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  في ذكرى 

  األستاذ محمد كرد علي
  شوقي ضيف. د. أ

 للميالد، ١٨٧٦ُولد األستاذ اجلليل حممد كرد علي مبدينة دمشق سنة 
ا األسرة تركيب فارسي مبعىن ) كرد علي(وكلمة  . ))علي الكردي((اليت مسيت 

وكانت من بلدة السليمانية يف مشال العراق رحلت منها إىل دمشق وامتلكت 
بدأ تعلمه يف . وكانت أمه شركسية من قفقاسيا. ًأرضا حمدودة املساحةبغوطتها 

ا القراءة والكتابة  مدرسة دمشق االبتدائية احلكومية يف السادسة فتعلم 
ا دخل املكتب . ومبادئ العلوم اإلسالمية واحلساب اء تعلمه  وبعد إ

ده باملدرسة ركية، والتحق بع الرشدي العسكري اإلعدادي وبه تعلم اللغة الت
رمجة من  ن تعلم فيهما اللغة الفرنسية، وفيها تدرب على الت العازرية ملدة سنتي

ى بالصحافة منذ  الفرنسية إىل العربية والعكس، وثقف الفارسية، وأخذ يعن
ركي، كما أخذ يرسل مبقاالته  ن الفارسي والت السادسة عشرة من حياته وباألدبي
  .تطفإىل الصحف املصرية وخاصة املق

 هاجر حممد كرد علي إىل مصر والتحق بصحيفة الرائد ١٩٠١ويف سنة 
خ حممد عبده ودروسه، وأخذ يكتب يف عدد من  املصري وحضر فيها جمالس الشي
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ا عد أول رائد املقتبس واشتهرت مبا كتب فيها من املقاالت األدبية واال َّجتماعية و
  .للصحافة السورية احلديثة وصاحب أول جملة سورية أدبية راقية

ُ حدث االنقالب العثماين وخلع السلطان عبد احلميد ١٩٠٨ويف سنة 
عن عرشه، فعاد حممد كرد علي من مصر إىل دمشق، وظل يصدر فيها جملة 

قتبس اليومية، ورحل املقتبس الشهرية، وأصدر فيها صحيفة باسم صحيفة امل
َّن قبل احلرب العاملية األوىل يف القرن العشرين، وتعرف يف رحلته  إىل أوربا مرتي
غرائب (َّن، ووصف هذه الرحالت يف كتاب مساه  ر من املستشرقي األوىل إىل كثي

ي  وهو أول كتبه النفيسة، وكانت تصدر جملة املقتبس الشهرية الت) الغرب
ة يف األدب العريب، ويف التاريخ اإلسالمي ويف الرتاث ًنشرت له أحباثا قيم

ي   .ن العريب القدمي مما جيعله أحد كتاب العصر النا
مع العلمي العريب كرد علي حممد أسس األستاذ ١٩١٩ويف سنة   ا
ًر مؤسسة علمية بديار الشام منذ ذلك التاريخ، وأصبح رئيسا  بدمشق وهو أكب

 وأصبحت جملته ١٩٥٣ياسته  إىل وفاته سنة له منذ تأسيسه، وظل ينعم بر
ًرى جمالت الشام األدبية، وأصبحت معرضا حرا ومنب  كب))املقتبس(( ًرا عاما  ً ً

  .للحركة األدبية يف سورية ولألدب الرفيع
 توىل ١٩٢٠وملا توىل اجليش الفرنسي مقاليد األمور يف دمشق سنة 

ا حمتفظا بكرا ضته ًوزارة املعارف ثالث مرات، وظل  مة شعبه الوطنية و
ًالتعليمية مشجعا الشباب السوري على مواصلة التعليم ودراسة اآلداب العربية، 

مع العلمي الذي استحال دار ندوة ثقافية كب وكان يكث رى  ر من حماضراته يف ا
  .للشباب السوري وألهل البحث والدراسة

 األستاذ اجلليل  كان١٩٣٢وملا تأسس جممع اللغة العربية بالقاهرة سنة 
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 من أوائل أعضاء العرب الذي مشلهم املرسوم األول بإنشائه كرد علي حممد
ن  ي ضمت إىل العشرة املصريي  للميالد، فهو أحد العشرة األوىل الت١٩٣٢سنة 

مع اللغة العربية املصري، وبذلك كان من كبار أعالم العرب  املؤسسي ن 
مع اللغوي حيييه  نتيوبعد س. ن للمجمع ن املؤسسي اللغويي ن من إنشاء ا

  : حتية رائعة جاء يف صدرهاكرد علي حممداألستاذ 
مع دور الرضاعة حولي: ساديت(( ن واليوم  ن كاملي بتوفيق اهللا أمت هذا ا

ََُّدخل يف دور احلضانة، يتعهده أولياؤه ببليغ العناية، ويربونه على حنو ما يـرىب 
  .))ًن مليونا من العرب ُّحياته مما يهم مخسة وستير البيئات، ألن  الطفل يف خي

مع التالية حبوثه اللغوية العلمية القيمة، وأول حبث نلتقي  وتتواىل يف أعداد ا
مع حبث بعنوان  وينقل عن كتاب األفعال البن ))أفعال لالستعمال((: به يف جملة ا

ََّْلذلك مستها العلماء ر الكالم، و القوطية األندلسي أن األفعال أصول مباين أكث
ّاألبنية، وبعلمها يستدل على كثي َْ ويقول البصريون بقدم . ر من علم القرآن والسنة ُ

ويكتب األستاذ كرد علي يف مقالة . األمساء، والكوفيون بقدم األفعال ولكل وجه
ًر من عشر صفحات يذكر فيها أفعاال مع أصوهلا املشتقة منها؛ وكأنه يريد أن  أكث

َّ األذهان فكرة اشتقاق األفعال من األمساء مثل أمر األمراء، إذا والهم، يثبت يف
ًويذكر أفعاال ال تثقل على الطبع وال على السمع، وكأنه يريد أن يبعث فيها احلياة 

  .ًمن جديد داال بذلك على سعة اللغة يف االشتقاق
عكس، فما واالجتماع واألدب قد تصعب ترمجتها من اإلفرجنية إىل العربية وال

َكان من أصل إفرجني وضع له اللفظ العريب، وما وجد يف األصول العربية شفعه 
ًباللفظ الفرجني، وتوخى أن جيد مقابال ملا خلت منه املعاجم العربية الفرنسية 

وقد الينطبق من . ًوالفرنسية العربية ليكون عمله الفرجني واضحا لتلك املعجمات
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ى املراد يف اللغة الثانية، ألنه من املتعذر يف  معنكل الوجوه اللفظ الذي وضعه لل
بعض ألفاظ نقلها إىل معىن مراده، وقد يأيت باحث آخر فيهتدي إىل لفظ أنسب، 

ا األجنبية يف حنو عشرين صفحة   .وتتواىل األلفاظ ومقابال
مع سنة  راحه   اقت١٩٤٣وملا قدم األستاذ عبد العزيز فهمي إىل ا

ًوف الالتينية بدال من احلروف العربية ملا فيها من صعوبة باالعتماد على احلر
ّإن العريب يقضي كل سنوات الدراسة يف التعليم األويل واالبتدائي : وعسر قال ّ

والثانوي والعايل واجلامعي وخيرج بعد هذا الزمن الطويل ال يستطيع قراءة أي نص 
م الكتابة العربية هو إن رس: عريب مطبوع قراءة سليمة وهي مبالغة شديدة، ويقول

ويقول األستاذ . ي أحاطت بلغتنا وجعلتها من أسباب تأخر العرب الكارثة الت
إن األستاذ عبد العزيز فهمي ينسى أن رسم الكتابة العربية ورثناه : كرد علي حممد

إن ذلك قد : عن أجدادنا والقضاء عليه قضاء على تراث مهم لألجداد، ويقول
إن رسوم حروفها : ل بلغتنا لغة غربية، ويقول خصوم العربيةيؤول بنا إىل أن نستبد

اهلجائية وصعوبته هو سبب ختلف العرب، ولتخلفهم أسباب أخرى ليس من 
بينها صعوبة خطهم، والعربية تتسامى على مجيع لغات املشرق، تتسامى على 

ي قد  لتاللغة اليابانية بصورها وأشكاهلا املعقدة، كما تتسامى على اللغة الصينية ا
ا كما يتمسك  تبلغ مئة ألف شكل، ومل حيل ذلك دون تعلم أهلها هلا ومتسكهم 

م احلديثة ا ويزدادون كل يوم . الغربيون بلغا والعرب يتعلقون بلغتهم ويشغفون 
م املقدس ا لغة قرآ ًحبا هلا وشغفا، أل وال ريب أن يف اعتماد احلروف الالتينية . ً

مع من أجلها، مع مالحظة  ًاقضا مع الغاية التبدل احلروف العربية تن ي أنشئ ا
أن احلروف العربية ملك جلميع الشعوب اإلسالمية، اختارها ثالثـمئة مليون من 

ن، وإذا أبطلت حروفها ختسر مصر وخيسر العرب وخيسر اإلسالم بفعل  املسلمي
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  .هذا املوضوعن أظهرنا، وحري بنا أن ال نطيل املناقشة يف  نشر لغات أجنبية بي
مع يلم فيها بتطور كرد علي حممدويعرض األستاذ   مقالة طويلة على ا

راكيب واملعاين، ويبدؤها بصيغ من األلفاظ املضافة واملنسوبة  بعض األلفاظ والت
، وفيها ما ))رمحة اهللا((، و))كتاب اهللا((: ي، وفيها ما يضاف إىل اهللا مثل عند الثعالب

ر  وصب((، ))عصا موسى((، و))م نار إبراهي((، و))سفينة نوح((: ليضاف إىل األنبياء مث
، ومنها ما ينسب إىل املالئكة ))خامت سليمان((، و))ر داود ومزامي((، ))أيوب

رؤوس ((، و))ديك اجلن((، و))سحر هاروت((: ن والقرون األوىل مثل والشياطي
ّسد اإلسكندر((، و))نكنوز قارو((، و))صرح هامان((، و))ريح عاد((، و))ن الشياطي َ(( ،

، ))محالة احلطب((: ، ومنها ما ينسب إىل املرأة مثل))نوم أصحاب الكهف((و
َخضراء الدمن((و بكاء ((، و))مرآة الغريبة((، و))كيد املرأة((، و))ضرائر احلسناء((، و))ِّ

، ومنها ما يضاف إىل احليوان األليف والوحشي، وإىل اجلبال، واملياه، ))الثكلى
وكل ما أتى به . ثياب، والطعام، والشراب، والسالح، واحللي، والليايل، واألزمانوال

: كرد علي حممدي مل خيرج عن تراكيب عربية ولفظ عريب، ويقول األستاذ  الثعالب
ًرا يف  رمجة منها إلينا كثي راكيب تطورت يف العصر أو نقلت الت إن األلفاظ والت((

رسائل ((كتاب : راث هي قه خلمسة من كتب الت، مث يذكر نشره أو حتقي))أيامنا
 وفيه نصوص نادرة لعبد احلميد الكاتب والبن املقفع، والكتاب الثاين ))البلغاء

املستجاد (( البلوي من أهل القرن الثالث والكتاب الثالث ))رة أمحد بن طولون سي((
 ))البيزرة((تاب  للتنوخي من أهل القرن الرابع، والكتاب الرابع ك))من فعالت األجواد

 للبيهقي ))تاريخ حكماء اإلسالم((لبازيار العزيز باهللا الفاطمي، والكتاب اخلامس 
ر من ألفاظ احلكمة والفلسفة، ويسوق من كل كتاب بعض ما فيه من  وفيه كثي

  .ألفاظ طريفة نسيناها، وحنتاجها اليوم أشد االحتياج
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لة ص ً طويال يف اجلزء الكرد علي حممدوتوقف األستاذ  سابع من ا
 وما بعدها عند غرائب اللهجات العربية، وما أدخله كل قطر عريب على ١٢٨

هلجته من ألفاظ كانت متأصلة فيه، والحظ أن أرباب اللغات تساهلوا يف قبول 
م رأوا أن ال مندوحة هلم عنها، وإن  ًبعض املفردات الدخيلة طوعا أو كرها كأ ً

وال ريب يف أن اللغات تتطور عن هذا الطريق ًخرجت أحيانا عن صيغة لغتهم، 
ِّسريعا مورثة هلجتها طائفة أو طوائف من األلفاظ الدخيلة، وكلما تقدمنا مع  ً

ويروى أن معاوية بلغه يف . الزمن ازداد استعمال هذه األلفاظ األجنبية الدخيلة
ًن أن قيصر الروم ينوي غزو الشام فكتب إليه كتابا موجزا قال حربه بصفي :  فيهً

ًي من عزمك على غزو الشام ألجعلن القسطنطينية محما  ن أمتمت ما بلغن لئ((
ًزاع اإلصطفلينة، وألردنك أريسا من األرارسة  َزعنَّك من امللك انت سوداء وألنت
وهي اجلزرة، : اإلصطفلينة:  ويف اخلطاب ثالث كلمات أجنبية))ترعى الدوبل

ًوأردك أريسا أي فالحا، والدوبل ً ومن اللهجات ما راج يف قرن وكسد . زير ناخل: ّ
لوكاندة أو : فندق أو خان فأصبحوا يقولون: يف آخر، كانوا يقولون يف القدمي

َأوتيل، ويقولون يف الشام شلح أي خلع ثيابه ويف لبنان قلع ثيابه، ويف مصر قلع 
ا، فإذا تفامهوا . هدومه ًوقد يهلك الناس بعضهم بعضا بألفاظ ال يفهمو
  .فوا وتعانقواتعاط

مع اللغوي رأيه يف املشروع كرد علي حممدوعرض األستاذ   على ا
رحه هلا من  ر الكتابة العربية وما اقت الذي قدمه األستاذ علي اجلارم يف تيسي

ًي مل أر يف خطوط مشروعه إال انتقاال  إنن: ًصور جديدة ورسوم وخطوط، قائال
ي يكتب به احلروف يف العربية إن الرسم الذ: من بسيط إىل مركب، ويقول

مع تبديلها حبروف ال  ًألفته العيون زمنا طويال، واستبعد أن يقبل ا حاجة ً
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ي صارت لنا حلروفنا جتعل من املتعذر أن نتدرب على  إليها، وقال إن األلفة الت
  .زة، وخطأ أن نعمد إىل التجديد يف كل شيء رها يف مدة وجي غي

  :ومن مؤلفاته
  ):في ستة أجزاء(م  خطط الشا- ١

ًحتدث فيه عن جغرافيتها من خليج العقبة جنوبا إىل جبال طوروس 
م من حياة وعمران ودول إسالمية حت ا وكل ما يتصل  اية  ًمشاال، وسكا ى 

اجلزء الثالث، وكان منهم آراميون يف الشمال وفينيقيون وسوريون يف الوسط 
سالم يف بعض ديارها مثل النبط وكنعانيون يف اجلنوب، وسكن العرب قبل اإل

والغساسنة وقضاعة وكلب، ويلقانا يف جزئها الرابع العلوم والتاريخ واآلداب 
والزراعة والصناعات والتجارات، ويف جزئها اخلامس اجليش واألسطول 
والضرائب واألوقاف، ويف اجلزء السادس األديار والكنائس واملساجد واجلوامع 

  .ديان واملذاهبودور الكتب واملتاحف واأل
  ):في جزأين( اإلسالم والحضارة العربية - ٢

يتحدث يف اجلزء األول عن عناية العرب بالعلوم والفنون ومدنيتهم يف اإلسالم 
ويف اجلزء الثاين يتحدث عن . واحلروب الصليبية واالستعمار وأثر مدنيته يف العرب

لفلسفة، وعن اإلدارة يف علوم العرب بالتفصيل كعلوم الكالم والشريعة والتصوف وا
  .اإلسالم والسياسة

  ):في جزأين( أمراء البيان عند العرب - ٣
ًفيه يتحدث حديثا مفصال عن عشرة من أعالم العرب وبلغائهم يف العصرين  ً

عبد احلميد الكاتب، وابن املقفع، وسهل بن هارون، وعمرو : األموي والعباسي، وهم
راهيم بن العباس الصويل، وحممد ابن عبد بن مسعدة، وأمحد بن يوسف الكاتب، وإب
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  .امللك الزيات، واجلاحظ، وأبو حيان التوحيدي، وابن العميد
  ):في ثالثة أجزاء( المذكرات - ٤

جامعة : وهي كتابات صحفية مقتضبة عن موضوعات متنوعة مثل
مع اللغوي –الدول العربية   - الشاميون يف مصر– الدستور السوري – ا

 – بطريرك الروم –ر فيصل   األمي-خصيات عربية وسياسية بعض ش–لبنان 
  . اإلخوان املسلمون-جمالسنا النيابية

  : أقوالنا وأفعالنا- ٥
مقاالت متنوعة صحفية مثل سابقه ومقاالت عن حقوق املرأة، ومثل 

ضتنا األخي- ماضينا- وطنيتنا-متدننا   . حسنات األزهر-رة  
  : اإلدارة اإلسالمية- ٦

 مث يتتبع اإلدارات اإلسالمية كتاب باحلديث عن إدارة الرسول يبدأ هذا ال
  .من عهد أيب بكر إىل عهد املقتدر اخلليفة العباسي يف صدر القرن الرابع اهلجري

  : غابر األندلس وحضارتها- ٧
ا والعرب   عن فتكرد علي حممدوفيه حتدث األستاذ  ح العرب هلا وعمرا

ا، ومد ا املهمة، وقصر احلمراء، وسقوطها يف أيدي فيها، والنهضة العلمية 
  .رتغال النصارى، وعلم املشرقيات يف إسبانيا والب

  : غوطة دمشق- ٨
ا- قراها-بساتينها  -  العلم واألدب- اجلباية واألموال- زروعها- سكا

  . اجلواسق- القصور-املدارس واخلوائق والزوايا
، وله كرد علي حممدهذا ما استطعت الوقوف عليه من كتب األستاذ 

ر ذلك، وقد  القدمي واحلديث، غرائب الغرب، وغي: وراءها كتب أخرى مثل



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق جملة    ١٢  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

مع جبهوده العلمية الطريفة كما يف جلنة علوم احلياة  أسهم يف كثي ر من جلان ا
والطب، وجلنة اآلداب والفنون اجلميلة، وجلنة العلوم االجتماعية والفلسفية، 

  .وجلنة األعالم اجلغرافية


