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 عائلــــة هــــي فلســــطين فــــي عربيــــة عائلــــة إلــــى طوقــــان قــــدري نســــبيُ   

 العائلــة هــذه أنتجــت فقــد العلمــي، المجــال فــي مشــهورة عائلــة وهــي )طوقــان(

 جســــدت التــــي الشــــاعرة وهــــي المعروفــــة الفلســــطينية لشــــاعرةا طوقــــان فــــدوى

 المســتويين علــى شــهرتها وذاعت الفنية، الكلمة خالل من الفلسطينية القضية

 الــذي الشــاعر ذلــك طوقــان، إبــراهيم أخوهــا كــان قبلهــا ومــن والعالمي، العربي



ــــة أبعــــاده بكــــل المعاصــــر الفلســــطيني الشــــعر تأصــــيل فــــي أســــهم  االجتماعي

 الشـــــعرية النهضـــــة رواد مـــــن رائـــــداً  بحـــــق يعـــــد بحيـــــث األدبيـــــة،و  والسياســـــية

  .فلسطين في المعاصرة

 إذ عمومتــه، أبنــاء إليه نحا لما مغايراً  نحواً  نحا فقد طوقان قدري أما  

 فعــاش والمعاصــرة، األصــالة بــين مــا فيــه جمــع منهجــاً  واألدب العلــم من اتخذ

 التــراث إحيــاء فــي - واضــح وبشــكل - فيهــا أســهم قــرن أرباع ثالثة يقارب ما

ــم بــين مــا حياتــه تــدرجتو  واإلســالمي، العربــي  و بــارع، وسياســي قــدير، معّل

 فلســطين، ووطنــه العربيــة تــهأمَّ  خدمــة علــى حياتــه لَّ ُجــ فعصر نشيط مجمعي

  .واألدب العلم مجال في النافعة المؤلفات من طائفة وترك

 صــطلحالم لهــذا اللغــوي المفهــوم عــن أبحــث أن أريــد فــال التــراث أمــا  

 األمــة تــهورثَ  مــا كــل يعنــي أنــه والمــؤرخين البــاحثين لــدى معروفــاً  أصــبح إذ؛

 تشــمل إذ بهــا الــتحكم تســتطيع فــال الثانيــة أمــا إراديــة، غيــر أو إراديــة بصــورة

 منهــا، الــتخلص علــى القــدرة نملــك أن دون توارثناهــا عبارات طوقان يرى كما

 بالنفســية يتعلــق ألنــه إليــه لولوجا نريد ال ما وهذا ناأنفِ  رغم إليها نطمئن قد إذ

 نــركن نفوســنا فــي متأصــالً  أصــبح الــذي المــوروث فقــل شــئت إن أو اإلنسانية

 منــه، المناســب غيــر أو الــرديء مــن الــتخلص علينا ويصعب منه، الجيد إلى

 وعربــي خــالص، عربــي: ينقســم إلــى يقســم طوقــان قــدري وجهــة مــن فــالتراث

 أطــول وهــو التــاريخ، عبــر ممتد لأصي متجذر األول والقسم مختلط، إسالمي

 التفرقــة فيجــب وعليــه اإلســالم، مجــيء مع تالقى الذي الثاني القسم من عمراً 



 مختلطــاً  األول يكــون فقــد اإلســالمي، العربــي والتــراث العربــي التــراث بــين مــا

 وأكثــر إســالمي عربــي فهــو الثــاني وأمــا إســالمية، غيــر وشــعوب قبائــل بــإرث

 أن تظـــن كأنهـــا األول ولـــيس الثـــاني تجـــاهاال علـــى تنصـــب كانـــت الدراســـات

 بــدّ  فــال خاطئــة نظريــة أقــول كما وهذا اإلسالم ظهور منذ ابتدأ وتراثنا تاريخنا

 الــذي مــا لنــرى والدراســة البحــث مــن اســتحقاقه العربــي التــراث نعطــي أن مــن

 ســواء التراث هذا نوع كان مهما وهذبه أبقاه الذي وما وحاربه، اإلسالم حذفه

 أم المعيشــية، الحيــاة مســتوى علــى أم والتقاليــد، العــادات، ســتوىم علــى أكــان

 إلــى كثيــراً  الكــريم القــرآن أشــار وقــد اللغويــة األســاليب اســتعمال مســتوى علــى

 وللمـــؤمنين، للنـــاس ورحمـــة شـــفاء هـــو مـــا اآليـــات مـــن ونـــزل المـــوروث، ذلـــك

 بــل وحسب أنفسهم ليصلحوا ال العرب ورثه ما ليعالج اآليات من كثير وجاء

 سورة) 110} ( ِللنَّاسِ  ُأْخِرَجتْ  ُأمَّةٍ  َخْيرَ  ُكنُتمْ { األمم من لغيرهم اداً روَّ  ليكونوا

 وجـــه كيـــف شـــك بـــال يلحـــظ غيرهـــا أو) النـــور( لســـورة والقـــارئ . عمـــران آل

 مـــع التعامـــل معالجـــة فـــي ةالصـــحيح الســـبل اتبـــاع نحـــو المســـلمين اإلســـالم

 فأبقــاه اإلسالمية بالعقيدة ريض ال ما الموروث من وهناك اآلخر ومع النفس

م { : نقرأ ما ذلك من تغيير دون اإلسالم م أو ال تستغفر لھ مإن  استغفر لھ  تستغفر لھ

  .)80} (التوبة   لھمسبعين مرة فلن يغفر هللا 

 مــــرة وســــبعين إحــــدى - وســــلم عليــــه اهللا صــــلى - الرســــول اســــتغفر لــــو هــــل

  .ال: الجواب لهم؟ سيغفر



 بيئتنــــــا فــــــي اآلن إلــــــى المــــــوروث هـــــذا ســــــمعت الأ المبالغــــــة قبيــــــل مــــــن فهـــــذا

 مليــون فيهــا تــدفع لــو واهللا: مــا ســلعة تبيعــه أن تريــد ال لمن فتقول االجتماعية

 ممــا كثيــراً  نجمــع أن ســتطيعن هــذا ومثــل إياهــا، أبيعــك فلــن..  دينــار أو ليــرة،

  .متواصلة تراثية قاعدة ليكون به األجيال فونعرِّ  دونه،نو  ورثناه

 ذاكــرة هــو بــل عــابرة نظــرة مجــرد طوقــان ريقــد رأي يفــ التــراث لــيس  

 منهـــــا تنطلـــــق قاعـــــدة التــــراث العصـــــور، عبـــــر هْتــــأنتجَ  مـــــا ومخـــــزون األمــــة،

 وٕان له، حضارة فال وبالتالي له أصل ال له تراث ال فمن واألصالة الحضارة

 ممــن األمــة أعداء فإن ذلك من وأبعد أسبابها، بزوال تزول مزيفة فهي كانت

 ذلــك فــإن فعلــوا ومهمــا تراثهــا يســرقوا أن يحــاولون بــل حــاولوا األرض ســرقوا

 جميعــاً  نعرف كما اليونان على التاريخ في الرومان ،تغلبت محالة ال سيزول

 لليونـــان أن ذلـــك اآلن، حتـــى بقيـــت مقوماتهـــا بكـــل اليونـــان حضـــارة أن غيـــر

  .منها وأفاد فقدرها آنذاك العالم عرفها مرموقة تراثية أصالة

 األحــوال مــن حــال بــأي يمكــن ال أصــيل هــو مــا كــل أن طوقــان يــرى  

 قــائلين    عــاجالً  أو آجــالً  إنْ  تكشفه سوف والدراسات األيام نإ إذ يسرق أن

 وتقــدمها، األمــة لنهضــة األساس الدافع أنه على التراث فهم طوقان قدري إن

 يتـــابع أن إلـــى دفعـــه مـــا وهـــذا حولهـــا فيمـــا أو داخلهـــا فـــي تهاحضـــار  وٕاشـــعاع

 مــــن كثيــــر فــــي يتبــــين إذ األوروبيــــة، الــــبالد فــــي اإلســــالمية الحضــــارة تــــأثير

 الحديثــة، األوروبيــة النهضة في البارز لدور له كان الذي العلوم أثر دراساته

 فــي دورهــم ويبــرز والمســلمين العــرب مفكــري عــن الحــديث مــنطوقــان  كثــرويُ 



 كتابــــاً  خصــــص وقــــد وغيرهــــا واللغــــة والكيميــــاء والرياضــــيات والطــــب الفلســــفة

 األديب، العالم بعقلية المميزة التراثية الجوانب هذه كل عن فيه تحدث منفرداً 

 واللغويــة اللغويــة، العلميــة بــين مــا تتــأرجح لغتــه كانــت ثــم ومن العالم واألديب

  .العلمية

 كتابـــاً  ألـــف طوقـــان قـــدري أن إلـــى شـــيرأُ ف بالعقالنيـــة يتعلـــق مـــا وأمـــا  

 واإلنســانية، األمــة خدمــة فــي ودوره ب،العــر  عنــد العقــل قيمــة فيــه نبــيَّ  متفــرداً 

 العقــــل أن نَ بــــيَّ  إذ بالعاطفيــــة، هْصــــمِ و  فــــي لمثَّــــتَ  الــــذي الغبــــار عنــــه ونفــــض

 وذلــك العصــور علــى إليــه بحاجــة اإلنســان كان ما يخترع أن استطاع العربي

 مــن كثيــر فهنــاك واللغــة، والجبــر، والكيميــاء، والهندســة، الطــب، مجــاالت فــي

ـــ العلميـــة النظريـــات  قـــدري أن غيـــر اإلنســـانية، لخدمـــة العـــرب اخترعهـــا يالت

 إنَّ  إذ العقـــل مســـاعدة فـــي األخـــرى هـــي العاطفـــة دور عـــن يغفـــل لـــم طوقـــان

  .ديدنها لها وتلك ديدنه له وهذا وعقل عاطفة اإلنسان

 أشخاصــاً  تنجب لم الطويل بتاريخها العربية األمة أن طوقان نبيَّ  ثم  

 ظـــــاهرة الغزالـــــيو  ظـــــاهرة، الكنـــــديو  ظـــــاهرة، ليـــــلخفال ظـــــواهر، أنجبـــــت وٕان

 تفقــد قد إذ األشخاص من الحياة في واالستمرار صيلأْ التَّ  في تُ بَ ثْ أَ  والظواهر

 فــي طوقــان قــدري تــأثر فقــدانها الســهل مــن لــيس الظــاهرة أن غيــر الشــخص

 التخصــص فــي نحــوهم فنحــا كثيــراً  والمسلمين العرب علماء عند العقل مفهوم

 فكأنَّــهكذلك، واللغــة والكيميــاء الرياضــيات جــالم فــي بــارز معلــم فهــو العلمــي

  .ودراساته تخصصه خالل من العقل مفهوم لنا يطبق



 فــال المعاصرة، ةالحضاريَّ  المستجدات ضوء في التراث مستقبل وأّما  

 آمــنَ  قاعدة وهذه أبينا أم شئنا تطور في والحياة تطور، في العلم أن في شك

 قدري عنه يجيب التساؤل هذا تطور؟ال هذا من حنن نأيف طوقان، قدري بها

 هــذا نظريــات وتطــوير واإلســالمي، العربي التراث تمحيص خالل من طوقان

 ثــورةً  هنــاك بــأن يتنبــأ هوكأنَّــ المعاصــرة، الحضــارية الخطــوط مــع تالقياً  التراث

 أن يمكــن مــا اســتخدام بغية تراثنا غربلة في نسرع أن من بد ال،و قادمة علميةً 

 المعلومــات، شــاملة طوقان يعرف لم الجاري، العلمي طورالت هذا مع يتعامل

 المســتقبل فــي يــأتي ســوف مــا حــديثا أن يــدرك كــان أنــه مــن ثقــة علــى ولكنــي

 واإلســالمي العربــي التراث إحياء رواد من رائداً  دُّ عَ يُ  طوقان قدري فإن وعليه،

 .الحديثة التقنيات مع التعامل تنتظر التي الصورة في ووضعه
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  .الفلسطيني العربية اللغة مجمع رئيس/حامد حسن أحمد الدكتور األستاذ



 ســــنة الــــدكتوراة درجــــة علــــى فحصــــل اإلســــكندرية جامعــــة فــــي تخــــرج -1

)1987.( 

 .سنوات أربع الجزائرية وهران جامعة في سدرَّ  -2

 .السوري المجمع في مراسل عضو -3

 .خارجها جامعة مع التعاقد رافضاً  فلسطين إلى الرجوع آثر -4

 فــي الوطنيــة النجاح جامعة الدكتوراة شهادة يحملون ممن قلة مع نشأأ -5

 .نابلس

 .والضفة غّزة في الفلسطينية الجامعات في محاضرات عدة ألقى -6

 ).1992-1986( سنة من اآلداب لكلية عميداً  عمل -7
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