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  ندوة
  "أضواء مجمعية على مجاالت اإلصالح" 

  ٢٠١٤/ ١٥/١٢-١٤دمشق 
  

  *للدكتور أنور الخطيب                                                            
  

  :١٩٤٠- ١٨٧٩  أمين الريحانيب التعريفأوًال: 
 ......يف بلدة الفريكة ١٨٧٦ام نوفمرب ع /تشرين الثاين  ٢٤املولود يف أمني فارس أنطوان الرحياين.  

أيلول/  ١٣واملتوىف يف الفريكة يف  .....من قرى منطقة املنت الشمايل يف جبل لبنان يف سورية العثمانية
 سنة. متمتًعا باجلنسية اللبنانية واألمريكية.  ٦١عن عمر .....  ١٩٤٠سبتمرب 

من أعالم الفكر العريب واألمريكي يف و ..  العريب.... النهضوي اإلصالحيالتوجه الفكر الرحياين: داعية 
عامًال على حترير اإلنسان من قيود  .......بذل طاقته يف الكتابة واخلطابة...... القرن التاسع عشر

وإزالة األوهام واألضاليل يف العقائد والتعاليم  .....اجلهل والفقر واخلوف، وختفيف آالم البشرية،
وسيلته كانت: الفكر احلر... البحث احلر... والقول احلر جمرًدا من   ....السياسية واالجتماعية والدينية.

شعاره: قل كلمتك وامش... وحلمه ميالد أمة عربية جديدة ....كل حتزب وتعصب وأهواء شخصية. 
 ...ودينها علمها وفكرها وسلوكهاو  لغتها يف

وعاد إىل لبنان لتعلم العربية .....  : هاجر إىل أمريكا يف الثانية عشرة من عمرهالرحياين مؤهالت
 على بكالوريوس يفواحلصول   امث  عاد ثانية إىل نيويورك لدراسة احلقوق يف جامعته واإلنكليزية.....

..... اشتغل بالتجارة واألدب..... وبدأ يف كتابة املقاالت يف جريدة (اإلصالح) اليت اختذها احلقوق
عن الثورة  يصدر كتبه اليت كان أوهلا كتاب ١٩٠٢وابتدأ عام   منرباً للهجوم على الدولة العثمانية. ....

  .....كتاب احملالفة الثالثية يف اململكة احليوانية واملكاري والكاهن،  ١٩٠٣وتالها يف عام ...الفرنسية. 
وبعد  .....كما ترجم إىل اإلنكليزية خمتارات من شعر الشاعر والفيلسوف العريب: أيب العالء املعري،

تعرتف صحيفة و  عربية أموية عريقة... إسبانيا ومشاهدة قصر احلمراء آ من أنه من ساللة زيارته
(األوبزرفر) اللندنية بأن (أمني الرحياين هو أول من كتب كتباً باإلجنليزية عن البالد العربية والشرق األدىن) 

كان   إذ ......بدمشق، جرى اختيار أمني الرحياين عضوًا مراسًال للمجمع العريب ١٩٢٠يف عام    ...
وكان إبان االضطهاد العثماين.....  الفريكةإىل داره يف صديًقا محيما لألستاذ حممد كرد على  الذي جلأ 

                                                 

  عضو مجمع اللغة العربية *
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ويف منتدى الصحافة النيويوركية ونادي املؤلفني األمريكيني  ....عضوًا يف مجعية الشعراء األمريكيني
معهد الدراسات العربية يف املغرب األسباين رئيس شرف كما اختاره   .....واجلمعية الشرقية األمريكية،

  له..
يُعدُّ الرحياين األب املؤسس ملا ُيسّمى باألدب العريب األمريكي واألدب املهجري، له تسعة وعشرون  

فهو أديب بارع وشاعر فذ، ألبس الشعر  .مؤلًفا باللغة العربية ٢٦ وستة وعشرون مؤلًفا باللغة اإلنكليزية
اية القصة...لبابًا جديًدا. وهو الَقّصاص الذي يسحوالنثر ج . وقد تأثر كثريا رك بيانه وجيذبك إىل 

 كما يعد من رّواد الرومانسية العربية. ) بالشاعر األمريكي (وولت ويتمان
ـوسام املعارف األول للمغرب  -وسام املعارف األول، ب  - ُمنح أمني الرحياين عدة أومسة منها: أ

  وسام االستحقاق اللبناين األول املذهَّب. -اإلسباين. ت
 .......ومع التفاؤل يوجد التشاؤم .....ومع العدل يوجد الظلم ....احلرية يوجد الفساد،مع «وكتب: 

... ا، عليك التمتع مبحاسنها وجتنب مساوئها.... ألن هلم دينً أمريكا ليست نعيما وليست جحيما"
 خالق" ون أن تكون هلم أفَ عْ م يُـ يظنون أ

ليته مل يعد. كان يعتقد أنه ال يزال  ويا لكن يبدو أن التشاؤم تغلب عليه، وقرر أن يعود إىل لبنان. 
لبنانيا، مع أنه تأمرك كثريًا. لكن اللبنانيني الذين كان تركهم نظروا إليه على أنه أمريكي. وفشل فشال 

ية الذي عاىن منه يف نيويورك، عاىن من صراع ومثل صراع اهلو  ذريعا يف أن يثبت هلم أنه ال يزال لبنانيا.
مث عاىن من صراع ثان، ليس مع نفسه، ولكن مع كنيسته املارونية، مع أنه مل يغري  هوية جديد يف لبنان.

دينه يف أمريكا، لكنه كان قد تشبع بروح التسامح الديين. وهلذا، عندما عاد إىل بريوت، مترد على 
املارونية، ولكن أيضا، يف عالقتها بطوائف مسيحية أخرى، فضًال  التشدد، ليس فقط داخل الكنيسة

مث عاىن أمني الرحياين من صراع ثالث مع اإلمرباطورية الرتكية، عندما بدأ يلقي حماضرات  عن املسلمني.
ويقود مظاهرات مضاّدة لألتراك. ومثلما فصله القساوسة املارونيون، اعتقله احلكام األتراك، وهو نفسه، 

احلرية اليت كانت دافعه األول بعد أن عاد إىل  أثبت كثرة حماسن أمريكا، وخاصة  من غري أن يدري، رمبا
 لبنان، واشرتك مع العامل العريب يف صراعه مع اإلمرباطورية العثمانية. 

التسامح الديين. ومل يرتدد، خالل سنوات كفاحه لألتراك، يف زيارة مساجد وخماطبة املسلمني هناك.  
، طبًعا، مثل غريه من املهاجرين العرب إىل أمريكا، دفع الثمن. مث زاد عليهم ودفع مثنا آخر ألنه عاد لكنه

 إىل الوطن األم الذي مازال يغط يف ختلفه الفكري والديين والعلمي واألديب....
مل ية، و سنة املاض١٥٠خالل الـ نسيجهم يدركوا أن العرب كانوا جزءا مهماً من أو ن يو األمريك مل يفهم

جمات سبتمرب اإلرهابية" كانت ذات يوم يعرفوا  م " اتن بنيويورك اليت ارتبطت بأذها أن منطقة ما
موعة من العرب الوطنيني املتفانني، من املسلمني واملسيحيني على حد سواء، وفق تعبريه.  موطناً 
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لية للواليات املتحدة ودورها املتوقع يف املكانة املستقب ألمني الرحياين الذي أدرك ةالدرامي املعاناةضح تت
قيادة العامل، ويتوصل إىل قناعة مفادها أن شكل العالقة بني العرب واألمريكيني ستكون حامسة وفاصلة، 

  فيعود إىل موطنه لتعريف الناس باملبادئ األمريكية، ويف مقدمتها احلرية والدميقراطية.
عشرينيات وثالثينيات القرن املاضي يف مناقشات  إن الرحياين "اخنرط يفويقول الباحث فاين 

ومناظرات عامة مع قادة املنظمات الصهيونية يف أمريكا، وكان األمريكيون متعاطفني مع موقفه وآرائه، 
  وتؤكد معظم املنشورات األمريكية الصادرة يف تلك املدة أن الرحياين كان الرابح يف تلك املناظرات".

فه إىل النور وتقدمه... ومن االنطواء على الذات إىل االنفتاح ن اجلهل وختلُّ نادى الرحياين باخلروج م
على العامل.... ومن عداوة العرب للغرب وخاصة أمريكا إىل تفاهم وصداقة وتبادل قيم وصناعات 

  وكشوفات.
طان اهلوى..... إىل عريب معاصر يعرف كيف تبىن الشعوب واألو  ن الرحياين ميثل عبور عرٍيب أمويِّ كا

كان يؤمن بانفتاح العرب على الدول .......ك يف بنائها على الصعيد العريب واألمريكي والعاملي ر ويشا
  الغربية مع احملافظة على األخالق الوطنية بعيًدا عن العالقات اليت ال ُحتمد عقباها.

لصراع العنيف بني أما فيما يتعلق بالروح واجلسد فقد عاىن الرحياين كثريًا من الصراع الفكري، ذلك ا
وراء الطبيعة... وبني املنظور والالمنظور مؤمًنا  املادة والروح... وبني العقل واإلميان.... وبني الطبيعة وما

لذلك الصراع احلاد الذي قد مأل خميلته... حماوًال من خالهلا اكتشاف الروح  اأساسيً  التطور مدخًال ب
  والغوص يف أعماقها.

عريب األول الذي تأثر بالفلسفة األوربية وخاصة األملانية بشقيها املادي الصارم إن الرحياين هو ليس ال
  والروحي العميق.

اعترب نفسه ليس فقد لقد صاغ الرحياين رؤيته إىل العامل من خالل هجرته الشخصية إىل أمريكا... 
من حقه أن لكون هذا العامل، من وجهه نظره، ملك لكل إنسان، و  .....دخيًال بقدر ما هو أصيل

  يعيش حيثما أراد... فاإلنسان هو اإلنسان يف كل زمان ومكان.
أمني الرحياين شخصية تستحق كل التقدير والثناء وإننا يف حقيقة األمر لن نستطيع يف هذه العجالة أن 

صوًصا.... ولكننا نستطيع القول نذكر كل ما قدمه الرحياين من خدمة للثقافة العربية وللمثقف العريب خ
مبسط جًدا سرية حياته الثقافية احلافلة بذلك الشغف غري احملدود على حنٍو نا قد أوجزنا.... بأن
لكتابة... وبذلك احلس الفلسفي الذي يتوق إىل كشف مكنونات الذات البشرية... وبذلك الشغف با

ا اجلميل أيًضا يف حماولة إيصال صوت املثقف العريب املعاصر إىل كل من جيهل ماهية الثق افة العربية وقو
رية على أمته تلك األفكار املغلفة بالصداقة والغَ إىل وروعتها ورصانتها بني خمتلف ثقافات العامل وإيصاله 

 العربية.
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َعَلٍم يف الفكر اإلنساين استفادت منه أمريكا، وطواه  علىإىل تسليط الضوء  املوجزةدف هذه املقالة 
لة الرحياين يف الفريكة اليت نكّن هلا كل االحرتام والتقدير. وُتربز التخلف الفكري العريب يف متحف عائ

اإلنساين البيولوجي الذي تنطوي الراقي امي هذه النبذة بذرًة تكمن فيها مكونات (جينات) الفكر السَّ 
عليه حياة شخصية لبنانية سورية عربية إنسانية. هذه املكونات (اجلينات) تتطلب كشف طريقة تكوينها 

   ها وحتسينها يف سبيل إنارة طريق املستقبل اإلنساين، فسامهوا يف إثرائها وحتريرها ونشرها.ونشر 
******  

  
  ):١٩٣٠- ١٨٥٩: التعريف بَجْبر ُضوِمط (ثانًيا

جرب بن ميخائيل ضوِمط: أديب، خدم العربية تدريًسا وتأليًفا..... أصله من حصن األكراد (بني  
وتويف يف بريوت،...... وهو ، يف حملة الضهر من صافيتا،.... ١٤/٩/١٨٥٩بعلبك ومحص)، ُوِلَد يف 

،...... وكان أّول خرِّيج جامعي من ١٨٧٦من ِخرِجيي الكلية السورية اإلجنيلية (اجلامعة األمريكية) عام 
م. فعمل يف ١٨٨٤صافيتا حيمل شهادة بكالوريوس علوم يف اآلداب،.....سافر إىل اإلسكندرية سنة 

(احملروسة) .....مث ُعنيِّ ترمجانًا يف محلة غوردن إىل السودان......  وقد رافق جرجي زيدان حترير جريدة 
يف رحلته األوىل........ كان رئيس الدائرة العربية (قسم اللغة العربية) يف اجلامعة األمريكية يف أوائل 

يب يف اجلامعة األمريكية، ، فكان أّول أستاذ عر ١٨٢٩القرن املاضي..... بدأ التدريس يف اجلامعة عام 
ورّمبا أول من حاز مرتبة أستاذ متمّيز. ..... وانصب اهتمامه على اللغة العربية شعًرا ولغة وحنًوا 
وبالغة،.... وعلى التاريخ العريب. ..... وقد أحّب العربية حبا مجًا، وهو القائل: ((لو كان يل من األمر 

يم العربية.....، أو ُقْل على تعزيزها، .... يف الصني واهلند شيء... وعندي مال..... أنفقُت على تعل
  وتركستان، مليون جنيه يف السنة على األقل،..... وأكون مع األيام الرابَح أدبيا وماديا)).

أسلوب بوكان مع علمه بالعربية واإلنكليزية قد أّمل بالعربية والسريانية. ....... ووضع كتًبا للتعليم 
خواطر يف اللغة،.... واخلواطر العراب يف النحو واإلعراب،.... واخلواطر احلسان يف املعاين  جديد منها:

  والبيان،.... وفلسفة البالغة،.... وفلسفة اللغة العربية وتطّورها، وهو جمموع من مقاالته.
مع العلمي العريب بدمشق، يف    يْ سامَ ..... وحاز وِ ١٢/١٠/١٩٢٠انُتخب عضًوا مراسًال يف ا

االستحقاق السوري واللبناين..... وأُقيم له حفل تكرميي مخسيين (يوبيل ذهيب) يف اجلامعة األمريكية 
،........ حضره رئيس اجلمهورية اللبنانية..... وقد ساهم يف تكرميه فارس ٢٨/٤/١٩٢٨ببريوت، يوم 

مع العلمي العريب بدمشق...... ُتوّيف يف  ، فرثاه كبار الشعراء، ويف ١٧/١/١٩٣٠اخلوري مندوبًا عن ا
  ).١طليعتهم معروف الرصايف(
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  : التعريف بكتاب فلسفة اللغة العربية وتطورها:الثًاث
كان جرب يكتب يف "املقتطف" و"النشره األسبوعية" مقاالت لغوية وتوجيهية من هذه املقاالت النفيسة   

لوجية اللغة..... فاللغة عنده كائن حّي، ما أنشأه يف "فلسفة اللغة العربية وتطورها" ...... أي يف بيو 
  تنمو بنمّو أبنائها.

م يف كتاب...... أصدرته مطبعة املقتطف واملقطم سنة ١٩٢٨و ١٨٨٨ُمجعت مقاالته ما بني سنيت  
ة  أه جرب ضومط إىل دراسة نشوجُّ صفحة. .....وقد قدم له يعقوب صروف شارًحا تَ  ٢١٣، يف ١٩٢٩

  يفها. ..... كلمات اللغة العربية وتعار 
متيز ُأسلوب جرب ضومط بالسهولة.... وجودة التصنيف..... وحسن إيراد الشواهد على ما يريد 

إليه يف  ىماثباته. وكل ما كتب فيها يرمي إىل تعزيز رأيه يف فلسفة اللغة العربية وتطورها. وخالصة ما رَ 
  ذلك ما يلي:

ة..... فيجب أن تدخل لغتهم أيًضا يف طور هو أن األمة العربية دخلت يف طور جديد من احليا -١
م ا يساعدها  ةً ،..... ويلبس اللغة أقمصحياة جديد ينطبق على اجتماعيا من اللغات األخرى احمليطة 

  على تطورها..... 
وقد شرح املؤلف الطرق اليت حتيي اللغة العربية وتفنن يف ذلك ما شاء وشاءت براعته.......  -٢

ا ومتوت...... وكذلك طرائق اإلعراب واإلعجام و دالالت الرتاكيب...... ومن فالكلمات تولد وحتي
  الباقيات اخلالدات  االشتقاق والقياس.....

٣-  
ُ
ما جاء يف خطبته اليت تالها يف جامعة بريوت  -وكل أقواله معجبة  -َب  من قولهجِ عْ أن امل

ا (اللغة العربية: ما أخذت وما أعطت) وقد أورد قوله هذا مستدًال به على سعة  األمريكية وجعل عنوا
ا وتكيفها مع  هذا  سَ يطلب منها من اصطالحات العلوم .....إذا ُأحْ ما اللغة العربية وغزارة ماد

  الطرق املوصلة إليه. تْ الطلب....... وُعرفَ 
   



  
  
 

٦ 
 

  االشتقاق والقياس في تنمية اللغة العربية وتطورها: رابًعا: دور 
إن االشتقاق ضروري يف كل لغة،.. ال تستقل لغة عن غريها إال به..... وال ترتقى إال يقول ضومط: (

االشتقاق وانفرد يف كل لغة من  زَ قى استقلت اللغة عن غريها وترقت..... وإن متيّـ رَ ل وتَـ قَ به.... فإن استَـ 
تا كَ واشرت  هَ اللغتان وانفردت كل منهما عن غريها...... وإال فإن تشابَ  تْ زْ لغتني متيـَّ  ..... تشا

  واشرتكتا.....
ا على كثرة األلف ..... وعلى كثرة اجلمل التامة اظ املفردة املستعارة من العربيةمثاله اللغة الرتكية فإ

املأخوذة كما هي منها أي من العربية...... ال تزال لغة مستقلة عن العربية متمايزة عنها متام 
وألوفًا من العبارات  لوفًا من األلفاظ العربية كما أن فيها مئاتٍ وأ التمايز...... إن يف الرتكية مئاتٍ 

واجلمل التامة املستعارة رأًسا من تلك اللغة يعلم ذلك من يعلمه....... ومع ذلك هي يف غاية البعد 
ا مع بعدها حبسب الظاهر عن العربية حىت خييل  والتمايز عن اللغة العربية......خبالف العربانية فإ

ة  للناظر أن الرتكية أقرب منها إليها مبرات ........ فمع ذلك هي والعربية أختان بينهما من املشا
واالشرتاك يف اخلصائص الشيء الكثري..... كما يعلمه علماء اللغات احملققني الذين يؤخذ بقوهلم 

   يف الواحدة مبا هو عليه يف األخرى. هِ هَ ....... وكل ذلك الشرتاك االشتقاق وقرب شبَـ 
ا. ....  االشتقاق يف كل لغة هو األمر اجلوهري فيها. .... هو عماد اللغة وأقوم مقّوم من مقّوما
ا وعليه يتوقف ارتقاؤها أو احنطاطها....... تقدمها أو تأخُّرها...... وإذا أردنا  وبعبارة أخرى هو حيا

يد اإلنسان.... بل رمبا هو أكثر من التمثيل قلنا هو(أي االشتقاق) من اللغة كاحليوان أو الناطق يف حتد
ن اللغة هي االشتقاق...... ألفاظ اللغة متوت وحتيا..... أي إذلك....... وقد ال خيطئ من يقول 

ذكر إال تجد استعمال أخرى فتحيا..... وال ميضي زمان يُ سْ همل استعمال بعضها فتموت..... ويَ يُ 
  نها العربية وحييا كثري أيًضا......وميوت كثري من األلفاظ يف كل لغة....... ومن بي

 
ُ
ا....... والعاقل املتأمل يعلم أن  رْ واللغات النامية امل تقية هي ما كانت مواليد ألفاظها أكثر من وفيا

كثرة مواليد األلفاظ وقلتها يف اللغة يتوقف على االشتقاق...... فإن كان االشتقاق مرتقًيا نشيطًا كثرت 
كان االشتقاق   ها حياة هي مافأرقى اللغات وأكثر  ال قلَّت وماتت .... وعليهمواليده وعاشت ...... وإ

  ما سواها داخًال يف كل فرع من فروعها.فيها أمتَّ منه في
ا.....  وإذا سلمنا أن أمنى اللغات وأرقاها هي أكثرها زيادة عدد مواليدٍ    يف ألفاظها وعبارا

إما لغة هي أن اللغة الثابتة على ما كانت عليه  -من التسليم وال بد للعاقل املتأمل  -وإذا سلمنا أيًضا  
ميتة كاملوميا املصرية.... واللغة العربية القدمية..... أو هي لغة شاخت فتوقفت عن النمو وأخذت 

  ترتاجع عما كانت عليه.....
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: فالذين حياولون إبقاء لغتنا العربية على ما كانت عليه يف ألفا  ا وهيئات وإذا سلمنا مبا مرَّ ظها وعبارا
ا بوجه من الوجوه ال باالستعارة وال باالشتقاق هؤالء ينادون علًنا أن اللغة يتراك بها ال يسمحون بزياد

  العربية قد ماتت أو شاخت ..... 
...... فعدم مساحهم بزيادة أن العربية لغة حية نامية -كما هو الواقع  - وإن أنكروا ذلك وسلموا

ا ال باال م يريدون ويسعون بكل مُ تقاقستعارة.... وال باالشمفردا هم تِ نَ كْ .... تصريح واضح منهم أ
ها...... وال نعلم أذلك من حمبتهم هلذه اللغة الشريفة..... أم من بغضهم هلا واملرجح عندي تِ إماتَ إىل 

  .....  ولكنه احلب مع اجلهل... أن ذلك من شدة حبهم هلا
  وإن كثري احلب باجلهل فاسدُ   بالعقل صاحلٌ  احلبِ  وإن قليلَ 

  
  : ماذا أخذت اللغة العربية وماذا أعطت:خامًسا

تطور العربية خطوة خطوة ..... يدرك من غري عناء أن العربية مل تكن يف حاجة إىل  إن من ماشى 
اً غريها من اللغات...... بفضل اتساع اشتقاقها وقياسيته ووضوح املعىن املراد مما اشتق من األلفاظ وفق

  له سواء كانت تلك األلفاظ أفعاالً أو أمساء..... 
قشعر.... وهكذا من يفهم معىن اريرة يفهم حاال الفعل املشتق منها أعين عْ شَ فإن من يعرف معىن القُ 

  استحق فإنه يفهم حاال معىن املصدر واسم الفاعل واملفعول املشتقات منه قياسيا......
من قبائل العرب.... وأن بريوت علم ملدينة... يفهم من قولنا رجل ومن يعلم أن متيم َعلَم لقبيلة  

نه من بين متيم ومن أهل بريوت فهمًا يتسارع إىل الذهن كتسارع الصوت إىل األذن أو أمتيمي أو بريويت 
  النور إىل العني. 

ا تقدم وحتسن وهلم جراً.    ...وكذلك من يفهم معىن َقُدَم وَحُسَن يفهم حاال معاين مطاوعا
وغاية ما أخذته العربية عن غريها من اللغات بعُض ألفاظ مفردة من باب األمساء ال تتجاوز املئتني 
وأكثُرها من األمساء اجلامدة كخز... وديباج.... واستربق ....وترياق ...... وفالوذج مما وجدوه عند 

دت لو كان يسعين املقام لعدَّ و ويتابع جرب القول: ميت فارس والروم ومل يوجد عندهم. .... أغريهم من 
ا ال متأل أكثر من بضع صفحات يف كتاب املزهر لإلمام إمساء املعروفة بالدخيلة أو املعربة فلكم تلك األ

  السيوطي.....
وأما علماء هذه األمة .... الذين ظهروا فيها بعد الفتوحات العربية األوىل ..... ونقلوا العلم إليها من 

ملعنا أكمها حكم األلفاظ اليت مساء حُ أانية أو السريانية...... فلم حيتاجوا إّال إىل بعض الفارسية أو اليون
ن علماء العربية هم الذين أخذوا عن العلماء الذين جاوروهم من إإليها سابقاً...... وباجلملة نقول 

ا مل تأخذ عن الفارسية وال عن الروم ية وال عن الفرس والروم والسريان..... دون العربية فإ
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ما إالسريانية...... ولنضرب لذلك مثًال: إن علماء العربية أخذوا علم املنطق عن علماء اليونان....... 
رأسًا أو نقًال عن السريانية...... ولكنهم مل يأخذوا ألفاظ هذا العلم كما هي عن اليونان بل قالوا: 

غرى ومقدمة كربى ونتيجة......  موضوع وحممول....  وقضية وقياس واستنتاج......  ومقدمة ص
ي وجزئي..... وقضية كلية..... لّ ).... والقول الشارح والتصور والتصديق..... وكُ ١واملقوالت العشر(

  وقضية كلية مسّورة..... وهلمَّ جرَّا ......من مصطلحات هذا العلم .....
  ما رأساً.... إلعرب وأخذ العلماء الغربيون هذا العلم عن اليونان..... كما أخذه علماء ا

م قالوا سبجكت أو  م أيضًا عن اللغة اليونانية أو الالتينية أل عن الالتينية .... وأخذته لغا
ن إوبراديكت.... للموضوع واحملمول...... وقالوا كتيغوري .....أي املقوالت العشر وهلم جرَّا.... أي 

ا استغنت عن ألفاظ تلك احلدود لغتهم أخذت نفس احلدود عن اللغة اليونانية.....  خبال ف العربية فإ
  ها متام التأدية من غري صعوبة وال التباس.......يَ اليونانية بألفاظ من ألفاظها أدت معانِ 

م أي علماء العربية أخذوا هذا العلم عن   وما قيل يف املنطق يقال يف علوم الفلسفة....  فإ
لقوم..... ورأت فيها من األلفاظ ما يؤدي معاين ألفاظ ذلك غريهم..... أما لغتهم فلم حتتج إىل لغة ا

وتأثر وأثر .....  العلم..... فقالوا:  موجود ومعدوم..... وعرض وجوهر......  وحال وكسر وانكسار
وقالوا: املاهيات جمعولة جبعل جاعل وغري جمعولة ..... ومقتضى ومانع ومعارض..... وماهية وهوية.

املبدأ الفياض...... وغُري ذلك من مصطلحات الفلسفة كثري. وأنتم ترون أن كل ......والعقل األول و 
هذه األلفاظ من صميم األلفاظ العربية والعارفون منكم هذه املصطلحات بالفرنساوية أو 
اإلنكليزية....... يعلمون أن أغلب هذه األلفاظ مأخوذة عن الالتينية أو اليونانية ...... بل يعلمون أن 

م أوًال أن علماء  هاتني األمتني ما زالوا يؤلفون يف اللغة الالتينية إىل عهد قريب....  لعدم استطاعة لغا
ا  ا حتملتها حاًال وأصبحت تلك العلوم كأ تتحمل هذه العلوم بنفسها ......خبالف العربية فإ

م ترمجوا يف باد ئ أمرهم أكثر تلك العلوم موضوعة فيها ابتداء.... وكان من علماء الالتني واجلرمان أ
  عن اللغة العربية.

وهكذا كان األمر أيضاً يف علوم الطبيعة: كالطبيعيات والطب والكيمياء والفلك والنبات واحليوان..... 
ا  فإن اللغة العربية مل حتتج يف كل هذه العلوم إال إىل األلفاظ اليت تستعار استعارة ...... ألن مسميا

ا ال تعيش فيها وتعيش يف غريها من البلدان من نبات وحيوان مل تك ن معروفة يف البالد العربية..... أل
فأخذوا االسم بأخذ املسمى ...... وهكذا احلال فيها لو كان اللفظ املأخوذ امسًا آللة خمصوصة صنعها 

  ُصنَّاع تلك األمم قبل أن عرفها العرب والعربية مبئات من السنني.
  

  لغريها من اللغات واألمم فكثري ومن ذلك  وأما ما أعطته العربية
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ا أعطت حروفها اهلجائية ملاليني ماليني من الشعوب يف بالد الرتك واهلند وجزائر البحر فإن ١( ) أ
  املورو يف جزائر الفيلبني يكتبون لغتهم باحلروف العربية حلد هذه الساعة.

أو تغلب أهلها عليهم مئات من ) أعطت نفسها لكثري من األمم الذين تغلبوا على أهلها ٢(
السنني.... فكانت هلم ما كانت اللغة الالتينية لشعوب أوربا.....  فإن األتراك والترت والفرس مازال 
م يف العربية فقد أُهدي إيلَّ منذ بضع سنني مؤلف تارخيي يف العربية لزين الدين  علماؤهم يؤلفون مؤلفا

  الرسويل أحد علماء قاظان من روسيا.
من ألفاظ  واأللوفَ  حدى لغات اهلند) املئاتِ إاألتراك والترت والفرس واألردو ( لغاتِ  العربيةُ ) أعطت ٣(

املعاين....  ومئات وألوفًا من اجلمل التامة.....  بل أعطت أكثر هذه اللغات وال سيما الرتكية كل 
م والفلسفة حىت بدء القرن مصطلحات علوم اللغة والبيان والبديع والعروض.... وأكثر مصطلحات العلو 

  التاسع عشر وما بعده أيضاً.....
) نفتخر أنا أعطينا لغات أوربا األرقام العربية.....  وكثرياً من أمساء املعاين.... واملصطلحات العلمية ٤(

ا..... ولكنها قليلة كان أوىل بنا اإل   ضراب عن املفاخرة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    الخاتمة:
((فلسفة اللغة العربية عاًما على طباعة كتاب جل... وبعد مخسة  ومثانني لقد واىف جرب ضومط األ

فلسفة البيولوجية الذي يركز على يف أشد احلاجة إىل معاجلة مضمون هذه ال...... ما زلنا وتطورها))
 عدا ذلك من ألفاظ مفردة،..... أواالشتقاق والقياس كأبرز مقومات اللغة العربية األساسية ...... وما 
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تراكيب،..... ومن عالمات اإلعراب،......  وال  هذه اهليئة الرتكيبية أو تلك بعينها،..... من مجل و 
ا اجلوهرية الثابتة وال وترتقى وتتكيف مع يت جيب أن تثبت من مقومات اللغة العربية وال من صفا

  يام!..... األ
حياته قد انطفأ صاحبه عام  إن املشعل الذي أضاءه جرب ضومط يف البحث اللغوي، ومحله طيلة

. ومل يقم بعده من علماء اللغة، من سار على املنهج الذي اختطه يف البحث والتنقيب والتأليف ١٩٣٠
ا إلينا بأشكال  إلغناء هذه اللغة العريقة، بل اكتفوا مبضغ ما وضعه األقدمون من قواعد وأقوال مث يرجعو

  جديدة.
ويف املهاجر. وقد رثاه باملناسبة الشاعر العراقي  ....طار العربيةحفالت التأبني يف خمتلف األقأقيمت 

  معروف الرصايف بقصيدة نقتطف منها هذه األبيات:
  

  وليس لكسر املوت يف طلبنا جرب  بكى الفضل ملا أن قضى حنبه جرب
ا غرّ   على اللغة الفصحى أياديه مجة   وآثاره يف نشر آدا

  كن له اإلبداع والفكرة البكرول  دي الرأي فيها مقلدايُبوما كان 
  ولكنه يف العلم كان له فكر  وماكان يف استقرائه العلم جامدا

  جابَ حِ  قُّ شُ يَ 
ُ
  رُ جْ بـُْرُد الليل ُمْذ طََلَع الفَ  كما ُشقَّ   هِ يِ أْ برَ  التِ كِ شْ امل
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لقد درس أرسطو مظاهر املعرفة واملنطق اليت توصل إليها عصره، فوجدها تقوم على عشرة   
أسس، منها ينطلق الفكر املستقيم يف اجتاهه حنو التعميم، وعليها يبىن، فجمعها وشرحها شرحا مبدئيا 
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