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ملخص البحث
تقوم هذه الدراسة عىل استعراض جهود املسترشقني يف دراسة اللغة العربية يف

البلدان غري العربية وأثر هذه اللغة فيها ،عرب العصور وهذه الدراسات هي ليست

ُ
لكتاب عرب بل مجيعهم من غري العرب درسوا فاعلية اللغة العربية يف اللغات
اآلخرى من الرشق والغرب والشامل واجلنوب وبعد هذا االستعراض لتلك

اجلهود عملت عىل حتليل تلك الدراسات والتوصل اىل املشرتك بينها والرؤية العامة
التي انطلقت منها.
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Abstract
The present Study surveys the efforts of the orientationlists in
studying the Arabic Language in the non-Arabic countries and the
influence of the language in them chronologically. The study does
not belong to Arabs and searches the efficacy of the aerobic language in the other languages worldwide.
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 ...املقدمة ...
ُيعد موضوع التأثر بني اللغات من املوضوعات املهمة ،فهو ُيدرس عىل مستوى

البحث اللغوي املقارن أو التأرخيي ونجده كذلك يف دراسات علم اللغة التقابيل،
وللمسترشقني دراسات مهمة يف هذا املوضوع .والسيام عالقة اللغة العربية بغريها

وهوأمر ُيبينّ لنا قوة
من اللغات املجاورة وأثرها فيها ،أوأثر تلك اللغات يف العربية.
ٌ

بعض اللغات وأثرها يف غريها والعكس صحيح .ومن دراسات املسترشقني التي
تناولت هذا املوضوع والتي أفدنا منها هي:

1 .1اللغة العربية وسكان األندلس يف القرون الوسطى :للمسترشق الفرنيس هنري
بربيس( .)1املنشورة يف جملة املجمع العلمي العريب بدمشق يف اجلزء األول سنة

 1944ص(.)408 -393

2 .2أثر اللغة العربية يف اللغة الربتغالية :لألستاذ جوزيه بدرو مشادو( )2املنشورة يف
جملة جممع اللغة العربية يف القاهرة اجلزء األول سنة  1965ص(.)68 -65

3 .3اللغة العربية و مظاهرها يف غرب أفريقيا :لألستاذ الدكتور جون هانيوك

()3

املنشورة يف جملة معهد املخطوطات العربية املجلد ( )24جزء( )1سنة 1978
ص()190 -175

4 .4تأثري العربية يف السنغال :األستاذ مالك إنجاي( )4املنشورة يف جملة اللسان
العريب جملد  8ص(.)158 -152

5 .5اللغة العربية يف أفغانستان :للمسترشق كارل شتولز( )5املنشورة يف جملة جممع

اللغة العربية بدمشق جملد( )30اجلزء الثالث سنة  1955ص(.)379- 367
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6 .6تأثري اللغة العربية يف اللغة الرومانية :دراسة للمسترشق الروماين جورج
غريغوري

()6

ص(. )2-4

املنشورة يف جملة املورد املجلد ( )32العدد ( )2سنة 2005

7 .7تأثري اللغة العربية عىل البولونية :للمسترشق جوزي كوتكوفسكي( )7املنشورة

يف جملة جممع اللغة العربية يف دمشق جملد ( )25جزء ( )1سنة  1951ص

(.)150-147

8 .8اللغة العربية يف جورجيا :للمسترشق أ.أركيل توبو ريدزه( )8املنشورة يف جملة

دراسات الرتمجة -املجلة الفصلية الصادرة عن بيت احلكمة -بغداد العدد ()1

لسنة  2002ص(.)34-20

الصالت األدبية العربية األلبانية :للمسترشق
9 .9من األدب األلباين مع مقدمة يف ِّ
األلباين حممد موفاكو( )9املنشورة يف جملة الرتاث العريب الصادرة عن احتاد
ُ
الك ّتاب العرب بدمشق سنة أوىل عدد ( )3سنة  1980ص(.)88-48

1010بعض اصطالحات يونانية يف اللغة العربية :للمسترشق بنديل جوزي(.)10
هذه الدراسات واملقاالت كتبها مسترشقون بارعون ونحن مجعناها هنا

وذكرناها فيام سبق ليس بحسب التسلسل الزمني لسنوات النرش بل حسب املناطق

بدء ًا من الغرب وحتى الرشق (األندلس ← الربتغال ← غرب افريقيا ← سنغال

أفغانستان ← رومانيا ← بولونيا ← جورجيا ← ألبانيا) وكان البحث العارش عن
تأ ّثراللغة العربية باللغة اليونانية.

وواضح ًا أن مجيع هذه الدراسات كانت بأقالم مسترشقني .كي نحصل عىل

تصور عن دراسات املسترشقني هلذا املوضوع ونقد ّمه للقاريء العريب.
ّ
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املبحث األول
ُطرق التأثري
أو ًال :احلروب

يف الدراسات التي ذكرناها تناول بعض (املسترشقني) ُطرق دخول الكلامت

العربية اىل اللغات األخرى و بالعكس وبعضهم مل يتناول تلك املوضوعة .ومن هذه

ُ
الطرق (احلرب) فقد ركز بعضهم عىل هذا العامل يف دخول األثر اللغوي.

تصور ًا جغرافي ًا
فاملسترشق هنري بربيس يف دراسته يؤكد ذلك بعد أن ُيعطينا ّ

سياسي ًا عن األندلس .فيقول «إن جزيرة األندلس يف القرون الوسطى وخصوص ًا
يف القرن اخلامس تنقسم عىل قسمني األندلس النرصانية واألندلس اإلسالمية،

فاألندلس النرصانية عبارة عن قطعة مستطيلة مت ّتد يف شامل اجلزيرة وتشتمل عىل

نابرة أي بالد البشكونش ،وجيليقية) وأما األندلس
بعض مقاطعات (كاطولونياّ ،

اإلسالمية فهي تشتمل عىل بقية اجلزيرة أي عىل أكثر من أربعة أمخاس اجلزيرة،
وحيكم فيها ملوك ال يرتبطون بالسلطة املركزية إ ّ
ال بعالئق ضئيلة ،وأولئك امللوك

استق ّلوا استقال ً
ال تام ًا يف جزيرة األندلس بعد سقوط اخلالفة األموية بقرطبة يف بداية
القرن اخلامس امليالدي فتكونّت نّحوعرشين دويلة حيكم فيها ملوك ُأطلقَ عليهم

ملوك الطوائف أصلهم عرب أو برابرة أو صقالبة .فاملسلمون العرب حيكمون

ورندة
(قرطبة والردة و رسقسطة) واملسلمون الربابرة حيكمون (غرناطة ومالطة ُ
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مورور وقرموطة ُ
وطليطلة وبطليوس والسهلة) واملسلمون الصقالبة حيكمون

()11
التنوع ما بني املسلمني من (العرب
(دانية وجزيريت ميورقة ومنورفة»  .وأن هذا ّ

والربابرة والصقالبة) وكذلك النصارى واليهود جتمعهم آنذاك ٌ
لغة واحدة رسمية
هي اللغة العربية .إذ َد َخ َل املسلمون العرب ومعهم املسلمون الربابرة اىل بالد

األندلس ّ
وأن جمموعة من اليامنيني املقيمني بالشام بعث هبم اخلليفة األموي هشام

بن عبد امللك اىل أفريقيا إلطفاء فتنة حدثت هناك فوصلوا اىل سبتة وهي قرب جبل

وجند
طارق وفيام بعد عربوا اىل األندلس .إذ أقام ُجند دمشق بالبرية أي (غرناطة) ُ

وجند محص
وجند فلسطني بمنطقة شدونية واجلزيرة اخلرضاء ُ
األردن يف مالقة ُ
وجند مرص يف باجه ومرسية .ولذلك كان ُيطلق
وجند قنرصين بجيانُ ،
بأشبيلية ُ

عىل غرناطة دمشق وعىل أشبيليه محص(.)12

عدد كبري من الرشقيني إليها بحر ًا،
وبعد اإلستقرار الذي شهدته تلك البالد َق ِد َم ٌ

حملة من الرشق بالبرش
إذ كانت مواينء املرية ودانية وبلنسية ترسو فيها السفن ا ُمل ّ

القيم (نفح
املقري يف كتابه ّ
والثقافات والتي تأيت من مرص والشام .قد خصص ّ

الطيب) باب ًا طوي ً
ال ألهم الراحلني الوافدين عىل األندلس وهو الباب السادس(.)13
تأثرت اللغة البولونية باللغة العربية هبذا السبب وهو احلروب ،إذ
وكذلك ّ

استمر اإلحتالل العثامين لبولونيا لعدة قرون وبام أن اللغة الرتكية احتوت عىل ألفاظ

عربية كثرية فقد دخلت العربية اىل البولونية بواسطة لغة ثالثة هي الرتكية ولطول

بقاء العثامنيني هناك ظهر هذا التأثري اللغوي مما أصاب كذلك األلفاظ الداخلة

للبولونية بتحوير مضاعف عن حالة دخول تلك األلفاظ مبارشة مابني العربية
والبولونية(.)14وكذلك احلال مع أثر اللغة العربية يف اللغة الرومانية ،إذ دخلت

عن طريق لغة ثالثة هي اللغة الرتكية فالدولة العثامنية كانت قد احتلت املقاطعات
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الرومانية الثالث مدة مخسة قرون فدخلت اللغة العربية عن طريق الرتكية التي

محلتها معها اىل رومانيا( .)15ومن األمم والشعوب التي دخلها العرب واملسلمون

شعب جورجيا ،إذ يعود ذلك اىل زمن اخلليفة عثامن بن عفان الذي بعث القائد
العريب حبيب بن مسلمة اىل تلك املناطق فطرد البيزنطيني ودخلت جورجيا حتت
حكم املسلمني العرب حتى عام  .#515ومنها كذلك منطقة تفليس ومملكة كاريت

وبعد ذلك تصاهر العرب واجلورجيون(.)16

والشعب األلباين من الشعوب التي تأ ّثرت باللغة العربية عن طريق اإلحتالل

العثامين لتلك البالد يف القرن السادس عرش امليالدي إذ «حدث اإلحتكاك األول

بني العرب وااللبانيني ولكن هذا االحتكاك جاء يف إطار عدائي .فاإلمرباطورية
العثامنية كانت تستغل األلبانيني إلمخاد اإلنتفاضات العربية،كام أهنا باملقابل كانت
تستغل العرب لسحق االنتفاضات االلبانية»(.)17

وكانت الدولة العثامنية تفيد من القادة األلبان يف القمع واحلروب لتمتعهم

بشهرة قتالية عسكرية ومن أولئك الوالة األلبانيني سنان باشا الذي تولىّ مرصعام
 .1568وفيام بعد كلفه السلطان سليم الثاين بقمع انتفاضة القبائل العربية يف اليمن

التي اندلعت عام  ،1567وكذلك الوايل األلباين املعروف أمحد باشا األرنؤودي
الذي أرسله السلطان مراد الرابع للقضاء عىل فخر الدين املعني الذي عمل عىل

استقالل سوريا ولبنان وفلسطني عن الدولة العثامنية وذلك يف معركة فاصلة يف
البقاع سنة  1634وهذا الوايل ُقتِ َل بعد ٍ
مدة قصرية يف العراق عند مواجهة جيش
الصفويني هناك .وهكذا استمر الرصاع العريب العثامين واستعملت الدولة العثامنية

القادة األلبان يف القمع دائام .وبدأ يقل ذلك اإلعتامد تدرجيي ًا حتى استقالل ألبانيا يف

ترشين الثاين عام.)18(1912

387

يتبينّ لنا من ذلك ّ
أن مؤلفي الدراسات االسترشاقية السابقة عاجلوا أثر

احلرب يف التداخل اللغوي يف األندلس وبولونيا ورومانيا وجورجيا و ألبانيا ،وأن

أثر اللغة العربية كان أحيان ًا بطريق مبارش ما بني العرب املسلمني وتلك الشعوب
التي دخلوها ويف أحيان أخرى من طريق ٍ
لغة ثالثة والسيام هنا اللغة الرتكية بسبب
االحتالل العثامين ملجموعة من تلك البلدان الذي استمر قرون ًا عديدة ولكن
األمر خيتلف عن املناطق األخرى يف دراسات أولئك املسترشقني.ففي غرب

أفريقيا والسنغال وأفغانستان واليونان والربتغال ،األثر اللغوي كان بسبب الثقافة
واحلضارة االسالمية ال بسبب احلروب.

ثاني ًا :األثر احلضاري

قد يكون هذا العامل هو األكثر أثر ًا يف نقل العربية اىل غريها من اللغات.

فاملسلمون الذين سكنوا األندلس واستقروا فيها وهم (عرب وبرابرة وصقالبة)
اليكونون وحدهم سكان هذه البالد فهناك النصارى واليهود وقد ُ«أ ِطلقَ عىل
ّ

النصارى األندلسيني اسم مزاراب  Mozarabesوهو مشتق من استعرب كأهنم

استعربوا بمخالطتهم العرب وسنرى أن ذلك صحيح بداللة مؤرخيهم أنفسهم.

أهنم يعيشون كسائرأهل الذمة حتت إدارهتم املدنية اخلاصة .فواليهم اسمه القوندي
ُ Condeيعي ّنه اخلليفة .وقد اشتهر القوندي رسفاندو  Servandoبقرطبة والقوندي

تو ّدو  Toddoبقمربية .)19(»Coimbre

والنصارى بعد طول معارشهتم للعرب واملسلمني وللتسامح املوجود بني

الطوائف أخذوا يتكلمون ويكتبون بالعربية ،فقد اشتهر النرصاين جوان األشبييل
وهو الذي ورد ذكره باسم سعيد املطران ،أنه أ ّلف تفسري ًا بالعربية للتوراة وترجم
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األناجيل من الالتينية اىل العربية وكذلك احلال مع رجال دين نصارى آخرين كتبوا
بالعربية بل أبدلوا أسامئهم النرصانية اىل العربية( .)20أما اليهود فكانوا يعيشون

كذلك مع املسلمني والنصارى والسيام يف قرطبة وأسسوا مدرس ًة هيودية يف قرطبة.

وكانوا أكثر نتاج ًا علمي ًا من النصارى وكتبوا نتاجهم باللغة العربية وكان هلم شعراء

وأدباء وفالسفة وتكاثر عدد اليهود يف منطقة غرناطة ومن شخصياهتم يذكر هنري

بربيس( )21جمموع ًة من األسامء منها:

1 .1ابن جناح النحوي املؤسس احلقيقي للنحو العربي وكتابه الرئييس التنقيح
مكتوب بالعربية.

2 .2ابن جربون الذي ُي َس ّميه العرب أبا أيوب سلامن بن حييى الذي كتب يف
مرسة القرطبي
الفلسفة كتابه (عني احلياة) بالعربية متأ ّثر ًا بأفكار الفيلسوف ابن ّ
ت.#319

3 .3باهية بن باكودا وهو معارص البن جربون أ ّل َ
ف كتاب ًا يف الفلسفة عنوانه
(واجبات القلوب) وهو بالعربية و متأ ّثر بالغزايل.

4 .4موسى بن عزري الشاعر الغرناطي له كتاب (قالدة اجلواهر) كتبه بالعربية وله
(املحاورات واملذكرات) وهو كتاب بالعربية يقارن فيه بني صناعتي الشعر

والنثر اليهودي باألندلس وبني الشعر العريب.

الطليطي كان يكتب بأسلوب عريب أنيق وكتابه ُ
5 .5هيودا هالوي النطايس ُ
(اخل ّزري)
وهو عبارة عن قصة فلسفية باللغة العربية.

6 .6موسى بن ميمون الذي عاش يف القرن السادس وله كتب فلسفية عديدة كتبها
باللغة العربية وصلت إلينا.

7 .7ابن سهل اإلرسائييل الشاعر صاحب املوشحات الذي عاش يف القرن السابع
اهلجري.
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8 .8ابن رساري ا ُملك ّنى بأيب بكر وزير ملك السهلة عبد امللك بن رزين وهو أديب
عاش يف القرن اخلامس كذلك.

9 .9ابن القروي وهو كاتب من القرن اخلامس.

1010سموئيل بن نغريلة وزير ملوك غرناطة وقد َألمَ َّ بدقائق العربية عاش يف القرن
اخلامس.

1111يوسف بن سموئيل بن نغريلة وهو من أدباء و ُكت ّاب القرن اخلامس.

1212ابن حسداي وزير امللكني املقتدر واملستعني الذين حكام رسقسطة.

ويسأل املسترشق هنري بربيس سؤا ً
ال يقول فيه ملاذا ال يستعمل اليهود

والنصارى لغتهم األدبية اخلاصة وهلم احلر ّية آنذاك يف إقامة شعائر دينهم بلغتهم؟

يجُ يب قائ ً
ال إن اللغة العربية يف القرن اخلامس تظهر للشعوب القاطنة باألندلس
آنذاك أهنا اللغة الوحيدة التي ُتشفي ِغ ّلة الشاعر والفيلسوف بثروهتا ومرونتها فهي
اللغة الوحيدة التي تقدرأن تعرب عن أدق العواطف و األفكار( .)22و َمن يطالع كتب

الرتاجم األندلسية ُيعجب لألعداد الكبرية من املثقفني واألدباء ُ
والك ّتاب الذين

كتبوا باللغة العربية آنذاك إذ ترد أسامء كثرية غري عربية يف كتاب (قالئد العقيان)

للفتح بن خاقان (والبديع يف وصف الربيع) أليب الوليد احلمريي و (الذخرية يف
حماسن أهل اجلزيرة) البن بسام الشنرتيني وهو يقصد جزيرة األندلس و ِ
(احللة

للمقري ومن هذه املؤلفات والرتاجم َيتبينّ لنا
السرياء) البن اآلب ّار و (نفح الطيب)
ّ
لغة واحدة ويف ٍ
كيف عاشت ومتازجت تلك الثقافات يف ٍ
مت نموذج ًا
بلد واحد و َقدَّ ْ
متساحم ًا رائع ًا بني الديانات الثالث مل يكن للطائفية فيه أي أثر.

والدكتور جون هونيك يف بحثه عن (اللغة العربية و مظاهرها يف غرب أفريقيا)

يرى ّ
أن دخول اإلسالم اىل بالد السودان الغربية كان عن طريق التجارة وكأنه يريد
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أن يقطع الطريق عىل القاريء منذ أول وهلة وحيدد الدخول بذلك فقط إذ يقول
«ولكن اختلف دخول االسالم اىل غرب أفريقيا عن دخوله اىل املغرب بأن دخوله

اىل بالد السودان كام عرف عند العرب ،أو بالد الدكرور بعبارة أخرى كان عن
طريق التجارة وبواسطة احتكاك املسلمني بشعوب بالد السودان واختالطهم معهم

عن رىض من اجلانبني.

وهلذا السبب فإن كان الدين االسالمي قد شاع بني تلك الشعوب مدى

أن اللغة العربية مل تت ّ
القرون إ ّ
ال ّ
َمكن من السيطرة عىل ألسنتهم فلم يزالوا يتكلمون
بلغتهم الوطنية اىل يومنا هذا ،أما من ناحية الكتابة فقد أصبحت اللغة العربية يف

تلك األقاليم اللغة الوحيدة التي يعربون هبا عن أفكارهم ويكتبون هبا رسائلهم
ووثائقهم ويسجلون توارخيهم ومتى أقبلوا عىل كتابة بعض لغاهتم الوطنية مثل

اللغة الفالنية واللغة اهلوسية يف القرن الثامن عرش امليالدي (املوافق للثاين عرش
اهلجري) كتبوها باحلروف العربية وأدخلوا عليها كثري ًا من املفردات العربية.

إن استعامل اللغة العربية يف األرايض السودانية كان يف القرنني احلادي عرش

والثاين عرش امليالديني (اخلامس والسادس اهلجريني) إ ّ
ال أنه مل تصل إلينا أخبار

أي كاتب قبل هناية ذلك العهد»( ،)23وأن فرتة القرن اخلامس عرش والسادس عرش

امليالدي «كانت من أهم الفرتات بالنسبة اىل انتشار اللغة العربية يف السودان الغريب

يف ساحل البحر األطلنطي يف القرب من شواطيء بحرية تشاد يف الرشق ففي هذه

الفرتة صارت اللغة العربية رسمية للمكتبات يف دولة مايل ودولة كانم وبرنو»(.)24

واتصل ملوك هذه الدول بغريهم من العرب و أفادوا من الفقهاء العرب

واملدارس العربية فربزت طبقة من العلامء السودانيني السيام يف منطقة جنى ومنطقة

كابرا ومدينة ُتنبكت ودولة سنغي وقام علامء السودان الغريب برشح الكتب العربية
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و اختصارها ونظمها ،وازدهرت تنبكت يف القرن السادس عرش وظهر رجال العلم

فيها ومنهم وأوسعهم شهرة الع ّ
المة أمحد بابا (ت  )#1046صاحب كتاب (نيل

اإلبتهاج) يف تراجم أعالم املذهب املالكي وكتب كذلك أربعني كتاب ًا آخر يف اللغة
والنحو واحلديث والفقه والتصوف والتأريخ(.)25

ومنذ القرن السابع عرش امليالدي وحتى بداية القرن العرشين أخذت احلياة

الثقافية والعلمية بالفتور مر ًة وبالقوة والظهور مرة أخرى ونذكر من العلامء وكتبهم

شطر ًا مما ذكره الدكتور جون هانويك(:)26

1 .1حممد الوايل بن سليامن الفالين عاش يف النصف الثاين من القرن السابع عرش
امليالدي ببالد برنو له تسعة مؤلفات يف الفقه والتوحيد.

2 .2تلميذه حممد بن حممد الكتناوي متخصص يف علم النجوم واحلروف واآلفاق،
حج سنة  1730و َنزَ َل بمرص إذ كان من أساتذته الشيخ حسن اجلربيت والد
ّ

اجلربي تويف سنة 1741م.
املؤرخ الكبري عبد الرمحن
ّ
3 .3صالح بن حممد العمري الفالين ولِدَ يف فوتاجلون سنة  1774و ُتويف يف املدينة
وروى عنه الكثري من العلامء.
املنورة عام  1804له مخسة مؤلفات َ

4 .4الشيخ املجدد عثامن بن حممد فودى (ومعنى فودى باللغة الفالنية الع ّ
المة).
والشيخ عثامن واخوه وابنه ّ
يشكلون بيت علم قاوم وجاهد ملوك اهلوسا يف

نيجرييا الشاملية يف بداية القرن التاسع عرش وأسسوا دولة إسالمية استمرت

حتى أوائل القرن العرشين وأ َّلف هؤالء العلامء الثالثة عدد ًا كبريا من الكتب

يف سائر الفنون األسالمية إذ تزيد مؤلفاهتم عن مائتي كتاب.

5 .5احلاج سعيد وهو من املؤلفني الفالنيني باألقطار اهلوسية يف القرن التاسع عرش
له مؤلفات كذلك.
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6 .6احلاج عمر بن سعيد الفويت عاش يف النصف األول من القرن التاسع عرش،
أصبح فيام بعد شيخ ًا للطريقة التيجانية له مؤلفات عديدة باللغة العربية يبلغ

عددها عرشين كتاب ًا يف التصوف والتوحيد.

7 .7احلاج عمر بن أيب بكر بن عثامن الكنوي ُتو ّ
يف عام  1934له أكثر من عرشين
تأليف ًا وجمموعات من القصائد باللغة العربية وهو من بلدة كنو بشامل نيجريا

استوطن بلدة صلغا يف مجهورية غانا أواخر القرن التاسع عرش.
8 .8الشيخ موسى گمر بن أمحد احلبيب عامل سنغايل شهري ولِدَ عام  1864و ُتو ّ
يف

عام 1944أ َّل َ
ف حوايل 30كتاب ًا منها عرشة كتب يف تأريخ بالده واملناطق

املجاورة وهي باللغة العربية .ومن كتبه زهو البساتني يف تأريخ السوادين يقع
يف جملدين ومل ُيطبع النص العريب اىل اآلن.

هذه األسامء التي وردت هنا والتي ُكتبت باللغة العربية وأسامء غريها يقول

عنها الدكتور جون هونيك «وال أظن أين أبالغ إذا ُقلت ّ
بأن العامل العريب ال يكاد يعي

وجود هذا الرتاث العريب العظيم بغرب أفريقيا وأن مايض هذا اجلزء الواسع من
ال للمؤرخ العريب اىل ٍ
العامل اإلسالمي مل َيزل جمهو ً
حد كبري»( .)27ويف السنغال َش َّقت

اللغة العربية طريقها اىل هذا البلد بسبب وجود ُ
الطرق الصوفية وهي ثالث طرق

(القادرية والتيجانية واملريدية) إذ عمل شيوخ هذه الطرق الصوفية عىل نرش العربية
والسيام الشيخ (سعد أبيه) واحلاج (مالك) والشيخ (اخلديم أمحد بمب) إذ كان

الناس يطلقون األسامء العربية عىل أوالدهم تربك ًا بالنبي .وهكذا ولسعة انتشار

هذه الطرق عىل مستوى البالد انترشت األسامء العربية وحتى املناطق واملنظامت
ميت بأسامء عربية كذلك وهي باملئات .وقادة ُ
الطرق الصوفية
والدوائر والطرق ُس ّ

هم َمن خيتار األسامء للمناطق ُ
والقرى والطرق(.)28
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شاهدت لقا ًء مع األستاذ حممد حسنني هيكل يوم
وأنا أكتب يف هذا املبحث
ُ

 2013/6/20عىل إحدى القنوات الفضائية املرصية وهي قناة  CBCيقول األستاذ

هيكل «إن الطرق الصوفية تعمل عملها يف السياسة .بل ّ
أن بعض روؤساء الدول
ال ينتمون لطرق الصوفية فمث ً
اإلفريقية مث ً
ال الرئيس (سكتوري) جاء اسمه من

(سكه) وهي يف اللغة العربية كام هو معروف طريق و (توري) رئيس فيعني االسم
رئيس الطريقة وهذا واضح يف اسامء السياسيني األفارقة وترصفاهتم».

مت
وقد عمل مالك إنجاي إحصا ًء ألسامء األشخاص يف السنغال قال عنه « ُق ُ

أنا شخصي ًا الختبار رسعة التعريب يف أسامء األشخاص فأعجبتني الرسعة التي يتم

ويسري هبا هذا التعريب .فبينام كانت النسبة املئوية ترتدد بني  % 48-44يف أواخر

القرن املايض وأوائل هذا القرن العرشين اعتامد ًا عىل القائمتني املئويتني ا ُملعدتني عن

قوائم أسامء كثرية من اجلريدة الرسمية لعام  1878و 1879ارتفع خالل الستني

سنة املاضية اىل  %69و %77يف عام  .1966وأما الطريقة التي سلكناها يف هذا
التحقيق فهي أننا أعددنا ست عرشة قائمة تتألف كل قائمة من مائة ،عىل ثالث
جمموعات من القوائم تتألف املجموعة األوىل منها من ثالث قوائم مصدرها

جريدة (دكار متان) اليومية  Dakar Matinيف عددهيا الصادرين يومي اجلمعة

 1960/7/22ويوم السبت  1960/7/23وهي قوائم أسامء النواب املرشحني

لإلنتخاب للحزبني املتنافسني يف احلكم يف السنة املذكورة واملجموعة الثانية
مصدرها اجلريدة املذكورة يف عددها الصادر يوم اخلميس  1968/1/18وهي
قائمة أسامء النواب املرشحني لإلنتخابات الترشيعية للعام املذكور ُم َكملة بعرشين
إس ًام من الوزراء وكبار املسؤولني يف احلكومة واملجموعة الثالثة مؤلفة من عرش

قوائم مئوية مصدرها اجلريدة املذكورة يف عددها الصادر يوم  1968/8/2وهي

أكرب املجموعات األربعة وأصدقها متثي ً
ال للواقع ألهنا متثّل قائمة أسامء الناجحني
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يف امتحانات الدخول يف السنة السادسة عن التعليم الثانوي وأصحاب أسامء هذه

القائمة متقاربون يف السن ال يتجاوز أكربهم ثالث عرشة سنة وال يقل عمر أصغرهم
عن إحدى عرشة سنة ،ويزيد يف قيمة هذه املجموعة متثيلها جلميع أقاليم السنغال

السبعة ّ
نتائجه مجل ًة مرتتبة
ألن االمتحان املذكور جيري يف مجيع أنحاء سنغال و تظهر
ُ
األسامء فيها برتتيب أبجدي ومن هنا انتفت اإلقليمية عن نتائج املجموعة»(.)29

أما عن أثر العربية يف الثقافة واللغة األفغانية فنجد األمر يتعدّ ى أسامء

األشخاص واملناطق ليصل اىل رصف لغة األردو والباشتويه ونحومها ما مها إ ّ
ال

تقليد لرصف اللغة العربية ونحوها لدرجة كبرية ( .)30بل إن الكثري من األدباء
والشعراء والك ّتاب واملفكرين واملؤرخني والفالسفة الذين نبغوا يف العربية هم من
أصول أفغانية إذ يذكر كارل شتولز تلك الشخصيات و منها(:)31

1 .1أبو احلسن شهيد بن حسني البلخي.
2 .2بشار بن ُبرد الذي ولِدَ عام  #95يف طخارستان و ُتو َّ
يف يف بغداد .#167

3 .3أبو احلسن سعيد بن مسعده البلخي املعروف باألخفش ت .#210
4 .4أبو الرجاء قتيبة بن سعيد بن مجيل البغالين الذي ولِدَ عام  #148عامل ًا باحلديث.
5 .5أبو مطيع َ
احلكم بن عبد اهلل البلخي وهو شارح فقه أيب حنيفة.
6 .6أبو عثامن عمرو ابن ُعبيد أحد أقطاب املعتزلة املولود سنة  #40وامل ُتوفىّ .#142
7 .7أبو القاسم عبد اهلل أمحد حممود الكعبي من املعتزلة ولِدَ يف بلخُ ،تو َّ
يف .#228

8 .8أبو الفضل حممد ابن أيب جعفر املنذري ت .#329

9 .9أبو املظفر حممد بن آدم اهلروي.

1010أبو الفضل حممد أيب جعفر املنذري اهلروي وهو مع ّلم األزهري صاحب
التهذيب.
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1111منصور بن حممد بن أمحد بن طلحة األزهري اهلروي ولِدَ يف هراة عام .#282
1212حممد بن يوسف اهلروي وهو عامل يف احلديث.

1313أبو ُعبيد أمحد بن حممد بن عبد الرمحن اهلروي الذي ُتو ّ
يف عام .#401

1414أبو احلسن عيل بن حممد اهلروي وهو لغوي وخطاط.

1515شهاب الدين أديب صابر بن أديب اسامعيل الرتمذي.

1616رشيد الدين الوطواط وهو بلخي واشتهر بشعره الفاريس وكتب العديد من
الكتب بالعربية ُتو ّ
يف عام  #578و ُيعد من علامء البالغة عند الفرس وخاصة

يف كتابه حدائق السحر يف دقائق الشعر.

1717أبو الفضل حممد بن حسن البيهقي عاش  39سنة يف حاشية ملوك غرناطة
وخاصة عند حممود الغزنوي وكتب عن تأريخ الغزنويني تويف عام .#470

1818الصويف أبو اسحاق بن أيب عيل عثامن احلالين اهلجويري صاحب كتاب كشف
املحجوب ُتو َّ
يف عام  #465وله كتب باللغة العربية عديدة.

1919شيخ االسالم اإلمام أبو اسامعيل عبد اهلل بن أيب منصور حممد بن أيب معاذ عيل
اهلروي املولود سنة  #396قرب هراة وا ُملتو ّ
ىف فيها عام  #481وله كتاب مهم

يف التصوف هو (منازل السائرين)

قسم مما ذكره املسترشق كارل شتولز ويت َّضح لنا األثر الكبري الذي تركه
هذا ٌ

اإلسالم واللغة العربية يف الربوع األفغانية.

وإذا ما انتقلنا اىل ألبانيا فإننا نجد املسترشق حممد موفاكو يوضح أثرالطريقة

الصوفية (البكتاشية) يف نرش اللغة العربية يف هذا البلد إذ يقول «دون شك تعترب

الطرق الدينية وخاصة تلك كانت مرتبطة باملناطق العربية كالبكتاشية والسعدية
والقادرية واملالمية ...إلخ من أهم اجلسور التي انتقلت ِعربها املؤثرات العربية
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لألدب األلباين وخاصة األدب الشعبي ،فدراويش هذه ا ُلطرق وخاصة البكتاشية
رسبت للمناطق األلبانية منذ القرن اخلامس عرش كانوا يتجولون بني الشعب
التي َت ّ

لينقلوا هلم تعاليمهم الدينية وقد كان هؤالء حييطون تعاليمهم الدينية بإطار عاطفي

وخيايل لتكون أكثر قبو ً
ال ،وعىل رأس هذه الطرق تأيت البكتاشية التي قامت بدور
أس ِست يف املناطق العربية قبل
كبري يف نقل املؤثرات العربية فالتكايا البكتاشية ُ

املناطق األلبانية بمدة تزيد عن قرنني من الزمن .فقد أسست التكية البكتاشية األوىل

يف القاهرة بداية القرن اخلامس عرش امليالدي ،عىل حني أن الثانية أسست يف كربالء
بداية القرن السادس عرش .وقد تحَ ّولت تكية كربالء اىل أحد املراكز الستة الكربى

لنرش البكتاشية ويف هذا االجتاه قام اآلباء العراقيون بدورهم يف نرش البكتاشية يف
املناطق األلبانية وبشكل خاص عن طريق تكية دور بايل ،ومن الطبيعي أن حيمل

هؤالء اآلدباء العراقيون معهم شيئ ًا من املؤثرات العربية من العراق اىل املناطق

األلبانية»( .)32ووصل عدد التكايا يف ألبانيا «عام  1927اىل  200تكية معظمها تابعة

للبكتاشية عىل حني أن عدد البكتاشيني األلبانيني وصل حينذاك اىل  ،200000أي
ما يوازي مخس عدد السكان حينذاك»(.)33

أما الطريقة السعدية التي أسسها يف سوريا سعد الدين اجلباوي التي انترشت يف

ألبانيا وكوسوفا فكان عدد تكاياها يصل اىل أكثر من سبعني تكية يف املناطق األلبانية

وأن مشايخ هذه الطريقة هلم ارتباط روحي باملركز يف سوريا وكانت هذه اإلجازة

ُتعطى يف اللغة العربية ،والطريقة الصوفية الثالثة هي املالمية وكانت منترشة بني
اجلنود األلبان الذين دخلوا البالد العربية أو يف اجليش العثامين واليمن(.)34

الطرق الصوفية كانت من أهم املؤثرات التي نقلت اللغة العربية اىل
وهذه ُ

ألبانيا والبكتاشية خاصة التي تسعى لكامل اإلنسان ،ومؤسسها احلاج بكتاش الويل
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الز ّهاد ،برشّ بدعوته عرب املناطق املقدسة
الذي ولِدَ يف نيسابور عام 1248م وهو من ُ

يف العراق ووصل كذلك اىل بالد األناضول وأسس أول تكية هناك عام 1282م

وبعد أكثر من قرن تقريب ًا أي يف عام  1389دخلت البكتاشية اىل كوسوفا وانترشت
يف املناطق األلبانية عىل يد شخصية غريبة هي رسسم عىل ديدا ،وهو من وزراء

السلطان سليامن القانوين(.)35

هيتم األدب البكتايش باحلكايات الشعبية عن اإلمام عيل وأهل بيته وبطوالهتم

وأن اآلباء العراقيني للبكتاشية كانوا يأتون اىل ألبانيا قادمني من النجف وكربالء

ويمكثون لفرتات طويلة يف التكايا البكتاشية وكانوا عىل رأس تلك التكايا ومنهم

بابا موسى البغدادي وبابا قاسم البغدادي وبابا أمني من كربال وبابا زين العابدين
من البرصة وبابا سليم البغدادي الذين تناوبوا عىل رئاسة البكتاشية يف ألبانيا من

الفرتة (.)36()1753-1522

واألدب البكتايش َ
«ش َّك َل إضافة مهمة لألدب األلباين وذلك باعتباره تيار ًا

خاص ًا من الشعر الصويف الذي استند اىل تقاليد خصبة من الشعر الصويف املكتوب

بالعربية والفارسية إ ّ
ال أن بدايات هذا األدب التي تعود ااىل القرن السادس عرش

امليالدي ظهرت يف وقت مل تكن قد َتشك َّلت فيام بعد اللغة األلبانية الفصحى

حتولت فيه هذه اللغة اىل
املكتوبة التي تأخر ظهورها حتى القرن التاسع عرش حني ّ
لغة أدب قومي ولذا ويف ،غياب األلبانية املكتوبة كان الشعر البكتايش ُيكتب من

قبل األلبانيني باللغات األخرى العربية والرتكية والفارسية وربام يعود السبب يف

هذا أيض ًا اىل أن اللغة األلبانية كانت فقرية يف ذلك الوقت وغري قادرة عىل التعبري
عن املفاهيم الصوفية والفلسفية ،كام أن الشعراء البكتاشيني كانوا حتت تأثري األشعار

الصوفية التي كانوا يقرؤهنا يف العربية والفارسية»(.)37
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ويذكر املسترشق حممد موفاكو عدد ًا من الشعراء البكتاشيني الذين كتبوا

شعرهم باللغة العربية(:)38

1 .1الشاعر بابا مرسم عيل ولِدَ يف هناية القرن اخلامس عرش امليالدي.

أدى دور ًا مه ًام يف نرش البكتاشية يف
2 .2الشاعر بابا كامل الدين شميمي الذي ّ
ٍ
ظروف غامضة
املناطق األلبانية منذ أواخر القرن الثامن عرش والذي ُأغتيل يف
بداية القرن التاسع عرش.

3 .3الشاعر بابا نصيبي طاهر وهو من الشعراء البكتاشيني املهمني ،الذي أسس
تكية ُع ِ
رف ْت باسمه ُد ِف َن فيها عام .1852

4 .4الشاعر داليب فرارشي الذي كتب أضخم عمل شعري بكتايش باللغة العربية
عام  1842وهي ملحمة شعرية تتألف من  65000بيت وتتناول ملحمة

وبطوالت اإلمام احلسني .وقد اعتمد فرارشي يف كتابة هذه امللحمة عىل
كتاب حديقة السعادة للشاعر فضويل البغدادي ،وهي ما تزال أطول ملحمة،

وله أشعار كثرية َيتغ ّنى فيها ببطوالت األئمة.

5 .5الشاعر بابا حمرم حمزوين الذي كان يرأس أقدم التكايا يف البلقان.

6 .6الشاعر شاهني فرارشي كتب ملحمة عن كربالء باللغة األلبانية وباحلروف
العربية يف  12000بيت توجد منها نسخ خطية ومل ُتط َبع حلد اآلن.

7 .7الشاعر بابا زين العابدين من شعراء القرن التاسع عرش.

8 .8الشاعر نعيم فرارشي  1900-1864الذي ُيعترب من أعظم شعراء البكتاشية.

9 .9الشاعر بابا آدم وجهي  1927 -1841من مدينة جاكوفا وقد زار يف شبابه
األماكن املقدسة يف العراق .وكانت له معرفة جيدة باللغة العربية.
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وهناك عدد كبري من الشعراء البكتاشيني نظموا شعرهم باأللبانية والعربية

ذكرهم املسترشق حممد موفاكو يف بحثه.

أما عن أثر اليونانية يف العربية فقد كتب املسترشق بنديل جوزي بحث ًا ّقي ًام

هبذا اخلصوص وذكر فيه جمموعة من األلفاظ اليونانية التي دخلت العربية يزيد

عدد قليل قياس ًا ألثر العربية يف غريها من اللغات التي
عددها عىل مئة كلمة .وهو ٌ

ذكرناها فيام سبق ولذلك يستغرب بنديل جوزي من هذا األمر فيقول «من الغريب
ِ
احتكاك ِهم باألمة اليونانية واقتباسهم منها كثري ًا من العلوم
طول
أن العرب عىل ُ
والفنون والصناعات مل يأخذوا عنها من االصطالحات إ ّ
ال شيئ ًا قلي ً
ال يكاد ال ُيذكر

يف جانب ما أخذوه عن ُ
التأثر بطريق واحد عن اليونانية فقط
الفرس»( .)39ومل يكن
ّ

بل كان عن السرُ يانية كذلك التي ُترمجت إليها العلوم اليونانية القديمة ،ولذلك
كانت األلفاظ اليونانية الداخلة للعربية مبارشة قليلة «ومن أسباب ِقل ّة املفردات
اليونانية يف لغتنا أن العرب قبل أن حيتكوا باألمة اليونانية وآداهبا .كانوا قد احتكوا

باألمة الرسيانية وأخذوا منها مئات من االصطالحات ،للتعبري عماّ كانوا حيتاجون
إليه من املعاين املادية والروحيةّ ،
وأن أكثر ْ
(إن مل نقل مجيع) املفردات اليونانية التي
يف العربية هي أيض ًا يف الرسيانية وأن التحريفات واألغالط التي نراها يف املفردات

اليونانية التي يف لغتنا هي يف الرسيانية أيض ًا»( ،)40وهذه احلالة تشبه حالة دخول
اللغة العربية اىل الرومانية واجلورجية والبولونية فقد كانت عن طريق لغة ثالثة هي

اللغة الرتكية وأحيان ًا عن طريق لغة رابعة.
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املبحث الثاين
التغيرّ ات احلاصلة عىل املفردات املنتقلة
أوال :التغيرّ ات الصوتية

ال حتتفظ الكلامت املنتقلة ما بني لغتني بكل خصائصها الصوتية دائ ًام والسبب

هو اختالف ُطرق النطق وأنواع املخارج فيام بني اللغتني وعدم وجود أصوات

مشاهبة ما بني اللغتني فيضطر املتكلم اىل نقل اللفظة بأصوات قريبة ،مما يؤدي اىل

تغيرّ ات تطرأ عىل الكلامت املنتقلة ما بني لغتني فام هو املوقف إذا انتقلت األلفاظ
عرب لغة ثالثة .األمر سيكون أكثر تعقيد ًا وابتعاد ًا عن األصل.
ولذلك ّ
يتعذر أحيان ًا معرفة أصل اللفظة بسبب االبتعاد الصويت الذي َغيرَّ َ من

أصلها .فمث ً
ريت بنيتها الصوتية
ال عندما دخلت األلفاظ العربية اىل الربتغالية تغ ّ

فـ (أل التعريف) وهي خارج بنية الكلامت صوتي ًا وحرفي ًا ولكنها أصبحت يف

الربتغالية ضمن بنية الكلمة «فأداة التعريف أل تدخل يف بنية الكلمة وحروف احللق

تصبح ابراز حرف  fوحروف التفخيم ُتر َققَ وتنتقل النربه من مكاهنا وهكذا كام يف
األمثلة األتية :الزيت  ، azeiteاخلس  ، alfaceالطاحونة  .)41(»atafonaوصوت D

يدل عىل الضاد مثل رمضان  Rama Daneوأحيان ًا عىل الذال يف هذرم HaDsama

والصوت  tيدل عىل التاء  tajوأحيان ًا عىل الثاء ثمرة .)42(tamare
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ولعدم وجود اثني عرش صوت ًا عربي ًا يف اللغات السنغالية والسيام الولفية

عر َض ْت الكلامت العربية اىل تغيرّ ات كبرية يف النُطق والسيام يف الكلامت التي
َت َّ
حتتوي عىل هذه األصوات (ث ح ذ ز س ص ض ط ظ ع غ هـ) ولذلك يحُِّ رف
الولفي هذا الصوت فيقول :زينب نب حيذف (ز)( ،حممود :مود حيذف (احلاء)،

فاطمة :فات حيذف (امليم والتاء)).

وهكذا أصبحت هذه األلفاظ غري معلومة األصل عند النُطق هبا وكأهنا غري

عربية بل و ُيضاف هلا أحيان ًا حرف مد يف آخر اللفظة (صالح :سال سالو ،آدم :آد
آدا ،حممود :مود مودو).

وكذلك ُت َقلب أصوات (العني واهلاء واحلاء) اىل مهزة وهي األقرب هلا والسيام
يف بداية الكلمة .وتحُ َذف تلك األصوات من وسط الكلمة( :حبيب :أبيب ،حليمة:
أملة ،عبد اهلل :أبالي ،هارون :آرون ،حممد :ممد ،معاذ :ماس ،مهدي :مدي)(.)43

أما الكلامت العربية التي دخلت البولونية( .)44فقد أصاهبا تغيرّ صويت مثال

ذلك( :كريس :كزسلو ،قهوه :قاوه ،فنجان :فلزن ،جهنم :جهنه ،فقري :فاقر ،ولد:

ولت) .وهناك كلامت بقيت عىل طريقة ُنطقها العربية مل تتغيرّ مثال( :حلوى :حلوى،

شال :شال ،بلسم :بلسم ،ديوان :ديوان ،الكحول :الكحول ،قانون :قانون).

()45
قي عىل حاله يف النطق
أما الكلامت العربية التي دخلت اجلورجية  ،فبعضها َب َ

مثال ذلك( :خباز ،كيس ،ورد ،سبب ،فنجان ،بدر ،ميدان ،دفرت ،خري ،مرجان،

دكان ،بيت ...الخ).

وهناك مفردات عربية َتغيرّ ت أصواهتا والسيام املفردات التي تنتهي بتاء

بت التاء اىل ألف أو واو أو َبقيت التاء وأحلقتها ياء ،مثال ذلك( :لقمة :لقام
إذ ُق ِل ْ

(حذف التاء وإبداهلا ألف ًا) ،بركة :بركا (حذف التاء وإبداهلا ألف ًا) ،والدة :والدا
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(حذف التاء وإبداهلا ألف ًا) ،مغارة :مغارو (حذف التاء وإبداهلا واو ًا) ،زكاة :زكايت

(إضافة ياء بعد التاء) ،صورة :صوريت (إضافة ياء بعد التاء)).

وهناك مفردات جرى تغيري بعض أصواهتا بإضافة صوت أو قلب آخر يتالءم

مع طبيعة اللغة اجلورجية وهي أصوات (الياءواأللف والكرسة) مثال( :وكيل:

وكييل (إضافة صوت الياء) ،بلبل :بلبيل (إضافة صوت الياء) ،قلم :قالمي (إبدال
القاف كاف ًا وإضافة الياء) ،قانون :كانوين (إبدال القاف كاف ًا وإضافة الياء) ،زنجي:

زانكي (إبدال الكرسة ألف ًا واجليم كاف ًا) ،بستان :بسطاين (إبدال التاء طا ًء وإضافة

ياء) ،رسداب :رسدايف (إبدال الباء فا ًء وإضافة ياء) ،برتقال :بوتكال (إبدال الراء
واو ًا والقاف كاف ًا) ،غليون :كليوين (إبدال الغني كاف ًا وإضافة ياء)).

و ُتقلب السني يف املفردات العربية اىل شني أو ألف عند دخوهلا اجلورجية:

(رسوال :شاروال ( ُتقلب شين ًا) ،جاسوس :جاشويش ( ُتقلب شين ًا) ،مسجد:

ماجايت ( ُتقلب ألف ًا)) ،و ُتقلب اهلمزة الوسطية أو النهائية كاف ًا أو ألف ًا( :مائدة:

ماكدا ،هواء :هوا) ،و ُتقلب القاف اىل الصوت القريب منه (الكاف)( :قانون:

قصاب :كاصاب).
كانوين ،قلم :كالمي ،بقال :باكايل ،قمر :كمرّ ،

واملفردات العربية التي تبدأ بحرف العني أو من بني أصواهتا عني ُتق َلب العني

ألف ًا أو يا ًء( :علم :أملي ،جامع :جامي ،شعر :شايري ،علبة :آالب).

فمن الطبيعي أن ي َتغيرّ نطق الصوت العريب اىل الشبيه باللغة األخرى واحلال

معكوسة مع اللفظة اليونانية املنتقلة اىل العربية كام نجده يف بحث بنديل جوزي(.)46

1 .1إبليس (العربية) :جاء من  Diabolosبحذف املقطعني األولني وزيادة (إ) يف
أول الكلمة إلبتدائها بحرف ساكن وحتويل  osاىل .is

2 .2إبر َيسم :ماخوذه من  prosinosومعناها احلرير األخرض.
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استعملت للداللة عىل صفة املحل
3 .3إقليم :من  Klimaوأصل معناها ا ُملنحدَ ر ثم ُ
اجلغرافية.

4 .4إسفنج :من  spaggeeو ُتل َفظ .spongee

5 .5أنجر (املرساة) :من  agkyr-aو ُتلفظ .ankyra
6 .6درهم :من .drakhm-ee

التحول الداليل
ثاني ًاّ :

يصاحب الكلمة العابرة من لغة اىل أخرى تغيرّ يف داللتها األصلية التي
ُو ِ
ضعت هلا أحيان ًا .فعند دخول الكلامت العربية اىل البولونية تغيرّ َ ت داللة بعض

الكلامت منها(( :)47قنطرة (العربية) قنطر (بولونية) وتعني سلسلة ،مات (العربية)

مات (بولونية) وتعني حجر الشطرنج امليت عند اللعب).

واختلفت دالالت بعض الكلامت العربية الداخلة اىل اجلورجية( ،)48مثال

ذلك( :غريب (العربية) تعني فقري يف (اجلورجية) ،خزانة :ميزانية ،غائم :خمفي،
نديم :مأدبة).

وهناك ألفاظ أصاهبا التغيرّ يف الصوت والداللة عندما عربت اىل اجلورجية
مثال ذلك( :دائرة (العربية) :دايرا (وتعني يف اجلورجية طب ً
ال) ،الكامل (العربية):

متامي (وتعني شجاع ًا يف اجلورجية) ،معركة (العربية) :ماراكيش (وتعني حوار ًا أو
نقاش يف اجلورجية) ،مشاة (العربية) :مشى (وتعني عام ً
ال يتحرك يف اجلورجية)،

األسود (العربية) :ساودا (وتعني حزن ًا يف اجلورجية).
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 ...خامتة ...
بعد هذه الرحلة مع بحوث املسترشقني املشار إليها سابق ًا نورد بعض السلبيات

عليها:

1 .1كان بعض تلك البحوث قصري ًا جد ًا ومل ِ
يعط تصور ًا كام ً
ال عن أثر العربية
يف غريها من اللغات كام يف البحث (تأثري اللغة العربية عىل البولونية) فهو

يف أربع صفحات و(تأثري اللغة العربية يف اللغة الرومانية) يف ثامين صفحات

و (أثر اللغة العربية يف اللغة الربتغالية) يف أربع صفحات .وبحوث أخرى

متوسطة احلجم مثل بحث (اللغة العربية يف أفغانستان) ويقع يف اثنتي عرشة
صفحة وبحث (اللغة العربية ومظاهرها يف غرب أفريقيا) ويقع يف مخس عرشة

صفحة وبحث (اللغة العربية يف األندلس) .ويف مخس عرشة صفحة كذلك

وبحث (اللغة العربية يف جورجيا) ويقع يف أربع عرشة صفحة بحث (بعض
اصطالحات يونانية يف اللغة العربية) ويقع يف ثامين عرشة صفحة .والبحث

املطول الوحيد هو (من األدب األلباين مع مقدمة يف ِ
الصالت األدبية العربية
ّ
األلبانية) ويقع يف اثنتني وأربعني صفحة.

2 .2مل تذكر بعض البحوث األلفاظ العربية العابرة اىل غريها من اللغات ،مثال
ذلك بحث (اللغة العربية وسكان األندلس) و (اللغة العربية ومظاهرها يف
غرب أفريقيا) و (اللغة العربية يف أفغانستان) بل درست موضوع التأليف

باللغة العربية يف هذه املناطق وليس مفردات اللغة العربية حتديد ًا أي َر َك ّزت
عىل أثر الثقافة العربية اإلسالمية يف البلدان التي درستها تلك البحوث.
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3 .3ذكرت جمموعة من البحوث األلفاظ العربية العابرة اىل غريها من اللغات
فالبحث املوسوم بـ (تأثري اللغة العربية عىل البولونية) ذكر ست ًا وثالثني لفظة،
وعمل جدو ً
ال ثالثي ًا حيتوي عىل (العربية – البولونية – مالحظات) والبحث

املوسوم (تأثري العربية يف اللغة الرومانية) ذكر مائتي لفظة تقريب ًا ،وهذا البحث
مل ِ
ٍ
لبحث سابق عليه للمسترشق الروماين الكبري نيقوال
يأت باجلديد متام ًا قياس ًا

دوبريشان الذي أنجزنا كتاب ًا كام ً
ال عنه وعنوان بحث نيقوال (األلفاظ ذات
األصل العريب الدخيلة يف اللغة الرومانية بواسطة اللغة الرتكية) وقد نُشرِ َ

هذا البحث يف جملة جممع اللغة العربية يف القاهرة يف اجلزء التاسع والعرشين

سنة 1972ص ،172-147وهو دراسة جيدة هلذا املوضوع .إذ مجع نيقوال
دوبريشان أكثر من أربعامئة لفظة ،وهو سابق لبحث جورج غريغوري بـ

(33سنه) إذ نُشرِ َ األخري كام ذكرنا يف جملة املورد عام .2005

أما البحث املوسوم بـ (تأثري العربية يف سنغال) فقد ذكر مئة ومخسني لفظة

تقريب ًا .ولكنه مل يذكر طريقة نطقها يف السنغالية بل وضع قواعد النطق واإلبدال

وكانت عامة .والبحث املوسوم بـ (أثر اللغة العربية يف الربتغالية) .مل يذكر كلامت

كثرية بل ذكر بعض قواعد إبدال وطريقة النطق ملجموعة من الكلامت .والبحث

املوسوم بـ (اللغة العربية يف جورجيا) ذكر عرشات األلفاظ العربية العابرة اىل اللغة
اجلورجية وذكر مقابلها طريقة نطقها باجلورجية ودالالهتا وكان من هذه الناحية
وافي ًا .وعىل الرغم من نقدنا لبعض تلك البحوث والدراسات إ ّ
ال أهنا حتمل عنارص

تصور عن حوار اللغات وحوار احلضارات
إجيابية كثرية وبمجموعها أصبح لدينا ّ

والسيام أثر العربية يف غريها من اللغات .وكان بحثنا هذا مقترص ًا عىل دراسات
املسترشقني فقط كي نستطيع تصور تلك الدراسات.
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وعىل الرغم من ذكرهم أثر احلروب يف انتقال اللغة ومفرداهتا إ ّ
ال أن العامل

املهم الذي اتضح لنا هنا وهو األقوى واألكثر فاعلية يف دخول العربية اىل غريها من
اللغات كان األثر الديني والثقايف اإلسالمي وما محلت اللغة العربية من إرث ثقايف
واسع وكذلك لسعة العربية ومجاهلا التي جتاوزت يف ذلك اللغات األخرى .وهذه

البحوث هي وثائق استرشاقية بأقالم ُك ّتاب ليسوا عرب ًا تؤكد أمهية اللغة العربية
ومجاليتها وتسامح االسالم ،وحوار اللغات.

.................................
1 .1هنري بربيس :ولِدَ عام  1890يف اجلزائر وبدأ مدرس ًا يف املدرسة االبتدائية العليا بربج
احلواش (النار املربعة) ثم ُعينّ أستاذ ًا يف كلية اآلداب باجلزائر واشتهر بسعة علمية
باألندلسيات والبالغة العربية وآداهبا وحضارهتا .ومن آثاره:
•نرش ديوان ُكثيرّ عزة يف جزأين مع رشح وتعليق (منشورات كلية اآلداب باجلزائر (سنة
.))1930-1927
• َص ّنف كتاب ًا يف الشعر األندليس الفصيح يف القرن احلادي عرش خصائصه العامة (باريس
سنه .)1937
•حقق :البديع يف وصف الربيع أليب الوليد بن حبيب األشبييل (باريس سنة .)1940
• سكان األندلس يف القرون الوسطى (وهي حمارضة بالعربية ألقاها يف املجمع العلمي
العريب بدمشق .)1944
•األدب العريب واإلسالم بالنصوص (الطبعة السادسة يف اجلزائر سنة .)1955
•أشعار عبد القادر سنة .1932
•حفاوة اخلليفة عمر بن عبد العزيز بالشعراء نق ً
ال عن ابن القوطية (املجلة التونسية .)1934
•رواد النهضة يف الرشق يف القرن التاسع عرش نصيف اليازجي وفارس الشدياق (حوليات
معهد الدراسات الرشقية جملد األول سنة .)1934
•كتاب اإلمامة والسياسة يف نظر ابن قتيبة (املجلة الطرابلسية .)1934
•احلب العذري يف أسبانيا املسلمة سنة .1935
•الرحالة املسلمون اىل أوربا يف القرنني التاسع عرش والعرشين سنة .1935
•اجلزائر يف نظر رحالتني مسلمني عام ( 1878-1877املجلة اإلفريقية جملد1935 ،76م).
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•أمحد شوقي (حوليات معهد الدراسات الرشقية جزء  2سنة .)1936
•القصة والرواية واألقصوصة يف األدب العريب احلديث (حوليات معهد الدراسات الرشقية
سنة .)1937
•رسالة غري منشورة لدي سايس (حوليات معهد الدراسات الرشقية جزء  3سنة .)1937
واملوحدين (جملة هسيربيس جزء  18سنة )1938
•الشعر يف فاس يف عهد املرابطني
ّ
•أصل قصص األخالق والنقد اإلجتامعي يف الرشق العريب (مؤمتر املسترشقني جزء 20
سنة .)1938
•مقدمات املؤلفني العرب لقصصهم وأقصوصاهتم (حوليات معهد الدراسات الرشقية سنة
.)1939
•أعامل هنري جيب (نرشة الدراسات العربية عدد  3سنة .)1943
•أعامل لويس مارسيه (نرشة الدراسات العربية عدد  5سنة .)1945
•حديث عيسى بن هشام (جملة الدراسات الرشقية عدد 10سنة .)1944
•تذكرة الطالب (نرشة الدراسات العربية سنة .)1949
•النص العريب لرسالة الشفا (املجلة األفريقية عدد  94سنة .)1945
•العربية العامية يف إسبانيا املسلمة يف القرنني احلادي عرش والثاين عرش (منوعات وليم
مارسه سنة .)1950
•ليون بريشه (املجلة األفريقية عدد  99سنة .)1955
•ثبت ترمجة مصنفات ابن خلدون (الدراسات الرشقية لتكريم ليفي دالفريا سنة .)1956
•معهد مرص وعمل بونابرت يف نظر مؤرخني عربيني معارصين (أرابيكا عدد 3سنة .)1957
•بقايا تأرخيية عن ملوك الطوائف واملرابطني يف قالئد العقيان للفتح بن خاقان (منوعات
تكريم جـ مارسيه اجلزء الثاين سنة .)1957
•الشعر العريب األندليس وإمكان ِصالته بشعر الشعراء اجلوا ّلني (جملة االسالم والغرب سنة
.)1947
•القصة التأرخيية يف األدب العريب (حوليات معهد الدراسات الرشقية عدد  15سنة .)1957
•الطبعات املتكررة حلديث ابن هشام تأليف حممد املويلحي (م ّنوعات ماسينيون اجلزء
الثالث سنة .)1957
•بعض مالمح النهضة الفكرية يف القرن العرشين يف شامل أفريقيا (جملة الطاولة املستديرة
عدد  126سنة .)1958
•القصة العربية يف الثلث األول من القرن العرشين ،املنفلوطي وهيكل (جملة حوليات معهد
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.2

.3

.4

.5
.6
.7

الدراسات االسترشاقية عدد  17سنة .)1959
•العنارص القومية إلسبانيا االسالمية واللغة العربية يف القرن الرابع  -احلادي عرش امليالدي
(جملة الدراسات الرشقية لتكريم ليفي  -بروفنسال جزء  2سنة .)1962
ُي َ
نظر كتاب املسترشقون لنج َيب العقيقي املجلد األول ص .287-286
2املسترشق الربتغايل جوزيه بدرومشاوو ،ألقى يف مركز الدراسات اللغوي سلسلة حمارضات
عن فقه اللغة العربية ويف املؤمتر الربتغايل الربازييل بريودي جانريو ألقى مباحث عن دخول
املصطلحات العربية يف اللغة الربتغالية .من مؤلفاته:
•مشكلة الكتابة الربتغالية باحلروف العربية.
•تعليق عىل بعض الصيغ العربية يف معجم تاستس.
•اللغة األندلسية يف مقدمة أبن خلدون.
•يابرة املسلمة.
• أثر العرب يف املعجم الربتغايل (جملد حرف ع).
•الدراسات العربية يف الربتغال (منوعات لويس سنيغال .)1945
• ُي َ
نظر املسترشقون لنجيب العقيقي جملد .268/2
3جون هانويك مدير وحدة اللغة العربية باجلامعة األمريكية بالقاهرة ورئيس شعبه التأريخ
َضمن
بجامعة غانا سابق ًاَ ،أ َعدَ معج ًام للمؤلفني الذين كتبوا باللغة العربية بأفريقيا الغربية يت َّ
سرية حياهتم وما تيسرّ من املعلومات عن مؤلفاهتم ُمشري ًا اىل اخلزائن التي ُحتفظ فيها
املخطوطات واىل ما ين َ
ُرش منها أو تُرجم اىل اللغات األجنبية ُينظر بحثه املذكورة سلف ًا.
4الباحث مالك إنجاي بحثنا عنه فلم نجد له ترمجة وكل ماوجدنا له عىل األنرتنيت معلومة
أنه كاتب وباحث سنغايل وهو من ُ
الكتاب املسلمني املعروفني وأحد العاملني عىل الساحة
االسالمية حلد اآلن.
5كارل شتولز مسترشق نمساوي وكتب باألملانية مل نعثر عىل ترمجة له.
6املسترشق الروماين جورج غريغوري مل نعثر عىل ترمجة له وكل ما ورد يف بحثه أعاله أنه
باحث يف مركز الدراسات العربية يف بوخارست يف مجهورية رومانيا.
7املسترشق جان جوزي كوتكوفسكي ولِد عام َ 1922-1846تع ّلم اللغات الرشقية واقرتح
إنشاء مركز لدراستها يف فرسوفيا ،وشرَ َ ع ُيصنف كتب ًا لطال ّبه إ ّ
ال أن وفاة ممول املركز الثري
كرازنسكي َ
حال دون حتقيق اقرتاحه فتَقدَّ م بمرشوع آخر اىل املجلس البولوين ،ومل يكن حظه
أوفر من األول ولكنه أصدر جملة التقويم الرشقي فيام بعد و ُيعد من مؤسيس اإلسترشاق يف
بولونيا ومن مؤلفاته:
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•نصوص من القرم (جملة التقويم الرشقي جملد )1
•نصوص تركية ترتية بلغة غاليسيا (فيينا .)1903
•سجالت رومي عن محلة فيينا (فيينا .)1912
•فرمانان تركيان من القرن الثامن عرش(احلولية االسترشاقية .)1914
• ِ
الصالت التجارية بني بولونيا وتركيا يف القرن الثامن عرش (احلولية اإلسترشاقية .)1917
• ُي َ
نظر املسترشقون لنجيب العقيقي املجلد .499/2
8 .8املسترشق آ.أركيل توبوريدزه باحث يف معهد االسترشاق يف جورجيا وشاركه يف بحثه أعاله
الدكتور عامر نايف اهليتي األستاذ يف كلية اللغات جامعة بغداد ُينظر البحث املذكور ومل
نحصل عىل ترمجة له.
9 .9املسترشق األلباين حممد موفاكو .أستاذ يف فرع االسترشاق جامعة برشتنا -يوغسالفيا حصل
عىل املاجستري يف التأريخ والدكتوراه يف األدب املقارن من جامعة كوسوفا  -يوغسالفيا
يعمل منذ عام  1974يف فرع االسترشاق  -جامعة كوسوفا وله عرشات الدراسات يف
املجاالت العربية واليوغسالفية وترمجات نثرية وشعرية اىل اللغة األلبانية واللغة الرصبو
كرواتية .من مؤلفاته:
• اللغة العربية يف ألبانيا.
•الثقافة األلبانية يف األبجدية العربية سلسلة عامل املعرفة ،الكويت ،عدد  ،68سنة .1983
•تأريخ بلغراد االسالمية نرشته مكتبة دار العروبة الكويت ضمن سلسلة املكتبة البلقانية
ويقع يف  149صفحة سنة .1987
•بحث (من األدب األلباين مع مقدمة يف الصالت األدبية العربية األلبانية) جملة الرتاث
العريب الصادرة عن إحتاد ُ
الك ّتاب العرب بدمشق سنة أوىل عدد  1980 ،3ص.88 -48
•بحث (ملحمة كربالء من روائع األدب األلباين) جملة املوسم العدد  3-2سنة أوىل 1089
ص.589 - 566
•بحث (اسكندر بك األلباين الرجل الذي أوقف مدّ االسالم اىل أوربا) جملة العريب الكويتية
عدد  292آذار  1983ص.145-140
•عرض كتاب سامي فرارشي (مهّة ا ُهلامم يف نرش االسالم) جملة العريب العدد 1985 ،325
ص.126-121
•بحث (الدين واملسألة الدينية يف ألبانيا) جملة العريب العدد  1978 ،239ص.133-129
•بحث (األلبانيون عدة تسميات ٍ
ألمة واحدة) جملة جممع اللغة بدمشق كانون الثاين جزء،1
املجلد  1988 ،63ص.684 -677

410

•بحث (هوية للشعر األلباين يف يوغسالفيا) جملة البيان الكويتية عدد  129كانون أول
 1976ص.19-15
•بحث (حول املخطوطات العربية يف جنوب يوغسالفيا) جملة معهد املخطوطات العربية
(كويت) جملد  26جزء  2سنة  1982ص.554-541
ترمجه د.حممد
•(ترمجان القرآن الكريم يف يوغسالفيا) هو بحث للمسترشق فتحي مهدي
ُ
موفاكو اىل العربية جملة الرتاث العريب سوريا العدد  38-37سنة 1990-1989
ص.192-180
•بحث (عودة اىل معروف األرناؤوط) جملة البيان الكويتية عدد  11 ،124متوز 1976
ص.27-22
•بحث (أروى العربية وأروى األلبانية) جملة املعرفة السورية عدد  28سنة .1980
•بحث (األلبانيون يف سوريا ودورهم يف احلياةالسورية) املؤمتر الدويل الثاين لتأريخ بالد
الشام  1939-1516اجلزء األول دمشق .1979
•بحث (اللغة العربية يف اللغة األلبانية) جملة السورية عدد  178دمشق .1976
•بحث (حماولة لكتابة األلبانية بحروف عربية) جملة املعرفة عدد  196دمشق .1978
هذه املعلومات مل تكن موجودة يف مكان حمدد بل مجعتها شخصي ًا.
1010املسترشق بنديل جوزي ،ال يحُ يط به تعريف فقد صدر عنه كتاب كامل عنوانه (بنديل اجلوزي
عرصه ،حياته ،آثاره للدكتور شوقي أبو خليل عن دار الفكر املعارص بريوت ودار الفكر
سوريا طبعة أوىل  1993ويقع الكتاب بأكثر من ثالثمئة صفحة ولكننا نذكر ترمجته عند
نجيب العقيقي يف كتابه (املسترشقون) املجلد الثالث ص 66ولِد  1871و ُتوفيّ  1942من
مدينة القدس ختصص يف قازان باللغات السامية والدراسات الرشقية وتولىّ التدريس يف
معهد الرهبان ثم يف جامعة قازان ثم يف جامعة باكو اىل أن ُتوفيّ وقد عدّ ه املسترشقون الروس
مرجع ًا من مراجعهم وكتب عنه كراتشكوفسكي .ومن مؤلفاته:
•ترجم للعربية كتاب ديكلن(األمومة عند العرب).
•ترجم للعربية وبمعاونة الدكتور قسطنطني زريق عن األملانية كتاب نولدكه (األمراء
الغساسنة من بطن جفنة املطبعة الكاثوليكية .)1931
•وبمعاونة املسترشق كريمسكي ترجم للعربية فقرات من البهائية.
•كتاب (تعليم اللغة الروسية ألوالد العرب وهو يف جزأين وهو أول كتاب من نوعه نرشه
يف قازان .)1898
•بحث عن املعتزلة (قازان .)1899
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•تاج العروس يف معرفة لغة الروس وهومعجم عريب رويس يف جزئني(قازان .)1903
•احلركات الفكرية يف االسالم (القدس  )1928وهو كتاب مهم.
•علم األصول يف االسالم.
•أصل الكتابة عن العرب.
•جبل لبنان تأرخيه وحاله وحارضه.
•ديوان لغات الترُ ك ملحمود الكاشغري .1926
•قضية املصطلحات العلمية عند العرب املعارصين .1930
•رباعيات أيب العالء ونقلها اىل اللغات األوروبية (املقتطف  1929جزء .)156
•كراتشكوفسكي وآثاره جملة املقتطف (العدد .)330
ُ 1111ينظر اللغة العربية وسكان األندلس ص .393
1212ينظر املصدر نفسه ص.394
1313ينظر املصدر نفسه ص.396
1414ينظر تأثري اللغة العربية عىل البولونية ص.147
1515ينظر تأثري اللغة العربية يف اللغة الرومانية ص.4
1616ينظر اللغة العربية يف جورحيا ص.21
1717من األدب األلباين مع مقدمة يف ِ
الصالت األدبية ص.49
1818الصدر نفسه ص.53
1919اللغة العريب وسكان األندلس ص .400
2020ينظر املصدر نفسة ص .401
2121ينظر املصدر نفسه ص.404-403
2222ينظر املصدر نفسه ص.406
2323اللغة العربية ومظاهرها يف غرب أفريقيا ص.175
2424املصدر نفسه ص.176
2525املصدر نفسه ص.177
2626املصدر نفسه ص.181
2727املصدر نفسه ص.187
ُ 2828ينظر تأثري العربية يف سنغال ص.154-153
2929املصدر نفسه ص.154
3030ينظر اللغة العربية يف أفغانستان ص .369
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3131ينظر املصدر نفسه ص .374-369
3232من األدب األلباين...ص.54
3333املصدر نفسه ص.55
3434املصدر نفسه ص.56
3535ينظر املصدر نفسه ص .63-59
3636ينظر املصدر نفسه ص .70
3737املصدر نفسه ص .72-71
3838ينظر املصدر نفسه .80-72
3939بعض اصطالحات يونانية يف اللغة العربية ص.330
4040املصدر نفسه .336
4141أثر اللغة العربية يف الربتغالية ص.66
4242املصدر نفسه ص .68
4343ينظر تأثري الغة العربية يف سنغال ص .156 – 155
4444ينظر تأثري اللغة العربية عىل البولونية .150 – 148
4545ينظر اللغة العربية يف جورجيا ص .29 – 25
4646ينظر بعض اصطالحات يونانية يف اللغة العربية ص.342 – 339
4747ينظر تأثري اللغة العربية عىل البولونية ص.150 – 148
4848ينظر اللغة العربية يف جورجيا ص.30
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املصادر واملراجع
.1

.2

.3
.4

.5

.6

1اثر اللغة العربية يف اللغة الربتغالية،
جوزيه بدرو مشادو ،جملة جممع القاهرة،
اجلزء االول ،عدد.1965 ،18
2بعض اصطالحات يونانية يف اللغة
العربية ،بنديل جوزي ،جممع دمشق،
عدد.1947 ،4
3تأثري العربية يف سنغال ،مالك انجاين،
جملة اللسان العريب ،جملد.8
4تأثري اللغة العربية عىل البولونية ،جرزي
كوتكوفسكي ،جملة جممع دمشق،
جملد ،25جزء.1951 ،1
5تأثري اللغة العربية يف اللغة الرومانية،
جورج غريغوري ،جملة املورد ،جملد،32
عدد.2005 ،2
6اللغة العربية يف افغانستان ،كارب
شتولز ،جممع دمشق ،جملد ،30جزء،3
.1955
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7 .7اللغة العربية يف جورجيا ،آ .آركيل توبو
ريدزه ،جملة دراسات الرتمجة ،بيت
احلكمة ،العراق ،عدد.2002 ،1
8 .8اللغة العربية وسكان األندلس يف القرون
الوسطى ،بربيس ،جممع دمشق ،اجلزء
األول .1944
9 .9اللغة العربية ومظاهرها يف غرب افريقيا،
جون هاينوك ،جملة معهد املخطوطات
العربية ،املجلد ،24جزء.1978 ،1
1010املسترشقون :نجيب العقيقي دار املعارف
مرص .1979
1111من األدب األلباين مع مقدمة يف الصالت
األدبية ،حممد موفاكو جملة الرتاث العريب،
دمشق ،عدد.1980 ،3

