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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح  (( 

 -:احلفل قائالً سان كتوعةحفتتح عريف احلفل األستاذ ا
ة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني      لصالاسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني و        ب

 .سيدنا ونبينا ومعلمنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 :إخواين احلضور.. حميب االثنينية.. والسعادة.. واملعايل.. صحاب الفضيلةأ
لسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وطابت ليلتكم باخلري والسعادة، أهالً وسهالً بكم يف رحاب               ا
اثنينية الوفاء والتكرمي، ومرحباً جبمعكم الكرمي يف هذه الليلة املباركة، وحنن نكرم سوياً               كم،  تاثنيني

شخصية بارزة وعلماً من أعالم اللغة واألدب يف وطننا العريب، فامسحوا يل بامسكم مجيعاً أن أرحب                  
بركة اهللا وكاملعتاد   على   و بفارس اثنينيتنا صاحب املعايل األستاذ الدكتور شاكر الفحام وصحبه األفاضل         
 .نبدأ لقاءنا هذا بتالوة آٍي من الذكر احلكيم للقارئ الشيخ مصطفى الرهوان

يها السادة إىل حضراتكم السرية العلمية والعملية املختصرة لسعادة معايل ضيفنا األستاذ               أ
 .الدكتور شاكر الفحام

 

  ))لسرية الذاتيةا(( 
 .م١٩٢١ يف سنة) ورياس( محص ةولد معاليه مبدين -
بتقدير جيد جداً سنة      لقاهرةانال إجازة الليسانس يف اآلداب العربية من كلية اآلداب جامعة               -

 .م١٩٤٦
 لقاهرةاحصل على درجة املاجستري يف اآلداب من قسم اللغة العربية وآداا كلية اآلداب جامعة                  -

 .م١٩٦٠بتقدير ممتاز، سنة 
مبرتبة   لقاهرةااللغة العربية وآداا كلية اآلداب جامعة       ر يف اآلداب من قسم      وحصل على درجة دكت     -

 .م١٩٦٣الشرف األوىل، سنة 
 :برز األعمال اليت قام ا معاليه واملناصب اليت توالهاأ -



 .م١٩٦٣وزير التربية عام  -
 .م١٩٦٨م إىل عام ١٩٦٤ من عام ،جلزائراسفري اجلمهورية العربية السورية ب -
 .م١٩٧٠م إىل عام ١٩٦٨ام من ع مشقدس جامعة يرئ -
 .م١٩٧٣م إىل عام ١٩٧٠وزير التعليم العايل من عام  -
 .م١٩٧٨م إىل عام ١٩٧٣وزير التربية من عام  -
 .م١٩٨٠م إىل ١٩٧٨وزير التعليم العايل من عام  -
 .م١٩٧٣م إىل عام ١٩٧١عضو يف جملس الشعب من عام  -
 .م١٩٩١ وحىت م١٩٧٢من عام  مشق دأستاذ بكلية اآلداب جبامعة -
 .م وحىت تارخيه١٩٩٣من عام  مشقدرئيس جممع اللغة العربية ب -
يتمتع معاليه بعضوية كثري من االس واللجان االستشارية واملنظمات العاملة يف جمال اللغة العربية                 -

 .وحبوث احلضارة والتاريخ واملخطوطات
 .م١٩٨٨ألدب العريب لعام احاز جائزة امللك فيصل العاملية يف  -
 

 :ملؤلفـاتا
 باإلضافة إىل حتقيق عدد كبري      ،مشقدب"  جممع اللغة العربية  "عاليه أكثر من ستني حبثاً ومقاالً يف جملة          مل -

 .مشقدب" جممع اللغة العربية"من النصوص اليت نشرت يف جملة 
، "اب الفرزدق كت.  "ن ثابت بلقاسم ا "  الدالئل يف غريب احلديث   :  "من مؤلفاته أيضاً الكتب التالية     و -

 ".نظرات يف شعر بشار بن برد"، "خمتارات من شعر األندلس"
 

رة أخرى وبامسكم مجيعاً نرحب مبعايل ضيفنا وصحبه الكرام، وقبل أن تعطى الكلمة لصاحب               م
هذه االثنينية سعادة الشيخ عبد املقصود حممد سعيد خوجه، نأمل التكرم بقفل اجلواالت حىت ال نؤثر                 

 .جيل هذه االثنينية توثيق وتسىعل
 

  ))بد املقصود خوجهعلمة سعادة صاحب االثنينية الشيخ ك(( 
والصالة والسالم على معلِّم    "  إقرأ"سم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي هدانا مبشكاة            ب

 .عنيالبشرية، سيدنا وحبيبنا حممد، وعلى آل بيته الكرام الطاهرين، وصحابته أمج
 :سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهال: ألساتذة األكارما
سعدين أن أرحب بامسكم مجيعاً يف هذه األمسية بضيفنا الكبري معايل األستاذ الدكتور شاكر                ي

فأهالً وسهالً  .  ليسعدنا ذا اللقاء  "  االثنينية"حممد كامل الفَحام، الذي تفضل مشكوراً بتلبية دعوة          



خ الدكتور عز الدين البدوي النجار الذي يرافق ضيفنا يف          ده وبني حمبيه، والتحية لأل    لومرحباً به يف ب   
 .هذا املنتدى، ويلقي الضوء على جوانب من مسريته املباركة

ن ضيفنا الكبري يعترب واحداً من حراس اللغة العربية يف هذا العصر، وأحد املرابطني يف ثغٍر من                  إ
عالةً يف العناية ا وبآداا، ووظف كل ما لديه         العربيةَ وساهم مسامهاٍت ف     ثغورها املتعددة، أحب اللغةِ   

من مواهب علمية وإدارية ودبلوماسية خلدمة أهدافه السامية اليت تصب كلها يف مشروع النهوض                
 .بالعربية جتاه حتديات العصر

 ة يف خمتلف الدول العربية    يمن البديهي أن نتفق وخنتلف حول احملصلة النهائية امع اللغة العرب          و
ونطرح عالمات استفهام حول جدواها وفاعليتها وأساليب عملها، ويأيت التساؤل األكرب بشأن               
مسامهتها يف تطوير العقلية العربية والسري ا حنو اإلبداع العلمي والتقين، إن نظرة سريعة على خارطة                 

يف خمتلف ميادين العلوم     العرب كانت هلم الريادة      أنالعطاء البشري مقرونة بالدالئل التارخيية تشري إىل        
التطبيقية، وعندما أقول العرب فإنين أعين بالضرورة املسلمني ألن اللغة العربية قد متاهت يف اإلسالم                

 .حبكم تقديسنا للكتاب العزيز الذي نزل بلسان عريب مبني، ومتسكنا بسنة املصطفى 
من املوروث العاملي يف خمتلف      يف فترة ما استنفار كل الطاقات لالستفادة          عذا التمازج مل مين   ه

جماالت العطاء اإلنساين، مث برز املسلمون بصفة عامة وبزوا نظراءهم فكان منهم حممد بن موسى                  
اخلوارزمي، أول من أدخل الصفر يف علم احلساب، األمر الذي ميثل ثورة علمية خطرية، مث نرى ابن                  

 يطالياإو  رنسافوالزهراوي الذي احتفت جامعات     ذي أهدى العامل نظريته يف الدورة الدموية،        الالنفيس  
مبؤلفاته واعتربا جزءاً أساسياً من مناهجها الطبية حىت القرن اخلامس عشر امليالدي، مث ابن سينا، وابن                

لسان عريب، أي أن    ورشد، وابن خلدون، وغريهم من العلماء األفذاذ الذين كان عطاؤهم بعقل عريب             
بياً، ومل تكن اللغات األخرى تشكل بالنسبة هلم غري جسر للتواصل مع             منهج التفكري نفسه كان عر    

اآلخر، لكن التفكري اإلبداعي نفسه كان عربياً خالصاً، ونعجب اليوم حني نرى اجلهد الكبري الذي                 
الية ليست يف إجياد الكلمة العلمية      شك، إن اإل  "الالقط"أو  "  الناسوخ"إىل  "  الفاكس"يبذل لترمجة كلمة    

 .ة، وإمنا يف منهج التفكري وأسلوب التعامل مع اآللة، واملنجز احلضاري برمتهاملناسب
ن لغات مثل اليابانية والعربية وغريها من اللغات األوروبية، مل تشكل أبداً حاجزاً بني العقل                 إ

حول كيفية العودة إىل منابع الفكر العريب         املبدع وحركة املخترعات، وهذا يقودنا إىل تساؤل مشروع       
لذي يبادر وحيلل ويبتكر، وأكاد أجزم أن العلة تكمن يف أسلوب تعاملنا مع اللغة العربية كوعاء                   ا

للحفظ والسرد فقط، ولكنها ليست جسراً للتواصل مع اآلخر، عرب املنجز احلضاري، أي اآللة                 
ا يقفز  لقد أصبحنا لألسف أمة استهالكية ولذلك عندم      .  واالختراع اليت تدخل يف حياة الناس اليومية      

أحدنا فوق احلدود ويتعامل مع العامل بلسان وعقلية الغرب فإنه يتفوق وينال أعظم اجلوائز العلمية                 



تقديراً لنظرياته العلمية وبالتايل بدأ الناس ينظرون إىل اللغة العربية باعتبارها عنصراً طارداً لإلبداع وهنا               
 . واملقتل الذي ما له من دافعطرمكمن اخل
 إىل آفة تستوجب املكافحة، وسبة تستدعي اخلالص، ورمز           -تدرجيياً–اللغة  ندما تتحول   ع

للسلبية والتخلف والتبعية، فإن الناس وال سيما البسطاء منهم سينصرفون عن اللغة إىل ما يبهرهم                 
 ذلك يف أمساء بعض حمالتنا التجارية،       حويرضي تطلعام ووهم التقدم والرقي يف نفوسهم، وجند مالم        

تنا الفضائية، وأبنائنا وبناتنا، وأزيائنا وأغانينا وعدد ما شئت من أُطر التغريب والغربة، وال شك                وقنوا
أن هذا االستالب الالواعي يساعد على اهتراء عباءة اللغة اليت تستر جسد هذه األمة، وتتحول بالتايل                

     ب مشاع لكل من هب يف طريق االستهالك بال      ودب، ألن هويتنا سوف تضيع، مث نغذُّ السري         إىل 
رجعة ونبقى حائرين بني لغة فصحى ال جتيد غري الشعر والبكاء على األطالل، والفخر واملديح ولغة                 
عامية تستأثر مبا تبقى من شؤون احلياة، أما العلم والفكر واملخترعات، فأمرها متروك لغرينا من األمم                 

، "القط"أو  "  ناسوخ"بكلمة  "  فاكس"ستبدال كلمة   وغرباً، وعلينا أن نضرب أمخاساً يف أسداس ال         شرقاً
 .وهذا منتهى األرب وغاية اجلهد والقصد، واهللا املستعان

عذرة هلذا االستطراد غري أن مكانة ضيفنا الكبري على ساحة اللغة العربية حتتم علينا أن نضع بني                 م
ذتنا األفاضل يف اجلامعات    ون، وإنين على ثقة بأنه سيسهم مع بقية أسات         جيديه مثل هذه اهلموم والش    

واملعاهد، وجمامع اللغة العربية على تدارك األمر، وتثوير العمل مجلة وتفصيالً، منهجياً وعلمياً وفكرياً،               
قوم  ت حىت خترج األجيال القادمة من شرك االستهالك إىل آفاق العطاء واإلسهام يف حضارة العامل اليت               

 وروباأل، وبالتايل تعود لنا هويتنا ومكانتنا السامية أيام كانت           على العلم التجرييب واملختربات واملعام    
تتهافت على خمطوطاتنا وتراثنا العلمي وتطوره حنو األفضل واألنفع للبشرية، وإنين ما زلت عند تفاؤيل               

الكرمي، الذي هو قمة اللغة العربية،        بأن البقاء لألصلح، وليس هناك أصح أو أصلح للعامل من القرآن          
تبقى هذه اللغة اجلميلة رغم كل شيء، فقط علينا أن نغري ما بأنفسنا لتبقى خري أمة أخرجت                  ولذا س 
 . للناس
 :ألحبة األفاضلا
ذه األمسية تأيت مسك اخلتام ملومسنا احلايل، الذي سعدنا من خالله بلقاء صفوة من كبار العلماء                ه

 ولكن ما ال يدرك كله ال يترك جله،         ، وكنا نأمل لو بدأ يف وقت مبكر بعض الشيء         نياألجالء واملبدع 
 .واحلمد هللا الذي مكننا من حصاد هذه السنابل الطيبة املباركة متمنياً لكم أمسية شيقة مع ضيفنا الكبري

م من  كإىل لقاء يتجدد بإذن اهللا يف مومسنا القادم بعد العطلة الصيفية، وأنتم على ما أحبه ل                 و
 .صحة وعافية

 . وبركاتهالسالم عليكم ورمحة اهللاو



أيها األخوة معنا من املتحدثني يف هذه الليلة أصحاب السعادة األستاذ عبد الفتاح             :  ريف احلفل ع
 .أبو مدين، سعادة الدكتور حيدر الغدير، وسعادة الدكتور عز الدين البدوي النجار

لكلمة، ر مع فارس االثنينية عقب أن تعطى ملعاليه ا        اقبل أن أعطي الكلمة تعلمون بأنه يفتح حو       و
 .نأمل موافاتنا باألسئلة وليكن سؤاالً واحداً حىت نتيح الفرصة ألكرب عدد من حضراتكم

 .األستاذ عبد الفتاح أبو مدين دةلكلمة اآلن لسعادة األديب رئيس النادي األديب الثقايف جبا
 
 

  ))بد الفتاح أبو مدينع ذلمة سعادة األستاك(( 
على أفضاله وإحسانه، ونسأله املزيد من نعمه وإكرامه، اللَّهم         سم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا       ب

كما زودتنا نعماً فأهلمنا شكراً، ونصلي ونسلم على من بعثه ربه رمحة للعاملني، وعلى آله وأصحابه ومن                 
 :ة اهللا وبركاته، وبعدمحاهتدى ديه إىل يوم الدين، مث السالم عليكم ور

 عبد املقصود خوجه على هذا االحتفاء، ونشارك بسرور يف          إنه حقيق يب أن أشكر أخي األستاذ      ف
تكرمي معايل العاِلم الوقور الدكتور شاكر الفحام، الذي تربطنا به عالقة متينة وصداقة محيمية، دعامتها               

مكني، فهو من الفيحاء اليت ال تزال          جازاحلثراء تاريخ عاصمة األمويني، وأواصر روابطها بأرض         
حني ضمتهم وزادت دماء صالح       مشقدتاريخ عطر الشهداء، الذين رعت زرعهم       نسائمها تذكرنا ب  

الدين األيويب من بعد فأينعت ما اشتعل من نبتهم بطل حطني، املسلم الشجاع حتت الثرى من جلَّق،                  
ظل حيرك فينا العزم على حترير بيت املقدس وتطهري         يومنارة تدعو الرجال العرب لنجدة الشرق، بطل س       

 واجعل الدائرة تدور على الصهاينة اليهود       ،لشامافاللَّهم بارك لنا يف بالد      .   من الدنس  يب  مسرى الن 
املالعني، وطهر أوىل القبلتني وثالث احلرمني الشريفني منهم، كما طهرا من قبل من الصليبيني                  

 .آمني يا رب العاملني..  آمني،الضالني
 الفحام ألول مرة منذ مخس سنوات تقريباً، يف         ذكر أنين التقيت مبعايل األديب الدكتور شاكر      أ

الذي يرأسه، وكان لقاءاً شائقاً، ثرياً باملعرفة، مث التقينا يف أواخر              مشقدزيارة يل إىل امع اللغوي ب     
 الذي  ،جلزائراالعوملة يف رحاب الس األعلى للغة العربية ب        والسنة املاضية، يف ندوة اللغة العربية        

األديب الدكتور عبد امللك مرتاض، ولئن شهد اللقاء تباعداً يف األمكنة، وتباعداً يف              يترأسه صديقنا   
روح األمة  )  أي العربية (األزمنة، فإن ما جيمع املتباعد هو هم العربية الذي يلم الشتيت، إذ هي                 

 .مة وحدا بعد إمياا خبالقها سبحانه وتعاىلااإلسالمية ودع
دمة هذه اللغة يف خمتلف املؤسسات اليت ساهم فيها، واملناصب          قد عمل الدكتور األديب يف خ     ل

 مشقد  ،مشقداليت توىل مسؤولياا وإدارة شؤوا، ومن قبل كان قد ل من منبعي العربية يف مشرقنا                



رة املعز اليت هي مدرسته منشأ، فتشرب األصالة مث حتمل األمانة،            هاألمويني اليت هي موطنه مبدأً، وقا     
 مث رئيساً هلا فمحاضراً، فرجل      ،مشقد مدرساً بكلية اآلداب جبامعة      ،ورياسملدارس الثانوية ب  مدرساً يف ا  

 يف مث وزيراً للتعليم العايل، عضواً        ،جلزائراب  لجمهورية العربية السورية  لدولة، وزيراً للتربية، سفرياً     
 والس  ،مشقدبية ب العديد من جمامع اللغة العربية واالس االستشارية منها جممع اللغة العر              

االستشاري هليئة املوسوعة الفلسطينية، مشاركاً يف العديد من الندوات واملؤمترات واملنظمات الوطنية             
 .والعربية والدولية والتربوية والثقافية

عرض بعضاً من آرائه إلثراء هذه املناسبة العزيزة يف نفوسنا،          أستأذن معايل الدكتور شاكر، أن      أ
حيث مل تقع أيدينا يف املدة الزمنية القصرية إلعداد هذه الورقة املتواضعة على غريمها،              من خالل نصني،    

وما متكنا رغم حرصنا وسعينا على أخواما، لكننا حنسب أن احلظ مكننا من االهتداء إىل بابني هامني                  
 :إىل عامل األديب ومهومه البحثيةج للولو

م، وهو رسالة   ١٩٧٧ر عن دار الفكر سنة       كتاب الفرزدق الذي صد   :  أقصد بالنص األول    -
الدكتوراه كما أعلم، وهنا تكمن أمهيته ذلك أنه العمل األكادميي الذي حصل عليه على املكانة                 

 .اجلامعية األهم يف احلياة العلمية
اهلم التارخيي لدى األديب احملقق من خالل نص افتتاحية العدد األول             ما يكشف عن  :  والنص الثاين   -

) مارس(دراسات تارخيية اليت ترأس الدكتور شاكر الفحام جلنة إشرافها منـذ آذار               من جملة   
 إىل  ٢٠يومي    مشقدم، وهي مثرة الندوة املنعقدة ب     ١٩٩٤)  ديسمرب(م، وحىت كانون األول     ١٩٨٠
 مجعت خنبة من املؤرخني الذين ناقشوا مشروع اللجنة التحضريية،          دم، وق ١٩٧٧ كانون األول    ٢٢

 ".الدراسات التارخيية" تقارير وتوصيات منها إصدار جملة وانتهوا إىل
هذه وقفة مع كتاب الفرزدق، ال أدعي أنين سأحيط ذا املنجز عرضاً وحصراً، إمنا غاييت يف                 و

ما مييز هذا البحث وجيعله رائداً يف موضوعه بادئاً لنهج            هذه العجالة الوقوف عند ما أثارين، وأعتقد أنه       
 .جه آنذاكيف الدراسة يف منه

لوال "قوم أمهية هذا البحث من جهة دور الشاعر ومكانته يف الثقافة العربية، فهو الذي قيل فيه                 ت
 ح، ومن هذه األمهية نستبني تدخل الباحث للتصدي لرسالة مهيبة، يتض           "الفرزدق لذهب ثلث اللغة   

ومنابعها الدفاقة، وهو   الدافع الذي حيركه ألجل خدمة اللغة، والعمل على االرتقاء ا إىل مصافها               
 .الشعر األول اجلاهلي واإلسالمي، ويعده شعر الفطرة ميثل صدق احلياة" األصيل"ينتصر بذلك للشعر 

ل مظاهرها  ك يف   ،لبصرةايف القسم األول بيئة الشاعر وحياته، حيث يذهب إىل جتلية حياة              و
عن شعر الشاعر من الروابط القبلية      السياسية واالجتماعية والثقافية والدينية، وينتقي منها ما يكشف         

والعشائرية، وما أحدثته يف أزمنة خمتلفة من صدمات وصراعات، هي صميم تلكم املركبات االجتماعية              



حلد ووقفوا نتاجهم على هذا      ا ولئن وقف الباحثون من قبل عند هذا      .  العالية، لصلة النسب والرحم   
تور الفحام، تكمن يف السري قدماً بالبحث حنو رؤية         اجلانب من رصد اتمع، فإن اجلدة يف كتاب الدك        

ما أحدثته رابطة الدين وروح اإلسالم من تغيريات وتأثريات، على هذه العالقات النمطية، اليت فتح                 
راد واجلماعات عالقات، كانت النعرات القبلية قد       ففيها القرآن واحلديث مسارب وبىن فيها بني األ        

نبش ما كانت تزخر به احلركة الثقافية، فقد ذهب الباحث إىل الكشف             قطعتها يف مدها وجذرها، ول    
يف القرن األول اهلجري، من إسهامات أهل          لبصرةاعن احملركات العميقة هلذه اجللبة، اليت عاشتها         

 وأصحاب االجتاهات الفكرية، فهم مجيعاً رحم تلكم احلركة           ،الورع والقصاصني والفقهاء والقراء   
ك جزء من حركة عامة، مدت احلياة بسبب متني من دين قومي، حركت نصوصه              ومولدوها، وهم كذل  

سواكن حياة العرب يف بواديهم وحواضرهم، ونبهت عقوهلم وهذّبت نفوسهم وأعماهلم، وأحيت              
صدورهم، فصفت سرائرهم، ومل يغفل الباحث عن روافد          مشاعرهم، وأيقظت أذهام، ومنت اخلري يف     

ها من غريها من الثقافات، إذ مشل الدين القومي أقواماً عديدة وأخالطاً من مجيع              الثقافة العربية مما خالط   
األلوان واألجناس، جاءت حمملة باجتاهاا الفكرية، جتاهد نفسها على االخنراط يف هذا الدين القومي                

خذته عن  ، لكنها ال تستطيع الفكاك مما عهدته أزماناً، وترسخ يف عقوهلا دهوراً ما أ               دةواحلياة الولي 
أسالفها، ونشأت عليه يف مهادها، فكانت مؤثرة متأثرة يف البيئة اليت حلت ا، وهي قد استفادت من                  

 .إصالح عقيدا، وأفادت احلركة الفكرية يف بالد اإلسالم مبا علمته يف بيئاا املتباينة
 

صة، صادر عن حلنها    أهم ما طرحته تلكم األقوام على الثقافة العربية، وعلى احلركة األدبية خا           و
وملا كان األمر   .  يف لغة العرب وما خالط ألسنتها، وهي حتاكي اللسان العريب املبني، من عجمة نطقها              

 األمصار العربية   رأجد  لبصرةامتعلقاً بنص القرآن ودور البيان حلسن أداء الفروض واألركان، وبرزت           
الفنون الشعرية اجلديدة مل تستطع أن تصل       على تسنم هذه املهمة الدقيقة، والرسالة الشاقة، ذلك أن          

إال من دروب ضيقة، حيث حافظت على نقاء اللغة مما يشوا من وهن اجلديد احملدث،                    لبصرةا
جال الذين عرفوا قراًء أساساً،     روتصدي هلذا اإلجناز، إجناز مشروع التقعيد للنحو العريب، ثلة من ال           

ذات عالقة وطيدة وروابط متينة، ال ميكن فهم كنه هذا          فكانت الصلة بني علم القراءات وعلم النحو        
 . إال بسرب أغوار ذلك، وهذا ما حرص الباحث على التأكيد عليه وأغفله الباحثون قبله

 

جدها اجلامع من جهة،    سكما أعلن الباحث نشطت حركة أدبية، كان باعثها م           لبصرةايف  و
يكون يف القرن األول، ذلك أما مثالً جممعاً        ومربدها خاصة، وقد متثلت فيها صور النشاط كأوضح ما          

لفنون اخلطابة والشعر والرواية، مث تتسع حركة الرواية واألخبار واألنساب لتصل ذروا يف القرن                
 .الثاين للهجرة



 الباحث جيلي الصورة عن نشأة الفرزدق من جهة          نما يف الفصل الثاين من هذا القسم، فإ        أ
ويعرج .  قبيلة كثر نفرها ونفريها حىت عدت قاعدة من قواعد العرب          النسب، فهو الذي ينتمي إىل      

 بعدها على أسفار الشاعر ويفيض فيما كان له من عالقة محيمية وصلة عميقة مبدينة رسول اهللا                    
مث يتحدث عن مناقضاته وجرير وكيف أن       .  وأحب حياا وأهلها    ملدينةاقد أِلف   فبعامة،    حلجازاخباصة و 

، وكيف أن   ) سنة ٤٨(ول إىل حرب ضروس، امتدت إىل ما يقرب من نصف قرن             السجال بينهما حت  
 .فن اهلجاء الذي بلغ فيه أعلى مراتبه، أدى به إىل السجن يف عهد خالد بن عبد اهللا القسري

البحث نتعرف على الدكتور شاكر الفحام، حني كان يتلمس طريقه حنو              يف القسم الثاين من   و
جع يف الفصل األول من هذا املبحث ينبش املخطوطات، ويطابق بني طبعات            التحقيق والتدقيق، فقد ر   

الديوان وطبعة النقائض، وينقدها، ويبني ما خالطها من نقص، يرى أنه ال سبيل إىل الفكاك منه إال                   
ا على ج علمي سليم، ويف خالل حبثه والبحث يف الدروب الوعرة شاق، لكنه موصل                تهبإعادة طباع 

كنوز، فيعثر على دراسة خمطوطات الديوان، فيعتين ا ويبني قيمتها، وطرق روايتها              إىل مكامن ال  
 .البصرية وغريها، ويوثق روايتها

رية، مبيناً أصالة الفرزدق    ع ينتقل بعد ذلك ويف الفصل الثاين من هذا القسم إىل األغراض الش            مث
من شعر، اتسم بصفات األصالة والثراء      فهما زاده الوفري منهما، مشرياً إىل ما أسالته خصومته وجرير           

أما ما دون ذلك من األغراض، فإن الباحث يشري إىل ما شاب            .  اللفظي وغزارة الصور ومتانة األسلوب    
صالة املوهبة، وما اقترن به املدح من تطوير         أ الغزل يف شعره من فحش، واتصف به غرض الوصف من         

مداح "الغرض الذي وقفه على األمويني، حىت عد          بإدخال املعاين الدينية، والقيم الروحية هلذا         
 ".األمويني
ما الرثاء، فهو آخر عرضه لألغراض، فإنه اتسم باملبالغة، وكان ضعيفاً، سوى ما كان يف رثاء                 أ

 اإلنسان إذا فاض حزنه، ونبع من حماجره وكان مبرتبة الفرزدق يف امتالك             يفبنيه، وهو أمر يبدو طبيعياً      
ويف معرض الظاهرة النحوية واللغوية يف منت الفصل الرابع، نكتشف مع الباحث            .  انناصية الشعر والبي  

ما زخر به شعر الفرزدق من ثراء يف اللفظ، وسعة يف املعجم، وتناغم يف األصوات اليت حفلت ا                    
 وهو إىل ذلك يصنع ااز اصطناعاً، مما يدفع املتلقي للتأويل مبا حفل به شعره من كسر                    ه،قصائد
 .مل بالتقدمي والتأخريللج

ينتهي الباحث باخلصائص الفنية اليت يربز فيها اختراع املعاين، من معني األمثال واحلكم،                و
 الناس، ونعتقد أن عرضنا إمنا      روالصور الدينية، وأخبار القدماء ولوال شعر الفرزدق لذهب نصف أخبا         

حام، نرجو أن ال نكون قد اختزلناها       هو رؤوس أفكار، زخر ا حبث األديب الكبري الدكتور شاكر الف          
وليسمح لنا شيخنا   .  وأسقطنا سهواً روحها وجوهرها، وعذرنا يف ذلك ضيق زمن إعداد هذه الوريقات           



العزيزة وأدا إىل طرح إشكالية علّها تثري جلستنا         ة  الدكتور أن خنرج قليالً عن تقاليد هذه املناسب        
 :الكرمية هذه وهي

العرب املؤسسني يف حصرهم األخذ ملادم عن أفواه عرب البادية وقفاً            ا مدى توافق حناتنا     م
وأنا أدرك أن العرب حينما كانت ترسل أبناءها إىل          (عندهم دون سواهم من أهل القرى واحلواضر         

بادية هي أصل اللغات، أما لغة احلواضر فقد شاا كثري من العجمة حني خلطوا               لالبادية كانت لغة ا   
ومدى حرمان اللغة العربية يف ذلك النهج من سعة         )   الزمن املبكر مل تكن هذه احلاجة      األعاجم، لكن يف  

 أكرب من ملفوظها ومعلومها؟
من مالمسة أهم األفكار اليت       لعلي أحتول إىل النص الثاين الذي نعتقد أننا واجدون فيه ما ميكننا           و

تتاحية املنطلقات يف كتابة التاريخ     لقد خلّص نص اف   .  حترك األديب الدكتور شاكر الفحام إىل البحث      
 :العريب يف ثالثة أسس رئيسة هي

احلرص على احلقيقة التارخيية، ومنه حتقيق مجيع العناصر والوسائل اليت تؤدي إىل                :  والًأ
األصالة والدقة والتجرد الصارم، واحلس التارخيي،      :   والعناصر حصرها يف   لاستكنائها، وهذه الوسائ  

تيارات احملركة للتاريخ، والكشف عن املؤثرات الداخلية واخلارجية وبيان مواطن           واملعاناة وحتليل ال  
 .القوة والضعف

ن أن  موذلك من حيث إا حقيقة راسخة، موجهة للمؤرخ ال بد له            :  وحدة األمة العربية  :  انياًث
 :ذلك أا. يستنري ا
 .ةهي اليت حفظت لألمة استقالهلا يف مواجهة اهلجمات االستعماري -
 .حفظت لألمة وحدا من التشتت -
 :ويشتمل هذا املنطلق لدى الدكتور شاكر قولني اثنني: الرؤيا الشاملة املتوازنة: الثاًث
ىل النظرة الشاملة لتاريخ األمة العربية      إأننا ال يصح أن ندرس اجلزئيات دراسة تفضي بنا          :  وهلماأ

 .أكثر مما هلا من نصيب يف جمرى التاريخ
الدعوة إىل حاجتنا اليوم إىل إجناز كتابة تاريخ األمة العربية، على هدي منهج تارخيي               :  انيهماث

 .نقدي سليم
يننا بليسمح يل الدكتور ثانية أن أطرح بعض االشكاليات اليت أرى اغتناماً لفرصة حضوره                و

 :لكي نستفيد من إجابته عنها
ة ما يدعو إىل التقسيم املنهجي       لقد شهدت مناهج الدرس يف اآلداب والعلوم اإلنساني        :  والًأ

لألصناف الصغرى حبيث ميكن استدعاء اجلزء لتفكيكه، ليتوضح لنا بتفاصيله وحيثياته، وليستبني لنا              



ث، ولو طرحنا جانباً التوظيف اخلاطئ املبين       حذلك الكل من بعد، حىت حنيط بأقسامه بقدر وسعنا الب         
 الضيقة، لوجدنا أن هذه املنهجية مىت ما قامت ا           على هذه املنهجية من إمعان يف ترسيخ اإلقليمية        

أذهان وقادة وعقول للبحث خلص، وضمائر صادقة لألمة ولوحدا، لوصلنا إىل نتائج مؤسسة هلذه               
 ببصرية نافذة، أمام حماوالت التشتت والزوال، ومثالنا على          اًالوحدة عاملة على متاسكها، واقفة ضد     
 ،ملغربانية من مدة غري بعيدة، هو الدكتور عباس اجلراري من           ذلك ما طرحه ضيف شرف هذه االثني      

الذي عمل جهده يف هذا االجتاه، وقد توصل عرب البحث والتقصي يف شعر شعراء صحراء جنوب                  
حياء التراث كانت يف هذه الديار سابقة عن تلك اليت ظهرت يف             إىل أن حركة    إ:  وريتانيامو  ملغربا
 .صرم
 

يجة، وقد أعلناها إليه من هذا املكان، إمنا نظن أن طرحها جيعلنا نعيد              لكنا ال نقطع ذه النت    و
البحث يف بعض املسلمات اليت قد حتجب عنا بعضاً من حقيقة هذه اآلراء املختلفة يف البحث، األصلية                 

 .يف االنتماء
 

ث، كيف السبيل إىل التوفيق بني جعل وحدة األمة تصوراً موجهاً للباحث سابق عن البح              :  انياًث
 وبني التجرد الصارم من كل مرتع يفسد على البحث مصداقيته وحياديته؟

 

رجو يف اخلتام أن يتقبل أستاذنا األديب الدكتور شاكر الفحام، اختزالنا ملنجزه، وتقصرينا يف               أ
 ما توفرت عليه أيدينا يف هذا احليز الزمين القصري، الذي حظيت به هذه السطور                قالوقوع على عم  

حسبنا أننا طرحنا بعض اإلشكاالت اليت نأمل أن حتظى من خالهلا مبزيد االستفادة من حضور               البسيطة،  
خ ريالدكتور بيننا، آملني أن يكون تشريفه مناسبة للحضور الكرام، لتوقظ فينا بعض ذكريات أجماد تا               

 صور العدوان،   اليت تشهد أراضيها احلرة عدواناً صهيونياً من أبشع         لشاماالشرق، وتوطد عالقتنا ببالد     
اليت مل يرها التاريخ البشري حىت مع النازية، ولعلَّها تشبه حال التتار يف بالد املسلمني، مث اندحر ذلك                   

مني األبطال، الذين اشترى خالقهم منهم      لالغزو الظامل ورد اهللا كيدهم يف حنورهم، مث ببسالة جهاد املس          
 .ملنيأنفسهم وأمواهلم، فربح البيع واحلمد هللا رب العا

 

رة أخرى نرحب بالضيف الكرمي يف هذا امللتقى الغايل ونرجو له أمسية مجيلة يف حواراته معكم،                م
 .ولكم وله الشكر، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 
قبل الكلمة من األساتذة املتكلمني أال تزيد الكلمة عن عشر            أرجو:  لشيخ عبد املقصود خوجه   ا

 .لدقائق يف أي حال من األحوا



 يدر الغديرحلمة سعادة الدكتور ك (( 
  ))ملستشار بالس األعلى لإلعالما

 .سم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللاب
 الشائق لتكرمي معايل الدكتور شاكر الفحام، وأحيي يف هذا           لطيب يل أن أشارك يف هذا احلف      ي

كرمية اليت تكمن يف عقول القائمني عليه وقلوم،        احلفل الذي هو عرس من أعراس الثقافة، املعاين ال         
وهي إعالء قيمة الفكر والبيان واإلشادة بذوي اجلهود املتميزة يف حقول العلم والدعوة واإلبداع، فهم               

 .أنبل ما يف احلياة وأمجل ما يف احلياة وهم القادة والرواد والسابقونة يف احلقيق
دب والسياسة وهو اآلن يقود سفينة امع العلمي العريب يف          لضيف الكرمي احملتفى به مجع بني األ      ا

 وهو جممع جاد كرمي له جهوده املشكورة يف خدمة ثقافتنا عامة، ولغتنا خاصة، وال غرابة،                  ،مشقد
 . شرفها اهللا بالفتح اإلسالمي بلد اإلسالم وظئر العربيةذمن مشقدف

تربطين صلة اإلسالم وهي أول     .  ئاً له ربطين بالضيف الكرمي أكثر من صلة سيكون بعضها مفاج        ت
وتربطين صلة العروبة، فالعروبة املؤمنة وعاء للفضائل، ومهاد           .  صلة وأبقى صلة وأغلى صلة     

 .لنبل، ومسرح الشجاعة، ومنبت احلرية، ومستراد النخوةاللمروءات، إا موئل الكرم، ومثابة 
وهو أعلم حيث جيعل رسالته ألا وحبق       منطلقاً لرسالته،     زيرة العرب جلقد اختار اهللا عز وجل      و

 األجدر حبملها زماناً ومكاناً وإنساناً ولساناً، ومن يومها اكتسبت هذه اجلزيرة             -وله احلكمة البالغة  –
تها، وأدا خري أداء، والتاريخ خري شاهد منذ انطلق الفاحتون الكرام منها حيملون             ماملباركة هويتها ومه  

 .ل اإلسالم ورمحة اإلسالم فكانوا حبق خري أمة أخرجت للناسللدنيا هدي اإلسالم وعد
 فلهذا  ،لقاهرةاتربطين بالضيف الكرمي صلة النسبة إىل قسم اللغة العربية يف كلية اآلداب جبامعة              و
 العريق أفضال كثرية، وقد كنت يف السنة النهائية منه حني حرصت على حضور مناقشة رسالة                 مالقس

    مث إننا من تالميذ العالمة املرحوم حممود شاكر، حارس العربية،          .  ا الضيف الكرمي  الدكتوراه اليت تقدم
يته ومكتبته،  وبوعاشق التراث، وسادن األصالة، الذي فتح للناس عامة وملريديه خاصة قلبه وعقله               

وطاملا استفدنا من كرم نفسه وصدق أبوته وغزير علمه ودقيق مالحظاته، وتقبلنا شاكرين صابرين                
مث شاء اهللا أن أتتلمذ على الدكتور الفحام يف كلية           .  ني شتائمه حني يغضب علينا حبق أو بباطل        بامس

 .حني كان فيها أستاذاً وكنت فيها طالباً مشقدالتربية جبامعة 
من حق كل أمة أن تعتز بلغتها، ولنا حنن العرب أن نعتز بلغتنا كما يعتز اآلخرون وأزيد، ألا                    نإ

اً وسنة وثقافة، وألا لغة حضارتنا الغنية الواسعة املتميزة، مث ألا اللغة األغىن واألخصب              لغة ديننا قرآن  



ض اليت يستطيع تالميذ املرحلة     رواألمجل واألعرق، إن لنا أن نفتخر أننا األمة الوحيدة يف هذه األ             
ام خالفاً لكل لغات    االبتدائية من أبنائها أن يفهموا وحيفظوا وينشدوا نصوصاً عمرها أكثر من ألف ع             

األرض، لذلك حنن ال نبالغ قط حني نقول عن لغتنا إا جمد باذخ، وقول مجيل، وعراقة وأصالة، وحياة                  
 .والقلوب واأللسنة قبل الكتب واألوراقل وجتدد، وعرض يصان، ودرة غالية تسكن العقو

واالبتذال والعامية، وما   ذه اللغة العالية الغالية الشريفة تتعرض اآلن هلجوم واسع من العجمي            ه
. يسمى زوراً وتاناً الشعر الشعيب، وما تؤذينا به فضائيات جتور على كثري من ثوابت األمة ومنها لغتنا                

مرة الكربى اليت حتاك ضد األمة، ولن أخاف من قوم مردوا على             اواحلرب على العربية جزء من املؤ     
هم أسارى الوهم، فاملؤامرة كانت وستبقى، وهي       اام من يتحدث عن املؤامرة أنه أسري الوهم، بل           

إنين أهيب بكل غيور على     .  أكرب مما نظن ويظنون، لكنها قد تنجح وقد ختفق وقد ترتد على أصحاا             
مية املتخصصة من جامعات ومراكز حبث علمي ومعاهد وجمامع، أن ب خلدمة            علاللغة وباملؤسسات ال  

ملستويات، وأهيب بالضيف الكرمي وهو على رأس جممع حمترم         العربية بالعمل العلمي اجلاد على كل ا      
 .عريق أن يكون على رأس املبادرين يف هذه املعركة الشريفة

ذه قصيدة حييت فيها اللغة العربية، وإنين حينما        هذه حتية النثر فامسحوا يل اآلن بتحية الشعر،         ه
 الكوكبة من أهل الفضل اليت       أحيي اللغة العربية أحيي الضيف الكرمي وأحيي نفسي وأحيي هذه           

 .تسمعين
ــريا ت ــنه العبق ــني حس ــرب الع ش

. 

ــ    ا لســاناً مــثل الضــحى عــربياًي

. 

غوالـــيه بكـــرة وعشـــيا  ل
. 

ــوقاً  و  ــقاً وش ــيخ اآلذان عش   تص

. 

يداً مالكــاً وهــوباً غنــيا  ســ
. 

ــ  ــنت س ــيان ك ــى يداً للب   وتبق

. 

ني تكســوه مــن حــالك حلــياحــ
. 

ــ  ــيل ــىن مج ــر كــل مع   ب الفك

. 

ــامريا إ ــاحراً سـ ــاه سـ ذ تلقـ
. 

ــاه  ت  ــي رض ــق العص ــر الذائ   أس

. 

يك يــزهو مــثل الصــباح ــيافــ
. 

ــي و  ــيد املرام ــىن البع ــيء املع   جي

. 

ل حســين علــى رواقــك ريــاكــ
. 

ــ  ــاطك راحك ــى بس ــي عل   ل نعم

. 

ـ  نب طعمـاً وفُحـن مسـكاً شذيا       ط
. 

ــوايتك  ــتقات اللـ ــدنان املعـ   الـ

. 

ــيا  و ــرحيق نق ــثل ال ــراب م ش
. 

ــرعات  أ  ــواب مت ــر أك  ــت   ن

. 

ــ ــياض ــنه املوش ــيثَ حس احك الغ
. 

ــى و  ــربيع املوش ــثل ال ــاط م   بس

. 

ــ ــزال صــبياخي ــا ي ب حســناً وم
. 

ــ  ــا ش ــوال ومل ــر الط   هد األعص

. 

ــهماً وســرياكــ ــذ كــان مل ان م
. 

ــيان إ  ــل ب ــس ك ــاد مش ــه الض   ن

. 



ــالو ــريا ج ــان ح ــى وك لَ النه
. 

ــ  ــاه س ــه واكتس ــن كلّ   رق احلس

. 

ــيا  و ــق احمل ــاق طَلْ ــوب اآلف جي
. 

ــيوباً   و  ــياة ط ــأل احل ــى مي   مض

. 

ــيا و ــرته احلُمـ ــاء إال اعتـ ذكـ
. 

  ا متلّـــى بـــيانه ذو بـــيانمـــ 

. 

أصــارته ضــاحكاً أو شــجيا  و
. 

ــرى  و  ــذوة تتـ ــه جـ   أعارتـ

. 

ــيا   م ــغوفاً حف ــه ش ــتهاماً ب س
. 

ــتباه  م  ــه واس ــا راق ــتعيداً م   س

. 

ــ ــل الم ــياصــا أط ــوماً وح باح ي
. 

ــاراً  و  ــزةً وفخ ــاد ِع ــى الض   كف

. 

ــ ــيا م ــياً وقص ــرحب دان ألوا ال
. 

ــوم  أ  ــتلوه ق ــتاب ي ــيه الك   ن ف

. 

ــيا  ف ــاء نق ــيهم الرض ــرى ف س
. 

ــيه   ر  ــارات ف ــبت البش ــا ه   مب

. 

ــ ــيا  ح ــجداً وبك ــناِر س ذر ال
. 

  و تـــوالت قـــوارع فـــتهاوواأ 

. 

ــريا  و ــى ط ــاً ويبق ــيبقى غض س
. 

ــى س  ــناس تبل ــياة وال ــيب احل   تش

. 

ملــيا يف أحببــته زمانــاً كــ
. 

ــلوه   أ  ــق فس ــاِد عاش ــا للض   ن

. 

ــيا  و ــراً وف ــنت ب ــطفاين فك اص
. 

ــباين  و  ــا ح ــن وده م ــباين م   ح

. 

ــيا و ــري واحملـ ــناين وخاطـ بـ
. 

ــ  ــيبس ــبانات قل ــاد كالل   كن الض

. 

ــ ــفتيام ــى ويف ش ــؤوِس الِطل ن ك
. 

ــهى  و  ــى وأش ــراه أحل ــاناً ي   لس

. 

ــيا  و ــنو عل ــنو وحي ــي أح رفيق
. 

ــ  ــي ه ــيت ومنام ــيفي يف يقظ   و ض

. 

ــيا و ــويت ويف مقلتـ ــو خلـ أخـ
. 

ــ  ــياين ه ــن ك ــل ذرة م   و يف ك

. 

ئـــته مغـــرماً وجـــاء إلـــياج
. 

ــو  ــي  ه ــبويت وندمي ــي وص    ألف

. 

شــذاً فــاح طيــبه ورديــا   و
. 

ــري و  ــمعي عبق ــن يف مس ــو حل   ه

. 

ــ ــريا  م ــيداً وس ــنت س ثلما ك
. 

ــا ضــاد ســيداً وســرياًع    شــت ي

. 

 .كراً لكمش
 

  )) ز الدين البدوي النجارعلمة سعادة الدكتور ك (( 
 :بركاته، لقد يعلم امرؤ علم الشاعر احملسنوكراً جزيالً، السالم عليكم ورمحة اهللا ش

ىل املعــىن وعلمــي بالصــواب  إ
. 

ــدي أ  ــول قص ــيل الق   ىب يل أن أط

. 

 

يعلم أيضاً علماً مبرحاً حاجة املقام إىل اختصار املقال، ولكن غَبناً أن يطْوى من أنبه معاين األمة                 و
م نفسه، تسافر إليه اخلواطر واألنفس      اة، يف مقام كهذا املق    معىن، وتطوى من أكرم خصال الرجال خصل      



واألمل معقود إن شاء اهللا أن يقِْسم هذا املأل         .  قبل سفر األبدان، من أجل أنه مل تتسع هلما دقيقة زمن          
الكرمي لصاحب هذه الكلمات، من عطفه وقَبوِله وسعة صدره، ال من أجل أن يطيل، فقد اختصر وبالغ                 

ولكن من أجل أال يتعثر بفرط استحيائه، وبإشفاقه من أن يكون           ،  ن يكون أغمض وأخلّ   حىت خشي أ  
 .أطال

 :سم اهللا الرمحن الرحيمب
حلمد هللا الذي يسر العلم لولد آدم مبا ألقى يف قلوب العلماء من حمبته، وأقدرهم عليه مبا أودع                  ا

آثر، واجتباء كل   ملء كل عصر إىل تقييد ا     الفطرة اإلنسانية من خفي ألطافه وجليل قدرته، ووفق أبنا         
صاحل نافع ليكون من عدة األوائل لألواخر، وصلى اهللا على خامت األنبياء واملرسلني، وعلى آله                  

 :وأصحابه الغر امليامني، إىل يوم الدين
 :بعدو
 :إن مما روينا من قدمي أشعار العرب قول شاعرهمف

يــاد غــالم غَــِوي جــرادا   ذ
. 

ــادا أ  ــين ذيـ ــوايف عـ   ذود القـ

. 

ــيادا  ت ــراً ج ــنهن عش ــيت م نق
. 

  ثـــرن وأعييـــنين كلمـــا ف 

. 

ــتجادا  و ــا املس ــن دره ــذ م آخ
. 

ــباً  ف  ــرجاا جانـ ــِزلُ مـ   أعـ

. 

 
: أنت مع أعيان الرجال املربزين، فضالً عن آحادهم املعدودين، يف مثل حال الشاعر القدمي               و

ة أخرى،  رحممولٌ ضرورةً على أن تصطفي وختتار باتساع ما أمامك مرة، وباختالف أحنائه وآفاقه م               
در كلُّه، ليس   وعلى أن ما حنن بسبيله ها هنا        .  وبتضايق الزمن املقدر املعلوم عن العبارة عنه مرة ثالثة        

للمرجان معه موضع، وال له فيه نصيب وهذه خصلة رابعة، صاحبها فيما حياول منها ومن أخواا كما                 
 :قال أخو األنصار

ــ ــةَقَ ــرك ذْفَك املَقل ــطْر املُعت ش 
. 

ــةق  ــاحبهم يف ورطـ ــوا صـ   ذفـ

. 

 

 :أما بعدو
هذه أقباس من شهادة جيل يف واحد ممن تقدمه من أساتيذه وكُفَاته، ممن امتهد له السبل،                   ف

وحنن نرسل الكالم يف    .   اهول وصحح األصول، ومجع أطراف املعلوم، ومضى أشواطاً بعيدة يف تقحم         
 كل خصلة سريٍة بائنة من سياقها        تتقريرات جامعة، نذهب ا مذهب التقييد والتأريخ، إذ كان          

أما الزبد فيذهب جفاًء وأما ما ينفع الناس        ف:  مستعليٍة عليه الحقةً حكماً بالتاريخ، معدودة يف ذخائره       



يب به الصفة وأن نبلغ الكنه والفحو أو أن نقع من ذلك            ونرجو فيما نقرره أن نص    .  فيمكث يف األرض  
 .غري بعيد
أكرم، وأبعد من الشبهة، وأدىن إىل التجرد والنصفة، لو كان مع            وكان الكالم يكون أسرى     و

كل فن من القول ومذهب من الرأي فيما نقبل عليه حجته وبرهانه، وشاهده الذي يشهد له، لوال أن                   
هللا صاحبه وأمتع به برهان بذاته على فحو احلال، تقدمته من سرية أستاذنا             مقامنا الذي حنن فيه حفظ ا     

 .حسان عرفها له وقَدرها قَدرها وشهد ا أعيان العصر يف كل ِمصرت الكبري برهانا
 ظاهر منكشف معلوم    -حفظه اهللا –يف سرية األستاذ العالَّمة اجلليل الدكتور شاكر الفحام          و

خيفى خفاًء يقل أو يكثر بعد ذلك، وجمهول أو شبيه به ال يعرف حىت يطلب،               يؤدي عن نفسه مرة، مث      
معلوماً، فإذا ذهبت تطلبه وتسرب غوره مل تقدر عليه ومل تصب حقيقته إال إذا عرفت                   فإذا طُلب بدا  

حقيقة الرجل، وعرفت من ورائها أصوله العلمية العميقة الراسخة اليت يصدر عنها يف أمره كله، والعلم                
 آدم  لدبقات بعضها فوق بعض، وبعضها من وراء بعض يكون عاماً مطِمعاً قريب املأخذ أوالً، لكل و               ط

فيه حظ يكون به التكليف وتصرف به أمور املعاش ويرتفق به يف كل ما أمسح ودنا وإنقاد، مث ال يزال                     
لو حىت ال تصيبه يف     يلطف وخيفى ويِدق، حىت ال يستقل به إال الطائفة من الناس بعد الطائفة، مث يع                

ن العلم يف عصره ال يشركُه      نوالزمن الواحد إال يف الرجل بعد الرجل وحىت يستبد الرجل بالفن من ف             
 . فيه أحد
وىل أستاذنا العالمة الواليات اجلليلة الكثرية حقبة من الدهر ذهبت بأنضج سنوات العمر، فرغ              ت

ة لشؤوم وشجوم هم، وشيدوا أجمادهم ومآثرهم       فيها من هم أدىن منه يف العلم طبقة وأقل بضاع          
وواليات أستاذنا تلك جزء من التاريخ القومي       .  ى صيت موطار هلم مبا يئ هلم من ذلك ذكر، وترا         

احلديث، مؤثر فيه تأثريه احملقق، داخل يف نسيجه وتكوينه، شأن كل والية يتوالها متحقق مبا سند إليه                  
 واليته، ومبعناه يف سياسة ما يصرف من أمورها تزيد معاين األمة زيادا             خملص له مقبل عليه، ويعمله يف     

أنا إليه، ويصري ما كان مهة رجل وفكره ونفاذه واقعاً يتقلب فيه الناس، وينتفعون به ما                وماحملققة كما أ  
ع ما  شاء اهللا، مث يتمادى ذلك حىت يصري هذا الواقع الذي كان بعد أن مل يكن كأنه كائن مل يزل، ويرج                   

 ال يظهر   مثكان من عمل العامل فيه خرباً من األخبار، يذكره ذاكر حافظ، أو يغفله ويذهل عنه،                  
خبيئه، وال تتميز مزيته وقدره إال أن يلتفت إىل ذلك باحث مؤرخ النقاب، حييط بالتفصيل واجلملة،                 

 :ويعرف الصورة وروح الصورة، ويستظهر باحلق إلدراك احلق، وأىن ذلك
ب احلق واحلق جاهد    وجهي شحو ب

. 

  زأ مين أن مسنت وأن ترى          أ 

. 

ؤ عايف إنائك واحد      رأنت ام  و
. 

  إين امرؤ عايف إنائي شركة         و 

. 

أحسو قَراِح املاِء واملاُء بارد        و
. 

  قسم جسمي يف جسوٍم كثريةٍ        أ 

. 



 
توىل الدكتور الوزارة أربع مرات، كان فيها وزيراً للتعليم العايل وللتربية والتعليم وكانت               و

عة م ورئيساً جلا  ،جلزائرايف    ورياسوكان عضواً يف جملس الشعب، وسفرياً ل       )  م١٩٦٣(أوالها سنة   
املوسوعة العربية  وكان مديراً عاماً هليئة     .  وأستاذاً يف كلية اآلداب فيها حنواً من ثالثني عاماً           مشقد
م، وهو يعد مؤسس املوسوعة ومرسي أركاا       ١٩٩٤أربعة عشر عاماً منذ إنشائها حىت سنة          مشقدب

 مث نائب   ،مشقدة العربية ب  غالعلمية اليت بدأت تؤيت مثارها العلمية منذ سنوات وهو بعد عضو جممع الل             
واألمني   هلنداو  ملغرباو  مانعو  غدادبو  لقاهرةام وعضو جمامع    ١٩٩٣رئيسه، مث رئيسه ابتداًء من العام       

العام املساعد الحتاد اامع اللغوية العلمية العربية، وعضو جملس األمناء جلهاز التعاون الدويل لتنمية               
 ،رانكفورتفاألمناء ملعهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية ب         الثقافة العربية اإلسالمية، وعضو جملس    

 إىل  ،مشقد وهيئة املوسوعة الفلسطينية ب    ،لقاهرةاد املخطوطات العربية ب   وعضو الس االستشاري ملعه   
مشاركات كثرية يف كثري من اللجان والندوات واملؤمترات واالس واملنظمات الوطنية والعربية               

واللغوية والتربوية والثقافية، وأحرز جائزة امللك فيصل العاملية يف األدب العريب لعام               والدولية األدبية 
 .م مناصفة مع الدكتور يوسف خليف١٩٨٨
الكبار يف التاريخ اإلنساين أبداً أكرب من آثارهم، إذ كان ما يعقله القلب الذكي يف طول احلياة                 و

أكرب ِجداً مما ينطق به فم أو جيري به قلم، وأستاذنا             وعرضها، فضالً عن الطبع املوهوب واخلاطر امللهم      
 فإذا  -حفظه اهللا –، وهي قضية بينة بذاا عند من يعرفه حق معرفته            العالَّمة من هذه الطبقة ال حمالة     

أردت الشاهد فحسبك أن قطعة بليغة من علمه عظيمة اخلطر، هي علمه بالعصر وبرجاله ودقائقه                 
جتدها إال ملاماً وأطيافاً بعيدة يف بعض ما كتب أو حتدث، ولو أتيح هلا أن تقيد                د  ودقائق أحواله، ال تكا   

 .منها أصل من أعظم أصول العصر للعصر وأوثقها وأكرمهاجلاء 
هو يعد أحد من أجنبت م األمة يف عصرنا احلديث، واستجمعوا يف ذوام روحها اجلامع يف                 و

من علومها وآداا يف خمتلف عصورها، قدروا ا على تصور            مفاخرها ومآثرها، وأحاطوا حبملة عظيمة    
 وبأكثر منه من أوعية العلم       -حفظه اهللا –امع الصحيح وهو بذلك     قضاياها ومشكالا التصور اجل   

خاطر ملّاح نافذٌ غاية النفاذ، وقلب ذكي يعقل ما يقع إليه،           .  العريب يف العصر احلديث، وحججه وثقاته     
 .ه مغزى وخطر وداللة، ويطرح ما ال خطر له لفيجتيب إليه كل ما

، ودأب على العمل عجيب، نال من جسمه ومل ينل          مة عالية وشدة بأس، وعزمية ماضية حذَّاء      ِه
من مضاء عزميته، ونفس كما شئت حزونة وسهولة، كثري اإلمساح للصواب يلقى إليه، صعب املقادة                

دوء كهدوء البحر، وعمق وجالل كعمقه وجالله،        ه.  شديد ازباء للزيغ والغلط واخلطل يجبه به       



 لؤلؤ ودر من أعلم رجل مبا خيرج من رأسه، وما ختطه             كثورانه، مث ما شئت بعد من      -بأسبابه–وثوران  
 .ميينه، وما يكون يف جليل األمر ودقيقه منه

زن يمن أعلم الرجال بالرجال تام اآللة يف ذلك، علم بالعلم نفسه، يقدر به الرجل على أن                   و
 وما عسى أن    املعاين وزا الصحيح، وحبر بالطبائع اإلنسانية ومعرفة بأحوال الناس وتصاريف أيامهم،           

 :يتولد منها من صور الفكر، وأساليب القول، ومنازع السلوك
ـ  ن علـم واحـدة لكـي أزدادها       ع

. 

  لقـد علمـت فمـا سـائل واحداً        و 

. 

 

علم، شديد التوقي يف إرسال احلكم ال       لديد احليطة واحلذر فيما يقبل عليه من مطالب الفكر وا         ش
يرجع إىل علم وال تقوم عليه بينة منهج نقدي حمكم غاية اإلحكام، مبين على اجلمع املستوعب بالقدر                  

 وعلى انتخابه وتصفيته ثانياً، مث على استخراج النتائج منه           الذي تسمح به الوسائل واألسباب أوالً،     
 وهو يف استقصاء املادة العلمية يف كل مطلب يتعرض له منوذج             لكحمكمة بالغة مبلغها املأمول بعد ذ     

" إذا مجع مجعاً فهو الغاية يف الكثرة واالستيعاب        "أنه  :  عجب، يذكر مبا قيل يف أحد األئمة املتقدمني        
– قاهلا يف حق أستاذنا الدكتور       -رمحه اهللا –مة حدثنيها أستاذنا العالَّمة أمحد راتب النفاخ        وأذكر هنا كل  

 ".أنه يف باب الدراسة التارخيية خاصة ال يقوم له أحد"- اهللاظهحف
وبعمقه، وبأن خصوص الثناء يف     "  الدراسة التارخيية "أنت خبري باتساع نطاق الداللة يف لفظ         و

مه يف املواطن األخرى وقد هيأ له هذا املنهج احملكم املتكامل بأصوله ومفرداته             هذا املوطن ال ينفي عمو    
عليه من حبوث ودراسات أن يصل إىل نتائج يصعب نقضها، ميثل مبثلها يتقدم العلم وال                 يف مجلة ما أقبل   

 ال بل   -حفظه اهللا –يكون تكراراً سقيماً ممالً، ودوراً يف حلقات مفرغة ال تنتهي ومن متام العلم عنده                
 فها  ج،هو أصله وروحه أدب العلم وخالئقه اليت ال ينفك منها عامل ثبت صحيح النفس صحيح املنه                

من بركة  :"هنا جتد فيما جتده تصديق األصل اإلسالمي العظيم، واقعاً وممارسة ال اختياالً بالكالم وتكثراً             
 :لو منه رياض الشعر وقالواوقد ضنت العلماء الشعراء ذا األصل أن خت". العلم عزوه إىل أهله

إن األمانــــة يف نصــــهفــــ
. 

ــه و  ــديث إىل أهلـ ــص احلـ   نـ

. 

ادته وأسبابه ومقدماته، وأفضى األمر إىل العبارة عنه، وبيان ما يئ للعامل            إذا استوىف العلم حقه مل    ف
فيه، فأنت هنا بإزاء قرحية أخرى غري قرحية العامل، وأنت يف الفن ومواده وأطيافه، ومن ورائهما أعين                  

طن من كل   وب ويكون زماماً ملا ظهر      العلم والبيان عن العلم عقل العامل احملض، يأيت من وراء علمه وفنه،           
 .صورة علم وفن

أسلوب الدكتور منوذج رفيع تام هلذه اخلصال كلها، مبني عنها أبلغ بيان ومعه فوق ذلك                 و
خصوصية الفن وطابع صاحبه املتفرد الذي ال تعرفه عرفان القلب حىت تقف عليه، وها هنا أسلوب                  



باجة العربية وجزالتها   ي، وحفظ بليغ تتبني فيه د      ناصع حمكم، أمسحت به قرحية مواتية وطبع فياض        
وإشراقها، يستوي عليك بإحكامه وشدة أسره، وخيطف بصرك ويقع يف أقصى قلبك بوشيه وتطاريفه،              
وما نثر صاحبه فيه من حماسن الكالم العريب شعره ونثره، موقعاً ذلك يف مواقعه، متحدراً مع مطالبه                   

صقله الفن، ال ينبو به موضع، وال تنبو        ويوي ظاهر يقتضيه املقام     حتدر السماحة واحلكمة، مع ثراء لغ     
 .عنه أذن
أستاذنا الدكتور من أساتذة النص العريب يف هذا العصر، ومن عظماء نقاده، فقهاً بألفاظه،                و

وعلماً بأغراضه وموضوعاته على اختالف عصوره، ودراية بأساليب الكتاب والشعراء فيه، مع ثقوب              
التسديد، وله يف تصحيح املصحف وحترير احملرف بدائع         واطر امللهم ومع التوفيق      النظر، ومع اخل  

وآيات، يرقى فيها إىل رتبة املأثور عن األئمة املتقدمني إىل إحساس دقيق غاية الدقة بأدىن ما يعرض من                  
 .خلل يف أوزان األشعار

 تكوين علمي يف الشباب     حنن نعلم علماً يقيناً أن الذي مكن الدكتور من هذا وبلغ به مبالغه             و
ول على غاية من الوثاقة والقوة، مع الصدق التام يف الطلب، ومع النفاذ، ومع التوفيق والتسديد                 ألا

كما ال نزال نقول وها هنا موضع للدهشة التامة، وللعجب واإلعجاب ميآلن صدر من ينظر يف حال                  
أعبائها ن  ألطول ما تواله، ورهقه م    الدكتور ويف دثاره، تلك هي أن من توىل من الواليات الدهر ا             

اجلسام ما رهقه، مل يكن يبقى معه مما كان أرصد له نفسه أوالً كبري شيء، وقد رأينا الدكتور حني                     
ختفف من أعبائه أو من أكثرها، والتفت مرة أخرى لفت العلم، جرى فيه مستأنفاً كما جرى                    

ه، بل إن طائفة من     ندغني له، وأبر عليه مبا ع     وزاحم الفار "  جرى اجلواد إذا استوىل على األمد     :"أوالً
دقيق ما صنعه صنعه على إبادة والياته، ويف خضم انشغاله الكبري ا وهذا من أدل الدليل على ما                    

 ".تفقهوا قبل أن تسودوا:" وعلى صحة قضيته املتقدمني-حفظه اهللا-أسلفنا وفيه من القول 
شهدها ويشهده، فإذا   ي مستمعاً هزة طرب، تعدي من       لعلم يف قلبه بشاشة وتأخذه له قارئاً أو       ل

هو حمب للعلم كحبه، شريك له يف ابتهاجه به، وبالغت األيام والتجاريب يف إرهاف قلبه، فأوى إليه                  
من شباب الباحثني غري قليل، يلتمسون عنده الرفد واملعونة والتوجيه، فرق عليه مبعاين نفسه وبإقباهلم                

 إىل أقصى حد، فوسع ما أملوه عنده، وقدم         يقزمن آخر على هامش زمنه الض     عليه، وأنشأت هلم الرقة     
 :ألعمال طائفة منهم مبقدمات فيها من علمه وعطفه وتوجيهه
عطـيهم اجلهـد مـين لـه ما أسع         أ

. 

ــ  ــةمح ــود آون ــل ال ــال أه   ال أثق

. 

 
وما "  مشقدجممع  "بعد فقد كنت أحب أن أحدثك بأطراف من عمل أستاذنا الدكتور يف جملة              و

ا قاله أحد   غري منسوب إليه علمه فيها ونظره، شبيهاً ذلك من فعله مل             له فيها من دقيق العلم والنظر،     



نعم، ومبرتلته من شيخ    "  إنا لنرسل األبيات فيها الغلط، فترجع قد قومتها الرواة        :"شعراء الصدر األول  
  ومبا كان من حاله املعجبة النبيلة      -رمحه اهللا -العربية لعصرنا شيخنا العالمة الكبري حممود حممد شاكر         

تاذ األجيال الدكتور أجمد الطرابلسي     وكان قد أتاه نعي أس      مشقداألمس قريب، ذات صباح يف جممع       ب
 كنت أحب أن أحدثك ذا كله وبأكثر منه لوال ما تعلم وأعلم، مث ها هو ذا أستاذنا                    -رمحه اهللا –

 اهللا يف نفسه وأهله     هالعالَّمة الكبري جنم من جنوم الثقافة العربية املعاصرة ميشي معنا على األرض، حفظ             
ماً آخرين متألقني أسرنا م، منهم صاحب مقامنا هذا الشيخ          وولده، وسرنا به، وحفظ من صحبه جنو      

 .اجلليل عبد املقصود خوجه أسىن اهللا مرتلته وأكرم وجهه وأمت عليه نعمته، وسره يف خاصة أمره وعامته
 .السالم عليكم ورمحة اهللاو

 

  ))اكر الفحامشلمة سعادة الدكتور ك(( 
الكرمي، أول ما أبدأ به تقدمي الشكر أطيبه وأجزله إىل            سم اهللا الرمحن الرحيم، أيها احلفل        ب

 الذي تفضل بدعويت الحتفالية االثنينية، هذه املؤسسة        -حفظه اهللا –األستاذ الكبري عبد املقصود خوجه      
ل العمل فيها ليل ار، بعزم وتصميم ومتابعة ال تتوقف          صالشاخمة اليت أرسى دعائمها وأعلى بناءها ووا      

ت من الشأو واالرتقاء، فإذا هي منارة ثقافية هادية انتشر صيتها يف اآلفاق وطاب               حىت بلغت ما بلغ   
هـ، وتتالت االحتفاالت حىت جاوز عددها يف العام املاضي          ١٤٠٣أرجيها، كان احتفاهلا األول عام      

عرضها املرء لريى أا سجل حافل لثقافة هذه املرحلة، مجعت من آداا             ستمائيت احتفال، يكفي أن ي    
أشعارها وإبداعاا ودراساا املتنوعة يف التراث وعلوم العصر، ما يعرب أصدق تعبري عن صورة                 و

النشاط الثقايف والعلمي والفكري واإلبداعي، فجزى اهللا األستاذ املفضال عبد املقصود أحسن اجلزاء،             
لثقافة واآلداب فيها ما    للمجتمع العريب بسعيه احلثيث ودأبه املتواصل واحة ظليلة من املعرفة وا          ر  فقد وف 

 .تشتهي األنفس وتقر األعني
 أحيي أحسن التحيات وأطيبها هذه النخبة املختارة من السادة العلماء واألدباء والشعراء               مث

 من كل جانب، وقد حتمل كثري منهم مشاق         اواملفكرين واملبدعني وأمثاهلم من رجال القلم الذين أقبلو       
 احتفال االثنينية يشدهم إىل ذلك ما ألفوا أن يستمعوا إليه يف مثل             السفر ومتاعب الرحلة، كي يشهدوا    

هذه االحتفاالت، من مجيل القول وطرائف اإلبداع واجلديد من املوضوعات الفكرية والثقافية                
فأغلب االحتفاالت حبضورهم ومشاركة من شارك منهم يف        ،  والعلمية، اليت تطرح واحلوار الذي يدور     

 .حسن االستماع، فلهم الشكر كل الشكر وهم املرحب م كل الترحيبالكتابة أو احلوار و
ها أنا ذا أقف أمام األصدقاء الكرام األعزة الذين غمروين حببهم وأفاضوا علي من الثناء حلالً                و

ل رأيهم وأنى يل أن أِفيهم بعض حقهم وأشكر هلم نبل فعلهم،            يسابغة فضفاضة، أمالها حسن ظنهم ومج     



د يف الكلمات املسعفة اليت تعرب عما خياجلين من عواطف ثرة جتاههم وأراين أقف عاجزاً عن                 إين ال أج  
وتقضيين سنة االحتفال وأعرافه    .  جمارام فصاحة وبياناً، فلي صدق نييت عن حديث لساين وحتبري قلمي          

حبة، ولكن إخواين   شياء هامة اعترضتين يف حيايت، أكمل ا الصورة اليت رمسها األصدقاء األ            أ أن أقدم 
املتحدثني الذين سبقوين قد أفاضوا فلم يدعوا يل يف هذا الباب إال أقل القليل، فتوقفت ال أجد إال                    

 .كُليمات يسرية أعرض فيها ألشياء خفيفة قد يكون فيها بعض الفائدة
 يت عادية ليس فيها باهر أو غريب نادر يلفت النظر، يف بدء حيايت أسلمين               رييف احلق فإن س   و

أهلي إىل الكتاب فقرأت القرآن الكرمي وتعلمت اخلط واحلساب، مث انتقلت إىل املدرسة االبتدائية                
 ونالرمسية فكنت لذلك متفوقاً بني أترايب، وأشهد أن معلمي املدرسة كانوا شديدي العناية بنا، يوال                

أذكر أننا حني وصلنا إىل     تعليمنا جبد واهتمام وخيصوننا على الدرس واملذاكرة ويشجعوننا باملكافآت، و         
كان من  "  مستهل اآلداب "الصف الرابع االبتدائي أصبح املعجم العريب أساسياً يف الدراسة، فكتاب            

ري، مث كان   عمأهدافه تعويد الطالب على مراجعة املعجم وكانت عادة مستحبة رافقتين طوال               
  . املعلمون يؤثرون الفصحى يف تعليمهم فاعتدنا مساعها واستساغتها

انتقلت إىل الدراسة الثانوية فقضيت فيها سبع سنوات، وكان املدرسون يعنون بنا ما أنسى وال               و
 من  ةأنسى ما قام به مدرسو اللغة العربية من حتبيب اللغة والتراث إلينا وتشجيعنا على املطالعة واإلفاد               

مجعية يلتزم أعضاؤها فيما بينهم     مكتبة املدرسة، وبلغ من محاسيت للعربية مع جمموعة من رفاقي أن ألَّفنا             
التكلم بالعربية الفصيحة، وكنا نلجأ إىل الشيوخ يف املساجد نطلب إليهم أن يقرئونا طائفة من كتب                 

ليهم ما حنن حباجة إليه مما وسع         ع العربية أو كتب الفقه واحلديث، فكانوا يستجيبون لرغبتنا فنقرأُ         
 .ثقافتنا العربية

 ونلت اإلجازة اجلامعية يف علوم اللغة       ،لقاهرةا يف كلية اآلداب جامعة      كانت دراسيت اجلامعية  و
العربية وآداا، ومارست التدريس يف املدارس الثانوية، مث حصلت على درجيت املاجستري والدكتوراه              

مل .  بت التدريس حباً مجاً، وأرجو أن أكون قد وفقت يف رساليت التعليمية           ب وقد أح  ،مشقدألدرس جبامعة   
تصر عملي يف التعليم على البحث، بل أُسندت إيل أعمال أخرى هلا شأا ومكانتها، فكنت سفرياً                 يق
 ووزيراً للتعليم العايل، ووزيراً للتربية وعضواً يف جملس          ،مشقد ورئيس جامعة    ،جلزائرايف    ورياسل

قد فسحت هذه األعمال    ، وعضواً يف جممع اللغة العربية، ومديراً عاماً هليئة املوسوعة العربية، و           بالشع
يف جتربيت وساعدتين على إجناز كثري مما قمت به، كانت اجلامعة والتدريس اجلامعي مهي ووكدي،                  

يل والطريق إىل   عاوعقدت االجتماعات مع األساتذة اجلامعيني واخلرباء ندرس ونناقش موضوع التعليم ال          
دائماً وثيقة الصلة مبستوى التطور العاملي      تطويره وازدهاره، وانتهينا إىل ضرورة تعديل املناهج لتكون         



جامعة تشرين وجامعة   :  ولتشارك يف عملية التنمية، وقامت الدولة بإنشاء جامعتني جديدتني آنذاك مها          
 .فاًيكماً وك لبحو مشقدالبعث، وعملنا على التوسع يف جامعة 

العليا، بعد اإلجازة   خطا التعليم العايل خطوات واسعة من أبرزها إنشاء الدراسات اجلامعية            و
اجلامعية، وأدت هذه الدراسات حبمد اهللا رسالتها على أحسن الوجوه وأرضاها، ومت إدخال دراسات               

 ).املعلوماتية(جديدة تطلبها العصر، يأيت يف مقدمتها دراسة 
حبديث موجز أتناول فيه األمر الذي يؤرقين ويثري مهومي هو موقفنا من              ها أنا ذا أختم كالمي    و

فهذه اللغة العربية وهي املقوم األساسي لألمة العربية حتمل         )  لغة القرآن الكرمي  (ا العربية الشريفة    لغتن
هويتنا وحتفظ تراثنا، وتؤلف بني أبناء أمتنا توثق صالم وتعصمهم من الشتات والتفرق قد أصبحت                

ية بديالً عن اللغة     ددة احلصون، فكثري من أبناء األمة العربية أخذوا يروجون للهجات العام             مه
الفصيحة، وهناك بعض احملطات الفضائية اليت تذيع ذه اللهجات العامية، وكذلك اإلذاعات املرئية              

 .باللغة الفصيحةا واملسموعة قد أصبح نصيب أحاديثها باللهجات العامية احمللية يفوق بكثري أحاديثه
نة باحلفاظ على اللغة العربية الفصيحة      قد تنادت جمامع اللغة العربية واملؤسسات اللغوية املؤم        و

والدفاع عن وحدا وسالمتها إىل عقد املؤمترات والندوات واالجتماعات لدرء هذا اخلطر املاثل،               
لتشتت والضياع وحتفظ تراثنا    اواختذت القرارات الرشيدة اليت تصون وحدة اللغة وحتمي أمتنا من            

 ورق مل حترك ساكناً، ويأيت يف مقدمة هذه القرارات           العظيم ولكن هذه القرارات ما زالت حرباً على       
 : أمران اثنان
فرض التعليم باللغة العربية الفصيحة، يف مراحل التعليم كلها بدءاً من املدرسة االبتدائية             :  ألولا

 .يالحىت اية املراحل اجلامعية الع
ربية الفصيحة إال عند الضرورة     التكلم يف مجيع وسائل اإلعالم الفضائية واألرضية باللغة الع        :  انياًث
 .القصوى
أعتقد جازماً أنه ال بد من اختاذ قرارات حازمة ذا الصدد يتبناها أولو األمر ومن بيدهم مقاليد                 و

ووحدة أمتنا ونفائس تراثنا، ومل يعد األمر          احلكم لدرء اخلطر املاثل الذي يهدد لساننا العريب املبني         
 .والسالم عليكم. ت فتوكل على اهللاحيتمل التريث والتأجيل وإذا عزم

يف احلقيقة لدينا ما يقرب من عشرين سؤاالً، فاألمر متروك لضيفنا           :  لشيخ عبد املقصود خوجه   ا
 املطروحة، ذه املناسبة    ةالكرمي من اإلفاضة أو االختصار حىت نتمكن من املرور على أكثر األسئل             

مد بن سعد آل حسني أستاذ الدراسات العليا،         يسعدين أن أرحب بضيفنا الكبري األستاذ الدكتور حم        
 .جبامعة اإلمام حممد بن سعود الكبري، فأهالً وسهالً ومرحباً به وبكم مجيعاً



 تتشابه ومعظمها موجه إىل معايل ضيفنا عن اللغة العربية           ةاحلقيقة أغلب األسئل  :  ريف احلفل ع
 :  السيد سامل يقولوعن جممع اللغة العربية، نبدأ بالسؤال األول من األخ أشرف

ملشاهد أن طوفان املصطلحات الوافدة اجتاح جهود اامع اللغوية فاارت أمامهم              ا
  لغتنا اجلميلة؟ىوعجزت عن املقاومة والصمود فلماذا؟ وما تأثري ذلك عل

 

يف احلقيقة إن املصطلحات العلمية حيسن أن تكون سابقة لتأليف الكتب           :  لدكتور شاكر الفحام  ا
طعنا، فهي األداة اليت تلخص مبعناها تلخص املراد ولكن أقول إذا احتجنا أو مل نستطع أن نأيت                  إذا است 

نكتب الكلمة كما هي أو معربة        ذه املصطلحات مجيعها فال جيب أن جند احلرج الشديد ونتوقف بل          
ا رجعنا إىل   بعض الشيء، ونستطيع أن نستأنس مبا فعله أجدادنا العرب عندما عربوا العلوم، فإننا إذ              

 قد قبلوا أن يكتبوا الكلمة كما جاءت        -أجدادنا–الكتب العربية جند أن العرب      ..  كتب املصطلحات 
يف )  اجلومطريا:  ( ففي الكتب العربية تقرؤون مثالً     ا،يف اللغات األجنبية وبعد ذلك استطاعوا أن حيوروه       
ها كثري جداً جتدونه يف كتب مفاتيح       ، ومثل )اهلندسة(الكتب العربية القدمية، بعد مدة جتدوا أصبحت        

 .العلوم للخوارزمي وغريه
إذاً حنن مع السائل أننا حناول أن جند املصطلحات، ولكن احلقيقة ال نتقهقر، بل نكتب عندما                 ف

اج الكلمة كما جاءت، ونستطيع بعد ذلك أن نضع بدهلا املعىن العريب الفصيح أو البين، وأنا أرى                  تحن
ة ملوضوع العلوم هذه هي أن املوضوع األساسي جيب أن ندرسه، هل جيوز يف أمة                أن املشكلة بالنسب  

ن باللغات األجنبية، وال    آلعظيمة مثل األمة العربية أن يكون أكثر من ثالثة أرباعها يعلِّمون العلوم إىل ا             
ة من األمم؟ اطلعوا    يقبلون أن يعلِّموا باللغة العربية، وحيتقرون اللغة احتقاراً كبرياً، هل هذا وجد يف أم             

 ،نغارياه  ،راعلى مجيع األمم فتجدوا أن هذه األمم كلها تعلِّم بلغاا، الدول الصغرية والكبرية،                
م تعلِّم بلغاا، تقريباً ال يوجد غري العرب يعلِّمون بلغات غريهم             م كل األ  ،لسويدا  ،نلنداف  ،لغارياب

العربية وجتدون أمثلة كثرية اآلن يكرهون اللغة العربية         ويستنكفون عن هذه اللغة     .  باللغات األجنبية 
 ويكتبون باللغة العامية، من يفعل ذلك من األمم؟ هل توجد أمة مثل هذه؟ ال يوجد هلا عندنا االعتداد                  

 !!.ال الكربياء وال االهتمام بلغتناو
لغة القرآن  :  لغة أوالً لغتنا كما نعلم هي أيضاً اللغة اليت تتميز مبزايا ال توازيها أمة أخرى، هي                و

الكرمي، هي لساننا وموحد أمتنا فكيف مل هذه اللغة كل هذا اإلمهال، أنا أرى أن الكتب املفردات                  
بأعداد ال حد هلا وال يقرأ فيها أحد، وال            لقاهرةالغة العربية يف    لاملترمجة موجودة على رفوف جممع ا     

كما تعلمون    ورياسبالطبع ف )  ورياس(جنبية ما عدا    يستعملها أحد ألن كل اجلامعات تدرس باللغة األ        
كانت تعيش حتت ظل الدول العثمانية فكانت مؤسساا ولغتها وكل شيء فيها باللغة العثمانية                 



م وتأسست احلكومة العربية فيها، أول عمل عملته هو أن أسست           ١٩١٨تقلت سنة   سالتركية، فلما ا  
فقط هي الدولة اليت كتبت       ورياسعربية فوراً ومل تتأخر، ف    م وكتبت باللغة ال   ١٩١٩امع العلمي سنة    

م، فعلينا حنن أن ال نتخوف من موضوع املصطلحات، بل حنن قادرون             ١٩١٩باللغة العربية منذ سنة     
 . تعاىل إذا وجد العزم على أن جند احلل الطبيعي لذلكهللابإذن ا
 : هذا سؤال من الدكتور عدنان اهلواري يقول: ريف احلفلع
 تعتقدون بأن تدريس سائر العلوم يف اجلامعات العربية يف خمتلف أقطارها ضرورة ماسة              له

 لتأكيد اهلوية العربية وتسهيل حتصيل الطالب هلذه العلوم؟
هذا شيء طبيعي، تعلُّم اإلنسان بلغة األم كما يسموا بلغة أهله أسهل            :  لفحامالدكتور شاكر   ا

ى، وهذا شيء ال أقول أنا وإمنا أثبتته اللغات، ولكن عندي أنا             بكثري على اإلنسان من تعلمه لغة أخر      
رجعت   لبحببساطة كنت أحب أن أعرف بربهان، فنحن يف فترة من الزمن يف غفوة الزمن جامعة                 

للغة اإلجنليزية بشكل غريب، فدرست باللغة اإلجنليزية، وبالطبع كان هم مجيع الطالب أن               اتدرس ب 
ال بد أن يتقدم إىل فحص        مريكاأ حىت يذهب إىل     ،مريكاأتصاصهم يف   يذهبوا بعد ذلك ليكملوا اخ    

ت د، ففي الزمن الذي أنا وصلت فيه ألستلم الوزارة أجريت التجربة، أنين عد            )البورد(يسمونه فحص   
 وعدد الطالب الذين كانوا يدرسون باللغة       ،لبحعدد الطالب الذين درسوا باللغة اإلجنليزية يف جامعة         

وتقدموا إىل االمتحان وظهرت نتائج النجاح، يعين نسب النجاح فوجدت أن             مشقدمعة  العربية يف جا  
الب الذين قرأوا   طكانت نسبتهم أكرب من عدد ال       مشقدعدد الطالب الذين قرأوا باللغة العربية يف         

 .باللغة األجنبية
ه عندما  اإلنسان اعتماده على لغة األم هذا شيء مهم جداً ومعروف جداً، وحنن نستطيع بأن               ف

نوحد التعليم باللغة العربية يف كل اجلامعات يصبح عندنا إمكانية أن جنمع الطاقات من أجل البحث                 
وى العلوم يف إجراء التجارب، إىل اآلن مل ينم         تالعلمي، أن جنمع الطاقات من أجل التعاون يف رفع مس         

تشتغل دون أن تصل أو يقوم      البحث العلمي يف بالدنا العربية، ألن كل جهة تعمل وحدها، وكل جهة             
 .التعاون
نا أعتقد أن هناك فوائد كثرية جداً إذا وحد التعليم باللغة العربية، بل إننا غري قادرين على أن                   أ

 .وأن ننبت العلم العريب يف بالدنا إال إذا ألفنا وكتبنا وعلمنا باللغة العربية املبينة نعمل البحث العلمي
 زين عوض اهللا عضو هيئة التدريس بقسم اإلعالم جبامعة امللك            الدكتور غازي :  ريف احلفل ع

 :يقول دةعبد العزيز جب



سات العليا  ال أنتم راضون عن تدريس مناهج اللغة العربية يف تعليمنا العام ويف الدر              ه
 باجلامعات العربية؟

ع البالد العربية،   أنا أعتقد أننا نعاين يف هذا املوضوع معاناة كبرية يف مجي          :  لدكتور شاكر الفحام  ا
ويؤسفين أن أقول إنين أجد أن الطالب يف هذه األيام قد تراجع مستواهم العلمي بدل أن يتقدم، يف                   

بية أيضاً خاصة، فاملناهج ال بد من أن يعاجلها اإلنسان ال            رمستواهم العلمي أقول عامة، ويف اللغة الع      
 أقول جتربيت عندما تسلمت الوزارة بعد       جيوز أن تتأخر املناهج عشر سنوات دون تبديل، ولذلك أنا          

وقت قليل مجعت األساتذة ووالينا البحث يف موضوع املناهج، وتبينا خطأ االستمرار يف املناهج دون                
لنا املناهج وال بد من تغيري املناهج حىت تالئم املستوى العام، يعين العلوم تتقدم كل               بدتغيري وال تبديل، و   

حنن ندرس ونبقى ندرس كما كنا ندرس منذ مخس عشرة سنة؟ هذا غري              فهل    مريكاأو  وروباأيوم يف   
ىل التعليم  إممكن، جيب أن نكون على صلة باستمرار مبستوى العلم يف العامل، ولذلك أنا عندما أدعو                 

 .باللغة العربية وإىل التعريب بالعلوم أدعو أيضاً إىل العناية باللغة األجنبية
نا إىل الغرب، ال جيوز أن نغض الطرف عما جيري يف العامل، بل أنا أقول               ن جيب أن نفتح نوافذ    حن

 وعلى تغيري   رأن طالبنا العرب الذي يذهبون إىل بالد الغرب هم رسل لنا أيضاً يساعدوننا على التطوي              
، املناهج وعلى االستمرار ا، وأعتقد أن املناهج اليت ندرس ا حتتاج إىل إعادة نظر، حتتاج إىل تغيري                 

وأنا أقول أن املستوى العلمي اآلن للطالب فقط دون مستوى العلماء للطالب فقط يتخرج الطالب                
هذا غري طبيعي، غري معقول،     ،  عندنا ال يكاد يكون يف مستوى الطالب الذي سبقه قبل عدة سنوات            

ساتذة أحياناً  ففي احلقيقة تغيري املناهج واالعتماد عليها ال يكفي، فلتغيري املناهج جيب أن نرسل األ               
ليجروا دورات تدريبية يف بالد الغرب ليتبينوا أين وصل الغرب؟ كل يوم نسمع باختراع، كل يوم                  

لعلمي، إذا مل يستطع العرب أن خيلقوا         ا نسمع بتطور البحوث العلمية ال بد من أن نوجد البحث          
 البحث العلمي، فالبحث    البحث العلمي فهذا أمر بالغ الضرر، جيب أن نتعاون مجيعاً نتكاتف إلجياد            

العلمي هو القوة األساسية اليت يعتمد عليها الغرب، فال بد من أن نتغري وحنرك أمورنا وأنا أعتقد أن                   
، ولكن وحده ال يكفي أيضاً ال بد أن يقوم حبث علمي يف بالدنا              داًاالهتمام بتغيري املناهج شيء هام ج     

 وإنشاؤه وإنشاء البحث العلمي ممكن عندما يئ له         جيب أن نسعى مجيعاً إلنشائه مهما كانت الظروف،       
 .األسباب الضرورية

طبعاً أكيد الدكتور حسان حممد السائل هنا وجدت اإلجابة على سؤالك اليت             :  ريف احلفل ع
 .كالم معايل الضيف تضمنت



حلقيقة سؤاالن بني يدي وكالمها يسأل عن جمهودات جمامع اللغة يف تسهيل قواعد اللغة               ا
األستاذ عبد اهللا فراج    :  ية، وهل من ضوء يف اية األمر، طبعاً هذان سؤاالن من كل من             العرب

 .الشريف، واألستاذ عبد الرزاق الغامدي
 

للغة العربية بالطبع اامع تعمل وتبذل جهدها، ولكن أيضاً         اما يتعلق ب  :  لدكتور شاكر الفحام  ا
علم العربية بالتعاون فيما بينها كلها ملعاجلة موضوع        نعلم أنه ال بد من أن تقوم مجيع املؤسسات اليت ت           

ن اللغة العربية، اللغة العربية اآلن حتتاج بالطبع إىل إعادة نظر، فال بد من تيسري وسائل التعليم، ال بد م                  
أن نتبني األسباب األساسية اليت جتعل الطالب ِضعافاً، من مجلة ذلك أنا كنت أجهل هذا الكالم وأنا                  

ميت بعض إشارات سريعة لكن مهمة جداً، قلت إين عندما كنت يف االبتدائي كانوا                أشرت يف كل  
يعلموننا باللغة الفصيحة، أنا أذكر إىل اآلن عندما جئت من الكتاب وبالكتاب يعتمد املعلم يف اإليعاز                 

 األوىل  فأذكر إىل اآلن يف اجللسة    ..  حركة جسمه حىت يتعلم الطالب أن اإليعاز تنفيذه كذا         و على يديه 
يدك على القذال ضع، وأنا مل أمسع كلمة القذال يف           :  من مجلة األشياء اليت حفظتها أنه نادانا فقال        

 هو القذال،   ذاحيايت، فالتفت أرى األستاذ فإذا به وضع يديه وراء رأسه على مؤخر الرأس فقلت إذاً ه               
ته يف درس رياضة يف السنة األوىل       فالقذال الذي جيده الناس اآلن فيه بالغ الصعوبة تعلم        ...  وكل الناس 

االبتدائي، معىن ذلك أنه عندما يكون التعليم باللغة العربية يستسيغ اإلنسان، يسمع الكلمات العربية               
 . ويستسيغها فتصبح سهلة

هذا الربنامج قالوا باللغة    )  فتح..  افتح يا مسسم  )  (ا مسسم يافتح  (رت جتربة يا أخوانا موضوع      ج
أن تذيعه وأبلغت هذا، الربنامج معمول برضا اجلهة األمريكية ألا هي صاحبة              صرمالعربية، ورفضت   

عند ذلك أن يذاع هذا الربنامج ألن الناس ال           مريكاأالربنامج األساسي، واستؤذنت بذلك فرفضت      
قالوا هلم أنتم يعين أهل علم جربوا بالتجربة،          لكويتار املصري، فإخواننا يف     ييفهمونه، كما قال التقر   

اجروا فحوصاً علموا فقبلوا األمريكان وأجروا فحصاً للطالب لألوالد الصغار، ليسمعوا برناجماً يذيع              
ا أن  وباللغة العربية، فكانت النتيجة أن هؤالء األوالد الصغار الذين يعيشون يف بيئة عربية استطاع               

 أي برنامج ال ميكن ولد      من الربنامج، فقال األمريكان هذا أجنح برنامج ألن       %  ٨٠يفهموا على األقل    
أن   مشقدوأنا باعتباري مطلع على هذا املوضوع حاولت عندما أذيع هذا الربنامج يف              ..  صغري كذا   

د إىل قرب التلفزيون،    لأرى أوالدي الصغار كان عندي ولدان صغريان فعندما يذاع الربنامج يقَرب الو           
فكان أبداً يسمع إىل آخر الوقت،      ..   أو كذا  ليسمع أكثر فأكثر، فأقول له يا ابين تأخر من أجل عينيك          

وملا ينتهي الربنامج يلتفت األخ إىل أخيه وحيدثه باللغة الفصيحة، يبدأ يقلد باللغة الفصيحة قد خيطئ                 
 .ولكن انظروا التأثري



ال يتعلمها اإلنسان بعلم القواعد بدراسة القواعد، تتعلم أبرز شيء يف             اللغة:  ل العلماء يقولون  ك
ولذلك األم تعلم ابنها الصغري بالبداهة املعروفة       ..  السماع واحملاكاة، الطالب يسمع   :  ساسينيأمرين أ 

تعلمه الكلمات يقوهلا، يعين هذا شيء طبيعي، وطبيعي أن اإلنسان يتعلم بالسماع واحملاكاة أكثر من                
فصيحة، هل يصدق   اعد، والسماع واحملاكاة كما قلنا اآلن ال جيوز إال أن يتكلم الناس باللغة ال               قوال

مجيل )  مستهل اآلداب (أن كتاب   )  على الطاير (اإلنسان أنا حنن يف األيام القدمية ذكرت أشياء هكذا           
طي مادة فيها   يعاآلن الكتاب موجود يف املاضي      ..  جيب أن تتعلموا املعجم كان يعطي     :  سلطان يقول 

ا يقول للحنطة يف أيام كذا مبادة       كلمات ناقصة جيب أن تأيت بالكلمة املناسبة عن طريق املعجم، ماذ           
رفع، تقول الرفاع جيب أن تدور عليها وتفتش عليها وحتضرها، فكنا نتعلم ذلك، وكان الناس واشترينا                

 . ملعاجم وبدأ الطالب يتعلمون اأكثرنا املعاجم، يعين ال شيء صعب إذا تعلم اإلنسان، اشترينا
 باللغة األجنبية يكون معه معجم، والطالب       ان مع كل طالب معجم، ملاذا الطالب عندما يكون        ك

يعين أذكر إين عندما تسلمت وزارة التربية       !!...  العريب ال يكون معه معجم؟ أليس هذا شيء غريب         
 يكون بني أيديهم، ويكون رخيص      ىتأول شيء ألّفت جلنة وقلت هلم اعملوا املعجم العريب للطالب ح          

اهللا ترى األجانب عندما يتكلمون يركض الولد الصغري         الثمن وظللت أتابعهم حىت أجنحوا املعجم، و      
ميسك املعجم ويفتحه، ما وجدت عريب اآلن صغري ولد يفتح املعجم، جيب أن يكون معه املعجم وال                   

رى، هذا غري ممكن، لذلك أنا أرى من أن ال بد           أخبد، يعين ال جيوز أن نعلّم أوالدنا جبهة ونترك جهة           
 .كل جوانبه ومطالبه ومنها املعجم جيب أن يكون شيئاً أساسياًمن أن نتعلم العلم كامالً ب

 : األستاذ عبد احلميد الدرهلي يقول: ريف احلفلع
رية ىل أين حنن وأدبنا وأديبات ماضون يف هذه احلقبة التارخيية الصعبة واملتمتع حبريته وحب              إ

 التعبري يغزونا ومن كل االجتاهات، هل نشهد انطالقة فكر ضوي جديد؟
 

نتمىن ونأمل ونرجو اهللا أن يوفقنا ولكن يف احلقيقة ال بد من أن نعيد               :  لدكتور شاكر الفحام  ا
يعين كيف يكون املثل األعلى عندنا، أنا أرى أن املثل          ..  النظر يف كل أمورنا، وأن ننظر إىل الشعر الذي        

ودة، يعين هذه األمور اجلديدة،     ألعلى يف الشعر أحياناً ال يعتمد إال على أشياء وأشعار ال يكتمل هلا اجل             ا
الشعر الشعيب أو الشعر احلديث أو الشعر كذا، جيدها اإلنسان هي ضعيفة أيضاً ضعيفة بعض الشيء،                 

ن مجلة األشياء األسلوب،     م فال بد من أن الشاعر جيب أن يكون عنده ذخرية حىت يصبح شاعراً كبرياً،             
ماذا فعل؟ وكيف حفظ وكيف نسي وكيف حىت         يعين يقولون عن أيب متام ماذا فعل؟ وأيب نواس           

استطاع أن يقول الشعر؟ فنحن ال يئ أنفسنا يئة كافية ليكون لنا شعراء، ومع ذلك فاحلمد هللا يف                   
 .يل وحيتاج شرحه إىل طول أكربطوالساحة يف شعراء أقوياء، وشعراء ممتازين وأعتقد أن السؤال 



 :نتم أجبتم على جزء من سؤاله لكن يقولاألخ ملهم الدرويب احلقيقة أ: ريف احلفلع
كيف نعلم األطفال لغتني يف نفس الوقت حبيث يكون ثنائي اللغة، ما أثر ذلك على تنشئة                 

 الطفل فكراً وحضارة وانتماًء؟
 

 من األيام قيل لنا أن الدراسات العلمية األوروبية أو          ميف احلقيقة يف يو   :  لدكتور شاكر الفحام  ا
 :غريها تقول
لطفل يعجز عن دراسة لغتني، واحدة تؤذي األخرى، اآلن يف الوقت احلاضر الشيء الرائج              ن ا أ

كثرياً يدعو إىل التفاؤل الكبري ويدعو إىل أننا قد قصرنا كثرياً يف هذا املوضوع، يقولون أن الطفل                   
 هذا الشيء   ه الرابعة على األكثر أن يتعلم لغتني معاً، ويأتون بتجارب كثرية على أن            غيستطيع منذ بلو  

قد مت وجنح، وأن الطفل الذي ننظر إليه حنن وحندثه وال نبايل به مواهبه اليت خمزونة يف نفسه كبرية جداً،                    
 املعاهد أنه جيب أن     يعهو ال يستطيع أن يعرب ولكن يفهم كثرياً، يفهم أكثر مما يقول، فاآلن يبشرون جبم              

-ا موجود عندما يكون الولد مثالً لو فرضنا أحياناً          نبدأ بتعليم األطفال لغتني منذ السنة الرابعة، وهذ       
 عندما يكون الولد مثالً عربياً وأمه مثالً أملانية أو إجنليزية، هي تكلمه بلغة وأهله يكلمونه                -نشاهده حنن 

 .ف بل على العكسيبلغة وهو يتكلم اللغتني، هذا شيء ال خي
نعلم   مشقدحصري وكنا حنن يف     ن اآلن مقصرون، يف املاضي غلبت نظرية األستاذ ساطر           حن

الطالب :  اللغة الفرنسية مع العربية من السنة األوىل، فمنعناها حصراً على النظرية السابقة اليت تقول              
يتعلم حىت السنة اخلامسة ويبدأ       جيب أن يتعلم لغة واحدة، اللغة الثانية تقتل جارا، وبقي الطالب ال            

ف األمر اآلن النظريات احلديثة اليت نقرؤها ونسمعها وجنرا         تعلم األجنبية يف أول ثانوي، اآلن اختل      
أحياناً تقول أنه ميكن اإلنسان أن يتعلم لغتني، وخاصة من الرابعة إىل التاسعة أو العاشرة هنا يكون                   

 حيسن دائماً العودة إىل ما يقوله املربون الكبار فقط، حىت ال             اءمتهيئ كل التهيؤ، ويف مثل هذه األشي      
منعنا التعليم باللغة األجنبية ائياً       ورياسحنن يف   ..  ورطات كما وقعنا يف املاضي وأسرنا ومنعنا      نقع يف   

ألن ذلك يقتل اللغة القومية كما قالوا لنا، وقضينا يف ذلك أكثر من عشرين سنة، اآلن أعدنا املوضوع                  
 .لتعليم باللغة األجنبية أيضاًاب

 :ؤال أو يف نفس املضمون األخ ماهر بن طالب يقولنعم، هذا أيضاً يف نفس الس: ريف احلفلع
 ل يؤثر تعلم اللغات األجنبية على اإلحساس اللغوي للناطقني بالعربية؟ه

 

كان وأبداً ال يغري خاصة إذا أُتبع بشكل منطقي وصحيح،            ..  ال:  لدكتور شاكر الفحام  ا
 .األساتذة يدركون أمهية تعليم اللغات األجنبية



سؤاالن متشاان من األخ حممد منصور الشامي واملهندس حممد مجيل          هذان  :  ريف احلفل ع
يقول بأنكم عشتم يف زمن ماضي وكيف تقومون هذا الدور بالنسبة للتعليم خاصة أنه كان يف                 

لك املرحلة؟ وكيف تنظرون إىل ذلك الصراع       تإطار التوجه االشتراكي والقومي، كيف تقَومون       
 مي وبني التيار العرويب؟املفتعل بني التيار اإلسال

 

يعين أرى أن الوضوح فيه حيتاج إىل دقة أكثر، واملوضوع فيه شيء من             :  لدكتور شاكر الفحام  ا
 يف احلياة،   اًجانب السياسة أيضاً، أنا أقول قبل كل شيء أنه ال ميكن لعريب إال أن حيس أنه يعيش أيض                  

ناك تعارض بني العروبة وبني اإلسالم، حىت       وحيس أنه أيضاً مسلم بشكل طبيعي، وال ميكن أن يكون ه          
املسلم يشعر بأنه هو أو العريب أو املسلم يشعر بتعارض، أنا أذكر أقول عن نفسي أنا رجل نشأت                    

، أحب اإلسالم وأحب العروبة،     اًمتديناً يف اجلامع، ولكن اهللا فطرين منذ صغري على حب العربية أيض           
األول االبتدائي، كنت عريب وحرصي على اللغة العربية كنت         فأنا كنت أؤمن بالعروبة وأنا يف الصف        

أحفظ كل األشياء وهي ما يتعلق اوي الكتب، وما أحسست يف دقيقة من الدقائق أن هناك ضرورة                  
التعارض؟ أين يكمن التعارض؟ هذا شيء      ن  أو سبب ليكون تعارضاً بني العروبة واإلسالم، أين يكو         

 أحتدث عن موضوع االستعمار ولكين أنا مؤمن إمياناً كلياً بأن كثرياً من             أنا مل ..  مفتعل يفعله االستعمار  
مشكالتنا خيلقها االستعمار، ال أساس هلا إال من ِقبل االستعمار، مثالً اللغة العربية ال تصلح للتعليم                  

 .اميةلعجيب أن نتعلم باللغة ا
ليزي فرض اللغة العامية    كتبت حماوالت االستعمار اإلجن     صرممن  )  نفوسة(ذه واحدة امسها    ه

وكتبت كتاباً ضخماً جداً، وقرأته أنا يف العام املاضي سألت عنه اآلن قالوا غري موجود الكتاب، كيف                 
عمار فيما يتصل   تينفذ الكتاب ذه السرعة؟ كيف يضيع فعندنا معلومات كثرية جداً عن تأثري االس              

لى اللغة العربية، هذا اهلجوم إذا عاد حمطات        ببالدنا وحيرك من األمور، واآلن هذا موضوع اهلجوم ع        
بلهجة بسيطة واضحة يتكلم    :  فضائية تذيع باللغة العامية ويأيت إنسان يتكلم يف اإلذاعة مسعته يقول هلم           

خي تكلم باللغة العامية حىت نفهم منك،        أ كالم بسيط باللغة، وإذ يقولون ما هذا الكالم الصعب؟ يا          
عامية، هل هذا صحيح؟ هل لغتنا العربية حنن نتكلم بلغة عربية غريبة صعبة؟             وأجربوه أن يتكلم باللغة ال    

أين الكلمات الصعبة؟ الطفل الصغري يفهمها ونكلمه ا، ولكن أشياء مفتعلة ومتتابعة فأظن أن هذا                 
 .املوضوع يدخل ضمن هذه احللقة

عن عدم ) معا(األستاذان مصطفى عطار وحامد املرزوقي يسأالن عن جملة      :  ف احلفل يرع
 أسباب ظهورها يف املكتبات؟ أيضاً هل باإلمكان االستفادة أو احلصول على األعداد القدمية؟

 



أنا أشكر األخوين ألما ذكراين يف املوضوع عندما جئت هنا إىل             :  لدكتور شاكر الفحام  ا
يل أيضاً أنه ال يوجد     أحتدث مع األخوان، وجاء ِذكر جممع اللغة العربية فقالوا            دةج يف   تاململكة وكن 

لكن باملعىن  )  ذكرتين الطعن وكنت ناسياً   (مكان لتباع فيه الة، فقلت واهللا مثل ما قال املثل القدمي             
أو إلرساهلا  )  امع(ة  لاملقلوب، ألنه حنن احلقيقة ال جيوز أن ال يكون يف البالد العربية مراكز لبيع جم               

ن عندنا جملة فصلية، كل ثالثة أشهر يصدر امع عدداً من            فهذا أمر فيه خلل، ال بد من معاجلته، حن        
جملته، فهي أربعة أعداد فقط يف السنة، وهذه جيب أن تصل إىل كل البالد العربية حىت نتعاون كلنا على                   

 ملاذا حنن هلذه اللغة العظيمة اليت أثبتت اآلن يعين أال            جبوأنا احلقيقة أع  ..  خدمة هذه اللغة العظيمة   
قول أن اللغة العربية هي الوحيدة اليت يستطيع أحدنا أن يفهم كالمها منذ أربعة عشر قرناً                 يكفي أن ن  

 .أو سبعة عشر قرناً، هذا غري موجود وال بلغة من اللغات
فيوم من  ..  وكذا..  ة لغة قدمية وكذا   ينا أذكر مرة من املرات كنا نقرأ بالكتب أن اللغة الصين           أ

عة جاءين عدد من الطالب الصينيني فتحدثت معهم وكنت بالطبع كل           األيام عندما كنت أدرس يف اجلام     
الذين يأتون من اخلارج أجانب أحاول أن أشجعهم ال بد من هذا الشيء، فسألته أنت إىل أي عصر                   

قلنا له ملاذا؟ ألنه تتغري اللغة       .  لقرن األخري فقط   ا أفهم هلذا :  تستطيع أن تفهم اللغة الصينية؟ قال      
تنا ال تتغري، عندنا لغة مجيلة جداً قد مل بعض األلفاظ ولكن عندما أمسع قول امرئ                 الصينية، حنن لغ  

 :القيس اآلن يف هذا العصر يف هذا الوقت
ــان ب  و ــا الحق أن ــن ــرقأيق يص

. 

  كـى صـاِحيب ملا رأَى الدرب دونه       ب 

. 

ــنعذر ــوت ف ــاً أو من ــاولُ ملك حن
. 

قلــت لــه ال تــبك  عيــنك إمنــاف 
. 

 

ذا كالم قيل قبل ألف ومخسمائة سنة، يقال اآلن وليس فيه لفظة، يعين ال جيب أن نقيس كل                   ه
األمور على احلديث الذي يتعلق بالناقة، ألن الناقة اآلن أصبحت ليست منتشرة يف كل بيئاتنا، منتشرة                

ففي بعض البيئات يفهمون هذا الكالم لكن الكالم العادي اإلنساين موجود واللغة               ض البيئات، يف بع 
هذا كله غري طبيعي،    ..  العربية سهلة وبسيطة، وأنا ال أظن أن فيها صعوبة، نصطنع الصعوبات ونصطنع           

يضاً على   أ ية، ونلقى لذلك أنا أقول إن شاء اهللا ربنا سبحانه وتعاىل يهدينا مجيعاً خلدمة هذه اللغة العرب               
 .هذا اجلزاء، أن ربنا جيزينا أحسن اجلزاء حني ندافع عن هذه اللغة

ال نتعجب كلنا عندما كنت أريد أن أقول كلمة ما كنت أقوهلا أبداً يف املاضي لغة اليهود اليت                   أ
ا كذا  كانت مهجورة، واليت كانت موزعة، واليت كان ال يقرأ ا الناس أكثرهم، لغة يلتشن كان فيه                

 مبدة قريبة قليلة بظرف عشرين سنة أصبحت لغة من اللغات اليت تكتب ا أحدث العلوم وال                  ،وكذا
يتشكى أحد منها، هل هذه معجزة؟ كيف ميكن أن يكتب بتلك اللغة اليت كانت تأخذ وما زالت تأخذ                  



طيع عمله،  ستصطلح مل ن  أحياناً من اللغة العربية، وحنن اآلن نقول العكس أن لغتنا عاجزة ألنه عندنا م              
نعمل املصطلح بعد مدة ماذا يعين مرة يقول أحدنا ملاذا هذا املصطلح؟ هل باللغة فاعول؟ قلت له يا                   

أما تقول أنت يف لسانك تقول ناقوس؟ ملاذا          ِِإذَا نِقر يف الناقُور   فَأخي تعلم قليالً أما قرأت يف القرآن        
ا ال أحب هذه الكلمة، واحد يقول عن كالم ال          ن يعين يقول أ   ال تقول هناك فاعول؟ وهنا تقول فاعول،      

 .أحبه، استعملها تعزف يف األفواه
هناك أصابع  :  األستاذان عبد اإلله عبد ايد وحممد مكي طه، األول يقول         :  ريف احلفل ع

اام على مر السنوات تشري بأن اللغويني وامع اللغوي يف منأى عن وسائل االتصال احلديثة،                
غة العربية واحتفاظها برهبتها وتعقيدها دون االجتاه إىل التبسيط واالنتشار، أما            لدليل تردي ال  ب

أين حنن من اللغة العربية وحنن نرى الكثري من املصطلحات ال وجود            :  الثاين األستاذ حممد يقول   
 هلا يف معامجنا العربية؟

 موجودة  نألحسن أن تكو  يعين هذا قلنا عنه، قد يكون هو ا         :  لدكتور شاكر الفحام  ا
املصطلحات، واحلقيقة املصطلحات كثرية جداً، ال يعرفها اإلنسان الذي يقول أين املصطلحات سبب              

اليت هي تصنع أكثر بلد تصنع املصطلحات وفيها آالف مؤلفة من املصطلحات، هذا                صرمذلك أن   
 باللغة العربية، وأكثر    سألا ال تدر  البلد ال يدرس باللغة العربية فاملصطلحات ميتة، ال يقرؤها اإلنسان           

البالد العربية ال تدرس باللغة العربية فلذلك املصطلحات خمفية، أذكر اآلن أحد املتحمسني الذين                 
مث انتقل إىل     إلسكندريةايقولون ال يوجد مصطلحات أو كذا امسه الدكتور هيثم اخلياط يعمل يف               

على قرص وقال أرجو أن توزعوها         ووضعها  قاهرةلا مجع املصطلحات اليت أوجدها جممع        ،لقاهرةا
للناس، حىت اإلنسان قبل أ ن يقول يوجد مصطلح أو ال يوجد يفتح هذه األشياء فيجد مثالً لو فرضنا                   

وجممعنا   لقاهرةامخسني ألف مصطلح قد جيد ضالته هناك، فلذلك أنا احلقيقة أيضاً سأطالب امع يف                
 .إن شاء اهللابأن يعملوا على نشر هذه األشياء 

 : الدكتور أنس عبد اللطيف يقول: ريف احلفلع
واكبة علوم الطب يف اخلارج حتتم على طالب الطب أن يكون ملماً إملاماً تاماً بلغة هذه                 م

البالد حىت يساير التطور املذهل يف األحباث العلمية وغريها، وخصوصاً أننا مل نصل بعد إىل سرعة                
الطب وغريه من العلوم احلديثة، كالكمبيوتر،        ستوعبها طالب تعريب مثل هذه األحباث حىت ي     

 واإلنترنت وغريهم فما رأي سعادتكم يف ذلك؟
 

أنا ال أعرف ما معىن هذا الكالم متاماً        ..  يا سيدي اإلنسان يعيد الكالم    :  لدكتور شاكر الفحام  ا
د أن يتعلم   يب، إذا كان ير   أن الطالب جيب أن يكون يعرف يف اللغة األجنبية حىت يستطيع أن يتعلم الط             



أو يف بالد العرب أو كذا جيب أن يتعلم بلغة هذا البلد وهذا ال مينعه من أن يتعلم                     لسعوديةاالطب يف   
اللغة األجنبية أيضاً، أنا ابين مثالً عندما تعلم الطب، كلية الطب عندنا درسها باللغة العربية ولكن أيضاً                 

ه أكثر ويعلم أنه سيذهب إىل اخلارج، فذهبوا وتعلموا         بعلم أكثر ويتن  اشترى كتاباً باللغة اإلجنليزية ليت    
يتعلمون باللغة العربية ويذهبون إىل اخلارج ويتعلمون باللغة          ورياسوكان األمر، حنن أوالدنا كلهم يف       

 .األجنبية أيضاً وال جيدون صعوبة أبداً كبرية يف هذا املوضوع
إذا تعلم اإلنسان بلغة العربية ولو مل حيتاج إىل اللغة          ..  حيتاجو مل يكن    لالتعلم باللغة العربية حىت     ف

األجنبية ال بد من أن يقرأ لغة أجنبية ألا هي أداتنا أيضاً يف أن نطلع على ما يأيت به الغرب، فلذلك أنا                      
م،  سرعة الفه  لىباللغة األم يساعد الناس ع    ..  أقول ال تناقض، التعليم بالبالد العربية باللغة العربية        

والطالب ال حيتاج إىل وقت طويل حىت يتعلم هذا، وأعتقد أن تعلم اللغة األجنبية ضروري ولكن ال                   
جيب أن نعلّم باللغة األجنبية، والدليل على ذلك أن مشكلة البالد العربية فقط أا هي اليت ال تعلّم                    

 بالد  ،نلندافهذه البالد كلها      اريانغ ه ومانيا ر لغاريابباللغة العربية، ولذلك هل البالد األوروبية كلها        
العلم كله، ال يوجد بلد إال وتعلِّم بلغتها، فهل كل الناس مقصرون ألم يعلمون بلغام؟ يعين هذا غري                  

 .منطقي، اإلنسان ينظر إىل اتمع
 : سؤال من األخ عبد اهللا الشهري يقول: ريف احلفلع
وال زالت متر بأمتنا العربية واإلسالمية       اليت مرت    ث شك أن األحداث اجلسام والكوار     ال

أثرت بشكل كبري يف مسرية األدباء العرب وبالتايل يف إنتاجهم األديب شعراً ونثراً وتأليفاً، من                
وجهة نظركم وأنتم أحد هؤالء ما هو الدور اإلجيايب الذي قاموا به يف سبيل استنهاض مهم                   

 ؟ائيلرسإاألجيال ملواجهة العدو الصهيوين 
 

أنا أقول أن العرب وحنن مجيعاً مقصرون يف هذا املوضوع، ما كان خيطر             :  كتور شاكر الفحام  لدا
أن العرب مجيعاً سيكونون ضعافاً وسيقصرون بواجبهم         سرائيلإيف بال أحد عندما قيل أنه ستنشأ دولة         

 أن  ن األشكال مهذا موضوع خاص، أنا أقول حنن مقصرون يف هذا املوضوع، وال جيوز وال بشكل                
يقف العرب هذا املوقف الضعيف املتخاذل، فنرجو من اهللا تعاىل نرجو أن يسعفنا، يؤلف بني قلوبنا                  
ويشجعنا، ويدفعنا ألن نصبح أمة تستطيع أن تدافع عن حقوقها، ولكن يف الوقت احلاضر نعم حنن                  

 .مقصرون جداً
إال أنه يف معرض حديثه     قدر منها     األسئلة كثرية وطبعاً جاوب معاليه على أكرب      :  ريف احلفل ع

 .أثناء اإلجابة على األسئلة السابقة ذكر بعض اإلجابات املطلوبة يف األسئلة



  ))لمة اخلتامك(( 
نود أن نوجه عناية األخوة املتحدثني خاصة يف االثنينية بأنه عندما           :  لشيخ عبد املقصود خوجه   ا

ه عشر دقائق حىت ال نسهر آلخر       ور الكرمي أال تتجاوز كلمت    هيتحدث أحد بناء على طلب من اجلم      
كذلك بعض األخوة األفاضل    .  دةجويف أطراف بعيدة يف       كةمالليل، وكثري من األخوة يسكنون يف       

طلبوا التعليق واملشاركة يف هذه االثنينية ولكن كما رأيتم لضيق الوقت، واآلن عقارب الساعة تكاد                
 .قتنتعانق الثانية عشرة أو عا

قة ورقة أو دعوة محلها إىل االثنينية سعادة الدكتور حممود حسن زيين             هذه احلقي :  ريف احلفل ع
أود لفت نظركم إىل الندوة النقدية اليت سوف تعقد بنادي          :  يقول  كةمعضو النادي األديب الثقايف يف      

فال مبرور مخسة   تهـ، مبناسبة االح  ٥/٣/١٤٢٢الثقايف األديب مساء اإلثنني القادم بإذن اهللا            كةم
تقومي احلركة الثقافية   (الثقايف األديب، الندوة ستكون بعنوان         كةماً على إنشاء نادي      وعشرين عام 
وسوف يشارك يف الندوة األخوة     )  خالل ربع قرن من الزمن      ململكة العربية السعودية  اوالنقدية يف   

كتور نصور احلازمي، األستاذ الد   ماألستاذ األديب عبد الفتاح أبو مدين، األستاذ الدكتور          :  األكارم
حسن فهد اهلوميل، واألستاذ الدكتور حممود حسن زيين، وسوف حيتفل النادي بإذن اهللا مساء الثالثاء                

هـ مبرور ربع قرن من الزمن على إنشائه حتت رعاية صاحب السمو امللكي األمري عبد                ٦/٣/١٤٢٢
 .كة املكرمةمايد بن عبد العزيز أمري منطقة 

صود حممد سعيد خوجه صاحب االثنينية بتقدمي هديته أو           يقوم سعادة الشيخ عبد املق       آلنا
عروسة االثنينية إذا جاز لنا التعبري لفارسها، يقوم اآلن بتقدميها ملعايل الدكتور شاكر الفحام فارس هذه                

ديد املقرون بالصحة   ملونسأل اهللا سبحانه وتعاىل له العمر ا      .  االثنينية والذي أضاءها بالفعل هذه الليلة     
 .كما يقدم سعادته لوحة للفنان خالد خضر هدية أيضاً تذكارية ذه املناسبة. يةوالعاف

كراً ملعايل األستاذ الدكتور شاكر الفحام العالَّمة املعروف، شكراً لصحبه الكرام، وشكراً لكم             ش
قب اإلجازة  دداً مبشيئة اهللا تعاىل ع    جمأنتم أيها السادة أنكم شرفتمونا يف هذه االثنينية، إىل أن نلتقي             

 .الصيفية، نستودعكم اهللا والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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