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  صالحيَّةاألفكار النهضوية واإل
  عند المجمعي األمير مصطفى الشهابي

  د. ممدوح خسارة
  

النهضــوية هــي تلــك الــيت كانــت منبهــًة مما تعنيه النهضة القياُم مــن ُقعــود، والطاقــة والقــّوة، فاألفكــار         
ملختلفــة، وممــا يعنيــه اإلصــالح لألمَّة لتقــف علــى رجَلْيهــا بعــد طــول قُعــود وَكَســل وصــوًال إىل القــوَّة بُصــورها ا

فاألفكار اإلصالحيَّة هي تلك اليت تَصحِّح ما َفَسد من واقع أو سلوك أو عادات ما كان َفَسد، تصحيح 
  أو ممارسات.

وإذا كــان كثــري مــن النــاس يعرفــون أعضــاء جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق علمــاَء رابطــوا علــى اجلبهــة 
وداً وهـــو خنـــدق اللغـــة، فـــإن قلـــيالً مـــن النـــاس َمـــن يتبـــنيَّ اجلبهـــة خنادقهـــا وآخرهـــا صـــمالثقافيـــة ويف أخطـــر 

هــولني كــانوا يكــافحون علــى خطوطهــا وهــي   األخــرى الــيت جبهــة التنــوير والتثــوير الــيت كــانوا مــن جنودهــا ا
  على ما قدَّموه فيها من بالء يُْذكر فُيشكر. ،غالباً 

معـــي مصـــطفى الشـــهايب فـــإن  ٌد فيهـــا بِّـــع لســـريته وآثـــاره ومواقفـــه واجـــتَ املتوبالقيـــاس إىل األمـــري ا
ا أن تأخذ بيد أبناء األمة لينهضوا، وتنُفذ إىل عقوهلم وضــمائرهم  جمموعة من األفكار والقيم اليت من شأ

  لَيْصُلحوا وُيْصِلحوا.
اً وممارسة يف شخصيَّة صالحية اليت جتسَّدت مواقَف وسلوكومن أظهر هذه األفكار النهضوية اإل

  ما يلي:مبحوثنا 
  :الّدعوة القومية والوطنية )١
آمل الشــهايب أن يقــرأ ويتــابع مــا كــان يـُْنَشــر يف الصــحافة الرتكيَّــة يف عهــد حكــم (االحتــاد والرتقــّي) مــن      

ازدراء للجـــنس العـــريب الـــذي كـــان مكوِّنـــاً أساســـيَّاً مـــن مكوِّنـــات خالفـــة إســـالمية دالـــت إىل دولـــٍة عنصـــرية 
) م عندما دخلها جيش االحتاد والرتقِّــي ... ومــا  ١٩٠٨اً يف اسطنبول سنة (كنت تلميذ"طورانية، يقول: 

، وعـــن شـــتم العـــرب، وعـــن الـــدعوة إىل تطهـــري  كفَّـــت اجلرائـــد قـــط عـــن اإلشـــادة بأجمـــاد طـــوران والطـــورانينيِّ
ز اللسان الرتكي من األلفاظ العربية، وعن رفع أمساء اخللفاء الراشــدين مــن املســاجد واســتبدال أمســاء جنكيــ

ــاخــان  م  رك تلــك العدائيــة ألمَّتــه مشــاعر القوميــة . وكــان مــن الطبيعــي أن حتــ)١("وهوالكــو وتيمــور وأضــرا
الــدعوة القوميــة مــا كــان الحظــه يف أثنــاء دراســته يف فرنســا  ولعّل األمــر اآلخــر الــذي دفعــه لتبــينِّ . فيه العربية

ا، ويــدَّعون من أن كثرياً من مفكري الغرب يدعون إىل قو  م )١٩١٤ – ١٩١١( م ويـُْعلــون مــن شــأ ميــا
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 –)، والفرنســـي (غوبينــــو ١٨١٤ –قهـــا علـــى ســـائر العــــروق واألجنـــاس، كالفيلســـوف األملــــاين (فختـــه تفوُّ 
ــاض أوروبــا و  .)١()١٨٦٢ توحيــدها، فلمــا ال تكــون  فــإذا كانــت الفكــرة القوميــة أهــم عامــل مــن عوامــل إ

  نه العريب؟كذلك يف وط
  ربية طريقاً لالستقالل والتقدُّم.فكرة القومية العهلذا وذاك آمن الشهايب ب

ــا كانــت دعــوة  يف هذه الدعوة القومية عنده وعند الكثري من أبناء جيلــهولكن ما يلفت النظر  أ
ا، ومل تكــن دعــوةَ حتريرية عادلــة خُ  ــا مل تقــم علــى عامــل اعنصــريَّة َعَصــبيَّة ُلقيــة بــذا يّــز جلــنس املتح، ذلــك أ

مــن اخلطــأ الظــنَّ بــأن "القوميــات األوربيــة. ولــذا نــراه يؤكــد دائمــاً أن ه، كمــا ذهــب ُدعــاة املتعــايل علــى غــري 
القوميــة العربيــة ظلــٌم أو مشاَكَســة لغريهــا مــن القوميــات، فالقوميــة ال تكــون ظاملــة إال عنــد األقــوام الــيت هلــا 

ة عادلــة قيــدة إنســانيإال عدوٌل استعمارية غامشة، أما عند غريهم من األقوام [كالعرب] فالقوميــة ال تكــون 
  .)٢("جعل تلك األقليات حترتم حقوقهاها على حترص على حقوق األقليات السائرة حرصَ 

ريب وغــري العــريب مــن  والعــ ،القوميــة العربيــة عنــده هــي الــيت تضــمُّ جناحيهــا علــى املســلم واملســيحي
ألن أصـــحاب العقيـــدة "، أو أمـــازيغي، مـــا دام يـــتكلم العربيـــة ويرغـــب بـــأن يكـــون عربيـــاً  يّ كـــردّي أو قبطـــ

ل كانــت اللغــة العربيــة هــي الــركن األو ، وإذا  )٣("ن العروبة علــى مبــدأ العنصــر الضــيِّقيـَْبنو القومية الراسخة ال 
ويشــيد مبــا تركــه أبنــاء  يف قوميته فإن الرتاث احلضــاري والثقــايف املشــرتك هــو الــركن الثــاين فيهــا، لــذا نــراه يعتــزّ 

وآثــار البــرتاء وتــدمر واألهرامــات،  ،رب والــيمنوســدود مــأ ،أس مشــراكأجبدية ر   وسكان اجلزيرة العربية كلهم،
  .)٤(أكثر من اعتزازه باالنتصارات العسكرية

والشــــهايب يــــدفع عــــن قوميتــــه دعــــاوى مناهضــــيها مــــن إســــالمّيني كــــانوا يــــرون فيهــــا دعــــوة تغريبيــــة 
يحيِّني كانوا يرون فيهــا دعــوًة دينيــة مسيحية ضد اخلالفة العثمانية مغلَّفة باإلسالم، وضد مقاوميها من مس

، وضد معارضيها من األمميِّني الذين كانوا يرون فيها دعوة رأمسالية استعمارية ُمَقنَّعة إسالميَّة مموَّهة بالعروبة
  .)٥(بالتحرريّة والوطنية والتقدُّميَّة

الوطنيــــة هـــــي  القوميــــة العربيــــة عنــــد الشــــهايب ال تقفــــز فـــــوق الــــدعوة الوطنيــــة وال تناقضــــها، بــــلو 
مهـــوم الثـــورات . كـــان حيمـــل َصـــْني  ال ميكـــن أن حيـــب رهطـــه اَألقْ منطلُقهـــا، فالـــذي ال حيـــب رهطـــه اَألْدنـَـــْني 

ه: ْيــالوطنيــة يف كــل بلــد عــريب، يــدعو إليهــا ويــدعمها بلســانه وقـََلمــه، إذ وقــف علــى القوميــة والوطنيــة كتابَـ 
  .)٦(و يقع يف جزأينحماضرات يف القومية العربية، وحماضرات يف االستعمار وه

  اإلحياء اللغوي والثقافي: )٢
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ال نبــــالغ إذا قلنــــا بــــأن الــــدعوة إىل اإلحيــــاء اللغــــوي والثقــــايف الــــيت اخنــــرط فيهــــا الشــــهايب مناضــــًال 
مــع خــرية أبنــاء  - عملــه ى هــذا يف كار النهضــوية اإلصــالحية. وقــد تبــدَّ مكافحاً كانت على قمة األف

افتتــاح املــدارس وإنشــاء "التعليمية الــيت كــان مــن أهــم أهــدافها: على إنشاء اجلمعيات اخلريية  –عصره 
. وتلــك اجلمعيــات  )١("سيما الكتب املدرسية باللغــة العربيــةتطبع الكتب، وتنهض باملعارف وال مطبعة

ــا . ومتــارس تــدريس العلــوم العصــرية باللغــة )٢(كانت تدعو إىل تعلــيم التــاريخ العــريب واللغــة العربيــة وآدا
  ئدة يف تعريب العلوم والتعليم.العربية، را

ولكي نقدِّر دعوة اإلحيــاء اللغــوي حــّق قــدرها، وجــب أن نــذكِّر أن ذلــك اإلحيــاء كــان جرميــة يف 
عهــد األتــراك الــذين كــانوا يفرضــون الرتكيــة لغــة تعلــيم وتــدريس، وحيــاربون تعلــيم العربيــة، حــىت إن أحــد 

ًة يف جملــس النــواب عتــرب ن تكــون اللغــة العربيــة مأ") كــان: ١٩١٣قرارات املؤمتر العــريب يف بــاريس ســنة (
لس كــون اللغــة العربيــة لغــة رمسيــة يف الواليــات العربيــة ، ورمبــا كــان إنشــاء )٣("العثماين، وأن يقرِّر هذا ا

الـــيت ُوقِّعـــت بـــني وفـــد املـــؤمتر مدرســـة ثانويـــة عربيـــة يف دمشـــق وبـــريوت املكســـب الوحيـــد مـــن االتفاقيـــة 
. ولعل بعض احلاضرين معنا يعرف من أبيه أو العريب اآلنف الذكر وا ملركز العام جلمعية االحتاد والرتقيِّ

ه أن تـــدريس اللغـــة العربيـــة كـــان باللغـــة الرتكيـــة يف ذلـــك العهـــد. فـــال غـــرو واحلالـــة هـــذه أن يكـــون جـــدِّ 
معــي الشــيخ طــاهر اجلزائــري مــاإلحياء  ن اللغوي الذي عمل له الشهايب وإخوانه ويف املقدمة مــنهم ا

  أَجلِّ األفكار النهضوية العربية.
ــا وحاضــَر، وطــوَّر أســلوبه وَجــوَّد كتابتــه حــىت اختــري عضــواً   أخلــص الشــهايب للغــة العربيــة، كتــب 

ئــــات البحــــوث واملقــــاالت الــــيت نشــــرها يف خمتلــــف م يف جممــــع اللغــــة العربيــــة بدمشــــق فرئيســــاً لــــه، ومــــا
  باإلحياء اللغوي والثقايف العريب. الدوريات العربية املشهورة إال استمراٌر إلميانه

ولعلَّ أهــم مظهــر مــن مظــاهر اإلحيــاء اللغــوي مــا نــذر الشــهايب نفســه لــه، هــو املصــطلح العلمــي  
العريب، وال سيما املصطلحات الزراعية اليت استخلص الكثري منها، من اللغة العربية الفصيحة الرتاثية، 

ــــا، فطاملــــا أمضــــى لياليــــه ُيســــامر معــــاجم اللغــــة العرب يــــة وكتبهــــا إلحيــــاء مــــا ميكــــن مــــن ألفاظهــــا وكلما
فها يف خدمة املصطلح العلمي العريب الذي هو حجر األساس يف تطوير اللغة العربيــة ومواكبتهــا ويوظِّ 

. ومل يقــف جهــَده عنــد املصــطلح، بــل جتــاوزه إىل اإلســهام يف حبــوث اللغــة العربيــة، )٤(للحيــاة املعاصــرة
وحــــىت مقاالتــــه األدبيــــة تصــــحيح اللغــــوي وتطــــوير املعجميــــة العربيــــة. وكــــان لــــه مشــــاركة يف مباحــــث ال

والفلســـفية كانـــت وســـيلته لنشـــر األلفـــاظ الزراعيـــة العربيـــة الصـــحيحة وتروجيهـــا مثـــل كلمـــات: (اللُّبـــىن، 
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 .٥١المصدر السابق:  -  )٤(
 .٨٩المصدر السابق:  -  )٥(
 ).١٩٥٥القاھرة ( –ينظر كتابه (المصطلحات العلمية في العربية في القديم والحديث)   - )١(



 ٤

َُعرِّقــات، املشــهيَّات، الكــأس، التُّــويج...)
غريبــة يســتعملها علــى . ورمبــا عمــد إىل كلمــات )١(الــُبطم، امل
ل ار) للحـــــاجز، و(األكـــــارين) بـــــدْقنـــــب) جلعبـــــة الصـــــياد، و(احلظـــــغـــــرض إشـــــاعتها مثـــــل (املِ غرابتهـــــا ب

  .ويفسرها الفالحني، بدليل أنه كان يشرحها
مــــن مظــــاهر اإلحيــــاء اللغــــوي عنــــده التأســــيس للغــــة علميــــة عربيــــة مرســــلة خاليــــة مــــن التكّلثــــف و 

  والصنعة اللفظية واخليال اجلامح.
  
  

  :ةالنزعة اإلنسانية والتحرُّريَّ  )٣
وما اإلنسان إال جزٌء من الطبيعة، وليس يف مقدوره أن يعمــل لنفســه وحــدها، بــل ال بــد لــه مــن "

العمـــل للجماعـــة البشـــرية أيضـــاً، ألنـــه جـــزء منهـــا، وألنـــه يف حاجـــة إليهـــا ... ومـــا دام لإلنســـان حـــسٌّ 
ملموس ال ســبيل إىل  فحياته متصلة حبياة غريه، وعطُفه على الغري جمرَّداً من األثرة شيءٌ ودماغ وعقل 

يَفســد جمتمعنــا وجترنــا األثــرة اجلاحمــة إىل  نكرانــه ... وإذا جترَّدنــا مــن عاطفــة احلــب واحلنــان فُســْرعان مــا
  )٢("أسوء العواقب.

ــل النزعــة اإلنســانية ويالزمهــا النزعــة التحرُّريَّــة الــيت ترمــي إىل إنصــاف املقهــورين والوقــوف  ومــا يكمِّ
الكرميـــة، ولعلَّـــه كـــان يـــؤمن باملقولـــة املعروفـــة: (ليســـت الشـــجاعة أن يـــاة إىل جـــانبهم يف حقهـــم مـــن احل

إىل جانــب الفقــراء والبســطاء مــن  -فقــط –تقهــر قويَّــا بــل أن تنصــر ضــعيفاً)، ولــذا وجــدناه ال يقــف 
 ، بــل يقــف أيضــاً إىل جانــب)٣(واألخــالق الفاضــلة أبناء وطنــه الــذين كــان يــراهم مثــاًال للعمــل واإلميــان

ما العبيــد يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة عنــدما تــرجم كتيِّــب ( جتــارة  العامل أمجع، وال سياملقهورين يف
الــــرِّق والرقيــــق)

ويــــدعو  ،أمريكــــا والعــــامل اجلديــــد انــــاة العبيــــد الفقــــراء املظلــــومني يفر معالــــذي ُيَصــــوِّ  )٤(
  .للوقوف معهم ومناصرة قضيَّتهم العادلة يف كفاحهم من أجل التحرُّر واالنعتاق

يســـتحق الـــيت مؤداهـــا أن الضـــعيف يف هـــذا العـــامل  )فلســـفة اللـــذة( ويف مناقشـــته لكـــلٍّ مـــن نظريَّـــة
الـــيت مؤادهـــا أن الضـــعيف جيـــب أن يـــرتك ملصـــريه  )القـــوة(ة العـــون واملســـاعدة ليتجـــاوز ضـــعفه، ونظريَّـــ

ألقــوى. نقــول يف وقدره، ليعيش إن استطاع أن يتجاوز بقواه الذاتية َضْعَفه، وإال فليهلِــك ألن احليــاة ل
يف أن يقــف اإلنســان إىل  ز إىل فلســفة اللــذة الــيت تــرى اللــذةمناقشته هاتني النظريتني الفلسفيتني ينحــا

  .)٥(جانب الضعيف يقويه ويشدُّ من أزره ألنه أخوه يف اإلنسانية

                                                 
 .١٣- ١٢الشذرات:  –مصطفى الشھابي  - )٢(
  .١٦٧الشذرات:  –مصطفى الشھابي   - )١(
 .٦١الشذرات:  –مصطفى الشھابي  -  )٢(
 ) من تأليف ھنريك كالرك وفنسنت ھاردلج.١٩٨١ل) للعام (صدر الكتيب في سلسلة كتاب (الھال -  )٣(
 .١٦٤الشذرات:  –الشھابي  -  )٤(



 ٥

  
  
  

  ية والعلميَّة:العقالنّ ) ٤
  عقل والعلم واملوضوعية إال ميكن من خالهلا متجيد ال مناسبة ت يف كتبه وحبوثهندر أن مرَّ 

  . )١("يتمىنَّ أن ترسخ دعائم األسلوب العلمي يف التفكري"وَفعل، كان 
يفــتِّش كل عامل مصري طرح األساليب الغيبيَّة وعكــف علــى أعمــال َخمْــَربِه يبعث بتحيَّة إىل  "وهو 

كان   نده هو ما. والتعليل الصحيح ع)٢("بأساليب العلم احلديث عن غوامض هذه الطبيعة وأحاجيها
جيـــب أن يـــؤمن اإلنســـان باحلقـــائق العلميـــة الـــيت تقـــع حتـــت "َتَخيَّل؛ يقـــول: مبنيّـــاً علـــى احملســـوس ال املُــــ 

وقــد آن "، وأجلى ما تربز فيه نزعته العقالنية والعلمية قولُه: )٣("يعلِّل إال بالطرائق العلميةاحلس، وأال 
واملنطـــق حلـــوادث بأســـلوب علمـــي مبـــينَّ علـــى العقـــل واوأن حنـــاكم األمـــور لنـــا أن نتحلَّـــل مـــن األوهـــام 

  .)٤("واالستقراء ... جيب أال نرتك جماًال لألوهام تتحكَّم يف عقولنا وحتول بيننا وبني التفكري السليم
وممارســته الــنهج العلمــي واملوضــوعي انعكســت يف أســلوبه يف البحــث والتــأليف، يبــدأ بالتعريفــات 

لينتهي إىل مــا يــراه نتــائج صــحيحة. ومــن مظــاهر  ،ة حتليًال وحماكمةعلميَّ لتبعها بعرض املادة اعادًة مث يُ 
ة يف منهجه تتبع الظاهرة تارخيياً واعتماد األرقام واإلحصاءات والرسوم البيانيــة وجتنُّــب األحكــام العلميّ 

ات وِنســب حبســب وحــدات بــل هــي عنــده كميَّــ، وغالــبٌ العامــة املرســلة مــن مثــل قــوهلم: كثــري وقليــل، 
ضــوية هــذه العقالنيــة والعلميــة عنــد مقارنتهــا مبــا كــان يشــيع يف جمتمعــه مـــن الق يــاس العامليــة. وتبــدو 

َحتَفِّز تـُْقِعد وال تـُْنهض وتثبِّط وال اليت واخلرافاتالغيبيَّات  مظاهر
)٥(.  

  الوسطية واالعتدال:) ٥
ــــدَّ الوســــطيَّة واالعتــــدال عنــــد الشــــهايب   فكــــار النهضــــوية مــــن األقــــد يبــــدو مــــن املســــتغرب أن تـَُع

يــة والثوريــة ال باالواإلصــالحيَّة،  عتــدال والوســطية، بــل ألن النهضــة واإلصــالح عنــد بعضــهم مقرونــان باَحلدِّ
قـــد ُتوصـــم الوســـطيَّة بالذبذبـــة واهلــــرب مـــن اختـــاذ موقـــف واضـــح. ولكنــــين أراهـــا مـــن الفكـــر النهضــــوي يف 

َ السياقات اليت مارســها الشــهايب. إذ عنــدما يــرى فريــق مــن أبنــا ر ْجــء األمــة أن التقــدُّم واإلصــالح منوطــان 
مــا الثقافــة العربيــة الرتاثيــة كلهــا وإتبــاع  يف اتبــاع املــوروث الغــرب (َحــْذو الُقــذَّة)، يف حــني يــرى فريــق آخــر أ

 ،ر كل ما هو قادم من الغــرب، نقــول عنــدما يشــيع هــذان املنحنيــان مــن التفكــريجْ ه، وَ وجبر  الثقايف بُعجَره

                                                 
  .٧٥المصدر السابق:  -  )١(
 .٧٤المصدر السابق:  -  )٢(
  .١٥٤المصدر السابق:  - )٣(
 .١١٠الشذرات:  –الشھابي  -  )٤(
 ، مقالة: الغريب في أخالقنا وعاداتنا.١٩٩ينظر مثالً: الشذرات:  -  )٥(



 ٦

ينبغي لنا السري مــع املدنيــة الغربيــة "يقول:  سُّط واالعتدال هو مفتاح النهضة وطريقها؛ن التو فال شك يف أ
ولكــن جيــب علينــا أن حنــتفظ بأدبنــا مــن حيــث العلــم واألدب والفــن وكثــٍري مــن الشــرائع والعــادات املفيــدة، 

هــو مفيــد مــن أســباب املدينــة،  اتنا القومية. وال بُدَّ لنا أن نقتبس من األوربيِّني مامشخصالقدمي وأخالقنا و 
وإذا أخذنا بفلسفة (باكون وديكارت وسبنسر) فهل تضري ذكرى الكندي والفــارايب وابــن ســينا وابــن رشــد 

العـــض عليـــه مـــا هـــو قـــيِّم جيـــب . وإذا كـــان يف تراثنـــا )١("يف تـََقـــدُّم العقـــل البشـــري.الـــذين ال يُنكـــر فضـــلهم 
وكم يتأمل عندما يرى  )٢(."ول واألفهامقطرُحه فهو َمَضرَّة للعفإن بعضه مما جيب اإلعراُض عنه و  ،بالنواجذ

ا حىت ظَــبيَّ من املدنية األور أننا ((أخذنا  منــا أن هــذه املدنيــة هــي َحْفــي شــوارب كثــري نَّ  ة قشورها وتركنا لُبا
لــذي يتهــافتون نُّث واختالط ... ولو عقلوا ألدركوا أن هــذا اجلانــب ااٌر وختَ ْلق ِحلًى وُسْكٌر و َرْقص وقموحَ 

عليــــه إمنــــا هــــو اجلانــــب الضــــعيف مــــن تلــــك املدينــــة، وأن جانبهــــا القــــوي إمنــــا هــــو الِعلــــم والفــــن واالخــــرتاع 
  )٣("والتضامن االجتماعي واالقتصادّي، ومكافحة الفقر واملرض واجلهل.

فهــو يــرى أن االطــالع علــى "ويبدو هذا االعتدال يف موقفه من اللغة القومية واللغــات األجنبيــة، 
  )٤("اللغات األجنبية ضروريٌّ للمتعلم العريب بشرط أال حيلها حملِّ لغته يف التخاطب والرتاسل.

وال َخيْفى مثل هذا االعتدال يف املوقف السياسي، ففي حني كان فريــق مــن العــرب يــرى أن اخلــري كــل 
ها يف بالدهــم، كــان فريــق جتاه العرب ومظامل استهاً كانت سياحلفاظ على اخلالفة العثمانية أيّ اخلري هو يف ا

آخـــر يـــرى أن اخلـــري هـــو يف اتبـــاع الغـــرب االســـتعماري أيّـــاً كانـــت سياســـته جتـــاه العـــرب وممارســـاته الظاملـــة 
  ضدهم.

الذي   من املوقفني، إْذ كان يدعو إىل التحرُّر من احلكم العثماين الرتكيّ  كان الشهايب ال يرى اخلري يف أيٍّ 
نا وشخصيتنا العربية باسم الرابطة الدينيــة، كمــا كــان يــدعو إىل التحــرُّر كان يعمل على َطْمس قوميتنا ولغت

ــــب ثرواتنــــا وتقــــزمي ثقافتنــــا ومعتقــــدنا باســــم  مــــن االحــــتالل الغــــريب االســــتعماري الــــذي كــــان يعمــــل علــــى 
دين. مل يـــك خمـــدوعاً بأوهــام أصـــحاب النزعـــة املشـــرقية العثمانيــة االســـتبدادية، وال بأضـــاليل أصـــحاب ْمــالتَّ 
زعــة الغربيــة االســتعمارية. أليســت الوســطية السياســية بــني مــوقفني كهــذين املــوقفني هــي مــن صــور الفكــر الن

  .)٥("وإيثاراً ألهون الشرَّين وكالمها كان شرّاً "النهضوي 
وبعد، فإن ما ذكرناه من أفكــار الشــهايب النهضــوية اإلصــالحية الــيت مضــى عليهــا أكثــر مــن نصــف قــرن مل 

ا، فمــا زا لــت القوميــة والوطنيــة ســالحاً يف مواجهــة اإلقليميــة والتجزئــة، ومــا زال اإلحيــاء اللغــوي تـَْبــَل جــد
مــا زالــت النزعــة اإلنســانية والتحرريــة و ، والثقــايف وتطــوير اللغــة مطلوبــاً يف مواجهــة التشــدُّد والتفلُّــت اللغــوي

                                                 
 .٨٩ – ٨٨الشذرات:  –الشھابي  -  )١(
 .٢٤٢الشذرات:  –الشھابي  -  )٢(
  .١١٢المصدر السابق: -  )٣(
  .١٩٨المصدر السابق:  -  )٤(
  .١١٩القومية العربية:  –الشھابي  –ينظر  -  )١(



 ٧

ومـــا زالـــت العقالنيـــة  ،فالزمـــة يف مواجهـــة الوحشـــية واالســـتبداد، ومـــا زال االعتـــدال واجبـــاً ملواجهـــة التطـــرُّ 
  ة ضرورة يف مواجهة املفاهيم الغيبية الالموضوعية لبناء جمتمع عريب معاصر متقدم.والعلميّ 
     
  
  

  
        


