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Abstract: 

Professor Michael Fontaine's review of  Reginaldus Thomas Foster and 

Daniel Patricius McCarthy. 2016. Ossa Latinitatis Sola Ad Mentem 

Reginaldi Rationemque,  provided inspiration for this bilingual study. 

The present co-authored paper is divided into two main sections: The first 

section in Arabic is by Magda El-Nowieemy, under the title of "Why 

Latin?" It is a briefly considered introductory piece that deals with two 

points:  

-What does Latin mean for the Arab World?  

- What does Latin mean for the West? 

The second section of the paper in English is by Michael Fontaine, under 

the title of "That is Latin". It is a review of Reginaldus Thomas Foster and 

Daniel Patricius McCarthy. 2016. Ossa Latinitatis Sola Ad Mentem 

Reginaldi Rationemque (The Mere Bones of Latin According to the Thought 

and System of Reginald). The Catholic University of America Press. 

 

https://www.amazon.com/Ossa-Latinitatis-Sola-Foster/dp/0813228328
https://www.amazon.com/Ossa-Latinitatis-Sola-Foster/dp/0813228328
https://www.amazon.com/Ossa-Latinitatis-Sola-Foster/dp/0813228328
https://www.amazon.com/Ossa-Latinitatis-Sola-Foster/dp/0813228328
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 مقدمة:

بوسط إيطاليا، الذي تقع فيو روما. Latium المغة الالتينية ىي لغة إقميم التيوم 
ترجع  1األوروبية.-والالتينية ىي إحدى المغات اإليطالية المنتمية إلى العائمة اليندية

أقدم نقوش مكتوبة بالالتينية إلى القرن السابع قبل الميالد تقريًبا. ومع التوسع 
ثم في حوض  2الروماني انتشرت المغة الالتينية واألبجدية الالتينية في كل إيطاليا،

البحر المتوسط، وما لبثت الالتينية بعد ذلك أن صارت لغة اإلمبراطورية الرومانية، 
وفي القرن األول قبل الميالد  ظيرت  3ن الروماني في العالم القديم.حيثما امتد السمطا

                                                           
 عن عالقة الالتينية بالمغات اليندية األوروبية باعتبارىا واحدة منيا، انظر: - 1

Clackson and Harrocks 2007, Chap. 1. 
 وعن مكانة الالتينية بين المغات اإليطالية، انظر: 

 .24، خاصة 35-23، 1991عتمان 
Clackson and Harrocks 2007, Chap. 2. 

عن خالف العمماء حول األبجدية الالتينية ىل كانت من أصل يوناني أم أتروسكي، وانتشارىا  - 2
 في إيطاليا، انظر:

Wallace 2011, 9-28, esp. 9-12, 24-25. 
يشير كالكسون وىاروكس إلى أن الييمنة النيائية لمغة الالتينية باعتبارىا لغة اإلمبراطورية  - 3

من العصور  مائة وثالثين ألف نقش التيني بقييمكن أن نراىا في النقوش، فيوجد أكثر من 
. وال القديمة، ليس فقط في شبو الجزيرة اإليطالية والجزر، ولكن في كل اإلمبراطورية الرومانية
 توجد لغة إيطالية أخرى تعادل الالتينية في عدد النقوش أو في االنتشار الجغرافي، انظر:

Clackson and Harrocks 2007, 38. 
عن كيف دخمت الالتينية التاريخ، وكيف انتشرت من روما إلى كل إيطاليا، وحوض البحر 

 المتوسط، ثم إلى العالم الخارجي، انظر:
Solodow 2010, 21-24. 

 عن انتشار الالتينية باعتبارىا لغة اإلمبراطورية الرومانية، انظر:و 
Farrell 2012, 360-387, esp. 361-362. 

( العوامل التي أثرت عمى تطور الالتينية باعتبارىا لغة 378-369يناقش فاريل )صفحات 
 اإلدارة.و  ،المؤسسات الثقافية، و القديم، والتي تتمثل في المدارس اإلمبراطورية في العصر
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الالتينية الكالسيكية، التي استمرت تقريًبا حتى نياية القرن الثاني الميالدي. أما الفترة 
السابقة عمى ظيور الالتينية الكالسيكية فيي ما يطمق عمييا "الالتينية المبكرة" أو 

 4مرت المغة الالتينية حاضرة ولكنيا ُقسمت زمنيا إلى فترات."الالتينية القديمة"، أي است

حياء المغة الالتينية يقدم ىذا البحث دراسة مشتركة تيدف إلى التعريف بمشروع إ    
ا. وفي ىذا الصدد تنقسم الدراسة إلى بعض الجامعات في العالم مؤخرً اىتمت بو الذي 

 قسمين:

يحمل عنوان: "لماذا الالتينية؟"، و  ة العربيةوىو نوع من التقديم بالمغ ،القسم األول
 ويناقش ىذا القسم مبحثين:

ماذا تعني المغة الالتينية لنا نحن العرب، وذلك في محاولة المبحث األول،   -1
 لتفسير ضرورة متابعة الحالة الراىنة لمغة الالتينية في العالم اليوم.

وذلك في محاولة لتفسير المبحث الثاني، ماذا تعني المغة الالتينية لمغرب،   -2
 سبب االىتمام الغربي بإحيائيا.

فيو بقمم األستاذ الدكتور مايكل  ، بالمغة اإلنجميزية،من الدراسة القسم الثانيأما 
 Cornell، أستاذ الدراسات الكالسيكية في جامعة كورنل Michael Fontaine فونتان

إلحياء المغة  Fosterفوستر  بالواليات المتحدة األمريكية. ويناقش ىذا القسم مشروع
 الالتينية وجعميا لغة لمتخاطب في الحياة اليومية، ولغة لمكتابة والدراسة.

                                                           
 انظر في ذلك: - 4

Penney 2011, 220-235, esp.220. 
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 القسم األول من الدراسة: لماذا الالتينية؟

، فمن المعموم بداية أن كل لغة في أىميا ىي سميقة األول لمقسم بالنسبة
وال  5الالتينية عمى حساب العربية،ن أنتصر لمغة أوفطرة. ليس ىدفي من ىذه الدراسة 

ألن ىذه نوعية أخرى من الدراسة بآليات أخرى مختمفة.  ،أن أضعيما موضع المقارنة
ة ونحن من أىل الضاد؟ اإلجابة عمى ىذا السؤال تقودنا يا الحديث عن الالتينلماذا إذً 

إلى أكثر من اتجاه، وفي جميع األحوال يصب الحديث في وعاء تاريخنا نحن 
 لمصريين، وحضارتنا نحن العرب. ا

جديد  -ىو حديث قديم بالنسبة لممصريين الحديث عن أىمية المغة الالتينية
القضية الخاصة  (1973-1889) منذ أثار عميد األدب العربي طو حسينومتجدد، 

، في كتابو 1938، وذلك في عام بضرورة تعميم المغتين اليونانية والالتينية في مصر
كانت حجة طو حسين في المطالبة بإدخال  6بل الثقافة في مصر".الشيير "مستق

ىاتين المغتين حجة قوية يتطمبيا واقع التاريخ المصري، فقد خضعت مصر لحكم 
اليونان والرومان عشرة قرون متتالية ال يمكن إلغاؤىا من تاريخنا الوطني بحال من 

يونانية والتينية، ولما كانت ترة ىي مصادر األحوال، ولما كانت مصادر تاريخ تمك الف
حتى في العصور اإلسالمية دائمة االتصال بالبيزنطيين، ومصادر التاريخ ليذا  مصر

االتصال يونانية والتينية، لذا رأى طو حسين أن من يمانع في دراسة ىاتين المغتين 
                                                           

 مما ال شك فيو أن لمغة العربية مكانتيا، عن قضية أقدم المغات وقدم الكتابة بالعربية، انظر: - 5
 .28-14، 1988العقاد 

 .207-202، 1993حسين،   انظر: - 6
 .36-34خاصة ، 48-31، 2008؛ النويعمي 17-1، 1991راجع كذلك: حسين 
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 وأال يعرفوه سوى عن طريق األجانب.مى المصريين بأن يجيموا تاريخيم إنما يقضي ع
أن إتقان ىاتين المغتين ىو الوسيمة الجادة واألىم  عمى طو حسينأصر من ىنا و 

 إلحياء التاريخ المصري والقومية المصرية.
إال وبدأت تنشأ في الجامعات ومنذ أطمق طو حسين صيحتو الشييرة، 

ا أقسام لمدراسات اليونانية والالتينية كي يعمم المصريون مصادر تاريخ المصرية تباعً 
ن ىاتين المغتين مرتبطتان بشخصيتنا الثقافية أمصر المدون بياتين المغتين، كما 

 7متوسطية. -البحر
ىناك أمر آخر تجدر اإلشارة إليو وىو أن أرض مصر حفظت لمعالم مواد 
تعميم المغة الالتينية قديما في صورة أوراق البردي المدون عمييا طرق تعميم الالتينية، 

إلييا في العصر الحديث، واالسترشاد بيا، لالستفادة من التجربة والتي يمكن الرجوع 
ىذا مع الوضع في االعتبار قمة ما ُعثر  8القديمة كعامل مساعد في تعميم الالتينية.

عميو من بردي التيني ونقوش التينية في مصر مقارنة بالكم اليائل الذي حفظتو 
 9أرض مصر من البردي اليوناني والنقوش اليونانية.

                                                           
 انظر تفاصيل ذلك في الدراسة التالية: - 7

El-Nowieemy, 2016, 11-15, esp. 13-14. 
وصمتنا كتب تعميم الالتينية قديًما بطريقتين: األولى ىي أوراق البردي التي ُعثر عمييا في  - 8

 مصر، والثانية من خالل تراث المخطوطات من العصور الوسطى، انظر:
Solodow 2010, 6-8; Dickey 2016, 6-8. 

(، في كتابو الشيير 641-527خصص أدامز فصاًل بعنوان "الالتينية في مصر" )صفحات  - 9
عن الثنائية المغوية والمغة الالتينية، واستيل ىذا الفصل بالحديث عن الدور اليامشي لمغة 

 دي في مصرثر عميو من بر فقط مما عُ % 1الالتينية في مصر، مستداًل عمى ذلك بأن حوالي 
حتى في المكتشفات الخاصة بالجيش و مكتوب بالمغة الالتينية،  ،والذي يرجع إلى الفترة الرومانية

 % فقط منيا مكتوب بالمغة الالتينية، انظر: 10حوالي 
Adams 2003 a, 527. Cf. Parsons 2002, 39-58, esp. 45. 
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. في العصور الوسطىاإلسالمية لحضارة العربية أما االتجاه اآلخر فيرتبط با
 المغة اليونانية إلى العربية )أوكما ىو معروف، فقد بدأت حركة كبيرة لمترجمة من و 

عصر بغداد في موية، وازدىرت وبمغت أوجيا في عبر السريانية( في عصر الدولة األ
 ،بيت الحكمة لترجمة عيون التراث اليوناني إلى العربية ئنشأُ  حيث الدولة العباسية،

قدت بعض األصول اليونانية، ولما فُ  10رجمت الفمسفة والعموم اليونانية إلى العربية.تُ ف
التي بدونيا لضاع الكثير من معالم التراث ليذه األصول بقيت الترجمات العربية 

ىي صدى لحركة الترجمة ولعل حركة الترجمة التي نشطت في بغداد  11اليوناني.
التي قامت في مدرسة اإلسكندرية القديمة. وقد انتقل مركز الترجمة، بل وانتقمت 

أي أن حركة  12المعارف من اإلسكندرية إلى بغداد، ومنيا إلى األندلس وصقمية.
الترجمة من اليونانية إلى العربية التي نشطت في بغداد كانت خطوة ميمة عمى 

 الالتينية فيما بعد. الطريق إلى الترجمات

                                                           
 طى، انظر:عن الترجمة من اليونانية إلى العربية في العصور الوس - 10

؛ موافي 385-361، 137-117، 2013؛ عتمان 15-11، خاصة 35-7، 1992عتمان 
 .394 -365، 2003؛ زيود 19-7، خاصة 7-34، 2001-2002

 انظر كذلك:
Gutas 1998; El-Abbadi 2006, 167-183, esp. 174-177; Mavroudi 2015, 

28-59. 
يشير والزر في معرض حديثو عن التراث الكالسيكي في العالم اإلسالمي إلى الترجمات  - 11

العربية ألصول يونانية فقدت، ويبرز أىمية ىذه الترجمات في كونيا جنًبا إلى جنب مع "البردي 
 المصري" زادت من معرفتنا الحالية بالتراث اليوناني، انظر:

Walzer 1962, 30-37. 
 المعارف من اإلسكندرية إلى بغداد، انظر عمى سبيل المثال:  عن انتقال - 12

El-Abbadi 2006, 167-183, esp. 177-179; Meskens 2010, 107-112; 
Etman 2011, 85-90, esp. 86-87. 
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ومع ازدىار الحضارة اإلسالمية في األندلس وصقمية شاع نوعان من 
الترجمة: األول ىو ترجمة الترجمات العربية إلى الالتينية، وىي الترجمات المنقولة 

 13ا. عن اليونانية في عصر الدولتين األموية والعباسية، عمى نحو ما ذكرت آنفً أصاًل 
ترجمة ىو ترجمة العموم العربية التي برع فييا العرب، مثل الكيمياء والنوع الثاني من ال

حين والطب والفمك وعمم البصريات، إلى الالتينية، وذلك في فترة العصور الوسطى 
ومن ىنا حين بدأت أوروبا  14تفوق العرب عمى أوروبا التي خيم عمييا الظالم آنذاك.

 من العربية إلى الالتينية.نيضتيا أسستيا عمى ىذين النوعين من الترجمة 

ذا كانت المغة الالتينية ىي المغة المستقبمة لمتراث  والحضارة العربي وا 
لعالم ية، فمن ىذا المنطمق أزعم أننا يجب أن نكون عمى دراية بما يدور في ااإلسالم

في فترة من فترات اإلسالمية استقبمت الحضارة العربية  اآلن بخصوص تمك المغة التي
  .التاريخ

أما المبحث الثاني في القسم األول من ىذه الدراسة، فالمغة الالتينية تعني 
 ا، ومن ثم جاء الحرص عمى إحيائيا.ا وحديثً الكثير بالنسبة لمغرب قديمً 

                                                           
 عن الترجمة من العربية إلى الالتينية في صقمية واألندلس، انظر: - 13

؛ رانيال 464-430، 429-411 ،2013؛ عتمان 29-16، خاصة 35-7، 1992عتمان 
 . انظر كذلك:29-19، خاصة 34-7، 2002-2001؛ موافي 11-13، 1999

Etman 1997-1998, 29-38. 
 عن النيضة العممية في األندلس، انظر: - 14

 .437-421، 1995أبو الفضل 
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لم تكن المغة الالتينية بالنسبة لمرومان القدامى ىي لغة الكتابة التي دونت 
دئ عكست الشخصية الرومانية والمباالحضارة الرومانية فحسب، بل كانت المغة التي 

 Romanitas.15، وىي رمز لمكيان الروماني الرومانية واألخالق الرومانية
ال يسعني في ىذا المجال الضيق أن أتوسع في تناول أمثمة من النصوص 
الكالسيكية التي تتحدث عن المغة الالتينية، ولكن من موقعي االنتقاء واالختزال أتخير 

 كثير من الدالالت عما تعنيو المغة الالتينية لمرومان القدامى.مثالين ليما ال
 ق.م.(،149 -ق.م.234) Cato Maior المثال األول من سيرة كاتو األكبر

م.(. يحدثنا بموتارخوس  120حوالي  -م. 45) Plutarchus بموتارخوسكاتب السير ل
 16ال عسكريا،ق.م. في ميمة رسمية بصفتو رج 191عن زيارة كاتو ألثينا في عام 

حيث ألقى خطبة بالمغة الالتينية، رغم عممو التام أن ال أحد من مستمعيو اليونانيين 
يعرف الالتينية. وحين ترجم أحد رجالو الخطبة إلى اليونانية استغرقت وقًتا يفوق كثيًرا 

ولعل كاتو قد ىدف  17ما استغرقتو الخطبة الالتينية، عمى نحو ما ذكر بموتارخوس.
ر أن المغة اليونانية تأتي في مرتبة أقل من الالتينية ذات اإليجاز غير إلى إظيا

 18المخل. وعمى الرغم من أن كاتو كان يعرف اليونانية ويستطيع أن يمقي خطبتو بيا،
                                                           

ة في يشير روشت إلى أن الالتينية كان ليا قيمة رمزية كمغة لمغزو والنفوذ والييبة، وخاص - 15
 سياقات اجتماعية مثل الجيش، انظر:

Rochette 2011, 549-563, esp. 563. 
 عن زيارة كاتو األكبر ألثينا، انظر: - 16

Gruen 1992, 55-57; Rochette 2011, 549-563, esp. 550; Hutchinson 
2013, 84-85; Eckert 2018, 19-32, esp. 21. 

 انظر: - 17
Plut. Cat. Mai. 12, 4-5. 

عن معرفة كاتو األكبر لمغة اليونانية، وموقفو من الثقافة اليونانية واليونانيين بصفة عامة،  - 18
 انظر:

Henrichs  1995, 243-261, esp. 244-250.  
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لكنو أراد أن يثبت تفوق الروماني الذي يمتمك ناصية المغتين، وبدافع من االعتزاز 
فقد آثر أن يتحدث بمسان قومو، حتى وىو  لالتينية،بيويتو وبثقافتو الرومانية وبالمغة ا

في بالد اليونان. وىناك بعد آخر ال يمكن إغفالو، وىو ظاىرة استخدام المترجمين في 
فترة الجميورية، لترجمة التصاريح والبيانات الالتينية الرسمية إلى اليونانية كنوع من 

الييبة الرومانية. كما أنو لم  إثبات الذات واستعراض القوة الرومانية، والحفاظ عمى
نما  يكن مسموحا ألعضاء الوفود اليونانية بمخاطبة أعضاء السناتوس بمغتيم األم، وا 

وذلك عمى الرغم من أن طبقة النبالء من الرومان وأعضاء  19من خالل مترجم،
 السناتوس كانوا ضميعين في المغة اليونانية بحمول القرن الثاني قبل الميالد.   

لمثال الثاني، ويتعمق كذلك بكاتو األكبر، فقد ورد عند الناقد الروماني أما ا
م.(. يخبرنا  95حوالي -م. 35)حوالي  Quintilianusومعمم البالغة كوينتيميانوس 

كوينتيميانوس أن اليونانيين كانوا يطمقون عمى الشخص الذي ولد بطريق غير شرعي 
ليس لدييم كممة التينية لمتعبير عن ىذه ، ثم يضيف قائاًل إن الرومان nothusكممة 

الظاىرة، مثمما شيد كاتو في إحدى خطبو، بل كانوا يستخدمون كممة أجنبية 
ىكذا يدلل كوينتيميانوس وبشيادة كاتو، عمى أن مناىل المغة الالتينية  20)يونانية(.

المثال ىي أكثر محدودية من المغة اليونانية، ولكن الداللة األخالقية التي يحمميا ىذا 
ما يثير االنتباه، فالمغة الالتينية، التي تفتقر إلى كممات لمتعبير عن فكرة شائنة، ليا 
التفوق األخالقي، وبالتالي كان عمى الرومان أن يستعيروا من المغة اليونانية األكثر 

                                                           
 انظر في ذلك: - 19

Plut. Cat. Mai. 22. 4. 
 انظر:  - 20

Quint. Inst. Orat. 3.6.97. 
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ثراًء ما يعبرون بو عن مثل ىذه األمور الشائنة. ومعنى ذلك أنو إذا كانت المغة 
 21ية ىي األفقر، فيي ليست أدنى مرتبة من اليونانية.الالتين

بقيت الالتينية لغة اإلمبراطورية الرومانية، مما حدا ببعض الدارسين في 
العصر الحديث  إلى اعتبار الالتينية "أول لغة عالمية"، مع ما يحممو ىذا القول من 

عمى وجو الدقة  وال نستطيع أن نجزم  22مبالغة كبيرة، ناجمة عن المنظور األوروبي.
                                                           

ا عمى نحو ال يمكن إنكاره، فالتفاخر ن موقفا معقدً يرى أدامز أن موقف الرومان من لغتيم كا - 21
حتمالية أن تكون المغة اليونانية اوًجا بشيء من عدم االرتياح بسبب بالمغة الالتينية كان ممز 

المصادر الرومانية المتضاربة بخصوص الفقر النسبي أو ثراء  آراء "أكثر ثراء". ويعرض أدامز
المغة الالتينية، ويخرج بنتيجة مؤداىا أن الرأي بأن المغة الالتينية يجب أن تكون ىي "األقوى" 

 أن الالتينية كانت أقل من اليونانية، انظر: نشعرو كانوا ييوحي بأن ىناك من 
Adams 2003 a, 540-541. 

ا ياًل فكرة فقر المغة الالتينية مقارنة بالمغة اليونانية ذات المناىل الثرية مستشيدً ناقش فاريل تفصي
بعدة مصادر قديمة، وخرج بنتيجة مؤداىا أن الالتينية إذا كانت فقيرة فيي ليست أدنى مرتبة من 

 اليونانية، انظر في ذلك:
Farrell, 2004, 28-51; Cf. Adams 2003 b, 184-205, esp. 202-203.  

يبدأ كالكسون حديثو عن المغة الالتينية بقولو "إن الالتينية أول لغة عالمية في تاريخ  - 22
 اإلنسانية"، انظر:

Clackson 2011, 1-6, esp. 1. 
متجاىاًل بذلك وضع المغات األكادية واآلرامية واليونانية والعربية، التي كانت بالتتابع ىي لغة 

الشرق األدنى القديم. واألحرى بنا أن نقول إن الالتينية في منطقة  lingua francaالتواصل 
كانت واحدة من المغات األكثر انتشاًرا في العالم القديم، وليست األولى، أو أنيا كانت األكثر 
انتشارا في عالم البحر المتوسط وأوروبا في العصور القديمة، مع مراعاة أن مفيوم العالمية في 

 العالم القديم. حديث كالكسون غير محدد في 
ا إلى أنو ال توجد لغة "ميتة" أخرى وضع الالتينية كمغة عالمية، مشيرً  يناقش  ليونيارت كذلك 

 استمرت في التأثير في العالم مثل الالتينية، انظر:
Leonhardt 2013, 1-6. 

"، supra national"التي تخطت حدود الوطن  بقيت الالتينية ىي المغة الوحيدةوفي رأي آخر، 
مع اليونانية حفظتا أقدم جنبا إلى جنب التي عرفيا تاريخ أوروبا عمى اإلطالق، رغم أن الالتينية 

 أدب موجود ألوروبا الغربية، انظر:
Verbaal, Maes and Papy 2007, vii. 
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متى ماتت المغة الالتينية، فالمتفق عميو أن أي لغة تموت بموت آخر من كان يتحدث 
بيا كمغة أم، وىو أمر يتعذر حسابو، وغير متفق عميو. يرجح بعض الدارسين أن 
موت الالتينية كان في القرن السادس أو السابع الميالديين، ولكنيا بقيت حية بوصفيا 

وال تقتصر أىمية الالتينية عمى كونيا لغة اإلمبراطورية  23اثوليكية.لغة الكنيسة الك
وىي  24الرومانية، ولغة الكنيسة الكاثوليكية فحسب، ولكنيا لغة الحضارة الرومانية،

المغة التي ُكتب بيا الكثير من النصوص األدبية التي كان ليا أعظم تأثير عمى 
يانة والقانون والعموم في العالم حتى أوروبا، وىي لغة المصطمحات المستخدمة في الد

 يومنا ىذا. 
ىناك بعد آخر ال يمكن إغفالو ألىمية المغة الالتينية بالنسبة لمغرب، وىي 
أنيا األصل الذي نشأت عنو المغات الرومانسية: األسبانية والبرتغالية، والفرنسية، 

بارنا عدد من يتحدثون واإليطالية، والرومانية، والقطمونية، وغيرىا. ولو وضعنا في اعت
ىذه المغات في العالم اآلن، ألدركنا تأثير الالتينية غير المباشر المتوغل في العالم 

 25الحديث حتى اليوم من خالل ىذه المغات التي انحدرت من الالتينية.
                                                           

يذكر فاريل أنو بحمول القرن السادس الميالدي وصمت المغة الالتينية والحضارة الالتينية  إلى  - 23
وبدأوا يبحثون عن مولد الرومانسية. سون في البحث عن موت الالتينية، ة توقف معيا الدار نقط

ويرى فاريل أنو كمما عرفنا معمومات أكثر عن أوروبا في العصور الوسطى، كمما صار من 
 الصعب أن ندرك المحظة التي ماتت فييا الالتينية وولدت الرومانسية، انظر:

Farrell 2004, 13-14. 
يا، ولكن األكثر من ا في طبيعة المغة نفسيفسر سولودو نجاح المغة الالتينية بأنو يكمن جزئيً  - 24

تشكيميم الواعي لمغة،  :ثون بيايكمن في منجزات أولئك الذين كانوا يتحد نجاحيا ذلك بكثير أن
واالستخدامات التي استخدموىا فييا، وبصفة خاصة نجاحيم في فرضيا عمى شعوب كثيرة، 

 .Solodow 2010, 9                                                                انظر:
ومن ىنا  vulgusمن لغة  عامة الشعب انحدرت في حقيقة األمر أن المغات الرومانسية   - 25

لغة عامة أصل المغات الرومانسية. و  ، وىذا الشكل من الالتينية ىوVulgar Latinُيطمق عمييا 
ىي لغة التي و  ،التي كتبت بيا النصوصتقابل المغة األدبية الكالسيكية الشعب ىي المغة التي 

 الصفوة في المجتمع الروماني. عن ىذا الموضوع انظر: 
Farrell 2004, 13-18; Farrell 2012, 360-387, esp. 367-368; Solodow 

2010, 107, 113-123; Wright 2011, 59-79.  
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قبل أن أنتقل إلى القسم الثاني من الدراسة، تجدر اإلشارة إلى مقال لبروس 
، فيو مثال يظير المفارقة بين ما كان 1988ُنشر في عام  Bruce Campbellكامبل 

ناقش كامبل لماذا ُتدّرس  26عميو الحال بالنسبة لمغة الالتينية وما آل إليو اآلن.
الالتينية، وقارن بين تدريس الالتينية وتدريس المغات األجنبية الحديثة. فيما يخص 

ينبغي التأكيد عمييا ألن  الالتينية، فميارات التواصل، من وجية نظر كامبل، ال
الالتينية "ليست لغة حية"، فال يوجد شخص تتواصل معو بالالتينية، وميارات اإلنتاج، 
مثل المقدرة عمى التحدث وكتابة تعبيرات جديدة ىي ميارات ال طائل من ورائيا، وىي 
 ىكذا مستمرة لقرون. وطالما ال يوجد شخص تتحدث إليو بالالتينية، فبالمثل من غير
المجدي محاولة تنمية ميارات االستماع في الالتينية، عمى نحو ما يرى كامبل، ألنو 
ال يوجد شخص سيتحدث إليك بيا. ثم يشير كامبل إلى الكم اليائل من اإلنتاج األدبي 
بالمغة الالتينية، والكثير منو عمى درجة عالية من الجودة، ومن ىنا فقراءة مثل ىذه 

تقديره، ىي اإلجابة عمى سؤال لماذا ُتدّرس الالتينية؟ النصوص بالالتينية، في 
ويضيف كامبل قائاًل إن الُكتّاب الرومان فسروا لنا عالميم في نصوص ُكتبت 
بالالتينية، وقراءة ىذه النصوص ىي السبب في دراسة المغة الالتينية، أما الحديث 

كس من دراسة المغات والكتابة وميارات االستماع فيي ال تحتاج إلى معالجة، عمى الع
األجنبية الحديثة. بمثل ىذا الحديث نظر كامبل إلى المغة الالتينية "الميتة". ومرت 

 السنون وتغير المنظور إلى المغة الالتينية، عمى نحو ما سنرى.     

                                                           
 انظر: - 26

Campbell 1988, 245-250. 
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 القسم الثانيلعمو من المناسب اآلن تقديم نبذة توضيحية بالمغة العربية عن 
من ىذه الدراسة، والذي أعده األستاذ الدكتور مايكل فونتان تحت عنوان "ىذه ىي 

الشيير، الذي ظير  Reginald Foster الالتينية"، ويعرض فيو كتاب رجينالد فوستر 
 .2016في عام 

يبدأ فونتان حديثو بقولو إنو لم يسبق ألي كتاب التيني أن حظي بمثل ما 
لفو رجينالد فوستر معروف عمى نطاق واسع أنو أعظم ألن مؤ  27حظي بو ىذا الكتاب،

ولمدة تصل إلى ما يقرب من أربعين عاًما  28متخصص في الالتينية في العالم.
(، كان فوستر ىو سكرتير البابا لآلداب الالتينية في روما. وطيمة 1970-2009)

الصيفية  ىذه السنوات عّمم فوستر الالتينية في روما بوسيمتين: األولى ىي المدرسة
الشييرة عمى مستوى العالم لمطالب المتقدمين، وارتاد عمييا صفوة الصفوة. وكان 
ىدف فوستر أن يجعميم "صفوة صفوة الصفوة". أما الوسيمة الثانية فيي في فصل 
الخريف، حين ينتقل فوستر إلى الجامعة الجريجورية لُيدّرس "دورات" مدتيا خمسة 

ك لكل من يستطيع أن يجد طريقو إلى ىناك. وىذه أعوام لمكينة والراىبات، وكذل
الدورات ذات األعوام األكاديمية )عمى العكس من المدرسة الصيفية( تغطي المغة 
الالتينية ابتداًء من المبادئ األولية، وفي السنة الخامسة تصبح الفصول عمى قدم 

  29المساواة مع المدرسة الصيفية.

                                                           
أحيل القارئ ىنا إلى الدراسة التالية التي قدمتيا واحدة من أبرز المتخصصين في المغة  - 27

ا في الوقت نفسو الذي ظير فيو كتاب فوستر، مع الالتينية في العالم وىي إليانور ديكي، تقريبً 
الكتابين. ييدف كتاب ديكي إلى أن يوضح الفارق في المعالجة، وفي اليدف والرؤية بين 

س الالتينية قديًما، وما ىي درّ لمعممي الالتينية في العصر الحديث، ولطمبة الالتينية كيف كانت تُ 
 المواد التي كانت مستخدمة ليذا الغرض ومازالت باقية لنا، انظر:

Dickey 2016. 
 انظر موقع فوستر عمى شبكة المعمومات الدولية: - 28

https://thelatinlanguage.org/ 
 عن عالقة فوستر بالمغة الالتينية، وتعممو وتعميمو، انظر: - 29

https://thelatinlanguage.org/
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جربة الدورة ذات األعوام الخمسة. عمم كتاب فوستر المعني ىنا يقوم عمى ت
فوستر تالميذه أن قراءة الالتينية ما ىي سوى نصف العممية التعميمية، وعمى القدر 
نفسو من األىمية تأتي كتابة الالتينية والتحدث بيا. يمثل كتاب فوستر التراث الحي 

روق بين الكممات، بداًل من التراث الفيمولوجي. يدرس التراث الفيمولوجي الف 30لالتينية،
والقواعد النحوية، والتشريح، والتصنيف، والتقسيم إلى فترات، أي "البحث عن األشجار 

 في الغابة"، بل واقتراح صيغ لمترجمة.
أما "التراث الحي" في كتاب فوستر فيو "يرى الغابة ويريد أن يقرأىا كميا". 

ر الالتينية "لغة ميتة" )ولكنيا والتراث الحي، مثمو مثل التراث الفيمولوجي في كونو يعتب
ليست ميتة مثل المغة األتروسكية(، وىي مثل عبرية الكتاب المقدس، ويعتبرىا فوستر 

 أداة لمتواصل.
يستخدم التراث الفيمولوجي التعميقات بكثرة عمى الكممات والجمل، أما التراث 

ر في كتابو قواعد الحي فيفضل القواميس، والترادفات، والقراءة المكثفة. ُيعّمم فوست
 الالتينية عن طريق أسموب الحوار. 

يختتم فونتان مقالو بقولو إن ىذا الكتاب ال يقل ثورية عن الممحوظات التي 
 جمعيا وحمميا العالمان داروين في عمم األحياء، وكوبرنيكوس في عمم الفمك.

 
                                                                                                                                                    

Stille 1994, 497-526; Burns 2017. 
عمى النقيض من ذلك، يناقش فاريل أن ما مات في المغة الالتينية فقد مات وسيظل كذلك،  - 30

 "إحياء" المغة الالتينية غير مناسبة، انظر في ذلك:  عمميةالمسائل المتعمقة بـأن  رىوي
Farrell 2004, 110-111. 

ست الالتينية فإن الناس بشكل متزايد ييتمون بممارستيا كمغة رّ أما ليونيارت فيرى أنو حيثما دُ 
لغة "حية، ويختتم فصمو المعنون "الالتينية اليوم" بقولو إن التعامل مع الالتينية كما لو كانت 

ليس خطوة عاطفية نحو الماضي، ولكنو الطريقة المثمى لفيم ماذا كانت عميو الالتينية  "حية
 نظر:كمغة عالمية، وكيف أثرت، ا

Leonhardt 2013, 290-292. 
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 القسم الثاني من الدراسة

 "ىذه ىي الالتينية"

“That’s Latin!” A review of the Ossa 

Latinitatis of Reginald Foster 

by Michael Fontaine. 

Reginaldus Thomas Foster and Daniel Patricius McCarthy, Ossa 

Latinitatis Sola Ad Mentem Reginaldi Rationemque (The Mere Bones of 

Latin According to the Thought and System of Reginald). The Catholic 

University of America Press. 2016. Pp. 831. ISBN 978–0–8132–2832–7. 

$39.95 

This is Big 

Never before has a Latin text book carried endorsements from the New 

York Times, BBC News, or USA Today. This one does, because its 

author, Reginald Foster, is widely acknowledged as the greatest Latinist 

in the world. 

For forty years, Foster was papal secretary of Latin Letters in Rome. 

Latin is no longer used at mass, but it’s still the official language of the 

Catholic church, and in that time Foster’s job was to translate the 

Vatican’s official declarations and diplomatic communications into the 

ancient tongue. 

Top Gun for Latin 

That’s not all. Throughout those same years, Foster also taught Latin in 

Rome, and in two formats. One was a world-famous summer school for 

advanced students. Located on Rome’s Janiculum hill, it was Top Gun 

https://www.amazon.com/Ossa-Latinitatis-Sola-Foster/dp/0813228328
https://www.amazon.com/Ossa-Latinitatis-Sola-Foster/dp/0813228328
https://en.wikipedia.org/wiki/Reginald_Foster_(Latinist)
https://www.newcriterion.com/issues/2017/3/the-vaticans-latinist
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for Latin. It attracted professors, students, pilgrims, and enthusiasts from 

around the globe. The elite. The best of the best. Foster aimed to make 

them better, to make them the best of the best of the best. 

Then, when the heat broke and the weather cooled each autumn, Foster 

would head over to the Pontifical Gregorian University, near the Trevi 

Fountain, to teach five year-long ―experiences‖ in Latin to priests, 

seminarians, nuns, and anyone else who found their way there. 

Unlike the summer school, the academic-year courses covered Latin ab 

ovo ad mala — from the rudiments, in the first experience, up through 

master classes on par with the summer school in the fifth. 

The book under review is based on that five-sequence course. 

Consolidating the observations and insights of four decades of teaching, 

Foster’s textbook calls to mind other introductory works written by great 

masters of the craft; think Richard Feynman’s The Feynman Lectures on 

Physics. But it’s a lot more than that. What made all these classes so 

famous is that Foster taught us, his students, to regard reading Latin as 

only half of learning the language. He considered it equally essential to 

learn to write and speak it. 

And that — the active component — is what makes this new textbook 

unlike any other. It represents the living tradition of Latin, rather than the 

philological tradition. That distinction requires a little explanation. 

The Living Tradition vs. the Philological Tradition 

The world is divided into lumpers and splitters. In Italy, you’re 

surrounded by zillions of Christian monuments and inscriptions in Latin 

everywhere you go. They’re a constant reminder that Classical Latin 

literature makes up only a tiny percentage of the literature that survives: 

after Rome fell, Latin stuck around as the preferred medium for 

medieval, Renaissance, and Early Modern discourse. Some embrace that 

reality today, and they lump those traditions together; others, however, 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Feynman_Lectures_on_Physics
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Feynman_Lectures_on_Physics
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3_feo_fzWAhWD5oMKHdtEAwkQFgg2MAM&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FLumpers_and_splitters&usg=AOvVaw1CDICR5_79l6M6QfnP9boO
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consider those postclassical monuments a distraction from our real 

business. 

At elite universities in the US and Europe — think Oxbridge and the Ivy 

League — we teach Latin through the philological tradition. That 

tradition is a splitter. Our goal is to investigate the four centuries of 

Rome’s classical period (2nd c. BCE — 2nd c. CE), so we look for trees 

in the forest. We emphasize nuance among words and explanations of 

grammatical phenomena. We regard Latin as a dead language and so, as 

with dead butterflies or beetles, we assume students learn it best by 

dissection, taxonomy and periodization. We even give them archaic 

translation formulas (lest or would that! or should…would) to lock that 

precision in. 

Foster’s book, by contrast, is a product of the Vatican-Catholic approach. 

That approach — the living tradition — is a lumper. It sees the forest, 

and it wants to read it all: the literature of classical Rome, the medieval 

world, the Renaissance, the Reformation. Like the philological tradition, 

it too regards Latin as a dead language, but not dead in the same way 

that, say, Etruscan is. It sees Latin as analogous to biblical Hebrew — 

and, as Eliezer Ben-Yehuda proved, people can do some pretty amazing 

things with a dead language like that when they refuse to regard it as a 

code to crack or a corpse to cut up, and instead treat it as an instrument of 

communication. 

Both approaches insist on precision of analysis, but in different 

ways. Philology likes things lean and mean from the get-go, so it uses 

commentaries extensively and favors close reading — arguably, because 

it has to; the pace is glacial, so students can comment on individual 

words or maybe a sentence. The living tradition, like bodybuilders, aims 

to increase mass overall before refining the fat-muscle mix later on. 

Instead of commentaries, it favors dictionaries, synonyms, hacks, puns, 

contemporary English, and extensive reading. 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/eliezer-ben-yehuda-and-the-revival-of-hebrew
https://medium.com/hack-your-latin/the-ultimate-latin-hack-1-the-gradus-ad-parnassum-8996c73fa54e
https://medium.com/hack-your-latin/ten-hacks-for-getting-better-at-latin-2022c8a8d36d
https://medium.com/hack-your-latin/the-ultimate-latin-hack-2-puns-a0215ecdf632
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And now that they’ve found out about it, people are loving it. Crossing 

political divides, enthusiasts of the living tradition — many of them 

Foster’s students, or students of his students — have been attracting 

attention in the Wall Street Journal and The Nation. All of this — the 

pedagogy, the enthusiasm, and especially the fun — is due entirely to the 

famous classes that Foster taught in Rome. This book is a record of what 

he did to teach and inspire them. 

Si monumentum requiris, circumspice! 

If you saw Bill Maher’s movie Religulous, you’ve seen Foster. He’s the 

priest who steals the show with some irreverent wisecracks out front of 

St. Peter’s square. Foster has now reached the age of 77, and Ossa 

Latinitatis Sola is both his lifetime achievement and the achievement of a 

lifetime. In 1999–2000 I took a year off grad school to take all five of his 

experiences simultaneously. (I’d already spent part of 1997 in his 

summer school.) If you ever wanted to take those classes but couldn’t, 

this is the next best thing. The book is like an edited, polished transcript 

of exactly what he taught us then. Reading the pages, I can hear his voice 

repeating the mantras and lessons he taught us then. And frequently I find 

myself laughing out loud. 

Seriously. This book is fun; you could read it on the beach. Foster teaches 

grammar through an utterly absorbing conversational style, as Plato 

might have taught it, rather than via charts or formulas. And salty or 

sardonic remarks — the kind you saw in Religulous — enliven every 

page. So you’ll read: 

In these [hopelessly ambiguous] cases, we shall never know why a verb 

is in the subjunctive until we meet the authors in another life. 

Even the strange title works this ironic way. Cicero uses ossa (bones) as 

a metaphor for ―the solid parts or outlines of a discourse.‖ Foster begins 

with that metaphor (though doesn’t say so) and turns it back into a richly 

developed metaphor for a skeleton of learning, to be augmented in the 

http://www.wsj.com/articles/the-people-who-are-bringing-latin-to-life-1466786605
https://www.thenation.com/article/latin-lives/
https://www.youtube.com/watch?v=iTV-VgrbnZU
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0059%3Aentry%3Dos2
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future — and in companion volumes — with ―meat‖ for our ―bones.‖ 

Once you realize the deliberately stilted English is deliberately stilted to 

show you, more or less, what Latin is saying grammatically, you will 

love it. 

Foster’s method 

Latin is hard. Usually we try to soft-peddle the problems; not so Foster, 

who delights in pointing out why it’s hard: 

It is not that we have so much to learn, but we have so little material with 

which to express our thoughts. … In Latin all of these [unambiguous 

verbal] forms are contained in that one verb, and that is what makes 

Latin so demanding and satisfying for mature people. 

Hence, in mentioning that Latin often omits the antecedent of a relative 

pronoun, he’ll cheerfully point out, ―This is going to cause trouble and 

confusion and desperation for the rest of your life.‖ The solution? ―Good 

luck!‖ 

That’s not the only irreverence in the book. To illustrate grammatical 

phenomena, Foster makes up his own examples. This drives some purists 

(classicists) nuts, who think an example is only good if an ancient author 

uttered it. Likewise, Foster chooses vocabulary words at whim. To 

illustrate the second declension, he chooses asinus (jackass, donkey, 

blockhead); to illustrate an ablative absolute, he uses soluta 

hypotheca (the mortgage having been paid). For fun and variety, a very 

few examples include the Latin words for bus (autovehiculum), bicycle 

(birota), space ship (navicula siderea), potato (solanum) and ketchup 

(licopersici liquamen). Some will protest these words are rare in the 

literature they’re likely to read. They are right. 

But Foster isn’t trolling us; there’s a method to the madness. He’s in the 

business of teaching us the whole language, not how to prepare ourselves 

to just read chunks of Virgil or Julius Caesar. Make no mistake: 99.9% of 
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the book is solid classical or Christian Latin that Erasmus or Cicero 

would have recognized immediately. But Foster insists, rightly, that 

anyone who wants to know Latin needs to know its vocabulary. As he 

points out, this method is like learning the piano: ―This is the way a new 

pianist slowly grows in acquaintance with notes, keys, combinations, 

harmonies, rhythms, scales — the whole reality.‖Foster commits other 

philological heresies in the service of showing us what works. He 

dispenses with venerable grammatical terminology, preferring to discuss 

how words function. He does not mark long vowels, or even tell you how 

to pronounce Latin (the only point on which I’d suggest a future edition 

might be amended). Instead of jargon or historico-linguistic explanations 

for phenomena, we find explanations like this: ―To say erimus 

venientes for ―we shall be coming‖ is spaghetti Latin or babble talk.‖ 

The upshot 

Ossa Latinitatis Sola is the compendium of a lifetime of observation and 

analysis, no different and no less revolutionary than the observations 

compiled and analyzed by Darwin in biology or Copernicus in 

astronomy. Foster’s field is the 2,300-year sweep of Latin literature, from 

Plautus at the start through our own day. You can love his style or hate it, 

but when Foster speaks of Latin, he speaks with greater authority than 

anyone alive. We can all learn from it. Exegit monumentum aere 

perennius! 

 

Michael Fontaine, 

Cornell University 

 


