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 حمد محفلكلمة الدكتور م

  هفي حفل استقبال
  

  السيد األستاذ الدكتور مروان المحاسني، رئيس مجمع اللغة العربية،
  السيدات والسادة أعضاء المجمع،

  سيداتي، سادتي
، وبعد حصويل على شهادة أهلية التعليم ً ستني سنةقبل، أي ١٩٤٩يف عام 

وكلية اآلداب إىل املعهد العايل للمعلمني، ، انتسبت )دةَّالباكالورية املوح(الثانوي 
، بعد االمتحان التحريري )جامعة دمشق اليوم(يف اجلامعة السورية ) قسم التاريخ(

ُ تبوأ بعضًر من أعضاء اللجنة أساتذةَّوأتذك. واملقابلة الشفهية ًهم مقعده الحقا يفَّ َ 
 ..، أجمد طرابلسيّ، كامل عياد، حكمت هاشممجيل صليبا: رَّ جممعكم املوقِجمالس

هد العايل للمعلمني وكلية كانوا مع غريهم من العلماء األفاضل، أساتذتنا يف املع
َطالب) الثقافة العامة(َّ وقد ضم برنامج السنة األوىل ...اآلداب ف أقسام الفرع ِ خمتلُ

األديب، وكان املرحوم زميلكم الدكتور عبد الكرمي اليايف، أحد أساتذتنا، لتلك السنة 
وعلم إحصاء » علم االجتماع«: ن حياتنا اجلامعية، حيث حضرنا دروسه يف ماديتم

ّ وكما عرفتموه، سيدايت، ساديت، كان حمط األنظار، ...»الدميغرافية البشرية«السكان 
ْ ودماثة خلقه وصفاء هبعلم ٍكان إنسانا يف منتهى البساطة معنا، مع طالب ... سريرتهُ ً
َّشد أزرنا.. َّسر لنا السبيلأحاطنا برعايته وي... أغرار ... ٍأزر طالب حمافظات... َ
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ٌ مثة أمور ال ينساها ...فأحببناه... ِحيارى أمام رهبة احلرم اجلامعي... هجروا أهلهم َّ

مع افعندم... ٍهاهي ستة عقود قد مضت. ..املرء  اطلعت على جدول أمساء أعضاء ا
رصيفكم ... يف أمر اختيار اسم أستاذيّ مل أتردد ُالراحلني، الذين مل تشغل أماكنهم،
ُلعلكم تدركون مغزى اصطفائي! نعم... املرحوم الدكتور عبد الكرمي اليايف َّمث من .. َّ

واجب طالب العلم، أن يعرتف جبميل شيوخه، الذين أحسنوا إليه بنور علمهم وسراج 
  .رحم اهللا شيوخنا... معرفتهم

ُسعدت بخالل وجودي يف أوربة للدراسة  ْ ِ ًلقاء الدكتور اليايف، مرة يف باريس، ُ
ِوبعد ذلك يف جنيف، يرافقه الدكتور بدر الدين القاسم حيث قدما للمشاركة يف  َ

  .م١٩٦٥، وذلك يف خريف عام »ندوة األدب املقارن«
ٍكنت حمظوظا مبرافقة األستاذ، يف رحلتنا األسبوعية، كأساتذة زائرين، إللقاء  ً

ٍة سنوات َّدِع ة،ٍحماضرات يف اجلامعة األردني ٍمع زمالء آخرين، ) ١٩٧٢ -١٩٦٩(ِ

  .َّيف عدادهم األستاذ الدكتو عادل عوا وزميلي الدكتور عبد الكرمي رافق
باألمس القريب، كانت مناسبة تأبني الدكتور عبد الكرمي اليايف، وقد أشاد بذكراه 

ُأعضاء جلنة احلفل، وحسبنا مجيل ثنائهم ومدحيهم وأستاذنا هو الكوك ب الساطع يف َ
 املتنوعة -ّمساء ثقافتنا العربية احلديثة واملعاصرة، وهو العالمة املوسوعي مبعارفه الوافرة 

  ...ِ، وفكره الشمويل وأسلوبه األديب الرفيع واجتهاداته اللغوية-
م، ١٩١٩عام ) ّ أم احلجار السود–محص (يف مدينة ) أبو حممد(ُِولد أستاذنا 

 واللغوي على أيدي أئمتها، قبل حصوله على الشهادة ّحيث تلقى تعليمه الديين
سنتني، ليسافر بعد  بكلية الطب يف اجلامعة السورية ، والتحق)فرع الرياضيات(الثانوية 

ٍذلك إىل فرنسة موفدا ضمن بعثة دراسية ّوجتلى نبوغه يف الدراسات العليا حبصوله ... ً
االجتماع وعلم اجلمال والفن ٍعلى شهادات يف الفلسفة واملنطق وعلم النفس وعلم 

اية احلرب الكونية الثانية، . والعلوم الرياضية والطبيعية مث الدكتوراه يف الفلسفة وبعد 
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كان )... قسم الفلسفة(ِّعاد إىل سورية ليدرس يف ثانويات محص، مث يف كلية اآلداب 
ًمتواضعا تواضع العلماء، زاهدا يف املناصب اإلدارية، عاكفا على ال ً ُ تدريس اجلامعي ً

  ..والبحث العلمي
  :ومن أعماله 
  . الفيزياء احلديثة والفلسفة-١
ُّ علم السكان-٢ ُ.  
  ).متعدد اللغات( املعجم الدميغرايف -٣
تمع العريب ومقاييس السكان-٤   . ا
  . دراسات فنية يف األدب العريب-٥
  . متهيد يف علم االجتماع-٦
  . الشموع والقناديل يف الشعر العريب-٧
  .إخل. ّ جدلية أيب متام-٨

ّإضافة إىل عدة معاجم، متعددة اللغات ً.  
ًوكان قرنكم عضوا يف عدة مؤسسات علمية، اعتبارا من سنة  ً ْ

  :، ومنها١٩٥٢ِ
  . ي لعلم االجتماع عضو املعهد العامل-
  . االحتاد العاملي للدراسات العلمية للسكان-
لس األعلى لرعاية العلوم واآلداب والفن-   .ون ا
  . عضو معهد العلوم اجلنائية واالجتماعية يف القاهرة-
  .اب العربَّ عضو مؤسس الحتاد الكت-
  .يف بغدادجممع اللغة العربية عضو مراسل يف  -
  . رئيس حترير جملة الرتاث العريب-
  .إخل... رئيس حترير معجم العماد املوسوعي  -

ية وسام االستحقاق وقد منحه السيد الدكتور بشار األسد، رئيس اجلمهور
  .السوري من الدرجة املمتازة
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ًرحم اهللا الدكتور عبد الكرمي اليايف وبعثه مقاما حممودا، فهو معلمنا وأستاذ  ً
ّأجيال من الطالب األبرار يف شىت أمصار الوطن العريب ٍ.  

ُمن تقاليد جممعكم املوقر، أن يلتزم اخللف مبوضوع سرية سلفه، ولعلنا ال خنالف  ّ
َالنـهج ْ عندما عاجلت ... ٍ يف إشارتنا إىل إشكال اشتقاقي لغوي شغل بال أستاذناَ

ُ، ترمجة وتأليفا وحتقيقا وكان أستاذنا )معجم العماد(بعض عناوين  ً ً  ًآنفا كما جاء -ً
ًقبل ربع قرن تقريبارئيس التحرير، وذلك  َه إضافة إىل الدخيل، أصول ُكان هاجس... ٍ ً

ً، سرد بعضها، باحثا عن أصل ٍة وكم من مرةبعض األمساء والكلمات األجنبي
ُوكنت قد أوليت هذا املوضوع اهتماما وال سيما بعض األمساء والكلم... هاأرومت ّ ً ُ ات ُ

ا الكنعانية  الالتينية واألور-اليونانية   اآلرامية، وذلك حىت القرن - ِبية الغربية يف مظا
  ).م.ق(الرابع 

، فقد حدث )م.ق٣١و -٣٣٣(يت، سنة أما منذ عهد اإلسكندر والعصر اهللنس
ُالعكس، حيث راحت تدخل بعض األمساء والكلمات اليونانية إىل موروثنا اللغوي  ُ

اهللنسيت اليوناين والروماين : عصورويف ال... ّخيل يف العصر العباسياملشرقي، قبل الد
ٍ ثالث مدن أثرية قامتالالتيين فالبيزنطي اإلغريقي،  التبادل  يف عملية ٍبدور بارزُ

  : املشرقي-اللغوي اليوناين 
  . األنباطيف بالد) ِسلع( برتا، -١
َ احلضر، -٢ ْهرتا(َ   .مشايل الرافدين) َ
  . تدمر، يف بادية الشام-٣

ا القدمية، ةحنن نعلم أن اللغة اآلرامية، خامتة لغاتنا املشرقي  إىل العربية وأقر
عندما غدت لغة ) م. ق٦(رن ا يف الوطن العريب، منذ القتداوهلالفصحى، قد شاع 

الدواوين الرمسية جبانب الفارسية القدمية، يف سائر أرجاء اإلمرباطورية الفارسية األمخينية 
الذي ) جبل طورا بورا(، من أفغانستان وحىت ليبية واسم )م. ق٣٣١ -٥٥٩(سنة 

 البائر/ اجلبل البور(َّتردد ذكره يف السنوات األخرية هو آرامي اجلذر، وال يعين سوى 
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كان . واأللف امللحقة يف آخر الكلمتني هي أداة تعريف للمذكر املفرد) األجرد
ًلآلرامية الغلبة، لغة وكتابة، على  ً ّاملشرقية القدمية، لعدة أسباب » اللغات/ اللهجات«ُ

ُمنها سهولة الكتابة األجبدية، اليت اقتبس اآلراميون شكل حروفها من أبناء عمومتهم 
، وراحت تلك األجبدية )م. ق٧٠٠ -١١٠٠( عصر احلديد األول الكنعانيني، يف

بسهولة كتابتها تنافس الكتابة املقطعية املسمارية قبل زوال هذه األخرية يف القرن 
ُ، مع التالشي التدرجيي لأللسن القدمية)للميالد(األول   اللغة ملصلحة آشوري - بابلي: ْ
ًكان هذا التحول جليا واضحا يف... اآلرامية ر ...  بالد الرافدين والشامّ أما غريب األ
اليت عرفها ... ُ الغلبة للكنعانيةّظلتفقد األردن، والعاصي، والليطاين، : الثالثة

ُ دخيل، مل ندركه يف وثائقنا ٌ، وهو اسم»الفينيقيني«اإلغريق وأطلقوا على أهلها اسم 
ابن منظور حممد بن (وها هو . وال من بعدها... القدمية السابقة للعربية الفصحى

َّمكرم  َفـنق(، ففي مادة )اللسان(ُيدهشنا، بل يفاجئنا يف ) م١٣١١ -١٢٣٢ُ ال ) ََ
ٍيذكر أي مجاعة أو شعب باسم  ، وعندما نأيت إىل مادة )فينيقية(ًأو لغة ) فينيقي(َّ

َكنع( ُكنع النجم أي مال للغروب، وكنعان بن سام بن نوح إلي... «: ، نقرأ ما يلي)ََ ُ ْ َّ َ َ ه َ
ٍوكانوا أمة يتكلمون بلغة تضارع العربيةُينسب الكنعانيون،  ً َُّ«.  

َضرع(ًويف اللسان أيضا  ة واملقاربة... «): ََ   .»...واملضارعة املشا

ًمن يقرأ العهد القدمي يظن أن بالد كنعان تقع حصرا يف فلسطني وال عالقة هلا  ُّ ُ
َكنع(ضعة بسائر أحناء بالد الشام الغربية، وتعين البالد اخلا ذا الزعم ). ََخنع: ََ َوسلم  ّ َ

ُحنن نعلم اليوم، بعد ... ٌ باطل الغربيني والعرب املعاصرين وهذابعض املؤرخني
َ اللغوية املقارنة، أن أهل الرافدين أطلقوا على بالد الشام ثالثة –الدراسات اجلغرافية  َّ

  :، وهي)ب الشمسوغر(ٍأمساء، مبعىن بالد الغرب 

  . بالبابليةوكنعان،.  باألكدية: أمورو.مريةمارتو، بالسو
بعض مؤرخيهم ويف مقدمتهم ّنقل اهللنيون عن الكنعانيني، ويعرتف بذلك 
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 فما... ُ خلق الكون واحلياة والبلدانية اجلغرافية وغريهاَ وأساطريَاألجبدية: هرودوتوس
َيليون اليت اشتق منها هومروس اسم مإ/ ًهو مثال أصل اسم كلمة طروادة َِلحمته ّ َ ْ

ِجبدية قومه أالفينيقي قدموس نقل / وجاء يف الروايات أن األمري الكنعاين» اإليلياذة«

، بعد أن أمهلوا )qق (ً عوضا عن )kك (وكتبوا امسه حبرف ... إىل بالد اليونان
وعديدة هي املفردات املشتقة من اسم ... استعمال هذا احلرف األخري يف أجبديتهم

/  كادوسkados  كلمةًيوناين ولدينا أيضا يف اليونانية القدميةقدموس يف املعجم ال
ملختلف و.. ) اآلرامي–قدشي الكنعاين (وهلذه الكلمة صلة جبذر ... قادوس

/ قادش: لدينا أمساء مدن وبلدات... باملاء وبقدسيته... ٌمشتقات هذا اجلذر صلة
ر أو نبع ... قدشيا إخل/ قاديشا ٍوكلها مواقع قريبة من  ٌ ٍماء أو حبر إخلّ ونقول يف ... ٍ
ْالقدس«: عربيتنا ٌحجر يـرمى يف البئر ليـعلم أكثري ماؤه أم قل» ُ َ ْ ُ ُْ ُيل؛ القدسٌ َالقدس/ ُ ُ :

إناء خيرج به املاء من اآلبار أو :  السفينة الكبرية؛ القادوس: القادسٌقدح صغري؛
  .ٌوهذا وهم... ّوظن بعضهم أنه دخيل... السواقي

 عاصمتهم روما؟ وما مغزى هذه األلف  اسمان، فما هو أصلأما بالنسبة للروم
... ني املشرقينييأمل يقولوا أن أصل بناء روما يعود لالتروسك... ! يف آخر االسم؟

ا العالية، املبنية على    !؟...  تالل٧ًوأضافوا أيضا أ
أما يف العصر الوسيط، فما هو دور عرب األندلس وصقلية يف ظهور أداة 

ًيطالية، علما واإلسبانية واإلالفرنسية : ، يف اللغات الثالث)الـ العربية/ AL(التعريف 
ُ هي التينية األصل، وأداة التعريف اليت ظهرت يف اللغات الثالث أن اللغات الثالث

ايات التصاريف  ًاعتبارا من القرن العاشر ال جندها يف الالتينية القدمية، حيث 
ُاخلمسة الالتينية هي اليت تـبـني ّ يقرأ نصا ومن ...  حاالت النحو والصرف واإلعرابَُ

/ LA(يقع على أداة تعريف وحيدة ) ١٤ -١٠القرن  (فرنسية القرون الوسطىمن 
Li(َْخلضر : ، تذكرنا مبا نسمعه اليوم يف املغرب األقصى)الوادي(ِ لوادي )األخضر (
  ..ولنا عودة إىل ذلك.. إخل

ً خالفا لسائر لغات املعمورة، اليت ،ةإن عربيتنا الفصحى هي اللغة الوحيد
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حافظت على عبقريتها يف الصرف والنحو، مع تعديل وجتديد بسيط يف معجمها، 
  .ُّوهي سنة الكون واحلياة االجتماعية 

َمل يفلح م ٍللغوي انطالقا من منطق، صاحل لن طرح مشروع جتديدها اُ ٍ بعض اللغات ً
وعلى علمائها وأهلها أن .. احلاجة إىل ذلك التجديدُْحنن ال نـنكر ... األوربية وغري األوربية

َيدرسوا أحواهلا ويبدعوا ويبتكروا وسائل   . لدراستها وتدريسهاً صاحلةُ
ُما جاء آنفا وغري ذلك كان موضوع حديث  : ِني قرنكمومناقشة واستفسار بً

ٍف اليوم أن األمر مل يكن سهال دائما، وخباصة يف حاالوأعرت.. األستاذ وطالبه ً ٍت أمساء ً

ِوكلمات دخيلة على ل عربية فصحى، يف عصر احلديد / آرامية/ كنعانية: نا املشرقيةِفاظتٍ
ّاألول، ومن بعده، وعندما أوضحت منهج حبثي املعجمي ُ

  ..، استيسر األمرِ
قد اليونانية، و» ảyopáورا ُعآ«ٍجاء األستاذ ذات مرة يستفسرين عن أصل كلمة 

ا مشرقية  األرومة، يف رأي البعض، وكنت يف مكتب األستاذ عاصم تناهى إىل مسعه أ
ُفقلت، يا سيدي، مسعت ... ، واملساهم يف التحرير)معجم العماد(البيطار، يف دار 

َوأضفت، ال جذر للكلمة يف معامجنا املشرقية، وجندها يف ... ٌوهو وهم... َهذا الزعم ُ
جملس : ٌ ومشتقات عديدةٍالوثائق اليونانية منذ عصر هومروس، وهلا معان خمتلفة
سبحان اهللا وأضاف : فقال... الشعب، الساحة العامة، بضائع، بيع باملزاد العلين إخل

ا من أرومة ًمبتسما، مسعتهم يقول   ...ةالعربي) اجلورة(ون إ
دراسات (ورئيس حترير جملة ) جلنة كتابة تاريخ العرب(بصفيت أمني سر 

ٍندوة (اإلسباين يف دمشق يف تنظيم جلسات ُ، سامهت مع املركز الثقايف )تاريخية

، يف رحاب جامعة دمشق، )م٢٠٠٠ تشرين الثاين لعام ١٣ -١١(بتاريخ ) دولية
والدور  اإلسالمية والحضارة الغربية -التفاعل بين الحضارة العربية«بعنوان 
ً، وعرضت يف اجللسة الرابعة دراسةجلنتناا يف ً زميلكم عضوا فخريوكان» اإلسباني ُ 

القرن (ٍلثالثة أمساء ورد ذكرها يف املصادر الكالسيكية اليونانية والالتينية،  تارخيية - لغوية 
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 من القرن القرون الوسطىوفيما بعد يف نصوص فرنسية )  الرابع للميالدناألول وحىت القر
ا ًاحلادي عشر وحىت القرن الرابع عشر للميالد، ولغة تلك النصوص ختتلف اختالفا بين

ّكوكبة الثريا (َعن اللغة الفرنسية التالية، كما عهدناها بعد عصر  ُLA PLẺIADE ( بل
لويس : يف عهدي امللكني  )١٥٤٤ - ١٤٩٧ (MAROT CLÉMENT ًبدءا من

ومن )  ˆ / ‘/‚ ( accentsَْوتلك الفرنسية خالية من النربات . الثاين عشر وفرنسوا األول
أمساء ويف تلك النصوص ورد ذكر ثالثة . ن يفهمهاالصعب على جاهل اللغة الالتينية أ
   :تقدح يف حق العرب واملسلمني وهي

SARRAENUS / Σapakηvos MAURES BARBARUS/ BapbapoŚ 
 عالقة صرحية وصالت وثيقة بعامل األندلس، فيما يليولتلك النصوص اآلتية 

/ سبانيةاإل) AL(الفرنسية و) LES/ LA/ LE(وجند فيها بواكري أدوات التعريف 
ِّاإليطالية، اليت تذك   ).يف أل التعريف القمرية» ل«حبرف (رنا بـ ُ

 LA CHANSON DEٍوأول نص من القرن احلادي عشر، أنشودة روالند 

ROLAND. قواد اإلمرباطور  من مشاهري)Carlos Magnus ( كارلوس ماجنوس
عام  يف RONCEVALLESب رونسوفو ْعِالشهري بشارملان، وقد لقي حتفه يف ش

وجند يف البيت األول ذكر مضائق ... ني الشمالينييم، على يد البشكنش اإليرب٧٧٨
ومع أن البشكنش هم )... إيربية(جبال الربنس املتامخة جلنوب فرنسة ومشال إسبانية 

َُّكتاب األنشودة يلصقون التهمة / نرى كاتب) روالن(الذين قتلوا قائد شارملان روالند 
ًوجند يف أحد األبيات مقطعا طريفا. ندلس عرب األSARRAZINSبـ  ً :CO DIT 

LI REIS / ٍعندئذ قال امللكREIS) ًعلما أن امللك يف الالتينية ) رئيس/ َّريس/ ِْريس
  .نعيم/ ْنامي/ NAIMEويف البيت التايل جند اسم القائد . REXهو 

  .أمام املفرد) Liِلـ  (ًوجند أيضا أداة التعريف 
/  Li FRANCEIS«: للمفرد وللجمع» اإلمرباطور/ EMPEREDRE Li«: واجلمع
  .»الفرنسيون
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 وتروي حكاية أمري ALISCANSوالوثيقة الثانية من القرن الثاين عشر بعنوان 
NARBONNE) يف القرن الثامن للميالد، وتقع يف جنوب فرنسة، )اربونا العربية ،

ّحصنها العرب وجعلوها مستودعا للسالح ومعدات احلرب، ظلوا  ُ ً  حىت عام فيهاّ
 /م٧٣٢) َبالط الشهداء/ بواتية( معركة مدة سبع وعشرين سنة بعدم، أي ٧٥٩
/ ً مقرونا هذه املرة بصفة وثينSARRAZINSًوجند أيضا ذكر . ه١١٤

PAIENS ... ِلـ (وما يهمنا هنا أداة التعريفLi( إذ بدأنا نرى أداة تعريف للمؤنث ،
)LA TESTE /مع بقاء ) الرأس»Li«ر املفرد واجلمع، للمذك.  

من القرنني » سردية الوردة« ونرتمجها بـ Le Roman de La Roseوالوثيقة الثالثة  
ُّالثالث عشر والرابع عشر للميالد، وهي قصيدة رمزية شارك يف وضعها عدة كتاب وترمز 

َوقد قبل... الوردة إىل حسناء األحالم ًإشارة » ROMANَْرومين « الدكتور اليايف تعبري َِ
، )١٤ وحىت القرن ١١من القرن (ٍىل أدب وفن حنت وعمارة أوربة الغربية الالتينية، إ

مع » LA«يف هذه الوثيقة، تتأكد أداة التعريف املؤنث . وذلك يف كتابايت ملعجم العماد
 /LES/ LA(وال تظهر أدوات التعريف املختلفة ... واجلمعللمذكر املفرد » Li«بقاء 

LE ( امس عشر يف شعر الشاعر الصعلوك اخلإال مع بداية القرن)Villon  François (
 ( MAROT Clẻment يف شعرaccentsَََوال جند النبـرات ... »؟١٤٨٠ -١٤٣١«

/ ١٥٢٤  Pierre de RONSARD، ومل تبدأ بالظهور إال يف كتابات )١٥٤٤ -١٤٩٧
  ).كوكبة الثريا(قطب  ١٥٨٥
بة الغربية ف العربية إىل لغات أورريال أل التع جمال اليوم للبحث يف كيفية انتقال
ٍ ونظن أن غياب نطق الالم الشمسية قد أوقع املستمعني الغربيني يف حرية، ،الالتينية ُ ّ

والتبس على أولئك الغرباء أمر النكرة واملعرفة، فراح العرب يلفظون الالم الشمسية، 
ٍجتهادنا يف دراسة ولنا عودة إىل ا... ٍوكل شيء يف وقته... فكان ذلك مفتاح العملية

  .الحقة
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 شباط ٤/ ٢(يف جامعة حلب ) ابن حزم الدولية(وبعد سنتني، شاركت يف ندوة 
َالفصل في الملل واألهواء والنحل(، وكان موضوع دراسيت، كتاب )٢٠٠٢ ُ ِ َ ْ ومسعنا ) َ

َالفصل«بعضهم يقول  ولكن ما جاء يف كتاب ابن حزم بأجزائه اخلمسة يفيد معىن ... »ِ
ْالفصل« َالفصل« بني احلق والباطل وال يفيد معىن »َ َصلَمجع ف(» ِ مالزم أو «مبعىن ) ةْ

ذا الشأن مع األستاذ الدكتور حممود علي . كما نقول اليوم» ٍأمال وكانت مساجلة 
، الذي فه، مل يكن كأيب الرحيان البريوينوعندما قلت إن ابن حزم على سعة معار... مكي

خطأ يف كتابة ولذلك أ. ليونانية والالتينية إخلكالسريانية واكان على علم باللغات القدمية 
 بل كان ابن حزم يعرف الالتينية، وهنا :وهنا قال الدكتور مكي... أمساء احلواريني وغريهم

ًومل مييز ابن حزم أيضا بني ... وا عكس ذلكاخلة األساتذة اإلسبان الذين أكدكانت مد ّ
  .العربية واآلرامية إخل
ا بسرية ابن حزم ومذهبه الظاهري وهو ان أستاذنا أبو حممد مهتمكما نعلم، ك

وصلت ... » ًإن لسان ابن حزم أكثر تأثريا من سيف احلجاج«ّالذي كان يردد قوهلم 
... ًإن هواء حلب قد أنعشك كثريا: ًه أصداء ندوة حلب وقال يل مازحاإىل مسامع

  !رمحك اهللا أيها املعلم

   سادتي،،سيداتي
 - ٍظناه عند ابن حزم هو غيض من فيض ما جنده من أخطاء لغوية إن ما الح

ومن هنا جاءت .. املعاصرةو تارخيية يف مصادرنا العربية القدمية واحلديثة -جغرافية 
ًلغة وكتابة: العربية«دراستنا  ، عدد خاص مزدوج، »)الرتاث العريب( املنشورة يف جملة ،ً

ون، ربيع األول ان وسبعواحد وسبعون واثنالعددان : اللغة العربية واللغات األخرى
  : أقسام٣ُّم، وتضم الدراسة ١٩٩٨متوز / ه١٤١٨
  . اللغة-١
   الكتابة-٢
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  . أجبديات مقارنة جداول-٣
  :وها هو ملخض القسم األول اللغوي

 التشابه الكبري بني خمتلف هلجات أسالفنا القدامى يف بالد الرافدين والشام - ًأوال
  .ي والشمال اإلفريقي القرطاجي واألمازيغزيرة العربيةوحوض النيل وشبه اجل

َُّدية، بابلية، آشورية، هي العتبات األوىل يف السلم َأك:  اللهجات العتيقة- ًثانيا
ا، وقد غمض أمر  ُاللغوي للوطن العريب، وال تعترب هذه اللهجات لغات قائمة بذا َ ٍ ُ

واليوم يقولون » اآلشوريات«ا اسم على املستشرقني، فأطلقوا على الرافدية منهألسنتها 
ويف الواقع، فال هذه التسمية وال تلك هي منطقية، فهي ال تشري إىل » ّدياتَاألك«

ٍجنس معني، قائم بذاته، بل هي نسبة إىل مدينة، / ٍعرق َّ أو ناحية ) بابل إخل/ دَأك(ٍ
  ..إخل) بالد الغروب/ كنعان(جغرافية 
 منطقية وخمالفة للخطاب قها شلوتس غريالتسمية السامية، اليت أطل - ًثالثا
ِ األذى بقضايانا القومية وهي باطلة مضلة، هدفها ُوتلحقالعلمي   كما يقولون اليوم -ُ

ٌويف الواقع، ال توجد لغة عربية قدمية، يف » ٍلغة عربية قدمية«بل الدعوة إىل  الدعاية -
 .م٧٠ يد تيتوس عام ، على)من األصول وحىت تدمري اهليكل الثاين(العصر التناخي، 

ٍومل يأت ذكر لغة عربية يف العهد القدمي بل  ُشفة كنعان«ِ ِ ولغة . »لغة يهودية«و» َ
سفر (ٍ وفقرات آرامية حدى اللهجات الكنعانية، إضافة إىل مقاطعالعهد القدمي هي إ

ّاملسيح، فمن ظل التسمية العربية إال بعد السيد «ومل تظهر ). را، حنميادانيال، عز
ّوالذي تنصر تكلم اآلرامية فالسوريانية، ولغة » العربية«هوديته نطق بـ على ي إجنيل (ّ
ْالفصل«ّهي اآلرامية، وليست العربية كما ظن ابن حزم يف ) ّمىت َ...«  

ّ عدم حصر جمال نشوء وتطور اللهجات العربية القدمية يف شبه اجلزيرة - ًرابعا
 اللهجة َّأدتالشام ووادي النيل، حيث ِّالعربية بل مد حدوده ليشمل بالد الرافدين و

اآلرامية دورها األكرب يف صيانة تراثنا اللغوي القدمي، قبل البعثة النبوية، تلك اآلرامية 
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ُّاليت احتلت مع هلجات اليمن العتبات الوسطى يف السلم اللغوي لوطننا العريب، خالل 
َّ قبل أن حتل حملها .وحىت صدر اإلسالم) م.ق(ًاثين عشر قرنا، من القرن السادس  َّ َُ

  .َُّالعربية الفصحى، اليت شغلت آنذاك أعلى عتبات ذلك السلم اللغوي
ِ ومل يأت بلهجة قريش، »ُ عريب مبني «ٍ جاء التنـزيل احلكيم بلسان - ًخامسا

ُحجة القراءات« يقول األستاذ سعيد األفغاين يف مقدمته لكتاب .كما ظن بعضهم َّ ُ «
َ ميلي عليهم كلما أوحي إليه ُ يكن كتبة الوحي الذين كان النيب مل«ُْلإلمام أيب زرعة 

ِ ُ ُْ
ًشيء، من قبيلة واحدة، بل كانوا من قبائل عدة، إضافة إىل أهل قريش ّ ِ ٍ  وكان الناس .ٌ

م يف سعة من أمرهم يف قراءة القرآن، كل يقرؤه بلحن  ٌّعلى اختالف قبائلهم وهلجا ٍ

ا التعدد ُ يف تعبري األحرف السبعة وأقومه، واندرجت هذه الوجوه الكثرية ريد 
  .والكثرة

جر -ّ الصحيح واألقرب إىل منطق التطور االجتماعي -ًسادسا  اللغوي أن 
ٌ، مثة لغات » الفصحىالعربيات العتيقة مث القدمية فالعربية« ملصلحةالتسمية السامية  ّ

ّكان، ومع ذلك مل يرتدد ٍذائعة الصيت مل يتهيأ هلا من دميومة زمنية واستقرار يف امل
ا هلجات بالد الشام والرافدين . ُأهلها يف أمرهم ُأما اللهجات العربية العتيقة، فنعين 

ْواملصرية الفرعونية حىت مطلع األلف األول  َ
َُّمث القدمية وهي اآلرامية األوىل، )... م.ق(

بقلمها )  محريمعني، سبأ،(هلجات اليمن مع . م. ق٢ُمث فروعها املختلفة بعد القرن 
وسط مع اللهجات اللحيانية والثمودية والصفائية، يف ) م٥٠٠ - م. ق٨٠٠(املسند 

 فالعربية )م٣٥٠ -  م. ق٥٠٠(ومشال شبه اجلزيرة العربية وحىت جنوب بالد الشام، 
  .الفصحى، مع الشعر اجلاهلي والقرآن الكرمي، حىت اليوم
ٍقد يستغرب البعض برناجمنا هذا، وعلى كل كما أما )... كل جديد غريب( قالوا ُ

ٍفمنذ أربعة عقود، كتبنا يف املقدمة التارخيية ... ٍبالنسبة لنا، فليس جبديد وال بغريب

َالمدخلكتابنا اجلامعي،  ْ ُالتسمية «، ١٩٧٠، يف الطبعة األوىل ل إلى اللغة اآلراميةَ
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وع على السامية خاطئة، وعلى الباحثني وذوي االختصاص العرب أن يطرحوا املوض
ٍلوا اآلراء ليصلوا إىل تسمية بساط البحث ويتداو ِ   »..منطق األمور ىلإخرى أقرب أَ

ُ عمل علمي، بدأنا نتلمس معامله منذ ُا بل برنامجًما جئنا به ليس خطابا بيزنطي ّ ٍ
ُّ، ونرى أنه الرد املناسب على ١٩٦٧بداية تدريسنا اجلامعي وحبثنا اللغوي املقارن عام 

ِّفبعد كل كشف أثري ... شراق، منذ محلة نابليون بونابرت وحىت اليوممدرسة االست
تل مرديخ، جاؤونا / م إبالُُقوبعد العثور على ر. ٍيبادرون إىل ابتداع اسم لغة جديدة

ّبنغمة اإلبالئية، فأبدينا حتفظاتنا واقرتحنا البديل الكنعاين الباكر وأعلناه يف الندوات 
  ...ةواملؤمترات احمللية والدولي

  أيها الحفل الكريم،
... يقول البعض إننا الورثة الشرعيون لتلك احلضارات املشرقية القدمية وهذا صحيح

ًويضيف فريق آخر أن أسالفنا العرب املسلمني مل يفتحوا بالدا أجنبية غري  بل ،ةبٌ
ٌوها من نري االحتالل الفارسي والبيزنطي، وهذا أيضا أمر ال يقبل املنازعة، ويتّحرر فاخر ً

... ٌوهذه فكرة صائبة» ال إكراه يف الدين«آخرون برسالة اإلسالم السمحة، وبشعار 
ُنعم، كل ذلك ال غبار عليه ّولكن كيف نفسر هذا اإلمهال الصارخ لتاريخ الوطن ... ُّ

ُفإن كان لقدماء أسالفنا عذرهم أال !... العريب منذ فجر الكتابة وحىت صدر اإلسالم؟ ُ
َلغوي القدمي، ألسباب ذاتية وموضوعية، مما جعلهم فريسة أوهام ُوهو جهل إرثنا ال ٍ

َِّ، فكيف نـعلل حال باحثينا املعاصرين بعد هذا الكشف الكبري، الذي »لياتاإلسرائي« ُ
ُُأعطانا مئات األلوف من رقم متعددة اللهجات؟ ِ!  

بن ومن بعده عند ا... ًمن الغريب أن تظهر التسمية العربانية لدى ابن حزم مثال
ِعلما أن التنـزيل احلكيم مل يأت على ذكر عربانيني ! خلدون وغريمها؟ أو لغة ً

»  مرات٨«بنو إسرائيل، »  مرة٤٤«: بل يشري إىل قوم موسى كاآليت... عربانية
  !ًفهل هي أيضا من اإلسرائيليات؟. »ّ مرات يهود٨«ًهودا، / هود
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ّفمنهم من أدى املهمة .. .لقد تقاعسنا وألقينا املسؤولية على كاهل املستشرقني
ّولكن البعض اآلخر أساء وأشهر سيفه السام... بأمانة وحنن ال ننكر فضلهم َ ...

ًوراحوا يعيثون فسادا حىت برتاثنا العلمي العريب ...  يف بالدناَوأصبحنا غرباء
ٍفالفضل يف األندلس وتراثه ليس للعرب أو املسلمني بل إلسبان أصالء ... اإلسالمي

... والفارايب هو تركي وابن سينا فارسي أو من بالد ما وراء النهر... سلمواأأو ّتعربوا 
أما البريوين فيلعنهم يف قربه وموقفه من العرب والعربية ... وهكذا مع البريوين وسواه

فالعامل العريب ... ات، بل عصر حضاراتّإن العصر الوسيط ليس عصر قومي. معروف
ً ومبحاذاته مشاال وغربا العامل البيزنطيًاإلسالمي وشرقا اهلند فالصني فالعامل الالتيين ... ً

ل الدولة العربية اإلسالمية يف ظبدع مرئ عاش وأَّإن كل ا...  ساكسوين- جنلو ألوا
َوصدق من قال.. ٌّ باللغة العربية هو عريبوكتب َ:  

ُإن العروبة يف الساللة للحصان، والعروبة يف الرسالة«   .»واللسان لإلنسان ُ

  ًكرا إلصغائكم والسالم عليكمش
  


