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 تـقـديـم
  

ّإن املركز املحوري الذي حتتله اللغة يف حياة عاملنا العريب مرتبط بام هلا من 
جذور عميقة يف ذاتيتنا الثقافية, وما هلا من صالت صميمية بقناعاتنا اإليامنية, 
وهذا ما فتح األبواب واسعة أمام الكثري من التساؤالت جتول اليوم يف اخلواطر 

ة, ومجيعها ينصب عىل موقع اللغة العربية يف عرص العوملة, وتدرج عىل األلسن
 .وعىل ما تواجهه من خماطر هتدد مستقبلها

ِوتتبدى هذه التساؤالت بخاصة يف سياق كل تواصل جمتمعي يؤثر فيه  ْ ّ
ًبعض األفراد اعتامد األلفاظ األجنبية بديال  عام هو معروف من مقابالهتا َ

 منهم أهنا تزيد ا مجلهم بالرتاكيب األجنبية ظنالعربية, أو حني يستمرئون تزيني
ًكالمهم ألق ً وأناقة ومتيزاَ ّ  .اً

َفهل أن الفيض احلضاري الغريب, الذي غمر القارات وعرب املحيطات يف  َ َ
ّالعقود القليلة املاضية, قادر عىل النفوذ إىل لب اللغات ملسخها وخلخلة  ٌ

 تراكيبها?
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 لعدم اً غاليات املقهورة, التي تدفع ثمنًأم أن األمر حمصور يف تلك اللغا
مشاركتها يف بناء احلداثة, تلك اللغات التي عزلت نفسها, أو عزهلا الزمان, عن 
ّتفتح فكري متسارع انتهى يف سنوات قليلة إىل تشييد رصح غريب تقني حضاري 
ّقلب مقاييس الزمان واملكان, وجدد قواعد التواصل يف حياة املجموعات  َ َ َ َ َ

 ?اً وغرباًرشية رشقالب
ّثم هل إن احلداثة قد أعادت تكوين الفكر البرشي, وحورت مقوماته إىل  ّ

َّاحلد الذي جيعل احتواء مرتكزاهتا املتطورة عصي ّ عىل اللغات التي ختلفت عن اَ
 بمشاركات ثقافية بليغة األثر هي آساس ما ًالركب, ولو أن ماضيها كان حافال

 وصلت إليه حضارات الغرب?
ًليست لغتنا العربية من تلك اللغات املقهورة, فقد انبلجت أنوارها ساطعة, 
ًمن بداوة مفرتضة, حافلة برتاكيبها الناضجة املتكاملة, وألفاظها اجلزلة املتعددة  ٍ
ّاألنغام, وقد ظهرت حمصنة بشعرها, تتقلب حروفها إلبداع جذور لغوية  ً ّ

وملا كان ظهورها يف عامل له .  املعاينً حاملة أللوفاًجديدة ينثرها االشتقاق درر
استقراره احلضاري والثقايف فإنه مل يكن ذلك العامل ليعبأ بأصحاهبا لوال بروزها 

 . للمجتمعات اإلنسانية كافةاً وأخالقياً إيامنياًيف كتاب ساموي مبني, محل تنوير
َوبفضل ذلك الكتاب الكريم سادت العربية العامل القديم بعد أن 

 عىل أعمق ما فيه من تراث فكري, ومن مكونات معرفية متكنت من استحوذت
ًاالرتقاء هبا إىل تلك اإلبداعات العلمية التي كانت أسس  بنيت عليها الثقافات اُ

 .العاملية الالحقة
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َوأما اليوم فهناك من يرى أهنا لغة عدت عليها العوادي, وألوت هبا  َ َ
خوخة ال سبيل إىل إيقاف انحدارها الدهور, فبدأت االنطواء عىل ماضيها يف شي

ًفيها, ولذا يرون أهنا ستبقى حمصورة يف جماالت األدب من شعر وقصة ورواية, 
غري قادرة عىل حتمل أعباء اللحاق بالعلوم املتطورة, والتقانات املتسارعة, 
ًحمكومة باسترياد احلداثة بلغاهتا دون أن يكون هلا نصيب يف بنائها, جازمني بأن 

 .ل إىل املشاركة يف احلداثة إال عن طريق اللغات العامليةال سبي
ليست تلك التساؤالت وتلك األحكام وليدة اهلجمة الثقافية الغربية 
اجلارفة التي نشهدها اليوم, بل إهنا مهوم قد سادت مشاغل وتوجهات جممع 

وهذا ما جعل أعضاءه املؤسسني يسارعون . اللغة العربية بدمشق منذ تأسيسه
ٍطا إىل تعريب الدواوين إلخراجها مما أصاهبا من ترتيك, وينخرطون يف جهد ُاخل

ًمضن مستمر ليجعلوا التدريس يف كلية الطب املحدثة حينذاك قائام ٍّ  عىل اللغة ٍ
العربية, بام يتضمنه ذلك من انغامس يف أدق تفصيالت العلوم األساسية, 

مراض وحتديد عواملها, كالكيمياء والفيزياء والترشيح, إضافة إىل وصف األ
 .وهو جهد استمر جممعنا يف إكامله طيلة السنوات التسعني منذ تأسيسه

إال أن ما يواجهه جممعنا اليوم هو سيل جارف من علوم ذات جماالت 
واسعة آخذة باالنشطار إىل علوم فرعية, بفعل مناهج مبتكرة تسرب أغوارها, 

 .ه العلوم اجلديدةوتطلع علينا بمصطلحات ترتبط بأدق مسارات هذ
وقد يقال إننا يف مواجهة هذا املد احلضاري نجد أنفسنا يف موقع يشابه ما 
واجهه أجدادنا الفاحتون من صعوبات يف سعيهم إىل استيعاب تلك العلوم 



  
  

 ٨

 لو مل يكن بني أيدينا تراث اًقد يكون ذلك صحيح. الدخيلة عىل بيئتهم الثقافية
 عديدة, وما اًدة املعرفية عىل العامل قرونعلمي عريب إسالمي كانت له السيا

ورثناه من مفاهيم وقواعد وقوالب ومقاييس مصطلحية تزخر هبا كتبنا العلمية 
َّالرتاثية, إذ إن هذا املوروث قد يرس لنا سبل ابتكار املقابالت للمصطلحات التي  َ

 .أضافها التطور العلمي اجلارف الذي بلغ شواطئنا يف مطلع القرن املايض
إن رضورة التصدي هلذه املشكالت اللغوية العلمية قد فرضت عىل جممعنا 
ّاالتصاف بام يتجاوز مهامه األصلية يف احلفاظ عىل اللغة العربية وتسهيل  َ ّ
ّاكتساهبا, فقد غلبت عليه نشاطات هي لغوية صميمية إال أهنا منصبة عىل ما 

تخصصية باللغة العربية, حتتاجه املجاالت التدريسية لتلقني العلوم العامة وال
 .وما حتتاجه األمة لالنفتاح عىل التيارات الفكرية العاملية

ًوقد شكل املجمع لذلك جلان ُ متخصصة أنيط هبا وضع املقابالت العربية اّ
لذلك السيل املتدفق من املصطلحات العلمية احلديثة, وهذا إضافة إىل جلان 

يف اجلامعات السورية, وهي ّتولت توحيد املصطلحات العلمية املستعملة 
اجلامعات الوحيدة يف العامل العريب التي تتمسك برضورة إعطاء لغتنا الفرص 
ّالتي جتعلها أداة فعالة لتقريب العلوم إىل أفهام طالبنا, لعلهم يسامهون يف تطور  ّ

 .العلوم يف عامل الغد
ُإن أعضاء املجمع العاملني هم ركائز اللجان, يردفهم فيها خرباء  من َ

أساتذة مارسوا تدريس تلك العلوم, ولدهيم الرصيد العلمي الذي يؤهلهم 
 إىل تيسريه وتطابقه مع املفهوم العلمي اًللعمل عىل االرتقاء باملصطلح, سعي
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ًولكي نجعل اللغة العربية لغة علمية يعتد هبا يف البحوث كان لزام. األصيل ّ  اُ
ساطني علوم العربية وفروعها, علينا أن يضم جممعنا, إىل جانب ما فيه من أ

القادرين عىل تسهيل تطابقها مع معطيات العرص يف مجيع املجاالت, أعضاء 
 متيزوا بإتقاهنم لغة العلوم, ومتكنهم من دقائقها وتراكيبها وتياراهتا اًجدد

ّالفكرية, قادرين عىل التحكم بمقتضيات االصطالح بام يمكن اللغة العربية من 
 .ات العلوم احلديثةالنفوذ إىل منطلق

 قديمة قد طورهتا احلداثة اًلقد أدخل األعضاء اجلدد إىل جممعنا علوم
 جديدة ما زالت واقفة عىل أعتاب حداثتنا اً, وعلومًكالتاريخ واملعجمية مثال

 لعلم البيئة, وعلم احلياة كام نراه اليوم اًالثقافية كعلم النبات بعد أن أصبح حمور
 اًة اجلزيئات احليوية, وعلم اللسانيات الذي أضحى مستند يف توضيح أمهياًغارق

لفهم اللغة وحسن استعامهلا, إضافة إىل ذلك العلم العريق, علم الرياضيات, 
ًالذي يسيطر عىل جماالت متعددة أمهها علم احلوسبة ممثال َ  يف املعلوماتية, إىل َ

 .ّجانب اهلندسات املتطورة يف جماالت االتصاالت وغريها
غلب عىل انتخاب األعضاء اجلدد السعي إىل إضافة طاقات جديدة فلقد 

متميزة إىل ما لدى املجمع من طاقات يف مسعاه إىل فتح أبواب اللغة العربية 
واسعة أمام سيل من املفاهيم واملصطلحات ينبعث باستمرار من املراكز العلمية 

ّتسارعة قد تضمن كذلك ُإال أن هذا االجتاه الذي متليه ظروف احلداثة امل. العاملية
َانتخاب من يشارك يف التعمق باللغة العربية لغة تواصل وإعجاز, ومن يشارك  ّ َ
يف دراسات تراثية تنفتح عىل بحوث األدب املقارن, ومن خيطط لدراسات 
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تستوعب الرتاث يف إطار واقعه التارخيي االجتامعي, إذ ليست اللغة ذلك الوعاء 
ّالذي تصب فيه العلوم وامل ّدركات واملشاعر فحسب, بل إن اللغة كائن حي ُ

 .علوي ينفذ إىل أعامقنا يتحكم بنظرتنا إىل عاملنا
إن تبيان كيفية جتاوب جممعنا مع التساؤالت املطروحة حول واقع اللغة 
العربية ومستقبلها قد دفعني إىل أن أمجع يف هذا الكتاب تلك الكلامت التي 

َألقيت يف استقبال األعضاء اجل دد, وقد أضفت إليها كلامت ألقيتها يف مناسبات ُ
 إىل إغنائها اً للغة العربية وساعياًجممعية أخرى لتوضيح اجتاهات جممعنا خادم

وهيدف جممعنا الوصول إىل إنتاج نموذج ثقايف عريب حداثي يعيد . واالرتقاء هبا
ّتي تسهل ألمتنا مكانتها, وال يكون ذلك إال عن طريق توفري املداخل اللغوية ال

ًاستيعاب مفاهيم ومصطلحات العلوم احلديثة, لعل ذلك يعيد العربية لغة 
ًعلمية يستطيع أصحاهبا استعامهلا أداة منتجة للعلم, إذ أنه كام يقول اجلاحظ 

 .»ًلوال استعامل املعرفة ملا كان للمعرفة معنى«
 واهللا ويل التوفيق

 
 ه١٤٣٢ رمضان ٢دمشق يف 
 م٢٠١١ آب ٢                

 الدكتور
  مروان املحاسني
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 جممع اللغة العربية بدمشق
  )∗( من العطاءاًوتسعون عام

 

ًإهنا ملناسبة تارخيية عزيزة عىل قلوبنا إذ نحتفل بمرور تسعني عاما عىل  ٌ ٌ
ُإهنا ذكرى تعيدنا قبل كل يشء إىل تأسيس دولتنا, يوم دخل . تأسيس جممعنا

ًده فيصل بن احلسني ممثال والده قائد , يقو١٩١٨اجليش العريب دمشق عام  ِّ
ًالثورة العربية املنترصة, فخرج العثامنيون, ونصب فيصل ملكا عىل سورية يف  ِّ ُ

٨/٣/١٩١٩. 
ُوما إن وضعت احلرب العاملية األوىل أوزارها, وعاد امللك من مشاورات 

َ, حتى التفت إىل بناء الدولة, فسمى عيل رضا الركايب ح١٩١٩فرساي عام  َ ًاكام َ
 .ُعسكريا يدير شؤوهنا

ُوقد تبدت لرجال احلكم الوطني آنذاك رضورة اإلرساع يف إعادة اللغة  ّ
ًالعربية إىل خمتلف جماالت العمل احلكومي, بعد أن ألبست مجيع الدوائر لباسا  ُ ُ

 .ًتركيا طيلة قرون أربعة كانت فيها سورية جزءا من اإلمرباطورية العثامنية
ًللجان املختصة بالرتمجة والتأليف, لتعمل جاهدة يف تعريب ُوهكذا أنشئت ا َ ُ

                                                           

م, بمناسبة ٢٠٠٩  متوز٣٠ −ه ١٤٣٠ رجب ٨: مساء الثالثاءُألقيت هذه الكلمة ) ∗(
 .ًاالحتفال بمرور تسعني عاما عىل إنشاء جممع اللغة العربية بدمشق
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 .ِدواوين الدولة, وإرساء قواعد التعليم باللغة العربية عىل مجيع مستوياته
ُوكان أن أنشئ ديوان املعارف برئاسة األستاذ حممد كرد عيل, وتشمل 

ُّمهمته جممل النشاطات الثقافية, وأمهها التأليف باللغة العربية,  َ ُوإنشاء دار ُ
 .لآلثار والعناية باملكتبات, وخاصة املكتبة الظاهرية واملكتبة العادلية

ٍوحني تقرر فصل هيئة تسمى املجمع العلمي العريب عن ديوان املعارف,  ُ ّ
, وبقيت رئاسته لألستاذ حممد ١٩١٩ حزيران ٨صدر القرار بإحداث املجمع يف 

ُ وجوه الثقافة والعلم واملعرفة, َّكرد عيل الذي انكب مع أعضاء املجمع, وهم
ًانكبوا عىل إعادة سورية إىل أصالتها العربية علام وفكرا وروحا ً ً. 

َوإننا اليوم إذ نستذكر األعالم الذين وضعوا اللبنات األوىل ملجمعنا, لنا أن  ُ
ٍكيف ظهرت هذه املجموعة من األذهان النرية, املؤمنة بعروبة طال : نتساءل ِ ّ ُ

ٍمسها, كيف برزت تلك العبقريات العربية الرصفة منارات انتظار بزوغ ش ّ ُ
ُمتأللئة يف بحر دامس من الترتيك, كيف تم تالمحها يف جمهود متضافر, يعيد إىل  ٍ ٍُ ّ ًُ

 العربية مكانتها يف عاصمة إشعاعاهتا األوىل?
ُلقد أفلحوا فشيدوا خالل سنوات قليلة رصحا متينًا متامسكا, ينظر يف  ً ً

ُجلديدة للدولة اجلديدة, بل للمجتمع اجلديد, ويسارع إىل تلبيتها االحتياجات ا ِ
ِبام يسمح هلذا املجتمع أن يعود إىل تأكيد ذاته, عن طريق تعميق جذوره يف لغته, 

ِوليس عن طريق منافحة النظام السيايس القائم ِ. 
َّمل يبتدعوا عربية جديدة, بل عادوا إىل تنشئتهم األصلية يف كتاتيب دمش ًَ ً ق ِ

 .ِومدارسها ومكتب عنرب الشهري
َفلئن كانت اللغة الرتكية اللغة الرسمية للدولة يف أمورها العامة, فقد بقيت  ُ
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ُاللغة العربية حتتل مراكز قوة مل يصل إليها الترتيك, وهي املحاكم الرشعية,  ٍ َ ّ ُ
َوحلقات التدريس يف املساجد, حيث كان مشايخ دمشق يدرسون الفقه واللغة  َ ّ ُ

َدب والبيان, واالجتامع والتاريخ والتفسري والفلسفة, هذا إىل جانب املدارس واأل َ
َالوقفية, ومنها اجلقمقية والشميصاتية بأسامئها الرنانة, إضافة إىل مدارس أخرى  ً
ُّانتظم عدد منها يف حي كبري يف الصاحلية أطلق عليه حي بني املدارس, وهو  ٍُّ ٌ

ُومازالت سجالت . الشيخ حميي الدين بن عريبّاملوصل من حملة العفيف إىل جامع 
ّاملحاكم الرشعية باللغة العربية منبعا ثرا استند إليه املؤرخون املحدثون, ليتعرفوا  ً

 .ٍدقائق حياة املجتمع الدمشقي, وما طرأ عليها من مؤثرات وتغريات
ٌوكذلك فإن املنابر الدينية بقيت صداحة بلغة القرآن مل ختالطها لغة  ْ ً ّ أخرى, َ

ٍتلك املنابر التي كان يعتليها خطباء املساجد يف اجلمع واألعياد, ويف مناسبات  ُ ُ
كثرية أخرى, وقد حالت دون انقطاع الشعب عن جذوره اإلسالمية, بلغته 

ُوأهم هذه املنابر دون منازع منرب اجلامع األموي, الذي . ِالعربية لغة التنـزيل ِ
ِتعاقبت عىل اخلطابة فيه, وتدريس  صحيح البخاري, وغريه من كتب احلديث ِ

ٍوالفقه, عائالت علمية دمشقية أعتز بانتامئي إىل واحدة منها, تعاقب أفرادها عىل  ُّ ٌ
ُذلك املنرب يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش, وكان ألفرادها رشف التدريس 

 .ُحتت قبة النرس
ًل مل تكن بعيدة عن َهذا والبد من اإلشارة إىل أن اللغة الرتكية يف أية حا ٍ

ّالعربية إال بنظامها النحوي اإللصاقي, فقد غلبت عليها األلفاظ العربية املعربة  ُّ
ّعن األمور املجردة, كاالحتاد والرتقي, واإلدارة واحلكم, والوايل واملترصف, 

َإال أن األلفاظ الرتكية قد سهل انطالقها عىل ألسنة الشعب . ٍوكثري مثلها َ ََّ َ
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ًاأللفاظ املطلوبة جاهزة يف املجاالت اجلديدة التي أحدثها احلكم ُتقديمها  َ َ
َّوهكذا عرفنا األحوال الشخصية باسم دائرة النفوس, والسجل العقاري . العثامين َ

َباسم الطابو, واالستدعاء باسم عرضحال, واإلضبارة باسم دوسيه, واآلذن باسم  َ
رف الصيدلية باسم ُوكذلك كانت تع. َأوضجي, واللجنة باسم قومسيون

ُأجزخانة, واملستشفى باسم خستخانة, واملخفر باسم كركون, وجواز السفر باسم  ُ ََ َ ْ َ
ُبازبورط, والعطالت املدرسية باسم فايدوس, إىل غري ذلك من األمور اهلامة 

وقد . ّاملأخوذة من نظام دولة ضمت بالد العرب إىل جزء كبري من أوربا الرشقية
 .ِ بإجياد األبدال العربية املناسبة والقائمة اليومقام املجمعيون آنذاك

ّلقد اجتمعت هذه الثلة الباهرة من األعالم برئاسة األستاذ حممد كرد عيل  ُ
ٍحتارب عىل جبهتني يف كفاح مرير لتثبيت اهلوية العربية عىل الدولة السورية الناشئة ُ. 

ّفقد كانوا يف سباق منهك مع املحاوالت اجلادة التي كا ِ ُ نت تبذهلا السلطات ٍ
َالفرنسية إلحالل اللغة الفرنسية حمل الرتكية املزاحة ُ َّ. 

ِإذ كانت اللغة الفرنسية آنذاك لغة الغالب, القاهر لثالث إمرباطوريات  َ ُ
ًاألملانية والروسية والعثامنية, لغة حتمل ثقافة عاملية سادت أوربا بعد : أوربية ً

َ شؤون الدولة, وفلسفة ديكارت, عرص التنوير, تنقل أفكار مونتسكيو يف
َثم إن الفرنسية كانت يومها لغة امللوك . وفلكيات البالس, وكشوف باستور َ

ُولغة الدبلوماسية, تعتمد لتحرير املعاهدات الدولية كمعاهدة فرساي, وهي  َ
ُلغة األدب واملرسح والشعر, انطلقت منها احلركة الرومانسية يف جماالت األدب  ُ

ٍ الفرنسيون عىل تعيني مستشار فرنيس يف كل وزارة من وزارات ّوقد أرص. والفن
ًالدولة لعلهم يصلون إىل جعل الفرنسية بديال عن الرتكية فيها ّ. 
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ِإال أن ما جهر به الفرنسيون كان ما أرصوا عليه من رضورة جعل تدريس  ّ َ َ َ
َمية ًوهكذا خاض املجمعيون معركة حا. الطب يف املعهد الطبي باللغة الفرنسية

الوطيس يف دعمهم للدكتور رضا سعيد مؤسس اجلامعة السورية, بأن يكون 
ّوهذا ما ألقى أعباء جىل عىل كاهل . ُالتدريس باللغة العربية وليس بغريها ُ ً

أساتذة املعهد, ويف طليعتهم الدكتور مرشد خاطر عضو املجمع, والدكتور أمحد 
وا مهام وضع املصطلحات التي َّمحدي اخلياط, والدكتور مجيل اخلاين الذين تول

ًحيتاج إليها مدرسو العلوم األساسية, كالكيمياء والفيزياء والترشيح, إضافة إىل  ِّ
ِمصطلحات األمراض والعوامل املمرضة, وغري ذلك من األمور الدقيقة اهلامة 

 .ُالتي ال يستقيم تعليم الطب دون حتديد عنارصها
ُيكتفى بوجود املدرسة الطبية ُفقد كانت السلطات الفرنسية ترى أنه 

َالفرنسية يف بريوت لتوفري احتياجات البالد يف املجاالت الطبية, غري أن مسارعة 
األساتذة إىل توفري املتطلبات الفكرية واللغوية دون أي إبطاء, قد قطع الطريق 
ًعىل كل من كان يتذرع بعدم صالحية اللغة العربية لتدريس العلوم مربرا  ّ ِّ

 . إىل اللغة الفرنسيةلالنتقال
ٍهذا وما فتئ اجلاحدون ينكرون عىل اللغة العربية ما هلا من طاقات برزت  ُ
ًطيلة عهد عامليتها, حني اجتذبت أجياال من أقوام أخرى وجدت فيها منطلقا  ٍ ً

ًفذا إىل جمال معريف كان حيتل موقعا كونيا فريدا, متجاوزا بقعة الناطقني هبا ً ً فلقد . ّ
َغة العربية حامال مثاليا متميزا لثقافة استوعبت مجيع املجاالت الفكرية كانت الل ٍ ً ّ ً

ِالتي تشكل األسس العميقة ملا يتوق إليه اإلنسان لالرتقاء بإنسانيته, واالنطالق  ُ َ ِّ ُ
 .ٍمن معرفة نفسه إىل آفاق روحانية إيامنية
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ًوهكذا فقد وجد األساتذة مصطلحات عربية مصقولة يف خمتلف ال ً علوم, ٍ
أخذوها من كتب ابن سينا والفارايب, وابن زهر وابن النفيس, وابن اهليثم 
ّوالزهراوي, وأضافوا إليها ألفاظا اشتقوها من جذور عربية, أو نحتوها بحيث  ً

 .َّتتسق مع مقاييس العربية
ٍوحقيقة األمر أن دمشق كانت قد عرفت مخسة معاهد طبية عربية بني عام  َ

ام أدرجها أستاذي الكبري الدكتور مرشد خاطر يف مقال , كه١٣٠١وعام ه ٥٥٠
ّ واستمر عىل ١٩٢٤وهي املجلة التي ظهرت عام . له يف جملة املعهد الطبي العريب

ًحتريرها منفردا مدة تربو عىل ثالثني سنة فأول هذه املدارس البيامرستان النوري . ً
رسة الدخوارية, ثم , ثم تلتها املده٥٥٠أنشأه السلطان نور الدين الشهيد عام 

وكان . املدرسة اللبودية النجمية, ثم املدرسة الدنيرسية, ثم املدرسة الصالحية
ّالتدريس يف تلك املدارس يستند إىل كتب الرتاث الطبي العريب, وقد استمر 

 .ه١٣٠١نشاط البيامرستان النوري حتى عام 
م, وهو ١٩٠١وبعد ذلك أنشأ األتراك املعهد الطبي العثامين يف دمشق عام 

 ١٩١٩الذي انتقل إىل بريوت طيلة احلرب العاملية األوىل, ليعود إىل دمشق عام 
َّمعهدا طبيا عربيا إبان احلكم الفيصيل ً. 

ٌولعلها مناسبة أذكر فيها ما ال يعرفه إال القليل عن الدكتور مرشد خاطر,  َّ
 »بتاتر«و من وهي أنه كان قد درس الطب يف املدرسة الفرنسية يف بريوت, وه

ًقرب عاليه, وكان جمنَّدا يف اجليش الرتكي حني وقع يف أرس القوات العربية 
ُوقد روى يل كيف استدعي إىل خيمة األمري فيصل الذي . الزاحفة إىل دمشق

عرض عليه االنضامم إىل اجليش العريب, وكان أن دخل دمشق مع اجليش العريب 
 .وشارك يف تأسيس املعهد الطبي
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َّى املجمعيون يتصدون جلميع علوم العربية, مؤكدين رضورة لقد انرب
ّتسهيل التقرب من الفصحى يف مجيع ظروف احلياة اليومية ما أمكن لذلك 
َسبيل, وهذا ما جعلهم يتجاوبون مع متطلبات العرص, فهيؤوا األلفاظ املقابلة  ُ َّ

نبية التي دخلت ِلأللفاظ الرتكية السائدة يف احلياة العامة, وكذلك لأللفاظ األج
 .مع االنتداب الفرنيس

ُوحني أنشئت كلية اآلداب يف جامعة دمشق, كان عىل املجمعيني أن يلتفتوا 
إىل متطلبات املجاالت الفكرية احلديثة, فرأينا األستاذ مجيل صليبا يتوىل أمور 
مصطلحات الفلسفة, واألمري مصطفى الشهايب مصطلحات الزراعة, والدكتور 

ليايف مصطلحات علم السكان وعلم االجتامع فيام بعد, وهذا إىل عبد الكريم ا
جانب الدراسات اللغوية واألدبية ألمثال خليل مردم بك, وعبد القادر املبارك, 

ُومل تنحرص مهام . وشفيق جربي, وعيسى إسكندر املعلوف, وعبد القادر املغريب
ٍيسه بإنشاء دار لآلثار ِاملجمع منذ تأسيسه يف أمور اللغة دون غريها, فقد قام رئ ُ

َتكون حرزا حيمي نتاج األمة احلضاري, والتفت إىل جتهيز املكتبة الظاهرية  ً
ُبكتب حديثة تضاف إىل كنوزها الرتاثية ٍ. 

َلقد كان جممعنا حارضا يف وجدان األمة منذ إنشائه, وهذا ما جعله حيمل  ُ ً
ٍورية العثامنية, موجة ٍعىل موجة عارمة كانت جتتاح البالد بعد اهنيار اإلمرباط

ٍتسعى إىل استعادة اهلوية العربية, وإىل التمسك باللغة العربية رابطا برتاث جميد,  ً
َوقد بدت اجلامهري متكاتفة يف صون ذاتيتها الثقافية من االنجراف مع عاصفة  ً ُ
ّالتغريب, التي أرادت أن تلحق البالد باحلضارة األوربية املتسلطة عىل مقدرات  َ ُ

ُفقد وقفت املؤسسات الرتبوية والتعليمية .  كام فعلت يف اجلزائرالشعب
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ُّوالرسمية صفا واحدا مع أفراد الشعب يف مطلبها هذا, وهنا يكمن رس التعريب  ُ ً ً
ِالرسيع الذي رافق االستقالل دون إبطاء, وهو وراء وقوف املجمع ورئيسه  َ َ

ّصامدين يف تصدهيم لتيارات خفية كانت تعصف بالبالد,  َتريد النيل من ٍ
ُأصالتها, وهتجينَها ليسهل التحكم بمقدراهتا ّ ُ. 
ٍ قصة مقابلة له مع مرغوليوث, )∗(فقد روى األستاذ سعيد األفغاين َ

ّاملستعرب الربيطاين املعروف, يف حديقة األستاذ حممد كرد عيل, يتبني منها أن  ّ
ًمرغوليوث كان موفدا من قبل حكومته ليبيت ليلة يف دمشق, وثا ًنية يف القدس, ً

َليحط الثالثة يف مطار طهران, عىل موعد مع الشاه : يقول األستاذ األفغاين. ّ
ما الذي أبطأ : األستاذ كرد عيل فيناقش ,ّبثلرأيته هيجم عىل موضوعه دون ت«

َبالبالد العربية عىل االقتداء برتكيا يف اختاذ احلروف الالتينية? ومل أضاعوا عىل  ّ
َّأنفسهم هذا الرقي ٍ الباهر? فأجابه األستاذ بلطف وصدر واسعُّ ّ عىل قلة صربه −َ

ً مشريا إىل خطأ هذه الفكرة, وأن وراءها أرضارا −عىل سامع مثل هذه الرسائل ً
َعىل العرب ال حتىص, وأن األتراك أنفسهم قد أضاعوا مركزهم يف الرشق بتبديل  َ ُ

َطيد يف أن حيذو َإن أمله و: فامرى مرغوليوث يف كل ما سمع وقال. حروفهم ٌ
ٌالشاه حذو أتاتورك, وإن العرب ال حيملهم عىل تغيري كتاباهتم إال حاكم قوي  َ
ُّمثل أتاتورك أو الشاه هبلوي, وهو مسافر إىل طهران لدراسة أسباب تأخر الشاه  ٌ

 .»عن املبادرة إىل فرض األحرف الالتينية
ٌإهنا وقفة مشهودة يف الدفاع عن العربية, وقفة تدرأ ع نها أخطار السياسات ٌ

ّاالستعامرية املتكالبة عىل الوطن العريب, وتبعد عن اللغة العربية أشباح ما حل باألتراك  َ ُ
                                                           

 .١٨٣من حارض اللغة العربية ص١٩٧١سعيد األفغاين ) ∗(
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ِالذين فقدوا الصلة برتاثهم ومل يتمكنوا من جني مكاسب االلتحاق بالغرب َ. 
ُهذا غيض من فيض ما قام به أسالفنا يف هذا املجمع, الذي أضحى تأسيسه  ِ ٌ

ًسنَّة سارع ّت إىل اتباعها األقطار العربية األخرى, فقد أنشئ املجمع العريب الثاين ُ
َ, وتتاىل إنشاء املجامع إىل أن بلغ عددها تسعة جمامع عربية١٩٣٢يف مرص عام  ُ ُ. 

ًوإين يف وقفتي يف هذا املقام حمتفال بمرور تسعني عاما عىل تأسيس جممعنا,  ً
ّوتقدير, أمام ذلك املجهود اجلبار ال يسعني إال أن أنحني بكل إجالل وإكبار 

ٍالذي أوصل أسالفنا األوائل إىل ما أنجزوه يف سنوات قليلة من إرساء جلذور 
ٍالتعريب اإلداري والعلمي واالجتامعي, مؤكدا إعجايب بام بذلوه من جهود يف  ً
ًخدمة العربية, سعيا وراء إيصاهلا إىل املكانة اجلديرة هبا يف االستجابة ملتطلبات 

ًوكنت قد رشفني املجمع بانتخايب عضوا عامال عام . لعرصا ً خلفا ١٩٧٩ً
ألستاذي الدكتور أسعد احلكيم, برتشيح من أستاذي الكبري الدكتور حسني 

 .ًسبح وكان رئيسا للمجمع
ٍوإنه ليرشفني يف هذا املقام اليوم أن أكون ممثال ملجموعة من األخيار,  ً ِّ

ِّتفضلوا وأسبغوا عيل صفة املتقد َ ِم عىل أقرانه, ألسري برفقتهم نحو انفتاح جممعنا ّ
َفهم من أنفق اجلزء األكرب من عمره يف التعليم اجلامعي, . عىل العلوم احلديثة

ِوختطيط البحوث اجلامعية, واإلرشاف عىل الدراسات, ومنهم من انضم إىل  ِ
ٍجممعنا حامال ختصصات ال عهد للمجمع هبا ٌّوإنه ملسار شاق وطويل ن. ً ُأمل أن ٌ

َتتضافر جهودنا لإلرساع باخلطوات التي توصلنا إىل مسايرة العلوم احلديثة يف 
 .ِتطورها الرسيع, وجعلها يف متناول أبنائنا
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ُنحن ال نقبل أن يقال بوجود مرشوع يدخلنا إىل جمتمع املعرفة ٍ فكيف تكون . َ
ِاللغة العربية قد خرجت من جمتمع املعرفة والعرب من بناة دعائ ُ ُ ُمه, والثقافة ُ

ٌّالعربية اإلسالمية أس استندت إليه احلضارات املسيطرة عىل عامل اليوم, ومازال  ُ ُ
ُتراثنا يفخر بكتب اعتمدت منطلقا للعلوم احلديثة, وبقيت ألفاظها العربية  ً ُُ ٍ

 ًمدجمة يف لغات العامل?
ُّإن املعرفة مل تغادر ثقافتنا التي تعيشها جمتمعاتنا, وكل ما علي ُ َُ ُنا القيام به هو َ

ُاستدراك ما فاتنا طيلة سنوات عديدة من عزلة فرضتها رصوف الدهر ُ ُ. 
ُّفقد بقيت معرفة العلوم الرتاثية العقلية والتطبيقية حية مل خيب تألقها, إال  ُ ََّ ً ُ
ُأهنا انقطعت عن مسار مادي سلكه العامل املتحرض, باالعتامد عىل كشوف علمية  َ ّ ٍ

َإىل حياة اإلنسان أمداء مل يكن ليدركها دون ذلكَأنتجت وسائل أضافت  ُ ً ْ وقد . َ
ّوصلت إلينا تلك املنتجات جاهزة مل نشارك يف صنعها وتطويرها فبعدت الشقة  ُ َ ُ ً

 .بني علومنا وعلومهم
َأفلح املجمعيون األوائل يف سلوك طريقة عجىل أوصلتهم إىل تعريب العلوم, 

ّالذي هو مفتاح تفهم العلوم الغربية,  ذلك أهنم . ٌومرقاة إىل املشاركة يف تطويرهاُ
ِكانوا ينعمون بتأييد الدولة واملؤسسات الرسمية ومجاهري الشعب, لشق الطرق  ُ ُ ّ َ ِ ِ

ًالرسيعة املوصلة إىل التعريب الشامل, متجاوزين أمية كانت متفشية يف البالد ً ّ ّ ُ ِ. 
ربية, منذ ونحن اليوم إذ ننعم برعاية الدولة ملهمتنا يف خدمة اللغة الع

ّخطاب القسم للرئيس بشار األسد, الذي أكده يف القمة املنعقدة يف دمشق, 
ًوأحلقه بقرار يفتح الطريق أمام التمكني للغة العربية, نواجه مصاعب مجة يف  َ ِ َ ٍ

 .ًإعادة االعتبار إىل لغتنا حمورا حلياة جمتمعنا



  

 ٢١

ِفهناك تيارات خفية من نوع جديد تعصف بأدمغة شبابنا ومث ٌ قفينا, الذين ٌ
ٍتنكروا للغتهم, واستظهروا أصالتهم, ليعطوا كل االعتبار للغة واحدة حتاول أن  َّ ُ َ

ُتفرضها العوملة عىل مجيع املجتمعات َ ام نظ« )∗(ُوالعوملة كام يقول حممد عابد اجلابري. ِ
ٌيقفز عىل الدولة واألمة والوطن, نظام يريد رفع احلواجز واحلدود, إنه نظام يعمل  ٌَ

 .»ُ إفراغ اهلوية اجلامعية لألمة من أي حمتوى, ويدفع إىل التفتيت والتشتيتعىل
َإن ما نراه من غلبة التعابري والرتاكيب األجنبية عىل ألسنة شبابنا, وما يكتبونه  َ
ٍمن عربية سوقية بحروف أجنبية يف مراسالهتم عىل اهلواتف اجلوالة والفضائيات,  ٍ

ِّة عىل املحال التجارية, وهم جيهلون معناها, ُوما يعجبون به من أسامء أجنبي َ َ
ٌوكذلك ترجيحهم للتعليم باللغات الغربية بديال عن العربية, كلها أمور جتعلنا  ُّ ً ُ
. ِّنتساءل عن املستقبل الثقايف هلذا اجليل املتنكر للغته, وعن أسباب هذا املسلك

ّأهي نظرة دونية إىل اللغة العربية, أم هي عىل العكس شعو َّر بالصغار أمام احلضارة ٌ ٌ
ًالغربية التي حتملها تلك اللغات? هل نحن نواجه هزيمة داخلية عند الشباب, 
ٍوقد برزت نتيجة ملغالبة مع واقع تزداد الصعوبات فيه, فينسبوهنا إىل لغتهم  ٍ ً

 ّالعربية, يتهموهنا بالتقصري يف إيصاهلم إىل الفردوس الغريب?
َح عىل اللغات األجنبية, بل الولوج إىل صميم َنحن ال ننكر أمهية االنفتا

َآداهبا لنستفيد من جتارب تلك الشعوب, كام أننا ال نطلب االنغامس يف اللغة 
ّالعربية لغة منَـزهة مبجلة, وال نرص عىل متلك شعرها وأدهبا وإدراك دقائق  ّ ُ ّ ُ ُّ ً

ُمجالياهتا ملن ال يستهويه ذلك, بل إن كل ما نصبو إليه هو أن نع َيد اللغة العربية َّ

                                                           

 .٢٢ العوملة واهلوية الثقافية ص١٩٩٨حممد عابد اجلابري   )∗(



  
  

 ٢٢

ّإىل وجدان األمة, ونبعد عنها االهتام بأهنا من أدوات التخلف َ ال نقبل أن . ُ
ًيستهان باللغة العربية وطاقاهتا, فهي يف حقيقتها من أقوى اللغات يف العامل قدرة  ُ
ٍعىل التطور واالستيعاب, بفضل ما تتميز به من ليونة اشتقاقية, وغزارة يف  ٍ

َاييس اللغوية, فال جيوز أن نحمل لغتنا تقصري أبنائها يف خدمتهااجلذور ويف املق ِّ ُ. 
َإن قبولنا لتلك الترصفات الشاذة, وإلخراج لغتنا من حالوة التعامل 
ٍاليومي عىل مجيع املستويات, أمر يقف حجر عثرة يف طريق تطابقها مع متطلبات  َ ٌ

 .رفةالعرص, فاللغة حقا هي احلامل الوحيد لكل علم ولكل مع
َالبد من العودة إىل االرتباط الروحي باللغة, إذ إن اللسان هو صورة عقل  َّ
ّاملتكلم, وكل مماطلة يف التمكن من اللغة يبعد الناطق هبا عن تربية احلس اللغوي  َُ ّ

 .ّوهتذيب السليقة, وتصفية الذوق والتمتع بجامليات اللغة
َإهنا لغة العلم واألدب, حترك بحور شعرها أعمق  السواكن يف اإلنسان, ُ

َوقد أعيت بالغتها وإجيازها براعة املرتمجني حني أرادوا نقل القرآن الكريم إىل  ُ ُ ْ َ
َلغات أخرى, بل إهنم جتشموا الصعاب حني أرادوا نقل قول ابن عريب ّ)∗( 

َسبحان من خفي يف ظهوره وظهر يف خفائه« َ َأو نقل األقوال املأثورة يف احلث  ,»َ
َ معذور خري من ناج فٌلكها«: عىل القتال ٍ  .»ةّة وال الدنيّرور, املنيٌ

ٌإن الصور التي ختتزل يف كلامت, موفورة يف لغتنا وقليلة يف اللغات  ٍ َ ُ
 :األخرى, كقول السهروردي

َ يف غـسق اجلفـاِصـلَ الوِوروا بنُُودُع َ 
  

ٌفاهلجر ليـل   ُ صـباحُ والوصـال,ُ
  

                                                           

 .٥٥٢ ص٢الفتوحات املكية ج: حميي الدين بن عريب  )∗(



  

 ٢٣

ًلقد انتظم املجمعيون األوائل عقدا ثمينًا  َجعل املجمع يذوب يف بريق ِ
َعبقرياهتم, كسلك الدر خيفيه النظام, فبقيت لنا مسامهاهتم تنري طريقنا يف مسعانا  ُ ّ ُ ِ
ّلبذل ما نستطيعه ملضاهاة ما صنعته تلك النفوس األبية واهلمم العلية يف خدمة  ّ ُُ

 .اللغة العربية
ُ فقدمنا ّنحن ندرك ما حييق بلغتنا من هتديدات وحتديات, فأما التهديد َ َ َ

 .ٌراسخة يف التصدي له
وأما التحديات فإننا نواجهها بالصرب واألناة والدقة يف العمل, مؤمنني بلغة 

ُال تطوهلا الشبهات يف مقدرهتا عىل مطاوعة كل اجتاه يسلكه الفكر َ ٍ ُّ َ. 
ّوإن جممعنا اليوم ينظر إىل التوسع يف اهتاممه بذلك السيل املعريف العاملي, 

ّالذي خط  ُأثالما عميقة يف معظم العلوم, فجعلها تنـزل من عمومياهتا إىل َ ِ َ ً
َتفصيل العنارص املكونة لعاملنا, وتعيد النظر فيام كان قائام كمسلامت, لتعود إىل  ّ ُ ً ُ ِ
َإنتاج دراسات موعبة لدقائق اجلزئيات يف الكون, وتعيد االعتبار إىل موقع اإلنسان  َُ ُ ٍ ِ ٍَ ْ

ٍسوار التي كانت حتول دون فهمه لكثري من أرسار اخلليقةٍيف عامل بدأت تتداعى األ ُ. 
ٍوهذا ما دعانا إىل تأكيد رضورة تشكيل جلان جديدة تتصدى للحقائق العلمية  ِ
َّاجلديدة, يف حقول معرفية ملحة, كالبيئة واملعلوماتية, واللسانيات وعلم اإلنسان,  ُ ٍ

جاالت التي حتتاج إىل ِوالعلوم االجتامعية واألدب املقارن, وغريها من امل
ًمصطلحات مبنية عىل دراسات دقيقة تعطيها قاعدة متينة يف بحر اللغة العربية ُ ٍ ٍّ. 

ّوقد أحدثنا منذ سنوات قليلة هيئة فنية مكونة من أفراد جامعيني يتابعون  ً
ًدراساهتم العليا, ويكونون أعوانا عىل أعىل املستويات للمجمعيني, يف دراساهتم 

ٍ استقصاءات يف النصوص وتوثيق ملصادر البحوثالتي حتتاج إىل ٍ. 



  
  

 ٢٤

ّوسوف يسعى جممعنا إىل إمتام مهمته امللحة يف توحيد املصطلحات  ُ
ًالتدريسية املستعملة يف اجلامعات السورية, تأكيدا لوضع التعريفات الدقيقة 

 .ُّالتي يستند إليها كل بيان علمي
ًللعلوم عىل اختالفها, مساوقة ًإن مسعانا يف إعادة اللغة العربية لغة حاملة 

َهلا يف تطورها, وأداة للنهوض بمجتمع قد جار عليه الزمان, وأثقلت كاهله  ً
َتقلبات الظروف, إنام هيدف إىل احتواء أجيالنا اجلديدة يف نعامء بالدهم,  ّ
ّإلبعادهم عن الشعور بالصغار أمام القوى العاملية, كي ال يكونوا هدامني  َّ

ُالغزل, وال يتنكروا لذاتيتهم الثقافية, بل يقوى شعورهم لرتاثهم كناقضة  َ ّ
ُباالنتامء إىل ثقافة شاخمة يستظلوهنا, وتدخل معاملها إىل صميم أفئدهتم ّ ٍ. 



  

 ٢٥

  
  
  
  

 اللغة العربية
  )∗(مكانتها وخصائصها واكتساهبا

  
ُلقد عرفتم جممع اللغة العربية رصحا تطوف يف أرجائه أصداء تاريخ لغتنا  ً

ٍما كان هلا من أجماد يف زمان غابر, وما طرأ عليها من تغريات كالتي العربية و
تطرأ عىل كل كائن حي, هي التي جعلت منها احلامل املتميز للهوية العربية 

ُوالنبع الثر الذي تستقى منه األسس الفكرية للحضارة العربية َُ ّ َ.  

َكام أنكم تعرفون جممعنا حارسا غيورا يقيم السدود واملوانع ًَ  يف وجه كل ً
ًخطر هيدد حقيقة اللغة ومستقبلها, كام يشحذ اهلمم لصوهنا واالرتقاء هبا لغة  َ َ ٍ

ّتفصح عن أعمق مشاعر األمة وتعرب عن آماهلا ُ. 
ٍوالشك بأنكم شهود عىل ما يثار من ضجة حول واقع اللغة العربية يف عامل 

لة إلقصائها عن اليوم, وعىل تلك املساعي لتغليب العامي عىل الفصيح, يف حماو
ٌالعلوم, وإبقائها لغة تراثية حاملة لتاريخ قد انقىض, وهي قارصة عن مواكبة ً 

                                                           

 م, بمناسبة ٢٩/٤/٢٠٠٩ −ه ٥/٥/١٤٣٠ مساء األربعاء ُألقيت هذه الكلمة) ∗(
ًاستقبال األستاذة الدكتورة لبانة مشوح, عضوا يف جممع اللغة العربية, وهي 

 .متخصصة يف اللسانيات, وهلا جهود طيبة يف خدمة اللغة العربية



  
  

 ٢٦

ُتطورات احلداثة ومتطلباهتا, ألهنا لغة الدين, فهي تراوح يف مكاهنا, ال تستطيع  ُ
جتاوز الصيغة القرآنية, ولن يتمكن املحدثون من إدخاهلا يف جمال العلوم العاملية 

 .َتقبل الكرة األرضية ومن حتملهم من البرشُالتي هتيكل مس
َنعم سيبقى الذكر املنـزل حمفوظا يف طيات القرآن الكريم, وسيبقى املثال  ّ ً َ ُ
ًاألسمى يف البيان والتأثري البالغي مرجعا إيامنيا وأخالقيا نشأت أمتنا بفضله  ً ً

 .ووصلت بنوره إىل ما وصلت إليه
ٌربية حمصورة يف ما ورد يف كريم اآليات إن هذه احلقيقة ال تعني أن اللغة الع

من ألفاظ وتراكيب, فاللغة العربية من أوسع اللغات يف العامل, ويكفي أن نذكر 
ِأن معجم تاج العروس يتضمن مئة وعرشين ألف مادة جمردة غري مزيدة, هي  ّ ً

 .ٌجذور تنبثق عنها األلوف من األلفاظ بفعل االشتقاق عىل خمتلف ألوانه
ّل اللغة العربية تشكل تواصال لغويا امتد عىل نيف ومخسة عرش وهذا ما جع ًُ ً ّ

ٍقرنا, وأحتفنا بنصوص عاملية األمهية يستطيع كل باحث أن يطلع عليها بكل يرس  ُ ّ َِ َ ً
 .وكأهنا حديثة, ولو أهنا كتبت يف القرن الثامن أو التاسع امليالدي

ذ تلك النهضة العلمية فاللغة العربية عىل الرغم مما طرأ عليها من التطور من
الباسقة التي سادت القرن امليالدي العارش, حني أنارت أوربا يف عصورها 
َاملظلمة, فإن الشكل املعارص واملطور للغتنا يبقى وثيق الصلة باللغة الرتاثية  َّ

 .ُاحلاملة للعلوم واحلضارة, بل هو اللغة ذاهتا
ٍإن هذا واقع ال يضاهيه واقع أي من لغات العامل ُ , التي انقطعت الصلة ٌ

بنصوصها السابقة للقرن امليالدي العارش, حتى أن النصوص السابقة للقرن 
َاخلامس عرش حتتاج إىل رشوح وتفاسري سواء أكان ذلك يف الفرنسية أو  ٍ

 .اإلنكليزية أو األملانية



  

 ٢٧

إن أولئك اجلاحدين املتنكرين حلقيقة ما متثله اللغة العربية يف جماالت 
ّعاملية يضيفون أن األولوية جيب أن تكون اليوم للعاميات الرسيعة احلضارة ال ُ

ّالتطور والتطابق مع احلداثات الوافدة, وهذا يعني أن نقوم بدفع العاميات إىل 
ًاملزيد من احتوائها للمفاهيم العاملية, التي تتلقفها ساخنة من مصادرها  ّ َ

ي ما تزال بحروفها ُاإلعالمية, وتسارع إىل إدخاهلا يف سياق الكالم وه
ٍاألعجمية, تتجاهل ما يف العربية من إحجام عن تنافر احلروف يف اللفظة 
ِالواحدة, ورفض اللتقاء الساكنني, وغري ذلك من األسس التي تتميز هبا لغتنا  ٍ

وعليه فإن تلك املقولة تعني أن ال حاجة لدراسة . عن اللغات األخرى
ًلقديمة دراسة تارخيية ال تفيد واقع َالفصحى إال ملن يريد دراسة النصوص ا

 .احلياة اليوم
ًوقبول هذا املنطلق جيعل مصري العربية مماثال ملصري الالتينية التي كانت لغة 
ًعلم وأدب وثقافة مادامت اإلمرباطورية الرومانية قائمة, فإذا هبا تتبلبل بدخول 

بت روما مرتني ُفقد هن. الربابرة من اإلفرنج واجلرمان إىل حياض اإلمرباطورية
وأخذت القبائل . يف القرن اخلامس من قبل القوط الغربيني ثم من قبل الفاندال

ٍالغازية تستقر يف مناطق حمددة من اإلمرباطورية, ما أدى إىل ظهور لغات هجينة  ٍ َ
انتهت إىل بروز اللغات األوربية التي نعرفها اليوم, والتي ما تزال الالتينية 

 .ركان بنياهناالقديمة ركنًا من أ
َإن االنجراف نحو العامية يعني انزالقا إىل إيالء النّبتة الطفيلية األمهية التي  َ ً
ِحترم النبتة األم منها, ما ينتهى إىل طغيان الطفييل عىل األصيل, والقضاء عىل  ُ
ّالشجرة األم, وبذلك نكرس وجود عاميات حملية خيتص هبا كل جزء من العامل 

 .رقة بني األقطارالعريب, فتزيد الف



  
  

 ٢٨

ًوإن سيطرة العامية تعني انقطاعا عن جمموع الرتاث العريب ذي الصفة 
ٍالعاملية لندخل إىل مستقبل مبتور, ال صلة فيه بني األمة وتارخيها, فيدخل تراثها 
ّالعريق يف خزائن املتاحف, ونبقى غرباء عن تراثنا, عىل نمط ما حل باألتراك 

 .بعد احلركة الكاملية
استفادت الفصحى احلديثة من التخصيص الداليل والتضمني لقد 

ًواالشتقاق والنحت يف إغنائها وبذلك يمكن هلا أن تعود لغة عاملية مهام تكن 
  .حتديات العوملة هلا

فإذا كانت العوملة هتدف إىل اهليمنة واإلقصاء والتهميش ثم اإلذابة للغات 
ية هي تلك التي تركت آثارها األخرى بقصد استالب اآلخرين, فإن اللغة العامل

ًيف بناء حضارة اإلنسان وفكره, وتتفاعل مع فكر اآلخر معتمدة وعيا معرفيا  ً ً
 .يستند إىل تارخيها وإنجازاهتا

ٍكيف نقبل اهلزيمة يف جماالت املعرفة للغة هي من أغنى اللغات يف العامل, إن  َ
 أن أبنية اللغة العربية مل تكن أغناها, حني نذكر قول اخلليل بن أمحد الفراهيدي

ًتبلغ اثني عرش مليونا وثالثامئة ومخسة آالف وأربعامئة واثني عرش بناء, كام ورد 
ً, والكثري من هذه األلفاظ مهمل مل نجد له استعامال بعد)١(يف املزهر للسيوطي ٌ. 

َلذلك كله فإننا لن نقبل اإلقرار بعجز اللغة العربية عن التعبري املطلوب يف  ّ
 .الت املعرفية احلديثةاملجا

ُكام ال نقبل أولوية العاميات يف التطابق مع مقتضيات العرص, بل لنا أن نفيد مما 
َتبديه العاميات من نفس يف جمال االبتكار, معتمدين تلك األقيسة اللغوية املفتوحة َ َ َ ّ. 

                                                           

 .١/٧٤ ص ١٩٥٨دار إحياء الكتب العربية . املزهر يف علوم اللغة.  السيوطي )١(
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نحن لن نخضع لدعاة تدريس العلوم باللغات األجنبية متذرعني بأن لغتنا 
ُّزة بعد الستيعاب العلوم, ويمكن العودة إليها حني يتم تطويرها, كام ليست جاه ُ ُ ًْ َ

 .سمعناه يف مؤمتر لغوي منذ أيام
ُوال نقبل بأن حترص العربية يف جماالت الشعر وصنوف األدب, فال تتجدد  ّ ُ

ٍفكيف نحرص دراسة العلوم يف فئة حمدودة ال تتجاوز . عالقتها بام يدور يف العامل
ّن أتيحت هلم فرص تعلم اللغات األجنبية, ونرتك الباقني يف جهالة أولئك الذي

متعاظمة, يتلذذون بالشعر واألدب وال عالقة هلم بام يدور حوهلم من كشوفات 
ِعلمية, ال صلة هلم هبا وهي مرتكز حياهتم اليومية ومستقبلهم ُ. 

ريق نحن نسعى إىل بذل اجلهود إليصال أبنائنا إىل املعرفة احلقيقية عن ط
ٍلغتهم األصلية, وليس إىل وهم املعرفة بلغة ال يملكون ناصيتها وسوف نثابر يف 

  .جمهودنا إلنتاج املصطلحات املطلوبة لتعريب العلوم والثقافة الغربية

فنحن نؤمن بمتانة اللغة العربية, وبام هلا من أوتاد راسخة يف خدمة الفكر 
إهنا اللغة . اه من غزو ثقايف كاسحوالبيان, ونؤمن بقدرهتا يف التغلب عىل ما نر

الوحيدة يف العامل التي مل تنقطع دراسة عنارصها وتراكيبها وطاقاهتا منذ نيف 
ّواثني عرش قرنا, عىل أيدي أبنائها وأبناء من دخلوا يف حيزها الثقايف, فحددوا  ًّ

 .ّقواعد استعامهلا ووضحوا العالئق القائمة بني ألفاظها
وم للدخول يف تفصيل املراحل التي انتهت إىل ما نعرفه ال جمال يف حديثي الي

 من علوم العربية عىل صعيد املستوى الصويت والرصيف والنحوي والداليل, بل

 .سأكتفي بعرض رسيع ملسرية النحو العريب وأمهيته الفكرية
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فلقد كانت البرصة, وهي مرفأ العراق التجاري عىل خليج العرب, هي 
فبعد أن قام . ِّزدياد فشو اللحن بسبب خمالطة األعاجممنطلق علم النحو بعد ا

أبو األسود الدؤيل, بطلب من زياد ابن أبيه وايل البرصة, بالتفريق بني احلروف 
ْاملهملة واحلروف املعجمة بوضع ما يسمى نقط اإلعجام, قام هو وتالميذه من  َ

ْقراء الذكر احلكيم بوضع النَقط لتحرير أواخر الكلامت يف الق رآن الكريم, وهذا ُّ
ُما سمي رسم العربية بإثبات الضمة والفتحة والكرسة وهو نقط اإلعراب,  ْ َ ّ ُ ُ

 .وبذلك أحاطوا لفظ القرآن الكريم بسياج يمنع اللحن فيه
والشك بأن اخلليل بن أمحد الفراهيدي هو الذي أقام رصح النحو كام 

تصل بالسامع والتعليل َّنعرفه, إذ إنه وضع نظرية العامل واملعموالت, وكل ما ي
ًومن املؤكد أنه كان صديقا البن املقفع وقرأ كل ما ترمجه وخاصة . والقياس

 .ّمنطق أرسطو, ما أهله الستنباط قواعد النحو وعلله وأقيسته
فإن التسلسل الفكري الذي يبدو لنا من دراسة ما ابتدعه اخلليل من نظام 

إذ إنه اعتمد يف تأصيله . في لهَلغوي متني, يؤكد لنا وجود مستند منطقي فلس
ّلقواعد النحو وإقامة بنيانه عىل السامع أوال, أي األخذ عن قراء الذكر احلكيم  ُ ً

َّالذين يوثق بفصاحتهم, وعن العرب اخللص فجمع من مصادر السامع هذه . ُ
ًأعدادا كبرية من الشواهد الدامغة عىل العالقة التي تربط بني األلفاظ بام يوصل 

ّثم قام بتحليل ما لديه من معطيات حتليال يتيح له تعرف القواعد التي . عنىإىل امل ً
ًأي أنه اتبع منهجا استقرائيا يعتمد مجعا واسعا للظواهر . حتكم العالقة بينها ً ً ً

ِاللغوية, ليصار إىل تعليلها تعليال منطقيا, أي إىل كشف العلة الكامنة وراء  ً ًُ
ُظهورها, ومن ثم الوصول يف هنا ّ ّية األمر إىل القياس املبني عىل الكثرة املطردة َ
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َوقد رشح تلميذه سيبويه تلك الطريقة االستقرائية يف كتابه . من كالم العرب
 .الذي هو أول كتاب جامع يف قواعد النحو والرصف

لقد تعالت األصوات يف العرص احلديث بالشكوى من صعوبة النحو 
ٍالعريب, وأهنا تقف حجر عثرة يف طريق وما ذلك إال ألن .  تعليم اللغة وتعلمهاَ

َاألجيال املتعاقبة من النحويني أخذت تثري اخلواطر واآلراء, فمنهم من متسك 
ًبالقراءات الشاذة, ومنهم من توسع يف القياس والتعليل حتى التمسوا علال  َّ
وراء كل علة, وهذا ما جعل النحو خيضع للكثري من النقد من قبل أجيال 

 علامء العربية, وكان أبو مضاء القرطبي قد حاول أن يصوغ النحو متتابعة من
ّصياغة جديدة ختلو من نظرية العوامل واملعموالت, املذكورة واملقدرة, ومن  ً
َالعلل واألقيسة املعقدة, وقد وضح ما فيها من التعسف, إال أنه مل يصل إىل نتائج  ّ

 .»الرد عىل النحاة«مقنعة يف كتابه 
ٌهيل مطلوب بل رضوري لنسارع إىل متكني أبنائنا من الشك بأن التس ٌ

 .ًلغتهم, وجعلها أكثر طواعية يف أيدهيم للتعبري عن حقائق العامل الذي حييط هبم
ِإال أن تسهيل تعليم النحو وتعلمه ال يكون عن طريق نقض ذلك البناء  ُّ
ِّالشامخ الذي أشادته أجيال من أصحاب الفكر النري, أولئك النحويني  ٌ
ًاملتبحرين يف حتديد أهداف الكالم, والداعمني لوضوحه أساسا للبيان, فإن  ِّ
َاألصول العقلية املنطقية التي أشيد عليها بنيان النحو منذ اخلليل وسيبويه هي 

ًأصول ما تزال معتمدة يف الوصول إىل املعرفة ٌ. 
ّيتم فيها إن ما نحتاج إليه هو إعادة النظر يف مستوى معارفنا عن الطريقة التي 

 .اكتساب اللغة من قبل األطفال لنحدد أفضل األساليب املوصلة إىل تسهيل تعلمها
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اإلنساين من إا نظرةٌ أبستمولوجية تدخل إىل صميم املسائل املتصلة بطبيعة العلم 
ُحيث إمكانه ووسائله, من حيث صوابه وخطؤه, وحدوده التي يقف عندها ُ ُ. 

ًيثة موضوع اللغة واسطة للتفاهم فمنذ أن تناولت الدراسات احلد
والتواصل بني األفراد برزت نظريات تعتمد جتارب بافلوف يف تفسري 

ٍاملنعكسات الرشطية, مؤكدة أن اللغة ليست سوى بديل عن اإلشارة فقد رأت . ً
املدرسة السلوكية أن اكتساب اللغة يكون عن طريق التدريب واملحاكاة, وأن 

َتراكيب اللغة تكتسب بصف َ فهم يرون أن الكلمة . ٍتها عادات لغوية عرب التكرارُ
ّهي ترميز لإلشارة, وأن اإلشارة تكون بمثابة املنبه الذي يؤدي إىل جتاوب  ٌ

هذا ما كان قد توصل إليه . رشطي, إلمتام قوس املنعكس الرشطي املنتج للكالم
علت ًبافلوف يف جتاربه عىل اإلنسان حني ربط لفظة حمددة مع إشارة ضوئية ج

 .الشخص يذكر الكلمة حني ظهور اإلشارة الضوئية
إال أن هذا التبسيط يف كيفية اكتساب الطفل للغة ال يتفق مع حقيقة الواقع 
إذ إن الطفل يصل يف مطلع السنة الثانية من عمره إىل مقدرة لغوية أكرب بكثري من 

ّجمموع ما تعرض له من وقائع ترتبط بمؤثرات مولدة لتجاوب رشطي َ وهذا ما . ّ
ٍفرسه بياجه بأن هذه البدايات بكلامت متفرقة غري متسقة تشري إىل ارتباط بني  ّ َّ

  .ًالكلمة ومدلوهلا تبعا للتكرار والتدريب

ًوقد برزت دراسات تشومسكي يف النصف الثاين من القرن العرشين مبينة  ّ
ت التي ًأن هناك يف كل لغة نظاما من القواعد تسمح بتوليد عدد كبري من املقوال

 .ُال يقبل منها إال املقوالت ذات املعنى يف ذلك النظام اللغوي
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ًوقد رفض تشومسكي أن تكون بدايات األطفال يف الكالم نتيجة لسريورة 
تدريبية ترتبط بمفهوم املنعكسات الرشطية, بل إن وجود هذا النظام اللغوي هو 

ٍالذي يعطي املقدرة عىل النطق بعدد ال متناه من املقوال   .تَ

ّذلك أن اكتساب الطفل للغة ال يشبه ما يقوم به الكهل عند استذكاره 
ّاملفردات املدرجة يف قائمة كان قد استظهرها, كام ال يكفي أن يطلع اإلنسان عىل 

 .معجم للقوايف حتى ينظم الشعر
وعليه فقد وضع تشومسكي نظرية النحو التوليدي, التي تؤكد أن مجيع 

ً نظاما شكليا أساسيا واحدا, بحيث ال تتميز كل لغة عن اللغات املنطوقة تعتمد ً ً ً
َوهو يرى أن الطفل ال يولد . اللغات األخرى إال بطريقة تركيبها للمقوالت

َبدماغ أمسح تبدأ االنطباعات احلسية فيه بعد أن يرى النور, بل إن الطفل يتمتع  ْ َ ٍ
بري اللغوي يف أي لغة منذ والدته بمقدرة عىل التمييز بني ما يدخل يف جمال التع

ًمن اللغات, وما ال يصلح تعبريا تواصليا وقد قارن تشومسكي بني املقدرة . ً
احلركية التي تتجىل عند الطفل منذ والدته, وهي مربوطة بمراكز دماغية, وبني 

ٍمقدرة خلقية عنده ختدم يف جمال اإلدراك لتكوين الفاعلية اللغوية ِ وهذا ال يعني . ٍ
ٌحامال لنظام نحوي جاهز, بل هي مقدرة لغوية تتيح له فرصة أن الطفل يولد  ٍ ٍ ً

ًتعلم اللغة ليربز كفاءته فيها بنطقه ملجموعة من األلفاظ تشكل مجلة ذات معنى,  ُ
  .والشك بأن األداء خيتلف بني طفل وآخر

ًوبذلك تكون اللغة رضورة حيوية وليست طارئا تارخييا, بل هي من أسس  ً ً
س البرشي, فاللغة هي مرآة الفكر, وهي من نتاج الذكاء التكوين العقيل للجن

 .البرشي, يعيد إنتاجها يف كل مرة عن طريق عمليات ذهنية خارجة عن اإلرادة
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ُإن اللغات مجيعها يمكن فهمها ونقل حمتواها إىل لغة املتكلم, ألن اللغة  ُ َ
ٍحمددة ضمن قاعدة فيزيولوجية وعقلية ال تسمح بوجود لغات ال يمكن   .فهمهاَّ

إن السؤال املطروح اليوم هو هل أن تسهيل نحو اللغة العربية حيتاج إىل 
 .َإعادة النظر يف األسس التي بنَى عليها األولون

ًهل نقول إننا وجدنا خلال يف األسلوب العقيل الذي اعتمدوه للوصول إىل 
إن قانون « )١(حتديد قواعد النحو وبخاصة قانون القياس? يقول شوقي ضيف

قياس عام, وظالله مهيمنة عىل كل القواعد إىل أقىص حد, بحيث يصبح ما ال
ُخيرج عليها شاذا, وبحيث تفتح األبواب عىل مصاريعها ليقاس عىل القاعدة ما  ُ ً

ًمل يسمع عن العرب, وحيمل عليها محال, فهي املعيار املحكم السديد ُ ُ  إال أهنم .»ُ
 قاعدة علة, ومل يكتفوا بالعلة التي قد توسعوا يف القياس والتعليل إذ طلبوا لكل

ّهي مدار احلكم بل التمسوا علال وراءها ويف هذا إرساف وتعسف ٌ ً. 
ًواملهم أن اللغة ليست نظاما يعتمد عادات مكتسبة بالتكرار كام توهم  ً
النحويون, الذين اعتربوا أن منهاجهم الذي يستند إىل أسلوب عقيل استقرائي 

ّوأقيسة يشكل األساس الذي تبنى عليه عملية َجيعل ما وضعوه من قواعد  ُ ٍ
َوهذا ما جعل النحويني يف القرون املتعاقبة يتبارون . التدريب الكتساب اللغة

البرصة والكوفة يف إجياد تعليالت للتعليالت لعلهم يصلون إىل  بني مدرستي
 فيُالقاعدة املثىل التي يكفي اعتامدها جلعل املنطوقات تنسجم يف مجل مفيدة تك

َوقد أغفلوا يف ذلك ما يعود الستعداد الفكر البرشي صوغ . ألداء املعنى

                                                           

 .٢٠٠٨ دار املعارف ٢٠وقي ضيف املدارس النحوية ص ش)١(
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 .ًاملقوالت واعتربوا التدريب واملحاكاة أساسا الكتساب اللغة عند الطفل
ًولذا فنحن نتوخى نظرة جديدة إىل كيفية اكتساب اللغة عند األطفال,  ّ

 األساليب اجلديدة والبد أن نفيد من مفهوم النحو التوليدي لنسعى إىل إجياد
واملبتكرة التي تعتمد ما لدى الطفل من قدرات لغوية خلقية وتستند إىل كفاءته 
الطبيعية إليصاله إىل األداء املطلوب, وذلك عن طريق املناهج املناسبة التي 
ُترسع يف استبطانه للسياقات اللغوية, دون أن تفرض عليه قوالب حتوي  ُ ُّ

ًمضمونا جامدا يوافق كل من  .اسبة حتتاج إىل منطوق حمددً
إن تنسيق التعاون بني املختصني بأصول الرتبية وعلم النفس وبني 
ُاملختصني بعلم اللسانيات االجتامعية البد أن تنتج عنه أساليب تقبلها اللغة  َ

ًالعربية مستندا الكتساب السليقة اللغوية بدال من التعلق بالنامذج اجلاهزة ً.  
ًلغة بام أعتربه مدخال بسيطا إىل موضوع العرص لقد تكلمت اليوم عن ال ً

 .ُالذي يمثله موقع علم اللسانيات احلديث يف املجال املعريف
فلقد تعاقبت أجيال يف مضامر الدراسات اللغوية العربية وبرز عدد من 
العباقرة احلقيقيني من أمثال اخلليل والزجاج وابن جني واملربد والسريايف وابن 

َّ صميم اللغة ونفذوا إىل دقائق تراكيبها وأدركوا أدق العالقات مالك, دخلوا إىل
القائمة بني األلفاظ, ضمن إطار النظام اللغوي الذي انفرد العرب واملسلمون 

وكل ذلك يف مدة ال تتجاوز قرنني من الزمان, أشبعوا العربية . يف جالء نواميسه
ًخالهلا دراسة ومتحيصا, فحفظوا هلا رونقها, واستكمل  .وا هلا عظمتهاً

هل : نحن نعتز بمجهودهم وننظر بإكبار إىل نتاجهم, ولكننا نقف متساءلني
كام يقول » أهل اللسان«من مرتكزات جديدة مل يصل إليها العرب األوائل وهم 
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اجلاحظ? وهل أن النحو العريب القائم اليوم سيبقى الوسيلة الوحيدة لفهم 
 ِارصها بام يسمح بتعلمها وتعليمها?روحية اللغة العربية, وإدراك متفصل عن

ًإننا إذ نرحب اليوم بالدكتورة لبانة مشوح عضوا عامال يف جممع اللغة  ً ُ
ٍالعربية, نرحب كذلك بام تدخله معها من شغف بالدراسات اللغوية, واستعداد  ُ
ًالعتامد الدراسات اللسانية احلديثة أساسا لفهم أوسع للغتنا العربية, ما سوف 

زمالءها عىل حتديد الطرائق التي تنتهي إىل تفعيل السليقة اللغوية يساعدها و
الكامنة يف عقول كل فرد من أبناء البرش وذلك بأبسط الوسائل وأبعدها عن 

 .ٌالتعقيد والتقعيد, وكالمها تقييد للفكر ضمن إطارات جامدة
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 )∗(املصطلحات وتعريب العلوم
  

لعربية هبذه املناسبة اهلامة والنادرة, ّيسعدين أن أرحب بكم يف جممع اللغة ا
ّوهي استقبال عضو جديد ينضم إىل العاملني يف جممعنا, القائمني عىل خدمة 

 .اللغة العربية
ًولقد أصبحت خدمة اللغة العربية مهمة صعبة جدا يف عرصنا هذا, إذ إننا  ً ً

َنواجه هجوما غري مسبوق من العامية عىل لغتنا الفصيحة, كام نواجه حت ديات ً
ّجساما منذ مطلع القرن الواحد والعرشين هتدد موقع اللغة العربية يف عامل اليوم ً. 

ِأن تكون اللغة العربية إحدى اللغات الرئيسة املعتمدة يف املنظامت الدولية  ِ ُ
ًرشف يتطلب من جمامع اللغة العربية جهدا كبريا إلبقائها يف هذا املوقع ً ٌ. 

ِأ تلك املكانة الرفيعة بفضل ثروهتا اللفظية َّفإن اللغة العربية ال تتبو َ
ُّاألسطورية واعتامدها نظام االشتقاق يف توليد األلفاظ فحسب, أو لتألق  ِ

                                                           

 م بمناسبة ٢١/١/٢٠٠٩ − ه ٢٥/١/١٤٣٠ُألقيت هذه الكلمة مساء األربعاء ) ∗(
ًاستقبال األستاذ الدكتور أنور اخلطيب, عضوا يف جممع اللغة العربية, وهو متخصص 

 .ستهايف علم النبات, وله إسهامات متميزة يف تصنيف األنواع النباتية ودرا



  
  

 ٣٨

ًشعرائها ومجال أدهبا, بل ألهنا حاملة لثقافة فلسفية وعلمية جعلت منها لغة  ٌٍ
ام ًعاملية قرونا عديدة, بعد أن تطابقت مع متطلبات معظم العلوم النقلية, وق
ِعلامؤها بتطوير ما وصل إليهم, واالرتقاء بالعلم مستندين إىل جتارهبم وخرباهتم ِ. 

ًإن خدمة اللغة العربية يف عرصنا هذا مل تعد حمصورة يف تسهيل تعليم النحو  َ
ِلتمكني أبنائنا من لغتهم األم, أو رصد األخطاء الشائعة لتصحيحها, كام أن 

ًمهمة املجامع ليست مقصورة عىل ا َلغوص يف بطون املؤلفات الرتاثية الرائعة َ
ّالستخراج األلفاظ اجلميلة منها, واستكامل الرشوط البالغية للخطاب السوي ِ. 

ُبل إن احلداثة التي حتيط بنا, وحتتل أجهزهتا مكان الصدارة يف بيوتنا, وتسيطر  ُ َ َُ ُّ
ٌعىل حيز كبري من فكر شبابنا, تلك احلداثة التي يرافقها دفق غزي ُ ر من مفهومات ّ

ٍجديدة وألفاظ مستحدثة حتمل إلينا نتاج احلضارة التي تسود عاملنَا, تتطلب منا 
ِجمهودات ضخمة الستيعاب كل جديد وإعادة إخراجه بلغة عربية سليمة ًٍ. 

ِإننا نواجه هجمة حداثية قرسية عاتية, تلك التي تزودنا بوسائل لتخفيف  َ ّ ُ ً
 شظف العيش يف املسكن واملعمل, إال أهنا ُّأعباء احلياة واإلعانة عىل حتمل

َتفرض علينا إجياد األسامء ملا مل نشارك يف صنعه, وقد نجهل األسس التي  َ
 .ُاعتمدت يف تركيبه

ًإن احلداثة التي تتكرس أمواجها عىل شطآننا, فاحتة أمامنا آفاقا جديدة  ً َُ َّ
ُنتجاور فيها مع أمم استولت عىل مستقبل اجلنس البرشي وم َ َ قدراته بام توصلت َ

ُإليه من علوم وإنجازات خارقة يف مجيع املجاالت املعرفية, إنام هي نعمة نفيد  ٌ ِ ٍ ٍ
ًمن إسقاطاهتا عىل حياتنا, ولكنها يف أية حال متثل حتديا جذريا حني حماولة  ّ

ُالوصول إىل سبل اللحاق بركبها ُ. 



  

 ٣٩

ّفإذا أردنا أن تدخل احلداثة إىل عقولنا, وأال نكتفي ب َ َحصاد ما زرعته, كان َ ََ ِ
ِلزاما علينا جتهيز لغتنا العربية باملستندات الالزمة لفهم احلداثة, ومن ثم املسامهة  ّ ًَ َ ُ

 .يف تطويرها
َإن جممع اللغة العربية قد آىل عىل نفسه اإلرصار عىل جتهيز املقابالت العربية  ّ

ْ طرق أبواب للمصطلحات التي ترتكز عليها العلوم العرصية, ليصل شبابنا إىل َ
َاملعرفة بلغتهم األم بعد أن تستقر املفاهيم يف أذهاهنم, فيستطيعون الدخول يف احلداثة 

َرشكاء, ال تابعني حيارون يف تفسري كل لفظة أجنبية تعرتض طريق دراساهتم ِّ َ. 
ُوهذا ما جعل جممعنا يدخل يف مرشوع واسع هيدف إىل توحيد  َ َ

ًعلوم يف جامعات القطر, نظرا ملا طرأ عليها املصطلحات املستعملة يف تدريس ال
ٌإهنا مرحلة . ُّمن اختالفات مردها إىل اخللفية الثقافية لكل أستاذ من األساتذة

ّأوىل ترفع تلك الدراسة بعدها إىل احتاد املجامع العربية, الذي يتوىل إيصاهلا إىل  َ ُُ
ّالعربية, وقد تم َاملجامع األخرى, لتكون األساس املعتمد يف نقل العلوم إىل 

 .ٍإنجاز معجم للكيمياء وآخر للفيزياء ومها يف طور الطباعة
َإن مسار التعريب يف سورية منذ مطلع القرن العرشين يؤكد لنا سداد هذا  َ
ِاملسلك الذي أنتج أجياال من الشبان والشابات استطاعوا إثبات وجودهم  َ ً

فلقد أثبتت اجلامعات . لعاملِومقدرهتم العلمية يف خمتلف املعاهد العلمية يف ا
السورية أن تدريس العلوم باللغة العربية يمتاز عىل تعليمها بلغات أخرى من 
َحيث استيعاب الطالب ملا يعرض عليه, وأن اإلحلاح عىل طرح املقابالت  ُ ُ
ِّاألجنبية بلغتها يف سياق التدريس يشكل قاعدة متينة ملتابعة العلوم بعد التخرج ُ ِ. 



  
  

 ٤٠

َذ جممعنا عىل عاتقه االلتفات إىل العلوم احلديثة, واالعتامد عىل ولذا فقد أخ َ
أعضاء جدد ينتمون إىل تلك املجاالت, كاللسانيات واملعلوماتية وخمتلف فروع 
اهلندسة, ليسامهوا يف إجياد املقابالت لأللفاظ األجنبية احلديثة, بقصد تدعيم 

 . األجنبية يف كتبنا وأذهانناَّقواعدها باللغة العربية قبل أن تستقر املصطلحات
ٍوسوف يرتافق هذا بدراسات مستفيضة للرتاث العريب اإلسالمي يف 
ّالعلوم, لكشف حقائق املسلك العلمي الذي اتبعه أسالفنا حني كانوا السباقني  َّ ِ ِ

َّكام أن جممعنا سوف يتعمق يف دراسة تراثنا اللغوي . إىل ما يسمى املنهج العلمي
ِ, إلعادة إخراج أفضل تلك الكنوز ووضعها يف تناول واألديب والفلسفي

 .الدارسني
ِإنني إذ أشكر لكم حضوركم هذه اجللسة العلنية الستقبال زميل كريم نعقد  َ َ
َعىل علمه وشخصه آماال كبرية, البد يل أن أوضح املنطلقات اجلديدة التي  ِ ّ ً

 .ستؤثر يف عمل جممعنا يف السنوات القادمة
 ٢٠٠١ عام ٣٨ّمهورية كان قد تكرم بإصدار القانون فإن السيد رئيس اجل

َّوحني تعثرت . ًبرفع عدد أعضاء املجمع من عرشين عضوا إىل مخسة وعرشين
ُالسبل املوصلة إىل ملء الشواغر بأعضاء جدد ألسباب خمتلفة عاد السيد الرئيس 

 وهو يسمح باستكامل شواغر عضوية ٢٠٠٨ عام ٥٠ّوتفضل بإصدار املرسوم 
َمع دفعة واحدة بمرسوم مجهوري دون انتظار املدد الزمنية وأساليب املج ًُ ً

ًإهنا لفتة كريمة من السيد الرئيس أعطت دفعا جديدا . ًانتخاب األعضاء إفراديا ً ٌ ٌ
 .إلعادة املجمع إىل املكانة التي يستحقها



  

 ٤١

وقد اجتمع جملس املجمع إثر صدور القانون وسجل مقرتحات أعضائه يف 
ّت التي جيب فتح أبواب الرتشيح إليها, كام سجل أسامء من يراهم حتديد املجاال

 .ًأعضاء املجلس أهال مللء هذه الشواغر
وقد جرى فرز هذه املقرتحات بإرشاف السيدة نائب رئيس اجلمهورية 
الدكتورة نجاح العطار, وبحضور وزير التعليم العايل الدكتور غياث بركات, 

وكان جملس املجمع قد .  الذين فازوا بأكثر األصواتُوانتهى الفرز إىل حتديد أسامء
حرص عىل انتخاب املتخصصني الذين هلم إنجازات عملية يف احلقول العلمية 
ًاحلديثة املطلوبة, وذلك إضافة إىل علامء اللغة العربية الذين سريفدون جمهود 

 .ديباملجمع يف حقل صوغ املصطلحات, وإعادة االعتبار إىل تراثنا اللغوي واأل
تاريخ / ٣٩٨/وقد تفضل السيد الرئيس وأصدر املرسوم رقم 

ً بضم األعضاء اجلدد الثامنية إىل املجمع دفعة واحدة وهم ٣٠/١٠/٢٠٠٨ ً
ُالذين حازوا ثقة زمالئهم, ليسامهوا يف ترسيع تطور العمل املجمعي, ونأمل أن  َ

ٍّحترضوا حفل استقبال كل منهم يف األسابيع القادمة َ ُ. 
في من قبل زمالئي بأن أكون يف طليعتهم للسري بمجمعنا إىل إن ترشي

املستوى األعىل من اإلنجاز, هو الذي أتاح يل فرصة الوقوف أمامكم يف هذه 
 .املناسبة الواعدة للرتحيب بالعضو اجلديد

َإن الغاية من حفل االستقبال هذا ليست التعريف بأساتذة قد أسدوا  َ َ
ّخدمات جىل يف جمال التدريس  ُوالتأليف, وإنام القصد هو حتديد موقع كل منهم ُ ُ

ًيف املجهود اجلامعي الذي يبذله جممعنا جلعل اللغة العربية قادرة عىل التطابق مع 
 .متطلبات احلركة العلمية احلديثة



  
  

 ٤٢

ًوقد درج جممعنا أسوة باألكاديميات الكربى عىل تكليف العضو اجلديد 
َستذكار مآثره, وإبراز اخلطوط الفكرية َإحياء ذكرى أحد أسالفه يف املجمع, وا َ

 .التي سار عليها املجمعيون األوائل
َونحن إذ نستهل استقبالنا لألعضاء اجلدد يرسين أن يكون يف طليعتهم عامل  ُّ
حقيقي هو األستاذ الدكتور أنور اخلطيب, وهو دارس وحمقق وباحث ميداين, قد 

َتوىل دراسة النبيت السوري بمجموعه, وتصنيف  األنواع النباتية املوجودة يف بالدنا, َ
 .َوحتديد موقعها يف التصانيف الدولية, وله نشاطات هامة يف احلفاظ عىل البيئة



  

 ٤٣

  
  
  
  

 اللغة العربية 
  )∗(وآفاق الصناعة املعجمية

  
ُيرسين أن أرى هذا احلشد املتميز من املثقفني يقبلون عىل احتفالنا باستقبال 

ِاممهم بمستقبل هذا الرصح العلمي املؤمتن عىل الرتاث, أعضائنا اجلدد, مؤكدين اهت َ َ
َوامللتزم هدف إعادة اللغة العربية إىل موقع الصدارة يف وجدان أبناء جمتمعنا ِ ُ. 

ِلقد طال أمد الفراق بني لغتنا وجمتمعنا, وغارت ينابيع االهتامم بمصريها  ُ
ُوبام حتتاج إليه لتتجاوز املكائد التي تعرتض طرق النهو َفلقد برزت . ض هباُ َ َ

ٍبوادر االنحطاط يف استعامهلا حتت طغيان عامية متسلطة عىل شؤون احلياة  ٍّ ّ
ٍاليومية, تلك العامية التي بدأت تتمتع باستقاللية قطرية وانتهت إىل هلجات  ُ ّ

 .تنفرد هبا كل مدينة عربية

                                                           

 م, بمناسبة ٢٨/١/٢٠٠٩ − ه ٢/٢/١٤٣٠ُألقيت هذه الكلمة مساء األربعاء ) ∗(
ًاستقبال األستاذ الدكتور ممدوح خسارة, عضوا يف جممع اللغة العربية, وهو 

 .متخصص يف فقه اللغة واملعاجم, وله جهود كبرية يف خدمة اللغة العربية



  
  

 ٤٤

ِوإذا أضفنا إىل ذلك التسيب جنوح بعض شبابنا إىل إدخال اللغة األ َ ُّ جنبية يف َ
ُخطاهبم اليومي, تبدى لنا ما ترزح حتته لغتنا من ضغوط ولو كان األمر . ّ

ًحمصورا يف استعامل اللغة األجنبية بديال عن اللغة األم يف مناسبات حمدودة,  ً
ًلرحبنا بذلك وعددناه غواية هتدف إىل التمكن من لغة أجنبية ألغراض علمية ّ .

ٍ أجزاء عربية وأخرى أجنبية يف حوار ٍإال أن ما نراه من تعاقب سخيف بني
 .اجتامعي بني الشباب جيعلنا نتساءل عن األسباب املوصلة إىل مثل هذا الترصف

ّهل ما يشاع عن صعوبة تعلم اللغة العربية هو املسؤول عن عزوف  ُ
 ًاجلمهور عن استعامهلا إال مضطرا ?

َفهناك من يروج ملقولة أن النحو العريب وقواعد اإلمال َ ُء واإلعراب طالسم ِّ
َّال حيسن فكها إال املختصون َ ِ ًوحقيقة األمر أن النحو العريب مرتبط ارتباطا . ُ ٌ ُ

ُوثيقا باملسار الفكري الذي انتهت إليه قواعد املنطق الصوري ً. 
ِهذا ما تبني خالل مناظرة دارت بني أيب برش, متى بن يونس الفيلسوف ممثل  ّ ٍ ّ

ايف النحوي يف جملس الوزير ابن الفرات سنة املناطقة, وبني أيب سعيد السري
ُّالنحو واملنطق أهيام أدق يف معرفة صحيح «, وكان موضوع املناظرة ه٣٢٠ ّ

َوقد استطاع السريايف يف ذلك املجلس أن يفحم خصمه » َالكالم من سقيمه ِ ُ
َذلك ألن اللغة العربية, بعد أن كانت تعتمد النظام . بتوضيحه حلقيقة النحو

, أي عىل القياس, قد »بالشاهد عىل الغائب«ّ البياين القائم عىل االستدالل َّاملعريف
انتهت يف القرن الثالث بتأثري من علم الكالم حني مالحقة العالقة بني اللفظ 
ُواملعنى, إىل إثبات قواعد النحو قواعد عقلية يمكن اعتامدها للوصول إىل التعبري  ً َ ِ



  

 ٤٥

ِالواضح, املوضح للمعاين واملقا ًصد, وهذا هو غرض املنطق أصال, وبذلك ّ
َأصبحت القواعد النحوية قواعد للفكر ُ. 

ٍلقد تبني أن العلة ال تكمن يف النحو, بل هي نابعة من أساليب عقيمة  َ ُ ّّ
 .ًلتدريسه مازال بعض املدرسني ملتزما هبا

َوقد ال نكون منصفني لو حرصنا التقصري يف أداء املدرسني, فإن معظمهم  َ
 .ميزين يف جماهلم وحيملون شهادات عليا يف علوم العربيةمن املت

ٍبل إن العلة يف ظاهرة واضحة هي هبوط املستوى الثقايف يف جمتمعنا إىل  ٍ ِّ
ُمنخفض ال ينذر إال بمزيد من االنحدار ٍ َ َ َفقد خلت معظم البيوت من الكتب, . ُ َ

ّواستهوت املجالت املصورة خميال شبابنا, وتركزت مصادر الثق ّ َ افة عندهم يف َ
َّالربامج التلفزية ِ َ ْ َّ. 

َوال يستطيع أحد امتداح لغة املشاركني فيام يسمى برامج عىل اهلواء مبارشة,  َ
َتناقش فيها موضوعات اجتامعية هامة, إال أن الغلبة فيها للغة العامية َ ٌ َ ُ. 

ًأما حمتوى معظم هذه الربامج فال أظن أنه يشكل إضافة ثقافية يمكن هلا أن  ً
َردف جمهودات التعليم, أو حتل حمل التعلم الذايت الذي أصبح املرتكز األساس َت ُّ َّ ّ ِ

َيف املجتمعات الغربية, حيث نرى القراءة يف صميم اهتاممات الشباب أينام كانوا 
ًإن البيوت اخلالية من الكتب, والتي ال تعتمد التعليم حمورا . ّيف حلهم وترحاهلم َ

ّن أن تكون رديفا ملدرسة مقرصةالهتاممات العائلة, ال يمك ٍ ً. 



  
  

 ٤٦

ّإن تعليم اللغة العربية ليس من اختصاصات جممعنا, بل إننا مكلفون 
ُبتسهيل السبل للوصول إىل تعليم سوي, يعيد إىل اللغة العربية مكانتها املركزية  ّ ُ ُ

 .ّبني مكونات شخصية اإلنسان العريب

ًوهذا ما جعلنا نصب جمهودا كبريا يف جمال ا ً ُّ ُ َ ّملصطلحات التي تسهل تدريس َ
ٍالعلوم باللغة العربية, حرصا عىل إدخال الثقافة العلمية إىل أذهان طالبنا بيرس  ْ ُ ً

ُكام أن جممعنا ما فتئ, إىل جانب ذلك املجهود, يسلك كل السبل التي تبعد . ودقة ُ َُ َّ ُ
ٌغة أجنبية ًعن طالبنا مصريا ال يليق بتارخينا, وهو أن تكون اللغة العربية وكأهنا ل ٌ

ُّجيري تعلمها بالكثري من العناء, عىل أساس التلقني وليس عىل تفتح السليقة َ ُّ. 

ًفلقد عني جممعنا بدفع الذرائع التي جتعل من اللغة العربية حصنًا منيعا ال  ُ
 كام درس يف ٢٠٠٢ًيدخله إال املختصون, إذ أقام ندوة لتسهيل تعليم النحو عام 

اللغة باملجتمع, ثم درس لغة الطفل يف مؤمتره لعام  عالقة ٢٠٠٥مؤمتره عام 
ٌ, وكلها حماوالت لكشف موقع اخللل يف حسن استعامل لغتنا الفصيحة٢٠٠٧ ّ. 

َوهناك من يشكو صعوبة اإلفادة من معامجنا الرتاثية الستكامل ثروته 
ِاللفظية, والتثبت من انطباق األلفاظ عىل املقاصد  ٌصحيح أن اإلنسان ال يتعلم. ُّ

ّاللغة من املعاجم, إال أهنا املستند الذي يركن إليه يف حل اإلشكاالت التي  ُ ُ
َتعرتض طريق الكتاب, وطريق مجهرة املثقفني ّ. 

ٌلقد طرأ تعطل عىل جمهودنا املعجمي اللغوي منذ بضع سنوات, إال أن  ُّ
 .املعاجم مازالت يف لب اهتامماتنا



  

 ٤٧

ا صنعه أمثال ابن منظور نحن ال نتطلع إىل إصدار معجم لغوي يضاهي م
إال أننا قد بدأنا نشارك يف . أو الفريوزآبادي أو حتى البستاين يف العرص احلديث

وهو . صناعة املعجم التارخيي للغة العربية الذي يقوم احتاد املجامع عىل إصداره
ِمعجم سوف يبني الفروق الداللية والشكلية التي مرت هبا األلفاظ يف احلقب  ّ ٌ

 .ًمن تاريخ ثقافتنا وصوال إىل العرص احلديثاملتعاقبة 

ٍكام أن جممعنا يشارك املجمع اجلزائري يف مرشوع لغوي كبري هو مجع 
ٌالذخرية اللغوية املتداولة يف نصوصنا األدبية, وهو عمل يمكن إمتامه يف سنوات  َ

 .قليلة باالعتامد عىل التسهيالت احلاسوبية

ُلمعاين ندخل فيه ما استقر عىل ُهذا ومن أهدافنا كذلك إصدار معجم ل
َألسنة املثقفني يف العرص احلديث من عبارات وأساليب لغوية, مع اإلرصار عىل 

 .ّتأثيل كل ما يرد فيه

ونحن اآلن نعمل يف املراحل األخرية من معجم أللفاظ احلضارة يتناول 
, باب باب املنـزل ومستلزماته, باب املالبس, باب املهن واحلرف: ًأبوابا عديدة

ّاألماكن واملباين, وسوف يصار إىل عرضه عىل جملس املجمع لنتمكن من 
 .٢٠٠٩إصداره خالل عام 

ٍإن صناعة املعجم ختصص حقيقي حيتاج إىل باع طويل يف املفردات  ٌ
ًواأللفاظ والرتاكيب اللغوية, والشك بأن اعتامد احلاسوب أساسا لتصنيف 

 .ّالذي سوف يسهل عمل اللغوينيًاملفردات, ووسيلة لربطها بجذورها, هو 



  
  

 ٤٨

ًوإننا إذ نستقبل يف هذه األمسية الدكتور ممدوح خسارة عضوا جديدا يف  ً
جممعنا, البد لنا من اإلشادة بام يتمتع به من معرفة لغوية نادرة, وأن نبدي 
َإعجابنا بنَفسه الطويل الذي أتاح له اخلوض يف أغوار معجم لسان العرب,  َ

ِّظ التي يمكن استعامهلا مصطلحات, وقد قام بتحديد كل ليستخرج منها األلفا ٍ
ُباب يمكن استعامل املصطلح فيه ٍ. 

ًوختاما فإذا كان األستاذ ممدوح يستحق املديح وهو أهل له, فإننا اعتربنا أن 
ٌكنيته يمكن أن تضاف إىل قائمة األضداد يف اللغة, إذ إن ممدوح خسارة كسب  ُ

 .حقيقي ملجمعنا



  

 ٤٩

  
  
  
  

  اللغوية ومناهجهاالدراسات
ًقديام وحديثا ً)∗(  

ِاهللاَ أمحد عىل أن جعلني من علامء العربية, وجبلني عىل الغضب للعرب « ُ
َوالعصبية, وأبى يل أن أنفرد عن صميم أنصارهم وأمتاز, وأنضوي إىل لفيف  ََ
َالشعوبية وأنحاز, وعصمني عن مذهبهم الذي مل جيد عليهم إال الرشق بألسنة  ِ ُ

ِواملشق بأسنّة الطاعننيالالعنني,  َ ْ َ«. 
ّهبذا الكالم البليغ يفتتح اإلمام األجل فخر خوارزم جار اهللا حممود بن عمر 

» ّاملفصل يف علم العربية«َكتابه النفيس ه ٥٣٨الزخمرشي رمحه اهللا املتوىف عام 
 .وهو كتاب يف اإلعراب حميط بكافة األبواب

ذاذ الذين أقبلوا عىل اللغة َلقد كان الزخمرشي أحد أولئك األعاجم األف
َالعربية يدفعون الغموض عن نحوها, ويوضحون ما خفي من أرسارها, إذ إن  ّ َ
ُاملقصود هو إقامة اللسان وجمانبة اخلطأ يف اإلعراب, واللحن يف القول, وذلك  ُ

                                                           

م بمناسبة ٢٣/٦/٢٠١٠ −ه ١٢/٧/١٤٣١ُألقيت هذه الكلمة مساء األربعاء ) ∗(
ًاستقبال األستاذ الدكتور أمحد قدور, عضوا يف جممع اللغة العربية, وهو متخصص 

 .يف فقه اللغة واللسانيات, وله جهود طيبة يف خدمة اللغة العربية والتعليم



  
  

 ٥٠

ًبعد فشو اللحن عىل ألسنة العرب تبعا ملخالطتهم أبناء احلضارات املجاورة  َِّ ُ ُ
ّسعى اهلادف قبل كل يشء إىل تسهيل تفهم دقائق النص املثايل يف لغة إنه امل. هلم

 .العرب, وهو القرآن الكريم
إن هذا التوق إىل الكامل اللغوي مبعثه ما للغة العربية من مقام روحي قد 
ًمتيز عن أي مقام آخر, وما هلا من صلة صوفية بالوحي اإلهلي جتعلها مرقاة  َّ

َوهاجة يف مناجاة اإلنسا  .ن خلالقهَّ
ًفقد أحبوا اللغة العربية مدخال ألعمق ما يف التنـزيل من تضاعيف ال يصل  ّ
ّإىل إدراكها إال من متكن من أرسار تلك اللغة, واستطاع تفهم العالقة بني اللفظ  َّ
ّواملعنى يف كل سياق, واستوعب الفروق بني املفردات التي تعد بألوف األلوف,  ُ َ َ

ِوترنم بإيقاع شعرها  َّ  .َوسجعهاَ
ّإن اللغة العربية ليست جمرد إطار خارجي للثقافة العربية, بل هي روح تلك 
ًالثقافة, وقد أمدهتا باخلصائص األصيلة الفريدة, وغدت يف نفسها واحدا من  ّ

ًوهذا ما أبقى األلفاظ والرتاكيب العربية مستقرة بارزة يف . ِّأهم عنارصها املكونة
 والرتكية للتعبري عن معظم املعطيات الفكرية اللغات اإلسالمية, كالفارسية

ًاملجردة, وما أوجد تقاربا ملحوظا يف نوعية املؤثرات, وتظاهرات االنفعاالت  ً ّ
 .واألحاسيس بني العرب وأبناء القوميات اإلسالمية األخرى

ّوقد أقر املسترشقون بام للعربية من متيز إذ يقول بروكلامن بأن اللغة  )١(ّ
ّفهي هنر تصب فيه اجلداول من «: ًنى يسرتعي االنتباه يف مفرداهتاالعربية غنية غ َ ٌ

ِّشتى القبائل حتى هبر ثراؤها علامء اللغات ومؤلفي املعجامت َ َ َ«. 
                                                           

 . أبو ظبي١١حسن حممد احلفناوي من أرسار اللغة العربية ص )١(



  

 ٥١

ٍمل حتظ لغة من لغات العامل, احلية منها وامليتة, بجزء مما حظيت به اللغة  ِ ّ ٌ َ
ًالعربية درسا وتدقيقا ومتحيصا ً ً. 
يقية بنصوصها األدبية والعلمية, كام عرفنا الالتينية فقد عرفنا اللغة اإلغر

َبمؤرخيها وشعرائها, ثم عرفنا اللغات احلضارية األوربية كالفرنسية واإليطالية  َ ِ ّ
ّواإلسبانية ومجيعها مشتقة من الالتينية, إال أننا ال نجد فيام وصل إلينا من 

ًيعادل كتابا واحدا من دراسات لغوية فيها, قبل القرن الثامن عرش امليالدي, ما  ً
ِالكتب الرئيسية يف علوم اللغة, التي مازلنا نعتمدها اليوم, أمثال كتب ابن جني  َ ّ

 .أو سيبويه أو السيوطي, عىل اختالف العصور
ذلك أن اللغة العربية التي أدخلها اإلسالم إىل أرجاء املعمورة كانت منذ 

َظهورها لغة حتمل إرثا عميق اجلذور من احلضار ً ِات واللغات العروبية, لغات ً
ّآكاد وآشور وكنعان وآرام, لغة استوعبت نتاج حوارض عريقة يف رشقنا كحران  ٍ َ ً
عىل مقربة من الفرات, وجنديسابور يف خوزستان عىل اخلليج, واإلسكندرية يف 

ِبالد النيل, تلك املنارة املرشقية لثقافة البحر األبيض املتوسط َّوالشك أن . ِ
ِينة بغزارهتا ودقة انطباقها عىل املعاين ملا وصل إىل املسلمني من الشعر َالعربية مد ّ ٌ

 .ِاجلاهيل, احلامل ألصالة العريب يف عالقته بالطبيعة
َّوقد جذبت العربية إليها كل من دخل املجال اإليامين الذي محله القرآن 

ِّالكريم, فانطلق العرب وعشاق العربية يستقصون عنارص سحرها, وحيلل َ ون ّ
ًمكونات مفرداهتا, ويدرسون اتساق ألفاظها يف تراكيب تعطي لكل لفظة معنى  َ ِّ

 .يرتبط بام هو فيه من سياق فكري
ُّوإن تعرب الشعوب التي وجدها العرب يف بالد الفتح قد فسح املجال 
ٌإلجياد خطة يسلكوهنا إلتقان العربية, كام أهنا خطة تساعد العرب عىل االلتزام  ٍ



  
  

 ٥٢

ُم, بعد أن غلبت سليقتهم, بسبب تعاملهم مع األعاجمبضوابط لغته ُ. 
ّوهناك حادثة مشهورة وردت يف كتب الرتاث توضح األمر, وهي عن 

َاألعرايب الذي التبست عليه القراءة حني تال َ: 
 َّأن ِ بريء من املرشكني ورسولهاهللاََ ِ ُِ َ ِّ ٌَ َ ََ ِْ ُْ ِبدل  :ََّأن اهللا َ بريء من املرشكني َ ِْ ِ ُْ َ َِّ ٌ ِ

ُورسوله َُ ُ َ ]فقد كانت من احلوادث التي أكدت رضورة تفادي مثل ]٣: التوبة ,ِ َ َ
ًذلك البالء العظيم, ولزوم توضيح قواعد اإلعراب, حرصا عىل سالمة التالوة َ. 

ٌوهكذا انطلقت موجة عارمة من الدراسات اللغوية يف اللسان العريب, 
ليل بن أمحد الفراهيدي ِّويؤكد األستاذ الكبري شوقي ضيف قناعته بأن اخل

إلقامته لرصح « )١(األزدي هو املؤسس احلقيقي لعلم النحو العريب بمعناه الدقيق
َالنحو بكل ما يتصل به من نظرية العوامل واملعموالت, وبكل ما يسنده من  ّ

ٍسامع وتعليل وقياس سديد ٍ  .ُوقد خلفه عىل تراثه تلميذه سيبويه. »ٍ
, يف كتاب العني وهو أول معجم يف ه١٧٠ ّلقد قدم اخلليل, املتوىف عام

ِالعربية, دراسة لغوية مل يسبقه إليها أحد, فقد بنى معجمه عىل تقليب احلروف يف  ً
ُكل الصيغ األصلية للكلمة, بحيث تندرج مع كل كلمة الكلامت األخرى التي 

 .َجتمع حروفها وختتلف يف تركيبها
 ق ل و   إلخ    وق ل    ل وق    ق و ل

الكلامت يف املعجم عىل خمارج احلروف ومواقعها من اجلهاز وجعل ترتيب 
ًالصويت, املؤلف من احللق, واللسان, والفم, والشفتني, بادئا بحرف العني كام . َّ

ٍقام بوصف األجراس الصوتية للحروف من مهس, وجهر, وشدة, ورخاوة,  ّ ٍ ٍ
                                                           

 . القاهرة٢٠٠٨ دار املعارف ٦ة صشوقي ضيف املدارس النحوي  )١(



  

 ٥٣

ِواستعالء واستفال َوهذه دراسة صوتية وظيفية أبرزت خصائص فريد. ٍ ًة يف اللغة ٌ
ُوهو واضع مصطلحات النحو والرصف وأبواهبام, ومبتدع علم . العربية

َالعروض, إذ إنه رسمه بكل أوزانه وحدوده وتفاعيله, وذلك برهافة ال مثيل هلا َ. 
البرصية والكوفية : لن أدخل يف تفصيل ما تعرفونه عن املدارس النحوية

ً الدراسات التفصيلية أنتجت حركة والبغدادية واألندلسية, إنه سيل مل ينقطع من
ّفكرية وضعت قواعد لغوية استلتها من الشعر اجلاهيل ومن النصوص, كام  ً َ

ّرصدت كالم العرب, وبينت وجود العلة املفرسة لروابط اللغة ّ وقد جتاوزت . ّ
َتلك احلركة الفكرية أوساط النحويني وأوصلت املساجالت واملناظرات إىل  ُ

 .األمراءبالط اخللفاء وقصور 
ٌإهنا نظرة تصنيفية حتليلية سلكها املسلمون يف تعاملهم مع العلوم الواردة 
إليهم, كام ظهر ذلك يف تصنيف العلوم للفارايب, الذي جعل العلوم يف مخس 

ُعلوم اللغة, علم املنطق, علم التعاليم : مراتب , الطبيعيات, ما )الرياضيات(ُ
 .وراء الطبيعة

ية األوىل التي تعكس بدايات الفكر العريب اإلسالمي إال أن النظرة التصنيف
ًبوجه خاص هي تلك التي بدأت بتصنيف العلوم علوما رشعية وغري رشعية,  ٍ

ٍوعلوما نقلية إىل جانب علوم عقلية ً. 
ًوهذه النظرة هي التي تربز أمهية العقل, أساسا وعنرصا معتمدا ملا يوصل  ً ً َ

 .إىل احلقيقة
ًلرشعية ال جمال للتشكيك فيها نظرا ملنـزلتها ذلك أن حقيقة العلوم ا

َالسامية, والعلوم النقلية ال يتجاوز األمر فيها االهتامم بتطبيقاهتا العملية, وأما  ُ ُ
ُالعلوم العقلية فهي املجال األوسع, الذي ال يمكن الوصول فيه إىل أي نتيجة 

َمؤكدة دون االعتامد عىل العقل, وإيالئه املقام األعىل يف . ِ كل ما يوصل إىل الفهمَّ
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ُإن العقل أعظم نعم اهللا عندنا وأنفع األشياء لنا «: ًقائال )١(وقد وصفه الرازي َ ِ ُ
ًوهذا ما حدا هبم إىل جعله للمعرفة ميزانا, أو كام قال ابن » وأجداها علينا

ٌالعقل ميزان صحيح فأحكامه يقينية ال كذب فيها« )٢(خلدون ٌّ«. 
ًظام لضبط العمليات الفكرية خارج املجاالت وهكذا فقد كان العقل نا

ًاإليامنية, وركيزة متينة يمكن للمفكر أن يبني عليها بنيانا متامسكا يف طلبه  ًِّ ً
 .َالوصول إىل احلقيقة

والشك بأن املسار الفكري الذي سلكه اللغويون املسلمون يف دراستهم 
ٌل ملكة يستخدمها فالعق. للغة ينطبق عليه ما هو معروف عن املسار العقالين

الفكر إىل جانب ملكتني أخريني تساعدان عىل إيصاله إىل استيعاب املوجودات, 
 .ُومها اخليال والذاكرة

ّفإذا أضفنا إىل املحاكمة العقلية املجردة ما يردفها به اخليال كام وصفه 
ٌوجدنا أنه عنرص هام يف اختيار » قياس ما ال نعرف عىل ما نعرف«الفارايب, وهو  ٌ

ٍاملعنى, وحتديد اللفظ الذي سيستقر عليه املفهوم يف أي دراسة للكالم وأما . ِ
ِّالذاكرة فهي التي تربط مايض العقل بحارضه, وتشكل ضامنًا اللتزامه بسياق  َ ُ

ٍالبحث يف تناول احلقيقة, باالستناد إىل ما حيتوي عليه من معارف سابقة َ. 
ِدار احلكم بحقيقتها, دون ّوهذا ما يوصل الفكر إىل تعقل األشياء وإص

 .ُ املناسب للفظّإمهال أي من عنارصها, وبذلك يتحدد املعنى
ّإن اللغة العربية لغة سحر وبيان, ولكنها يف الوقت ذاته املستند األسايس  ُ ُ

ِلنظرة اإلنسان العريب إىل الكون, وعامد تصوره له ّ ُ. 
                                                           

 .١٨أبو بكر الرازي الطب الروحاين ص  )١(

 . جامعة الزيتونة تونس٥٥حممد السوييس مدخل إىل أصول العلوم عند العرب ص  )٢(
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ِّولذلك فقد برزت اللغة منذ العقود األوىل من الفتح حمد ًدا حاسام لنشاط ُ ً
الفكر العريب, يف مسعاه إىل التوسع يف االستيعاب املعريف للمحسوسات 
ّاجلديدة, ومن ثم االنتقال إىل إجياد األلفاظ املناسبة يف املجاالت املجردة, مع  ّ

 .تأكيد احلرص عىل توضيح العالقة بني اللفظ واملعنى
ُعدد معني من احلروف تعترب ُفام عمل اخلليل يف إرجاع األلفاظ العربية إىل  َّ ٍ

ٍأصلية يف الكلمة, عىل حني يعترب الباقي مزيدا, سوى تطبيق حتلييل ملعطيات الفكر  ً ُ ً
َّوقد تبني من الدراسات اإلحصائية التي أجراها . ِالتصنيفي العقيل املستند إىل البيان

ِمل واملهمل, ِاخلليل بعد دراسته لتقليب احلروف, أن عدد أبنية كالم العرب, املستع
ُالثنائي والثالثي والرباعي واخلاميس من غري تكرار, عدد مبلغه : عىل مراتبها األربع ٌ

 .اثنا عرش ألف ألف وثالثمئة ألف ومخسة آالف وأربعمئة واثنا عرش
ّوإين آمل أن تستقر هذه األعداد املتواضعة كام ترون, يف أذهان من يشكون  ّ ُ

يعاب املعارف وتفرعاهتا, وينحازون إىل الفئة يف مقدرة اللغة العربية عىل است
 .ّالتي تربأ منها اإلمام الزخمرشي

ِّوقد سار األمر بعد ذلك يف الدراسات اللغوية نحو حل املشكالت املتعلقة 
ِباإلعراب, أي توضيح العالمات املحددة للمعنى يف علم النحو, وظهرت األوزان 

 .خلطاب بنظام العقل يف علم البالغةُالرصفية التحليلية, ونوقشت عالقة نظام ا
َإهنا مسارات فكرية اعتمد العلامء املسلمون فيها املنطق األرسطي, الذي 

ُاآللة العاصمة للذهن عن اخلطأ فيام نتصوره, واملوصلة «بأنه  )١(وصفه ابن سينا ُ
 .»إىل االعتقاد باحلق, بإعطاء أسبابه وهنج سبيله

                                                           

 . مكتبة مرص٧٤قدري حافظ طوقان العلوم عند العرب ص  )١(
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ّ اللغوية يف القرن الرابع, إذ إن الفراء ِكام أن الفلسفة قد دخلت الدراسات َ
َيتفلسف يف تأليفاته ومصنفاته حتى يسلك يف ألفاظه «كان حسب قول ثعلب 

َإال أن األمر قد انتهى إىل توطيد املنطق أركانه يف علم النحو عند » كالم الفالسفة ِ
, ما القرن السادس, بإقرار مفهوم العامل النحوي, وتفسري املعلول بوجود العلة

ِّجعل من النحو الذي نعرفه بناء يستند إىل قواعد تعليلية متينة, إىل احلد الذي  ٍَ ً
 .ٍجيعلها تصل إىل توضيح الكثري من تناقضات ظاهرة

ّوقد تفرع عن الدراسات اللغوية ختصصات انتقائية, إذ عرفنا توزع  ّ
ٌاللغويني بني بالغيني ورصفيني ونحويني, وكلها ختصصات دخلت يف دق ائق ّ

 .ًالعربية معتمدة املنهج التحلييل العقيل
ًفحني تطرق البالغيون مثال إىل دراسة احلروف نظروا يف معانيها املختلفة  ّ
ِوحددوا أوجه استعامهلا, عىل حني كانت دراسة الرصفيني هلا تدقق يف قواعد  ِّ ُ ّ

من حيث إبداهلا وإدغامها وزيادهتا, وأما النحويون فقد نظروا إىل حروف املعاين 
 .ُمواضع إعامهلا وإمهاهلا وحذفها

ًَّأينام وجهنا أنظارنا يف كتب اللغة وجدنا العقل مرتكزا أساسيا لكل ما قام به  َ
ِكاالشتقاق, وحتديد مقاييس اللغة, وتوضيح : اللغويون يف األبواب املختلفة ِ
 التي هبيكلها −وبذلك أصبحت اللغة العربية . القواعد الرصفية والنحوية

ُّاإلعراب, وتتميز بمقاييس واضحة تصب فيها املفهومات  َ ُُ ً لغة حتليلية متيل إىل −ٍ
َالدقة يف التفصيل, كام متيل إىل االقتضاب يف تسجيل احلكم, واألقوال املأثورة, 

 .ٌواألمثال بجزئياهتا, وهي لغة مفتوحة عىل مجيع املجاالت املعرفية
َأن محلة العلم «ولقد الحظ ابن خلدون  إهنا » يف اإلسالم أكثرهم العجمَ

ًمالحظة وليست حكام, إذ إن مسامهة العرب يف دراسة لغتهم حتمل أسامء كبرية  َ ًٌ ُ
كاخلليل بن أمحد الفراهيدي, واألخفش, وابن السكيت, واملربد, وابن دريد, 
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ٍوابن هشام, إىل جانب أسامء أعجمية كثرية كالزخمرشي, وابن جني, وابن 
 .لقايل وغريهمفارس, وأيب عيل ا

ٍوال ضري يف نظرنا بأن يكون األمر كذلك فيصدر هذا النتاج الفذ عن جمتمع  َ ُ
َجديد, إسالمي العقيدة, عريب اللسان, استقى العلوم من حضارة أعجمية  ِ ِ ٍ

ًفهؤالء األعاجم عاشوا يف بالد العرب, ومجعوا تراثا مشرتكا, وارتبطوا . إغريقية ً
َهم لغة العرب وأخلصوا هلا, حتى قال أحدهم ّبمصري واحد, وقد تذوق مجيع

ُّألن أشتم بالعربية أحب إيل من أن أمدح بالفارسية« )١()البريوين( َ َ ْ ُ«. 
ِفهم أفراد سامهوا يف إدخال األمة يف شعاب العلوم, منطلقني من فهم دقائق  ِ ٌ
ِاللغة وطاقاهتا, وحتديد الضوابط التي ال جيوز جتاوزها خشية اخلروج عن روح  ِ
ُاللغة, والدخول يف متاهات مضللة يضيع فيها رونق العربية, حتى أوصلوها إىل  ٍ ٍ ِ
َتلك املرتبة املتميزة لغة عاملية استوعبت أرقى وأرفع درجات املعرفة, وأخرجتها  ً ً

ِّثمرة ناضجة يف متناول كل من دخل محاها ً ً. 
ّاللغة كائن حي قابل للتطور الرتباطه بمتطلبات املجتمع, وهو أد ُاة التواصل ٌ

 .ّاملثىل بني األفراد, يرتقي ويغتذي بتجاوبه مع ما يطرأ عىل املجتمع من تغريات
ّوقد مثلت الدراسات اللغوية التي أملعنا إليها مستندا متينًا نطلع من خالله  ًَّ
ًعىل حياة تلك اللغة, وعىل املراحل التي أوصلتها إىل تلك املكانة الرفيعة وعاء 

ِ مجيع ما وصل إليه من العلوم, وأضاف إليها نتاج عبقريات كليا قد استوعب
َلقد ألف املسلمون كتبهم يف الفلسفة والكيمياء . العلامء العاملني يف تلك العلوم ُ ّ

ُوالفلك والفقه والتفسري, بلغة صافية متسلسلة نقرؤها اليوم وكأهنا بنت األمس ٍ. 
                                                           

 .الزيتونة تونس جامعة ٤٢حممد السوييس مدخل إىل أصول العلوم عند العرب ص  )١(
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َديدة أعادت النظر يف ٌوقد طلعت عىل عاملنا يف العرص احلديث منطلقات ج
َاحلقائق اللغوية منذ القرن التاسع عرش, حماولة اإلفادة من العلوم احلديثة للنفوذ  ً
ِإىل خفايا اللغة, وأركاهنا الفكرية يف عالقاهتا باملجتمع, باسم اللسانيات 

 .االجتامعية, وعالقتها باإلنسان باسم اللسانيات النفسية
ٍل خيتص بدراسة اللغة إىل فردياند ٍويعود الفضل يف إجياد علم شام

ًالذي جعل من اللسانيات علام مستقال هيتم باللغة ) ١٩١٣( )١(دوسوسور ً
 .ِاملنطوقة قبل املكتوبة, بقصد الوصول إىل دراسة مجيع اللغات اإلنسانية

ُوقد اهتم علم اللسانيات هذا بتحليل العنارص التي ترتكب منها اللغة, 
ً, والرموز املعتمدة يف ذلك, وهو يسلك يف ذلك مسارا ِوحتديد العالقات بينها ِ

ثم تتالت الدراسات والنظريات يف هذا املجال الفسيح, الذي . عقليا حتليليا
ّترشب الكثري من الفلسفة وعلم النفس, وارتبط مع التحليل البنيوي للمعرفة, 

ِللغوية, وسرب ُوتضاربت فيه املناهج الوصفية, والتارخيية, يف تفسري الظواهر ا َ
ّأغوار املستويات اللغوية املختلفة, لتفتح آفاقا جديدة يف تفهم احلقائق اللغوية ً. 

ّليس يل أن أدخل يف رشوح تقرب إىل أذهانكم املراحل املتتالية التي مرت  َّ ٍ
هبا اللسانيات, إال أنه يكفيني القول بأن علم اللسانيات قد أصبح اليوم, بعد أن 

ًملسات عميقة األثر, علام له دور كبري يف فهم الكثري  )٢(كيأضفى عليه تشومس َ ٍ
 .ٌمن العلوم, وله مرتبة كبرية يف علم املعرفة أي األبستمولوجيا

ّهل اللغة العربية التي نفذت البحوث والتصانيف إىل أدق : ولنا أن نتساءل ُ َُ
ٍمعاملها طيلة قرون عديدة, هل يمكنها اإلفادة من هذه اللسانيات احل ديثة التي َ

 ًتبوأت مكانة رفيعة يف جماالت املعرفة?
                                                           

)١(  F.de Saussure 
)٢(  Naom Chomsky 
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البد من القول إن اللسانيات احلديثة قد نشأت يف لغة حضارية عاملية هي 
َاللغة الفرنسية يف مطلع القرن العرشين, وهذا ما يلزمنا التذكر بأن اللغة  ُّ ُ ُ

ُالفرنسية لغة فتية مل تكتمل عنارصها إال بعد عام  رنسوا م حني أصدر ف١٥٣٩ٌ
ُاألول ملك فرنسا أمرا ملكيا بأال تكتب وثائق الدولة إال بلهجة باريس, وأن  ّ ً
ُيلغى التعامل بتلك اللهجات املستعملة يف املناطق التي أحلقت باحلكم امللكي,  ُ
ّكلغة بريتاين يف غرب فرنسا, ولغة مقاطعة بريي, ولغة بروفانس يف اجلنوب  ِ ِ

ً عنارص اللغة التي أصبحت رسمية إال يف هناية ُومل تبدأ الدراسات يف. وغريها
, )٣(ُ, وفوجال)٢(, ورونسارد)١(القرن السادس عرش عىل أيدي مالريب

وهذا ما انتهى إىل تأسيس األكاديمية الفرنسية ملتابعة تأصيل اللغة . )٤(ُوفواتور
ّوقد كلفت األكاديمية . م أي بعد مئة سنة من األمر امللكي١٦٣٥الرسمية عام  ُ

ًصناعة معجم للغة الفرنسية, إضافة إىل دراسة نحوية الستعامالت اللغة َ. 
هل من يقول بأن لغتنا بحاجة إىل علم جديد يتجاوز ما قام به أولئك 
اللغويون العظام, الذين نظروا يف معظم األبواب التي تنظر فيها لسانيات 

ُوهي علم األصوات, وترصيف األلفاظ, وبيان اختالف دال: اليوم الهتا, ُ
ّوحتليل النظام النحوي املتبع فيها? ُ 

نحن نستقبل اليوم األستاذ الدكتور أمحد قدور, وهو خمتص باللسانيات وله 
َفيها مؤلفات قيمة, ولذلك أحببنا أن نفيد من انضاممه إىل جممعنا لنطلب إليه  ِّ َّ

 . حزيران عىل هذا املنرب٣٠َاملشاركة يف ندوة لسانية يقيمها املجمع يف 
                                                           

)١ (Malherbe 
)٢ (Ronsard 
)٣ (Vaugelas 
)٤ (Voiture 
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فالغرض من هذه الندوة هو االطالع عىل معطيات اللسانيات احلديثة, لعلنا 
ُنصل إىل فهم أعمق لذلك املسار الفكري الذي اختطه اللغويون العرب, ونتعرف  ّ ّ ِ ٍ ُ

ٍبام حييط بمستقبل لغتنا من مشكالت وحتديات يف هذا املناخ العوملي السائد ُ. 
ٍإن غرضنا هو االطالع عىل أساليب علمية َ  جديدة أفادت منها لغات كبرية ُ

 .أخرى, قد تتيح لنا الوصول إىل املستوى األرقى يف خدمة اللغة العربية
َنحن نؤكد سالمة اللغة الفصيحة يف ارتكازها عىل نحوها الرائد األثيل,  ِّ
ِوهي تستقي صفاءها ومطاوعتها من توقنا إىل النص املثايل, وهو القرآن الكريم َ. 

ُىل أن ما يثار حول اللغة العربية من مشكالت يف مسعانا إىل ّكام أننا نرص ع
ًاللحاق باحلداثة, إنام هي مشكالت استعاملية, وليست مشكالت قواعدية ٍ ٌ. 

ٌوإن جممعنا منفتح عىل اإلفادة من كل منطلق لغوي حديث, إذ إننا نرفض 
ًديدية َاالنضواء حتت رايات املاضويني, الذين يريدون إلباس ثقافتنا قوالب ح

َخانقة, تنكر احلارض لتحاول االرتداد إىل املايض, واالنصياع لنظراته وااللتزام  َ َ ُ
ِّبمحدداته ًفلقد أصبح احلارض زمنًا مستقال بذاته له ظروفه ومتطلباته, فإذا . ُ

َكانت اللغة متثل ذاتية الفرد, فإهنا اليوم متثل اإلنسانية الواعية لذاهتا, فال بد من  َ ّ َ ّ
ًولغتنا مازالت لغة عاملية تنطق . ّافق بني اللغة وبني احلاثات املجتمعيةإجياد تو

ِهبا املاليني, ولذا فإن جممعنا يسري نحو تأصيل روحية لغتنا عن طريق حتديثها بام 
ِّيمكنها من الوقوف يف وجه التحديات, وما يؤهلها الستيعاب كل ما تأيت به  ِّ ّ

ٍيعة التطور لتشارك أمتنا يف بناء غد يليق ِاحلداثة, واالنفتاح عىل العلوم الرس ُ َُ
 .بأبنائنا
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 )∗(ِّعلم التاريخ ومناهج املؤرخني
  

َتتميز كل أمة عن األمم األخرى بام تعتربه يمثل حقيقتها ّ ُ. 
ُذلك أن التاريخ املتداول لألمم هو ما يثبته املؤرخون سواء أكانوا أبناء تلك 

ّاألمة, أم كانوا رجاال اختصوا ب ِتسجيل األحداث وترتيب ما جيدونه من ً
ًمعطيات, ليخرجوا إلينا بنظرة شاملة يعتقدون أهنا متثل توضيحا ملا جرى من  ٍَ ُ

ّأحداث يف تلك املرحلة الزمنية التي يؤرخون هلا ٍ. 
إال أن األفراد, وكذلك الشعوب, يف ترصفاهتم اليومية يتجاوزون تلك 

ّاألحداث وما يربطها من تراتبية زمني ّة ليحتفظوا يف ذاكرهتم احلية بام يعتربونه َ
ًخالصة ذاتيتهم, ويعتمدونه مرجعا لترصفاهتم, ومرقاة إىل ما يطمحون إليه يف  ِ ً َ

 .مستقبلهم
ِإن االرتباط باملايض هو مستنَد إحساس األمة بوجودها, حتى لو كان هذا  ُ ُ َ

 .الشاملية وأسرتالياًاملايض قصريا حمدود اآلفاق, كام يف األمم احلديثة يف أمريكا 
                                                           

 م بمناسبة استقبال ٤/٣/٢٠٠٩ − ه ٨/٣/١٤٣٠ُألقيت هذه الكلمة مساء األربعاء ) ∗(
ًاألستاذ الدكتور حممد حمفل, عضوا يف جممع اللغة العربية, وهو متخصص يف التاريخ ِّ 

 .واللغات القديمة, ومن أعالم املدرسة احلديثة للتأريخ يف بالد الشام
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ّأما األمم العريقة التي دارت عليها الدوائر, وتعرضت ألشكال من  ُ ُ
ُرصوف الدهر, فهي ختتار من ماضيها ما يمكنها االعتزاز به, وتسعى إىل  ِ ُ

 .ترسيخه يف حارضها
ّفإن إيطاليا احلديثة ال تعتد بأجماد روما اإلمرباطورية التي دالت دولتها بعد  َ

ّظم العامل املعروف يف زماهنا, بل إن احلداثة اإليطالية ترتكز يف ُأن ملكت مع َ ِ
ّتعظيم النطالق عرص النهضة من ربوعها, ومازالت األجماد الفنية يف الرسم  ُ ِ ٍ
َوالنحت, املرتبطة بتلك احلقبة منبعا لإلهلام الفني, ومفخرة تؤكد عبقرية تلك  ْ ُّ ً َ َ ً

 .األمة
أولئك الفنانني من أمثال فيالسكويز وغويا ّوكذلك فإن إسبانيا اليوم تعتز ب

وزورباران, وأولئك الكتاب من طبقة ثرفانتس, والشعراء كغارسيا لوركا, وال 
ِتذكر أجمادها املزعومة يف استعامر أمريكا اجلنوبية, والقضاء عىل حضارات رائعة  ِ َ

ِكحضارات األزتيك واألنكا, ولو أهنا قد بدأت تستعيد أجماد انطالقة األ ندلس َ
 .ّاحلضارية من شبه اجلزيرة األيربية

ِوال أعتقد أن شعب اليونان يربز يف حقيقته احلديثة فتوحات اإلسكندر بقدر  ُ َ
ٍما يعتز بالفلسفة اليونانية التي فتحت جماالت الفكر احلر يف عامل كان بدائيا, كام  ِّ ِ ِ ّ

ّأنه شعب يعتز بنفحات هومريوس الشاعرية التي تذكره بملح ّ  .مة طروادةٌُّ
وأما فرنسا فمن يذكر فيها اليوم أجماد شارملان املعارص هلارون الرشيد وأيب 

لقد نيس الفرنسيون ملوكهم وارتبطوا بتاريخ الثورة الفرنسية وما تالها . نواس
ًوهم اليوم يفخرون بوجود لغتهم لغة حضارية يف أنحاء القارات اخلمس ً. 



  

 ٦٣

ٍ بجميع منافعها, ثم بزت أصحاهبا بإنتاج َوتتميز اليابان بأهنا قبلت احلداثة َ ّ
ُّيفوق ما وصلت إليه احلضارات األوربية, كل ذلك وهي متمسكة بحضارهتا 

 .ُاملديدة, التي تعيش يف وجدان الشعب, وهي املحركة حلقائق املجتمع
ّفام هو موقع العرب يف تصورهم حلقيقتهم يف عاملنا احلديث? ُ 

ٍنحن نتكلم عن حضارة عربية إ ٌسالمية وكأهنا كائن متكامل معزول عن ٍ ٌ ٌ ٍ
َهذا ما يذهب إليه . َتاريخ األمة, ولو أنه يف حقيقة األمر خيتزل تاريخ األمة

َمؤرخونا, حني يلتقطون النقاط الناصعة يف التاريخ ليربزوها معتمدين العنارص  ُ ُ َ َ
ُاألساسية وهي الدولة والدين والثقافة ٌوإنه ملنطلق اختزايل إال أ. َ ُنه أوسع من َ

ِمنطلق املؤرخ بوركهارد عندما اختزل تاريخ الغرب يف أضواء عرص النهضة  ْ َ َ
َاملنبعثة من إيطاليا, وهي نظرة تعتمد البنى الفوقية املهيمنة عىل حياة املجتمع  َ ُ ٌ ِ

 .ًشاهدا عىل حقيقة املجتمع
ٌواحلضارة كام عرفها شبنغلر يف كتابه عن انحطاط الغرب هي جتربة وحيدة ّ 
ًلكل أمة ولو كانت نابعة من حضارة أخرى, إال أهنا ال تفرض لنفسها موقعا  ُ ِ َ ً ّ ّ
ٍمتميزا إال بعد أن تتوصل إىل وعي تفردها يف جماالت خاصة هبا هي ثقافتها ِ ُّ َ ِ ً .

ّفليست الثقافة سوى طريقة للتفكري حتكمها رواسب متسقة يف انتظامها, قد تم  ّ ُ ُ ٍ ُ
ُاستبطاهنا, وال يمكن الوصول ٍ إىل استيعاهبا إال عن طريق روحية خاصة هبا, ُ ٍ ّ ِ

 .ّمتيزها عن األمم األخرى
َّإن املؤرخني الذين يتطرقون إىل تاريخ احلضارات خيترصون املسار الزمني  َ َّ
َعرب القرون, ليؤكدوا وجود ميزات حمددة تعرف هبا تلك احلضارات,  ُ ٍ



  
  

 ٦٤

َويعتربوهنا ثقافة جتمع بني عنارص متباينة لتجع ٍ َ ًل منها كال متكامال قابال ً ً ُ
ّللتوصيف, بحيث يمكن إدخاله يف سجل الثقافات األخرى وبذلك تكون . ُ

ّالثقافة هي الشخصية التارخيية املثىل, بل املنظومة التارخيية التي متثل روح تلك  ُ ُ ُُ
ُاحلضارة, وهي قدرها َ ٍفحني تتباطأ الثقافة يف تطورها, ويف اكتنافها ملعطيات . َ ُ

ُة, تصبح الثقافة حضارة تتمثل فيها اإلنجازات املاديةجديد وحقيقة األمر أن . ً
َالثقافة تكون قد رسخت يف احلضارة التابعة هلا قيام ورموزا ومعايري وتقاليد  َ ً ً ّ َ َ

ُاجتامعية هي التي حتكم ترصفات األفراد ٍفالثقافة كل من عنارص متشابكة . ً َ ٌّ
ّكرسها الزمان وقواها االعتياد, وه ٍي يف حقيقتها فهم كل أمة لتارخيهاّ ِّ ُ َ. 

ٍولكن ما هو تأثري البيئة التي تنشأ فيها تلك احلضارات عىل ما ذكرنا من قيم  َ ُ
ٌومعايري وعادات? الشك أن اختالف احلضارات مربوط باختالف موقع  َ
ٍنشأهتا, إذ هي يف عراك دائم مع مشكالت ذاتية وخارجية تنتهي إىل جتميدها, أو  ٍ ِ

ّفعها قدما حسب قدرها املرتبط بالزمان الذي تتشكل فيهإىل د ِ َ َُ َُ ولذلك فالتاريخ . ًَ
ُهو تبسيط للحضارة يعتمد معطيات ثقافية يتأثر هبا مسارها وترشحه َ ً وهنا متتاز . ٌٍ

ٍفكرة توينبي بأن احلضارة توهب هلا احلياة حني تكون يف مواجهة مع حتديات  ٍ ُ ُ ُُ َ
 .ٍوضغوط طبيعية أو تارخيية

ُليس هنا جمال مقارنة حضارتنا وثقافتنا باحلضارات والثقافات األخرى, بل 
ٌكل ما نود الوصول إليه هو إجابة بسيطة عن سؤالنا األول ما هو موقع األمة  َ ُُّّ

 .العربية من هذا اجلدال
َحقيقة األمر أن العرب يعيشون تارَخيهم ويعيشون يف تارخيهم ُ. 
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ُنحن أمة مازالت تكرب شعراءها ً بعد مرور سبعة عرش قرنا عىل جاهليتهم, ٌ َ
ِأمة جعلت من الثقافة حياة ال تعيش احلضارات بدوهنا, ومألت ذاكرهتا بأسامء  َ ً ٌ
ٍأعالم كان هلم إشعاع يف زماهنم, سواء برزوا يف علوم متقدمة كجابر بن حيان  ٌٍ

 سينا َواخلوارزمي, أو أناروا الفكر بأدهبم كاملعري واجلاحظ وابن خلدون وابن
 .وابن رشد

ّإال أن التاريخ املكتوب غالبا ما يكتفي بذكر أسامء احلكام وتفصيل  ً َ
ًفلقد قامت الدولة احلمدانية مثال بحامية الثغور الشاملية . معاركهم وانتصاراهتم

ًللبالد, وكان سيف الدولة مثابرا عىل غزو بالد الروم يف كل سنة, ولكن من كان 
َليذكر  ًعر أيب متام عن اخلليفة املعتصم? ومن يذكر كافورا لوال ش» عمورية«ُ

ُويذكر اإلخشيد الذي نسب نفسه إليه? ولوال تفاخر عمرو بن كلثوم ملا ذكر  ُ
 .عمرو بن هند امللك

ُإذا كان للشعر اجلاهيل واإلسالمي مرتكزات يف ثقافتنا, فهناك املرتكزات  ٌ
ُالتي هي أكثر رسوخا, العميقة األثر يف وجداننا َفنحن نعيش السرية النبوية . ً

َونتأسى بأحداثها, وهي منارة عىل طريق فهمنا لنـزول آيات القرآن الكريم,  ٌ ّ
 .ًومازال غار حراء شاخصا يف أذهاننا

ًكام تتدرج ثقافتنا احلية يف ضامئرنا متساوقة مع مسار تاريخ الفتوحات  َّ ّ
ّتجه إىل بالد الشام, فنذكر وصايا أيب بكر الصديق إىل جيش الفتح امل. العربية

ٍينهاهم فيها عن أعامل ال أخالقية عىل رأسها قتل غري املحاربني من رهبان  ُ ٍ
ٌوشيوخ ونساء وأطفال وقتل البهائم إال ألكلها, وهي اعتبارات وقيم مل تصل  ٌ
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َاحلضارات احلديثة إىل مثلها, بل تكتفي بأن تعطي توصيفا دقيقا ملا يسمى جرائم  ّ َُ ً ً
 . ال تعاقبهااحلرب ولكنها

ًكام أننا نعيش املثالية العليا يف التسامح, والتسامي يف احرتام احلقوق بعيدا  َّ َ
ُعن كل إكراه, حني نذكر العهدة العمرية ألهل بيت املقدس, ونعظم اإليامن  َ
ًباحلق حني نذكر مواقف عيل بن أيب طالب كرم اهللا وجهه, وتبقى كربالء مشهدا  ّ

ًمؤثرا يف ضامئرنا ِّ. 
ٌهنا أمور ومواقف ومنطلقات دمغت تارخينا كام دمغته معارك فاصلة إ ُ َ َ ٌَ َ ُ

ّكالريموك وصفني وعني جالوت وغريها, وما تزال اخلالفات بني القيسية  ّ
ًواليمنية تنخر يف لب احلياة السياسية يف جبل لبنان, بعد أن كانت معوال هداما  َّ ً َ ِّ

 .يف الدولة العربية
ً جتاوزت عثرات التاريخ وبقيت حافظا للشخصية َإن اللغة العربية التي

ًُالعربية, ومنفذا إىل سرب أغوارها, بقيت خمتزنا لثقافتنا وسجال لتارخينا ً َ َ. 
ًفهي تربطنا بأصول غارقة يف القدم وتعطي لنا فرصة لفهم حقيقتنا الثقافية,  ٍ

َّمل, كام تبني إذ نجد فيها آثار حضارات عروبية غابرة هي من روافد نظرتنا إىل العا َ
ِبعد تعرف كتابات إبلة وأوغاريت وتدمر ُّ َ َ. 

ٍأما التاريخ املكتوب فهو رسد ألحداث ومواقف وتطورات يسعى  َ ٌ
َاملؤرخون إىل توضيحها يف انسياب زمان رسمدي هو الدهر, والدهر ليس سوى  َْ

َاسم لعامل ال بداية له وال هناية إال بقيام الساعة, وليست احلياة عىل َ ٍ َ  وجه األرض ٍ



  

 ٦٧

ُإال تفتحا عابرا ال يستطاع حتديد مصريه ًً  :أو كام قال املعري. ُّ
 وال عقل للدهر فـيام أرى

 

ــا  ــب إن أذنب ــف يعات َفكي ََ ُ ُ 
 

ُفإذا كان الزمان الثقايف مساوقا ملجرى احلياة فهل يكفي تعرف األحداث  ُّ َ َ ً ُ
تب التاريخ? ِوتسلسلها, وسالالت احلكام وتتابعها, كام درجت عليه معظم ك

َأم البد من تعرف احلقائق اإلنسانية ضمن هذا التاريخ? ذلك ألن الزمن املطلق  ُّ
ِهو مغاير متاما للزمن املعيش املدرك باخلربة واإلحساس, فقد عاشت  ِ َِ ً ٌُ َ
ٍاملجتمعات أيام عز وانبهار, وعاشت أيام فقر وحرية وجودية يف مواجهة  ٍ َ ٍ ٍّ ُ

ٍكل مرس قصري وكل حمزن طويل, فالتاريخ ُرصوف الدهر كام هو معروف, و ِ ُ ٌ ٍّ ِ ُ ُّ
ٌاحلقيقي الذي يعرب عن حياة األمة هو تأريخ للمشكالت املعاشية,  ِّ
 .ٌواالضطرابات الفكرية, وحتقيق يف وقع الغزوات العسكرية والثقافية عىل األمة

إننا نحتاج إىل تاريخ ينظر يف حياة الشعوب إىل جانب نظرته إىل تعاقب 
ً وامتداد الدول وأعامرها, تاريخ يستخلص من العلوم اإلنسانية تصورا احلكام, ٌ ِ

ّللحقائق املعاشية يف العصور املتتالية, فكيف نفصل علم االجتامع عن سجالت  َ َ
ُالتاريخ, وكيف هنمل استقصاء التأثريات االقتصادية يف حياة البرش, وهي 

 .مرتبطة بالتغريات املناخية والتبادالت التجارية
قد استخلص ابن خلدون نظرته إىل التاريخ من دراسة البيئة واالقتصاد, ل

ِوالصناعة والسياسة, وحتى طرق كسب الرزق ُ ُوكانت أهدافه النظرية . ُ
ٌتصحيح أغالط املؤرخني السابقني, ولذا فإن منطلقه نظرة إىل طبائع العمران  َ َ

َّلتمحيص األخبار وبيان صدقيتها فهو يقول إن سبب أخطا ِ ْ  :ء املؤرخني هوِ
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ٍاجلهل بطبائع األحوال يف العمران, فإن كل حادث البد له من طبيعة « َّ ُ
ًحمضة يف ذاته وفيام يعرض له من أحواله, فإذا كان السامع عارفا بطبائع 
احلوادث واألحوال يف الوجود ومقتضياهتا أعانه ذلك يف متحيص اخلرب عىل متييز 

 .»ِالصدق من الكذب
ّلباب واسعا لظهور علم جديد هو علم االجتامع, ومتكن وهبذا فقد فتح ا ً

ّمن اعتامد قوانني ختضع هلا الظواهر االجتامعية, وأعطى للبيئة موقعها من تطور  َ
 .التاريخ

ٌإن ما نحتاج إليه اليوم هو نظرة جديدة إىل التاريخ ال تقترص عىل حوادث 
ُاأليام والدهور, بل تدخل يف حسباهنا ذلك العنرص الغ ائب وهو عنرص احلياة ُ

ًاليومية ألفراد املجتمعات, مستقاة من نظرة املعارصين أنفسهم إىل احلياة, ومن 
وهذا ما يتيح لنا . أسلوهبم يف معاجلة مشاكلها, وكيفية مواجهتهم حلقائقها

َفرصة الوصول إىل فهم أسس جمموعة من العادات والتقاليد نسجوها عىل مر  َ ٍ ِ ُ َ
خل إطارها, وهي ختتلف باختالف املواقع اجلغرافية السنني, ويتحركون دا

 .واختالف الطبقات االجتامعية
ّومن أجل هذا كان البد من الرجوع إىل الكتاب املعارصين لألحداث,  ُ
ُّلتعرف أحوال األفراد يف سياق التغريات السياسية واالقتصادية, واملعاشية 

 .بخاصة
َإهنا كتب اإلخباريني التي ترسد أحوال ال . ناس يف جتاوهبم مع األحداثُ

ّالدرة املضيئة يف أخبار الدولة الظاهرية«ًوقد متت أخريا طباعة كتاب نادر هو  ُ «



  

 ٦٩

ه ٧٩٤َالبن صرصى الدمشقي, ونجد فيه أخبار حريق اجلامع األموي عام 
ويف هذا الشهر انباع اخلبز «ٍم وتعليقات عىل أحوال الناس حني يقول ١٣٩١

َ, ثم يسجل الغالء حني بيع اخلبز »ً كثريارطل بدرهم وفرحت الناس كل ثامين «ِّ
َوهو يصف اهللع الذي أصاب الناس عند وصول خرب اقرتاب . »أواق بدرهم َ َ َ

ٍتيمور من دمشق وغري ذلك من أمور تنقل إلينا أصداء حياة جمتمعنا يف ماض  َ َ ٍ َ
 .ًليس بعيدا

 املدرسة الفرنسية إننا نتطلع إىل ظهور مدرسة لكتابة تارخينا تعتمد منهاج
 يدخل يف تفصيل حال Leroy Ladurieالدوري احلديثة حيث نرى لوروا 

 يرشح دور G.Dubyّاملجتمع الفالحي يف القرون الوسطى, ونرى دويب 
ُالتغريات املناخية يف حياة البرش, كام نرى بروديل  ّF.Braudel يف كتابه عن البحر 

ًاألبيض املتوسط يربز لقاء ممتدا بني ُ تتناغم فيه أصداء ٍ املايض واحلارض, يف حوارُ
ُاملشكالت املجتمعية قديمها وحديثها, وذلك يف تساؤل مستمر عن جذور ما  ِ ِ

ٍحتس به املجتمعات احلديثة من حرية وجودية وتطلعات مستقبلية ٍّ ّ ُ. 
ولقد بزغت تباشري مدرسة عربية تسري يف ذلك االجتاه بعد املؤمتر األول 

 إذ أخذت بدراسة األحوال االجتامعية بجميع ١٩٧٤لشام عام لتاريخ بالد ا
تفاصيلها لرتبطها باألحداث التارخيية, واستندت يف ذلك إىل الوثائق العثامنية 

 .ّوإىل سجالت املحاكم الرشعية يف بالدنا
ًإننا نلتفت إىل املحتفى باستقباله يف هذه األمسية عضوا عامال يف جممع اللغة  ً

ّر حممد حمفل, نلتفت إليه وهو األستاذ العريق يف تدريس التاريخ, العربية الدكتو
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ًومن أعالم املدرسة احلديثة للتأريخ يف بالد الشام, آملني أن يكون عونا إلخوانه 
ًاملجمعيني, لعلنا نشارك يف إظهار حقائق تارخيية كانت مهملة, وهي ختص  ُ ٍ َ

ِجمتمعات بالدنا, فيمكن االستفادة منها للتأكيد  ِعىل أصالة ثقافتنا, وتوضيح ُ
ُبعض املعامل التي بقيت مغمورة أغرقتها األحداث املتتابعة ومل تتضمنْها كتب  َ ً

 .التاريخ
 :وعليه فاسمحوا يل أن أختم كالمي فأقول

ُتارخينا ثقافة وثقافتنا تاريخ ُ 
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 صدى التفاعل بني الثقافتني
 )∗(العربية والفارسية يف األدب

  
ُّحيتل األدب  ًبأشكاله املتعددة موقعا حموريا يف حياة األمم, والشك بأن َ

ًلألدب تأثريا يف البرش ينتهي إىل تصعيد التأثري الذي يامرسه البرش بدورهم يف 
 .التاريخ اإلنساين

ّوملا كان الفكر اإلنساين نتيجة لتفاعل األمم فيام بينها, كان البد من تعرف  ً
ُت جمتمعه, ومن ثم حتديد طرق التعامل ّخصائص كل أدب قومي لتفهم منطلقا

ِذلك أن الشعوب ينظر بعضها إىل بعض من خالل مرآة آداهبا, وهذا ما . معه
ِيسمح هلا بالتعمق يف فهم ذاهتا والتعرف بجزئيات الوجود القومي لآلخر ّ ّ. 
ُوأما احلامل للثقافة واألدب فهو اللغة التي يقول فيها اجلرجاين مجيع «: ُ

ِ ينشئها اإلنسان يف نفسه ويرصفها يف فكره, يناجي هبا قلبه ويراجع ٍالكالم معان َ ُ
ًفاللغة إذن مرآة القلب والعقل يف آن معا, وهي الوسيلة الكتساب . »فيها عقله ِ

 .املعرفة وللتعبري عن حمتواها
                                                           

 م بمناسبة استقبال ١٨/٣/٢٠٠٩ −ه ٢٢/٣/١٤٣٠ُألقيت هذه الكلمة مساء األربعاء ) ∗(
ًاألستاذ الدكتور عيسى العاكوب, عضوا يف جممع اللغة العربية, وهو متخصص يف 

  .ة من اللغتني اإلنكليزية والفارسيةالنقد والبالغة, وله جهود كبرية يف الرتمج
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ًومتتاز اللغة العربية بأدهبا املمتد عىل مخسة عرش قرنا, إذ كان انطالقه شعرا  ً ّ
ٍل ظهور اإلسالم, واكتمل بعدئذ بانفتاحه عىل آفاق جديدة جعلته ًوخطابة قب

هذا بعد أن عمد املسلمون إىل . َيستوعب مجلة ما وصلت إليه احلضارات السابقة
ّالتعمق يف فهم لغة التنـزيل, واهتموا بضبطها وحتليلها وتصنيف عنارصها,  ّ

ٍوبذلك أمكن لألدب العريب أن يكون مصدرا لدفق حضاري حيم ٍل منطلقات ً
ًإنسانية جديدة َكام حيمل ارتقاء إيامنيا ترشب به األدب منذ بزوغ تباشريه األوىل, ً ّ ً. 

واللغة يف حقيقة األمر هي احلامل للثقافة الذاتية القومية التي جتول معطياهتا يف 
ّأذهان من ينتمون إىل ذلك املجتمع, وهي ثقافة نابعة من التعامل بني األفراد, وتتغذى  ٌ

وتبقى هذه الثقافة , من تراكم ما اختزنته األجيال من خربات وتصورات ومعتقدات
وعليه فإن اللغة هي الطابعة . ًحمصورة ضمن تضاعيف اللغة املشرتكة بني أفراد املجتمع

 .ُلكل نشاط ذهني والقادرة عىل إجياد التواصل الذي هو قوام وجود املجتمع
َإال أنه ما دامت الثقافة تنْهل من َ معني لغة واحدة, فلن تتجاوز تلك الثقافة َ َ ٍ

َالتوق إىل اإلحاطة بكل ما تستطيع اللغة تقديمه عن العامل الذي يعيش فيه ذلك 
ٍوحني جيد املجتمع نفسه يف موقع يفرض عليه التعامل مع جمتمعات . املجتمع ُ َ

ًأخرى, ال مناص من أن تبدي اللغة القومية قصورا واضحا يف قدرهتا عىل ًَ  إقامة ُ
ٌالروابط, مهام تكن سطحية, مع محلة ثقافة تعتمد لغة خمتلفة, وهكذا يظهر تشوق  ً ًّ َ ٍ ِ َ َ

ّ املزيد عن الثقافة األخرى, وإىل تفهم مرتكزات ما معرفةكبري لدى األفراد إىل 
ٍيشاهدون من مظاهر غريبة يف املجتمع اآلخر َومن املؤكد أن األمة ال تتعرف . َ

 .ّالل االستبطان, وإنام من خالل اللقاء باألمم األخرىَحقيقة ذاتيتها من خ
ٌوهكذا فلقد كان لدخول العرب إىل بالد الشام تأثري كبري يف األدب العريب 
َالذي جتاوز فنون الشعر كام عرفتها اجلاهلية, ليدخل إىل جماالت النثر البالغية 

ًوالعلمية, وذلك يف مرشق كان خمتزنا ألعظم حضارات عرفتها ا َ . لبرشيةٍ
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ًوالشك بأن عرب الفتح كانوا حيملون مؤثرات حضارية عميقة, مع ما يقال عن  ً ٍ
ٌبداوهتم, إذ كان هلم إخوان يف شامل اجلزيرة عىل صلة مديدة باحلضارة البيزنطية 
عن طريق برصى ودمشق, وآخرون عىل صلة مديدة باحلضارة الفارسية عن 

ٌطريق احلرية, إضافة إىل ما هو معروف عن َ تأثر أهل احلجاز بقوافل محلة البخور ً َ َ ِ ِ ّ
َمن بحر العرب, وقوافل محلة احلرير من الرشق اآلسيوي َ َ. 

َوهكذا فقد كان التداخل الثقايف باكرا جدا يف بالد الشام, حيث كان النَبط  ً
والرسيان عىل صلة وثيقة بالثقافة العاملية السائدة, وخاصة يف تلك البقعة من 

ًشت استقرارا هلنيا عميق اجلذور أيام كانت أنطاكية عاصمة األرض التي عا َ ّ ً
ًللسلوقيني, وهذا ما جعل التداخل الثقايف زاخرا يستفيد من الرواسب الثقافية 

 .املرتاكمة حمليا
َوقد ازداد تأثري هذا التداخل الثقايف عندما اختار اخللفاء الراشدون نرش 

َا االنكفاء عىل ما حييط هبم من أقوام اإلسالم خارج بالد العرب, ومل يقبلو
 .يعرفون الكثري عن ثقافتهم

وهكذا انتهى األمر, ويف مدة مل تتجاوز القرن الواحد, بأن أضحى املسلمون 
ِّيف متاس صميمي مع حضارات متميزة, من السنْد إىل جبال البرينيز, فأصبحت 

ُالرتمجة املنبع الرئييس لكل ما يمكن التعرف به من ثقا ّ  .فات تلك الشعوبُ
َّعندئذ وجد املسلمون أنفسهم وقد لفهم مناخ معريف جديد, تكامل حتى  َ
ٌأوصلهم يف القرن العارش امليالدي إىل جعل اللغة العربية لغة عاملية حيملها عرب  ً َ

ُومستعربون, تنقل إىل العامل حضارة علمية ثقافية فنية مل يعرف هلا مثيل من قبل وقد . ً
ِاخ املعريف حتى شمل القسم األكرب من البلدان املتحرضة حينذاك, بام ّامتد ذلك املن َ

ًيمكن أن نسميه عوملة عربية حقيقية ً َفقد كان الرهبان يرتمجون كتب العلوم العربية . ِّ ُ
ٌيف أديرهتم, وانبثق من األندلس إشعاع حضاري جعل من اللغة العربية التي كانت 
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 .َل منها املفتاح الثمني الالزم لكل سريورة ثقافيةًحتتضن إرثا ثقافيا عامليا, جع
ٌولقد كان للمستعربني دور هام يف إيصال اللغة العربية إىل املستوى الرفيع 

ًالذي وصلت إليه حاملة للعلوم, مستوعبة ملجموع الثقافات املرشقية ّإذ تعلق . ً
ٍ من سالسة أولئك األعاجم باللغة العربية, وفضلوها عىل لغاهتم, ملا تتميز به

َومطاوعة وطاقات اشتقاقية, ولذلك فقد أرادوا خدمتها بتسهيل الدخول إليها,  ٍ
ُفقام أمثال سيبويه وأيب عيل الفاريس وثعلب النيسابوري وغريهم بإلقاء نظرة 

ُحتليلية عىل اللغة العربية مل يعتدها العرب من قبل ألهنم أصحاب اللغة ُ َْ َ. 
ٌيس تناغم مفتوح بني الثقافة الفارسية واللغة ثم إنه قد برز يف العرص العبا

العربية, بعد أن استقر الفرس يف رحاب الدين اإلسالمي, الذي أهنى رصاعهم 
ًاملمتد مع الرتك أبناء طوران, فشاركوا يف دفق حضاري حيمل منطلقات إنسانية  ٍ ٍ ٍ

 صاحب ُفقد قام ابن املقفع, يف القرن الثاين اهلجري, برتمجة كتاب مزدك. جديدة
ًالعقيدة املزدكية, وبذلك أدخل إىل الثقافة العربية منطلقات بعيدة عن عقيدة  ٍ
ًالتوحيد, وهي نابعة من ثقافة فارسية مل تكن مرشقية فحسب بسبب اتصاهلا  ٌ
ٍبالثقافات اهلندية, بل إهنا اشتملت عىل عنارص كثرية من املوروث اإلغريقي,  َ

ًوهذا ما يؤكد إمكان اعتبارها مظهر  .ا من مظاهر عاملية العقلَ
املأخوذ عن ترمجة فارسية, عن السانسكريتية, قد » كليلة ودمنة«كام أن كتابه 

ُأدخل نظرة تبسيطية للعالقة بني املخلوقات فيام أطلق عليه  , وفيه »مرآة األمراء«ً
ِّالكثري من النقد الفكري واالجتامعي الذي ينتهي إىل التوفيق بني الدين والعقل 

 .كني أصيلني للعمل يف املجتمعِّكمحر
ًوبذلك يكون ابن املقفع قد وقف موقفا برزخيا بني حالتني حضاريتني 
َمتغايرتني وسخر طاقاته اخلالقة وثقافته املزدوجة وعبقريته األدبية يف خدمة  َ َ ّ ِ ّ
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, ويطلق عليه ابن خلدون لفظة »ًمثاقفة«ٍتداخل ثقايف يسميه التوحيدي 
ّ مرحلة الريادة من تشكل املدرسة الفنية األدبية العربية التي , وذلك يف»التثاقف« ِ

 .كان اجلاحظ من أبرز أبنائها
ُومن املنطلقات اهلامة األخرى للمثاقفة الفارسية العربية دخول ملحمة 
الشاعر الفردويس إىل اللغة العربية يف القرن السابع اهلجري, تلك امللحمة التي 

اخلامس باللغة الفارسية, وقام برتمجتها حممد كان كتبها الشاعر يف القرن 
بأمر من امللك املعظم عيسى بن امللك العادل, بعد جهد ه ٦٤٢البنداري عام 

ًاستمر نيفا وعرشين عاما ً ِّ. 
ًإن هذه امللحمة, إىل جانب كوهنا أعجوبة متمثلة يف ستني ألفا من أبيات  ً ً َ

إذ إهنا . دة عن العامل الفاريسًالشعر, قد أدخلت يف الثقافة العربية معرفة جدي
أدخلت القارئ العريب إىل جو أسطوري غري مألوف لديه, وإىل مسارات بطولية 
ّيرفل فيها شخوصها, وبينت له تعظيم الفردويس ملفهوم الدفاع عن الوطن إذ  ُ َ

 .ًجعل أبطاهلا مثاال حيتذى يف هذا املضامر
 القرن الثامن اهلجري قد َكام أن ترمجة شعر حافظ الشريازي إىل العربية يف

َأدخل إىل الثقافة العربية عصارة الفكر اإليراين حيث ضم ديوانه العشق  َّ ُ
ًوالعرفان اإلهليني, إضافة إىل اإلرشاق اإليراين, ومجيعها وجوه مل تكن مألوفة يف  ٌ ُ

ًوال عجب أن أبدى الشاعر األملاين غوته نفسه دهشا كبريا حني . الثقافة العربية ً َ َ ُ
العه يف القرن التاسع عرش عىل ديوان حافظ, الذي فتح له أبواب عامل اط

ًسحري مل تعرف أوربا له مثيال, وقد كان من املؤثرات الكربى يف انطالق احلركة 
 .الرومانسية يف األدب األوريب

ًإن املثاقفة ال تكون باجتاه واحد, إذ إن تداخل الثقافات يرتك آثارا واضحة  ٍ
 .تقابلتنييف الثقافتني امل
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وهكذا نرى أن ثقافة العرب قد التحمت بحياة اإليرانيني, إذ كانت اللغة 
ًالعربية متجسدة يف القرآن الكريم وحاملة لشعر عريب متني األركان, لغة  ُ ً
َأعجبت بنظامها أمة مل تكن أمة شعر, بل كان لب تراثها يف العهد الساساين يدور  ُ

 .يف فلك األدبيات الدينية
ّإليرانيون بعد أن استحكم سلطان الدولة العباسية يعلمون الشعر فانطلق ا ُ

العريب يف مدارسهم إىل جانب اللغة العربية والقرآن الكريم, وهذا ما أدى إىل نشوء 
شعراء الفارسية األولني, وهم يبدون إعجاهبم بفحول الشعراء وعىل رأسهم امرؤ 

 ).مدارس التعليم العايل(ية القيس واملتنبي, وخاصة بعد قيام املدارس النظام
ٌّوقد نظم كل من سعدي وحافظ باللغتني العربية والفارسية متأثرين بالشعر 

ُالعريب إىل حد أن حافظا قد استهل أول غزلية أثبتت يف ديوانه بشطر عريب ٍ َّ َ ًِّ: 
ًأال أهيا الساقي أدر كأسا وناوهلا ِ 

 

ًوكان ديوان كل من سعدي وحافظ حافال باألشعار   .َّامللمعة واألدبيات العربيةٍّ
وقد خبا هذا التأثري العريب يف القرن احلادي عرش للميالد حني ظهرت بوادر 
ٍالتأليف بغري العربية من قبل أعالم كابن سينا والغزايل, إذ كانت هلم مسامهات 

 .معرفية باللغة الفارسية
آداهبا يتمثل يف ٌإال أنه قد بقي للغة العربية نفوذ عجيب يف اللغة الفارسية و

سيل من األلفاظ والتعابري املتعلقة بالدين والفقه وكذلك بشؤون احلياة اليومية, 
َّوبذلك فقد اجتاحت العربية الفارسية وحتول حضورها املبارش يف احلياة والثقافة  َ ُ

ُومن الالفت للنظر دخول قصة قيس وليىل . ًإىل حضور غري مبارش ال يزال قائام
ًة شعراء كبار كاجلامي والنظامي, إذ ألف كل منهام ملحمة باسم العربية يف جعب َّ

املجنون, إىل جانب دخول القصص القرآين الذي اعتمده جامي يف يوسف 
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َّوأما الرباعيات التي ألفها عمر اخليام بالفارسية, وهو الفيلسوف . وزليخا
 وتبني حني ُوالعامل الريايض املعروف, فلم تكن قد نقلت إىل العربية يف زمانه

وصلت إىل اللغة العربية يف هناية القرن التاسع عرش امليالدي أن الشاعر كان 
إبان ) م١٠٤٠(شديد التأثر بلزوميات املعري, ومن املعروف أن اخليام ولد عام 
 .ّشيخوخة املعري, وقد جتىل يف أشعاره الكثري من الشطح الصويف

قايف حضاري عريب فاريس أن تراثنا حيمل آثار امتزاج ث :وخالصة القول
ًتضافرت فيه اجلهود لالرتقاء باألمة, وهذا ما أنتج أدبا فريدا يف ثرائه عميقا يف  ً ً

وكام نشأ الشعر الفاريس يف كنف الشعر العريب, فقد . ًأثره خصيبا يف نتاجه
ًاقرتض العرب نوعا شعريا فارسيا هو الدوبيت أي قطعة شعرية من بيتني اثنني 

وقد . ن معنى متكامل, وهو نوع قريب من اهلايكاي الياباين املعروفّيعربان ع
أفاد العرب من املنطلقات الفكرية الفارسية, وبخاصة يف شؤون احلكم واإلدارة 

 .والتعليم الذي انطلق من املدارس النظامية
ّويف أية حال فإن اللغة العربية تبقى إىل جانب الفارسية يف أس البناء اللغوي  ُ

 .ري للشخصية اإليرانيةواحلضا
ًلقد تطرقت يف حديثي تارة إىل الثقافة وتارة أخرى إىل احلضارة, وآن يل أن 
َّأعينكم عىل دفع كل التباس بني هذين املصطلحني, ألقدم إليكم احلد الفاصل بينهام  ِّ

إن الثقافة هي املجهود الذي يبذله «: )١(كام أوضحه الفيلسوف هيغل حيث يقول
َا للكامل عرب خمتلف أجناس التعبريات الذاتية, يف حني أن احلضارة ًاإلنسان سعي

ٍهي املجهود املبذول لتغيري العامل بام يظهر يف أعامل عينية حمسوسة تعكس مظاهر  َ
 .أي بعبارة أخرى إن ما هو عفوي هو ثقايف وما هو ملزم هو حضاري» التقدم
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ضارة العربية وقد أردت من حديثي عن مسامهة األدب الفاريس يف احل
ّاإلسالمية أن أدلل عىل أمهية القيام بدراسات متعمقة يف احلضارات املختلفة عن  ُ

ٌفإن الدراسات يف األدب املقارن هي مفتاح لفهم روحية . طريق دراسة آداهبا
ٌالشعوب, ومنْفذ إىل حمركاهتا الثقافية, ومستند أكيد إىل التعمق يف فهم حضارتنا  ِّ ٌَ

ْالتي اغتذت برو َافد عديدة متغايرة, بعد أن حطت رحاهلا يف أرجاء املعمورة َ َّ ٍ ٍ َ
ّكنظام حيطم احلدود وينمط احلياة, وهذا ما يقودنا إىل تفهم شخصيتنا الثقافية  ّ ُ

 .ُبعد إزالة ما حييط هبا من حجب وأستار
َإن الدراسة املتعمقة ألدب أمة ما تكشف عنارص املثاقفة التي سامهت يف  ٍ ُ

َبع تطور تلك العنارص, وحتدد ما بقي منها ليعطي لذلك األدب إنضاجه, وتتا ُ ّّ ُ
ّصفات متيزه عن اآلداب األخرى ٍ. 

ًومتى كانت الدراسة موجهة للمقارنة بني أدبني متجاورين جغرافيا, أو 
َمرتابطني تارخييا, فإهنا تفتح آفاقا جديدة تنري فهمنا للطابع املميز لكل منهام, كام  ُ ً

ُّال فيام خيص الفروق بني األدب اإليطايل واألدب اإلسباين اللذين هي احلال مث َ ً
 .ينتميان إىل جذور مشرتكة يف الالتينية القديمة

ًوإين إذ أرحب بالدكتور عيسى العاكوب عضوا عامال يف جممعنا وهو  ً
ُالضليع واملتبحر باألدب الفاريس واحلافظ لشعره, أرجو أن يكون أحد العمد يف  ّ ُ

َإقامة مجلة من الدراسات يف األدب املقارن, ننفتح من خالهلا عىل آفاق مرشوعنا  َ
َثقافية عريقة لتكون مفتاح انتامئنا إىل العرص الذي نعيش فيه, بعيدين عن 
ُنرجسية الرتاث, ساعني إىل إشادة القاعدة العلمية الثقافية التي تتيح لألصالة  ِ

 .َاستيعاب املعارصة
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 )∗( ومًالعربية لغة للعل    
  

ًإن اللغة ال يمكن أن تكون بديال ٌ عن املعرفة, إذ إن اللغة هي أداة للوصول َ
ّإىل املعرفة أي إىل الفهم واإلفهام, فهي تعارف, ونظام صويت ورمزي, اختصت  ٌ ٌ ِ َ

 .ٌبه مجاعة إنسانية للتعبري عن احتياجاهتا ومتطلباهتا, وللتواصل بني أبنائها
َفإذا نظرنا إىل لغة ما, ود َمغناها بأهنا بدائية, فإنام نعني بذلك أن البدائية هي ٍ ٌ َ

ُصفة الناطقني هبا, حتى إذا ما ارتقت جمتمعاهتم, ارتقت لغتهم التي هي ذاكرة  ُ ََ ُ
ّاملجتمع حتفظ ماضيه وجتاربه, وتعرب عام وصل إليه فكره, أي أن التقدم  ُ ّ َ

ِّوالتخلف ال توصف هبام اللغة بحد ذاهتا ّ. 
َىل حقيقة ما متثله اللغة العربية, أمكننا أن نذكر ما يقوله اللساين فإذا رجعنا إ

ّألول مرة يف تاريخ البرشية, عىل ما نعلمه من «: )١(الكبري عبد السالم املسدي
ًالتاريخ املوثوق به, يكتب للسان طبيعي أن يعمر ما يقارب سبعة عرش قرن َ ّ ُ , اٍُ

ًة, فيطورها مجيع بمنظومته الصوتية والرصفية والنحوياًحمتفظ َ ليواكب التطور اّ
 .»ُاحلتمي يف الدالالت, دون أن يتزعزع النظام الثالثي من داخله
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ًفإذا ما زعم بعض احلاقدين عىل اللغة من أبنائها, بأهنا انقلبت لغة بدائية يف  ً
ّمقاييس اللغات احلديثة, أجبناهم أن البدائية هي يف ختلف جمتمعاهتم, ويف  َ

ٍن االهتامم بالعلوم, ويف مسعاهم إىل حتصيل شهادات خالية من عزوف أبنائها ع ِ
َحمتوى يسمح هلم باالطالع عىل ما يدور يف عامل اليوم, من بحوث وجتارب  ُ ًٍ

 .ٍواكتشافات يف مجيع جماالت املعرفة
َإن اللغة هي التي ترسم للفرد صفات العامل الذي يعيش فيه, بام يسمح له 

ًوالفرد يتوىل التعرف عىل عامله مستند. هباملشاركة يف تطوير جمتمع َ ّ  إىل مرجعيته اّ
ٍالعقلية, املتجسدة يف لغته, ذلك أن أي وصف إنام هو تقييم يرتكز إىل صور  ُ ٌَّ ٍّ ِ

ًتصطنع أنموذج ُ ٍ, يعرب عنه الفرد بلفظ يف لغته األم, وهذا األنموذج اً ذهنياَ ِّ
ًالذهني هو إنتاج ذايت وموضوعي يف آن مع  .ُرج عن إطار اللغة, وال خياٌ

ُقد يفيدنا الرجوع إىل التاريخ العريب لنتذكر كيف وصل العرب الفاحتون إىل  ُ
ِأنطاكية عاصمة السلوقيني ورثة االسكندر عام  , خمرتقني أرايض بيزنطا, ه١٧َ

َ بدمشق ومحص وحلب, حيث تعرفوا ما يف هذه املدن من مراكز علمية, اًمرور ّ
ِّاهتا التقنية يف حضارات مفتوحة, إىل احلد الذي وأفادوا من العلوم وتطبيق

ٍمكنهم من فتح جزيرة قربص بأسطول قادر عىل القتال عام  ٍ َ, بعد أن غزوا  ه٣٨ّ
 ., واحتلوا جزيرة رودس ه٣١سواحل صقلية عام 

ّنحن ال ننظر إىل تلك األمور من قبيل التفاخر العسكري, بقدر ما نقدم 
رهتم عىل استيعاب املواد الثقافية يف تلك الفرتة  بام وصلت إليه مقداًذلك مشعر

ُالقصرية, إذ إن ذلك يفرتض وجود تدوين باللغة العربية, يمكن الرجوع إليه,  ٍَ
ُحيث ال يفيد جمرد االستامع واالعتامد عىل املشافهة ّ ُ. 
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ٌوما يؤكد وجود هذا التدوين, خمطوط عريب يف الكيمياء القديمة, هو  َ
أي يف زمن والية ه ٣٨ّ, متت عام )زوسيموس(غريقي ٌترمجة عن كيميائي إ

 )١(.معاوية بن أيب سفيان عىل بالد الشام, قبل خالفته
وإن اهتامم العرب باستيعاب الثقافة التي وجدوها يف بالد الفتح منذ 
ُدخوهلم بالد الشام, مل يكن ممكنًا لو كان الفارق الذهني بني الفاحتني ومعارصهيم 

ِّ واملرصيني كبريا إىل احلد الذي يفرتضه البعض, وملا كانوا من الفرس واإلغريق ً
 .وصلوا إىل االنفتاح عىل العلوم بذلك الشكل الواسع والتفصييل

َوقد فرس الباحثون ذلك احلافز ألخذ العلوم األجنبية, بام أعطاه اإلسالم  ّ
ٍمن مكانة مركزية للعلم, كام يقول فرانتس روزنتال ُ املنفعة ربام مل تكن ال«: )٢(ٍ

ُالعملية التي رغبت املسلمني بتعلم الطب والكيمياء والعلوم الدقيقة, وال املنفعة  ّ ّ
َالنظرية التي دفعتهم إىل االشتغال بقضايا فلسفية الهوتية, كافيتني لتأسيس  ِ ٍ
َعملية ترمجة واسعة النطاق, لوال أن الدين اإلسالمي أبرز دور العلم منذ البداية  َ َ ٍ ِ

 .»ِّ للحياة الدينية, وبالتايل للحياة اإلنسانية كلهااًي رئيساًحمرك
ُوهكذا فإن التدوين العلمي املستند إىل قواعد أنتجتها املحاكامت العقلية قد  َ َ َّ َ
ِطبق عىل مجع أحاديث الرسول, وتفسري الكثري من الكلامت القرآنية, وذلك  ِ ِّ ُ

َّباستخدام املواد الشعرية شواهد لغوية, ما مكنهم  ً َ َّأن يبتدعوا نوعا خاصا شق ِ ً ً
ًالطريق إىل تدوين تارخيي متنوع األشكال, رسيع التطور, أنتج منهجا علميا يعتمد  ً ِ ِ ٍ
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ُوالرواة هم مؤلفون ملصادر مكتوبة, اعتربت مراجع حيال عليها عىل . َسالسل الرواة َ ُ ٍ َ
َل أقواال سمعها ُالطريقة التي نلتزم هبا اليوم يف مؤلفاتنا, ومل تكن سالسل الرواة تنق ً

وقد كان املؤلفون املسلمون يذكرون كذلك مراجعهم . ُالناقل واعتمدها الكاتب
ُاإلغريقية والفارسية, وهي مراجع وصلت إليهم بعد أن تم تدوينها يف الدولة 
ٍالساسانية بشكل جتميعي, فقاموا باالستحواذ عىل حمتواها يف عملية أخذ متسارعة,  ٍ ِ

ّ اللغة العربية منطلقا إىل التعمق يف فهمها, واستخراج ما فيها من َمعتمدين دخوهلا إىل ً
ِلب يبنون عليه حتليال ملحتوياهتا, ليخلصوا إىل توضيح األحكام الناظمة هلا,  ً ٍّ

 .ِواستنباط احلقائق املعرفية من النصوص, لتدوينها باللغة العربية
ٌومن بواكري ما توفر هلم ترمجة لبعض أجزاء من كتاب  ألرسطو, ) أورغانون(َّ

ٍعىل يد عبد اهللا بن املقفع يف مطلع القرن اهلجري الثاين, عن ترمجة فارسية للكتاب ِ .
ٌوكلمة أورغانون هي كلمة يونانية تعني األداة أو اجلهاز, وهو كتاب فيه جمموعة  ٌ
َمن الرسائل حتدد قواعد الوصول إىل األحكام, وتوضح عنارص الكالم والعالقة  ِّ َ ّ ُ

َكونات القول, وتدرس أسس املنطق, وطريقة الوصول إىل الربهان باالعتامد بني م ّ
ًوالشك بأن األورغانون كان ناظام للكتابات العلمية . عىل القياس األرسطي

ِالعربية اإلسالمية, وحافظا لالتساق الدقيق املوصل إىل نتائج البحث ّ ً. 
قديمة, بل انطلقوا منها وهذا يعني أهنم مل يكتفوا بالرتمجة احلرفية للكتب ال

ٍإىل عملية متثل حقيقي للعلوم ُّ وهذا ما نراه يف تطور جابر بن حيان يف النصف . َ
ٍالثاين من القرن الثاين, من عامل يف الكيمياء, إىل عامل يسعى إىل تأسيس فرع  ٍ ٍِ ِ

ًعلمي, هدفه الوصول إىل حتليل نوعي للمواد املوجودة يف الطبيعة, قاصد ٍ َ إجياد اُ
ٍالذي يؤكد وجود نظام من الكمية والقياس, يف كل معطيات » لم امليزانع« َ
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 )١( .املعرفة البرشية, وهذا ما نشاهده يف رسائله التي جتاوز عددها املئة
ِوكانت قد ظهرت بوادر تطور فروع علم اللغة التي انطلقت من مجع  ّ ُ

عاجلة يف جمال النحو, ِوترتيب الشعر العريب القديم, إىل التوسع يف نطاق املادة امل
ً إىل وضع علم املعاجم, إضافة إىل تأسيس علم العروض ونظرية ًوصوال
 .َوهذه أمور انفرد هبا اخلليل بن أمحد وأورثها تلميذه سيبويه. املوسيقا

ٍوهنا يمكن لنا القول بأن ما تتصف به القرون األوىل لإلسالم من ازدهار  ُ َّ َ
ِ بازدهار العلوم واالنفتاح عىل جماالت فكرية اًطوتفتح يف ميادين اللغة, كان مرتب

ُّجديدة, ما أحوج العرب إىل الغوص يف أعامق لغتهم, لفهمها, وتدبرها,  َ
ًواستثامر طاقاهتا, تلبية ملتطلبات املؤلفني يف جماالت العلوم ِ. 

ًوقد بلغت أمهية الكتابة العلمية مبلغ َ جعل حييى بن خالد الربمكي يسعى اُ
ِكتاب املاجسطي لبطليموس, ألنه مل يكتف بالرتمجة األوىل املوجودة, إىل ترمجة 

ثم جاء املأمون يطلب من فلكييه أن يمتحنوا بيانات . ًوأراد ترمجة أفضل
ُبطليموس التي نقلت إىل العربية, وأن يصححوها, ونرشت نتائج هذا العمل  ّ ُُ

َالزيج املمتحن«حتت عنوان  َّة العلمية فيام سطره َ وهذا ما يؤكد أمهية الدق)٢(»ُ
 .املسلمون منذ تلك احلقبة

َلقد كان العرب أهل فصاحة يف اللسان, وبالغة يف اخلطابة, وكانوا أهل  ٍَ ٍ
َبيان وشعر, فكان شعراؤهم يستثريون العواطف, ويركبون أجنحة املجاز  َ
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م ُليقللوا من قيمة القبيلة املعادية هلم, بينام كانوا يغدقون املديح عىل أبطاهل
ُوهدف الشاعر كام يقول ابن رشيق أن ينوب عن الرجال والولدان . وأيامهم

ْألنه محاية ألعراضهم, وذب عن أحساهبم, وختليد ملآثرهم وإشادة لذكرهم« ِ ٌ ٌ ٌّ َ ٌ« .
ٍوقد وصلت هبم املبالغات يف هذا السبيل إىل قمة وردت يف معلقة عمرو بن 

 :ً قائالكلثوم وهو تغلبي من أبناء فيايف نجد واحلجاز
ّإذا بلغ الفطام لنا صبي ختر له اجلبابر ساجدينا«: , وكذلك»والبحر نملؤه سفينا« ّ َ«. 

ًوأما خطباؤهم فقد اعتمدوا السجع وسيلة إلظهار سعة الفكر, وقوة اللغة,  َ
ٍواعتربوا ما يرد مسجوعا له وقع حكم مستغلقة, تفرض نفسها عىل املتلقني ٍِ َ ُ ً. 

ّىل الكالم اإلنشائي البليغ, الذي يعرب عن األفكار إنه جمال األدب املبني ع
ٍواملعاين واخلربة اإلنسانية, ويقصد إىل التأثري يف مشاعر املتلقي بأساليب منمقة  ّ َ ّ

ِّتزينُها املحسنات اللفظية واملعنوية ّ. 
ُفإذا هبم بعد الفتح ينتظمون يف مسار فكري واضح املعامل, حتكمه نواظم ال  ٍ

ِاعتادوه من االستعارة والتمثيل, والتقديم والتأخري للتأثري يف تبايل بام كانوا  ِ ِ ِ
َاملتلقي, بل وجدوا أنفسهم يف حلظة حضارية هلا مقوماهتا, تؤثر حتري احلقيقة  ّّ ْ ٍ ّ
ِّاملوضوعية يف دراسة الواقع وتفسريه, ودخلوا يف حلظة نقدية متبرصة, خيتارون  ٍ

فكرية, ويستنبطون من حمتواها ما فيها من كتب القدماء ما يناسب حاجاهتم ال
 .ٍيساعدهم عىل فتح آفاق معرفية جديدة

وهكذا نرى أبا بكر الرازي يف مطلع القرن اهلجري الرابع ينتقد طب 
» شكوك عىل جالينوس«َجالينوس, كام انتقده قبله جابر بن حيان, ويؤلف كتابه 
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أثريه حتى القرن الذي استمر ت» احلاوي«ًإضافة إىل كتابه اجلامع املعروف بـ 
ٍالسادس عرش يف أوربا, ملا فيه من تسلسل تصنيفي وحتلييل عجيب, يربط بني ما  ٍ

َوجده يف كتب األقدمني الطبية, وبني جتارب ممارسته يف البيامرستان َ. 
ًوالشك بأن الكتابة العلمية للفكر العلمي العريب اإلسالمي قد تأثرت تأثر  اَ

ّألرسطو وهو املعلم ) ريطوريقا(غانون واخلطابة  بام ورد يف كتايب األوراًكبري
َاألول يف نظرهم, لينتقل املؤلفون من االستنباط البياين, الذي يعتمد قياس 
ُالشاهد عىل الغائب, إىل القياس االستقرائي الذي يؤكده القياس األرسطي, 
ُّليصلوا بذلك إىل إدخال احلدث املفرد حتت قاعدة عامة, وبذلك يتشكل كل  ٍ ِ َ

 .ٍعلم من جمموع ما وصلوا إليه من القواعد, يف كل جزئية من جزئياته
وحني نتكلم عن الكتابة العلمية يف تراثنا, جيدر بنا أن نلتفت كذلك إىل 
ٍجمال انتقل فيه العرب برسعة مذهلة من مالحظات ورسوم وجدوها يف الرتاث  ٍ ٍ

ٍاإلغريقي واهلندي, إىل علم مكنّهم من الوصول إىل معرفة  ملعارفنا اً قريبة جدٍ
 .اليوم, عن كوكب األرض, وأبعاده وتضاريسه

ٌفقد اكتشفت يف هناية القرن املايض خرائط جزئية من جغرافية املأمون  ُ ُ
ّللعامل, مع جداول اإلحداثيات املعارصة القائمة عليها, وتبني من دراستها أن 

الق من بغداد الواقعة متتعوا بميزة كوهنم استطاعوا, باالنط «)١(جغرافيي املأمون
 يف مركز العامل املعمور آنذاك, أن يضبطوا بواسطة أرصادهم وقياساهتم اًتقريب

َاخلاصة جنوب آسيا ووسط ورشق إفريقيا وشامهلا َ َ َ«. 
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َوهكذا متثلت يف علم اخلرائط كتابة علمية تتحرى الدقة يف املقاييس, واالعتامد  ٌ ّ
 ., وإسقاطات جمسامية للجبال واألعالمٍعىل معطيات ناجتة من مقايسات متعاقبة

ّوال حاجة للتذكري كذلك بام تتطلبه الكتابات الرياضية من دقة يف حتديد 
ٍالرموز وتوضيح ما يربط بينها من عالقات, معتمدين جمموعات من الرموز 
ِتنوب عن األلفاظ يف إبالغ املعرفة إىل طالبها, ومازال اسم اخلوارزمي يسود 

 .الرياضية اليومجماالت العلوم 
ٍومهام يكن األمر وسواء أكانت كتابة علمية أم رسوما جغرافية, أم معادالت  ً ًً
ًجربية ورقمية, فإن الغرض من التدوين العلمي هو الوصول إىل اإلفهام, والفهم  ً
ًهو دوما نتيجة لتقييم, عىل عكس التفسري الذي هو يف األساس وصف ملحتوى  ٌ ٌ ً

ّفكري معني, ويكون ال ٍفهم بأن يقوم الذهن باصطناع أنموذج ذهني بواسطة ٍّ
 .االستقراء, ليصل إىل احلكم, باالستناد إىل ذلك األنموذج الذهني

فإذا خرجنا من جماالت العلوم الدقيقة كالكيمياء والرياضيات والفلك, 
 بني هذين النوعني من اً أساسياًوالتفتنا إىل العلوم اإلنسانية, وجدنا فرق

ُذ إن احلتمية التي يسعى العامل إىل توضيحها يف قوانني العلوم الدقيقة, املؤلفات, إ ِ َ
ِوهي مرتبطة بمعطيات أساسية ختضع للقياس, غري ممكنة التطبيق يف العلوم  ٍُ ٌ
ٌّاإلنسانية, وأشهرها كل من علم التاريخ وعلم االجتامع, فهام علامن ال يمكن  ُ

َجتاهل أمهية العامل البرشي يف مادة كل م نهام, باإلضافة إىل تأثري العوامل ُ
ُالطبيعية, وذلك عند حماولة الوصول إىل تسجيل قواعد ثابتة, يبنى عليها فهم  ُ ٍ َ
َاألحداث واألوضاع املجتمعية, ويمكن أن تعتمد قواعد ملا يستقبل من أحداث ُ ِ ِ. 
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ًإن العلوم اإلنسانية تدخلنا يف أساليب للكتابة يمكن اعتبارها كتابة علمية ً ُ َ ُ 
َفنحن حني نعترب األدب املجال املتميز للتعبري عن مشاعر األفراد . أدبية ّ َ َ

ّوأحاسيسهم, فإن ذلك جيعل منه مرآة للمجتمع, تعكس تطوره, وتوضح  َ ً
َّأشكال احلياة فيه, وهي أمور نستخلصها من دراسة النصوص, إذ إن كل أديب  ٌ

 اً فهام ال يعتمدان أساسفأما التاريخ وكذلك علم االجتامع. يتكلم بلغة زمانه
ُ موثقة, وحتليالت ومقارنات إنسانية, يستخلص اً بقدر ما يعتمدان أخباراًرسدي ّ

ًمنها تفسري لألحداث وحتديد ملا بينها من ارتباط, وصوال ٌ ٍ إىل إعطاء صورة ذهنية ٌ ٍ
 .ُمتناسقة عام اعتمد من معطيات

ًوإن نظرة رسيعة إىل كتب التاريخ الرتاثية جتعلنا  ّنميز نوعني من كتابة ً
ُفهناك كتب اليوميات أو احلوليات, وهي التي يسجل فيها الكاتب : التاريخ

َاحلدث حال وقوعه, ودون أن يعرف النتائج املرتتبة عليه, وذلك بأسلوب  َ َ
ًرسدي يتوخى الدقة يف الوصف, ويضيف بعض العنارص املشوقة جذب  الهتامم اِّ

َ شهادة املعارصين اًالذي يكتب عن احلدث معتمدُوأما املؤرخ احلقيقي, . القارئ
ًلذلك احلدث, فإنه يلجأ إىل أسلوب حياول فيه ربط املايض باحلارض, ساعي َ  إىل اٍ

ٌوهذا التفسري الضمني مغاير للتفسري املوضوعي . ٍتقديم تفسري للواقعة املدروسة
, توصل إىل  عىل مقايسات منطقيةاًالذي يعتمده العلامء الطبيعيون, ويكون مبني

َحقائق تتمكن التجارب من بيان حقيقتها, ذلك ألن املفاهيم املتعلقة باملجتمع  ُ َ
ًتبنى عىل مركبات ذهنية قام املؤرخون برتكيبها, ليعكسوا فيها فكر  اً عاماً مشرتكاُ
ٍيف عهد معني خاضع ملختلف املؤثرات التي حتيط بحياة اإلنسان ٍ ٍ. 
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ٍكر يف مقدمته الشهرية لكتابه املوسوعي وقد انفرد ابن خلدون بأسلوب مبت
َالذي يشكل أحد أكرب اإلنجازات للبيئة » كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب«

ُوهو األثر الذي أمهله . الثقافية العربية اإلسالمية يف جمال العلوم اإلنسانية
) سيلفسرت دي سايس(العرب حتى كشفه الغرب يف مطلع القرن التاسع عرش 

 ملا وجده يف تلك املقدمة )١(»مونتسكيو العرب«َترب ابن خلدون بمثابة الذي اع
من األفكار األساسية اهلامة يف جممل نواحي علم االجتامع, وفلسفة التاريخ, 

 .ونظرية االقتصاد, وعلم اإلنرتوبولوجيا, وعلم النفس, وتاريخ العلوم
ٌإن أسلوب ابن خلدون أسلوب ناقد ملا سبقه من مؤلفات يف  املجاالت التي َِ

ًتناوهلا, فهو يشتكي ممن سبقوه يف نقل األخبار قائال َّوأدوها إلينا كام سمعوها,  «ّ
ّومل يالحظوا أسباب الوقائع واألحوال, ومل يراعوها, وال رفضوا ترهات 

ْاألحاديث, وال دفعوها, فالتحقيق قليل وطرف التنقيح يف الغالب كليل َ ُ«. 
سبب الواحد, ورفض مفهوم الطبع الذي ّوهو الذي أرص عىل مفهوم ال

اعتمده اليونان والرومان يف وصف املجتمعات, أمثال ثوقيديد وتاسيتوس, 
ًوأقر مفهوم املعاش املبني عىل التأثري املتبادل بني اإلنسان والبيئة, مؤكد ُ َ َ إيامنه اّ

 .باملؤثرات املجتمعية يف مسار التاريخ
ّمية يف ختري األلفاظ, وابتكار ما يراه وتتميز كتابة ابن خلدون بدقتها العل

 اًوقد اعتمد شك). وهو احلضارة يف لغة اليوم( منها كمفهوم العمران اًمناسب
 يستند إىل إيامنه بالعقل, يف تسلسل فكري ينتقل من شطر حتلييل اًمنهجي

                                                           

 .١١٦سزكني  ص) ١(



  

 ٨٩

ًاستنباطي إىل شطر استقرائي ينتهي إىل الربهان, فهو يويص, خماطب  من يريد اٍ
َحتى تنـزع من التقليد «ٍ يف التاريخ, باتباع منهج ال يمكنه الوصول إليه َالكتابة َ

َيدك, وتقف عىل أحوال ما قبلك من األيام واألجيال وما بعدك َ َ َ«)١(. 
» أخبار الرسل وامللوك«ًفبعد أن كان التاريخ إخباريا عند كل من الطربي يف 

القرن (» الكامل يف التاريخ« يف ِ, وابن األثري)القرن اهلجري الرابع, العارش ميالدي(
َنجد ابن خلدون يف القرن اخلامس عرش ميالدي ) السادس, الثالث عرش ميالدي

ِيتخىل عن أساليب تاريخ إحياء املغازي, وحفظ عيون األخبار, ) التاسع هجري( ِ ّ
ِمنتقال إىل فلسفة التاريخ, ودراسة أنظمة احلكم ليصل إىل إقرار احلتمية يف التاريخ,  ً
َجاعال منه بذلك مادة علمية تنطبق عليها قوانني سعى إىل كشفها, فهو صاحب أول  ُ ً ًً

 .ّكتابة علمية يف علم التاريخ وقد سبق ماكيا فيل يف توضيحه لنظرية الدولة
املؤرخ الفيلسوف االجتامعي «فال عجب إذن أن قال فيه هارولد توينبي إنه 

ٌالذي أنتج أعظم كتاب من نوعه ألفه إنسان  .» يف أي زمان أو مكانّ
َواآلن, بعد أن عرضنا وجوه الكتابة العلمية الرتاثية يف جماالهتا, املختلفة 

ُما الذي ينطبق من أوصاف تلك الكتابة عىل ما ينرش اليوم : البد لنا من التساؤل
 .يف جماالت العلوم املعارصة

لمية ال بد من القول بأنه إىل جانب ما ينرش يف املجالت والكتب الع
َاملتخصصة, من بحوث جديدة تلتزم ما أثبتنا وجوده يف كتبنا العلمية الرتاثية, وما 
ِفيها من إرصار عىل الدقة واملحاكمة العقلية, وكذلك تأكيد اللجوء إىل التجارب  ٍ
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ِوإعادة التجارب, ثم حتديد مستندات القياس املوصلة إىل احلكم يف كل جزئية  ُ
ٌ, فهناك مستويات علمية أخرى تكتفي بتوضيح من جزئيات املوضوع املدروس

َنتائج البحوث, وحتدد تطبيقاهتا العملية يف خدمة حياة األفراد, وتستخدم من  ِ ِّ
ٍأجل ذلك لغة مبسطة رسدية حتيط كل مصطلح علمي بتفسري له وأمثلة عليه, إذ  ٍ َّ َّ ً

ّإن هدفها تثقيفي عام, موجه إىل مجهور من غري املتخصصني, يودون  ٌٍ االطالع َ
َعىل احلركة العلمية العاملية املتسارعة وال يستطيعون فهمها يف منشوراهتا 

ٌّإنه أسلوب خاص يطلق عليه التبسيط العلمي, وهو رسدي بعيد عن . األصلية ُ
ًالتعقيدات النظرية, والغرض منه إبراز أمهية العلوم يف حياة الفرد فهام وتطبيقا ً ُ. 

لصغرية, كانت تصدر يف منتصف القرن ًوكلنا يذكر سلسلة من الكتب ا
 عن اً مبسطاً, كانت تسلك مسلك»العلم للماليني«املايض, أطلق عليها اسم 

ُاألساليب التي اشتهرت هبا جملة املقتطف العلمية الراقية, التي صدرت يف مطلع 
َالقرن العرشين, وتولت إدخال العلوم العاملية إىل اللغة العربية َّ. 

ُ كتب تربوية مدرسية, تعنى بتوضيح األسس التي اًيضومن هذا القبيل أ ٌ
تنطلق منها البحوث العلمية احلديثة, وهي حتتاج إىل الكثري من الدقة ألهنا تفتح 
ّأدمغة األطفال إىل معلومات وأمثلة تشكل اإلطار األسايس ملا يعرفونه عن  ٍ ٍ ِ

ًالكون الذي يعيشون فيه, ويكون ذلك مقولب ِ  .ق ذلك الكون لتعاملهم مع حقائاُ
َويمكننا أن نربط هبذا املستوى من الكتابة العلمية ما يسمى بالقصص  َ
ّالعلمي أو كتب اخليال العلمي, وهي قصص ينتقل فيها فكر الشباب إىل تصور  ٌ َ ِ ِ
ّعوامل أخرى ال تنطبق عليها قوانني كوكبنا, فتتفتح أذهاهنم إىل إمكانات مغايرة,  ُ َ

 .ّفهم عميق لواقع عاملهمما حيفزهم عىل الوصول إىل ت
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ًوقد تكون وسائل اإلعالم احلديثة مسموعة ومقروءة ومصورة من أقوى  ًّ ً
فإن . املؤثرات يف تكوين الفكر العلمي املعارص يف مجيع مراحل حياة اإلنسان

َهذا اإلعالم قادر عىل االنتقال بنا يف حلظة قصرية إىل مفاهيم جديدة, وعوامل  ٍ َ ٌ
ٍمتنوعة, وجمتمعات  َتعيش يف ظل نواظم غري مألوفة, إذ إن وسائله حتتل ٍ ِ َ

ًبمجموعها حيز ً يتحكم باجلزء األكرب من مدركاتنا اليومية, زارعاّ  يف فكرنا اُ
وهذا ما جيعل اإلعالم . ٍمعطيات خيتلف التأثر هبا باختالف اللغة احلاملة هلا

ُحيمل مسؤولية كربى يف إجياد مناخ من االنفتاح العقيل, يتيح ٍ  للنصوص ً
ٍاإلعالمية سلوك مسارات توصل إىل معرفة علمية صحيحة يستفيد منها  ٍ َ

َوهذا ما يفرض عىل وسائل اإلعالم تقديم ما حتمله . اإلنسان يف تعامله مع عامله
ٍّمن معطيات بلغة دقيقة ال لبس فيها توصل املتلقي إىل تطابق معريف مع منتجات  ٍ ُ َ

َالعرص, وجتعل مقاربته للتقانات  ٍاحلديثة خالية من كل رهبة واستغرابُ ِّ ً. 
َلكل هذا نحن ال نقبل األحكام االسترشاقية املألوفة التي ترى أن العلم  ّ

ٌ يف جسد الثقافة العربية, ظل فيها وكأنه فضلة زائدة, اً غريبًالعريب كان جسام ّ
 .ِانطفأت جذوهتا بعد ضياع األندلس وظهور احلركة العلمية يف الغرب

َا أن نبدي إعجابنا بتلك احلضارة العربية اإلسالمية التي بقيت بل حيق لن
َقرونا عديدة تطرح األسئلة يف خمتلف املجاالت العلمية, بعد أن استوعبت  ً
ًاملوروثات العلمية السابقة ذات األصول املتنافرة, بدءا من بقايا املرحلة البابلية 

ًلكتلة املعرفية معدلة, مطورة وعاد علامؤها فأخرجوا تلك ا. حتى الرتاث اليوناين ّّ ً
ًناضجة منتجة, ما جعل جتاوب العلامء العرب مع تلك األسئلة القلقة مقدمة ملا  َ ًّ َ

 .ُأرادوا الوصول إليه, وهو توطني العلوم يف لغتهم بام خيدم حاجات املجتمع
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ّوقد رسخوا تلك العلوم يف جمتمعاهتم بعد أن صبوها يف لغة دقيقة معربة  ّّ
َلكثري من الثغرات, بام متتاز به من املطاوعة, فابتدعوا املصطلحات َّسدت ا

ًاملناسبة, وجعلوا املنطق ميزان  إىل التطابق بني اللفظ اً لكتاباهتم, ساعني دوماَ
ًواملعنى, وهذا ما جعل اللغة العربية تتلبس طابع  .اً مازال بريقه متألقاً كونياّ

عروف لدى الشعوب األخرى, فإن  ملا هو ماًومن اجلدير بالذكر أنه خالف
ّاملسلمني قد دخلوا املجال العلمي النظري دون أن يمروا بمرحلة األساطري 
واآلهلة املتحكمة بشؤون الكون, بل انتقلوا إىل تطبيقات العلوم دون أن جيتازوا 

 . يسوده التنافر والتخليطاًبرزخ
هم الذي ّوكذلك فإهنم, عىل الرغم من شاعريتهم الفطرية, ورهافة حس

ُترشب أدق نفحات الطبيعة, مل يستهوهم الشعر اإلغريقي أو الالتيني فلم  ّ ّ
َينجذبوا إىل ترمجة إلياذة هومريوس أو إنيادة فرجيل, وربام كان املسبب لذلك  ّ

ّنفورهم مما حتويه تلك اآلثار من رصاعات بني اآلهلة وختيالت ضبابية ُ. 
, حيملهم إيامهنم, ً ذاهالاًبابلقد جاء العرب من بقعة من األرض كانت ي

ًوحيصنهم التوحيد ليلقوا عىل العامل نظرة تدرس الواقع, وحتاول أن تفهم  ُُ ِّ ُ
خفاياه, معتمدين لغة استثنائية يف دقتها وبالغتها, فعرفوا كيف يوظفوهنا يف 
َخدمة املعرفة, مستثمرين رماد جتارب إختزهنا اجلنس البرشي, وأضافوا بذلك 

 لعلوم حممولة اً ثراًمة إىل ملعان السيف, فجعلوا من بالد الفتح منبعَملعان الكل
ُعىل بحر لغتهم, تطفو عىل أمواجه املتعاقبة معارف ناضجة اغرتفت منها البرشية  ً َ

 .ما حتتاج إليه لفهم عاملها



  

 ٩٣

  
  
  
  

 الفكر الريايض وأثره 
  )∗(يف العلوم العربية

  

ّاهتامماتنا وحتتل واقعنا إىل حد حتيط بنا مؤثرات متضاربة متساوقة تتنازع  َ ّ
ّأهنا تغرقنا يف حارض مل يبق فيه سوى ظالل نتلمس حقيقتها, مستنريين بام خلفه  ٍ

 .لنا األوائل من تراث ثقايف نحتمي به لنحقق هويتنا
ّفلقد دامهنا عرص العوملة حماوال كتم أنفاسنا بام حيمله من التعايل والتسلط,  ً

ّت عجائبية قاربت حدود اخليال, تتحكم بذائقتنا وتضيق ُوما يغرقنا به من تقانا
 .عىل لغتنا جماالهتا احليوية

ّوكأن هناك تآمرا كونيا جيعل العرب حيرصون أنفسهم يف آنية ال خيرجون منها  ً
ًما دامت توفر هلم نامذج فكرية جاهزة, ومواد استهالكية تغنيهم عن بذل أي جمهود ًَّ. 

ّئ يتطلع إىل بروز انطالقات بعيدة املدى, ممتدة عىل أما جيلنا الشائخ فام فت
                                                           

 م بمناسبة ١٣/١٠/٢٠١٠ − ه ٦/١١/١٤٣١ُألقيت هذه الكلمة مساء األربعاء ) ∗(
ًاستقبال األستاذ الدكتور حممد سعيد الصفدي, عضوا يف جممع اللغة العربية, وهو 

له جهود عظيمة حافلة متخصص يف جمال هندسة اإللكرتونيات واالتصاالت, و
 .باإلنجازات العلمية
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ًزمان ال متناه, حتمل يف طياهتا خطوات متسارعة لرأب الفجوة احلضارية التي  ّ ٍ
ًتفصل العامل العريب عن املجاالت العلمية العاملية, معتمدة جذورا حضارية  ً

ًراسخة يف ماض أثيل ال جيوز أن يغيب عن أذهاننا, جذورا أنتجت فر ًوعا باسقة ٍ
ِتسامت إىل قمم طليقة ال عوائق هلا, وهي انطالقات حضارية توصلنا إىل معرفة  ٌ ٍ َ

 .ِحقيقتنا ومقومات وجودنا يف عامل رسيع التحول
ّإن الوصول إىل معرفة حقيقة الذات ال يمكن أن يتم إال عن طريق اللغة, تلك  ِ ِ

 بسيطة إيامئية, أو كانت ًاألداة املسيطرة عىل كل نشاطات اإلنسان سواء أكانت لغة
من تلك اللغات التي بلغت املستويات العليا يف التعبري عن إنسانية اإلنسان, 

ًموضحة أدق ما جيول يف خاطره, وحمركة لطاقاته يف مسعاه إىل التحكم بعامله َّ ّ. 
ٍلن يكون مستقبل أمتنا حمصورا يف نطاق فكر وحيد  ٍ َمعوملً َ  يسود أرجاء ُ

ْمستقبلها مرهون بمقدرهتا عىل سرب خفايا تراثنا الفكري وتفكيك املعمورة, بل إن  َ
ّمقوماهتا, وصوال إىل الدقائق التي انبثق منها ذلك التفتح الذي نقل عرب اجلزيرة  ً

َمن بداوة مفرتضة إىل قمم معرفية أسبغت نعمها عىل احلضارة العاملية ِ ٍ. 
َلقد اخرتقت اللغة العربية القالع الفكرية القائمة َ يف بالد الفتح لتستخلص ُ

منها ما يشفي غليل الفاحتني يف تطلعهم إىل امتالك كنوز معرفية يقومون 
ْبتحليلها وتطويرها واالرتقاء هبا, وبقيت اللغة تنمو باخللق والتطور واإلبداع 

ّمتجاوبة مع تلك القيم املتفتحة احلية الفكر والعلم واألدب, وهي قيم يف : ً
 .ا يف التطور واحلياة والنموحاجة إىل لغة متاثله

إن تعطش الفاحتني إىل املعرفة هو الذي قادهم إىل االنكباب عىل املعارف 
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ّاملدونة يف الكتب واملخطوطات, ساعني إىل إدخاهلا أعامق وعيهم اللغوي, لتستقر 
ّيف وجداهنم مربوطة بألفاظ هي املقدمة حلضور املعنى, بعد أن يتم انتظامها يف  ّ ٍ ً

 .ّ يؤكد التواؤم بني الشكل واملضمون, أي بني الدال واملدلولسبك لغوي
ّوحقيقة أكدهتا الدراسات العربية واألجنبية احلديثة هي أن الرتمجات التي  ٌ
ٍأنجزها الفاحتون العرب مل تكن جمرد نقل من لغة إىل أخرى, بل كانت يف 

ّجوهرها استحواذا عىل املحتوى املعريف, إذ قام املرتمجون بتمث ل معطيات ً
النصوص, والتوسع يف نقدها ورشحها وحتويلها إىل منطوق يتبع النظام اللغوي 

ُوأكرب دليل عىل استقالليتهم الذهنية يف نقل العلوم أهنم قد أغرموا . العريب
َبأعامل أرسطو واعتربوه املعلم األول, إال أهنم جتاوزوا النظرة األرسطية يف كل  ّ

ُ الطبيعية, وبخاصة قوله بوجود الكون منذ األزل, ّما يتعلق بإرصاره عىل العلة
 .ًأي بام يشكل نفيا للخلق يتعارض مع إيامهنم

ّفبعد أن تعرف العرب باملكتبات يف بالد الشام ويف مرص, وأدركوا موقع 
الكتاب يف املجاالت املعرفية, كان البد هلم من طرق أبواهبا عن طريق ترمجة ما 

ً, إضافة إىل )١(حني أنشأ أول بيت للحكمة يف دمشقٍمجعه خالد بن يزيد من كتب 
 .ٍما تداركوه فيام بعد من مؤلفات إغريقية ورسيانية

ًال أريد أن أدخل يف تفصيل ما أصبح معروفا عن اإلنجازات العربية اإلسالمية يف 
ّجماالت الفكر, وما أسبغته إنجازاهتم من فضل عىل عاملهم حني تطرقوا إىل العلوم  ٍ ْ َ

ذلك أهنم بعد أن استكملوا إجياد األسس العقلية التي توصل إىل إدراك . ةالدقيق
ّاحلقائق املادية, انتقلوا إىل تأييدها بتجارب عملية أخضعت ألدق املعايري  ُ ٍ َ ِ
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ّاملعرفية, أي إهنم اعتمدوا املسار العقالين يف تفهم النصوص وحتليلها لإلفادة 
 .منها يف تطوير العلوم
روثات العلمية ملعظم احلضارات القديمة يف بوتقة العلم فلقد اندجمت املو

ّالعريب حني اطلع املسلمون عىل علوم الفلك اهلندية والبابلية واملرصية, وعىل 
الرياضيات اهلندية والفارسية, وعىل املفاهيم الفلسفية اليونانية وجمموع علوم 

 .ِّاملرحلة اهللنية
ا عن طريق األندلس كام هو وقد وصلت هذه الكتلة املعرفية إىل أورب

ٍمعروف, حممولة عىل ما كان للحضارة العربية اإلسالمية من وميض وإشعاع يف  ٍ ً
ّالفلسفة والعلوم, وما كان هلا من تألق وتوهج وهباء يف إنجازاهتا املعامرية, وما  ّ
ٍاعتمدته من انفتاح وتسامح يف مجيع املجاالت املجتمعية, حتى قيل بأن انتشار 

ً احلضارة العربية اإلسالمية قد ترك بصامت كونية عىل احلضارات التي ّمكونات ٍ
 .تلتها, حسب رأي عبد الوهاب بوحديبة

ّإن أهم ما جيب أن يستأثر باهتاممنا حني دراسة تكامل احلضارة العربية 
ُاإلسالمية, هو اعتامد العقل ركيزة أساسية يف حماولة فهم العامل, والسعي إىل  ً ُ

 .َاإلنساين املرتبة العليا يف إدارة شؤون عاملهإعطاء الفكر 
والشك بأن املنطلقات األوىل التي دفعت املسلمني إىل ميادين البحوث العلمية 
ٍوجعلتهم يشغلون فكرهم بام يتجاوز شؤون معيشتهم كانت رضورات ترتبط  َ

 .حبمتطلبات دينية, فرضتها احلياة والعمل يف جمتمعات مدنية مستقرة يف بالد الفت
ِفإن وراء ازدهار علم الفلك مثال رغبة عملية يف حماولة حتديد القبلة وحتديد  ً ً

يف استخراج سمت «مواقيت الصالة, إذ يمكن القول بأن مقالة ابن اهليثم 



  

 ٩٧

وهذا ينسحب عىل . )١(ٌهلا مسحة حملية ترتبط بلوازم املجتمع يف األمصار» القبلة
» اجلرب واملقابلة«ن اخلوارزمي يف كتابه وكذلك فإ. ّرؤية األهلة وقسمة املواريث

 .يؤكد أمهية هذا العلم يف شؤون القسمة واملرياث والفرائض
ٍوقد جتاوزوا ذلك حني التفتوا إىل أمور كان هلم السبق فيها كاهتاممهم 

للكندي, » ُاألبخرة املصلحة للجو من األوباء«ٌبتلوث البيئة, فهناك رسالة يف 
 .)٢(للتميمي» ّالح فساد اهلواء والتحرز من رضر الوباءمادة البقاء بإص«وكتاب 

ٍوالشك كذلك بأن العلوم النقلية قد نشأت بدافع حاجات دينية حني رأى 
َاملسلمون رضورة حتصني لغة القرآن بسياج حيميها من التحريف واللحن, مع 
ُتأكيد أمهية حسن فهم النصوص, فكانت الدراسات التي أنتجت علوم اللغة, 

 .ُ الكالم, وعلم الفقه وأصوله, إذ طبقت عليها القواعد العقليةوعلم
ًفإذا قبلنا هذه الدوافع الدينية حمركا أدخلهم إىل الفكر العلمي, وبخاصة إىل 
ًدقائق علم احلساب, فإن ما قاموا به مثال من إعادة حسابات قياس أقطار 

 اجلذور, هي التي ٍاألرض مرتني, ال يمكن أن نعزوه إال إىل نزعة علمية عميقة
ُجعلتهم ينطلقون من احلساب إىل تلك العلوم الشاملة ومنها علم اهليئة, أي 
ّدراسة النواظم الفلكية, ثم علم احليل, الذي نسميه اليوم بامليكانيكا, وما تفرع  َُ ِ
ُعن علم اجلرب واملقابلة من حتليالت جربية, وكذلك علم املثلثات ونظرية  ُ

فإن العلامء املسلمني حني انطلقوا من احلساب . هلندسيةُاألعداد والدراسات ا
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ّواهلندسة التأملية األفالطونية إىل علم جربي تركيبـي, قد اعتمدوا استبطان املعطيات 
حتى وصلوا إىل التفريق بني احلساب واهلندسة بمسار عقيل بحت, ذلك حني قام 

ًعمر اخليام بتطوير عمل اخلوارزمي مفرقا بني اجلرب الع  .)١(ددي واجلرب اهلنديسّ
إن الفكر الريايض الذي متيز به العلامء املسلمون هو الذي جعلهم يعتمدون 
ٌالقياس يف دراساهتم اللغوية والعلمية, إذ إن القياس عملية ذهنية هلا دقة 

وحتى ) ه١١٧ت (رياضية, وقد اعتمدها النحويون األوائل منذ ابن أيب إسحق 
تأثر القياس باملنطق الشكيل, بعد أن كان يعتمد القرن الرابع للهجرة, حني 

وكانوا يستندون يف ذلك . االستقراء اللغوي الستنباط األحكام يف صحة اللغة
ٍإىل الظواهر الصوتية والرتكيبية الشائعة املطردة حتى وصلوا إىل قاعدة جيب  َ ّ

 .)٢(»ما قيس عىل كالم العرب فهو من كالم العرب«اتباعها 
ًة يف ذلك شوطا بعيدا, فجعلوا للقياس مضمونا منطقيا كام وقد سار النحا ً ً

ًوإذا بطل أن يكون النحو رواية ونقال وجب أن يكون «ًحدده ابن األنباري قائال  ً ََ َ
ًقياسا وعقال ً«)٣(. 

ٌوهكذا دخل القياس جمال اجلدل املنطقي وأصبحت له أطراف أربعة هي  َ
 وذلك يف عملية شكلية جيري فيها ّاملقيس, واملقيس عليه, والعلة, واحلكم,

 .ٍإحلاق أمر بآخر ملا بينهام من شبه أو علة
وال بد لنا هنا من تأكيد املكانة التي تبوأها اخلليل بن أمحد يف هذا املضامر بفضل 
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َذهنيته الرياضية التي سمحت له أن يضع نحو اللغة العربية ورصفها عىل مسار  َ
ٍينًا لكل ما تفرع من علوم عن احلضارة العربية ًريايض عقالين, جعل منها حامال مت

ُفقد أكب عىل ما نقل من علوم رياضية يف علوم الشعوب املستعربة, . اإلسالمية ّ
وقرأ ما ترمجه صديقه ابن املقفع من كتب أرسطو, ودرس علم اإليقاع عند اليونان, 

َوألف كتابا كان األصل الذي اعتمده إسحق املوصيل لكتابه يف النَ  .)١(َغم واللحونًّ
وأما اكتشافه علم العروض فهو كشف ليس له سابقة, فقد رسمه بكل أوزانه 
ًوحدوده وتفاعيله وتفاريعه, علام حيمل يف تضاعيفه متثال رائعا للنغم ولعلم  ً ً ِ

ًاإليقاع, وهو يشهد له بإتقانه لنظريات العلوم الرياضية يف عرصه فهام وحتليال ً. 
ّاتبعه يف تأليف معجمه كتاب العني, مبني عىل وكذلك فإن املنهج الذي 

نظرية التباديل والتوافيق الرياضية, فقد بناه عىل تقليب كل الصيغ األصلية 
َبحيث تندرج فيه مع كل كلمة, الكلامت األخرى التي جتمع حروفها وختتلف يف  ُ
ٍترتيبها بتقديم بعض منها عىل بعض, وبذلك حرص يف املعجم مجيع الكلامت 

 .)٢( يمكن أن تقع يف العربيةالتي
ًإن ذكر انتشار ذلك الفكر الريايض يف إنتاج العرب, والذي يبدو عامدا  ِ
ًومستندا ألهم ما اختصت به احلضارة العربية اإلسالمية, قد غاب عن مؤلفات 
الكثري من الذين تناولوا تلك احلضارة يف دراساهتم, إذ غلب عىل املؤلفني 

ًفال نرى مثال يف . في, إىل جانب املوضوعات اللغويةاهتاممهم باملسار الفلس
املؤلفات األبستمولوجية التي صنّفها املفكر الكبري حممد عابد اجلابري سوى 
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وكذلك فإن النظرة . ٍملحات قليلة ختص الرياضيات يف حتليالته للفكر العريب
, ونظراته َاحلديثة إىل ابن خلدون تربز مسامهاته الكبرية يف تأسيس علم االجتامع
 يف كتابه )١(الثاقبة إىل حقائق التاريخ, ولكنها ال تذكر ما أكده عبد اهللا العروي

عن اهتامم ابن خلدون يف مقدمته بمؤلفات ابن البنّا عن علم » مفهوم العقل«
 .»رفع احلجاب عن وجوه أعامل احلساب«ُالعدد, وبخاصة كتابه املوسوم 

الفكرية املستندة إىل مسارات عقلية إن اإلرصار عىل أمهية هذه التيارات 
رياضية, يوصلنا إىل إقرار حقيقة جيب أن نرص عىل التذكري هبا أال وهي املشاركة 
َّالكبرية للعرب يف إنضاج ما أصبح يسمى الطريقة العلمية التي توىل تقعيدها 

 .روجر بيكون يف القرن الثالث عرش ثم ديكارت يف القرن السابع عرش
 الطريقة العلمية من جتارب العلامء العرب كابن اهليثم وقد برزت بذور

ّوجابر بن حيان والبريوين إذ أرصوا يف أعامهلم عىل رضورة الوصول إىل الربهان  َ
 .التجريبـي الذي يدفع كل الشكوك

ومن أهم ما نتج عن تلك املكانة العالية التي تبوأهتا العلوم الرياضية 
سالمية ما صدر عنها من مؤلفات هندسية ومشتقاهتا يف احلضارة العربية اإل

ِّتراثية, فبعد أن كانت مهنة البناء صناعة بسيطة تطورت برقي احلضارات, نرى  ِ ً
ًالعرب وقد برزوا بتلك املباين العمالقة املزخرفة, بدءا من قبة الصخرة يف بيت 
ًاملقدس, واجلامع األموي يف دمشق, وصوال إىل جامع قرطبة وقصور األندلس, 

ًانتهاء إىل املعامر العثامين وعجائب اهلند, ويف مقدمتها التاج حمل شاهدا عىل و ً
 .ٍتناسق وهباء وإشعاع حضاري

                                                           

 .١٩٩٦ املركز الثقايف العريب بريوت ١٧٠مفهوم العقل صعبد اهللا العروي ) ١(
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ْإن املنطلقات الرياضية يف احلضارة العربية اإلسالمية هي التي أفضت إىل ظهور  َ ْ
اجلغرافية واخلرائط, والرياضيات الفلكية, وأنتجت صناعة لوائح الزيج 

وهي أسطرالب خطي » عصا الطويس«َوتلك اآللة العجيبة املسامة واألسطرالب, 
ّيمثل مسطرة حاسبة زالقة سبقت احلداثة بقرون عديدة, فقد عارص الطويس سقوط  َ ّ

 .م١٢٥٨بغداد 
ّوكان كل من الفارايب والتوحيدي يف القرن العارش امليالدي قد بني وجوب 

ِضيات, ومهنة اهلندسة التمييز بني علم اهلندسة وهو فرع من فروع الريا
ما حيتاج إليه الصانع من علم «وكذلك فإن كتاب أيب الوفا . واملهندسني

ًيف القرن العارش أيضا لدليل عىل انتقال الفكر العريب من النظريات إىل » اهلندسة
 .التطبيقات عىل أسس علمية

وحقيقة األمر أن العلوم القديمة دخلت يف صلب احلضارة العربية 
ّة يف هناية القرن الثالث, نتيجة أعامل الكندي واملهاين وثابت بن قرة, اإلسالمي

ٍوهذا ما فتح األبواب أمام متثل حقيقي لتلك العلوم, وتوافق عىل إعادة تركيب  ٍ
فانطلقوا يف . املنطلقات الفكرية لكل علم, معتمدين العقل للوصول إىل احلقيقة

ً أن ينتقلوا إىل جعل املعرفة أساسا مسار بدأ بطلب املعرفة من أجل املعرفة, قبل
لكل تطور حضاري, ليفيد اإلنسان من علمه ويستطيع التأثري يف عامله, وهذا ما 
 .قادهم إىل ابتداع علوم جديدة يف مشاركة بني حاجات عملية وموازنات نظرية

َّلقد أرص العرب عىل تأصيل العلوم املستوردة يف الفكر العريب اإلسالمي, 
 عملية تفاعلية ال تكتفي بالنقل اجلامد ملا وجدوه يف علوم القدماء, فلجؤوا إىل
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ًبل مكنتهم من الوصول إىل منطلقات مل تكن موجودة يف تلك العلوم,  َّ
وأدخلتهم إىل املجال التجريبـي, كام يتبني ذلك من أعامل البريوين يف دراسة 

يق البرصيات األوزان النوعية للمواد, وأعامل ابن اهليثم الذي كشف مغال
ّوأوضح مفهوم الغرفة املظلمة وهي أساس التصوير الضوئي احلديث, وحدد 

 .مفاهيم الرؤية والشفوف والكثافة, ورشح اآللية الضوئية لظهور قوس قزح
لقد متيز املفكرون العرب بكثري من املرونة يف استحواذهم عىل العلوم التي 

جيمعهم يف عقيدة واحدة, وهو وصلت إليهم, وما ذلك إال ألن اإلسالم, الذي 
ًمصدر الترشيع والناظم لعالقات املجتمع, كان حمموال عىل لغة هلا طاقات ال 
متناهية مل تستطع املؤثرات اجلغرافية, والعرقية, والسياسية أن حترفها عن 

بل إن اللغة العربية كانت . حقائقها بام ينتهي إىل تشويه نظرة املجتمع إىل العلوم
ًرتكزا متميزا لتلك النهضة العلمية, وأعطت قيام جديدة للعلوم بخصائصها م ً ً

ذلك أن االستحواذ عىل املعارف القديمة قد وجد يف الطاقات التعبريية . الدقيقة
ًللغة العربية جماال فريدا ٌهي لغة تصدر عن جذور ثالثية احلروف, وبعضها : ً

ً جذرا, ٣٢٧٦رها إىل ٌثنائية كام أظهرت األبحاث احلديثة, لغة وصل عدد جذو
َوهي جذور خالدة وثابتة سواء أجرى استعامهلا أم أمهلت واللغة العربية, إىل . َ

ٌجانب كوهنا نظام عالمات دالة, هي مستودع تارخيي وذاكرة حافظة للاميض,  ٌ ّ َ
ّيوحدها اإلعراب الذي حيدد املعنى ويتكفل بانتظام الفكرة ّ. 

ٍّكر حتلييل انتقائي يربز العالقات بني كام أن اللغة العربية حامل طبيعي لف
ٌاللفظ واملعنى بفضل املقاييس اللغوية, وهي لغة متيزت بظاهرة التضمني وهو 
ِّإيقاع لفظ موقع غريه لنُضمنَه معناه, حيث ينطوي اللفظ عىل نفسه ليأخذ  َ ٍ
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ًمدلوال جديدا يف عملية جربية تولد توضيحا جمردا خمترصا ً ًّ ّ ً غات كام أهنا من الل. ً
ًالقليلة التي تقبل مفهوم األضداد, وتبتعد عن التفرعات والتشجرات, مؤكدة 

 .قواعد االشتقاق
ًفال عجب أن وصلتنا اللغة العربية حاملة لرتاث لغوي وعلمي يسمح لنا 

 .بإدخال العلوم احلديثة إليها بقليل من العناء
 حضارهتم حني أدخل العرب العلوم التي وصلتهم من احلضارات السابقة يف

ُوضعوها أمام احلقائق التجريبية, مارة من مصفاة دقيقة, هي اللغة العربية, هتيكل  ُ ّ
َاملعرفة, وتقولب التعبريات املناسبة لتوضيح املقصود فكانت هلم جوالت يف . ُ

العلوم الطبيعية, والطب, والنبات, واجلغرافية, والكيمياء, والتاريخ, والسموم, إىل 
 .ثقة عن الرياضيات كالفلك واهلندسة وعلم احليلجانب العلوم املنب

 »إن اإلنسان قد أشكل عليه اإلنسان«: يقول التوحيدي
وهذا ما جعل العرب ينتقلون من املعارف التي تساعدهم عىل إجياد احللول 
ملتطلبات معيشتهم يف حضارهتم املتنامية إىل التعاطي مع املتطلبات الفلسفية التي 

ُعامل وتدخلهم إىل حتليل الفكر الذي يتيح هلم الربط بني ُتعينهم عىل فهم ال
 .قناعاهتم اإليامنية واحلقائق الكونية

َلقد أوضحت لكم ملاذا لن نقبل رأي القائلني بأن دور املجهود العريب يف 
ًتاريخ العلوم إنام كان دورا جزئيا هامشيا, قوامه نقل النصوص اليونانية 

َا العربية, يضاف إليه أن للعرب الفضل بإدخال النظام واحلفاظ عليها يف ترمجاهت
ًالعرشي واألعداد اهلندية بديال عن احلروف الرومانية, وأهنم اخرتعوا الصفر  َ

ٌالذي تولدت عنه قفزة نوعية عمالقة يف علم احلساب ّ. 
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كام أننا ال نريد أن نستبدل تلك النظرة املركزية األوربية بنظرة تقريظية للعلوم 
ْية, تربط اليوم كل ما نراه يف احلضارات الغربية بسبق تارخيي وصل إليه العرب العرب ِ َّ

يف أوج نشاطهم احلضاري, وهذا ما جيعل احلركة العلمية العربية املمتدة عىل قرون 
ًعديدة خزانا لكل احلقائق التي عاش عليها العلم, وهذا ما حييل تراثنا إىل متحف  ّ

ِرص عمل التاريخ الالحق عىل صقلها وتقليدها أو حماكاهتاّللعاديات الثمينة التي يقت ُ. 
َإن املساعي العربية احلديثة إىل توطني العلوم يف اللغة العربية ويف الفكر العريب 
تتجاوز مثل تلك التساؤالت, كام تتجاوز االنبهار باحلضارة الغربية, فام ذلك 

 .لعالقة بني الغالب واملغلوبٌاالنبهار إال نتيجة حتمية ملا رشحه ابن خلدون عن ا
فإذا كان شبابنا اليوم مفتونني بكل ما يرونه يف احلضارات الغربية, معجبني 
ِّبلغتها املعوملة, يكفينا أن نسوق إليهم ما كتبه املؤلف اإلسباين أنخل بلنثيا يف  َ ُ

ْإن املستعربني كانوا يؤثرون استعامل لغة العرب «: )١(كتابه عن تاريخ األندلس ُ
َأسامءهم وأزياءهم, وجيتهدون يف أن يأخذوا الطابع اإلسالمي يف كل مناحي و

وقد استشهد كذلك بكالم مؤلف إسباين من القرن الرابع عرش ألبريو » حياهتم
إن املوهوبني من شبان النصارى اليوم ال يعرفون إال لغة العرب «القرطبي يقول 

َوآداهبا, ويقبلون عليها بَنهم وهم ينفقون أمو  .»ًاال طائلة يف مجع كتبهاُ
َإن إعجابنا بعلوم الغرب وتقاناته ال جيوز أن حيرفنا عن قيمنا ومعايرينا 

َّاالجتامعية ويلغي ذاتيتنا الثقافية َ. 

                                                           

 ترمجة حسني مؤنس مكتبة النهضة ٤٨٦−٤٨٥تاريخ الفكر األندليس ص: أنخل بالنثيا) ١(
 .١٩٥٥املرصية 
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لقد حاولت أن أستذكر معكم يف هذه األمسية بعض النقاط البارزة يف 
 املثمرة التي ِتاريخ احلضارة العربية اإلسالمية, تلك الشجرة الباسقة املزهرة

نحتمي بظالهلا لنؤكد انتامءنا إىل ساحات فكرية جال فيها أجدادنا, ساعني إىل 
املشاركة يف االرتقاء باجلنس البرشي إىل املكانة العالية التي يستطيع العقل 

 .َإيصاله إليها
ًوإنا إذ نرحب باملهندس األستاذ الدكتور حممد سعيد الصفدي عضوا عامال  ً ّ

ن البد لنا من إبراز موقع العلوم الرياضية ومشتقاهتا من هذا الرصح يف جممعنا كا
َاحلضاري الفسيح األرجاء الذي شيده جمتمع مؤمن ينطلق من نوازع إنسانية ٌ َّ. 

ن اهتامم حقيقي بالعلوم الرياضية وهذا ما دعانا إىل تأكيد ما يف حضارتنا م
 .ُالتي كانت املرتكز الذي بنيت عليه معظم العلوم العقلية والنقلية

وقد أملحنا إىل مكانة الفكر الريايض اهلنديس يف جماالت اللغة واألمور 
ِالرشعية لدراسة املواقيت والفرائض, وأثره يف كشف العروض الناظم للشعر,  ِ

برصية والكيميائية ويف مجيع العلوم وتطبيقاهتا العملية ِوأمهيته يف الدراسات ال
 .وما برز فيها من تقانات

إن جممعنا يواجه يف مسعاه اهلادف إىل إجياد تطابق بني اللغة العربية ولغة 
ًالعلوم احلديثة صعوبات حقيقية, نظرا ملا تعرفونه عن غزارة ما تنتجه الثقافة  ً

َّت تغمرنا يف جلة من املصطلحات, منها املادية املعارصة من تقانات وهندسا ُ
الكهربائية واحلاسوبية وهندسة الطاقة وهندسة اجلزيئات حتى وصلنا إىل 

 .هندسة اجلينات يف دراسة أمور الوراثة
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َوها نحن نستقبل الدكتور الصفدي املتخصص يف هندسة االتصاالت, لعله 
 .خذ يف االتساعيساهم مع زمالئه يف إجياد املصطلحات يف ذلك املجال اآل

إن هذا املجهود العلمي اللغوي يساعد محاة اللغة العربية يف مسعاهم إىل 
ًتوطني العلوم يف اللغة العربية, لعلها تعود لتتبوأ املكانة الالئقة هبا لغة علمية 
َعاملية حتقق ألبنائها ذاتية ثقافية شاملة لكل ما تستطيع اللغة محله فتتيح هلم  ً ً

ات احلديثة فخورين بلغتهم التي متثل حمور حياهتم وتنصب فيها َمعايشة احلضار
 .عنارص كياهنم

ٍولذا فإين أختم بنبذة وجدهتا يف نص كلمة ألقاها األستاذ حممد كرد عيل  ِّ
 حيث يقتبس ١٩٤٤مؤسس جممعنا يف املهرجان األلفي أليب العالء املعري عام 

يف هناية القرن التاسع عرش يف ًكالما للمؤرخ اإلنكليزي الكبري توماس كاراليل 
 :, يقول كاراليل»كتاب األبطال«

ّلو خرينا بني أن نرتك شكسبري أو بالد اهلند لقلنا سواء أحكمنا اهلند أم مل « ُ
ٌنحكمها فال غنى لنا عن شكسبري, فسيجيء يوم يصبح فيه أبناء بريطانيا 

 .»ًمنا مجيعاُمبعثرين يف نواحي الكرة وحينئذ يكون شكسبري امللك الذي يض
ُفهل جيوز لنا أن نتنكر ملوقع اللغة العربية يف حياتنا ونستخف بذلك امللك  َّ َّ
الذي ورثناه عن األجداد? وهل من قائل بأن اللغة العربية مل تعد جتمعنا, أو أن 
لغة اجلاحظ والرازي, وابن خلدون وابن اهليثم, غري قادرة عىل إدخالنا إىل 

 مستقبلنا?احلداثة لنشارك يف بناء 
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 )∗(العربية لغة التواصل واإلعجاز
  

َلقد وصلت إلينا اللغة العربية الفصحى لغة تامة متامسكة, واضحة  ً
ًالرتاكيب, ثابتة اجلذور, تكاد تكون ألفاظها غري متناهية يف وفرهتا وتنّوعها, لغة 

ّعميقة الروايس يف جماالت الشعر, ويف كل ما يعرب عام خيتلج يف الصدور , وما َ
إهنا الوعاء الذي يستقي منه اإلنسان العريب ما حيتاج إليه يف . جيول يف العقول

إهنا حتمل إلينا نتاج . َتواصله مع اآلخر, ويعتمده يف البوح عن أعمق املشاعر
ّحضارة عاملية مل خيب ألق توهجها رغم انقضاء مئات السنني عىل ظهورها ُ ُ َ. 

ِإن انبثاق الكامل اللغوي هذا, ا ٍلذي ال أثر ألي تدرج فيه لدى ظهورها َ
ًيانعة وارفة من بوادي جزيرة العرب, قد أدهش الدارسني من أصحاب اللغات  ً

أولئك الذين مل تصل لغاهتم إىل أوضاعها الراهنة إال بعد خماضات  األخرى,
فقد وجدوا أن لغتنا قد وصلت إىل كامهلا . متتالية امتدت عىل مئات السنني

َأن تأكدت ضوابطها يف طيات القرآن الكريم, لتنترش بعد ذلك إىل املستدام منذ  ُ ّ
                                                           

 م, بمناسبة استقبال ١٣/٥/٢٠٠٩ − ه ١٩/٥/١٤٣٠ُألقيت هذه الكلمة مساء األربعاء ) ∗(
ًوا يف جممع اللغة العربية, وهو متخصص يف النحو األستاذ الدكتور عبد اإلله نبهان, عض

 .وعلوم اللغة العربية, وله إسهامات واسعة يف جمايل التأليف والتحقيق
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َالعامل, فتربز جاهزة الستقبال املعارف اجلديدة وتسود الفكر يف معظم أرجاء  ً ََ ُ
فقد كانت قادرة عىل التطابق مع ما تفرضه احتياجات الناطقني هبا, . املسكونة

ين, وتلك املنطلقات اإليامنية, َّبعد أن أعطتها اآليات الكريمة ذلك املد الروحا
 .ٍالتي ربطت احلياة الدنيوية بقيم تنهض باألمة إىل أرفع املستويات اإلنسانية

ٍإن موضوع دراسة اللغة أوسع من أن حيدد بتعريف أو بتعداد للنقاط التي يراد  ٍ َّ ُ ُ
ٍتوضيحها, فنحن لسنا يف جمال مراجعة صوتية أو رصفية للغة العربية, بل إن ظروف 
ُاملعارصة وعظم املؤثرات التي تنخر يف كيان لغتنا الفصحى, جتعلنا ندخل إىل الفضاء  َُ َ َ ِ
ًاللغوي لنخطو فيه خطوات وئيدة, تتيح لنا فرصة الستنباط احللول املناسبة التي  ً ٍ َ

ُولعل مسعانا يصل إىل مقصده ونفلح يف  .حتمي لغتنا من املخاطر التي حتيق هبا ُ ّ
ِمة إلخراج اللغة العربية الفصحى من هتمة اجلمود, وجعلها تدارك الوسائل الالز

 .ّحتقق ذاهتا احلضارية يف العرص احلديث كام كان هلا ذلك من قبل
ُلقد اصطدمت املحاوالت احلديثة اهلادفة إىل انفتاح لغتنا عىل احلداثة ملواكبة 

ُالعلوم والتقانات العرصية بعدد من العقبات, ومن أمهها موضوع األصا لة, حني ٍ
ًاعتربوا أن كل تطور يف اللغة البد له من أن ينتهي إىل النَيل من مركزيتها حمورا لألصالة ّ. 

ُوهنا ال بد من القول إن مفهوم األصالة كام يناقش اليوم هو مفهوم 
ِمستحدث تزدحم يف باطنه أسئلة وتساؤالت تنتمي إىل حيز القناعات واملواقف  ّ َ

 .رافق ذلك من مظاهر سلوكية واجتامعيةواملنطلقات الفكرية, وما ي
ٍكلنا جممعون عىل وجود عالقة صميمية بني اللغة واألصالة بمفهومها 
َاحلديث, وقد برزت تلك العالقة نتيجة ألسباب وعوامل ترتبط بالوضع  ً
ًاالجتامعي واحلضاري للعرب, حني شعروا بتهديد حضاري يطول وجودهم, متمثال  َ ٍ

 .ٍ علمية واسعة وبراعات غري مسبوقة يف جماالت التقانةبالغرب وما له من آفاق



  

 ١٠٩

ًليست األصالة ارتدادا إىل املايض فحسب كام يريد هلا البعض أن تكون, إىل 
ًماض كانت فيه اللغة العربية نموذجا كونيا مقولبا للفكر, إهنم يريدون أن جيعلوا  ًِ َ ُ ٍ

ًمن األصالة حيزا مغلقا حتيط به األسوار, ليكون ك ً ًل اخرتاق ألسواره خرقا ملا هو ِّ ُّ
ّمقدس ووطني, وملا يشكل معتقدات سامية جتسد هذه األصالة وتعرب عنها ّ ً ٍ ّ ّ. 

ُإن هذا املنطلق يوهم بأن اللغة هي التي تنتج اإلنسان ال أن اإلنسان هو  َ
ِصاحب اللغة, وهو املحرك لكوامنها, واملوجه هلا يف خدمة أغراضه, ومعرفة  ّ

 . دائم التعقيد والتطورٍذاته يف حميط
ِفإن ما هو مؤكد من تقديسنا للغة الوحي, وإكبارنا لرفعة اآليات الكريمة  ّ
ْيف حمتواها اإليامين واحليايت, تلك اآليات التي صيغت ببالغة علوية ستبقى  ُ
ُميزانا ألرقى ما يكتب باللغة العربية, إن ذلك ال جيعلنا نقبل أن تبقى لغتنا  ًُ

ٌ جتمده مقوالت مأثورة وقوالب لفظية جاهزة مبثوثة يف تراثناًاملعارصة أسريا ٌ ُ ٌ ّ ُ. 
ذلك أن املسار احلضاري الذي أوصل لغتنا إىل ما هي عليه, حني تطابقت 
َمع العلوم وشاركت يف إنتاجها, جيعلنا نتساءل عن أمهية ما يشغل الساحة 

ديدة ّالعربية اليوم من أدوات ومفردات, تربط األصالة بسلفية ضيقة ش
ّإن مثل هذا التعصب يولد ما . الغريب اإلغواء اللغوي احلساسية يف مواجهة

ٍاألنا املتقمص يف لغة« )١(أطلق عليه عبد اهللا العروي ُ : وهو يقول يف هذا املوقف» ّ
ُإن اللغة العربية تصبح هي ذاهتا قيمة, ألهنا امللك الوحيد الذي نمتلكه نحن « ُ ً ُ

ًامتالكا كامال بال منازع, ُ يف عامل نحن فيه جمرد مدعوين, وحيث كل عنرص من ً ّ
 .ها» عنارصه يقاوم رغباتنا

                                                           

 .١٣٩ ص١٩٧٠ بريوت −عبد اهللا العروي اإلديولوجية العربية املعارصة دار احلقيقة ) ١(



  
  

 ١١٠

َالشك بأن ذلك التعصب يبقي لغتنا رهينة حمبسني ُفقرها املتصاعد الناجم : ُ
 .ُعن مجودها, وواقعها املرهون بحداثة تتجاوزها فتتقاذفها تيارات متضاربة

فية تقليدية, عىل حركة التاريخ يف ًإن عملية تسويد اللغة, بام فيها من بنى ثقا
ٌحماوالتنا اللحاق باحلداثة, إنام متنحها الصالحية الكاملة يف ترمجة ما هو مطلوب  َ
ًإحياؤه, وجتعل هلا دورا سلطيا يولد قدرات خارقة يف عملية االنتقاء, وحيرص  ٍ ِّ ْ ُ ً

ُاستجالء جوهر األصالة يف إطار نظرة حمددة يقيدها املايض ّ ٍ. 
ِبأن االكتفاء بجملة حمددة من املوروثات املجسدة يف صياغات والشك  ٍَّ ُ

َلغوية تقليدية ثابتة يعيق عملية التطور, حني يبقى العقل الذي يتوىل حتليل  ُ ٍ
ٍحارضنا حمصورا فيام حيمله من أدوات معرفية ال ٍ ُّمتت ً بجوهرها إىل احلارض,  َ
ٍوهذا ما ييسء إىل الرتاث, ويعرقل بروز معارصة ت  .فتح أبواب املستقبلُ

ُاللغـة سـلطة تـرشيعية اللـسان قانوهنـا«: )١(أو كام قال روالن بـارت ُ إننـا ال . ٌّ
ٌنلحظ السلطة التي ينطوي عليها اللسان, ألننا ننـسى أن كـل لـسان تـصنيف, وأن  ٍ َ

 .ها» ٍكل تصنيف ينطوي عىل نوع من القهر
ديث عنها يتشكل َفاحلرية مسلوبة يف احلديث عن اللغة بالذات, إذ إن احل

ٌضمن اللغة وفيها, واحتواؤها صعب ألهنا أقدر عىل اإلفالت واالنسحاب من 
ّمتناوهلا الذي يتورط يف قانون اللغة ونظامها القامع الذي يقيده ِ ِّ ُ. 

َإن اللغة متتلكنا أكثر مما نمتلكها, فلنا أن نتساءل هل هي وسيلة بني أيدينا أم 
َحاكم متسلط هييكل وعينا و ُ  َال وعينا?ٌّ

                                                           

 .١٢ ص١٩٧٨ باريس −روالن بارت سوي ) ١(



  

 ١١١

إن لغتنا بام حتمله من مكونات ومرتكزات حضارية, وما هلا من مركزية يف 
ُبنيان شخصيتنا, تتميز بمقدرهتا عىل النفوذ إىل أدق زوايا أدمغتنا, تغرقها بثرائها  ِّ ُ

ًاللفظي, وامتدادها إىل احلد الذي جيعل منها رشطا ِّ ُ لوجود الفكر, وهي القادرة ِ
 .ورمزيا ذهنياًحتقيقه نظاما عىل 

ًفاللغة مثاهلا مثال نور الشمس الذي يمكن حتليله وصوال إىل األلوان  ُ
ُاملكونة له, فهي جمموعة من النظم املجردة تتيح للمتكلم صوغ مجله وعباراته بام  َ ُ ّ

َيولد الفهم ويوصل إىل اإلفهام إن هذه النظم املجردة هي املسيطرة عىل صحة . ّ
ٍه عىل وجه صحيح لغويا من جهة, وإىل مطابقة الكالم ُالكالم من حيث إيراد

 .ملقتىض احلال من جهة أخرى
ٍعىل أنه وإن مل تكن من عالقة ظاهرة بني األلفاظ املتداولة ومدلوالهتا, فإن 
َتلك العالقة موجودة, وهي من أهم مميزات لغتنا ذات املنطلقات االشتقاقية, 

ّ ومالحظة ما فيها من معنى يتغري وهي ترتاءى لنا من دراسة بعض اجلذور, ً ِ
َخضم وقضم(مثل : ِّبإبدال احلروف, مع بقاء اللفظ ضمن احليز الداليل بذاته ََ َ (

َّقط وقد(و ّمد ومط(و) ّ ًإذ نجد املدلول باقيا ضمن حدود املحتوى العقيل أو ) ّ
ُأقطف الورد أي : ومثل ذلك ما نراه يف االشتقاق حني نقول. الصورة الذهنية َ َ َ

ُحان قطافه, وأحصد الزرع أي حان وقت حصاده َ َ. 
ّادعى عىل العرب  ّوخالصة القول يف هذا الصدد ما قاله ابن جني بالرد عىل من

َعنايتها باأللفاظ وإغفاهلا املعاين َفكأن العرب إنام حتيل ألفاظها وتدبجها وتشيها,  «)١(َ ُّ ّ ُ
ًوتزخرفها عناية باملعاين التي وراءها وتوصال هب ُّ ً  .ها» ا إىل إدراك مطالبهاُ

                                                           

 .٢٢٠ ص١ابن جني, اخلصائص ج) ١(



  
  

 ١١٢

ُإن األلفاظ خدم للمعاين, واملخدوم الشك أرشف من اخلادم«: إىل أن يقول ُ  .ها. »ٌ
 بني الرمز )١(ًهناك إذن عالقة متبادلة بني اللفظ واملدلول أو كام يقول أوملان

وهو الصيغة اخلارجية للكلمة, وبني املحتوى العقيل أو الصورة الذهنية لليشء 
َّاملعرب أحدمها مادي عضوي وهو :  عنه, وهذا ما جيعل لعملية الكالم جانبنيُ

ِاألصوات املنطوقة, واآلخر عقيل وهو املعنى املقصود, أي إن حضور أحدمها  ّ
 .َيستدعي حضور اآلخر

وال يقترص دور اللغة يف النشاطات اإلنسانية عىل النطق باأللفاظ للتعبري 
ّلآلخرين, بل يتعدى ذلك ليشمل عن عواطف اإلنسان وأفكاره وإبالغها 

ٍّعىل حد ) العامل والواقع(واخلارج ) الذات والنفس(عملية التوجه نحو الداخل 
هذا ما كان من أمر احلياة يف املجتمع, وأما الطفل فإن مرحلة التكلم . )٢(سواء

ًعنده تكون مرشوطة بانفعاله وحاجاته املبارشة, ال برغبته يف التواصل مع 
 .ّ يتدرج بعدها يف التعبري عام يدور يف نفسهاآلخرين, ثم

ًإن مشكلة تعلم اللغة وصوال إىل حسن التعبري عن مقاصد الكالم هي التي  ّ َ
ّتثري التساؤالت يف عاملنا, فنحن يف مواجهة ما يقال عن صعوبة تعلم الفصحى, 
ٍوما نسمعه من اهتام للقواعد اللغوية بأهنا تقف موانع وعقبات يف طريق  َ ٍ

 صول إىل الفصحى, لنا أن نتساءل هل العلة يف القواعد أم يف طرائق تعليمها?الو
َفنحن نرى أن اللغة الدارجة, التي تسود اليوم مجيع أشكال التعامل يف 
َاملجتمعات العربية, يكتسبها األطفال اكتسابا مبارشا, مع أن هلا قواعد غري  ًَ ً

                                                           

 .١٥٥ ص٢٠٠٣كامل برش, فن الكالم, دار غريب ) ١(
 .١٤١ ص٢٠٠٨−١٠٦كاسرير, املعارج ع ) ٢(



  

 ١١٣

ًمكتوبة تتحكم يف ترتيب األلفاظ, وتضع رشوطا ّ  دقيقة للوصول إىل حسن ٍ
ٍالتعبري عام يراد قوله, فإذا بالطفل يتحاور بيرس وطالقة يف السنة الثانية من  ُ ُ
ًعمره, دون أن خيضع لتدريب نظامي, أوتلقني لقواعدها التي مهام تكن بسيطة  ٍ ٍ

 .ُفإهنا فوق ما يمتلكه الطفل من مقدرة عىل التحليل املنطقي
ٌهلا دور مركزي يف تنمية ما يتمتع به الطفل من والشك بأن البيئة االجتامعية 

ُمقدرة لغوية خلقية, لتوصله إىل األداء املتميز, الذي يرتكز عىل خالصة التقاليد  َ ِ ُ ِ
 .اللغوية السائدة يف املجتمع

ًإن اإلرصار عىل طرائق التدريس التي تعطي لقواعد اللغة مقاما حموريا يف 
ٍ انغالق فكري, وسلفية خجولة ال تقبل اخلروج كيفية تعليم اللغة إنام يشري إىل ٍ

َعىل ما قام به األوائل, فحقيقة األمر أن القواعد ليست املدخل املنطقي إىل تعلم  َ
ًاللغة, إذ إن القواعد تعتمد حماكامت عقلية تفوق ما لدى األطفال من مقدرة عىل  ٍ

ُي األساس لتفعيل ًالتحليل واملقارنة, لذا فإن للقواعد وظيفة أصلية بأن تبقى ه
َاللغة, وليستأنس هبا يف تشييد البناء اللغوي ُ. 

اكتساب اللغة من قراءة النصوص هي وقد دلت التجارب الواسعة عىل أن 
ٍ, بديال عن استظهار قواعد اللغة خمتزلة يف مجل رتيبة ليس فيها ُالسبيل األفضل ً ِ ً

 .ٌعنرص من عنارص التشويق
َام يسمى نفسانية العرص يف بالدنا, وهي التي ُإن إعجابنا بالغرب يدخلنا في

ِتتميز بالشك والريبة عند مثقفينا يف مواجهة ذلك التقدم املذهل يف املعارف, وما  ّ
ّإهنا حالة نفسانية جتعلنا نلجأ إىل التمسك . ٍنراه من تكاثر وتسارع يف املعلومات ٌ

 املجتمع, وهو ٍبكل ما يأتينا من املايض الغابر, يف حماولة للهروب من ضغط
ّموقف مأزوم يتصف باحلذر والرتدد يف مواجهة الواقع َ َ ّ ٌ. 



  
  

 ١١٤

ِفهل نبقي لغتنا احلاملة إلرثنا الثقايف قابعة يف رشنقة ماضيها املجيد, وال  َ َ َُ ً
ًنعود إىل تراثنا لنستخلص منه العنارص التي يمكن أن تكون مستندا لنظرة  َ

 ?جديدة يف جماالت تعليم اللغة
ُفلم ال نفي ُد من كتب ذلك الرجل الذي ال يشيخ أدبه? فقد قال التوحيدي عن َ

ُكتبه هي الدر النثري, وكالمه اخلمر الرصف والسحر احلالل«اجلاحظ  ُ فبدل أن » ّ
ِننقل إىل العربية كتبا أجنبية خمصصة لألطفال, حتمل يف طياهتا أصداء ترصفات  ّ َ ّ ً

ًما نجده مثال يف كتاب احليوان عن ٍجمتمع ال يعرفه أطفالنا, ملاذا ال نقوم بتبسيط 
املناظرة بني الكلب والديك, ويف كتاب البخالء عن البخالء وأحواهلم, وعن 
ّاألمحق اهلندي الذي يتعصب عىل الفيل, وغريها من النوادر يف كتبه األخرى? إن 
ّكتب األدب مليئة بالنصوص املشوقة لألطفال, لو وضعت يف قالب سهل مبسط,  ُ ٍّ ٍ ٌ

له الغربيون لتعريف األطفال بآداهبم منذ السنوات األوىل من الدراسة? كام يفع
وقد جرى العرب عىل االستعانة بالنصوص لتعليم اللغة العربية كام ورد يف كتاب 

ِ بأن مقاماته التي عارض فيها األحاديث )٭(الدكتور مازن املبارك عن اهلمذاين
ئة اللغة, وقد صيغت األحاديث ُاألربعني البن دريد قد ألفت لغرض تعليم الناش

ًوكذلك املقامات يف شكل رواية يأخذ منها املتعلم ثروة من األلفاظ, ويستوعب 
َالقواعد النحوية التي حتكم ما يقرأه من نثر مسجوع, وهذا ما يوصله إىل السليقة 

 .عن طريق املران ال عن طريق استظهار القواعد اجلامدة
ً األوىل من الدراسة نوعا من الوعي بام تتميز به ُثم ملاذا ال ندخل إىل السنوات

َلغتنا من وفرة كبرية يف األلفاظ ضمن حيز داليل واحد? فإن سبح مثال وطفَ ا  َ ً َ َ َِّ
ِوغاص وغطس وغرق تدخل يف جمال داليل واحد وترتبط بالتعامل مع املاء َ ََ. 

                                                           

 .١٩٨١مازن املبارك, جمتمع اهلمذاين من خالل مقاماته دار الفكر ) ٭(



  

 ١١٥

حلروف ّوكذلك فقد حيلو للتلميذ أن يتدرب عىل استجالء العالقة بني بعض ا
ًفإن عض وعص وعرص وعصب مثال تشري إىل . وبني املعاين التي حتملها األلفاظ َ َ ََّ َ َ ّ ََ َ ّ

َّالتضييق واحلرص, وقد تضاف إليها عصم وعف ملا فيهام من تضييق عىل النفس َ ََ. 
َثم إنه قد يرى أن معنى السْرت واإلخفاء حيمله حرف الغني بذاته كام يف غرق  ِ َ َ َ

َوغاص وغمس وغمط َ ََ ِ وغاب وغار, والغامم والغشاء والغثاء والغابة والغاللة َ ُِ َ
ّوحتى الغش ِ. 

ُإن مثل هذه التامرين تساعد عىل إيصال التلميذ إىل حسن التعبري عن املقصود من 
ّالكالم, وهذا يفتح اآلفاق ويقرب اللغة إىل األذهان ويوسع جعبة التلميذ اللغوية ّ. 

ة, أو بالوسائل الرتبوية التي تنبثق عن ًليست املجامع معنية بتعليم اللغ
 .ٍدراسات عميقة يف علم النفس االجتامعي

ٌإن جممعنا مسؤول عن حسن استعامل اللغة العربية يف تطابقها مع الواقع 
ومع املعارصة, ويف متكينها من مواكبة العلوم احلديثة, وهذا ما جعله يساهم 

 .عريب العلومًمسامهة جدية يف إجياد املصطلحات الالزمة لت
ًإال أن من حيمل لواء العربية, ويلتزم بالذود عن حياضها, عليه أيضا أن 
َيقوم بسرب أغوارها للوصول إىل فهم أعمق ملا طرأ عليها من تغريات عرب القرون,  ٍ

 .وذلك بغية اإلفادة من كل جزء من تارخيها, لالنطالق هبا إىل مستقبل واعد
ِرشوع احتاد املجامع اهلادف إىل صنع وهذا ما جعل جممعنا يشارك يف م

ًمعجم تارخيي للغة العربية, يدقق يف األلفاظ وما طرأ عليها من تبدالت, متأثرة  ّ
 .بام مرت به بالد العرب من ظروف ثقافية واجتامعية

ٌإن هذا املرشوع متمم ملرشوع آخر ينطلق من اجلزائر ويشارك فيه جممعنا,  ّ
ًتي سوف تطرح عىل الشابكة, تأكيدا لوجود وهو مرشوع الذخرية العربية ال ُ

 .اللغة العربية يف هذه املجاالت الرقمية احلديثة
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ُّويتطلب كل من املرشوعني دراسة معمقة للرتاث, هتتم بدقائق ما يرد يف  ّ ُ ً ٌّ ّ
ُالنصوص من تعابري وتراكيب, وتراقب االنزياح الداليل الذي نقل اللفظة من 

ٍ العكس حرصها يف جمال حمدد, بحيث انقلبت يف ٍجمال إىل جمال أوسع, أو عىل
 .ًداخله مصطلحا له تعريف دقيق

احلفائر «: إنه جمال آثاري حفائري عىل غرار ما قام به ميشيل فوكو يف كتابه
ُّ حيث تعرض إىل منشأ اخلطاب ووحدات اخلطاب وإىل تشكل )٭(»يف املعرفة ّ

. ت وأنامطها ووظائفهااملفاهيم وما بينها من تناقضات, ونظر يف املقوال
ٌوسيتطرق مرشوعنا يف الوقت ذاته لكشف ما هو مسكوت عنه يف نصوص  ّ
تراثنا,كام يسعى إىل حتديد منشأ املقوالت بغية تصنيفها, ال لتحنيطها وعرضها يف 
ًمتاحف اللغة, بل إلعادة إطالقها مكونة جوهرية يف لغتنا املعارصة, ومستنَدا ملا  َ ً ِّ

 .رات املستقبل من تبدالتُستحدثه فيها مؤث
ًوتأكيدا هلذا اهلدف سيختص يف هذا العام مؤمتر جممعنا الثامن بموضوع 

ٌنظرة معارصة إىل «: نعتربه حيويا ملستقبل لغتنا وجمتمعنا, وذلك حتت عنوان
َ, نأمل أن يكشف لنا الينابيع الثرة التي حيفل هبا تراثنا, والتي مل »الرتاث َ ّ َُ

ّسمح لنا باستبعاد أمور ال يعتد هبا ألهنا من قشور املعرفةنستثمرها بعد, وي ُ ٍَ. 
ِّونحن إذ نستقبل اليوم األستاذ الدكتور عبد اإلله نبهان اللغوي واملحقق 
ّوالناقد نرحب به عضوا عامال يف جممعنا, ينضم إىل زمالئه اللغويني ليساهم فيام  ً ً

, نتمنى هلا أن تزيد من وعي املجمع من مرشوعات يف خدمة اللغة العربية ُّخيتطه
 .أمتنا ألمهية لغتها العريقة
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 )∗(العربية لغة الفكر والبحث العلمي
  

َلقد اعتدنا يف كل مناسبة علمية أو قومية أن نجهر بمدى افتخارنا  ٍ
ّباالنتامء إىل حضارة كان هلا إشعاع عاملي امتد عىل قرون عديدة, تلك  ٍ

ٍي محلت مشاعل العلم والفكر إىل عامل كانت ِاحلضارة العربية اإلسالمية الت
تتنازعه تيارات متضاربة حتاول اإلفادة من بقايا الثقافات اإلمرباطورية, 

 .الرومانية والفارسية والبيزنطية
ًلقد أقام العرب حضارة أضحت كونية حتملها لغة عاملية صيغت فيها 

ًإنجازات علمية باهرة, نرشت مفاهيم جديدة يف مجيع املج االت الفكرية, َ
 .ُوأمهها مفهوم عمومية العلم واملعرفة

إهنا حضارة سادت عامل الفكر يف مجيع أرجاء املسكونة, حتى وصل 
األوربيون إىل اكتشاف العامل اجلديد وراء البحار, واهنالت عليهم الثروات 
ًالتي جعلت من إسبانيا والربتغال دوال عظمى تفتحت مطامعها 

ت بعدها أوربا تستثمر ذلك االنفتاح يف خدمة اإلمرباطورية, وانطلق
                                                           

م, بمناسبة استقبال ٩/٦/٢٠١٠ −ه ٢٧/٦/١٤٣١ُألقيت هذه الكلمة مساء األربعاء ) ∗(
ًاألستاذ الدكتور هاين رزق, عضوا يف جممع اللغة العربية, وهو متخصص يف علم 

  .األحياء وعلوم الكون, وله انجازات علمية واسعة يف هذا املجال
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ّطموحاهتا الكونية, تغتذي من العلوم التي طورها العرب مستندين إىل 
 .علوم القدماء, حتى ارتقوا هبا إىل جماالت فكرية وتطبيقية غري مسبوقة

ٍإال أنه ال ينبغي إلعجابنا وافتخارنا أن حيوال دون تساؤالت عن ينابيع 
ٌهضة العلمية الرائعة التي برزت فيها إنجازات فتحت ومكونات تلك الن

ًآفاقا وجماالت جديدة للفكر اإلنساين ٍ ً. 
ّوالشك بأن ما يتجىل من أي نظرة عميقة إىل تراثنا العلمي, حتاول 
ًالنفوذ إىل مرتكزاته, هو أنه تراث اعتمد البحث العلمي أساسا لكشف  ٌ

ع, وقد كان ذلك بإعامل الفكر ًاحلقائق, وميزانا لصدق انطباقها عىل الواق
ِإعامال منهجيا يف معطيات الوجود, الستخالص النواظم والقوانني التي  ً ً

 .َحتكمها, وهذا ما اصطلحنا عىل تسميته الطريقة العلمية
ٍفلقد قامت عىل أيدي العرب حركة تطوير شامل للفكر القديم املنقول  ٍ ُ

ًصة, إذ إهنم أقاموا منهجا ِعن احلضارات السابقة, واحلضارة اإلغريقية خا
ّعلميا بنوه عىل مقومات عقلية, وصبوا جهودهم يف تضاعيفه, ليدركوا ما  ّ َ
ٍخفي يف علوم القدماء, ويعيدوا النظر فيام وصلوا إليه من نتائج وتعليالت,  َ َ
ّحتى استطاعوا االرتقاء إىل جماالت اإلبداعات الشخصية, حني مكنتهم 

 وفنون جديدة خاصة هبم, أصبحت فيام بعد ٍعبقريتهم من ابتكار علوم
َّتراثا إنسانيا بقي العامل يغرتف منه كل جديد ً. 

ًومازلنا ننهل من تراثنا كؤوسا مرتعة من األلفاظ املعتمدة يف العلوم  ً
ُويف املجاالت املعرفية املختلفة, وهي اليوم اللبنات األساسية التي نبني 

ُعليها فهمنا حلارضنا, ونرصف هب  .ّا مكونات مستقبلناَ
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ًوملا كان الفكر العلمي فكرا دقيقا مرتابطا ال يمكن الوصول إليه إال من  ً ً ّ
َخالل وعاء وجداين هييئ القواعد اإلدراكية القادرة عىل احتواء معطياته,  ّ ُ ٍ
ٍانربى العرب, ومن أحب اللغة العربية من األعاجم, يف سعي حثيث  َ

ًلت اللغة العربية قادرة عىل استيعاب إلطالق الدراسات اللغوية التي جع
ٌإهنا دراسات عقلية . التعابري اجلديدة احلاملة للمفاهيم العلمية والفلسفية

ِأوصلتهم إىل حتديد قواعد اللغة, وضبط طرق اشتقاقاهتا, واخرتاع العالمات  ِ
ًالتي حتول دون الوقوع يف اللبس, حتى انتهوا إىل جعل اللغة العربية لغة عاملية 

 .ستمر تأثريها يف العلوم حتى القرن السادس عرش امليالديا
ًوهكذا فقد كانت منطلقات البحث لغوية يف جماالت الكالم والفلسفة 
والتاريخ, حتى متكنت العربية من احتضان العلوم عىل اختالف مشارهبا 

َفقد تناولت بحوثهم جمموع . واحتياجاهتا كالرياضيات والفلسفة والفلك
ُليني حيللونه ويرشحونه, بعد أن انتقلت لغتهم من لغة يغلب املوروث اهل

عليها الطابع البياين, كام تظهر يف األحاديث والشعر واخلطابة حيث تبدو 
ٍمرتعا للمجاز واخليال, إىل لغة تعتمد العقل املوصل إىل الربهان,  ً

 .متجاوزين أساليب املتكلمني املبنية عىل االستدالل بالشاهد عىل الغائب
ًومل يصبح ذلك االلتزام بالعقل ميزانا لكل بحث حتى متكنوا من 
جمموع أعامل أرسطو, التي بدأت ترمجتها أيام املنصور, وامتدت إىل أيام 

َّوهكذا متكن . َاملهدي, وبلغت أوجها أيام املأمون بتأسيس بيت احلكمة
عربية, الفارايب, بعد اكتامل دخول تراث أرسطو ونظامه املعريف إىل اللغة ال
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َأن يسرتجع صناعة املنطق كاملة, واستحق بذلك لقب املعلم الثاين وهو  ً
ُاملقصود األعظم من صناعة املنطق هو الوقوف عىل الرباهني«: يقول ُ«. 

ِوهذا ما فتح األبواب أمام الوصول إىل فلسفة الرياضيات, والتمييز 
الربهنة التي تعتمد ِبني الرتتيب الرتكيببي والرتتيب التحلييل, وإبراز نظرية 

 .َقواعد املنطق, بغية الوصول إىل الرباهني التجريبية اخلاضعة للقياس
ًأستميحكم عذرا إذا جتاوزت النظرة النرجسية التقليدية إىل تراثنا 

 .ٍالزاخر باألجماد, أللتفت إىل إلقاء نظرة عقالنية عىل عالقتنا بالرتاث
ٍفنحن ال نريد أن نبقى أرسى إرث عريق صن ٌعه رجال ملعوا كربق ٍ

ًاألعاصري, واخرتقوا دائرة الزمان ودائرة املكان, وبنوا رصوحا شاخمة  ً
َخلدهتم وخلدت لغة أمتهم وثقافتها وحضارهتا َّ َّفقد تشكلت من . َّ

َعبقرياهتم كتلة معرفية استحوذت عىل فكر احلضارات السابقة واملعارصة  ٌ
قارئ عريب يستبطن منها ما ِّهلم, وبقيت حتى يومنا هذا يف متناول كل 
 .ًيغتذي به فكره, وما يعتمده أساسا لفهم عامله

ًبل نجد لزاما علينا أن نؤكد موقع العقل أساسا وعنرصا معتمدا ملا  ً ً ًِّ
ُثم البد لنا من أن نضيف . يوصل إىل احلقيقة, يف مجيع املسارات العلمية

ه العقل العريب يف ُّكيف كان الشك من املنطلقات املركزية يف كل ما أنتج
ٌمل ينتقل أحد « وهو من كبار املعتزلة )∗(ّميدان العلوم, أي كام يقول النظام
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ُمن اعتقاد إىل اعتقاد غريه حتى يكون بينهام حال شك َ وقد سار اجلاحظ » ٍ
ّعىل مسار علمي ال يسلم بيشء إال إذا استساغه العقل, » كتاب احليوان«يف  ٍ

ّق صحة نظرية أو رأي من اآلراء, فهو جيرب َّوهو يلجأ إىل التجربة ليتحق ٍ َ
ًيف احليوان والنبات, ويشك ويستمر يف الشك قائال ّ ْفال تذهب إىل ما «: ّ

َتريك العني واذهب إىل ما يريك العقل ٌحكم ظاهر : ولألمور حكامن. ُ
ُللحواس, وحكم باطن للعقل, والعقل هو احلجة ُإنه كالم أطلق قبل . »ٌ

 .ن عديدةبيكون وديكارت بقرو
ُومن أهم ما واجهه العرب يف انفتاحهم الفكري وجود ذلك العدد 
َالكبري من املفاهيم التفصيلية يف كل علم طرقوه, وهذا ما ألزمهم وضع 
املقابالت لكل ما يتعلق بتلك املعطيات اجلديدة, فاصطلحوا عىل املقابالت 

ٍاملناسبة, إما بربطها ربطا تقريبيا بمفاهيم عربية أص َ ً يلة, أو بأخذها من لغاهتا ً
ُبعد إضفاء مسحة عربية عليها, من حيث اجلرس والوزن وسهولة النطق ُ ُ ٍ. 

ٍوها نحن اليوم يف مواجهة حضارة غالبة عىل عاملنا, وهي ليست 
ٍحضارة تقانات وإنجازات تطبيقية فحسب, بل هي حاملة لفكر غني  ٌ ٍ َ

 املعطيات, ُمتشعب يطلق التساؤالت, ويطرح الفرضيات, ويدقق يف
ٍويستنبط الطرائق املوصلة إىل حقيقة أبرزهتا التجارب, فيقبلها العقل  َ
ُمادامت متسقة مع املرحلة املعرفية السائدة, إىل أن يظهر ما يدخل الشك إىل  ً ّ

 .َدقائقها ويستوجب إعادة النظر يف صلوح اعتامدها
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َوهذا ما أوقع املجتمعات املعارصة يف مأزقها, حني حاولت ا لوصول ِ
ٍإىل فهم ما حييط هبا من متناقضات, بني زخم متصاعد يف املكتشفات  ِ
ّالعلمية التي وضحت الكثري من خفايا الكون الذي نعيش فيه, وبني ما 
ٌيسود ذلك من بربرية وتسلط وازدراء للقيم اإلنسانية, وكلها أمور  ٍ ٍ

 .تتعارض مع صفاء الفكر العلمي احلقيقي
َ احلضاري حني سحقت النشاط البرشي إهنا أزمة أصابت التفتح

ٍاملبدع, لتحرص أهدافه يف تسارع الهث وراء حتسني األوضاع املعيشية 
وهي أزمة تنفذ إىل صميم ثقة اإلنسان باحلضارة . للماليني من املحرومني

ًالسائدة, وتدفعه إىل االنكفاء عىل ثقافته ليبقى ضحية لتهويامهتا 
ًاعاته, حماوال إنقاذ مرجعيات املعنى, ًوأساطريها, أسريا ألنظمته وقن

 .ِّومنظامت القيم التي يعرفها, وحياول االلتزام هبا
َوإن احلرية الوجودية التي أصابت عاملنا العريب منذ منتصف القرن 
العرشين, يف مواجهة السيل املعريف املتعاظم الذي غمر العامل بتطلعاته 

ًوإنجازاته, كادت أن تصبح عامال معطال يف  حياة املجتمع, ملا هلا من تأثري ًّ
ٍبليغ وعميق يف نفوس األفراد, وما هلا من قدرة عىل حتريك السواكن يف 
ِاملجتمعات من طريق ترسهبا إىل وجدان األفراد, وسيطرهتا عىل ضوابط  ّ

 .العالقات املجتمعية
ّفنحن نواجه حضارة عرصية غربية جيب أن نقر بأهنا حتمل أعظم ما  ُ ًً

ٍّرشية يف جماالت العلوم وتطبيقاهتا من تراث حي متفاعل مع عرفته الب ٍ
 .األفراد واملجتمعات
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ٌّوالعامل األسايس املحرك هلذه احلضارة فكر علمي حر ال خيضع ألي  ٌ ُّ ّ
ُسلطة معرفية تكون امتدادا ألي نظام سيايس أو عقدي, فهو الفكر الذي  ّ ًِ َ َ

ُجييل يف الكون نظرة فاحصة هدفها استجالء ا ً ُحلقيقة واستبعاد الوهم ً
فام هو موقع األمة العربية من هذا احلراك الفكري . ِّوالظن والتخمني

الشامل املنتج, الذي يطلع علينا يف كل يوم بإضافات ثمينة إىل معارفنا, وما 
 هي الطاقات التي هيأهتا أمتنا للمسامهة يف بناء املستقبل?

ٍال وجود لفكر علمي منتج واعد إال يف جو  من احلرية احلقيقية, التي َ
ٍيتفتح فيها العقل اإلنساين معتمدا مجيع طاقاته, مطلقا روحه يف رؤية جتمع  َ ً ً
ًبني اخليال وبني الرتابط السببـي والتحليل العقيل, دون أن خيشى قهرا أو 

هذا الفكر العلمي احلر هو الذي حيول دون أن تصبح ثقافة اإلنسان . ًقرسا
ٍبة قوقعة ال ينفذ منها إليه إال ما تفرضه األنظمة ّومقومات هويته بمثا

ًالسائدة, وهي قادرة عىل التعرض للمنهجية التي يتبعها الباحث, مؤثرة  ّ ٌْ ُ ُّ
نظرهتا اخلاصة إىل األمور, وهذا ما يسيطر عىل تفاعل جمتمعاتنا مع علوم 

 .اإلنسان الغربية, وحيرمها من نعمة العرفان والكشف واالنفتاح
ٌان كائن حي استثنائي, خاصيته أنه ال خيضع حلتمية مقفلة, كام ال إن اإلنس

ّتأرسه ماهية ثابتة أو هوية هنائية جامدة, بل هو كائن خالق مبدع ٌ. 
ٍفإذا كان تراثنا تلمع يف ثنياته معارف وصلت إىل قمم غري مسبوقة يف  ُ ِ ِ َّ

َوجوب التزامنا العلوم اإلنسانية, والعلوم األساسية والتطبيقية, فهل هذا يعني 
بتقليد أعمى ملا يف تراثنا, فنبادر إىل إحياء مؤسسات كانت تصلح لظروف 
ّاملجتمع يف القرون الغابرة, ونرص عىل إضفاء القدسية عىل تراثنا, ساعني إىل 

ُال يصلح آخر هذه األمة إال بام صلح به أوهلا«: استعادة ماضينا قائلني َ ُ«? 
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ّ من وعينا ملا تسري إليه أمتنا من ختلف ًأم نتبنى نظرة مستقبلية تنطلق
ٍومجود, يف هذا العامل الرسيع التطور, الذي يغرقنا بمعارف متكاملة بدأت  َ
ٍتطبيقاهتا تغزو حياتنا وتفجر جمتمعاتنا, ملا هلا من وقع عميق عىل الشعوب  ّ

 التي مل تشارك يف بناء احلداثة?
ُفإذا استعرضنا ما يمكن أن يعوق مشاركتنا يف  بناء حضارة الغـد عـىل َ

َمــستوى النديــة مــع أصــحاهبا, وجــدنا أن اطالعنــا عــىل احلــضارة والعلــوم  َّ ِّ ِّ
ٌمرهون بوصول تلك العلوم بمجملهـا وتفـصيلها إىل لغتنـا, ألن لغتنـا هـي 
َوحدها قادرة عىل فـتح مغـاليق تارخينـا الفكـري, بـام يتـيح لنـا اسـتخالص  ٌ َ

واإلبداعي املتعاظم الذي يبني عليه الفوائد والعرب من ذلك الرصح العلمي 
َالغرب حضارته إن علامءنا قادرون عىل النفوذ إىل ذلك الرصح احلـضاري . ُ

ُاملسطر بلغات أهله, إال أن ما جيب أن هنتم به هو وضع مجيـع أنـواع املعرفـة  ّ ّ
ّاملتوفرة يف عـامل اليـوم, يف متنـاول كـل قـارئ ملـم بلغتـه العربيـة, قاصـدين  ُ

ّأفضل الفرص ألبنائنا أن يطلعـوا عـىل العـامل, لعلنـا نـستحثهم َبذلك إتاحة  ّ
 .ِعىل التوجه نحو العلوم والتقانات, ولو مل يتقنوا اللغات األجنبية

َإن إرصارنا عىل إدخال املعارف احلديثة إىل لغتنا العربية, يستند إىل ما 
ٍهو معروف بأن تراث كل أمة يشتمل عىل منظومة مفهومية خاصة هبا, ِّ  ويف ٌ

ّتراثنا قوالب فكرية ال يتم تفهمنا لألمور إال من خالهلا ٌفكأهنا مستقبالت . ٌُ
ُالبد للمعروضات أن تعربها يف طريقها إىل إدراكنا, لتتوضح معاملها  ّ ُ َ
َوتنجيل خصائصها, وهذا ما يتيح لنا قبوهلا كام هي, أو إحكام النظر يف  َ ُ

َمتثلها واختزاهناتفصيالهتا, بام يسمح ملنظومتنا املفهومية  َ ّ. 
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ِّويف أية حال نحن حني نعرب عن أفكارنا يف أي جمال ثقايف, وبأي لغة  ُ ٍ
َكانت, نجد أنفسنا نغرتف املفهومات والتعابري من خمتزننا الثقايف اللغوي,  ِ
وهو الذي حيدد املستوى املعياري الذي ينطبق عىل اللفظة األجنبية, أو 

 ذلك باملقابل العريب املناسب املصبوغ الرتكيب اللغوي, إذ البد من ربط
 .بألوان ذاتيتنا الثقافية

ُوإن ذاتيتنا الثقافية ليست حمصورة يف قوالب جامدة بل هي دائمة  ٍ ً
ِالترشب واالكتناز, ترشح من خالهلا املفهومات لتكتسب الطابع العريب,  ّ

من وهو طابع دائم التطور واالغتناء بحسب ما متدنا به الثقافات األخرى 
ٍعنارص ثقافية وحياتية َ. 

ٍوهذا ما جعل العرب الفاحتني يرصون عىل نقل ما وجدوه من علوم يف  ّ ُ
بالد الفتح إىل لغتهم بدل االنخراط يف تعلم اللغة اإلغريقية, أو تعلم 

وما ذلك إال لقناعتهم . ًالرسيانية التي كانت استوعبت أجزاء من تلك العلوم
ي إىل املعرفة الراسخة ال يكون إال باللغة التي بأن الفهم احلقيقي الذي ينته

 .ّاعتادها األفراد يف جمتمعهم, والتي حتمل تصورهم للعامل املحيط هبم
إن االجتاه نحو البحث العلمي هو من أهم األمور التي تفتقر إليها 
بالدنا, وال يمكن أن يتحقق إال بعد نفوذ املفهومات العلمية إىل املجال 

ّنا, لعلها حتفز بعض األفراد التشوق إىل معرفة املزيد, ولعل الفكري جلامهري ّ ّ ُ
ٍهذه املعرفة تفتح أبواب التساؤالت التي تنتهي إىل حماوالت لكشف ما بقي 

 .ًخافيا حيتاج إىل توضيح
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ًفإذا قيل بأن لغتنا مازالت قارصة عن الوفاء باحتياجات العلوم احلديثة, 
بل جيب . نا إىل قيعان اجلهالة واإلحباطفإن هذا الواقع ال جيوز له أن يدفع

ًعلينا الوقوف يف وجه تفتيت ثقافتنا عن طريق إمهال لغتنا تعلام وتعليام  ً ُ
ّواستعامال, وذلك بالتصدي لعوامل التفتيت الفعالة كاالنزياح نحو العامية,  ً

إذ إن . ٍأو االنغامس يف خطاب هجني يتباهى بتلميع يعتمد التعابري األجنبية
ٍالتشظي اللغوي حيول دون وجود قواسم مشرتكة يلتقي حوهلا أبناء هذا  َ ّ َ

 .ًاألمة العتامدها مستندا هلويتهم, وركيزة لتطلعاهتم الفكرية
إن اهلدف الذي جيب علينا الوصول إليه هو توطني العلوم يف جمتمعنا 

ذلك ألن حرية اإلنسان كام يقول . لتثبيت مكتسبات معرفية ال عودة عنها
َهي يف إمكانه الوجودي ببعديه«ر هايدغ إذ إن قوام » املعرفة والقدرة: ُ

َّاإلنسان يف أي جمتمع هو الفهم الذي يولد التوق إىل التغيري, وهو ال يكون  ّ
إال بمامرسة حرية التفكري والتعبري لتحقيق حضوره يف العامل املحيط به, 

 .ّفاملعرفة هي أساس القدرة واملولدة هلا
َذي قيد الفكر العريب حتى املايض القريب وسجنه داخل إن االنغالق ال َّ

مقوالت مذهبية يف السياسة واالقتصاد قد أساء إىل الفكر العريب, ألنه 
ٍحبسه داخل أسيجة ضيقة ووضعه يف خانة من خانات تاريخ الفكر ٍ ِ َ. 

وأما االنفتاح عىل العلوم وعىل منظومات فكر اآلخر ومباين ثقافته فهو 
صل إىل التجاوب مع الواقع العريب لكشف احتياجاته املسلك املو

فإن التغريب الثقايف . واختناقاته, والقوى الفاعلة فيه, والقوى املعطلة له
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للعقل العريب أمر مرفوض, يقابله إعادة تشكيل بنية ثقافية جديدة معجونة 
 .ًيف طينة الواقع العريب, ومتجاوزة له يف آن معا

وما يتطلبه ذلك من جمهودات يف جماالت والشك بأن توطني العلوم 
التعليم وبناء الطاقات اللغوية وإرساء قواعد النرش العلمي عىل خمتلف 
ٍاملستويات, مهمة متشعبة ال بد لتحقيقها من تضافر واع وختطيط دقيق  ٍ ّ ُ ٌ

 .تساهم فيه مجيع فئات املجتمع
ضطالع اسمحوا يل أن أختم كلمتي بتحديد املهام التي يرى جممعنا اال

 .ًهبا يف جماالت توطني العلوم وصوال إىل ترسيخ مفهوم البحث العلمي
إن جممعنا , يف وضعه اجلديد بعد صدور قانون زيادة أعضائه العاملني 

ًإىل مخسة وعرشين عضوا, قد أوىل أمور العلوم اهتامما كبريا ً فقد فتح . ً
امء املنتمني إىل جممعنا أبواب عضويته ملعظم املقاعد الشاغرة, يف وجه العل

 .علوم مازالت بعيدة عن لغتنا
ِوقد شهدتم يف هذه القاعة استقبال علم النبات والبيئة, وعلم  َ
ِاللسانيات احلديثة, والعلوم املربوطة باحلاسوب, وعلوم اللغات الرشقية  ِ
ٍالقديمة, واهلندسة اإللكرتونية, وذلك إىل جانب ثالثة من علامء اللغة  ِ

 .كانة الرفيعة يف بحوث املصطلحات, والرتاث, واألدب املقارنالعربية ذوي امل
ونحن اليوم إذ نستقبل األستاذ الدكتور هاين رزق, وهو أستاذ علم 
ٍاألحياء واملؤلف لكتب نفيسة يف آخر التطورات يف علم األحياء وعلوم  ِّ
َالكون, إنام نكمل طريقنا يف مسعانا إىل إدخال العلوم احلديثة الرسيعة  ُ

 .تطور إىل بحر لغتنا العربيةال
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َفال جيوز أن تصل املركبات الفضائية إىل الزهرة, قاصدة الوصول إىل ما  َ
َوراء الشمس, وتنطلق البحوث احليوية املستندة إىل اخلاليا اجلذعية, 
لتعالج أمراض اإلنسان عن طريق تفعيل العنارص الوراثية يف اخلاليا, 

َو منها, دون أن تدخل هذه األمور جلعلها تتجاوب مع العلل التي يشك َ
 .ِّبتفاصيلها يف احليز املعريف العريب

ًوقد أنشأ جممعنا جلانا علمية تنظر يف تلك املصطلحات التي هتبط علينا  ً ُ
ٌبتسارع مذهل, لإلرساع يف إجياد املقابالت هلا, وهي أمور مل يعرفها البرش  ٍ

واجلينات, واخليمرات, قبل بضعة عقود, حني سمعنا بالكوارك, وامليزون, 
ُوهي تتطلب عمال ملحا ومستعجال قبل أن تسبقنا الرتمجات الشخصية إىل  ً ً

ٍإطالق مقابالت عربية ال تستند إىل مرتكز لغوي راجح ٍ. 
ًإن هذه العلوم احلديثة متثل كذلك حتديا أخالقيا, بام تنطوي عليه من  ّ

ٍدي قناعات قائمة, إمكان اإلخالل بأنظمة جمتمعاتنا بوصوهلا إىل حت
َوااللتفاف عىل قيم مستقرة يف وجدان األفراد, وهذا ما يلزمنا السعي إىل  ُ ٍ ِ
ّإدخاهلا أدمغة شبابنا مصوغة بلغتهم, ليصلوا إىل إدراكها واستبطاهنا, لعلها  ً َ
َتستقر أسسا علمية تتيح ألصالة ثقافتنا أن تستوعب متطلبات املعارصة  ًِ ً ُ

ًلتعيد إنتاجها عربية َ  . عرصية فاعلةُ
ًوإن عمل جممعنا, يف جمهوداته املتصلة لتأهيل لغتنا العربية تأهيال 
ٌيعيدها لغة عاملية تتفاعل مع تطورات العلوم, إنام هو عمل يدخل يف إطار  ً ُ
َّاحلفاظ عىل األمن الثقايف ألمتنا, نابذين كل ما يمكن أن ييسء إىل موقعها 

  .يف العامل احلديث
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 )∗(ّرية وعرص االتصاالتاحلركة الفك
  

ّتواجه املجتمعات يف منطقتنا من العامل رضورة ملحة هي ما نطلق عليه  ً
ّالتحديث, وجيب أن يعني لنا هذا املفهوم حتركا يف اجتاه اللحاق بام يطرأ عىل  ً َ

ًعاملنا من تغريات متسارعة, ال أن نعتربه تنكرا ملاضينا أو استخفافا بحارضنا ً ّّ. 
ٍضارة ال ينكر فضلها عىل الثقافات األخرى إال كل جاحد فنحن أبناء ح ُِّ َ ُ ُ

ًحتركه عصبيات أو عنجهية ال تغري يف حقائق التاريخ شيئا ّ ُّ ّ ُ. 
ًمتر األيام وينتقل اإلنسان من شباب إىل كهولة إىل شيخوخة, حامال معه 

ُّإرثا ثقافيا ينم عىل ما جيول يف جمتمعه, وقد يكون أضاف إليه بعض ال ِ َ تجارب ً
ّالشخصية, أو اطالعا انتقائيا جعله ينغمس يف جمال حمدد يتتبع فيه حاجاته  َ ٍَ ً ِّ

ًالفكرية أو حيرتفه ممارسة ومعاشا ً ُ. 
ُإال أن احلركة العلمية العاملية احلديثة, وما نتج عنها من تقانات مذهلة يف  ّ

 هذا املسار? ما هي مشاركتنا يف: خمتلف جماالت احلياة اليومية قد جعلتنا نتساءل
 ُوما هي السبل املثىل التي تعيدنا إىل مكانتنا يف عامل رسيع التطور?

                                                           
 م, بمناسبة ١٨/٢/٢٠٠٩ − ه ٢٣/٢/١٤٣٠ء األربعاء  ُألقيت هذه الكلمة مسا) ∗(

ًاستقبال األستاذ الدكتور عمر شابسيغ, عضوا يف جممع اللغة العربية, وهو متخصص 
 .يف اهلندسة الكهربائية والعلوم التقنية, وله إسهامات واسعة يف خدمة العلوم
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هل تشيخ : ونحن يف مواجهة رصحية مع هذا الواقع لنا أن نتساءل
املؤسسات كام يشيخ األفراد? وما هي بوادر هذه الشيخوخة وتداعياهتا يف 

دي شيخوخة املجتمع, وما هو تأثريها عىل املؤسسات األخرى? وهل تؤ
ٍاملؤسسة إىل تعطل يف طاقاهتا وتراجع يف تأثريها يف حياة املجتمع? ّ 

ًلقد بلغ جممعنا العقد التاسع من عمره حامال لواء العربية, مدافعا عنها,  ً
ٍوسالكا كل ما تراءى له من سبل تفيد يف حتقيق أهدافه َّ ً. 

استبعاد فبعد أن ساهم مسامهة كربى يوم إنشائه يف تعريب الدواوين و
ًاأللفاظ الرتكية ليحل حملها ألفاظا عربية مستقاة من تراثنا, وقد درجت هذه عىل  ً ّ ِ ُ
َّاأللسنة واختفى معظم األلفاظ الرتكية, تطرق يف املرحلة ذاهتا إىل تعريب العلوم 
. التي أخذت اجلامعة السورية عىل عاتقها آنئذ أن يكون تدريسها باللغة العربية

ً حتقيق أمهات كتب الرتاث كاشفا الغطاء عن الكثري من كام أنه ثابر عىل
 .َّمكنوناهتا, وكان أمهها تاريخ ابن عساكر

َّفهل بلغ جممعنا شيخوخة معطلة جتعله يكتفي بمنجزاته ويتلهى بإصدار  ََ ُ ِّ ُ
ًجملته وعقد اجتامعات يناقش فيها جملسه مشكالت لغوية أزلية متتد من حروف  ٍ ُ ّ

 ل?اجلر إىل تعدي األفعا
إن جممعنا مازال يف عالقة تبادلية بمجتمعه وبالعامل الذي نعيش فيه, وقد 
ًثابر أعضاؤه عىل بذل عطاءاهتم يف املجاالت املصطلحية تسهيال لدخول العلوم 
ًالغربية إىل اللغة العربية, وخدمة للمرتمجني الراغبني يف نقل الثقافات الغربية إىل 

َّ أعضائه يف العقود الثالثة األخرية ثلة من وقد دخل يف عداد. املجتمع العريب ُ
املتخصصني بالعلوم الدقيقة والتطبيقية, إىل جانب اللغويني املسؤولني عن 

 .دقائق استعامل اللغة العربية
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ّوهكذا قامت جلان متخصصة تعيد دراسة املصطلحات العلمية لتنسق بني  ّ
َّاستعامالهتا وحتل إشكاالت اخلالف القائمة بينها, ِ ُّ التي مردها إىل اخللفيات َ َ

ّالثقافية املؤثرة يف خيارات مدريس اجلامعة ملصطلحات العلوم التي يدرسوهنا ِّ. 
ًإن هذا العمل التنسيقي مازال قائام يتكامل لنتمكن من نرش عدد من 
املعجامت العلمية يف الكيمياء والفيزياء والنبات واجليولوجيا وغريها خالل عام 

 استقبال ثالثة من األعضاء الذين انتخبهم جملس املجمع, وقد شهدتم. ٢٠٠٩
َوكان أوهلم عامل يف النبات, وثانيهم لغوي يصنّف معاجم جديدة, وثالثهم  ٌ ِ َ ّ

 .متخصص باملعلوماتية وتطبيقاهتا عىل اللغة العربية
ًإن هذه خطوات أوىل يف طريقنا إىل حتديث جممعنا لنجعله قادرا عىل املشاركة 

ّاالت العلوم احلديثة, بأن هييئ املصطلحات ويصنف املعجامت, فاللغة يف معظم جم
العربية ما تزال حتتاج إىل السيطرة عىل التقانات اجلديدة, وعىل ما يصل إلينا من 

 .َّكشوف كونية, وما تتفتق عنه األدمغة من تطبيقات عملية لعلوم جديدة
 التحديث كام َوها نحن نتصدى لبعض املشكالت التي تعرتض طريقنا إىل

 .برزت يف السنوات األخرية
ٍأوهلا ما شعرنا به من عزلة أبعدت أخبار ما يقوم به املجمع من أعامل  ٍ ُ

وهذا ما دفعنا إىل االحتذاء بام رأيناه يف مؤسسات أخرى, . ٍونشاطات عن مجهورنا
وهو إنشاء مكتب إعالمي يضع أعامل املجمع يف متناول وسائل اإلعالم, كي 

 .ًصالت موفورة مع املهتمني بشؤون العربيةتبقى ال
ٍونحن ال نكتفي بتزويد وسائل اإلعالم بكشوف عام يدور يف املجمع من 
ُنشاطات تنرش أخبارها يف الوسائط اإلعالمية التي أحب بعضنا أن يطلق عليها  ُ
ًاسم الوسائع نحتا من وسائط وإعالم, بام يشري إىل سعة انتشارها, بل إننا أحببنا أن 
نتطلع إىل اإلفادة من التقانات احلاسوبية اجلديدة, ما دمنا يف عرص اجتذبت فيه 



  
  

 ١٣٢

ّشاشات احلواسيب عقول شبابنا, وفتحت أمامهم آفاقا تزيدهم ثقافة, وتشذب  ً ًُ َ
 .ذائقتهم الفنية واألدبية, أي إننا رأينا الدخول يف علم االتصاالت احلديث

 بني األفراد واجلامعات, وقد الشك بأن اللغة هي وسيلة االتصال األوىل
ُسبقتها ورافقتها أحيانا وسائل أخرى, كاإليامء واإلشارة وإشعال النريان عىل  ً
ِّالتالل, وإطالق أعمدة الدخان يف اهلواء, ومن أخصها ذلك الدخان األبيض  ِ

 .ُالذي يطلق يف روما عند انتخاب البابا اجلديد
اوز اخلطوط اهلاتفية, ثم النقل إال أن مفهوم االتصاالت احلديث, بعد أن جت

الالسلكي للصوت عىل األمواج اهلرتزية عرب البحار, كام حققته جتربة ماركوين 
ًالشهرية, قد توصل يف القرن املايض إىل نقل الصور حية بني القارات معتمدا  ً ّ َّ
َالسواتل اجلائلة حول كرتنا األرضية, فأدخلها إىل بيوتنا عن طريق التلفزة  َ ِ َ

 .ًال فوريا مع ما جيري يف العاملاتصا
وأما املفهوم احلديث لالتصاالت فيعتمد املبدأ الرقمي الذي يستطيع أن 
ًيستوعب الرسائل بجميع أنواعها حروفا أو صورا ليختزهنا بحيث تبقى قريبة  ً

 .التناول عن طريق الربامج احلاسوبية الذكية
تتخاطب احلواسيب فنحن يف عرص يتخاطب فيه اإلنسان مع احلاسوب, و

ًبعضها مع بعض, ما سمح بنقل العلم نقال يكاد يكون فوريا إىل أقايص الدنيا, 
 .وحتى إىل جماهل القارات الشاسعة

َفهل جيوز أن يبقى معظم جيلنا يف أمية حاسوبية ال تسمح له باإلفادة من حقائق  ّ ُ
ّعلمية مبذولة أمام من يريد قطافها? وهل ما يدعيه بعضنا أن  الصعوبة تكمن يف عدم ٍ

 اعتيادنا التخاطب بني اإلنسان واآللة, مهام بلغت من الذكاء يف التجاوب معه?
ٍإن لدينا برناجما طموحا يوصلنا إىل تدوين رقمي جلميع وثائق جممع اللغة  ً ً



  

 ١٣٣

وبذلك تبقى أمور . ُالعربية منذ تأسيسه, وهذا ما يرحينا من اهلفوات واإلمهال
ً, إضافة إىل بسط نتاج أعاملنا intranetالداخلية  عىل الشابكة املجمع قريبة املنال

 .internetِعىل موقع املجمع يف الشابكة العاملية 
ًومن مستندات التحديث أيضا أن أدخلنا يف مالك املجمع هيئة فنية من  ً ً

 .ًاجلامعيني احلاملني لشهادة دراسة عليا إضافة إىل إجازاهتم األصلية
ذه اهليئة هي فتح خطوط بحثية أكاديمية بإرشاف أعضاء املجمع, واملهمة الرئيسة هل

إهنا بحوث تبقى ضمن نطاق . الذين خيتارون املوضوعات, ويضعون خمططات البحث
َمهام املجمع املرتكزة عىل خدمة العربية, إذ هي تستكشف املشكالت التي تعرتض طريق 

ًجعل اللغة العربية حامال دقيقا للعلوم العرصية,  ً وتعيد االتصال مع كنوزنا الرتاثية, وهي ِ
َسوف تعتمد لتسهيل تعليم التقانات احلديثة يف املعاهد واجلامعات ُ. 

َوإن إدخال البحوث العلمية إىل املجمع ال يكون عىل حساب البحوث التي 
جيب أن تقوم هبا اجلامعات ومراكز البحوث, بل يكون هذا إضافة أكاديمية 

 .ه إىل إيصال العلوم إىل مجيع الناطقني بالعربيةلنشاطات املجمع يف سعي
ِإن هذا التحديث عن طريق حوسبة أعامل املجمع, وفتح اآلفاق البحثية أمام  َ َ
أعضاء جممعنا, باالعتامد عىل مشاركة أعضاء اهليئة الفنية, هو الذي سيعيد إىل جممعنا 

 موقع املجمع وسوف جتدون عىل. موقعه األصيل يف جماالت تطوير اللغة العلمية
حمتويات جملتنا ومنشوراته وبذلك نفتح باب احلوار مع العاملني يف املجاالت التي 

ًيطرقها جممعنا, ونجعل من موقعنا معينًا يغرتف منه, وسبيال يرتوي منه العطاش ُ َ. 
ٍإن التحديث هو انفتاح عىل العرص, هو مبارشة حوار مفتوح مـع املجـامع  ُ ٌ ّ

ٌن املثقفني العـرب, وهـو انفتـاح البـد أن تكـون لـه آثـار األخرى ومع الراغبني م ٌ
 ّعميقــة عــىل جمتمعنــا, كــام أكــده مــاك لوهــان حــني بحــث يف التــأثريات النفــسية

ٍأثبت وجود تأثري عميق له يف طرائق املعيشة يف املجتمع لإلعالم, إذ َ. 



  
  

 ١٣٤

ٌإن هذا التأثري واضح يف جمتمعنا, حيث بدأت تظهر تيارات متقاطعة يف  ٌ َ
َرهتا لقيمة الوسائط اإلعالمية, كام ظهرت حتركات جمتمعية حتاول درء أخطار نظ ٌ

 .َما يدخل البيوت والعقول, وحتديد املستوى املقبول لذلك البث املستمر
ًكنت قد طرحت سؤاال يف مطلع حديثي والبد أن أعطي جوابا عنه َ فحني . ً

ًتني أن أؤكد أمرا ال تساءلت عن شيخوخة املجامع أسوة بشيخوخة أبناء البرش فا
ًخيفى عىل أحد, أال وهو أن املجامع يف أي بلد من البلدان الراقية ال تنتج شيئا ُ. 

ٍإن إنتاج املجامع مربوط هبمة أعضائها, هو إنتاج أفراد يكتنفهم موقع علمي  ُ ٌَ ّ
اجتامعي, قد جرى اصطفاؤهم من قبل أقران هلم, وما عليهم سوى املثابرة عىل ما كانوا 

ٍمون به من بحوث قبل انضاممهم إىل املجمع, مستفيدين مما يمثله املجمع من صالت يقو
ّوتنوع علمي وفرص ملناقشات جتري عىل أعىل املستويات, يف جمهود علمي مجاعي ٍَ ٍ ُ ٍ ّ. 

ًونحن إذ نرحب اليوم بالدكتور عمر شابسيغ عضوا جديدا يف جممعنا نريد  ًُ
َأن نؤكد التزامنا بالعرصنة يف مج ْ  .يع تفرعاهتاََ

ٍفالدكتور شابسيغ مهندس قد اختص بعلم االتصاالت, وقىض سنوات 
َعديدة يامرسه, وسوف يعطيكم الدكتور موفق دعبول املزيد عن حياته وأعامله ً. 

َإن جممعنا لن يشيخ ما دمنا نحظى بانضامم : ًفاسمحوا يل أخريا أن أقول َ
ٍسهم من مسارات علمية ٍالرصفاء اجلدد, حاملني خربات فيام اشتقوا ألنف

ًمتميزة, جاعلني البحث والدراسة حمورا حلياهتم َ. 
َفاملجامع لن تشيخ مهام رماها الدهر بسهمه, وقصدها برصفه, فإن نرضهتا  ُْ ّ َ

ّلن حتول, وهي تبقى تدعي الصبا أو كام يقول الشاعر َ: 
ِقــــل للكــــرام ببابنــــا يلجــــوا َ ِ ْ ُ 

 

ُما يف التصايب عىل الفتى حـرج  ََ 
 



  

 ١٣٥

  
  
  
 

 اللغة العربية 
 )∗(وتقنيات احلاسوب

  
َّلقد كثر اللغط وكثر التجريح واجرتأ بعض الكتاب وتطاولوا عىل لغتنا  ُ َ َّ

لدينا «وأن ليس لدينا لغة » ّإننا نعيش عىل محالة لغة مريضة«العربية فقالوا 
ْحرشجات من لغة قتيلة غابرة َ«. 

ُّا حتضنا عىل االنتقال إىل إنني أربأ بصحافتنا أن تكتب مثل هذا الكالم وكأهن َ
 .لغة أخرى وانتحال جلدة غري جلدتنا

َإن نظرة إىل هذه الوجوه النرضة, التي اعتادت مشاركتنا استقبال الرصفاء  ً ّ
ٍاجلدد, الذين ينضمون إىل جممعنا تبرش باهتامم متجدد لدى املثقفني بكل ما خيص  ّ

ٍلغتهم القومية, وتطلع إىل تشجيع جممعنا يف مسري . ته نحو االرتقاء باللغة العربيةّ
                                                           

 بمناسبة  م١١/٢/٢٠٠٩ − ه ١٥/٢/١٤٣٠ُألقيت هذه الكلمة مساء األربعاء ) ∗(
ًاستقبال األستاذ مروان البواب, عضوا يف جممع اللغة العربية, وهو متخصص يف 
الرياضيات واملعلوماتية, وله إنجازات عظيمة يف جمال توظيف احلاسوب وإمكاناته 

  .يف خدمة اللغة العربية واالرتقاء هبا



  
  

 ١٣٦

َّإنه جتاوب مع ما ندعو إليه من حسن استعامل لغتنا يف مجيع متطلبات احلداثة لنتمكن  ٌ
ُمن قطاف ثامرها من منطلقاهتا, فال نكتفي بظواهرها املخالبة, وبذلك يمكننا الولوج 

ًبلغتنا إىل املجاالت احلية التي تعيدها لغة علمية عاملية كسابق ُ  . عهدهاّ
ُونحن إذا تكلمنا عن املشكالت املحيقة باللغة العربية إنام نتكلم عن 
ٍمشكالت طارئة نابعة من ظروف حملية وعاملية جديدة, ويف طليعتها العوملة التي  ٍ

ٍتسلك كل السبل املوصلة إىل فرض ثقافة وحيدة عىل مجيع الثقافات األخرى َّ. 
ُّصميم لغتنا, أو ختل  نيوية ختصنحن ال نتصدى يف مسعانا هذا ملشكالت ب ِ ُ

ًبمكانتها لغة اجتازت القرون وختطت الغزوات واالجتياحات, وبقيت صامدة  َّ ً
ُيف مواجهة رصوف الدهر, حاملة حلضارة مل خيب ضياؤها َ ً . 

 :قال األعشى
َكنـــاطح صـــخرة يومـــا ليف ً ً   َلقهـــاٍ

 

ُقرنـه الوعـل َفلم يرضها وأوهى  ِ َ 
 

ًمقتضيات احلداثة ال يعني خروجا عىل ما للغة فإن مسعانا للتطابق مع 
العربية من أصالة يف تراكيبها, ويف تقاليب حروفها ويف تناغم أصواهتا, بل إن ما 
ِنواجهه يف هذا الصدد هو رضورة مواكبة التطور املعريف العاملي, وإقرار اللغة  ِِ ُ

ًالعربية حامال دقيقا للبحوث العلمية, وهذا ما يتطلب منا التز ًاما حتميا بإجياد ً
َختطيط لغوي يتيح للغة العربية الوصول إىل شاطئ األمان يف عامل الغد ُ. 

ً لقد تعددت جمهوداتنا يف آفاق التخطيط اللغوي, تارة عن طريق تسهيل 
تعليم النحو, وتارة عن طريق محاية الفصحى من التلوث باألعجميات, وتارة 

 .ًالعامية لغة مكتوبةأخرى بإقامة السدود املنيعة دون جعل 
ُوالشك بأن الوسيلة املثىل للوصول إىل ختطيط علمي للغتنا هي اإلفادة من  ٍ



  

 ١٣٧

ُعلوم احلاسوب السائرة يف طريق تطور ال متناه, واعتامد النُظم احلاسوبية  ُ ٍّ ِِ
 .للوصول إىل فهم عميق حلقائق اللغة العربية وطاقاهتا املخزونة

حلاسوب لدراسة اللغة العربية العامل لقد كان من أوائل من استعملوا ا
 حني ١٩٦٦عرفته يف الرباط عام . املغريب األستاذ أمحد األخرض غزال رمحه اهللا

َكنا نعمل يف املعجم الطبي املوحد, وكان يف طليعة املهتمني بالتعريب, رشيطة أن 
 .يكون التعريب باملستوى الالئق كام كان يقول

ُوجدته منكبا عىل قصاصات مر ُّتبة يف أدراج صغرية, يعد القوائم باأللفاظ ُ ِ ُ
َاألجنبية الدخيلة عىل العربية يف املغرب, حماوال إجياد املقابالت العربية املناسبة  ً

ُوهو الذي بذل جمهودا كبريا لتطويع احلروف العربية ليمكن إدخاهلا يف . هلا ُ ًً
لمة, حتى أوصلها احلاسوب, بأن قام بتحوير أطوال احلروف الواردة يف آخر الك

َّإىل الشكل الذي نعرفه ترتابط فيه احلروف متسقة حسب موقعها من الكلمة, 
ٍوذلك بإلغاء ذيل كل من احلاء والعني وغريمها ًوكان حاسوبه متواضعا يف . ِ

 .َطاقاته, وهذا ما ألزمه ختزين معظم معطياته يف مركز فراسكايت يف إيطاليا
ٌوريث بعيد للبطاقات املثقوبة التي كنا ّإن حاسوبنا املتكامل اليوم هو  ٌ

ِنستعملها يف اإلحصاءات العلمية, حيث يقوم الباحث بتحديد بطاقة عديدة  ٍ
َّالثقوب ملوضوع البحث, ثم يفتح بعض الثقوب املخصصة جلزء من أجزاء 
ُالبحث, حتى إذا أدخل سفود يف جمموع البطاقات سقطت تلك التي فتحت  ٌُّ َ ُ

ّذلك اجلزء من البحث, وتم إحصاؤهاثقوهبا املناسبة ل َ. 
كانت سبقتها  إهنا طريقة بسيطة يدوية تفيد يف إحصاءات حمدودة, وقد

َّوسائل ميكانيكية كاجلهاز الذي صممه باسكال الفرنيس, أو اجلهاز الذي  ُ



  
  

 ١٣٨

ّصممه بابج اإلنكليزي, ومل تكن مطابقة للغرض ًذلك أن بابج مثال قد جعل . َّ ّ ّ
ّل العنارص وأسامه جهازا للتفريق, كام أنه استعملهًجهازا لتحلي منها ًجهازا  ً

ٍحقيقتها رتابات لتنظيم  ًحاسبا يف الوقت ذاته, وقد كانت هذه األجهزة يف ّ
 .العنارص وإعادة فرزها وترسيع احلسابات الكبرية

ُأما ما ننعم به اليوم من حواسيب أفادت من القفزة النوعية التي أحدثتها  َ
ٍرتونية ثم الرتانزستور, فهي أجهزة ختزين, وفرز, وحساب, الدارات اإللك ٍ ُ

َوتتمتع بذاكرة تعطي خمرجا يتطابق مع مدخالهتا, بعد أن يكون قد تم التعامل  ْ ُ ً ُ ٍ
 .فيها مع ما حتتوي عليه من معطيات

ُلذلك فاحلاسوب اليوم مستنَد عميق األثر يف البحوث ويف دراسة اللغة العربية  ٌ َ
ّة لكل تقدم علمي وتقاينبخاصة, وهو ركيز ّواحلاسوب وسيلة ممتازة لدراسة تطور . ٌ ٌ

ُمفردات اللغة العربية, بأن جتمع فيه اآلالف من األلفاظ املبثوثة يف معامجنا ويف 
ًتراثنا, لنَجعل منها مدونة نسميها الذخرية اللغوية, وهي التي تعتمد أساسا لصنع  ّ َُ ُ ً َّ

ٍمعجم تارخيي حيكي قصة تطور األل فاظ, ويسمح بدراسة املؤثرات املؤدية إىل ما ٍ
ًحدث من تغريات, كام أنه يتيح فرصة نادرة لكشف عنارص االقرتاض اللغوي,  ً ُ

َومتابعة ما يطرأ عليها حتى تصبح األلفاظ عربية السامت عربية اجلرس َِّ ُ ِ. 
وما إن بزغت شمس التخاطب العاملي عن طريق احلواسيب املرتبطة بالشابكة 

ٌ, تلك الرابطة العاملية بني احلواسيب, حتى برزت وسائل جديدة لترسيع )تإنرتن( ُ
َفام بقيت جمامعنا تنتظر حلول موعد . التبادل بني العاملني يف الدراسات اللغوية ُ

ّمؤمتراهتا السنوية ليتاح هلا االطالع عىل ما يدور يف املجامع األخرى من بحوث, 
ّيبقى التطور اللغوي حمجوزا بني دف ًإن التقانات احلديثة تفتح لنا فرصا . ات الكتبً ّ
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ًغري مسبوقة إذ جيري تبادل املعلومات تبادال يكاد يكون فوريا مهام تكن املسافات,  ُ ٍ َ
وهذا أمر بالغ األمهية يف ميدان املصطلحات, للتفادي من تكرار املجهودات, 

اسوب اليوم هو ّإن احل. ِوضامن االتفاق عىل مدلول كل كلمة تستعمل يف العلوم
أساس العمل يف املعجمية أي علم األلفاظ, ويف القاموسية أي صناعة املعاجم, 
ِتلك العلوم التي كانت تتطلب سنوات طواال من أسالفنا أصحاب املعاجم وكتب  ِ ً ٍ

 .األلفاظ الرتاثية
َإن املجامع ومراكز البحوث قد أخذت تكون لنفسها قواعد بيانات حتتوي عىل  ُّ َ ّ

ٌ من األلفاظ يف املجاالت املختلفة, وهي ميسورة دون مقابل لكل من يطرق األلوف
ٍإهنا بنوك املعلومات التي تنطوي عىل خمزون لغوي جاهز لالستعامل والدراسة. باهبا ّ. 

وختتص بعض هذه البنوك بمجال املصطلحات العلمية, فقد أنشئ يف 
ِاملعريب«املغرب ما يسمى  ْ يف اململكة » باسم«كام أنشئ يف جامعة حممد اخلامس, » ُ

َّالعربية السعودية, وأنشئ كذلك بنك أردين, وحققت جامعة الدول العربية  َ
 .َقاعدة بيانات يف مكتب التعريب يف الرباط

ٍالشك بأن اللغة العربية حتتاج إىل مرصد لغوي عريب علمي يلتقط 
سة, وذلك املستجدات يف املصطلحات ليقوم بتخزينها وفرزها وتقديمها للدرا

ًأسوة باللغة الربتغالية التي رفضت املصطلحات اإلنكليزية فأنشأت مرصدا  ً ُ
ّليقوم بتقديم األبدال وجعلها يف ترصف املرتمجني ِ. 

ّإن املرصد الذي نريد إنشاءه يف سورية سوف يكون يف لب النشاط املصطلحي, 
 .الشامل املتكاملُتفيد منه املراكز العربية, لنتعاون عىل إنجاز مرشوع التعريب 

ّوإن ندرة املرتمجني املتضلعني من اللغات األجنبية إىل جانب إتقاهنم للغة  ّ
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العربية, قد فتحت الباب أمام حماوالت للوصول إىل الرتمجة اآللية, وقد 
ٌاختصت هبا بعض املراكز العاملية, إال أهنا ترمجة مل تصل بعد إىل املستوى الذي 

ً ترمجة هنائية دون أن تتطلب تصحيحا برشياِّيمكنها من ترمجة النصوص ً ً. 
َّيف حياة البرش, ولذلك فإن كل ما يدخل » نظام األنظمة الرمزية«ّإن اللغة هي 

َلغتنا يصبح مستندا للمجتمع يف تضمينه رؤيته للعامل املحيط َفإن وصول تلك الروافد . ً ّ
 حقيقتها, لكي يكون له الفكرية إىل املجتمع يرتقي به إىل مستوى فهم احلداثة عىل

ًموقف انتقائي منها بدل أن يكون منجرفا وراء تقليد عنارصها مبهورا بظواهرها ُِ ِ ً َ ٌ. 
ُال وجود للغة خارج الزمان واملكان, فاملتكلم يطبعها بمعطياته الذاتية,  َ َ
ًليصبح قادرا عىل التعبري عام جيول يف خاطره من رواسب الثقافة املحيطة به 

ِّثرات متعددة, وهي تعرب عن نظرته لنفسه وللعامل من حولهواخلاضعة ملؤ َ ُ. 
َإن قيمة اللغة ال تكون يف داخلها ويف أنظمتها بل فيام يضعه مستعملوها  ّ

ٌوإن الفرص املتاحة لنا عن طريق املعلوماتية هي مفتاح ملستقبلنا, إذ إهنا . فيها ّ
ّتسمح بحضور فعال لإلنسان العريب يف ساحات الرصاع بني  الثقافات, وهي ٍ

ُمرتكز نافذ يف جمال تثبيت اهلوية, واحلفاظ عىل ثقافة تراثية تنري مستقبلنا يف عامل  ٍ ٍ ِ ٌ ٌ
 .ّرسيع التغري

ٌلقد عرفتم والشك أن حديثي اليوم عن احلاسوب واملعلوماتية مرتبط  ّ
ّبالعضو اجلديد الذي انتخبه جملس املجمع تقديرا لعمله يف هذا املجال, إذ إن  ً

ِأوضح لنا تطبيقات احلاسوب عىل اللغة العربية يف  ستاذ مروان البواب قداأل
ًنظر فيه إىل مجع املؤنث السامل وتشعباته, وبذلك فتح لنا آفاقا جديدة  بحث رائد ً

ِنأمل أن تكتمل وتثمر عىل يده ويد زمالئه ُ ُ. 
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 الرتاث العريب
  )∗(وأثره يف بناء املستقبل

  
َّ تفخر بتارخيها أن نرتنم بذكر ماضينا احلضاري يطيب لنا ككل أمة عريقة

 .ٍاملتميز, وأن نتغنّى بام أنجزه األوائل من نقالت نوعية يف جماالت الفكر والعلوم
ٍإن ما كان من تراكم معريف بعد فتح بالد الشام, وما رافقه من انفتاح عىل  ٍ

ية, قد ألزم ٍاحلضارات السابقة واملعارصة, وإرصار عىل نقل العلوم إىل العرب
َالفاحتني االنكباب عىل توضيح دقائق لغتهم لتكون قادرة عىل استيعاب العلوم, 

ًولذلك اعتمدوا دراسة حتليلية لقواعدها ومنطلقاهتا أساس ّ لتفهم ما حييط هبم من اً
إن هذا االنفتاح الفكري واللغوي قد أتاح للفاحتني . معطيات علمية وحضارية
َة مفرتضة إىل قمم حضارية أضحت اللغة العربية احلامل َالعرب االنتقال من بداو ٍ

 .َاملتميز هلا, تنرش العلوم يف أركان املعمورة, وذلك منذ القرن اإلسالمي األول
ّوقد أدى اتساع رقعة الدولة اإلسالمية إىل االرتقاء بمكانة اللغة العربية, إذ 

ُاستوعبت جممل إنتاج انتقلت من لغة خاصة بالعرب واملسلمني إىل لغة عاملية, ف
                                                           

امن مع اللغة العربية، م، مبناسبة افتتاح املؤمتر الث٩/١١/٢٠٠٩أُلقيت هذه الكلمة يف ) ∗(
 .»حنو رؤية معاصرة للتراث«بعنوان 
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َاحلضارات السابقة, وطورت ما فيه من منطلقات فكرية ومفاهيم حياتية بعد أن  ّ
ّأضفت عليه حلة براقة من البيان القرآين ً ّ ُ. 

ٌفقد تألق من دمشق عاصمة اخلالفة إشعاع معريف امتد إىل ختوم الصني, بعد  ِ ّ
ًأن غمر املرشق كله, مستقطب ٍباحثني من أعراق خمتلفة, ً نخبة من املفكرين والاَ
 كامل التكوين يكفي لتحقيق اً لغوياً وجهازاً ممتازًوجدوا يف اللغة العربية جماال

 .ّمقاصدهم يف متابعة العلوم والولوج إىل املقومات الفلسفية للفكر اإلنساين
ثم تلتها بغداد تتألق فيها العلوم وتستمر يف العطاء احلضاري, فبقيت 

 .موع أركان املسكونة عدة قرون, حتى قىض عليها الغزو املغويلإشعاعاهتا تنري جم
ُوكان أن انطلقت من األندلس ومضات زاخرة اقتنصتها أوربا الغارقة يف  ٌ
ٍترشذم وانكفاء عىل أوصاهلا املتقطعة بعد اهلجامت اجلرمانية من فندال وقوط,  ٍ

ت عىل تلك تلك اهلجامت التي نسفت قواعد النظام الروماين األثيل, وأسبل
ٍ جعلها متعطشة إىل منابع ثقافية جديدة, حتيي اً معرفياًاملاملك الناشئة ظالم َ ً ُ

ِاملعارف القديمة لتعرضها يف مناخ ثقايف جديد, هو بمثابة التنوير احلامل 
 .لفتوحات هامة يف مجيع جماالت الفكر

َّإن مثل هذا التقريظ واإلكبار ملقام ثقايف وحضاري رفيع كانت تتبو ٍ ُؤه أمتنا ِ
ٌيف ماضيها, يدغدغ لدينا نرجسيات تذكيها نظرة إىل واقع األمة يف هذا العرص  ٍ
ٌالذي تطغى فيه كشوف وإنجازات, ومنطلقات معرفية عاملية, عىل ما نحن فيه 

ُوهذا ما يلجئ بعضنا إىل االحتامء باألجماد السالفة, والتغنّي . ّمن مجود وتعطل
اركة يف بناء احلداثة التي يستند إليها مستقبل  من السعي إىل املشًهبا بدال
 .الشعوب
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ّإن ما حييط بنا من تشكيك يف مقدرة األمة العربية عىل أن حتتل بني الشعوب  ٍ
ٍاملكانة التي تليق بامضيها, وتتناسب مع ما حتمله من قيم رفيعة, يعرب عن واقع  ِّ َ

ُنحاول جتاهله مستسلمني إىل طوباوية خمادعة, وإىل إره َ اصات ساذجة عن قرب ُ
 . ّانطالق العرب إىل مشاركات فعالة يف بناء املستقبل

ليست الغاية من هذا املؤمتر أن نستذكر أجماد الثقافة العربية اإلسالمية 
ًالتارخيية, وال أن نحاول تأكيد ما يدين به الغرب هلا مستنَد َ  ملا وصلت إليه اُ

قيقة التي ال مناص من االعرتاف  لفكره الفلسفي, ذلك ألن احلاًعلومه, ومنطلق
ّ من تراثنا قد وصل إلينا عن طريق الغرب, حني ردت اً كبرياًهبا هي أن جزء ُ

ُبضاعتنا إلينا حمققة ومفرسة, وقد أبرز ما فيها من مسامهات كربى قدمها  ً َّ ُ ً َّ
ّاملسلمون يف بناء أس احلضارة العاملية, ومازالت تنسب إليهم ُ. 

ُ نريد أن ندخل أنفسنا يف حالة من االنفصام, حني ومن جهة أخرى, نحن ال
ننظر إىل موقعنا اهلاميش بني الثقافات احلديثة, ونأسف عىل اكتفائنا بدور املتلقني 

 .ًغري املنتجني, بعد أن كانت العلوم العربية رائدة يف جماالت الفكر اإلنساين
لغتنا مع ٍفنحن نعرتف بام يف ثقافتنا اليوم من تقصري سواء يف تطابق 

ّمتطلبات العلوم واحتياجات احلداثة, أو يف تبعيتنا ملنتجات الغرب, إال أن هذا  َِ َ
ّال يعني أننا هناب ما متثله العوملة اجلارفة من حتديات, فنستكني راضني بنصيبنا, 
َخاضعني حلتمية تلك املوجة العارمة التي حتاول إلغاء الثقافات وفرض ثقافة  َ

 اًحدة, بل نحن نبقى عىل إرصارنا يف التمسك بلغتنا عنوانًواحدة تعتمد لغة وا
 . ملستقبل أجيالنااًهلويتنا ومفتاح
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َإن هذا املؤمتر هيدف إىل إلقاء نظرة فاحصة عىل عدد من املجاالت التي 
ُمتيزت هبا احلضارة العربية اإلسالمية, لنستقيص املرتكزات التي بنيت عليها,  َّ

َونتعرف املسالك التي طرق َ ها أسالفنا وأوصلتهم إىل تشييد ذلك الرصح ّ
 .الفكري احلضاري الباهر

ّإن غايتنا هي الوصول إىل حتديد العنارص الفعالة التي يمكن اعتبارها 
َجمتمعة روافد تكاتفت فأطلقت ذلك املسار املعريف الذي انتهى إىل العلوم  َ ً

ِاحلديثة, سليلة تلك الكتلة الصلبة من املعارف والعلوم, ا ٌلتي محلتها لغة ِ
 .سيطرت عىل الفكر اإلنساين حتى القرن السادس عرش امليالدي

ٍوهنا البد من دحض افرتاءات مفادها أن احلضارة العربية اإلسالمية قد 
ّاعتمدت السيف, لتسود ذلك اجلزء الكبري من املرشق الذي تكونت منه دولة 

ُرة كان فيه السبق للعلوم اخلالفة العباسية, وحقيقة األمر أن انتشار تلك احلضا ْ
ُواملبادئ واألخالق عىل سيف الفاحتني, وهذا يفرس كيف استحوذت اللغات  ِّ َ ُ
ّاملجاورة كالرتكية والكردية والفارسية عىل عدد ال حيىص من األلفاظ العربية املعربة  ُ
ّعن األمور الفكرية املجردة يف العلوم واألحاسيس واملشاعر, كام يف املجاالت 

 . ًرية والتجارية, مؤكدة انتامءها إىل حضارة عاملية هي احلضارة العربية اإلسالميةاإلدا
َوقد بقيت اللغة العربية بطاقاهتا الفريدة احلامل املمتاز ملا كان يف احلضارات 

َالسابقة من علوم ومعارف حني متكنت من اإلحاطة بجميع املفهومات وهذا ما . ٍ
ً املوروثة, فحولوا علومَسمح للمسلمني االرتقاء بالعلوم  بسيطة كعلم احلساب اّ

ّاملأخوذ عن اهلند إىل العلوم الرياضية البحتة والتطبيقية كاجلرب واملقابلة, وحولوا 
َّعلم النجوم الذي خصه البابليون باستقراء طالع األفراد واملاملك إىل علم الفلك, 
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ًؤها مثبتة بحروف أجنبية ًفأطلقوا أسامء عربية عىل عدد كبري من النجوم بقيت أسام ُ
 .)∗(كالدابران والطري وبيت اجلوزاء وفم احلوت وغريها

ُإن النظرة األوىل إىل تراثنا تكشف لنا أن االنفتاح الفكري الذي بزغت تباشريه منذ 
ِدخول العرب بالد الشام واستقرار حكمهم فيها, هو الظاهرة التي حتتل مكان الصدارة 

َوالشك بأن القرآن الكريم كان املنطلق . بية اإلسالميةيف أس قيام احلضارة العر
ٍّاملرجعي يف تعامل العرب مع الثقافات األخرى, وذلك بام تتضمنه آياته من حث عىل  َ
ٍالتفكر واعتامد عىل العقل, وإحلاح عىل العدل والقسطاس, وتوضيح ملوقع اإلنسان يف  ٍ ٍ ّ

رآن الكريم تنهى عن التسلط والقهر, فإن تعاليم الق. ٍاخلليقة, وإكبار للعمل الصالح
َوحتث املؤمنني عىل املجادلة بالتي هي أحسن, وترجح احلوار بغية الوصول إىل احلقيقة,  ّ ّ

ّوبذلك تؤكد االعرتاف بوجود اآلخر, وحتث عىل التسامح معه َ . 
ّ هلم إىل االهتامم بالرتمجة, مؤكدين اًولقد كان هذا االنفتاح الفكري حافز

. القرآن لكل زمان ومكان, وللتعبري عن مجيع املوجودات واملفهوماتَصلوح لغة 
ًومل يكتف العرب برتمجة النصوص وإبقائها عىل حاهلا, بل إن الكندي مثال  كام يقول ِ

َّقد ترجم من كتب الفلسفة الكثري, وأوضح منها املشكل, وخلص «ابن أيب أصيبعة  َ َ
َّاملستصعب, وبسط العويص َ َ«. 

َ, فلنعد إىل تراثنا نغرتف منه العرب التي تعيد أمتنا إىل سابق هذا أوان اجلد ِ ْ ُ
ًمتيزها خمترب َ للثقافات, وبؤرة تصهر فيها التيارات املعرفية املتالطمة, التي تسعى اُّ ُ ً

 .اليوم إىل االستئثار بوضع قواعد مستقبل البرشية مجعاء

                                                           
)∗( Fomalhout- Betelgeuse- Altair- Aldebaran  
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ليلية تقييمية, نروز ًإن النظرة املعارصة إىل تراثنا البد هلا أن تكون نظرة حت
ٍفيها املنجزات بمقاييس ما أعطتنا األجيال من خربات ومستندات إلصدار  ِ

 .األحكام عىل احلقائق, بعد فرزها عن األوهام
ٌفإذا أردنا أن نصنف العنارص التي كان هلا وقع حقيقي يف تكوين الفكر 

َ عدم االلتزام فحرية الفكر تعني. املؤسس حلضارتنا, نجد أن احلرية يف طليعتها
َبالنصوص كام وردت, بل هي تعتمد روز حمتوياهتا, واستبطان املنتقى منها,  َ
ُليمكن إعادة إخراجه وقد أضيفت إليه عنارص جديدة هي خالصة التحليل  ٌ ُ ُ

 .العقالين املبني عىل املخزون الثقايف للقارئ
ٍفهكذا يفرس بروز تصنيف للعلوم عند كل من الفارايب والكندي  َّ ٍمطور عن ُ َّ

 .أطروحات أرسطو, ليتطابق مع معطيات العرص
ُثم إذا أضفنا إىل حرية الفكر حرية النقاش, وبخاصة النقاش العلني يف أمور  َ
ٌحمددة للتعبري عن آراء متضاربة يف خمتلف املجاالت, عرفنا كيف ظهرت منطلقات  ٍ

ٍفكرية مستقلة تفتح أبواب النقاش واسعة, وقد أنتجت حركات فك َ ًرية كحركة ً
املعتزلة وإخوان الصفا, ولو أهنا انتهت إىل تدخل السلطة للحد من تلك احلريات, 

فقد سجل التاريخ إقصاء املعتزلة, . ِوفرض وجهات النظر التي ختدم مصالح الدولة
 .ه٥٠٣َوإحراق كتاب إحياء علوم الدين لإلمام الغزايل من قبل ابن تاشفني عام 

لفكرية مع حرية احلركة, أي حرية الَرتحال وقد تكاملت هذه احلرية ا
ِواالنتقال ضمن أرجاء دولة ال حدود فيها تفصل بني أجزاء كثرية االختالف من  ٍ
ّحيث األعراق واللغات, وهذا ما أورثنا أدب الرحالة من أمثال ابن جبري وابن  َ ُ

 .تبطوطة, وهو أدب يشكل نقطة االنطالق لعلم حديث هو علم األقوام أي األثنيا



  

 ١٤٧

ٌويكفي أن نقول إن هذه احلريات هي اليوم هدف من أهداف الدول 
ًاملتحرضة, تدخلها يف نصوصها جاعلة حرية انتقال األفكار واألفراد والسلع 

ٍهذا وهناك عنرص ثان جيب توضيح قيمته يف نشأة .  لالرتقاء باملجتمعاتاًمفتاح ٌ
لعقالنية معظم احلركات فقد سادت التيارات ا. ُحضارتنا هو االعتامد عىل العقل

. الفكرية يف تراثنا منذ اعتامد فكر أرسطو وهو مفتاح احلركة العلمية عند العرب
ًفقد كان املسار العقالين هو املستند ملا وصلوا إليه يف العلوم تصنيف , ثم اً وتطويراَ

ِ عىل التجارب الدقيقة اخلاضعة للشك حتى إجياد الربهان الدامغ اً مبنياًإبداع
 .ِؤكد لصحة النتائج, كام يتبني من دراسة جتارب جابر بن حيان وابن اهليثمامل

ّولقد ساعد منطق أرسطو عىل التخلص من الغنوصية أي العرفان, تلك 
ُاملعرفة ذات املصدر اإلهلي املزعوم, التي تدخل إىل أذهان تابعيها وال حتتاج إىل  َ ِ

ُت حملها معرفة تبنى عىل مسار ّوقد حل. ٍحماكمة عقلية إلقرار ما تفرضه كحقائق ٌ
عقيل يوصل إىل حتديد حقيقة اليشء بعد إجياد الربهان املؤكد لتلك احلقيقة 

 .باالستناد إىل القياس املنطقي
ّومن العنارص اهلامة التي تتبني من دراسة الرتاث ما كان للعلامء املسلمني 

ّ مكنتهم من َفإن منطلقاهتم املوسوعية. من خلفية ثقافية متعددة املصادر
استيعاب خمتلف العلوم التي ال ارتباط بينها سوى االلتزام بالقواعد الفكرية, 
ِاملؤسسة عىل قيمة الكلمة يف التعبري عن العالقة بني اللفظ واملعنى, وذلك من  َّ
ِأجل الوصول إىل الفهم الناتج عن ترابط عقالين بني العنارص املعروضة, اآلتية من  ٍ

َحقول ومصادر مت فقد مجع معظمهم بني الطب والفلسفة وعلوم اللغة . ٍعددةٍ
والعلوم الدقيقة, كعلم احليوان وعلم النبات, وكانت هلم إبداعات يف أكثر هذه 



  
  

 ١٤٨

ٍوبذلك مل يكونوا خاضعني لقيود فكرية حتدد مسعاهم ضمن ساحة علمية . العلوم
تاجات تعينهم ٍواحدة خيتصون هبا دون غريها, وهذا ما حيرمهم من مقارنات واستن

َويكفي أن نذكر الرازي وابن سينا وغريهم . عىل بلوغ مقصدهم يف العلم املدروس َ
 .اً يف ممارستهم لعلوم عديدة يف آن معاً عالياًممن بلغوا شأو

ٍإن ما ذكرناه من عنارص هامة كانت من مقومات تطور تراثنا يقودنا إىل  َ
ٌتراث مل نصل بعد إىل سرب أبعاد ًحتديد ما نسميه نظرة عرصية إىل تراثنا, وهو 

 .ِمجيع أغواره واإلملام بام فيه من كنوز
 لدراسة علمية حديثة إلنجازاته احلضارية اًإهنا نظرة تعتمد االعتزاز به منطلق

ٌوهي نظرة عميقة تتطلب منا قبل . والثقافية التي مازالت تثري إعجاب املفكرين
ًكل يشء أن نفهم أنفسنا محلة هلذا اإلر َ ث النفيس, حتى نتمكن من الوصول إىل َ

ًمعرفة الروابط والتقاطعات بني مؤلفات شملت مساحات واسعة من املعرفة  ٍ
البرشية خالل عدة قرون, لعلنا نستطيع توضيح الروافد واملصادر التي استبطنها 

 .أولئك املؤلفون, فأخرجوها بصيغة ناضجة أقرت بقيمتها األجيال
ٍ من مقابلة وضعنا الثقايف, يف مواجهة مفتوحة وإننا نفيد يف هذا الصدد

ٍلعوملة جارفة حاملة لعلوم حديثة متسارعة, بوضع أسالفنا يف مواجهة ركام من  ٍ ِ
ًحضارات أصاهبا اجلمود, فبقيت حبيسة الكتب واملخطوطات, مكتوبة بلغات 

 .ال يعرفها إال القلة, فلجؤوا إىل الرتمجة للولوج إىل خفاياها
ً مدى سنوات قليلة حضارة تفي باحتياجات األمة, إذ أرسع وقد أنتجوا يف

 ,ه٧٢املعامريون العرب إىل إنجاز معامري فريد بإقامة قبة الصخرة يف بيت املقدس عام 
ثم أنجز الوليد بن عبد امللك بناء املسجد األموي يف دمشق قبل هناية القرن 
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معامري عريب غري األول للهجرة وقد بقي هذان الرصحان شاهدين عىل إبداع 
 .منقول عن سابقات معامرية يف املنطقة

َإن النظرة العميقة التحليلية التي نريد تسليطها عىل ما يف تراثنا من نصوص 
ّبالفهم القبيل«ٌ هي نظرة تتطلب ما يسميه هيدغر وأوابد, ْ  وهو يرى فيه الوسيلة »َ

 .الوحيدة لفهم العامل
 عليه ما لديه من زاد معريف, وقد ال يكون ُذلك أن القارئ ألي نص البد أن يسقط

ًهذا اإلسقاط متفقا متاما مع ما أراده كاتب النص من املعاين وهذا اإلسقاط ينتهي إىل . ً
 .ٍإغناء املخزون املعريف للقارئ وإىل إضفاء إضاءة جديدة عىل النص املدروس

يقة ُإن الفهم الناتج عن هذا التفاعل قد يوصف بأنه تأوييل, وهو يف حق
ٌاألمر حماولة للوصول إىل إدراك حقيقي ملحتوى النص, عن طريق الكشف عن 
دالالت مطموسة, وبذور معرفية مغروسة, وهذا ما يساعد عىل إطالق ما هو 

وهو أسلوب يفتح مغالق الرتاث واآلثار, ويثري «. مكبوت أو مسكوت عنه
 اًاآلفاق انصهارمتاهات األفكار يف الوصول إىل احلقائق, وهو يعتمد انصهار 

َ وهو يمثل كذلك البعد )١(» يعتمد اللغة للهروب من سجن اللغةاًتارخيي
َالتفسريي للفهم وليس جمرد الفهم التعبريي, ويوصلنا إىل سياقات لالتفاق مع 

 .الرتاث, وبلورة األجوبة عن األسئلة املطروحة
 وهذا ما ٍنحن نعيش يف عامل مفتوح لألفكار والثقافات العابرة للقارات,

ْجعل ذاتيتنا الثقافية متعددة الوجيهات كاجلوهر املصقول يتألق بفضل ما حيتبسه  َ ُ َ

                                                           

 ٢٠٠٣ دار النهضة العربية بريوت ١٣مدخل إىل اهلرمنوطيقا ص:  عادل مصطفى)١(
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 إال اًمن النور, ويعكس الباقي يف مجيع االجتاهات, فال يكون الفهم لرتاثنا عميق
ٍّباالستناد إىل فهم حقيقي لعاملنا, مبني عىل خمزوننا املعريف التارخيي ييضء لنا ما 

ليس املقصود أن نفهم الرتاث بحد ذاته, .  احلقائق والرموز واملعاينيف تراثنا من
بل أن نستفيد من الرتاث يف جماالت التساؤل والتجاوب, لنصل إىل التالؤم مع 

 .الوضع الراهن دون التنكر للقيم واملعايري التي يتميز هبا تراثنا
 تراثنا من ٍولذلك فإن نظرتنا املعارصة ال تكتفي بإضافة حاشية عىل ما يف

ٍاحلوايش, وال بالتحقق مما بني املخطوطات من فروق بسيطة أو اختالف يف  ٍ ّ
األسناد, بل إهنا حتاول الدخول إىل جوهر النصوص, آخذة بعني االعتبار املناخ 

 ملناخ احلداثة الساعي إىل توحيد األذواق وتنميط الفكر بام ًالثقايف التارخيي مقابال
 .قوى السياسية الداعمة لهيتفق مع تسلط السوق وال

 وليس يف »ال اجتهاد مع وجود النص«َإن هذا املسار الفكري يرفض مقولة 
ّذلك أي مترد إنام هو مسار ينأى بنفسه عن االنغراس يف املايض, ويرص عىل  ّ
استثامر املواهب العقلية لالستدالل عىل ما يف هذه النصوص وهذه املناهج من 

 .الفكرية املعارصةَفوائد تناسب احتياجاتنا 
ّ كام عرفها ميشيل فوكو, »عرفيةحفريات م«واملنهج املطلوب هو إجراء 

إللقاء نظرة فاحصة ناقدة عىل حمتوى النصوص الرتاثية, لكشف ما فيها من 
ّتقاطعات وارتباطات, وتراكب وتناص وإسقاطات, لعلنا نصل إىل استخراج  ٍ

 الختالف السؤال الذي نطرحه اًمفهومات مل يكشفها املراجعون األوائل, نظر
اليوم متأثرين بذاتيتنا وبمشكالتنا املعارصة, ومزودين بمخزون ثقايف مل يتمتع 

 .بمثله الدارسون السابقون
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ُفإنه يف مقدورنا اليوم حتليل اآلليات اللغوية والبالغية واملنطقية التي 
 .ُاستعملت يف حتصيل الرؤية العلمية التي وصلت إلينا

ا إىل ذلك مؤلفات منهجية ظهرت يف القرن الثامن اهلجري وقد سبقتن
كام » سلك بالعربية سبيل الفقه«للسيوطي الذي » األشباه والنظائر«وأمهها 
ٍذلك أنه نظر إىل ما تضمنته التفاسري من تصنيف ملا ورد يف القرآن من . يقول

عة عرش  قد فرس لفظة اهلدى عىل سبًتشبيه اليشء بنظريه, إذ إن البلخي مثال
 هلذا التصنيف من جمال التفاسري إىل البحوث ً فكان كتاب السيوطي نقال)١(اًوجه

 .العقلية والنحوية واللغوية
وكذلك فقد تساءل التوحيدي عن أسباب طلب اإلنسان لألشباه واألمثال 

ُإن األمثال إنام ترضب فيام «:  بقوله)٢(فيام يسمعه ويقوله ويرتئيه, فأجابه مسكويه
ُكه احلواس مما تدركه, والسبب يف ذلك أنسنا باحلواس وإلفنا هلا منذ أول ال تدر ُ ُ

 .»كوهنا, وألهنا مبادئ علومنا ومنها نرتقي إىل غريها
هبذه النظرة املبنية عىل القياس التفسريي, والتي مزجت يف املايض بني علمي 

ٍالفقه والنحو, يمكن الوصول إىل توضيح وجود قوانني عامة يف اللغة  كام يف َ
ِّاكتساب املعرفة, وإن اإلحالة عىل احلس, واالنتقال من املجرد إىل احليس جعلت  ّ َ
األمر أقرب إىل عمل املتكلمني منها إىل علل املتفقهني, وهو املنهج الذي سلكه 

 .السيوطي يف كتاب األشباه والنظائر

                                                           

 .األشباه والنظائر يف القرآن الكريمه ١٥٠ مقاتل بن سليامن البلخي ت)١(

 .٢٤٠اهلوامل والشوامل صه ٤٢١ مسكويه ت)٢(
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يس َولذلك فإنه ال جيوز هلذه احلفريات املعرفية أن تكون ذات هدف تدري
ّعميل, بل جيب أن تبقى صافية حتث عىل إعادة النظر يف القناعات الثابتة, وتفتح  ُ َ

 جديدة تدخل منها اآلليات املعرفية احلديثة الستخراج ما يف النصوص اًأبواب
ٍاملجمدة من حقائق تعرضت بعد تسطريها إىل مقاربات وتعليالت ترتبط  ّ َّ

 .بالتطور التارخيي للمعرفة
 .رية عىل املجاالت التي جيدر بنا أن نوليها هذا النوع من االهتاممهناك أمثلة كث

ّ ذلك الرواج املنقطع النظري الذي يلقاه التصوف ًإذ كيف نفرس مثال َ
اإلسالمي يف األدب العاملي للتمييز بني احللول ووحدة الوجود, كالدراسة التي 

لنواحي , إن هذه ا»وحدة الوجود الرشقي«قام هبا هيغل يف حديثه عن 
ٍواملنطلقات الصوفية حتتاج إىل توضيح, وفهم جديد من قبل أصحاب اللغة التي 
ُكتبت فيها مؤلفات ابن عريب وشعر احلالج وابن الفارض وجالل الدين 
ّالرومي, وكل ذلك يف مسعى جدي إلخراج مفهوم الصوفية من املامرسات  ًِّ

 .الشعبية التي ابتعدت به عن منطلقاته األصلية
ستوى الفهم اللغوي الذي يصل إليه أبناء اللغة يف عرصنا احلارض بعد فإن م

االطالع عىل الدراسات اللغوية الرتاثية, هو املرتكز الذي يبنى عليه فهم جديد 
البن عريب, وما فيها من تأويالت بعيدة » فصوص احلكم«للنصوص الصوفية كـ

 . هو معروف باملسار العقالين كاماًأقرها ابن رشد, عىل كونه ملتزم
َوالبد أن نذكر يف هذا املضامر نفوذ التأثري الصويف إىل أعامل الفيلسوف 
األملاين غوته يف القرن الثامن عرش, فقد ذكر أسامء اهللا احلسنى يف قصائده, تلك 

م يف كتابه ١٢٩٠األسامء التي كان أدخلها الفيلسوف اإلسباين ريمون لول عام 
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ومازالت أعامل ابن عريب تثري .  عىل وفاة ابن عريبًعن احلب بعد مرور مخسني عاما
ًاهتامما كبريا يف الغرب, فقد وصف هنري كوربان ّختيل « صوفية ابن عريب بأهنا )١(ً

ً, وأصبحت أعامل ابن عريب حتتل عددا من الندوات واملؤمترات, وهذا ما »ّخالق
 نصل إىل فهم جديد يدعو مثقفينا إىل إلقاء نظرة معارصة عىل نصوص ابن عريب, لعلنا

ٍملا فيها من رموز, وإغامض مقصود, وتفريق بني الوجود والشهود, وتأويل مفتوح ٍ. 
وهناك جمال آخر قد تكشفه لنا هذه احلفريات املعرفية وهو وجود نزعة 

 يف مراجعته )٢(ّإنسانية عند كتاب القرن الرابع اهلجري كام وصفها حممد أركون
إهنا النـزعة التي ظهرت بعد أن أدان ابن قتيبة يف . ملؤلفات التوحيدي ومسكويه

القرن الثالث ما كان ألرسطو والفلسفة اإلغريقية من تأثري يف الفكر اإلسالمي, 
 .»أدب الكاتب«يبعده عن احلقائق اإلنسانية, وذلك يف كتابه 

ُوقد برزت هذه النـزعة اإلنسانية, أي االهتامم بكل ما خيص حياة اإلنسان 
 عن التصلب العقائدي, مع اإلرصار عىل إعطاء القيم اًالعملية بعيدالفكرية و

اإلنسانية مكان الصدارة, يف مؤلفات التوحيدي واجلاحظ ومسكويه وابن 
 .العميد وغريهم

ُهذا منطلق جيب السعي إىل تأكيد وجوده يف مؤلفات أخرى صنِّفت بعد  ُ
ات األوربية يف هذا املضامر, ْالقرن الرابع, لنظهر سبق الفكر اإلسالمي عىل املنطلق

تلك التي متثلت يف شخص إراسموس يف القرن السادس عرش, وبلغت قمتها يف 
 .أعامل املوسوعيني الفرنسيني ديدرو وداالمبري وغريمها يف القرن الثامن عرش

                                                           
)١( Henri Corbin  L'imagination  créatrice  Paris ١٩٧٥  P١٩  

 ٢٠٠١الساقي ) ترمجة هاشم صالح( معارك من أجل األلسنة حممد أركون )٢(
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ويف أية حال, أظهرت دراسات حديثة لشوقي ضيف وبالشري وإحسان 
ة اليونانية التي كان يمثلها الفارايب, وهو عباس مدى تأثر شعر املتنبي بالفلسف

ٌمعارص للمتنبي, وقد تكشف دراسات جديدة مدى استمرار تأثري الفلسفة 
 .اليونانية يف الفكر اإلسالمي بعد تلك احلقبة

وكذلك فإن فلسفة ابن رشد تتطلب دراسات جديدة, فهو الذي حاول 
ً إحلادية, وبني الدين, التوفيق بني الفلسفة األرسطية, التي عدها الكثريون ّ

َّحق واحلق ال يضاد احلق بل يوافقه ويشهد له«فكالمها عند ابن رشد  ٌُّ فقد . »ُ
َتتيح الدراسات احلديثة الوصول إىل حتديد ما هو يف أصل ما ترمجه ابن رشد من 
ٌكتب أرسطو, وما هو اجتهاد وتوضيح ورشح أضافه ابن رشد, وذلك باالعتامد  ٌ ٌ

ّعرفية احلديثة التي ترص عىل أمهية السياقات التارخيية لكل نص, عىل اآلليات امل ُ
ٍوهذا ما يؤكد وجود عالقة تفاعل جديد بني النص وقارئه, وبذلك يصبح القارئ  ِ َ

 لفهم جديد للنص املقروء, بعد أن يكشف ما حتمله الكلامت التي تؤلف اًمنتج
وربية بدراسة مستفيضة ملا وقد قامت األكاديميات األ. َالنص من املعاين والشحنات

 يسمونه ابن رشد الالتيني ولكن أين الدراسات العربية عن ابن رشد العريب?
) م١١٨٥ت(َولنا أن نضيف يف هذا الصدد املوقع املتميز الذي حيتله ابن طفيل 

ِ من توضيح لطاقات اإلنسان يف »حي بن يقظان«يف جمال الفلسفة, ملا يمثله كتابه  ٍ
َ قدراته الذاتية غري املرتبطة اًة اخلالق, وفهم الكون, معتمدالوصول إىل معرف َ ِ

ًبوجوده يف جمتمع حمدد, وهو كتاب ترجم إىل الفرنسية يف القرن الثامن عرش متسق ُ  اٍ
مع النـزعة اإلنسانية األوربية يف أوجها, وذلك يف مسعاها إىل إعالء قيمة اإلنسان 

 .الفرد يف أي جمتمعواالعتزاز بطاقاته الفكرية وتأكيد أمهية 
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فإن كتاب ابن طفيل يستحق دراسة عرصية تستخرج منه املرتكزات الفلسفية 
 اًالتي اعتمدها ابن طفيل بقراءة جديدة, تستحرض املناخ الثقايف الذي كان سائد

 .ٌّوقد أورد كل من لوك وهوبز وكانط ما أخذوه عن ابن طفيل. عند تأليفه
ٍ لب تراثنا الثقايف قد تعيدنا إىل فهم إن مثل هذه الدراسات املوجهة إىل ّ

 يف القصة والشعر اًجديد ملا نسميه اليوم األدب, لنقول بأن األدب ليس حمصور
َوالرواية واملرسح كام هو يف عرصنا, بل إن األدب يتضمن جمموعة املعارف 
َاملتوفرة يف عرص معني, وهو حامل هلموم اإلنسان ولتوقه إىل املعرفة, أو كام  ٌ

ُاألخذ من «هو  إن األدب »أدب الكاتب«يف كتابه ) ه٢٧٦ت(ول ابن قتيبة يق
ٌ, بل هو كاحلياة متداخل مع العلوم ً مستقالافاألدب ليس فنً. »كل علم بطرف

ُاإلنسانية كالتاريخ وعلم اإلنسان وعلم االجتامع, وهذا ما جيعل األدب يربز 
ًصورة كاملة لكل عرص, نظرا ألن األحداث تتخذ مع ِ ًاين خمتلفة للمالحظني ً
فإن لكل نص سياقاته . والدارسني يف سياقات تارخيية خمتلفة كام يقول هابرماس

التي جيب علينا أال هنملها يف قراءاتنا, بحيث تنتهي دراستنا إىل إنتاج مفهوم 
ًإهنا عالقة تعتمد حصيلة ثقافية واجتامعية . جديد يف عالقة تبادلية مع النصوص

جهة احلصيلة الثقافية التي يتضمنَّها النص, آخذين بعني االعتبار معارصة, يف موا
 .ٍما طرأ عىل اللغة من تطور خالل املدة املنقضية بني كاتب النص وقارئ النص

إن ما قصدناه من إلقاء نظرة معارصة عىل تراثنا هو التجاوب مع الرتاث 
ِواالنفتاح عىل حقائقه ورموزه ومعانيه, وإجياد سياقات اال ُ تفاق والتوافق بام ُ

َيوصلنا إىل بلورة أجوبة وحلول ملشكالتنا الثقافية, بعد أن نكشف عنارص النُّسغ  َ
 .َالذي كان يرتوي منه هذا الرتاث, ونحلل روافده ومنطلقاته
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ًإهنا نظرة خترج الرتاث من توزع انتقائي جعله حكر ُّ  عىل بعض اُ
لعاملني يف حقول الفكر, االختصاصات املحددة, لنعيده إىل متناول مجيع ا

 عىل مجيع املجاالت اإلنسانية, بعد استبعاد القوالب اًبحيث يكون مفتوح
ٍالفكرية اجلامدة واألنامط املتحجرة, يف سعي حثيث لدرء أخطار العوملة 

 .وتأثريات حضارة السوق, بغية استعادة ذاتيتنا عن طريق فهم ثقافتنا
ً تعتمد نظرة تبجيلية إلرث زاخر إن جهودنا للحفاظ عىل حيوية تراثنا ال

ًبالعطاء ومرصع بالقيم النبيلة, بل إن مسعانا يعتمد فهام  عىل استخراج ما اً مبنيٍ
فيه من خفايا مل تصل إليها الدراسات املدرسية, لعلنا نفتح مغالق هذا الرتاث بام 

 .يتيح لنا رفع راية تلك احلضارة, التي مازالت جذور أصالتها مورقة
ًافتنا لن يكون هلا سيادة حقيقية إال حني تكون مستقلة غري مقيدة, حاملة وإن ثق ًَ ٌ

َلتساؤالت حياتية تعطيها صدقية نستطيع اعتامدها يف نظرتنا إىل املستقبل, لتأكيد  ْ ِ
 .ٍ مستندين إىل ما يف ذاتيتنا الثقافية من قيم ومعايري إنسانيةاًوجودنا أحرار

ً بأسوار متنع التبحر يف حقائقه, ليبقى أسريإنه مسار حيول دون إحاطة تراثنا ُّ  اٍ
 .ملفهوم تارخيي جامد

 نحن ال نريد أن نبقى يف األمس
 وال نستطيع أن نكون يف الغد

َحقيقة أمرنا أننا يف واقع يتفهم األمس ليبني الغد ٍ.  
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 )∗(الـذاتـية الـثقـافيـة
 

ٌاملرتامية توترات تطل األلفية الثالثة عىل عامل حمموم تتفجر يف أرجائه 
ٌورصاعات تنتهي إىل إشعال حروب ال نفهم منها سوى أهنا نزاعات بني أقوام  ٍ

 فإذا هبا يف التحليل ,ٌمتجاورة, ظاهرها خالف حدودي أو رصاع عىل السلطة
ًاألخري ال خترج عن كوهنا حماوالت التميز الثقايف أن يفرض نفسه معيار َ ِ ّ  لكل ما اُ

 .حلهاِخيص حياة الشعوب ومصا
وهكذا فقد رأينا ذلك االقتتال الرهيب بني اهلوتو والتوتيس, وبني 

 وبني األفغان والطاجيك, ,األريرتيني واألحباش, وبني التاميل والسنحاليني
 .وما شهدناه يف السودان

َهذه املآيس إنام تشكل الظاهرة املريضة ملحاوالت الشعوب االنتصار  َ
ُي ختتار سلوكه األقوام البدائيةُلذاتيتها, وهي السبيل الوعر الذ  أو من هم يف ,َ

ِحكمها, لتأكيد خصوصيتها ولتحديد موقعها يف عامل تتسارع فيه التبدالت  ِ
َإذ إهنا وجدت نفسها غارقة يف حتديات ال قدرة هلا عىل الوقوف أمامها . الكونية ً َ

                                                           

 .م١٢/٥/٢٠٠٤ُحمارضة ألقيت يف جممع اللغة العربية بتاريخ ) ∗(
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ننا اليوم إال أ. ِأو االستفادة منها, يف أي حماولة للتطابق مع الواقع املفروض
َنواجه كذلك النوع األخطر من هذه التحديات ً متمثلة بجربوت قوى عظمى ,َ ً

ِتسعى بجميع الوسائل القرسية إىل فرض مفاهيمها ومعايريها عىل العامل بأرسه, 
ُتارة عن طريق عقوبات تفرضها َ وتارة بالقوة العسكرية السافرة, غري عابئة بام ,ً ً

ِقيم وتقاليد ال حتاول أن تصل إىل تفهمهاٍللثقافات األخرى من خصوصية و ّ َ ٍ. 
ُإن العامل الذي اختزلت مسافاته بتلك التطورات الرسيعة املتالحقة يف جمال  َ

َ والذي تتوىل فيه السواتل اجلائلة يف الفضاء مهمة إيصال آخر األخبار ,االتصاالت ُ
 لعدوان ثقايف اًحٌوأدق املعلومات إىل أبعد أصقاع املعمورة, هو عامل أصبح بذلك مرس

ٍ ينفذ إىل أعمق زوايا الوعي والتلقي, ليوحي بنموذج ثقايف فتان واحد ال ,سافر مستمر ٍ َ
ِنجاة للبرشية إال باالنخراط يف منظومته الفكرية وإعالء رموزه وترشب مفاهيمه ّ ِ. 

َلذلك جتد الشعوب نفسها يف حرية من أمرها حتاول أن تلتقط أنفاسها أمام  َُ
ٍمد غامر ً, بل طوفان جيعل الفكر متحريا يف تقويم أسسه ومنطلقاتهٍّ ذلك . ٍ

ّالطوفان يتناول أهم القيم املتعارف عليها يف كل جمتمع, ليشكك يف مكانتها  ِ َ
ٍوجيعلها يف تناقض رصيح مع ما يقوم عليه ذلك النموذج الثقايف الفتان حتى . َ

ِينتهي ذلك التناقض إىل ترسيع التآكل يف تلك القيم, ُ ُ وإىل اضمحالل العمد التي َ ِ
ُتستند إليها اهلياكل املجتمعية املغايرة لذلك النموذج ُ ُ. 

 :الغزو الثقايف
ٍ الثقايف الغامر ال ينحرص تأثريه يف شعب دون غريه, فقد غزا َّ املدالشك بأن َ

َ كل ما يعرتض طريقه لريتطم بسد اً جمتاز, من أوربااًمعظم املجتمعات بادئ َ
ً وقد أخذ ينفذ من خالله ولو أنه مل يستطع اخرتاقه كليالصني العظيم,  .اَ
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نحن ال نتعرض يف هذا احلديث إىل الثقافة الغربية األوربية, التي أصبحت 
اليوم يف موقع املدافع عن نفسها جتاه ما يصدر عن الثقافة األمريكية التي حتاول 

 .أن تفرض هيمنتها عىل العامل بأرسه
ِ كام تعاملنا معها يف حلتها احلديثة منذ القرن الثامن ,بيةفالثقافة الغربية األور َّ ُ

ُ مل تكن سوى ثقافة متتد جذورها وتستند قيمها إىل حضارات عاملنا ,عرش ٍ
 , ويف بالد الشام,القديم, أي تلك الثقافات التي نشأت عىل ضفاف النيل

غريقية إىل ُ وقد محلها العرب مع ما محلوه من الثقافة اإل,والبالد بني النهرين
وهذه الثقافة يف حقيقتها اليوم ليست إال نتيجة ذلك . أوربا الغارقة يف دياجريها

 ً إلينا بعد الثورة الصناعية يف أوربا حامالّ وارتد,التثاقف الذي بدأ من األندلس
ّالكشوفات العلمية وتطبيقاهتا العملية, وأتم  مسريته نحو ما نراه اليوم من ِ

 . وجه العاملّتقانات عالية غريت
َ الثقافة األوربية احلديثة نفسها أصبحت تشعر باخلطر الذي هإال أن هذ َ َ

ِيمثله اتساع رقعة نفوذ ذلك النموذج الثقايف الفتان ُ َ الذي يسلك املقروء ,ّ ُ
َواملسموع واملرئي ليهامجها يف عقر دارها ُ ََّ. 

ٌولذلك فهناك بوادر دامغة مؤكدة عىل وجود منعكسات دفاعي َّ ٌ ٍة عند ُ
 .الثقافات العريقة يف أوربا

ُفقد رأينا فرنسا تصدر القوانني التي جترب املحطات الفضائية عىل تقنني عدد  ُ
ًما تعرضه من األفالم األمريكية بحيث ال يتجاوز نسبة معينة, ورأينا بلدية 

). ِالشانزلزه(باريس حتاول إقصاء مطاعم ماكدونالد عن أفخم شوارعها 
علامء األملان إىل تقديم أبحاثهم باللغة اإلنكليزية السائدة يف ُوكذلك يضطر ال
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املؤمترات الدولية, إال أهنم يلتزمون مقابل ذلك بنرشها يف املجالت العلمية 
َ أفال يمثل ذلك كله وعي تلك الثقافات لعظم األملانية قبل املجالت األمريكية, َ ُّ
 ُما تتعرض له من ضغوط ثقافية?

ً عريقة كهذه حتاول أن تثبت قواعدها تارة باالنكفاء عىل ٌفإذا كانت ثقافات َ
الذات كام هي احلال يف الثقافة الصينية, وتارة بالتعصب املتطرف, أو بأي وسيلة 
ِأخرى بغرض اإلفالت من ذلك التسلل إىل قواعدها الثقافية, فام ذلك إال ألهنا  ِ

وى العظمى ُ هو قطب الق,ًوجدت نفسها منجذبة للدوران حول قطب واحد
ّاملتحكمة بامليادين العسكرية واالقتصادية, األمر الذي يعرض كياناهتا الثقافية  ّ

ٍللخطر وهيدد حريتها يف أمور كثرية َوهذا ما يفرس احلامس الذي تبديه الدول . ُ ّ
 . يف وجه تلك اهليمنةاًاألوربية يف اجتاهها نحو وحدة أوربية لعلها تكون سياج

ٍلتي أدخلت الشكوك إىل نفوسنا يف أمور جوهرية تتعلق ُإهنا موجة العوملة ا َ
َبثقافتنا, أمام الطروحات الصادرة عن ثقافة تدعي العاملية وتزدري الثقافات  ّ

ٍفإذا كان ظاهر مفهوم العوملة هو االنفتاح العريض عىل ثقافة حتمل . األخرى ُ ِ
َمقومات اقتصادية تستطيع أن توصل الرفاه إىل األفراد يف أ َ ِ ً ِقىص أرجاء املعمورة, ٍ

ُفإن اهلدف احلقيقي ملثل هذا االنفتاح هو إدماج الثقافات األخرى يف القوالب  َّ َ
ٍاجلاهزة التي تعرضها تلك الثقافة الفائقة, ليسري العامل بأرسه عىل أنامط ثقافية  ٍ ُ ُ ُ ُ

َواحدة بام خيدم مصاحلها وسيطرهتا َ. 
ِوليست العوملة سوى الوجه اجلديد للحداثة ِ ُ الغربية التي هبت رياحها عىل ُ َّ

ِ لتصل إىل أوج زمخها املتعاظم يف ,عاملنا العريب يف مطلع القرن التاسع عرش
ُوقد كان لوطأة هذه احلداثة أثر بالغ األمهية . النصف الثاين من القرن العرشين ٌ
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ِيف نظرة جمتمعاتنا إىل مستقبلها عن طريق االستفادة من معطيات تلك احلداثة ِِ, 
 .هذا ما أدى إىل بروز خيارات متباينة يف كيفية التعامل مع احلداثةو

ُفمن قائل برفض احلداثة ألهنا مدمرة للهوية الثقافية, إذ ال يمكن األخذ هبا إال  ِ ٍ
ِمجلة وليس تفصيال, وكأهنا كتلة صلبة مرتاصة من األفكار واألساليب, ال تناقش  ٌ ٌ ً ً

 . برصف النظر عن حقيقتها الثقافية,تُصالحيتها للتطبيق عىل مجيع املجتمعا
ِومن قائل بإمكان اختصار وقع احلداثة بالسيطرة عىل التكنولوجيا وما يلزم  ٍ

ِ أن مفتاح التطور يف اًهلا من املعارف, دون االلتفات إىل خلفيتها الثقافية, معترب
ِعامل اليوم هو حركة علمية جمردة من كل مؤثر ثقايف ويمكن إنشاء مثيلت ُ ّ ٌ ها يف أي ٌٌ

ِبقعة من العامل دون املساس باحلقائق املجتمعية والثقافية املتباينة ٍ. 
ً من هذين اخليارين ينكر حقيقة مل تعد خافية عىل أحد وهي أن ًإن كال ً

ٍاحلداثة مبنية عىل إبداعات ُ نابعة من صميم تفاعالت اجتامعية ثقافية غايتها ٌ ٍ
ُخدمة اإلنسان والتجاوب مع احتياجاته,  ُفال يمكن إذن جتريد احلداثة من ُ

 .خلفياهتا الثقافية التي تسمح هلا باالستمرار والتوسع
َ من هذين اخليارين ينطلق من تعلقنا بام نعتربه تفردنا يف ًواحلقيقة أن كال ّ ّ
ٍ يصعب علينا إضاعته يف أي مسعى لالستفادة من حداثة قد اًاملجال الثقايف, تفرد َ

 .قافتناتتعارض مع بعض مرتكزات ث
ُّفكل فرد منا يشعر بأنه جزء من جمموعة برشية هلا لغتها ونتاجها الفكري  ُ ٌ

ُاخلاص املستمر منذ قرون عديدة, وهلا تارُخيها وتقاليدها ُ  وقد عاشت يف ظل ,ُ
ُقوانني ثابتة ومؤسسات مازالت حية تقولب حياتنا االجتامعية ً ٍ وإننا نشعر بأن . ٍ
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 ً لسلوكنا وناظاماً تلك العنارص الثقافية نرباسلنا احلق يف اإلرصار عىل بقاء
َلعالقاتنا وبذلك نؤمن ملجتمعنا التوازن واالستقرار ِّ. 

 :الرتاث يف مواجهة العوملة
ٍإن الثقافات احلية املرتكزة إىل ماض حضاري باهر ال تستطيع القبول بأن  َ َ

نابعة من تراثها, ُيكون دخوهلا إىل احلداثة عىل حساب ذاتيتها وما تؤمن به من قيم 
َولذلك فهي تظهر عداءها لكل ما يأيت به ذلك النموذج احلضاري الغريب ُ. 

ٍوكل حماولة قرسية تسعى إىل إقصاء الرتاث ومنطلقاته الفكرية والشعورية  ٍ
ًعن جماالت تطور املجتمع ال يمكن اعتبارها إال اغتصاب .  لألفراد واملجموعاتاُ

ازن وإىل اليأس وينتهي بانكفاء املجتمع عىل قيمه ِوهذا ما يقود إىل اختالل التو
ّاألصلية أي بجمود يعطل كل جماالت التقدم واإلنتاج احلضاري ٍ. 

إال أن اإلرصار عىل التميز الثقايف املطلق ال يمكن أن يقود إال إىل طريق 
ٍ إذ أنه مرسى يسوده التعصب واالنغالق وينتهي إىل االحتامء وراء قشور ,ٍمسدودة ُ ً

ّثية ال عالقة هلا بلب الرتاث الثقايف احلقيقيترا ُ ٍ. 
ًوهنا البد من القول إن املنطلقات الثقافية الرتاثية ال يمكن اعتبارها فكرا إال  َ

ّإذا كانت فكرا خال ًقا قادرا عىل استنباط احلقائق من الواقع املعيش, وعىل التطابق ً ً
ُمع حركة التطور العاملي, وصوال إىل حداثة يطبعه ٍ ُا بمميزاته ويمهرها بأصالتهًِ َ أي . َ

َأن الفكر النابع من الرتاث يكون خالقا حني يستوعب تواتر التغريات يف عامل  ً ّ
َرسيع التطور, وحني يستطيع أن يستبطن املعطيات احلديثة ليعود إىل إخراجها  ِ

ًمتسقة مع واقع جمتمعه, وقادرة عىل تغيري هذا الواقع ضمن إطار ثقافته املتميزة ً. 
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ٍواحلداثة التي طرحت نفسها عىل العامل العريب بزخم متعاظم قد واجهت 
َجمتمعات مازالت حتاول اخلروج من ذلك اجلمود الطويل األمد ومن تلك  ٍ
َالعزلة التي كادت تكون كاملة يف ظل إمرباطورية اكتنفت العامل العريب قبل أن 

 .َتتجه إىل غزو أوربا
 يف ظل اإلمرباطورية العثامنية املرتامية فإن جمتمعنا الذي بقي مستكينًا

 وأخذ ينظر إىل واقعه ,األطراف قد استفاق عىل احلداثة بعد احلرب العاملية األوىل
 .ٍبعني فاحصة تسعى إىل توضيح ما يواجهه من مشكالت يف عامل رسيع التطور

فهناك حداثة كان يمكن االطمئنان إليها واختزاهلا يف إنجازات الثورة 
ية يف أوربا, وهي التي تدفقت عىل بالدنا منذ هناية القرن التاسع عرش إذ الصناع

عرفنا الكهرباء وسارت القطارات البخارية وأقيم نصب تذكاري يف دمشق 
 وحفلت أسواقنا باملنسوجات , بتأمني االتصال الربقي مع األستانةًاحتفاال

ا, وأخذت األوربية إىل جانب األدوات املصنعة التي بدأت تدخل بيوتن
 .السيارات جتوب شوارعنا

إال أن جمتمعنا بدأ يشعر بانزوائه يف موطنه حني دفقت عليه كل تلك 
َّ وتبدى له موضعه اهلاميش يف عامل تسوده حركة دائبة نحو املزيد من ,اإلنجازات

 . وظهر له أن الفرجة بينه وبني الغرب آخذة باالتساع وال حيلة لديه لرتقها,التطور
 وهي تزداد ,وم نجد أنفسنا بمواجهة حداثة مل نشارك يف تكوينهاونحن الي
ًقوة وشموال  جلميع مناحي احلياة, وقد متكنت من إيصال العامل الغريب إىل تلك ً

 .القمم من اإلنجازات العلمية والتطبيقات التقنية



  
  

 ١٦٤

 إذ إهنا ,ًإهنا حداثة قد فرضت تغريات جذرية عىل املجتمعات الغربية
 وكذلك بني جمتمعات متخالفة ,ً جديدة بني األفراد وجمتمعهمٍأنتجت عالقات

 عىل أسس متثيل اًيف اجلذور والعقائد وأساليب احلياة, كام أحدثت تركيز
 وامتازت بالتأكيد عىل حقوق اإلنسان كإنسان ,الشعوب ومشاركتها يف احلكم

 .اً وكمواطن ثانيًأوال
ِوهي يف احلقيقة حداثة مقلقة قد امتطت اخل ْ َيول املعلوماتية لتنفذ إىل أعامق ُ

الثقافات األخرى, وبذلك خرجت عن املجاالت املألوفة من تثاقف هادئ 
ُانتقائي, فجعلت سواتلها السابحة يف الفضاء متطرنا بضجيج إعالمي غري  ُ

ً يضفي عىل إنجازاهتا بريق,ٍمسبوق َ يثري اإلعجاب وجيعل حماكاة مظاهر تلك اُ َ
 . لشبابنا وأمنيةاًاحلداثة هدف

ٍ ملا نرى فيها من تسارع يكاد يكون غري متناه يف اً نظراًوهي مقلقة أيض
 ومن براعة يف , ومن عمق يف نفوذها إىل املخيال اجلامعي,إنجازاهتا املادية

َمقاربتها الذكية ملصاعب احلياة اليومية, التي جعلت تذليلها هدفها األول َ. 
ومكنتنا من أن نطوي آالف هي احلداثة التي جعلت من السفر متعة 

الكيلومرتات يف ساعات قليلة, كام وفرت لنا االتصال بالصوت والصورة يف آن 
مع من نود االتصال به يف مجيع أركان املعمورة, وقد صبت اهتاممها عىل محاية 
اإلنسان من الكثري من األمراض فكشفت العالج الناجع ملعظمها وأنجزت 

 .التجهيزات الالزمة لتشخيصها

َاذة, ذلك أهنا أصبحت متثل عامل ّإال أهنا حداثة خطرة بقدر ما هي أخ
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ِاستقطاب فكري ملجتمعاتنا املنبهرة بربيقها, الشغوفة بألقها, املنجذبة إىل تقليد  ِ ِ َِ ٍ
ُمظاهرها نابذة أي حماولة لتفهم أسسها ُ ُّ ً. 

 أن تها الغامرة نحاولّنحن ال نقف عىل أعتاب تلك احلداثة بل إننا يف جل
َنطفو عىل سطحها حاملني زادنا وذاتنا َ َ. 

ٍوإن االستقطاب الفكري يتيح لتلك احلداثة أن تتوىل تشكيل آفاق جديدة 
ِ وبذلك يمكنُها أن تتطرق إىل تزويدنا بتفسرياهتا, وأن ,ُ وأن تبهرنا بإنجازاهتا,لنا َّ

ُوهي عندئذ تستطيع أن تنقد واقعنا وتدخل الت.  تساؤالتنانُجتيب ع َ َشكيك إىل ُ
َ وأن تنفذ إىل جذور ثقافتنا لتدخل القلق الوجودي إىل ,َّما نعتربه من املسلامت ُ ِ

َنفوسنا وهتدد شعورنا باالنتامء إىل ثقافتنا وارتباطنا بمعتقداتنا َ ِّ ُ. 
 بل ننعم بإنجازات ,الشك بأن احلضارة تسري إلينا ونحن ال نسري إليها

كل جتاوب فعال, فأصبحنا نقتات من ِّالغرب مستسلمني لالنفعال مغيبني ل
َفضالت غرينا وأكثرهم خصومنا وأعداؤنا, مؤكدين وجود فجوة حضارية بيننا 

َوبني احلداثة الغربية التي طفقت متد العامل بإنجازات مبهرة ُ وتستبق اخلطا إىل ,ِ
 . ما تتجاوز أفهامنااًجماالت معرفية كثري

 ومازلنا نتفيأ ظالهلا الوارفة سواء ,ُنحن أبناء حضارة نعتز هبا ونحسد عليها
 . أو يف نظرتنا إىل احلياة,يف تكوين جمتمعاتنا أو يف حتديد العالقات بني األفراد

فإذا قبلنا تعريف احلداثة بأهنا عالقة جديدة بني اإلنسان وبني الطبيعة, تستند 
ًإىل كشوفات علمية وإىل تطبيقاهتا, وأهنا متثل جمهودا إنسانيا شامال  ً هيدف إىل تسهيل ً
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حياة األفراد يف جماالت االتصال واالطالع واملعرفة والنظرة إىل اآلخر, تأكد لنا أن 
احلداثة الغربية قد دخلت من ثغرات يف جمتمعاتنا بل إهنا نفذت من مسامها الدقيقة 
حممولة عىل الوسائل اإلعالمية اجلبارة التي ال تدع أقىص زوايا املعمورة بعيدة عام 

ًإال أن احلداثة سببت تغريات عميقة يف جمتمعنا الذي أصبح . يف عامل اليومجيري  ٍ َّ
ًيقبل نامذج حياتية مل تكن مألوفة يف مطلع القرن العرشين ً َ. 

فقد تطورت العالقات العائلية وتبدلت العالقات بني أفراد املجتمع بام 
باء ينسجم مع متطلبات العرص واتسعت الفجوة بني األجيال حتى أن اآل

ّ حياولون التبرص فيام طرأ عىل األسس ,أضحوا يف حرية من فهم تطلعات األبناء
 أو مسوغات التبديالت املتتالية ,املتعارف عليها سواء يف مربرات إنفاق األموال
 .أو منطلقات الكثري من الترصفات املستهجنة

 تلك إال أن أهم ما يف األمر هو أن ثقافتنا املتأصلة يف تارخينا ليست من
ُّالثقافات املطواعة التي تغرت بام تضفيه احلضارات األخرى من بريق عىل حياة 

 يف جماالت التقليد واالنسياق اًاألفراد, األمر الذي جيعلها تدخل بجملتها فور
 .ه هذا التقليد من منافع ظاهرةّوراء ما يدر

 ,ة مع بعض الظواهر الدخيلً ألسسه, متساهالاًولذلك بقي جمتمعنا حافظ
 إىل مستند يسمح له بتحديد موقعه يف مسار حداثة مل تزل غريبة علينا من اًمتطلع

 .ُحيث نظرهتا إىل احلياة واتساقها مع مرتكزاتنا الثقافية
ُإال أن التحدي الذي يمثله االنجراف يف احلداثة قد بدأ يثري التساؤالت يف  َ

ول دون فتح األبواب  حتى أنه أدى إىل ظهور انعكاسات عدائية قد حت,جمتمعنا
 .أمام خيارات ثقافية وحضارية منتقاة
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ُإن طبيعة جمتمعاتنا, وبخاصة بنيتها التارخيية, جتعل أي اجتاه نحو اخلروج  ُ َ
ًعن اخلطط واملسالك املتوارثة واملرسومة أمرا شاقا ولعبة خطرة ال يمكن  ً ًَ ِ ِ

ُالتكهن ال بام قد توصلنا إليه وال بحجم التضحيات والتن ُ ازالت املطلوبة إذا ما ُّ
وهذا ما يفرس لنا ظهور تلك التيارات الفكرية املتناقضة منذ . قبلنا بذلك اخلروج

ِمطلع القرن املايض وهي تتأرجح بني قبول احلداثة عىل عالهتا أو اقتطاع أجزاء 
 .ًمنها أو رفضها مجلة وتفصيال

تعرض له الثقافات ٌإن تلك التيارات الفكرية املتناقضة هي نتيجة حتمية ملا ت
ًمن رياح التغيري التي تعصف بمقومات جمتمعاهتا مرة تلو األخرى ً فتثري نقع,ِ  اُ

َمن تساؤالت مصريية البد أن تكون املنطلق إىل اخليارات املناسبة لكل جمتمع ٍ ٍ. 
ِفليس التاريخ كام نعرفه سوى حصيلة تلك املجهودات املتفرقة وتلك 

عايشة أو املتناحرة, وهي التي انتهت إىل استقرار تلك التفاعالت بني الثقافات املت
التغريات الثقافية واحلضارية التي أوصلت عامل اليوم إىل املستوى املعريف الذي تنعم 

 . والذي يسمح هلا باملثابرة عىل التخطيط ملستقبل أفضل,به احلضارات الراقية
كة التي توضح وجود مجلة األنامط السلوكية املشرتما دامت الثقافة ليست سوى و
ٍ بني األفراد يف ردود أفعاهلم, وتوحد يف جتاوهبم مع التحديات التي تواجه ٍتناسق ُّ

ِ فال بد من وجود أنامط مثىل يتأسى هبا األفراد يف تعاملهم مع خمتلف املؤثرات,جمتمعهم ٍَّ. 
ُولذا توجب علينا أن نربز األنامط املثىل التي متتاز هبا ثقافتنا يف سعي نا إىل َّ

 .اجتناب التقليد والنقل
ًفإذا نحن رفضنا انتهاج حماكاة األنامط الغريبة عن فكرنا وحقيقتنا خمرجا  َِ

َ فإن هذا يفرض علينا التعمق يف دراسة ,ًوحيدا يف مواجهة مشكالت العرص
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ٍتراثنا بعني فاحصة ناقدة ً تنبذ احلشف لتصل إىل اجلوهر مبتعدة عن ثقافة ,ٍ َ َ
َزة التي ترى يف السلف املصدر الوحيد لكل خريِاألجوبة اجلاه َ  ويف االلتزام ,ََ

 .َبقوالبهم النجاة من كل اغرتاب
ًهذا يعني أن متسكنا بالرتاث ال جيوز أن ينقلب عبودية عمياء جتعل أجيال  ُّ

 كام يقول جربان, وأن متسكنا بالرتاث »ًأجسادا جديدة ألرواح عتيقة«املستقبل 
ِى أي تعارض بني األصالة والتجديدٌمبني عىل أننا ال نر ٍ  كام أننا نؤمن بأن ,َّ

ّارتكازنا إىل أنامط مثىل حية يف تراثنا قد يسهل اخرتاق احلدود اجلامدة ليتجىل ما  ِ ٍ ٍَ ّ َ
 .َلدى األفراد من نوازع إىل االبتكار والتجديد

 :األصالة واحلداثة
َلعل التحدي الذي متثله حداثة أوصلت أصحاهبا إىل اكتشا ف الكثري من ٌ

ُأرسار الكون ونواظم احلياة يتيح لنا فرصة كشف جوانب مشعة يف ثقافتنا تعيد  ٍ ّ َ َُ ِ ِ
َإليها رونقها وألقها ٍوذلك يف جتاوب فعال مع حارض ثقايف جارف حياول أن . َ

َيغرق الثقافات األخرى بمعطياته ً ويفرض عليها حضارة مادية تزدري بالقيم ,ُ َ
 .ا حضارتنااإلنسانية التي متتاز هب

ّوحري هبذا التحدي أن يوصلنا إىل استخالص جوانب مشعة من ثقافتنا 
 :يكاد يطمسها انشغالنا باللحاق باحلداثة فنتذكر قول أيب متام

ْوال اشـتعال النـار فـيام جـاورتل ُ 
 

ِما كان يعرف طيب عرف العود  َ ُ ُ  
 

ًفتعود حضارتنا إىل تألق وهاج مستفيدة من معطيات احلارض  َّ ٍ َليفوح منها الطيب ُ
َوتعود إىل نرش عرفها الذكي َ. 
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َوهنا البد من التأكيد عىل أن ثقافتنا العربية اإلسالمية مل تكن وليدة  َ
ً وليست نتاج قبائل كانت تعيش عىل الغزوات متبادلة ,الصحراء كام يقولون َ َ

ٍاألسالب, بل هي وليدة مدن حقيقية كانت امللتقى الرئيس للطرق التجارية  ُ
 .ٍلتي عاش العامل الغريب عىل ما متده به من سلعا

ًفلقد كانت مكة مركزا حلج األعراب من خمتلف أنحاء اجلزيرة إال أهنا كانت 
َكذلك حمط القوافل اآلتية من اليمن حاملة بخور احلبشة وتوابل اهلند بفضل ما  َّ

 .ب وهم أسياد املالحة يف بحر العر,ٍكان يقوم به العرب من نشاطات بحرية
ِوالشك بأن ثروات قريش وكبار جتار مكة نشأت من جتهيز القوافل لنقل تلك  ِ ِ

 وهي مفاتيح العامل الغريب, ومل يكن وجود احلجاج يف ,السلع النفيسة إىل بالد الشام
ًفرتات حمددة من كل سنة ليمثل إال جزءا يسريا من الثروات التي جنوها, بل إهنم  ً َ ّ

 .أمواهلم عىل رفادة احلجاج وسقايتهمكانوا عىل العكس ينفقون من 
 ما جعلها عىل ,َوأما يثرب فقد كانت املعرب إىل بالد الشام وإىل بالد الرافدين

ٍصلة وثيقة من خالل املاملك العربية يف شامل اجلزيرة مع حضاريت بيزنطة 
وفارس, وإحدى املحطات اهلامة عىل طريق املبادالت يف جتارة احلرير 

ًذلك باإلضافة إىل أن كال من مملكة الغسانيني يف . وية األخرىواملنتجات اآلسي
ُ كانت متثل حضارات أصلها رأس النبع ,ِ ومملكة اللخميني يف احلرية,برصى ٍ

البرشي العريب وهو اليمن, إذ أن غسان وخلم قبيلتان من أصول يمنية وحتمالن 
 .َإرث احلضارات املعينية والسبئية واللحيانية

ً مضافة إىل ,التيارات الفكرية املتقاطعة يف كل من مكة ويثربولذا فإن تلك 
ُ والذي متثلته القبائل العربية ,املوروث الثقايف القديم يف العراق وبالد الشام
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ُّ كل ذلك يؤكد أن الذين محلوا الرسالة ,ُاملهاجرة من اجلزيرة قبل ظهور اإلسالم
ٌفيها مؤثرات من حضارات ٍاإلسالمية إىل العامل كانوا أصحاب حضارة جتتمع 

ٍوهذا ما يفرس لنا كيف أن ما أبدوه من انبهار . سابقة ومن حضارات معارصة
 ,ُباحلضارة التي وجدوها يف البالد التي دخلوها بالفتح مل يبعدهم عن جذورهم

ٍنظرا ملا كان متأصال يف وجداهنم من قيم وثوابت أخالقية جاء اإلسالم ليذكيها  َ ٍ ً ً
 . آفاق اإليامنَويسمو هبا إىل

َويكفي أن نتذكر وصايا أيب بكر إىل اجليش املتجه إىل الشام بأن ال يقطعوا 
ثم نتذكر .  وال يعتدوا عىل النساء وال يسيئوا للرهبان يف كنائسهم,َاألشجار

 .ّالعهدة العمرية لسكان القدس التي حببته إىل قلوهبم
ٍعدة أخالقية عند العرب َإن هذين املثالني من صدر اإلسالم يؤكدان وجود قا ٍ

ً وقد زادهتا رسالة اإلسالم السمحة قوة وترسيخ,ِفيها املروءة واحللم والفروسية ً  ما اُ
جعلهم يرتقون إىل ذلك املستوى الرفيع من التعامل احلضاري املبني عىل ما حتمله 

ٍالرسالة اإلسالمية من تعميق للقيم اإلنسانية وتأكيد ملفهوم احلق ٍ ُ. 
ً ومازالت حية ,ّثقافة بمركباهتا املتعددة هي التي نعيشها يف بيوتناإن هذه ال

َفاعلة بعد أن جتاوزت رضبات أليمة وظروفا قاسية مل تستطع أن خترج شعبنا عن  َ ُ ً ً ٍ
ٍثوابته وأن جترفه نحو االنقياد إىل ثقافات هجينة َ. 

ٍقارات َإال أن وجود بالدنا يف ذلك احليز اجلغرايف املتميز الذي يربط بني 
ُ سوف يبقينا عرضة لذلك اهلجوم الثقايف الذي يبذل ,ٍثالث وثقافات متباينة ً

 :ّإهنا خيارات تذكر بقول الشاعر.  من املغريات واخليارات الرباقةًأشكاال
ٍتكـــاثرت الظبـــاء عـــىل خـــراش ِ 

 

ُفـــام يـــدري خـــراش مـــا يـــصيد  ٌ 
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ُولكن حذار فإن الصيد ميلء باملخاطر وقد يرتد الوحش  ُّ َ َ  .اجلريح عىل الصيادِ
ٍولذا فنحن مدعوون إىل التأكد من جاهزيتنا حني الدخول يف غامر صيد  ِ

 .َانتقائي, يف مواجهة تلك املغريات واخليارات الرباقة
َإن وطأة العوملة قد أثخنت اجلراح يف عدد كبري من الثقافات يف عامل اليوم َ .

ُت آنية عاملية تلغي املسافات واتصاال,ٍفإن ما نراه من متازج رسيع بني األفراد  قد ,ٍ
َفرض عىل كل احلضارات أن تعيد النظر يف منطلقاهتا وجذور شخصيتها لتخرج  ُ ِ َ

ِ حتى ال حتكم عىل نفسها باالنعزال يف ,ٍإىل العامل بمفهوم جديد خلصوصيتها َ
ٍولذلك وبام أن مستقبل أي جمتمع ال يمكن أن . حدود شخصيتها الثقافية الضيقة

َرد امتداد لتارخيه ال جيوز لنا أن نضفي عىل تارخينا قدسية تعطل مستقبلنايكون جم ّ ً ٍ َ. 
ِصحيح أن التاريخ قد أثبت ظهور العديد من التيارات الفكرية الرفيعة  ِ َ َ َّ ٌ
واإلنجازات الثمينة يف حضارتنا العربية اإلسالمية التي امتدت من السند إىل 

ٍامل اليوم تستند إىل ثورة خالقة يف جماالت َ إال أن احلضارة السائدة يف ع,األطليس ٍ
ِالعلم والتقانة والصناعة والفكر احلر, وقد قامت هبا أقوام متطورة محلت لواء  ِ ِ

َالتغيري وشجعت اإلبداع وحتدت العقليات اجلامدة ِّ َ ّ وأكدت عىل مفهوم احلرية ,ّ
 التي مل وهذا ما أدى إىل بقاء الثقافات األخرى. ًأساسا الرتقاء املجتمعات

ًتشارك يف هذه احلداثة ثقافات هامشية مهددة بالزوال ً ٍ. 
والشك بأن أعباء اللحاق باحلداثة قد أرغمت معظم املجتمعات اهلامشية 
ِعىل التنازل عن جزء من ذاتيتها وهذا ما جر وراءه الشعور باهلوان واملذلة وهو  َ َّ

 .ٌشعور تسارعت معه فكرة التنكر للثقافة األصلية
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ِرموز العظمة ورموز القهر, رموز : تاريخ يعيش عىل جتسيد الرموزإن ال
ِالدعة ورموز الشقاء, رموز الوطنية ورموز اإلخالص, وكل هذه الرموز  ِ
ُاملرتبطة بقيم راسخة يف املجتمع تصب فيام تشعر به الشعوب بأنه هويتها الذاتية ُ ُ ُ ٍ ُ. 

َّ يطال اهلوية ويسلط عىل َّولذلك نرى يف الثقافات العميقة اجلذور أن كل تغيري ُ َ
َرمز من رموزها يلقى مقاومة شديدة من قبل األفراد خشية التنكر لذاتيتهم الثقافية ًً ٍ. 

ُإال أن حقيقة اهلوية الثقافية ليست كام يتصورها البعض جامدة يولد  ُ
ًاإلنسان ليحملها طيلة حياته قالبا صلبا حمكام ال ينفذ إليه من خالله إال اليش ً ُ ً َ َ ء ُ

ّاليسري الذي ال يمس الرموز ّفإننا كأفراد نعيش بتامس مؤثرات شديدة الفعالية . َ ِ ٍ ٍ
ٍتنفذ إلينا من ثغور حيزنا الثقايف املتصل بثقافات وأعراق أخرى, ثغور يترسب  ِ ّ ُ

ِمنها سيل من االنطباعات اجلزئية جتتمع يف خميالنا اجلامعي ٌ. 
للذاتية الثقافية تبينت لنا فإذا خرجنا من هذا املفهوم احلرصي اجلامد 

ّاالنتامءات املختلفة التي جتتمع يف كل شخصية فردية لتميزها عن شخصية  ُ ٍ ُ
َّوعرفنا عندئذ أن كل إنسان بوسعه . أخرى بحسب ما تعرضت له من مؤثرات

ًأن يشكل جرسا بني ثقافته والثقافات األخرى وأن يكون وسيطا بني الثقافات  ً
ِمعتمدا عىل حساسياته  ِوذائقته وانفتاحه الذهنيً ِ. 

ٍوإن ما نراه من تنوع يف احلقائق الثقافية هو الذي يدفعنا إىل تساؤالت 
ًعديدة لعلنا ننفذ إىل فهم أكثر عمقا ملا هو الثابت وما هو املتحول يف الثقافات,  َ ٍ
ُقبل أن نصل إىل توصيفها من خالل نظرة سطحية تصدر ما يشبه األحكام 

ِوجب علينا قبل إصدار مثل هذه األحكام أن نفهم أن ولذلك يت. القطعية
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ٍالثقافات ليست سوى نسيج ِ من املعاين واملفهومات يوضح لألفراد مكونات العامل ِ
َاملحيط باإلنسان, ليتمكن من الوصول إىل استيعاب جمريات احلياة, ويستطيع إحكام  ُ ِ

 .ِالترصف ضمن أنظمة جمتمعه حني تعرتضه املشكالت
َن القول بأن العامل الذي تعكسه لنا ثقافتنا ليس له وجود باملعنى ولذلك يمك

ٌاملطلق إال كصورة من الصور املختلفة للحقيقة والواقع, وهي صورة ممهورة  ٌ ٍ
 .بخصائص جمتمعنا وبمنطلقاته الثقافية

ٌفكل فرد يولد يف ثقافة معينة إنام هو منغمس يف تاريخ تلك الثقافة عن طريق 
ِتبط خمياله وذاكرته بموقعه يف تلك الثقافة, ومدى اطالعه عىل لغتها, بحيث ير ُ ُ

 .ِنوازعها, ومقدرته عىل التعبري عن مفاهيمها
َذلك أن اللغة هي ومضة من الفكر اإلنساين تربط روح الثقافة بالعامل 
ُاملحسوس, وهذا ما جيعل مكانة اللغة يف احلضارة تقاس بقدر ما ختتزنه من خربات,  ِ

َمن فكر, وما تنشئه من إبداع, وهي الثروة احلقيقية التي تستطيع إضافة وما تنقله  ٍ ُ
 .ِاليشء الكثري لقدرات اإلنسان يف التعامل مع احلياة

 :اهلوية العربية واللغة
ُاللغة العربية, عىل عكس ما جرى يف احلضارات الكربى السابقة التي 

ًفرضت لغتها بعد اكتامل إمرباطوريتها, قد برزت لغة ََ ً عاملية منذ ظهور اإلسالم, َ
ًإذ جتاوزت األنساب العرقية والنطاق اجلغرايف ومل تعد حمصورة يف جمموعة  َ ِ َ

 .اجتامعية واحدة
ًوقد مىض نيف وأربعة عرش قرنا عىل ظهورها عىل املرسح العاملي ومل تتجزأ 
إىل لغات فرعية, كاللغة السنسكريتية التي انفصلت عنها كل من البنجابية 
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 ندية والبنغالية, أو كاللغة الالتينية التي تفرعت عنها الفرنسية واإليطاليةواهل
 .واإلسبانية والربتغالية والرومانية

 ستة آالف لغة يف القارات اخلمس, ومعظمها قرابةكام أن هناك يف عامل اليوم 
آخذ باالضمحالل, إذ ينتظر الدارسون أال يبقى يف التداول عام ألفني ومائة ما 

 .د عىل ثالثة آالف لغةيزي
َإن لغتنا حتتل مركز الصدارة يف ثقافتنا, و َذا فقد رأينا بالد العرب حني متت لَ

ُجتزئتها بعد انفراط عقد السلطنة العثامنية رأيناها تتمسك باملحور األساس 
 .هلويتها الثقافية بالتفافها حول لغتها وهي اللغة املعتمدة يف العالقات االجتامعية

ِلغة التي مل يفلح الوجود العثامين طيلة أربعة قرون يف إحالل اللغة إهنا ال ِ ُ
ِالرتكية حملها, عىل الرغم من اعتامد اللغة الرتكية يف مجيع دواوين الدولة ِ وعدم ,َّ
ٍقبول أي تعامل رسمي بلغة أهل البالد, باستثناء املحاكم الرشعية املحلية ِّ. 

ِك القوالب الفكرية الرتاثية التي ال يتم َوإن متسكنا بلغتنا يفرس لنا بقاء تل
ٍفكأن هذه القوالب الفكرية تلعب دور عدسات . ُتفهمنا لألمور إال من خالهلا َ

ّمكربة البد أن متر املعروضات من خالهلا, لتصل إىل إدراكنا وقد توضحت  ٍ
ُمعاملها وانجلت خصائصها ِعندئذ نستطيع احلكم يف قبوهلا كام هي, أو إحكام . ُ َ َ

ِلتعديل يف تفصيالهتا بحيث تتطابق مع معطياتنا ومعايرينا, وإال فنحن نرفضها ا
 .لتعارضها مع تلك املعطيات

ٍولذلك فنحن حني نعرب عن أفكارنا يف أي جمال ثقايف, وبأي لغة كانت,  ِّ
َنجد أنفسنا نغرتف املفهومات والتعابري من خمتزننا الثقايف اللغوي, وهو الذي  ِ َ َ
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ٍاملعياري حني اختيارنا ألي لفظة أجنبية إذ البد من ربطها بلفظة حيدد املستوى  َّ
ٌونظرا ملا متتاز به لغتنا من ثروة لفظية تفوق ما هو معروف. ُعربية تناسبها  يف ً

ٍ فإننا نقع يف حرية حقيقية حني نقوم بنقل أي نص من اللغة ,اللغات األخرى ِّ
ام االنتقاء بني املفردات العربية األجنبية إىل اللغة العربية, وذلك من أجل إحك

 .املوفورة
ِوهكذا فإن هذا املختزن اللغوي بقوالبه الفكرية الرتاثية هو الذي يشكل  َ َ

َّلب ذاتيتنا الثقافية, إذ أنه يطبع كل تبادل بيننا وبني اآلخر ًهذا ال يعني مطلقا . َّ
ُبأهنا قوالب فكرية تراثية جامدة بل هي عىل العكس دائمة الت ٌ ٌ ِرشب واالكتناز, ُ َ

ٌفهي كاملصفاة ترشح من خالهلا املفهومات لتكتسب الطابع العريب, وهو طابع  َ ُ َ
ٍدائم التطور واالغتناء بسبب ما متدنا به الثقافات األخرى من عنارص ثقافية  َ ُّ ِ ِ
ّتستقر يف املصفاة, وينتهي األمر بأن خترج منها يف كل مرة رشاحة فكرية تطعمت  ٌَ ٌ ُ

 .ق, مع احتفاظها بطابعها العريببتلك العوال
ٌوعليه فإن تلك القوالب الفكرية الرتاثية أدوات فاعلة يف االجتاهني اجتاه : َ

ًالتلقي من الثقافات األخرى, واجتاه احلوار مع اآلخر نظرا لسيطرهتا عىل  ِ
 .االنتقاء اللفظي حني النطق باللغة األجنبية

ُعنا علينا أن نثبت ألنفسنا ونحن أمام هجمة احلداثة املسيطرة عىل واق
ُوجودا ثقافيا خالقا يف خضم ما يطرح علينا من حلول درجت عليها تلك  ً ًً ّ

ً التي وجدت يف املجتمع العريب مرتكزات نفسية بدأت تؤثر يف ,ُالثقافة املهيمنة ٍ
ِحياة األفراد وتفكريهم وأحاسيسهم, وبدأت تسيطر عىل ذائقتهم يف الفن  ِ

ًنراها تزداد كل يوم نفوذا إىل أخالقهم وعاداهتمواللباس والطعام, و ُ َّ. 
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ُنحن نؤمن بأن امتياز اإلنسان هو يف أنه يطرح األسئلة وجيهد يف الوصول  َ َ
ُّإىل األجوبة تارة عن طريق التعلم وتارة عن طريق االبتكار إال أنه يف كال . ً
َاحلالتني البد له من مستند فكري نابع من تراثه حيدد له أسس  ُ ٍ ُالنقاش ويعينه يف ٍ

ُواحلقيقة التي ال مراء فيها . ِالوصول إىل استنتاج احللول بام ال يتعارض مع هويته
ُهي أن هويتنا أو باألخص وعينا هلا ينبع من ماضينا, فنحن اليوم لسنا سوى ما  َ
َقد أصبحنا نتيجة تارخينا املديد, دون أن يفهم من ذلك أن التمسك هبويتنا يعني  ُ َ

َفعلينا أن نقتفي آثار أولئك املفكرين الذين . ِارض جيلنا باميض آبائهَإيثاق ح
ِبرزوا بطرحهم تساؤالت إنسانية يف احلرية واحلياة والعالقة مع اخلالق ِ منهم . ًٍ

ً جردا للمعطيات الواقعية »هتذيب األخالق«ًمثال مسكويه الذي أجرى يف كتابه 
 .ان يف عرصهٍاملحسوسة من أجل تشكيل تصور معني عن اإلنس

َ مشكلة حرية االختيار »ْاهلوامل والشوامل«أو مثل التوحيدي الذي أثار يف 
ًوكان فكره يلقي األسئلة عىل نفسه وعىل كل يشء بجرأة حقيقية هادفا إىل  ُ

ً أنامطا ثامنية للحياة »رسالة احلياة«كام أنه صنف يف . االنخراط الوجودي يف احلياة
 .كها اإلنسان يف توقه إىل الكامل بل إىل التكاملوصف فيها املراقي التي يسل

ِنحن بحاجة إىل إعادة اكتشاف أنفسنا وإعادة تكوين ذاتنا يف مواجهة  ِ ٍ
ِّجمموع إسقاطات املجهودات الثقافية اإلنسانية عىل مر التاريخ ِ ِ ِ َفإن ثقافتنا وهي . ِ

ٍ حمددات ِإحدى الثقافات العاملية تلتقي مع الثقافات األخرى باحتوائها عىل
ِّللظواهر األساسية للمجتمعات البرشية, أي عىل كل ما يتعلق بحياة الفرد 
ِوعالقاته, واألنامط املختلفة التي يعتمدها لتأكيد ارتباطه بمجتمعه, والقواعد  ِ
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التي حتفظ الرتاتب االجتامعي, واألساليب التي تصلح للتعبري عن القوى التي 
 . عالقته معهاتتجاوز اإلنسان ليتمكن من توضيح

َوهذا هو األساس إلجياد نقاش حر مفتوح يزيل كابوس ما يسمى برصاع  ُ
ٌّاحلضارات ليحل حمله تفهم حقيقي ملا متثله كل من احلضارات التي فرضت  َّ َّ ُ

َاحلداثة وجود مواجهات بينها ِّإذ ال يمكن إجراء أي حوار حضاري دون حتليل . ُ ُ
ّ أي حضارة تتطلع إىل فرض هيمنتها عىل العاملُالعنارص الثقافية التي بنيت عليها ٍ ُّ. 

َوكذلك البد من التعمق يف احلضارة التي نعيشها يف بالدنا لكشف املرتكزات 
ِوالثوابت األخالقية والقيمية والفكرية التي جيب أن نتأكد من متانتها ومن 

 .ٍرسوخها يف جمتمعنا قبل أن نتصدى ألي تعامل مسؤول مع الثقافات األخرى
ًإن قوة انتامئنا ملجتمعنا ترتبط ارتباطا وثيقا بنظرتنا إىل موروثنا ً ُ فإذا بقينا . َ

َنعتربه ذاكرة وتذكرا فحسب استأثر بنا اجلمود وخفضنا جناحنا لذلك التسلط  ُ ً ّ ً
. الثقايف املتعاظم الذي يسعى إىل تزويدنا باحللول اجلاهزة لكل مشكالت العرص

ٍب أن تكون مبنية عىل ثقة منا بأنه حيتوي عىل قيم بل إن نظرتنا إىل موروثنا جي ٍ ً
ُنافذة خالقة تعاملت مع حتديات املايض بعمق وتبرص حتى متكنت أن خترج إلينا  ٍ ٍ ٍ
ّبتلك اإلنجازات الرائعة التي استوعبت كل ما كان معروضا عليها, وطوعته  ً َّ ِ

ِلتعيد إخراجه بحلة فذة متفردة متتاز بطابع حضاري واضح  ٍ ّ ّ ّ ُ ّفحري بنا أن . املعاملُ
ًنسلك مسارا يوصلنا إىل إنجازات مماثلة يف جو احلداثة وأن تبقى مهتنا عالية  َّ ً ُ

 :وكام يقول زهري بن أيب سلمى
ُمـورث املجـد ال يـغتــال هـمـتــه ََ ِ ُ ِ َّ 

 

ُعن الـريـاسـة ال عـجـز وال سـأم  ٌ 
 

لك اإلنجاز الفني ًولننظر مثال ضمن اإلنجازات املبهرة يف حضارتنا إىل ذ
األموي اخلارق, املتمثل يف بناء قبة الصخرة يف بيت املقدس يف القرن األول من 
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َفلقد أتم يزيد بن سالم تشييد ذلك املعلم بذلك الشكل البهي البديع . اهلجرة
 . للهجرة٧٢عام 

ِفلو أن الرصح كان اقتباسا عن النموذج الكنيس املعروف يف بالد الشام يف  ً َ
ُّقبة لبطل عجبنا وإعجابنا, ولكنه بإمجاع داريس فن املعامر يف العامل يصح تلك احل ُ

ُاعتباره بناء فريدا يف نوعه يمكن تصنيفه يف أعىل مراتب التناسق واالنسجام ً ُ, 
ُوقد أحكمت فيه النسب يف الفراغات واألعمدة وامتازت زخارفه بأنامط  ُ

ّخالبة, بحيث يمكن القول إن قبة الصخرة قد جتس ٌّد فيها نظام معامري إسالمي َ ٌٌّ
 .مل يسبق له مثيل

َإهنا طاقة خالقة عادت وأظهرت تفرد إنجازاهتا يف املعامر األندليس الذي  ُّ
َبقي حتى يومنا شاهدا عىل عبقرية إبداعية ال تلجأ إىل التقليد بل تعتمد تقريب  ً

ِ ترتقي به إىل القمم ُالفن واجلامل إىل املستوى الذي ينعم فيه اإلنسان بإنسانيته كام
 .ِالروحانية اإليامنية

ٌوما هذا إال مظهر من مظاهر ثقافة عربية إسالمية سربت أغوار مجيع 
 .ُجماالت الفكر يف زماهنا واستخرجت منها لبا طبعته بعبقرية أبنائها

َإن الثقافة العربية اإلسالمية قد أثبتت تفردها وعظمتها بام خرجت به إىل  َ ُّ
ُ نتاج بني عىل التعمق يف الثقافات التي سبقتها والتصدي للتحديات العامل من

ًولذلك فإن فهمنا لرتاثنا البد أن يكون مرتبطا باحلقب التارخيية . املعارصة هلا
ٍاملتعاقبة لكي نتمكن من كشف ما كان قائام من تضاد أو تناغم بني العنارص  ٍّ ً

ِاحلضارية املؤثرة يف تلك احلقب وبني رجال ال  .فكر حينئذّ
ًفكام كانت مرحلة اخلرضمة متثل تفاعال حيا مع الشعر اجلاهيل املوروث ً ُ, 

ِكذلك تعاملت الدولة اإلسالمية مع رواسب املعتقدات والثقافات األخرى يف 
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ّاإلمرباطورية العربية الناشئة, ونظرت يف مكونات احلضارات الكربى التي 
 .طياهتا بشكل انتقائي مسؤولكانت قائمة يف بالد الفتح واستفادت من مع

والبد لنا اليوم من التعامل عىل أعىل مستوى من الفهم والدراية مع مجيع 
َ بل لنفرض ألنفسنا مسالك ,َالتيارات الفكرية املعارصة لنحدد موقعنا منها َ

ًجديدة تتجاوب مع احتياجات جمتمعنا يف إطار ثقافتنا املوروثة, كيال ننتهي إىل 
 . حداثة مستنسخة عن املثال املطروححداثة مبترسة أو

ِولذا فنحن الوارثني بحاجة إىل الولوج يف أعامق تراثنا من أجل التعرف عىل 
ِالعنارص املكونة لذاتنا الثقافية كام وصلت إلينا, وحتليل مكونات جتاوب ذلك 

 .الرتاث مع التحديات يف تلك األزمنة املختلفة
ًاكام أو استعادة للاميض, بل نحن ٌوإن ما هو مطلوب هو انبثاق وليس تر ً

ٍبصدد إقامة بناء معريف مؤسس عىل التجربة احلية, مفتوح عىل املستقبل, ومستند  ٍ َّ ٍ
ِإىل عمد شخصيتنا الثقافية املوروثة عن جتارب املايض, بام يسمح لنا من مواجهة  ِ ُ

 .حتديات احلارض
 :احلرية والقيم يف الرتاث

َ قادرين عىل مثل تلك املراجعة ونستطيع َهناك رشط البد من توفره لنكون
ُالوقوف عىل ما جيري يف عامل اليوم أال وهو وجود احلرية بجميع معانيها يف 

 .ًربوعنا إذ تبقى احلرية غاية ال وجود لإلنسان بدوهنا
ِّفام الـرش كـل الـرش الخـري بعـده ُّ 

 

ــا  ــذل رقاهب ــاس إال أن ت ُعــىل الن َّ َ ُ 
 

ًي حولنا وكيف لنا أن نبدي رأيا أو نتابع تساؤال َفكيف لنا أن نعرف بام جير َ ً َ
ِإذا مل نكن يف مناخ من حرية االطالع واملناقشة والنرش واالنفتاح الفكري? ٍِ ِ ُ 

وإن وجودنا يف جو من احلرية هو الذي يتيح لنا مراجعة كتب الرتاث التي 
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ِية التي  ومالبسات خطرية ال تذكرها كتب التاريخ الرسم,تطلعنا عىل أمور هامة
ًتنقل إلينا مرسدا ممال من تأريخ للمعارك أو تعداد للحكام أو رشح لظروف  ً

إن تارخينا كتاريخ أي أمة أخرى ال تغيب عنه الرصاعات عىل . انتقال السلطة
ّالسلطة أو تعسف احلكام وتغلب عنارص الظلم والظالم عىل احلقوق, وكذلك  ّ

بروز فكر حر ال يقبل االستسالم حماوالت متكررة إلمخاد جذوة كل تطلع إىل 
 .جلور احلكام

َولذا البد من استبعاد هالة القدسية التي حياول البعض إسباغها عىل 
ٌتارخينا, واألحرى بنا القول بأن تارخينا تاريخ إنساين بكل ما يتضمن ذلك من  ُ

ٍعنارص خرية وهفوات وسوء تقدير ٍ وأن إعادة النظر يف حقيقة جمريات التاريخ . َ
 السبيل األمثل لفهم الدوافع واملؤثرات, وهي التي تنري لنا الطريق إىل هي

ّالتبحر يف أسباب املنـزلقات, واستخالص الدروس التي نحتاج إليها يف معاجلة 
 .واقعنا

هذا الواقع الذي يصطبغ بألوان خصوصية املجتمع إنام يمثل حصيلة 
تي انتهت إىل إقصاء الفكر ّحركية التثاقف الفعالة, أي هو نتيجة للتفاعالت ال

الرافض لكل جديد, وإىل إبعاد خطر الوقوع يف تراثية عمياء, وهي التفاعالت 
ًالتي أدخلت منظورا جديدا إىل آفاق املجتمع ً. 

َلقد تبني أن الثقافات املغلوبة عىل أمرها البد أن حتتفظ يف خمياهلا اجلامعي  َ ِ ّ
َذ تترشب احلضارة املفروضة عليها فإهنا فهي إ. بالكثري من مقومات ثقافتها األصلية ُ

َّتطورها بام يناسب ذائقة شعبها وما يعيد إليها حسها بالتفرد يف صميم تلك  ُ َ
 .احلضارة
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ُّوهذا التفرد الذي يشري إىل استمرار وجود متيز ثقايف حتت أستار الثقافة  َ
ًالغالبة قد خيرتق سطح تلك احلضارة ليأخذ شكال ثوريا يتطلع إىل إ  ظهار متسكًَ

 .املجتمع بقيمه األثيلة وارتباطه بجذوره الفكرية وقيمه املجتمعية
ًفليست حركة زنوبيا وأذينة يف تدمر مثال حماولة طائشة للسيطرة عىل الرشق  ً ُ
 ًكام يروهيا بعض املؤرخني, بل كانت انتفاضة قومية ثقافية للخروج من هيمنة

ُإىل ما ألفه الشعب من منطلقات فكرية ِالرومان عىل مجيع مناحي احلياة, والعودة 
 .وإيامنية وعاطفية

 ,َوكام أن ثورة جوغورتا يف الشامل األفريقي عىل اإلمرباطورية الرومانية
ِالتي قضت عىل قرطاجة وثقافتها ِ مل تكن سوى حماولة للخروج من ربق ,ْ ٍ

َالسيطرة الرومانية وإثبات وجود ذاتية ثقافية حتاول روما أن متسحها ِ. 
 وهو من أهل خراسان وقد كان يف بحر من الثقافة ,وكذلك فإن الفردويس
 وهي »الشاهنامة« قام بكتابة ملحمته اخلالدة ,قهاالعربية الغالبة يف أوج تأل

َ بل هي استعراض ملواقف , لتتابع ملوك الفرس كام يظن البعضاًليست رسد
جتلت يف حروب ٍإنسانية هيدف من خالله إىل إذكاء الروح الفارسية التي 

وهذه امللحمة يف حقيقتها ليست نابعة . األكارسة مع الرتك قبل ظهور اإلسالم
من النزعة الشعوبية السياسية التي بدأت تطل برأسها يف هناية القرن التاسع 

 بل هي ظاهرة من ظواهر إثبات الذاتية الثقافية الفارسية دون اخلروج ,امليالدي
 .سالميةمن عباءة الثقافة العربية اإل

ًوهناك أمثلة معارصة لنا ملا يمكن أن نسميه ذاتية ثقافية انتقائية وهي ما 
ُفقد عرفت مثقفني من تربيز يف شاميل . يشاهد يف املناطق املتامخة لثقافات متعددة
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الرتكية وهي اللغة القومية يف : إيران يؤكدون انتامءهم إىل ثقافات ثالث
مي والفارسية وهي اللغة الرسمية يف البالد أذربيجان اإليرانية للتعامل اليو

 .والعربية وهي لغة الثقافة واالنتامء الديني
ٍوهناك أمثلة عديدة أخرى جتعلنا نقر بوجود ذاتية ثقافية كامنة يف ثنايا أي  ُ ٌ

ٍثقافة برصف النظر عن حجمها وعن ضآلة ما هلا من إشعاع حضاري وهي . َ
َذاتية عميقة اجلذور تنتهز الفرص  ُ َلتربز حتت سطح ما يكون قد غمرها من ٌ

ٍثقافات مفروضة مهام طال الزمن, ومن أمثلتها املعارصة ما نشاهده يف جزيرة  ٍ
ُّكورسيكا الفرنسية ويف منطقة الباسك يف إسبانيا من إرصار عىل التميز الثقايف قد 

 .يصل إىل املطالبة باالنفصال السيايس
ٌذلك أن الثقافة نظام فكري وأسلوب ح يايت حيكم العالقات بني األفراد ٌ

 ال جيرؤ األفراد اً للسلوك وحدوداً إنسانية قد اعتمدها املجتمع أسسًوحيمل قيام
ُّعىل جتاوزها, وهي املعايري التي حيتكم إليها يف التغلب عىل كل املصاعب التي  ُ

ي ٌأي إن ما هو مستقر يف األنا األعىل اجلامع. َتعرتض مسار األفراد يف املجتمع
ِهو جمموعة من القوى الرتاثية ِ واملقولبة لسلوك ,ِ احلافظة للكيانات االجتامعية,ٌ ُ

ًاألفراد يف املجتمع واملطمئنة عىل ثبات املعطيات وبقائها سياج ِ  . للذاتية الثقافيةاُ
 ال يمكن أن يعكس اً إحصائيًليس هنا جمال تفصيل حمتويات تراثنا تفصيال

َاحلقائق العميقة املحركة  ٍملا نعرفه من نواظم أخالقية للحياة يف جمتمعناَ َ. 
ِوبرصف النظر عن تداعيات موجة احلداثة اجلارفة التي وصلت إىل إقناع 

ِبعض فئات املجتمع العريب بازدراء ثقافتهم واحتقار لغتهم  فإن تراثنا مازال ,ِ
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ِالتجسيد التارخيي للفكر والعمل واإلنجازات اإلنسانية يف جمتمعنا عىل ِ َّ  مر َ
 . بالقيم احليةاًالعصور, ومازال عامر

َوإن وجود بعض الظواهر السلبية يف واقعنا ال جيوز أن يعطل تقديرنا لتلك  َ
َاملنطلقات والروايس اإلجيابية التي مازال جمتمعنا يكربها ويدعم وجودها  َ ُ ُ

 .ٍكأسس متينة للعالقات بني األفراد
ِويكفي أن نذكر هنا بعض الظواهر والنواز ِع االجتامعية املتأصلة يف بنية َ

ِجمتمعنا لنؤكد وجود تلك القوى الرتاثية احلافظة للكيانات االجتامعية, والتي  َ َ
 .مازالت فاعلة فيه

ًفإن الثقة املتبادلة بني األفراد مثال ٍ لكل تعامل يف جمتمعنا وقد اً مل تزل عامدَ
ٍعرفت بالدنا صفقات جتارية هامة متت دون عقود موقع ًٍ ً ٍة مربمة بل كانت ُ ٍ
ُمعتمدة عىل كلمة صادقة حيرتمها الناطق هبا مهام تكن الظروف ٍ ًِ. 

 يف جمتمعنا ومل اً أساسياًوالعائلة بشكلها اخللوي احلديث مازالت مرتكز
ًتصل إليها عوامل التخريب التي عاثت فساد  . يف عائالت أوربا وأمريكااُ

ديثة وبني العائلة املمتدة التي وإن ما نراه من فرق بني العائلة اخللوية احل
ُكانت النموذج السائد يف مطلع القرن املايض هو تضاؤل تأثري السلطة األبوية َ, 

ُّوذلك ليس بسبب حتدهيا من قبل األبناء بل هو نتيجة تعقل أبوي يرص عىل أن  ٍ ُ
 دون التدخل يف خياراهتم ويف حياهتم ,دوره األساس هو يف تربيتهم وتنشئتهم

ُومازالت املناسبات االجتامعية كاألفراح أو . عية متى شبوا عن الطوقاالجتام
ًالعزاء تعيد مجع الشمل العائيل, ومازالت مسؤولية العائلة واضحة يف إغاثة  ُ
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ًامللهوف واملحتاج من أفرادها معتربة اإلحسان خيار ً ِ  اً رشعياً وليس وجوباً ذاتياِ
ُبني أفراد العائلة وهي اللبنة  ملبدأ التامسك والتعاضد اً بل تأكيد,فحسب

 .ُالقاعدية التي يشاد عليها املجتمع
 ولو أنه , يف جمتمعنااًوكذلك الشك بأن مفهوم رشف املهنة قد بقي حي

ٍأصيب بيشء من اخللل بسبب ترصفات بعض املتنطحني ملهن رشيفة جتاوزوا 
ٍقيمها للوصول إىل كسب مادي ال يستحقونه, سواء أكان هذا يف املج االت َ

 .احلرفية أو يف جماالت املهن احلرة كالطب واملحاماة
َومن جهة أخرى نرى أن العمد األخالقية ملجتمعنا مازالت متينة مهام  َ

ًفمفهوم العفة مثال. تعاظمت عليها الضغوط واملؤثرات  اً اجتامعياً مازال منطلقُ
وهو يف آن واحد  كام جيري يف الثقافة الغربية, اُ ال يتحداه أفرادنا علنًاًراسخ

ِخاضع لوازع ديني ومرتبط بمفهوم العيب والسمعة احلسنة ِ  وبذلك يقف ,ٍ
 .ُ أمام ما هيدد املجتمع من انفالت خلقي خطرياً منيعاًحاجز

وثمة ما يؤكد أن جمتمعنا عىل اختالف عنارصه ومشاربه قائم عىل أساس 
ًجدانه, وال أعرف لغة َإيامين أي أن القيم الدينية اإليامنية مغروسة يف أعامق و

ُيسيطر عليها الوجود اإلهلي مثل لغتنا اليومية يف محدنا هللا واالتكال عليه 
ُوليس قولنا احلمد هللا وإن شاء اهللا . َواالعرتاف بقدرته يف كل حركة وسكنَة

ًوتوكلت عىل اهللا جمرد تراكيب لفظية وانسياق ٍ َ ً بل هي نطق يعكس شعوراً كالمياَ ٌ  اُ
وهذا ما أبقى . ِ بتبعية حياتنا وحياة عاملنا هللااً عميقاًدرة اإلهلية وإيامن بالقاًحقيقي

ّكل القيمة ملفهوم احلالل واحلرام الذي يميز هذا املجتمع عن املجتمعات الغربية  ِ َّ
هي جمتمعات تعتقد . املعارصة التي أخرجت الشعور الديني من تعاملها اليومي
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ستند األساس لكل ما جيري يف هذا أن معرفة األرقام واإلحصاءات هي امل
 .الكون وبذلك أصبح حالهلا ما يبيحه القانون وحرامها ما يقود إىل السجون

 أن ظهور »إحياء علوم الدين« هام إذ يرى اإلمام الغزايل يف وهذا متييز
 .مفهوم احلالل واحلرام هو أساس االنتقال من الوحشية إىل احلياة االجتامعية

إىل التأكيد بأن الثقافة العربية كائن اجتامعي احتفظ فنحن لسنا بحاجة 
 .ّهبويته املتفردة يف األمة العربية عىل مر العصور

 فهو املجتمع ,لذا فإن ثقتنا بصالبة جمتمعنا هي أساس نظرتنا إىل املستقبل
ُالذي ختطى هجامت عديدة يف املايض ومازالت منطلقاته الثقافية واحلضارية  ً ٍ ّ

 وهي ,د ما يشوهبا من ممارسات يومية عند بعض األفرادًصامدة رغم وجو
وهذا ما . ٌممارسات مستنكرة وغري قادرة عىل هدم قواعد البنيان االجتامعي املتني

يتيح لنا أن نبقى متسلحني بقيمنا وثوابتنا يف أي مواجهة مع الثقافات األخرى 
ًعن طريق حوار مفتوح ال يمكن أن يزيدنا إال متسك  . بأصالتنااٍ

 :مقومات الذاتية الثقافية يف الرتاث
إن ما تتعرض له ثقافتنا من ضغوط يف مواجهتها ملشكالت العرص جيعل من 

ُ يتطلب نظرة فاحصة ناقدة ملا يتضمنه أدبنا قديمه اً ملحاًمراجعتنا لرتاثنا أمر ُ
ٍّوحديثه من فكر وسمو وإبداع ّ لعنارص تارخينا الذي يفرس ً كام يتطلب حتليال,ٍ ُ

 .قعنا يف عامل اليوممو
َإن وعي العقل املستنري ملحتويات الرتاث يف ضوء مشكالت العرص هو 
ٌالسبيل الوحيد للتجديد الذايت والستبعاد التقليد األعمى, وهو رشط لنجاة  ُ

 .األمة من السحق القومي واالحتواء احلضاري
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َوهو الذي يستطيع أن يكشف لنا جذور ما يستنكره حارضنا العريب من 
 من عشائرية وطائفية وخارجية دينية, تلك الظواهر التي تقف »عودة املكبوت«

 .يف طريقنا إىل صوغ حضارة نابعة من ذاتيتنا الثقافية
ًولعل مراجعتنا لرتاثنا حتدد لنا جماالت جديدة لالستفادة من كنوزه  ٍَ ُ

ِواالستعانة هبا يف إجياد احللول الناجعة ملا يشكل علينا يف أمور كثري فحني . ةُ
ٍ لتطوير أنظمة احلكم هبدف إنجاز ديمقراطية حقيقية خاصة بنا, أو ًالتصدي مثال ٍ

ُحني إقامة النظام االقتصادي الذي خيرجنا من رضورة اخلضوع القتصاد 
السوق, فإن هذه املراجعة متكنّنا من التعامل مع ثقافة العرص باالستناد إىل 

 بالتطور اًفإذا كان جمتمعنا مطالب. خلاصةٍشخصية ثقافية هلا منظومتها املرجعية ا
ِوالتقدم فإنه لن يتطور إال من داخله, عىل يد أفراد يتعاملون مع الواقع 
َكأشخاص معارصين, مسلحني بثقافة العرص من جهة, واعني لثقافتهم األثيلة  ّ

َ إذ أن اهلوية التي تعرتف بام حتتوي عليه من روافد هي التي ,من جهة أخرى
 .نع احلداثة اخلاصة هباتستطيع ص

فهناك يف تراثنا كتب نفيسة مليئة باخلربات املرتاكمة التي استند إليها مؤلفوها يف 
حتليلهم لواقعهم واستنباطهم للتفسريات القادرة عىل ربط واقعهم باحلضارات 

 . ما يتعلق بأصول نظام احلكمًالكربى ولنأخذ مثاال
 للعقدانية اًوب للجاحظ وصف املنس»التاج« يف كتاب ًفنحن نجد مثال

 عن األدبيات الفارسية, كام نحن اليوم ننقل ًالسلطانية منقوال) اإليديولوجية(
. عن الغرب مفهومات اللربالية واالشرتاكية واملاركسية أو االقتصاد املوجه
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سفة السياسية عند  البن املقفع معامل الفل»األدب الصغري«وكذلك فإننا نجد يف 
وكذلك فقد . ة ما يسميه سياسة املدينة أي الدول»األدب الكبري«اليونان, ويف 

 اخلطوط العامة للقانون اإلداري حني »األحكام السلطانية«أوضح املاوردي يف 
 .ّأوجد هيكلة جديدة جلهاز الدولة وميز بني اخلاصة والعامة وصحابة األمري

تتعرض هلا إن أمثال هذه الكتب التي برزت يف مواجهة الضغوط التي كانت 
ُّاحلضارة العربية الناشئة هي حصيلة للتمعن يف املؤسسات القائمة يف حضارات  ٌ

َوأهم ما يف األمر أهنا تكشف لنا وجود . كربى ويف التيارات الفكرية السائدة فيها
ٍهنج اتبعه كل من مؤلفيها حسب قناعاته وعمق ثقافته ليختار بني هذه املعروضات 

 .ّخال يف املجال املعريف العريب اإلسالميما يستحق التثبيت واإلد
 بذاتيته الثقافية اًره كل مؤلف كان مطبوعاوالشك بأن النهج الذي اخت

العربية اإلسالمية حتى يتمكن من الوصول إىل االستفادة من املعطيات املناسبة 
 .يف املجاالت املدروسة

 عالقة َهذا ومن جهة أخرى فإن أهم ما نجده يف مقدمة ابن خلدون وله
ٌبموضوعنا هو ربطه حوادث التاريخ بمؤثرات مل يسبقه أحد إىل توضيحها ٍ َ فقد . ُ

ِبني وجود قوانني تتحكم بسري التاريخ وهي ما يطلق عليه طبائع العمران التي  ُ َ ّ
لطبائع «ٌفالعمران أي احلضارة خاضع كام يقول . ختتلف من جمتمع إىل آخر

ُ وحتمل ُع يف أحواله ترجع إليها األخبارللعمران طبائ«ّ أي أن »ختصه يف ذاته
وهو يرى أن دراسة التاريخ حتتاج كام يقول إىل / اهـ»عليها الروايات واآلثار

ِالعلم بقواعد السياسة وطبائع املوجودات واختالف األمم والبقاع واألمصار, «
ِيف السري واألخالق والعوائد و ِ ِالنحل واملذاهب وسائر األحوالَ لك  اهـ فهو بذ»ِ
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ُيكون أول من أوضح وجود خصائص هي الذاتية الثقافية للمجتمع التي تؤثر  َ َ َّ
ِيف صميم حتركاته وتوضح أسباب جتاوبه مع بعض املؤثرات ورفضه ملؤثرات  ِ

 .ّأخرى, كام أهنا تفرس االنعطافات يف تارخيه
 وهكذا فإن النظرة الفاحصة التي يراد منها حتليل العنارص املوفورة يف تراثنا

ًالزاخر باملنجزات الثرية تعطينا فرصة الستيعاب النهج الذي سلكه أسالفنا يف 
ّ والذي مكن هلم استخالص املعطيات التي ,تعاملهم مع احلضارات الكربى

كام أن التعمق يف دراسة تراثنا هو من حمصنات . تتناسب مع ذاتيتهم الثقافية
ن بام ال يعرفون ويؤكد لنا وجود ذاتيتنا الثقافية إذ يبعدنا عن تبجح الذين هيرفو
 .ٍقيم راسخة وجمهودات فذة نستطيع أن نفاخر هبا

َّوهذا ما جيعلنا نرص كل اإلرصار عىل حرص ما نأخذه من احلضارة السائدة  ُ
ُاليوم ضمن إطار واضح املعامل حتدده هويتنا ِ ٍ. 

َفنحن حني نتطرق مثال ملا يسمونه الديمقراطية جيب علينا أن نؤكد أهن ا ً
ًليست نحلة كالمية وال عقيدة دينية ثابتة نأخذها كام وردت لدهيم بل هي ثقافة  ً

 .سياسية يمكن رشعنة آلياهتا حسب اخلصوصيات الثقافية والدينية
ِولئن كانت منابعنا الرتاثية قد صدرت عن حضارة كانت يف موقع الغالب 

جيوز لنا أن نسمح يف زماهنا, بينام نحن اليوم يف موقع املغلوب, إال أنه ال 
للتناقضات الوجدانية والرصاعات الفكرية واالجتامعية أن حتول دون احتوائنا 
ِاملعريف ملا حييط بنا يف عامل رسيع التغري بحيث ال ننقل عن الواقع الغالب إال ما  ِ ٍ

 .يناسب ذاتيتنا الثقافية
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 وجدنا ٍفإذا قمنا بام يتوجب علينا من حتليل ملرتكزاتنا الثقافية األصيلة
َأنفسنا أمام حقيقة ال مفر منها وهي أن االنكباب عىل دراسة لغتنا واإلرصار عىل  ٍ
ُاالرتقاء هبا لتستوعب مجيع شؤون العرص هو املنطلق الرئيس لتنمية شعورنا  َ َ
َباالنتامء إىل ثقافة حية عميقة اجلذور مازالت املحرك األساس حلياتنا الوجدانية ِ ٍ. 

َنت كل ما يتنازع يف أنفسنا اليوم من خواطر ومشاعر إهنا اللغة التي احتض َ
ومحلت إلينا دقائق الفكر العلمي الذي ابتدعه األساطني يف العصور الغابرة, 
َسواء أكانوا عربا أو كانوا كاخلوارزمي وابن سينا والبريوين يصبون أفكارهم يف  ّ ً

تامئهم إىل ثقافة عربية اللغة العربية ومل حيل عدم انتامئهم إىل العرق العريب دون ان
 .إسالمية عاملية

ٍوهي اللغة التي مازال شعرها قديمه وحديثه منبعا إلثارة فريدة ترتقي بنا  ً ُ ُ
ِإىل املستوى الرفيع من التذوق الفني وجتيل خلجات الفؤاد عىل وقع نبضان  ِ

َاألوزان الشعرية مزكية أنبل األحاسيس وأعمقها ً. 
ن زوايا الفكر يف جمتمعنا ألهنا ختتزن الفكر هي اللغة املرجع لكل زاوية م

 وحتمل إلينا الشطحات الصوفية إىل ,الديني القرآين إىل جانب الفكر العلمي
ُ وهي أثمن ما يف موروثنا إذ أهنا ,جانب قواعد علم الكالم وأسس الفلسفة

 كام تؤسس ,ِحتتفظ بأصداء العنفوان اجلاهيل إىل جانب بالغة عيل بن أيب طالب
 .امل عقولنا يف كل ما حييط بنا من حتديات يف خضم ثورة التقانة التي نعيشهاإلع

 :موقع اللغة املركزي يف ذاتيتنا
ُإن اإلرصار عىل جعل لغتنا العربية يف صميم كل جمهود يبذل يف مواجهة 
. مشكالت العرص هو الضامنة الوحيدة إلجياد التناسق بني ماضينا وحارضنا
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ني قيمنا وتسهيل التعبري عنها يف حياتنا اليومية, معتمدين وهذا ما يقود إىل متت
َذلك البحر اللغوي الزاخر باأللوف من املفهومات والتعبريات َ ليحمينا من ,ََّ

ُفلغة الغالب يصعب أن حترك . ِاالغرتاب عن طريق استعامل لغة الغالب
َدها هي َوالشك بأن لغتنا القومية وح. ُوجداننا مهام تكن درجة إتقاننا هلا

َالقادرة عىل أن تثري تلك املشاعر الصميمية, وهي وحدها التي ترسخ انتامءنا إىل  ّ َ ُ
وإن اإلنسان ال . جمتمعنا وارتباطنا بذلك املحمول احلضاري اجلليل الذي تكتنفه

َيعرف عن العوامل إال العامل الذي تقدمه له لغته وكام يقول حممد أركون  وتكمن «ِ
ة للرتاث الثقايف العريب يف الثقل احلاسم الذي تضغط به إحدى اخلصائص املميز

ِ لتصور الواقع أو للتعبري عنهاللغة عىل كل حماولة ّ«. 
َفلغتنا هي شخصيتنا الثقافية وهي اإلطار املرجعي للقيم التي حتكم حياتنا ُ .

َوإذا أردنا الدخول يف تفصيل املحتوى اإلنساين القيمي للغتنا يكفينا أن نتمثل 
لفاظ املرتبطة باملناقب والشامئل, وهي مبثوثة يف ثنايا أدبنا, لنرى موقعها باأل

وحني نحاول أن ننقل . املركزي يف كل ما خيص التعامل بني أفراد املجتمع
َمفهوم تلك الشامئل ومضموهنا إىل لغة أجنبية تتبدى لنا فرادة يف دقة التعبري  َ

َنجهد يف إجياد املقابالت هلا يف تلك اللغة َ. 
ُ نقل مفهوم الكرم فكيف لنا أن نفرقه عن السخاء ًفإن كان من السهل مثال

كيف نعرب . َواإلغداق واألرحيية, وما هو تعريف احللم والشهامة وما هي املروءة
عن النخوة ونفرق بني الكربياء واألنفة وبني الشمم والشموخ, وما هي حدود 

 ي يتوجب الدفاع عنه?الصرب الذي نتمثل به, وما هو مفهوم العرض الذ
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ّ مكرسة تؤكد عىل غنى اللغة العربية يف هذا املضامر, بل اًإهنا ليست ألفاظ ُ
ّإهنا مفهومات عميقة اجلذور ترتبط بلب حياة املجتمع كام يتبني من وجود  ِّ

فنحن نتغنى بجابر عثرات الكرام : ٍتعبريات خاصة تشري إىل وقعها يف السلوك
ّرب املشاعر نحو عزيز قوم ذلُوبالعفو عند املقدرة ونك ٍ ِ. 

ًإهنا تعبريات متثل متفصال َ ما يؤكد وجود , بني القيم وبني التطبيق احليايتٌ
َرواقيب غري مرئية تسكن املخيال اجلامعي وتوجه السلوك بام يؤول إىل خدمة  ّ َّ َ ُ ٍ

 .العالقات يف املجتمع, ذلك ألهنا األساس للتطابق مع االحتياجات اإلنسانية
ّم هو موئل املحتاجني وذخر لسني اجلدبفالكر ِ ِ  بسعته أو اً وهو ليس مقيد,ِ

ٍبمقادير حمددة إذ أن املجتمع يكتفي بوجود تساو سلوكي حني يقال ٍ ٍ َ: 
ِّفضل املقل  ً إذا أعطـاه مـصطرباُ

 

ِومكثر يف الغنى سيان يف اجلود  ِ ّ ٌ ُ 
 

روم وإغاثة ُواملروءة عامد التكافل االجتامعي يف االنتصار للضعيف واملح
ًامللهوف وهي تعتمد اإليثار قاعدة هلا ُوكذلك فاإلجارة ناظم اجتامعي فردي . َ

ًوأما الفروسية فهي ليست فخرا فرديا أو كربياء ذاتية . ُيربط بني املجري واملجار منه ً
ِبل هي خروج من الذات من أجل افتداء اآلخر وإنصافه ِ ً وقد كانت قيمة اجتامعية ,ٌ

ومازالت .  الشعبي اجلاهيل ألهنا من مرتكزات العصبيةتستوطن الوجدان
 .أصداؤها تعمر خميالنا اجلامعي ألهنا قيمة اجتامعية تتصدى للذل حيثام وقع

إن ما حييط بأوصاف هذه املناقب وانطباقها عىل األفراد واجلامعات, 
ًوكذلك كوهنا جماالت للمفاخرة واالعتزاز يثبت أهنا ليست نوافل لغوية بل هي 
ًرواس قيمية تعطي لنا تنويرا ييضء ماضينا الثقايف ومازالت متوطنة يف وجداننا ًٌ ٍ 



  
  

 ١٩٢

ًوالشك أهنا بمجموعها متثل معوقات قيمية يف وجه كل انزالق نحو ما . الشعبي ّ
 .يؤذي العالقات االجتامعية

 اًومن جهة أخرى وإذا عدنا إىل ابن خلدون الذي جعل من العصبية حمور
فهو . َ حياة الدول نجده قد ربط معظم هذه الشامئل بالعصبيةلآلليات الفاعلة يف
ِيتنافسون يف اخلري وخالله من «لعصبية يف التاريخ العريب أهنم يقول عن أهل ا

ِالكرم والعفو عن الزالت واالحتامل من غري القادر ومحل الكل والصرب عىل  ِّ َ ِ ّ ِ
ِاملكاره والوفاء بالعهد وبذل األموال يف صون األعر ِ  ا هـ»اضِ

فهو يرى أن االلتزام هبذه املناقب هو مفتاح نجاح العمران إذ أن العصبية 
 .قوة قاهرة تنهض باهلمم وتدعم مسرية الدولة

 حيمي القيم من االندثار ألهنا تفرض اًوالشك بأن العصبية تشكل سياج
ُذوبان الفرد يف اجلامعة يف تراتبية ختضع املصالح الشخصية للمصالح اجلمعية ٍ َ. 

ونحن يف عرصنا نحتاج عصبية حديثة تستند إىل التمسك بالذاتية الثقافية 
ُأي أن الغاية ليست أن يتعوصب كل لصاحبه بل الغاية هي إجياد تطابق بني  ٌّ

 .شخصيتنا الثقافية واحتياجات العمران احلديث
ومن جهة أخرى فإن مراجعة تراثنا ال جيوز أن تتوقف عند ذكر اخلصال 

ٍي يمجدها أدبنا وحتييها أمثالنا, بل إهنا مراجعة تكشف لنا وجود حرية احلميدة الت ُ ُ
ٍإنسانية يف مواجهة املثالب والشذوذات التي تناوهلا شعراؤنا يف هجائهم ليقفوا يف 

فكل ترصف يتعارض مع القيم التي يعتمدها . وجه كل خروج عام يقبله املجتمع
 .ُّكل فرد خيشى أن يلحق به العاراملجتمع يطال السمعة احلسنة التي يبتغيها 



  

 ١٩٣

وكذلك انفرد أدبنا يف دقة التعبري عن النوازع اإلنسانية عىل اختالفها 
ٍويكفي أن نذكر كتاب البخالء للجاحظ وما يمثله من نظرة عميقة غري مسبوقة 

 »ّطوق احلاممة يف األلفة واألالف« يف حتليله لنفسية البخيل, وأن نذكر كذلك
هذا إىل جانب ما . ّستعرض احلب من مجيع نواحيه بدقة متناهيةالبن حزم الذي ا

والشك بأن مفهوم . ِّحيفل به أدبنا من شعر غزيل ومن ذكر للوعة املحب املفارق
احلب العذري الذي عرفه الغرب يف قرونه الوسطى وما فيه من إعظام ملكانة 

جمنون ليىل املرأة إنام هو صدى ملا وصل إليهم عن طريق األندلس من مشاعر 
 .وكثري عزة ومجيل بثينة

ّكل ذلك يدل عىل أن أدبنا قد تطرق إىل أدق ما جيول يف النفس اإلنسانية من 
ُ وأن النظرة اإلنسانية يف هذا األدب هي عموده الفقري إىل حد أهنا ,املشاعر

ُاألساس املتني الذي يستند إليه عند توصيف األفراد يف موقعهم من املجتمع, 
ٍى كتب الرتاجم تصنف الرجال حسب ما هلم من خصال قبل ولذلك نر ِ َ

 .التعرض ملا هلم من أفعال
َوهكذا فإن مراجعة الرتاث يف خضم الرصاع القائم بينه وبني احلداثة 
املجلوبة, واالعتامد عىل ما فيه من قيم وثراء فكري جيب أن يوصلنا إىل إخراج 

ٍفكر نري حديث يمتاز بتمسكه املتعقل برتاث ّ نا دون التقهقر نحو الدعوة إىل ثقافة ٍ
 .نمطية تكرارية

هو فكر ينظر يف الرتاث ليجتيل عنارص بنيانه احلضاري الذي اكتنـز شواهد شتى 
 .عىل القواعد القيمية التي ارتقت بأسالفنا إىل مستويات اإلبداع احلضاري املتميز
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مه, وحماولة فنحن الوارثني بحاجة إىل تراثنا من حيث رضورة التعمق يف فه
ُالوصول إىل منابعه اخلالقة سالكني هنجا يامثل ما سلكه أسالفنا لعلنا نستوحي  ً ّ
 .منهم ما يساعدنا عىل التناغم مع معطيات العرص دون التخيل عن ذاتيتنا الثقافية

أي أننا يف صدد توضيح ما يمكن أن يسمى العقلية العربية احلديثة التي 
ة وسلوكية ثابتة, بل هي العقلية التي بارتباطها يصعب حتديدها يف أنامط فكري

ٍبواقع يفرض نفسه متكننا من السيطرة عىل هذا الواقع إلجياد حلول متساوية مع  ٍ ُ َ ٍ
ٍقيمنا الرتاثية, بعيدة عن أي حرص عرقي لثقافتنا العربية اإلسالمية, قادرة عىل  ٍ

ٍنابذة للتقليد وحافزة إيصالنا إىل ما نصبو إليه من مشاركة فعالة يف حضارة الغد, 
 .عىل اإلبداع

وهنا يتوجب التأكيد عىل رضورة إرصار العقلية العربية احلديثة عىل تعلم 
لغة احلضارة السائدة بل عىل إتقاهنا لنستطيع النفوذ إىل خبايا أفكارهم, 
ّنستوضح منطلقاهتم احلقيقية, ومن ثم نكون قادرين عىل التعبري عن ثقافتنا يف 

 نربز فيه ما لقيمنا من أمهية كربى يف حياتنا, وما يف ثقافتنا من حوار متكافئ
ٍنوازع إنسانية عميقة اجلذور, لنلتقي مع من يريد حماورتنا عىل أسس ثقافية 

 . بيننا وبني حداثة البد أن نكون من املشاركني يف تطورهااًمشرتكة تبني جسور
ِوإن ما ختضع له ثقافتنا من حماوالت للتسلل إىل خم ُ لتضعف ,ّيالنا اجلامعيٍ

ُ حتى يصل األمر إىل إلزام جمتمعنا بأن يقيس ,ثقتنا بقيمنا وبمرتكزات ثقافتنا َ
ٌ هلو خطر ,الوقائع واألحداث اجلارية بني ظهرانينا بمعيارية تلك الثقافة الغالبة

ٌمداهم حقيقي يزيد يف هوله تلك األحداث املفجعة التي حتيط ببالدنا والتي 
 .ز الرببرية العاتية حتت أقنعة احلضارة الفائقةتظهر كيف ترب



  

 ١٩٥

ٍّومن أجل أال نسمح ملنطلقاهتم أن تسري سلوكنا البد لنا من وضع حد ٍ ملا  ّ َ
ٌنراه حولنا من أفواه فواغر أمام ما هو مبذول من مغرياهتم ُهي أفواه الذين . ٍ

ٍغرهتم البوارق التي لن تنجيل إال عن رساب خمادع ُ ء املفتونون َلقد أشاح هؤال. ّ
 وهي أن الثقافة العربية اإلسالمية ,ٍبنظرهم عن حقيقة ال ينكرها إال جاحد

 .لؤلؤة ناصعة يف قالدة احلضارة العاملية
إن العقلية العربية احلديثة التي نريد هلا أن هتدف إىل استعادة املوقع املرموق 

ِالذي ننشده يف بناء املستقبل سوف تسلك طريق املشاركة يف امل َ جهودات العلمية ُ
واحلضارية يف العامل, معتمدة قواعدها املتينة يف تلك الثقافة التي نعيشها وتسكن 

 .َوجداننا, وهي املنبت لكل السجايا املبذولة يف جمتمعنا
ِ بفضل عمق جذوره الثقافية وذلك عىل اًوالشك بأن جمتمعنا بقي متامسك ِ

عرتف بوجودها يف طريقنا إىل الرغم من شوائب عديدة ال يضرينا أن نكشفها ون
 :أو كام قال ابن زيدون. التخلص منها

ُإذا راق حسن الروض أو فـاح طيبـه ُِ 
 

ُفــام رضه أن طــن فيــه ذبــاب  ّ َّ 
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