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  التراث بين الماضي الحي والغد المنشود
  د. محمود أحمد السّيد              

  
 الــرتاث مفهومــاً وحــدوداً، وأن نبــّني حناول يف هذا البحث املوجز أن نتعــرف 

ليــه، مث نقــف علــى املقصــود مــن بعضــاً مــن مســات تراثنــا العــريب ونظــرة األجانــب إ
منــه لــنخلص إىل تبيــان  من صفحات مشرقة مناذجونقدم ية املعاصرة للرتاث، الرؤ 

  مناحي املاضي احلي والغد املنشود.
  التراث مفهوماً وحدوداً  -أوالً 

ث، إذ يقـــال: ورث فالنـــاً أي انتقـــل إليـــه رِ مصـــدر مـــن الفعـــل وَ  الـــرتاث لغـــةً 
ــد عــن فــالن: إذا صــار مــال فــالن رِ مــال فــالن بعــد وفاتــه، ويقــال: وَ  ث املــال وا

  .)1(وجمده إليه
اللغــوي يشــمل الــرتاث األمــور املاديــة واملعنويــة، فهــو  ويف ضــوء هــذا املعــىن

يشــمل كــل مــا خلفتــه لنــا األجيــال الســابقة يف خمتلــف امليــادين الفكريــة واألثريــة 
متمـــثالً يف األرض الـــيت حنيـــا عليهـــا، ومـــا أنشـــئ علـــى هـــذه األرض «واملعماريـــة 

مــن األمــة من معامل وآثار، وما حفظ يف داخلها من خريات، وما ابتدعه عقل 
ه مــــن له مــــن رســــوم، ومــــا خطَّــــليف، ومــــا ســــجَّ مبتكــــرات، ومــــا صــــنفه مــــن تــــآ

منـــاهج، ورمســـه مـــن ســـبل، ونظمـــه مـــن مســـالك وطـــرق، وآثـــار ذلـــك كلـــه يف 
ا وأمناط عيشها وسلوكها وتقاليدها   .)2(»أخالق األمة وعادا

فرتاثنــــــا العــــــريب هــــــو جمموعــــــة مــــــن القــــــيم واملثــــــل واألعمــــــال واملضــــــامني 
لت إلينـــا عـــرب القـــرون لتكـــون خلفيتنـــا وحالنـــا وكثـــرياً مـــن واألشـــكال الـــيت وصـــ

تمــــع  مســــتقبلنا، فهــــو ذاكــــرة األمــــة العربيــــة ورؤيــــة اإلنســــان العــــريب للواقــــع وا
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  .)3(والكون واملستقبل
أن مفهــوم الــرتاث حيمــل معنيــني مرتابطــني «ومثــة مــن البــاحثني مــن يــرى 

اث هــو املنجــز التــارخيي يتولد ثانيهما عــن أوهلمــا، وأول هــذين املعنيــني أن الــرت 
الجتماع إنساين يف املعرفة والقيم والتنظيم والصــنع. ويتجســد هــذا املفهــوم يف 

  :)4(تراثنا يف قطاعات رئيسة أربعة وهي
علــوم اللغــة، «وفيــه خمتلــف العلــوم واملعــارف  :القطــاع المعرفــي -1

العلـــــوم العقليـــــة، العلـــــوم األساســـــية والطبيعيـــــة، العلـــــوم الدينيـــــة، علـــــوم 
 ».آن، علوم احلديث، الفقه ومذاهبه...اخلالقر 

وفيــــه أمنــــاط التفكــــري والســــلوك والعــــادات والقــــيم  :قطــــاع القــــيم -2
واالجتماعيــــة واجلماليــــة املوجهــــة للفكــــر واإلبــــداع والســــلوك األخالقيــــة 

 واحلياة.
ومنه املؤسسات والنظم اليت تســتند  النظم والمؤسسات:قطاع  -3

قانونيــــة واإلداريــــة واالقتصــــادية إليهــــا الشــــؤون العلميــــة واالجتماعيــــة وال
ان، القضــــاء، الواليــــة، األســــرة، املدرســــة، املســــجد، الــــديو «والعســــكرية 

ه يف بـــاب األحكـــام اخلالفـــة، الـــوزارة، اجلـــيش، اخلـــراج، ممـــا يـــدخل جّلـــ
 ».السلطانية

وفيـــه كـــل اإلبـــداعات األدبيـــة والفنيـــة  قطـــاع اإلبـــداع والصـــنع، -4
نتجـــــات الصـــــنعية أو التقنيـــــة ليـــــة، وكـــــل املاالصـــــادرة عـــــن احلاســـــة اجلم

ويدخل يف اإلبداعية منهــا ، »بالفكر«املقودة » اليد«املتولدة عن فعل 
األدب بأشكاله املختلفــة والغنــاء واملوســيقا واملــوروث الشــعيب الشــفوي، 
ويف الصــــنعية منهــــا: الفنــــون املعماريــــة والزخرفيــــة والتصــــويرية واألدوات 
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 املادية.
ــذا املعــىن يبــدو الــرتاث كأ نــه هــو احلضــارة نفســها، أو أن الــرتاث هــو املــادة و

واحلضــارة هــي الصــورة، والفــرق الظــاهر بينهمــا يكمــن يف أن مفهــوم احلضــارة يبــدو 
ذا إحيــاء معنــوي ونظــرة شــاملة إىل العــامل، يف الوقــت الــذي يبــدو فيــه مفهــوم الــرتاث 

  تشخيصي حييل إىل مجلة من املنجزات العيانية الوضعية.ذا إحياء 
عىن الثاين الذي حيمله مفهوم الرتاث فيتمثل يف أن الرتاث هــو كــل أما امل

مــا هــو حاضــر يف وعينــا الشــامل ويف تشخيصــنا احلاضــر ممــا ينحــدر إلينــا مــن 
  ات...اخل.نوعالتجارب املاضية يف املعرفة والقيم والنظم واملص

ال على أنه بقايا ثقافة املاضــي، بــل علــى أنــه «ومن هنا ينظر إىل الرتاث 
م هــــذه الثقافــــة وكليتهــــا: إنــــه العقيــــدة والشــــريعة، واللغــــة واألدب، والعقــــل متــــا

نــــــني والتطلعــــــات، وبعبــــــارة أخــــــرى إنــــــه يف آن واحــــــد املعــــــريف والذهنيــــــة، واحل
واإليــــــديولوجي وأساســــــهما العقــــــل وبطانتهمــــــا الوجدانيــــــة يف الثقافــــــة العربيــــــة 

  .)5(»اإلسالمية
ينـــا أو معنـــا مـــن ويف ضـــوء ذلـــك يكـــون الـــرتاث هـــو كـــل مـــا هـــو حاضـــر ف

املاضـــي ســـواء ماضـــينا أم ماضـــي غرينـــا القريـــب منـــه أو البعيـــد. وهـــذا التعريـــف 
فهــو يشــمل الــرتاث املعنــوي مــن ســلوك وفكــر، والــرتاث املــادي  «للــرتاث عــام، 

، »مــا هــو حاضــر فينــا مــن ماضــينا«كاآلثــار وغريهــا، ويشــمل الــرتاث القــومي 
، كمـــا يـــربط تـــراث »غرينـــامـــا هـــو حاضـــر فينـــا مـــن ماضـــي «والـــرتاث اإلنســـاين 

املاضي باحلاضــر مباشــرة، فلــيس الــرتاث مــا ينتمــي إىل املاضــي البعيــد وحســب، 
ما ينتمــي إىل املاضــي القريــب، واملاضــي القريــب متصــل باحلاضــر، بل هو أيضاً 

ضّيق فهو نقطة اتصال املاضي باملستقبل، ومــا فينــا أو معنــا مــن واحلاضر جماله 
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  .)6(»اضي هو تراث أيضاً حاضرنا من جهة اتصاله بامل
نــوي كــان البــد لنــا وإذا كــان ألمتنــا تــراث ضــخم يف وجهيــه املــادي واملع

يــة املعاصــرة هلــذا الــرتاث مــن أن نتعــرف مساتــه العامــة، وهــذا مــا قبــل إبــداء الرؤ 
  سنتناوله يف القسم الثاين من هذا البحث.

  من سمات التراث العربي -ثانياً 
دة منهــــا العراقــــة والشــــمولية والعقلنــــة يتســــم تراثنــــا العــــريب بســــمات متعــــد

 ،والتـــــــوازن والتكامـــــــل ،واعتمـــــــاد املـــــــنهج التجـــــــرييب يف الوصـــــــول إىل احلقـــــــائق
واالنفتــــاح علــــى الثقافــــات األخــــرى، واملناقبيــــة واإلنســــانية، وفيمــــا يلــــي فكــــرة 

  موجزة عن كل مسة من هذه السمات.
بــل ألــوف الســنني يتســم تــراث أمتنــا العربيــة بالعراقــة، إذ إنــه نشــأ قالعراقة:  - 1

واملكــان، معــرباً عــن ذاتــه يف وامتد متنامياً عــرب الزمــان على األرض العربية، 
عـــدد كبـــري مـــن احلضـــارات، قبـــل أن يتحـــد يف النهايـــة يف حضـــارة عربيـــة 

 إسالمية واحدة ذات ثقافة واحدة مشلت األرض العربية كلها.
ع حضارات إىل ابتدا » اليونان«أن يسبق الغرب  القدمي لقد قدر للشرق

عمليــة، وتســتند إنســانية متيــزت بالنضــج، وكانــت تقــوم علــى صــناعات وعلــوم 
إىل نظــر ديــين جمــرد. ومــن دالالت العلــوم الــيت توصــل إليهــا الشــرق القــدمي أن 
قــدماء املصــريني كــانوا أول مــن ابتــدع الرياضــيات، واخــرتع امليكانيكــا، وأنشــأ 

لكلـــدانيون أول مـــن درس املصـــريون القـــدماء علـــم الطـــب، وكـــان البـــابليون وا
أجــــرام الســــماء، فقســــموا اليــــوم إىل أربــــع وعشــــرين ســــاعة، وتنبــــؤوا بكســــوف 
الشــــمس وخســــوف القمــــر. وكانــــت مدرســــة الــــرواقيني الكــــربى مــــن مــــدارس 
ا، وكـــان  الفلســـفة اليونانيـــة، شـــرقية يف أصـــول مبادئهـــا وتفكريهـــا ويف أســـاتذ
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ــا مــن أصــل فينيقــي، وكــان بــني » زينــون«رأسها  مــن ولــد يف صــيدا ومــن أقطا
ــر دجلــة، ومعــروف مــا كــان هلــذه املدرســة  ــر العاصــي أو  ولد على ضــفاف 

ومــن  ،وما هلا من تأثري يف مدرســة اإلســكندرية ،من مكانة يف الثقافة اليونانية
اليونــان مث يف عصــر النهضــة األوربيــة. ومــن ذلــك علــى ســبيل املثــال أيضــاً أن 

مـــن البـــابليني، وكـــان لآلراميـــني بطـــون يف األوزان وســـك النقـــود اقتبســـوا نظـــام 
العـــراق وبطـــون أخـــرى يف ســـيناء وفلســـطني، فكـــانوا ينشـــرون مـــا اقتبســـوه مـــن 
وادي النهــــرين ووادي النيــــل ومــــن فلســــطني إىل اليونــــان وغريهــــا مــــن شــــعوب 
البحر األبيض املتوسط، كما برع اليونان يف بنــاء الســفن ويف املالحــة، لكــنهم 

يني الذين كانوا سابقني يف فنون البحــار وفنــون التجــارة، اتبعوا يف ذلك الفينيق
  .)7(وعملوا على التبادل احلضاري أوسع ما يكون

أما عن التفكري النظري الــديين فقــد ســبقوا اليونــان إىل البحــث يف األلوهيــة 
يف مصــر » أخنــاتون«والبعــث واخلــري والشــر، ومنــذ أكثــر مــن ثالثــني قرنــاً توصــل 

إللـــه، واهتـــدت الزرادشـــتية الفارســـية إىل ثنائيـــة إهلـــي اخلـــري القدميـــة إىل وحدانيـــة ا
  .)8(والشر، وعرف اهلنود حلول اهللا يف خملوقاته

ويعــــــد وطننــــــا العــــــريب مهــــــداً للحضــــــارات اإلنســــــانية األوىل وللــــــديانات 
السماوية والقيم الروحية، ظهرت فيــه، فــدافع عنهــا، وحــافظ علــى اســتمرارها، 

ة الكــربى، فهــو عريــق يف احلضــارة، متهــيء لتلقــي إدراكــاً منــه لرســالته اإلنســاني
املعــاين الروحيــة، جتمعــت لــه يف تارخيــه فضــائل اإلنســانية يف اإلنشــاء والتعمــري 

  وفضائلها يف الوصل بني األرض والسماء.
زلت الــديانات الســماوية الكــربى ألهــل الكتــاب يف هــذا الــوطن ـولقــد تنــ

، فقــــد دعــــا موســــى إىل دون ســــواه، وجــــوهر الــــدين واحــــد يف هــــذه الــــديانات
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التوحيد ونبذ األصنام، ووصف موسى اإلله بالرمحة، ولكن بــين إســرائيل ظلــوا 
رية والـــبطش والـــتعطش للـــدماء. ويف الديانـــة املســـيحية علـــى وصـــف اإللـــه بـــالغَ 

الطهر كل الطهر يف نقاء الضــمري، وكانــت الرســالة يف جوهرهــا تبشــرياً بالرمحــة 
  وعدالة ومساواة. واحملبة، وجاء اإلسالم دين رمحة

وتراثنــا العــريب يف عراقتــه أغــىن مــن أن حيــد مبرحلــة حضــارية واحــدة، فمــن 
بابـــل وآشـــور، ومـــن الفراعنـــة والبـــابليني وغـــريهم مـــن بنـــاة احلضـــارات القدميـــة، 
ومن الديانات السماوية ينحدر إلينا تراث ضخم يعد من أعرق الثقافــات يف 

ثرها غىن يف العطاء القــومي واإلنســاين الزمن، وأوسعها امتداداً يف املكان، وأك
علــى الســواء، وهــي ثقافــة مــن ثقافــات قليلــة أخــذت الصــفة العامليــة قبــل هــذا 
العصــر احلــديث ســواء يف مجعهــا مثــرات احلضــارات الــيت ســبقتها ومتثلتهــا أو يف 
انتشـــــارها وجتـــــاوب قيمهـــــا ومفاهيمهـــــا لـــــدى أكثـــــر الشـــــعوب املتحضـــــرة يف 

  عهدها.
احلضــارات القدميــة أميــل إىل التخصــص،  لقــد كانــتالشــمولية:  - 2

احلكـــم، فعرفـــت اليونـــان بالفلســـفة، وعرفـــت فـــارس بـــاآلداب ومراســـم 
وعرفـــت اهلنـــد باحلكمـــة، وعـــرف الرومـــان بالتشـــريع واإلدارة، وعرفـــت 
ــا أســهمت يف ميــادين املعرفــة املختلفــة  احلضارة العربية بالشمول، إذ إ

ـــــاغم واال نســـــجام، ومتثـــــل إســـــهام واملتنوعـــــة يف جـــــو مـــــن التوافـــــق والتن
ـــــــال العلمـــــــي يف ميـــــــادين الطـــــــب والصـــــــيدلة  احلضـــــــارة العربيـــــــة يف ا

واهلندســة وعلــم التعميــة..اخل.   والكيميــاء والرياضــيات والفلــك والنبــات
ــال االجتمــاعي والفكــري يف ميــادين احلكــم  كمــا متثــل إســهامها يف ا

ســــفة وعلــــم واإلدارة وواليــــة املظــــامل واحلســــبة والوقــــف ويف ميــــادين الفل



 7

 العمران ويف ميادين اللغة وعلومها...اخل.
ومن مظاهر هذه الشمولية أن اإلسالم جتاوز الطــور الــذي كــان فيــه الــدين 
تعبـــرياً فرديـــاً عـــن اإلنســـان يف عالقتـــه بالســـماء ليصـــبح تعبـــرياً مشوليـــاً عـــن عالقـــة 

نظــيم اإلنسان بالسماء وعالقته باألرض ومن عليها وما عليها، إنه ال يكتفي بت
ــــاة األفــــراد اخلاصــــة  عالقــــة اإلنســــان بربــــه فحســــب، بــــل يســــعى إىل تنظــــيم حي
تمع العامة، ويربط احلياتني معاً باملثل اإلنسانية العليــا الــيت هــي  ويربطها حبياة ا
تـــراث البشـــرية مجعـــاء، وبـــذلك تتـــداخل كـــل هـــذه العالقـــات وتتشـــابك حبيـــث 

واقــع، وأضــحت احلضــارة العربيــة يصــبح الواقــع صــورة للمــآل واملثــال تعبــرياً عــن ال
اإلســالمية شــاملة جتمــع كــل تــراث البشــرية الروحــي وتوجهــه خلدمــة احليــاة لتبــين 
الفرد املؤمن بربه، املتعاطف مع أخيه اإلنسان، العامل خلري نفسه وخري مواطنيــه 

  .)9(وجمتمعه وخري اإلنسانية مجعاء
كن لتشمل احلركــة وجتدر اإلشارة إىل أن هذه السمة، مسة الشمولية، مل ت

الفكريــة فقــط، وإمنــا جتــاوزت ذلــك إىل غــىن تلــك احلركــة وعمقهــا عمقــاً يســتأثر 
بــالفكر والوجــدان، ويشــهد علــى هــذا الغــىن ضــخامة مــا بقــي مــن تراثهــا علــى 

  الرغم مما أصابه من التبدد والضياع والنهب والسرقة واإلبعاد.
ضــــارية الكبــــرية جــــاء الــــدين اإلســــالمي معــــرباً عــــن النقلــــة احلالعقلنــــة:  - 3

القائمـــة علـــى ســـيادة العقـــل البشـــري وحتكيمـــه يف كـــل مـــا يتعلـــق حبيـــاة 
النـــاس، ومل يســـتند يف إقنـــاع النـــاس إىل معجـــزة أو خارقـــة، وإمنـــا اســـتند 
إىل الــــدليل والربهــــان العقلــــي، وكــــان حتديــــه للنــــاس عقليــــاً. ولعــــل روح 

ــــا القــــوي بــــاهللا يف إ ــــا احلضــــارة اإلســــالمية يكمــــن إىل جانــــب إميا ميا
العظـــيم باإلنســـان وبعقـــل اإلنســـان وقدرتـــه غـــري احملـــدودة علـــى التفكـــر 



 8

والتفكـــري. ومـــن هنـــا كثـــرت اإلشـــارات إىل التفكـــري والتفكـــر يف القـــرآن 
الكــــــــرمي، والتفكــــــــري ال يســــــــتقيم معــــــــه التقليــــــــد املطلــــــــق وقفــــــــل بــــــــاب 

عمـــال العقـــل والتفكـــري والتـــدبر يف ؛ وإمنـــا يســـتقيم معـــه إ)10(االجتهـــاد
الكــون، وإىل األمانــة العلميــة يف املالحظــة انطالقــاً مــن قولــه  نظــام هــذا

وال تقف ما ليس لك به علٌم، إن السمع والبصر والفؤاد كل «تعاىل: 
ودعـــا اإلســـالم إىل االبتعـــاد عـــن الكهانـــة ، »أولئـــك كـــان عنـــه مســـؤوالً 

والوهم واإليهام واخلوارق، وحال دون منع العقل مــن االنطــالق احرتامــاً 
هــذه املوانــع العــرف الــذي يوصــف بعبــادة الســلف واالقتــداء  لــه، وأكــرب

األعمـــــى بالســـــلطة الدينيـــــة، واخلـــــوف املهـــــني مـــــن أصـــــحاب الســـــلطة 
الدنيوية، إذ ال يقبــل مــن املســلم أن يلغــي عقلــه ليجــري علــى ســنة آبائــه 

منــه أن يلغــي عقلــه خنوعــاً ملــن يســخره باســم الــدين وأجداده، وال يقبل 
لــدين، وال يقبــل منــه أن يلغــي عقلــه رهبــة مــن يف غري ما يرضــي العقــل وا

 بطش األقوياء.
مظـــاهر العقلنـــة النقـــد املوضـــوعي لـــآلراء، إذ اعتمـــد هـــذا النقـــد يف ومـــن 

احلكـــم علـــى آراء الفالســـفة اليونـــانيني علـــى يـــد ابـــن ســـينا والغـــزايل والكنـــدي 
والفـــارايب وابـــن رشـــد الـــذي يعـــد مـــن أعظـــم فالســـفة اإلســـالم، إذ إنـــه شـــرح 

وتعــدى الشــرح والتفســري إىل ســطو حــىت وصــفه األوربيــون بالشــارح، فلســفة أر 
ـــا  ا أ التعـــديل والتصـــحيح، واقتـــبس الغـــرب فلســـفة ابـــن رشـــد، ومـــن حســـنا

  أطلقت بينهم جمال البحث واملناقشة وحرية الرأي والتفكري.
وإذا كانـــت الفلســـفة اإلســـالمية قـــد اتصـــلت بالفلســـفة اليونانيـــة خاصـــة 

ا وقفت منها موقف الناقد وموقف الشارح معاً، فضًال عــن جتاوزهــا ذلــك  فإ
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  إىل اإلبداع واالبتكار.
وجتدر اإلشارة إىل أن التعميم ال جيوز فيما يتعلق بسمة العقلنــة يف الــرتاث 
ــا ســادت فيهــا  العــريب، فقــد كانــت هنــاك حــاالت يف حنايــا احلركــة الفكريــة ذا

لنحو الــذي نالحظــه حاليــاً اوتغلبت األهواء، وضلت العقول على الالعقالنية، 
يف احلضارة األوربية اليت توصف بالعلميــة، ولكــن فيهــا منــاذج صــارخة تنــأى عــن 

كالعنصـــــرية عات الـــــال إنســـــانية  تستســـــلم لألهـــــواء، ومـــــن بينهـــــا النــــــز العلميـــــة، و 
  واالستعالء.

اتبــع العــرب يف اعتماد المــنهج التجريبــي فــي الوصــول إلــى الحقــائق:  - 4
تطبيقيــة كالطــب والصــيدلة منهجيــة علميــة انبهــا الالعلوم الطبيعيــة ويف جو 

 .)11(راقية تقوم على مخس دعائم
  نفي اخلرافات - 1
 طالعسعة اال - 2
 الرحالت للبحث والتنقيب - 3
 التجارب - 4
 املوازنة - 5
عنوا بالكيمياء، وكــان مــن أبــرز مــن حنــا هــذا املنحــى جــابر بــن حيــان، فقد 

رة املـــــادة، ولكـــــنهم إن علمـــــاء الطبيعـــــة ال يفرحـــــون بغـــــزا«ومـــــن أقوالـــــه املـــــأثورة 
، وابن اهليــثم يف البصــريات، وهــو أول مــن »يبتهجون مبهارة طرقهم يف التجارب

قام بتشريح العني ودراسة أجزائها، ولــه فيهــا رســائل معروفــة يف أوربــا، ولــه نظريــة 
عيــون األرض يف النور واإلضــاءة. وللبــريوين فضــل الســبق إىل دراســة الســوائل يف 

البيطــار يف النبــات، وحنــني ابــن اســحاق يف التشــريح، ومرتفعــات اجلبــال، وابــن 
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هر.   وابن اهليثم يف اكتشاف ا
وُعــــين العــــرب باجلراحــــة والتشــــريح، ووضــــعوا بعــــض اآلالت ألغراضــــها، 
وأشار ابن الطفيل يف رسالة حــي بــن يقظــان إىل جتــارب يف تشــريح احليوانــات 

توارثــوه ابنــاً تــدل علــى فهــم وممارســة، واشــتهر آل زهــر يف األنــدلس بالطــب و 
العــــرب يف الصــــيدلة، وراعــــوا التناســــب بــــني املــــواد يف تركيــــب عــــن أب، وبــــرع 

  األدوية.
ولقــــد انعكســــت تقاليــــد العــــرب يف الطــــب يف الناحيــــة العمليــــة يف طرائــــق 

القائمــــة علــــى مشــــاهدة املرضــــى واالســــتماع بدقــــة إىل  الســــريريالتعلــــيم الطــــيب 
. ومــن وســائل ذلــك املــرور علــى شــكواهم، واستقصــاء أحــواهلم، وزيــارة منــازهلم

أســـــــرة املرضـــــــى يف البيمارســـــــتانات حيـــــــث كـــــــان شـــــــيوخ األطبـــــــاء يصـــــــطحبون 
تالميــــذهم، ويفســــرون هلــــم أحــــوال املرضــــى، ويشــــريون علــــيهم بــــالعالج، وهــــي 

ولــيس نقــالً وسيلة التعليم الطيب السليم القائم على املشاهدة واملعاينة والتجربة، 
اإلشــارة أيضــاً إىل أن اجلــاحظ يف تراثنــا  عــن الكتــب واملخطوطــات. والبــد مــن 

كان مولعاً بإجراء التجارب علــى احليوانــات مــع أنــه عــاش يف بيئــة تعــىن بــاحلفظ 
  وتعلي من قدر احلفاظ.

وجتلــى ذلــك بــني الفكــر والعمــل واإلرادة واملســؤولية التــوازن والتكامــل:  - 5
ب والــــدنيا واآلخــــرة واملــــادة والــــروح، والنظــــر والعمــــل، وبــــني مجيــــع جوانــــ

 الشخصية اإلنسانية فكراً ونزوعاً وأداًء.
وإذا كــان اإلســالم خامتــة رســاالت الســماء فإنــه عقيــدة شــاملة متكاملــة 

 معّولــة بلغت أعلى منـزلة يف التوحيد والتنـزيه لإلله، وميزت اإلنسان بالتفضيل
تمــع علــى أســاس  علــى عقلــه وضــمريه وســعيه إىل طلــب الكمــال، وأقامــت ا
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  كما أقامت اإلنسانية على أساس من املساواة واإلخاء.  من العدل واحلق،
ن عراقــــة وهــــو انفتــــاح مســــتمد مــــاالنفتــــاح علــــى الثقافــــات األخــــرى:  - 6

احلضـــــارة يف الـــــوطن العـــــريب وموقعـــــه وســـــطاً بـــــني احلضـــــارات القدميـــــة، 
ا اإلنسانية يف منــأى  ومستمد أيضاً من أصول العقيدة اإلسالمية ودعو

ن عــرب تــارخيهم األديــان األخــرى، وعاشــوا عــن العنصــرية، فوســع املســلمو 
بأمــان وســالم ومــودة وتفــاهم مــع املســيحية واليهوديــة والصــابئة وســواها 
ــا أحــد يف الدولــة اإلســالمية علــى مــر العصــور،  مــن العقائــد الــيت مل حيار

، وألن خطابـــه )256ســـورة البقـــرة ( »ال إكـــراه يف الـــدين«ألن شـــعار اإلســـالم 
 .)6سورة الكافرون ( »ويل دين لكم دينكم«حىت للكافرين 

واحـــــــرتم العـــــــرب الثقافـــــــات األخـــــــرى، فرتمجـــــــوا عـــــــن الفارســـــــية واهلنديـــــــة 
احلكمـــة ضـــالة املـــؤمن أّىن «.اخل، وكانـــت الكلمـــات النبويـــة القائلـــة واليونانيـــة.

هي اهلادي للعــرب املســلمني الفــاحتني، فهــم مل يــدمروا » اوجدها فهو أحق 
مل يقفــوا منهــا موقــف الــرفض أو العــداء، بــل حضــارات الــبالد الــيت فتحوهــا، و 

لقد تتلمذوا عليها، واحرتموا علماءها ومفكريها، واستلهموا ما هو صاحل من 
ا ممــــا ال يتعــــارض مــــع الــــروح العربيــــة اإلســــالمية، مث  قيمهــــا وأصــــوهلا وقســــما
صــنعوا مــع شــعوب هــذه البلــدان ذلــك املــزيج احلضــاري اجلديــد الــذي يتكــون 

لشــاب والنقــي، وروح العروبــة املتوثبــة، واملواريــث احلضــارية مــن فكــر اإلســالم ا
الصــاحلة يف الــبالد الــيت فتحوهــا، وهــو املــزيج الــذي تبلــور يف احلضــارة العربيــة 

  .)12(»اإلسالمية
ــا العــرب عــن الفارســية واهلنديــة واليونانيــة  ــض  أمــا حركــة الرتمجــة الــيت 

  :)13(البواعث مثة بواعث جديدة وراءها، ومن هذه توغريها، فكان
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املواقف اإلنسانية والعقالنية اليت اعتمدها اإلسالم مــن حيــث خالصــه   - أ
  من النـزعات العنصرية، واعتماده على العقل والتفكري.

حاجة العرب إىل علوم ليست عندهم، خيصون منها ما كان ذا نفــع  -ب
م الواقعية كالطب واحلساب والفلك...اخل.  يف حيا

تمـــع العـــريب - ج ألخـــرى ســـواء مـــن  واتســـاع اتصـــاله بالشـــعوب اتطـــور ا
بقيــت علــى عقائــدها، واســتقرت يف األمصــار،  دخلــت يف اإلســالم أو

ومــا تولــد عــن هــذا االتصــال مــن تبــادل الثقافــات علــى أنــه مظهــر مــن 
  مظاهر احلضارة.

م هلم. -د   اهتمام بعض اخللفاء برعاية العلم والعلماء وحسن مكافأ
إن جــوهر أمتنــا يقــوم علــى االنفتــاح احلضــاري  المناقبيــة واإلنســانية: -7

ــــا  اإلنســــاين، مــــن أرضــــها قامــــت الفتوحــــات، وعربهــــا مــــرت، كمــــا أ
تعرضت حملن واجتياحات، ومــع ذلــك كلــه بقيــت تقــدم للعــامل أمنوذجــاً 
اجتماعيــاً إنســانياً يؤكــد انفتــاح اإلنســان علــى أخيــه اإلنســان، وظلــت 

اإلنســـانية، فبعـــد أن اخرتعـــت حتمـــل رايـــة احليـــاة املعطـــاء، رايـــة األخـــوة 
األجبديــة وقــدمتها للعــامل، وبعــد أن شــقت البحــار ناشــرة الثقافــة، وبعــد 
أن نشــأت يف رباهــا أول الشــرائع بــدءاً بشــريعة محــورايب وانتهــاًء بشــرائع 

مـــن أن لكـــل إنســـان يف العـــامل وطنـــني: الســـماء، ال نســـتغرب مـــا قيـــل 
ه اإلنســاين وهــو أحــدمها مســقط رأســه، وثانيهمــا مســقط روحــه وجــوهر 

أمتنــا، ولــيس عجيبــاً أن تكــون الرســاالت الســماوية الــيت أســهمت بيئــة 
يف الســـمو باإلنســـان إىل ذرا اإلنســـانية الســـمحة قـــد وجـــدت يف هـــذه 
ـــــا يف توقهـــــا  البيئـــــة األرض اخلصـــــبة لنموهـــــا وانتشـــــارها يف العـــــامل، أل
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اإلنســــــاين التوحيــــــدي المســــــت روح هــــــذه األمــــــة، روح هــــــذا الوجــــــود 
اإلنســــانية،  هــــا تعبــــرياً عــــن أشــــواقه ومثلــــه ونزعتــــهري، فوجــــد فياحلضــــا

ا العاملفحملها وبشّ    .)14(ر 
وإذا كـــان مـــن مســـات احلضـــارة العربيـــة اإلســـالمية حتقيـــق العدالـــة واملســـاواة 
واجلهـــر بـــالرأي والتمســـك بـــاحلق وإشـــاعة األمـــن والســـالم واالســـتقرار والنــــزعة 

للمســـلمني فقـــط، بـــل لغـــريهم مـــن  اإلنســـانية يف ذلـــك كلـــه فـــإن ذلـــك مل يكـــن
مســـتحق الكفـــي بقطـــع لالـــديانات األخـــرى، إذ مل تكـــن الوظـــائف تعطـــى إال ل

يف وصـــف اإلمرباطوريـــة » مـــارك ســـايس«النظـــر عـــن عقيدتـــه ومذهبـــه، ويقـــول 
وكــــــان املســــــيحيون واليهــــــود والوثنيــــــون «العربيــــــة اإلســــــالمية يف عهــــــد الرشــــــيد 

  .)15(»حلكومةواملسلمون على السواء يعملون يف خدمة ا
وعلى هذا النحو كانت احللقات العلمية الشعبية، فقــد كــان العلمــاء فيهــا 
م، قال خلف بــن املثــىن:  على قدم املساواة بصرف النظر عن مذاهبهم وديانا

لقــد شــهدنا عشـــرة يف البصــرة جيتمعـــون يف جملــس ال يعـــرف مــثلهم يف الـــدنيا «
حــو (وهــو ســين)، واحلمــريي علمــاً ونباهــة، وهــم: اخلليــل بــن أمحــد صــاحب الن

الشـــــاعر (وهـــــو شـــــيعي)، وصـــــاحل بـــــن عبـــــد القـــــدوس (وهـــــو زنـــــديق شـــــعويب)، 
وســـفيان بـــن جماشـــع (وهـــو خـــارجي)، وبشـــار بـــن بـــرد (وهـــو شـــعويب)، ومحـــاد 
عجرد (وهو زنديق شعويب)، وابن رأس اجلالوت الشــاعر (وهــو يهــودي)، وابــن 

وســـي)، وابـــن ســـنان نظـــري املـــتكلم (وهـــو نصـــراين)، وعمـــر بـــن املؤيـــد (وهـــو جم
اين الشاعر (وهو صــابئي)، وكــانوا جيتمعــون فيتناَشــدون األشــعار، ويتنــاقلون احلرّ 

مــــنهم أن بيــــنهم هــــذا األخبــــار، ويتحــــدثون يف جــــو مــــن الــــود ال تكــــاد تعــــرف 
م ومذاهبهم   .)16(»االختالف الشديد يف ديانا
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تطهــا وميكننــا أن نتصــور نبــل الغايــات ومســو األهــداف اإلنســانية الــيت اخ
وأوصــيكم «إذ قــال هلــم يف غــزوة مؤتــة  ألصــحابه مــن خــالل وصــيته حممد 

بتقــوى اهللا، ومــن معكــم مــن املســلمني خــرياً، اغــزوا باســم اهللا ويف ســبيل اهللا، 
قاتلوا من كفر باهللا ال تغدروا وال تغلوا (الغلول: الســرقة)، وال تقتلــوا وليــداً وال 

يف صــــومعة، وال تقربــــوا خنــــًال، وال تقطعــــوا امــــرأة، وال كبــــرياً فانيــــاً، وال منعــــزًال 
دموا بناءً    .)17(»شجراً، وال 

ولقــد جتــاوزت الرتبيــة العربيــة اإلســالمية يف إنســانيتها حــدود اإلنســان إىل 
ا مضرب املثل يف الرفق باحليوان والرمحة به وما كان ازدهــار . )18(احليوان، إذ إ

انية والعلمية إال نتيجة التزام منهجيــة الثقافة العربية جبانبيها يف الدراسات اإلنس
ل قالين بالتعويل علــى العقــسليمة تصدر أصًال عن مصدرين أوهلما املصدر الع

ــــد مســــؤولية اإلنســــان  والتفكــــري، وثانيهمــــا املصــــدر األخالقــــي اإلنســــاين بتأكي
  وتعويله على ضمريه وأخالقه وإنسانيته يف عمله وأدائه.

اســتثناء، إذ مل تكــن تلــك الســمات  وجتــدر اإلشــارة إىل أن لكــل قاعــدة
اليت ســبقت اإلشــارة إليهــا يف معــرض احلــديث عــن خصــائص تراثنــا العــريب إال 
يف األعم األغلب، وقد تكون مثة استثناءات هنا أو هناك. وهذا ما يدفع بنــا 

  إىل وقفة مستأنية ونظرة معاصرة ورؤية جديدة لرتاثنا.
بنا أن نأخذ فكرة ولو موجزة وقبل أن نقف هذه الوقفة املستأنية حيسن 

  عن وضع تراثنا يف عيون األجانب.
  تراثنا في رؤى أجنبية -ثالثاً 

مثــة مــن رأى مــن األوربيــني أن احلضــارة العربيــة اإلســالمية اقتصــرت علــى 
النقـــل دون األصـــالة، وعلـــى التقليـــد واحملاكـــاة دون االبتكـــار واإلبـــداع، وهـــذه 
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عربيــة أن تــراث احلضــارات القدميــة دعــوة عنصــرية مــردودة، وحســب احلضــارة ال
ا حفظــت لإلنســانية تراثهــا، وزادت عليــه، ونقلتــه  مل ينقطع على يديها، إذ إ

  من تالها. ىلإ
ولقـــد حـــاول بعـــض املستشـــرقني أن يطمـــس تـــاريخ العـــرب احلضـــاري يف 
م إىل أن العـــــرب كـــــانوا نقلـــــة ومرتمجـــــني عـــــن جـــــالينوس وأبقـــــراط، وأن  إشـــــار

ولــــيس فيــــه جهــــد  ،عــــن اليونــــان واهلنــــد والفــــرس الطــــب العــــريب طــــب منقــــول
إبــــداعي أي مبعــــىن أن العــــرب كــــانوا وســــطاء، ومل يكــــن عنــــدهم روح اإلنتــــاج 

وهــذا افــرتاء تكذبــه يف الطــب مــثًال خمطوطــات الــرازي ومــا اجلديــد والتــأليف، 
جاء فيها من تصويبات كثــرية ألبقــراط وجــالينوس، كمــا تكذبــه إبــداعات ابــن 

بـــا حـــىت أوائـــل القـــرن التاســـع عشـــر ال و ، وقـــد ظلـــت أور اهليـــثم يف البصـــريات
تعتمد يف طبها إال على خمطوطات ابن سينا والرازي والزهراوي وابن النفــيس، 

بــا تســمي بعــض املركبــات الكيميائيــة بأمسائهــا العربيــة كــالكحول و ومازالــت أور 
متنوعـــة كالســـمت والنظـــري واجلـــرب واخلـــوارزمي  والشـــراب وغريهـــا مـــن جمـــاالت

  ر..اخل.والصف
لقد بىن العرب هياكل علومهم الطبية عن الطب اإلغريقي فأخذوا كثــرياً 
عــــن جــــالينوس وجعلــــوه أســــتاذهم، وأملــــوا بــــبعض الطــــب الفارســــي واهلنــــدي، 
م، وأضــافوا إليــه كثــرياً فــأغنوه وتوســعوا  ولكــنهم كيفــوا الطــب حســب حاجــا

وا بــــالبحوث بــــه، واتبعــــوا طــــرقهم اخلاصــــة وأســــاليبهم العلميــــة الرصــــينة، وقــــام
العلميـــة. وانطالقـــاً مـــن أمـــانتهم العلميـــة نســـبوا لإلغريـــق كـــل مـــا ترمجـــوه عـــنهم 
وأخــذوه مــنهم، وهــم الــذين أغنــوا الــرتاث اإلغريقــي وخلــدوه، ونشــروا علــومهم 

م اليت كانت هي األساس القوي للنهضة العلمية يف أور  با، لكن نفراً و وثقافا



 16

ني باألمانـــة العلميـــة، فـــأنكر كثـــري مـــن علمـــاء الغـــرب مل يكونـــوا مـــثلهم ملتـــزم
فتوحهم الطبية، بل حاول كثري منهم التعتيم علــى احلضــارة منهم على العرب 

لـــوا مـــن فضـــلها، حيـــث وجـــد كثـــري مـــن الكتـــب  العربيـــة اإلســـالمية بعـــد أن 
اهلامـــــة الـــــيت ترمجـــــت إىل الالتينيـــــة واللغـــــات األخـــــرى ال حتمـــــل اســـــم املؤلـــــف 

مـــن غـــري ذكـــر جلنســـيته أو دينـــه، فكتـــب  األصـــلي، وكـــان حيـــذف هـــذا االســـم
اجلــراح أيب القاســم الزهــراوي وأيب بكــر الــرازي املرتمجــة كانــت حتمــل أمســاء غــري 
ــــاء املنصــــفني مــــن الكتــــاب األوربيــــني  أمســــاء مؤلفيهــــا األصــــليني، ولكــــن األمن
الغـــربيني كـــانوا يتحـــّرون احلقيقـــة ويـــذكرون األثـــر الكبـــري واملضـــيء الـــذي تركـــه 

يــؤرخ » جــورج ســارتون«فهــا هــو ذا الطــب والعلــوم األخــرى، العــرب يف تقــدم 
للعلوم فيسمي كل عصر من العصــور الــيت اختارهــا باســم املبــدعني فيــه، فــريى 

أفالطــــون، مث يليــــه  ق م هــــي عصــــر 400إىل  450أن احلقبــــة املمتــــدة مــــن 
 700و 600أمـــا احلقبـــة املمتـــدة بـــني يـــدس فأرمخيـــدس. عصـــر أرســـطو فأقل

للمـــيالد  1100و 750صـــينيني، واملـــدة الواقعـــة بـــني للمـــيالد فهـــي عصـــر ال
هي عصر العلماء العرب الذين تعاقبوا يف سلسلة موصولة، وكان منهم جــابر 
بـــن حيـــان واخلـــوارزمي والـــرازي واملســـعودي والبـــريوين وابـــن ســـينا وابـــن اهليـــثم. 

م تــــربز أمســــاء مــــن 1100عامــــاً، أي بعــــد  350وبعــــد هــــذه احلقبــــة البالغــــة 
عاماً. وجنــد يف  250قاسم معهم العرب القيادة العلمية يف مدى األوربيني يت

هذه احلقبة مــن األمســاء العربيــة ابــن رشــد والطوســي وابــن النفــيس، إىل جانــب 
ومل تقتصــر الصــلة علــى العلــوم وحــدها بــل مشلــت جريارد كرميونا ورود بيكــون. 
  .)19(جماالت الفكر واألدب كلها

نســيني بــابن قزمــان، كمــا تــأثر قصاصــون لقد تأثر شعر الرتوبادور والربوفا
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أملـــان كثـــريون بـــالعرب، وكـــان لقصـــص ألـــف ليلـــة وليلـــة وكليلـــة ودمنـــه وقصـــة 
الســــندباد أثرهــــا وســــحرها يف خميلــــة األدبــــاء األســــبان أمثــــال بــــدرو ألفونســــو، 

قصـــة حـــي بـــن يقظـــان » زوروبنســـون كـــرو «يف قصـــة  Daniel Defoواســـتلهم 
الــيت يــروي فيهــا » دانــيت«يــة للشــاعر الكبــري البــن الطفيــل. أمــا الكوميــديا اإلهل

رحلتــه إىل الســماء واجلحــيم فــإن فيهــا أثــراً مــن قصــة اإلســراء واملعــراج، أو أثــراً 
مـــن رســـالة الغفـــران للمعـــري، أو مـــن املتصـــوف املشـــهور ابـــن عـــريب كمـــا قـــال 
آخرون. وماذا نقول عن دور ابن ماجد يف الكشوفات اجلغرافية بالتعاون مــع 

الـــــذي اســـــتأثر بإعجـــــاب املـــــؤرخني ب، ودور الشـــــريف اإلدريســـــي أبنـــــاء الغـــــر 
بيــني، والــذي حنــت علــى لوحــة مــن الفضــة خريطــة العــامل مللــك و العــرب واألور 

» تومــا األكــويين«صقلية النورماندي؟ وليس من يذكر مفكر املسيحية الكبري 
إال ويقرنــــه بالفيلســــوف العــــريب املســــلم ابــــن رشــــد، وهــــذا إىل جانــــب اإلنتــــاج 

ومثـــة مـــن  يف جمـــاالت الرتبيـــة واالجتمـــاع مثـــل القابســـي وابـــن خلـــدون. العـــريب
ه  591املتــوىف عــام » وجينــالزر «يــربط بــني نظريــة اجلشــتالت وظهــور كتــاب 

  .)20(ة إىل اللغة األملانيةيف الرتبي
م، وأرادوا أن حيـــــذوا حـــــذو العـــــرب  وعنـــــدما أفـــــاق الغربيـــــون مـــــن ســـــبا

دوا أنفســــهم ملــــا طفقــــوا ينهضــــون ويقلــــدوهم وينقلــــوا علــــومهم ومعــــارفهم وجــــ
عاجزين عن حماكاة العرب وبلوغ شأوهم يف العلوم والكتابــة والبيــان، فهــا هــو 

يف القــرن الرابــع عشــر املــيالدي ينــدد ببــين » اركبيتــز «ذا شــاعر إيطاليــا الكبــري 
ــــم، ويبــــث يف أنفســــهم العزميــــة والثقــــة  قومــــه، ويســــتنهض مهمهــــم، ويهيــــب 

، ســـنتأن يكـــون خطيبـــاً بعـــد دميو » شيشـــرون«ع مـــاذا؟ لقـــد اســـتطا «قـــائًال: 
، وبعــــد العــــرب ال »هــــومريوس«أن يكــــون شــــاعراً بعــــد » فريجيــــل«واســــتطاع 
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لقد جارينا اليونان غالبــاً، وجتاوزنــاهم أحيانــاً، وبــذلك يسمح ألحد بالكتابة! 
جارينـــا وجتاوزنـــا غالبيـــة األمـــم، وتقولـــون: إننـــا ال نســـتطيع الوصـــول إىل شـــأو 

بـــــــل يـــــــا لعبقريـــــــة إيطاليـــــــا الغافيـــــــة أو ون! ويـــــــا للُخبـــــــال! العـــــــرب، يـــــــا للجنـــــــ
  .)21(»املنطفئة

ـــــب اإلســـــباين القـــــدمي  يف القـــــرن التاســـــع » Alvaroألفـــــار «ويقـــــول الكات
إن أربــاب الفطنــة والتــذوق ســحرهم رنــني األدب العــريب فــاحتقروا «املــيالدي: 

عــض  الالتينيــة، وجعلــوا يكتبــون بلغــة قــاهريهم دون غريهــا، ولقــد ســاء ذلــك ب
إن إخـــــــواين املســـــــيحيني يعجبـــــــون بشـــــــعر العـــــــرب «فقـــــــال:  األســـــــبانكبـــــــار 

وأقاصيصــهم، ويدرســون التصــانيف الــيت كتبهــا الفالســفة والفقهــاء املســلمون، 
وال يفعلـــــون ذلـــــك لدحضـــــها والـــــرد عليهـــــا، بـــــل القتبـــــاس األســـــلوب العـــــريب 

فــــأين اليــــوم مــــن رجــــال الــــدين مــــن يقــــرأ التفاســــري الدينيــــة للتــــوراة » الفصــــيح
إن وأين اليوم من يقرأ األناجيل وصحف الرســل واألنبيــاء واأســفاه! اإلجنيل؟ و 

اجليـــل الناشـــئ مـــن املســـيحيني األذكيـــاء ال حيســـنون أدبـــاً أو لغـــة غـــري األدب 
وجيمعون منه املكتبات الكبرية بــأغلى األمثــان، ويرتمنــون يف كــل مكــان العريب، 

معون بالكتـــب املســـيحية بالثنـــاء علـــى الـــذخائر العربيـــة، بينمـــا هـــم حينمـــا يســـ
ـــــا شـــــيء ال يســـــتحق مـــــنهم مؤونـــــة  يـــــأنفون مـــــن اإلصـــــغاء إليهـــــا حمتجـــــني بأ
االلتفــات، فيــا لألســى! إن املســيحيني قــد نســوا لغــتهم، فــال تكــاد جتــد مــنهم 
ــا خطابــاً إىل صــديق! أمــا لغــة العــرب فمــا  اليــوم واحــداً يف كــل ألــف يكتــب 

  .)22(»!أسلوبأكثر الذين حيسنون التعبري فيها على أحسن 
وكانــــت طريقــــة العــــريب أن ينشــــد «وقــــال "ويلــــز" عــــن حضــــارة العــــرب: 

احلقيقــة بكــل اســتقامة وبســاطة، وأن جيلوهــا بكــل وضــوح وتــدقيق غــري تــارك 
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ــام، فهــذه اخلاصــة الــيت جاءتنــا  مــن  -األوربيــنيحنــن –منهــا شــيئاً يف ظــل اإل
ـــبط علـــى أهـــل نشـــدان النـــور، إمنـــا جاءتنـــا بطريـــق العـــرب، ومل اليونـــان وهـــي 

كـــان للعـــرب عصـــر جميـــد وقـــال "فلوريـــان":  ». العصـــر احلاضـــر بطريـــق الالتـــني
م على الدرس، وسعيهم يف ترقية العلم والفــن، وال نبــالغ إذا  ُعرفوا فيه بانكبا
قلنـــا إن أوربـــا مدينـــة هلـــم خبـــدمتهم العلميـــة، تلـــك اخلدمـــة الـــيت كانـــت العامـــل 

ضة القرنني الثال   ث عشر والرابع عشر للميالد.األول واألكرب يف 
إن إنتـــاج أفكـــار العـــرب الغزيـــرة وقـــال العـــامل الفرنســـي الكبـــري "ســـيديو": 

م أساتذة أهل أوربا. م النفيسة تشهد أ   وخمرتعا
ويقــول املستشــرق الســوفييت "كراتشكوفســكي" يف مــدخل كتابــه "تــاريخ 

حلضــارة العربيــة يف املرموقــة الــيت تشــغلها اإن املكانــة «األدب اجلغرايف العريب": 
تاريخ البشرية ألمر مسلم به من اجلميع يف عصرنا، هذا وقد وضــح جبــالء يف 

العلــوم الــيت اشــتقت  خرية فضل العــرب يف تطــوير مجيــع تلــكاخلمسني سنة األ
ألنفســــها طرقــــاً ومســــالك جديــــدة يف العصــــور الوســــطى، ومازالــــت حيــــة إىل 

الكيميــــــــاء والبيولوجيــــــــا أيامنــــــــا هــــــــذه، أعــــــــين علــــــــوم الفيزيــــــــاء والرياضــــــــيات و 
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بـــاألدب العــــاملي فـــإن العـــرب قـــد أســـهموا فيــــه واجليولوجيـــا. 

بنصيب وافــر ميثــل جــزءاً أساســياً مــن الــرتاث العــام للبشــرية، كمــا امتــد تــأثريهم  
كــذلك إىل عــدد مــن املصــنفات والفنــون األدبيــة الــيت نشــأت يف بيئــات غــري 

  .)23(»عربية
ــــا النفــــيس "مشــــس العــــرب تســــطع علــــى  وتقــــول "زيغريــــد هونكــــة" يف كتا

دب يف الطـــب الغـــريب فجـــأة يف القـــرن الســـادس عشـــر شـــعور غريـــب الغـــرب": 
باخلجل من تقليده للطب العريب، وبقي قروناً طويلــة مــن الــزمن نســخة ممســوخة 
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حـــىت عنـــه، وكانـــت معظـــم املخطوطـــات األوربيـــة الطبيـــة يف أول عصـــر الرتمجـــة و 
عـــام كـــان لكليـــة  600رب ونقـــالً مـــنهم، وقبـــل اً للعـــالقـــرن الســـابع عشـــر تقليـــد

الطب الباريســية أصــغر مكتبــة يف العــامل ال حتتــوي إال علــى مؤلــف واحــد، وهــذا 
  .)24(املؤلف كان لعريب هو أبو بكر حممد بن زكريا الرازي

إننــا نشــهد للكتــاب العــرب الــذين  «وقــال املــؤرخ الكبــري "جرمــان مونبليــة": 
  ».لمية مبزية اإليضاح التام والطريقة التعليميةكتبوا يف املوضوعات الع

كما قــال األســتاذ "فــورغ" الــذي ملــع امســه يف بدايــة القــرن العشــرين ال يف 
فرنســــا فحســــب، بــــل يف العــــامل الغــــريب كلــــه، يف خطــــاب تــــذكاري ألقــــاه يف 

إن أســبانيا أرض قائمــة بنفســها، يتحلــى أهلهــا «إحدى اجلامعات األسبانية: 
ــــا، بســــرعة الفكــــر واال ســــتعداد للنضــــال، ممــــا جيعــــل هــــذه األمــــة فريــــدة يف با

ويرجع ذلك إىل وجود العرب يف إسبانيا، واختالطهم بشعبها اختالطاً دموياً 
أدى إىل السري بأوربا يف مضمار التقدم، مما دعا "ليربي" إىل القــول: احــذف 

  .)25(العرب من التاريخ يتأخر عصر التجدد يف أوربا عدة قرون
ك األســـباين "خـــوان كـــارلوس" يف حفـــل افتتـــاح املركـــز اإلســـالمي وقـــال امللـــ

إن احلضـــارة العربيـــة اإلســـالمية يف األنـــدلس تشـــكل شـــطراً مـــن تـــاريخ «مبدريـــد: 
بالدنا، ذلك التاريخ املشرتك الذي قدم إىل العامل وخالل قــرون مثانيــة عــدداً كبــرياً 

  .»من الشخصيات الالمعة يف تاريخ البشرية بأبعاده الواسعة
إن أســـبانيا اليـــوم تشـــعر بالفخـــار مباضـــيها الـــذي «ويتـــابع كالمـــه قـــائًال: 

تقامستـــــه مـــــع الشـــــعب العـــــريب العظـــــيم ومبســـــامهات رجالـــــه يف التقـــــدم الثقـــــايف 
  .)26(»والعلمي للبشرية

تلــك هــي باقــة مــن األقــوال الســلبية واإلجيابيــة لنفــر مــن األجانــب يف تراثنــا 
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أن نعيـــد النظـــر فيـــه وفـــق  - هـــذا الـــرتاث حنـــن أبنـــاء–العـــريب اإلســـالمي، وعلينـــا 
  نظرة معاصرة جديدة، وهذا ما سنتناوله يف القسم الرابع من هذا البحث.

  نحو رؤية معاصرة للتراث -رابعاً 
يـــذهب بعضـــهم إىل أن الـــرتاث قـــد اكتســـى يف اخلطـــاب العـــريب احلـــديث 

يف » اثاملــــري «واملعاصــــر معــــىن خمتلفــــاً مباينــــاً إن مل يكــــن مناقضــــاً ملعــــىن مرادفــــه 
الرتكــة الــيت تــوزع » املــرياث«االصطالح العريب القدمي، ذلك أنه بينما يفيد لفــظ 
يشــري اليــوم إىل مــا » الــرتاث«على الورثة أو نصيب كل منهم منها، أصبح لفظ 

هو مشرتك بني العرب، أي إىل الرتكة الفكرية والروحية اليت جتمع بينهم لتجعــل 
هــو عنــوان اختفــاء » املــرياث«أو » اإلرث«منهم مجعــاً خلفــاً لســلف. فــإذا كــان 

أصــبح بالنســبة للــوعي العــريب املعاصــر » الــرتاث«حملــه فــإن األب، وحلول االبــن 
عنواناً على حضور األب يف االبن، حضور السلف يف اخللف، حضور املاضي 

  .)27(يف احلاضر
ويف حياتنــا املعاصــرة مــا يــزال مفهــوم الــرتاث قاصــراً لــدى بعضــهم، إذ إنــه 

يـــذكر يتجـــه القصـــد منـــه غالبـــاً إىل نطـــاق ضـــّيق حمـــدود حيصـــره يف قـــدمي  حـــني
العربية واإلسالم، فإذا كل مــا ينشــر مــن الــرتاث أو أكثــر املخطوطات من علوم 

ال يعــدو ذخــائر العربيــة: لغــة وبالغــة وأدبــاً، واإلســالم: عقيــدة وشــريعة وفلســفة 
ث هــم مــن علمــاء العربيــة وتارخياً، وإذا مجهرة املشتغلني من العرب بتحقيق الرتا

  وفقهاء اإلسالم واملتخصصني يف درس فلسفته وتارخيه.
هــم القاصــر احملــدود لرتاثنــا فيغيــب عنــا أول مــا ا الفوخيشى أن يرتســخ هــذ

يغيـــب أن تراثنـــا يســـتوعب إىل جانـــب ذلـــك كلـــه مـــا تـــرك أســـالفنا مـــن مثـــار 
كيميـــاء عقـــوهلم يف خمتلـــف فـــروع املعرفـــة وميـــادين العلـــم مـــن طـــب وعقـــاقري و 
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  .)28(ونبات وفلك ورياضيات..اخل
ومــن الفهــم القاصــر أيضــاً أن مثــة مــن يــرى أن حــدود تــراث أمتنــا العربيــة 

مــع ماضــي األمــة مــوغًال  ميتــديقف عنــد بدايــة التــاريخ اإلســالمي، والواقــع أنــه 
يف أعماق الزمن، فماضي كل الشعوب اليت أسلمت وتعربت هو مــن ماضــي 

الفكريــة واملاديــة الــيت ازدهــرت يف أرضــنا العربيــة هــذه األمــة، وكــل احلضــارات 
  هي يف الواقع التارخيي مرياثنا مجيعاً.

وهـــذا اإلدراك الـــواعي يصـــحح مـــا شـــاع فينـــا مـــن أن مكاننـــا يف التـــاريخ 
احلضـــــاري مل يأخـــــذ دوراً قياديـــــاً إال يف العصـــــر الوســـــيط حـــــني كـــــان الشـــــرق 

ارقـــة يف ظلمـــات عصـــورها وأوربـــا غاإلســـالمي منـــاراً للعلـــم واملعرفـــة والتمـــدن 
نشــأ عــن جهــل أو غفلــة عــن الواقــع التــارخيي الوســطى. وهــذا القــول الشــائع 

الـــذي يشـــهد بـــأن األمـــة العربيـــة يف العصـــر اإلســـالمي قـــد انـــدجمت فيهـــا كـــل 
  .)29(فصار ماضيها كله من ماضي هذه األمة ،الشعوب اليت تعربت

 أو مكـــاين ومـــن هنـــا ال جيـــوز أن نقـــف بـــالرتاث العـــريب عنـــد حـــد زمـــاين
حيصره يف نصوص األدب اجلــاهلي وذخــائر علــوم العربيــة والتــاريخ اإلســالمي، 
بل متتد أبعاده فتستوعب الرتاث القدمي لكل أقطار وطننا العــريب علــى امتــداد 

  الزمان واملكان منذ أقدم العصور إىل اآلن.
وإذا كــان ملاضــي األمــة تــأثري يف حاضــرها ومســتقبلها كــان البــّد مــن فهــم 

جــــاء يف أســــاطري «ا املاضــــي ودراســــته ألخــــذ الــــدروس والعــــرب منــــه، ولقــــد هــــذ
أجار مرة اإلله (ســارتونس) املطــرود (السيوم) (جانوس) ملك األولني أن اإلله 

مـــن الســـماء فكافـــأه (ســـارتونس) علـــى صـــنيعه مبنحـــه بصـــرية وقـــادة تـــدرك كـــل 
انية بــرأس شيء، وحتيط باملاضي واملستقبل، وميثل (جانوس) يف األساطري الروم
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ذي وجهــــني، أحــــدمها ينظــــر إىل املاضــــي بعينــــني تلــــوح فيهمــــا اخلشــــية والعــــربة 
واملثل، واآلخر ينظر إىل املستقبل بعينني يتألأل فيهما الشوق والتوقــان واألمــل، 
وإذا وضــع هــذا الــرأس علــى أبــواب املنــازل والقــالع واملــدن جعــل أحــد وجهيــه 

، ألنـــه يف نظـــرهم حـــارس األبـــواب نـــاظراً إىل داخـــل البـــاب واآلخـــر إىل خارجـــه
  ».واملداخل، وإله الدخول واخلروج

إن هذه األسطورة الرومانية توحي إىل الفيلســوف بكثــري مــن املعــاين كمــا 
فهـــي تشـــري أوًال إىل أن البصـــرية الوقـــادة املرحـــوم الـــدكتور مجيـــل صـــليبا، يـــرى 

 إىل أن جتعـــل اإلنســـان قـــادراً علـــى إدراك املاضـــي واملســـتقبل معـــاً، وهـــي تشـــري
إدراك املســـتقبل متصـــل بـــإدراك املاضـــي ومبـــين عليـــه، وهـــي تشـــري ثالثـــاً إىل أن 
معرفــة املاضــي ضــرورية ملعرفــة احلاضــر، ألن احلاضــر كمــا يقــول الفالســفة حــد 
متحـــرك فاصـــل بـــني املاضـــي واملســـتقبل، فاملاضـــي كمـــا يقولـــون مثـــل واحلاضـــر 

  .)30(»عمل واملستقبل أمل
تأكيد االعتــزاز بــرتاث أمتنــا وماضــيها ألن مــن ال إننا يف أمس احلاجة إىل 

ال حاضر وال مستقبل له، ذلك ألن بناء احلاضر يف ســبيل املســتقبل ماضي له 
تمعــــــات احليــــــة  يكــــــون دائمــــــاً علــــــى جســــــر مــــــن املاضــــــي، وأن الفــــــرق بــــــني ا
ـــذا  تمعـــات الراكـــدة يف جمـــال النظـــر إىل املاضـــي لـــيس يف درجـــة التشـــبث  وا

ا حــريص أشــد احلــرص علــى ماضــيه، ولكنــه فــرق يف النــوع، إذ املاضــي، فكالمهــ
تـــدي الشـــعوب املتطـــورة بـــروح املاضـــي وجـــوهره يف حـــني تتمســـك الشـــعوب 

تني فــرق بعيــد يكــاد يبلــغ والبــه احملنطــة، والفــرق بــني النظــر املتخلفــة بأشــكاله وق
مبلــــغ الفــــرق بــــني املــــوت واحليــــاة، ذلــــك ألن الوصــــول إىل جتريــــد املاضــــي مــــن 

ــرد هــو حسيته  املباشرة وأشكاله املاديــة واالرتفــاع بــه إىل منـــزلة النظــر الروحــي ا
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  .)31(بداية السري يف طريق التطور احلضاري
فالتقـــدم احلقيقـــي يكـــون ببعـــث املاضـــي وجتديـــده، وبـــث احليويـــة فيـــه، مث 
وصله بأسباب احلياة ألن شخصية األمة مبنيــة علــى أساســه. وال ميكــن بعــث 

دون تغيــري شــامل يف جوانبــه بتغذيتــه بروافــد احلاضــر وشــق قنواتــه  املاضــي حيــاً 
وإزالـــة رواســـب الـــزمن عـــن جماريـــه حـــىت يكتســـب اخلصـــب، وتقـــوم علـــى تربتـــه 

  احلياة من جديد.
أما الذين يريدون أن يعيدوا تراث املاضي جبرة قلــم دون عنــاء وكــد ذهــن 

إعفاؤهم مــن  قلن يكون نصيبهم من النجاح أكثر من حسن النية، وال ميكن
وإفســـاد الـــرتاث الـــذي جيـــب أن نفهمـــه فهمـــاً جديـــداً، مـــة تعطيـــل التقـــدم، 

ــــة يف عمــــق  ــــا املعاصــــرة، ويفجــــر قيمــــه الكامن ــــة يف حياتن يبعــــث روحــــه الفاعل
  .)32(أعماقنا لتشرق على وجودنا حركة وتقدماً ومناءً 

والســؤال الــرئيس الــذي طاملــا وقــف أمامــه املفكــرون هــو: مــاذا عســانا أن 
خذ من تــراث األقــدمني؟ وأجــاب املفكــر العــريب الــدكتور زكــي جنيــب حممــود نأ

نأخــذ مــن تــراث األقــدمني مــا نســتطيع تطبيقــه اليــوم «عن هذا الســؤال قــائًال: 
ـــــة  ـــــا الراهن ـــــدنا يف حياتن ـــــد أســـــالفنا طريقـــــة تفي ـــــاً، فـــــإذا كـــــان عن تطبيقـــــاً عملي

ا ال ينفــع وأمــا مــأخــذناها، وكــان ذلــك هــو اجلانــب الــذي حنييــه مــن الــرتاث، 
عمليـــاً تطبيقيـــاً فهـــو الـــذي نرتكـــه، وكـــذلك نقـــف الوقفـــة نفســـها بالنســـبة إىل 

  ثقافة معاصرينا من أبناء أوربا وأمريكا.
فــإذاً املــدار هــو العمــل والتطبيــق هــو مــا يســتطاع ســلكه يف جســم احليــاة  
كمــا حيياهــا النــاس، أو كمــا ينبغــي هلــم أن حييوهــا، فــإذا ألفيــت عنــد الســلف 

ين اليــوم يف بنــاء املنــازل، أو يف رصــف الطــرق، أو يف إقامــة احليــاة طريقــة تنفعــ
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االقتصــادية مــن زراعــة وصــناعة وجتــارة، أو يف طرائــق التعبــري بــاللفظ عمــا يريــد 
الناس أن يعربوا عنه مما تعتمل بــه نفوســهم اليــوم كــان ذلــك هــو الــرتاث الــذي 

  .)33(حنييه
وننبـــذ جـــزءه اآلخـــر  لنأخـــذ مـــن املـــوروث جـــزءه العاقـــل املبـــدع اخلـــالق،

اخلامـــل البليـــد، نأخـــذ جـــزءه العاقـــل املبـــدع اخلـــالق ال لنقـــف عنـــد مضـــمونه 
وفحـــواه نبـــدي ونعيـــد، بـــل لنســـتخلص منـــه الشـــكل كـــي منـــأل مضـــمون هـــذا 

  .)34(الشكل من عصرنا ومن حياتنا ومن خرباتنا
توظيفــه ضــمن مفاهيمنــا املعاصــرة، وإذا   يعين إحياء الرتاث من هنا كانو 
أال يشــمل اإلحيــاء الــرتاث جبميــع  يههــو مفهــوم اإلحيــاء فمــن البــد ن هذاكا

هي أننــا أحــرار يف أن خنتــار مــن ناقضــاته مجلــة وتفصــيًال. ومــن البــدمراحلــه وت
الـــرتاث يف ضـــوء معطيـــات واقعنـــا ومالبســـات عصـــرنا ومتطلبـــات مطاحمنـــا يف 

حبياتنــا  ديراً وبعثــه البــد أن يكــون جــالتقدم واالزدهار، إذ إن ما ينبغي إحيــاؤه 
هي أننا جند يف تراثنا ما ليس جديراً بالبقاء وال باحليــاة، وأن احلالية، ومن البد

جنـــد يف واقعنـــا مـــن رواســـبه مـــا ينبغـــي أن يستأصـــل ويـــزال، وقـــد ال تقـــل أمهيـــة 
  .)35(اهلدم يف هذه احلال عن أمهية البناء

كــامالً ألنــه وجتدر اإلشارة إىل أنه من الناحية املبدئية ال ميكن تبــين الــرتاث  
ينتمـــي إىل املاضـــي، ألن العناصـــر املقومـــة للماضـــي ال توجـــد كلهـــا يف احلاضـــر، 
ولـــيس مـــن الضـــروري أن يكـــون حضـــورها يف املســـتقبل هـــو حضـــورها نفســـه يف 
احلاضـــر، وباملقابـــل ال ميكـــن رفـــض الـــرتاث ككـــل للســـبب نفســـه، فهـــو شـــئنا أم  

ال يعــين البدايــة مــن كرهنــا مقــوم أساســي مــن مقومــات احلاضــر، وتغيــري احلاضــر 
االت؟   الصفر، وهل هناك بداية من الصفر يف أي جمال من ا
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إن الـــــرتاث العـــــريب اإلســـــالمي الـــــذي بـــــني أيـــــدينا اليـــــوم مل يكـــــن فقـــــط 
ـــــة  ـــــديولوجياً للواقـــــع االجتمـــــاعي واالقتصـــــادي يف احلضـــــارة العربي انعكاســـــاً إي

نيـــــة اإلســـــالمية، إنـــــه يضـــــم، إىل جانـــــب ذلـــــك رؤى ومفـــــاهيم وتصـــــورات دي
وفلســـفية وأخالقيـــة وعلميـــة انتقلـــت إليـــه مـــن احلضـــارات القدميـــة، ممـــا جيعـــل 

  حيتل مكانة بارزة. -جانب االستمرارية–اجلانب اإلنساين فيه 
ــــة للــــرتاث حتــــرتم عامليتــــه يف آن  ــــد مــــن نظــــرة نقديــــة واعي ومــــع ذلــــك الب
وخصوصيته التارخيية، فال جيوز مثًال نقل صراعات املاضــي إىل احلاضــر، ففــي 

مــــوع الرتاثــــي عناصــــر قابلــــة للحيــــاة والتطــــوير، وأخــــرى انتهــــ ى أمرهــــا هــــذا ا
يف سلســــــلة التطــــــور. إن الــــــرتاث خــــــزان لألفكــــــار والــــــرؤى تهــــــا بانتهــــــاء حلظ

والتصـــورات تأخـــذ منـــه األمـــة مـــا يفيـــدها يف حاضـــرها، أو مـــا هـــو قابـــل ألن 
  .)36(يعينها على احلركة والتقدم

ختيـــــار دائمـــــاً اهتمامـــــات احلاضـــــر البـــــد إذاً مـــــن االختيـــــار، ومعيـــــار اال
والتطلعــات املســتقبلية، وعنــدما نتحــدث عــن املاضــي أو احلاضــر أو املســتقبل 
جيــب أن ننطلــق مــن رؤيــة واضــحة واعيــة مــن حيــث إن املاضــي واملســتقبل مهــا  
كاحلاضــــر ليســــا واقفــــني جامــــدين، بــــل مهــــا صــــريورة وحركــــة ونتيجــــة صــــريورة 

  صرة تشكل قراءة جديدة.وحركة، وأن كل اختيار واصطفاء ومعا
ــــــاء  ــــــة لفهــــــم حاضــــــرنا وبن ــــــاجون إىل العقالني ــــــا العــــــريب حمت ــــــا يف وطنن إنن
مستقبلنا، ولفهم ماضينا أيضاً، فالرتاث العريب مل يدرس دراسة عقالنية وافيــة 

لنقــــد املنهجــــي لرتاثنــــا مل تــــتم بعــــد، وإن الرؤيــــة العقالنيــــة يف بعــــد، وعمليــــة ا
ماد احلوار منطلقاً ومنهجاً وســلوكاً يف منــأى عــن جتديدنا لرتاثنا حتتم علينا اعت

  التعصب والتزمت واالستبداد بالرأي.
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وخنلــص إىل القــول إن إحيــاء الــرتاث ال يعــين تقليــده واعتمــاد كــل مــا ورد 
لــــدى أســــالفنا، وال يعــــين أن نعــــود حباضــــرنا ومســــتقبلنا فنصــــبهما يف قوالــــب 

ي نريـــده مشــــرقاً يف األمـــس البعيـــد، ولكنـــه يعـــين أن نبصــــر جـــذور غـــدنا الـــذ
العــدل االجتمــاعي الــذي نكــافح الصــفحات املشــرقة مــن الــرتاث، وأن جنعــل 

من أجله االمتداد املتطور حللم أسالفنا بسيادة العدل يف حياة اإلنسان، وأن 
جنعل مسات العقالنية والقومية يف تراثنا زاداً طيبــاً وروحــاً ثوريــة تفعــل فعلهــا يف 

راثنا روحاً سارية يف ضمري األمــة وعقلهــا، تصــل يومنا وغدنا، وبذلك يصبح ت
مراحل تارخيها، وتدفع مسرية تطورها خطــوات وخطــوات إىل األمــام، وبــذلك 
وحده يصبح الرتاث طاقة فاعلة وفعالة وليس ركاماً وأكفان موتى كما حيسبه 

  .)37(ويريده الكثريون
ة كمــــا أن علــــى الــــرتاث املتخــــري أن يــــوقظ الشــــعب، وحيــــرك فيــــه الــــذاكر 

والعمــل ال أن خيــدره، "والوســيلة املثلــى إلحيــاء الرغبــة يف إحيــاء الــرتاث العــريب 
هــــو مزجــــه باحليــــاة احلاضــــرة ودجمــــه يف داخلهــــا، فــــال يشــــارفه اإلنســــان كمــــا 
يشــــارف متحفــــاً قــــدمياً لآلثــــار احملفوظــــة، بــــل يشــــارفه كمــــا يــــدخل يف معــــرتك 

ســري إذا حســنت احليــاة، ويــنغمس يف تيــار العاطفــة والشــعور، ولــيس ذلــك بع
  .)38(املطالعة، وحسن االجتهاد، وحسن التنبيه واالختيار

يص حــو جدير بــه، ومــا هــو جــدير بنــا مــن متما ه إن تراثنا العريب مل يلقَ 
ل الــــــرفض أو القبــــــول إبــــــان يقظتنــــــا القوميــــــة، والفــــــرز والتبويــــــب قبــــــوتــــــدقيق 

اشــرة عمليــة والتصــنيف والتوثيــق مــن املهــام األوليــة الواجبــة، علــى أن تتلوهــا مب
التقومي التحليلي األمني والبعيد عن األهواء العارضة، وأخــرياً جتــيء عمليــة مــن 
أقدس الواجبــات، وهــي ترشــيح أكثــر عناصــر هــذا الــرتاث قــدرة علــى اإلســهام 
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  .)39(يف تغيري واقعنا باستخدام املنهج العلمي يف التفكري
مــا فيــه، وطــرح مــا  إننا حباجة إىل إعادة نظر واعية إىل تراثنا لتأكيــد خــري

مل يعد صاحلاً للحياة، وربط ذلك كله بظروف احلاضر، فيكون بناء املستقبل 
متصًال مباضي األمة، وبذلك ال حيدث انفصام يف شخصــية األمــة احلضــارية، 
وتأكيد الــذات بــالرجوع إىل الــرتاث يعــين مواجهــة احليــاة احلديثــة مبعــدة تتنــاول  

ضــمه وحتيلــه إىل غــذاء يســري يف اجلســد. وهــذا الرجــوع  كل صــاحل وتأكلــه و
البنـــاء إىل الـــرتاث هـــو الســـبيل الوحيـــد لإلبـــداع واألصـــالة، ومبثـــل هـــذه الـــروح 

  .)40(تطورت اليابان والصني، وقامت على ذلك كل احلضارات األصيلة
ولـــيس معـــىن ذلـــك أن نقفـــل البـــاب أمـــام الفكـــر اإلنســـاين بـــدعوى أن مـــا 

اجلهـــل، إذ املفـــروض بعـــد أن تؤكـــد ذاتيتنـــا لـــدينا مـــن تراثنـــا يكفينـــا، فهـــذا عـــني 
وليدة تراثنا احلي ال نريد أن نبقى حيث كنا أسرى ملاضينا مهما لتنا انيتنا وأصإو 

إذ إن بعضـــاً مـــن مفكرينـــا املعاصـــرين مـــايزال مـــأخوذاً  يـــُك مجـــال هـــذا املاضـــي،
وإمنا نريــد أن ننتقــل مــن هــذا  باملاضي ومعجباً به إىل درجة التقديس ألصحابه،

املاضي إىل املســتقبل باالنفتــاح علــى كــل مثــرات احلضــارة، نأخــذ منهــا مــا يفيــدنا 
ــــــداعنا دون أن نكــــــون مقلــــــدين ألحــــــد أو  ويقــــــوي شخصــــــيتنا، ويســــــهم يف إب
خاضعني لضغط، وهذا هو معىن االستقالل احلضاري واإلبــداع، خنتــار ونــرفض 

زود مـــن حـــني نريـــد دون ضـــغط أو إكـــراه، والبـــد أن يكـــون انـــدفاعنا القـــوي للتـــ
العلوم املعاصرة والفنون اليت تتيحها لنــا احلضــارة احلديثــة مربوطــاً بانــدفاع ال يقــل 

  .)41(عنه قوة الكتشاف ذواتنا بدراسة تراثنا يف كل أبعاده القريبة والبعيدة
وإذا كنا ننشد احلفاظ على الذاتية الثقافيــة العربيــة فــإن احلفــاظ عليهــا ال 

تمعنـــا أن يعـــين اجلمـــود يف إطـــار مـــن املـــور  وث القـــدمي، بـــل هـــو عمليـــة تتـــيح 
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يتغري ويتطور دون أن يفقد هويته األصلية، وأن يتقبــل التغيــري دون أن يغــرتب 
فيــه، إنــه التفاعــل بــني األصــالة واملعاصــرة، وتأكيــد الذاتيــة الثقافيــة ال ينفصــل 
عــن القــيم املرتبطــة بــالرتاث مبعنــاه العــام، وصــيانة الــرتاث وإحيــاؤه عمــل مــرتبط 
ــــة  بالفعــــل اإلبــــداعي ومنطلــــق للثقافــــة احليــــة ومنبــــع لتجديــــد مســــتمر إلبداعي

  تتغذى من كل أشكال الثقافة الذاتية املوروثة.
إن األصـــالة تعـــين اختيـــار مـــا يف الـــرتاث مـــن منـــاذج ومـــن أصـــول اختيـــاراً 
قائمـــاً علـــى الفهـــم والتمييـــز، وعلـــى مـــا تنطـــوي عليـــه مـــن اإلبـــداع واالبتكـــار 

مــن ذاتيــة ثقافــة األمــة وذاتيــة العبقريــات الــيت أســهمت يف وعلى مــا تــدل عليــه 
تطــــور هــــذا الــــرتاث يف جمــــاالت القــــيم والفكــــر والثقافــــة أو يف جمــــاالت العلــــم 

وجوهرهــــــا تأكيــــــد خصــــــائص  ،والفلســــــفة، أو يف جمــــــاالت السياســــــة واإلدارة
وعلى ذاتيــة الثقافــة ومتيزهــا، وعلــى اتصــاهلا بعراقــة األمــة يف  ،اإلبداع واالبتكار

ماضيها احلي، وعلى استمرارها يف التعبــري عــن شخصــيتها يف مســتقبلها. كمــا 
أن التجديد مل يعد جمرد احتذاء الثقافة الغربية واإلقبال عليها واالقتبــاس منهــا 
وإمنــا حســن االختيــار واملفاضــلة بــني عناصــرها، والتمييــز بــني احلســن والســيئ 

مــاذج فيهــا نع واالبتكــار بمنطلقــاً إىل اإلبــدا وعــدم الوقــوف عنــدها بــل جعلهــا 
  .)42(تعبري عن ذاتية األمة وتأصيل لثقافتها

  صفحات مشرقة في تراثنا العربي -خامساً 
مــا دامـــت الــدعوة إىل جتديـــد الـــرتاث وفــق رؤيـــة معاصــرة تتطلـــب حســـن 

حلســن والســيئ يف ضــوء نظــرة عقالنيــة، كــان علينــا أن االختيار، والتمييز بني ا
ـــا يف نقـــدم منـــاذج مـــن الصـــفحات امل شـــرقة يف تراثنـــا العـــريب بغيـــة االســـتئناس 

ـــا مـــن املاضـــي  عمليـــة اإلحيـــاء، ومـــن مث يف مســـريتنا الثقافيـــة والرتبويـــة علـــى أ
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  احلّي، ومن هذه النماذج:
مـــن املالحـــظ أن منـــاهج التعلـــيم يف األنمـــوذج العلمـــي التجريبـــي:   -  أ

علمــي، جل الوطن العريب ال تعىن العناية الالئقــة بتبيــان هــذا املــنهج ال
ــا يف املرحلــة الثانويــة  وال بتــاريخ العلــوم عنــد العــرب واملســلمني، إذ إ
تكتفــي غالبــاً باإلشــارة الســريعة الــيت تلمــح وال تصــرح، ويكــاد جيــل  
كامـــــل مـــــن املتخـــــرجني حـــــىت يف اجلامعـــــات ال يعـــــرف جيـــــداً أمهيـــــة 
اإلســـهام العلمـــي ألمتـــه يف احلضـــارة العامليـــة املعاصـــرة مـــا عـــدا بعـــض 

 الــــذين يقــــودهم االختصــــاص إىل التعــــرف األعمــــق يف املتخصصــــني
  .)43(حني جند أن مثة اهتماماً أكرب بتاريخ األدب

كــان مــن العــرب علمــاء أدهشــوا اآلخــرين، ومحلــوهم علــى اإلميــان بقــوة 
العقــل العــريب وإبداعــه، ومـــن هــؤالء العلمــاء ابــن ســـينا الــذي يعــد مــن أشـــهر 

ن وهـــو مـــن أملـــع علمـــاء الكيميـــاء وجـــابر بـــن حيـــامشـــاهري العلمـــاء العـــامليني، 
العامليني، والبريوين ولــه حبــوث نــادرة يف الرياضــيات والفلــك إضــافة إىل التــاريخ 
واجلغرافيــا حــىت قيــل عنــه إنــه أعظــم عقليــة عرفهــا التــاريخ، وابــن اهليــثم واضــع 
أســس الطريقــة العلميــة احلديثــة فكتاباتــه يف الضــوء أدت إىل اخــرتاع النظــارات  

  .)44(ذلك دائرة املعارف الربيطانيةكما تشري إىل 
ولقد أسهم العرب أميا إسهام يف ميدان الرياضيات وعلم التعمية، وكــان 
للخـــوارزمي فضـــل كبـــري يف اإلضـــافات الـــيت وضـــعها يف علـــم احلســـاب واجلـــرب 
وهــو أول مــن وضــع اجلــرب مســتقًال عــن احلســاب، ووضــع العلمــاء العــرب علــم 

ات والقواطـــــع يف قيـــــاس الزوايـــــا ماســـــملوا املاملثلثـــــات الكرويـــــة املائلـــــة، واســـــتع
وهـــذبوا األرقـــام اهلنديـــة، وأوجـــدوا طريقـــة جديـــدة هلـــا هـــي طريقـــة «واملثلثـــات، 



 31

اإلحصـــاء العشـــري، واســـتعملوا الصـــفر للغايـــة الـــيت نســـتعملها اآلن، ووضـــعوا 
عالمــــة الفاصــــلة للكســــر العشــــري، ومــــا كــــان لــــذلك كلــــه مــــن أثــــر يف تقــــدم 

  الرياضيات والعلوم.
دع العـــــرب يف الكيميـــــاء وســـــبقوا الغـــــربيني يف االلتجـــــاء إىل التجربـــــة وأبـــــ

ليتحققـــوا مـــن صـــحة بعـــض النظريـــات، وإلـــيهم يرجـــع الفضـــل يف استحضـــار 
  .)45(»املركبات واحلوامض اليت تقوم عليها الصناعة احلديثة

اللهــم علمــين مــا «انطالقــاً مــن الــدعاء النبــوي األنمــوذج الــوظيفي:   - ب
لمتــــين، وزدين علمــــاً، وكــــل علــــم وبــــال علــــى ينفعــــين وانفعــــين مبــــا ع

العلــم بــال عمــل جنــون، «ومــن مقولــة: » صــاحبه إال مــن عمــل بــه
كــان الرتكيــز علــى النفعيــة االجتماعيــة » والعمــل بغــري علــم ال يكــون

وعلـــى املـــنهج الـــوظيفي الـــذي يـــؤدي وظيفـــًة للمـــرء يف تفاعلـــه مـــع 
تمـــع فيلـــيب حاجاتـــه ويرضـــي اهتماماتـــه.  ـــى هـــذا اا ملنحـــى يف وجتّل

ويعــد اجلــاحظ مــن رســائل اجلــاحظ يف دعوتــه إىل النحــو الــوظيفي، 
رواد النفعية االجتماعية، إذ يرى أن اجلميل ينبع مــن النــافع، فــاخلري 

تعمــل ليس يف الكلمة اجلميلة بقدر ما هو يف الكلمة الناجعــة الــيت 
نفس عمل الغيث يف الرتبــة، كمــا جتلــى هــذا املنحــى يف مقدمــة يف ال

دون حيـــــــث الـــــــدعوة إىل العنايـــــــة بالناحيـــــــة التطبيقيـــــــة يف ابـــــــن خلـــــــ
إذ لــــــــــيس املهــــــــــم معرفــــــــــة القواعــــــــــد والقــــــــــوانني اكتســــــــــاب العلــــــــــم، 

ــا، وإمنــا املهــم القــدرة علــى اســتعماهلا،  واالصــطالحات يف حــد ذا
واالســتفادة منهــا عمليــاً، والشــخص الــذي يســتوعب هــذه القواعــد 

لشـــخص الـــذي واملصـــطلحات دون أن يطبقهـــا عمليـــاً يكـــون مثـــل ا
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ـــذه  يـــتقن صـــناعة مـــن الصـــناعات علمـــاً، وال يكـــون لـــه أي درايـــة 
 .)46(الصناعات عملياً 

ويف ميــدان الرياضــيات كــان مثــة اهتمــام باملســائل العمليــة الــيت تتنــاول مــا 
يقتضــيه العصــر، ويــدور حــول املعــامالت التجاريــة والصــدقات وإجــراء الغنــائم 

  لربيد وطرائق البيع والشراء..اخل.تطرق إىل اوالرواتب على اجليوش، كما 
 بــليقتصــر علــى العلــم النظــري، وإن التقــدم الــذي أحــرزه العــرب مل يكــن 

تمــع العــريب وإىل اجلوانــب التطبيقيــة مــن العلــوم، فكــان للعلــم  تعــداه إىل حيــاة ا
  عند العرب وظيفة اجتماعية فضالً عن كونه حبثاً عن احلقيقة ومتكيناً هلا.

ويعــــد هــــذا الــــرتاث مصــــدراً لتجديــــد الرتبيــــة يف  بـــــوي:األنمـــــوذج التر  - ج
احلاضر واملستقبل ملا فيه من مبادئ ومفاهيم وخربات وجتارب يسعى الفكر 
احلديث إىل اعتمادهــا وتأصــيلها، فهــو تــراث يقــرر مكانــة اإلنســان وحقــه يف 
االعتمــاد علـــى عقلـــه وضـــمريه وجهـــوده الذاتيـــة يف الـــتعلم، ويعـــد الرتبيـــة الـــال 

ــا وتطويرهــا، كمــا يعــد تعلــيم مدرســية جــ زءاً مــن حيــاة املــرء جيــدر االهتمــام 
الكبــــار ســــبيالً للتغيــــري والتطــــوير االجتمــــاعي، ويعــــد احلريــــة الفكريــــة أساســــاً 
لتطوير الشخصية اإلنسانية ومنوها ومنو العلم واملعرفة، والتعلــيم املســتمر حقــاً 

لم يف تأكيـــد مـــن حقـــوق اإلنســـان يف كـــل زمـــان ومكـــان، ومثـــة مراعـــاة للمـــتع
حريتــه يف الســعي إىل الــتعلم بإســقاط احلــواجز والقيــود املاديــة واالجتماعيــة، 
ويف تعرف استعداداته وطبائعــه علــى النحــو الــذي يــراه الفــارايب، وإىل التبكــري 

وإىل مراعــاة يف تربيته وتعليمه بــني أقرانــه وتوجيهــه مهنيــاً كمــا يــرى ابــن ســينا، 
يمــه مــن الســهل إىل الصــعب، واالنصــراف إىل قدراتــه العقليــة والتــدرج يف تعل

العلوم واحداً بعد اآلخر، وجتنب فصل الدروس بعضها عــن بعــض، ومراعــاة 
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ــا تفســد  التتــابع والتكــرار خشــية النســيان، وجتنــب الشــدة علــى املتعلمــني أل
ا  معــاين اإلنســانية، وتضــر بشخصــية املــتعلم، وتفضــيل العلــوم املقصــودة لــذا

وهــي املبــادئ الــيت حــددها ابــن خلــدون أدوات لغريهــا،  على العلوم الــيت هــي
يف مقدمته، ويؤيدها الفكر الرتبوي احلــديث، كمــا أن الــرتاث الرتبــوي العــريب 
ُعين أميا عناية بالرتبية البيئية حفاظاً على مصــادرها الطبيعيــة ورأفــة بأحيائهــا، 

ــا يف أوقــات احلــروب خالفــاً ملــا تقــوم بــه  إســرائيل ومحايــة لعناصــرها ومكونا
  والصهاينة يف وقتنا الراهن.

ويعد الرتاث اللغوي العريب مصدراً للتجديد اللغــوي األنموذج اللغوي:  - د
ــا العلمــاء العــرب يف احلاضر واملستقبل،  يف إذ إن أغلب احملاوالت اليت قام 

ال اللغوي يتسم بالروح العلميــة والفكــر املوضــوعي، كمــا هــي عليــه احلــال  ا
ـــة اســـتنباط عنـــد أيب األســـ ود يف اســـتقرائه القـــرآن الكـــرمي وأشـــعار العـــرب بغي

ـــة حـــدوثها،  ـــة وعنـــد ســـيبويه يف دراســـة صـــفات احلـــروف وكيفي قـــوانني للعربي
وعنـــد اجلـــاحظ يف تبيـــان أركـــان التواصـــل اللغـــوي ووظـــائف الكـــالم وعيوبـــه، 
وعنــد ابــن جــين يف علــم األصــوات، وعنــد أيب نصــر الفــارايب يف علــم اللســان 

علم األلفــاظ املفــردة، علــم األلفــاظ املركبــة، «شمولية إىل هذا العلم ونظرية ال
علم قوانني األلفاظ املفردة، علم قوانني األلفاظ املركبة، علم قوانني تصحيح 

وعنــد ، »الكتابة، علم قوانني تصحيح القراءة، علم قوانني تصحيح األشعار
علــم اللســان هــي  أركــانابن خلدون يف علوم اللســان العــريب، إذ إنــه يــرى أن 

  .)47(»اللغة والنحو والبيان واألدب«
يف تراثنـــــا العـــــريب صـــــفحات مشـــــرقة يف بنـــــاء األنمـــــوذج االجتمـــــاعي:  - ه

تمع املتواد واملتعاطف واملتحــاب حاضــراً ومســتقبًال، انطالقــاً مــن الوشــائج  ا
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تمـــع وانتهـــاًء بالعالقـــة بســـائر أفـــراد ـــا اخلليـــة األوىل يف ا  يف األســـرة علـــى أ
تمع مروراً باألرحام واجلريان.  ومثة تركيز على املشاركة الوجدانية والتعاطف ا

تمــع  تمــع املنشــود هــو ا تمــع كافــة، إذ أبــان اإلســالم أن ا بــني أعضــاء ا
مثــل املــؤمنني يف تــوادهم «الــذي حيــب فيــه املــرء ألخيــه مــا حيبــه لنفســه، وأن 
شــتكى منــه عضــو تــداعى لــه وتــرامحهم وتعــاطفهم مثــل اجلســد الواحــد إذا ا

». خـــــري النـــــاس أنفعهـــــم للنـــــاس«وأن ، »ســـــائر األعضـــــاء بالســـــهر واحلمـــــى
يف تربيتــه ألبنــاء أمتــه علــى يقظــة الشــعور باملســؤولية يف  وحــرص الرســول 

تمــع كمــا جتّلــى ذلــك يف قولــه: كلكــم راع وكلكــم مســؤول  خمتلــف مرافــق ا
راع يف أهلــه ومســؤول  عــن رعيتــه، فاإلمــام راع ومســؤول عــن رعيتــه، والرجــل

عـــن رعيتـــه، والرجـــل يف مـــال أبيـــه راع ومســـؤول عـــن رعيتـــه، أال فكلكـــم راع 
  ».ومسؤول عن رعيته

ويعد نظام احلسبة يف تراثنا العريب ضرباً مــن ضــروب األمــر بــاملعروف والنهــي 
عـــــن املنكـــــر، وهـــــو أشـــــبه بـــــأجهزة الشـــــرطة والصـــــحة والبلـــــديات يف حياتنـــــا 

تاريخ أن الناس كانوا يتولون احلسبة بأنفسهم عندما املعاصرة. ولقد حدثنا ال
تضــــعف احلكومــــات، ألن مصــــلحة أهــــل كــــل بلــــد ال تــــتم إال بــــدفع األذى 
ــر، والتواصــــي بــــاحلق واجلاهــــل يف ذمــــة العــــامل،  بعضــــهم عــــن بعضــــهم اآلخــ

  والضعيف من حصة القوي.
 وعرفــت أمتنــا واليــة املظــامل، وقــد ظهــرت يف الدولــة العربيــة اإلســالمية منــذ
القــرن األول للهجــرة، وأدى ديــوان املظــامل دوراً يف إحقــاق احلــق وإنصــاف 

  املظلومني.
وكـــــان لنظـــــام الوقـــــف يف الـــــرتاث العـــــريب اإلســـــالمي دور كبـــــري يف منظومـــــة 



 35

احلضــارة العربيــة اإلســالمية مــن حيــث رعايــة الصــحة ونشــر العلــم واالنتفــاع 
يف مدينــة دمشــق شــاهداً  بــاملرافق العامــة والبيئــة الطبيعيــة، ومــاتزال الوقفيــات

  على الدور الكبري الذي أداه الوعي الوقفي يف حياة األمة.
ويف تراثنــا العــريب صــفحات مشــرقة يف احلفــاظ األنمــوذج اإلنســاني:  -ز

علــى حقــوق اإلنســان، ومنهــا حلــف الفضــول الــذي يعــد ســّباقاً يف جمــال 
 ل احلفـــاظ علـــى حقـــوق اإلنســـان صـــوناً واحرتامـــاً، وقـــد روي أن الرســـو 

شهد حلف الفضول يف دار عبد اهللا بن جدعان قبــل نــزول الــوحي عليــه، 
وقـــال بعـــد ذلـــك: والـــذي نفســـي بيـــده، لقـــد شـــهدت يف اجلاهليـــة حلفـــاً 

  ، أما لو دعيت إليه اليوم ألجبت.»يعين حلف الفضول«
علــى إبــاء الضــيم وهجــر العــار وأداء احلــق. وعنــدما وقــد ّمت فيــه التحــالف 

احلقـــوق لإلنســـان ألن النـــاس مجيعـــاً خلقـــوا مـــن  جـــاء اإلســـالم عـــزز هـــذه
، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحــدة«نفس واحدة: 

، )1ســـــورة النســـــاء ( »وخلـــــق منهـــــا زوجهـــــا، وبـــــث منهمـــــا رجـــــاًال كثـــــرياً ونســـــاءً 
والتــآلف  بّ لى األرض إمنا هو التعارف والتحــاواهلدف من وجود الناس ع

نـــاكم مـــن ذكـــر وأنثـــى وجعلنـــاكم شـــعوباً وقبائـــل يـــا أيهـــا النـــاس إنـــا خلق«
  .)13سورة احلجرات (» لتعارفوا

ويف ضوء ذلك مل يكن مثة فرق بني العريب واحلبشــي والفارســي يف احلقــوق 
والواجبـــات، إذ تســـاوى بـــالل احلبشـــي وســـلمان الفارســـي وعمـــار العـــريب، 

  معيار التفاضل بني هؤالء مجيعاً صالبة اإلميان واستقامة العمل.
ترفع شعار » اليونسكو«وإذا كانت املنظمة الدولية للرتبية والعلوم والثقافة 

انطالقــاً مــن أن معاقــل الســالم ينبغــي أن تقــام » الرتبيــة مــن أجــل الســالم«



 36

يف عقـــول النـــاس فـــإن الرتبيـــة اإلســـالمية أرســـت دعـــائم الســـالم وحققـــت 
ديانات االســتقرار واألمــان ال للمســلمني فحســب، بــل لغــريهم مــن أبنــاء الــ

  األخرى.
  الماضي الحي والمستقبل المنشود - سادساً 

يعــد دور الثقافــة العربيــة يف إطــار الثقافــة العامليــة علــى الــدوام دور إبــداع 
وإضافة وعطاء، وظلت هذه الثقافة رغم خصوصيتها ثقافة إنسانية شاملة ال 

مـــن برتاثهـــا اإلســـالمي فقـــط وهـــو ذروة عطائهـــا، ولكـــن مبـــا متثلـــه ومبـــا جتاوزتـــه 
عناصــر احلضــارات األخــرى أيضــاً، وبلغتهــا العربيــة الــيت ظلــت لغــة العــامل فكــراً 

  .)48(وعلماً واقتصاداً وسياسة وفنوناً وحضارة مثانية قرون
إن خصـــــــائص احلضـــــــارة العربيـــــــة مـــــــن عراقـــــــة ومشـــــــول وتـــــــرابط واتصـــــــال 
باحلضارات األخرى وقدرة على األخذ والعطاء واالقتباس والتفاعل والتجديد 

رتام العقـــــل والتعويـــــل علـــــى التفكـــــري واعتمـــــاد حريـــــة الفكـــــر واالجتهـــــاد واحـــــ
والتمســـــك بـــــالقيم األخالقيـــــة واإلنســـــانية، يؤكـــــد ذلـــــك كلـــــه توجهـــــاً ذا رؤيـــــة 
متكاملــة وبــرامج متطــورة وأســاليب متجــددة حتفــظ هلــذه احلضــارة خصائصــها 
األصــــلية، ومتكنهــــا مــــن التفاعــــل اخلــــالق مــــع خصــــائص العصــــر يف احلاضــــر 

  بل.واملستق
ديــد أدوات تفكرينــا الضــرورية لنهضــتنا حتــديث فكرنــا وجتومــن الشــروط 

وصــوًال إىل تشــييد ثقافــة عربيــة معاصــرة وأصــيلة معــاً، وجتديــد الفكــر ال ميكــن 
ـــذه  أن يـــتم إال مـــن داخـــل الثقافـــة الـــيت ينتمـــي إليهـــا إذا هـــو أراد االرتبـــاط 

فـــإن عمليـــة  أمتنـــاتها. وعنـــدما يتعلــق األمـــر بفكـــر الثقافــة والعمـــل علـــى خـــدم
التجديــد يف ثقافتنــا ال ميكــن أن تــتم إال بــاحلفر داخــل ثقافــة هــذه األمــة، وإال 
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بالتعامــــل العقــــالين النقــــدي مــــع ماضــــيها وحاضــــرها، إنــــه مبمارســــة العقالنيــــة 
ـــذه املمارســـة وحـــدها النقديـــة يف تراثنـــا وباملصـــطلحات  املنهجيـــة لعصـــرنا، و

حــاً نقديــة جديــدة وعقالنيــة مطابقــة ومهــا ميكــن أن نــزرع يف ثقافتنــا الراهنــة رو 
ضة   .)49(الشرطان الضروريان لكل 

إن تراثنــا الفكــري كــائن ينمــو ويــرتاكم ويتنــاقض ويتصــارع يف احليــاة، ولــو 
أنـــه مـــاض، فكيـــف نـــدرس هـــذا الكـــائن احلـــي امليـــت يف الوقـــت نفســـه؟ فهـــو 
نــاً ميــت أي مــاض بالنســبة لنــا، ولكنــه حــي فينــا، هــو مــاض تفصــلنا عنــه أحيا

مســافات زمنيــة، لكنــه حــي، فحــني نقــرأ األدب اجلــاهلي نشــعر أن بيننــا وبينــه 
حياة، وعندما نقرأ شعر املتنيب نشعر أنه يعرب عن رؤانا ومــا جيــول يف نفوســنا، 

  وستبقى األجيال تردده ألنه إنساين يف أبعاده ومراميه.
ء مــا واحلتمــي أن حنــتفظ مبعــامل تراثنــا، وأن نســعى إىل إحيــاهي ومــن البــد

انــدثر منــه، أو مــا تــراكم عليــه مــن غبــار النســيان، فكــم يف الزوايــا مــن خبايــا! 
وكـــم بـــني حطـــام املاضـــي مـــا مـــن شـــأنه أن يعـــني علـــى بنـــاء احلاضـــر وتشـــييد 

  .)50(املستقبل دون نبو يف الفكرة وال يف الشكل
ـــدف جعلـــه  وإننـــا نتوجـــه إىل الـــرتاث ماضـــياً وحاضـــراً لنســـائله وحنـــاوره 

ليط األضـــــواء علـــــى مشـــــكالتنا الراهنـــــة، دون أن يلزمنـــــا ذلـــــك يســـــهم يف تســـــ
باالنصــياع ملوقــف أو رأي يف ذلــك الــرتاث انصــياعاً عشــوائياً أو علــى أســاس 

  .)51(من التقديس واالحرتام املسبق له
إن كـــل مـــا مـــن شـــأنه العـــون علـــى بنـــاء احلاضـــر وتشـــييد املســـتقبل هـــو 

ــا أن تقطــعاملاضي احلي الذي البد من الرتكيــز عليــه، وال   يســع أمــة جتــدد ذا
ا، وبقيــــت هلــــا ذاتيتهــــاصــــلتها مباضــــيها، وقــــد   ،ثبتــــت لألمــــة العربيــــة عقيــــد
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ـــاً يقـــاوم الفنـــاء، فمـــا مســـّوغات  يكشـــف عنهمـــا تـــراث غـــين ميثـــل ماضـــياً حي
  استمرارية هذا املاضي احلي؟

هو تراث حي ألنه إنساين يف قيمه وفضائله ويف مناهجه ومواقفه، استمد  - 
أصول العقيدة، وأسهمت فيه حضارات وعبقريــات مــن ســائر  مصدره من

  األمم والشعوب، وهو موجه إىل اإلنسانية مجعاء.
هـــو تـــراث حـــي ألنـــه ظـــل ســـارياً بـــني اجلماعـــات، كامنـــاً يف حناياهـــا،  -

موصوًال من جيل إىل جيل، متغلغًال بني النفوس، مل ختمد جذوته بني 
ا وهنــاك علــى حقــب، وقــد األفراد عامًة، وقــد جيــدده بعــض األعــالم هنــ

أعــان بروحـــه وقيمـــه ومثلـــه األمـــة علـــى الصـــمود مهمـــا دامهـــت أقطارهـــا 
 الغزوات والنكبات.

هــو تــراث حــي ألنــه قابــل للتطــور، صــاحل للبقــاء يف كــل زمــان ومكــان،  -
يعّول على أشرف ما يف اإلنســان عقلــه وضــمريه، ويــدعو إىل دميقراطيــة 

تمـــع واإلخـــاء واملســـاواة يف اإلنســـاني ة، وهـــي معـــايري صـــاحلة يف هـــذا ا
 .)52(العصر ويف سائر العصور

  العمل على:ويف ضوء هذه املسوغات كافة كان علينا يف توجهنا املستقبلي 
الـــذي مل حيقـــق بعـــد، مـــا هـــو منـــه علـــى الصـــعيد  استكشـــاف الـــرتاث احلـــي - 1

بـــروح  العـــريب، ومـــا هـــو منـــه علـــى الصـــعيد العـــاملي يف مكتبـــات العـــامل وذلـــك
مثـــة مـــن يـــرى أنـــه البـــد مـــن حتقيـــق و  ،د ومنـــاهج العلـــم املوضـــوعيةالناقـــ العقـــل

خطـــــوات ثـــــالث مـــــن أجـــــل حتقيـــــق احلـــــد األدىن مـــــن املوضـــــوعية يف دراســـــة 
  :)53(هيو  متداخلة الرتاث، وهذه اخلطوات الثالث

يف  مــن النصــوص االنطــالق تعــينقوامهــا املعاجلــة البنيويــة، و الخطــوة األولــى:  - أ
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، أي مـــن خـــالل ىن الـــنص مـــن ذات الـــنصالص معـــاســـتخو  ،دراســـة الـــرتاث
  العالقات القائمة بني أجزائه.

ربط فكر صاحب النص  هي التحليل التارخيي: وتعين الخطوة الثانية: -ب
  جبماله التارخيي بكل أبعاده الثقافية والسياسية واالجتماعية.

ويقصـــد بـــه الكشـــف عـــن  هـــي الطـــرح اإليـــديولوجي: الخطـــوة الثالثـــة: -ج
  .يولوجية االجتماعية السياسية اليت أداها الفكر املعينالوظيفة اإليد

وحتويلــه إىل مــؤثرات فاعلــة يف حياتنــا املعاصــرة ويف بنــاء الــرتاث اســتلهام  - 2
 املستقبل الذي نبتغيه باالعتماد على وسائل متعددة منها:

  نشر الرتاث املتخري إحياؤه والتعريف به  - أ
 ترمجته إىل اللغات احلية األخرى  -  ب
تمع وضمن الربامج التعليميةإدراجه ضم -ج   ن الثقافة الشائعة يف ا
االنطـــالق منـــه يف أعمـــال إبداعيـــة جديـــدة كالقصـــة واملســـرح والروايـــة  -ه

والســينما وغــريه مــن النشــاطات الفكريــة ويف العمــارة، وتقــدميها برؤيــة 
جديـــــدة وقـــــراءة معاصـــــرة تســـــطيع التـــــأثري يف املســـــتقبل وتغيـــــريه حنـــــو 

  األفضل.
   ضبط قيم ومناهج حاضرةاعتماده يف -و
االســـتناد إليـــه يف تطـــوير فلســـفة عربيـــة متميـــزة تعـــرب عـــن ذاتيـــة األمـــة  -ز

 العربية وشخصيتها القومية يف عصر متغري ومتطور باستمرار.
واملستندة إىل استلهام قيم الــرتاث وفضــائله  اعتماد الفلسفة العربية املتميزة - 3

الت احلضــــارة املعاصــــرة واجهــــة مشــــكمل بعــــد جالئهــــا ومتييزهــــا ومتحيصــــها
والتمــاس حلوهلــا، وجعــل ذلــك رســالة متجــددة حيملهــا العــرب إىل العــامل 
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ــــــا يف خدمــــــة اإلنســــــانية  اإلســــــالمي، وإىل العــــــامل الثالــــــث، ويســــــهمون 
 .)54(مجعاء

الرتكيــز علــى كــل مــا يوحــد يف عمليــة اإلحيــاء والنشــر، ونبــذ كــل مــا يفــرق  - 4
حياتنــــا املعاصــــرة مــــا قــــد  وإبعــــاده، إذ إن الواجــــب يقضــــي بــــأن نبعــــد مــــن

خنتلـــف حولـــه، وأن يركـــز اجلهـــد علـــى الـــرتاث العلمـــي العـــريب الـــذي يعيـــد 
للعقــل العــريب ثقتــه بنفســه، ويقــدم لألجيــال أمنوذجــاً ممــا ينبغــي أن جيعلــوه 

الميــني إىل رســالة ثقافيــة هلــم، واملؤســف أن ينصــرف بعــض الكتــاب واإلع
هــــذا يعمــــدون إىل قتــــل م وهــــم بعملهــــات امليتــــة، إيقــــاظ الفــــنت واالختالفــــ
بعض الندوات  الزمن. وما أزعج جدليات طواها العقل العريب وإعادته إىل

حــول قضــايا ووقــائع حــدثت قبــل ألــف الفضائيات العربية  بعض اليت تبثها
 متحــاورين يتحـــدثون بعصــبية وانفعـــال حـــولوطاملــا مسعنـــا  عـــام، وأربعمائــة

علــى  لــى شــيء فإمنــا يــدلومعاصــر، وهــذا إن دل ع هذا التاريخ كأنه راهن
ا! تفكك الوعي  الفكري ألصحا

الرتكيــــز علــــى الصــــفحات املشــــرقة مــــن الــــرتاث يف عمليــــة اإلحيــــاء والنشــــر،  - 5
ا  بطريق ترمجتها إىل اللغات احلية. وتعريف أجيالنا والعامل 

إحداث مقرر وضع املصطلحات العلمية يف الكليــات العلميــة يف جامعــات  - 6
 مبا ورد منه يف تراثنا حال وجوده.الوطن العريب استئناساً 

تشـــجيع طلبـــة الدراســـات العليـــا للبحـــث يف ميـــادين العلـــوم املختلفـــة يف  - 7
تراثنـــا، وتقـــدمي كـــل الـــدعم املـــادي واملعنـــوي هلـــم، ودعـــم اجلهـــات املعنيـــة 

 ذا اجلانب كمعهد الرتاث العلمي العريب يف جامعة حلب.
شـــطة والفعاليـــات لرصـــد األن» اإلنرتنـــت«إحـــداث موقـــع علـــى الشـــابكة  - 8
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الرتاثية يف كل علــم تعريفــاً باملخطوطــات يف بابــه، وحتقيقــاً ونشــراً، وتبيانــاً 
 لكل جديد يف ميدانه على الصعيدين العريب والعاملي.

اعتماد أساليب جديدة وطرائــق حديثــة ورؤى معاصــرة يف قــراءة تراثنــا يف  - 9
ا ربطاً خمتلف ميادينه، حبثاً عن األصالة فيه، وتعريفاً لألجيال ا جلديدة 

 لألصالة باملعاصرة.
طوطــــات العربيــــة إقامــــة معــــارض دوليــــة ســــنوية تعــــىن باملخالســــعي إىل  -10

 واملكتشفات يف ميدان اآلثار يف الوطن العريب. باللقىحتقيقاً ونشراً، و 
ختصــــيص جــــوائز قيمــــة ألفضــــل كتــــاب علمــــي حقــــق يف العــــام نفســــه،  -11

 جمال التخصص.وألفضل موقع على الشابكة يرصد الفعاليات يف 
والــــــدول األجنبيــــــة تشــــــجيع االتفاقيــــــات الثقافيــــــة بــــــني الــــــدول العربيــــــة  -12

ا خمطوطات عربية بغيــة التبــادل الثقــايف  والسيما الدول اليت تضم مكتبا
االت وغريها من الشؤون الثقافية.  والتعاون يف هذه ا

دعـــــوة املســـــؤولني عـــــن الشـــــؤون الثقافيـــــة يف الـــــوطن العـــــريب إىل طباعـــــة  -13
ت الكتب احملققة طبعات ميســرة وبأســعار مناســبة بغيــة إيصــاهلا إىل أمها

 أوسع شرحية من اجلماهري، ووضعها على الشابكة تعميماً للفائدة.
اإلكثـــار مـــن النـــدوات واحملاضـــرات واملـــؤمترات يف جمـــال التوعيـــة بـــالرتاث تعزيـــزاً  - 14

 عرفة.لالنتماء، وإعادة للثقة بإبداعات العقل العريب يف خمتلف ميادين امل
تكـــــوين األطـــــر العربيـــــة علـــــى املســـــتوى اجلـــــامعي والدراســـــات العليـــــا يف  - 15

جمــاالت اللغـــات القدميـــة والبحـــث والتنقيــب عـــن اآلثـــار يف الـــوطن العـــريب 
البعثات األجنبية األثريــة الــيت تنقــب عــن هــذه اآلثــار يف بالدنــا لتحل حمل 

ية يف العربيـــــة، بعـــــد أن تبـــــني أن نفـــــراً مـــــن األجانـــــب ال يتســـــم باملوضـــــوع



 42

 الكشف عن آثارنا.
ـــا لتعريـــف اآلخـــرين بـــرتاث  -16 تنشـــيط الســـياحة الثقافيـــة يف خمتلـــف جماال

أمتنـــــا بوجهيـــــه املـــــادي واملعنـــــوي، وتزويـــــد األدالء الســـــياحيني باملعـــــارف 
 واملعلومات الدقيقة اليت حيتاجون إليها يف ميادين عملهم.

املراحـــل، بغيـــة  إيـــالء العنايـــة باآلثـــار يف مناهجنـــا التعليميـــة ويف خمتلـــف -17
ــال للزيــارات امليدانيــة هلــا،  تزويــد الناشــئة باملعلومــات عنهــا، وفســح يف ا

 تنمية لالعتزاز بآثار أمتهم، وإسهاماً منهم يف احلفاظ عليها.
إيالء العنايــة بــالرتاث الــال مــادي يف حياتنــا الثقافيــة إىل جانــب الــرتاث املــادي،  - 18

ثـــل يف األغـــاين واملوســـيقا واألمثـــال حفاظـــاً علـــى هـــذا الـــرتاث الـــال مـــادي املتم
 واحلكم واألساطري والقصص واحلكايات والتقاليد والعادات..اخل.

تعزيز تدريس اللغــات القدميــة يف جامعــات الــوطن العــريب انســجاماً مــع الكشــف  - 19
 عن عراقة تراثنا العريب وآثاره اليت ماتزال باقية من تلك احلقب القدمية.

عنــد الناشــئة بــإطالعهم علــى خمتــارات شــعرية  االرتقاء بالذائقة اجلمالية -20
ونثريــة مــن تراثنــا األديب الفــين، تتســم باجلمــال شــكًال ومضــموناً، ودعــوة 

ـــامع اللغويـــة العربيـــة إىل القيـــام بتنفيـــذ هـــذا املشـــروع إىل جانـــب  احتـــاد ا
 ».املعجم التارخيي للغة العربية«مشروع 

ت كنـــــوز األرض علمـــــاً البـــــد لنـــــا مـــــن اإلشـــــارة إىل أن احلبيبـــــة الـــــيت ورثـــــ
  وحكمة إمنا هي حبيبتنا العربية الفصيحة:

ــــــــــــــــا فيمــــــــــــــــا نقــــــــــــــــول ونفعــــــــــــــــل  أيـــــــــــــــا لغـــــــــــــــة القـــــــــــــــرآن أنـــــــــــــــت حياتنـــــــــــــــا    ومرآتن
 ورثـــــــــت كنـــــــــوز األرض علمـــــــــاً وحكمـــــــــة    فمــــــــــا لغــــــــــة يف األرض إيــــــــــاك تعــــــــــِدلُ 

املســتقبل، ذلــك كلــه يؤكــد  راث املاضــي احلــي وفكــر احلاضــر ونشــدانوإن تــ
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ضتنا وغدنا املنشود.احلاجة املاسة إىل اس  تعمال اللغة األم يف بناء 
الثقافـــة الـــيت ننشـــدها يف توجهنـــا املســـتقبلي البـــد أن إن ضـــروب وأخـــرياً 

تتــدفق مــن ينابيعهــا  »العربيــة الفصــيحة«باللغــة األم  تكون كافة باللغة القوميــة
ا ا من حيا ا هويتنا، وال وطــن مــن غــري هويــة كمــا أشــار إىل  وتستمد قو أل

ك الســـيد الـــرئيس بشـــار األســـد يف خطـــاب القســـم عنـــدما دعـــا إىل إيـــالء ذلـــ
اللغــة العربيــة كــل عنايتنــا ورعايتنــا يف مناهجنــا وإعالمنــا وســائر شــؤون حياتنــا، 
وعندما أصدر القرار اجلمهوري بتشكيل جلنــة للتمكــني للغــة العربيــة وقــدَّم إىل 

بيــــة للتوجــــه حنــــو مــــؤمتر القمــــة العــــريب يف دمشــــق مشــــروع النهــــوض باللغــــة العر 
واعتمــده املــؤمتر، ووضــعت آليــات تنفيــذه يف مــؤمتر  2008جمتمع املعرفة عام 

يف دعوتــه إىل اعتمــاد لغتــه » تــةخفي«ومــا أمجــل مقولــة  .2009الدوحــة عــام 
ضـــة أمتـــه إذ يقـــول: إن الرتبيـــة الـــيت ننشـــدها ينبغـــي هلـــا أن  !األم األملانيـــة يف 

 أن تكــون باللغــة األملانيــة، واملعلمــونتكــون وطنيــة بكــل معــىن الكلمــة، ينبغــي 
موا باألملانية، والكتب الدراسية تكون باألملانيــة، ذلــك ألنــين علّ ينبغي هلم أن ي

ال أتصـــور كيـــف يكـــون األمـــر غـــري ذلـــك، إنـــين ال أتصـــور أن يعلـــم املعلمـــون 
وتؤلف الكتب الدراسية بلغة أخــرى غــري اللغــة األملانيــة أيــاً كانــت هــذه اللغــة، 

الـــيت تفـــرض علـــى الشـــعب التجنيـــد اإلجبـــاري لـــرد الغـــزو املـــادي مـــع والدولـــة 
احـــرتام حقـــوق الفـــرد وحريتـــه يف الظـــروف العاديـــة ال حيـــق هلـــا فقـــط بـــل جيـــب 
عليهــا أن تفــرض عليــه أيضــاً الرتبيــة الصــحيحة لتحصــينه مــن الغــزو الروحــي، 
وتضــمن لــه االســتمرار واخللــود، وكــل تربيــة صــحيحة ســليمة ال ميكــن أن تقــوم 

  ة األوىل لألمة!صلية اليت هي القوة الطبيعي على أساس اللغة القومية األإال
باملســـؤولني عـــن الشـــؤون التعليميـــة والثقافيـــة يف بالسياســـيني و ومـــا أجـــدر 
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وطننـــا العـــريب أن يتمثلـــوا هـــذه الـــدعوة يف اعتمـــاد العربيـــة يف املـــدارس اخلاصـــة 
ا أقـــل االعتبـــار يف واجلامعـــات اخلاصـــة ومـــا أكثـــر العـــرب مـــن األمـــم احليـــة! ومـــ

  واقعنا العريب!
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