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 يكِد األتراك جيلون عن سـورية حتـى قامـت فيهـا حركـة نـشطة السـتبدال مل 

  .اللغة العربية بالرتكية, وبناِء الوطن احلّر, وقد تمَّ ذلك برسعٍة وإتقان
يــدة تــستحقُّ  فر احلركــة جتربــةً  يف هــذه))جممــع اللغــة العربيــة بدمــشق((ورأى 

ها أن ُيْعرفوا وُيْشكروا وُتنْرش ِسُريهم الدراسة والتحليل, ويستحقُّ الذين شاركوا في
 إىل جلنــٍة مــن أعــضائه القيــام بــالتعريف بأعــضاء ٢٠٠٧وآثــارهم, فأوكــل يف ســنة 

))جمع العلمي العريبامل((
ـن مل ُيكتـب عنـه مـنهم ومجـع مـا )١(   األوائل, والكتابـِة عمَّ

  .أمكن من آثارهم ونرشه اعرتافًا بفضلهم وإحياًء لذكراهم
لعملها,  لجنة بواجبها عىل خري وجٍه وأرضاه, ووضعت برناجمًا وقد قامت ال

واستكَتبت عددًا من املؤلفني الكبار, واختارت منهم من كانت تربطه بـاملؤلَّف عنـه 
ويف إثر ذلك بدأ املجمُع إصداَر سلسلٍة من الكتب . رابطة صداقة أو زمالة أو نسب

سني ومن تالهم سـنة ألول مـن هـذه السلـسلة يف وصدر العـدُد ا. من أعضائه املؤسِّ
  .م, وما زال املجمع ماضيًا يف إخراج بقيَّتها٢٠١١

أحـد ويرسُّ املجمع أن يصدر اليوم كتاَبه عن املجمعي األستاذ مرتي قندلفت 
                                              

  .االسم السابق ملجمع اللغة العربية بدمشق) ١(
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, وهـذا الكتـاب مـن تـأليف األسـتاذ أهيـم ميـشيل فيـهعضو و ذا الرصحمؤسيس ه
  .بطحوش

 –سلة كتبه عـن املجمعيـني الـراحلني واملجمع إذ يرجو أن ُيتمَّ ما بقي من سل
ُه بالشكر اجلزيل إىل جلنة أعـامل أعـضاء املجمـع –رمحهم اهللا   يف أقرب وقت, ليتوجَّ

  .وإىل السادة املؤلِّفني عىل جهودهم الطيبة املثمرة
  

  قجممع اللغة العربية بدمش
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جماالت احلياة  يف خمتلف ا سورية يف عرص النهضة برجال كانوا روادً تخرز

السياسية والعلمية والثقافية, سامهوا يف التحّرر من طواغيت اجلهل واالستبداد 
والفقر الذي طغى عىل املجتمع العريب آنذاك بسبب املامرسات اجلائرة للحكم 

, فاستقصوا عن األسباب ملرتّدية التي وصلت إليها البالدالعثامين, وأّرقتهم احلال ا
ىل التعليم وحماربة إ نرش الوعي بني األهايل, ودعوا ي وعملوا عىلاحلقيقية هلذا الرتدّ 

وكانت دمشق احلجر األساس يف . اخلنوع واملطالبة باحلقوق االجتامعية والسياسية
خوض هذه النهضة حيث ظهر فيها رجال أفذاذ ذاقوا األمرين يف سبيل حتقيق 

ا بوطنهم ملواكبة يض قدمً أهدافهم وغاياهتم يف التحّرر السيايس واالجتامعي, وامل
احلضارة اإلنسانية احلديثة, وكان من بينهم ابن دمشق األستاذ املجمعي مرتي 
قندلفت صاحب ترمجة هذا الكتاب الذي جّسد روح عرصه يف حبّه وإخالصه 

وإدخال التعليم اإللزامي إىل , , فدعا إىل التعليم باللغة العربية وفعًال لوطنه قوًال 
ملناخ واملنهاج السليم هلذه الغاية, ومل هيمل الدور اهلام واألسايس املدارس وهتيئة ا

للمرأة يف جمتمعها حني طالب بمساواهتا بالرجل يف التعليم والعمل وإدخال مواد 
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 هلا كي يوفِّرخاصة هبا تدّرس يف املدارس; كامدة أعامل التدبري املنزيل واخلياطة, 
  . آمنا وحياة كريمة يف املجتمع مستقبًال 
حاله حال الرجال الوطنيني يف عرصه  تعّرَض إىل أسوأ ما يمكن أن كانت و
 مل ييئس بل كان إيامنه بوطنه وأمته , ذلكومع .نسان من اعتقال ونفييعيشه اإل

  .أقوى من كل تلك العقبات والظروف القاسية التي واجهته 
 فهو ;ياةعىل اآلخرين يف كّل نواحي احلاّختذ األستاذ قندلفت منهج االنفتاح 

من رجاالت النهضة الذين مل يكن ينتمي إىل طائفة بعينها بل انتمى إىل اإلنسان, 
ها مع  فيفالدين عنده ليس جمّرد طقوس وعبادة يامرسها املرء بل حياة يعيش

  .وسلوكه كّل ما كتبه عن الدين والدنيا يف حياته فجّسد اآلخرين ,
, فأثبت يف بحوثه امتالكه الوعي    وقد متيّز بقدرته عىل استرشاف املستقبل

والقارئ املتأمل . والقدرة عىل فهم وحتليل تاريخ األمم واحلضارة يف مواضع عّدة
  .سيتعّرف رأيه احلصيف النابع من قراءاته املكثفة واحلثيثة لنشوء األمم وتطورها

    وكتب يف العديد من العلوم اإلنسانية والسيام يف بحوثه التي تتناول 
, واملطبوعاملخطوط  منها وكان. ب االجتامعية والنفسية والرتبوية واجلغرافيةاجلوان

 عن متناول القّراء بسبب فقدانه ملكتبته القيّمة مّرتني يف أثناء امازال بعيدً  ومعظمها
نفيه وترحاله, لكننا استطعنا بعد بحث طويل وشاق أن نجد جمموعة من بحوثه 

قرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين يف وأشعاره كان قد نرشها يف هناية ال
 والقارئ .حكم زمنها وتارخيهاصحف و جمالت عدة أصبحت مفقودة ونادرة ب
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ون اهللا ملا هلا سيشعر بأّمهية بحوثه ومقاالته, ولذلك سنعمل عىل نرش أعامله كاملة بع
  .ة حتى يف عرصنا هذاـيّ من مصداقية وأمه

سوعّي متعّدد املشارب والثقافات, فاألديب مرتي قندلفت رجل هنضوّي مو
آمن بالعلم واالنفتاح  عىل احلضارة اإلنسانية واالنتامء للوطن الذي أحّب فأفنى 
حياته من أجل هنضته, فهو من طينة هؤالء الرجال العظامء رجال النهضة الذين 

 تقاء بالوطن,ركانوا قدوة ألجيال جاؤوا من بعدهم, وأرادوا هلم التعّلم والعمل لال
 .وكانوا خري جرس للعبور إىل هنضة األمة 
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   ! +  
  
  

  مرتي قندلفت
  

  وأعمالهسريته 
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  مرتي قندلفت
  

  :�شأته وحياته
, كان والده صاحب م١٨٥٩ يف دمشق عام )٢( إبراهيم قندلفت)١(ولد مرتي

يرى ابنه معمل لصناعة احلرير, وحاله حال أغلب اآلباء يف عرصه  يمنّي نفسه أن 
والده يف مرشوعه, رغبة فق مع مرتي مل يتـطموح  بجانبه يف عمله املتوارث, إال أنّ 

                                              
 كان يكتب اسمه هبذه الصيغة يف بداية حياته وهو الـدارج عـىل ألـسنة مـن عرفـوه, »مرتي« )١(

ة  وهــو األصــل عنــد تعريبــه عــن الالتينيــ»ديمــرتي«ويف بعــض كتبــه ومقاالتــه كــان يكتــب 
, وكان يوّقع ما حيـّرره ويكتبـه باسـمه الـرصيح تـارة, وبـاحلرفني األولـني مـن »ديمرتيوس«

  .تارة أخرى) ق. م(اسمه 
. ت.  مطبعـة الرتّقـي بدمـشق, د–عدنان اخلطيـب .  د– ا جممع اللغة العربية يف مخسني عامً −   

  .١٢١ و ١١٧ص 
ل قناديل الكنيسة, ثم أطلـق , من يقوم بإشعا"  KANDELAFTIS" قندلفت من اليونانية )٢(

  .احلالذي, والسادن, والواهف, وخادم البيعة: عىل خادمها, ويف العربية
   .٢٦٣م , ص ١٩٨٧ , ٦ , مج ١موسوعة حلب املقارنة, األسدي خري الدين, حلب, ط  
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كسية يف دمشق حتى ظهر ذوله األويل يف مدارس الطائفة األرثفام كاد ينهي حتصي
 اخذً ميله وشوقه للعلم واملعرفة, فدأب عىل قراءة ومطالعة الكتب ليل هنار, متّ 

كها, وبات شغفه الوحيد متابعة تعليمه والبحث عن م الذايت طريقة يسلالتعلّ 
مصادره أينام ُوجدت, مما جعل والده خيضع لرغبة ابنه الطامح إىل العلم واملعرفة, 

ة, كام سمح بحضوره جمالَس بعض فساعده عىل االلتحاق ببعض املدارس األهليّ 
أت له  هتيّ شيوخ عرصه من العلامء, فشبَّ الولد وهو ُيتقن العربية والرتكية, ثمّ 

ىل باب إة عن كثب عندما تعّرف وهو يف ريعان الشنكليزيّ الفرصة لتعّلم اللغة اإل
 فأخذ ،»كروفرد«هي اآلنسة ة ة حرضت إىل دمشق مع بعثة تبشرييّ دة أمريكيّ سيّ 

ية كبرية  لتعّلم هذه اللغة بجدّ ااقً  وكان توّ ,ة عنهانكليزيّ ي اإلد عليها بقصد تلقّ يرتدّ 
ما جعل معلمته ملتزمة تعليمه بودٍّ وإخالص, وأحاطته بعطفها وهذا  مطلق, وتفانٍ 

تلقيه م اللغات, ونتيجة  لتعلّ حني توّسمت فيه النباهة والذكاء واالستعداد الفطرّي 
لة معها يف جماالت متنوعة حتّول األستاذ قندلفت عن الدروس واحلوارات املطوّ 

يساعدها يف نقل املواعظ واخلطب مذهبه األرثوذكيس  إىل مذهبها اإلنجييل, فأخذ 
 يف الوعظ اإلنجييل ا لرباعته يف الرتمجة دفعت إليه كتابً اة, ونظرً ة إىل العربيّ الدينيّ 

  .ليعمل عىل ترمجته, فأنجز عمله عىل أكمل وجه
هذه البداية الناجحة شجعته عىل طلب املزيد من العلم واملعرفة, فانرصف إىل 

 أنواع املعرفة وكتب العلوم احلديثة, حتى ملع اسمه يف املطالعة واالستزادة من خمتلف
ظالم ذلك العرص احلالك, وأخذت بعض املدارس اخلاصة تكلفه تدريس اللغة 
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ة ة والرتبويّ االنكليزية والعلوم االجتامعية إىل جانب قيامه برتمجة الكتب االجتامعيّ 
  .ةت العربيّ جّال ة, ونرش العديد من املقاالت والبحوث والقصائد يف املوالدينيّ 

ال  عدد من العلامء ورجلَب ام, ط١٩١٤ب العاملية األوىل عام ومع نشوب احلر
إهناء االحتالل الرتكي عن بالدهم, فكان األستاذ قندلفت من عداد الفكر العرب ب

ة رسهم إىل تركيا بحجّ هؤالء املفكرين الذي أمر مجال باشا السفاح بنفيهم مع أُ 
  .ة األوىلى هناية احلرب العامليّ وبقي يف املنفى حتّ احلفاظ عىل أمن اجليش, 

م, وقد ١٩١٨ة األوىل عام عاد إىل دمشق بعد هزيمة األتراك يف احلرب العامليّ 
 يف مدرسة التجهيز ويف دار اقامت فيها أول حكومة عربية مستقلة, فعّني أستاذً 

  .ةنكليزيّ ة واإلاملعلمني يدّرس علم النفس والرتبيّ 
 فيه اة إصالحاهتا يف البالد, فأنشأت ديوان املعارف, فُعنيِّ عضوً زت احلكومعزّ 

  .زه يف جمال الرتمجةة, ومتيّ نكليزيّ ة واإلة وإتقانه الرتكيّ عه باللغة العربيّ لتضلّ 
 فيه, ثم ُنقل اًس  مؤّس ا بدمشق كان عضوً س املجمع العلمّي وعندما تأّس 

, ١٩٢٤ىل التقاعد يف عام  عحيَل ن أُ  وبقي فيه إىل أ, إىل معهد احلقوق العريبّ اُممّيزً 
 بني لبنان ًال  فعكف عىل الرتمجة والتأليف متنقّ ,ثم رحل إىل بريوت وأقام فيها

  .)١(ومرص هلذا الغرض
                                              

    .١٢٠ و ١١٧, ص ا جممع اللغة العربيّة يف مخسني عامً )١(
ف أسعد داغـر, الطبعـة األلفّيـة, مكتبـة لبنـان, بـريوت,  مصادر الدراسة األدبيّة, يوس− : اوأيًض 
  =            .١٠١٦ – ١٠١٥, ص ٣ج
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  :نفيـــه إىل األناضول
يف هنايات القرن التاسع عرش استنكر رجال النهضة العربية ما أسموه االحتالل 

ة منّددين باحلال التي وصلت يّ اجلمعيات الّرس العثامين لبالدهم من خالل األحزاب و
حف واجلرائد املناهضة ف وفقر وجهل, وتعالت أصواهتم يف الّص إليه بلداهنم من ختلّ 

ة, ي ختتبئ وراءه السلطنة العثامنيّ ف الذللعثامنيني حماولني الكشف عن القناع املزيّ 
التي طالبت بإهناء االحتالل ة ول األوربيّ ام  يف الدّ أقيمت املؤمترات والندوات وال سيّ ف

  .ة للبالد العربيّ العثامينّ 
امء مة يف البالد قام عدد من علة املتأزّ ة واالقتصاديّ ونتيجة األوضاع السياسيّ 
) ةبرقيّ ( بيان ة بكتاب, ومن بينهم األستاذ قندلفت,ادمشق وأعياهنا وجتارها ومفكرهي

ريس وقراراته, وكان اهلدف من هذا ة استنكروا فيه عقد مؤمتر باإىل السلطنة العثامنيّ 
اح الجتناب لة بحكم مجال باشا السفّ ة متمثّ البيان إجياد توازن مع السلطة العثامنيّ 

ة فعل عىل تلك النشاطات, عىل الرغم ام وأهلها وعلامئها كردّ الفوىض واألذى للّش 
  .وإهنائه لالحتالل العثامينّ عني عىل البيان الرفض القاطع ة املوقّ من قناعة غالبيّ 

                                                                                            
  .٢٧٣, ص ٥, ج١٩٨٠, دار العلم للماليني, بريوت, ٥ األعالم, خري الدين الزركيل, ط−   =

ــرنني التاســع عــرش والعــرشين, الكويــت, ط−    ــة يف الق ــشعراء العربّي ــابطني ل , ١ معجــم الب
  .٣١٧, ص ١٥م, مج٢٠٠٨
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  : البيانوهذا نّص 
م سيعقدون حوا فيه أّهن  ّرص ا بيانً  بعض السوريني املعروفني يف أوربانرش(

ح إليه ة ويف فلسط يف سوريّ  للوقوف يف وجه االحتالل األجنبّي امؤمترً  ني الذي تلمِّ
ه وقاية الوطن العثامين من هذا االحتالل, , ودعوا ملعونتهم من هيمّ جرائد أوربا
  . صادق لوطنه, خملص لدولته مسعاهم كّل فاستحسن

 مجاعة يف دمشق قاموا ُيَقبّحون مناهضة هؤالء الحتالل األجانب قد بلغنا أنّ 
ُهم ما حلَّ بكأنّ  يل من النكبات املؤملة, فساء إخواهنم يف طرابلس الغرب والرومه رسَّ

لسيطرة ة, ُمبغض لة والسلطنة العثامنيّ  للخالفة اإلسالميّ  حمّب عملهم هذا كّل 
  .ةاألجنبيّ 

 عىل أولئك اجلامعة ة املخلصني, نحتّج فنحن بصفتنا من أفراد األمة العثامنيّ 
 ونعرض ,ة للدولة والوطنملبني عىل خالص النيّ ملعاكسني ملسعى مواطنينا يف أوربا اا

ة نا بريئون من هذه املعاكسة املريبة, ونسرتحم إنقاذ الالئحة اإلصالحيّ لفخامتكم أنّ 
 لواسطة والية سورية, واألمر  ملقامكم السامي من املجلس العمومّي ة قبًال ماملتقدّ 
  .)١()لوليه

ة الذين  هؤالء املوّقعني هم مفكرو األمّ وقد عّقبت اجلريدة عىل هذا البيان بأنّ 
 ,ةف عىل سعادة األمّ  سعادهتم تتوقّ  ويعتقدون أنّ ,هم نجاح البالد وراحة العبادهيمّ 
 طلب احلياة السعيدة  الذي ليس فيه إّال  طلبهم املحّق نّ يهم, وأة يشق شقاء األمّ نَّ وأ

                                              
  .٢, ص ١٢٠٥ , عدد ١٩١٣ / ٥ /٣١  ، جريدة املقتبس,  دمشق, السنة اخلامسة )١(
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ة لتبقى البالد ة والسلطة العثامنيّ  آماهلم حفظ اخلالفة اإلسالميّ  وكّل ,ة احلزينةهلذه األمّ 
  .)١( من خرية أهل البالد والعبادافردً ) ٨١(ة عني عىل الربقيّ  وبلغ عدد املوقّ .ةعثامنيّ 

 بدأت رحالت النفي تطال العلامء واملفكرين الذين ىشهر قليلة حتّ ومل متِض أ
اح قائد اجليش  عىل السلطة بأفكارهم وآرائهم, فقد أمر مجال باشا السفّ الوا خطرً شكّ 

هم ختالف سياسة األتراك يف هذه  آراءَ ة أنّ العثامين يف سورية بنفيهم مع ُأرسهم بحجّ 
  .ظ عىل أمن اجليش من جهة ثانية, وحتافاحلرب من جهة

ة نفيه يف مدينة طوقان من أعامل سيواس يف قىض األستاذ قندلفت مدّ و
, وقد ١٩١٨ة يف سنة ة مستقلّ تركيا حتى انتهاء احلرب وقيام أول حكومة عربيّ 

إضاقة إىل مة التي كان قد اقتناها, ة القيّ عن هذا النفي املفاجئ ضياع املكتبنجم 
 أفنى زهرة شبابه يف نقلها إىل ة والكتب املخطوطة التيفقدان مجيع أوراقه اخلاّص 

  .)٢(ةالعربيّ 

  
   

                                              
  .٢, ص ١٢٠٥ , عدد ١٩١٣ / ٥ /٣١  ، جريدة املقتبس,  دمشق, السنة اخلامسة )١(
  .١٢٠, صا جممع اللغة العربيّة يف مخسني عامً )٢(
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  :)١(ة يف جممع اللغة العربيّ امرتي قندلفت عضوً 
 بعد خروج األتراك ١٩١٨ة يف سورية خريف عام قامت أول حكومة عربيّ 

ة وإعادة مكانتها وَألقها بعد أن ُأمهلت منها, وبدأ معها مرشوع إحياء اللغة العربيّ 
بعها األتراك لبسط هيمنتهم عىل مام سياسة الترتيك التي اتّ ت وتراجعت أواضمحلّ 

البالد والعباد ما يقارب أربعة قرون, دخل عليها الكثري من املصطلحات واملفردات 
ة جديدة ة, فكان من أولويات حكومة االستقالل إجياد آليّ ة والعاميّ ة واألعجميّ الرتكيّ 

 ,طلق عليها جلنة الرتمجة والتأليفئة أُ ة وإحيائها, فُأحدثت هيللنهوض باللغة العربيّ 
 منها جلنة املعارف وجلنة التعريب وهدفها تعريب لغة الدواوين ;ة جلانوتبعها عدّ 
ى جمت كلها حتت مسمّ ما لبثت أن دُ ثم  ,بجد ودأب فعملت هذه اللجان ,احلكومية

 ديوان املعارف برئاسة األستاذ حممد كرد عيل, وكان من مهامه النظر يف شؤون
ة وتأسيس دار لآلثار, وإقامة املكتبات العامة ومنها دار الكتب الظاهرية املعارف عامّ 

وبناء املدارس احلكومية واإلرشاف عليها ووضع مناهج هلا, وبعد أشهر قليلة اقرتح 
ي  بدمشق تسمية جديدة للديوان تلبّ األستاذ كرد عيل عىل احلاكم العام العسكرّي 

 فاستبدل , وختدم حركة الرتمجة والتأليف,امه املوكلة إليهساع أعامله ومهنشاطه واتّ 
 وعقدت أوىل جلساته يوم ,م١٩١٩ − ٦ − ٨ بديوان املعارف يف املجمع العريبّ 

                                              
  .١٩١٩رّيب عام  جممع اللغة العربية بدمشق كان اسمه عند تأسيسه املجمع العلمّي الع)١(
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  .)١(١٩١٩ − ٧ − ٣٠األربعاء يف 
سني الذين حرضوا  من أعضائه العاملني املؤّس اوكان األستاذ قندلفت واحدً 

 املجمع الكائن يف املدرسة يف مقرّ . )٢(يلأوىل جلساته برئاسة األستاذ حممد كرد ع
  .)٣(ة الكربىالعادليّ 

  :ةأعامله املجمعيّ 
, وكانت أوىل مهامه  منذ تأسيسهغ األستاذ قندلفت للعمل املجمعّي تفرّ 

ة خري قيام, وقد  فقام هبذه املهمّ , والتحرير فيها)٤(ة املجمعاإلرشاف عىل طباعة جملّ 
                                              

  .١٥ − ٢, ص١٩٥٦ تاريخ املجمع العلمّي, أمحد فتيح, مطبعة الرتقي, )١(
  .٨ − ٣جممع اللغة العربيّة , تعريف تارخيي, مطبوعات جممع اللغة العربيّة, ص  − 
  .٣ و٢ ص١جملة املجمع العلمّي العرّيب بدمشق, ج − 

الكرمـي, عبـد القـادر أمـني سـويد, أنـيس سـلوم, مـرتي قنـدلفت, سـعيد :  واألعضاء هـم)٢(
  .املغريب, عز الدين علم الدين, عيسى إسكندر املعلوف

  .)٢, ص١ جملة املجمع,  ج− ١٠و ٩ , صتاريخ املجمع العلمّي : (انظر
)  األيـويبّ ( نسبًة إىل امللك العادل أيب بكر أيوب أخي امللك النارص صالح الـدين بـن أيـوب )٣(

 الظاهرية, بالقرب من اجلامع األموّي, ثـم انتقـل , وتقع مقابل دار الكتب٦١٥املتوىف سنة 
  . م١٩٨٠يف عام ) تورا( املجمع إىل مقّره اجلديد يف املالكي عىل ضفة هنر بردى

, ١٩٤٩, وغدت تصدر كّل شهرين حّتى عـام ١٩٣١ حّتى عام ا كانت املجّلة تصدر شهريً )٤(
در حّتى اآلن وهي من أقدم ثم أصبحت فصليّة تصدر يف أربعة أعداد يف السنة, وما تزال تص

  =          . اجمّالت املجامع العربيّة وأطوهلا عمرً 
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 وصف) آثار وأخبار(ها يف باب  وكتب في,١٩٢١ − ١ − ١ل يف صدر عددها األوّ 
 من ا, وكانت إدارهتا جزءً )١(ةبعض العاديات التي اقتناها املجمع يف دار اآلثار العربيّ 

بعها املجمع للحصول عليها ة التي اتّ وقد ذكر يف تقديمه للمقتنيات اآلليّ . عمله
اص هم يف سجل خل الفضل الذين ُسجلت أسامؤكالرشاء أو االستهداء من أه

 بعد عناء طويل ايات تدرجييً  لذكراهم, وقد مجعت هذه املقتناُحفظ يف املجمع ختليدً 
 شديد من التحقيق والتدقيق بمعرفة أصحاب اخلربة وأرباب العاديات من وحترٍّ 

  .ارها األمناءجتّ 
تامثيل الفينيقية  يف وصفه العديد من الا وافيً ام األستاذ قندلفت رشًح وقدّ 

ة ة واملعدنيّ ة واخلزفيّ ة والزجاجيّ ة وغريها الكثري من القطع القيشانيّ نيّ ية واليوناثّ واحل
  . أحجامها ورسومها وأشكاهلا وعددها واألماكن التي أحرضت منهامن حيُث 

 أبو  إىل وصف أنواع األسلحة املوجودة ومنها سيف الصحايبّ اق أيًض وتطرّ 
صف يف أحد أبواب بحثه ها, كام وع القديمة ومنشؤاح, وبعض الدروعبيدة بن اجلرّ 

ا من كتابات ونقوش ة, وما ُوِجَد عليهة والنحاسيّ ة والفضيّ النقود والعمالت الذهبيّ 
وأمانة, قة ة بدّ ورموز مع حتديد عرصها وعددها, وجاء عرضه للمقتنيات األثريّ 

                                                                                            
  ).١٤,  وجممع اللغة العربية ص١٧٥تاريخ املجمع العلمي ص( :انظر =      

أطلـق عليهـا اسـم دار .  خّصص املجمع أربع غرف لعرض اآلثار يف مقّره باملدرسة العادليّة)١(
   ).٣, ص١جمع, جانظر  جمّلة امل. ( اآلثار العربية
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  .)١( السورّي وكانت املقتنيات النواة األوىل لتأسيس املتحف الوطنّي 
 لفت ببعض الكتب املهداة إىل املجمع مثل كتابستاذ قندكام عّرف األ

, ويقول يف تعريفه  تأليف األستاذ الشيخ عبد القادر املغريبّ »األخالق والواجبات«
ة الصحيحة كان وال ة اإلسالميّ  اجلهل باألصول االجتامعيّ غري خاٍف أنّ ( :للكتاب

 لشقاق الوطنّي ة با بني فرق الرشق املذهبيّ يزال من أقوى دواعي التنافر النفّيس 
 ومل يقترص هذا اجلهل عىل من مل يسعدهم الزمان بواسع , عىل األخالقالقومّي 

 من ا يسريً اة وفريقً  الغفري من سواد العامّ  بل تناول اجلمّ ,الع من غري املسلمنياالطّ 
 من أهل اإلسالم أنفسهم بام علق باخلواطر من ر الفكرّي  والتنوّ أدعياء العلم العرصّي 

وقد سلك ,أي : (, ويتابع األستاذ قندلفت يف تعريفه للكتاب)سقم األفهاماألوهام و
  يف نظم عقوده ونسج بروده مسلك السهولة واالنسجام عىل أسلوب عرصّي ,املغريب

 يطالع , وإن كان مبناه عىل أحاديث وآيات,هى خيال للقارئ أنّ بليغ بديع النظام حتّ 
 إنسان عىل اختالف امللل والنحل واألعامر لكّل  افً  مؤلّ ا بحتً ا عرصي ا اجتامعيً اكتابً 

سلم املنصف وغري املسلم ه قد يقع من نفس املنّ واألجناس, بل ال نجازف إذا قلنا إ
ة فوق موقعه من املسلم ملا يدهش األول من وفرة هاتيك اآليات االجتامعيّ 
د أو واألحاديث الرشيفة من جوامع الكلم وروائع احلكم التي مل تكن تدور يف خل

                                              
  .١٦ − ١٣, ص ١ جمّلة املجمع, ج)١(

  .٢٥٢, صاجممع اللغة العربيّة يف مخسني عامً   −     
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  .)١()تقع يف حسبان مما حجبته ظلامت القرون وأورثته جهالة اإلنسان
 اهر اجلزائرّي  عن الشيخ ط)آثار وأخبار(فت يف باب كام كتب األستاذ قندل

 ووصفه بمؤسس املدارس يف , بمناسبة مرور عام عىل وفاتهالعضو يف املجمع العلمّي 
لم ال الع رجالذي قام بهلتكريم  وبأنه فقيد العلم العريب, وذكر عن حفل ا,سورية

  .ب املدارس بكافة درجاهتا يف دمشقواألدب وطّال 
ى بلغ دار  حتّ فسار املوكب من املجمع العلمّي ( ويتابع األستاذ قندلفت رسده

 ي بك العظم وحياهم مدرسًة مدرسة, ثمّ  فاستقبلهم حاكم دمشق حقّ ,احلكومة
ر عدد املحتفلني و,غادروا إىل قرب الفقيد يف سفح جبل قاسيون  يف هذه املناسبة قد ُقدِّ

    .)٢( )حوايل ستة آالف عامل وأديب وطالب
ة املجمع عن الشيخ  يف جملّ )آثار وأخبار (وكتب األستاذ قندلفت يف باب

ه  يف خرب تناولته الصحف آنذاك حول إقامة متثال له يف لبنان, فرأى أنّ إبراهبم اليازجّي 
,  اللغوّي  بفضله العلمّي اة املجمع اعرتافً فحات جملّ من الواجب جتديد ذكراه عىل ص

فاته ومناقبه رغبة من املجمع يف  مؤلّ  وذكر كّل فكتب وأسهب يف أعامل اليازجّي 
  .)٣(مشاركة أهلهم يف لبنان إلنجاز هذا املرشوع

 يف ردهة  ه حمارضةلتي قام هبا األستاذ قندلفت إلقاؤة اومن األعامل املجمعيّ 
                                              

  .٥٧ − ٥٦, ص١ جملة املجمع,  ج)١(
  .  ٥٤, ص ١ جملة املجمع, ج)٢(
  .٥٦ − ٥٤, ص ١ جملة املجمع,  ج)٣(
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 نيسان ١٢منذ , وكان من عادة املجمع )١( »ةإحياء اللغة العربيّ «املجمع بعنوان 
 حيرضها مجهور كبري من أهل العلم واألدب, , أسبوع أن يقيم حمارضة كّل ١٩٢١
دات جعل هلا أوقات ز حمارضات الرجال بمحارضات أخرى تلقى عىل السيّ وقد عزّ 

  .)٢( لإلقبال الكبري عىل حمارضات املجمعامعلومة نظرً 
  

   

                                              
  ., إال أّن املحارضة مل تنرش٢٢/٦/١٩٢١ألقيت مساء اجلمعة  )١(

ــاريخ املجمــع العلمــّي . ١٢١, صاللغــة العربيــة يف مخــسني عاًمــجممــع ا −     .٤٠ص, وت
   .٣٩٣, ص١وجملة املجمع,  ج

  .٣٩ − ٣٧ تاريخ املجمع العلمّي, ص)٢(
, مقّدمــة ١٩٢٥حمــارضات املجمــع العلمــّي بدمــشق, اجلــزء األّول, املطبعــة احلديثــة,  − 

  . الكتاب
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  :األساتذة أعضاء املجمع العلمي العريب يف أوائل عهد تأسيسه
  أمني سويد, أنيس سلوم, حممد كرد عيل, : اجلالسون من اليمني

  طاهر اجلزائري, سعيد الكرمي
  مرتي قندلفت,  عيسى اسكندر املعلوف, : الوقوف من اليمني

  عبد القادر املغريب, عز الدين التنوخي
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  : يف معهد احلقوق العريبّ اُمميّزً و  اقندلفت نائبً 
ل  اهليك األتراك من البالد تغيريخروجعقب  ما قامت به احلكومة السورية لأو

لينشئ ) منشئ( وزارة أو إدارة وظيفة أوجدت يف كّل , حيث )أي املالك(اإلداري 
ة سليمة, ثم زادوا ذلك فأصبح الرسائل واملكاتبات ويصوغ القرارات بلغة عربيّ 

 وقد عرفنا من املنشئني يف .سايس, ومنشئ, ومنشئ أول, وُمميِّزكاتب, وكاتب أ عندهم
 وسليم اجلندي,  الدين التنوخّي  األساتذة أنيس سلوم وشفيق جربي وعزّ ١٩١٨عام 

  .)١( أعضاًء يف جممع اللغة العربية بدمشقاالذين أصبحوا الحقً 
, ١٩١٣س عام أّس و ما يعرف بمدرسة احلقوق بدمشق قد تأوكان معهد احلقوق 

 – ٨ − ١ بتاريخ ا وزير املعارف يصدر مرسومً تجعل إداريني إىل مرشفنياملعهد  وحاجة
ته اإلرشاف  فيه, وكانت مهمّ ازً يَّ ـمـ مُ ااألستاذ مرتي قندلفت نائبً م يقيض بتعيني ١٩٢١

ة جمعيّ غه من األعامل امل إهناء تفرّ ة, وبذلك تمّ اإلداري والقيام بمهام الرتمجة إىل العربيّ 
لتقاعد  إىل أن أحيل عىل اازً ليصبح من أعضاء املجمع املراسلني, وبقي يف معهد احلقوق ُممَيِّ 

   . )٢ (١٩٢٤يف عام 
  

                                              
  ألقاهـا»هم اإلصالحيةؤم يف التعريب وآرااملجمعيون األوائل, جهوده«: حمارضة بعنوان من )١(

أضـواء «: الدكتور مازن املبارك يف الندوة التي أقامها جممع اللغة العربّيـة بدمـشق, حتـت عنـوان
  .٢٠١٤ كانون األول ١٥ و ١٤ يف »عىل جماالت اإلصالحجممعيّة 

  .١٢١, ص ا جممع اللغة العربيّة  يف مخسني عامً )٢(
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   يف معهد احلقوق بدمشقا وُمميّزً ارسالة بخط يده, وكان نائبً 
  وثيقة موجودة يف جممع اللغة العربية بدمشق
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  أليس مرتي قندلفت
لألستاذ مرتي قندلفت, ولدت يف دمشق ودرست يف هي االبنة الوحيدة 

ى الثانوية, وتابعت دراستها العالية يف الواليات املتحدة األمريكية, مدارسها حتّ 
  ة والتعليم من جامعة كولومبيا, بيّ وحصلت عىل درجة الدكتوراه يف الّرت 

ة يّ ة واألدبة واالجتامعيّ وهلا العديد من املقاالت واألبحاث واخلطب السياسيّ 
  .)١(ةة والعربيّ نكليزيّ ة واإلبالفرنسيّ 
  
  

    

                                              
  .٣٦١, ص ١٩٤٩املطبعة األهليّة, دمشق, من هو يف سورّية,     )١(

 .٢٥٤, ص اجممع اللغة العربيّة يف مخسني عامً  − 
, حسن احلكيم, دار ١٩٥٨   – ١٩٢٠صفحات من تاريخ سورّية احلديثة, : مذكرايت − 

 .٥٥ و ٥٤, ص ١م, يف جزأين, ج١٩٦٦, بريوت, ١الكتاب اجلديد, ط
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 ىلع إحالته بعيدَ  بريوت إىل دمشق قندلفت مرتي األستاذ غادر :وفاته
 مذكراته وتدوين والتأليف للرتمجة وتفّرغ فيها, فاستقرّ  م,١٩٢٤ سنة التقاعد
  م١٩٣٣ سنة بريوت يف املنية وافته أن إىل ذلك سبيل يف ومرص لبنان بني متنّقال
  .العمر من والسبعني الرابعة يف وهو ,دفن وفيها
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@+  

  
  هارــــــــآث

 
ّ
 العلمي

ّ
  ةة واألدبي
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  : آثـــاره املطبوعــــة  - أ
  : املرتمجـــةبـكتال:  أوًال 
  “The school and society” : كتاب املدرسة واالجتامع − ١

 ةترمجه إىل العربيّ , )١("John Dewy" تأليف الفيلسوف األمريكي جون ديوي
) ٢٠٩( ويقع يف ,١٩٢٨مرص ب وطبع يف دار املعارف, ,مرتي قندلفتاألستاذ 
 .اتصفح

  :كتب األستاذ قندلفت عىل غالف الكتاب بيتني من الشعروقد 
ُه أ ـــــــا َرضَّ ـــــــًريّالم ــــُل  ا يكـــــــون كب ــــان حاص ــــإن ك ــــورا نفِع  ه موف

  وكـــــان صـــــغرياهكـــــربت منافُعـــــ   حــسنه يف العــني إذرونــُقبــل زاد َ
رجم إىل تيته, وألمهّ ة والتعليم يعّد هذا الكتاب من أشهر الكتب يف أصول الرتبيّ 

ريكية يف القاهرة  أمني اجلامعة األم)٢(بقطر بتقديم الكتاب األستاذ أمري وقام, عدةلغات 
  واحلّق  مع مقابلته باألصل,ًال  فصح الكتاب فصًال لقد أتيح يل أن أتصفّ ( :حيث قال

                                              
امل نفـس, أمريكـي, يعتـرب مـن مـربٍّ وفيلـسوف وعـ) ١٩٥٢ −١٨٥٩: (جون ديوي.  د)١(

زعــامء الفلــسفة الرباغامتيــة, واملؤســس احلقيقــي لفلــسفة الرتبيــة ولــه نظريــات عديــدة يف 
  .الرتبية احلديثة

 .٥٨٩ – ٥٨٨, ص ٩, مج ٢٠٠٤, ١ املوسوعة العربّية, دمشق, ط  −
 .م١٩٢٧ قام بالتعريف بالكتاب يف جملة املقتطف, عدد حزيران, سنة )٢(
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ة قلها إىل العربيّ  يف ناأمينً , فاضل شديد احلرص عىل آراء املؤلّ به الف وجدت معرّ نيأنّ 
 , قشيبعريبّ  إن مل أقل عبارة عبارة مع مراعاة املعاين وسكبها يف قالب فقرة فقرة,

 ما اوكثريً , لمكان املناسباملناسبة ل انتقاًء للمفردات واملبالغة يف التدقيق والتمحيص,
ا أن يطمسوا املعاين, أو حيذفوها العبارات الغامضة, فإمّ ّر الكرام عىل املعّربون م يمرّ 

ة قّ , فتخرج الرتمجة مشّوهة مرّقعة, أما معّرب هذا السفر اجلليل فقد توخى الدّ ا تامً احذفً 
وأمانة الرتمجة, وأحسن اختيار األلفاظ لتأدية املعنى بأسلوب ال تعوزه السالسة وال 

  ...نابلتعقيد واحلشو واإلطغة, خال من اتنقصه البال

ة ل مرّ ه فيدرك مغزاها ألوّ ف السهل الذي يبسط آراءيوي باملؤلّ وليس جون د
فاته وفهم هل عىل علامء االنكليزية من أهلها قراءة مؤلّ الصغري والكبري, وليس من الّس 

  من األلفاظ يناسب ما احتوت عليه صاحبها أراد أن يصوغها يف قالبألغازها, فكأنّ 
  .لسفة املعاين وعمق األفكارمن ف

 رموزها وأجىل وحّل  املعّرب مل يرتك شاردة وال واردة يف الكتاب إال غري أنّ 
  .)١()ةً عليم خاّص ًة, والرتبية والتّ  األدب عامّ ة يف تاجاء درّ سّفر للقرّ  الغامضها, وأخرَج 
  :  الكتاب ثامنية فصول معنونة حسب ترتيبها كاآليتوقد تضّمنَ 

  .م االجتامعّي املدرسة والتقدّ : ل األوّ فصلال − 
 .اة التلميذ املدرسة وحي: الثاينفصلال − 
 .هذيبالتبذير واإلرساف يف التّ :  الثالثفصلال − 

                                              
 .١٩ و١٨ واالجتامع, ص  املدرسة)١(
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 .ة التهذيبسيكولوجيّ : ابعالرّ فصل ال − 
 يقوم عىل ة وهو مبدأالتهذيبيّ  FROEBELمبادئ فروبل : اخلامسفصل ال − 

أللعاب واملسليات النظر إىل اوة بستان روضة األطفال ساط بوهتذيب الطفل العقيلّ 
 .ة الدرسات الرمزية والتصّور ومادّ واملصطلح

 .ة األعامل واألشغالسيكولوجيّ : السادسفصل ال − 
 .ترقية االنتباه والتفكري: السابعفصل ال − 
  .التاريخ يف التهذيب اإلعدادّي : الثامنفصل ال − 

أجل املجتمع  املدرسة يف تربية الطفل من تؤديهر الدور الكبري الذي أظهوقد 
  :بقوله

ة هيئة اجتامعيّ , تأيت هلا ة عىل مبدأ اجتامعّي متى رّبت املدرسة كل ولٍد يف األمّ (
طع فيها أنوار بة األعضاء, متالئمة األجزاء, تسمتناس, ة واالحرتامخليقة باملحبّ 

  .)البهاء
  : اإليامنِث حَد  األمان ملُ  طرِق كتاُب  − ٢

 األب بويد, ترمجه إىل قطع الصغري, تأليفصفحة من ال) ٢٠١(يقع هذا الكتاب يف 
  .ت−  طبع يف مطبعة األمريكان, بريوت, د,العربية مرتي قندلفت

ة بناًء عىل اقرتاح اآلنسة قام األستاذ قندلفت برتمجة هذا الكتاب إىل العربيّ 
 عن إتقانه  فضًال ,امسةة فرأت فيه املوهبة واحلنكليزيّ اإل اللغة دّرستهكروفرد التي 

  .ةة واألدبيّ ها الكبري بموهبته العلميّ ز وبالغته باإلنشاء وحّس ة وأسلوبه املميَّ العربيّ 
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  : الكتاب ببيتني من الشعر نظمهام لغرض الكتاب, يقولستهّل وا
 محنِ  الــــرّ  ونعمــــةِ  احلبيــــِببــــدِم  الفـدىهاَج منيا َمْن هداك الروَح

 دث اإليــــامنِ  األمــــاِن ُملَحــــطــــرُق  فـذيادى أبـًد الّر فيه ال ختَشِرسْ 
نسة كروفرد عّدد فيها خصاهلا لفت كتابه بإهداء شكر ملعلمته اآلبدأ األستاذ قند

 هلا ُنصحها له برتمجة هذا الكتاب ونرشه, غري ناٍس فضلها عليه فقال ااحلميدة شاكرً 
 ال ,مةإىل مثال الصالح والفضل وذات الطهارة والنبل, احلكيمة العارفة املكرّ (فيها 

  :, وقد خّصها ببيت من الشعر قال فيه) النعم عليها وارفةزالت ظالل
 والــــشكر قطــــٌر ال حيــــيط بحــــورا  ال أفيـك بقطـرِهإن رمُت ُشـكرك

ه وجد فيه ما ث فيها أنّ  هلذا الكتاب حتدّ )١(ل مودي.د ديّ ثم عرَض شهادة الّس 
  . والرجاءيساعد املؤمنني يف رحلتهم ملعرفة احلّق 
ت ة للتثبّ أحاطها باملبادئ القويمة األبديّ ,  فصًال جاَء الكتاب يف أربعة عرش

 واإليامن واالبتعاد عن ,ةنحو الواجبات الدينيّ  هوتنشيطباإليامن وحتكيم العقل 
خت يف نفوس املهملني العادات االجتامعية املتوارثة العابثة بمصلحة األفراد التي ترّس 

 هذا ًة, إنّ ين عندهم منسيّ  وأضحت شعائر الدّ ,اى أصبحت داًء مؤمنً لواجباهتم حتّ 
ر واخلوف من وعدم التذمّ الح, ب من اهللا والعمل الّص للتقرّ ة الكتاب هو دعوة حقيقيّ 

ذير املؤمن من الوقوع  وحت,النوازل واملصائب, والنظر إىل حقائق الدين الفريدة املنافع
ستبداد ب واالل يف ذم التعّص  املتمثّ  املؤمن عىل اجلهاد الروحّي , وحّث يف اخلطيئة

                                              
  . واعظ إنجيّيل أمريكّي مشهور)١(
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تربية الناس, وعىل األهل تربية أوالدهم  الذات والتهافت عىل ختطئة بالرأي وحّب 
 هذا الكتاب باألمثلة والشواهد زة وعمل اخلري, وقد عزّ صدق واملحبّ صاحلة قوامها ال

مرتي بام ينسجم مع موضوعات التي نظمها األستاذ والقصائد الدينية والرتانيم 
بيات التي قاهلا ليتّعظ هبا ذوي الغفلة واإلمهال الذين  هذه األنذكر منهاالكتاب 

  :ات الفانيةات وامللذّ انرصفوا إىل املالهي واملّرس 
 ى َم ختـــدع بالرجـــاء الباطـــلِ حّتـــ ات هتمـــُل توبـــةيـــا عاشـــَق اللـــّذ

ــــَر  طيـٍف يف الكـرىك غَريليست حياتُ  ــــٍة قط ــــلٍّ أو دمع ــــلِ ت وظ   زائ
 )١( أعجل عاجـل قلت يبطُئ زاَرنإ هُ  لـــصٌّ لـــست تعلـــُم يوَمـــواملـــوُت

 ,مها األستاذ قندلفتة التي نظّ ة املعّرب كام تضّمن الكتاب بعض الرتانيم الدينيّ 
ة ينصح األخوة واألصدقاء باملصاحلة واملساحمة باملحبّ ومنها هذه املقطوعات التي 

  قبًال ءا من يمنع الدّ وإنّ  عن املعاتبة واالحتقار والعنف, عفّ الرتاخلالصة والصالة و
  :واء بعد الوقوع من الدّ خريٌ 

  ِل األمــــــــُر مــــــــىض وقــــــــ  الغتيـــــــاظٍ  ال تـــــــسارْع−١
ــــــسوعٍ وتعّ      ــــــن ي ــــــم م ـــــــــــــــــــٍم ورىض ل   روح حل
ــــــنّ  خط كنــــــارام الــــــّس  إّنــــــ−٢ ــــــب ال ــــــبيله   فس هلي
ـــــــب اجيعــــل اإلنــــسان وحــــًش     ـــــــه العقـــــــل يغي   إذ ب
َك ســــــوءٌ −٣ ــــــسَّ ــــــإذا م   ي اخلــــصاممــــن فتــــًى يبغــــ  ف

                                              
  .١٢ طرق األمان ملحدث اإليامن, ص)١(
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   الكــــــرامواصــــــرب صــــــَرب  برفــــــٍق حلــــــّبأظهــــــر ا   
ــــــــــٍز اك عفـــًو ولـــيكن صـــلحُ −٤ ــــــــــارال لعج    أو فخ
ـــــــ    ـــــــُمإّن ـــــــٌق ام احلل ـــــــدار  حقي ـــــــأٍس واقت ـــــــوم ب   ي
ـــــــــــصالة  وإذا هاجـــــــك غـــــــيظٌ −٥ ـــــــــــه بال   فادفعن

   للنجــــــــاةاتلــــــــَق باًبــــــــ    وامتنـــع عـــن ســـوء لفـــظٍ 
ــــــ إّن−٦ ـــــــــــه إن زلَّ صـــــــــــديق ا مــــــن يــــــذكر ذنًب   ل
ــــــّرش    ـــــــق  حــــــاًال يتناســــــى ال   وهـــــــو اخلـــــــلُّ احلقي
ـــــــلٌّ −٧ ـــــــاك ظ ـــــــام دني    مــــــا فيهــــــا يــــــزولكــــــّل  إن
   )١( حتــــولهكــــذا األحــــزانُ   متــــــيضفكــــــام األفــــــراُح   

  : كتاب مدرسة الصالة− ٣
صفحة من القطع الوسط, وهو من تأليف القس ) ٢١٢(يقع هذا الكتاب يف 

ة طبع يف املطبعة األمريكيّ ة األستاذ مرتي قندلفت, و وترمجه إىل العربيّ ,أندرو مري
  .م١٩٠٩ببريوت, 

 هذا الكتاب لرتمجة األسباب التي دعته  من أهمّ نّ  أمة الكتابذكر يف مقدّ وقد 
َل إلينا من األعامل وأصل كل عمل إظهار املعنى احلقيقي للصالة كوهنا أسمى ما ُوكّ 

دت الكن(آخر, فيقول  البتهال من س وهو الصالة وايسة هلذا العمل املقدّ متى جترَّ
 لبعض حفيوّض , خترصملله تعاىل أن يستخدم هذا الكتاب اأجل اآلخرين, فأسأ

                                              
  .٦٠ و٥٩ طرق األمان ملحدث اإليامن, ص)١(
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الة الفّعالة القادرة عىل إصالح سلوك اخلطأة الشاردين عن ة الّص أوالده منزلة قوّ 
  .)١ ()الح والطهارةطريق الّص 
عن الصالة ) لةمثا (ن مثاًال ثالثة وعرشيحقيق غايته يف هذا الكتاب ضّمنه لتو

ها لتصل إىل القارئ واملؤمن ليعلَم منها القصد أسهب يف رشحس من الكتاب املقدّ 
  .والغاية

  :شعره: اثانيً 
ام ذهبت أشعاره مع ربّ ف , ألعامله الشعريةا أو ديوانً امل يرتك األستاذ قندلفت سفرً 

نا بعد نّ ان احلرب العاملية األوىل, إال أبّ  تركيا إأثناء نفيه إىل مكتبته التي هنبت وأحرقت
  . من نظمهثالث قصائد عىل عثرنا حف التي كتب هبات والّص عظم املجّال البحث يف م

  :وري نظمها يف رثاء عمه يوحنا عنح)٢(»زفرات األشجان« قصيدة − ١
ـــِه املـــدامُع ـــت لدي  هـــو اخلطـــُب مـــا جفَّ

ـــًى  ـــت أَس ـــه احلـــشا واألضـــالِعُ وذاب   من
                                              

   .٥ و٤ مدرسة الّصالة, ص)١(

ــا عنحــوري, املطبعــة األدبيــة, بــريوت )٢(  جممــوع شــعري, املبكيــات, منظومــات يف تــأبني يوحن
١٨٩٠.  

, ١الكويــت , ط، لــشعراء العربّيــة يف القــرنني التاســع عــرش والعــرشين معجــم البــابطني   −
 .٣١٨ −٣١٧, ص١, مج٢٠٠٨
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 !َض مـــن نـــاِر الفـــؤاِد دموعـــهُ افكـــم غـــ
ــــؤاِد اهلوامــــعُ وكــــم  ــــاُر الف ــــردْت ن  !ب

ي كمـرصعمُع مـنكمّدأهيَل اهلـوى مـا الـ
 !وكـــم يف النـــوى للعاشـــقني مـــصارعُ  

ـــــو داَم ـــــاَركمفل   يل دمـــــٌع ألطفـــــأُت ن
 مُعكـــــم يف نـــــار قلبـــــي نـــــافعُ ومـــــا د 

ـــــهبَّ كئورُ  ـــــدى جفوُن ـــــيس تن ـــــٍب ل  ي
ـــــادعُ وُر  ـــــبُّ ُخم ـــــِن ِخ ـــــديِّ اجلف  بَّ ن

 ي يف التـــــصربُّ مطمـــــٌعوللجفـــــِن يبقـــــ
 فنـــى املطـــامعُ ولكـــن مـــع األحـــشاِء تُ  

ــــَف ُيرجــــ ــــهوكي ــــأ قلُب َرب إْن ين ــــصَّ  ي ال
 ولـــيس هلـــذا النـــأي يف األرض راجـــعُ  

ــــ ــــُب حفًظ ــــأى القل ــــان ًف  ا للعهــــوِد ُخملِّ
ـــَت العهـــَد يف القلـــب ضـــائعُ    أســـاُه ولي

 ِرب يف مرتـــِع اهلنـــا?فهـــل حاجـــٌة للـــّص 
 ? زرٌء وفــــاجعُ لــــِدوهــــل يف جنــــان اخل 

ــــو ه ل ــــام رضُّ ــــَعف ــــصَرباتب   باألســــى ال
ــــابعُ   ــــِب ت ــــِل للقل ــــلٌّ بحكــــِم العق  وك
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ــــيا ــــده صــــٌرب ومــــوٌت تقاَض ــــى عن  أّس
 فــــأين الــــذي يقــــيض وأيــــَن املــــدافُع? 

 اأّســـى فيـــه رشُع احلـــقِّ أضـــحى مـــضيِّعً 
 ?وإن كــان قلبــي اخلــصَم مــن ذا أنــازعُ  

 خلــــــاطريُيمّثلــــــه أهــــــُل القــــــريِض
ـــــسامعُ   ـــــالِم امل ـــــواُه يف الك ـــــأبى س  وت

  يف اإلفـــصاح غـــُري حروفـــِهفلـــم يبـــَق
ــــى  ــــضاح معنً ــــَق يف اإلي   مطــــاوعُ ومل يب

ــرى ه الث ــورٌق ضــمَّ ــصٌن م ــَت غ ــإن قل  ف
ــــعُ فهــــل ُترجتــــ  ــــرتاِب اليوان  ?ى دون ال

ـــدُر ـــدُر فالب ـــاَب الب ـــُت غ ـــٌدوإن قل   عائ
  دمُعـــك شـــافعُ  قلـــُتَضأو البحـــُر غـــا 

 نعـــم يف احلـــشا غـــصٌن ســـقتُه مـــدامعي
 وقلبـــي عليـــِه الـــّدهَر بـــالنوِح ســـاجعُ  

 نعـــم غـــاَب عنّـــا البـــدُر قبـــل اكتاملـــه
  وردَّ املنـــــــــــازعُ بمــــــــــرساهفــــــــــتّم 

ــــوإن غــــاَب ــــدُر ُحيَج ــــوُرهُ  ذاك الب  ُب ن
ـــد غـــاَب  ـــه ســـاطعُ  هـــذاوق ـــّسنا من   وال
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 تـــوارى بـــأفِق الغـــرِب والـــرشِق مطلـــٌع
 ? مـــن الـــرشِق طـــالعُ  كوكـــٌب إّالوهـــل 

ـــــال ـــــزوٍع إىل الُع ـــــٍس َن ب يف نف ـــــرَّ  تغ
ـــــــازعُ   ـــــــوٌس تن ـــــــا إال نف ـــــــا ناهل  وم

 وغـــــاَمَر ال يـــــستعظُم احلتـــــَف دوهنـــــا
 ولــــــيس عظــــــيٌم يف املنــــــوِن ودافــــــعُ  

ــــــضاَءه ــــــياِت م ــــــُري املاض ــــــزٍم يع  بع
 !نيــــْت بــــالعزِم بــــيٌض قواطــــعُ وكــــم فُ  

 اًمـــــفحـــــلَّ عـــــىل قـــــوٍم كـــــراٍم مكرَّ
ـــــزُّ شـــــائعُ   ـــــوُه والع ـــــِه أهل ت ب ـــــزَّ  فع

ــــاَم عــــن األوطــــان أســــطَع حجــــٍة  وق
 وقـــــــد مجعتـــــــُه للعظـــــــام املجـــــــامعُ  

ــــى ــــِة النهُّ  يكــــرُّ عــــىل الفرســــاِن يف ُحلَّ
 ويف حومــــِة األلبــــاِب ُتقــــىض الوقــــائعُ  

  وهـــــذي حياُتـــــهتفـــــانى بـــــه حبـــــا
ــــــاَل  ــــــاٍة ختــــــادعُ ون ــــــن حي ــــــاًء م   فن

ٍعومــــن مل يمــــْت  يف حبِّــــه فهــــو مــــدَّ
  مـــا تلقـــى مـــن احلـــبِّ خـــادعُ وأكثـــُر 
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ــــًو ــــلُّ ه ــــٍم ضــــاللٌةوك ــــري عل  ى يف غ
ـــــسارعُ   ـــــضالل ي ـــــوِت ال ـــــلٌّ إىل م  وك

ـــــام  نعـــــم يف اهلـــــوى رشُك اهلـــــوان وإّن
ـــــرشائعُ   ـــــه ال مت ـــــد حرَّ  عـــــىل غـــــريه ق

ــــــدىفــــــام هــــــاَم   إال يف املــــــروءِة والنّ
 ه إال مهــــــــاٌم يقــــــــارعُ ومــــــــا شــــــــاقَ  

ــــــــــهُ  ــــــــــِه إال الوفــــــــــاُء وأهُل  ومل يرثِ
 ومل يبِكــــــــــِه إال أديــــــــــٌب وبــــــــــارعُ  

ــا نفــى اهلــوى ــدري فــضَلُه م ــو كــان ي  ول
 وهــل يف هــوى ذي الفــضل نــاٍف ومــانعُ  

 افكــــــان شــــــقاًء للمحبــــــني منــــــذًر
ــــــواين خــــــوادعُ   ــــــاين والغ ــــــأنَّ األم  ب
ـــــْتيُ  ُ ـــــاة وإن َمت ـــــوٌم يف احلي ـــــّديك ق  ف
ُهــــم لؤًمــــ    وتبقــــى الطبــــائعُ ايُمــــْت ودُّ

ــــــوالء ــــــساٌس يعــــــّدون ال   جتــــــارًةِخ
ـــــــائعُ وكلّ   ـــــــودِّ شـــــــاٍر وب ـــــــُم يف ال  ه

  فــــــإنَّ ســــــباقهماوإْن يــــــّدعوا َســــــبقً 
 بـــــساحِة أهـــــل اللـــــؤِم والـــــّذم نـــــائعُ  
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 م ختــــٌل وجملــــوٌب ُحــــسنهمفإحــــساُهن 
 يبـــــاُع كـــــأّن احلـــــسَن فـــــيهم بـــــضائعُ  

ـــــه  وال غـــــرَو أن هيـــــوى الزمـــــاُن لثاَم
ـــؤ   ِم مـــا بـــني العـــشيقِني جـــامعُ ففـــي اللَّ

ــــــٍة ــــــلُّ قبيح ــــــواه ك ــــــدَع أن هت  وال ب
ــــعُ   ــــا الرباق ــــى عليه ــــه ُتلق ــــن ُقْبِح  فم

ـــــّص  ـــــِة ال ـــــا ببارق ـــــدهَر هَياَم ابأرى ال
ـــعُ   ـــربق الم ـــشيُب يف ال ـــيبه وال ـــىل ش  ع

  يف الـــّصبا مَعـــه ينقـــيضاولكـــنَّ زهـــًو
ــــافعُ   ــــاَب ي ــــٍل وإْن ش ــــي نب ــــّل أخ  وك

ــــ ــــاِلوإن س ــــن املق ــــن حل ــــارةٌ اَء م   إش
ــــدلُّ  األصــــابعُ   ــــويل ت ــــرش ق ــــإن مل ُي  ف

 كـــــذا ســـــنَّة العـــــالِم يف أمـــــِر خلقـــــه
 ُتَعّفــــــى املبــــــاين ثــــــم ُتْبنــــــى البالقــــــعُ  

 والبــــــــدَّ لأليــــــــاِم مــــــــن عثراهتــــــــا
 تنا يف الطريــــــق الطالئــــــعُ وقــــــد بــــــّرش 

ـــَبال ـــصرب يف ســـاحة ال  إذا ضـــاَق ذرُع ال
 ك واســـــعُ نَّ صـــــربَ يـــــه تلـــــَق أفُلـــــْذ ف 
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ـــُلوإن تـــرَض   الـــصُرب يف مـــن فقدَتـــه َحيْ
 ى الـــصُرب إْن ضـــلَّ جـــازعُ ولـــيس ُيَرّجـــ 

ــــشاّقهم ــــامَم ل ــــاس اِحل ــــِرَم الن ــــو ُح  ول
  يف املـــوت واقـــعُ ومـــا صـــربوا والـــّصُرب 
ــــال( ــــّز ف ــــءٌ يشتع  )ا عــــىل األرض باقًي
ــــــونَ   ــــــاُل واألهل ــــــا امل ــــــعُ وم   إال ودائ
  :)١(»أخالق املهذب الكريم«ان قصيدة بعنو − ٢

ــــــِه مفــــــاخُر ــــــِد ُتْعلي ــآثُره هُ ربُّ املحامي ــى م ــضِل ال َتفن  وصــاحُب الف
ـــًد ـــى اخلـــَري متجي ـــن بغ ـــهاوم ــــُه جمــــًد  خلالِق ــــرُ اُينِْل ــــوي رسائ ــــام تن  ه ب

ـــهُ  ت منافُِع ـــــدنيا أواِرصُ  وأفـــضل اخلـــري مـــا شـــمَّ ـــــديَن وال ـــــُد ال  هتؤي
ــب ــنفس يف ِش ــذي ال ـــاِهرُ  ِعحــقٌّ صــفيٌّ يغ ـــل ب ـــيضُء العقَّ ـــوٌر ســـنيٌّ ُي  هن
ــسَتجىل حقاِئُقــه ــربِّ ُت ــب ال ــن كوك  ه أزاهـــرُ ّىل مـــن ســـدرِة املنتهـــى ُجتـــ م
    

 هُ  نـاُرض بتقويُم ُخلق وغصُن القلـ وإن أبقــــى مجيــــٍل أنــــت صــــانعهُ 
 ه كــــٍرب منــــُه مظــــاهرُ تبــــُد عــــىل فاخللق كالطفل ما يرضعُه ُمرضعهُ 

ــواهرُ  نَّ العلم يف صغٍروقد قىض الرشُد أ ــه ج ــز يف األرض حتكي  هال كن
ــاُرص  يقـــــوده يف ســـــبيل ال حييـــــد بـــــِه ــروح ن ــُل ال  هعــن اهلــدى ودلي
ــذٍر ــب يف ح ــساد القل ــن ف ــصونُه م اٍع حتــــاذرُ  ي  هوالقلــــُب أفــــسُد خــــدَّ
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ـــه ـــصاُن ب ـــم ي ـــزُّ يف عل ـــذخُر الع  هكــم وقــى الــشيخ مــن ُذٍل ذخــائرُ و وي
 ه اإلفــــالك خــــاطرُ ويعــــتيل ذروَة ىص بنــور هــدىض األقـَريـدنو لــه الغــ

ـــت مـــشاهُدهُ  ـــذكر األمـــر إن غاب ــايض وحــاُرض  وي ــده امل ــستوي عن  هوي
      

ــــهُ  ــــسامي خالئق ــــف األدُب ال  هُ  عنـاُرص ففتجذُب الروَح من لطـ يلطِّ
 هواالك خـــصٌم وذاك احلـــبُّ قـــاهرُ  السالم وكم اخلصَم يف حّبويقهرُ 

ــام  ســوى رشــٍدايفً مــا ســلَّ يف حربــه ســ ــن ُك ــل شــاهرُ أن جــاَءه م  هة اجله
ــــائَس ــــسعُد الب ــــسكَنيوُي ــــ امل ـــُه عنـــد مـــسِّ الـــرض ذاكـــرُ  ه نائُل  هوربُّ

ــــ  احلــرام وال عــن َحمْــرٍم كــّفيكــفُّ  ــــُل طرًف ــــايمي ــــٍب ُخي  هامرُ  إىل ري
ــــرُ   بإحكــام احلكــيم ولــو الــرسوَريــرى ــــقْت مرائ ــــُه باألســــى ُش  هَرأيت
ــــِه وحــــاجرُ  ا هـــمُّ الـــورى كرًمـــ يف صـــدرههيـــيمُ   هكــــأنَّام الــــصدر وادي
 ه?مــاُن وهــل ترجــى غــوادرُ هــو الّز يــرى فيــه مــن ذنــٍب ســوى أمــٍل وال

ُن الـــــصُرب منـــــُه كـــــل نائبـــــٍة ــُل اجل ُهيـــــوِّ ــَروحيم ــامرُ م  ه إن هاجــت جم
ت أ والــصرب للمتقــي حلــُو املـــذاق وإن ـــــمـــــرَّ ـــــو أواخـــــرُ وائُل  هه حتل
    

  منهــا مــصادُرهُ  فقــْلا خــًريرأيــَت ن فـــإ العلـــوِم آداِبهـــذي خالصـــُة
ـــــادرُ   لـــه النفـــوِس ســـاٍع لتهـــذيِبفكـــلُّ  ـــــه ق ـــــدٌر إىل اآلن مل يعلم  هق

ــُر ا العـــىل رشًفـــوشـــأنُه قـــد عـــال أوج ــاَقوذك ــَرشه ف ــاطرُ  ن ــب ع  ه الطي
ـــّل  الــسحر يقــصدهبيــُت القــصيِد لــرّب ـــه دارَ يف ك ـــّى علي ـــاعرُ  معن  ه ش
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ــــُل ُع يف هـذا الفـضاء فمـنكالبدر يـسط ــــادَ يمي ــــِه ع ــــُه إلي ــــاظرُ  عن  ه ن
 هوأيُّ رصٍح غـــــدا فيهـــــا ُيفـــــاخرُ ا مفتخـًريف األرضاهلـدىيل رصوحُيع

ـــساكرُ   العلــم يف رشــٍد بــالرأي جــيَشيقــودُ  ـــصوٌر ع ـــم من ـــد العل  هوقائ
ــا ـــواترُ  فينتــيض مــن مــوايض العــزم بارقه ـــه ب ـــزم حتمي  هوصـــاحُب الع

ــ  الــالـذي مـن حلنـه طـرُبزاُزهو اهل ــابرُ ـ ــزت من  هنادي ويف ســحره اهت
ــــدّ  رشــاد مرشــدها يف إوهبجــُة األرِض ــــر يف ال ــــرُ نيا وآذا أول األم  هخ

    
  :)١(»اة اإليامنمناج « :ة بعنوانقصيد− ٣

ـــ ـــادَع إن أصـــبَحال ب ــــــــإّينرّيب  شـــهيد هواك ــــــــا ف ــــــــائٌم بعالك   ه
ــاملوُت ــك حياتُ ف ــى في ــن ابتغ ــا فم ـــّق ن ـــاح ـــذي هيواك ـــو ال ـــاة ه   احلي

ــــوس فكلُّ واجلــــسُم ــــٌد للنف ــــ قي ــوى انحــالًال ان ــي نهن ــلَّ  ك ــاح   محاك
  ثناكــامـن ذا الـذي يقـيض فـروَض   الــورىقطــَب األكــواِن يــايــا بــارَئ

ــ ــسامء قدِس ــذي ب ــت ال ــ ك ســاكٌنأن ــيض قلًب ــل ترت ــكناكااه ــى س   طغ
ـــانظْر ـــف ـــامئك راًمح ـــن س ـــي م ــــًد ا إهل ــــوِناعب ــــرومُ  ال لع   ســــواكا ي

ـــٍل ن لُه من شـمس رشـدك مـا أتـىوأب ـــن باط ـــُعم ـــبيَل  يتب ـــداكا س   ه
ــه روَحفــِضوا ـــ ا قدســك ظــاهًر علي   رضـــاه رضـــاكااواخلـــق لـــه قلًب

ــــَب  جـــل مـــن ال تعـــد ألا ذنوًبـــواغفـــْر ــــدى عجي ــــه أب ــــداكابدمائ   ف
 ناكا لـــــسنـــــوُر اهلدايـــــة مظهـــــرٌ   مل يكــــن بــــدٌء لــــه وحيــــٌدابــــنٌ 
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ــا عــن إل حيــّل الكــامشــخُص ــــاِن دراكن ــــا ك ــــدٍّ م ــــن ن ــــُه إالَّ  م ــــا ل  ك
 ه مرآكـــا الـــورى وظهـــورُ خلـــَق هه مــن جــوِد الوجــود وجــودُ روُح 

  مـــن نعامكـــاشـــاءَ هـــدى لنـــا مـــاأ ال للمــــ واهلدايــــَة جــــىلَّ القداســــَة
ـــ ةة أبدّيـــــــــة حمّبــــــــأوىل العــــــــدا ـــرشيرُ حّت ـــدا ال ـــاى غ ـــه مالك   في

ـــــارةٌ  ـــــه كف ـــــيم ســـــامكااجمـــــًد ضـــــمنت ملعـــــرش دين ـــــد يف نع   ختل
  الزحـــام لواكـــاهم يـــوَمإذ ضـــمّ   مــا رهبــوا الــردىقــوٌم لنــرص احلــّق

ـــــصاُر ـــــن اهللا مـــــن أأن  أن يـــدحروا الـــبطالن واإلرشاكـــا يامهنـــــم دي
ــسيوفُ  ــاُتف ــدتهم آي ــك إن ب ـــ  وحي   الكـــافرين دراكـــات جيـــوُشوّل
ـــاُل ـــوب آ إ حـــرٍبأبط ـــح لقل ــم إرشا. ن تُل ــت هل ــرشى كان ــاد ال ــاس  ك
ـــ طفئــت قــرم يف الــوغى إن أمــن كــّل ـــدحت عزيمُت ـــاه لظـــًى ق   وعراك

ــْل  ــق ــاَل لّل ــر ط ــفاهةذي يف الكف   عالكـــا العـــّيلِ رص فهـــا ســـيُفأقـــ  س
ـــّدِع أنَّ النّ إ ـــن ت ـــايض فق ـــى الق ــــه أ ْله ــــذي بخالف ــــن ذا ال ــــام  فتاك

ـــــاهَروكـــــأّن  ســواطٌع أحكــام الكتــابفــشموُس ـــــاهـــــا أ نور ب  عامك
  ُرساكـاَت مع البـدور فمـن يـصدُّ ـ. ـك قـــد رسيـــ إّنـــجيـــُلا اإلنيـــا أّهيـــ

 أعـــالم مـــن ذا طـــاول األفالكـــا. الـقد نرشت لكاألفالكوعىل ذرى
ـــــك عاضـــــد يمناكـــــااأبـــــًد  فــــإن دينــــك ظــــافٌرأبــــرش أخــــّي   وربُّ

 مـــرض يـــشابه أن يكـــون حكاكـــا ودع الكفـــــور هيـــــيج يف أحـــــشائه
 قـــد ال يـــساوي أن يكـــون رشاكـــا كــم ســبَّ ربَّ الفــضل مــن يف نعلــه
 واكالفــــالروح تقــــوى هــــذه ســــ ولئن عرا جسم الـونى حكـم الـضنى
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 اكـــا كـــم نجَّ واصـــرب لـــه فالـــصربُ  نَّ لنائــــب فــــوق الثــــرىعَ ال جتــــِز
  هالكـــا جيـــرُّ رى خلـــٌل لعـــرا الـــو ه فـــوق مـــراِد منـــه كـــّللـــو نـــاَل
ــْل  يف عنايـــــة كامـــــل ســـــاَرفالكـــــلُّ   مناكــاييــَت  رضــاه مــا َح فاجع
ـــَفادً ســـع ـــن وق ـــاَة مل ــــلِّ  ملجـــده احلي ــــيف ك ــــؤادُ اٍل ح ــــا والف   هناك

ــــ هُ ه وكتاُبـــــ رساُجـــــِءجـــــا الّرنـــــورُ  ــــذاكامنهاُج ــــام ل ــــن ذا املق  ه م
ـــوره شـــمُسفهنـــاك جمـــُد ـــاة ن  مـــسيحنا مـــن للخـــالص هـــداكا  احلي

 ذا مغناكـــــاّبـــــ فح يقـــــيُماأبـــــًد هنعيُمــــوهنــــاك مغنــــى الفــــائزين
    

  :هــــه وبحوثــــمقاالت: اـــًثــالــث
وعة تناول فيها جممة ت عدّ مقاالت يف جمّال بحوث وقندلفت مرتي لألستاذ 

  :من املوضوعات هي
  :ة املقتطف جملّ − ١

, ١٩٠٣, ٢, ك٢٨د  ناموس النشوء يف تقديم العمران, اجلزء األول, املجلّ − 
  .٤٠ − ٣٧ص 

, آذار, ٢٨د زء الثالث, املجلّ , اجل)ةتتمّ (م العمران,  ناموس النشوء يف تقدّ − 
  .٢٢٤ – ٢١٨, ص ١٩٠٣

, ٢٨, اجلزء الثامن, املجلد )ة ملا قبلهتتمّ (م العمران,  ناموس النشوء يف تقدّ − 
  .٢٤ −  ٢٠, ص ١٩٠٤آب, 
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  :ة جملة احلسناء اللبنانيّ − ٢
, ص ١٩١١ة يف العرص القديم, السنة الثالثة, اجلزء التاسع, رسائيليّ  املرأة اإل− 
٤٠٦ – ٣٩٨.  

, ص ١٩١١ة يف العرص القديم, السنة الثالثة, اجلزء العارش, رسائيليّ  املرأة اإل− 
٤٥٣ – ٤٤٦.  
  : )١(ة النعمة جملّ − ٣

  العنوان  الصفحة  اجلزء  املجلد    السنة  
  ة وحاجتنا إليهااجلرائد الدينيّ   ١٨٢ − ١٧٧  ٦  ١  ١٩٠٩ آب ٣١
  االستبداد الصحّي   ٤٤٥ – ٤٤٣  ١٤  ١  ١٩٠٩, ١ ك٣١

  )تتمة (االستبداد الصحّي   ٤٨٥ – ٤٨١  ١٥  ١  ١٩١٠ ,٢ ك١٥
السالم جلاللة إليصابات ملكة   ٥١٣ – ٥٠٧  ١٦  ١  ١٩١٠, ٢ك

  الرومان
  من هم رجال الغد  ٦١١ – ٦٠٧  ١٩  ١  ١٩١٠آذار 
ملحة نظر يف منافع التمدن   ٧٤٩ – ٧٣٩  ٢٣  ١  ١٩١٠أيار 

  الغريب للرشقي وأرضاره 
  قليم يف األمم والتعليمتأثري اإل  ٤٠ −  ٣٠  ١  ٢  ١٩١٠حزيران 

  عقائد األقدمني  ٢٣٥ – ٢٢٥  ٤  ٢  ١٩١٠أيلول 

                                              
ة, ويف العـام الثـاين هلـا غـدت تـصدر  نـصف شـهريّ ١٩٠٩ صدرت املجّلـة يف عامهـا األّول )١(

 .١٩١٠شهرّية منذ شهر حزيران 
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  العنوان  الصفحة  اجلزء  املجلد    السنة  
  ناموس الدور واالنقالب  ٢٨٩ – ٢٨٣  ٥  ٢  ١٩١٠, ١ت
  )تتمة(ناموس الدور واالنقالب  ٣٦١ – ٣٥٥  ٦  ٢  ١٩١٠, ٢ت
  تعليم الرشيعة يف عامل الطبيعة  ٤٤٠ – ٤٣٠  ٧  ٢  ١٩١٠, ١ك

ة, علل الشقاء األحوال اخلارجي  ٢٥٢ – ٥٤٣  ٩  ٢  ١٩١١شباط 
  أم األسباب الطبيعية

  والفضل ما شهدت به األعداء  ٧٠٢ – ٦٩٧  ١١  ٢  ١٩١١نيسان 
  املواقع اجلغرافية وقوة املاملك  ٧١ −  ٦٤  ١  ٣  ١٩١١حزيران 

املواقع اجلغرافية وقوة املاملك   ٢١٨ – ٢١١  ٣  ٣  ١٩١١آب 
  )تتمة(

  عنِعم الِعلم يف تقدم االجتام  ٣٢٩ – ٣٢١  ٤  ٣  ١٩١١أيلول 
رسائيلية يف العرص املرأة اإل  ٢٩١ – ٢٨٢  ٤  ٣  ١٩١١أيلول 

  القديم
رسائيلية يف العرص املرأة اإل  ٤١٤ – ٤٠٧  ٥  ٣  ١٩١١, ١ت

  )تتمة(القديم 
  ديانة الفلسطينيني القدماء  ٤٦٥−  ٤٦٠  ٦  ٣  ١٩١١, ٢ت
   التارخييةمراقي الطّب   ٥٠٢ – ٤٩٥  ٦  ٣  ١٩١١, ٢ت
م االجتامع ِعلم يف تقدّ نِعم ال  ٥٦٣ – ٥٥٧  ٧  ٣  ١٩١١, ٢ك

  )تتمة(
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  العنوان  الصفحة  اجلزء  املجلد    السنة  
مني وجموس بيت قدماء املنجّ   ٥٧٧ – ٥٦٧  ٧  ٣  ١٩١١, ١ك

  حلم
  لفتداملرحوم بطرس قن  ٤٨٢ – ٤٦٩  ٨  ٣  ١٩١١, ٢ك

  )ةتتمّ (مراقي الطب التارخيية   ٨٤٠ – ٨٣٠  ١٠  ٣  ١٩١٢آذار, 
  )١(ت ديانة العربانيني كيف ترقّ   ٨٤٢ – ٨٤٠  ١٠  ٣  ١٩١٢آذار, 

  )٢(ت ديانة العربانيني كيف ترقّ   ٩٠٤ – ٩٠١  ١١  ٣  ١٩١٢نيسان, 
  العلم يقود إىل السلم  ١٠٢٢− ١٠١٥  ١٢  ٣  ١٩١٢أيار, 

احتياط األمريكيني لعواقب   ٣٥ −  ٢٥  ١  ٤  ١٩١٢حزيران, 
  اختالطها باملهاجرين

ن الغرب للرشق  متدّ منافع  ١١٩ – ١١٥  ٢  ٤  ١٩١٢متوز, 
  ارهوأرض

  فلسفة اجلغرافيا  ٢٠٦ – ١٩٧  ٣  ٤  ١٩١٢آب, 
  )٣(ت ديانة العربانيني كيف ترقّ   ٣٠٩ – ٢٩٧  ٤  ٤  ١٩١٢أيلول, 

  ذبائح الفلسطينيني األقدمني  ٦٤٨ – ٦٤٧  ٨  ٤  ١٩١٢, ٢ك
 منها لتُظهر املوضوعات التي شغلت تفكري األستاذ قندلفت, اوقد اخرتنا بعًض 

  .توآثرنا نقلها كام وردت يف املجال
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ـة ودمشق احلّق القوُل    )*( يف سوريَّ
  من قلم جناب مرتي أفندي قندلفت

  

 ونحن نسكن ,كيف ُننَفى يا قومي من نسبة اجلهل وُنعَفى من تبعة القصور
هم وفضلهم وقد  نرفع مقامهم بذكر جدّ ,دينا اجلدود ونرتاح إىل الغرور وما ُجت للذّل 

 علينا بعض ما روى من مذامنا صاحب  وملَ شقَّ ,خفضنا من شأهنم بخمولنا وكسلنا
منا من مقالِه خلوص  وعلّ ,ةة الوطنيّ  املحبّ  وقد تبيَّنا منه حمَض ,)نيأخالق الدمشقيّ (

ٌة للنصح نافرٌة عن أهلِه, وإِينِّ  مستثقلّ  النفوس كام قيَل  فال غرو أنّ ?ةصح والنيّ النّ 
أفال , ا رضوريً استطرادً  تلك املقالة الكم أنتم يا صحبي إنكار املشهور املذكور يف

 فإن  وغريًة?اة معرفًة وإلفًة وإقدامً  غرينا يف عرصنا أساتذة ونحن هلم تالمذنفطن أنّ 
كرونأبيتُ    .م إالَّ املكابرة فهاكم الذكرى إن كنتم تذَّ

ة واملعارف يف اقتصارنا عىل العلوم اللغويّ ) ١(أما قصورنا يف املعرفة فهو 
  .تحصيليف نقص طرق ال) ٢. (ةالدينيّ 

 فيرصف , ليس عندنا لغري النحو ونحوِه من الفنون سوقنّ فهو أ لا األوّ أمّ 
 يطوي بطون و بني زيد وعمرا ويقيض العمر قاضيً ا السنني يف الترصيف,الطالُب منّ 

                                              
 .٢٠٦ −   ٢٠٤, ص ١, ج٤, مج١٨٧٩املقتطف,  )*(
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 فال بدع أن يعتلَّ يف تلك ,األسفار استقصاء املذاهب الشاردة واألحكام الباردة
  فيعز عالجُه حتى إذا جدّ , هاتيك التضليالت ويضل رشدُه يف,التعليالت مزاجهُ 

  فينا غري هذا البياّين واملنطقّي  إنّ :وإن قيل. دمه وبرد نال نعت النحوي املعلوم
  العلمُ : قلت.والفقيه واملحّدث والشاعر إىل اآلخر وأكثرهم خدمة العلم للدين

 هذا  إنّ ,ورة فليس بالثاين غنًى عن األول رض, األديان األبدان وعلمُ علامن علمُ 
. رضوري لعمران البالد وحياة العباد يف وجودهم وفالحتهم وصناعتهم وجتارهتم

 حلفظ ا رضوريً  إذا كان الطّب : أجيب, إنام املراد بعلم األبدان هذا الطّب :وإن قيل
 رضورية هلا من أخرى قد احلياة من جهة فالفالحة والصناعة والتجارة أسباٌب 

 ,نَّاها إالَّ واسطة الفهمن تبغة إوما اللّ .  اإلطالقل وجازخلت هذه حتت األوّ 
 وقد وجدت عند األول قبل قوانينها ,ن واملتمدّ والتعبري قد يستوي فيها الوحّيش 

 بديه ونظموا ,موا بفصيح العربية عىل بداوهتماجلاهلية تكلّ يف  فالعرُب . عند الثاين
اهلية إالَّ أنَّا هم يف اجل ساويناغة فإذا مل يكن لنا غري علم اللّ ,تهمالقريض عىل مهجيّ 

غة فيشرتط فيه ل يف اللّ  من رام التوغّ عىل أنّ . نحّصل بالتكليف ما حصل هلم بالطبع
 يف تأليف كتاب ا عامً ٣٠أن يكون لرّد ضائع أو استخراج كنـز جديد ال كمن قىض 

 نباع هبا  والفهذه العلوم وحدها ال تغنينا يف جيلنا فتيًال . يف املضاف واملضاف إليه
ة أسس الصناعة والزراعة ة والرياضيّ رشوى نقري فهذا عرص العلوم الطبيعيّ 

اذ هذه الفنون اليوم من فام يمنعنا يا أبناء الرشق اّخت . والتجارة واالكتشافات
 ? وملَ ال نقتفي آثار العباسيني واألندلسيني?ا يف الِقدم وقد أخذوها منّ ,الغربيني
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كرنا  فهّال ادّ ,نها العلوم النافعة واملعارف اجلليلةندرس لغات الغرب ونرتجم م
يل وابن سينا وغريهم اجلم أسالفنا فالسفة دهرهم وقهارمة العلم كابن رشد والغزا

 وإن كان األوربيون قد استضافوا يف قروهنم املظلمة بأنوار معارف العرب الغفري?
 فلَم نستنكف ;يق عم فّج حني كان شباهنم يتناطرون إىل األندلس للعلم من كّل 

نحن اسرتداد بضاعتنا رابحًة فنشيد لطالّب معارفهم املدارس ونستجلب هلا إذا لزم 
ميهم الراسخني كام فعل اخللفاء يف بغداد وتفعل دولتنا العلية يف مدارسها من معلّ 

 ضالَّة املؤمن يأخذها  وكيف نقيم عىل التعّصب ونحن نفخر بقولنا احلكمة?ةاخلاّص 
 ,تنا فكثريون من جهابذة أمّ وال حتسبوا يف الكالم بدعة أو فضوًال  حيث جيدها?

  ينادون هذا النداء مستندين إىل حجج الرشيعة وأدّلة ,كالوزير خري الدين باشا
أنُه ملا أشار سلامن «مة أقوم املسالك فقد نقل هذا الوزير السامي املقام يف مقدّ . العقل

خندق حني وا مدهنم بقادة الفرس أن يطو عبأنّ ) (عىل رسول اهللا ) (الفاريس 
 ابرأيه فحفر خندقً ) (, أخذ رسول اهللا قاء من هجومه عليهمارصهم العدو اتّ حي

 وقد قال سيدنا عيلّ .  للمسلمنياللمدينة يف غزوة األحزاب عمل فيِه بنفسِه ترغيبً 
  .» ال تنظر إىل من قال وانظر إىل ما قال:م اهللا وجههكرّ 

 ال نأخذه يف مدارس اغالبً اذ العلم يف مدينتنا فهو أّنا اّخت ا قصور وسيلة أمّ 
 فعندنا من طلبة , جيل أمر وشأن املتمدنني يف كّل ة اقتضاء الرتتيب يف كّل قانونيّ 

يقصد كلٌّ أستاذُه يف دارِه أو معبِدِه متأّبط ) وضةبرواية صاحب الرّ  (٧٠٠العلم 
رة فيها أسباب املدارس املتوفّ فلو شيدت . الِقَمطر يبذل ماء الوجه يف السؤال
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يف بريوت وغريها  ات عىل مالت فيها اجلمعيّ  وتشكّ ,الرتتيب وإحكام النظام
 يف طلب العلم الزداد اة ُيدعى إليها القوم ترغيبً ة واِخلَطب األدبيّ للمحاورات العلميّ 
هبا ملا يرتتب عىل النظام من سع نطاق املعارف عند طّال  واتّ ,هبا عدد الدارسني

ليل  قنا عّام فإن فعلتم يا أهييل أصبحت شامُ . لنجاح وتبادل األفكار من الفوائدا
هد لكم بفرط هد فيكم من االستعداد وُش  ملا عُ تضارع أو تفوق غريها يف سورّية

 هّن ذلك الذكور, فتعليُم اإلناث ما دمنَ  ولسنا نخصُّ يف ,كاء وعظمة النجابةالذّ 
 فنقيصتنا يف , الذكرين حظّ ذيب والتهذيب مثُل  ولألنثى يف الته,املربيّات أهمُّ 

  . يف هذه األيام النقائص عىل ما تقول جريدة سوريةإمهاهلنَّ العلوم من أكرب
 وال ,لفتنا فهي إنَّا ال نميل يف الغالب لغري املالهي يف االجتامعوأما الشائبة يف أ

ا صاحبة  املرء منّ  فإذا لقي,نلتقي إالَّ لرصف العمر يف باطل الكالم وسَفه احلديث
س دار باجلّال  وإذا ما التأم النادي ,ة مقالة وعىل التحيّ ,بنى لُه عىل التسليم مقامة

 يتداولون يف ,بينهم حديث الكاس واملطاعم واملطارف السيام القطائف والكنائف
 وما خرج عن ذلك فهو الوقيعة والنميمة ,كامالت هذه املرذلة ونقائص تلك املأدبة

 كّال فال ,ةة واجللسات املفيدة الوطنيّ ات العلميّ هذا يا قومي بدل اجلمعيّ أف. والقذف
رقَّة حديثكم وال انخفاض جناحكم وال لطف أنسكم تكمل تلك النقيصة إالّ أن 

  .اتزيدها نقصانً 
ا يف غريتنا عىل مصلحة الوطن وإعالء شأنِه فمعظم املالم عىل كربائنا وأمّ 

 عىل إصالِحه ملا هلم من نفوذ ة املسؤولون أوًال رعيّ  فهم من ال,ووجهائنا وأغنيائنا
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بوهم يف كّل  هلم ما عليهم من املحبّ فلو أنّ . الكلمة وسعة الثراء  ة لبني جلدهتم هلذَّ
م ولو أّهن . ة وما يغنون إال أنفسهم مادّ  وأغنوهم يف كّل , معرفةفوهم يف كّل  وثقّ ,فنّ 

وتكاثفوا ء املفاسد وجلب املحامد نوا يف درأصغوا إىل مشورة مدحتنا اهلامم وتعاو
ة لرأينا اليوم لولداننا  ة والعامَّ عىل نرش املعارف وتعميم املبادئ النافعة بني اخلاصَّ

كتنفها مة وملا رأيت حتى الساعة ديارنا توفتياتنا ليس عرشًة بل مئة من املكاتب املنظ
ات الهني يف ذّ وا أسفي يؤثرون مصلحة ال  األكثرين منهمولكنّ . الكنف واألقذار

يتخذون ,  فهمهم توسيع املزارع وإقامة القصور ,هواهم يبتغون عرض احلياة الدنيا
 وال تغُررك من أحدهم السكينة والتديُّن وقد نصب , وأمواهلم دوًال عباد اهللا خوًال 

 فهو ,إرشاكُه الصطياد الدنيا وأكل األموال والودائع واألمانات واألرامل واليتامى
  :اعركام قال الش

  فـــــإذا مـــــررَت بـــــِه ركـــــْع        ذئــــــــٌب تــــــــراُه مــــــــصّليًا  
  مـــــــا للفريـــــــسة ال تقـــــــعْ  يــــــــدعو وجــــــــلُّ دعائــــــــِه

ـــــال   ـــــا ذا الع ـــــا ي ـــــل هب ــــــصدعْ عّج ــــــد ان ــــــؤاد ق   إّن الف
 لريبة اجلأت إليِه احلال دفعً هذا ما جال يف البال وأ. ا يرعوونفيا ليتهم كانو

اذها  وقد كان احلقيق بنا اّخت , من مقالة الدكتور يف أخالقهمقوٍم دمشقيني أوجسوها
 والذلَّة إىل مقام املجد فط من حطَّة اخلسخلمولنا وذهولنا حتملنا عىل النشاموعظًة 

ة باجلّد واإلقدام واالّحت    .الماد باحلكمة والّس والعزَّ
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  )*(توما َرْيت وإسعاد املجرمني
  

إسعاد (تمتها إىل عزمنا عىل إحلاقها بت) سابقة( سبقت منا اإلشارة يف مقالة
وقد انرصف اهلمُّ مذ ذلك احلني إىل مسائل أخرى مل تكن يف الباب حتى ). املجرمني

اء األكارم يف حديٍث عن منافع التاريخ قال ياٍم قليلة كالٌم من أحد األلبّ وقع إلينا أل
من أبواب التاريخ هو تراجم مشاهري إنَّ أشدَّ ما أرى بالدنا يف حاجٍة إليه اليوم «: فيه

األرض الذين قاموا يف خمتلف البلدان فرفعوا منار اإلنسانية يف كشف حقيقٍة أو 
هنا إىل إنجاز ما وعدنا بِه يف تلك املقالة  ونبّ ,تناقول مهّ هنض هذا الأف» إصالح حال

  : حال من اإلمهالا هو خٌري عىل كّل  وقلن,آسفني عىل اإلمهال
 السجون وهم وراَء تلك  أمر النجاح يف إصالح حال سكان منمهام يكن

األسوار فال يزالون يف حاجٍة إىل ذرائع توصلهم بام انقطع من ثقة الناس هبم بعد 
 اقً  يف النشاط متشوّ اجني وينطلق معُه األمل حمتدمً  نعم ينطلق الّس ,قضاء أيام العقاب

 لُه  والبوليس واقٌف ,رضًة عنه ولكنُه متى شاهد الوجوه منقبضة منُه مع,إىل العمل
ِه فَأحِر بتلك   إىل مواقف احلال أن تعيَدهباملرصاد حيّذر القوم من أمرِه وينذرهم برشِّ

  .اليأس
كان يف مقّدمة الذين نبهتهم األقدار إىل هذا البؤس الشديد ووطنوا النفس عىل 

                                              
 .٦٤٠ – ٦٣٥, ص٧, ج٢٧, مج١٩٠٢املقتطف,  )*(
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اع مانشسرت املساكني, نرصم من صنَّ توما َرْيت رجل قام يف أوائل القرن امل دفعِه وتالفيهِ 
  . يعزُّ فيِه املثيل كام سرتىاواندفع يف ذلك املسعى اجلليل اندفاعً 

 وال من أهل الوجاهة يف هيئة ,جل من ذوي اخلطط واملراتبمل يكن هذا الرّ 
 إنام كانت سعتُه يف قلٍب يسع باليا ,االجتامع أو من أرباب الثروة فتبلغُه املرام

وما نشأ من عشاق الصحف واألسفار .  ذليلٍ ب بكّل السجني املسكني وصدٍر رح
 جمّرد حشو وال َألَِف معاهد العلم أو وقف يف مشاهد العرفان مما يدلُّك عىل أنّ 

الدماغ بقضايا معدودة من العلوم ال تكفل للدارس ترقي نفسِه مراقي الكامالت 
ُه فبلغت طورها  رضع من أمِه لبان الصالح واإلحسان غذيت بِه نفس إنّام ,ةاإلنسانيّ 
  .امءة والنّ من القوّ 

مان فُألقي إىل أيدي الزّ , ا وحيدً ادتِه الصاحلة ُترك صبي إالّ أنُه بعد وفاة وال
ا لقي ـّ ومل. ُألعوبَة ترصفُه حدثاُنه كالكرة أمام الصوجلان حتى ذاق منها احللَو واملرّ 

 تعد نفسُه تطيق تلك من عرشائِه الصنَّاع ما يعهد فيهم من أحوال السفالة والّرش مل
 حتى هاجت يف , فتنبَّه ما كمن فيها من بذار تلك الرتبية الصاحلة القديمة,املوبقات

َب ,صدرِه هوائج النخوة ورشف الذات  عن مسالك أولئك الرفاق وعدل إىل  فتنكَّ
  .الحلقاء أهل األدب والّص 

ه دخل صانعً ا بلغَ ـّ ومل ة شلينات يف  يف أحد مسابك مانشسرت بأجرة مخسا أشدَّ
 ومصارعة ا كان من شبان النبات والنزاهة واإلقدام أبت نفسُه إالَّ اجلدّ ـّ  ومل,األسبوع

ل عليهِ األيّ    .ام حتى أصبح يف ذلك املسبك املقدم املعوَّ
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وأول غرض مالت نفسُه النبيلة إليِه إسعاد أهل اجلرائم والذنوب ومعاونتهم 
 وأقرهبا إىل املستحيل وأشدُّ طامع مناًال عىل وجود العمل الرشيف وذلك من أبعد امل

ى لُه ة سجنِه ال يتأتّ  املجرم حني انتهاء مدّ فإنّ . ما حيمل النفس عىل اليأس والقنوط
العود إىل حملِه السابق إالَّ يف النادر وذلك ملا قام يف نفوس مستخدميِه من اعتقاد 

لكن احلازم اهلامم ال يزيدُه بعد  و, عامَّ زادُه السجن من رذائلهِ رسوخ الرشِّ فيِه فضًال 
  . بدل اإلحجامااملطَّلب إالَّ إقدامً 

وكانت فاحتة أعاملِه اخلرييَّة يف إسعاد املجرمني أن أتى املسبك ذات يوم رجل 
 إالَّ أنُه يف ال َرْيت عنُه مل يكن يعلم من أمرِه شيئً ئِ ا ُس ـّ ومل,كان قد أخذ ببعض اجلرائم

 الرجل أبدى يف غري أنّ .  حالِه فتحقَّق الشبهة فيه طلعَ خالل ساعات العمل استطلعَ 
 إىل سابق  ووعد بدموع احلزن أالَّ يعودَ ,حكاية حالِه أصدق عالئم الندامة واألسف

ِه وأن يمحوَ   َرْيت الواقع إىل أرباب فنقَل .  ما لطَّخ بِه من آثار اخلزي والعاررشِّ
روا تثبيتُه  ضامنًة عىل دوام استااملسبك ووضع عرشين جنيهً  قامتِِه يف االستقبال فقرَّ

  .يف املعمل
ني بينهم ك اليوم مل يكن ذلك الشقيُّ املسكذلغداة ا ُعدَّ العّامل ـّ غري أنُه مل

 فُأرسل إىل مبيتِه رسوٌل فلم جيدُه , إرجاعِه إىل املعمل قرارَ وذلك ألنُه مل يكن قد بلَغه
وبعد أن علم َرْيت .  عرض األرضهه يفقد حزم أمتعتُه وراح هييم عىل وجإذ كان 

 ة أميال من مانشسرت وشاهَده فأدركُه عىل أمد عدّ ,بوجهة انطالِقه انطلق يعدو وراَءهُ 
 عىل قارعة الطريق منكرس القلب كئيب النفس كاسف البال منقطع األمل اجالًس 
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ه بقرار إرجاعه إىل عملِه,من دنياهُ  اش  فانتعشت قواُه وع, فرفعُه بيمينِِه وبرشَّ
 ودخال إىل املعمل وقد برهنت األيام عىل صدق وعدِه وخلوص ا فعادا معً ,رجاؤهُ 

  .توبتِه وندامتهِ 
دت عزائمُه يف مسعاُه الكريم وأيدت لُه ما  ت آمال َرْيت وشدَّ فهذه احلادثة قوَّ
تفعل املؤاساة واالنعطاف يف انتشال أمثال هذا املجرم من أعامق التعاسة والذل إىل 

 من اخلطأ الفاضح قطع األمل من  إنّ :وكان يقول. ل وبحبوحة األملساحة العم
عي الصالح أن يمدَّ إليهم  األخلق بكلِّ من يدّ وأنّ . ارتداد هؤالء البائسني التعساء

 ويأخذهم بأسباب الشفقة واحلنان حتى يعودوا إىل ميدان ,يمني املعونة واإلسعاد
ملسائل حتوم عىل خاطِرِه وجتول يف وما زالت هذه ا. النشاط والراحة واالطمئنان

  .صدرِه حتى صارت غرض حياتِِه األقىص
 الدخول إىل املجرمني  فكان يطلب أوًال , يف جوار أحد السجوناان ساكنً وك

, وبعد أن لبث عىل ذلك زمنً   أن افاقً  غري يسري بلغُه اتّ افلم يكن ينال إالَّ الصدَّ والردَّ
ا  وُأذن لُه ,ط لُه يف إدراك مبتغاهُ  فتوّس ,ب يف السجنوالد أحد زمالئِه يف املسبك بوَّ

 لُه ؤذنُ ه مل يكن يُ عىل أنّ . ة أيام األحاديف مالزمة احلضور إىل إحدى احلفالت الدينيّ 
ر صرب ا ولكنُه صرب عىل مضض االنتظ,إىل تلك الساعة يف أن ينفرد بأحد املساجني

  .الكرام
 اآلحاد استوقفُه اخلادم الدينيُّ مدير  من أياما من السجن يومً اوبينام كان عائدً 

 ألحد السجناء الذين انتهت مدة عقاهبم وهم يف ذلك االجتامع وطلب منُه عمًال 
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مزيد الرغبة يف العمل, فأجابُه ريت باإلجياب ووعدُه ببذل املجهود يف ما سأل ونال 
  . لذلك البائس الذليلعمًال 

 , شاء من املجرمنيوحمادثة أيٍّ  الدخول إىل السجون فأباح لُه احلاكم حينئذٍ 
 أدلَّة افأخذ ريت يبذل هلم النصح واإلرشاد ويراسل أهاليهم يف منازهلم مبدي 

د مالقاهتم ويعود وكان يرتقَّب املتّ . الصداقة واإلحسان همني يوم انطالقهم ويتعمَّ
 ثم ,يَّةهبم إىل منازهلم ويردُّهم إىل عياهلم وحيسن إليهم بام استطاع من أجرتِه اليوم

  .يسعى جهدُه يف أن يقودهم إىل أبواب العمل وسبل الرزق احلالل
ُه اكتسب ثقة أصحاب األعامل ـّ ومل تكن مساعيِه ختيب يف غالب األمر ألن

 فكانوا يلبُّون طلبُه باستخدام من يشاء من املجرمني ,بأمانتِه وصدقِه وحكمتهِ 
ة حني ملجموعة من أجورِه األسبوعيّ ين حتى أنُه كان يبذل الضامنات املالية ااملرتدّ 

  .االقتضاء
 بام ا جمتهدً ولبث بضعة أعوام عىل هذا املسعى وهو ال يفارق مسبكُه عامًال 

 استطاع من اهلدوء وتواضع النفس يتحامى االشتهار واالفتخار حتى وجد أعامًال 
  .ملئات من أولئك املجرمني البائسني

ة عقابِه يف األشغال  أن قىض مدّ  أحد املجرمني بعدحكى أصدقاؤه عنُه أنّ 
الشاقَّة ُأطلق رساحُه وأصحبُه أحد القسوس برقيم توصية وأعيد إىل مانشسرت فلم 

اُه إىل عمل  َريت سعى فرقّ  سوى الكناسة يف الطريق ولكنّ  لُه عمًال ُيصب أوًال 
 وبعد أن أبدى من حسن املسلك ما أبدى أدخلُه بعض مدارس ,مصلح يف الطريق
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م والتحصيل ما أهلَُّه إىل رتبة ريها فأظهر من مناقب املروءة والرغبة يف التعلّ الليل وغ
 م حتى نال لدى رئيس املدرسة أحسن احلظوى وااللتفات وما زال يرقى باجلدّ معلّ 

  .اواإلقدام حتى سيم قسيًس 
 مالت إليه اوبعد أن قام ريت  عىل مثل هذه املفاخر واملآثر الكريمة أعوامً 

 ,ة ذكرُه يف املجالس والتقريرات الرسميّ ملكانات العليا من احلكام ودارَ أبصار ذوي ا
ولكي أظهر ... «: قولهُ ) حال املجرمني(ومما جاَء عنُه ألحدهم يف تقرير سنوي عن 

احلدَّ الذي بلغُه إحسان هذا الرجل الصالح املسكني والنجاح التي تكلَّلت بِه 
أصلحهم من املجرمني بفضلِه وإحسانِه عن ُه مل ينقص متوسط من ـّ مساعيِه أقرر أن

 أن نرى تلك الثقة التي فاز هبا ا ومما يثري اخلاطر هبجة وحبورً ,ستة وتسعني يف املئة
هذا اإلنسان من قبل املجرمني األشقياء ومل تكن إالّ جزاء أسلوبِه الصالح الساذج 

  .»خار ما يشوُبه من شوائب العجب واملّن واالفت العاري عن كّل األبوّي 
 بل إنُه كان ,ومل تقَرص  مساعيِه عىل وجود األعامل ألولئك األذالَّء املساكني

ي بني  أو يسعى يف اكتتاب ّرس , ما نالت يدُه من املاليقرض من مل يصب عمًال 
 فبلغ عدد من ,بعض أصدقائِه مساعدة لبعضهم عىل النزوح وطلب األرزاق

بعض هؤالء املجرمني كانوا يبذلون لُه   حتى إنّ ,أنجدهم يف هذا السبيل نحو األلف
ا بتهيئة أعامٍل إلخواهنم أو باكتتاب مايل عىل ما أسلفنا املساعدة يف أعاملِه اخلريية إمّ 

 لُه من بعض أولئك املجرمني النازحني مساعدات مصحوبة وقد كان يردّ . ذكرهُ 
 ما  إنّ :افيه  من ذلك رسالة وجيزة وردتُه من أحدهم يقول,برسائل الشكر واحلّب 
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ك الوالدي وعونك الذي لن أحرزتُه من مطالب النجاح مل يكن أساسُه إالَّ حبّ 
  .إىل آخر ما هناك من عبارات الشكر والوداد.  آثارُه ولن ينسى تذكارهُ متحَي 

ُه ـّ والذي يقيض عىل القارئ بالعجب العجاب من أمر هذا املحسن العظيم أن
 فكان ينهض , هذه األعامل العظيمة الشاغلةمل يكن ينقطع عن عملِه اليومي مع كّل 

بقى لُه ى مل يكن ي حتّ , ليًال ٦ وال يفارقُه قبل الساعة ا صباًح ٥إىل مسبكِه الساعة 
ألجل القيام بتلك األعامل اخلريية سوى ما بقي من ساعات مسائِه وأيام العطلة 

املجرمني,  يعزي املسجونني ويؤايس  فكان ُيشاَهد يف السجون واملالجئ,واآلحاد
 حياتِه  شمُس , حني مالتوبقي عىل عملِه هذا املربور إىل الثالثة والستني من العمر

 من املال وما زاد عن قوتِه اليومي كان ينفقُه يف وجوه اإىل املغيب وهو مل يذخر شيئً 
 بِه العوز والضيق ى كان يف كثري من األيام ُيلمُّ  حتّ ,اخلري عىل ما مرَّ يف سياق الكالم

  . عن معوز يف يومهِ ا إىل غده إمساكً ا فلًس خرَ  يدّ  كان من مبدئه أّال إذ
نكليزية قيمة خدمِه هذه وفضلِه  حالِه أنُه ملا علمت احلكومة اإلومن غرائب

 فرفض ,ا جنيه سنوي ٨٠٠عىل البالد عرضت عليِه رتبة مفتش عىل السجون براتب 
ة اإذا رصُت مأمورً «:  قائًال ااملنصب والتقدمة مجيعً   للحكومة أخشى أن تقعد يب اهلمَّ

ة فال أعود مساعد املجرمني وخليل البائسني   .»عن تلك املهمَّ
ضت هبم وا منُه هذه الشهامة النادرة املثال هن أهل مانشسرت حني رأَ عىل أنّ 

املبلغ إالَّ , ومل يكن  مجعوها باالشرتاكا جنيهً ١٨٢ انويً عواطف الشكر وعينوا له س
ن عرف لُه قدر هذا اجلليل وكان ممّ . قتصدتُه بمساعيِه خزينة البالدعرش العرش مما ا
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 ,)السامري الصالح( كتب عليِه رين فأهدى إليِه رسًام والصنع اجلميل أحد املصوّ 
 , ريت مل يقف عند هذا احلدّ وقد نصب هذا الرسم يف منتدى مانشسرت العام عىل أنّ 

 َهَورد يزور السجون ويتفقد املالجئ  فأخذ يطوف البالد نظريابل ازداد مهة وإقدامً 
وكان من أجّل . قة بمقاصدِه اخلرييةة وسائر األمكنة املتعلّ ومدارس الفقراء الصناعيّ 

 عنهم آفات ب أوالد املساكني ويربيهم عىل العمل الرشيف فريدّ رغائبه أن هيذّ 
بمساعيِه فقامت . البطالة وما جترُه من الباليا والويالت فيقلل بذلك عدد املجرمني

 هذا اإللزام يقني أنّ ,  اى جعل التعليم فيها إلزامي  حتّ امدارس الفقراء ومل يأل جهدً 
  .من أفعل الذرائع يف ختفيف اجلرائم وتقليل الفقر

 القتصاد املجرمني اة وبنوكً وما عدا هذه املدارس فقد أنشأ مدارس صناعيّ 
 للخري سعت قدمُه اُه وجهً وعىل اجلملة فحيثام رأت عين. ومعامل خريية لتشغيلهم

ى بلغ اخلامسة والثامنني فبلغ الضعف منُه تُه حتّ ومل تفرت مهّ . نحوُه ومدَّت إليه يدهُ 
  .١٨٧٥سنة ) نيسان(غاية احلّد وقىض يف الرابع عرش من إبريل 

 الكريم ة يف مثل هذا البطل الغريّي هذا وال نعلم ما يقول أهل األنانيّ 
وال ندري أي ناموس خرق يف رشعهم غري ناموس  , العظيمواملحسن اخلريّي 

 رام سدَّ اُه أناينٌّ أيًض هادم العمران وعار اإلنسانية فلم يبَق إالَّ أن يقولوا لعلّ ) األنانية(
ة هذا األثر يف النفع العام قلنا إن كان ملثل هذه األنانيّ .  بمدح الضمرياعاطفة طمعً 

س هلا من أثٍر غري إماتة العواطف  ولي,ة حمصورة يف الذاتفهي خٌري من أنانيّ 
  ة وتوبيخ الضمري                                                          مرتي قندلفتواإلنسانيّ 
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  )*(يّ االستبداد الصّح 
  

مل يكن يف هذه األيام األخرية أدور عىل األلسنة واألقالم من لفظ 
لوبيلة ملا فيه من آثار الفساد يف البالد  وال أجول يف األحالم من معانيه ا,)االستبداد(
 أن يبقى حديثُه ملء األفواه وموضوعُه عرض الصحف واألسفار باد, وحّق عوال

ى  وحتّ ,لس منُه األفكار وينقش عىل اخلواطر حتى تتمّ ,وعنوان اخلطب واملنابر
 فتنكس أعالمه يف األغوار ,يرضع بغضه أطفال املهاد ويشب عىل عدائه أبناء اجليل

 فتغلب كلمة العدل بني , مجاعةواألنجاد وال ختلد أخباره إال عربة وذكرى يف كّل 
  .األنام إىل أن تقوم الساعة

 عىل نفسه وإن قرب  فيه إّال ى املستبدّ  من االستبداد ال يتعدّ ا هناك نوعً غري أنّ 
 وال رشع فيه يقف عىل , لفرٍد عىل آخر يف ارتكابه إذ ال حّق ,عليه حلول رمسه

 , وال دافع فيه غري احلزم الرشيد والعزم الشديد, العلم السديدإّال   فال قامع له,هأبواب
  . وهو موضوع هذه املقالة,ذلك هو االستبداد الصحّي 

 باحلياة اه مع كونه فطر ولوعً ـّ من أعجب ما يذكر من أحوال ابن آدم أن
 من  مفاجئ ينخلع قلبه ألقّل ا هلوعً ا وخلق جزوعً , عىل حب البقاءاحريًص 

                                              
 – ٤٤٣, ص١٤, ج ١٩٠٩, من السنة األوىل )١٥,  ١٤(نرشت يف جملة النعمة يف اجلزءين  )*(

 .٤٨٥ – ٤٨١, ص ١٥, و ج ٤٤٥
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 عن ا ال يربح معرًض – لذكر املرض وخيال احلامم ا ويطري فؤاده شعاعً ,احلدثان
 ببعضهم هذا اإلمهال ى يبلغَ  حتّ ,قوانني الصحة الضامنة لطيب العيش ولذة احلياة

م يفهمون  كأّهن , ويستسلمون إىل غوائل األدواء,ة البقاءم جيازفون بامدّ  أّهن إىل حدّ 
  .غفال يف مقام احلرص واالحتفاظ ويوصون باإل,األوامر نواهي

 ال فرق بني الكبري ,ة يف غالب األمر عىل السواءي عىل الصحّ والناس يف التعدّ 
ك تكاد ترى اجلرائم  وال بني الرجال والنساء, فإنّ , وال بني الغني والفقري,والصغري

 فتتسلل , كام تقطن كوخ الصعلوك, إىل قصور امللوكة تدّب الصحية عقارب سامّ 
ق حلل اللسان وتعلق أبدان كرام  الرياش الباهر اجلامل املقدر ببدر املال, وتتعّش حتت

عد عن مناصبة العامل النحرير واجلهبذ , بل هي قد ال تقالشبان وأبطال الشجعان
 وحوى صدره من موسوعات العلم , عىل ما وعى دماغه من شوارد الفنون,اخلطري

  .والعرفان
عني أثمن كنوز الدنيا وأغىل نفائسها وأكرم ة عند البرش أمج الصحّ أجل إنّ 

خر من القنى وما حشد من احلطام ى يفتدهيا فاقدها بمجموع ما اد حتّ ,جواهرها
صت أحواله يف طرق معيشته وعاداته يف املطعم ك إذا تفحّ  لكنّ ,مات الغنىومقوّ 

ياة تراه مات احلواملرشب واملنام واملقام وامللبس واملأوى إىل آخر ما هنالك من مقوّ 
 له أن يقيم األرض ويقعدها ى إذا حّق  عليها حتّ  أثيًام ا, بل جانيً  لنفسها لدودً اعدوً 

 يلزمه ترى إذا تقاضته حقوقها  حّق  فأّي ,عىل خدش إصابه من قبل أخيه ألمه وأبيه
  .امهعليه بام جتني يداه عداد أنفاسه من جالبات سقامه ومدنيات ِمح 
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بني الدارسني لقوانني بني واأللباء املدرّ اء املهذّ ر األذكيال تعارضني هنا بتوفّ 
الصحة املحيطني بأصوهلا وفروعها من الصحف واألسفار الناشئني عليها منذ 

 من أهل املدنية  من قالب وكٍي  وال تعرتضني بأكياس عىل آخر زّي ,نعومة األظفار
احللل بام يأخذ  املرتدين من ,ق يف الطعام والرشابـاحلديثة املتحّدين ألرباب التأنّ 

ة  ففي أولئك األطباء وهؤالء الظرفاء واأللباء من يصفُّون يف حفظ الصحّ ,األبصار
 وراء الشهوات وهم من خارج قبور مكلسة ويف اعن البعوضة ويبلعون اجلمل سعيً 

 فكم من طبيب عرفتُه وهو عبد لدخان خيبث به الطيب ,الداخل عظام أموات
, وشاعر لبيب يأوي مغاير كاس والطاس بل الدنّ وفيلسوف أسري لل. وينفث السمّ 

 كم من سرية  بأّين ا زدتك بيانً اوإن زدتني اعرتاًض .  كنكن إىل بل يترسى من اجلنّ 
 ,قرأهتا ملشاهري من الهوتيني أخيار ووعاظ أبرار راحوا ضحايا االستبداد الصحّي 

ل حياهتم يف  فانرصمت حبا, يف العقلا للبدن وجهدً اإذ أرسفوا عىل أنفسهم مد 
  وأنّ , قتل للنفس الطمع اجلسدّي منتصف العمر بعد أن كانوا ينادون ليل هنار أنّ 

ة هجرت األهل والوطن وكم من صاحلٍة تقيّ . احلياة ملجد اخلالق وخدمة املخلوق
 فساقها إجهاد الذهن والبدن إىل القرب والكفن وهي ,لتعليم جاهل وإرشاد ضال

ارب الداء الوبيل فعجل ت يف ضلوعها عقأن دبّ ة قشيبة ثوب الشباب بعد غّض 
      .لعليها الرحي

 خطابنا يوّجه إىل ضامئر الذكور تنا العرصيات أنّ ا بعض سيدام وهمَ هذا وربّ 
ة قد يكون  حظهن من أمور الصحّ  إنّ : فمن العدل أن نقول,فليس هلنَّ منُه نصيب
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ـّه إن كتب لسطور أن هذه اا ونحن نخطّ  حظ الرجل بال جدال, فلم يغرب عنّ مثَيل 
 األنثى وهي حاضنة  فإنّ , أن يكتب هلن فصولة فصل حيّق  الصحّ للرجل يف قواعد

 أن  الرجال أحّق  يقارع األهوال ويصارعاينشأ جبارً الطفل ومستودع النسل إىل أن 
ة األبطال لوفاء وظائفها يف أطوار الوالدة واإلرضاع وتنشئة املولود تكون يف قوّ 

عفة اسة جناية مض تقرتفه يف دائرة هذه الواجبات املقدّ  ذنب صحّي ّل وإنامء قواه, فك
ه من روائع العرص ا تعدّ  ممّ ا كثريً  فلتعلم قبل علم الرجل أنّ ,بحكم الرشع والطبع

ن احلديث يف طرق معيشتها ورفاه حاهلا قد يكون آفة مهلكة ال يشفع وبدائع التمدّ 
  .فيها ثوب يشوق وال حمسن يروق

 به من اجلهات األربع من نعم خالقهسان يشاهد يف ما حييط  اإلنومع أنّ 
اد الرحيم ورّب  مة ودعا الذي هو قوام االشتعال كاهلواء احلياة الكريم الرحيم, اجلوَّ

د وجه  الذي هو أخو الغذاء ومطهر األدران وجمدّ واملاءاحلياة ومنعش األبدان, 
كن األبصار وجايل بدائع  الذي هو روالنورب الفصول واألزمان, األرض عىل تقلّ 

 خلقت ذرائع ا إنّام ها ويقينه بأّهن  مع مشاهدته هلذه اآلالء كلّ –الكامل وروائع اجلامل 
 ا أو تفريطً ا فهو يف غالب شؤونه ييسء استعامهلا إفراطً –بقائه ومناجع حياته وهناته 

  .ام هو يبحث عن حتفه بظلفهفتورده موارد اهللكة والعطب كأنّ 
 زيغ اإلنسان بالطبع عن مناهج  إّال ه يف ما يرى املتبّرص كلّ ة ذلك وما علّ 

ه األهواء دة وتستعبى تغلبه احليوانيّ السداد وميله املوروث إىل مهاوي الفساد حتّ 
 به عندئٍذ مجاح النفس األمارة  فيشتدّ , ويفتنُه العارض الزائل من اللذات,السافلة
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 وال يرضيه ة عند حدّ عي الشهوانيّ بالسوء عن مطاوعة القانون فال تعود تقف به دوا
  .معيار أو مكيال

ة ه له باريه وسيلة لتجديد قواه العقلية واجلسدانيّ فهذا الطعام الذي أعدّ 
 ويندفع عىل التهام , فيقوى بطره وهنمتهُ ,ذاته الفائتة عىل البقاء, تستهوي لذااحرًص 

 ورق  وطحن ودق وعجن, وشوى وسىل, وقال وغال,ما اشتهى مما طبخ وطهى
 وغري ,ف عدا الذي عفا عنُه وعّف ب وصنّ ف وركّ وقطَّر وحىلَّ وبيَّت وخىلَّ مما ألّ 

 إىل آخر ما جتر هذه القافية نسأل ,هضالذي يعرض عليه بعضه ليعرف حلوه ومح
 بل كيف ? لكن هل ترجى العافية إلنسان يعيش كالثور والكديش,منها العافية
  :إذا انتهت حياتُه يف اآلخر عىل ما يقول الشاعر عليه البكاء عاء وحيّق يساق له الدّ 

  مـــن اجلـــسدفأخرجـــت روحـــه حـــاًال   حـــشا رشٍهاكـــم أكلـــٍة دخلـــت يوًمـــ
م وهذا اهلواء الذي خلق عىل تركيب عجيب من عنارص متضادة لتطهري الدّ 

 كم ,وجتديد القوى وإنعاش الكليل وبرد العليل ورشح الصدور وجالء الغموم
 ويقيم بينه , يف وجهه املنافذ واألبوابذاره وسمومه وهو يسدّ يفسده اإلنسان بأق

وبني أنفاس السامء ألف حجاب يف ازدحام األقدام وانضامم األجسام يف القعود 
  .واملنام

  ينبجس زالًال د الطبيعة وحميي املوات من حيوان ونبات إنّام وهذا هو املاء جمدّ 
موع, كم يصبح  كالدّ اجني شفافً لص اللّ  كخاا كاللؤلؤ نقي ا من الينبوع مرشقً اصافيً 

بجهل اإلنسان قرارة األدناس واألرجاس وجمتمع األوباء واألدواء باألنواع 
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ه, فلم كذا يقال يف ضالل اإلنسان وغيِّه وتفانيه يف سواحر ملبسه وزيّ . واألجناس
ضوع  فقلب املو,ه ما أفسده من نعم باريه يف أمر الطعام والرشاب واهلواء واملاءيكفّ 

ام قصد به صون وعكس املطبوع بل تطرقت جنايته عىل نفسه يف أمر الكساء الذي إنّ 
ى ة التي ال تتعدّ ة من اآلفات اجلوية وغريها مع الزينة احلقيقيّ احلياة وحفظ الصحّ 

ولكن البرش أبناء الضالل أعامهم فرط . ياقة وال جتاوز األحكام الطبيعيةحدود اللّ 
  فأصبح الزّي , التباهي والرياء من وجه التقليد يف األزياءهافت عىلات والتّ  الذّ حّب 

ى نبذوا فيه املبادئ  حتّ , وأضحى قبلة األماين وكعبة املساعي, هلم نستغفر اهللامعبودً 
 وما , أغالل األعناق فام هذه األطواق إّال , منسيّاا فغدت لدهيم نسيً ,اة ظهريً الصحيّ 

 وما هاتيك ,أدواء مغيضة يف أحشاء مشويةوراء تلك الصدور املبيضة املكوية سوى 
 , بام شّد وثاقُه وضاق خناقها فكم من فؤاد بات مفؤودً ,اتاملشدات إال للهالك معدّ 

م زالت محرتُه ومخدت مجرتُه بعد أن كان هبجة العيون والقلوب وكم ورٍد لفقر الدّ 
 الرتاب  وكم من غصٍن أمالتُه أهواء األزياء فذوى وإىل,ومزيل الغموم والكروب

 ضاقت بتضييقها اهلمم وعجلت العرج واهلرَم إىل آخر ما أثبتُه هوى, وكم من قدمٍ 
ى ضجَّ بندائهم الفضاء  وما فتئوا ينادون بأرضاره حتّ , األزياءلاألطباء من غوائ

  .ت املحابرت املنابر وجفّ وعجّ 
ا من حيث إرساف املرء عىل نفسِه يف إجهاد العمل فنجتزئ هنا منُه وأمّ 

ام تعني بحكم احلكيم من نصيب اإلنسان عىل األرض  العمل إنّ إنّ : اإلشارة وهيب
ة الرشائع الطبيعية واألدبية, وسيلة لتحصيل أسباب البقاء عىل رشط التزام خطّ 
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 ال ,ولكنك تراه وال سيام مع ارتقاء العمران أصبح أسري الطمع واجلشع يف دنياه
 وأمرُّ ما يذكر ,ألقران والفوز يف كل ميدانينوي يف العمل عىل الغالب إال مسابقة ا

الناس هم من أهل الغنى البالغ ة من طبقات  املعتدين عىل الصحّ  ّرش يف ذلك أنّ 
 فام كفاهم أن خرقوا حدود الرشيعة والطبيعة يف حبسِه عن ,يل السعة والثراءوُأو

دية الرسف  إذ هييم الفرد منهم يف أو,البذل يف وجوه اخلري أو التعاون االجتامعي
 , ومن حوله وُنصب عينيِه ألوف من أجواف بني جلدته مفتوحة إىل اهلواء,والرتف

 ّال أ بل بلغ  من إرسافهم يف قوى العقول واألبدان , السامءواألفواه ترصخ إىل رّب 
  .وا من حديد وال يقتيض ألبداهنم راحة وال جتديدم قدّ يل والنهار كأّهن قوا بني اللّ يفرّ 

 يف الطبقات الدنيا من اخللق فقـد كن من فعل العلل واألسقامولذلك فمهام ي
يت  أثرها يف الطبقات العليا من ذوي األعامل وأرباب األموال, فإذا مـا تقـّص ال يقّل 

أحواهلم داخل الرصوح الباذخة واملصانع الشاخمة والديار العامرة والرياض الزاهرة 
ادية عىل تلك الوجوه واألجسام والدوائر التجارية وجدت آثار االستبداد الصحي ب

وال . واأليدي واألقدام تشكو ما تقاسيه األكباد من تباريح اهلموم ولواعج االهتامم
ب ة مـن طـّال  يف عرض هذه الشكوى من أن نومض ملعـة إىل املفـرطني يف الـصحّ بدّ 

 فكم عادت عليهم هذه ,اق الصحف واألسفار وندامى املحابر واألقالمالعلم وعّش 
ـا وإن كنّـا مقابر وكانت أقالمهم لقلوهبم سـهامً املحابر ا نعـرض يف هـذا البـاب , وإنَّ

د سـهام املـالم إىل  أن نسدّ حّق  َأل ا ونصحً ااس من تالمذة املدارس إشفاقً هبؤالء الدرّ 
ــرؤســائها ونظّ   بعــد الــذي علمــوه مــن رشائــع العلــم يف اعــتامد ا وجرًحــاارهــا طعنً
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 احـة واملراوحـة يف التـدريس بـني اجلـدّ عد الرّ االعتدال يف أعامل العقول ورعاية قوا
رس  عدا ما أثبته االختبـار مـن أرضار ضـيق غـرف الـدّ ,واهلزل والتشديد واإلباحة

ي اإلنسان عىل صحته ملعنا إىل تعدّ  خوف اإلطالة يف هذه املقالة أل هذا ولوال,واملنام
وموعـدنا يف (حامم  وما يتعلـق بمبـادئ الرياضـة واالسـت, يف أمور املنام والقياماأيًض 

 حفظ ام نقول كلمة واحدة يف اخلتام وهو أنّ  وإنّ ,)ه إن أذن اهللا األعداد اآلتيةذلك كلّ 
 عنها بفـن ة املعّرب الصحة عىل التامم ال حيصل من دون اإلحاطة بدرس مبادئه العلميّ 

ة عـىل  مدرسـة عـرصيّ اهليجني املبني عىل علم الترشيح والفيسولوجيا مما ينبغي لكّل 
, وهـو تعـاىل دراجُه يف الئحة دروسها مـع صـدق العزيمـة يف تدريـسهِ تخصيص إال

ة لتقـوم بخدمتـه ة واألرضـيّ ول أن يلهمنا احلـرص عـىل مـوارد احليـاة الـسامويّ املسؤ
    .وخدمة بني نوعنا أحسن قيام له املجد وله احلمد عىل الدوام

  ق. م
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  )*(من هم رجال الغد
  

 اهللا  إذا منَّ ? أليس أوالد اليوم رجال الغد: السؤال فقالربام عجب القارئ هلذا
 أصوات الوّعاظ واألساتذة شباب, أو مل تقرع أسامعنال الصبوة واعليهم باجتياز سنّ 

 اجللوس عىل مقاعد التحصيل والطلب ن منادين حمرضني ناصحني أنّ والوالدي
 فمن ,رجال االستقبالواالغتذاء بلبان األدب هم الذين  تناط هبم اآلمال فيصبحون 

صفوفهم ستُشغل مناصب الدين والعلم والسياسة والرئاسة عىل اختالف الرتب 
بطال  وأوالدرجات وامتياز القوى وامللكات, ومنهم سيقوم قادة األفكار ورعاة احلّق 

 ستزدان املكتبات  وبصفحاهتم,ر رياض املدارس وبنفحاهتم سوف تتعطّ ,اإلصالح
 وبصالحهم ,وبطيب أثامرهم ستغدو املنازل جنات النعيم, وتعمر األندية املجالس

  األسواق جمامع االستقامة واجلد,حيم فتصريستبدو املساجد مقادس اإلله الطاهر الرّ 
ات جتري من حتتها  وهبم ستميس البالقع جنّ ,اد والوفاءواملدن حمافل اإلخاء واالّحت 

يعود النازح وب الغائب ؤدَّ خلائف ويُ  وهبم سيأمن ا, وحدائق تأيت بأينع األثامر,األهنار
  .إىل البيت الذي درج منه واملهاجر إىل الوطن الذي حينُّ إليهِ 

 أوالد اليوم إذا  ال أنازعك يف البديه من أنّ  إّين , يا أخا الصالح واإلصالح مهًال :قلت
ر هذه النظر فيه بميسو ولكن ما أريد مرَّ , بالطبعكتب هلم البقاء أصبحوا يف الغد رجاًال 

                                              
 .٦١١, ٦٠٧, ص١٩, ج ١, مج١٩٠٩النعمة, آذار  )*(
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 وال النامء املعهود بالصور والقامات حتى يكون األوالد ,السطور ليس هو البقاء الطبيعي
ا يف  من ينشأ منّ  ليس كّل ام أريد لفت الناظرين إىل أنّ  وإنّ , يف األعامر واألجسامرجاًال 

ل يف ة وتنقّ  من قىض األعوام املدرسيّ  وال كّل , من رجال الغدعدَّ صورة الرجل يصلح أن يُ 
ريد أ  إّين ,صفوفها وفاز بشهادهتا يوم االحتفال يكون هو رجل الغد بالقلب والفكر واليد

  :برجال الغد عىل وجِه اإلجياز
  فرضعوا من صدورهن حبَّ ,هات العلم والدين هم الذين ولدهتم أمّ - أوًال 

 فغرس يف أعامق نفوسهم مبدأ التكافل ا شهادً  واكتحلوا من الكدّ ,اخلالق واملخلوق
 فال يرضون ,جتامعي فجرى يف عروقهم جمرى الدماء حتى حييوا فيه ويموتوا عليهاال

 فكم من شاب خرج من معهد .عىل صالح جمموعهم كيف كان بوقت وال مال
ه ام مهّ  فإنّ !ا بعد أن قىض زهرة الُعمر وال يعلم للوطنية معنى أو يقيم للقومية وزنً علمّي 

  إن عاش أو مات, فنحن مع الذاهبني إىل أنّ هذات, وال حيفل بابن أمّ الذات أو اللّ 
 فليس للمدارس من أثر امبادئ األخالق إذا مل ترضع من صدور الوالدات رضاعً 

موس  شفلتفخرنَ . ا وما أرسع ما يذهب الصقل ضياعً ,الرتبية إالّ جالُء الصيقل
 ا من وراه أبصارً ولتعجب ذوات النقاب إن جلونَ , ااخلدور إن طلعن منها أقامرً 

  .ا عن البصائر ستارً وأزحنَ 
 إن رجال الغد هم الذين أحاطوا وهم من عىل مقاعد الطلب بام هيم − اثانيً 

 ا أو سباقً اشأنه ويعم أثره من أنواع الفنون العرصية حتى إذا دخلوا معامع احلياة حلاقً 
ن أعلم الكبري والصغري  للفناء فقد ا للبقاء ودفعً اكان هلم فيها األقدام الراسخة حفظً 
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الرتب ال تنال باألشواق, واملعايل ال تدرك بفتح األشداق, فال يكفي الشاب نتفه 
من اللغات وال قطفة من الرياضيات وال عطفة عىل الطبيعيات وال وقفة عىل أبواب 

 بل عىل كل مهام مقدام باألصول من ,األدبيات شأن املئات من طالّبنا هلذا العهد
انفرد به ذوق من علم أو صناعة حتى يقف له العمر جمموع الفنون أن يتوفر عىل ما 

  . لظهرا ويقلبه بطنً افيقتله درًس 
وا لعرصهم املقبل اخلطري بام فيه من أماين  رجال الغد هم من استعدّ  إنّ − اثالثً 

 حالة بام وآمال وخماوف وأهوال وعظائم وقائع وجالئل أعامل, فيقابلون كّل 
 وسوابغ احلزم وقواطع الدربة واحلنكة واجللد واحلكمة تقتضيه مع موايض العزم

فإن كانوا قد نسجوا هاتِه .  السيوف وموج الكامة يف الصفوفى ال هيوهلم هزّ حتّ 
 ا الغد إذً الدروع وهم يدرسون واصطنعوا هذه القواضب أيام حتصيل املطالب فبّرشِ 

  .برجاله وغبط املستقبل بأبطاله
وا عىل مبدأ االعتامد  عىل التخصيص هم الذين نشؤ الغد رجالنا يف إنّ − ارابعً 

ة التي ال تعرف  أريد بذلك الرتبية االستقالليّ ,عىل الذات قبل أن يامط عنهم اللثام
 ومهام يكن مقامُه , حلياة الفرد مهام تكن أحواله يف هذا الوجودا زعافً التواكل إال سام 
 الذي ال يعرف بعد معبوده فالرجل يف عرف الرجال اليوم هو. يف هيئة املجموع

ح عن زهره ذ تفتّ  فمُ , له سوى ما جاد عليه باريه من قوى العقل والبدنامعتمدً 
ة خذ يف الواجب حمجّ األكامم يلج معرتك احلياة عىل أحسن أهبة للكفاح والزحام ال يتّ 

 , وال استناد عىل حسب,كال عىل نسب فال اتّ ,سوى التعويل عىل قواه بحول مواله
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 من جاه  وال تأميًال , عىل مكارم الكرماءادً  عىل أبواب العظامء, وال اعتاماوفً ال وقو
  . فيها أن يقال حق ى يصحَّ  وال رجاء من نفوذ أخيه حتّ ,أبيه

ـــــ ـــل ام رجـــــل الـــــدنيا وواحـــــدهاوإّن ـــىل رج ـــدنيا ع ـــول يف ال ـــن ال يع  م
نزلة يف اخلصائص  بام هلا من سمو املاام أفردنا ميزة الرجولة هذه بالذكر تنوهيً وإنّ 

 مبدأ االعتامد عىل الذات اليوم قد أصبح قبلة أهل فإنّ . مة ملعنى الرجل الصحيحاملقوّ 
ل من املبادئ الرافعة لشأن األمم املمتازة بقوى  األوّ املحّل وه  فأحلّ ,الرتبية والتهذيب

قها ف أرباب النظر والتفكري منهم املؤلفات الساحرة حقائ فَألّ , وعمًال رجاهلا علًام 
بني وأحسن ما يذكر من  للمهذّ ا وّهاًج ا للمربني ورساًج الأللباب حتى صارت منهاًج 

  .نكليز والرتبية االستقالليةقوالهتا إىل العربية ّرس تقدم اإلمن
ام عىل الرتب ية هذا وإنَّا نسأل إله املعونة واإلسعاد أن يأخذ بأيدي القوَّ

 أقوم منهج وأوضح سبيل سديد عداد الرجال لذلك الغد املجيد عىلواإلرشاد إ
    .وهو تعاىل وحده القدير وباإلجابة جدير

          
    ق. م    
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  )*(ملحــة نظـــر
  ن الغرب للرشق وأرضارهيف منافع متّد 

  

 َل  فبهر األبصار وأومض برق تبدّ , عىل ربوع الرشق ضياء من الغربأرشَق 
 ويتالزم ,زج فيه اجلوهر والعرض يمت,ن احلديثفيه الليل والنهار أال وهو التمدّ 

ى حارت بني اجلانبني األفكار حتّ , وختتلط املنافع واألرضار, ة واملرضمعه الصحّ 
 فانقسم الناس يف التحقيق فيها إىل ثالث ,وتضاربت األقوال وتعارضت األنظار

ة األوىل وجسامة م بقلّ  والثانية حتكّ , األوىل ثبت زيادة املنافع عىل األرضار;فرق
 والثالثة تقول بمحض الرضر عىل اإلمجال وال ترى من املنافع إال طيف ,ثانيةال

  .مع رساب وآل الخيال أو
ا كان احتكاك الرشق بالغرب اليوم أضحى من أحكام الزمان املربمة وسنن ـّمل

ن قيض عليهم بمشاركة أهل النظر يف هذا ا ممّ  وكنّ ,االجتامع التي ال تقبل التبديل
نة عىل تلخيص ما حام عىل اخلاطر من آثار قترصنا هذه اآلد ا,البحث احليوي

 مثل  ال سيام وأنّ ا وأوسع اختبارً ااجلانبني تاركني حكم الرتجيح ملن كانوا أنفذ أنظارً 
م يف سلك املباحثات بني نوابغ الطالب واملربزين من  أن تنظّ هذه املسألة أحّق 

                                              
 .٧٤٩ −  ٧٣٩, ص٢٣, ج ١, مج١٩١٠النعمة, أيار  )*(
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 منها حديث االجتامع  أن خيلوَ الكتاب بعد أن أصبحت ملء األفواه واألسامع وقلَّ 
  :فنقول

 من رضوب الفوائد التي يعجزنا ن الغريبّ ما من أحد ينكر ما أتانا به التمدّ 
 منها ما هو أجىل من الصباح فال حيتاج إىل اوكثريً ,  ضيق املقام عن رسدها تفصيًال 

  :بيان وإيضاح ومنها هذه
 من اجلهل والغواية نا إمجاًال  قد أوقفنا عىل حقيقة أحوالن الغريبّ  التمدّ إنّ ) ١

 املنذرين املرشدين ل فاندفعنا بفْض , واالجتامعّي  والسياّيس واالنحطاط العمراينّ 
ة ق بآدابنا اللسانيّ عىل فتح املدارس وورود مناهل العلم والعرفان سواء كان فيام يتعلّ 

من  وقد أصبح ,ةة ووقوفنا عىل أبواب العلوم العرصيّ أو إحراز اللغات الغربيّ 
ة ة واملرافق التجاريّ  عىل اقتباسنا هلذه اللغات من االستنارة العقليّ َب املشهور ما ترتّ 

  .ية مما يكفي فيه اإلشارةاملادّ 
لك األساليب املضنية  وإطراحنا ت,اقتباسنا ألسلوب التعليم الطبيعّي ) ٢

 من إّال ر قيمة هذه املنفعة قدرها  وال يقدّ ,عامر عىل غري جدوىالعقيمة املفنية لأل
ص من تلك املجاهل ونجا من عانى الدرس والتدريس وقابل بني احلالتني وختلّ 

ذلك التيه وذلك الليل البهيم فطلع عليه صباح هذا السبيل السوي والنهج القويم 
 منه فرار  العلم فؤاد الطالب بعد أن كان يفرّ  حّب  مازَج يف العلم والتعليم حّق 

 اطالبه لذيذ الرقاد إذا مل نقل بات فيه من السليم من األجرب وأصبح هيجر يف
  .ادالعبّ 
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  املداخالت ويّرسَ َل  املواصالت وسهّ َب ة قد قرّ  احتكاكنا باألمم الغربيّ إنّ ) ٣
 ا به بعضنا من النجاح شأوً  فبلغَ ,أسباب املعامالت وال سيام يف أمورنا التجارية

 من ذكر  وكّل , أو أدنى وأضحى لدينا اقتباس أنوار الغربيني عىل قاب قوسني,ابعيدً 
 بام أدركته إىل  يف األعامل وعارَض  واخلبطما كانت عليه بالدنا من اجلهل التجارّي 

ة يعلم الفرق بني احلالتني ويدرك  يف املعارف التجاريّ الساعة احلارضة من الرقّي 
  .حقيقة ما بني الغايتني

 عىل البصري ّق  ما ال يدن من ذوقنا الصناعّي ن احلديث قد حّس  التمدّ إنّ ) ٤
 ذوي األبصار  طول العهد بتوارد املصنوعات الغربية إىل بالدنا قد لفَت  فإنّ ,الذكّي 

أ اعنا فعمدوا إىل حتسينها يف كثري من أمورها عىل قدر ما بلغته مداركهم وهتيّ من صنّ 
 الفرق بني مصنوعاتنا يف التجارة واخلياطة  فمن راجعَ ,هلم من وسائل التحسني

ع ق هبا ويتفرّ حلياكة واحلدادة وفنون اهلندسة والبناء والرسم وما يتعلّ والصياغة وا
 وضوح الشمس ا يرى الفرق واضحً , وبني ما كانت عليه لعقدين من األعوام,عنها

 ستكال بنهاية  الصناعّي  البداية يف هذا التحسني الذوقّي يف رابعة النهار واملأمول أنّ 
 ومتى ذاق , الصناعة بني أرباهبا أمجعنيّب محيدة من االرتقاء الصناعي وانتشار ح

ة  ورأى لذّ ,هذا التحسني واستحىل الكسب من كدِّ اليمني وعرق اجلبني ةالشعب لذّ 
,  الرفيع املنوط هبذا االستقاللونال عند األمة ذلك الرصح االستقالل الذايتّ 

تحسني ى يدرك قنة املجد ب ومل ينكل حتّ درع اجلدّ استطاب الفناء يف االرتقاء فأ
  .صناعته وامتيازه برباعته
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 قد أكسبنا لطف الذوق والكياسة يف أمورنا املنزلية من ن الغريبّ  التمدّ إنّ ) ٥
اختيار الرياش واألثاث ويف أحوالنا املعاشية من مطعم وملبس ومفرش ومضجع 

ة وما يدخل من  بذلك ما استفدنا من األمور املتعلقة بحفظ الصحّ ومسكن احلّق 
ى ال تكاد ترى يف كثري من  حتّ ,اعدها يف مجيع تلك األمور املعاشيةمبادئها وقو

  وذاك املسكن وْيبءٌ  وذلك امللبس مرضٌّ البيوت من ال يقولون لك هذا املطعم مؤذٍ 
 ما عدا ما يتعلق بأزياء النساء التي ال تدخل حتت مبدأ وال يقوى , استغفر اهللا,وبيٌل 

 من منافع  هذا ما أردنا ذكره إمجاًال ,نون من الفعليها قانون وال جيدي فيها فنّ 
  تستحّق ا اللبيب عن هذه األصول فروعً  فرعَ  وربّام ,ن احلديث الذي اقتبسناهالتمدّ 

ا أرضاره فهي عىل  وأمّ .ا هو أجدر بغري هذا املقام واخلق بذوي األقالمالذكر ممّ 
  :وجه اإلجياز

فع هو نقص اآلداب ن مع تلك املنال ما حلقنا من أرضار التمدّ  أوّ إنّ ) ١
ة كاالحرتام والوقار بني الوالد واملولود والرئيس ة والتهاون بالواجبات األدبيّ العموميّ 

 وكادت الطاعة تفقد واحلشمة ال ,وس, فشمخت األنوف وارتفعت الرؤواملرؤوس
أنواعها يف ة عىل ن من وصمة اخلالعة االجتامعيّ  ناهيك ما أورث هذا التمدّ ,توجد

ت يف تسطريه األقالم ا كلّ هات ممّ ح التمثيل وحدائق املتنزّ ارسفراح وماحتفاالت األ
ت يف تقبيحه اخلطباء والوعاظ عىل توايل الساعات واأليام واذكر وال تنس يف هذه وملّ 

  .هاملرة أمر املسكرات وتفاقم ّرش 
ة ما  وأضعف من العقائد اإلهليّ ن قد أفسد املبادئ هذا التمدّ يلحق ذلك أنّ ) ٢
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ع تلك ان مفال خيفى ما تناول بعض الشبّ .  النفوس له القلوب وهتلعُ تضطرُب 
, وال سيام  لسان القبيحة بفضل الكتب املنترشة بكّل ئاملعارف الصحيحة من املباد

 إىل أذهان املطالعني من ُب ّرس  وال تسل عن تلك املخازي التي تُ ,لسنة أهل الغرببـأ
 انحالل عقدة الدين من التعس تلك الوريقات الفاضحة ومعلوم ما يرتتب عىل

  .واستباحة املنكر عند الضمري
ق منه بسيداتنا ام ما تعلّ  التقليد األعمى وال سيّ  حّب –من تلك األرضار ) ٣

ه عىل  ولكنّ , من تلك األرضارل ما خيطر للبالالسيدات وهذا لشهرة أمره يكاد أوّ 
ذكر يف هذا الباب كم  فهل من أحد ال ي,ل ما جيب تكراره ويفرض تذكارهشهرته أوّ 

 عراه  ما حّل  وكم سالمٍ ? به شقاٌق  مل حيلَّ  وكم وفاٍق ?ده خراٌب  مل يتعهّ بيٍت 
 بالدين مل  وكم رجلٍ ? مل يفرغق وحّب ز وفؤاد مل يتمزّ  مل يتميّ  بل كم قلٍب ?انفصام
 أو ما نرى حّب . ? ستاره وفضحت حالته وعفت آثاره هتَك  وكم مستورٍ ?يستمرغ

 يف ا حمل املعبود ومل يعد غريه حمبوبً ى حّل سلطانه عىل القلوب حتّ التقليد يستحكم 
  .هذا الوجود

 البطالة رفيق  بل تبعه حّب ,مل يكفنا هذا األذى الوبيل من حيث األزياء) ٤
 البعض بأنوار املعارف لباب فمع ما هو معلوم من استنارة أ,الشقاء وشقيق البالء

فع الباطل الدينء كالتجايف عن يب والرتّ  معه الكرب الكاذب املعنَ ثْ واللغات ور
قد فات شقائه وعنائه ف وخمفّ ئههناالتي هي أس راحة البيت وة األعامل املنزليّ 

 ,هاة حتسب الطبخ يعيبها والنفخ هيينفرنسيّ أصبحت من أحكمت النطق بألفاظ إ
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 ,ى إذا دامت احلال عىل هذا املنوال آلت إىل خراب عام ودمار شامل وفناء تامحتّ 
  . للحاصل املتواصل وذاك حتصيًال وذلك ال خيتلف فيه فقد أصبح أمره اهلمّ 

ه إىل هذا الوباء اجلارف بإصالح ه إذا مل يتنبّ رون يف هذا البحث اخلطري أنّ ويفكّ 
قة بالوالدين  تدبري املنزل وأصول احلياة البيتية املتعلّ تعليم البنات وإدخال فنّ 

 , تلك املعاملَل بدَّ م هذه املدارس وتُ دَ  أن ُهت واألوالد واخلادم واملخدوم فاألسلم
فيكون الرجوع إىل تلك السذاجة أحرى وأوىل ويعود اهلناء بالوالدات البسيطات 

ه  وأحىل ألنّ دور امليسور أطيب وألذّ الطابخات العاجنات الراضيات باملقالعامالت 
 وما أغنى إذا كانت الشقشقة بلسان أجنبي موجبة لذلك الشقاء فاجلهل خري منها

  .سيداتنا عنها
ر منها  وتدبّ , حارضه عىل ماضيه العاقل احلكيم من قاَس ومجلة القول إنّ 

 وأعانه عىل سعادة دينه ا وآتاه إصالًح ا ومل حيسب احلكمة إال ما زاده صالًح ,آلتيه
 يف تدبري منزله وتربية ا مسلك االجتهاد جاريً ا سالكً  حكيًام ا مقتصدً ودنياه معتدًال 

  : قول الشاعر احلكيمارً جمرى السداد والرشاد مذكّ والده أ
ــــْن ــــزِلإذا مل يك ــــرِء يف من ــــّر امل ــــــــ ةح   دارهرة ضــــــــامت مــــــــروءةُ دبّ ُم

ة  هذه املدنيّ  جيب عليه أن حيذرَ ,ه كام يتحامى دخول البدعة عىل إيامنه أنّ اعاملً 
له  وتورده موارد وبا,ر صايف هنائهه وتكدّ  وتسقمُ ,التي تذهب براحته الفكرية

  :د ليل هنار به لسان االختبار ويردّ  عىل قلبه ما نطَق  وما أحسن أن ينقَش ,وبالئه
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  وتليــــــدِ أمــــــواهلم مــــــن طــــــارٍف   الـــورى ففـــدوه يف قـــد فـــتَنوالـــزيُّ 
ـــــــــإرسافُ   فــــذااهم ســــببً  لفقــــِرفـــإذا ســــألَت ـــــــــم بمحّب ـــــــــدِ ه  ة التقلي

                  
             مرتي   
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  )*(ة املاملكة وقوّ املواقع اجلغرافيّ 
  

لعرص  منقول ومعقول من أوضح مزايا هذا االبحث عن األصول يف كّل 
ة تعليل  مباحثه االجتامعيّ ولقد كان من أجّل . خرالفووادعى ما يوجب له الفضل 

 فام ,ةة واألخالقيّ ة واالقتصاديّ ة والسياسيّ طبيعيّ قيام املاملك وارتقائها من الوجوه ال
 إال ألقى دلوه يف هذه الدالء بني واضع القواعد  أو كاتب اجتامعّي من عامل طبيعّي 

  .ح خلفاءمجال وموّض موّسع لبناء أو مفّصل إلو
فئدة العلامء  أا الزمان مهوىة يف هذالطبيعيّ ) البيولوجيا(وملا كان علم احلياة 

 فبنوا , ما يقبل النمو واالرتقاء واٍد جعلوه بمثابة القياس لكّل نه يف كّل حتى هاموا م
 وانساقوا يف باب هذا ,عىل هذا األساس تشبيه حياة األمم بحياة الفرد العضوي

   شأن ,كلف واالعتسافالتشبيه إىل تطبيقات ألركانه ووجوهه قد ال ختلو من التّ 
  .ى الكامل يف قياس التمثيل من يتوّخ كّل 

 من أهل النظر واالعتدال مع تسليمهم للثابت من وجوه تلك ا فريقً ري أنّ غ
ة  البحث يف نشوء املاملك واألمم وقيامها عىل دعائم القوّ نّ إ: املشاهبات يقولون

 بحت,  هو يف األصل مبحث جغرايفّ  إنّام ا والحقً االطبيعية والسياسية سابقً 
                                              

 .٧١ −  ٦٤, ص ١, ج ٣مج , ١٩١١النعمة, ُنرشت يف جزأين, حزيران  )*(
 .٢١٨  – ٢١١, ص ٣, ج ٣, مج١٩١١   آب   
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 فيه من سهولة  عّام ألسباب فضًال فالرجوع إليه من هذا الباب تعليق املسببات با
  .ة البحث ووضوح التعليلالنظر ولذّ 

وقد وقفنا اليوم عىل رسالة بديعة الوضع واألسلوب يف موضوع هذه املقالة 
م جيدون اء الكرام ونحن عىل يقني أّهن ة آثرنا تلخيصها للقرّ  يف العربيّ اا مل تَر له قرينً ممّ 

 ويزيدنا ,هم عناء املطالعة ينسيماهان من وحدة البحث وحسن املأخذ وجالء الرب
  . لألذهانا عىل اّطالب األبحاث العرصية تنويرً إقباًال 

  فيتعّني , من أطوار حياهتا حاجات طبيعية ينبغي هلا قضاؤهاة يف كّل  أمّ لكّل 
ة يف مقامها  أمّ ولكّل .  حلفظ وجودها القوميااذ أقوى الذرائع طلبً عليها لذلك اّخت 

ة يطلق عليها يف فظ بقائها وارتقائها هي نتائج أحواهلا الطبيعيّ  وسائل حلالسياّيس 
  .ة وما حييط هبا من الشؤونموضوع البحث مواقعها اجلغرافيّ 

 اى أحدثها وضعً  الكتب اجلغرافية املوضوعة للتدريس حتّ ومن األسف أنّ 
 ال تزال عىل حال النقص واإلغفال قي وصفها ألحوال األمم وأوسعها تفصيًال 

 مملكة  يف جغرافية كّل ا وأطوهلا كالمً  أكربها حجًام فإنّ . لك من هذا الوجهواملام
وشعب مل خترج إىل اليوم عن املنهج املألوف من تقرير احلدود ووصف املواقع وعّد 
السكان وبيان الوجود من ناتج ومزروع ومصنوع مع إشارة قليلة إىل حاهلا السيايس 

ه األحوال دون التفات إىل بيان العالقة  عن تعليل هذاواالقتصادي ضاربة صفحً 
ة عن العوامل الطبيعية ا يف غفلة تامّ  كأّهن ,ة وموقعها وحميطهاة بني حال األمّ الطبيعيّ 
د  تلك املؤلفات جمرّ  وكأنّ ,ا وسياسيً اها ونامئها ومبلغ قوهتا الشعبية اقتصاديً يف نشوئ
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 يرجع إليها كام ثل لألبصار وجداول إحصاءاترسوم للحدود وجمموع أوصاف مت
  .يرجع إىل معاجم األلفاظ

 هي جمتمع  إنّام ,ة يف حقيقتها مشهد مدن وحمصوالت وصناعاتفليست األمّ 
 كائن بفعل القوى الطبيعية الثابت األحكام, وليست مدهنا وحمصوالهتا  متّحدحّي 

  . لتلك القوى رهن التغيري بتغّري األحوالاومصنوعاهتا إال مظهرً 
  يف نشوء األمم وتدّرجها يف مسارحور اجلغرافية هي العواملوملّا كانت األم

 فال تتساوى أمتان يف هذين احلالني ولو كانتا من أصل واحد إذا اختلفتا يف االرتقاء
 وختتلفان ,ة واجلنس ما تتساوى أمتان يف أصل الساللاثريً  فك,موقعيهام اجلغرافيني

 من ذلك إذا تشاهبتا يف املحيط  وبالضدّ ,نكلرتا وأوسرتاليا كام هي حال إا ورقي ةً قوّ 
ل ذلك  ومثاا وجنًس ن والنامء ولو اختلفتا أصًال اجلغرايف تشاهبتا يف حال التكوّ 

 ليست وحدة العنرص اة اململكة إذً نكلرتا واليابان, فقوّ األرجنتني وأوسرتاليا وإ
ه من فر وسائل البقاء فيا بل هي مسألة اجتامع املحيط اجلغرايف مع تو,واجلنس

  .حاجيات احلياة
هتا ة إذ هذه هي مقياس قوّ ة ينبغي أن توصف بعواملها اجلغرافيّ  أمّ وعليه فكّل 

موقع األمة ) ١( ية إىل سبعةا هذه العوامل فريجع عددها حسب األمهّ أمّ . وضعفها
سطح البالد من ) ٣ (, موقعها بالنظر إىل املناخ واإلقليم) ٢ (,ر إىل جماوراهتاظبالن

) ٦ (,ادرجة خصب الرتبة ورّهي ) ٥ (,هيئة البالد وشكلها) ٤ (,وعدمهاالستواء 
  .غناها املعدين) ٧ (,)امليكانيكية(ة ة اآلليّ مبلغ القوّ 
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  . من هذه العوامل بام يؤذن املقام من اإليضاحم إىل بيان كّل فلنتقدّ 
  : موقع األمة اجلغرايف بالنظر لالنفصال)  ً ١

ة األوىل كان انفرادها أو ابتعادها عن سواها  األمّ  طور من أطوار تكّونيف كّل 
ر عىل ى هلا التوفّ  ويتأتّ ,ي جاراهتايف موقعها من الرضوريات لتكون يف مأمن من تعدّ 

لمتقدّ  ل نشأهتا  تاريخ األمم األوىل ألوّ َح ومن تصفّ . مها الذايت يف حال الراحة والسِّ
 املرصيني فإنّ . مهااب تقدّ  انفرادها يف موقعها اجلغرايف كان من أقدم أسبرأى أنّ 

ن إقليمه مل يتسنَّ النظر عن خصب تربة وادي النيل وحس مع رصف القدماء مثًال 
هلم ذلك االرتقاء لو مل تكن أرض مرص حماطة بالصحراء التي هي حاجز طبيعي 

 وادي هنر مسيسيبي يف ومن أدلتنا عىل ذلك أنّ .  عنها مضايقة غريها من األمميصدّ 
 لشعب دي النيل يف خصب الرتبة مل يتَأتَّ حدة مع مشاهبته لواالواليات املت

 فيه مملكة منفردة بذاهتا يف أول نشأته خللو موقعه من ميزة َس خمصوص أن يؤّس 
  .االنفراد اجلغرايف

ومن أمم أوربا . قاس حال البالد الواقعة غريب آسيا يُ وعىل حال أرض مَرص 
.  والكيف عىل اختالف يف الكمّ يعّي ل الطب من ذلك االنفصا يف حالٍ  هنَّ  أربعٌ التسعِ 

 من هؤالء األربع سبقت يف  كًال فإنّ . نكلرتا اليونان والرومان وإسبانيا وإأريد هبنّ 
رة عنها يف طور النشأة واالرتقاء  سواها من أمم أوربا املتأّخ  السياّيس هنا الشعبّي تكوّ 

 أوربا سهول رشقي تارخيّي ر ال عليهام يف شأن هذا التأّخ وقْس . نظري جرمانيا وروسيا
  .ة مع ما فيها من وفرة اخلصب املعادل خلصب وادي النيلة والشامليّ وأمريكا اجلنوبيّ 
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ة بل ال ن األمّ  هذا االنفصال اجلغرايف ال ينحرص فعله يف بداءة تكوّ  عىل أنّ 
ام ازداد مدى هذا فكلّ . ى يف أطوار ارتقائها الالحقةمها حتّ يزال من عوامل تقدّ 

ة ما أرسعت يف خروجها عن طور النشوء صال أو االستقالل الطبيعي ألمّ االنف
  .ا واقتصادي ام الذايت اجتامعي يل وصعدت يف مراقي التقدّ األوّ 

 من شؤون هذا االنفراد يف املوقع والذي حيسن سوقه يف هذا الباب أنّ 
يف املرافق ة وتوفري قواها لالشتغال ة عن كاهل األمّ اجلغرايف ختفيف عناء اجلنديّ 

ة كتب  أمّ ما يتأتى عن الراحة من عناء اجلندية وويالهتا يف كّل , وال نطيل يف احليوية
  .هلا األمن من عداء اجلريان واالطمئنان من طوارق احلدثان

 يف األمم احلديثة فأظهر ما يكون شأهنا يف ا مزية هذا االنفصال اجلغرايفّ أمّ 
 بفضل موقع فإنّ . ملاملك العظمىنيا من انكلرتا باإلضافة إىل فرنسا وجرماحال إ

نظام  هلا السبق بإسقاط لرتا اجلغرايف املنفرد مع انضامم أسباب أخرى قد تمّ نكإ
ة ية الفرديّ قطاع وفك قيود تلك العبودية القديمة واخلروج إىل ساحة احلرّ اإل

قال  األمن من غزوات األعداء املجاورين والنجاة من أثوالسياسية والرتوع يف ظّل 
اجلندية القرسية إىل غري ذلك من النعم القومية التي حيسدها عليها سائر املاملك 

  .املناوئة هلا
  كانت تضطرّ اكلرتا طبيعيً ا مع امتيازها عىل إن منها مملكة فرنسا, فإّهن وبالضدّ 

ة مع جماوراهتا من ممالك بطبيعة موقعها املعرَّض لعوادي اجلوار إىل معامالت سياسيّ 
 بعيد م الذايت إىل حدّ املا ساقت إىل أرضها احلروب الطاحنة فعاقتها عن التقدّ أوربا ط
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 وأما جرمانيا , يف مضامر الفالحا حثيثً انكلرتا يف خالهلا تسري سريً  كانت إاآمادً 
 يف أجزائها كانت أبطأ يف ا سياسيً اادً  اّحت فلوقوع أرضها بعد االنفراد اجلغرايف وأقّل 

ة من ة يف وجودها السيايس إىل قوّ تبقى من أجل ذلك مضطرّ  ولعلها ,تهاارتقاء أمّ 
  .اجلندية تفوق قوى سائر املاملك

  :االنفصال مع سهولة االتصال) أ(
ة بدل  عىل األمّ ا االنزواء البعيد كان رضرً ة اجلغرايف حدّ إذا بلغ انفصال األمّ 

ب أطيب ثامر ى هلا اجتناه بسهولة اختالطها بمجاورهيا أيام السلم يتأتّ النفع ألنّ 
ي االحتكاك من الوقوف عىل أفكارهم اجلديدة واقتباس حماسن عاداهتم وحتدّ 

ولذلك كانت أحسن درجات االنفصال الطبيعي . مسالكهم من مجيع وجوه الرقّي 
 فرد عىل ة بل كّل  أمّ  الرتقاء كّل صال الرضورّي ما اقرتنت معه سهولة االتّ 

  .طالقاإل
تني يف  عىل اجتامع هاتني املزيّ  إىل إيرادها مثاًال نكلرتا إ يسوقنا حظّ اوهنا أيًض 

منا بحيث  حمصورة يف جزيرة بحرية عىل ما قدّ ا من وجهٍ فإّهن . موقع بالدها اجلغرايف
ة يف ملتقى طرق أوربا البحرية وجمتمع  واقع آخرَ من وجهٍ و ,يمتنع غزوها عىل العدو

 نّ وإ. ل التجاريالتصا عليها ذلك االختالط االجتامعي واصاالهتا حتى يسهلاتّ 
  الشعب الربيطاين مل يكن يف مستهل شأنه أهل جتارة اريخ ألكرب شاهد عىل أنّ الت

ا ميزت به سائر األمم يف وبعثة واكتشاف وال شعب استعامر وال قوم صناعات ممّ 
عني إىل هذا  وعّزا عليهن أمجاحتى بوَأها عرش السيادة جمدً  هذه األزمان املتأخرة
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نكليز بام رزقت من مزايا الفطنة واالجتهاد واغتنام الفرصة  نفوس اإلولكن. احلني
 وعاء  نافع من شؤون الدنيا من أّي  تقعد وبالدهم يف ذلك املوقع عن اكتساب كّل مل

لسلم مع  ريح أتى لتزيد به قوهتا الداخلية ومنفعتها اخلارجية حال اخرج ومع أّي 
صال بام فيه من كامل االنفصال واالتّ نكلرتا  موقع إنّ وحاصل القول إ. املجاورين

  .ملن أعظم أسباب سبقها ذاك السبق يف ميدان االرتقاء
  .نكلرتا مملكة الصنيمن أحسن األمثلة املعاكسة ملوقع إو

ر هذه اململكة العظيمة بل احلقيقة ملجرد انحطاط الصينيني يف ليس تأّخ 
اعها يف بقعتها وبعدها بل هو لطول ما قاست من انقط, أخالقهم عىل ما هو مشهور 

 فهي بذلك عىل خالف مملكة ,القايص عن مواصالت االرتقاء إىل أفكار سكاهنا
) ة سكاهنا بحيث ال تقابل بمملكة الصنيعىل صغر مساحتها وقلّ ( هذه فإنّ . اليابان

. صاهلا بالعامل املرتقي قد أظهرت برسعة ارتقائها الفائق منافع االحتكاكلقرب اتّ 
 يرجى هلا اخلروج من ظلمة ذلك االنقطاع يف مستقبل أيامها إذا  الصنيعىل أنّ 

  .رفعت أعظم تلك احلواجز بعوامل االجتامع
, وهو  خري من الربّي صال البحرّي  قرب االتّ نّ إ: صال البحرّي االتّ ) ب(

ّ ,صل به مع جودة املناخ املتّ  وشكل الربّ ف عىل حسن حال الساحليتوقّ  ت فيه  فإذا مت
من  زمنع سدّ  بني األمم للتجارة أيام السلم وأن أسهل موصل كاهذه الرشوط

احلرب, والبالد التي أتاح هلا القدر وجود هذا الساحل من حوهلا نظري بريطانيا كان 
وربا مجعاء لوال ساحلها البحري  أهلا القدح املعىل بني سائر أمم املعمور, بل إنّ 
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 حاهلا املعلوم إىل اليوم ملا يف طريق الربّ ى هلا البقاء عىل وطريقها العام املشرتك ما تأتّ 
من مشاق األسفار وبعد املسافات عىل ما كان من شأنه يف سائر األزمان وصعوبة 
نقل املحصوالت األولية الكبرية احلجوم الباهظة األثقال حتى عىل السكك 

 اا البالد التي حرمت أطرافها من الساحل البحري فهي أقل شأنً وأمّ . ةاحلديديّ 
ب واحلبشة ة ومثاهلا بوليفيا وسويرسا والرص من البالد الساحليّ اتعس حظً وأ

 تلك الرشوط الرضورية اوأفغانستان وتيبت ويلحق هبذه ما مل يكن ساحلها مستوفيً 
صل هبا وجتمد البحر بفرط القّر نظري بالد بريو من حسن املرافئ, وسهولة الرب املتّ 

  .وروسيا يف أوربا وآسيا كليهام
 أحسن ما يوضح شأن طريق االتصال البحري مملكة ل  يرى أنّ مّ واملتأ

 فإن أقوى الدواعي التي ساقتها منذ قرنني إىل اليوم إىل ما كان من سياستها ,روسيا
هذه سيبرييا عىل سعة مواردها .  حاجتها اجلوهرية إىل منفذ بحري كانتة إّناماحلربيّ 

اهنا من موصل بحري مستوىف  حلرماوغزارة خرياهتا تكاد كنوزها تذهب ضياعً 
 احلرب  األخرية التي أقامتها روسيا عىل اليابان مل يكن هلا من باعث بل إنّ . الرشوط
 نقص موقع روسيا ولعّل . ة حلاجاهتا احليويّ االب هذا الطريق البحري سد سوى اطّ 

بي  الشعها يف مضامر الرقّي  هو عّلة بطئ الطبيعّي العزيزة الشأن من الوجه اجلغرايفّ 
 العلم هي كون الروسيني من الفرع الساليف ال غريه من اجلنس  ملن يزعم أنّ اخالفً 

  .القوقايس
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 معه ما مل جتتنِ  صال البحري وحده ال يكون تام النفع للمملكة االتّ هذا وإنّ 
 فإنّ .  وتغتنم ما قيض هلا من فرص الزمان,ثامر النعم األخرى التي مازهتا هبا األقدار

تالنتيكي  بحر الروم واألوقيانوس األ عىل ساحَيل ق طريقها البحرّي فرنسا مع تفوّ 
ا لو اغتنمت ذلك احلني ذلك أّهن . أضاعت فرصتها األوىل يف مطلع التجارة احلديثة

 بام نكلرتا وجنت ثامر ذلك املدخل البحرّي السلم الداخيل مع انفرادها عن إنعمة 
ة واملناخ وسهولة مواصالت  الرتبيصحبه من سعة البالد ووفرة السكان وجودة

 لكانت هي ملكة التجارة وسيدة – وروباارها واحتفظت بمقامها لدى أسواق أهنأ
  .نكلرتا من إأوروبا بدًال 

وآخر ما ينبغي ذكره يف باب املوقع اجلغرايف هو أنه ال يقترص نفعه عىل الطور 
يظهر ذلك من ار كام ل من نشوء األمة بل يبقى جليل األثر عىل تعاقب األطواألوّ 

  .نكلرتا الدائم احلال وحرمان جرمانيا وروسيا عىل ما سبق من البيانمبلغ انتقاع إ
  :مناخ املوقع)  ً ٢

 من الزراعة يمتنع معه ا مانعً  ملا كان فرط الربد واحلرّ – والربد تناهي احلرّ ) أ(
 استطاعوا ة أو نامؤها, فأهايل شاميل الكرة وقبائل الصحراء وإنحكم الطبع بقاء األمّ 

 حفظ البقاء باستخراج ما يف أراضيهم من نـزر النتاج عىل منتهى اجلهد واحلذق إّال 
هم  استفراغ قواهم يف حتصيل رضوريات احلياة يشغلهم عن االهتامم بأسباب رقيّ أنّ 

فهم بذلك يشبهون سكان بعض جزائر الباسيفيك حيث يمنعهم . املدين أو السيايس
  .م إىل دور العرص املعدينقدّ خلوها من املعادن من الت
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 والرطوبة يغزر فيها نتاج النبات  األقطار التي جيتمع فيها فرط احلرّ نَّ ثم إ
 ,نني بل عىل أسمى املتمدّ , من اإلفراط بحيث يمتنع عىل سكاهناواحليوان إىل حدٍّ 

وعىل ذلك فلم يستطع سكاهنا األولون . فالحتها وزراعتها بأحدث األدوات
ة مطالب أهايل تلك البقاع من  قلّ وى سكان الغابات ناهيك أنّ اخلروج من مست

حسن امللبس واملأوى واكتفائهم بمحصول الطبيعة الفطري الغزير تقعد هبممهم 
ولذلك كانت فكرة االرتقاء . م بطبيعة احلال يف مضامر التقدّ عن اجلهاد احليوّي 

تناهية بجود الغيث وفرط العمراين والسيايس بعيدة عن خواطر القبائل االستوائية امل
  .اخلصب
ء ى هلم ذلك االرتقا فسكاهنا هم الذين تأتّ ,ا األقاليم املعتدلة املناخوأمّ ) ب(

ون العمران واالجتامع وهم الذين شغلت املدهش من أطوارهم األوىل يف شؤ
 حاجيات احلياة يف ذلك أنّ . ة دون سائر أمم املعمورأخبارهم معظم تاريخ املدنيّ 

 االجتهاد احليوي فريتفع خلواطرهم أفق ليم تسوق سكاهنا إىل مزيدِ هذه األقا
سع لقواهم جمال العمل والعناء وسائق املناخ عىل اجلهاد واالرتقاء ويتّ . االرتقاء

 حاجة ة فتشتدّ ة شتائية ينقطع فيها نتاج األرض مدّ  عند اجلمهور عىل مدّ ا غالبً يطلُق 
  .خار الغذاءاذّ سكن واإلنسان إىل كثيف الكساء ودفء امل

توأمّ   سائق املناخ يف  فإنّ ,ين وإن ظهرتا يف إقليمني حارّ ,شورا مرص وآا َمَدنيـَّ
وخصبهام ام بفضل مناخهام  بل إّهن ,اململكتني مل يكن دون سائق الربد واجلمد

ة  ما سوامها من أمم األصقاع الباردة حيث يطول أمد جهاد الطبيعي سبقتا إىل املدنـيـَّ
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  .ف إىل ما فوق احلاجيات التشوّ احلياة ويعرس
فت ملا  ما كانت من املاملك أقرب إىل اعتدال املناخ خلّ  إنّ :وعىل اجلملة يقال

 ولذلك خلفت األمم األوروبية ,كانت أبعد عنها يف تاريخ املدنية والعمران
املجاورة لبحر الروم مملكتي مرص وآشور يف املدنية كام خلفت ممالك غريب أوروبا ما 

رات ممالك وعليه فقد كان أمر املناخ يف مجلة مؤّخ .   االعتدال أبعد منها عن حدّ هنَّ 
  .أواسط أوروبا ورشقيها

  :اختالف املناخ) ج(
 األول قيايس وهو ما حيدث يف مدة معينة ;يكون اختالف املناخ عىل وجهني

 إىل  واحدة من مطر إىل صحو أو من حرّ ب الطقس يف جهةأو غري قيايس وهو تقلّ 
 اإلفراط من ام ما بلغ االنقالب فيه حدّ ة وال سيّ م األمّ رد وكال احلالني عائق عن تقدّ ب

ب فيها  هذا التقلّ فإنّ .. وسرتالياالربد ومن شواهدنا عىل ذلك بالد أ واحلرّ 
راهتا يف حاهلا  يف أجزائها املأهولة كان وال يزال من أكرب مؤّخ اوخصوًص 

 ل الطقس فيها من عام إىل عام ال يفتأ يوقعُ وكذلك بالد اهلند إذ تبدُّ . تصادياالق
  .ة مستقلةرمعها ارتقاؤهم أمّ ة والضيق يتعذّ اهلنود يف حال من الشدّ 

  مثًال  الفالح الروّيس فإنّ . ةة فصل الشتاء عىل األمّ وعىل ذلك يقاس طول مدّ 
نته فيورثه اجلمود  لطول شتائه إىل القعود عن العمل مدى نصف سيضطرّ 

 صحب هذا اخلمول ما يثقل كاهله من مدافعة أذى الشتاء الطويل اوإذ. واخلمول
عجزه عن االرتقاء ح الرويس املسكني إىل استنفاد قواه وبلغ أفىض بذلك الفّال 
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  .ولذلك كانت حالة شتاء روسيا من أقوى عوائق حلاقها بأمم االرتقاء.  مداهأقىص
لبعض البلدان ملا يف ية قد تكون من أجزل النعم ل احلال اجلوّ  تبدُّ عىل أنّ 

هبوب بعض الرياح الباردة عليها يف أيام معلومة من السنة كام هي احلال يف بعض 
 يف خالله عىل رشقيها ة حال الشتاء هيّب ه مع ما فيها من شدّ فإنّ . حدةالواليات املتّ 

  .ة تنرشح هلا الصدور وتنشط هبا األبدانة جافّ من الشامل الغريب ريح نقيّ 
ل عهدها وتعيني ة ألوّ  يف احلكم عىل نشوء األمّ ه ال بدّ نّ إ: وحاصل القول

 ملا ادرجة ارتقائها يف أدوارها التابعة من النظر إىل موقعها اجلغرايف وحال مناخه معً 
يف اجتامع األمرين من الدخل األصيل يف عمراهنا مهام يكن هلا من سائر العوامل 

  .الطبيعية واألحوال اخلارجية
  ة وضيقهاسعة اململك)  ً ٣

ة من العمران,  تأثري  مساحة البالد خيتلف شأنه باختالف أطوار األمّ إنّ 
ة إذا رافقته سائر األحوال املالئمة من شأنه أن فضيق هذه املساحة يف طور نشوء األمّ 

ها يف شوط هتا وتقدمّ  الجتامع قوّ ل انضامم عنارصها والتحامها الرضورّي يعجّ 
 فإنّ .  ىل ذلك جزيرة بريطانيا يف مبتدأ شأهناومن أوضح الشواهد ع. االرتقاء

حجمها مع انفراد موقعها املار البيان كان من أفعل العوامل عىل رسعة التحام ِصغر َ 
وكذلك كان شأن . ة واحدةأمّ ) ام يف جزئها الشاميلوال سيّ (قبائلها  األوىل وامتزاجها 

لتغليب بانتفاعها من مرص وآشور واليونان والرومان وسائر األمم القديمة عىل ا
  . يف درجة االنتفاعاختالٍف  انحصار مواقعها يف مساحة قليلة االمتداد عىل
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ا ذاقت وما وأنصع مثال عىل رضر فرط هذه السعة للمملكة هو روسيا, فإّهن 
ين يف سبيل توحيد عنارص أمّ  تها املختلفة األجناس برحت تذوق من أجلها األمرَّ

وما عدا أمر هذا . ة من عظمة تلك السعة األرضيّ وما ذك عىل قول العارفني إّال 
ي اختالف املناخ يف أطرافها املتباعدة إىل ساع حدود البالد قد يؤدّ  يف اتّ التوحيد فإنّ 

 عليه حال اد الوطني كام تدّل صال وحّل عقدة االّحت خطر من تفريق ذلك االتّ 
 ف أقسامها بني احلرّ ة وأوسرتاليا إذ كاد اختالف املناخ يف أطراالواليات املتحدّ 

  .د األمتني باالنقساموالربد هيدّ 
ة  النفع يف بدء نشوء األمّ  ضيق مساحة البالد وإن كان رضورَي عىل أنّ 

 مدار فال خيفى أنّ . ادها قد يكون جسيم الرضر هبا يف أطوار نامئها وارتقائهاواّحت 
 حاجتها إىل زدادتام تكاثر عدد خلقها افكلّ . ة عىل نتاج أرضهاحياة األمة املعاشيّ 
 تعد مساحة البالد األوىل تكفي كساء واإليواء وأدوات األعامل فلممواد الغذاء وال

  .ها عىل ما هو ظاهرنتاج تلك احلاجيات كلّ إل
 جلب املعادن من غري بالدها وابتياع مواد املعاش عة قد تستطيألمّ ا نعم إنَّ 

 فإن مل تكن مساحتها ,ة الطبيعيّ هتا أن ذلك ليس من أسباب قوّ بأثامن مصنوعاهتا إّال 
هتا  اعتبار قوّ من السعة بحيث تكفي لتناول حاجيات احلياة من أرضها نفسها قّل 

 ميلها إىل اهلبوط منذ قرنني عن ندا فإنّ اعترب ذلك بحال هول. اهابالقياس إىل ما سو
د ام ينسب إىل ضيق مساحتها بع سيادة عىل سائر املاملك إنّ مقامها الذي كاد يعدّ 

ا  أّهن  بالنسبة إىل سابق تارخيها إّال ا ذاتيً اا قد ازدادت رقي ومع أّهن . تكاثر سكاهنا
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 اليوم يف حال البؤس والضنك الختالف املوازنة بني مساحة بالقياس إىل غريها تعدّ 
  .أرضها وعدد السكان
 ضيق مساحتها   فإنّ اكلرتا أيًض حال هولندا يف هذا الشأن حال إن وأوضح من

 أصبح اليوم ,م تفصيله عىل ما تقدّ ,ل أدوارهاها يف أوّ  كان من موجبات رقيّ بعد أن
م االرتقاء ر عدد سكاهنا من دواعي هبوطها يف سلّ سع نطاق عمراهنا وتوفّ وقد اتّ 

 الفحم احلجري عمدة مواردها ومل وملا كان. .زة مفكري االنكليعىل ما حياذره جلّ 
اهنا عىل تقدير أهل اإلحصاء كام سيأيت يعد مقداره عىل نسبة ما بلغ من عدد سك
 الفحم لدى  مسدّ إجياد مورد آخر يسدّ  بسطه يف موضعه أخذ أولئك املفكرون يف

. نكلرتا بسكان ال تكفيهم نتاج أرضها للغذاء والكساء واملأوىنفاذه وإال ضاقت إ
ذا ا سعة مملكة روسيا هبذا االعتبار فهي أضمن الرتقائها يف مستقبل األزمان إأمّ 
  .نيصحدة ومملكة الفرت هلا سائر دواعيه ويقاس عليها الواليات املتّ اتو

ل نشأهتا ضار ة يف أوّ  ضيقها نافع لألمّ  إنّ :وغاية ما يقال يف باب مساحة البالد
ا ضارة يف طور التكون نافعة  من ذلك سعتها فإّهن هلا يف أدوار التكاثر والنامء وبالضدّ 

. مة هذا الفصلدّ ق عىل ما أرشنا إليه يف مءاالرتقاع ويف ما ييل من أطوار التوّس 
روه  املاملك ما قرّ وللقوم يف تقويم البلدان ونسبته إىل عدد السكان ومقايسة أهمّ 

  .باألرقام
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  :هيئة املوقع اجلغرايف)  ً ٤
ية عن بعض  شأن خاص يمتاز أمهّ اة جغرافيً لشكل موقع اململكة واألمّ 

بام له من ) اواألخالقية أيًض (لسياسية واالقتصادية هتا االعوامل الطبيعية يف قوّ 
الدخل الطبيعي سواء يف أحوال املناخ وما ينتج عنها من خصب الرتبة وجدهبا أو يف 

  .رَّ بكمصالية البالد عىل ما مسألة اتّ 
 من درس العلامء ما ا تأثري هيئة البالد يف شأن ارتقائها مل ينل إىل يوم حظً إنّ 

ر رات فيتعذّ ث نتائجه يعرس انفرادها عن سائر املؤ ألنّ ,ل الطبيعيةنالته سائر العوام
 وال يتشاهبان يف تأثري اهليئة ملا ,تعميم احلكم فيام فقد يتشابه بلدان يف هيئتها األرض

يقرتن هبذا التأثري من املؤثرات األخرى كاملوقع نفسه واملناخ وعالقة البالد بغريها 
  .ذاك فباختالف هذه خيتلف ,ومساحتها

 التناهي فيها غري صالح ا جيب أن يذكر من شأن هيئة البالد أنّ ه ممّ عىل أنّ 
ة  من كثرة اختالف اهليئة وشدّ  فكلٌّ ,الرتقاء األمة عىل حكم التناهي يف املناخ

 فرط االختالف يف فإنّ . ل عىل األوىل األخرية تفّض  غري أنّ تساوهيا معارض للرقّي 
م  عن تقدّ ا لوعورهتا فيكون عائقً  معادًال ساع يعدّ تّ شكل البقعة ما مل تكن عظيمة اال

  . بعيدة إىل حدّ األمّ 
ا ملا يعرتض أقسامها من  فإّهن ل عىل ذلك بالد البلقان يف أوربا,وأفضل مثا

 حاجاهتا عىل السكان  ويف هذه احلال تشتدّ ,حواجز اجلبال تعرس املواصالت بينها
وال يبقى من . ة واحدة ارتقاؤها أمّ ويمتنع معها توحيد أقسامها السياسية فيعاق
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ة لتأثري شكل البالد إالَّ يف تأليف حكومات متعّددة تشبه حكومات القبائل مزيّ 
  .القديمة وامتناعها عن دخول العدو أيام احلرب

 الكثرة من النظر  إذا بلغ حدّ وكذلك يتضح تأثري اختالف الشكل السطحّي 
 يف ا منيعً ا واليس وإن كانت وعورهتام حصنً تلندا وبالد, فإن اسكإىل أقسام بريطانيا

  .ة واالرتقاءشؤون القوّ  يف) نكالند إ( وراء قسميهام الثالثاموجه املعتدي إالَّ أّهن 
رات التهذيبية ع املؤثّ  فيه تنوّ قّل و االستواء وأما متاثل سطح البالد إذا بلغ حدّ 

 حينذاك من عوامل  فال يبقى هلا,فاملت األمة إىل وجهة تكاد تعادل حال اجلمود
ة  إليه مزيّ  الكايف انضمّ الرتقاء إالّ  نتاج األرض وإذا كانت سعة البالد عىل احلدّ ا

ل يغلب أن يكون ا من الوجه األوّ عىل أّهن . اختالف املناخ يف أطرافها املتخالفة
 ومن الوجه الثاين يكون , من اكتشاف معادهنا واستخراجهاااستواء األرض مانعً 

ة وتضامنها عىل ما  النضامم عنارص األمّ ااملناخ يف أقسامها معارًض فرط اختالف 
  .تقدم يف موضعه

ولكن إذا . ل نشأهتا عىل البالد ألوّ ا غالبً ّح  أحكام هذا التامثل تص إنّ ثمّ 
 فيه فإنّ . ة وضامنات البقاءجتاوزت هذا الطور كان متاثل السطح من عوامل القوّ 

 واقتيات العدد الوافر من السكان بخالف  احلياة الرضورية تناول موادّ يسهل
ل  وزراعتها تعجّ ا عمقً  تربتها بالطبع أقّل السطوح الوعرة أو املختلفة األشكال فإنّ 

 بوعورة البالد يفقد قدر وفوق ذلك فإنّ . إنتاج املزروع عليها اهلرم والعجز عن
 ختفى وال. جزيل من جمموع أمطارها حتى متاثل نتيجة ذلك اخلرسان نتيجة القيظ
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ف ارتقائها عىل نجاح ة إىل كفاءة مقدار الوصول من أراضيها وتوقّ حاجة األمّ 
سعة من أعظم أسباب ارتقائها فر السهول يف البالد املتّ اولذا كان تو. زراعتها

  .ودواعي بقائها
ه ها وحفظ بقائها أنّ  من أمر شكل البالد من حيث ارتقاؤوخالصة ما حيفظ

 ,رات التهذيبية من االختالف يكفي لتنويع املؤثّ  حدّ يقتيض أن يكون من وجه عىل
 إىل وأقرب املاملك كامًال . ومن وجه آخر عىل امتداد واٍف بحاجة السكان املعاشية

  إنّ : أن يقال يف ختام هذا البابوعليه يصّح . حدةهذه احلالة الفضىل الواليات املتّ 
. لية من سطح  املعمورالسهممالك املستقبل العظمى ستكون مواقعها يف األجزاء 

ت نبوة العلم فستكون أعظم هذه املاملك يف إحدى القارات  األربع حّ وإذا ص
  .علم ويف ترصيف األمور أحكمنه أالعظام وهو سبحا

  :لريّ خصب الرتبة مع حسن ا)  ً ٥
ية خصب الرتبة وحسن املناخ وأرشنا قد أملعنا يف بعض كالمنا السابق إىل أمهّ 

 وهنا نخصص الكالم عليها يف ,ةة يف نشوء األمّ ن العوامل األساسيّ  الزراعة مإىل أنّ 
وري  مقدار اخلصب الرض  إنّ :ما ييل هذه السطور من االرتقاء فنقول موجزين

.  إليه جهد معتدل من يد اإلنسان معتدل بحيث ينضمّ لنشوء األمة  ما كان عىل حدٍ 
يل كام يدل ور األوّ  ذملك الطّ فال نزره مع االجتهاد وال فيضُه مع الكسل بصاحلني يف

ها احلديث إالَّ كان أساسه ا ما ارتقت رقيّ عىل ذلك حال األمم العظمى احلديثة فإّهن 
تني  كانت ومن أحسن الشواهد مملكتا بريطانيا وجرمانيا اللّ . راعي الزورذلك الطّ 



   أحد مؤسسي المجمع العلمي العربي               –تاألستاذ متري قندلف           ١٠٦

ات الزراعة فيها أعظم العوامل لنشأهتا األوىل وإن أصبحت اليوم لدهيام من ثانوي
  .األمور

ا يف بعض ما ة فإّهن ة األمّ ه مهام يكن للزراعة من الشأن يف تأسيس قوّ وذلك أنّ 
ل بام يطرأ  فيها الشأن الزراعي عن مقامه األوّ هتا وارتقائها ينحطّ ييل من أطوار قوّ 

غريها ة من أحوال العمران املرتقي وما حيدث هلا من اختالف النسبة إىل عىل األمّ 
ق إنكلرتا يف القرن السابق يف مطلق الشؤون, واذكر وّ  ذلك يف تفمن املاملك اعترب

 عوامل مانيا واليابان يف هذا القرن من حيث التجارة والصناعة يظهر لك أنّ جر
 وقس عىل هذه املاملك ,ارتقائها احلديث مل تعد اليوم من جانب الزراعة يف يشء

ن والطفولة بخالف ور التكوّ  دنَ  اللوايت أجزالثالث سائر رشيكاهتا يف هذا الرقّي 
 إىل ا يبلغنَ ـّاألمم الصغرية احلديثة النشأة كاألرجنتني والربازيل وكندا  الالئي مل

 هاتيك الثالث املاملك العظمى وأمثاهلا  فإنّ .ءة النام أولئك من قوّ اليوم مبلغَ 
وسيبقى هلذين . ة اآلالت وغنى املعادن الطبيعية قوّ أصبحت عوامل ارتقائهنّ 

 يرصف الزمان فيعود املني هذا الشأن الرفيع يف اعتالئها إىل أن يلحقهام وهنٌ الع
ل ويعود معه ذلك الشأن من خصب الرتبة وجودة عامل الزراعة إىل مقامه األوّ 

  . عىل ما سيجيء بيانه يف الكالم عىل العاملني اآلخرينالرّي 
  :ة اآلالتقوّ )  ً ٦

 وهي ,ةة لرتقية القوى اآلليّ بيعيّ يدخل  حتت هذا العامل مجيع الوسائل الط
 ما , ولنوجز القول يف األولنيالفحم احلجري واملاء اجلاري والرياح وأشعة الشمس
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  .أمكن اإلجياز
األول . ة األدواتف حصوهلا عىل قوّ ة احلديثة أمران يتوقّ من لوازم املدنيّ ) أ(

 سواٌء كان  والثاين استخدام اآلالت,استخدام احلرارة احلاصلة من غري الشمس
ا كانت احلرارة التي حيتاج إليها ـّ ومل. الصطناعها بالذات أو ملا ينشأ عنها من القوى

 جيتمع ذلك طة الكهربائية جاز أناساملصنوعات وغريها يمكن حصوهلا بويف إدارة 
الفحم احلجري إىل الساعة هو  وقد كان.  واحد من منشآت القوىاألمران يف منشأ

ة ما بنفسه أو بوساطة قوّ ة ألنه ينشئ احلرارة إالقوى اآلليّ املنشئ الوحيد لتلك 
 مكان ة الكامنة إىلى عن الفحم ما عدا ذلك إمكان نقل القوّ وإذ كان يتأتّ . البخار

 اخذ قياًس ال يضاهى يف ترقية املاملك ولذلك ساغ أن يتّ  ستخدامها فقد كان عامًال ا
  .ة يف كل منهاة اآلليّ للقوّ 

ما هو معلوم من الشأن االقتصادي العمراّين )  مليكانيكيةا(ا كان للقوة وملّ 
ره أهل التحقيق ة املاملك آثرنا إيضاح أمرها عىل مبدأ حسايب قرّ واألثر اجلليل يف قوّ 

  :ية فنقولا مل نقف عىل بيانه يف العربممّ 

ة احليوان  عن القوة امليكانيكية يف مملكة ما بام يعادهلا من قوّ  أحسن ما يعّرب إنّ 
 ما يساوهيا عىل التعديل من ايراد به اصطالًح ) ة حصان واحدقوّ (فقولنا .. إلنسانوا

وإذ كانت اآللة .  عرش ساعاتا واحدً اعمل حصانيني أو عرشة رجال تشتغل يومً 
ق من ن واحد ساعة واحدة إىل نحو مخس أقـة حصاالبخارية حتتاج يف أعامهلا بقوّ 

ن واحد ساعة واحدة إىل نحو مخس  حصاالفحم عىل أكثر تعديل اقتىض إلنتاج قوة
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 تشتغل يف اليوم اة مخسني حصانً ق من الفحم عىل أكثر تعديل اقتىض إلنتاج قوّ ُأق
وبعبارة أخرى طن واحد من . من الفحم)  قنط٤( ساعات نحو طنّ الواحد عرش 

وعليه فإذا . ئة عامل من القوة ما يعادل عمل مئة حصان أو مخسمصدرُ الفحم يُ 
ة  عادل لعمله هذا عىل حساب قوّ مل واحد يف اليوم الواحد طنني فحًام استخرج عا

 الستخراج ثامنني ألف طن افيقتيض إذً . الرجل عمل ألف عامل من سكان اململكة
مئة يوم أربعة وعرشين مليون طن ل فيها ثالث يف سنة واحدة إذا كانت أيام العمايوميً 

  . عدد سكان بريطانيا يفوقاهتا من العامل عددً فيكون ما يعادل قوّ 
تني وتسعني مليون طن  مبلغ احلاصل من الفحم اليوم يف إنكلرتا مئوإذ كان

 وكان ما يصدر ,ة من العامل يزيد عرشة أضعاف عىل سكاهناكان معادل هلذه القوّ 
عجب ما فتأمل وا.  عرشة ماليني من العامل لنزوحمنها إىل غريها من الفحم معادًال 

  .ع هباة الطبيعية عىل اململكة تتمتّ شئت بفضل  هذه القوّ 
 يقترص يف اعتبار فضلها عىل ّال صان الواحد املشار إليها جيب أة احل قوّ عىل أنّ 

 استخدامها بذاهتا الذي يعجز عنه احليوان واإلنسان بل ينبغي أن يعترب فيها دجمرّ 
 ,ء واإليواءفة عىل الغذاء والكسا اقتصاد نفقات ما يعدهلا من ألوف اخللق املؤلّ اأيًض 
ة الفحم  بفضل هذه الوفرة وذلك االقتصاد تأيت للماملك التي رزقت قوّ فإنّ 

ة حيصل معظم  هذه القوّ ع العجيب ألنّ  املدهش والتوّس الطبيعية ذلك  الرقّي 
  .باملواد الرضورية ملعيشة السكان مبادلتها
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ي  أحدمها رضورة الفحم رشطانادلة قوّ به يشرتط لدوام النفع بمغري أنّ 
ل ة طورها األوّ ام تظهر حقيقته بعد اجتياز األمّ  معظم االنتفاع هبا إنّ ل أنّ  األوّ حيوي;

 هذه املبادلة  والثاين هو أنّ ن خصائص ارتقائهايف طورها األخري,من النشوء فهو م
يقتيض أن يبقى معها عىل الدوام يف البالد موارد أخرى ال تزال يف طورها األول من 

 حلاجيات احلياة وهذا هو ا النفاد وتكون ذخرً  تلحق حدّ االستخدام بحيث ال
  .ة اململكة عىل ما ترىالرشط احليوي يف بقاء قوّ 

ية تفوق ة عىل عامل واحد من العوامل الطبيع األمّ  االعتامد يف رقّي وذلك أنّ 
ا  ليس بقياس مأمون املغبة عىل قّوهت جرى جلرمانيا مثًال  سائر األمم كامابه وقتيً 

فقد ينقلب هبا .  من األزماناالدائمة مهام بلغت يف ظاهر أمرها زمنً الصحيحة 
خر يف حوزهتا ما  فإذا مل تذّ , الكفاء حاصل الفحم عن حدّ ثان أو يقّل ددوالب احل

 ميزان ع حدوثه ألكثر األمم اختّل ا يتوقّ ة لدى نفاذه ممّ من القوى الطبيعيّ  ه مسدّ يسدّ 
الستقبال وأدركتها احلرية يف تدارك حاجيات االقتصاد يف البالد فاكتنفتها ظلمة ا

 هذه إنّ ام ال سيّ و , للبقاءااحلياة وانساقت إىل وجهة جديدة من تدبري األعامل صونً 
البالد التي كان معتمدها عىل ف. صبحت عىل ازدياد بنامء السكاناحلاجيات أ

باب وحاصل ما يذكر يف . حمصول الفحم يستنفد هذا اجلهاد من دمائهم آخر نقطة
ة ف فيه جتارة األمّ  الدور الذي تتوقّ ة الفحم بعد هذا البيان أنّ الكالم عىل قوّ 

 هو رهن الزوال من األدوار وال يعد عىل التحقيق إال خطوة من وصناعتها إنّام 
  .مها يف سبيل توفيقها ألحوال حميطها الطبيعيةخطوات نشوئها وتقدّ 
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ة ميكانيكية تعدُّ نظر إىل استخدامه قوّ  غزارة  املاء اجلاري بالإنّ : قوة املاء) ٢(
ة وارتقائها بخالف ما سبق بيانه من نفاذ ة األمّ من أفضل العوامل الدائمة عىل قوّ 

 اونً مة املاء كان االعتامد عليها مض يف تدبري قوّ ه إذا أعمل الذكاء العلمّي الفحم, ألنّ 
البالد ومساحتها وهنا جيب أن يرجع بالرضورة إىل أمر مناخ . بدوام نزول الغيث
الذي يقع فيها  مقدار املاء اجلاري عىل سطحها تابع ملقدار املطر وهيئة سطحها ألنّ 

ق فالسطح الضيّ . ل جريه موقوف قياسه عىل هيئتهمعدّ مع حجم السطح وألّن 
 يف األرايض ة املاء ألنّ املساحة واملتامثل الشكل يف بالد ما قليل اجلدوى يف قوّ 

, وكذلك املساحة القليلة هسعة امتدادة جريه و فيها قوّ ة امليل يقّل املستوية أو القليل
 بالطبع مهام تكن هيئة سطحها, وعىل اجلملة ساع يكون حاصل املاء فيها قليًال االتّ 
 اعتدال االختالف يف هيئة السطح اجلاري عليه املاء هو أحسن احلاالت  إنّ :يقال
                          . ثاين الرشوط الكافلة بحسنهاوباعتبار الزراعة يعدّ . فر مذخور املاءالتو

  
     مرتي
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  )*(لم إىل الّس  يقودُ العلمُ 
  

ه من رشور  يف األفراد واجلامعات وما يوّلد الذات البرشّي  إىل حّب ناإذا نظر
وما تارخيه عىل احلقيقة ). بأرشس احليوانات(الشقاء والنزاع ال نعجب من تسميته 

إالَّ سري اخلصام واحلروب منذ مل يكن عىل األرض سوى قبيلة واحدة ولسان واحد 
م السيف عىل .  وقبائلاإىل أن تكاثر النوع وافرتق شعوبً  ومل يقترص أمر العداء وحتكُّ

ام ارتقت ام كانت آثار اخلالف بني األمم أظهر وأفظع كلّ ىل بل ربّ ار اهلمجية األووأط
ة يف فام عاهد الدهر أمّ . مت يف سبل املدنية والعمرانيف معارج االجتامع وتقدّ 
ادت هلا أخرى كيد  من الزمان حتى كا والفالح ردًح العصور اخلوايل عىل العزّ 

حتى أوردهتا موارد اهللكة الطمع واحلسد فرتّبصت هبا الدوائر وناصبتها العداء 
والفناء, ولذا دالت الدول وتعاقبت املاملك فخلفت  الواحدة أختها عىل كّر الدهور 

 عافية ا العروش وأصارت القصور آثارً  طاغية وثلَّتاما أجرت الدماء بحارً بعد
  .تبكي سّكاهنا وتشكو زماهنا

تدخل باب سة حتى  احلروب قد توجبها الرضورات الكربى املقدّ  نعم إنّ 
من نحو محاية الوطن والعرض وصيانة الرشف ودفع الظلم وتأييد (الواجبات 

                                              
 .١٠٢٢  −  ١٠١٥, ص ١٢, ج ٣, مج١٩١٢النعمة, أيار  )*(
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 ا نرصاء اإلنسانية اليوم يرون  دوام احلرب رش إّال أنّ ). ة والدينيةاحلرية الشخصيّ 
 ويعجبون للشعوب كيف حيسبون الفتك والسفك من مفاخر , حالعىل كّل 
ن أسمى الفضائل وكرائم األخالق ا م بل يعدون احلرب نفسها كأّهن ,التاريخ

ق يف املساجد فينظمون الوقائع واملالحم أناشيد تتغنى هبا األطفال وقصائد تعلّ 
داب العربية القديمة مثل ى ترى  املعاين احلربية يف اآل حتّ ,م هبا يف العباداتويرنّ 

 ام أبدع الشاعر يف فكلّ ,لفخر واحلامسة واملديح من أبواب الشعر القديمأركان ا
 ويقول دعاة . سمت عند األدباء طبقته يف بالغة الشعرّيش صف ذلك الفتك الوحو

ا  مثل األلياذة اليونانية التي يتفاخر بنقله إنّ :السالم من أهل الفلسفة األدبية
نبنائها عىل فتك ا الت ببالغة الشعر اخلالدة إال أّهن وإحرازها شعراء األمم وإن امتاز

م هلا املقدمات قرأ بدموع األسى عىل وحشيته ويقدّ تُ اإلنسان باإلنسان أجدر أن 
ا يلبس هذا الشعر من  موأنّ , ا وذمً ا من أنواع احليوان تقبيحً ة برشور الناطقالصادع

 فيبدو ما حتته من خمازي البغض اق متزيقً ه أن يمزّ  الساحر حقّ مطارف البيان
قيقة إال ألسنة من  وما يقال يف نظمه كواكب دّر وأنجم زهر ليس عىل احل,والعداء

  .نار تلهب األحشاء
 هبا من ة احلديثة مع ما تمّ ين هذه املدنّ وقد بلغ من يأس اليائسني قوهلم إ

فر أسباب الراحة ورفاه العيش يف شؤون احلياة واشتداد روابط امظاهر احلضارة وتو
التآلف واالجتامع قد زادت مطامع اإلنسان فلن يرجى منها استقبال يسود فيه 

  . وتزهو ثامر االقتناع وترشق أنوار الوئام والتآخي والسالمالرىض
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 من املفكرين املتفائلني باخلري ملستقبل اإلنسان خيالفون أولئك ا فريقً إالَّ أنّ 
 من ركود ريح األطامع وانخذال كلمة النـزاع االيائسني املتشائمني بام يرجونه أخريً 

  .وانتصار لواء السلم
خذ طريق رب عىل ثالثة أقسام, فقسم منهم يتّ وهم يف السعي إلبطال احل

 طائفة من طوائف سكان األرض حتى تنزل الرتبية األخالقية املحضة إلحداث كّل 
 فتجري يف النفوس , السلم يف الطباعكراهة احلرب من صميم القلوب وجيبل حّب 

 فيكون ذلك اإلبطال ثمرة اإلقناع النظري البحت, وقسم ,جمرى الدم يف العروق
 خالف ينشأ بني احلكومات كام سيأيت الكالم عليه يف ى التوسط والتحكيم يف كّل ير

 العلم وحده هو الكفيل األخري بحمل الناس ه من هذه املقالة, وقسم يرى أنّ حملّ 
ضح آثاره  يف أحواهلم  أنواره وتتّ  حال حني تعمّ عىل اختيار جانب السلم عىل كّل 

 عن فعل ناموس افيكون إبطال احلرب ناشئً االجتامعية واالقتصادية والسياسية, 
 أرباب هذا الرأي طبيعي هو اختيار األنسب بعد التجربة واالختبار, وقد أعمَل 

النظر يف مآثر العلم ونتائجه األخرية التي تدعو أهل األرض يف آخر األمر إىل إيثار 
اقتطفنا  ووقفنا عىل يشء من ثامر اجتهادهم الطيبة يف هذا الطلب اجلليل ف,السلم

  :منها ما تراه يف هذه املقالة وباهللا التوفيق قالوا
 استخدام العلم يف الصناعة والزراعة والتجارة وتقليل أسباب إنّ ) ١

  ا, وقد زالت معه أيًض زال احلاجة إىل فرط التعب البدينّ أاألمراض واملوت قد 
 االستعباد ة بطريقسلطة العظامء واألقوياء يف استخدام العدد األوفر من األمّ 
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واستقالل األرباب بوسائل العلم والتهذيب, فالعبودية خضدت شوكتها وديست 
 يف  الرسيع اخلطاالخرتاع العلمّي ام االكتشاف و تقدّ أعالمها عىل التدريج, ثم إنّ 

ل مقدار العمل اليومي املطلوب من العامل, فازدادت له أسباب القرن املايض قد قلّ 
 وقد تناقص متوسط الوفيات إىل نصف ما كان عليه الغذاء والكساء واإليواء,

رت هلم وسائل التحصيل من طريق وازدادت لألحداث أعوام هتذيبهم وتوفّ 
 ومل يعد من حاجة لالعتامد عىل طائفة ممتازة من األمة إلدارة ,املساواة بني الطبقات
ان األعيان كان يف سابق العهد من نظام امللكية املطلقة وسلط أعامل احلكومة عىل ما

د  بل أصبح عامد املناصب األهلية الذاتية واالستحقاق الشخيص بام متهّ ,واألرشاف
 :قول صاحب األمثال لابل االستعداد واالرتقاء تصديقً ة من س فرد من األمّ لكّل 

  .»? أمام امللوك يقفا جمتهدً اأرأيت ولدً «
 قد دستورّي  أو ال العلم بفضل ما أنال الشعوب من احلكم اجلمهورّي إنّ ) ٢

  . أّدى إىل تقليل أسباب احلروب
 إىل ل دواعي الظلم واالعتداء فيهّب  قد ال يتحمّ  الشعب الدستورّي نعم إنّ 

  خطر التهّور إال أنّ , مرختص وغالعن الرشف بكّل   احلسام والذّب دفعها بحدّ 
ب ا كان جيري لدى اشتعال نريان احلرو ممّ  احتامًال واحلامس حتى يف هذه احلال أقّل 

فقد كان شبوهبا بتلك األيام أكثر ما يقع من جمرد مطامع امللوك . يف غابر األزمان
 اى لقد كان امللك املطلق الغشوم يثري حربً  حتّ ,وفساد إدارهتم وسوء سياستهم

ه ملا  لكلمة بدرت منه آونة الغيظ, ولكنّ القضاء شهوة من مفاسد النفس أو إنفاذً 
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ن نفوس الشعوب أخذت تلك البوادر لت أحكام النظام الدستوري متأّص 
 , وتناول املشكالت أهل النظر والرأي يف املجالس الدستورية املتعاقبة,بشكائمها

سع بذلك نطاق  فاتّ ,فتقلبها عىل وجوه املوازنات اجلندية واملالية والسياسية وغريها
  .ر الفرد من جمالة واالستبصار ومل يبَق لتهوّ الرويّ 

 الكامل, ة والدستورية ال تزال إىل الساعة بعيدة عن حدّ  األحكام اجلمهوريّ إنّ 
 وما , توزيع الثروة الرسيعة النامء مل ينل حظه إىل اآلن من قواعد احلكمة والعدلفإنّ 

 لنا من روح  غري أنّ , إىل اإلصالح والتحويرا حمتاًج  الشعبّي برح التهذيب املدرّيس 
ر البلوغ وستكون مبادئها ة آخذة يف طو الديمقراطية احلقّ  عىل أنّ  يدّل االزمان هاتفً 
 ن حلفظ السالم يف ممالك األرض مما مل حيلم به الغابرون, واحلاصل أنّ أقوى ضام

  .الشورى ابنة العلم فالعلم يقود إىل السلم
باب املعاش بأرسع من تكاثر فر أسامن نتائج العلم وآثار االخرتاع تو) ٣
ف األمم من غلبة سلطان اجلوع عىل  لقد شاع يف هذا العرص اجلديد ختوّ .الناس

 هذا املذهب ى عمّ صعاليك اخللق, فأشار بعضهم باعتامد الوسائل لتقليل النسل حتّ 
ة مل يعد من حاجة إىل مثل ه بفضل التدابري العلميّ  ولكنّ ,)مالثوس(املعروف بطريقة 

سبة هذه الوسائل املكروهة الثقيلة عىل النفوس فأخذت أسباب املعاش تزداد عىل ن
 مل جيتمع يف اميم حتوي من بعض األمم عددً اه بفضل تع وذلك أنّ ,ازدياد املواليد

م  بركات هذا االختالط بام تقدّ  إنّ : وزبدة القول.ةحارضة من حوارضها األصليّ 
  . فالعلم بذلك يقود إىل السلم, العلم هي من ثامرمن سهولة التواصل إنّام 
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ف ق دائرة احلرب وخيفّ ة احلربية يضيّ  استخدام العلم يف صنع  األسلح إنّ )٤
خذ ه إذا كان أحد اخلصمني يتّ هو أنّ ) األول (; ذلك من وجهنيوطأهتا وبيان
ى الظفر لألول عىل وجه الرسعة ديث العلمي واآلخر عىل عكسه يتأتّ السالح احل
ف ة القتال فتعود مياه السلم إىل جمارهيا عىل أسهل سبيل, وربام ختوّ فتقرص مدّ 
ة خصمه الشديد املحكم بسالح فالتمس وجه السالمة احلال القليل العدّ الضعيف 

ت أبواب اهللع القديم من غارات  الرضرين, وعىل ذلك فقد سدّ  ألخّف ااختيارً 
نني من مثل هجوم القبائل الشاملية ة والوحشية عىل ممالك املتمدّ قبائل اهلمجيّ 

 فأصبح العامل يف ,واغي آسيااملشهور عىل أوربا وغارة جنكيز خان وتيمورلنك من ط
شني بفضل االمتناع بالسالح املصنوع عىل القواعد أمن من غزوات سائر املتوّح 

هو أنه إذا تكافأت قوى املاملك بالسالح العلمي احلديث ) والوجه الثاين.  (ةالعلميّ 
 حتى ر واملجازفة باألرواح واألموالهوّ  للتّ ا اجتنابً عاد األمر إىل مزيد احلذر والتبّرص 

كان  إذا فرض انسياق اخلصمني إىل حتكيم السالح مل َيُطل زمن القتال بالقياس إىل ما
وهذا الذي .  السالح أنفى للسالحنّ إ:  أن يقال هناشأنه يف سالف العصور فيصّح 

 ما وأخّص ناداة بتحديد التسليح, حدا بالعقالء املفكرين اليوم من دعاة السالم إىل امل
ساع دائرهتا وتوفري ة عىل اتّ ة العرصيّ  نفقات العدد احلربيّ  أنّ يذكر يف هذا املساق

ية يف  مع ما تقتضيه األساليب الفنّ ا وأفرادً أسباب النظام والراحة للجيوش إمجاًال 
 وتعجز أقالم البسط ,العدّ مداواة اجلرحى من رضوب التكاليف التي ال يتناوهلا 

حت تنوء بحمله وترزح حتت فأصب , أغناها ذلك أضعف األمم حتى كّل ,والبيان
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 من خسائر الفائز يف احلرب قد تربو عىل أضعاف ما ا كثريً نَّ  حتى إ, أعبائهباهظ
 وإنّ .  من احلامقة واجلنوناره رضبً  هتوّ  فيعود بصفقة املغبون ويعدّ ,ل من الربحيتخيّ 

كم ة غلبة الرأي ونفاذ احلقادة السياسة ووالة األمر مهام يكن هلم إىل اليوم من بقيّ 
 النزاع واخلصام إىل ميولكادت شعوهبم التي ذاقت طعم الراحة والسالم تعارض 

اع اآلن عن حال الشعب اإليطايل وهياجه م عىل احلكام كام ذ العصيان والقياحدّ 
ف األعامل وشقاء ة من توقّ ثته احلرب احلارضة اجلائرة يف سواد األمّ الشديد ملا ورّ 

 ناموس بقاء األنسب قد أخذ سلطانه  والظاهر أنّ ,لالعيال ونفاذ املال فوق االحتام
ى ال يعود يف آخر األمر  حتّ ,يستحكم يف قلوب أبناء هذا الزمان بفضل النور العلمّي 

 , وال يبقى لنزاعات النزق والطيش شأن يف سياسة الشعوب,حكم للهوى النفساين
دون إجالة  فال يقدم عىل عمل ,فيخلو للعقل الراجح عرش السيادة يف األحكام

 أظهر ولعّل .  فيختار أسلم الوجوه وأفضل اآلراء,النظر وإطالة التفكري يف العواقب
 صبح هذه اآلمال قد بزغ فجره بام نرى  فإنّ ;ما يرجى من ذلك يف أمر احلرب

ونسمع من تكاثر الراغبني يف السالم من ذوي السلطة واحلكم واشتداد امليل إىل 
ه إال نتيجة العلم الذي قىض  وهل ذلك كلّ ,مط والتحكي اخلالف بالتوّس فّض 

ة فأقىص رغبة األمم عن ويالت احلرب واجلنوح إىل نعم بازدياد النفقات احلربيّ 
  .السلم

 جيوز أن يلحق بالوجوه ا معنويً ا وقد أحلق بعضهم هبذا الوجه أمرً )٥
 من حسن  حالة اجلندية احلديثة بام أفاض عليها العلمنّ أ: ة وهو األخالقية املستقلّ 
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 مل يبق فيها عىل العموم ما كان هلا يف غابر األيام من مزايا البسالة النظام وأحكام الفنّ 
فلم . ح والنزالالبدنية التي كان يتفاخر هبا أبطال املالحم السابقني يف ساحة الكفا

  : يف النفوس ملثل قول عنرتةيعد من شديد الوقع
ــــــــاحــــــــصاين كــــــــان دّال ــــــا فخــــــاض غباَر ل املناي ــــــاه  ورشى وباع

ـــــ   مـــن يـــشكو الـــصداعايـــداوي رأَس اوســـــيفي كـــــان يف اهليجـــــا طبيًب
ة يف احلرب للحذق  وعادت املزيّ ,ة البدنية القوّ بل حلَّت الدربة الفنية حمّل 

  : أن يقال فيه ما قال املتنبيالفكري وفضل الرأي والتدبري بام يصّح 

ــــرأُي  ــــشجعانال ــــل شــــجاعة ال ــــــي أوٌل  قب ــــــو املحــــــلُّ ه ــــــاين ا وه  لث
م تعد  فل, اجلندية أصبحت يف الغالب مهنة من سائر املهنذلك أنّ يضاف إىل 

 وإذا , الفردي بشهرة االنتصار والفوز بإكليل الغارالرغبة فيها من جانب والطمع
 عن الرشف والوطن اجب احلريب محاية للذمار وذودً ااستثنينا من ذلك مبدأ الو

 اجلنود عن شجاعة فعلة مل تزد شجاعة) حكيمط والتوهو ما يرجى إبداله بالتوّس (
ويف رجاء . مارض للهالك والدّ املناجم الذين قد تساوي بينهم ألخطار يف التعرّ 

ة وال يبقى م العلم وارتقاء اإلنسانيّ  التجنيد اإللزامي رهن الزوال بتقدّ الراجني أنّ 
ث أو كان فيه  من ضاقت به دوائر املعاش الثالمن يرغب يف اجلندية حينئذ إال كّل 
ن ة لسائر الفنوفإن كان العلم قد ساوى اجلنديّ . ميل فطري إىل الفنون العسكرية
 إىل اا فأكرم به هاديً ,ل الراغبني فيه املعايش فقلّ وأنزهلا عن سائر املهن من الوجه

  . للسلماعة والسكون وأنعم به قائدً الدّ 
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سد واخلصام وسائر ة وروح التحصيل نفسه تنايف احل األساليب العلميّ إنّ ) ٦
 يقتيض التعويل عىل الفرض  التحقيق العلمّي فإنّ . العواطف املفضية إىل النزاع
 فلقد انقىض.  االستدالل ويثبت احلكم واالستنتاجوطول الروية والنظر ليصحَّ 

ب الزمان الذي كان فيه يغتصب املغتصب لقب العلم وشهرة املعرفة بسلسلة النس
 ,شياع وجمايل البذخ البارد والكرم السخيفشد واألومنصة الرئاسة وكثرة احل

 الدماغ يف ميدان الدرس الطويل  الذي ال ينال إال بكدّ  العلمّي وعلت كلمة احلّق 
. الراجح والطبع الرزين ورصع الدليل بالدليل حتى يرىض العقل والبحث العميق

. حت احلكامتآلف العقالء وإن اختلفت البالد ويتآخى العلامء وإن تالوعىل ذلك ي
  بني شعوب األرض من حّب ب عىل انتشار هذا الروح العلمّي وال خيفى ما يرتتّ 

ة املناوأة واخلصام إذ العلم يتساوى يف حقائقه الكبار والصغار بني الوئام وكراه
  .أجناس الناس وحول مائدته جتتمع اخلصوم ومن بلسمه تؤسى الكلوم

ق ذلك اليد  هلا فو بل إنّ ,مةالسلم من خدونتائج العلم ال تقف عند هذا احلدّ 
 جمانيه عىل الراتعني يف رياضه, ياة السلم نفسها وإنضاج أثامره وإدناءالطوىل برتقية ح

اب الراحة  فيها هلذا العهد من أسبفهل نعيم هذه احلضارة وعناء هاته املدنية وما تمّ 
ه ومصنوعاته التي عم اخرتاعاته ومكتشفات بغري العلم وتتوالرغد التّامَّني تأتــَّ

 ألوف األلوف يضيق بتعدادها الزمان ويفل وصفها القلم واللسان? أال فلنذكر أنّ 
من أبطال العلم احلديث اليوم من أطباء ورياضيني وطبعيني عىل اختالف األصول 

يب األعامر ون أطمة بني اإلنسان يبذلون املهج ويفندون خلدوالفروع متجنّ 
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االجتامعية ومدافعة املتاعب وختفيف اآلالم وتوفري ية وبمكافحة األمراض البدن
صار اإلنسانية ودعاة ذرائع أطيب العيش وإطالة احلياة, جيش جلب كثيف من أن

 له عليها  وسيتمّ ,خذت جيوش احلرب واحلمد هللا باهلزيمة أمام أعالمهالسالم قد أ
  .واألقالمالنرص بعون القدير حتى تسحق دولة السيف ومتحق وتسود ديانة العقول 

 حمشود من أطراف األرض  السلمّي  هذا اجليش العلمّي  أنّ وال ننسى
 حصون  فليس له وجهة سوى دكّ ,تلف املاملك والقبائل واألجناس واأللوانوخم

من إسار الغواية والتضليل وال رابط بني أفراده سوى   غادة احلقيقةاجلهل وفّك 
ختصاص أبدى  اإلخصاء واال عامل اليوم من أهلس الرفيع, فأّي ها املقدّ حبّ 

 أو  جليًال ا أو اخرتع خمرتعً ا غامًض  أو أجىلاحدث بحثً ر مسألة أو أَ مالحظة أو قرّ 
هت إليه  فتوّج ,حه كافة إخوانه املنترشين عىل وجه املعمورة أقبل عىل تصفّ ايسريً 

والذي يزيد . ه الثابت مكدين جاهدين وتنارصوا عىل حقّ ,خواطرهم وأنظارهم
 أفراد هذا اجليش وإن اختلفت لغاهتم القومية هلم لغة واحدة نّ ب أهبجة القلو

يتفامهون ويتناجون هبا هي املصطلحات العلمية والعبارات اجلربية واخلطوط 
ية واألملانية هتافت نكليزية والفرنس ما ينرش باإل فكّل ,اهلندسية والرسوم الطبيعية

 إذا أضفت إىل ذلك ما ,هنم أمجعنيه خياطبهم بلساهم من مجيع املاملك كأنّ عليه قراؤ
رش والنقل حسبت ما يكتب اليوم من اآلثار العلمية ناشتهر أمره من تيسري وسائل ال

  . مكان يف الوقت الواحد يف كّل ه كتب يف كل لسان ونرشأنّ 
ب العلم من أقطار األرض يف اجلامعة وإذا ذكرت يف هذا الباب اجتامع طّال 
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فقد ذكر من اعتمدنا عليه يف تقرير . ا بل رقصت طربً االواحدة العلمية ازددت عجبً 
 اجلم الغفري من بريطانيا  صفوفه يف جامعة كولومبيا األمريكية تضمّ هذه األصول أنّ 

 وقد ,رك وبلغاريا وجنويب أمريكا واليابانناماوجرمانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا والد
بادلون األساتذة واخلطباء يف مناصب م أصبحوا يتّهن اد العلمي هنا أزاد حياة هذا االّحت 

م من البلد الواحد التدريس ومنابر اخلطابة عىل اختالف املاملك واللغات كأّهن 
فون  عاقل ممن يتمتعون بطيبات هذا اإلخاء ويرتّش  فأّي ,واللسان الواحد بال تفريق

 البالد رزالل هذا الوالء يرىض بفتور هذه العالئق وتكدير هذا املعني الرائق بام يدمّ 
  .اد والعياذ باهللاوهيلك العباد ويفصم عرى االّحت 

دات السلم عىل ما د الطلبة املختلفي العنارص من مؤياومما يلحق باّحت ) ٧
رأيت اشرتاك أهل العلم من كافة األنحاء يف عقد املؤمترات واملجامع والندوات 

ألبحاث الفنية د نزعاهتا وأغراضها املجتمعة عىل توسيع نطاق االعلمية عىل تعدّ 
 دعوته بني أهل املتضافرة عىل اجتالء احلقائق املتنارصة عىل إعالء كلمة العلم وبّث 

 ولقد أخذ واحلمد , عرى الوداد والسالم العام أقوى الدواعي لشدّ ا يعدّ ممّ األرض 
 ما ال يكاد حيلم به غري الواقف عىل هذه اللجان العلمية باالزدياد إىلهللا عدد 
 ٢٨٠عددت ) سلكبرو( الندوة املركزية للجان العلمية الدولية يف فإنّ . إحصائه

املك املتفرقة, واملجامع  ندوة علمية منترشة يف امل٦١٤ وأحىص غريها , منهاافرعً 
 بفروع الطب واهلندسة تتبادل أماكن جلساهتا السنوية يف مجيع البلدان وال املختّصة
ض يف هذه املحافل واملحالفات يان ما ينجم عن اشرتاك علامء األرب إىلحاجة 
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ة من بركات التآلف والتعارف وعقد اخلنارص عىل توحيد الغاية الرشيفة أال العلميّ 
  .وهي نرصة لواء العلم الذي ال ينضوي حتته إال أنصار السلم

اد يف هذه  ما تثلج له قلوب أبناء السالم ما نشأ عن غروس االّحت نّ وإ
لعام ومعاجلة أمراض االجتامع, لإلحسان ااجلمعيات العلمية من تأليف جلان 

ام تأسيس املؤمترات السلمية القائمة عىل الدعوة إىل السلم وإبطال احلرب سيّ وال
 وأشهر هذه , خالف كّل وإطراح السالح عىل التدريج واعتامد التحكيم يف فّض 

يون ت به عاملؤمترات حمكمة الهاي التي ظهر من باكورات ثامرها هلذه األعوام ما قرّ 
  . وأصبح من أوطد اآلمال وفرهتا ونامؤها عىل توايل األيام,األنام

اد يف عقد ب العلم مع هذا االّحت  ها إن ذلك التواد بني طّال :وعىل اجلملة يقال
ساع بحيث أصبح من مأمول أنصار السلم اللجان العلمية بلغ من حال النامء واالتّ 

 مالك املعمور عىل اإلطالق, ة دولية يشرتك فيهاالقريب تأسيس جامعة أرضيّ 
 دولة ولو فيقول هؤالء املتفائلون بإصالح اإلنسانية ما املانع ترى من أن تنقص كّل 

س العميم النفع فينشأ عن هذا له إىل هذا الغرض املقدّ  من نفقاهتا احلربية وحتوّ اجزءً 
وس  النزوع إىل احلرب واخلصام من نف اجلليل املبارك ما يستأصل جراثيماملرشوع

 عام ينجم من سعة دائرة هذا االشرتاك ويفيض هبا  فضًال , بعد يوماأهل األرض يومً 
عىل العباد من غيوث الربكات االقتصادية واالجتامعية والعلمية التي يطرب 

 أو ا,نديف هول) املسكونية( هذه اجلامعة  قالوا وحيسن أن تقام.رها الفؤادلتصوّ 
يف ملكه ل أن يكون موضعها يف قطر تشرتك ام كان األفضبلجيكا أو سويرسا وربّ 
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 حيث تقرب طريقه عىل )مونت كارلو( الدول كجزيرة من جزر اخلليج أوعامة
 فإذا أنعم ,ر يف حميطه أسباب الراحة يف املعاشب ويفوق هواؤه جودة وتتوفّ الطّال 

ى عن هذه اجلامعة ر وال حرج ما يتأتّ الزمان عىل بني اإلنسان هبذه األمنية فقدّ 
 فإن ما ينبثق من أنوارها ,لدولية من مزيالت أسباب الشقاق ونرش دواعي الوفاقا

 فيجري من هذا القلب العلمي العام ,لتنرش يف سائر اجلامعات املكانية برسعة الربق
 , جديد جميد إىل أطراف األرض كام جيري الدم البدين إىل أطراف اجلسمدم حيوّي 

ره من املكاتب واملتاحف واملجامع يال تصوّ ويغص ذاك القطب العقيل بام يسحر اخل
 فرع من األبحاث التي ال  لكّل خمتصةع جلان  ومن ذاك اجلزع لكبري تتفرّ ,ةالعلميّ 

يأخذها العد وترسل البعثات الفنية يف أنحاء األرض للكشف والتحقيق عىل نفقات 
. يم النفعأرباب املال أو االعتامد عىل خزائن احلكومات املشرتكة املقاصد يف تعم

ق به أعناق ين الذي طوّ  ما ينفق عىل العلم بعد ذلك ليس إال عرش معشار الدَّ وإنّ 
اد م مل يذوقوا طعم االّحت  فإهنّ ,املنفقني بل قطرة من بحار النعم التي غمر هبا املحسنني

  . هلم هنجه القويم مهدإال من فضله العميم وال وردوا مورد الوئام والسالم لوال أنّ 
 ما يرجو أولئك العقالء من غلبة سلطان العلم عىل العقول صةهذه خال

 أن هناك مجاعة من أهل الفلسفة الدينية يقولون يف نبذ احلرب واعتامد السلم, إّال 
 داء البرشية أعمق وأوبل من أن يشفى  إنّ :مع تسليمهم هبذه النتائج العلمية

 البغضاء والطمع ولة بعنارصرضورات القرسية مادامت القلوب جمببمثل هذه ال
ضحت آثارها ي واجلور, ونتائج العلم وإن سطعت أنوارها واتّ واحلسد والتعدّ 
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 كام يشاهد إىل , الكامنة أحدَّ األبصارلعني الذكي البصري فقد تعمي نزعات الّرش 
ى يف هذا العرص األنور يف ذرى املدنية  بالضعيف حتّ اليوم من مطامع القوّي 

ون, ويرون رؤى سالم م يتنبؤإّهن (قول الكتاب العزيز  فيهم  فصّح ,وأهبج ديارها
وهبم حز  يف قلاملخاطبون يف السالم والّرش (م هم  وأّهن ١٦٩: ١٣وال سالم حز 

 واحد من صغريهم إىل كبريهم كّل (رميا النبي بل هم مصداق قول أ) ٣: ٢٨
ثم عويشفون كرس بنت شعبي عىل  واحد يعمل بالكذب, وكّل .. مولع بالربح

  ).١٤ و ١٢ و ٦ سالم وال سالم صقائلني
د قلوب البرش املفطورة عىل    فريى هؤالء احلكامء أنه ال سالم ما مل تتجدّ 

 اسمه عجيبً ايدعى ( بروح من عنده تعاىل فينضوون حتت لواء اإلله الذي الّرش 
م بالسالم لألمم يتكلّ (و ) ٦: ٩ا ش .  رئيس السالما أبديً ا أبً ا قديرً ا إهلً امثريً 

ه ألنّ ). ٩:١٠ز ك . انه من البحر إىل البحر ومن النهر إىل أقايص األرضوسلط
م سكان املسكونة العدل ا ش  يف األرض يتعلّ –اىل ع أحكامه ت–حينام تكون (

يطبعون سيوفهم سككا ورماحهم ) (... وليس إال حينئذ( وحينئٍذ  ).٩ : ٢٧
بل جيلسون كل . يف ما بعدمون احلرب  وال يتعلّ اة عىل أمة سيفً ال ترفع أمّ . مناجل

واهلناء كل ) ٥ – ٣ ٤ي م ... واحد حتت كرمته وحتت تينته وال يكون من يرعب
اهلناء ملن كان سالم اهللا يف قلبه فعاش حتت لواء السالم وكان من صانعي 

                                                                              .السالم
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  :املخطـوطـــةاره ـــآث
  »تربية األطفال ومدارسهم«كتاب − ١

عند  أمني جممع اللغة العربية بدمشق )١( الدكتور عدنان اخلطيبأرسل
األستاذ قندلفت رسالة إىل ابنته أليس قندلفت يرتجم فيه حياة وآثار  اًكتابته بحث

يسأهلا عن بقية آثار والدها العلمية فأفادته بأن مجيع كتب أبيها وأوراقه فقدت 
, الواليات املتحدة األمريكيةثانية عند وفاته يف بريوت خالل وجودها يف للمرة ال

املربية وبعد رجوعها للوطن مل تعثر سوى عىل خمطوطة واحدة وهي ترمجة كتاب 
, وأهنا تقوم »األطفال ومدارسهمتربية «:  وعنوانه)٢( منتسورياإليطالية ماريا

 .)٣(ببذل جهودها لنرشها يف القاهرة
                                              

, وهــو قــاض ولغــوي ومؤلــف  يف احلقــوق, دكتــور )م١٩٩٥ – ١٩١٤(عــدنان اخلطيــب  )١(
  .دؤوب

  .م٢٠١٥عدنان اخلطيب للدكتور نزار أباظة, مطبوعات جممع اللغة العربية, : انظر − 
وهـي أول طبيبـة إيطاليـة, مـا مربية وطبيبة وفيلسوفة, ) ١٩٥٢ – ١٨٧٠( ماريا مينتسوري )٢(

  . حتى يومنا هذاّأعامهلا حول تربية الطفل تدرس زالت
- Em standing, Maria Montessori, Her Life and work, New York, 

١٩٨٤, P.٤٠ – ٣٨ 

  .١٢٧ – ١٢٥, ص٢٠, مج ٢٠٠٨, ١ املوسوعة العربية, دمشق, هيئة املوسوعة العربية, ط− 
  .١٢٣, صاًجممع اللغة العربية يف مخسني عام )٣(
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  »رسة الغدمد« كتاب − ٢
 أنه عاكف عىل »املدرسة واالجتامع«وقد ذكر األستاذ مرتي قندلفت يف كتابه 

س نه يمني النفوأوهو من تأليف الدكتور جون ديوي,  »مدرسة الغد«ترمجة كتاب 
 اجلديد, لتعليم ملا له من فائدة عىل النشءل يف جمال اإلخراجه إىل العامل العريب ليدخ

 رشوح التطبيقات املالئمة لألماكن واألشخاص ويأخذ الكثري منيتضمن الكتاب و
 .)١( لفن الرتبية ندر وجودهاً جديداًطابع
 

   

                                              
  .٦ املدرسة واالجتامع, ص)١(
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  املصادر واملراجع
  بالكت − ١

  .م١٩٨٠, دار العلم للماليني, بريوت, ٥ األعالم, خري الدين الزركيل, ط − 
لعربية, مطبعة الرتقي  تاريخ املجمع العلمي, أمحد فتيح, مطبوعات جممع اللغة ا− 

  .م١٩٥٦بدمشق, 
مرتي قندلفت, املطبعة .  طرق األمان ملحّدث اإليامن, األب بويد, ت− 

  .ت. األمريكانية, بريوت, د
 جممع اللغة العربية, تعريف تارخيي, مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق, − 
  .م٢٠٠٩

مطبوعات جممع اللغة عدنان اخلطيب, . , دا جممع اللغة العربية يف مخسني عامً − 
  .ت.العربية بدمشق, مطبعة الرتقي, د

نزار أباظة, مطبوعات جممع اللغة .  املجمعي القانوين الدكتور عدنان اخلطيب, د− 
  .م٢٠١٥العربية بدمشق, 

 جمموع شعري, املبكيات, منظومات يف تأبني يوحنا عنحوري, املطبعة األدبية, − 
  .م١٨٩٠بريوت, 
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علمي بدمشق, مطبوعات املجمع العلمي, املطبعة احلديثة, ارضات املجمع ال حم− 
  .م١٩٢٥

مرتي قندلفت, املطبعة األمريكانية, .  مدرسة الصالة, القس اندرو فري,  ت− 
  .م١٩٠٩بريوت, 

لفت, دار املعارف, مرص, دمرتي قن.  املدرسة واالجتامع, جون ديوي, ت− 
  .م١٩٢٨

, حسن )م١٩٥٨ – ١٩٢٠(صفحات من تاريخ سورية احلديث :  مذكرايت− 
  .م١٩٦٦, دار الكتاب اجلديد, بريوت, ١احلكيم, ط

 لبنان,  مصادر الدراسة األدبية, يوسف أسعد داغر, املطبعة األلفية, مكتبة− 
  .م١٩٨٠بريوت, 

, ١ معجم البابطني لشعراء العربية يف القرنني التاسع عرش والعرشين, ط− 
  .م٢٠٠٨الكويت, 

  .م١٩٤٩األهلية, دمشق,  من هو يف سورية, املطبعة − 
  .م١٩٨٧, جامعة حلب, ١خري الدين, ط موسوعة حلب املقارنة, األسدي − 
  . املوسوعة العربية, هيئة املوسوعة العربية, دمشق− 

- Em standing, Maria Montessori, Her Life and work, New York, 

1984. 
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  :الدوريات واملجالت − ٢
   جريدة املقتبس,− 
   جملة احلسناء,− 
   جملة اللغة العربية بدمشق,− 
   جملة املقتطف,− 
   جملة النعمة,− 
  :املحارضات − ٣

هم ؤاألوائل, جهودهم يف التعريب وآرااملجمعيون «:  حمارضة بعنوان− 
الدكتور مازن املبارك يف الندوة التي أقامها جممع اللغة األستاذ  ألقاها »اإلصالحية

 ١٥ و ١٤ يف » جماالت اإلصالحأضواء جممعية عىل« :العربية بدمشق, حتت عنوان
  .٢٠١٤كانون األول 

  
  

    
  




