
  

  
  
  

 رئيس امع كلمة الدكتور مروان احملاسين
  هاين رزق الدكتور يف حفل استقبال

  جممع اللغة العربيةعضوا يف 
  

  أيها احلفل الكرمي
لقد اعتدنا يف كل مناسبة علمية أو قومية أن جنهر مبدى افتخارنا باالنتماء إىل 

ارة العربية اإلسالمية حضارة كان هلا إشعاع عاملي امتد على قرون عديدة، تلك احلض
اليت محلت مشاعل العلم والفكر إىل عاملٍ كانت تتنازعه تيارات متضاربة حتاول اإلفادة 

  .من بقايا الثقافات اإلمرباطورية، الرومانية والفارسية والبيزنطية
لقد أقام العرب حضارةً أضحت كونية حتملها لغة عاملية صيغت فيها إجنازات 

فاهيم جديدةً يف مجيع ااالت الفكرية، وأمهها مفهوم عمومية ، نشرت مباهرةعلمية 
  .العلم واملعرفة

إا حضارة سادت عامل الفكر يف مجيع أرجاء املسكونة، حىت وصل األوربيون 
إىل اكتشاف العامل اجلديد وراء البحار، واالت عليهم الثروات اليت جعلت من إسبانيا 

امعها اإلمرباطورية، وانطلقت بعدها أوربا تستثمر عظمى تفتحت مط الًوالربتغال دو
ذلك االنفتاح يف خدمة طموحاا الكونية، تغتذي من العلوم اليت طورها العرب 

  .حىت ارتقوا ا إىل جماالت فكرية وتطبيقية غري مسبوقة ،مستندين إىل علوم القدماء
عن ينابيع ومكونات  إال أنه ال ينبغي إلعجابنا وافتخارنا أن حيوال دون تساؤالت

وجماالت جديدةً  اتلك النهضة العلمية الرائعة اليت برزت فيها إجنازات فتحت آفاقً
  .للفكر اإلنساين
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والشك بأن ما يتجلّى من أي نظرة عميقة إىل تراثنا العلمي، حتاول النفوذ إىل 
امرتكزاته، هو أنه تراثٌ اعتمد البحث العلمي أساس لصدق  الكشف احلقائق، وميزان

يف معطيات  امنهجي إعماالًانطباقها على الواقع، وقد كان ذلك بإعمال الفكر 
الوجود، الستخالص النواظمِ والقوانني اليت حتكمها، وهذا ما اصطلحنا على تسميته 

  .الطريقةَ العلمية
فلقد قامت على أيدي العرب حركةُ تطويرٍ شاملٍ للفكر القدمي املنقول عن 

بنوه على  علميا اإم أقاموا منهجخاصة، إذ حلضارة اإلغريقية قة، وااحلضارات الساب
، ليدركوا ما خفي يف علوم القدماء، تضاعيفهمقومات عقلية، وصبوا جهودهم يف 

ويعيدوا النظر فيما وصلوا إليه من نتائج وتعليالت، حىت استطاعوا االرتقاء إىل 
هم عبقريتهم من ابتكار علومٍ وفنون جديدة جماالت اإلبداعات الشخصية، حني مكّنت

  .بقي العامل يغترف منه كلَّ جديد إنسانيا اأصبحت فيما بعد تراثًخاصة م، 
مترعةً من األلفاظ املعتمدة يف العلوم ويف  اومازلنا ننهل من تراثنا كؤوس

فهمنا  اليت نبين عليها يةااالت املعرفية املختلفة، وهي اليوم اللبنات األساس
  .حلاضرنا، ونرصف ا مكونات مستقبلنا

ال ميكن الوصول إليه إال من خالل  امترابطً ادقيقً اا كان الفكر العلمي فكروملّ
وعاٍء وجداين يهيئ القواعد اإلدراكية القادرة على احتواء معطياته، انربى العرب، 

ق الدراسات اللغوية اليت ن أحب اللغة العربية من األعاجم، يف سعيٍ حثيث إلطالوم
جعلت اللغة العربية قادرةً على استيعاب التعابري اجلديدة احلاملة للمفاهيم العلمية 

إا دراسات عقلية أوصلتهم إىل حتديد قواعد اللغة، وضبط طرق . والفلسفية
اشتقاقاا، واختراعِ العالمات اليت حتول دون الوقوع يف اللبس، حىت انتهوا إىل جعل 

  .للغة العربية لغةً عاملية استمر تأثريها يف العلوم حىت القرن السادس عشر امليالديا



  )٢( اجلزء) ٨٥(الد   -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

وهكذا فقد كانت منطلقات البحث لغويةً يف جماالت الكالم والفلسفة 
والتاريخ، حىت متكنت العربية من احتضان العلوم على اختالف مشارا واحتياجاا 

حبوثهم جمموع املوروث اهلليين حيللونه  فقد تناولت. كالرياضيات والفلسفة والفلك
ويشرحونه، بعد أن انتقلت لغتهم من لغة يغلب عليها الطابع البياين، كما تظهر يف 

تعتمد العقل  ااألحاديث والشعر واخلطابة حيث تبدو مرتع للمجاز واخليال، إىل لغة
تدالل بالشاهد املوصل إىل الربهان، متجاوزين أساليب املتكلمني املبنية على االس

  .على الغائب
لكل حبث حىت متكنوا من جمموع أعمال  اومل يصبح ذلك االلتزام بالعقل ميزان

 أرسطو، اليت بدأت ترمجتها أيام املنصور، وامتدت إىل أيام املهدي، وبلغت أوجها
ن الفارايب، بعد اكتمال دخول تراث وهكذا متكَّ .أيام املأمون بتأسيس بيت احلكمة

نظامه املعريف إىل اللغة العربية، أن يسترجع صناعة املنطق كاملةً، واستحق أرسطو و
املقصود األعظم من صناعة املنطق هو «: بذلك لقب املعلم الثاين وهو يقول

  .»الوقوف على الرباهني
وهذا ما فتح األبواب أمام الوصول إىل فلسفة الرياضيات، والتمييزِ بني 

ب التحليلي، وإبرازِ نظرية الربهنة اليت تعتمد قواعد املنطق،  والترتييبالترتيب التركيب
  .الوصول إىل الرباهني التجريبية اخلاضعة للقياس بغية

  أيها السيدات والسادة
ة إىل تراثنا الزاخر إذا جتاوزت النظرة النرجسية التقليدي اأستميحكم عذر

  .التراثلتفت إىل إلقاء نظرة عقالنية على عالقتنا بباألجماد، أل
فنحن ال نريد أن نبقى أسرى إرث عريقٍ صنعه رجالٌ ملعوا كربق األعاصري، 

شاخمةً خلَّ اواخترقوا دائرة الزمان ودائرة املكان، وبنوا صروحم وخلّدت لغة أمتهم د
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فكر  على لت من عبقريام كتلةٌ معرفية استحوذتفقد تشكَّ. وثقافتها وحضارا
عاصرة هلم، وبقيت حىت يومنا هذا يف متناول كلِّ قارئ عريب احلضارات السابقة وامل

لفهم عامله ايستبطن منها ما يغتذي به فكره، وما يعتمده أساس.  
علينا أن نؤكِّ ابل جند لزاماد موقع العقل أساس اوعنصر ملا يوصل إىل  امعتمد

كان الشك من  مث البد لنا من أن نضيف كيف. احلقيقة، يف مجيع مسارام العلمية
املنطلقات املركزية يف كل ما أنتجه العقل العريب يف ميدان العلوم، أي كما يقول 

مل ينتقل أحد من اعتقاد إىل اعتقاد غريه حىت «وهو من كبار املعتزلة  )∗(النظّام
على مسارٍ علمي » كتاب احليوان«وقد سار اجلاحظ يف » يكونَ بينهما حالُ شك

نظرية  إذا استساغه العقل، وهو يلجأ إىل التجربة ليتحقَّق صحةَ ال يسلّم بشيء إال
: الًويشك ويستمر يف الشك قائ ،أو رأي من اآلراء، فهو جيرب يف احليوان والنبات

: ولألمور حكمان. فال تذهب إىل ما تريك العني واذهب إىل ما يريك العقل«
إنه كالم أُطلق قبل . »و احلجةحكم ظاهر للحواس، وحكم باطن للعقل، والعقلُ ه

  .بيكون وديكارت بقرون عديدة
ومن أهم ما واجهه العرب يف انفتاحهم الفكري وجود ذلك العدد الكبري من 

ما ألزمهم وضع املقابالت لكل ما يتعلق  وهذا املفاهيم التفصيلية يف كل علم طرقوه،
 تقريبيا ربطًاإما بربطها  ،ةبتلك املعطيات اجلديدة، فاصطلحوا على املقابالت املناسب

فاهيم عربية أصيلة، أو بأخذها من لغاا بعد إضفاء مسحة عربية عليها، من حيث مب
  .اجلرس والوزنُ وسهولةُ النطق

 غالبة على عاملنا، وهي ليست حضارةَ تقانات وها حنن اليوم يف مواجهة حضارة
متشعب يطلق التساؤالت،  وإجنازات تطبيقية فحسب، بل هي حاملةٌ لفكر غينٍ

                                                           
  .٨٢ص -١٩٥٦العلوم عند العرب، مكتبة مصر : قدري حافظ طوقان )∗(
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ويطرح الفرضيات، ويدقق يف املعطيات، ويستنبط الطرائق املوصلة إىل حقيقة أبرزا 
التجارب، فيقبلها العقل مادامت متسقةً مع املرحلة املعرفية السائدة، إىل أن يظهر ما 

  .يدخل الشك إىل دقائقها ويستوجب إعادةَ النظر يف صلوح اعتمادها
وقع اتمعات املعاصرةَ يف مأزقها، حني حاولت الوصول إىل فهمِ ما وهذا ما أ

حييط ا من متناقضات، بني زخمٍ متصاعد يف املكتشفات العلمية اليت وضحت الكثري 
من خفايا الكون الذي نعيش فيه، وبني ما يسود ذلك من بربرية وتسلط وازدراء للقيم 

  .اء الفكر العلمي احلقيقياإلنسانية، وكلها أمور تتعارض مع صف
إا أزمة أصابت التفتح احلضاري حني سحقت النشاطَ البشري املبدع، 
لتحصر أهدافه يف تسارعٍ الهث وراء حتسني األوضاع املعيشية للماليني من 

وهي أزمة تنفذ إىل صميم ثقة اإلنسان باحلضارة السائدة، وتدفعه إىل . احملرومني
ألنظمته وقناعاته،  اضحيةً لتهومياا وأساطريها، أسري االنكفاء على ثقافته ليبقى

  .إنقاذ مرجعيات املعىن، ومنظِّمات القيم اليت يعرفها، وحياول االلتزام ا الًحماو
وإن احلريةَ الوجودية اليت أصابت عاملنا العريب منذ منتصف القرن العشرين، يف 

 الًطلعاته وإجنازاته، كادت أن تصبح عاممواجهة السيل املعريف املتعاظم الذي غمر العامل بت
يف حياة اتمع، ملا هلا من تأثري بليغ وعميق يف نفوس األفراد، وما هلا من قدرة على  الًمعطّ

تسرا إىل وجدان األفراد، وسيطرتها على  طريقحتريك السواكن يف اتمعات من 
  .ضوابط العالقات اتمعية

ربيةً جيب أن نقر بأا حتمل أعظم ما عرفته البشرية فنحن نواجه حضارةً عصرية غ
حي ا من تراثتمعات يف جماالت العلوم وتطبيقامتفاعل مع األفراد وا.  

احملرك هلذه احلضارة فكر علمي حر ال خيضع ألي سلطة معرفية  يوالعامل األساس
اتكون امتداد قَألي نظام سياسي أو عداي لذي جييل يف الكون نظرةً ، فهو الفكر
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فما هو موقع األمة . فاحصةً هدفها استجالُء احلقيقة واستبعاد الوهم والظن والتخمني
العربية من هذا احلراك الفكري الشامل املنتج، الذي يطلع علينا يف كل يوم بإضافات 

  ستقبل؟مثينة إىل معارفنا، وما هي الطاقات اليت هيأا أمتنا للمسامهة يف بناء امل
  أيها السيدات والسادة

ال وجود لفكر علمي منتج واعد إال يف جو من احلرية احلقيقية، اليت يتفتح فيها 
جتمع بني اخليال وبني  امجيع طاقاته، مطلقً االعقل اإلنساين معتمد ه يف رؤيةروح

االترابط السببـي والتحليل العقلي، دون أن خيشى قهر هذا الفكر العلمي . اأو قسر
احلر هو الذي حيول دون أن تصبح ثقافة اإلنسان ومقومات هويته مبثابة قوقعة ال ينفذ 
منها إليه إال ما تفرضه األنظمة السائدة، وهي قادرةٌ على التعرض للمنهجية اليت يتبعها 

الباحث، ما اخلاصة إىل األمور، وهذا ما يسيطر على تفاعل جمتؤمعاتنا مع ثرةً نظر
  .علوم اإلنسان الغربية، وحيرمها من نعمة العرفان والكشف واالنفتاح

إن اإلنسان كائن حي استثنائي، خاصيته أنه ال خيضع حلتمية مقفلة، كما ال 
  .تأسره ماهيةٌ ثابتة أو هوية ائية جامدة، بل هو كائن خالّق مبدع

فإذا كان تراثنا تلمع يف ثنياتوصلت إ ه ىل قممٍ غري مسبوقة يف العلوم معارف
اإلنسانية، والعلوم األساسية والتطبيقية، فهل هذا يعين وجوب التزامنا بتقليد أعمى 
ملا يف تراثنا، فنبادر إىل إحياء مؤسسات كانت تصلح لظروف اتمع يف القرون 
: نيالغابرة، ونصر على إضفاء القدسية على تراثنا، ساعني إىل استعادة ماضينا قائل

  ؟»ال يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلُح به أوهلا«
أم نتبىن نظرةً مستقبلية تنطلق من وعينا ملا تسري إليه أمتنا من ختلّف ومجود، يف 
هذا العامل السريع التطور، الذي يغرقنا مبعارف متكاملة بدأت تطبيقاا تغزو حياتنا 

  الشعوب اليت مل تشارك يف بناء احلداثة؟وتفجر جمتمعاتنا، ملا هلا من وقعٍ عميق على 
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 بناء حضارة الغد على مسـتوى  ق مشاركتنا يففإذا استعرضنا ما ميكن أن يعو
الندنا على احلضارة والعلوم مرهونٌ بوصول تلـك  يا، وجدنا أن اطالعة مع أصحا

ح مغاليق تارخينا العلوم مبجملها وتفصيلها إىل لغتنا، ألن لغتنا هي وحدها قادرةٌ على فت
الفكري، مبا يتيح لنا استخالص الفوائد والعرب من ذلك الصرح العلمـي واإلبـداعي   

إن علماءنا قادرون على النفـوذ إىل ذلـك   . املتعاظم الذي يبين عليه الغرب حضارته
الصرح احلضاري املسطّر بلغات أهله، إال أن ما جيب أن تم به هو وضع مجيع أنواع 

املتوفرة يف عامل اليوم، يف متناول كل قارئ ملم بلغته العربية، قاصدين بـذلك  املعرفة 
إتاحةَ أفضل الفرص ألبنائنا أن يطّلعوا على العامل، لعلنا نستحثّهم على التوجـه حنـو   

  .العلوم والتقانات، ولو مل يتقنوا اللغات األجنبية
ربية، يستند إىل ما هو معروف إن إصرارنا على إدخال املعارف احلديثة إىل لغتنا الع

بأن تراث كلِّ أمة يشتمل على منظومة مفهومية خاصة ا، ويف تراثنا قوالب فكريةٌ ال 
فكأا مستقبالت البد للمعروضات أن تعبرها يف . يتم تفهمنا لألمور إال من خالهلا

يح لنا قبوهلَا كما طريقها إىل إدراكنا، لتتوضح معاملُها وتنجلي خصائصها، وهذا ما يت
  .هي، أو إحكام النظر يف تفصيالا، مبا يسمح ملنظومتنا املفهومية متثّلَها واختزانها

حنن حني نعبر عن أفكارنا يف أي جمال ثقايف، وبأي لغة كانت، جند ويف أية حالٍ 
املستوى أنفسنا نغترف املفهومات والتعابري من خمتزننا الثقايف اللغوي، وهو الذي حيدد 

املعياري الذي ينطبق على اللفظة األجنبية، أو التركيب اللغوي، إذ البد من ربط ذلك 
  .باملقابل العريب املناسب املصبوغ بألوان ذاتيتنا الثقافية

وإن ذاتيتنا الثقافية ليست حمصورةً يف قوالب جامدة بل هي دائمةُ التشربِ 
سب الطابع العريب، وهو طابع دائم واالكتناز، ترشح من خالهلا املفهومات لتكت

  .التطور واالغتناء حبسب ما متدنا به الثقافات األخرى من عناصر ثقافية وحياتية



  هاين رزق.احملاسين، رئيس امع، يف حفل استقبال د. كلمة د
  

وهذا ما جعل العرب الفاحتني يصرون على نقل ما وجدوه من علومٍ يف بالد 
انت الفتح إىل لغتهم بدل االخنراط يف تعلم اللغة اإلغريقية، أو تعلم السريانية اليت ك

وما ذلك إال لقناعتهم بأن الفهم احلقيقي الذي ينتهي . من تلك العلوم استوعبت أجزاًء
إىل املعرفة الراسخة ال يكون إال باللغة اليت اعتادها األفراد يف جمتمعهم، واليت حتمل 

  .تصورهم للعامل احمليط م
بالدنا، وال ميكن إن االجتاه حنو البحث العلمي هو من أهم األمور اليت تفتقر إليها 

أن يتحقق إال بعد نفوذ املفهومات العلمية إىل اال الفكري جلماهرينا، لعلها تحفّز 
بعض األفراد التشوق إىل معرفة املزيد، ولعلّ هذه املعرفة تفتح أبواب التساؤالت اليت 

لكشف ما بقي خافي حيتاج إىل توضيح اتنتهي إىل حماوالت.  
ازالت قاصرةً عن الوفاء باحتياجات العلوم احلديثة، فإن فإذا قيل بأن لغتنا م

بل جيب علينا الوقوف . هذا الواقع ال جيوز له أن يدفعنا إىل قيعان اجلهالة واإلحباط
ايف وجه تفتيت ثقافتنا عن طريق إمهال لغتنا تعلم وذلك الًواستعما اوتعليم ،
عامية، أو االنغماس يف خطاب بالتصدي لعوامل التفتيت الفعالة كاالنزياح حنو ال

إذ إن هذا التشظّي اللغوي حيول دون . هجني يتباهى بتلميعٍ يعتمد التعابري األجنبية
يلتقي حوهلا أبناء األمة العتمادها مستند مشتركة هلويتهم، وركيزة  اوجود قواسم

  .لتطلعام الفكرية
يف جمتمعنا لتثبيت علينا الوصول إليه هو توطني العلوم  جيبإن اهلدف الذي 

هي «ذلك ألن حرية اإلنسان كما يقول هايدغر . مكتسبات معرفية ال عودة عنها
ي جمتمع هو إذ إن قوام اإلنسان يف أ» املعرفة والقدرة: يف إمكانه الوجودي ببعديه

وق إىل التغيري، وهو ال يكون إال مبمارسة حرية التفكري والتعبري الفهم الذي يولّد الت
  .حضوره يف العامل احمليط به، فاملعرفة هي أساس القدرة واملولّدة هلا قلتحقي
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إن االنغالق الذي قيد الفكر العريب حىت املاضي القريب وسجنه داخل 
مقوالت مذهبية يف السياسة واالقتصاد قد أساء إىل الفكر العريب، ألنه حبسه داخل 

  .فكرأَسيجة ضيقة ووضعه يف خانة من خانات تاريخ ال
وأما االنفتاح على العلوم وعلى منظومات فكر اآلخر ومباين ثقافته فهو املسلك 
املوصل إىل التجاوب مع الواقع العريب لكشف احتياجاته واختناقاته، والقوى الفاعلة 

فإن التغريب الثقايف للعقل العريب أمر مرفوض، يقابله إعادة . فيه، والقوى املعطلة له
  .اديدة معجونة يف طينة الواقع العريب، ومتجاوزة له يف آن معتشكيل بنية ثقافية ج

والشك بأن توطني العلوم وما يتطلبه ذلك من جمهودات يف جماالت التعليم وبناء 
الطاقات اللغوية وإرساء قواعد النشر العلمي على خمتلف املستويات، مهمةٌ متشعبة ال 

  .م فيه مجيع فئات اتمعبد لتحقيقها من تضافرٍ واعٍ وختطيط دقيق تساه
  أيها السيدات والسادة

امسحوا يل أن أختم كلميت بتحديد املهام اليت يرى جممعنا االضطالع ا يف 
  .إىل ترسيخ مفهوم البحث العلمي الًجماالت توطني العلوم وصو

إن جممعنا ، يف وضعه اجلديد بعد صدور قانون زيادة أعضائه العاملني إىل مخسة 
اوعشرين عضوا، قد أوىل أمور العلوم اهتمام فقد فتح جممعنا أبواب عضويته ملعظم . اكبري

  .املقاعد الشاغرة، يف وجه العلماء املنتمني إىل علوم مازالت بعيدة عن لغتنا
وقد شهدمت يف هذه القاعة استقبالَ علم النبات والبيئة، وعلمِ اللسانيات 

ت الشرقية القدمية، واهلندسة لومِ اللغااحلديثة، والعلومِ املربوطة باحلاسوب، وع
لكترونية، وذلك إىل جانب ثالثة من علماء اللغة العربية ذوي املكانة الرفيعة يف اإل

  .حبوث املصطلحات، والتراث، واألدب املقارن
وحنن اليوم إذ نستقبل األستاذ الدكتور هاين رزق، وهو أستاذ علم األحياء 
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ر التطورات يف علم األحياء وعلوم الكون، إمنا نكمل ف لكتبٍ نفيسة يف آخواملؤلِّ
  .طريقَنا يف مسعانا إىل إدخال العلوم احلديثة السريعة التطور إىل حبر لغتنا العربية

فال جيوز أن تصلَ املركبات الفضائية إىل الزهرة، قاصدة الوصولَ إىل ما وراء 
جلذعية، لتعاجل أمراض اإلنسان الشمس، وتنطلق البحوث احليوية املستندة إىل اخلاليا ا

عن طريق تفعيل العناصر الوراثية يف اخلاليا، جلعلها تتجاوب مع العلل اليت يشكو 
دخلَ هذه األمور بتفاصيلها يف احليز املعريف العريبمنها، دون أن ت.  

نا جلانبط علينا بتسارع  اوقد أنشأ جممع علميةً تنظر يف تلك املصطلحات اليت
لإلسراع يف إجياد املقابالت هلا، وهي أمور مل يعرفها البشر قبل بضعة عقود، مذهلٍ، 

 ملحا الًعمحني مسعنا بالكوارك، وامليزون، واجلينات، واخليمرات، وهي تتطلب 
قبل أن تسبقنا الترمجات الشخصية إىل إطالق مقابالت عربية ال تستند  الًومستعج

  .إىل مرتكزٍ لغوي راجح
، مبا تنطوي عليه من إمكان أخالقيا اديثة متثّل كذلك حتديوم احلإن هذه العل

اإلخالل بأنظمة جمتمعاتنا بوصوهلا إىل حتدي قناعات قائمة، وااللتفاف على قيمٍ 
مستقرة يف وجدان األفراد، وهذا ما يلزمنا السعي إىل إدخاهلا أدمغةَ شبابنا مصوغةً 

علميةً تتيح ألصالة  اا، لعلّها تستقر أُسسبلغتهم، ليصلوا إىل إدراكها واستبطا
  .ثقافتنا أن تستوعب متطلبات املعاصرة لتعيد إنتاجها عربيةً عصرية فاعلة
يعيدها لغةً  الًوإن عمل جممعنا، يف جمهوداته املتصلة لتأهيل لغتنا العربية تأهي
فاظ على األمن عاملية تتفاعل مع تطورات العلوم، إمنا هو عملٌ يدخل يف إطار احل

  .الثقايف ألمتنا، نابذين كلَّ ما ميكن أن يسيء إىل موقعها يف العامل احلديث
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