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 متصلة خمطوطة وثائق وأ حية كائنات أو تارخيية واقعمب ممثلة ثابتة أوابد من إلينا وصل ما هو الرتاث :التراث تعريف .1

 الذي ، العريب للرتاث العاملية القيمة يف ريب الو . اليومية احلياة وتقاليد اإلنسانية والقيم والعقائد والفنون والعلوم بالثقافة

 يف الراسخة األسس من هو بل ،فقط تارخيية قيمة ذو ليس وهو عامة، للبشرية العاملي الرتاث من يتجزأ ال جزءاً  أصبح

 .احلضاري التقدم

 رمستو  الدنيا جنة فيه وجد كما ،هوجود ومكونات غذاءه النبات يف  اإلنسان دَ جَ وَ  :اإلنساني التراثو  النبات .2

 والدواء، والكساء الغذاء منه فكان التاريخ فجر منذ نيةااإلنس النبات رافق وقد .خرةاآل جنات أروع بوساطته

 رحلته يف سانناإل وصحبت وقدست األشجار بدتعُ  ما وكثرياً . دواتاأل وصنع والسكن ئةدفتال يف النبات عملواستُ 

ا يف يرعاها نأ يف أمال " آسي شكلت" : الولده الدمشقية العاميةب األم بقول ةممثل البقاء دار إىل الفناء دار من  حيا

ا وبعد  قدو  ،خلت سنة ألف عشر ثالثة إىل كوكبنا سطح على آثاره ظهرت نبايت زراعي نشاط أول تاريخ دُّ رَ ويُـ  .مو

 باستعمال خاصة قوائم وجدت ةالسومري احلضارة يفو  .الفرات على هريرة وأبو والكوم وجريود يربود يف آثاره وجدت

 العقاقري نباتاتو  والبهارات كالبقول نفعياً  تصنيفاً  مصنفة امليالد قبل عشر التاسع القرن إىل تارخيها عيرج النبات

 اليت املؤلفات أشهر ومن. الزراعية األعمال تشرح قمرُ  وجدت وقد ،والرمان والتفاح كالتني املثمرة واألشجار واحلبوب

 عني يف املولود ،األصل يوناينال طبيبال ألفه املفردة واألدوية ةالطبي األعشاب علم يف كتاب الروماين العصر يف ظهرت

  ترجم وقد .للميالد، األول القرن من   Pedanius Dioscorides ديوسقوريدس بيدانيوس حلب، مشال زربة

  .اليونانية حالتها على ترمجتها يستطع مل اليت األمساء تاركاً  املتوكل جعفر اخلليفة أيام ببغداد الكتاب هذا

 أفضلَ  السالفة العصور يف العربية اجلزيرة شبه وضع كان :الميالدي الخامس القرن :الجاهلية العصور  في النبات .3
 الغزيرة األمطار وكانت. وخضرة نباتاً  وأوفر مطراً، أكثر كانت أرضها أن تبني ودراسات إشارات فهناك. اليوم عليه مما

ا وكان .الصيف يف عليها طل  من اجلماعة – األيكة فأصحاب: احليوي حميطه مع منسجماً  بدائيته، محبك إنسا
م من رزقهم يأتيهم كان - الشجر كل  من الرزق طلب يف فكرهم إعمال حياولوا مل ولذلك جهد أو عناء دومنا أيكا
م فكانت البادية أصحاب أما  ،)املرسلني األيكة أصحاب كذب( اآلهلة  وقالعها م،خيا قصورها ،حركية رعوية حيا
ا ،وخيل مجال ظهور ا بطوالت، وحصو  هحتفظ أو كتابة تقيده ال  شفاهي طبيعي فطري حركي فصيح عريب ولسا
 الكون هذا ناظم وحدانية إبراهيم األنبياء أيب لسان على أدركت حىت وجنوم مساء وكواكب ومشس قمر وأهلتها مكتبة،
 . املتعال العزيز واألرض السماوات فاطر

 استخدام إىل بالدعوة القرآنية النباتية املعرفة متيزت  :الميالدي دساالس القرن :النبوي العهد في يةنباتال معرفةال .4
 ةاملعرف حملها لتحتل األسطورية ةاملعرف عن بتعادواال خملوقاته ويف الكون يف اهللا آيات يف والتفكري العقل
 الذي ربك باسم...قرأاِ (: تعاىل بقوله ممثلة املسطور هللا كتاب يف والتجريد القراءة من منطلقة....العقلية
 من عز بقوله ممثلة  الفسيح الكون أجزاء يف املنشور اهللا كتاب يف والتجريب األرض يف السري  يف ومتبوعة....)قخل
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 آياتنا سنريهم(: ىلتعا بقوله ممثلة وآياته اهللا قوانني تعلمواو ..... ) اخللق بدأ كيف فانظروا األرض يف سريوا قل( :قائل
ا ).....أنفسهم ويف اآلفاق يف  مبادئ .....الِقصر أسطوري زمن يف نشر حمسوساً  تارخياً  أنتجت فكرية لغوية اعدو ق إ

 خبيثة وكلمة طيبة كشجرة طيبة كلمة(.... تطورية حركية أفكار.....واجلماعي الفردي لسلوكل موجهة وقوانني
......  )اهللا كلمات تدَ فِ نَ  ما أحبر سبعة ميده  والبحر أقالم شجر من األرض يف ما أن ولو(...... )خبيثة كشجرة

ات رُ خَ وأُ  الكتاب أم هن بينات آيات فيه(....)واحد طعام على لك نصرب نلو ( م يف الذين فأما متشا  زيغ قلو
  األثلو  األبقو  كاألب النباتات اءأمس فيها وردت اليت اآليات إىل إضافةً ...........  )هتأويل ابتغاء تشابه ما فيتبعون

 العنبو  العدسو  الطلحو  السدرةو  السدرو  الزيتونو  الزجنبيلو  الزقومو  الرمانو  اخلردلو  التنيو  البقلو  البصلو  األيكةو 
 الَ كُ  و اجلنة زوجك و أنت سكنا آدم يا قلنا و  ...... .اليقطنيو  النخلو  املنو  الكافورو  القضبو  القثاءو   الفومو 

 حسب النباتو  الكون خلق نإ .35 البقرة  الظاملني من فتكونا الشجرة هذه تقربا ال و شئتما حيث رغداً  منها
 "السماوية" الكتب يف ورد ما عكس على احلديثة الدراسات تؤيده ما وهذا اإلنسان خللق سابقاً  كان القرآين النص
 .السابقة

 والتفرع )أناجينيز( الصعود ومرحلة عشر الحادي إلى السابع القرن من النباتية المعرفة .5
 أدخلتو  العباسيو  األموي العهد يف العربية اللغة تسيطر  :اإلسالمي الفكر في )ايفولوسيون(والتطور)كالدوجينيز(
 الرتمجة ونشطت. مرات ثالث organon ناورغانو  اليوناين املنطق كتب فرتمجت جديدة  مفاهيم العريب الفكر يف
 على يةالعرب اإلسالم عضَ ووَ  ، واهلندسة والطب العلوم بغداد أهل رتجمف ،القصور على حكراً  تكن مل اليت واسعةال

) ربالع ىعل دخلت ما(  الدخيلة العلوم). العرب عند كان ما( األصلية العلوم إىل العلوم تمَ سِّ وقُ . جديدة طريق
 بارزة، مكانة العربية باللغة النباتية املوسوعية الكتابة السلف أوىل لقد. العقلية العلوم) واحلديث القرآن(  النقلية العلوم
ا لبحوثها واوأفرد وعناية، جهد من تستحقه ما هلا واوقدم  النور منبع زالت وال كانت رائدة قيمة كتبا املختلفة وشؤو

 ياسني آل حسن حممد الشيخ تأليف والزراعة النبات معجم: اطلب( وقرون قرون طيلة يدانامل هذا يف العرفان ومصدر
مع عضو مع مطبعة 1986 العراقي العلمي ا  أربع يف العربية النباتية صادرامل تصنف.   ) العراقي العلمي ا

 م الشيباين: كتابا 29 وتضم التسمية ودقة اللغوي المنظور من بالنبات المعنية األولى المجموعة. أ :جمموعات
 أيب هـ، 231م األعرايب ابن هـ، 215 م األنصاري هـ، 213 م األصمعي هـ، 210 م املثىن بن معمر  هـ، 206
 هـ، 255 م السجستاين هـ، 216 م الكرنبائي ،245 م جعفر أيب هـ، 244 م السكيت ابن هـ، 231 م نصر

َفةَ  أبو  هـ،210 م اجلاحظ  باللغة عاملية نباتية موسوعة أول كتب  م 895 -  هـ 282 م  يَورِ الدَِّيْ◌َن◌ِ  َحِنيـْ
 وقد  ) األفلورة أو األزهورة أو النبيت(  موسوعات املعاصرة املفاهيم يف ميثل الذي )النبات كتاب( مساهاو  العربية
 : اآلتية الطبعات يف صدرت مرات ثالث األجنبية اللغات إىل ترجم
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"  الصفات كتاب: " كتب ثالثة وتضم الوصف ودقة النباتي المنظور من لنباتبا المعنية الثانية المجموعة. ب
"  كتاب"و. واألشجار البقول وأمساء والعنب والكرم الزرع: تعريف ضم الذي هـ203 سنة املتوىف مشيل بن للنصر
 مساه والشجر بالنبات خاصا فصال الكتاب ضم  هـ،224سنة املتوىف سالم، بن القاسم عبيد أليب"  املصنف الغريب
 سيدة بنال"  املخصص"  و".  النخل كتاب"  مساه بالنخل خاصا آخر وكتابا"  والنبات الشجر كتاب"  املؤلف
 عن باحلديث فيه عين مطوال، كتابا أو مفصال فصال فيه عقد وقد ، هـ458 سنة املتوىف األندلسي إمساعيل بن علي

 الزراعي االقتصادي المنظور من بالنبات المعنية الثالثة جموعةالم. ج. ومستوعب شامل حنو على والزراعة النبات
 األصغر الفوز"  كتاب يف املمثل :األنواع تطور بمفهوم معنية الرابعة المجموعة. د  .كتابا 63 وتضم والدوائي

 سنة بريوت يف املطبوع 92-86.ص انظر(  األنواع تطور عن فيه حتدث الذي) 421/1030 ت( مسكويه البن
 يف: الثاين الفصل يف  وشرح. ببعض ضهابع واتصال العامل موجودات مراتب  :األول الفصل يف  شرح ،.هـ 1319

 احلواس ارتفاع: الثالث الفصل يف  وشرح. واهلواء والنار واملاء الرتاب: ةاألربع عناصرال فيه صغري عامل اإلنسان أن
ا اخلمس  ملك العقل أن: اخلامس الفصل يف  وشرح. الوحي كيفية الرابع الفصل يف  وشرح. التجريد على وقدر
 .اإلسالمي الفكر عكس على evolution التطور مفهوم ينكر القدمي الغريب الفكر كان وقد .مطاع

 باب أقفل :النباتي الفكري والركود االستتباب مرحلة العشرين القرن حتى عشر الحادي القرن من النباتية المعرفة .6
 لشرعنة  الشرع استخدمو . اجلغرايف التقسيم يف أدوارها املذاهب لعبتو . اخلفاء يف اهلجري العاشر لقرنا يف االجتهاد
 الفقه توقفو . املماليك أيدي على الشرع قوة زادتو . الدولة خدمة إىل الشرع لو حتو . الدولة يف قائمة كانت اليت األنظمة

 شرعنةو  ،اليونانية والثقافة اإلسالمية الثقافة بني اخلالف بث :جهنتائ من وكان .للميالد عشر احلادي القرن يف النمو عن
 والفلسفة والنبات الطب همتعلم مع ،والفلسفة الشريعة بني التوفيق يف العرب أخفقو  ،األربعة املذاهب على قائمة دينية

 املسار أمهل كما. الدين على جةخار  تُعدَّ و  العلمية النواحي أمهلتو . للشرع خمالفاً  اليونان به جاء ما دَّ عُ و . واحلساب
 من رغمال على الغرب صلحةمل التطورية العقلية الغلبة مسألة حسمتو . الفلسفة ضعفتو . الشرعي النقل مدواعتُ  العقلي
 باستعماله فأكثر  أكثر يتزايد للغرب والتكنولوجي والعلمي الفكري النهوض راح بعدئذ .املسيحي الديين الفكر ثبات
 راح اإلسالميو  العريب العامل أن حني يف م، 1198 - 1126 رشد بنالو  ،م 1037— 980سينا البن ةالعقلي املعرفة
 رشد وابن سينا بابن والتبجح املاضية، األجماد بعبادة املمثلة التارخيية، الوثنيةو  والعجز التخلف حفرة يف فأكثر أكثر يبيغ

 .حضارتنا بزوغ تاريخ يف لنا  ُخطت اليت لعقالنيةا الطريقة عن اً بعيد املتنيب، حىت متام وأيب وبالفرزدق
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 يف سنة 400   خالل املتقدمة العلمية البحوث كانت :عشر والثامن عشر الخامس القرن بين الغربية النباتية المعرفة .7
 حىت ألندلسا  من العلوم لغة كانت فالعربية. العربية باللغة تكتب عشر والثامن عشر اخلامس القرن بني  الواقعة احلقبة
 املوضوعي العمل إىل الشامل املوسوعي العمل من نتقالباال عشر السادس القرن مطلع يف النبات علم أبد. الصني حدود
 أندريا اإليطايل طبع 1538 عام يفو . التصنيف يف والثمار األزهار ورد كتشففا  ،الفلسفية التوجهات عن بعيداً  املدقق

 هذا بقي De plantis  النبات مساه مرجعا ،األندلس يف النبات علم سدر  يذال ،)1603-1519( تشيزالبينو
 اخلليفة أوربا، يف مفهومها، أسس اليت النباتية احلدائق من العديد أقيم كما .نباتال تصنيف يف الرئيس املرجع قرنني املؤلف
. غربته يف تؤنسانه خنلتان ليعتهاط ويف ،قصره حديقة يف الدمشقية األشجار من عدداً  بغرسه الداخل الرمحن عبد األموي
 العرب العلماء بإشراف مونبيليه يف الطبية املدرسة يف عشر اخلامس القرن يف  فرنسا يف أقيمت أوربية نباتية حديقة أول وإن
 وفرنسا وأملانيا بولونياو  البندقية يف النباتية العلمية احلدائق انتشرت مث .خاصة الطبية النباتات زرعوا الذين األندلس من

 املمثلة اإللقاح خفيات ميزت يتالو  لمجهرل املستعملة التصنيفية الدراسات قانطال: عشر السابع القرن يف وتاله .وإنكلرتا
 ،الفلقة وثنائيات الفلقة أحاديات النباتات ميزت كما ،الزهرية بالنباتات املمثلة اإللقاح وظاهرات الالزهرية، بالنباتات
 تقدمتو  الورقية والبنيات الناقلة واحلزم يافلواأل لنسجل والتشرحيية اخللوية البنية درستو  .سواألجنا الفصائل وحددت
 السويدي العامل قبل من  النباتية العلمية التسمية قواعد وضعت عشر الثامن القرن يفو . النباتية والتغذية الفيزيولوجية العلوم
 أحناء مجيع من باتاتالن ومجع ستقصاءاال بعثات يدتوتزا الدراسات وتعمقت) 1778-1707( سلينيو  فون كارل
 . النباتية احلدائق حمتويات وتوسعت العامل

 التطور مفهوم عشر التاسع القرن منجزات أبرز كان :العشرين والقرن عشر التاسع القرن في النباتية المعرفة .8
evolution  كما. مسكويه ابن طرح من قرون ثالثة بعد )1829- 1744( المارك تباتيس جان طرحه الذي 

 رسوم( بـ املعنونة وشفاينفورت اشريسون :قبل من) فلورا( بالالتينية رفعُ  مافي وطبعت العريب، الوطن نباتات درست
 ،اجلزائرية األفلورة( املعنونة وترابو باتانديهو  ،)1895 القاهرة املصري، املعهد مذكرات املصرية، لألفلورة توضيحية
 دوليلو  ،)1887 اليبزيغ فلسطني نبات( املعنونة داملانو  ،)1875  لوجديين الشرق أفلورة( ملعنونةا سيهابو و  ،)1895
 ،)1912 برلني واليمن ومصرواجلزائر العربية نبات( املعنونة شفاينفورتو  ،)1881 باريس مصر، أفلورة( املعنونة

 ،)1913 اجلزائر اجلزائر، افلورة( املعنونة غوبو  ،)1901 القاهرة املصرية األفلورة يف مسامهة( املعنونة شيكنبريغرو 
 ،)1775 هونية العربية، املصرية ةاألفلور ( املعنونة فورسكالو   ،)1913 اجلزائر الصحراء، أفلورة( املعنونة غوب،ىو 
 ةدراس علوم نشأتو  ،)1912 مصر، أفلورة ( املعنونة موشلرو  ،)1913 القاهرة الصحراء، أزهار بعض( املعنونة كروفوتو 

 ومخسني ثالمثئة حنو إىل املوصوفة العاملية األنواع عدد فيها وصل اليت األفلورات ودراسة الطلع، حبوب وعلم األخشاب،
 . تللنبا القدمية لالستعماالت الدارسة النباتية يتنولوجيااال علوم  وتوسعت) هرباريوم( املعاشب إقامة وتوسعت ألف،

 ضبطها استغرق اليت البيولوجية، التسمية جمال يف األحباث أصالة مع :والعشرين لحاديا لقرنا في النباتية المعرفة توجه .9
. االكتشاف طور زالت ما اليت واحليوانية النباتية األنواع من املاليني، عشرات تكن مل إن املاليني، فهنالك الزمن، من قرنني
 هذه إجناز الرأي وأهل العزم لواو أ يتوقع العمل، ائلوس حتسني االعتبار بعني آخذين املنوال، هذا على العمل سار وإذا

 من اإلنساين املوقف هذا حيال  …احلني؟ ذلك حىت ائيا ستختفي األنواع من كم  ......!سنة 150 خالل املهمة
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 يف االختصاص أصحاب من ودولية أمريكية مؤسسات أربع العزم عقدت واحليوانية، النباتية األمساء تعلم جمال يف اجلهالة
 اهذ عتمدي. 2000 عام تصنيف أجندة مشروع: امسه عاملي كشف إلعداد وترتيبها البيولوجية األنواع وتسمية مجع
 خالل بدقة ووصفها الكوكب هذا سطح على تعيش اليت األنواع مجيع تسمية) أ :ثالثة رئيسة منطلقات على ربنامجال

 تشرح توقعية منظومة يف ومجعها اجلرد، عمليات من املستقاة املعلومات حتليل) ب. القادمة والعشرين اخلمس السنوات
 خطط كما املشروع، هذا جنازإ  يتطلب. واالجتماعية العلمية املستويات لرفع املعلومات هذه استخدام) ج. احلياة تاريخ
. خاصة بصورة نيالباحث تكوين بغية سنة 25 طوال السنة يف الدوالرات من مليارات 3 املعمورة مستوى على منظموه، له

 حاليا األمريكية املتحدة الواليات ومتلك. سنة 20-10 بني ما البيولوجية التسمية يف الباحث تكوين يتطلب وبالفعل
 يطرح الذي والسؤال. آخر باحث 1000 روسية باستثناء أوربة متلك حني على فقط، البيولوجية التسميةب خمتص 900
ال هذا يف نفسه    واإلسالمي؟؟ العريب العامل يف البيولوجية التسمية يف ملنيالعا عدد هو ما: ا

 تاركني اآلخرة جبنة  املسلمني وأكثر العرب كثرأ منآ :العربي الوطن لنبات العربية باللغة النباتية المعرفة توجه .10
 فحىت ،امتثله اليت العينات ةمعرف دون املاضي من املنقولة اللغوية املعاجم صناعة حنو وتوجهوا .الدنيا جنات دراسات للغرب
 املستعملة باتاتالن تسمية إىل املعاجم توجهت كما .والقمح والثوم والفوم واملوز، حالطل بني القرآنية التفاسري ختلط اليوم
 – 980(  اسين ابن منهج النبات معل ويف الطب يف الغرب فاعتمد .الطبيعي بالنبات امعرفته إمهال مع والزينة الطب يف

 باألمساء معاجم وضع إىل متوجهني التجرييب النهج العرب وهجر ) م 1126 - 1058 ( رشد نواب)   م 1037
 من مدارية زينة نباتات نسج  Abrus فاألبروس .متداولة عربية أمساء من يقابلها وما املستعملة للنباتات الالتينية العلمية
 عسب، 1926  بك عيسى أمحد مساه مسطح وقرنه الفصوص رباعية أسهوك فرفرية رهاوأزه ريشية أوراقه الفولية الفصيلة
 سنة الشهايب ومساه بليح، قلقل، عفروس،، ،العروس حب أمحر، ششم ششم، الديك، عيون الديك، عني تنوب،،
 جنبة وهو أمركية بسلى السوس، عصبة بريكتوريوس ابروس ومسى( .معربة وأبروس العلمي سماال ترمجة حنيلة 1957
 .)لألوالد وأساور عقوداً  منها يصنعون سوداء نقطة منها كل على المعات محر بذوره السوس كعرق جذورها ملتستع

  ليدن يف احملفوظة راؤلف ليونارد معشب جمموعة عدت :الغربية المتاحف في النباتية المجموعات  تاريخ .11
Leyden   ،ا مجعت اليت هولندة  والسعودية والرافدين وفلسطني سورية من م 1576-1573  أعوام بني ما عينا

موعات أقدم من وأرمينية ا تنشر  واليت العامل يف النباتية ا  العناوين جتاوزت وقد .الشرق أفلورة يف 1755 عام حمتويا
 كما  عنوان، آالف األربعة احلاضر يومنا حىت عشر اخلامس القرن منذ األجنبية باللغات العريب الوطن لنبات الدارسة
موعة العينات جتاوزت  نباتية معلومات أول وإن  .. نوع آالف عشرة  قرابة تضم عينة، املليون العريب الوطن نبات من ا
 رئيس الشهري، اجلراح اإلجنيلي، الربوتستانيت بوست جورج الدكتور الطبيب األمريكي كتبها( احلديث، العصر يف عربية،
 والقطر وفلسطني سورية نبات"  عنوان حتت  1884  سنة بريوت يف لعربيةبا طبعت ،)بريوت يف األمريكية اجلامعة
 لقد .املعاصر النبايت والتصنيف  احليوي بالتنوع اخلاصة العربية املعرفة يف اليتيمة النباتية الدرة متثل هيو "  وبواديها املصري
 وعلماء العرب أين !…العربية األرض من وتالميذه مجعها بعينات موثق نبايت سفر أول للعرب وكتب العربية بوست تعلم
 !.....العربية
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: طليعتها يف كان  املعاجم من جمموعة العربية العلمية الصحوة مرحلة يف صدر :العربي النباتي العلمي المعجم .12
 1930 سنة املطبوع بك عيسى أمحد لدكتورل النبات أمساء معجمو  ،القاهرة 1929 سنة املطبوع الطيب شرف معجم

 شركة مصر مطبعة القاهرة  1957الثانية الطبعة الشهايب مصطفى ألمريل زراعيةلا األلفاظ معجمو  ،بالقاهرة األمريية طبعةامل
 ، م 1989 الثاين اجلزء م، 1986 سنة املطبوع األول اجلزء ياسني آل حسن مدحمل راعةز وال النبات معجمو  ،مسامهة
مع مطبعة ا على االعتماد ميكن وال اللغوية العلمية املعارف ضمن عاجمامل هذه تصنف. العراقي العلمي ا  مع ،معطيا
 .اإلسالمية العربية الكبوة من النهوض يف اللغوي لدورها والتقدير إنتاجها  يف بذلت اليت للجهود العظيم التقدير

 عجزها بتزايد العربية، األقطار يف ،يةالعلم الغالبية تشعر: العربية اللغةب النباتية العلمية الكتابةو  النباتية المعرفة .13
 املعرفة هذه وترتك العربية، باللغة املتجددة الطبيعية مبواردها اخلاصة املوثقة النباتية، العلمية الكتابة مشكلة مواجهة عن

 وخاصة لطبيعيةا واردهامب التعرف عن النبات علم يف العرب العاملني هؤالء يبعد ما وهذا ،األجنبية للغات األساسية الوطنية
 ويف عربيةال التنموية املشاريع تتطلب  .العربية باللغة والزراعة العلوم كليات يف البيولوجية املواد تدرِّس اليت للجامعات بالنسبة
 يةالرب  احلياة وإعادة املراعي إحياء ومشاريع البيئية، السياحة وتنظيم احملميات، وإقامة احليوي، التنوع محاية مشاريع :طليعتها

 حييط ما العربية باللغة الناطقون يتعرف لكي  بغناها نفخر اليت العربية باللغة نباتيةلا العلمية املعرفة نشر  ،الشامية البادية يف
 الوطن)  نبيت كتب وأ أزهورات( أفلورات كتابة تتطلب كما. ةوعاملي وإقليمية وطنية قيمة ذات نباتية ثروات من م

ا مجيع أن علماً  العربية باللغة العريب  لسد الغريب العامل مع التعاون من لنا بد فال . أجنبية بلغات لألجانب متوفرة معلوما
 ما مكانة ليتخذ أو وحياذيه، املتقدم ليوازي أو ختلفه، من يتخلص لكي) علمياً  املتخلف( على .العريب العلمي الفراغ هذا
 قوانني من يتعلم أن علمياً  املتخلف على. تفوقه أو جناحه سر أو دم،املتق تقدم سبب البداية يف يتلمس أن مواجهته، يف

 هي أمته أن يعرف ال وهو) وديرنيسمامل( واحلداثة) اللبريالية( التحررية عن العريب يتحدث. وأصنامه أوثانه يعبد وال التاريخ
 أم كانوا عرباً  العرب، أعداء كان ورمبا بسهولة، نفسه يعطي ال التاريخف  .اإلنسانية احلضارة يف املفاهيم هذه غرست اليت
ة منهجيةِ  اعتماد إىل مباشر، غري أو  اً مباشر  دفعاً  يدفعوننا، الذين هم مسلمني، غري أم كانوا  مسلمني عرب، غري  جما

 .لثقايفا والنضج العقلية املسؤولية موقف إىل بالرتاث للتعلق الوثين التبجيل موقف من لالنتقال األوان آن لقد .احلداثة
 عن تفتش ثابتة عرقية أو وراثية بصفات حمكوما وليس واالقتصادية، االجتماعية والظروف بالتاريخ حمكوم نسانفاإل

 سادت اليت العرقية النظرية سقطت لقد. األوريب عشر التاسع القرن يعتقد كان كما املاضي ورماد ركام يف  احلديثة املفاهيم
 يف وخاصة البيولوجية العلوم جمال يف حصلت اليت املكتشفات يد على العشرين قرنال منتصف وحىت عشر التاسع القرن
 الساللة وحيد الغريب التطور خط بوحدانية القائلة النظرية سقطت كما والصبغيات، الوراثية التكوينية العلوم جمال

 مبعطيات بطةاملرت) بوليفيليتيك( وريةالتط اتاملسري  سالالت ةبتعددي ونرُّ قِ يُ  املعاصرون العلماء صبحوأ) مونوفيليتيك(
 اً ضمني أو عفوياً  الضعفاء على نفسها تفرض القوي  ايديولوجيات. الثقافات أو الشعوب من شعب كل وخصوصيات

ا تفقد اليت األمة إن .تقريباً   للعامل املوجهة البيولوجية القوانين تقضي ،اجلماعي التفاهم وسيلة تفقد لغتها على سيطر
 خيطط أو ختطط أن:  اإلنساين العامل يف البيولوجية القوانين تقضي حني على..... تفرتس أو تفرتس أن: احليواين
ا العربية خططت حينما.....لك  صدر هلا اإلنسانية ففتحت اإلسالم ج جهاو القرآن لغة لغتها كانت لذا
 يف وسري وجتريد، قراءة من األقل على قرون أربعة منذ الغرب يف العلمي للبحث األساسية املفاهيم تبلورت...... العامل
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 إىل حال إىل حال من أو دولة إىل دولة من االنتقال إي لُ وْ الدَ  أي [ التحول أو  اإلدالة لقوانني واستنباط وجتريب، األرض
ا على تعرفها مبدى الشعوب مدنية تقاس. )] التنمية( خطأً  عليها يطلق واليت حال  من تستثمره ما قدارومب الطبيعية، ثروا
 من هاماً  جزءاً  يكون النبايت العامل كان وملا. القادمة باألجيال تضر ال أن على احليوي مستواها رفع سبيل يف الثروات هذه
ا تـَُهجِّر اً بالد إن .الثروة هذه على اطالعنا مدى عن التساؤل من لنا بد فال املتجددة الطبيعية ثرواتنا  أشد الفكرية ثروا
 !.... البنات وأد جاهلية من ةضالل

ا ....جمامعها تعدد رغم العربية اللغة تزال ما :العربي النباتي العلمي المعجم مستقبل إلى الطريق .14  .....وجامعا
 بكتب املمثلة احلديثة العربية املراجع إىل تفتقر ،....فيها والزراعة النبات وعلماء ....زراعتها ووزارات ....ومعاهدها

 يتخذ أن هذا مؤمتركم من أمل وكلي خليجها، إىل حميطها من املنتشر احلي الطبيعي الرتاث متثل اليت العربية) فلورا( يتالنب
 Flora رابيكاأ فلورا ( :العربية النباتية املوسوعة إلعداد بالتخطيط بالشروع بدمشق العربية اللغة جممع تكلف توصية

Arabica  (انتشار يجةتن باالنقراض املهدد احلي الطبيعي الرتاث متثل نوع 20000و جنس 2000 قرابة ستضم اليت 
 إنسانية إىل سليمة وإيصاهلا  عليها للمحافظة أعناقنا يف األمانة هذه..... االستعمال وسوء.... والتصحر... اجلفاف
 من سنة مليون 500 عمرها حية تجربة خسارة العالم يكلف ينقرض حي وعائي نباتي نوع كل إن. القادمة األجيال
 املعجم إجناز طريق يف فإنين العمل ذا للقيام ومتهيداً . األرضية كرتنا سطح على الحياة بآداب والتأدب التكيف

 :يضم العريب الوطن نبات جناس أل االشتقاقي

   ،عامل أو مملكة شعبة، صف، رتبة، فصيلة، جنس،: النوعية فوق الكربى الوحدات أمساء تعريب •

  لألجناس، العلمية التسمية منها اشتقت اليت اللغات عن ثالبح •

 ،العامة ألسنة علىو  اثالرت  كتب يف وأنواعها لألجناس املتناقلة األمساء إدراج •

  للجنس، معجمي خمتصر وصف •

   .كثرية كانت إذا اعدده أو العريب الوطن يف املوجودة األنواع ذكر •

  .كاتهر وب اهللا ورمحة عليكم والسالم


