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 الدكتور مروان ادحاسـي  إستاذ كؾؿة

 رئقس جمؿع الؾغة العربقة بدمشق 

 

 السقدات والسادة أهيا

ًمؽل مـو أيوم يؼضقفو قمغم وضمه هذه اًمبسقطي، يتشوسمك ومقفو اعمُػرح واعُمحزن ًمَتِحقَْك 

ذم ذايمرشمه، يستحرض مـه مو َيروق ًمه أن يستذيمره من مشوهد ٕطمداث وصوٍر، و ًمه كسقجً 

 شمصحبفو مشوقمر ـمبعً طمقوشمه سمطوسمعفو.

طمقوة اعمجتؿعوت اًمتي شُمعـى إن احلػوظ قمغم ذيمرى من ـمواهم أضمؾفم هو ضمزء هوم من 

 ؾد.ـسمنسمراز مو أكجزه إومراد ذم ظمدمتفو، إذ إكه طمسى اًمؼول اعملصمور: اًمثـوُء هو اخلُ 

إن دقموة جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي إمم شملسملم ومؼقده اًمؽبػم اًمديمتور إطمسون اًمـص رمحه اهلل 

د واضمى اضمتامقمي شمؼؾقدي دموه جمؿعّي يموكً ًمه إؾمفوموت متؿقزة ذم  أقمامل اعمجؿع، ًمقسً جمرَّ

 وًمقسً سمغرض اًمتؼريظ ًمصديق ورومقق قمزيز ىمد أقمؿل ومؽره ذم جموٓت صمؼوومقي ُمتعددة.

إهنو دقموة كريد أن ُكعقد من ظمالهلو دمسقَد كػحوت من أقمامًمه، وشمثبقَتفو ذم اًمذايمرة، 

 وشموضقَح اعمراطمل واعمواىمف اًمتي يمون هلو شملصمػمهو ذم مسور طمقوشمه.

إدب مـذ ؾمـوات اًمتعؾقم اًمثوكوي، ذم مؽتى قمـؼم صمم  ومؾؼد يمون ومؼقدكو ممن أطمّبوا

ذم اًمتجفقز إومم. وإّن من يذيمر اًمتعؾقم اًمثوكوي احلؽومي، ذم اًمثالصمقـقوت من اًمؼرن 

اعمويض، يعرف ذًمك اعمستوى اًمرومقع اًمذي ضمعل من اًمؾغي اًمعرسمقي وشمراصمِفو إديب اًمعريق 

قفم، وذًمك إضوومًي إمم اـمالقمفم قمغم ًمتثؼقف اًمشبوب وإرؾموء اكتامئفم إمم موضا حمورً 

 عمستؼبؾفم.و اًمعؾوم احلديثي اعمـؼوًمي إمم اًمعرسمقي من ىمبل أؾموشمذهتم، ضامكً 
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ويمون معظم أؾموشمذة اًمؾغي اًمعرسمقي ذم اًمتجفقز إومم أقمضوء ذم اعمجؿع اًمعؾؿي 

 اًمعريب، من أمثول حمؿد اًمبزم وقمبد اًمؼودر اعمبورك وؾمؾقم اجلـدي.

اًمشبوب اًمذين اقمتودوا ىمراءة يمتى إدب ىمديِؿفو وطمديثِفو  ويمون إطمسون اًمـص من

سموًمؾغتلم اًمعرسمقي واًمػركسقي، وسمرز ـمؿوطمه إديب طملم أظمذ ُُيرر جمؾي ـمالسمقي ُأقمجى هبو 

أؾموشمذشمه، وىمد أوصؾه دأسمه إمم أن يؽون شمرشمقبه إول قمغم ؾموريي، ذم اًمشفودة اًمثوكويي اًمثوكقي 

 .4:51ذم ومرع اًمػؾسػي قموم 

أسمواب دراؾمي إدب مغؾؼًي ذم دمشق طمقـذاك، إذ يموكً اجلومعي اًمسوريي ويموكً 

قمغم أن يـتسى إمم ُه دامؼصورًة قمغم يمؾقتلم، مهو يمؾقي ًمؾطى ويمؾقي ًمؾحؼوق، وهذا مو طَم 

ًٓ و يمؾقي احلؼوق ؾمعقً  سملن و ًمؾعؿل، وًمو أكه مل يؽن مؼتـعً  وراء ؿمفودة ضمومعقي شمػتح أمومه جمو

 شمشبع مقوًمه إدسمقي.دراؾمي احلؼوق يؿؽـفو أن 

وطملم ؾمـحً ومرصٌي ٓسمتعوث اًمشبوب ًمدراؾمي أداب ذم ضمومعي اًمؼوهرة، ؾمورع 

إمم اعمسوسمؼي اًمتي أضمرهتو وزارة اعمعورف، ووموز سموعمرشمبي إومم سملم اعمتؼدملم، ويمون ىمد أشمم 

 دراؾمته ذم اًمسـي اًمثوكقي ذم يمؾقي احلؼوق.

ٕؾموشمذة أضماّلء من ا ًمؼوهرة، شمؾؿقذً صمم يموكً ؾمـوات أرسمع ىمضوهو إطمسون اًمـص ذم ا

أمثول ـمه طمسلم، وأمحد أملم، وقمبد اًموهوب قمزام، وأملم اخلوزم، وؾمفػم اًمؼؾاموي، 

وأىمرهبم  إمم ىمؾبه ؿموىمي ضقف، اًمذي أذف ومقام سمعد قمغم رؾموًمته ًمؾامضمستػم، صمم قمغم 

وع دام إلكجوز دراؾمته اًمعؾقو سمعد اكؼط 4:67رؾموًمي اًمديمتوراه، طملم قمود إمم مرص قموم 

 قمنم ؾمـوات.

ًمؼد يمون مسور طمقوة ومؼقدكو يمثػم اًمتـّوع إذ إكه مورس اًمتدريس ذم اعمدارس اًمثوكويي، 

طمتى و ىمبل إقمودة إيػوده ًمؾتخصص، صمم اكتؼل إمم اًمتدريس ذم ضمومعي دمشق متدرضًم 

 .:4:8إؾمتوذيي وقمامدة اًمؽؾقي قموم 
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كً اًمدوًمي هـوك شمرد وىمد ختّؾل شمؾك اعمدة إقمورشُمه إمم ضمومعي اجلزائر، طملم يمو

 .4:84طمتى قموم  4:77ىمواقمد اًمتعريى، وسمؼي ومقفو من قموم 

صمم أطمى اًمديمتور إطمسون اًمـص أن ُيـفي مسوره ذم ضمومعي دمشق ًمقـتؼل إمم ضمومعي 

اًمؽويً، طمقٌ ىمه قمنم ؾمـوات قمود سمعدهو إمم دمشق، ًمػمأس ىمسم احلضورة اًمعرسمقي ذم 

 :4:8ذم جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي قموم  قموماًل ا ه قمضوً . ويمون اكتخوسم:4:9اعموؾموقمي اًمعرسمقي قموم 

 .4::4ًمؾرئقس قموم و إٓ أكه مل ُيستؼبل إٓ سمعد قمودشمه من اًمؽويً، واكتخى كوئبً 

ىمد يعجى اًمبعُض من هذا اًمتـّؼل سملم اجلومعوت اًمعرسمقي ذم شمؾك احِلْؼبي، إٓ أن هذا 

أن و عوت اًمعرسمقي اعُمـشلة طمديثً ، إذ يموكً ضمومعي دمشق مـورًة شمسعى اجلومواعمسور يمون ملًموومً 

يتفم وإظمالصفم ومؽوكتفم  شمستػقد من ظمؼمات إؾموشمذة اًمسوريلم، اًمذين قُمروموا سمجدِّ

 اًمعؾؿقي اًمرومقعي.

 أهيو اًمسقدات واًمسودة

، يتؿقز سموكتامئه إمم طمؼول اهمزيرً و ومؽريً و ًمؼد شمرك اًمديمتور إطمسون اًمـص رمحه اهلل كتوضًم 

ؽتى، أضوومفو إمم يمتوسملم ُيؿثاّلن رؾموًمتقه اجلومعقتلم، قمن معرومقي خمتؾػي. ومؾه قمدد من اًم

اخلطوسمي ذم اًمعرص إموي، وقمن اًمعصبقي اًمؼبؾقي وأصمرهو ذم اًمشعر إموي، وشمؾك هي يمتٌى 

أدسمقي سمحتي، قمن ؿمعراء يمبور يمحّسون سمن صموسمً، وزهػم سمن أيب ؾمؾؿى، واًمعبوس سمن إطمـف، 

 موي.ويمتٌى أظمرى قمن إكسوب اًمعرسمقي واًمشعر إ

إٓ أن سمحوصمه اعمـشورة ذم جمؾي اعمجؿع، صمم ذم اعموؾموقمي اًمعرسمقي وذم سمعض 

اًمصحف واعمجالت اًمثؼوومقي، ويمذًمك حمورضاشمه، شمسؽمقمي آكتبوه إمم وضمود مقول 

وشموضّمفوت ومؽريي همػِم حمصورة ذم اعمجول إديب اًمبحً. ومؼد همؾبً قمغم موضوقموت 

سموًمؽماث و وصمقؼً و ؼول خمتؾػي شمرشمبط ارشمبوـمً سمحوصمه هذه اهتامموت صمؼوومقي متعددة، ذم طم

 اًمعريب، وشمسودهو كػحٌي شمورخيقي.
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خيدم ومؽرة اًمتلصقل ًمتوريخ  ومؼد يمون اهتاممه سموًمؼبوئل اًمعرسمقي وأكسوهبو مثاًل 

شمؾك اًمؼبوئل، إلسمراز مو يموكً متثؾه ذم اًمؽتؾي اًمثؼوومقي اًمعرسمقي طملم دظمؾً اإلؾمالم، 

كنمت ذم جمؾي اعمجؿع، وأحلؼفو سمعدد مموصمل كنم ذم ومؾه ومقفو مو يزيد قمغم قمنم مؼوٓت 

 اعموؾموقمي اًمعرسمقي.

وىمد شمػّرقَمً قمن هذه اًمدراؾموت سمحوٌث ـمريػي حتوول حتؾقل سمعض اعممصمرات 

اًمػوقمؾي ذم إدب اًمعريب، ذم كظرٍة إمم اًمشعر اًمسقود ذم قمرص سمـي أمقي، أو ذم اخلطوسمي ذم 

هو ذم اًمشعر إموي، ويمذًمك إطمالف اًمعرص إموي، أو ذم اًمعصبقي اًمؼبؾقي وأصمر

 اًمؼبؾقي، وصؾي اًمؼبقؾي سموًمؼبوئل إظمرى، واًمصعَؾَؽي ذم اعمجتؿع اجلوهكم.

ل إؾمفوموشمه ذم موضوقموت شمـضوي حتً ًمواء قمؾم آضمتامع،  يمام جيى أن شُمسجَّ

إمم ٓكػتوطمه قمغم اًمثؼوومي آضمتامقمقي اًمعرسمقي، اًمتي موزاًمً حَتِػل سمتسوؤٓت مل كصل ا شمليمقدً 

إضموسموت قمـفو. ومؼد يمتى مؼوًمًي ُُيّؾل ومقفو أطموال اعمرأة ذم اعمجتؿع اجلوهكم، ومؼوًمي قمن 

قمن أزمي اعمثؼف و ؾمجويو اًمعرب، وأظمرى قمن اًمؼقم آضمتامقمقي ذم اعمجتؿع اجلوهكم، وسمحثً 

 اًمعريب ذم قمرص اًمعوعمي.

موضوقموت وًمؽن اًمالومً ذم إكتوضمه اًمػؽري شمؾك اًمـظرة اًمػؾسػقي اًمتي أًمؼوهو قمغم 

مو هيتم هبو أؾموشمذة إدب اًمعريب. ومؾه مؼوًمي سمعـوان اًمشوقمر اجلوهكم ذم  طمقوشمقي، ىمؾقاًل 

مواضمفي اعموت، يعرض ومقفو ؿمعر يملٍّ من ـمرومي سمن اًمعبد وقمـؽمة اًمعبز، ومؼوًمي قمن قمؼدة 

اًمذكى، ومؼوًمتون إطمدامهو سمعـوان اإلكسون ذًمك اًموطمش، وإظمرى سمعـوان اإلكسون ذًمك 

ش اإلكسون ذًمك اعمجفول»مع يمتوب أًمِؽز يموِرل و ، وًمعل هذين اعمؼوًملم يموكو دمووسمً اعمتـوىمض

اًمذي ىمرأكوه ذم إرسمعقـقوت، وهو ينمح اًمـواطمي اعمتعددة اًمتي شمطبع طمقوة اإلكسون، مـفو 

مو هو قمضوي، ومـفو مو هو كػز، ويطرح اًمتسوؤٓت قمن طمؼوئق إكسوكقي سمدأ اًمعؾم 

 ضواء.احلديٌ ُيسّؾط قمؾقفو إ
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يمام ؿمؿؾً سمحوصمه كظرات دىمقؼًي إمم اًمعصبقي اًمؼبؾقي ومؼّوموهتو، وإمم ذيعي اًمثلر 

اًمتي يموكً ؾموئدة ذم اجلو اًمؼبكم، يمام كظر إمم اًمُعَؼد اًمـػسقي ذم شمورخيـو اًمعريب، إضوومي إمم 

 مؼوًمي قمن احلرب اًمـػسقي قمـد اًمعرب.

اًمتي ُكنمت ذم جمؾي ش ًمعريباعمـزع اًمعؼالي ذم إدب ا»وأمو دراؾمته اعَموؾموَمي 

اعمجؿع قمغم دومعتلم، ومفي ذم كظري دراؾمي دىمقؼي يدومع ومقفو اًمديمتور اًمـص اّدقموء من يـػون 

قمن إدب اجلوهكم وضمود كظرات قمؼالكقي ومقه، إذ إكه أيمد أن جمؿوع اًموصويو واحِلَؽم 

ػعوًمقي واعُمثل شمشؽل كظرات قمؼالكقي، دون أن يـػي مو يتصف سمه إدب اجلوهكم من اك

وؾمؾوك قموـمػي همومر. وأمو ذم إدب اإلؾمالمي ومفو يؽشف وضمود هذا اعمـزع اًمعؼالي ذم 

جمؿوع ذًمك إدب اًمؼديم من أمقي سمن أيب اًمصؾً، إمم يمتوب احلقوان ًمؾجوطمظ، إمم 

آمتوع واعمماكسي واهلوامل واًمشوامل ًمؾتوطمقدي، إمم رؾموًمي اًمصحوسمي اًمتي أرؾمؾفو اسمن 

ػي اعمـصور، يمام أكه يميمد وضمود ذًمك اعمـزع اًمعؼالي ذم ؿمعر أيب متوم اعمؼّػع إمم اخلؾق

 ًٓ  إمم أيب اًمعالء اعمعري. واعمتـبي، وصو

إن هذه اًمـظرة اًمتي شمسّؾط اًمضوء قمغم مـوٍح ومؽريي ىمؾام اًمتػً إًمقفو اعممًمػون، وًمو 

ومؽري قمريب  أهنو مل شمِغْى قمن إدب اًمعريب وقمن ومؽر اعمعتزًمي، هي كظرٌة شموضح وضموَد شمقور

 إراؾمؿوسؾَمَبَق مو قمرومته أورسمو ذم اًمؼرن اًمسودس قمنم من وقمي إكسوي اؿمتُفر سمه 

Erasmus خ وضمود مو أـمؾق قمؾقه ، ذًمك اعمػؽر اهلوًمـدي اًمذي رومض يمل شمعّصى ،وَرؾمَّ

اًمتي أيّمد اإلكسون من ظمالهلو  ، شمؾك اًمـزقميHumanismeومقام سمعد اؾمم اًمـزقمي اإلكسوكقي 

ا يتؼدم قمغم مجقع اعمخؾوىموت سمرضموطمي قمؼؾه، واكػتوطمه قمغم قموعمه.و طمؼقؼَي يموكه خمؾوىمً   وَمذًّ

ويؿؽــو اًمؼول سملن مو ذيمركوه من كظرات ومؾسػقي إمم اعمجتؿع وإمم اًمتوريخ، أـمؾؼفو 

اًمديمتور إطمسون اًمـص ذم دراؾموشمه إدسمقي، ومو كراه ذم أؾمؾوسمه من حمويمؿي قمؼؾقي، يمؾُّفو أمور 

 ظمتقوره دراؾمي اًمػؾسػي ذم اًمشفودة اًمثوكويي اًمثوكقي.شمرشمبط ارشمبوـًمو مميمًدا سمو
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ومؾؼد يمون ًمدراؾمي اًمػؾسػي أصمر يمبػم ذم ذًمك اجلقل اًمذي أكتؿي إًمقه. ومنن دراؾمَي 

اعمـطق اًمصوري واًمتحؾقكم، ودراؾمَي قمؾم اًمـػس، وشموضقَح اًمؼقم وشمعؾقَؾفو، وحتؾقَل 

أموٌر يمون هلو شملصمػم يمبػم ذم  اًمؼدرات اًمعؼؾقي ًمإلكسون، وشمػّفَم مـطؾؼوت اعمشوقمر، يمّؾفو

كظرشمـو إمم احلقوة، وهذا مو ضمعَؾـو كـػتح قمغم اًمعؾوم اًمـظريي واًمتطبقؼقي سمـظرة ضمديدة، ىمودرة 

 قمغم اًمتؿققز سملم اًمسؾبقوت واإلجيوسمقوت، ويمشف اًمتـوىمضوت.

وإن مو كراه ذم اإلكتوج اًمعؾؿي ًمؾديمتور إطمسون اًمـص مستًؼى من ًُمّى شمراصمـو، يميمد أن 

ه اًمػؾسػي يرومض اًمؼطقعي مع اًمؽماث، سمل إكه سمؼي يبحٌ ذم قمـوس اًمؽماث إصقؾي، موىمػ

 كوىمدًة شمؼمز اًمـؼوط اهلومي، وٓ شمـجرف إمم شمسػقه يراء أظمرين.و روطًم  طموماًل 

ش اًمُسخريي من اًمذات ذم أدسمـو اًمؼديم»وًمعل حمورضًة أًمؼوهو ذم جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي قمن 

 دكو، من اكػتوح ومؽري وىمدرٍة قمغم اًمـؼد واًمتحؾقل.شمميمد مو ذيمركوه قمن ومؼق 3117

 أهيو اًمسقدات واًمسودة

يشؽر ًمؽم جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي مشوريمتؽم ذم طمػل شملسملم جمؿعي يمبػم ظمدم اًمؾغي 

 اًمعرسمقي ذم مقودين قمديدة.

و ويمون اًمديمتور إطمسون اًمـص ـمقى اًمـػس، ؾمفل اًمِعنْمة، مـػتح اًمذهن، موًمؽً 

عؿؾه ذم اعمجؿع إمم طملم طموًمً أوضوقمه اًمصحقي دون اعمثوسمرة قمغم ًمو ًمؾغي، وىمد سمؼي مالزمً 

 اعمشوريمي ذم أقمامل اًمؾجون.

 .واًمسالم...  رطمم اهلل ومؼقدكو وأؾمؽـه ومسقح ضمـوشمه

 

     


