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 يوسف شمعون السمعاني   ترجمات

 كتب
 )وفًقا للتسلسل الزميّن للصدور لكّل باب(

 

 األدب 

 ، أدب السرية، منشورمن اليونانّية إىل الالتينّية ،(Menologium Grecorum) المينولوجيومأو  سنكسار الروم .1

مّث طُبع  ،باليونانّية بأمر من امللك باسيليوسأي علم األشهر أو ِسرير الشهداء القّديسني عند الروم. مّت تأليفه قدميًا 
القسم الثالث منه من اليونانّية إىل الالتينّية، ونّقح وصّحح ترمجة القسمني  باليونانّية والالتينّية. ترجم السمعانّ 

 .1727السابقني. طُبعت الرتمجة الالتينّية الكاملة يف مطبعة معبد القربان األقدس يف أوربيين، سنة 
 

 ينالد 
 

من العربّية إىل ، (Chronicon Oriental Patri Rahebi Aegyptii)  التاريخ الشرقي  لبطرس المصري   .2
 تاريخ كنسّي، منشور الالتينّية،

 ،السمعاّن ترمجته من العربّية إىل الالتينّيةقد ترمجه من العربّية إىل الالتينّية، فأعاد  براهيم احلاقالنّ إهو كتاب كان 
مبطبعة برتلماوس يافارينا كما ذكر  1731وأضاف إليه أربعة مقاالت حول موضوع الكتاب. طُبع يف البندقّية عام 

. ويف الوثيقة 1729األب نطني واملطران الّدبس. لكّن األبايت فهد واألب صفري يشريان إىل أّن تاريخ الطبع هو سنة 
وال على  ،. وال يأيت األب بطرس ضّو على ذكره1721الكتاب عام الفاتيكانّية ملؤلّفات السمعاّن ورد تاريخ هذا 

 إليه. وال عند املواضيع اليت أضافها السمعانّ  ،وال تتوّقف املصادر عند حمتوياته ،حتديد تاريخ صدوره

3.  ،  Sancti Patris Nostri Ephraem Syri)عنوان الكتاب بالالتينّية: مصن فات القد يس أفرام السرياني 

Opera Omnia، منشورحبوث كنسّية، من اليونانّية إىل الالتينّية ، 

يس أفرام وقد أضاف هلا فهرًسا يتضّمن ثبًتا مبؤلفات القدّ  ،من اليونانّية إىل الالتينّية يف ثالثة جمّلدات ترمجه السمعانّ 
، والثالث 1743والثان  ،1732يف روما سنة باللغتني السريانّية واليونانّية، املطبوعة منها واخلطّية. طُبع اجلزء األّول 

، وكذلك يف C140 ، وC139 ، وC138. توجرد نسخ مطبوعة منه يف املكتبة الوطنّية يف باريس حتمل األرقام 1746
 كّية املارونّية يف بكركي وغريها من األديار.ر مكتبة البطري
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مةةةةةةةن القةةةةةةةوانين والرسةةةةةةةوم الررباني ةةةةةةةن الم  تص ةةةةةةةن  الررباني ةةةةةةةن ا .4 قنننننننوانني   ،الكرشنننننننونّيةالالتينيّنننننننة إىل منننننننن  ،للبناني ةةةةةةةنمقد 

 .خمطوطكنسّية، 

يّنننننة، والتنننننابعني ألبويّنننننة الرهبنننننان  بنننننل يس أنطونينننننوس كوكننننن  ال ّ يتنننننناول الكتننننناب أننمنننننة الرهبنننننان املنتسنننننبني إىل القننننندّ 
كتبهننننننا بالعربيّننننننة والالتينيّننننننة مننننننع رسننننننالة يف مقننننننّدمتها بالعربيّننننننة، ويننننننر    لبنننننننان. يشننننننري املطننننننران النننننندبس إىل أّن السننننننمعانّ 

ّّننننننا ترمجنننننة واألبنننننايت صنننننفري أترمجهنننننا إىل الالتينيّنننننة منننننع رسنننننالة عربيّنننننة يف أّوهلنننننا. ويفيننننند األبنننننايت فهننننند  غنننننا  أّن السنننننمعانّ 
وأّن مقّدمتننننننننه  ،يّننننننننة والالتينيّننننننننة. ويننننننننر  اخلننننننننوري اجلميّننننننننل اّن الكتنننننننناب ُوضننننننننع بنننننننناللغتني العربمننننننننن العربيّننننننننة إىل الالتينيّننننننننة

وننننننننّ  القنننننننوانني الالحقنننننننة هننننننني  ،جننننننناءت بالعربيّنننننننة. وبنننننننالعودة إىل األصنننننننل، تبننننننننّي أّن ننننننننّ  املقّدمنننننننة هنننننننو بالكرشنننننننونّ 
مبوضنننننوع تثبينننننت القنننننوانني الرهبانيّنننننة. و ّنننننت  1732ترمجنننننة لننننن اءات البابنننننا إكليمنضنننننوس الثنننننان عشنننننر الصنننننادرة سننننننة 

 . عربّية باحلرف السريانّ مجة من الالتينّية إىل الرت ال
من الالتينّية إىل ، ديباجن ]م قد من/ رسالن[ القوانين والرسوم الررباني ن الم  تص ن  رربان مار أشعيا ]األنطوني ين[ .5

 ، قوانني كنسّية، منشورالكرشونّية

بعت يس أشعيا. طُ والرهبان األنطونّيني املنتسبني إىل القدّ  ووّجهها إىل الرئيس العامّ  ،هذه الرسالة بالعربّية وضع السمعانّ 
يف روما. ذكرها املطران الدبس واألبايت فهد. ويذكر األب أنطوان ضّو األنطوّن أّن السمعان قد قام برتمجة قوانني رهبان 

وكذلك رسالة مطبوعة  ،1741وذلك سنة  ،يس أنطونيوس من جممع مار أشعيا األنطونّيني من العربّية إىل الالتينّيةالقدّ 
وليس من . ويذكر األب نطني أّّنا رسالة يف أصل الرهبان يف لبنان. 1741إىل الرهبان األنطونّيني يف قوانينهم سنة 
أم أنّه كتاب آبر  يس أنطونيوسقوانين رربان القد  هو نفسه كتاب  أصل الرربانالواضح ما إذا كان يقصد أّن كتاب 

ونّ  القوانني الالحقة هو ترمجة ل اءات  ،أّن نّ  الديباجة هو بالكرشونّ لكن بالعودة إىل األصل، تبنّي و مستقّل. 
)من  مبوضوع تثبيت القوانني الرهبانّية من الالتينّية إىل الكرشونّ  1740البابا إكليمنضوس الثان عشر الصادرة سنة 

 .(الالتينّية إىل العربّية باحلرف السريانّ 
 خمطوط ، طقوس دينّية،، من العربّية إىل السريانّيةور القد اس الماروني  ناف .6

 . دون تاريخ.فهارس م طوطاتواألبايت فهد يف  ،األصول التاري ي نذكره األب مسعد يف 
 

 


