
  

  
  
  

   ة لبانة مشوحالدكتوركلمة 
  ايف حفل استقباهل

  
  املوقر رئيس امع الدكتور مروان احملاسين، األستاذ

  جممع اللغة العربية أعضاء  األساتذة الفضالء
  احلضور السيدات والسادة

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
ض للغة ... ل الذكر وكان له حافظًا احلمد هللا الذي نزالعربية خملصني هلا، فقي

واحلمد هللا . ينكبون على كنوزها ينهلون منها، ويسهرون على إغنائها ورفع منارها
الذي كرمين بأكثر مما أستحق، فشرفين بأن أقف بينكم يف هذا املقام الرفيع، وعسى 

ألكمل، ي ما انتدبت له على الوجه ار ألؤدالعزم الدافع والفكر النياهللا أن ميدين ب
  .وأكون عند حسن ظن من توسم يب خريا، فأوقفين هذا املوقف الكرمي

وإنين ألمحد اهللا الذي هيأ يل األسباب، فسخر يل يف صبويت من أضاء يل سراجا منريا 
وأخذ بيدي على طريقِ العلم والشغف باملعرفة، فأنشأين على علو اهلمة، ومجلين بانتمائي 

ي حب الوطن الكبري ولغته العربية اجلامعة، واالعتزاز ا واحلرص القومي وزرع يف نفس
  .على أال يعبث ا جاهل وال حاقد، والعمل على أالَّ جيف نبع التجديد واالبتكار فيها

أما بعد، فقد شاءت األقدار وحدها أن أختار احلديث عن سلف جممعي ما 
هو سليم بن روفائيل : ملنشأكنت أعرف عنه، عن جهل مين، إال االسم والكُنية وا

ولعله هو الذي اختارين فانتدبين إلحياء . قب بالدمشقيبن جرجس عنحوري امللَّ
فبينما كنت واقعة يف حرية من أمري عن أي سلف أحتدث ذه املناسبة . ذكره
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فانكفأت من . »!وماذا عن سليم عنحوري؟«: جاءين من يهمس يف أذيناجلليلة، 
، فإذا يب أجد فيه جتسيدا ملبادئ بهيعينين على التعرف  باب الفضول أتقصى ما

  .زرعت يف نفسي فنشأت عليها وآلت يب إىل ما أنا عليه اليوم قلبا وقالبا
تمعي اجلليل مبراحل أساسيةلخحياةُ هذا ا ها من مقالة كتبها استقيت ،ص

هو من أسرة : »امة العتاريخ األسر الشرقي«ف علوف مؤلِّاملسكندر األستاذ عيسى إ
، وما بلغ ١٨٥٦ولد يف دمشق سنة . اشتهرت بالعلم والفضل يف سورية ومصر

فلجأت أسرته إىل شاكر بك  ١٨٦٠الرابعة من سنيه حىت وقعت أحداث سنة 
أما هو فقد خطفه رجلٌ . ندمي الصدر األعظم األسبق حتتمي به ،نسيب حممود باشا

وعندما وجدوه أخذوه إىل بريوت . له حيسبونه ميتامن الرعاع فبقي عنده شهرا وأه
مل تترك يف نفسه . فدرس فيها سنة واحدة عاد بعدها إىل دمشق لينبغ يف مدارسها

يطة ا ندبا وال عقدا، إذ غدا فيما بعد فه األليمة وال الظروف الصعبة احملحادثة خط
قه بالدراسات وإنصافه وتعم من النخبة املتنورة، فأدرك حبسه الوطين ومنطقه السليم

التارخيية، أن الفنت واحلروب اليت أثريت يف املنطقة باسم الدين إمنا وراءها مصاحل 
بانات أرباب الزعامات الذين يسعون اقتصادية، والباعث عليها أطماع ولُ

  .الستضعاف الناس إشباعا لرغبتهم يف السيطرة واالستئثار باخلريات
. ه ومرِض، فترك اليافع املدرسة ليعيل أسرته وهي سبعةخسر والد سليم ثروت

ا ويدرس ليالً، وتلقى معارفه بالكدار كان يغفو واملصباح نه إ، حىت كان يشتغل
مارس صغري . موقد بني يديه، وكثريا ما أحرق ما حوله من أوراق بانقالبه عليها

ت يف جملس عكا التمييزي سنة األعمال وكبريها، إىل أن نصب رئيسا لقلم اجلنايا
ومراسالً يالً س البستاين وولده سليم، فأقاماه وكمتني بطركان صديقًا للعالَّ. ١٨٧٣

دأب على العمل والدرس وجمالسة األدباء والترحال يف . »اجلنان«و» اجلنةُ«هما يتل
يث عاد إىل دمشق ح. األقطار املصرية والسورية، ومراسلة علماء العصر يف كل بلد

الذي بفضله حظي مبكانة رفيعة لدى » ز الناظمـكن«انكب على وضع كتابه 
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العلمية األدبية ) جملة الشمس(و) االحتاد(اخلديوي إمساعيل فمنحه ثالثة امتيازات ملطبعة 
مرآة (فجلب من بريوت مطبعة وعماالً وأصدر . السياسية) مرآة الشرق(ولصحيفة 
ه احلكم راسية ومباحثه األدبية اليت نادى فيها بكُنها مقاالته السياليت ضم) الشرق
اتصل حينها بآل تقال ومجال الدين األفغاين وحممد عبده وعلي باشا مبارك . األجنيب

زلته ـكان يتجول بني األستانة وسورية ومصر ومن. وسواهم من أعالم النهضة العربية
ويؤسس االت وينشئ فيها كبرية، يكتب يف معظم صحفها وجمالا، ينظم وخيطب، 

وملا وقعت احلرب الكربى نفي إىل األناضول مث عاد إىل بريوت ليتبوأ مناصب  .طابعامل
  .١٩٣٣مهمة ويقضي بقية أيامه يف الكتابة والتأليف إىل أن وافته املنية سنة 

نال عددا من األومسة العثمانية إضافة إىل وسام القديس سلفستر والقديس 
بابا، ورتبةَ ضابط من مجعية الصليب األمحر ووسام االفتخار بطرس من قداسة ال

التونسي، وصار عضوا يف امع العلمي اإليطايل وجممع الفنون واآلداب البلجيكية 
  .وامع العلمي العريب يف دمشق

آثاره كثرية، منها الدواوين والدراسات، طُبع بعضها وظل البعض اآلخر خمطوطًا، 
القالئد الدرية يف (أو ) ز الناظم ومصباح اهلائمـكن(بيل املثال ال احلصر نذكر منها على س
عكاظ يف شؤون العرب قبل (و) السحر احلالل(و) سحر هاروت(، و)فرائد اللغة العربية

، إىل جانب مقاالت )الشاعر الساحر والفيلسوف احلكيم(أو ) فلسفة اخليال(و) اإلسالم
ولقد نكب ببعض كتبه املخطوطة ملّا . كية والعربيةوروايات ومسرحيات بالفرنسية والتر

  .إذ أحرقها أهل بيته خوف أن يكونَ فيها ما يؤخذُ عليه فيقتل ،نفي يف احلرب الكربى
ويف معرض حبثي عما ينري مالمح هذه الشخصية امعية، استوقفتين صورة 

خمطوطاته  ة للعنحوري ظهرت يف مقال املعلوف، وتكرر ظهورها يف عدد منيمشس
فإذا به رجلٌ دقيق اجلسم، صغري احلجم، ضيق املنكبني، كثُّ . اليت وقعت عليها

الشاربني، كبري األنف؛ باختصار شخص أبعد ما يكون عن الوسامة واء الطلعة، 
فصغر حجمه ووقفته اليت يكاد : لكنه الفت بني أقرانه، متميز باجتماع األضداد
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شي باخلجل والتواضع واإليثار، لكن حدةَ نظراته تنبئُ جبرأة يتوارى ا عن األنظار ت
  .وذكاء متقد وبصرية نافذة ال تخفى على العني اردة

ولقد آثرت البدء بقراءة ما كتب وهو كثري وافر، قبل قراءة ما كُتب عنه وهو 
ليه من مراتب تاج فكره الذي أوصله إىل ما وصل إين أميطُ اللثام عن نِشحيح نادر، علَّ
، ١٩٢٥فوقعت له أوالً على دراسة نقدية نشرت يف جملة امع يف سنة . علمية رفيعة
مة حممد كرد علي، وكان آنذاك رئيس امع للعالَّ» القدمي واحلديث«عن كتاب 
ومل تكن الصورة اليت تبدى يل عليها من خالل نقده لتختلف يف جوهرها . العلمي العريب
لنظر وناقدا شديد التدقيق يف فقد رأيت فيه قارئًا ثاقب ا.  أوحى يل ا رمسهعن تلك اليت

علومات التارخيية، ال يتغاضى عن األخطاء اللغوية أيا كان مرتكبها ومهما بلغ من علو امل
ة يمن أرباب هذه الصناعة، شديد احلساس ون املهرةُشأن، رافضا ما ال يرضى به الُّ

  .ن املصرح به لغوياا ماملُضمر من املُعلن، واملقصود داللياللغوية، مييز 
 وحفظت يظهر العنحوري من خالل مؤلفاته، وجلُّها صور ملخطوطات مجعت

يف مكتبة امع، رجالً فُطر على حب اللغة العربية الفصحى واالشتغال بقيد أوابدها 
ح من األلفاظ ما ملعاين، رجاألساليب غين ا كان فصيح العبارة، طلي. وأشعارها

ر استعماله بني الكتبة، إذ كان يرى البالغة بوضوح العبارة درجت به األلسن وكَثُ
  .واإلفهام، ال بالتغريب واإلام

كما كان وطنيا بإتقانه للغة العربية، وهو العارف لعدد ا متمسكًا بعروبته، معتز
ز الناظم ومصباح ـكن«صدر كتابه وقد . من اللغات األخرى كالتركية والفرنسية

بالبيتني التاليني، اللذين حيمالن عظةً للشباب العرب املهتمني بتعلم اللغات » اهلائم
  :األجنبية أو التخصص ا

 يا من غدا للغات العربِ مترِكًا
  

 لغات البن طه ومفَتن صمِ مجالع 
  

 رةُ املرِء أن عمت معارِفُـهخما فَ
  

 كلَّ اللغات وكان اجلهلُ يف لغتـه  
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وحني . مل جيد أعز على قلبه من وطنه يهديه عمله، ويعتذر له عن تقصريه يف اإلنتاج
ن دين وكابد الكما، وال ارتكب معصية، عاىن األمرفي إىل بالد األناضول ومل جيترم ذنب

قابل نفيه جبأشٍ رابط،  وهو وإن. ١٩١٩و ١٩١٦واخلزي يف منفاه الذي امتد بني عامي 
يقول . إال أنه ما فتئ يرنو بناظريه إىل وطنه يتوق إىل ترابه الطاهر، كما الطري لسماء احلرية

  :يف إحدى قصائده الوجدانية اليت تعود لتلك الفترة الكمداء من حياته
 فأنا املسافر يف العراِء وخـاطري

  

   عأرباضِ الشـآم مـوز ما بني 
  

ا آثارمن أصـبو هلـامستطلع 
  

    عـرتا وقلـيب باألمـاين مدوج 
  

 حىت إذا ما الفجر جاَء مهـروالً
  

 لـع يلقي بـأثوابِ احلَـداد وخي 
 

ـهللوراِء جيوش بوالليلُ يسح 
  

   قُـعرزي التقوقـعِ بن خم وعليه 
  

 الحت لدي ديار من أحببتهـا
  

  عوالشذا يتضـو حتصد والطري 
  

 فسي آدما قد عاد منفحِسبت ن
  

   ـعيف اجلنـان ويرت حمير منفاه 
  

ـهي كلُّ مـا عانيتعن فاجناب 
  

 عجأشدو كاحلمامِ وأس وطفقت 
  

عشق ضة الشعر أو «وغوطتها، ومما قاله يف وصف حماسنها يف كتابه  دمشق
  :»السحر يف الدر

 هي غاية يف الرحب بل هي آيـةٌ
  

 هي منتهى اإلحسانيف اخلُصبِ بل  
  

ا وحقلٌ جيلي روض روضـنبه 
  

  ــر ــلٌ و ــهحق جنب ــران  
  

 وشعاب أودية تصـب سـيوهلا
  

   من شاهقٍ كـالربقِ يف اللمعـان 
  

 مرأى تضلُّ به العقـولُ نضـارةً
  

    نيـانشـوامخِ الب لوال اعتـراض 
 

 بعضـهاوحماسن لو نالَ عـدنٌ
  

 مــالَ للعصــ مــا كــان آدميان 
  

ظَنه  مه واحترامه باملرأة وتقديره للجمال وافتتانالشعر الغزيل دون املراهقة وأودعه حب
وسجل نظما آراَءه يف احلياة والفلسفة واألخالق . هلا، فأحاط عشقه الة من العفة

 ،ضلوالسياسة، كما أنه نظم املديح واهلجاء والرِثاء، ومل يكن مدحه متلقًا بل عرفانا بف
  .أو إظهارا للحق ه جتنيا بل دفعا لتجنكارم األخالق، وال كان هجاؤوتشجيعا على م
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صوره ا يف وشعره وإن جاء تقليدي. من الوصف احلسي عموما وأبدع فيه رثَكْأَ
ءات واملؤثرات الثقافية الشرقية اعدون تكلّف بالتناص واالستد وإيقاعه، إال أنه غين

  .ى ثقايف ال ريب فيههذا ناشئ عن سعة اطالعٍ وغنوالغربية، و
بتناوهلا موضوعا  هلا عناوين خمتصرة تنبئ نظم املقطوعة والقصيدة ووضع

كما نزع يف نظمه إىل األسلوب العصري الذي اشتهر به آنذاك شاعران . واحدا
مها خليل اخلوري وفرنسيس فتح اهللا مراش احلليب، فكان هو ثالثهما يف وصف 

رعات العصر واكتشافاته، كاآللة البخارية والسفينة وقطار البخار وسكة احلديد خمت
ودوالب البريق وأسالك الربق، وآلة البيانو، واملنطاد والغواصات أو ما أمساه 

، »رقعة اجلغرافية«، واخلارطة أو »املرائي الناطقة«، والسينما أو »حيتانَ إبليس«
  .»نف واحلاكيالطَّ«وغراف أو والفون باء،، ونور الكهر»املسمع«واهلاتف أو 

املرحلة مث حتول إىل الكتابة يف موضوعات فلسفية عمرانية أخالقية نظمها يف 
الشاعر الساحر  فلسفة اخليال أو«وهو ما جنده يف كتابه  الثانية من حياته يف املنفى،

/ ، واحلريةوالعلم/ حيث يسيطر على فكر السليم تضاد اجلهل ؛»موالفيلسوف احلكي
كان من أولئك التنويريني الذين . والتعصب/ والظلمات، واحلكمة/ والقيد، والنور

ة آمن بالعقل ركيزةً أساسية للحري. يعملون يف الظلمات مشكاةً، ويف ااهل هداةً
ل واملساواة، ودعا للتحرر من البايل من التقاليد اليت والتقدم، وباألخالق أساس العد

لكن إميانه بسلطان العقل . ورأى يف التعليم وسيلة لإلصالح األخالقي تكبل الفكر،
ودعوته لالحتكام إليه مل يكن يتعارض وإميانه باخلالق العظيم، املبدع احلكيم، الذي 

يبل لقد أنكر، وهو رجلُ العلم، االستكبار واجلحود، واستهجن . زي ويثيبج
  .العقيدة فتضلُّ بدل أن دي املعرفة اليت تنقض األديانَ وتقوض أركان

أخذت عن الشرقِ «كان رائدا من رواد النهضة، أعجب باحلضارة الغربية اليت 
نباط ، واحتكمت للعقل، وانتهجت االست»كوكبا مث حولته إىل بدر منري احلضارةَ

بوع املالذ، وكلما استنضحته ني«ل كما يصفه قعفال. واالستقراء واالستحداث
  .»ليك به املننفاضت ع
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جامعا االنتماء القومي العريب، كان نابذًا للجمود الفكري والتعصب بأشكاله كافة، 
االنفتاح على النافع الصاحل من عادات الغرب، مبا ال يضر بأخالقنا وشعائرنا وتقاليدنا إىل 
ون إال باحتاد آمن بأن احلضارة البشرية هي نتاج الشعوب مجيعا، وأن بناءها ال يك. ولغتنا

، وليس كل اقدمي عظيم فليس كلُّ. »العلم ال يرجى لعقلٍ جامد«السواعد، كما أن 
معي األول حممد كرد عل. اجلانب ا مأمونَجديد مفيدا تموعلى س ي، كان يضرب

  .عتدل مع احلرص على ما لنا من نفيس التراث بعد إصالحهعلى وتر التجدد امل
ل العلم، وانبعاث أقالمهم من عقاهلا، ألن يف ذلك جالء فك قيد رجاإىل  دعا

عندها فقط يزول التعصب . لظلمات اجلهل واستواء العقل الرجيح على عرشه
  .ويضعف سلطان التضليل

كما دعا لتعليم البنات اآلداب واملعارف اليت تعصمهن، ليتزيباألخالق والعفة  ن
، واصفًا حال املرأة »الشعر أو السحر يف الدر ضة«يقول يف كتابه . والعلم املفيد

  :وهو حال يبعث يف رأيه على الشجن الشرقية آنذاك،
 حمبوسةٌ عن كلِ علمٍ نـافعٍ

  

 للعقلِ واألخالقِ والوجدان 
 

 جهلٌ وكرب سائدان وحيلـةٌ
  

   هتـانمقرونةٌ بـاملكرِ والب 
  

 إالّ اليت عصمت ونالت قسطها
  

ـ    رف معـان أدبا وتربيةً وظُ
 

بإنصاف املرأة  فقد نادى. وما يصح على النساء يصح يف رأيه على الرجال
وكما دعاها للتزين باألخالق والعفة دعا الرجل لصون النفس  .ومساواا بالرجل

  :عن الزلل، وعد حسن الشمائل قوام العمران
 سألوا الصواب عن النساِء أجابهم

  

 سواُء إن النساَء لكل الرجالِ 
 

 لكن عثرات النساء لـديكُم
  

 داٌء وعثرات الرجـالِ دواءُ  
 

 متمكنا انتهج يف شعره ج الشارحكان شاعرا بليغا إىل جانب كونه باحثًا 
وشرح متنه » سحر هاروت«وقد جتلى جهده واضحا من خالل نظم . املعلّم

وغزارة علم على بشروح لغوية وأدبية وتارخيية وميثولوجية وفلسفية، تنم سعة ثقافة .
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ته، وال عبارةً أو لفظةً وكأين به موسوعةٌ شاملة، ال يترك علما إال وعرف به وذكر سري
كما جلأ إىل . ستعصي فهمها على القارئ إال وشرحها بأسلوبٍ أديبٍ طليخشي أن ي

، »ستعارةاال«فهناك قصيدة عنواا : عنونة بعض قصائده بوجه البالغة الغالب فيها
، مث »االستعارة والتشبيه«، ورابعة »التلميح«، وثالثة »الطباق يف التورية«وأخرى 

... »التوليد«و» املطلق«و» اجلناس املشتق«و» التوليد«و» اجلناس املُحرف«، و»التغاير«
  :حيث يقول» التوريةُ يف القسم«: وها هو يعنون مقطوعة من بيتني

ــت ــا أن تثن ــت ملّ  قل
 

ــي  ــزرانكقض  ب اخلي
 

 نيـك قالـتما الذي يثْ
  

ــاين  ــيس يل واِهللا ث  ل
  

كما حبث يف أصول بعض األقوال واألمثال، وضمن دواوينه معلومات جغرافيةً 
ونظم مقطوعةً من تسعة أبيات عن مزايا . عن مدن وأقاليم ومكتشفات وخمترعات

والصينية واليابانية والفرنسية  اللغات، فتحدث عن الفارسية والتركية والعربية واألرمنية
  .واإلنكليزية واألملانية، لكن وصفه هلذه اللغات مل يتعد احلدود االنطباعية البحتة

تعبعض مقاالته وثائق تارخييةً هامة يفيد منها مؤرخو السياسة واألدب والصحافة  د
قيقي للصحافة فسجل فيها للتاريخ أن الرائد احل ١٩٣١العربية، كتلك اليت سطرها عام 

الفًا بذلك فيليب طرزي صاحب اق، خمالعربية يف مصر هو الصحفي املصري أديب إسح
  .ظهر وتوارى من السجالت ما، مستندا إىل ما هداه البحث إليه في»تاريخ الصحافة«كتاب 

األديان أساس «ومتهيده » اجلن عند غري العرب من أمم الشرق والغرب«كتابه 
وهو مقاله موجزةٌ . »مبحث اجتماعي عمراين ال ديين جديل«يصفُه  هو كما» العمران

حسنةُ التبويب، دقيقةُ النقل، أتى فيها على ما عند غري العرب من أمم الشرق والغرب من 
اعتقاد يف اجلن، مستشهدا على ذلك مبا ورد يف أسفارهم وأشعارهم وأحكامهم والنوادر 

جهدا كبريا يف التنقيب عن مواده، ليدحض زعم ولقد بذل . اآلتية على وصف أحواهلم
من زعموا أن العرب متفردون دون سائر الناس يف االعتقاد باجلن، ويربهن أن هذا 

وقد . منه أمة االعتقاد منتشر بني البشر يف شىت أرجاء املعمورة، ال يستثىن منه قوم وال تربأُ
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أما هدفُه البعيد . ثقافتهم وحضارمدفع التجين عن العرب وإىل هدف من وراء حبثه هذا 
  .فكان السعي ملعرفة اآلخر بغية الوصول ملعرفة أفضلَ وأعمق للذات والنفس اإلنسانية

. نشأ العنحوري على حب العلوم العربية حىت أصبح االشتغالُ ا ديدنه الوحيد
تاب وهو ك. »عكاظ يف شؤون العرب قبل اإلسالم وحالتهم املدنية«فوضع كتابه 

قني، ومجع شتيت ما تركته لنا اجلاهلية احملق ثقاتالموسوعي طالع ألجله مئات من أسفار 
من أشعار وأخبار، مث سافر على نفقته اخلاصة يف رحلة حبثية إىل طرابلس ومحاة، فوجد 
فيهما، حبسب قوله، مكاتب عامرةً، انتقى منها ما وجد فيه الفائدة مما كان أصح سندا، 

ىل األشعار اجلاهلية ند يف استخراجاته إاست. له زادا يف نسج أبواب كتابه وفصولهفكانت 
 ،والسري والتفاسري والتواريخ الصحيحة والعهد القدمي ،واآليات القرآنية واألحاديث النبوية

ن وأشهر ذوي األنباء املدققني، مضيفًا مما ختير منها إىل خربة متمحصا أقوال أئمة املفسري
ومل يكتب ما كتب دون استقصاء، . سبها طوال مثانية عشر عاما أنفقها يف طلب العلماكت

ي واالختيار ممن يركن إليهم ومل يأخذ بظاهر الكالم، بل أعمل العقل يف التنقيب والتقص
  .، مث أتى بقراءة علمية موضوعية لكل ما سبقمن ثقات املؤرخني

العرب قبل اإلسالم، اشتمل على  حبق موسوعةً شاملةً عن أحوال» عكاظُ«يعد 
دراسة مفصلة جلغرافيتهم، وتارخيهم وطبائعهم ولغتهم، واملهن اليت مارسوها من 
رعي وزراعة وصناعة وجتارة، وعلومهم ومالعبهم ومراكبهم وفنوم، وديانام 

كما فصل يف تزينهم وطريقة جلوسهم ومشيهم، ومكانة املرأة فيهم، . وخرافام
ألفاظ وقد تضمن قوائم مرجعيةً شاملة ب. لزواج والطالق والوالدة واملآمتوعادات ا

كبهم نيتهم ومواعينهم ولباسهم ومتاع بيوم ومراالعرب الدالة على أثاثهم وآ
ا ييسر على العاملني يف األلفاظ فأتى بذلك مرجعا هام وآهلتهم، وأدوام اجلراحية؛
لفاظ التراثية اليت ني أيديهم ذخرية غنية من األيضع ب العربية املعاصرة مهمتهم، إذ

  .ميكن االستئناس ا يف البحوث املعجمية احلديثة
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ضمن دراسات التحليل النفسي » كتاب عكاظ«ميكن تصنيف كذلك 
والسلوكي، إذ حيلل سلوك العرب قبل اإلسالم ويرده إىل بعض العوامل النفسية 

املوصوفة باألنفة، املعروفة بعزة النفس،  ةيت اليت اتصفت ا الشخصية العربوالسما
واملطبوعة على احلرية، ورد إليها موقفهم من مفهوم احلُكم والدولة والقانون 

  .واالنتماء، وسلوكهم االجتماعي وعالقام جبريام من األمم األخرى
بع مبا يبعث على اإلعجاب منهجية البحث العلمي احلديث، من دقة انتقاء ات
ادر، وسعتها ومشوليتها، ودقة مراجعتها وحتليلها بغية اخلروج باستنتاجات املص

كما أنه اتبع منهجية علمية يف دقة التوثيق وأمانة . منطقية مدعمة باحلجة والربهان
  .اإلسناد وحسن التبويب ووضوح السرد

وهو على سعة علمه اعتمد لغة العامل املتواضع الذي ال يقطع برأي وال يغلق 
» غالبا ما«و» األرجح أنّ«: عبارات خمففة حنو عملذ الشك، وغالبا ما استمناف
  .»)من أمثال ابن خلدون(... على ما قاله فالن«و

  :العلم والبيان وأخريا ها هو ذا يقرئكم السالم، أهلَ
 قادةُ الناس للمىن واألمـاين

  

 العلمِ سادةُ العرفـان خادمو 
  

 لناصفوةُ اخللقِ أنفع الناس ل
  

 ماةُ األقالمِ أهلُ البيانسِ ح 
  

 ساهرونَ الليلَ الطويلَ أفكارا
  

  الختراعٍ أو المتراعِ معـان 
  

 طالب العلم جيتين كلَّ زهـرٍ
  

  كالنحلِ يف بسـتان نفع فيه 
  

 مث يلقي شهد اخللية حلـوا
  

    مـن بـين اإلنسـان لسواه 
  

الباحثُ ورجلُ العلم القوي ديب وذا البعد اإلنساين، جسد العنحوري األ
عروبته، الصورة املثلى للمجمعي صاحب الفكر املستنري والعقل املبدع االنتماء إىل 
املشتغل باللغة املَوالضمري احلي ،عين للعروبة، بل خدمة  دمةًبتقوية عمادها، خ
  .لإلنسانية مجعاء
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  ...وأما بعد
  :يقول جربان خليل جربان

ظهر من مظاهر االبتكار يف جمموع األمة أو يف ذاا العامة، فإذا إمنا اللغة م«
هجعت قوة االبتكار، توقفت اللغة عن مسريها، ويف الوقوف التقهقر، ويف التقهقر 

  .»املوت واالندثار
بنا، ومستقبلها مسؤوليتنا دون سوانا،  إن اللغة رهن بأهلها، ولغتنا العربية رهن

ع اغتنت، وكان مستقبلها عظيما كماضيها، وإذا تراخينا مبد رفإذا ما حتلينا بفك
فتأيت لغات أخرى أقوى وأكثر حيويةً لتحلَّ حملَّها لغةَ  ،واستكنا تقهقرت واضمحلّت

بنا أن  إننا يف عصر تيسرت فيه أدوات البحث واغتنت، فحري. علمٍ وتواصل
درب السلف الصاحل، فال ى باحلكمة للمضي على ى معارف املاضي، وأن نتحلَّنتقص

، وال نغلق عقولنا على كل غرينا، وال نركن ملا قبلُ غابر، وال نأ جبنىنكتفي مبجد 
جديد نافعٍ، كي حنرس اللغة بإغنائها، دون اخلروج حبالٍ عن روح هذا اللسان أو 

  .اإلتيان مبا ينبو عن القياس، أو متُجه األذواق
ورت يف مجيع مناحيها الصوتية واللفظية وإذا كانت اللغة العربية قد تط

والتركيبية والداللية، وإن يكن بدرجات خمتلفة، فقد ظلت املعاجم والبحوث اللغوية 
يف معظمها قاصرةً عن مواكبة هذا التطور، بل حتولت لدى البعض إىل ذريعة لرفض 

  .التطور وحماربته
 تقتصر على مجلة مفردات اللغة العربية، كسواها من لغات البشر، ال وملّا كانت

أي  ،الشيُء: وألفاظ ومصطلحات، بل هي كلٌّ متكامل، ال تقوم إال بعناصرها كافة
نات اللغة الصوتية والصرفية والتركيبية واملُعجمية والداللية، وعأي  ،ة الشيءلَّمكو

فاظ النحو وخصائصه ومبادئه العامة، فإن جهودنا ال تقتصر على إجياد مقابالت األل
واملصطلحات اليت تفرزها احلياة العصرية والعلوم احلديثة، بل تتعداها إىل استمرار 
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العمل على الكشف عن علة األشياء وقوانينها، مبا مينع تصدع بىن اللسان العريب 
وإن أي جهد يبذل يف هذا االجتاه إمنا . القومي، ويرأب الصدع بني التنظري والتطبيق

والً، والفكر العلمي عموما، ويعد خطوةً على طريق الترغيب خيدم اللسان العريب أ
باللغة العربية وتيسري تعلّمها وتداوهلا، ويتيح لنا، ضمن أطر نظرية حديثة، اإلفادة من 
وافر ما تقدم من نتاج علوم اللغة العربية اليت متخضت عنها عبقرية فذة وقدرة على 

النحوي خصوصا،  تعمقنا يف الدرس فكلما. يب فيهاالتحليل والتعليل ال ر
نا من عظمة النحاة العرب األفذاذ، الذين عموما، تيقَّوالنظريات اللسانية احلديثة 

سبقوا تشومسكي بقرون عدة إىل نظرية العمل، ومهدوا لنظريته العامة املتكاملة يف 
العلة اليت  حاالت اإلعراب، وأخريا وليس آخرا سبقوه إىل النظر إىل النحو على أنه

وها هو اخلليل بن أمحد . حتكم ترابط األشياء ومتاسكَها يف كلٍّ محكم التنظيم
العلل  ذَخأَأَالفراهيدي يف القرن العاشر امليالدي، الثالث للهجرة يرد على من سأله 

إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها، «عها من نفِسه فيقول اختر عن العرب أم
، وهو بذلك قد سبق بعشرة قرون »مها، وقام يف عقوهلا علَّتهوعرفت مواقع كال

اللسانيات اإلدراكية يف حماولتها اإلجابة على السؤال الكبري الذي تطرحه اليوم، أال 
  .اللغة إدراكًا وتوليدابوهو كيف يعمل الدماغ البشري 

تطورها واللغة يف . قانون التطورلخضعت اللغة العربية إذن كسواها من اللغات 
قدة الع«ولقد بات واضحا تفاقم . األيسر واألسهل تسلك املسار الذي يقودها إىل

فهل يكون . لدى الكثريين من الناطقني بالعربية وعلى املستويات كافة» اإلعرابية
 ،التسهيل والتيسري بإسقاط اللواحق اإلعرابية؟ إن إسقاط حركات اإلعراب عن لغة

يقطعها عن جذورها ويفقدها الكثري من  ،اقيةهي يف جوهرها إعرابية اشتق
إذ يفقده أحد العناصر  ،خصائصها التركيبية، بل إنه يفقر املبحث اللغوي مبجمله

املعرفية اهلامة اليت تردف السعي لبلورة نظريات متكاملة يف هندسة الشق اللساين من 
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الدارسني للغات وحسبنا أن نعلم أن اللغويني . الدماغ وآليات االكتساب اللغوي
فقدت حركات اإلعراب كليإعرابية وصفوها ا أو جزئي ا، افترضوا هلا عالمات

»رعلّها» دةبا  مضهر يقود إىل  من غيابِتعولواحقنا اإلعرابية، فتكونُ مبثابة مؤش
ال يكون » العقدة اإلعرابية«إن حلّ . الكشف عن علة األشياء وآلية التراكيب

ها يف األذهان خواحق اإلعرابية، بل بابتكار وسائل عصرية ذكية ترسبإسقاط الل
العربيةُ لتغدو  ح جزًءا ال يتجزأ من كفاءة النشء اللغوية، فتقوى سليقتهملتصب

األم، أي اللغة اليت يتعلمها أطفالنا مع بداية تفتح إدراكهم، ال  الفصيحةُ حبق اللغةَ
دور وسائل اإلعالم يف تنمية السليقة اللغوية،  ظموهنا يربز ع. على مقاعد الدرس

ونشر العربية الفصيحة، وتقوية دعائمها حىت ال يشوانه، ض بنيه اللسان العريب ويقو
  .اخلطأ وتعميمه أو جلمه وتقوميه يخسفليس أقدر من اإلعالم على تر

 ومن جهة أخرى، فإن حبنا للغتنا الفصحى وحرصنا على احلفاظ عليها من
التخلخل واالندثار ينبغي أال يؤدي بنا إىل حتنيطها، وخشيتنا من تشويهها جيب أال 

تعلمها وينفرهم من استعماهلا، فيعرضوا بعبعٍ يرهب أهلها والراغبني يف  حيوهلا إىل
  .عنها خشية الوقوع يف اخلطأ إىل سواها مما تيسر من لغات التخاطب، وأوهلا العامية

ها خطرا يهدد اليت يبالَغُ أحيانا يف تصوير ل حمتدما حول العامية،وما زال اجلد
آخر مغاير لفصيح الكالم، هلا عللها  ى لغويوالواقع أن العامية مستو. الفصحى
وهي ليست آفةً أصابت العرب دون . وجدت قدميا وما زالت وستبقى. وقواعدها
ية هناك عدد كبري من العاميات ومنها فعلى التوازي مع اللغة الفرنسية املعيار. سواهم

ما يسمى بالفريالن اليت يلهج ا الشباب يف جمالسهم، وهي عامية تقوم على قلب 
مقاطع األصوات يف الكلمات، لكن أحدا ال حياربها على أا تشوه اللسان الفرنسي 

ى نفي بل مل يتجرأ أحد قط عل. املعياري أو تسبب شرخا بني أبناء الوطن الواحد
  .بني فئة من الناس تواصلٍ وسيلةَإنكارها  صفة اللغة عنها أو



  لبانة مشوح يف حفل استقباهلا . كلمة د
  

مغاير للعربية الفصيحة، فإا ال ميكن أن  االعامية مستوى لغوي ملّا كانتولكن 
. تكون بأي حال من األحوال بديالً عن الفصحى يف لغة األدب والثقافة واإلعالم

ا يف النقد األديب بالعامية أو مبزيج غري وإن نشر بعض الدوريات احمللية ملقاالت وزواي
مفهوم من العامية والفصحى، هلو أمر غري مسوها غ، بل هو حداثةٌ مشبوهة ميج

  .الذوق السليم، وظاهرة ال بد من مكافحتها
كذلك ال ينبغي للعامية أن تتحول شبحا يطارد حراس اللغة العربية والقائمني 

األجدى أن نعمل ما أمكن على ردم اهلوة بني على شؤوا ويؤرق مضجعهم، بل 
هذين املستويني اللغويني الفصيح والعامي، فنيسر الفصيح ونجري استعماله السليم 

ي العامية مما حلق ا من على األلسن ليصبح جزًءا ال يتجزأ من السليقة اللغوية، وننقِّ
  .شوائب باعدت بينها وبني فصيح الكالم

يننا على محل األمانة والوفاء ا، وأن يبصرنا بسبل احلفاظ نسأله تعاىل أن يع
  .ال ترهيبهم من استعماله النشء هوإغنائه ونشره وحتبيب ،لقوميعلى لساننا العريب ا

خبت ألجله، وجنن بين العثار، وجعلين ممأعانين اهللا على حتقيق الغرض الذي انت
  .واهللا ويل التوفيق. فيه ما أفلحيقلُّ القول ويكثر العمل في

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته


