
 

 
 
 

 كلمة الدكتور مروان احملاسين رئيس امع
 صفدي اليف حفل استقبال الدكتور حممد سعيد 

 جممع اللغة العربيةعضوا يف 
 

 
 أيها احلفل الكرمي

حتيط بنا مؤثرات متضاربة متساوقة تتنازع اهتماماتنا وحتتلّ واقعنا إىل حد أا 
مستنريين مبا خلّفه لنا  ،تهاتغرقنا يف حاضر مل يبق فيه سوى ظاللٍ نتلمس حقيق

 .األوائل من تراث ثقايف حنتمي به لنحقق هويتنا
كتم أنفاسنا مبا حيمله من التعايل والتسلّط، وما  الًفلقد دامهنا عصر العوملة حماو

يغرقنا به من تقانات عجائبية قاربت حدود اخليال، تتحكم بذائقتنا وتضيق على 
 .لغتنا جماالا احليوية

جيعل العرب حيصرون أنفسهم يف آنية ال خيرجون منها ما  كونيا اتآمر ناكوكأن ه
 .دامت توفر هلم مناذج فكريةً جاهزة، ومواد استهالكيةً تغنيهم عن بذل أي جمهود

ممتدة على  ،أما جيلنا الشائخ فما فتئ يتطلع إىل بروز انطالقات بعيدة املدى
ات متسارعةً لرأب الفجوة احلضارية اليت زمان ال متناه، حتمل يف طياا خطو

االت العلمية العاملية، معتمدةً جذورحضارية راسخة يف  اتفصل العامل العريب عن ا
اماضٍ أثيل ال جيوز أن يغيب عن أذهاننا، جذور ت إىل  اأنتجت فروعباسقة تسام

حضارية توصلنا إىل معرفة حقيقتنا  قممٍ طليقة ال عوائق هلا، وهي انطالقات
 .ومقومات وجودنا يف عامل سريع التحول
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إن الوصول إىل معرفة حقيقة الذات ال ميكن أن يتم إال عن طريق اللغة، تلك 
األداة املسيطرة على كل نشاطات اإلنسان سواء أكانت لغةً بسيطة إميائية، أو كانت 

ية اإلنسان، موضحة من تلك اللغات اليت بلغت املستويات العليا يف التعبري عن إنسان
 .أدق ما جيول يف خاطره، وحمركةً لطاقاته يف مسعاه إىل التحكم بعامله

الن يكون مستقبل أمتنا حمصور  ولَميف نطاق فكرٍ وحيدعيسود أرجاء  م
املعمورة، بل إن مستقبلها مرهون مبقدرا على سبر خفايا تراثنا الفكري وتفكيك 

جلزيرة من قائق اليت انبثق منها ذلك التفتح الذي نقل عرب اإىل الد الًمقوماا، وصو
 .معرفية أسبغت نِعمها على احلضارة العاملية بداوة مفترضة إىل قمم

لقد اخترقت اللغةُ العربية القالع الفكرية القائمة يف بالد الفتح لتستخلص منها 
قومون بتحليلها ما يشفي غليل الفاحتني يف تطلعهم إىل امتالك كنوز معرفية ي

وتطويرها واالرتقاء ا، وبقيت اللغة تنمو باخللْق والتطور واإلبداع متجاوبةً مع 
الفكر والعلم واألدب، وهي قيم يف حاجة إىل لغة متاثلها : تلك القيم املتفتحة احلية
 .يف التطور واحلياة والنمو

لى املعارف إن تعطش الفاحتني إىل املعرفة هو الذي قادهم إىل االنكباب ع
املدونة يف الكتب واملخطوطات، ساعني إىل إدخاهلا أعماق وعيهم اللغوي، لتستقر 
يف وجدام مربوطةً بألفاظ هي املقدمة حلضور املعىن، بعد أن يتم انتظامها يف سبك 

 .لغوي يؤكد التواؤم بني الشكل واملضمون، أي بني الدالّ واملدلول
عربية واألجنبية احلديثة هي أن الترمجات اليت وحقيقةٌ أكّدا الدراسات ال

أجنزها الفاحتون العرب مل تكن جمرد نقلٍ من لغة إىل أخرى، بل كانت يف جوهرها 
على احملتوى املعريف، إذ قام املترمجون بتمثّل معطيات النصوص، والتوسع  ااستحواذً

وأكرب دليل على . يف نقدها وشرحها وحتويلها إىل منطوق يتبع النظام اللغوي العريب
استقالليتهم الذهنية يف نقل العلوم أم قد أُغرموا بأعمال أرسطو واعتربوه املعلّم 
األول، إال أم جتاوزوا النظرةَ األرسطية يف كل ما يتعلق بإصراره على العلّة 
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للخلق يتعارض  اه بوجود الكون منذ األزل، أي مبا يشكل نفيالطبيعية، وخباصة قولُ
 .ممع إميا

فبعد أن تعرف العرب باملكتبات يف بالد الشام ويف مصر، وأدركوا موقع 
الكتاب يف ااالت املعرفية، كان البد هلم من طرق أبواا عن طريق ترمجة ما 

، إضافةً إىل )١(مجعه خالد بن يزيد من كتبٍ حني أنشأ أول بيت للحكمة يف دمشق
 .وسريانية ما تداركوه فيما بعد من مؤلفات إغريقية

 أيها السيدات والسادة
عن اإلجنازات العربية اإلسالمية يف  اال أريد أن أدخل يف تفصيل ما أصبح معروفً

جماالت الفكر، وما أَسبغته إجنازام من فضلٍ على عاملهم حني تطرقوا إىل العلوم 
راك احلقائق ذلك أم بعد أن استكملوا إجياد األسس العقلية اليت توصل إىل إد. الدقيقة

ب عملية أُخضعت ألدق املعايري املعرفية، أي إم املادية، انتقلوا إىل تأييدها بتجارِ
 .اعتمدوا املسار العقالين يف تفهم النصوص وحتليلها لإلفادة منها يف تطوير العلوم

فلقد اندجمت املوروثات العلمية ملعظم احلضارات القدمية يف بوتقة العلم العريب 
طّلع املسلمون على علوم الفلك اهلندية والبابلية واملصرية، وعلى الرياضيات حني ا

 .اهلندية والفارسية، وعلى املفاهيم الفلسفية اليونانية وجمموع علوم املرحلة اهللِّنية
وقد وصلت هذه الكتلة املعرفية إىل أوربا عن طريق األندلس كما هو 

ية اإلسالمية من وميضٍ وإشعاعٍ يف معروف، حممولةً على ما كان للحضارة العرب
الفلسفة والعلوم، وما كان هلا من تألّق وتوهج واء يف إجنازاا املعمارية، وما 
اعتمدته من انفتاحٍ وتسامح يف مجيع ااالت اتمعية، حىت قيل بأن انتشار 
 مكونات احلضارة العربية اإلسالمية قد ترك بصمات كونيةً على احلضارات اليت

 .تلتها، حسب رأي عبد الوهاب بوحديبة

                                                           
 .١٩٦٧ IFEAدمشق  ١٣املكتبات العربية ص: يوسف العش )١(
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إن أهم ما جيب أن يستأثر باهتمامنا حني دراسة تكامل احلضارة العربية 
هو اعتماد العقل ركيزةً أساسية يف حماولة فهم العامل، والسعي إىل إعطاء  ،اإلسالمية

 .الفكر اإلنساين املرتبةَ العليا يف إدارة شؤون عامله
ت األوىل اليت دفعت املسلمني إىل ميادين البحوث العلمية والشك بأن املنطلقا

وجعلتهم يشغلون فكرهم مبا يتجاوز شؤون معيشتهم كانت ضرورات ترتبط 
 .مبتطلبات دينية، فرضتها احلياة والعمل يف جمتمعات مدنية مستقرة يف بالد الفتح

لقبلة وحتديد رغبةً عملية يف حماولة حتديد ا الًفإن وراء ازدهار علم الفلك مث
هلا » يف استخراج مست القبلة«مواقيت الصالة، إذ ميكن القول بأن مقالة ابن اهليثم 

وهذا ينسحب على رؤية األهلّة . )٢(مسحةٌ حملية ترتبط بلوازم اتمع يف األمصار
يؤكد أمهية » اجلرب واملقابلة«وكذلك فإن اخلوارزمي يف كتابه . وقسمة املواريث
 .ؤون القسمة واملرياث والفرائضهذا العلم يف ش

وقد جتاوزوا ذلك حني التفتوا إىل أمورٍ كان هلم السبق فيها كاهتمامهم 
للكندي،  »األخبرة املُصلحة للجو من األوباء«بتلوث البيئة، فهناك رسالةٌ يف 

 .)٣(للتميمي» ز من ضرر الوباءمادة البقاء بإصالح فساد اهلواء والتحر«وكتاب 
أن العلوم النقلية قد نشأت بدافع حاجات دينية حني رأى والشك كذلك ب

املسلمون ضرورةَ حتصني لغة القرآن بسياج حيميها من التحريف واللحن، مع 
تأكيد أمهية حسن فهم النصوص، فكانت الدراسات اليت أنتجت علوم اللغة، وعلم 

 .الكالم، وعلم الفقه وأصوله، إذ طُبقت عليها القواعد العقلية

                                                           
القاهرة  ١٥ص -١ن بن اهليثم حبوثه وكشوفه يف البصريات جاحلس: مصطفى نظيف )٢(

١٩٤٢. 
 – ٢٣٠ص ٥٨٣لطف اهللا قاري  املؤلفات البيئية يف تراثنا العلمي  جملة املنهل العدد ) ٣(
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أدخلهم إىل الفكر العلمي، وخباصة إىل  اقبلنا هذه الدوافع الدينية حمركً فإذا
من إعادة حسابات قياس أقطار األرض  الًدقائق علم احلساب، فإن ما قاموا به مث

مرتني، ال ميكن أن نعزوه إال إىل نزعة علمية عميقة اجلذور، هي اليت جعلتهم 
ومنها علم اهليئة، أي دراسة النواظم  ينطلقون من احلساب إىل تلك العلوم الشاملة

الفلكية، مث علم احليل، الذي نسميه اليوم بامليكانيكا، وما تفرع عن علم اجلرب 
 املثلثات ونظريةُ األعداد والدراسات واملقابلة من حتليالت جربية، وكذلك علم

أملية فإن العلماء املسلمني حني انطلقوا من احلساب واهلندسة الت. اهلندسية
ي، قد اعتمدوا استبطان املعطيات حىت وصلوا ـاألفالطونية إىل علم جربي تركيب

إىل التفريق بني احلساب واهلندسة مبسار عقلي حبت، ذلك حني قام عمر اخليام 
 .)٤(بني اجلرب العددي واجلرب اهلندسي ابتطوير عمل اخلوارزمي مفرقً

سلمون هو الذي جعلهم يعتمدون إن الفكر الرياضي الذي متيز به العلماء امل
القياس يف دراسام اللغوية والعلمية، إذ إن القياس عمليةٌ ذهنية هلا دقة رياضية، 

وحىت القرن الرابع ) ه١١٧ت (سحق ا النحويون األوائل منذ ابن أيب إوقد اعتمده
للهجرة، حني تأثر القياس باملنطق الشكلي، بعد أن كان يعتمد االستقراء اللغوي 

وكانوا يستندون يف ذلك إىل الظواهر الصوتية . ستنباط األحكام يف صحة اللغةال
ما قيس على كالم «والتركيبية الشائعة املطّردة حىت وصلوا إىل قاعدة جيب اتباعها 

 .)٥(»العرب فهو من كالم العرب
كما  امنطقي ا، فجعلوا للقياس مضمونابعيد اوقد سار النحاة يف ذلك شوطً

وجب أن يكون  الًونقأن يكون النحو روايةً  لَطَوإذا ب« الًبن األنباري قائحدده ا

                                                           
 ٣٥٢ص Les Arabesالعلوم عند العرب يف كتابه : Marc Bergéمارك برجيه  )٤(

 .١٩٧٨باريس 
 .١/٣٥٧اخلصائص  ابن جين) ٥(
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٦(»الًوعق اقياس(. 
وهكذا دخل القياس جمالَ اجلدل املنطقي وأصبحت له أطراف أربعة هي 
املقيس، واملقيس عليه، والعلّة، واحلكم، وذلك يف عملية شكلية جيري فيها إحلاق 

 .أو علة أمرٍ بآخر ملا بينهما من شبه
بد لنا هنا من تأكيد املكانة اليت تبوأها اخلليل بن أمحد يف هذا املضمار  وال

بفضل ذهنيته الرياضية اليت مسحت له أن يضع حنو اللغة العربية وصرفَها على مسار 
لكل ما تفرع من علومٍ عن احلضارة العربية  امتين الًجعل منها حام ،رياضي عقالين

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

م واللحونا كان األصلَ الذي اعتمده إوألّف كتابغ٧(سحق املوصلي لكتابه يف الن(. 
د رمسه بكل أوزانه وأما اكتشافه علم العروض فهو كشف ليس له سابقة، فق

لمالًحيمل يف تضاعيفه متث اوحدوده وتفاعيله وتفاريعه، ع للنغم ولعلم  ارائع
الًوحتلي ااإليقاع، وهو يشهد له بإتقانه لنظريات العلوم الرياضية يف عصره فهم. 

وكذلك فإن املنهج الذي اتبعه يف تأليف معجمه كتاب العني، مبين على نظرية 
فيق الرياضية، فقد بناه على تقليب كل الصيغ األصلية حبيث تندرج فيه مع التباديل والتوا
األخرى اليت جتمع حروفَها وختتلف يف ترتيبها بتقدمي بعضٍ منها  الكلمات ،كل كلمة

 .)٨(على بعض، وبذلك حصر يف املعجم مجيع الكلمات اليت ميكن أن تقع يف العربية
 اإنتاج العرب، والذي يبدو عمادإن ذكر انتشار ذلك الفكرِ الرياضي يف 

ألهم ما اختصت به احلضارة العربية اإلسالمية، قد غاب عن مؤلفات الكثري  اومستند
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من الذين تناولوا تلك احلضارة يف دراسام، إذ غلب على املؤلفني اهتمامهم باملسار 
مولوجية بستأليف املؤلفات ا الًفال نرى مث. الفلسفي، إىل جانب املوضوعات اللغوية

اليت صنفها املفكر الكبري حممد عابد اجلابري سوى حملات قليلة ختص الرياضيات يف 
وكذلك فإن النظرة احلديثة إىل ابن خلدون تربز مسامهاته . حتليالته للفكر العريب

الكبريةَ يف تأسيس علم االجتماع، ونظراته الثاقبة إىل حقائق التاريخ، ولكنها ال 
عن اهتمام ابن خلدون » مفهوم العقل«يف كتابه  )٩(اهللا العرويتذكر ما أكده عبد 

ا عن علم العدد، وخباصة كتابهرفع احلجاب «املوسوم  يف مقدمته مبؤلفات ابن البن
 .»عن وجوه أعمال احلساب

 أيها السيدات والسادة
إن اإلصرار على أمهية هذه التيارات الفكرية املستندة إىل مسارات عقلية 

وصلنا إىل إقرار حقيقة جيب أن نصر على التذكري ا أال وهي املشاركة ي ،رياضية
ى تقعيدها روجر الكبرية للعرب يف إنضاج ما أصبح يسمى الطريقة العلمية اليت تولَّ
 .بيكون يف القرن الثالث عشر مث ديكارت يف القرن السابع عشر

ن اهليثم وجابر وقد برزت بذور الطريقة العلمية من جتارب العلماء العرب كاب
بن حيان والبريوين إذ أصروا يف أعماهلم على ضرورة الوصول إىل الربهان 

 .ي الذي يدفع كل الشكوكـالتجريب
ومن أهم ما نتج عن تلك املكانة العالية اليت تبوأا العلوم الرياضية ومشتقاا يف 

، فبعد أن كانت احلضارة العربية اإلسالمية ما صدر عنها من مؤلفات هندسية تراثية
مهنة البناء صناعةً بسيطة تطورت بِرقي احلضارات، نرى العرب وقد برزوا بتلك 

من قبة الصخرة يف بيت املقدس، واجلامع األموي يف  ااملباين العمالقة املزخرفة، بدًء
إىل جامع قرطبة وقصور األندلس، وانتهاًء إىل املعمار العثماين  الًدمشق، وصو
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 .على تناسقٍ واء وإشعاع حضاري اويف مقدمتها التاج حمل شاهدوعجائب اهلند، 
إىل ظهور  تضفْإن املنطلقات الرياضية يف احلضارة العربية اإلسالمية هي اليت أ

سطرالب، ألاجلغرافية واخلرائط، والرياضيات الفلكية، وأنتجت صناعة لوائح الزيج وا
سطرالب خطي ميثّل مسطرة حاسبة ي أوه» عصا الطوسي«وتلك اآللةَ العجيبة املسماة 

 .م١٢٥٨زالّقة سبقت احلداثة بقرون عديدة، فقد عاصر الطوسي سقوط بغداد 
وكان كل من الفارايب والتوحيدي يف القرن العاشر امليالدي قد بين وجوب 
التمييز بني علم اهلندسة وهو فرع من فروع الرياضيات، ومهنة اهلندسة 

» ما حيتاج إليه الصانع من علم اهلندسة«كتاب أيب الوفا وكذلك فإن . واملهندسني
لدليل على انتقال الفكر العريب من النظريات إىل التطبيقات  ايف القرن العاشر أيض
 .على أسس علمية

وحقيقة األمر أن العلوم القدمية دخلت يف صلب احلضارة العربية اإلسالمية يف 
، وهذا ما فتح واملهاين وثابت بن قرة ال الكندينتيجة أعم ،اية القرن الثالث

األبواب أمام متثلٍ حقيقي لتلك العلوم، وتوافقٍ على إعادة تركيب املنطلقات 
فانطلقوا يف مسار بدأ . الفكرية لكل علم، معتمدين العقل للوصول إىل احلقيقة

لكل تطور ابطلب املعرفة من أجل املعرفة، قبل أن ينتقلوا إىل جعل املعرفة أساس 
حضاري، ليفيد اإلنسان من علمه ويستطيع التأثري يف عامله، وهذا ما قادهم إىل 

 .ابتداع علوم جديدة يف مشاركة بني حاجات عملية وموازنات نظرية
ة يف الفكر العريب اإلسالمي، ر العرب على تأصيل العلوم املستوردلقد أص

جدوه يف علوم القدماء، بل وا إىل عملية تفاعلية ال تكتفي بالنقل اجلامد ملا وفلجؤ
نتهم من الوصول إىل منطلقات مل تكن موجودةً يف تلك العلوم، وأدخلتهم إىل مكَّ

ي، كما يتبني ذلك من أعمال البريوين يف دراسة األوزان النوعية ـاال التجريب
للمواد، وأعمال ابن اهليثم الذي كشف مغاليق البصريات وأوضح مفهوم الغرفة 

أساس التصوير الضوئي احلديث، وحدد مفاهيم الرؤية والشفوف املظلمة وهي 
 .والكثافة، وشرح اآللية الضوئية لظهور قوس قزح
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لقد متيز املفكرون العرب بكثري من املرونة يف استحواذهم على العلوم اليت 
وصلت إليهم، وما ذلك إال ألن اإلسالم، الذي جيمعهم يف عقيدة واحدة، وهو 

على لغة هلا طاقات ال  الًناظم لعالقات اتمع، كان حممومصدر التشريع وال
متناهية مل تستطع املؤثرات اجلغرافية، والعرقية، والسياسية أن حترفها عن حقائقها 

بل إن اللغة العربية كانت خبصائصها . مبا ينتهي إىل تشويه نظرة اتمع إىل العلوم
امرتكز لتلك النهضة العلمية، وأعطت ق امتميزذلك أن . جديدة للعلوم الدقيقة ايم

 الًاالستحواذ على املعارف القدمية قد وجد يف الطاقات التعبريية للغة العربية جما
هي لغةٌ تصدر عن جذور ثالثية احلروف، وبعضها ثنائية كما أظهرت : افريد

، وهي جذور خالدة اجذر ٣٢٧٦األحباث احلديثة، لغةٌ وصل عدد جذورها إىل 
واللغة العربية، إىل جانب كوا نظام . واء أَجرى استعماهلا أم أمهلتوثابتة س

عالمات دالّة، هي مستودع تارخيي وذاكرةٌ حافظة للماضي، يوحدها اإلعراب 
 .الذي حيدد املعىن ويتكفّل بانتظام الفكرة

انتقائي يربز العالقات بني  العربية حامل طبيعي لفكر حتليلي كما أن اللغة
املقاييس اللغوية، وهي لغةٌ متيزت بظاهرة التضمني وهو إيقاع  بفضلواملعىن  اللفظ

 اجديد الًلفظ موقع غريه لنضمنه معناه، حيث ينطوي اللفظ على نفسه ليأخذ مدلو
ايف عملية جربية تولّد توضيح داجمر ا من اللغات القليلة اليت تقبل . اخمتصركما أ

 .عن التفرعات والتشجرات، مؤكدةً قواعد االشتقاق مفهوم األضداد، وتبتعد
فال عجب أن وصلتنا اللغة العربية حاملةً لتراث لغوي وعلمي يسمح لنا 

 .بإدخال العلوم احلديثة إليها بقليل من العناء
حني أدخل العرب العلوم اليت وصلتهم من احلضارات السابقة يف حضارم 

هيكلُ وضعوها أمام احلقائق التجريبية، مارة من مصفاة دقيقة، هي اللغة العربية، ت
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فكانت هلم جوالت يف العلوم . املعرفة، وتقَولب التعبريات املناسبة لتوضيح املقصود
الطبيعية، والطب، والنبات، واجلغرافية، والكيمياء، والتاريخ، والسموم، إىل جانب 

 .العلوم املنبثقة عن الرياضيات كالفلك واهلندسة وعلم احليل
 »إن اإلنسان قد أشكل عليه اإلنسان«: يقول التوحيدي

وهذا ما جعل العرب ينتقلون من املعارف اليت تساعدهم على إجياد احللول 
ملتطلبات معيشتهم يف حضارم املتنامية إىل التعاطي مع املتطلبات الفلسفية اليت 

الربط بني قناعام  تعينهم على فهم العامل وتدخلهم إىل حتليل الفكر الذي يتيح هلم
 .اإلميانية واحلقائق الكونية

 أيها السيدات والسادة
لقد أوضحت لكم ملاذا لن نقبل رأي القائلني بأن دور اهود العريب يف تاريخ 

االعلوم إمنا كان دور اجزئي قوامه نقل النصوص اليونانية واحلفاظ عليها يف اهامشي ،
ن للعرب الفضلَ بإدخال النظام العشري واألعداد ترمجاا العربية، يضاف إليه أ

وأم اخترعوا الصفر الذي تولّدت عنه قفزةٌ  ،عن احلروف الرومانية الًاهلندية بدي
 .نوعية عمالقة يف علم احلساب

كما أننا ال نريد أن نستبدل تلك النظرة املركزية األوربية بنظرة تقريظية للعلوم 
نراه يف احلضارات الغربية بِسبق تارخيي وصل إليه العرب يف  تربط اليوم كلَّ ما ،العربية

أوج نشاطهم احلضاري، وهذا ما جيعل احلركة العلمية العربية املمتدة على قرون عديدة 
اناخز يات لكل احلقائق اليت عاش عليها العلم، وهذا ما حييل تراثنا إىل متحف للعاد

 .ق على صقلها وتقليدها أو حماكااالثمينة اليت يقتصر عملُ التاريخِ الالح
إن املساعي العربية احلديثة إىل توطني العلوم يف اللغة العربية ويف الفكر العريب 
تتجاوز مثل تلك التساؤالت، كما تتجاوز االنبهار باحلضارة الغربية، فما ذلك 

 .غلوباالنبهار إال نتيجةٌ حتمية ملا شرحه ابن خلدون عن العالقة بني الغالب وامل
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فإذا كان شبابنا اليوم مفتونني بكل ما يرونه يف احلضارات الغربية، معجبني 
ف اإلسباين أخنل بلنثيا يف كتابه بلغتها املُعوملة، يكفينا أن نسوق إليهم ما كتبه املؤلِّ

ثرون استعمال لغة العرب ؤإن املستعربني كانوا ي«: )١٠(عن تاريخ األندلس
تهدون يف أن يأخذوا الطابع اإلسالمي يف كل مناحي وجي ،وأمساَءهم وأزياءهم

لبريو ؤلف إسباين من القرن الرابع عشر أوقد استشهد كذلك بكالم م» حيام
إن املوهوبني من شبان النصارى اليوم ال يعرفون إال لغة العرب «القرطيب يقول 

 .»اطائلة يف مجع كتبه الًداا، ويقبلون عليها بنهم وهم ينفقون أمواوآ
إن إعجابنا بعلوم الغرب وتقاناته ال جيوز أن حيرفَنا عن قيمنا ومعايرينا 

ذاتي تنا الثقافيةاالجتماعية ويلغي. 
 أيها السيدات والسادة

لقد حاولت أن أستذكر معكم يف هذه األمسية بعض النقاط البارزة يف تاريخ 
املثمرة اليت حنتمي بظالهلا احلضارة العربية اإلسالمية، تلك الشجرة الباسقة املزهرة 
ساعني إىل املشاركة يف  ،لنؤكد انتماءنا إىل ساحات فكرية جال فيها أجدادنا

 .االرتقاء باجلنس البشري إىل املكانة العالية اليت يستطيع العقل إيصالَه إليها
ا إذ نرحب باملهندس األستاذ الدكتور حممد سعيد الصفدي عضوالًعام اوإن 

البد لنا من إبراز موقع العلوم الرياضية ومشتقاا من هذا الصرح  يف جممعنا كان
إنسانيةاحلضاري الفسيح األرجاء الذي شي مؤمن ينطلق من نوازع ده جمتمع. 

وهذا ما دعانا إىل تأكيد ما يف حضارتنا من اهتمام حقيقي بالعلوم الرياضية 
لية والنقليةنيت عليه معظم العلوم العقاليت كانت املرتكز الذي ب. 

                                                           
ترمجة حسني مؤنس مكتبة النهضة  ٤٨٦-٤٨٥ندلسي صتاريخ الفكر األ: أخنل بالنثيا) ١٠(

 .١٩٥٥املصرية 
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وقد أحملنا إىل مكانة الفكر الرياضي اهلندسي يف جماالت اللغة واألمور الشرعية لدراسة 
املواقيت والفرائض، وأثرِه يف كشف العروض الناظمِ للشعر، وأمهيته يف الدراسات البصرية 

 .والكيميائية ويف مجيع العلوم وتطبيقاا العملية وما برز فيها من تقانات
معنا يواجه يف مسعاه اهلادف إىل إجياد تطابق بني اللغة العربية ولغة العلوم إن جم

ملا تعرفونه عن غزارة ما تنتجه الثقافة املادية املعاصرة من  انظر ،احلديثة صعوبات حقيقيةً
تقانات وهندسات تغمرنا يف لُجة من املصطلحات، منها الكهربائية واحلاسوبية وهندسة 

 .جلزيئات حىت وصلنا إىل هندسة اجلينات يف دراسة أمور الوراثةالطاقة وهندسة ا
لعله  ،وها حنن نستقبل الدكتور الصفدي املتخصص يف هندسة االتصاالت

 .يساهم مع زمالئه يف إجياد املصطلحات يف ذلك اال اآلخذ يف االتساع
 توطني إن هذا اهود العلمي اللغوي يساعد محاة اللغة العربية يف مسعاهم إىل

لعلها تعود لتتبوأ املكانة الالئقة ا لغةً علمية عامليةً حتقق ألبنائها  ،العلوم يف اللغة العربية
ذاتية ثقافية شاملةً لكل ما تستطيع اللغة محلَه فتتيح هلم معايشةَ احلضارات احلديثة 

 .فخورين بلغتهم اليت متثل حمور حيام وتنصب فيها عناصر كيام
أختم بنبذة وجدا يف نص كلمة ألقاها األستاذ حممد كرد علي ولذا فإين 

حيث يقتبس  ١٩٤٤مؤسس جممعنا يف املهرجان األلفي أليب العالء املعري عام 
اية القرن التاسع عشر يف  اكالم للمؤرخ اإلنكليزي الكبري توماس كاراليل يف

 :، يقول كاراليل»كتاب األبطال«
»لو خشكسبري أو بالد اهلند لقلنا سواء أحكمنا اهلند أم مل  رنا بني أن نتركي

يصبح فيه أبناء بريطانيا مبعثرين يف  حنكمها فال غىن لنا عن شكسبري، فسيجيء يوم
انواحي الكرة وحينئذ يكون شكسبري املُلك الذي يضمنا مجيع«. 

ملُلك فهل جيوز لنا أن نتنكَّر ملوقع اللغة العربية يف حياتنا ونستخف بذلك ا
الذي ورثناه عن األجداد؟ وهل من قائل بأن اللغة العربية مل تعد جتمعنا، أو أن لغة 
اجلاحظ والرازي، وابن خلدون وابن اهليثم، غري قادرة على إدخالنا إىل احلداثة 

 لنشارك يف بناء مستقبلنا؟


