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  بسم ا الرمحن الرحيم
  التقرير اخلتامي والتوصيات

  ألعمال املؤمتر الثامن مع اللغة العربية بدمشق
  :وموضوعهم 2009جممع اللغة العربية بدمشق مؤمتره السنوي الثامن لعام  أقام

  حنو رؤية معاصرة للرتاث
كـــات وحضـــور برعايـــة كرميـــة مـــن ســـيادة وزيـــر التعلـــيم العـــايل األســـتاذ الـــدكتور غيـــاث بر 

وممثلــني عــن  الســادة رؤســاء جمــامع اللغــة العربيــة يف كــٍل مــن األردن واجلزائــر والعــراق وفلســطني
وأعضــاء جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق عــاملني ومراســلني، والســادة  جممــع اللغــة العربيــة يف القــاهرة

تذة اجلامعــات ، ولفيــف مــن أســامن سورية والــوطن العــريب الباحثني واملشاركني يف أعمال املؤمتر
  والكتاب واملهتمني.
  ) أمساء الباحثني واملشاركني يف املؤمتر:1احمللق رقم (

  م9/11/2009سة االفتتاح: االثنني جل
 22افتتحت اجللسة يف متام الساعة العاشرة والنصف من صبيحة يــوم االثنــني الواقــع يف 

  م.2009تشرين الثاين  9املوافق ه 1430ذي القعدة عام 
ألســــد ام العــــايل راعــــي املــــؤمتر كلمــــة يف حفــــل االفتتــــاح مبكتبــــة د وزيــــر التعلــــيألقــــى الســــي

الوطنيـــة، حتـــدث فيهـــا عـــن إســـهامات اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية يف جمـــال محايـــة اللغـــة العربيـــة 
وقــال إننــا ننتمــي إىل  .وحفــظ تراثهــا بتوجيــه مــن ســيادة رئــيس اجلمهوريــة الــدكتور بشــار األســد

ا مــن   ،وتفاعلــت معهــا ،وامتزجــت حبضــارات األمــم األخــرىأعمــاق التــاريخ أمــة متتــد حضــار
ــا قامــت علــى  ،ودامــت مئــات الســنني ،ً فأمثرت حضارة عم نفعها العامل شرقاً وغربــا ومتيــزت بأ

جمــدين يف اإلفــادة منــه للنهــوض وأن نكــون  ،ودعــا إىل االعتــزاز برتاثنــا ،والقــيم النبيلــة ،األخــالق
تمع والوطن واألمة.   با

 ألقى رئيس جممع اللغــة العربيــة بدمشــق الــدكتور حممــد مــروان احملاســين كلمتــه فــذكر أن مث
 مـــن حقنـــا أن نفخـــر مباضـــينا العـــريب املتميـــز الـــذي شـــعت أنـــواره مـــن دمشـــق وبغـــداد واألنـــدلس

وكان من ذلك الرقي الفكري واملادي الذي نشهده اليوم يف العــامل، وبــني  ،وترك أثره يف الغرب
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العلـــوم كانـــت أحـــد األركـــان القويـــة حلضـــارتنا... وذّكـــر بـــأن مـــن مكونـــات تلـــك أن املعـــارف و 
احلضارة حرية الفكــر وحريــة احلــوار وحريــة االنتقــال، انتقــال األفكــار واألفــراد والســلع واالعتمــاد 

أن نــتفهم الــرتاث العــريب إىل علــى العقــل والتجربــة وطلــب املعرفــة حيــث كانــت، ودعــا يف اخلتــام 
ــــا بــــين نري ية مســــتضــــو ن نســــتفيد منــــه يف مســــريتنا النهاإلســــالمي بعمــــق وأ القيم الــــيت خلفهــــا لن

  واملعايري املنهجية اليت ورثناها عن السابقني.
مــع الــدكتور مكــي احلســين تقريــراً ســنوياً عــرض فيــه م مــع يف مث ألقــى أمــني ا نجــزات ا

مــع الداخليــة. وبعــد ت بعــد املــؤمتر الســابق إنفــاذاً للمــادة العاشــرة مــن الئحــة املدة اليت انقضــ ا
ـــــــرأن  مـــــــعبـــــــ ذكَّ اســـــــتعرض خالصـــــــة أعمـــــــال بعـــــــض جلانـــــــه مشـــــــرياً إىل أن وضـــــــع  ،أغراض ا

املصـــطلحات العلميـــة والفنيـــة واألدبيـــة واحلضـــارية وتوحيـــدها ونشـــرها يف ســـورية والـــوطن العـــريب 
جات احليــاة تأيت يف طليعة أهدافه جلعل اللغة العربية وافية مبطالب اآلداب والعلوم والفنون وحا

 وســـاقووضـــع اجلديـــد منهـــا قـــائم علـــى قـــدم  ،املتطـــورة. مث بـــني أن املصـــطلحات املتـــوافرة كثـــرية
مــع يف متابعــة شــؤون د اللجــان الــيت تقــوم بــذلك كمــا أشــار إىل املصــطلح وعــدَّ  ،وشــرح دور ا

مع الثقايف وإىل جملته ومطبوعاته.   نشاط ا
تناول فيها أمهية ، لضيوف املشاركني والباحثنيمث ألقى الدكتور عبد الكرمي خليفة كلمة ا

وســـلَّط األضـــواء علـــى اجلوانـــب اإلجيابيـــة الكثـــرية يف هـــذا  ،الـــرتاث العـــريب اإلســـالمي يف ثقافتنـــا
ر البحــث العلمــي والثقافــة الــرتاث ومنهجيــة القــدماء يف البحــث داعيــاً إىل اإلفــادة منهــا يف تطــوي

كمــا أشــاد بــاجلهود الــيت   ،يتهــامحفظ اللغــة العربيــة وتنونوَّه بإسهامات جممع دمشق يف  العربية،
تبذهلا سورية يف ميدان محاية اللغة العربية ودعا إىل تضافر اجلهود يف إحياء الــرتاث وتوظيفــه يف 

   خدمة النهضة العلمية والثقافية واللغوية املعاصرة.
  ))2((الكلمات يف امللحق رقم 

ع اللغة العربية الدكتور حممود الســيد احملاضــرة وبعد اسرتاحة قصرية ألقى نائب رئيس جمم

  ».الرتاث بني املاضي احلي والغد املنشود«االفتتاحية وموضوعها 

  بتعريف الرتاث وذكر أنه يتجسد يف أربعة أمور هي: بدأ
ـــذا  القطـــاع املعـــريف وقطـــاع القـــيم وقطـــاع الـــنظم واملؤسســـات وقطـــاع اإلبـــداع والصـــنع و

ثانيــاً يتمثــل يف كــل مــا هــو ارة نفســها. وتــابع قــائًال إن للــرتاث معــًىن املعــىن يبــدو كأنــه هــو احلضــ
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مث عـــدد مســـات تراثنـــا العـــريب وهـــي: العراقـــة  ،حاضـــر يف وعينـــا الشـــامل ويف تشخيصـــنا احلاضـــر
والتـــوازن والتكامـــل واالنفتـــاح علـــى الثقافـــات  ،يـــة واعتمـــاد املـــنهج التجـــرييبنوالشـــمولية والعقال

 صــورة تراثنــا يف رؤيــة الغــري مشــرياً إىل أن بعــض الغــربيني كــانوا مث بــنيَّ  .األخرى والــروح اإلنســانية
  صادقني ومنصفني واعرتفوا بفضل العرب وأن بعضهم مل يكن منصفاً وال صادقاً. 

عن رؤية معاصرة للرتاث وقال إن التقدم احلقيقي يكون ببعث املاضــي بعد ذلك حتدث 
حليـــاة ألن شخصـــية األمـــة مبنيـــة علـــى أساســـه وجتديـــده وبـــث احليويـــة فيـــه مث وصـــله بأســـباب ا

وذلك ال يعين بأية حاٍل أن نعود حباضرنا إىل ماضينا بــل علــى العكــس أن نبــين مســتقبالً زاهــراً 
مث قـــّدم جمموعـــًة مـــن التوصـــيات يف التوجـــه حنـــو هـــذا موصـــوًال باملاضـــي، إنـــه املســـتقبل املنشـــود

  .اء من ماضينا.املستقبل املنشود بعد أن قّدم مناذج جديرًة باإلحي
  مساء 9 -5الساعة  9/11/2009يوم االثنني 

  رأس اجللسة الدكتور حممد مراياتيتاملسائية: اجللسة  
  وألقيت فيها البحوث اآلتية: 

  .»بمكا�ة العرب يف تطور الط« :) حبث الدكتور نشأة محارنة بعنوان1

أليفــاً، وقــاموا بــدورهم علــى الطبيَّــة ممارســًة وتوقــد بــني فيــه أن العــرب محلــوا رســالة العلــوم 
أكمــل وجــه، فكــانوا حلقــة يف سلســلة تطــور الطــب الــيت هــي ملــك للبشــرية مجعــاء، وقــد اتســم 
عملهــم العظــيم هــذا بالتواضــع واإلخــالص للحقيقــة فرتكــوا تراثــاً يرضــون عنــه ويرضــي أحفــادهم 

فكــان وكل من أخذ عــنهم ويرضــي قبــل كــل َشــْيٍء خــالقهم الــذي شــرفهم حبمــل هــذه الرســالة، 
  عملهم قدوة ملن جاء بعدهم.

صــــدور  -مــــن تراثنــــا الصــــيديل العربــــي   « :) حبـــــث الـــــدكتور الراضـــــي اجلـــــازي بعنـــــوان2
  ». الكبري لسابور بن سهل أمنوذجااألقراباذين  –باذينات ااألقر

ـــد الباحـــث أن العـــرب هـــم الـــذين جعلـــوا مـــن الصـــيدلة مهنـــة متكاملـــة مـــع مهنـــة  وقـــد أكَّ
ســانة العالجيــة بأدويــة جديــدة. وذكــر أن بعــض الطــب ووضــعوا أسســاً ملزاو  لتهــا، كمــا أثــروا الرتَّ

األشكال الصيدالنية الواردة يف تراثنا الصيديل ما يــزال يســتعمل إىل اليــوم، ومــن أبرزهــا األشــربة 
واحلبوب واملراهم واألقــراص. وخــتم بــأن الــرتاث الصــيديل العــريب ميثــل حتــوالً يف ميــدان الصــيدلة، 
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وقــد جعــل ألــف ســنة متثــل مرحلــة ازدهــار وتقــدم. انيــة دامــت مــا يقــرب مــن وهــو يغطــي فــرتة زم
باذين سابور بن سهل موضوعاً وأمنوذجــاً لبحثــه، وهــو يعــد أول دســتور لألدويــة يف االباحث أقر 

  التاريخ.

  ». علم النبات يف الرتاث« :) حبث الدكتور أنور اخلطيب بعنوان3

لعصــــر اجلــــاهلي مث يف العهــــد النبــــوي. يف اباحــــث للنبــــات يف الــــرتاث اإلنســــاين ال عــــرض
القرن السابع إىل القرن احلادي عشر مث من القرن احلــادي عشــر  منواستعرض املعارف النباتية 

إىل القرن العشرين وَحلَّل مضمونات الكتب النباتية اليت صــنفت يف تلــك القــرون. وخــتم بــذكر 
إىل أنــه يف الطريــق إىل إجنــاز املعجــم  املؤلفات العلمية يف علم النبات وال سيما املعاجم، وأشــار

  االشتقاقي ألجناس نبات الوطن العريب.

  ».يبالرياضيات والفلك يف الرتاث العر«) حبث الدكتور مصطفى موالدي بعنوان: 4

وقــد ركــز فيــه علــى إجنــازات علمــاء احلضــارة العربيــة يف الفــروع الرئيســة للرياضــيات وهــي 
باإلضــافة إىل علــم الفلــك. وأكَّــد أن الرياضــيني والفلكيــني  احلساب واجلــرب واهلندســة واملثلثــات،

م اخلالقــــة واملبدعــــة يف تلــــك الفــــروع العلميــــة وَوظَّفــــوا معــــارفهم الرياضــــية  العــــرب تركــــوا بصــــما
تمع.   والفلكية يف خدمة الشريعة وا

  ».علم التعمية يف الرتاث العربي«) حبث األستاذ مروان البواب بعنوان: 5

عظـــيم يف علـــم خفـــيٍّ ظـــلَّ قرونـــاً متطاولـــة حبـــيس خـــزائن  التنويـــه بكشـــفٍ بحـــث االب بـــدأ
املخطوطات العربية إىل أن قدر له أن يرى النور قبل حنو عقدين علــى أيــدي بــاحثني مــن مركــز 

هـــم: الـــدكتور حممـــد مرايـــايت واألســـتاذ مـــروان البـــواب و الدراســـات والبحـــوث العلميـــة بدمشـــق، 
ــى  والــدكتور حممــد حســان الطيــان. وقــد َُعمَّ

تضــمن البحــث التعريــف بعلــم التعميــة واســتخراج امل
(الشـــفرة وكســـرها) وأمهيـــة علـــم التعميـــة يف القـــدمي واحلـــديث.. واجلهـــود الـــيت بـــذلت يف حتقيـــق 

ا   ض ألنواع التعمية وطرق كشفها.رَ مث عَ  ،خمطوطات كتب التعمية والتعريف 

  ».عربعلم احليل عند ال«) حبث الدكتور أمحد مطلوب بعنوان: 6

كلمــة (احليــل) لغويــاً واصــطالحياً. مث بــني مــدى اهتمــام العــرب بعلــم قدَّم الباحــث بشــرح  
م العمليــة وانتهــى  احليــل، ألنــه كــان يقــدم هلــم مــا حيتــاجون إليــه مــن آالت وأدوات تتصــل حبيــا
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إىل أن العــــرب املســــلمني وضــــعوا كثــــرياً مــــن القواعــــد العلميــــة الــــيت كانــــت مــــن أســــس النهضــــة 
  األوربية.

  م10/11/2009اليوم الثا�ي: الثالثاء 
  .وقد ترأسها األستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة اجللسة الصباحية: مناقشة ألفاظ احلضارة (املنزل وأدواته)
  اجللسة املسائية: ترأسها الدكتور عبد السالم املسدي

  وألقيت فيها البحوث اآلتية:
  ».إلدارة يف اإلسالماحلكم وا«حبث الدكتور وهبة الزحيلي بعنوان:  )1

 أن نظـــام احلكـــم واإلدارة يف اإلســـالم نظـــام متكامـــل يشـــمل قضـــايا الـــدين والـــدنيا، بـــنيَّ 
وحيقـــق أصـــول احلكـــم يف عهـــوده املختلفـــة القائمـــة علـــى العـــدل واحلريـــة واملســـاواة ورعايـــة مبـــدأ 

رتات ل فــات، وكــان أمثــاملواطنــة، وحيــرص علــى ظــاهرة التعــاون والتكافــل، واحــرتام نظــام املؤسســ
، لكنـــه صـــار ملكـــاً عضوضـــاً يف عهـــود اخلالفـــة األمويـــة ذا النظـــام العهـــد النبـــوي والراشـــديهـــ

  والعباسية والعثمانية بسبب ظهور نظام والية العهد لألوالد.

  ».التصوف من العرض إىل النقد«) حبث الدكتور حممود عكام بعنوان: 2

وفية ألن التصــوف يــدل علــى استخدم الباحث خالل حبثه كلمة التصوف بدًال مــن الصــ
اهــــ إىل املصــــطلحات الــــيت  أشــــارق بــــني الصــــوفية والســــلفية، وبــــني تصــــوف وآخــــر و ة، وفــــرّ دا

  يستخدمها املتصوفون.
لتصـــــوف نشـــــأة وتكوينـــــاً وعرضـــــاً ألصـــــوله ومناهجـــــه وطرائقـــــه اتضـــــمن البحـــــث دراســـــة 

يتـــــه اخلاصـــــة إىل دَّم رؤ قـــــاالتـــــه املؤسِّســـــني واملؤصـــــلني. مث وقـــــف وقفـــــة تقـــــومي ملـــــا عـــــرض فورج
طــــرح ســــؤاالً مهمــــاً هــــو: هــــل ميكــــن أن يكــــون التصــــوف حــــًال مطروحــــاً مــــن قبــــل التصــــوف، و 
  املصلحني؟

  ».والية املظامل واحلسبة يف الدولة العربية اإلسالمية«) حبث الدكتورة جندة مخاش بعنوان: 3

ات اجلهـــــي تعـــــدَّ ور واليـــــة املظـــــامل يف رفـــــع اجلـــــور و ، مبينـــــة دهـــــذا النظـــــامنشـــــأة تضـــــمن 
علــى األفــراد مــن قبــل اجلهــات احلكوميــة أو اخلاصــة، مث عــرض لــدور واليــة احلســبة يف احلكومية 

  مراقبة األسواق والسلوك االجتماعي، بل ويف متابعة أعمال اإلدارة والقضاء.
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تمــع وذكــرت  .وقد أظهر البحث الدور اإلجيايب لتلك املؤسسات احلضــارية يف خدمــة ا
يف بعـــض البلـــدان العربيـــة: وزارة التمـــوين وجمـــالس البلديـــة،  ةاحلســـبأنـــه قـــد حلـــت حمـــل الباحثـــة 

  ومديرية الصحة والشرطة األخالقية ومديرية األوزان واملكاييل ومكافحة الغش.

  ».الوقف والرتاث«) حبث الدكتورة عزة الربَّاط بعنوان: 4

عــه وأســاليب اتــه وأنواو وتضمَّن تعريف الوقف يف الرتاث العريب اإلسالمي ومشــروعيته وأد
تمــع العــريب اإلســالمي، وذكــرت الباحثــة  اســتثماره مث عرضــاً ألهــم آثــار الوقــف اإلســالمي يف ا
أهـــم الوقفيـــات يف مدينـــة دمشـــق واحلجـــج الوقفيـــة ودعـــت للمحافظـــة عليهـــا وإىل نشـــر الـــوعي 

تمع العريب.   الوقفي يف ا

لإلمــام ابــن » ألخــالقرســالة يف فلســفة ا«) حبــث الــدكتور عبــد الكــرمي خليفــة بعنــوان: 5

  حزم األندلسي.
عـــرَّف الباحـــث باإلمـــام ابـــن حـــزم األندلســـي ونشـــأته وعلومـــه وآثـــاره الفكريـــة والفلســـفية 

واملوت واحلياة) ورّكز علــى مفهــوم األخــالق. وخــتم  –والعدل  –ومقوالته يف مفاهيم (احلقيقة 
بــداع واالنبعــاث احلــّي مــن بــأن الرؤيــة املعاصــرة للــرتاث ومنــه تــراث ابــن حــزم تعــين التطــوير واإل

الــــذات وريــــادة آفــــاق احليــــاة احلديثــــة بكــــل أطيافهــــا العلميــــة والثقافيــــة مــــن خــــالل قــــيم أرســــت 
ــــا يف اإلرث دعائمهـــا عــــرب التـــاريخ فلســــفة أخالقيــــة،  منبعهـــا األول مــــن القـــرآن والســــنة وجتليا

ا اللغة العربية السليمة.   الفكري عند الفالسفة املتقدمني وأدا

الفكر االجتماعي يف الفلسفة اإلسالمية «الدكتور عبد احلميد مدكور بعنــوان:  ) حبث6
  ».◌ً أمنوذجاالفارابي  –

مث تعريفــاً بأســباب تضــمن البحــث تعريفــاً بعلــم االجتمــاع الــذي يقــع البحــث يف نطاقــه، 
دراســـة الفكـــر االجتمـــاعي لـــدى الفـــارايب خاصــــة. وقـــد جـــاءت آراؤه منصـــبَّة يف غالبهـــا علــــى 

ينــة الفاضــلة الــيت تقــوم علــى عنــده. وقــد فــرَّق بــني املد» التنــاول«الــيت كانــت وحــدة » املدينــة«
املــدن األخــرى الــيت ينقصــها بــني الفاضــلة و  واألخــالقالنظريــة  المعرفــة مهــا  أساســني مهمــني

ــز تركيــزاً  والفاســقةالشــرطان معــاً أو ينقصــها أحــدمها، فــذكر املــدن اجلاهلــة  لــة، وركَّ والضــالة واملبدِّ
وقد تناول البحث آراء الفارايب: عرضــاً وحتلــيًال ونقــداً، وبــنيَّ  .دور رئيس المدينةاً على واضح

  مكانة هذه اآلراء يف تأسيس مفاهيم وموضوعات علم االجتماع عند املسلمني.
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  ».جتديد الرتاث الفلسفي العربي ومنطلقاته«) حبث الدكتور حممود خضرة بعنوان: 7

دار البحــــث حــــول ثالثــــة مــــن املوضــــوعات: األول ضــــرورة الفلســــفة لإلنســــان يف كــــل زمــــان 
ومكــان، وذلــك بــالنظر إىل دميومــة املســائل امليتافيزيقيــة الكــربى الــيت مل حتــل. والثــاين: أصــالة الــرتاث 
الفلسفي العريب وأنه ليس نسخة عن الفلسفة اليونانية. والثالــث: منطلقــات جتديــد الــرتاث الفلســفي 

تكــون  العــريب وأمههــا: عــدم التعــارض بــني العقيــدة ومنطلــق العقــل، والنظــر إىل املســائل الكــربى، وأن
  لتقليد وسلطة األسالف على احلاضر.تنا مهما كان مصدرها، مع رفض ااحلقيقة غاي

  م11/11/2009 األربعاء: الثالثاليوم 
  ية وطب األسنانمصطلحات العلوم الفيزيائية والكيميائاجللسة الصباحية: مناقشة 

  وقد ترأس اجللسة األستاذ الدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل
  احلميد مدكوراجللسة املسائية: ترأسها الدكتور عبد 

  وألقيت فيها البحوث اآلتية:
الرتاث العلمي واألدبي، كتـاب احليـوان للجـاحظ    «حبث الدكتور إحسان النص بعنوان:  )1
  ».أمنوذجاً

العلــم واألدب، يوان هو أهم كتب اجلاحظ وقــد زاوج فيــه بــني بني الباحث أن كتاب احل
ولكـــن اجلانـــب األديب هـــو الغالـــب، ووضـــح أن اجلـــاحظ اعتمـــد بعـــض أصـــول مـــنهج البحـــث 
العلمــي مــن املالحظــة والتجريــب واحملاكمــة العقليــة. وإن كــان مل يســتوف يف كتابــه مجيــع أنــواع 

  احليوان.

أصول البحـث يف الـرتاث العلمـي اللغـوي     «عنوان: حبث الدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل ب )2
  ».العربي

وقـــد بـــنيَّ أن البحـــث يف الـــرتاث اللغـــوي يتطلـــب اإلملـــام بقواعـــد البحـــث العلمـــي اللغـــوي 
وقراءتــــه قــــراءة منهجيــــة واعيــــة ال تكتفــــي بتتبــــع الظــــواهر اللغويــــة بــــل النفــــاذ إىل األصــــول الــــيت 

  انطلقت منها.
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ــة   «عنـــوان: ســـن حامـــد بححبـــث الـــدكتور أمحـــد  )3 ــان: رؤيـ ــدري طوقـ ــرتاث يف أدب قـ الـ
  .»جديدة

قدم الباحث نبذة عن حيــاة األديــب قــدري طوقــان بوصــفه رائــداً مــن رواد الــرتاث العــريب 
واإلسالمي. وبــنيَّ مفهــوم الــرتاث عنــده ومنهجــه العقــالين يف تأصــيل الــرتاث العــريب اإلســالمي، 

  احلضارية املعاصرة.وختم باحلديث عن مستقبل الرتاث يف ضوء املستجدات 

حنـو   –التفكري اللسا�ي يف الرتاث العربي «حبث الدكتور عبد السالم املسدي بعنــوان:  )4
  ».تصحيح منهجي

أنــه معــينٌّ بــالرتاث مبفهومــه الواســع وكــذلك يف داللتــه النوعيــة يف جمــال التفكــري  ذكــروقــد 
ة مــن النحــو واألدب وعلــم اللغــوي، وأن مــادة ذلــك التفكــري مبثوثــة يف حقــول متعــدِّدة ومتباينــ

ه ْتــالكالم وأصول الفقــه والتفســري والفلســفة وعلــم العمــران. ويــرى أن التعامــل مــع الــرتاث حكمَ 
حيثيات تارخيية جعلتــه أســري إحــدى دائــرتني أو حلظتــني مهــا اللحظــة التارخييــة واللحظــة الثقافيــة 

  باعتباره منجزاً إنسانياً.وأنه آن األوان ألن تطلق حلظة ثالثة هي قراءة الرتاث  ،النضالية

  ».اللسا�يات احلديثة ءعلوم اللغة العربية يف ضو«حبث  الدكتورة لبانة مشّوح بعنوان:  )5

وقــد أظهــر البحــث العالقــة بــني املفــاهيم اللغويــة واألحكــام اللغويــة عنــد اللغــويني العــرب 
طــابق معــه إىل حــد كبــري وبــني املفــاهيم اللســانية احلديثــة. وأن مــا توصــل إليــه اللغويــون العــرب تت

نتــــــائج الدراســــــات اللســــــانية يف مجيــــــع املســــــتويات اللغويــــــة أي الصــــــوتية والرتكيبيــــــة (النحويــــــة) 
  والداللية، واملعجمية.

  ».جتديد الرتاث البالغي«حبث الدكتور صالح فضل بعنوان:  )6

طويـــًة فنـــون اإلبـــداع اللغـــوي وأال تبقـــى من مـــنالبحـــث أمهيـــة تنـــاول البالغـــة ملـــا جـــدَّ  بـــّني 
وحمصــورًة بالــدرس البالغــي التقليــدي. وأن يكــون الــدرس البالغــي مهتمــاً جبميــع النصــوص وال 

تتحقــق الدراســة . والالشروط اليت اختــريتو يضع الشروط املسبقة مث ينتقي النصوص اليت تتفق 
البالغيـــة الـــيت تكـــون مســـايرًة للتطـــور التـــارخيي واحلضـــاري إال بوســـاطة املـــنهج الوصـــفي. ودعـــا 

  حث إىل ضرورة رسم تصوٍر جديد لألشكال البالغية طبقاً للمستويات اللغوية.الب
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احلضـــارات القدميـــة يف الـــرتاث العربـــي قبـــل   دور«حبـــث الـــدكتور حممـــد حمفـــل بعنـــوان:  )7
  ».اإلسالم وبعده

تضــمَّن البحـــث بيـــان دور العصــور الـــيت أسســـت للنهضـــة العربيــة اإلســـالمية منـــذ األلـــف 
ويــذكر أنــه كــان للموقــع اجلغــرايف للــوطن العــريب بــني القــارات الــثالث األثــر الرابــع قبــل املــيالد. 

األكــرب يف التبــادل الثقــايف بــني الــوطن العــريب ودول اجلــوار. ووضَّــح أن تراثنــا ميتــد إىل أزمــان مــا 
قبــــل اجلاهليــــة متمــــثالً يف الثقافــــة األكاديــــة والكنعانيــــة ومــــا فيهمــــا مــــن قــــيم إنســــانية وأخالقيــــة 

  ريهم من اليونان وغريهم.صما كان لدى معا تقدَّمت على

  ».أثر الرتاث العربي يف النهضة الغربية«حبث األستاذ شحادة اخلوري بعنوان:  )8

بــدأ البحــث مبقدمــة عــن نقــل العلــوم إىل اللغــة العربيــة يف القــرنني الســابع والثــامن برتمجتهــا 
فحفــظ العــرب تلــك العلــوم وصــححوا إليها من اللغــات اليونانيــة والســريانية والفارســية واهلنديــة، 

َد بعــض تلــك اإلضــافات الــيت تــدل  ما احتاج إىل تصحيح مث أضافوا إليها إضافات مهمــة وَعــدَّ
  على اإلبداع العريب.

وحتــدث عــن عبــور العلــوم العربيــة إىل أوروبــا مــن معــابر خمتلفــة: إســبانيا وصــقلية وحــروب 
دها بنيَّ أثــر الــرتاث العــريب يف الغــرب وال ســيما الفرجنة، وَعرَّف ببعض املرتمجني األوروبيني، وبع

  يف حقول الطب والصيدلة والرياضيات واألرقام والفلك.
مــن أنكــر إســهامهم  ســواءً  موقــف املستشــرقني مــن دور العــرب العلمــيبعــد ذلــك عــرض 

بالـــدعوة إىل النهـــوض وخـــتم حبثـــه مـــن اعـــرتف بفضـــلهم وأشـــاد بإبـــداعهم  وأووصـــفهم بالنقلـــة 
  يدان العلم واملعرفة.والتقدم يف م
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  م12/11/2009 اخلميس: الرابعاليوم 
  قواعد اإلمالءاجللسة الصباحية: مناقشة 

  مروان احملاسيناجللسة املسائية: ترأسها الدكتور 
  وألقيت فيها البحوث اآلتية:

ــه ومواقــف املفكــرين    «بعنــوان:  عبــد اإللــه نبهــان الــدكتور حبــث )1 ــي مفهوم ــرتاث العرب ال
  ».املعاصرين

تنــاول البحــث مفهــوم الــرتاث العــريب مبعنــاه الشــامل ويقصــد بــه الــرتاث األديب والتــارخيي 
والفكري والفقهي واللغوي وكل ما وصل إلينا من األجداد. مث ذكر أن قضية حتقيق الــرتاث ال 
تقــف عنــد هــذا احلــّد، بــل تناهبتهــا جمــادالت املفكــرين وحــاول كــل مــنهم تقــدمي مفهــوم الــرتاث 

ه ممـــا أنـــتج طائفـــة مـــن املناقشـــات جعلـــت مـــن الـــرتاث واملعاصـــرة ميـــداناً هلـــا وأخـــذ موقـــف منـــ
ذا الشأن.    وصدرت هلؤالء املفكرين كتب ودراسات عديدة 

وحــــاول البحــــث تصـــــنيف هــــذه االجتاهـــــات ســــواء منهـــــا مــــا كـــــان ذا اجتــــاه تشـــــرحيي أو 
هــذا الــرتاكم آلراء  إسقاطي أو توفيقي أو تقريظي، آمًال أن يستطاع الوصول إىل نتيجة ما إزاء

  املنّظرين.

إحياء الرتاث وحتقيقه و�شـره. حتقيـق تـاريخ دمشـق     «) حبث الدكتور صالح كزارة بعنوان: 2
  ».البن عساكر أمنوذجاً

أظهر البحث أمهية الرتاث ونشره واستعرض بداية نشر الرتاث العريب منــذ ظهــور املطــابع 
اثنــا العــريب واملواقــف املختلفــة جتــاه مــا قــام بــه وبــنيَّ الــدور الــذي قــام بــه املستشــرقون يف نشــر تر 

املستشـــرقون. وحتـــدث عـــن نشـــر الـــرتاث مـــع بدايـــة عصـــر النهضـــة ويف العصـــر احلـــديث، كمـــا 
اللغــة العربيــة بدمشــق  عــرض البحــث بدايــة حتقيــق تــاريخ مدينــة دمشــق البــن عســاكر يف جممــع

ا، ووقف على الطبعات التجارية واألخطاء ال   يت وردت فيها.واملراحل اليت مر 

  ». رؤية جديدة للرتاث«) حبث الدكتور حممد هيثم اخلياط بعنوان: 3
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  اتـــــــــــتوصيال

ت واملناقشـــات اجلـــادة الـــيت جـــرت يقـــر املـــؤمتر التوصـــيات يف ضـــوء البحـــوث القيمـــة الـــيت قُـــدِّم
  التالية:

هج التحقيـــق ، وفقـــاً ملنـــاودراســـته ث احلـــي الـــذي مل حيقـــق بعـــد وحتقيقـــهاستكشـــاف الـــرتا - 1
وطرائقــه املعتمــدة ومعاجلتــه بنيويــاً اعتمــاداً علــى الــنص األساســي ذاتــه، وحتليلــه تارخييــاً والكشــف عــن 

  دوره يف مسرية العلم الذي يشتمل عليه.
  نشر الرتاث وجعله حافزاً مؤثراً يف حياتنا املعاصرة، والتعريف به بكل الوسائل املتاحة. - 2
ومنــــاهج البحــــث العلمــــي يف تراثنــــا وتوظيفهــــا يف النهضــــة العربيــــة َمتَثـُّـــل القــــيم اإلجيابيــــة  - 3
  املأمولة.

وملخصــات  تزويد املكتبات العامة واملكتبــات اجلامعيــة واملدرســية بالكتــب الرتاثيــة احملققــة - 4
وتشجيع القــراء علــى مطالعتهــا واإلفــادة منهــا يف الــربامج التعليميــة وال ســيما كتــب اللغــة العربيــة  عنها

والرتبيـــة الوطنيـــة يف املـــدارس واجلامعـــات العربيـــة مـــع التأكيـــد علـــى أن الـــرتاث العـــريب حلقـــة والتـــاريخ 
  ملعريف يف العامل.اأساسية يف سلسلة التطور 

عــروض والقصــص، والســرحيات، وامل روايــاتكالاالنطالق من الرتاث يف أعمــال إبداعيــة:   - 5
  .اخل... اتش والتزيينو قكالعمارة والن  الفنيةتلفزية، و الذاعية و اإلنمائية و سيال

االســـتناد إىل الـــرتاث بعـــد متحيصـــه يف ضـــوء الرؤيـــة املعاصـــرة لـــه يف تطـــوير فلســـفة عربيـــة  - 6
  متميزة تعّرب عن ذاتية األمة يف عصر متغّري ومتطور باستمرار.

واســتبعاد مــا يفــرِّق ويباعــد  ،على ما جيمع ويوفق - يف معاجلة الرتاث وإحيائه  - التأكيد  - 7
  .األمة لكل أبنائهااث ليكون تر 
لنفــيس إىل اللغــات األجنبيــة واســعة االنتشــار، وترمجــة االعمــل علــى ترمجــة الــرتاث العــريب  - 8

  املؤلفات اليت تعرِّف بالروائع الرتاثية إلدراج الدور احلضاري العريب يف سياق احلضارة اإلنسانية.
تعريـــف اليــات الرتاثيـــة و لرصــد األنشـــطة والفعَّ » االنرتنـــت«إحــداث موقـــع علــى الشـــابكة  - 9

  يف الوطن العريب والعامل. العربية بكل ما هو جديدألجيال ا
اعتمـــــاد أســـــاليب جديـــــدة وطرائـــــق حديثـــــة ورؤى معاصـــــرة يف قـــــراءة تراثنـــــا يف خمتلـــــف  - 10

  ميادينه.
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بتعريــــــف اجلمهــــــور ودوليــــــة ســــــنوية تعــــــىن  وعربيــــــة إقامــــــة معــــــارض وطنيــــــةإىل الســــــعي  - 11
  .هودات املبذولة يف حتقيقهاواباملخطوطات العربية 

الــيت تعــىن  العربيــة والعامليــة إقامــة تعــاون فعــال وتنســيق حمكــم بــني اهليئــات واملؤسســات - 12
بالرتاث الفكري والعلمي واألديب وال سيما: جمامع اللغة العربيــة ومعهــد املخطوطــات العربيــة بالقــاهرة 

املراكــز التابعــة للمنظمــة و  ،عــريب جبامعــة حلــبالتــابع جلامعــة الــدول العربيــة، ومعهــد الــرتاث العلمــي ال
العربية للرتبية والثقافة والعلــوم ((مركــز تنســيق التعريــب)) و ((املركــز العــريب للتعريــب والتــأليف والرتمجــة 

  والنشر)).
األجنبيــة االستفادة مــن املخطوطــات العربيــة النــادرة والقيمــة املوجــودة يف خــزائن الــدول  - 13
وبعــض املكتبــات اجلامعيــة، تصــويرها معهــد املخطوطــات العربيــة بالقــاهرة، والــيت قــام بومتاحفهــا 

  وعقد اتفاقات مع تلك الدول تسمح باإلعارة أو الشراء أو التصوير.واملؤسسات الرتاثية، 
ــامع أو معهــد القــاهرة ومعهــد - 14 الــرتاث  عقــد ورشــات عمــل للســادة احملققــني بإشــراف ا

ــا احملققــون ليكــون العمــل كــامالً ومنهجيــاً ال لوضــع ق العلمــي العــريب جبامعــة حلــب واعــد ثابتــة يلتــزم 
  نقص فيه.
ختصيص جوائز قيِّمــة ألفضــل كتــاب علمــي جــرى حتقيقــه ونشــره يف كــل ســنة وألفضــل  - 15

  موقع على الشابكة قدم خدمات للمخطوطات احملققة.
ـــة االهتمـــام بالســـياحة  - 16 ـــة للمـــواطنني العـــرب والســـائحني االثقافي ألجانـــب وتنظـــيم الرتاثي

رحـــــــالت لطـــــــالب املـــــــدارس واجلامعـــــــات لالطـــــــالع علـــــــى اآلثـــــــار العمرانيـــــــة واألوابـــــــد والعاديـــــــات 
  واملخطوطات والنقوش اليت تركها السلف للخلف.

رات الســـابقة املؤسســـة للحضـــارة املعاصـــرة إبـــرازاً اتعزيـــز تـــدريس اللغـــات القدميـــة واحلضـــ - 17
إلرســاء أســس العــيش والتفكــري  العربيــة ما يف منطقتنــاللجهد البشري الذي بذل خالل الزمن وال سي

  ن.الدى اإلنس
 يف التنقيــب اآلثــاريني العــاملنيو اللغــات القدميــة  يدارســمــن تأهيل العاملني يف الــرتاث:  - 18
   والسياحة وتزويدهم بطرائق حفظ مواقع اآلثار وصيانتها.املتاحف  يف العاملنيعن اآلثار و 
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اضــرات واملــؤمترات يف جمــال التوعيــة الرتاثيــة وجعلهــا جــزءاً مــن اإلكثار مــن النــدوات واحمل - 19
رتكزاً لالنتمــاء واالعتــزاز باإلنســان الــذي عمــر األرض العربيــة التكوين الثقايف للمواطنني واملهتمني وم

  منذ مطلع التاريخ.
املـــادي والالمـــادي بكـــل  إصـــدار كتـــب وكتيبـــات ونشـــرات مصـــورة عـــن آثارنـــا وتراثنـــا - 20
م تشــهد علــى  اخل... نقــودو أدوات، و ألبســة، و تقاليــد، و ِحــَرف، و نقــش، و كتابة، و لغة، من : امكونا

م. م واجتهادهم وعطاءا   براعة األسالف ومهارا
االعتبــار بــالرتاث املنجــز واالعتــداد بــه واحلــرص عليــه والتمســك بــه، ويف طليعتــه اللغــة  - 21

التــدريس والرتمجــة والتــأليف والبحــث يف أرجــاء العربيــة الــيت ينبغــي أن تكــون لغــة شــاملة يف التعلــيم و 
ا رباط األمة الوثيق وعالمة هويتها القومية.   الوطن العريب أل

اإلنفــــاق بســــخاء علــــى محايــــة الــــرتاث وإحيائــــه ودعمــــه بالتربعــــات األهليــــة والــــواردات  - 22
  الوقفية اليت تؤمن له مدداً مستمراً.

وفنية وآثارية داخل الوطن العــريب، ويف البلــدان العمل على إقامة معارض تراثية وثقافية  - 23
تم بالرتاث اإلنساين.   األجنبية واالشرتاك باملعارض الدولية اليت 

يــة هيئة املوسوعة العربية بدمشق أن تضع يف خطتها مشروع املوسوعة النبات إىلالطلب  - 25
  .م بإجنازها بالتعاون مع اجلهات املختصةالعربية (فلورا أرابيكا) وتقو 

محايـــة املـــدن العربيـــة إىل أن يشـــمل اهتمـــام جمـــامع اللغـــة العربيـــة بـــالرتاث العـــريب الســـعي  - 26
املـــدن العربيـــة  ن:القدميـــة مـــن عبـــث التقانـــة احلديثـــة املفســـدة للبيئـــة الطبيعيـــة، ويف طليعـــة هـــذه املـــد

  العاملي. وذلك حلماية الرتاث الثقايف واملدن املهددة بالعدوان؛ املسجلة لدى منظمة اليونسكو،


