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  أضواء مجمعية على مجاالت اإلصالح
  : لدى كل من المجمعيين

  سليم الجندي وشكري فيصل وأمجد الطرابلسي وعبد الوهاب حومد
            

  الدكتور محمود السّيد              
  

مع على إقامة ندوة  ، ظننت أن »أضواء جممعية على جماالت اإلصالح«عندما وافق جملس ا
االت اإلصالح اليت أسهم فيها جممعيونا،  األمر سهل يف الكتابة عن جماالت وختّريت الكتابة عن هذه ا

لدى كل من سليم اجلندي وشكري فيصل وأجمد الطرابلسي وعبد الوهاب حومد، وما إن باشرت يف 
يبت األمر، ووجدت نفسي عاجزًا عن اإلحاطة بأفكار هذه الكوكبة املتخّرية، وخشيت  الكتابة حىت 

 إيفائها حقها، إال أنين بعد هذا التهّيب وتلك اخلشية وجدت أن تقدمي جزء ولو أن أكون متعسفًا يف
  من إشعاعات الفكر الصراح لدى هذه النخبة املتخّرية. ةيسرياً قد تكون فيه فائدة يف التذكري بلمح

سلطوا ويف عملية استقرائية لبعض نتاج جممعيينا املتخّريين ألفيت أن من جماالت اِإلصالح اليت 
  األضواء عليها ما يلي:

  في بناء البشر وتكوين األطر -أوالً 
معي سليم اجلندي االلتفاتُ  ا،  من األفكار اإلصالحية اليت دعا إليها ا إىل الطفولة والعناية 

م نضمن مستقبل الوطن، ففي االستثمار يف عاملهم يكون  ألن األطفال هم املستقبل، وبقدر العناية 
  نستمع إليه يقول:احلصاد الوفري، فل

ــــــــــد الطفــــــــــل بالتهــــــــــذيب يف الصــــــــــغر  تعّه
 

 احملامــــــــــــــد منــــــــــــــه بعــــــــــــــد يف الكــــــــــــــرب جتــــــــــــــنِ 
 فالطفـــــــــــل كالنبـــــــــــت إن حتســـــــــــن تعهـــــــــــده 

 
 يـــــــــــــــزدد منـــــــــــــــواً ويعـــــــــــــــِط أطيـــــــــــــــب الثمـــــــــــــــر

ويف ضوء هذا التوجه حنو العناية بناشئة الوطن وضع كتبًا تعليمية هلم، ومن الكتب اليت ألفها   
  علم، كما وضع املنهل الصايف يف العروض والقوايف.كتاب مرفد املعلم ومرشد املت

معي عبد الوهاب حومد أن بناء اإلنسان بناء سليمًا هو أساس أي إصالح، ولذلك  ورأى ا
م ينشئون اجليل اجلديد،  توجه إىل املعلمني مبّينًا هلم أن مهمتهم هي مهمة قومية ورسالة مقدسة أل

 أن خيلصوا هلا ويتفانوا يف أدائها. ومن خيلصْ هنة وأنبل عمل، و مهنتهم، وهي أشرف مودعاهم إىل حمبة 
بواجبه حنو وطنه، ودعاهم أيضًا إىل إيالء اجلانب التوجيهي والتهذييب  ربه وضمريه، ويقمْ  رضِ لعمله يُ 
قبل أن تكون تعليمية، وأكد ضرورة تفهم يف جمال عملهم ألن مهمة املعلمني تربوية وتوجيهية  األمهيةَ 
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ني لناشئتهم مشريًا إىل أن الرتبية املثلى ال تؤدي أكلها إال يف جو هادئ ترفرف فوقه مالئكة املثل املعلم
  العليا.

وجنح يف مسعاه  ،ولقد جّسد دعوته عمليًا عندما سعى إىل إقرار جمانية التعليم الثانوي واملهين
التعليم الثانوي عشرين منه أن عندما تضمن الدستور السوري الذي أسهم يف وضعه يف املادة الثامنة وال

  واملهين جماين يف مدارس الدولة.
وجنح أيضًا يف مسعاه إىل تكوين األطر اجلامعية عندما كان وزيراً للمعارف حيث أوفد كوكبة من 
املتفوقني لسّد حاجات اجلامعة السورية والتعليم الثانوي من أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعة ومن 

  الثانوي. مدرسي التعليم
ودعا إىل تقوية اللغة األجنبية يف مدارسنا ويف جامعتنا خدمة للغة العربية، ال لكي ينجح الطالب 
ا عن نقص املؤلفات  يف امتحان اللغة األجنبية، وإمنا لكي تصبح لغة مراجعة ودراسة جديتني يعوض 

فليس سرًا أن املكتبة تكنولوجيا). العربية يف مجيع نواحي املعرفة من فلسفة وقانون وطب وعلوم وتقانة (
واملراجعة يف اللغة األصلية تفوق ، العربية على امتداد الوطن العريب تشكو من هذه املراجع نقصاً ال يغتفر

  قراءة الكتب املرتمجة خاصة إذا كانت الرتمجات سقيمة.
معي أجمد الطرابلسي ويف تكوين األطر اجلامعية أشرف الة ماجستري على أكثر من ستني رس ا

وذلك عندما ودكتوراه يف املغرب العريب، وكان يفتخر بأنه اختار تأليف الرجال، وأن طالبه هم كتبه، 
  سئل: ِملَ مل تؤلف كتباً كثرية؟

وكانت نصيحته للباحثني الشباب الذين أشرف عليهم يف الدراسات العليا أن يعتمدوا يف تأسيس 
حتليًال واستنباطاً، وأال يقرؤوا ما كتبه املعاصرون حول املوضوع من حبوثهم وتوثيقها على النصوص القدمية 

قريب أو بعيد إال بعد أن ينتهوا من مرحلة التأسيس والتوثيق والتحليل واالستنباط، وحينئذ يقرؤون ما 
النهج وهذا هو  هم حول املوضوع قراءة نقدية فاعلة ال قراءة استالبية منفعلة.لَ بْـ قَـ  نْ يقرؤونه من كتابات مَ 

معي شكري فيصل عندما قال:  جديد إال بعد «وال » إن اجلديد هو قتُل القدمي حبثاً «الذي دعا إليه ا
  ».قتل القدمي حبثاً 
على نفسه سؤال: ما اهلدف الذي نطمح إىل أن يبلغه طالب كلياتنا يف  الطرابلسي يطرحوحني 

أجد إال جواباً واحداً هو أن يستطيع الباحث الناشئ ؟ جييب قائالً: ال دراستهم لألدب العريب إبداعاً ونقداً 
اية املطاف اجلامعي أن جيابه  ة تعين وحده أي نص كتب بالعربية يف مرحلة من مراحل يف  ا تطور أدبنا، وا

أن يكون هذا الباحث قادراً على وعي النص بكّل خمّبآته، مث أن يكون قادراً على استقطار بل استنزاف هذا 
  ه.عطيَ ما ميكن أن يُ  عطينا كلَّ النص ليُ 

ويوضح املقصود من قوله أن يكون الباحث قادرًا على وعي النص بأنه يدخل طبعًا يف مضمون 
على جديدة بقدر اإلمكان، أي قراءة متفتحة وعي النص أن يكون الباحث قادراً على قراءة النص قراءة 
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والنقد العربيني القدميني أن يكون بعد  معطيات النقد احلديث، وهذا يقتضي من الباحث يف األدب
متابعًا لتيارات النقد احلديث، وقد تعمدت تقييد القراءة متكنه من أدوات حبثه العربية منفتح الذهن، 

اجلديدة حبدود اإلمكان ألبعد التعسف الذي يقع فيه بعض الدارسني حني يريدون تقومي مفاهيم نقدنا 
ل يف عنق هذه املفاهيم شاءت أم أبت على الدخو  ديثة، وقسرَ القدمي يف ضوء املذاهب النقدية احل

املتشابكة مع جذور ظواهر احلياة األخرى  عطاء فكري جذوره العميقة الزجاجة، متناسني أن لكل
ها اعتباطًا على نتاج يف زمن ما ويف جمتمع ما لتطبيقِ  ات جاهزةٍ واملعاصرة له، وأن استرياد نظري السابقة

  مع آخر هو مسلك خاسر سلفاً.زمان آخر أو جمت
معي شكري فيصل محلة األقالم إىل اإلحساس العميق مبسؤولية الكلمة، إذ يعد ذلك أمانة  ودعا ا

إىل ثروة خلقية وأن الغذاء الفكري الذي يقدمونه للناس ينبغي له أن يكون غنيًا مستندًا يف أعناقهم، 
م حني يتصدون ملثل هذا العمل الفكري الضخم إمنا يتحكمون يف غذاء  ويسأل: هل يدرك هؤالء أ

اآلالف من الناس، غذائهم الفكري وأن يف أعناقهم أمانة الوفاء هلذه اآلالف، وإيثارها بكل خري مفيد ؟ 
أهًال  أيفكرون يف مدى ما جيب أن يتسلحوا به من غىن ثقايف وزاد فكري وثروة خلقية تتيح هلم أن يكونوا

  ؟ةحلمل هذه األمانة الثقيل
م فيقول:  يّساقط يف أمساعنا «وكثرياً ما كان يتأمل من احنراف محلة األقالم عن املسؤولية املنوطة 

  ».الكثري من احنرافات بعض محلة األقالم من أمانة القلم الذي أقسم اهللا به
يف  الوفاء، فقد كان قدوة ومثاالً  عّزز منظومة من القيم يف بناء البشر ويف طليعتها قيمةُ وطاملا 

وفّرت له مستلزمات البحث، ولعمال املطبعة, وتطالعك الوفاء ألساتذته وزمالئه وطالبه وللجامعة اليت 
  .كافة  هذه القيمة يف مؤلفاته

ا حىت لو   العلمية وإسنادُ  ومن القيم اليت عمل على ترسيخها األمانةُ  كانت اآلراء ألصحا
  احلسيين يف حديث عابر كان بيننا. إسحاقر شفاهية، ومجيل قوله: لقفت هذه الفكرة من الدكتو 

  في الجمع بين األصالة والمعاصرة -ثانياً 
دعت هذه الكوكبة املتخّرية إىل اجلمع بني األصالة واملعاصرة يف إصالح األمة واالرتقاء بواقعها 

ا ال تقف عليه وحده، وسبيل اإلصالح يتجلى يف الر  ا، وإذا كانت تعتز بالرتاث فإ بط بني والنهوض 
عناه األصيل ألن هذا االستمرار بينهما هو الذي يعطي وجودنا اإلنساين ال مالرتاث واحلاضر الواقع، 
هلا قدرة أخرى على جتاوز كل عقبة من  ال تعدِ  يهبه كذلك وفوق ذلك قدرةً  املتميز فحسب، بل إنه

ا نباتات سامة على حّد تعبري هذه  معي شكري فيصل.العقبات اليت تنتشر على طريقنا وكأ   ا
إن معرفتنا باملاضي هي اليت متكن لنفوسنا يف نفوسنا، وإال «ويؤكد هذا التوجه يف كتاباته قائًال: 

أنفسنا فال جندها، وأن  لَّ ضَ فليس هناك منو يف حياة الفرد ويف حياة اجلماعة أشنع من هذا الضالل، أن نَ 
من خالل هذه الصورة املشوهة اليت تزرع يف أذهاننا وقلوبنا ها فال نقع عليها، أو ال نقع عليها إال دَ شُ نْ نَـ 
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منه، ويف طباعنا هذه  رَ هلذا التاريخ، ويف أفئدتنا هذا النفو  ق يف تذوقنا هذه املرارةَ ه أن خنلُ زرعًا هدفُ 
 جودٌ قدمي نستمد منه، وال و  لنا ال وجودٌ  منه، حىت ال يكونَ  هذا التنافرَ  له، ويف وجودنا احلاضرِ  الكراهيةَ 

هذه الدوافع واحلوافز اليت البد  جديد نطمئن له، وال وجود مستقبل نتطلع إليه، وحىت ال يكون لنا مثلُ 
  منها يف حياة الشعوب، كما أنه البد منها يف حياة األفراد.

وإحياء الرتاث والنظرة إىل ذلك هو املعىن الكبري الذي قصد إليه فيصل حني حتّدث عن الرتاث 
  من خالل هذا الرتاث. األصالةِ  نشدانِ هذا الرتاث، و 

لة عن إننا ال نريد الرتاث ال مشغ«ويبّني كيف تكون النظرة إىل الرتاث يف حياتنا املعاصرة فيقول: 
تكون التغذية مفيدة،  جلذور هذا احلاضر وتغذية له قدر ما احلاضر وال ملهاة عنه، ولكننا نريده فهماً 

ه ال تأكيدًا هلذه الشبهات، ونريده معاونة على رسم املستقبل، نرمسه ونريده نفيًا للشبهات اليت حتيط ب
يدية أو رياح حارة من هنا وهناك. جل رياحٌ  حنن وال يرسم لنا، وحنمي براعمه قبل أن تقتل هذه الرباعمَ 

خلفية  ف، ولكنه وجود من الوجود، ونقاطخرُ من الزُّ  فةً رَ خْ إن اهتمامنا بالرتاث ليس زينة من الزينة، وال زَ 
  ».للوجود والتقدم

معي شكري فيصل ترمي إىل تبيان جوانب من تراث األمة  ويف ضوء هذا التوجه كانت جهود ا
تمعات وقد جتلى ذلك يف املؤلفات اليت خّلفها وراءه متمثلة يف: ي واألديب يف ماضيها،  العربية اللغو ا

ا، تطورها  ا، مقوما حركة الفتح اإلسالمي يف القرن اللغوي واألديب، اإلسالمية يف القرن األول: نشأ
تطور الغزل بني اجلاهلية واإلسالم من امرئ القيس إىل ابن أيب األول، أبو العتاهية أشعاره وأخباره، 

ربيعة، مناهج الدراسة األدبية، حتقيق ديوان النابغة الذبياين، حتقيق تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، 
  يدة العصر للعماد األصفهاين.حتقيق خريدة القصر وجر 

من مثل أما مقاالته املنشورة يف الدوريات فقد عاجل فيها موضوعات جتمع بني األصالة واملعاصرة 
ثغور على اخلريطة ، كليات اآلداب يف الوطن العريب بني األصالة والتبعية، األصالة والتجديد يف املقال األديب«

لعريب، مشكلة اللغة العربية يف األدب املعاصر، حنو حضارة عربية جديدة، اللغوية، العرب املعاصرون والتاريخ ا
  التطور االجتماعي والتطور اللغوي.

ويف الكتب املدرسية اليت ألفها حنا هذا املنحى يف اجلمع بني األصالة واملعاصرة كما جتّلى ذلك يف  
يث، وكذلك األمر يف كتاب حيث يشتمل على نصوص أدبية من القدمي واحلد» الفنون األدبية«كتاب 

  ».نصوص األدب«
معي الطرابلسي على نقد الشعر عند العرب حىت القرن  ويف إطاللته على تراث األمة وقف ا

املتبع فيها هو منهج حفري ومنمذج على  اخلامس للهجرة، وأجنز دراسة تارخيية ونظرية مفاهيمية، واملنهجُ 
بلميلح، وقد أشار إىل أن من  إدريس العربية الدكتور املغريب حّد تعبري مرتجم الدراسة من الفرنسية إىل

بني األهداف اليت دفعته إىل نقل هذه الدراسة إىل العربية هو تعريف القارئ العريب إىل النقد العريب 
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يف القدمي يف حال تعايشه املتوازن مع النقد العريب وتفتحه على بعض املفاهيم النقدية والبالغية املتداولة 
  وربا يف إطار اجلمع بني األصالة واملعاصرة.أ

كما وقف يف إطاللته على تراث ماضي أمته على تأليف نظرة تارخيية يف حركة التأليف عند 
العرب يف اللغة واألدب والتاريخ واجلغرافيا حىت فجر النهضة احلديثة، ورمى من خالل تأليفه إىل تكوين 

الفكري عند العرب من جهة وإىل داللة الطالب اجلامعي  عن بعض نواحي النشاطفكرة واضحة وموجزة 
  على املراجع واملصادر اهلامة اليت هو حباجة إليها الستكمال أدوات حبثه.

ومل يقتصر عمله على التأليف، وإمنا عمل على حتقيق خمطوطيت زجر النابح ورسالة الصاهل 
وألف حماضرات يف موضوعات فران أيضاً، كما عمل على حتليل رسالة الغوالشاحج أليب العالء املعري،  

الشام والفكرة  متعددة منها: تأمالت وذكريات يف حرم املسجد اجلامع يف قرطبة أو ابن قتيبة، وشعراءُ 
احلماسة والعروبة يف بالد الشام قبل إعالن  العربية خالل النصف األول من القرن العشرين، وشعرُ 

احلرب العاملية  ن الدستور وخلع السلطان عبد احلميد، وإعالنُ ، وبني إعال١٩٠٨الدستور العثماين عام 
 العربية اليت قادها الشريف حسني، ومعركةُ  ، والثورةُ ١٩١٦السادس من أيار عام  األوىل، وشهداءُ 
   .١٩٢٥السورية ضّد االستعمار الفرنسي عام  اليأس اليت أعقبتها، والثورةُ  ميسلون، وفرتةُ 

معي سليم اجلندي غرسُ ومن األمور اإلصالحية ال الثقة يف النفوس، وتعزيز اهلوية  يت دعا إليها ا
يد لألمة، وتعرف أفكار علمائها ومفكريها من جهة واالنفتاح على  الوطنية والقومية بإحياء املاضي ا

فها هو ذا يسّلط األضواء على نتاجات عدد من أدباء األمة الواقع واجتاهات العصر من جهة أخرى، 
بن أيب طالب وعبد اهللا بن املقفع، وأبو العالء املعري. اعصورها املاضية ومنهم: امرؤ القيس، وعلي يف 

ومثة مؤلفات غري مطبوعة خّلفها وراءه وقد تناول فيها كوكبة من أدباء األمة منهم: ابن الرومي، ابن 
برد، جرير اجلاحظ، احلطيئة، زيدون، ابن العميد، أبو متام، أبو نواس، أبو العتاهية، األعشى، بشار بن 

حسان بن ثابت، اخلنساء، زهري بن أيب سلمى، عمر بن أيب ربيعة، لبيد العامري، النابغة الذبياين، 
   املتنيب، احلريري، وشوقي يف العصر احلديث.

معي عبد الوهاب حومد فقد ركَّ  ز يف نتاجه على اجلوانب القانونية املعاصرة مع إميانه أما ا
عليه تبيان الثقافة القانونية القانوين حّتمت ني األصالة واملعاصرة، إال أن طبيعة اختصاصه باجلمع ب

املعاصرة، فأّلف جمموعة من الكتب يف ميدان اختصاصه، ومن الكتب املؤلفة: اإلجرام السياسي، املوجز 
اكمات اجلزائية، املفصل دراسات معمقة يف الفقه اجلنائي املقارن، أصول احمليف املسطرة اجلنائية املغربية، 

  الكوييت.يف شرح قانون العقوبات، اإلجرام السياسي يف التشريع املقارن، الوسيط يف شرح القانون اجلزائي 
وكانت احملاضرات اليت ألقاها يف املنتديات تنضوي حتت هذا التوجه القانوين، ومن هذه 

ات: مكافحة اجلرمية، نظرية السببية يف الفقه اجلنائي، سر املهنة، التحوالت املعاصرة يف الفكر احملاضر 
اجلزائي، اللجوء السياسي، تطور الفكر القانوين يف موضوع املسؤولية اجلنائية الدولية، نظرات معاصرة 
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  على عوامل اإلجرام.
  في اإلصالح اللغوي -ثالثاً 

معي اجلندي يف تصحأسهم  يح لغة الدواوين، فعمل على تنقية اللغة من العجمة والركاكة، ا
فكان حريصًا أميا حرص على الفصاحة والبالغة، ورأى أن إحياء اللغة يكون على قاعدة توزيع األعمال 

عما حيتاج إليه يف  والتاجرُ الطبيب عن أمساء العلل واألمراض، يف ضوء اختصاصات الباحثني، فينقب 
والعامل واملؤلف والشاعر والكاتب عما يفتقر إليه كل منهم، ولو خيتص حبرفته، عما  جتارته، والصانع

االت لنهضت اللغة يف وقت قصري إىل  حرص كل قطاع على توفري املصطلحات يف كل جمال من هذه ا
  مصاف اللغات احلية:

ئر الدولة ويف القضاء يف املدارس ودوا تمدَ عْ لنشر اللغة الفصيحة أن تُـ ومن األمور اليت دعا إليها 
ل على الشهادة والدفاع يف احملاكم ويف الصحف والتمثيل واألندية واجلمعيات، وأن تعد شرطًا للحصو 

الثانوية، والتعيني يف وظائف الدولة، إذ ال حيصل على الشهادة الثانوية وال يوظف يف دوائر الدولة من مل 
  .حيصل على درجة النجاح واجلدارة يف لغته العربية

ال  إصالح الفاسد يف لغة «وأسهم يف تصحيح األغالط اللغوية، ومن مؤلفاته يف هذا ا
، وجتدر اإلشارة إىل أن مثة كتابًا يف لغة اجلرائد للشيخ إبراهيم اليازجي، وقد عمل اجلندي على »اجلرائد

 ،بن هارون أليب عثمان سعيد» معاين الشعر«يف تصحيح كتاب تصحيح ما ورد فيه، وأسهم مع آخرين 
  لغته. وضبطِ 

وإذا كنا حاليًا يف جلنة التمكني للغة العربية ندعو إىل أن يكون النجاح يف اختبارات اللغة العربية 
شرطًا للتعيني يف وظائف الدولة إىل جانب املعلوماتية واللغة األجنبية فإن اجلندي كان قد دعا إىل شرط 

  ضي.النجاح يف العربية منذ عشرينيات القرن املا
معي شكري فيصل فقد رأى أن البحث يف حاضر اللغة العربية أو يف ماضيها أو يف  أما ا

ث متكامل اجلوانب، إذ يرى أن اهتمامنا باملاضي منها هو نوع من املعرفة ومن إمنا هو حب مستقبلها
ا حىت تظل طريقًا إىل النمو ومن تتبع السرية و  من مراقبة التطور. اإلحياء ومن رعاية اجلذور واالهتمام 

وإن اهتمامنا حباضرنا هو اهتمام بالواقع الذي حنيا فيه ومعاناة كاملة ألشيائه. ومترس باألمساء واملسميات 
ا األقدار على هذا اجليل منذ دفعت به إىل صميم احلضارة املعاصرة  وض باألمانة الصعبة اليت ألقت  و

  دون مشاركة منه فيها.
بل هو استكمال هلذا االهتمام باملاضي واحلاضر ألن إمياننا مبستقبلها هو وإن اهتمامنا باملستق

أن تستوعب هذين اجلانبني الرئيسني من جزء من عقيدتنا، ولعله أن يكون أصل األجزاء، فلغتنا جيب 
حياتنا االجتماعية من طرف وأفكارنا وتطلعاتنا ومثلنا وتنظيم هذه األفكار وصياغة  أن تستوعبَ  حياتنا:

ذه التطلعات، وحتقيق هذه املثل من طرف آخر. وهلذا يبدو احلديث من جانب ما عن ماضي هذه ه



٧ 
 

اللغة أو حاضرها أو مستقبلها حديثًا متكامًال يقود بعضه إىل بعض، بل لعله يقود إىل شيء كثري من 
 والفرعُ  اجلذر الضارب يف أعماق األرض ليس بعيدًا عن الثمرة اليت تتدىل من الغصن،التداخل. إن 

املنبثق عن الساق هو ساق أخرى، وبني ماضي اللغة وحاضرها ومستقبلها مثل ما بني اجلذور وبني 
  الثمرة من صالت القرىب والنسب.

معي عبد الوهاب حومد أن لغتنا العربية كانت وما تزال عسرية على األجانب، وعلينا حنن  ورأى ا
والصرفية واإلمالئية، ووجد أن العلة الكربى تكمن يف اجلمود الذي  أبناء العربية أيضاً خاصة قواعدها النحوية

وأجرى مقارنة بني اجلمود يف اللغة ، ضرب مقّومات حياتنا الفكرية يف مجيع جوانبها منذ أكثر من ألف عام
ار  سدل ستغلق يف جمال الفقه منذ القرن الرابع اهلجري، وأُ فرأى أن باب االجتهاد قد أُ واجلمود يف الفقه، 

ًا لنصوص قدمية كانت يف زمن تأليفها آيات يف فأصبحت الدراسات اإلسالمية شروحكثيف على العقل، 
جديدة كما تقتضي  قرؤها قراءةتإال أن الزمن ختطاها، فأصبحت يف حاجة إىل عقول متفتحة الروعة والدقة، 

ته مدرسة البصرة من قواعد سنن النشوء والتطور، وكذلك جتمدت الدراسات النحوية والصرفية على ما قرر 
ه، وال حيتاج تأثرت أبعد ما يكون التأثر بالفلسفة واملنطق وعلم الكالم، وبذلك دخل يف النحو ما ليس من

  ول والعلل الثواين والثالث.إليه كالعامل واملعم
ومع مرور األيام أصبح النحو علمًا من العلوم، وأصبحت اللغة أسرية قيوده وقواعده، كما أصبح 

ا وسيلة لنقل األفكار وحسن صوغها.غ   اية يسعى إليها، مع أ
ويف ضوء هذه الرؤية دعا إىل تبسيط قواعد النحو وتسهيل مفاتيح الصرف، واالتفاق على قواعد  
كتابة موحدة لإلمالء، وهي الصعوبات املزمنة اليت يشتكي منها كثريون من أبناء األمة العربية، وال يربئ 

  .نفسه من هذه الشكوى
من أمثال ثعلب وأيب عثمان وأثىن على املوجزات واملختصرات اليت وضعها بعض اللغويني القدامى 

بن جين وأيب جعفر النحاس النحوي وابن مضاء القرطيب، كما أثىن على اللغويني املعاصرين الذين عملوا 
لفلسفية وأصول علم من التفصيالت والنظرات امناهجها من كثري  على تبسيط القواعد النحوية وختليصِ 

  الكالم من أمثال إبراهيم مصطفى، وأمحد عبد الستار اجلواري، ومصطفى جواد، وشوقي ضيف.
ولكن ال يصح أبدًا أن «وإذا كان الدكتور حومد يدعو إىل إصالح النحو فإنه يستدرك قائًال: 

نوان كرامتنا ووعاء يفهم من تأييدنا لدعوات اإلصالح أننا نريد املساس بلغة اآلباء اليت أصبحت ع
ثقافتنا وحضارتنا واألمانة اليت ائتمننا عليها تارخينا وقوميتنا، ألننا إمنا نريد إصالحًا حيقق للعربية سبل 
ا وسهولة التمكن من قواعدها حنوًا وصرفًا واشتقاقًا وإمالء، ومن  التقدم، ويذلل ألبنائها أسباب استيعا

  .»منطلق احلفاظ على الرتاث ويف إطاره
يتمسك بالشعر املوزون املقفى، ويف ضوء دعوته إىل إصالح اللغة حنوًا وصرفًا وإمالء واشتقاقًا 

ويعلن عدم حمبته للشعر احلديث الذي ال يلتزم بالوزن والقافية، كما يعلن حمبته للمعاين احلديثة إذا كانت 
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، ويف أحسن األحوال هو ليس بشعر» الشعر احلديث«يف قصيدة موزونة ومقفاة، ويرى أن ما يسمونه 
  نثر ال خيتلف عن أي نثر إال إذا كان االختالف يف املوضوع.

  في اعتماد المنهج الشمولي والنظرة المتكاملة في معالجة القضايا - رابعاً 
مل تكن نظرة أغلب جممعيينا من هذه الكوكبة املتخّرية جزئية مبتسرة يف معاجلة القضايا، إمنا كانت 

معي الدكتور شكري فيصل على ملة، نظرة مشولية متكا ففي معاجلة مناهج الدراسة األدبية مل يقف ا
دراسة أدبنا العريب وفق العصور وحدها، وال وفق الفنون وحدها، وال وفق األقاليم وحدها، وإمنا اعتمد 

  هذه املناهج كافًة يف إطار من الوحدة والتكامل.
لنقد احلديث واإلفادة بني الدراسات اإلنسانية األخرى ودعا أيضًا إىل الربط بني النقد القدمي وا

مثل علم النفس وعلم االجتماع، والنظر إىل األدب العريب من خالل حركة الفكر والفلسفة واالهتمام 
لعربية يف إطار من التكامل، كما دعا إىل التكامل بني كليات اآلداب وكليات العلوم، على بعلوم اللغة ا

ما منطان من الد واحدة متكاملة يدور فيها راسة والبحث ليسا متناقضني أو متعارضني، وإمنا مها حلقة أ
ضة.  اً حسًا ووجداناً، واقعًا وذاتاً الوجود اإلنساين عقًال وروح ما معًا وجود مفروض يف كل حركة أو  إ

ية اآلخذة وعلى قدر ما يشتد سلطان العلم وتقوى احلاجة إليه، وتشرئب حنوه أعناق الشعوب النام
بالنمو على قدر ما يكون من حاجة هذه الشعوب إىل الدراسة اإلنسانية إدراكاً للحقائق الكربى اخلالدة 

ا األفراد على حّد سواء. ا البشرية، واليت يهتدي  تدي    اليت 
ل: وطاملا دعا إىل التكامل والتنسيق بني اجلهات املعنية بالنهوض باللغة العربية، فها هو ذا يقو  

إننا يف مراحل التعليم نرعى تعليم العربية ونتعهدها، ونسهر عليها، وجنهد يف أن نطابق بينها وبني «
ها وماليني املعلمني واملدرسني واألساتذة تنقض نقضًا يف األلسنة، ولكن جهود وزارات الرتبية كلِّ 

وقد حتللت من كثري من آخر،  حينًا واإلذاعات املسموعة واملرئية حيناً املؤسسات األخرى مثل الصحافة 
عمل املعلم وتنقضه، ويبدو دائمًا هذا املشهد املبكي: وزارات الرتبية متأل القربة  ضوابط العربية، وتناقضُ 

من فوق، ومؤسسات أخرى حتدث يف هذه القربة ما استطاعت من ثقوب. أولئك يبنون السفينة أو 
العريب  دُ هْ جيدوا من يأخذ على أيديهم، ويعود اجلُ ن أن حياولون بناءها، وهؤالء خيرقون أطرافًا منها دو 

الضائع على حنو ما يبدو يف كثري من الساحات األخرى حقيقة ماثلة، ويوشك أن ينتهي املرء إىل أن  
مما يقوله املسرح إمنا هو نقيض الذي كثريًا مما تقوله الصحافة، وكثريًا مما تذيعه اإلذاعة، وكثرة فاحشة 

  ».تقيمه املدرسة
معي عبد الوهاب حومد فقد أّيد زميله فيصل يف دراسته اجلادة عن مناهج الدراسة األدبية  أما ا
ونبذه النظرية اإلقليمية يف دراسة أدبنا العريب وفق التقسيمات اإلقليمية، وما كان هذا التأييد إال انطالقاً 

ولألمانة أنا عّلمت «عريب، وها هو ذا يقول: من إميانه بوحدة الثقافة العربية ونظرته القومية إىل األدب ال
ولكن الوراثة،  تين لفرتة طويلة نظريةُ ية يف حركة اإلجرام بعد أن استهو طوال حيايت أمهية البيئة اإلقليم
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تتحس بالواقع دون  من روح شاعريةٍ  شتان بني االحنراف من البيئة الفاسدة وبني حركة إبداع منطلقةٍ 
  ».واء العليا اليت هي مواطن الوحي واإلهلامشك، ولكنها حتوم يف األج

، ومنطلقها قاعدة مادية Taine سيويبّني أن النظرية اإلقليمية تعود يف جذورها األدبية إىل الفرن
ذه احلتمية املتزمتة  هي أن لكل واقعة سبباً، ولكل نتيجة مقدمة، ولكن إذا صح تفسري القوانني املادية 

وعواطف وإهلامات تتمرد على كل القيود والقوالب املادية، ويتابع  وأخيلة زعَ فإن يف احلياة األدبية نوا
ز نظرية نفسية يف تعليل اإلجرام إىل جانب نظرية البيئة اليت يرفع لواَءها عالياً و يف إمياننا جند بر «قائًال: 

ن الصدمة العرب نشعر بشيء م األستاذ األمريكي سزر الند، وحنن الذين نشأنا على اإلميان بوحدة
  ».تعاض حني يراد أن يفرض على مشاعرنا مفهوم إقليمي ال ميكن أن تستسيغه نفوسناواالم

  في أسباب التخلف وسبل النهوض - خامساً 
معي شكري فيصل موضوع النهضة العربية يف مقال له عنوانه  حضارة عربية «عندما عاجل ا

مسافة هذا اخللف بيننا وبني احلضارة املعاصرة،  حني ننظر إىل أقطارنا العربية ترّوعين«يقول: » جديدة
وأقسى ما يرّوعنا أننا ال نصنع احلضارة، وإمنا حنن نستهلك احلضارة اليت يصنعها اآلخرون، لذلك جيب 
علينا أن حنقق هدفني متكاملني: اللحاق بركب احلضارة، واإلسهام يف قيادة هذا الركب، وقد كان لنا 

  يظل الوطن العريب خارج دائرة اإلسهام احلضاري؟فلماذا ماض حضاري متميز، 
هولة، قوى أعداء اإلنسانية الذين  ويرى أن أسباب ختلفنا حنن العرب يرجع إىل هذه القوى غري ا
يؤمنون بالتمايز، ويضعون الشعوب طبقات، أولئك أكلة حلوم البشر الذين خيتلسون ثروات هذه 

ا.   الشعوب وجيهضون ثورا
ومد فيتساَءل قائًال: أليست لنا مسؤولية مباشرة وضخمة يف ختلفنا؟ وجييب: إننا أما الدكتور ح

نشهد اليوم ميالد عمالق ضخم يف أوربا اليت تناست دوهلا أحقادها القدمية والدماء اليت سفحت بغزارة 
بان يف ساحات احلروب قُروناً طويلة، واندجمت يف جمموعة اقتصادية كربى، وهي تعمل جاهدة على الذو 

  ».كاملبهوت الذي ال يتعظ وال يستوعبيف كيان سياسي مدهش، ومع ذلك فنحن ننظر  
ويقينًا لو أن اهللا مّد يف عمر الدكتور «ويؤكد رأيه بقوة بعد اجتياح العراق للكويت إذ يقول: 

ا اجتياح العراق  ١٩٩١و ١٩٩٠شكري وعاش أحداث  املبكية على الساحة العربية (ويقصد 
  ».ن أدخل تعديًال جذرياً يف تفكريه القومي ويف حتديد املسؤولية عن أسباب ختلفناللكويت) لكا

العراق على  ليف احتال -وأقول حالياً: وماذا عسامها أن يقوال رمحهما اهللا لو مّد اهللا يف عمريهما
سرائيلي ؟ ويف تقسيم السودان، ويف العدوان اإل٢٠٠٣يد القوات األمريكية والقوى املتحالفة معها عام 

ومباركة بعض األشقاء العرب له؟ ويف متزيق األمة العربية فيما أطلق عليه الربيع  ٢٠٠٦على لبنان عام 
م وقومهم لتدمري بعض  العريب حيث استعان نفر من احلكام العرب بالقوات األجنبية ضّد أبناء جلد

حدث يف ليبيا وسورية واليمن الدول العربية، وتفتيت بناها، وحتطيم جيوشها، وتدمري مرافقها كما 
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ومصر...اخل، أليس ذلك عائداً إىل احنسار املد القومي؟ وغياب التضامن العريب؟ وإضعاف روح املقاومة 
السّم والرحيق و يف نفوس أبناء األمة، وفقدان بوصلة األمة حىت باتت ال تفّرق بني الصديق والعدو 

ا بيديها، وختّلف عشرين مليوناً من مليار دوال ٨٠٠واألصيل والزائف؟ فإذا هي تنفق  ر على ختريب بيو
  العاطلني عن العمل؟ وكان الرابح الوحيد العدو اإلسرائيلي ويا لألسف!

  أيها المنتدون الكرام:
ذه املناسبة إىل  إننا نقيم هذه الندوة مبناسبة االحتفال باليوم العاملي للغة العربية، وأود أن أشري 

كان ليكون من األمم املتحدة إال بفضل الوقفة التضامنية يف حرب تشرين التحريرية أن هذا االحتفال ما  
  ، وهو العام الذي اعتمدت فيه األمم املتحدة العربية بني اللغات الست املعتمدة فيها.١٩٧٣عام 

إن لغتنا اليوم أيتها األخوات، أيها األخوة تواجه حتديات على الصعيد العاملي وعلى الصعيد 
لي. شبابنا وشاباتنا نأوا ونأين بسلوكهم وسلوكهن عن اللغة األم العربية الفصيحة، وطاملا مسعنا من الداخ

  .ça vaكيفك سافا   Hiيقول: هاي 
ُسئلت إحدى الشابات اللبنانيات يف كندا: ماذا تقولون يف اللغة العربية مقابل كلمة (سنك يو) 

  مرسي. اإلجنليزية، فقالت هلا الشابة اللبنانية: نقول
إننا أمام هجني لغوي وكتابة بالعربتيين واستبعاد للحروف العربية، ومناسبة االحتفال باليوم العاملي 
للغة العربية ينصب هذا العام على حروف العربية مسات ومجاليات؛ وهذا ما سيكون عنوان احملاضرة اليت 

مع يوم األربعاء القادم الصديق األستاذ الدكتور   حممود الربداوي. وشكراً. سيلقيها يف ا


