىد انا ، 
سفرا اشبوق لي . وبرعني خكيم ، اورخا دمةةخيب انا 

من ابدنى بيشا دعلما . اشلم ، ودال عقا اةفرق 
لشًريت ىو جري مؤال انا ملقبلو ، واينا موت ال قطر 
لي . وان انش دين ةكرا ىل او ناؤف ، ال ملك انا ىل . 

 ةمن جري بعومرى دعلما كلى قدموىي نشكخن .
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 : ترجمتها
سر نحمد الله على أننا تقبلنا حب الكثيرين فقد يضا في األأونحن هنا 

ذا ساقنا أحد إتقوم على الحكمة والسرور . ف نأنفسنا على أروضنا 
نما يقدم الشهادة على نفسه أنه بعيد عن كل الطيبات ، أبالقوة فهو 

وليتقبل الخزي والعار من هدف نجس العار . أما نحن فقد أظهرنا صدقنا 
ذا سمح الروم لنا بالعودة الى ديارنا بالعدل إأننا ال نقصد شرا بمملكة . ف

م بالطيبين الصالحين ، ذلك كقوم رحماء ، وسننعته والصدق فليفعلوا
ن . فليظهروا عظمتهم بتركنا اأمبقليم الذي يقيمون فيه في وسيكون األ

اق كما ياها على أن ال نسأالمملكة التي منحنا الزمن  أحرارا . فلنطع
ن قدر أن يقع شئ ، فلن يصيبنا ما هو أكثر إيسوق الظالمون العبيد ، ف

 ئ المقدر لنا .من الموت الهاد
ردت أن تعلم هذه االشياء بعناية فأحكم الشهوة أأما أنت يا بني فان 

أوال، وقدر جرم ما أنت قائم به ، وأحذر أن تغضب ، وأستمع للخير بدال 
من الغضب . فاني اآلن أفكر في ذلك ، لعلي حينما أعود الى نفسي 

يه أساق ، فأنجو نجز بعقل حكيم ذلك الطريق الذي الأأترك لها كتابا ، و 
، وال يهمني أي ني أصل لكي أفنىأبغير حزن من خراب الدنيا الفظيع ، ف

ني أنصحه بأال إ، فذا حزن أحد علي أو حمل نفسه أية مشقة إموت . ف
 يفعل ، فانه سيجدنا أمامه هناك في طريق العالم .   

عتمدت على الترجمة العربية أ ونظرا لكون النص السرياني مبتورا ،
ارنة بالترجمة االلمانية الذي تفضل مشكورا الدكتور عوني صبيح مق
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الذي درس وعاش في المانيا قرابة خمسة عشر سنة ( بترجمته لي الى )
العربية اضافة الى صديق اخر تفضل بترجمة جزء من الدراسة الجل 

 المقارنة بين الترجمتين .   
 النص الكامل للترجمة العربية :

 ن الى سرافيون ابني سالم :من مارا بن سرافيو
نك مع صغر سنك مثابر أعندما كتب الي أستاذك ومربيك فاطلعني على 

نك وأنت حدث صغير بغير مرب قد أعلى الدرس ، حمدت الله على 
بدأت بداية طيبة ، فكان عندي طمأنينة لنفسي أن أعلم عنك أيها الغالم 

، التي يصعب أن  الصغير بناء هذا العقل الكبير ، والنجابة العظيمة
تبقى عند الكثيرين ، لهذا كتبت إليك بهذه الرقعة أذكر ما أستفدته من 
العالم ، فقد تتبعت حياة الناس ، وقطعت في العلم شوطا فوجدت أن 
التعاليم اليونانية كلها قد تحطمت عند ميالد الحياة . فأحترس إذن يا 

ن الحكمة فكر بني مما يصلح لألشراف ، وفكر في الكتاب ، وأبحث ع
كذلك في تثبيت ما بدأت به ، وتذكر أوامري بانتباه ، وكن كالرجل 

، فالنظام وان بدأ لك شديد المرارة يصبح  الهادئ الذي يحب النظام
 عندك عذبا حينما تتبعه زمنا قصيرا ، وهذا هو ما حدث لي بعينه .

، حتفاظ بعادته ما يرتحل عن أهله ، ويتمكن من األن اإلنسان عندإ
نه بذلك سيكون الرجل المختار الذي إويعمل كل ما يجب عليه بحرية ، ف

ن أمثال إتحل عليه بركة الله ، ولن يوجد من يشبهه في حريته . ف
ن يتخلصوا من نظال أصالح يريدون ؤالء الناس الذين يدعون الى األه
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الزمن . والذين يتمسكون بالحكمة يتعلقون باألمل في العدل ، والذين 
ون على الحق يظهرون مستوى فضائلهم ، والذين يهتمون يقوم

بالفلسفة يفكرون في الهرب من بؤس هذا العالم . أما أنت يا بني فتدبر 
ياك أن تغريك أهذا كله بحكمة ، كرجل حكيم يريد أن يحيا حياة نقية و 

شتياق الى الثروة ش اليها الكثيرون . وأجعل همك األالثروة التي يعط
ن الناس ال يتوقفون عندما يحصلون على أمانيهم ، إف غير الحقيقية.

ولو ثبتوا على صالحهم وجميع هذه األشياء التي تظهر لك في العالم 
 نها مد الزمن وجزره .إكأنها حلم تتالشى بعد فترة ، ف

نها شئ من عتبار أأالخيالء ألتي تمأل حياة الناس ب وأنت ال تفكر في
لنا األلم وخاصة والدة األبناء األحباء .  نها تعجلإاألشياء التي تفرحنا ف

وحب الخير كريه الينا ،  وواضح في كال الحالين أن في ذلك اذالال لنا .
صالح المذنب ونحزن أليه بالعادة . ونحن نتعب في إولكنا مدفوعون 
 من جراء رذائله .

وقد سمعت من أصدقائنا ، أنهم لما غادروا شميشاط حزنوا، وقالوا كأنهم 
ون الزمن : لقد أبعدنا من بين قومنا ، وال سبيل الى العودة الى يلوم

ا أن مدينتنا لرؤية أهلنا وأستقبال آلهتنا بالتسبيح . كان ذلك اليوم جدير 
ستولى عليهم جميعا على السواء ه ٌم  واحد أنسميه يوم الحسرة ، فقد 

تهم ، مهاأباءهم ويتأوهون حنينا الى آ، كانوا يبكون وهم يتذكرون  ثقيل
 خوانهم ، وتألموا لفراق خطيباتهم . ألقد حزنوا على 
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سترقنا أولما سمعنا بنبأ أصحابهم األولين الذين ذهبوا الى سلوقية، 
اليهم الطريق ، وأضفنا الى همومهم همومنا ، فأشتد همنا معا يومئذ 
وازداد بكاؤنا حقا على ضياعنا ، وجمعت الظلمة الحالكة حسرتنا ، ومنذ 

ن نضيق بالهموم ، حتى لم يستطع أحد منا أن يدفع همومه حين ونح
التي تراكمت عليه . وأخذ يتدافع فينا حب الحياة وألم الموت . وأخذ سوء 
الحظ يقودنا على غير هدى ، فرأينا اخواننا وأبناءنا أسرى ، وتذكرنا 

رضهم كما أهتم كل امرئ منا بنفسه ، أرفاقنا الذين ماتوا ودفنوا في غير 
 ال تنزل عليه كارثة فوق أخرى ، أو ترك فيه المصيبة سابقتها . حتى

 عتادوا على ما هم فيه ؟ أولكن ماذا يجني قوم محبوسون 
أما أنت أيها الحبيب ، فال يحزنك أن تدفع بك وحدتك من مكان الى 

رض أ. فلهذا ولد الناس لكي يتقبلوا صروف الزمن ، ولتعلم ان كل  مكان
ن الصالحين يجدون بكل مدينة كثيرا من اآلباء أو  عند الحكماء سواء ،

واألمهات . فخذ لك من نفسك موعظة . فما أكثر الناس الذين ال 
ستقبلنك يعرفونك ولكنهم يحبونك كأبنائهم ، وما أكثر النساء الالئي ي

شتدت محبة كثير من أنك غريب ، وال ال أل إكأنك حبيبهن ، فما نجحت 
ول اآلن عن الخطيئة ألتي حلت ذا تقال ألنك صغير ماإالناس لك 

رض وبالعالم الزكي الذي تؤدي اليه ونحن نرتجف من حركاته كما باأل 
يهز القصب على أيدي الريح . وأني ألتعجب من كثيرين ممن يطرحون 
أبناءهم ، ودهشت لغيرهم ممن يربون غير أوالدهم . وفي العالم قوم 
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م من يرثهم . هكذا . ن ليس لهإيقتنون الثروة ، وآخرون أدهشني 
 فتدبر وأنظر إلى الضالين يسيرون في طريق الخيبة هذا .   

، أو عن أي  نساناس :ـ على أي المقتنيات يعتمد األ قال لنا حكيم الن
كثر تحمال ، عن كثرة الثروة ؟ فأنها شياء يتحدث ، على انها هي األ األ

نها إف  نها مستباحة . عن المدن ؟إعرضة للنهب . عن الحصون ؟ ف
ياء ؟ عرضة للتخريب . عن العظمة ؟ فانها عرضة لالذالل . عن الكبر 

نها زائلة . عن إنه ذابل . عن القوانين ؟ فإفانها محطمة عن الجمال ؟ ف
صدقاء ؟ ن البنين ؟ فانهم يموتون . عن األالفقر ؟ فانه محتقر . ع

 فانهم كاذبون . عن المجد ؟ فان الضغينة )الحسد( تسبقه .
هنا فليفرح بملكه رجل كدارا ، وبثرائه رجل كبلوقراطس ، وبشجاعته  ومن

مرأته رجل كأغا ممنون ، أو بنسله رجل كقريانوس أو إرجل كأخيل ، وب
بمهارته رجل كأرخميدس أو بحكمته رجل كسقراط ، أو بعلمه رجل 
كفيثاغورس أو بذكائه رجل كبولوميدس ، فحياة الرجل يا بني زائلة عن 

بن يها األأأما انت  بد .أما مجدهم وفضائلهم فباقية الى األالعالم ، 
ن الذين يتخلقون بتلك الصفات إالصغير فأختر لك شيئا ال يبلى، ف

ن لقيك شر فال ا  ن ، وهم جديرون بلقب ـ الطيب ـ و متواضعون ومحبوبو
ن إنك إ، وال تأسف على زمانك . ف تلم الناس، وال تغضب على الله

قل فلن يكون جزاؤك الذي تلقاه من الله قليال، ذلك أقمت على هذا التع
الجزاء الذي ال يعتمد على الثروة وال هو قريب من الفقر . فدبر حياتك 

ر الطبيعي ليس بغير خوف لكي تفرح حينما تريد ، فان الخوف واالعتذا
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لذين يسيرون بغير قانون . فان نما هما شأن اا  من شيمة الحكماء و 
كما يجرد من أمالكه ، فجد وراء  بدا  أحكمته نسان ال يجرد من األ 

زدادت الثروة هكذا كثرت أكثر من سعيك الى الثراء . فكلما أالمعرفة 
ينما تكثر الحسنات ، تقابلها السيئات ، وحيث أنه إالرذيلة ، فلقد رأيت 

يضا أيضا ، وحيث تكثر الثروة تكون أتتزاحم المسرات تتجمع السيئات 
ذا فهمت ذلك ووعيته بتحقيق ال يتخلى الله إرة . فمرارة السنوات الكثي
قتناءه أستطعت أينفك الناس عن محبتك . يكفيك ما عن عونك ، وال 

حدا أن نك حينئذ تلقب ـ بالطيب ـ أل إن تعمل بغير مقتنيات فأمكنك أن إف
 لن يحقد عليك. وتذكر ايضا :ـ 

أحد بعد  ال ما تقتنيه ، فلن يسمىإنه لن يشقي " يتعس" حياتك شئ إ
جل الشغف بهذه أك" وأن القوم الضعفاء يذلون من موته "رب أمال 

يل نما يقيم في أمالكه كعابر سبإنسان مالك وهم ال يعلمون أن األ األ
مالك ، يتركون مالهم ويطلبون ما ليس وهم، خوفا من عدم بقاء هذه األ

لهم . وأي شئ آخر يجب أن نقول عندما يساق الحكماء بالقوة على 
ذكاؤهم بغير دي الظالمين ، وتحبس حكمتهم بتهمة باطلة، ويظلم أي

ثينيون من قتل سقراط ؟ لقد أصابهم الموت والوباء دفاع ، فماذا جنى األ 
حراق فيثاغورس ؟ لقد إلهم . أو ماذا جنى أهل ساموس من عقابا 

غطت الرمال ديارهم كلها في ساعة واحدة . أو ماذا جنى اليهود من قتل 
لله حكيم ؟ لقد ضاع ملكهم منذ ذلك الزمن نفسه . لقد عوض املكهم ال

ثنيين ماتوا حينما جاعوا ، وغطى البحر حكمة هؤالء الثالثة . فان األ 
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أهل ساموس فلم يستطيعوا له دفعا ، وحل الخراب باليهود وطردوا من 
مملكتهم وتشتتوا في كل مكان . لم يمت سقراط ، بل بقي في شخص 

ت فيثاغورس أيضا بسبب تمثال هارا . وكذلك لم يمت أفالطون ، ولم يم
 الملك الحكيم بسبب الشرائع الجديدة التي وضعها .

أما أنا يا بني فقد جربت على أي بؤس يقوم الناس ، وتعجبت من أن 
يهم ، بل لم تكفهم الحروب وال الشرور التي تحيط بهم لم تتغلب عل

كالحيوانات الشرسة يفتك مراض ، وال الموت ، وال الفقر، ولكنهم األ
بعضهم ببعض في عداوة، ويتسابق كل منهم الى الحاق أكبر قدر من 

جميع النواميس  الشر بصاحبه ، لقد جاوزوا حدود الحق ، وتخطوا
نسان راغبا فيما ما دام األ  نهم يتعلقون بشهوة أنفسهم .الحسنة أل 

يعرفون  يجب عليه ؟ والناس ال يروقه، فكيف يستطيع أن يفعل بحق ما
عتدال ، وقلما يمدون أيديهم الى الحق والفضيلة ولكنهم يعيشون األ

عيشة الصم العمى . أما الحمقى فيفرحون ، وأما الصالحون فيجزعون . 
والذي عنده منكر، والذي ليس له يبذل جهده ليملك ، فالمساكين 
 يسألون ، واألغنياء يخفون ، وكل واحد يضحك من صاحبه .

بلون ، والذين أفاقوا نادمون . فمنهم من يبكي ، ومنهم فالمخمورون مخ
ضطربت عقولهم يفرحون أمن يغني ، وآخرون يضحكون وغير هؤالء قد 

نسان ليتعجب من ن األ إبالسيئات ، ويهجرون الرجل الذي يقول الحق ، 
 ذلك ، فحينما يتحطم العالم بأحتقار ال تكون للناس وسيلة واحدة للحياة

هذا يعتنون . يتطلع المرء منهم متى سيتلقى تهنئة ، ومع ذلك فهم ب
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جل الرغبات الحقيرة يذل أالمعركة ، وال ينظر الشجعان من  النصر في
رجو أن يصيب الندم قليال هؤالء الذين أالمرء في هذا العالم . ولكني 

قد جربت الناس ، وهكذا ينتصرون بقوتهم، ويخورون أمام شرهم . ل
الى شئ واحد هو كثرة الثراء ، ومن أجل هذا ال نهم يتطلعون إجربتهم ! 

يستقر لهم راي ، ولكنهم يختلفون باختالف عقولهم فان الناس 
ما في العالم من  لم وال يتطلعون الىاأل  يتحطمون بسرعة عندما يلتهمهم

ختالف الرأي ينتهي بنا جميعا ـ على السواء ـ الى كل أثراء واسع فان 
 بطونهم ، وهي الرذيلة التي بها يتم الفساد.ن هم الناس تكبير تعب ، أل 

ولقد كتبت لك هذا الذي جال بخاطري ، وال يكفي أن تقرأه، ولكن يجب 
ن يتقدم العمل عليه . وأني أعلم أيضا أنك عندما تتعود طريقة الحياة أ

ننا من إحتقار الدنئ ، فستسرك كثيرا ، وتكون منزها عن األهذه فانها 
من الحزن الذي يحبه الناس  ذا  إغنى . فتخلص جل األبناء نتحمل الأ

نه ال حيلة ، أل فانه أمر ال يفيد شيئا ، وأدفع عنك الخبل الذي ينتج فائدة
حزان التي يلقانا بها الزمن لى تالقي السيئات وتحمل األلنا وال سبيل ا

لى تلك إشياء ، وليس لى هذه األإدائما بيديه . واألفضل أن ننظر 
دفع نفسك الى الحكمة معين كل أحسن األحدوثة . فلمليئة بالفرح و ا

الخيرات ، والكنز الذي ال ينفذ ، وعندها فأسند رأسك وأسترح ، ألنها 
ستكون لك حقا ، األب ، واألم ، والرفيق الطيب في حياتك. ولتألف 

نها هي التي تستطيع أن تواجه يأس الضعفاء . من أالمثابرة والصبر ، ف
م لكي يتحملوا الجوع ،  ويصبروا على العطش الناس ، فتشد من أزره
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ويرفهوا كل حزن ، ويتحدثوا عن التعب والموت . فتدبر ذلك كله لتقضي 
ى زينة والديه فانه في الزمان حياة هادئة وتكون قرة عين لي وتدع

ول ، حينما كانت مدينتنا في أوج عظمتها تستطيع أن تعلم أن قوما األ 
حة . أما نحن فقد جعلنا الزمن نعتقد أننا كثيرين قد وصموا بألفاظ جار 

ولكن الزمن قد تقبلنا من عظمته على التساوي حبا مناسبا وجماال ، 
 شياء المنقوشة في عقولنا .رفض أن يتم هذه األ

سر نحمد الله على أننا تقبلنا حب الكثيرين فقد يضا في األأونحن هنا 
ذا ساقنا أحد إف ن تقوم على الحكمة والسرور .أنفسنا على أروضنا 

نما يقدم الشهادة على نفسه أنه بعيد عن كل الطيبات ، إبالقوة فهو 
وليتقبل الخزي والعار من هدف نجس العار . أما نحن فقد أظهرنا صدقنا 

ذا سمح الروم لنا بالعودة الى ديارنا بالعدل إأننا ال نقصد شرا بمملكة . ف
بالطيبين الصالحين ،  والصدق فليفعلوا ذلك كقوم رحماء ، وسننعتهم

وسيكون االقليم الذي يقيمون فيه في أمن . فليظهروا عظمتهم بتركنا 
اق كما ياها على أن ال نسأأحرارا . فلنطع المملكة التي منحنا الزمن 

ن قدر أن يقع شئ ، فلن يصيبنا ما هو أكثر إيسوق الظالمون العبيد ، ف
 من الموت الهادئ المقدر لنا .

ردت أن تعلم هذه االشياء بعناية فأحكم الشهوة أن إي فأما أنت يا بن
أوال، وقدر جرم ما أنت قائم به ، وأحذر أن تغضب ، وأستمع للخير بدال 

عود الى نفسي في ذلك ، لعلي حينما أ ني اآلن أفكرأمن الغضب . ف
ليه أساق ، فأنجو إنجز بعقل حكيم ذلك الطريق الذي أأترك لها كتابا ، و 
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لكي أفنى، وال يهمني  يخراب الدنيا الفظيع ، فاني أصلبغير حزن من 
ني أنصحه إأي موت . فاذا حزن أحد علي أو حمل نفسه أية مشقة ، ف

 نه سيجدنا أمامه هناك في طريق العالم . إف بأال يفعل ،
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 تحليل الرسالة
 

تتضمن الرسالة ثالثة محاور يعالج من خاللها الكاتب الوضع    
 يني والفلسفي في المنطقة .السياسي والفكر الد
ن سميساط هي أحدى مدن أقليم إنستطيع أن نقول  فمن الناحية السياسية

كان ذلك في أستقرار سواء كانت تتمتع يوما ما بالعظمة واأل أورهاي التي
 :لستقل و في األأغريق و في زمن األأ أو الكلدانية شوريةزمن الدولة اآل

ا كانت مدينتنا في أوج عظمتها تستطيع ول حينم) .. فانه في الزمان األ 
  أن تعلم أن قوما كثيرين قد وصموا بألفاظ جارحة ..(

إال أن التيار المعارض ) وهو على االرجح التيار الموالي للرومان( كان 
 السبب فيما أصابها . 

ستقرارا بسبب أطماع الرومان من جهة إقليم في زمانه لم يشهد األو 
رادوا أ، فكان بين حجري رحى. فالرومان  خرى أوالفرثيين من جهة 

م في الوقت الذي كان يطمح الى مبراطوريتهإقليم بالقوة الى خضاع األإ
نة فشهدت المنطقة كما الحظنا فيما مضى معارك طاح ستقرار ..اإل

لقوات الرومانية من المنطقة ، خراج اإواضطرابات وتمرد ، الهدف منه 
ل قسري من سر جماعي وترحيأت و عتقاالإمر الذي أدى الى حدوث األ

 ستنادا الى الرسالة : إقبل القوات الرومانية 
ادوا على ما هم فيه..( وفي ) .. ولكن ماذا يجني قوم محبوسون أعت

 سر..(خر يقول  ) .. ونحن هنا في األآموضع 
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عتقاالت لم سر واإلن تدل على أسر جماعي ، ومسلسل األأن كلمة نح
 ينتـه:

سترقنا أولين الذين ذهبوا الى سلوقيا ، بنبأ أصحابهم األ  ).. ولما سمعنا
لى همومهم همومنا ، فأشتد همنا معا عندئذ ، إاليهم الطريق ، وأضفنا 

… وأزداد بكاؤنا حقا على ضياعنا ، وجمعت الظلمة الحالكة حسرتنا 
فرأينا أخواننا وأبناءنا أسرى ، وتذكرنا رفاقنا الذين ماتوا ودفنوا في غير 

 …( هم كما أهتم كل أمرئ بنفسه أرض
عتقال لم يكن عسكريا بل كان ب األومن سير الرسالة نكتشف أن سب

 نتيجة لتظاهرة أو تمرد جماعي ضد الرومان :
ستولى عليهم جميعا على السواء هم واحد ثقيل، كانوا يبكون أ) .. فقد 

 وهم يتذكرون آباءهم ويتأوهون حنينا الى أمهاتهم ، لقد حزنوا على
 …(أخواتهم ، وتألموا لفراق خطيباتهم 

الى خارج  من بعده وكذلك نتلمس من الرسالة حدوث تهجير جماعي
منطقة األقليم وحيث اآللهة هناك تختلف عن آلهتهم ، والهدف من ذلك 

 :عليه  شل قوة السلطة الحاكمة في األقليم ليتسنى للرومان السيطرة
غادروا سميساط حزنوا ، وقالوا  ) .. وقد سمعت عن أصدقائنا ، أنهم لما

لقد أبعدنا من بين قومنا ، وال سبيل الى العودة  …كأنهم يلومون الزمن 
 الى مدينتنا لرؤية أهلنا وأستقبال آلهتنا ..(
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أال أن الكاتب يشد من عزيمة شعبه وال يدعوهم لألستسالم بل يدعوهم 
لتي يعيشون الى الصبر والعمل المستمر وأحترام القوانين واألنظمة ا

 تحت حكمها ليظهروا لآلخرين بمظهر السلم أي انهم شعب مسالم :
ن أمثال هؤالء الناس الذين يدعون الى النظام يريدون أن إ) .. ف

يتخلصوا من نضال الزمن . والذين يتمسكون بالحكمة يتعلقون باألمل 
هرون مستوى فضائلهم والذين ظفي العدل ، والذين يقومون على الحق ي

 مون بالفلسفة يفكرون بالهرب من بؤس العالم(يهت
 وفي موضع آخر يقول :

) .. أن األنسان عندما يرتحل عن أهله ويتمكن من االحتفاظ بعادته 
ويعمل كل ما يجب عليه بحرية ، فأنه بذلك يكون الرجل المختار الذي 

 تحل عليه بركة الله ..( 
 وفي موضع آخر يقول :

ال يحزنك أن تدفع بك وحدتك من مكان الى ) أما أنت أيها الحبيب ، ف
مكان. فلهذا ولد الناس لكي يتقبلوا صروف الزمن ، ولتعلم أن كل أرض 
عند الحكماء سواء ، وان الصالحين يجدون في كل مدينة كثيرا من 

 …(اآلباء واألمهات،
 وال بد أن يتبادر سؤال آخر الى الذهن :

؟  ه لم يكن عسكريا بل سياسياعتقاد أن سبب أسر ما الذي يدعونا الى األ
من سير الرسالة نكتشف أن القوات الرومانية قد أعتقلت الكثير من 
السياسين ووجهاء المنطقة وكثير من أساتذتها وحكمائها من دون سبب 
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نهم كانوا السبب في التمرد أو من الداعين إيذكر بل لمجرد أعتقادهم 
 : اليه

ق الحكماء بالقوة على أيدي ) وأي شئ آخر يجب أن نقول عندما يسا
 الظالمين ، وتحبس حكمتهم بتهمة باطلة، ويظلم ذكاءهم بغير دفاع ..(

ويشبه نفسه بكل من سقراط وفيثاغورس والمسيح الذي يسميه بالملك 
 الحكيم فيقول :

) فماذا جنى األثينيون من قتل سقراط ؟ لقد أصابهم الموت والوباء 
اموس من احراق فيثاغورس ؟ لقد . أو ماذا جنى أهل س عقابا لهم

غطت الرمال ديارهم كلها في ساعة واحدة . أو ماذا جنى اليهود من قتل 
 …( ملكهم الحكيم؟ لقد ضاع ملكهم منذ ذلك الزمن نفسه 

عتقال قائدها بل المملكة ال تموت لمجرد موت أو أل أن مارا يؤمن بأن
 سيعوضها الله بشخص آخر .

وهذا دليل آخر على كونه ال يعمل في السلك أن مارا ال يؤمن بالقوة 
العسكري بل يعتبر من وجهاء المدينة وأحد سياسييها العظماء ، كما أن 
مارا يعلم جيدا أنه لم يقترف ذنبا كي يساق الى السجن فهذا دليل على 

حل الخراب والذعر في ينما حلوا أة قادة الرومان وظلمهم ، فكانوا قساو 
 ليل وشهادة قاطعة على ذلك فيقول :عتقاله دا  المنطقة . و 

نما يقدم الشهادة على نفسه أنه بعيد عن إذا ساقنا أحد بالقوة فهو إ) ف
 كل الطيبات ، وليقبل الخزي والعار من هدف نجس للعار..(
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حتفاظ بمملكته فهو يست توسعية ، ما يريده فقط هو األأن سياسة مارا ل
حترم حدود األمبراطورية  ال يؤمن باألعتداء على حقوق اآلخرين وسي

ب الرومانية ما لم تسلب حقوقه .. ويؤمن مارا ان القوة ليست في سل
نسان على فعل الخير وأحترام حقوق حقوق الغير بل تكمن في قدرة األ 

 اآلخرين :
ذا إفي أننا ال نقصد شرا  بمملكة . فأما نحن فقد أظهرنا صدقنا  ) ..

بالعدل والصدق فليفعلوا ذلك كقوم سمح الروم لنا بالعودة الى ديارنا 
رحماء ، وسننعتهم بالطيبين الصالحين ، وسيكون األقليم الذي يقيمون 

 فيه في آمن. فليظهروا عظمتهم بتركنا أحرارا ..(
ان مارا يؤمن بوالئه المطلق لمملكته أورهاي تلك المملكة التي توارثها 

 قرار:شعبه من قديم الزمان وهو يطمح الى أن يعيش في أست
) .. فلنطع المملكة التي منحنا الزمن اياها على أن ال نساق كما يسوق 

 الظالمون العبيد (
ن كان علماء العصر من الدارسين إنقول  ومن الناحية الدينية

ستنادا الى ما طرحه في إتباع زينون ـ  أيعتبرون مارا رواقيا ـ أي من 
ن كان ا  ن مارا و إ شارات تؤكدإفلسفته من الصبر والعفة ، مع وجود 

رواقيا قد تخلى عن فكره اليمانه  بفشل الفلسفة اليونانية ومذاهبها أمام 
 الفكر الديني المسيحي واليهودي :

) .. فقطعت في العلم شوطا فوجدت أن التعاليم اليونانية كلها قد 
 تحطمت عند نشأة الحياة ..( وفي موضع آخر يقول :
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 في الهرب من بؤس هذا العالم()والذين يهتمون بالفلسفة يفكرون 
كد مسيحية مارا  .. من هذا اضافة الى ما تحويه الرسالة من شواهد تؤ 

ن آباء الكنيسة لم يتوهموا كما قيل عنهم حين صنفوه مع إنقول 
المسيحيين األولين فحفظوا رسالته. ومن خالل الرسالة يمكن قراءة فكر 

ب الخطيئة التي حلت مارا الذي يؤمن أن سبب خراب مملكته كان بسب
باألرض وبالعالم وأن الشرور التي تحيط بهم من الحروب واألمراض 
والموت والفقر لم تكفهم التراجع ، بل تحولوا الى حيوانات شرسة ) كما 

 يقول( يفتك بعضهم ببعض في عداوة .
ألنهم يتعلقون لقد تجاوزوا حدود الحق وتخطوا جميع النواميس الحسنة 

مر الذي أدى الى ضياع مملكتهم ويسوق لنا أمثلة األ بشهوة انفسهم ،
على ذلك . وهو يؤمن أن قتل سقراط كان السبب في أصابة االثينيين 

موت بينهم عقابا لهم ، وكذلك بالوباء والجوع مما أدى بهم الى تفشي ال
حراق فيثاغورس كان السبب في مسح ساموس من الوجود خالل إان 

التي غطت ديارهم وغطى البحر أهلها فلم ساعة واحدة نتيجة للرمال 
يستطيعوا له دفعا، وكذلك ما جناه اليهود من قتل ملكهم الحكيم 
)المسيح( فضاعت مملكتهم وحل الخراب بهم فطردوا  وتشتتوا في كل 
مكان وهكذا الحال في خراب مملكة اورهاي التي كان لها أكثر من اله 

 واحد كما مر بنا :
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ئنا أنهم لما غادروا سميساط حزنوا ، وقالوا ) وقد سمعت عن أصدقا
كأنهم يلومون الزمن : لقد أبعدنا من بين قومنا ، وال سبيل الى العودة 

 الى مدينتنا لرؤية أهلنا وأستقبال آلهتنا بالتسبيح ..(               
له لم له واحد وهذا اإل إن يؤمن بال أن من سيرة الرسالة نتبين أن مارا كاإ

 له الواحد الذي نؤمن به . بل كان األ … بيل وال ترعاثا وال  واليكن نابو 
بنه الى التحلي بالصفات الحميدة ليكون محبوبا عند إأن مارا يدعوا 

 الناس وعند الله :
) أما أنت أيها األبن الصغير فأختر لك شيئا ال يبلى ، فان الذين 

 يتخلقون بتلك الصفات متواضعون ومحبوبون ..(
 كي تحل عليه بركة الله :نه يدعوه إ

 فانه بذلك يكون الرجل المختار الذي تحل عليه بركة الله ..( ) …
ن حياة الناس لتحلي بالصبر والتحلي بالفضيلة أل بنه الى اأمارا يدعوا 

زائلة عن العالم .. ما يبقى هو مجدهم وفضائلهم ، كذلك يدعوه كي 
 : يتقبل صروف الدهر ويستسلم ألرادة الله العادلة

) وان لقيك شر فال تلم الناس ، وال تغضب على الله وال تأسف على 
زمانك. فانك ان أقمت على هذا التعقل فلن يكون جزاؤك الذي تلقاه من 

 …(الله قليال
ن الله سيجازي كل واحد وكل أمة بالمثل ، مثلما جازى أثينا إفهو يؤمن 

على ثروة وال هو بعد مقتل سقراط بأفالطون ذلك الجزاء الذي ال يعتمد 
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قريب من الفقر . فالله في نظر مارا يقف مع الطيبين أصحاب الفضيلة 
 ، ال مع االغنياء الذين يخفون على المساكين تساؤالتهم :

ذا فهمت ذلك ودعيته بدقة ما تخلى الله عن عونك ..( وفي موضع إ) ف
 آخر يقول :
حب الكثيرين فقد ننا تقبلنا إسر نحمد الله على يضا في األأ) .. ونحن 

 روضنا أنفسنا على أن نقوم على الحكمة والسرور ..(
 ن مارا يؤمن باالخرة فهو يعمل من أجل بلوغها :إكما 

) .. فان الناس يتحطمون بسرعة عندما يلتهمهم األلم وال يتطلعون الى 
 …(ما في العالم من ثراء واسع 

 وفي موضع آخر يقول :
 ني أي موت ..() فاني أصلي لكي أفنى وال يهم

 كما يؤمن بالقيامة :
ذا حزن أحد علي وحمل نفسه آية مشقة ، فاني أنصحه أال يفعل إ) ف

 فانه سيجدنا أمامه هناك في طريق العالم(   
جميع هذه المبادئ هي نفسها التي نؤمن بها ونستخدمها في حياتنا 

 اليومية. 
ل رسالته ن مارا من خال ايقول عنه شولتز  ومن الناحية الفـلسفية

يكافح )الغضب ـ الخوف ـ الشهوة ـ البؤس ( فهو يحذرنا من الغضب 
ن اساس إبنا مصيبة ، بمعنى آخر على الله والقضاء والقدر إذا ألمت 

الرسالة كما يقول شولتز هو النصيحة ، أي التوجه الى دراسة الحكمة 
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لسفة ان ف نحن نجدخالقية . وهكذا والتعامل مع الفلسفة من الناحية األ
المطران  56ن كانت الحكمة كما يقول ا  مارا تتركز في الحكمة ، و 

ل من غريغوريوس بولس بهنام سلسلة متصلة الحلقات يأخذها الجي
بما بثوبها الراهن أو بثوب جيال التي تليه ر الجيل الذي سبقه فيعطيها لأل

ن كانت كذلك ال بد أن تكون حكمة مارا احدى هذه الحلقات أو إجديد 
ن التفكير البشري هو سلسلة  طبيعيا لحكم بالد الرافدين ، أل تسلسال

واحدة ال تنقطع حلقاتها فكل منهم يتبع طريق الصالح والحكمة مقدما 
 مشورته السياسية والتربوية لجيله واالجيال التي تليه. 

وفي تاريخ وادي الرافدين عدة حكماء عظماء منهم شوروباك وأيوب 
ضافة إب مشورات الحكمة وأحيقار الحكيم اتالسومري وأيوب االكدي وك

رتشفوا الكثير من حكمهم من أدب بالد أالى حكماء العهد القديم الذين 
الرافدين. وأغلب هؤالء الحكماء يوجهون نصائحهم من خالل أبنائهم أو 
أصدقائهم . على أن الفارق بينهم وبين مارا هو أن جميع ابنائهم 

ساتذتهم ) مربيهم ( بأستثناء أدوا على ر )الموجه اليهم الخطاب( قد تم
فكار وسيرة حظة كتابة خطابه مؤمنا بسالمة األمارا الذي كان ما زال ل

الق أبنه أسوة نز إي ما زال غالما، ولربما خوفه من أبنه سرافيون الذ
ياه من إالخطابات كتب رسالته هذه محذرا  ليهمإبأقرانه ممن وجهت 

في نظره ـ . وقد يتمثل نكران الجميل كائن  السير وراء التعاليم الخاطئة ـ
                                                           

 بولس بهنام/  أحيقار الحكيم     56
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في االمبراطورية الرومانية في نظر مارا الذي يعتقد ان الرومان لم 
يحترموا القواعد الصحيحة في الجيرة وحق الشعوب في العيش بسالم مع 
تطبيق ذلك من قبل مملكته وتقديم كل الضمانات لهم وهذا ما نتلمسه 

 من الخطاب.   
روف بـ ) نوح السومري ( يوجه حكمته الى أبنه زيوزودرا فشوروباك المع

أما أيوب االكدي فيوجه حكمته من … ويفتتح حكمته بعبارة يا بني 
وأحيقار يوجه حكمته الى …( خالل صديقه فيقول ) أنصت يا صديقي 

ن ، وهكذا الحال في سفر طوبيا وأبن سيراخ وغيرهم ومارا اأبن أخته ناد
فكل منهم يرسل تعليمه الى … بنه سرافيون إيوجه خطابه من خالل 

م والتربية ويعتبر التعلي شعبه بطريقته الخاصة في النصح واالرشاد .
جتماعية محور هذه الخطابات ، فشوروباك يتناول والثروة والعالقات األ

 موضوع التعليم من خالل قوله :
 …() يا بني .. أني أقدم لك هذا التعليم ، فتقبل تعليمي 

 تهمل تعليمي ..( ) ال
 وأيوب األكدي يقول :

 …() أنصت يا صديقي وأفهم أفكاري 
 كدية يقول :وكاتب مشورات الحكمة األ 

 …(نسان ) لتكن شفتاك ثمينتين مثل غنى اإل 
 شوري أحيقار فيقول :أما الحكيم اآل

 ) أسمع يا بني وتفهم تعليمي وأذكر كالمي ذكرا  لكالم الله ..(
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أن تتفحصه بأذنيك ألن جمال المرء في صدقه ) كل ما تسمعه يجب 
 وبشاعته في كذب شفتيه (                         

 وفي أسفار العهد القديم نجد الكثير منها كما في أسفار طوبيا :
 ) أسمع يا بني كلمات فمي وأجعلها في قلبك مثل األساس (

 وأبن سيراخ يقول :
 ذكرك لكالم الله ( أسمع يا بني وتفهم تعليمي وأذكر كالمي 

ومارا أسوة بأقرانه يؤكد على التعليم مع أيمانه ان الحكمة هي أساس كل 
 العلوم وكنزها الثمين :

) فأدفع نفسك الى الحكمة معين كل الخيرات ، والكنز الذي ال ينفد ، 
وعندها فأسند رأسك وأسترح ( و ) فكر في الكتاب وأبحث عن 

 …و …( الحكمة
 بنه زيوزودرا :يقول شوروباك أل مجال التربيةوفي 

 ) يا زيوزودرا ، أعر أذنا صاغية للكالم الذي أرغب أعطاءه لك ..(
 …(و ) ال تخالف الكالم الذي أقدمه لك 

 ومن مشورات الحكمة االكدية :
 ) ليكن فمك وشفتاك مراقبتين ( 

 أما أحيقار فيقول :
 لبك فلن تحيا ..( ذا تركتك تتبع قا  ) يا بني .. اذا ضربتك لن تموت ، و 

 أما مارا فيقول :
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) كن كالرجل الهادئ الذي يحب النظام ، فالنظام وأن بدا لك شديد 
 المرارة يصبح عندك عذبا حينما تتبعه زمنا قصيرا ..( 

ن الخوف إو ) فدبر حياتك بغير خوف لكي تفرح حينما تريد ، ف
 …عتذار الطبيعي ليس من شيمة الحكماء ( واأل

 ت االجتماعية يقول شوروباك :وفي العالقا
ن راعي أثار ضدي قوى الشر إكلمتي الصادقة أصبحت كذبا ( و ) ن إ) 

 وأنا لست عدوه ( 
 أما أيوب األكدي فيقول :

ن الناس يمجدون كالم القوي الذي نشأ على القتل واألجرام لكنهم إ) 
 يحتقرون كالم الضعيف الذي لم يقترف ذنبا (

الم بالذهب ويبتزون كيس البائس بما فيه من ) هم يمألون خزائن الظ
 الفتات( 

 ومن مشورات الحكمة :
ذا كنت وحدك ( و) ال تجاز بالشر عدوك( إ) ال تنطق بخفايا نفسك حتى 

 و ) قابل بالخير من يعمل معك الشر ( و ) ليكن قلبك بعيدا عن الشر(
 أما أحيقار فيقول :

 (ن الله سيلجم فم الظالم وسيقطع لسانه إ) 
 ومارا يقول :

) أحكم الشهوة أوال ، وقدر جرم ما أنت قائم به ، وأحذر أن تغضب( و 
 )حب الخير كريه الينا ، ولكننا مدفوعون اليه بالعادة(
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 وفي مجال الثروة يقول أحيقار :
) ال تحاول زيادة الثروة ، وال توجه قلبك الى الظالل ( و ) ال يقل الغني 

 إني ممجد بغنائي (  
 يقول : ومارا

)لقد جربت الناس ، وهكذا جربتهم ! انهم يتطلعون الى شئ واحد هو 
كثرة الثراء ، ومن أجل هذا ال يستقر لهم رأي ولكنه يختلف باختالف 
عقولهم . فان الناس يتحطمون بسرعة عندما يلتهمهم االلم وال 

 …(يتطلعون الى ما في العالم من ثراء واسع 
 : لحكمية بما يليونستطيع ان نستخلص أقواله ا

بحث عن أحترس يا بني مما يصلح لألشراف ، وفكر في الكتاب ، و أ -1
 الحكمة 

 فكر في تثبيت ما بدأت به -2
فالذين يدعون الى النظام كن كالرجل الهادئ الذي يحب النظام -3

ن يتخلصوا من نضال الزمن والذين يتمسكون بالحكمة يتعلقون أيريدون 
بالحق يظهرون مستوى فضائلهم والذين يهتمون باألمل والذين يهتمون 

 بالفلسفة يفكرون في الهرب من بؤس هذا العالم 
أما أنت أيها الحبيب ، فال يحزنك أن تدفع بك وحدتك من مكان الى -4

مكان فلهذا ولد الناس لكي يتقبلوا صروف الزمن ، ولتعلم كل االرض 
 عند الحكماء سواء 
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وال اشتدت محبة كثير من الناس لك إال فما نجحت اال النك غريب ،  -5
 ألنك صغير .

 االنسان ال يجرد من حكمته أبدا كما يجرد من أمالكه-6
 زدات الثروة كذلك تكثر الرذيلة أكلما  -7
 أينما تكثر الحسنات ، كذلك تقابلها السيئات -5
 وحيث تكثر الثروة فهناك أيضا مرارة السنوات الكثيرة  -4

ال وقدر جرم ما أنت قائم به وأحذر أن تغضب ، أحكم الشهوة أو  -10
 وأستمع للخير بدال من الغضب .
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الجبوري ، د. صالح سلمان رميض /  أدب الحكمة في وادي  -14

 بغداد 2000الرافدين / ـ مشورات دار الشؤن الثقافية العامة ـ 
العالمة غريغوريوس الملطي المعروف بأبن العبري المولود سنة  -20

  / تاريخ مختصر الدول  1256والمتوفي سنة  1226
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االب جان كمبي/ دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة /  ـ دار المشرق  -21
  1444بيروت 

 القشيري / تاريخ الرقة   -22
م ( / ترجمة مار غريغوريوس 1144تاريخ ميخائيل الكبير ) سنة  -23

 حلب سورية  1446صليبا شمعون / دار ماردين للنشر 
-7) من القرون  نقل وتحقيق حبي، يوسف / تواريخ سريانية  -24
  1452م(  منشورات المجمع العلمي العراقي ـ هيئة اللغة السريانية 4

 1566تاريخ يوسيفوس اليهودي /بيروت  -25
القيصري ، يوسابيوس / تاريخ الكنيسة / ـ ترجمة القس مرقس  - 26

 1460داود ـ الناشر دار الكرنك ـ القاهرة 
( / فهرس المؤلفين ـ م1315عبديشوع الصوباوي )المتوفي سنة  -27

حققه ونقله الى العربية االب د. يوسف حبي ـ منشورات المجمع العلمي 
 بغداد 1456العراقي ـ الهيئة السريانية ـ 

شربا دسىّدا ودقديشا / مطبعت دوليم جولني  -25
 مدينت دليفسيك ملكوت دمنسا

24-zeitschnift der deutschen 

morgenlandischen gesellschaft  
 51مجلد  (zdmg )مجلة الجمعية االستشراقية االلمانية مختصرها 

) قام بترجمة المقال مشكورا الدكتور عوني صبيح الذي عاش حيث 
 ودرس زهاء خمسة عشرة سنة في المانيا (
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 المؤلف في سطور
 

 +   االسم الثالثي : نزار حنا يوسف  الديراني
 .1456ديرابون ـ زاخو  - +   مسقط الرأس  وتاريخ التولد : العراق

+   التحصيل الدراسي : بكالوريوس ادارة واقتصاد ـ الجامعة 
 المستنصرية

 النشاط  االدبي :+  
حيث منذ منتصف السبعينات وهو يعمل في المراكز الثقافية والقومية * 

الجمعية الثقافية للناطقين انتخب ولعدة دورات في الهيئة االدارية لـ )
اتحاد االدباء والكتاب السريان ، مكتب الثقافة السريانية يالسريانية  ، 

في االتحاد العام لالدباء والكتاب العراقيين ، جمعية اشور بانيبال ـ رئيس 
اللجنة الثقافية ، امين سر نادي االدباء والكتاب العراقيين ، اللجنة 

 الثقافية في الرهبنة االنطونية الهرمزدية ( اضافة الى كونه :

 .1455تحاد ادباء العرب منذ سنة عضو ا 

 ي الكلدوآشوري السرياني عضو مؤسس للمجلس القوم 

 عضو مؤسس لمركز يونان هوزايا للدراسات المستقبلية 

ـ  2003رئيس اتحاد االدباء والكتاب السريان منذ سنة  
 وعلى مدى ثالث دورات متتالية . 2010

راق منذ نائب االمين العام التحاد االدباء والكتاب في الع 
 2010ولغاية  2004سنة 
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 *وفي الجانب االعالمي :
مجلة ، مجلة قاال سوريايا  )عمل عضوا  في تحرير 

 ،  مجلة االديب العراقي(مجلة ربنوثا ، االديب السرياني 

 كانت له عدة حلقات ثقافية في فضائية اشور 

 عمود ثابت في جريدة بهر 

 مشاركاته االدبية*
انات والمؤتمرت والندوات داخل وخارج شارك في العديد من المهرج

 العراق 
 القى العديد من المحاضرات واشترك في العديد من االماسي الشعرية

 نال عدة دروع وشهادات تقديرية  

التي تمنح  2015حاصل على جائزة شربل بعيني لعام  
معهد األبجدية في مدينة جبيل اللبنانية من قبل 

 العالمية في أسترالياالتاريخية، وباسم مؤسسة الغربة ا

 البحوث المنشورة    + 

فضال عن عشرات القصائد وعشرات المقاالت المنشورة في الجرائد 
العراقية )العراق ، القادسية ، الثورة ، الزمن ، بابل ، قويامن ، بهرا 

 ، الصباح .. ( 
والمجالت )الف باء ، قاال سوريايا ، االديب السرياني ، الطليعة 

االديب العراقي ، بانيبال ، االفق ، قيثارة الروح ، ربنوثا ، االدبية ، 
رديا كلدايا ، ديانا ، نجم بيت نهرين ، نوهدرا ، نشرة اثرا )الوطن( ، 
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نشرات مهرجانات اشور ، االبداع السرياني ، القوش ، بابل( 
ومجالت اخرى خارج العراق وعشرات المقاالت والقصائد في الصحف 

 المؤلف البحوث التالية: االلكترونية ، نشر
لوحات فلكلورية من شمالنا الحبيب / مجلة قاال سوريايا العدد  -

 االخير.      
 التكرار في الشعر السرياني المعاصر / مجلة االديب السرياني . -

الموشحات هل هي اندلسية المنشأ ام سريانية ـ بالسريانية /  -
 مجلة ربنوثا. 

 ة اشور .      ملحمة قاطينى ـ بالسريانية / نشر  -
 الشعور القومي لدى حكام اورهاي ـ بالسريانية/ مجلة ربنوثا . -

 الرهبنة في فكر افراهاط / مجلة ربنوثا . -

الدير بين مأساة الحياة والبحث عن السعادة )دراسة في قصيدة  -
 نازك المالئكة ( / مجلة ربنوثا .

 الثقافة كما يفهمها علماء االنثروبولوجيا / مجلة ربنوثا . -
تحديد تاريخ مزامير سليمان استنادا الى شكلها الشعري / مجلة  -

 ربنوثا .
الموت والبعث في قصائد بدر شاكر السياب / مجلة الفكر  -

 المسيحي .

رسالة ابجر الى المسيح بين الحقيقة والخيال / مجلة قيثارة  -
 الروح . 
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الموشحات هل هي اندلسية المنشأ ام سريانية )بالعربية( /   -
 نيبال.مجلة با

اوزان الخليل هل هي اصيلة ام مستوردة / مجلة االديب   -
 العراقي.

 بحوث اخرى ضمن مؤتمرات االدب السرياني -

عدة دراسات وتراجم في مجلة رديا كلدايا ومجلة نوهدرا ومجلة  -
 سفروثا ومجلة نجم بيت نهرين

 االصدارات  + 
 * الشعر

 بالسريانية  .  1454شهيد من ديرابون / مطبعة الحوادث سنة     -1
ـ بالسريانية   1456المطر لحن الذكريات / مطبعة اطلس      -2

 والعربية ـ.
صراع الوجود / من اصدارات اتحاد االدباء العراقيين ، مطبعة دار   -3

 ـ بالسريانية والعربية   1444الشؤون الثقافية. سنة 
 . ـ  بالسريانية 2001مقعد شاغر / مطبعة اليرموك  سنة  ـ  -4
 ـ شعر لالطفال . 1444لمن تغني العصافير  / مطبعة اليرموك  -5
الصراع الساخن / سرياني من اصدارات وزارة الثقافة في اقليم  -6

 كردستان
كل االرض عند الحكماء سوية / سرياني ـ من اصدارات اتحاد  -7

 االدباء والكتاب السريان 
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 شوري هكذا تكلم كياسا  / من منشورات المركز الثقافي اال -8
شعر بالعربي / نشر  –المجموعة االولى  –اوراق متناثرة  -9

 2002الكتوني 

شعر بالعربي / نشر  –المجموعة الثانية  –اوراق متناثرة  -01
 2002الكتوني 

شعر بالعربي / نشر  –المجموعة الثالثة  –اوراق متناثرة  -00
 2002المكتوني 

 الدراسات االدبية* 
 .  1454ي  / مطبعة اليرموك الكيل الذهبي في الشعر السريان -12
قصيدتنا المعاصرة ) قصيدة القرن العشرين ( / مطبعة اليرموك   -13

1445. 
االيقاع في الشعر ـ دراسة مقارنة بين السريانية والعربية ـ / مطبعة  -14

 .2000اليرموك سنة 
رسالة مارا بن سرافيون  / من منشورات المجمع العلمي العراقي  -15

2002. 
واء على تاريخ االدب السرياني / بالعربية ـ من منشورات دار اض -16

 2007الشؤون الثقافية ـ وزارة الثقافة بغداد 
معالم الحداثة في الشعر السرياني / مديرية الثقافة والنشر  -17

 وزارة الثقافة 2014الكوردية ـ بغداد 
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ين الحلقات المفقودة في تاريخ الشعر واوزانه ) دراسة مقارنة ب -15
 السريانية والعربية والكوردية واللغات االخرى المجاورة( بين يديك

 الترجمة *

من الشعر العربي الحديث / من منشورات مركز مار كوركيس  -14
 .2003الثقافي  ـ بغداد 

ـــاء  -02 ـــي المعاصـــر / مـــن منشـــورات اتحـــاد االدب مـــن الشـــعر العرب
 م والنشروعلى نفقة دار الهدف للطباعة واالعال والكتاب السريان

في البدء كان الصراع / ديوان شـعر ـ ترجمـة مـن السـريانية الـى  -02
ـــداد  ـــة بغ ـــرة الشـــؤون الثقافي ـــة / مـــن منشـــورات دائ وزارة  0222العربي

 الثقافة

/مــن منشــورات  اللبنــاني شــربل بعينــي ومعانــات الهجــرة الشــاعر -22
 2015مؤسسة الغربة ـ استراليا 

رجمــة مــن الســريانية / ت -المــوت والمــيالد للشــاعر ابــراهيم يلــدا  -23
 2017من منشورات       

 متفرقة* 
درب الصليب  ـ بالسريانية ـ  اعادة صياغة ـ / من منشورات   -24

 .2003مركز مار كوركيس الثقافي ـ بغداد 

 ديرابون بين الماضي والحاضر / مركز مار كوركيس الثقافي. -02
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 جاهز للطبع* 

 السريانية من الشعر العراقي المعاصر / ترجمة الى -1 
 الصرة والعشب / مجموعة شعرية بالسريانية -2
 الشعر السرياني المعاصر / ترجمة الى العربية من -3
 مجموعة شعرية بالسريانية -4
 1097لغاية  9155مذكراتي من سنة  -5

 


