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ملخص :حهذ زىاثُت الترار والخذازت مً اإلاىاغُو التي شٙلذ ضشانا ْاثما بحن الٓذًم
والخذًث ،ولهل َزٍ ؤبشص هٓؿت اهؿلٓىا منها ٖهذٍ لهزا البدثَ ،هىإ مً اللًىٍحن مً ًدشبث
بالترار بهذٍ حشبشا بالهىٍت الهشبُت؛ بر بن إلاغ الترار مً اإلادكىساث لذحهم ،بدُث جخمل٘هم سئٍت
ْذاظُت ججاَه ،وَزا هاحم نً وعي الهشب بةسثهم ،وَىإ مً اللًىٍحن مً اهؿلٔ ججاٍ الخذازت مىبهشا
بالخػاسة الًشبُت،وهي في ؤوج ْىتها ،وؤن الهشب ضهب نليهم مجاساتهاٖ ،ما ؤن َىإ مً اللًىٍحن مً
خاو ٛهٓل ألاَٙاس اللعاهُت الًشبُت بلى الُ٘ش الهشبي ،وجؿهُمها بهزٍ ألاَٙاسَ ،هم ًشون ؤن الذاسظحن
الهشب قلىا خبِس ي الىكشة الترازُت ،لزا ًجب بْامت حعش خىاس بىاء ونالْت وشُجت بحن الترار الهشبي
والُ٘ش اللعاوي الخذًث ،بدُث ًيبني َزا الخىاس نلى جالْذ اإلاهاسٍ ،وجىضلىا في َزا البدث بلى حملت
مً الىخاثج ؤَمها ؤن اللعاهُاث ْذ وْهذ في بشٙا ٛمشدٍ الخطىس الخاؾئ للذسط اللًىي ،وبالخالي
اهٓعام الباخشحن بلى َشٍٔ ؾانً في الخجذًذ نلى الترار ،وَشٍٔ مىُخذ نلى الخذازت ،وَشٍٔ وظـ
حامو بحن الترار والخذازت.
الكلماث املفخاحُت :اإلاشحهُت الُ٘شٍت ،اللعاهُاث الخمهُذًت ،الترار ،الخذازت.
Abstract:
The dualism of heritage and modernity is one of the topics that formed a conflict
between the ancient and the modern, and this is perhaps the most prominent point
from which we started as a goal of this research, as there are linguists who cling to
heritage after it, clinging to the Arab identity As touching heritage is one of the
prohibitions they have, so that they possess a holiness vision towards it, and this is
a result of the Arabs ’awareness of their heritage. There are some linguistics who
goes forward the modernity impressed by the western civilization in its greater
power, and it hard to the arabs to keep up with it, Transferring Western linguistic
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ideas to Arab thought and feeding them with these ideas. They see that Arab
scholars have remained imprisoned in the heritage view. Therefore, a constructive
dialogue bridge and a close relationship between Arab heritage and modern
linguistic thought must be established, so that this dialogue is based on crossfertilization of knowledge, and we reached in this research to A set of results, the
most important of which is that linguistics has fallen into a problem due to the
wrong perception of the linguistic lesson, and consequently the researchers split
into a group contesting the renewal of heritage, a team open to modernity, and a
…middle group combining heritage and modernity
Key words: intellectual reference, introductory linguistics, heritage,
modernity.

مقدمة:
بن مً ؤبشص اإلاىاغُو التي شًلذ اللعاهُحن الباخشحن مىغىم الترار والخذازت،
ألَمُتهما في الذسط اللًىي اللعاوي ،وَى مً اإلاىاغُو الهامت والخعاظت لخػاسب آلاساء
َُه ،وجباًً سٗاثضَم ومىؿلٓاتهم؛ بر هجذ مً الذاسظحن مً ًلخُىن خى ٛالترار وٍإبىن
الىكش لًحرٍ ،وفي الطِ اإلآابل هجذ مً ًمجذون الخذازت بهذَا هخاحا للعاهُاث
الًشبُت ،ؤما الخىَُُٓىن َىُْىا وظؿا بحن الترار والخذازت.
مً َزا اسجإًىا ؤن جٙىن بشٙالُت َزا البدث ٗاآلحي:
 ما اإلاشحهُاث اإلاهخمذة في ال٘خابت اللعاهُت الخمهُذًت؟ وَل ًمً٘ الانخباس بما ؤَشصجهاللعاهُاث الًشبُت بمخخلِ ؤَٙاسَا في خل اإلاش٘الث اللًىٍت الهشبُت ،ؤم ؤن جشازىا يني
وُُٖل بزلٚ؟.
ٌهذ الُشٍٔ الخىَُٓي الىظؿي َمضة وضل بحن ماٍذي الترار وممجذي الخذازتَ،دشي
بالبُان ؤن الشيبت في مىاٖبت معخجذاث الًشب في مخخلِ الهلىم اللًىٍت ،العبب
الشثِغ الزي دَو بلى تهمِش َ٘ش الهشب اللًىٍحن الٓذماء.
حهذٍ بدشىا بلى مداولت خل ؤلاشٙا ٛالىاْو بحن زىاثُت الترار والخذازت ،والخىضل بلى
مهشَت ما برا ٗان جشازىا يني بىُعه نً معخجذاث اللعاهُاث الًشبُت في خل مخخلِ
مش٘التها اللًىٍت ،ؤو باألخشي هي ؤظبٔ إلاهكم َزٍ اإلاعخجذاث مً الُ٘ش الًشبي الزي
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ًدخ٘ش ألاظ بُٓت له ،في خحن ؤن مهكم جل ٚاإلاعخجذاث مبشىزت في زىاًا ؤمهاث ال٘خب
الهشبُت الٓذًمت ،مخبهحن في رل ٚاإلاىهج الىضُي.
 .1املرحعُت الفكرٍت في الكخابت اللضاهُتْ :بل الىلىج في الخذًث نً جىىناث اججاَاث
البدث اللعاويٗ ،ان لضاما نلُىا جدذًذ مُهىم اإلاشحهُت الُ٘شٍت؛ بر «هي رل ٚالخىحه
اإلاهشفي الزي ًيخهجه الباخث ؤزىاء معحرجه الهلمُت ،وٍٙىن مشُىنا بىكشة بدًىلىحُت،
جشسخ لذًه ؤلاًمان بإن جىحهه َى ألاَػل بالىكش بلى الخىحهاث الهلمُت ألاخشيٖ ،ما
ًخخز رل ٚالخىحه مهُاسا إلآاسبت ؤي قاَشة ًخػهها للذساظت َػال نً خ٘مه نلى صخت
ؤو خؿإ الىخاثج ،التي ًخىضل بليها َى ؤو يحرٍ ،مً خال ٛما جملُه نلُه مبادت ومهاًحر
1
الخىحه الزي ًذًً به»
َاإلاشحهت بطُت نامت َى اإلاعاس واإلاىهج الزي ًدبهه الباخث ،في دساظت وجطيُِ
البدث اللعاوي؛ بر لٙل باخث هكشة مهشَُت خاضت به ،مذنمت بأساء وؤَٙاس حهذ مهُاسا
ًدخج بها نلى جٓعُمه.
وٍطهب الخهشٍ نلى َذٍ الذساظاث الهشبُت ،بدُث جم جطيُُها في اججاَاث
مخباًىت ،يحر ؤجها جدشابه بلى خذ ما ،وهي مشجبؿت بععي اللعاهُاث الًشبُت في حعىٌَ
مششونُت وحىدَا في الشٓاَت الهشبُت ،مً خال ٛالىكش بلى نذة صواًا:
أولها :نذم ُٖاًت الىمىرج الخٓلُذي ،وثاهيها :وحىب جبني اإلاىهج الىضُي في
الذساظاث اللعاهُت ،وثالثها :الخاحت اإلالخت إلنادة وضِ اللًت ،مً خال ٛالىكشٍت
اللعاهُت الًشبُت الخذًشت.
ومىه هخج زالزت اججاَاث مخخلُت ،حهذ جطيُُا لل٘خاباث اللعاهُت الهشبُت
الخذًشت:
 اججاه الجمىد عىد التراثً :دبنى آساء الترار الهشبي ،وَهُذ ْشاءجه. اججاه الثىرة على كل املىارٍثًٓ :ذم الذساظاث الًشبُت ٖبذًل ،وٍمذها بخهاسٍِبمىاهجها ومالُاتها.
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 اججاه حاول الخىفُق وجىصُل املاض ي بالحاطر :دساظت اللًت الهشبُت مً خال ٛجؿبُٔمىاهج يشبُت خذًشت نلى همارج نشبُت ،والاهؿالّ مً جشار لًت الهشب وبؾهامها بىكشاث
2
خذًشت.
 2الكخابت اللضاهُت الخمهُدًت ::حهذ َزٍ ال٘خاباث اللعاهُت ٖخاباث ؤولُت ،حعهم بشٙل
ٖبحر في جٓذًم اللعاهُاث الًشبُت للٓاست الهشبي ،وجٓشٍب ضىسة اللعاهُاث الًشبُت نىذ
الهشب؛ بر بن «ال٘خابت الخمهُذًت (ؤو الخِعحرًت) هي ؾشٍٓت في الخإلُِ ،الًمً٘ ألي نلم
ؤن ًزٌو وٍىدشش دوجها ،لزل ٚمً الؿبُعي ؤن ٌشٙل َزا الىىم مً الخإلُِ ؤخذ
3
الاَخماماث ألاظاظُت ،ليشش الهلىم وجٓشٍبها بلى الٓشاء»
ونلُه حععى ال٘خابت الخمهُذًت بلى برانت ضِذ مخخلِ ؤَٙاس ،وآساء ومىاهج
الهلماء اللعاهُحن في الًشبٗ ،ي جطل بلى مخخلِ بٓام اإلاىاؾٔ ،وٍخلٓاَا الهشب باالؾالم
والذسط والخدلُل.
«بن ال٘خاباث الخمهُذًت بسجبؿذ باللعاهُاث البيُىٍت ،التي ٗاهذ مً حهتها
الُاضلت ال٘بري في جإسٍخ الخُ٘حر اللعاوي ،وْذ خاو ٛاللعاهُىن الهشب جٓذًم حملت مً
مُاَُم اللعاهُاث البيُىٍت ،بال ؤن مهكم َزٍ اإلاُاَُم اإلآذمت في بؾاس اللعاهُاث
الهشبُت ،بهما ٗاهذ جشحو بلى اإلاطادس الشٓاَُت ،والذساظُت للعاهُحن الهشب ،وَاالء لم
4
ًداولىا ؤلاخاؾت بعاثش مُاَُم اللعاهُاث البيُىٍت ،التي حشهبذ في نذة مذاسط»
بذؤث ال٘خابت اللعاهُت الخمهُذًت ؤو ٛؤمشَا بالتروٍج للعاهُاث البىىٍت ،التي قهشث نلى
ًذ دٌعىظحر ،ورل ٚبهذ البيُىٍت حجش ألاظاط في جإظِغ مخخلِ اإلاىاهج ،التي ؤجذ مً
بهذَا.
ولٓذ خخمذ الىغهُت الخاضت للعاهُاث الهشبُت ،مً حهت ؤجها مداولت لىٓل
الىكشٍت اللعاهُت الًشبُت الخذًشت ،نلى اللعاهُحن ؤن ًُشدوا حضء باسصا مً وشاؾهم،
لخٓذًم َزٍ الىكشٍت ونشغها ،بال ؤن ال٘خابت الخمهُذًت لم حعلم مً بهؼ الهُىاث
والىٓاثظ ،منها :الاسجبإ في جدذًذ مجا ٛالبدث اللعاوي ،ويُاب جٓىُاث الخدلُل
5
اللعاوي ،ونذم مىاٖبت الىكشٍاث اللعاهُت.
 .3الكخابت اللضاهُت التراثُت:
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 .1.3مفهىم التراث:
ْبل الىلىج في الخدذر نً ماَُت ال٘خابت اللعاهُت الترازُتٗ ،ان لضاما نلُىا الخىِْ نىذ
خذود الخهشٍِ اللًىي والاضؿالحي ،للُكت "الترار"؛ بًُت َهمها وغبؿها:
 1.1.3لغت:
هجذ ؤن لُكت الترار مزٗىسة بهذة ؤشٙا ٛواإلاهنى واخذ ،ومخٓاسب في اإلاهاحم
الهشبُتَ ،مشال هجذ ابً مىظىر في معجمه "لضان العرب" ْذ ؤوسد رلٚ؛ بر «ًدمل
مطؿلح الترار مً خال ٛمهنى حزس الٙلمت ،في مهاحم اللًت ،وجىقُُها في آي الزٖش
الخُ٘م ،ؤن مطادس َهل "وسر" مخهذدة بطٌُ مخخلُت ،منها :ؤلاسر ،اإلاحرار ،الىسر،
الىسازت ،ؤلاًشازت ،ؤلاًشار ،والىسزت»  ،6ومىه هجذ ؤن اإلاهنى الهام ،الزي جذوس في َل٘ه
مطؿلح الترارَ ،ى ؤلاسر والترٖت ،وٗل ما ًخلُه العلِ للخلِ.
 2.1.3اصطالحا:
ؤما مً الىاخُت الاضؿالخُت إلاطؿلح الترارَ ،ةهه ًضداد وغىخا وْشبا بلى الُهم والزًَ؛
بر«وهني به رل ٚاإلاىسور الُ٘شي ،الزي نِ٘ نلى جإلُُه ؤظالَىا ،نلى مشاخل مخخالُت
مً جاسٍخ ؤمخىا البهُذ ،والزي حهذدث مىاخُه وؤهىانه ومىاهجه ،بخهذد مشاسب ومزاَب
7
الشنُل ألاو ،ٛمً نلماء ومُ٘شي ؤمخىا الهشبُت ؤلاظالمُت»
وبالخالي َةن لُكت الترار حهني حملت ألاَٙاس ،التي ابخذنها الهلماء ألاولىن ،نلى
اخخالٍ مشحهُاتهم وزٓاَاتهم وجىحهاتهم الُ٘شٍتَ ،هي خالضت ألضالت الُ٘ش اللًىي
الهشبي .و« نذم َهمىا لترازىا الهلمي ألاضُل ظببه حهلىا بإيشاع الهلماء الُؿاخل ،مما
ْالىٍ وؤزبخىٍ ،ونذم بإلاامىا بٙل ما وضل بلُىا لىخٓبله باسجُاح ،ولٙل ما هٓشئٍ مً ألاخباس
اإلاشىَت ،وَىّ ٗل َزا بظٓاؾىا الخطىس الًشبي الخاص بمزَب واخذ ٗالبيُىٍت الخذًشت
مشال ،نلى جدلُل الهشبُت ،والىبز بالخالي لٙل ما ال ًىاظب َزا الخطىس ،والباخث ال ًيبز
ؤبذا ما ًإجِىا مً الًشب –وال مً الٓذًم -وبن ٗان مىكىسٍ يحر مىكىسَم؛ لً٘ ال ٌهخبر
رل ٚمً الخٓاثٔ الهلمُت ،بال برا ْام الذلُل نلى صختها»  ،8وٍبذو ؤن ؤلاوعان نذو إلاا
ًجهلهَ ،طهىبت اظدُهابىا إلاػامحن ؤَٙاس وهكشٍاث اللًىٍحن الٓذماءً ،جهلىا هبدث نً
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البذًل لعذ الىٓظ واتهام الترار ،بإن مىاهجه يحر ضالخت للذساظت وهبزَا ،وبالخالي جبني
اإلاىاهج الًشبُت وبحباس الترار للخػىم لهاجه اإلاىاهج ،وَزا هاحم نً عجضها نً َهم
وجٓذًش ؤضالت الترار.
.2.3الغرض مً دراصت التراث اللغىي العربي:
 ببشاص بهؼ ما في الترار مً مُاَُم ،باجذ مً ؤظاظُاث الىكشٍاث اللعاهُت. سَذ الجهىد الشامُت إلًجاد مٓابالث نشبُت ،لُُؼ اإلاطؿلخاث اللعاهُت ألاحىبُتالىاَذة.
9
 دخؼ صنم مً صنمىا ؤن زمت َىة جُطل نلىم اللًت الهشبُت نً اللعاهُاث الخذًشت.«ًمشل الهامل الذًني ؤبشص الهىامل اإلاازشة في وشىء الذسط اللًىي الهشبي الٓذًمَٙ ،ان
اللًىٍىن الهشب ًشظىن ْىانذ لًتهم وٍػهىن ْىاهُنها مً خال ٛالهمل اللًىي الجاد،
الزي ْام به َدى ٛنلماء الهشب لخذمت ٖخاب هللا الهضٍض ،وْذ اظخؿانىا –بذؤبهم نلى
10
البدث والذسط -ؤن ًُٓمىا الذناثم الىؾُذة (ٛنلم اللًت)»
ؤظهم الذًً ؤلاظالمي في سظم الخؿىؽ الهشٍػت ،للخٓهُذ للذسط اللًىي الهشبي الٓذًم،
َٙان الٓشآن نامال في وشىء وَهم الهلىم اللًىٍت ،وجؿىسَا ٗالىدى والباليت والُٓه وما
بلى رلَ ،ٚالهالم اللًىي عبد الضالم املضدي ًشي« :ؤن الهشب بد٘م ممحزاث خػاستهم،
وبد٘م اهذساج هطهم الذًني في ضلب َزٍ اإلامحزاثْ ،ذ دنىا بلى جُ٘ش اللًت في هكامها
وْذاظُتها ،،ومشاجب بعجاصَا َإَط ى بهم الىكش ال بلى دسط شمىلي ٗىوي َدعب؛ بل
ْادَم الىكش ؤًػل بلى ال٘شِ نً ٖشحر مً ؤظشاس الكاَشة اللعاهُت ،مما لم تهخذ بلُه
11
البششٍت بال ماخشا ،بُػل اصدَاس نلىم اللعان مىز مؿلو الٓشن الهششًٍ»
ٌهذ ظبب الخُاف نلى الٓشآن ،ومداولت َهمه واظخخالص ؤخٙامه وششخه ،مً
الهىامل الذًيُت التي ؤظهمذ في احعام خػاسة الهشب ،بٓانذة لًىٍت ضلبت مخِىت،
جدُل لًتهم وحهُنهم نلى بلىسة الذسط اللعاوي ،بطُت نامت.
ؾشح مصطفى غلفان مطؿلخا حذًذا ؤظماٍ لعاهُاث الترار اللًىي الهشبي
الٓذًم ورل ٚلشمىلُخهَ،مىاغُهه مخىىنت ،ؤما اإلاىهج الزي ًدبهه ؤصخاب َزٍ
ال٘خاباثَ ،هى ٌعمى بمىهج الٓشاءة ؤو بنادة الٓشاءة،بدُث ؤن مً ؤَذاٍ لعاهُاث
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الترارْ ،شاءة الخطىساث اللًىٍت الٓذًمت لهزا الُ٘ش التراسي ،ومداولت جإوٍلها وجُعحرَا
وششخها نلى ؤَ ما جىضل بلُه البدث اللعاوي الخذًث ،والجمو بحن هخاثج َ٘ش الذسط
اللًىي الٓذًم،ومدطلت الىكشٍاث اللعاهُت الًشبُت الخذًشت ،ومً زم بخشاحها في َُئت
12
وخلت حذًذة ،جبحن ُْمها في الذسط اللعاوي الهالمي.
ونلُه َةن لعاهُاث الترار ،جشٖض اَخمامها نلى الٓىانذ اللًىٍت ألاضى ،ٛمما
خلُه لىا ألاولىن مً ؤَٙاس ومبادت ،بدُث ٌهخمذ داسظى الترار نلى مىهج الٓشاءة ؤو بنادة
الٓشاءة ،والخمدُظ والخدلُل لهارا الذسط اللًىي ،ورل ٚبًُت جؿهُم خالضت َ٘ش
الٓذماء ،بما اظخجذ في الذسط اللعاوي الًشبي الخذًث ،ووسج ؤسغُت ضلبت حذًذة،
جخىأَ وسوح الهطش ،وما اظخجذ في الذسط اللعاوي.
ًشي محمىد الضعران«بإن ؤيلب اإلاشخًلحن باللًت في البالد الهشبُتً ،شَؼ الىكش
في َزا الهلم الجذًذ ،ؤو ال ًداو ٛجُهمه ،ؤو ٌعجب ؤن ما في ًذٍ مً نلمْ ،ذ ًدل مدله
نلم آخش خادر واَذ مً (البالد الًشبُت) ،وخحرَم قىا بهزٍ الذساظت الجذًذة ،وبالٓلت
الٓاثمت بها مً ؤبىاء الهشبُتٌ ،هذ نلم اللًت ؤو بهؼ َشونه ٖهلم ألاضىاث اللًىٍت،
13
نلمُا لم ًئن ألاوان بهذ لالوًماط َُه ؤو الخؿلو بلُه»
ًشَؼ داسظى الترار ؤن ٌشىب الذسط اللًىي الهشبي ؤًا مً ؤَٙاس اللعاهُاث
الًشبُت ،بهذ َزا ألاخحر نىطشا ومىهجا يشٍبا نً الٓانذة الهشبُت« ،.ولهل العبب في َزٍ
الىكشة بلى اللعاهُاث الًشبُت الخذًشت ،الكً العاثذ بإن اللعاهُاث الًشبُت ،حعخمذ
ششنتها مً دساظت اللهجاث ،نلى ؤظاط ؤجها نلم ًٓىم نلى دساظت ال٘الم البششي ،مً
دون جمُحز ؤو اهخٓاء ،مما حهل اإلاشخًلُحن باللًت ويحرَمً ،ىكشون بلى َزا الهلم بص يء
مً الشٍبت والش ،ٚخاضت وؤن الذسط اللًىي الخذًث ،اسجبـ نىذها بالجهذ الاظدششاقي
نمىما ،وؤن بهؼ اللًىٍحن الهشب وقُه جىقُُا خشج به نً اإلآطذ الهلمي الخالظ،
14
وابخهذ نً اإلاىغىنُت ٖما َهل ؤصخاب الذنىة بلى الهامُت»
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ًشي الهشب ؤن اللعاهُاث الًشبُت حععى بلى دساظت ال٘الم البششي ،بذء باللهجاث
بطُت نامت ،ودون جمُحز بُنها ،وبالخالي نذم الخُشٍٔ بحن الُطخى والهامُت ،في جؿبُٔ
اإلاىهج نليها ،ومنها خشوج الذساظت مً الهلمُت واإلاىغىنُت بلى الخلـ بحن َزٍ ألامىس.
«بن اتهام الترار الهشبي اللًىي بالىٓطان والضٍِ ،ؤخُاها ًجب ؤن ًٙىن في خذود
الخخطُظ ال الخهمُم؛ ألن اإلاالخكاث والخدلُالث التي ؤزاسَا الٓذامىً ،مً٘ ؤن حهبر نً
مىاهج اإلاهاضشًٍ في اللعاهُاث اإلاهاضشة ،وَزا حهل ٖشحرا مً نلماء الًشب في مجاٛ
اللعاهُاثً ،خجاَلىن حهىد الٓذامى الهشب في مجا ٛالذساظاث اللًىٍت ،ألظباب ظُاظُت
15
ؤو َ٘شٍت ،ؤو للجهل اإلاؿبٔ ،ؤو لكشوٍ ؤخشي ال وهلمها»
ومىه هجذ بإن َىإ مً ًتهم الترار في شمىلُخه بالىٓظ ،وَزا ؤمش حاثش في خٔ
حهىد ؤظالَىاَ ،صخُذ ؤن الترار ٌشىبه هىم مً الىٓظ في بهؼ الجىاهب َٓـ؛ لً٘
نلى يشاس رل ،ٚبال ؤهه ًدىي ْانذة مخِىت ،جمشل مىهجا لًىٍا نشبُاً ،جابه مىاهج
الًشبُحن ،يحر ؤن الًشب ال ٌهترَىن بزل ،ٚلهذة ؤظباب ،وبن د ٛنلى ش يءَ ،ةهما ًذٛ
نلى احعام الترار الهشبي بال٘ما ٛبلى خذ ما.
«ومً هاخُت ؤخشي َىإ انتراَاث للًشبُحن اإلاهاضشًٍ ،بالجهىد اللًىٍت الهشبُت
الٓذًمت ،وبظهامها في مجاالث نذة ،ومنها :الذساظاث الطىجُت والذساظاث اإلاعجمُت ،ختى
بن بهؼ الًشبُحن اإلاىطُحن ْذ ؤلُىا ٖخبا ،جخدذر نً حهىد الٓذامى الهشب ،وزمت
ْػاًا جىاولها اإلاهاضشون الهشب ،جىضلىا نبرَا بلى هخاثج مهمت ،ؤزبدذ ؤن الُ٘ش اللًىي
الهشبي له بذاًاث في رٖش ٖشحر مً الٓػاًا ،اإلاخهلٓت باإلاباخث اللًىٍت اإلاهاضشة ،ظىاء مً
هاخُت اإلاىاهج الىضُُت البيُىٍت ،ؤم الخىلُذًت الخدىٍلُت ،ؤم حهاسٍِ اللًت ،ؤم في مىغىم
16
الجهىد الىدىٍت ،التي ْام بها الهلماء ْذًما»
بن ؤٖبر دلُل نلى اٖخما ٛوهطج الذسط اللًىي الهشبي الٓذًمَ ،ى انتراٍ بهؼ
الًشبُحن بزل ،ٚوبن د ٛنلى ش يء َةهما ًذ ٛنلى ؤن الهشب لهم العبٔ في نذًذ مً
الٓػاًا اللًىٍت ،التي هي آلان مبشىزت في الُ٘ش الًشبي ،الزي ًضنم ؤهه ابخ٘شَا َى،
وؤظغ لها بهُذا نً ؤي جإزش.
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«ًاٖذ حشىمضكي بؾالنه نلى الىدى الهشبي ،في لٓاء ؤحشاٍ الذٖخىس مازن الىعر،
ًٓىَُ ٛهْ :بل ؤن ؤبذؤ بذساظت اللعاهُاث الهامتٖ ،ىذ ؤجىيل ببهؼ البدىر اإلاخهلٓت
باللعاهُاث الهامت ،وماصلذ ؤرٖش دساظتي لألحشومُت ،مىز نذة ظىىاث خلذ ،ؤقً ؤٖثر
مً زالزحن ناما ،وْذ ٖىذ ؤدسط َزا مو ألاظخار فراجسروزهخال ،..وٖىذ وْذ رإ ؾالبا
في اإلاشخلت الجامهُت ،ؤدسط في حامهت بيعلُاهُا ،وٖىذ مهخما بالترار الىدىي الهشبي
17
والهبري»
ومىه ًبذو ؤن الهالم اللعاوي الشهحر وهىم حشىمعٙيْ ،ذ ؤْش بخإزشٍ باأللُُاث
الىدىٍت الهشبُت الٓذًمت ،مما ؤدي بلى دساظخه للىدى الهشبيْ ،بل ؤن ًخىع في ما ٌعمى
باللعاهُاث الهامت ؤضال.
«الذساظاث اللعاهُت الترازُت البىاثُت ،وهي جل ٚالذساظاث ألاضُلت التي حععى في
ظبُل حمو اإلآىالث اللعاهُت ،والجهىد اللًىٍت الىكشٍت ،التي ًدخىحها اإلآشوء التراسي
اللعاوي الهشبي ،بًؼ الىكش نً البطاثش اللعاهُت اإلاازلتَ ،هزٍ دساظاث حععى بلى وضِ
الىاْو اللعاوي التراسيٖ ،ما َى في ظُاْه الشٓافي الخاص ،مً يحر جإزش بالبطاثش اللعاهُت
اإلاازلتَ ،ةن وأَ الخبطش التراسي مٓىلت لعاهُت مازلتَُٙ ،ىن َزا خالت مً ؤلاَػاء ،بما
بالخىاسد اإلاهشفي ،ؤو بخإزش الخبطش اإلادذر باإلاىحىد التراسي؛ ولً٘ لِغ مً الهلل الًاثُت
18
لهزٍ الذساظاث ،بزباث خالت ؤلاَػاء َزٍ ،ؤو الىكش في ؤظبابها ودوانيها»
حععى الذساظت اللعاهُت الترازُت ،بلى بزباث ؤضالت مٓىالث اإلاىسور ،ومداولت
وضِ الجهىد الهامت له ،دون الهىدة بلى الُ٘ش اللعاوي الًشبُت ،وٍمً٘ ؤن همحز في
لعاهُاث الترار ،بحن زالر مشاجب مً الٓشاءة:
 القراءة الشمىلُت:ًذوس َزا الىىم مً الٓشاءة خى ٛالترار اللًىي الهشبي ،في ٗلُخه وما ًخطل به مً
ْػاًا ،مً مشل :الخفكير اللضاوي في الحظارة العربُت ،أصىل جراثُت في علم اللغت...
 -القراءة القطاعُت:

438

اللضاهُاث الخمهُدًت بين مقخظُاث التراث ومخطلباث الحداثت

جشٖض نلى ْؿام مهحن مً الترار اللًىيٖ ،إن ًدىاو ٛؤخذ اإلاعخىٍاث اللًىٍت،
بهذَا معخىٍاث جدلُل،حشٙل في خذ راتها "هكشٍت" مدذدة اإلاهالم ،جٓىم نلى مبادت
مىهجُت خاضت بها ،مً مشل:مفهىم الجملت في الىحى العربي وهظرٍت الكلُاث اللغىٍت،
الىصل والفصل بين الىحى العربي والىماذج الىحىٍت املعاصرة...
 قراءة الىمىذج الىاحد:دساظت شخطُت لًىٍت نشبُت ْذًمتً ،ذسط َ٘شَا اللًىي وؾشٍٓت جطىسَا،
وُُُٖت جىاولها لٓػاًا اللًت الهشبُت ،في مجا ٛمً مجاالث البدث اللًىي ،مً
19
مشل:املدرصت الخلُلُت الحدًثت ،امللكت اللضاهُت في مقدمت ابً خلدون...
«الذساظاث الترازُت الىكشٍت التي حهذ ْشاءة شمىلُت (بحضب حافظ علىي)،
وحععى في ظبُل بزباث العبٔ والخُىّ الهشبُحن في َزا اإلاجا ،ٛبجها مداولت ججزًش
البطاثش اللعاهُت اإلاازلت في مدُـ الىكش التراسيَ ،هي خالت جشاِْ ن٘س ي ،حععى في ظبُل
20
اإلاداَكت نلى جمحز الهٓل الهشبي ،في َزا الخٓل مً البدث اإلاهشفي اللًىي»
ومىه هجذ ؤن الٓشاءة الشمىلُت للذسط التراسي ،حععى بلى بزباث ؤخُٓت الذسط
الهشبي ،في اخخال ٛالشٍادة اللعاهُت ،في نذًذ مً ؤَٙاسَا اللًىٍت ،بهذَا العباْت بلى نذة
مجاالث ومىغىناث لًىٍت ،جُؿً لها الًشب ماخشا َٓـ ،مو جؿىس اللعاهُاث الخذًشت
في الٓشن الهششًٍ.
«ٗان للبهذ الخػاسي ؤزشٍ في جؿىس الذساظاث اللعاهُت الهشبُتَ ،هزا الجُل
اشخذث َخيخه بالخػاسة الًشبُت ،وبٙل ما ًطذس ننها مً نلىم ومهاسٍ وؤهماؽ ،في الًُ
والشٓاَت والعلىَٕ ،طًش في نُىهىا ما خلِ ؤظالَىا مً جشار ،وما حشوا نلُه مً آداب
وجٓالُذ ،...ونكم في نُىهىا ما هشي ؤَل الًشب نلُهَ ،طاس ْطاسي ما ًؿمذ بلُه دناة
21
ؤلاضالح ؤن هٓلذَم َُه»
ٌهذ َىط مجاساث جؿىس الهشب في شتى الهلىم ،ؤمشا ٌهىد بالعلب؛ ألهه ًٓىم
بخٓضٍم َ٘ش الهشب الٓذماء ،وٗل ما ؤجىا به ،مخىاظحن ؤن بهؼ –بن لم هٓل مهكم -ما
ؤحى به الًشب مً ؤَٙاس لًىٍت ،هي مبشىزت مىز ؤمذ بهُذ ،في زىاًا ؤمهاث ال٘خب اللًىٍت
الهشبُت الٓذًمت؛ ولً٘ بإظالُب ومىاهج مًاًشة َٓـ.
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 .4الكخابت اللضاهُت الحداثُت:
 1.4مفهىم الحداثت:
 1.1.4لغت:
حاء في معجم لضان العرب البً مىظىر ،ؤن «الخذًث هُٓؼ الٓذًم ،والخذور
هُٓؼ الٓذمت ،خذر الص يءً ،دذر خذوزا وخذازت ،وؤخذزه َىَ ،هى مدذزىخذًث،
22
وٖزل ٚاظخدذزه»
ٌهذ مطؿلح الخذازت مشخٓا مً لُكت الخذًث والخذور؛ ؤي خطى ٛجدذًث
في ش يء ما ،و حًحرٍ مً خا ٛبلى خا.ٛ
 2.1.4اصطالحا:
« الخذازت هي بنادة جُعحر الترار ،ؾبٓا لخاحاث الهطشَ ،الٓذًم ٌعبٔ الجذًذ،
وألاضالت ؤظاط اإلاهاضشة ،وْذ آزشث مطؿلح (اإلاهاضشة) دون مطؿلح (الخذًشت)؛ ألن
للمهاضشة بهذًً ،ؤخذَما زمني وآلاخش مىطىعيَ ،إما البهذ الضمني لها َهى :ؤجها جمخذ
ألٖثر مً ؤسبهحن ظىت خلذ ،وَزٍ اإلاذة لِعذ ببهُذة نً اإلاذة الضمىُت لخجاسب اللعاهُحن
اإلاهاضشًٍ- ،والظُما د .نبذ الشخمً خاج ضالح ،-وؤما البهذ اإلاىغىعي َهى :ؤجها حهني
جل ٚؤلاشٙالُاث واإلاُاسْاث اللًىٍت ،التي اظخجذث في الُ٘ش اللعاوي ،بُهل ما ؤملخه
23
الكشوٍ ومخؿلباث الهطش ،وَزا ما ًطذّ نلى خُٓٓت َزٍ الذساظاث اللعاهُت»
ونلُه هجذ ؤن الخذازت هي بنادة بهث للٓذًم ،نلى َُئت حذًذةٌ ،شىبها هىم مً
الخؿىس والخًُحر ،جماشُا مو الهطش،وجُعحر الُ٘ش الٓذًم ،ومىه الاهؿالّ مً الٓذًم
للىضى ٛبلى الخذًث ،وما اظخجذ َُه مً ؤَٙاس ومىاهج لعاهُت خذًشت.
«بن الخذازت الُ٘شٍت الهشبُت ،ؤجذ هخاحا للخىاضل والاخخٙإ مو الخذازت
الًشبُتَ ،الخذازت الُ٘شٍت الهشبُت هجمذ نً اجطاَ٘ ٛش نشبي لم ًىٓؿو ،بمطادس الُ٘ش
الًشبي مىز ْشن وهطِ ْشن ،جخلله الخٓلُذ والاْخباط والخإوٍل ،والخىاس والىٓذ؛ ؤي
حمُو ؤهىام الطلت ،التي ًمً٘ ؤن ًيسجها َ٘ش مو آخش ًازش َُه؛ ل٘نها في الىْذ نُىه،
24
وشإث ٗي ججُب نً ؤظئلت خاضت ،باإلاجخمو الهشبي والشٓاَت الهشبُت»
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وبالخالي ٌهذ نامل الاخخٙإ بالخؿىس الًشبي ،نىطشا َاما في الىعي الهشبي ،والشيبت في
جدذًث اإلاىسور ،ورل ٚمً خال ٛخىاس بحن الُ٘شًٍ –الهشبي والًشبي -والخإزش ،مً خالٛ
الاْخباط ومداولت حعلُـ الػىء ،نلى نذة ْػاًا لًىٍت.
«ٖما وحذث اججاَاث لعاهُت نشبُت ،مخؿلهت بلى الشٓاَت اللعاهُت الىاَذة ،جنهل
منها ما اظخؿانذ جهله مً الىكشٍاث اإلاخخالُت ،دون ُْذ ؤو مشاحهت ؤو جمدُظ» 25ولٓذ
ٗان بعجاب بهؼ مً سواد الهشب بالىاَذ الًشبي ،ظببا في الخشوج بالُ٘ش اللًىي الهشبي
مً ْىْهت الترار بلى َػاء الهطشهت ،ونذم التردد في ألاخز بمعخجذاث الًشب.
«ْؿهذ الذساظاث اللًىٍت الهشبُت الخذًشت ؤشىاؾا ،ومشث بمشاخل وهي جيشذ
الذسط اللعاوي الًشبيً ،مً٘ بحمالها َُما ًلي:
 بسظا ٛالبهشاث الهشبُت بلى الجامهاث الًشبُت ،وْذ ٗاهذ الجامهت اإلاطشٍت ظباْت بلىرل.ٚ
 الُٓام بذساظاث حامهُت وؤؾشوخاث مً ْبل ؾالب نشب ،في حامهاث ؤوسوبا وؤمشٍٙا،جىاولذ وضِ الىاْو اللًىي الهشبي مً حهت ،ومً وحهت هكش مخخلِ اإلاذاسط اللعاهُت
الًشبُت.
 بوشاء ٖشس ي خاص بهلم اللًت ،في حامهاث نشبُت ٖعىسٍا والهشاّ ،جدذ اظم َٓهاللًت.
 قهىس ٖخاباث لًىٍت حهشٍ بهلم اللًت الخذًث ،حشمل مالُاث وٖخب ضىُها ؤصخابهابالهشبُت ،جىاولذ مُاَُم ؤلعيُت ،بالخبعُـ والخٓذًم والخهمُم.
 قهىس جشحمت نشبُت لبهؼ اإلآاالث اللعاهُت ،وبوشاء مشاٖض خاضت بالبدث اللعاوي،ٖما َى الخا ٛفي الجضاثش ظىت  ،1971وجىكُم هذواث ولٓاءاث نلمُت حهىٍت ودولُت ،في
ٗل مً جىوغ والجضاثش واإلاًشب ،وبوشاء جخططاث لعاهُت ،بٙلُاث آلاداب في اإلاًشب
26
الهشبي»
ومىه ًخطح ؤن الذاسظحن الهشب ظهىا بلى بث الذسط اللعاوي الًشبي ،مً خالٛ
الخخلمز في حامهاث يشبُت ،والنهل مً مهحن نلمهمْ ،طذ حهمُمها نلى اإلاىهج الهشبي،
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وحششٍبها بالُ٘ش اللعاوي الهشبي ،مً خال ٛجشحمت ال٘خب اللعاهُت الًشبُت ،وجبعُـ
مُاَُم ألالعيُت اإلاهاضشة.
وحععى لخبني اإلاىاهج اللعاهُت الًشبُت ،وجؿبُٓها نلى اللًت الهشبُت ،وجذوس خى ٛزالر
اججاَاث لعاهُت هي:
 البيُىٍت في اللضاهُاث العربُت:«ًشجبـ قهىس اإلاىهج البيُىي الىضُي ،بالهالم اللًىي العىَعشيَ ،شدًىاهذ دي
ظىظحر ،خُث انخمذ َزا ألاخحر ،نلى الىخذاث الشٙلُت ،في جُُٓم ال٘الم اإلاىؿىّ،
27
باالهخٓا ٛمً اإلاشٖب بلى البعُـ»
ونلُه ٗاهذ الًاًت ألاظمى التي جشومها البيُىٍت الًشبُت ،في دساظت اللًت ،هي
دساظت اللًت في راتها ومً ؤحل راتها ،مو نذم الخشوج نً البيُت اللًىٍت اإلادذدة.
ًذنىا ؤصخاب َزا الاججاٍ ،بلى جبني الهلمُت واإلاىغىنُت ،التي هي في جطىس اللعاهُحن
الهشب ،ظمت الهلم اإلاػبىؽ ،وهي حهني اسجباؽ الخُ٘حر بعلىٕ الكىاَش الخاغهت
للمالخكت ،بدُث ؤن ؾبُهت اإلاىغىم اإلاذسوط هي التي جخد٘م في الذساظت ،وْذ اجبو
الهشب الًشبُىن في هٓذ هدىَم الخٓلُذي ،ومً ؤبشص الىضُُحن الهشب هجذ إبراهُم أهِط
28
وجمام حضانَٓ ،..ذ ؤزاسوا ْػُت اإلاهُاسٍت ،جإزش هدىها باإلاىؿٔ ألاسظؿي.
 الخىلُدًت الخحىٍلُت في اللضاهُاث العربُت:قهشث اإلاذسظت الخىلُذًت الخدىٍلُت في ؤمشٍٙا ،نلى ًذ الهالم اللًىي هىام
حشىمعٙي ،وبهذ زىسة لًىٍت ٖبري في الشبو ألاخحر مً الٓشن الهششًٍ ،بدُث حهذٍ َزا
29
اإلاىهج بلى الاهخٓا ٛمً الىضِ بلى الخُعحر؛ ؤي ُِٖ جدشٙل وحهالج اللًت في الذماى.
ؤخغ اللعاهُىن الهشب بٓطىس اإلاذسظت الشٙلُت ،في جُعحر الىكشٍت الىدىٍت
الهشبُتٖ ،ةؾشاح اإلاهنى في الخدلُل الىدىي للكاَشة اللًىٍت ،والخطيُِ الش٘لي دون
جُعحر للجاهب الهمُٔ إلاخخلِ التراُٖبٗ ،الجمل اإلابيُت للمجهىَ ،ٛخهذدث مطادس
وؤضى ٛالىمارج الخىلُذًت ،ومً ؤبشصَم هجذ الفاس ي الفهري ومازن الىعر ،...ورلٚ

442

اللضاهُاث الخمهُدًت بين مقخظُاث التراث ومخطلباث الحداثت

بخٓذًم حملت مً الاْتراخاث الجذًذة ،اإلاخهلٓت بؿبُهت البيُاث الهشبُت ،بمخخلِ
معخىٍاتها ،والخُٓذ بششوؽ البدث اللعاوي ،بر ًمً٘ الخمُحز بحن هىنحن مً اإلاداوالث:
محاوالث جىلُدًت حسئُت :الترٖحز نلى همىرج جىلُذيٗ ،الىمىرج اإلاهُاس ،واإلاهُاس اإلاىظو..
محاوالث جىلُدًت شمىلُت :ورل ٚبمىاٖبت الخؿىساث نلى الىكشٍت الخىلُذًت ،مو جدذًث
30
آلالت الىاضُت إلاهؿُاث اللًت الهشبُت
 الىظُفُت الخداولُت في اللضاهُاث العربُت:«بن اإلاخدبو إلاعحرة اللعاهُاث الىقُُُت ،وإلاطادسَا ألاظاطً ،الخل ؤن جلٚ
اإلاطادس مىصنت بحن اإلاىؿٔ والُلعُت اللًىٍت ،وبهؼ الىكشٍاث الخذًشت ،مً اإلاطادس
ألاظاظُت في اإلاىؿًٔ ،م٘ىىا رٖش ؤنما ٛفرٍحت وكارهاب وراصل وطارصكي ،اإلاخهلٓت
بكىاَش ؤلاخالت واإلاخػمىاث والاْخػاءاث ،ونالْت الذاللت بالتراُٖب ،ؤما اإلاطادس
الُلعُُتَ ،دشمل ؤنما ٛشارل مىرَط ،في جهاًت الشالزُيُاث مً َزا الٓشن الهششًٍ،
لٓذ ْذم مىسَغ مجا ٛالبدث العُمُاجي ،بلى معخىٍاث زالزت ،الترُٖب والذاللت
31
والخذاو»ٛ
ونلُه حهذ الىقُُُت هخاج الُلعُت اللًىٍت ،بدُث جشٖض نلى وقُُت الىخذاث
اللًىٍت للتراُٖب ،والبنى اللًىٍت داخل الىظ ،بدُث ًدمل ٗل نىطش داللت خاضت،
حعمه نً بُٓت نىاضش الجملت.
جإزش الهشب باألَٙاس الىقُُُت لفيرث كخمام حضان وأحمد املخىكلَ ،زا ألاخحر
الزي ظعى بلى ضىى الىكشٍاث الٓذًمت في ْالب حذًذً ،دُذ اإلآاسهت بُنها وبحن الخذًث
مً الىكشٍاث ،وجؿهُم الىكشٍت اللعاهُت الخذًشت والهامت ،بشواَذ هكشٍت حذًذةْ ،ذ
جشبذ ما اجُٔ نلُه في الًشب وْذ جذخكه ،وخلٔ همىرج لًىي نشبيً ،ػؿلو بىضِ
اللًت الهشبُت ،اهؿالْا مً الىكشٍاث اللًىٍت الٓذًمت ،بهذ ؤن جٓىلب وجمدظ في بؾاس
الىكشٍاث اللعاهُت الخذًشت ،وؤن جدخ ٚبما جُشم وما ًخُشم ننها مً همارج لًىٍت ،بدُث
32
قل اإلاخىٗل وَُا لخدلُالث صُمىن دًك
«ٖما ظاَمذ اإلاباخث الُلعُُت الخذًشت ،في جؿىس بهؼ مكاَش الذسط
اللعاوي ،في الاججاٍ الخذاولي الىقُُيً ،خهلٔ ألامش بما ٌهشٍ بُلعُت اللًت الهادًت ،ؤو
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الُلعُت الخدلُلُت ،ومً سواد َزا الاججاٍ فخجاوشخين وأوصخين ،نلى ظبُل الخمشُل ال
33
الخطش»
ومىه ؤدث الُلعُت اللًىٍت بلى قهىس ما ٌهشٍ باللعاهُاث الخذاولُت ،التي ؤهخجذ
هكشٍتي ؤَها ٛال٘الم مو ؤوظخحن وصيرل ،والاظخلضام الخىاسي مو بى ٛغراٌط ،مشٖضًٍ
نلى نىطش الاجطا ،ٛواإلاخٙلمحن ،واإلآام ،باإلغاَت بلى اإلآاضذ الخخاؾبُت...
«ٖما نشَذ اللعاهُاث الىقُُُت ،جؿىساث مخالخٓت جمشلذ في ؤنما ٛمذسظت بشاى،
وؤنما ٛاللعاهُحن الدشُ٘حن ،اإلاهشوَت بالىحهت الىقُُُت للجملت ،واإلاذسظت اليعُٓت
(لىذن) ،وَزا ما نشغذ له ال٘خب بالذسط والخدلُلٖ ،ما نشغذ إلابادت الىدى الىقُُي،
وبىِخه الىقُُُت والبيُت الٙىهُت ،وجبنى َزٍ البيُاث بخؿبُٔ زالر ؤهىام مً الٓىانذ:
ْىانذ ألاظاط ،وْىانذ بظىاد الىقاثِ الترُٖبُت والخذاولُت ،وْىانذ الخهبحر ،لخطل بلى
34
هدى اللًت الهشبُت الىقُُي ،التي جمشله ٖخاباث ؤخمذ اإلاخىٗل»
ولٓذ ٗان ألصخاب مذسظت بشاى ماثِضُىش ورومان حاكبضىن ،الُػل في
الاَخمام بالعماث اإلااثضةٖ ،ما جؿىسث الىقُُُت نلى ًذ الهالم اللعاوي أهدري مارجني،
وٗان الىدى الىقُُي وبيُاجه مً اَخمام َاجه اإلاذسظت اللعاهُت.
ٖما هجذ في الُ٘ش الخذاولي الهشبي،طه عبد الرحمً ،الزي خاو ٛالخؿبُٔ نلى
الشٓاَت الهشبُت ؤلاظالمُتَٓ ،ذ اَخم بالٓػاًا الخذاولُت مً وحهت هكش مىؿُٓت
وَلعُُت ،معخمذا وظاثله الىكشٍت واإلاىهجُت مً نلمحن خٓٓا هخاثج باَشة ،وَما:
35
اللعاهُاث واإلاىؿٔ
 5الخداخل بين التراث والحداثت:
«ؤلاًمان بىحىد هكشٍت دُْٓت في ؤضىلها ومُاَُمها في الىدى الهشبي ألاضُلَُ ،ما
جشٖه لىا ؤمشا ٛالخلُلىصِبىٍه ومً جالَما ،وٍخطح رل ٚبةنادة ْشاءة الترار ،لِغ نلى
غىء الىكشٍاث الخذًشت َٓـ ،وبهما بذساظت ببعخمىلىحُت (مهشَُت) دُْٓت ،إلاُاَُم
الىداة وجطىساتهم ،ودون بظٓاؽ ؤي جطىس آخش ،لخطىس الىداة الهشب اإلاخإخشًٍ ،ؤو
36
جطىس الًشبُحن نليها»
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ًِٓ الذاسظىن اللًىٍىن بةًضاء َ٘شة ؤن للهشب هكشٍت م٘خملت البىاء ،مبشىزت في
زىاًا ؤمهاث ال٘خب الىدىٍت ،التي ؤلُها َدى ٛالهلماء اللًىٍحن الهشب الٓذامى ،ورلٚ
بةنادة ْشاءة نمُٓت إلاا ؤحى به الىداة ،نلى غىء الىكشٍاث اللعاهُت الخذًشت.
«لٓذ جباًيذ همارج الٓشاءاث اإلاعلؿت نلى الترار اللًىي –بىضُه سظالت لعاهُت
ْاثمت -وَزا الخباًً له ؤظبابه ودوانُهَ ،ذناة ألاضالت –وباظم اإلاداَكت نلى اإلاىسور
– ؤلُُىاَم ًذنىن بلى نذم الاٖخُاء بًلٔ ألابىاب؛ بل ًؿلبىن ؤًػا ظذ الىىاَز ،ختى ال
ًدعشب بلُىا بطُظ مً هىس ،ؤو وعمت مً َىاء ،وؤما دناة الخذازت –وباظم الخُخذ
والهاإلاُتَُ -ذنىن بلى نذم الاٖخُاء بُخذ الىىاَز الىاظهت ،وألابىاب نلى مطاسَهها؛ بل
37
بجهم ًذنىن ضشاخت بلى هضم العٓىٍ ؤًػا»
هجذ ؤن اللعاهُحن الهشب ْذ وُْىا في اججاَحن مخىاْػحن ،ولٙل منهما مبادثه
وجطىساجه ججاٍ الترار ،وٖزا الُ٘ش الًشبي ،بدُث ٌععى الخذازُىن بلى الخجذًذ؛ ظهُا
منهم بلى هُؼ الًباس نً الذسط الهشبي ،ومىاٖبت الُ٘ش الًشبي ،في خحن هجذ ؤن الُشٍٔ
اإلاهاٖغ ،واإلاهخم بالترار ،الزي ًشاٍ بسزا م٘خمل البىاء ،وال خاحت إلنادة ججذًذٍ ،ؤو
مٓاسهخه بإي َ٘ش آخش ،وبحن َزا ورإ قهش َشٍٔ زالث ،حامو لشؤي ٗل منهما.
«بجبام الىكشٍاث اللعاهُت التي ؾىسَا الًشب ،في ظُاْه الخاص ،وْذ ْام نلى
اإلاضاوحت بحن اإلاىهج اإلاعخهاس ،واإلاىغىم الهشبي ،واججه بلى بنادة وضِ الهشبُت،
38
واظخئىاٍ الىكش في ْػاًاَا وقىاَشَا ،في غىء جل ٚالىكشٍاث»
ًذنى الخُاس الشالث الشايب في اإلاضاوحت بحن الشؤًحن ،بلى بجبام ظبُل الخذاخل بحن
الترار والخذازت ،وبالخالي اظخهاسة اإلاىهج الًشبي ،وجؿبُٓه نلى الذسط الهشبي ،وبنادة
وضِ مخخلِ حىاهبه.
«مٓاسهت البدث اللًىي الهشبي وهكشٍخه الخالطت ،بمٓىالث اإلاىاهج اللعاهُت
اإلاخهاْبت ،وْذ هجم في ظُاّ اصدَاس الىكشٍت الخدىٍلُت الخُشَهُت ،الععي بلى بًجاد مىْو
39
للىكشٍت اللًىٍت الهشبُت ،في الخبطشاث الخدىٍلُت َزٍ ،مً خال ٛجٓشٍش مشابه بُنهما»
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وبالخالي ٗان الذسط اللًىي لذي ؤصخاب َزا الىىم مً ال٘خابت ،مدـ مٓاسهت
بِىه وبحن هكحرٍ الًشبي ،ومداولت بًجاد مالمذ َزٍ ألاَٙاس الًشبُت ،في الُ٘ش اللًىي
الهشبي.
«اظدشماس خطُلت الجهىد اللعاهُت لدشُ٘ل وعي نلمي بالهشبُت ،وحشُ٘ل وعي
لعاوي نام ،وبْامت حذ ٛبحن اإلاىغىم واإلاىهج ،جؿشح َُه الهشبُت ؤظئلتها الخاضت ،في
غىء الىعي اللعاوي الهام ،الزي ًمً٘ الهشبُت مً جدُٓٔ بديام الخاص الهشبي في الهام
40
اللعاوي ،واإلاشاسٖت في الىكشٍت اللعاهُت مً َزا اإلاذخل»
هجذ ؤن َزا الاججاٍ الشالثَ ،ى اججاٍ جىَُٓي ،وؤظلم وؤهجو مما ؤحى به ؤصخاب
الخذازت وؤصخاب الترار ،ورل ٚإلاا لهزا الاججاٍ الخىَُٓي مً َػل ،في بًٓاف سوح الىعي
بإَمُت ؤلاسر اللًىي الهشبي ،وبْامت حعش خىاس بىاء ،وَمضة وضل بحن اإلاىغىم الهشبي
واإلاىهج الًشبي ،وبالخالي الخشوج باللعاهُاث الهشبُت بلى خحز الخىكحر اللعاوي الهالمي.
«َىإ مٓىالث لعاهُت ٗامىت بالٓىة في ؤخشاء اإلآشوء الشٓافي الهشبي ،مً يحر ؤن جٓطذ
41
بلى رل ٚفي نلتها الًاثُت»
بر بن َىإ في الترار الهشبي مالمذ لىكشٍت لعاهُت م٘خملت البىاء ،راث ؤظغ
نلمُت دُْٓتْ ،اثمت بزاتها ،ولِعذ ؤْل مً ؤي َ٘ش آخش.
«دساظاث ال٘شِ اللعاوي في الترار ،وهي جل ٚالذساظاث التي جداو ٛحعلُـ ٗىاشِ
لعاهُت حذًذة ،نلى اإلاىحىد اللًىي التراسي؛ بًُت بغاءة حىاهبه ،ومداوسة ؤهداء الىكشٍت
اللًىٍت الهشبُت الترازُت ،بإدواث لعاهُت مدذزتً ،مً٘ ؤن ج٘شِ نً بطاثش جشازُت،
42
ماٗاهذ ؤن جى٘شِ بإدواث ال٘شِ الخٓلُذًت»
ٌععى الاججاٍ الخىَُٓي اإلاضاوج بحن الترار والخذازت ،بلى اظخهما ٛمىاهج لعاهُت
يشبُت خذًشت ،نلى الُ٘ش اللًىي التراسي؛ ْطذ جإُٖذ وحىد مالمذ لىكشٍت جشازُت مد٘مت،
ومداوستها ومجاساتها للىكشٍت الًشبُت.
«دسط الهشبُت مً الجاهب الهشبي وخذٍ ًكل مىٓىضا ،وؤهه البذ لىا في َزٍ
اإلاشخلت مً اظخئىاٍ الىكش ،وؤن هدبطش َُما بلًه الذسط اللًىي الخذًث ،في آلاَاّ
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رل ٚؤن ْشاءة الترار اللًىي الهشبي في غىء مبادت اللعاهُاث الخذًشت ،جخجز ٛمجزلت مهمت
راث بهذ خػاسي ،جٓىم نلى ؤظاط اظترداد َزا الترار لبرًٓه ،ورل ٚبدمله نلى اإلاىكىس
الجذًذ ،في مداولت حادة ،لخإظِغ (هظرٍت لضاهُاث التراث) ،التي جػو ْىانذ ومشج٘ضاث
مىهجُت ،للذسط اللعاوي الهشبي اإلاهاضش ،نلى ؤَ ؤضى ٛالذسط اللًىي الهشبي الٓذًم،
43
وبهزا اإلاهنى جبرص ؤَمُت الترار ،وبهزا ًطبذ الترار مهاضشا لىا»
حهذ اإلاضاوحت بحن الذسط اللًىي الٓذًم ،ومعخجذاث الُ٘ش اللعاوي الًشبي ،ؤمشا
خخمُا وغشوسة ملخت ،لذي ؤصخاب َزا الاججاٍ الخىَُٓي؛ ْطذ حعلُـ الػىء نً
مذي ؤَمُت الذسط اللًىي الهشبي ،ومذي مىاٖبخه لشوح الهطش.
ْا ٛالذٖخىس جمام حضان« :حشهبذ اإلاعال ٚؤمام الشهب َ ،...ىحذ ؤمامه ؾشٍٓا
في اإلااض يًٓ ،ىدٍ بلى الترار الهشبي الخطب ،وسؤي ؤهه لى بهث َزا الترار وؤخُاٍ ،لٙان
داَها لهضة حذًذة ال جٓل سونت نً الخاسٍخ الهشبي هُعه ،ووحذ ؤمامه ؾشٍٓا في
اإلاعخٓبل ،مهاإلاه في ؤًذي ألامم مً نلىم ومهاسًٍ ،مً٘ ؤن جشقى بمطش بلى معخىي َزٍ
ألامم ،راث الهلىم واإلاهاسٍ ،زم سؤي ؤهه لى ظل ٚالؿشٍٔ ألاوَ ٛدعب ،الهٓؿو به الخاسٍخ
نً الخُاة ،ولى ظل ٚالشاوي َدعب ،الهٓؿهذ به الخُاة نً الخاسٍخَُ ،ػل ؤن ًإخز
44
بىطِب مً الترارً ،ىحي بلُه باالنتزاص ،وهطِب مً الشٓاَت اإلاهاضشة ًمىده الهضة»
ونلُه هجذ ؤن الباخث اللًىي جمام خعانً ،شي ؤن اإلاضاوحت بحن الترار والخذازتً ،مىذ
الُ٘ش اللًىي الهشبي بشٍٓا ،وٍىدي بالباخث بلى الانتزاص بما خلُه العلِ ،مً هكشٍت
لًىٍت مخِىت ال ٌشىبها الىٓظ ،وٖزا مىاٖبخه إلاعخجذاث الُ٘ش الًشبي اإلاخؿىسً ،مىده
نضة ودًمىمت.
«باليعبت للذساظاث الهشبُت الخذًشتَ ،ةن مهكم آلاساء والذساظاث جٙاد ججمو
نلى ؤن الاججاٍ ،الزي ٌععى بلى جؿهُم الٓذًم بالجذًذَ ،ى الاججاٍ مً شإهه ؤن ًٓذم
الجذًذ ،وبن ٗان البهؼ آلاخش ًشاٍ الًبخهذ َى ؤًػا نً الاججاَحن العابٓحنَ ،ترازىا
ؤخذ سحلحنَ ،ةما هاْل لُ٘ش يشبي ،وبما هاشش لُ٘ش نشبي ْذًمَ ،ال الىٓل في الخالت ألاولى،
وال اليشش في الخالت الشاهُتً ،طىو مُ٘شا نشبُا مهاضشا؛ ألهىا في الخالت ألاولى ،ظىُٓذ
نىطش الهشبي ،وفي الخالت الشاهُت نىطش اإلاهاضشة ،واإلاؿلىب َى ؤن وعخىحي لىخلٔ
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الجذًذ ،ظىاء نبرها اإلاٙان لىىٓل نً الًشب ،ؤو نبرها الضمان لىيشش نً الهشب
45
ألاْذمحن»
ٌهذ الاججاٍ الخىَُٓي الشؤي ألاوعب ،في ؤلانالء مً مٙاهت الذسط اللًىي الهشبي
الٓذًم؛ ألهه ًداَل نلى نشوبُت َ٘ش الباخث ،وٖزا ٌعم دساظاجه بشوح الهطشهتَُ ،يخج
خلُؿا مخجاوغ مذاسٍ اللعاهُاث الهشبُتَ ،هى رو َ٘ش نشبي ومىهج يشبي.
ًشي الفاس ي الفهري ؤن ال٘خابت اللعاهُت الهشبُت الخذًشت ،بهما هي مجشد خؿاب
َضلي اليحر ،بعبب َٓذٍ إلآىماث الهلمُت في ال٘خابت اللعاهُت ،وبزل ٚحهذدث الهٓباث
وألايالؽ في خٔ البدث اللعاوي الهشبي ،ومً بحن َاجه ألايالؽ ،مشال :اللًت اإلاىضىَت،
46
وؤصمت اإلاىهج ،والخطىس الخاؾئ لترار اللًت الهشبُت ،وبدناء الهلمُت.
« بن ؤظاط الطشام بحن ألاضالت اللًىٍت واإلاهاضشة اللعاهُت ،لِغ ضشانا بحن
ألانما ٛاللًىٍت الترازُت ،التي وغهها الهشب الٓذماء ،وبحن ألانما ٛاللعاهُت اإلاهاضشة،
التي وغهها نلماء اللعاهُاث اإلادذزىن في الًشب ،بن الطشام في حىَشٍ ً٘مً بحن
الباخشحن الهشب ؤهُعهمٗ( ،امخذاد لألصمت الىُعُت الُشدًت ،التي ٌهاوي منها بوعاهىا
الهشبي) بحن الباخشحن الزًً ٌشذَم الخاسٍخ الٓذًم ،بلى ؤْص ى معاَاث الُمحن ،وبحن
الباخشحن الزًً ٌشذَم الخاسٍخ الخذًث واإلاهاضش ،بلى ؤْص ى معاَاث الِعاس ،وبهزا َةن
اإلاهادلت الشٓاَُت ظخٙىن نشغت لالَتزاص والخُُ٘ ،ٚوظخدٓٔ مهاهاة بْامت الخىاصن بحن
47
ألاضالت واإلاهاضشة»
بن زىاثُت الترار والخذازت ومداولت اإلاضاوحت بُنهما ،جيبو مً مشٙلت مخطلت
بالباخث ،ؤٖثر مً ٗىجها مخطلت بالُ٘ش الهشبي في خذ هُعهَ ،هىإ منهم مً ًمُل بلى
الخٓىْو خى ٛالٓذًم ونذم الىكش بلى ؤي َ٘ش مًاًش ،وَىإ مً ًمُل بلى هُؼ الًباس
نلى الُ٘ش الخذًث ،واللخاّ بشٖب الًشب ومعخجذاجه ،وال ًخدٓٔ الخىاصن بال برا جم
الجمو بحن ألاضالت واإلاهاضشة ،وَزا ما حهذٍ بلُه الاججاٍ الخىَُٓي الشالث.
«منهم مً ًجذ في الخٓشٍب واإلامازلت بحن الٓذًم والخذًثَ ،شضت إلقهاس بظهام
الهشب في بىاء الخػاسة ؤلاوعاهُتَُ ،هم جشازىا الهشبي وششخه في غىء مىجضاث الهلم
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الخذًشتَ ،ى العبُل الهتزام انتراٍ الهالم ،بمذي اإلاعاَمت ؤلاًجابُت لألمت الهشبُت في
48
الخػاسة ؤلاوعاهُت»
ومىه هجذ بإن ياًت وَذٍ الاججاٍ اإلاضاوج بحن الترار والخذازت ،بهما ٌععى بلى
لُذ الاهدباٍ بلى اإلاىسور الهشبي ،ومذي ؤَمُخه وبالخالي بخشاج الذسط اللعاوي الهشبي ،مً
خحز الترار بلى َػاء الخىكحر اللعاوي الهالمي.
الخاجمت
ًم٘ىىا الٓى ٛبإن الخذًث نً ؤلاشٙالُت اللعاهُتاإلاخهلٓت بدُاسي الترار والخذازت،
بهذَما سٗاثض ومىؿلٓاث َامت في حشٙل الذسط اللعاوي ،خذًث شاثٔ وشاث ٚاإلاعل ٚفي
الىْذ راجه ،لطهىبت الخىع َُه ،وحشهب سٗاثضٍ ومىؿلٓاجه الُ٘شٍت واإلاشحهُت ،بدُث
هلمذ سؤًا ًىداص للترار ،وٍخٓىْو في جخش الٓذًم ،بهذٍ نىطشا لألضالت ومشآة لجهىد
ألاولحن؛ َالترار لذحهم ؤمش ؤض ُل ال حذاَُ ٛه وال ؾهً َُه ،وفي الخُاس اإلاهاٖغ َىإ
سؤي ًمُل للخذازت ،والتربو نلى مىطت الخجذًذ ،مداٗاة للعاهُاث الًشبُت ومداولت
إلاجاساث سٖب الذسط اللعاوي الًشبي ،في خحن هجذ ؤن َىإ جُاسا مضاوحا آلساء ٗل مً
الخُاسًٍ العابٓحن ،ورل ٚبيسج ألاَٙاس اللعاهُت الهشبُت بخُىؽ لعاهُت يشبُت ،والخشوج
باللعاهُاث مً خحز الترار بلى َػاء الخىكحر اللعاوي الًشبي ،وبْامت خبل مخحن ًشبـ بحن
الترار اللعاوي الهشبي الٓذًم ،والُ٘ش اللعاوي الًشبي الخذًث ،بدُث ًخم ججاوغ
مخخلِ آلاساء وألاَٙاس ،ونلُه هجذ زلت مً الباخشحن ًػهىن الذسط اللًىي الهشبي في
ْمت الهشم اإلاهشفي ،وؤهه نلم ال ًجب الؿهً َُه ،وآخشون ًذنىن بلى ججاوص الذسط
التراسي والالخُاث بلى مىجضاث الُ٘ش الًشبي ،ومذي مىاٖبتها للخؿىس اإلاهشفي- ،ونلى خذ
سؤًىاَ -ةن الُشٍٔ الخىَُٓي الىظؿيهى ؤضىب ؤو باألخشي ألاْشب للمىؿٔ وللخٓبل ،مً ْبل
الباخشحن والذاسظحن؛ ألهه ًِٓ َمضة وضل بحن َزا ورإ،وٖما َى واضح َةن َىط
مجاساث جؿىس الًشب في شتى الهلىم ،ؤٖبر نامل ؤظهم بخٓضٍم َ٘ش الهشب الٓذماء ،وٗل ما
ؤجىا به ،مخىاظحن ؤن بهؼ –بن لم هٓل مهكم -ما ؤحى به الًشب مً ؤَٙاس لًىٍت ،هي
مبشىزت في زىاًا ؤمهاث ال٘خب اللًىٍت الهشبُت الٓذًمت؛ ولً٘ بإظالُب ومىاهج مًاًشة
َٓـ ،بر لم ً٘دشُها الًشب بال بهذ قهىس اللعاهُاث الخذًشت ومىاهجها في مؿلو الٓشن
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الهششًٍ ،وَزا بن د ٛنلى ش يءَ ،ةهما ًذ ٛنلى ؤظبُٓت الهشب في نذًذ مً ألاَٙاس في
الىكشٍت اللًىٍت.
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ضالح اهمىرحا ،ؤؾشوخت دٖخىساٍ َلعُت ،جخطظ اللًت الهشبُت وآدابها ،حامهت بًذاد ،2014 ،ص .16
24نبذ الخلُم مهىس باشت الخذازت الًشبُت وؤهماؽ الىعي بها في الُ٘ش الهشبي اإلاهاضش ،دساظت مٓاسهت بحن نبذ هللا
الهشوي وؾه نبذ الشخمً ،دساظاث وؤبدار (جبحن) ،الهذد  ،2018 ،6/23ص111
ٖ 25جزة يشابي ،اللعاهُاث الهشبُت الخذًشت بحن ألاضالت واإلاهاضشة نىذ ؤخمذ مخىٗل ،ص .36
26نبذ الشصاّ َىذاوي ،آزاس الذسط اللعاوي في جُهُل الذسط اللًىي الهشبي –دساظت مُذاهُت في الجامهت الجضاثشٍت،-
ؤؾشوخت دٖخىساٍ الذولت ،جخطظ الذساظاث اللًىٍت ،حامهت الجضاثش ،2013 ،2ص .123 ،122
ٖ27جزة يشابي ،اللعاهُاث الهشبُت الخذًشت بحن ألاضالت واإلاهاضشة نىذ ؤخمذ اإلاخىٗل ،ص .37
ً 28ىكش :نِس ى شايت ،الجهىد اللعاهُت الهشبُت الخذًشت ،مداغشاث في مادة اللعاهُاث الهشبُت ،2020 ،ص7
ً 29ىكشٖ :جزة يشابي ،اللعاهُاث الهشبُت الخذًشت بحن ألاضالت واإلاهاضشة نىذ ؤخمذ اإلاخىٗل ،ص.39
ً 30ىكش :نِس ى شايت ،الجهىد اللعاهُت الهشبُت الخذًشت ،ص .9 ،8
ٖ 31جزة يشابي ،اللعاهُاث الهشبُت الخذًشت بحن ألاضالت واإلاهاضشة نىذ ؤخمذ اإلاخىٗل ،ص .40
ً 32ىكش :نِس ى شايت ،الجهىد اللعاهُت الهشبُت الخذًشت ،ص .10 ،9
ٖ 33جزة يشابي ،اللعاهُاث الهشبُت الخذًشت بحن ألاضالت واإلاهاضشة نىذ ؤخمذ اإلاخىٗل ،ص .40
 34اإلاشحو هُعه ،ص 41
ً 35ىكش :نِس ى شايت ،الجهىد اللعاهُت الهشبُت الخذًشت ،ص.10
 36نبذ الخلُم مهضوص ،جإضُل اللعاهُاث الهشبُت نىذ جمام خعان ونبذ الشخمان خاج ضالح ،دساظت ببعخمىلىحُت في
اإلاشحهُت واإلاىهج ،ؤؾشوخت دٖخىساٍ نلىم جخطظ نلىم اللعان الهشبي ،حامهت باجىت ،2017 ،1ص .206 ،205
 37مدمذ بىنمامت ،الترار اللًىي الهشبي (بحن ظىذان ألاضالت ومؿشْت اإلاهاضشة)ْ ،عم اللًت الهشبُت ،مجلت ٗلُت
آلاداب والهلىم ؤلاوعاهُت والاحخمانُت ،الهذدان الشاوي والشالث ،حامهت مدمذ خُػش ،بع٘شة ،حاهُي -حىان،2008 ،
ص.2
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اللضاهُاث الخمهُدًت بين مقخظُاث التراث ومخطلباث الحداثت

 38نماد الضبً ،خُٓٓت ألاصمت اللعاهُت في الهٓل الهشبي :سئٍت في اظتراجُجُاث الخل ،ص .64
 39اإلاشحو هُعه ،ص ن.
 40اإلاشحو هُعه ،ص ن.
 41اإلاشحو هُعه ،ص ن.
 42اإلاشحو العابٔ ،ص .65 ،64
 43وهمت دَش َشخان الؿاجي ،مٓاسبت لعاهُت في مٓذمت ابً خلذون ،ص.62
 44اإلاشحو العابٔ ،ص.63
 45ضىسٍت حًبىبْ ،ػاًا اللعاهُاث الهشبُت الخذًشت بحن ألاضالت واإلاهاضشة مً خالٖ ٛخاباث ؤخمذ مخخاس نمش ،ص
.10
ً 46ىكشَ :اؾمت الضَشاء بًذاد ،البدث اللعاوي في اإلاًشب الهشبي ،ص .6
 47ماصن الىنشْ ،ػاًا ؤظاظُت في نلم اللعان ،ص.355 ،354

 48اإلاشحو هُعه ،ص .140 ،139
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