
 1

  
  

  مجمع اللغة العربية (دمشق)
  مؤتمر (نحو رؤية معاصرة للتراث)

  م2009تشرين الثاني  13- 9هـ/1430ذي القعدة  26- 22
  

  دور الحضارات القديمة في التراث العربي
  قبل اإلسالم وبعده

  الدكتور محمد محفل            
  م)9-7هـ/3-1من البعثة حتى الرشيد والمأمون ( - 1
 ثقافة كونية - 2
 عن األمم األخرىما أخذه العرب  - 3

  في اللغة  - أ 
 في الفن العمارة  - ب 
 في الكتابة  - ج 
 في الفلسفة والعلوم  - د 

 مانلثقافتان وعا - 4
 الخالصة - 5
 المصادر - 6



 2

 م)9هـ /3 –م 7هـ / 1من البعثة حتى الرشيد والمأمون (القرن  - 1
ــــداهم وهــــدايتهم  مل يكــــن يــــدور خبلــــد أحــــٍد، عنــــدما ظهــــر العــــرب املســــلمون 

م العســــكري والسياســــي يف ال م) أن املعجــــزة / الثــــورة العربيـــــة 7هـــــ/1قـــــرن (وســــلطا
اإلســالمية ســتتحقق بتلــك الســرعة، ويـَُقــيض هلــا ذلــك. الفــتح اخلــاطف. فقــد كانــت 
القوتان الكربى، ذات النفوذ األعظم يف املشرق فيما بني مولد النيب العــريب حممــد بــن 

ـــــة (يثـــــرب ســـــابقاً) ســـــ570عبـــــد اهللا (ص) مبكـــــة حـــــوايل (عـــــام  نة م) ووفاتـــــه باملدين
م)، مهــا: الدولــة البيزنطيــة (الــروم) ودولــة الفــرس الساســاينني... وكانــت 632هـــ/11(

مث جـــاءت بـــدر فُأحـــد، مث فـــتح مكـــة فاحتـــة البعثـــة يف مكـــة قبـــل اهلجـــرة إىل يثـــرب... 
ايتــه كــان العــرب  وعام الوفود، فوفاة الرسول (ص) ... وبــدأ عصــر الراشــدين، وقبــل 

اق ومصر وفــارس، مث راح األمويــون يـَُوسِّــعون حــدود قد سيطروا على بالد الشام والعر 
اإلمرباطوريــة العربيــة اإلســالمية يف خمتلــف األطــراف... ففــي أقصــى الغــرب، كــان فــتح 
األنــــدلس والتوغــــل يف جنــــوب فرنســــة، قبـــــل الصــــدام أمــــام بوايتيــــه (بــــالط الشـــــهداء 

... م)... وقــد بــالغ بعضــهم يف نصــر شــارل مارتــل واخلســائر العربيــة732 -هـــ114
إذ تذكر املصادر الغربية القروسطية ســيطرة العــرب علــى عــّدة مواقــع يف جنــوب فرنســة 

  بعد ذلك لعّدة عقود.
أمــــا يف الشــــرق، فكــــان التوســــع يف طربســــتان وبــــالد مــــا وراء النهــــر وأفغانســــتان 
والسند، وتألقت أمساء القادة حممد بن القاسم الثقفــي يف الســند وقتيبــة بــن مســلم يف 

يــة وانتقــال العاصــمة مــن دمشــق إىل ايــة الدولــة األمو  تالنهــر.. مث كانــ بــالد مــا وراء
  اهلامشية فبغداد الرشيد واملأمون...

  ثقافة الكونية -2
ــ ة اإلســالمية، بعــد ســقوط دمشــق مل يكــن زوال الوحــدة السياســية للــدول العربي

ــ اإلمــارة فاخلالفــة وقيــام ة التونســية األمويــة يف األنــدلس، مث الدولــة الفاطميــة يف املهدي
فالقــاهرة، داللــًة علــى ضــعٍف اجتمــاعي أو ثقــايف... إذ كــان العــامل العــريب اإلســالمي 
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ة، شــرقاً وغربـــاً، لكــٍل منهـــا عديــدقــد مجعتــه روابـــط شــىت وازدهــرت فيـــه مراكــز حكـــم 
حيث الشعراء ونوابغ العلــم والطــب والفلــك إخل... طبعــاً إضــافة لقصــور  ه وبالطهعامل

ائها...اخللفاء يف بغداد والق   اهرة وقرطبة وعظمتها و
ـــــد والســـــند حـــــىت  ـــــالد اهلن ـــــذا االتســـــاع، مـــــن ب إن اســـــتغراق منطقـــــة جغرافيـــــة 
ـــال األفغـــاين /الفارســـي وبـــالد الرافـــدين والشـــام ووادي النيـــل فـــبالد  األنـــدلس، عـــرب ا

وغرناطـــة ومـــن حبـــر اخلـــزر (قـــزوين)، حـــىت البحـــر األمحـــر  واشـــبيليةاملغـــرب حـــىت قرطبـــة 
ــٍز اقتصــادي (الُقْلــزُ  م) فبحــر العــرب يف عــاٍمل عــريب إســالمي واحــد، أدى إىل نشــوء َحّي

ـــد ، بعيـــد املـــدى، لـــيس بســـبب أبعـــاده فقـــط، بـــل ألنـــه أدى إىل ربـــط مشـــرتك / ُمَوحَّ
َتحِضــــَريني أحــــدمها بــــاألخر، البحــــر املتوســــط 

ُ
حوضــــني حبــــريني كبــــريين، يف العــــاملني امل

ـــاج واحملـــيط اهلنـــدي... إن حركـــة اجليـــوش والتّجـــ ار وأصـــحاب احلِـــَرف والعلمـــاء واحلجَّ
بـــــني أحـــــدمها وبـــــني اآلخـــــر أصـــــبحت يســـــرية، وكـــــذلك حركـــــة األفكـــــار واألســـــاليب 
والتقانة... وقد أمكن يف قلب هذا الفلك الواســع مــن التفاعــل، أن تتطــور دول قويــة 
ومــدن عظيمــة وجتــارة عامليــة ناشــطة وأريــاف مزدهــرة... وأســهم كــلُّ واحــد مــن هــذه 

خــــرى.. أمــــا مــــن الناحيــــة الثقافيــــة، فاللغــــة هــــي  إمكانيــــة وجــــود العوامــــل أعوامــــل يفال
العربية، مع بعض الفارســية والســريانية واهلنديــة أحيانــاً، أمــا القــائمون عليهــا، فهــم مــن 
العــرب ومــن خمتلــف أجنــاس العــامل العــريب اإلســالمي... وكانــت هــذه الثقافــة متقدمــة 

فســـة، اإلمرباطوريـــة البيزنطيـــة.. أمـــا يف الغـــرب اجلـــارة املناعلـــى مـــا كـــان عليـــه األمـــر يف 
األورويب فــال جمــال للمقارنــة.. فبعــد اجتيــاح القبائــل اجلرمانيــة اهلمجيــة الــيت أســقطت 

م)، والـــدمار الـــذي أحلقـــه الونـــداليون اجلرمـــان بـــالبالد والعبـــاد يف 476رومـــا يف (عـــام 
ســية/ اإلنكليزيــة / ًوْنَداليّــة" الفرنVANDALISMEالغــرب األورويب، أصــبحت كلمــة "

زعة الرببريــة اهلمجيــة لتخريــب اآلثــار الفنيــة والنفــائس والصــنائع"... واحنصــر ـتعين " النــ
يف ذلـــك الغـــرب األورويب، مـــا بقـــي مـــن معـــارف قدميـــة وثقافـــة كالســـيكية يف األديـــرة 

  . RENAISSANCEلقرون... حىت بوادر عصر النهضة األوروبية 
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ايــة الوحــدة السياســية، ازدهــرت الثقافــة وكما أحملنا إليه أعاله، فعلى الر  غم مــن 
م)، وتفّوقــت علــى كــل الثقافــات 9هـــ/3يف ذلــك العــامل العــريب اإلســالمي يف (القــرن 

  املنافسة هلا يف تلك األيام تفوقاً ال نظري له...
وزاد اإلقبــــال علــــى الرتمجــــة مــــن الفهلويــــة واهلنديــــة والســــريانية، ولكــــن النصــــيب 

  كما سيأيت الحقاً.   وناين، الذي اتّسع مداهللرتاث الياألكرب كان 
ســاطرة، ويف مقــدمتهم ُحنــني بــن اســحق ان أغلــب املرتمجــني مــن الســريان النوكــ

م) وهـــــــو طبيـــــــب نصـــــــراين ســـــــرياين ومشـّــــــاس 873هــــــــ/260 –م 808هــــــــ / 193(
ــــَد يف احلــــرية ودرس الطــــّب يف بغــــداد وَتَضــــلَّع  ــــة. ُوِل نســــطوري مــــن قبيلــــة َعبَّــــاد العربي

بيــت احلكمــة" يف بغــداد... ونقــل إىل الســريانية ى "ة. عّينه اخلليفة املــأمون علــباليوناني
والعربيـــة العديـــد مـــن املؤلفـــات اليونانيـــة ألفالطـــون وأرســـطو وديوســـقوريدس املولـــود يف 

 م) وغــــــــــــريهم... أمــــــــــــا ثابــــــــــــت بــــــــــــن ُقُ◌رَّه1القــــــــــــرنالكيليكيــــــــــــة ( عــــــــــــني ُزْربَــــــــــــه)(
ُولِـــَد يف حـــرّان، رياضـــي ة، م). فهـــو مـــن الصـــابئ8901هــــ288 -م836هــــ/222(

يف بغـــــداد، نقـــــل إىل العربيـــــة وشـــــرح مؤلفـــــات اليونـــــان يف  وطبيـــــب وفيلســـــوف عـــــاش
الرياضـــــيات والفلـــــك... وغريمهـــــا مـــــن املرتمجـــــني... ونبـــــغ أيضـــــاً مـــــن العلمـــــاء العـــــرب 

امل الفلك البّتاين واملسلمني، فيلسوف العرب الكندي وعامل الرياضيات اخلُوارزمي وع
(جــاليُنس العــرب) واملــؤرخ اليعقــويب وغــريهم مــن العلمــاء يف اجلغرافيــة ي والطبيــب الــراز 

والبصـــريات واملوســـيقى وفقـــه اللغـــة... وكانـــت بغـــداد منـــارة هـــذه الثقافـــة، وقـــد جتـــاوز 
ضــؤوها ختــوم العــامل العــريب اإلســالمي... ومــا قّصــة شــارملان مــع هــارون الرشــيد ســوى 

  بعِض هذا اإلشعاع العلمي...
لدنيويــــة يف االزدهــــار آنئــــٍذ كالشــــعر والعمــــارة والنثــــر... أمــــا واســــتمرت الفنــــون ا

 –العربيـــة  –الـــدول  ىأو بـــاألحر  –التجـــارة، فقـــد راجـــت ســـوقها يف داخـــل الدولـــة 
ا بني هذا العامل وأوروبة والشرقني األوسط واألقصى...   اإلسالمية، واتصلت أسبا
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م يف بـــالد لـــيس صـــحيحاً مـــا زعمـــه الـــبعض أن العـــرب انتشـــروا يف فجـــر اإلســـال
الرافــدين والشــام ومصــر...  "دخــالء" علــى بقــاٍع وربــوٍع غريبــة علــيهم... لقــد بـََعــَث 
ضـــٍة قوميـــة  اإلســـالم عـــرب شـــبه اجلزيـــرة مـــن رقـــادهم... فـــانطلقوا حـــاملني مشـــاعل 
عربيـــة كـــربى... ومـــا لبثـــوا أن أقـــاموا إمرباطوريـــة كـــربى مـــن: حـــدود الصـــني حـــىت بـــالد 

الرافـــدين والشــام ووادي النيـــل فالشـــمال األفريقـــي بأصـــوله الغــال (فرنســـة)، عـــرب بـــالد 
ا  القرطاجيـــــة وحـــــىت األنـــــدلس... واحتكـــــوا بـــــاألمم األخـــــرى وتعّرفـــــوا علـــــى حضـــــارا
وتراثهـــا، عـــن طريـــق االحتكــــاك املباشـــر أو النقـــل والرتمجــــة، فكـــان الفـــتح العظــــيم... 

قافــة، مل تعرفــه البشــرية فمــا فللمرة األوىل يف تاريخ البشرية، نشأ وَتَكــوَّن عــاملٌ كــوين الث
ــــــه  ــــــة أو عصــــــر اســــــكندر املقــــــدوين وأخالق ــــــة فــــــارس األمخيني مضــــــى، ال يف إمرباطوري

  السلوقيني والبطاملة، وال حىت يف أيام اإلمرباطوريتني الرومانية أو البيزنطية...
  ما أخذه العرب عن األمم األخرى: -3

شــىت... بعــض أهلهــا  خضع العرب املسلمون منذ العصر األموي لعوامل ثقافية
ليس غريباً عليهم أو عن بالدهم، وذلك حبكم اجلوار، كالسريان مــثًال، الــذين َجتسَّــد 

العريب، منذ آكــد وبابــل وحــىت فيهم الرتاث اآلرامي العظيم، حصاد حضارات الوطن 
العصــر الكلــدي / البــابلي احلــديث... قبــل أن خيضــعوا، منــذ العصــر العّباســي األول، 

واليونانيــة... وكــان ذلــك يف ميــادين  ةمل ثقافية َقصِّية كالفارســية واهلنديــألسباٍب وعوا
خمتلفة: لغوية / طبّية / فلسفية / رياضية هندسية إخل... وها هي بعض العناوين الــيت 

  يظهر فيها تأثري احلضارات القدمية يف الرتاث العريب قبل اإلسالم وبعده.
  
  
  في اللغة: -أ

 )1(يف دراســته –رمحــه اهللا  –إليــه الــدكتور مســعود بوبــو وهنــا ننــّوه إىل مــا أشــار 
ــرب، وكــذلك يف كتابــهالــيت ّميــز فيهــا االخــتالف بــني الــ أثــر الــدخيل يف  دخيل واملُعمَّ



 6

، دمشــق 61، [ وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، إحياء الرتاث العريب عصر االحتجاج
إىل مــــا أخــــذه  هبــــومــــا بعــــدها..]. وقــــد أشــــار يف دراســــته ويف كتا 21، ص 1982

العــرب مــن الفــرس وعــن اهلنــود واليونــان والالتــني، إن كــان يف العصــر العّباســي أو مــا 
  بعده... يف املفردات وأمساء اإلعالم إخل...  

ومــن املفيــد أن تشــري إىل أن بعــض أســالفنا العلمــاء قــد جــانبوا أحيانــاً الصــواب 
  "العربانية" واآلرامية.  يف هذا املضمار... كابن حزم مثًال الذي ال ُميّيز بني

: " إن إجنيـــل  ")2(والنحـــل واألهـــواءكتابـــه "الَفْصـــل يف امللـــل يقـــول ابـــن حـــزم يف  
  مىت هو بالعربانية، أما األناجيل الثالثة الباقية فهي باليونانية..."

 هإجنيلــحــزم نفــس القــول يف املقدمــة،: " كتــب مــىت  ابــنخلــدون بعــد  ابنويكّرر 
ية..." ولكن بالنسبة إىل لغــة األناجيــل الثالثــة األخــرى، فــابن يف بيت املقدس بالعربان

حزم كان أفضل من ابــن خلــدون، الــذي يتــابع قــائًال "... ونقلــه يوحنــا بــن زبــدي إىل 
اللســان الالتيــين [وهــذا غــري صــحيح م.م.] وكتــب لوقــا مــنهم إجنيلــه إىل بعــض أكــابر 

وكتــب يوحنــا بــن  ورومــان م.م.]الــروم [الرومــان ومل يفرقــوا يف القــرن األول م بــني روم 
  . )3(بالالتيين ونسبه إىل مرقاص تلميذه إجنيله، وكتب بطرس إجنيله برومةزبدي منهم 

  وابن خلدون : هذه بعض المالحظات على ما جاء لدى ابن حزم
معرفــة ابــن حــزم بأخبــار األناجيــل أفضــل مــن ابــن خلــدون الــذي خيلــط  -1

  احلابل بالنابل.
بــن حــزم وبعــده ابــن خلــدون "بعربانيــة" إشــارة ال ندري من أين جاءنــا ا -2

"شـــفة  إىل لغـــة أهـــل العهـــد القـــدمي، علمـــاً أن العهـــد القـــدمي ال يـــذكر "لغـــة عربيـــة" بـــل 
... وقــالوا أيضــاً "يهوديــة، كمــا جــاء يف )4()19/4يا، (ســفر أشــعكنعــان" كمــا نعلــم 
ل اعنـــدما حاصـــر اآلشـــوريون مدينـــة أورشـــليم: "فقـــ)، 18/26 (ســـفر امللـــوك الثـــاين

َنة ويــوآح لربشــاقاقيم بــن اليــ لغــة اآلراميــة فــنحن نفهمهــا ا، كلــم عبيــدك بالِحْلقِّّيــا وَشــبـْ
 كلّمنا باليهودية على مسامع الشعب القائمني على السور".وال ت
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هــل هــي مــن اإلســرائيليات؟ (.. وجيــب القــول أن معرفــة يهــود األنــدلس بالعهــد 
ون نفســـه وغـــريه"... ونعلـــم القـــدمي كانـــت حمـــدودة، ونعلـــم ذلـــك مـــن موســـى بـــن ميمـــ

أيضاً أن التنزيل احلكيم مل يذكر "عربانيــني" أو لغــة "عربانيــة" بــل أشــار إىل القــوم كمــا 
 مرات هود).7مرات/ يهود)، ( 8مرة/ بنو إسرائيل) (44يلي: (

يبدو ابن خلدون أكثر دراية من بعض معاصري اليوم، عنــدما يـَُوِضــْح  -3
نســوبة ملوســى، بينمــا نظــن بعضــهم أن التــوراة أن التــوراة هــي فقــط الكتــب اخلمســة امل

ــاً،  وذلــك الخــتالف عــدد أســفار النســخة هــي العهــد القــدمي بأســفاره الثالثــني، تقريب
ىل األملــاين لــوثر صــاحب وديــة أو الربوتســتنتية املنســوبة إالكاثوليكيــة عــن الشــرعية اليه

 اإلصالح الديين.
امـــي، أمـــا كتابتهـــا، فهـــي ونقـــول أن لغـــة العهـــد القـــدمي هـــي كنعانيـــة وبعضـــها آر 

  صورة عن القلم اآلرامي املربع يف النسخة املاسورية.
كم من مرٍة صــنفوا الكلمــة يف بــاب الــدخيل وإذ بنــا نقــع علــى جــذرها األصــلي 
يف تراثنـــــا العـــــريب القـــــدمي، بلغاتـــــه األكديـــــة /البابليـــــة/ اآلشـــــورية شـــــرقاً، وبالكنعانيـــــة / 

بيئة/ فاحلمرييــة، س/ هلجات" اليمن املعينية / ال اآلرامية غرباً وكذلك جنوباً يف "لغات
وذلـــك مـــن (األلـــف الرابـــع ق.م) وحـــىت صـــدر اإلســـالم... تلـــك اللغـــات واللهجـــات 
ايــة القــرن الثــامن عشــر اســم (اللغــات الســامية)...  الــيت أطلــق عليهــا شلوتســر، يف 

ا تسمية غري مالئمة ألسباب وأسباب   ...)5(وأوضحنا مراراً أ
ظّنــه الــبعض يونانيــاً فــإذا بنــا نقــع علــى جــذره األصــيل يف الــرتاث وكــم مــن اســم 

أو يف غـــري ذلـــك مـــن اللهجـــات الكنعانيـــة... وحنـــن نعلـــم اليـــوم الكنعـــاين اآلوغـــارييت، 
صــــالت الكنعــــانيني بآســــية الصــــغرى وجــــزر حبــــر اجيــــة وقــــربص، وهــــي نقــــاط اتصــــال 

  واحتكاك مع العامل اليوناين قبل حرب طروادة.
مات واألمساء اليت ظّنها بعضهم فارسية األصــل... وهــي يف وكذلك بعض الكل

الواقــع آراميــة وتعــود إىل العصــر الفارســي األمخيثــي حيــث كانــت الســيادة لتلــك "اللغــة 
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اآلرامية اإلمرباطورية"... والقاعدة املثلى يف تقصي أصول الدخيل، يف االنطــالق مــن 
وغريهـــا مـــن املعـــاجم الكنعانيـــة  معـــاجم لغاتنـــا القدميـــة: اآلكديـــة/ البابليـــة/ اآلشـــورية

ا املختلفة قبل تصنيف أصلها.   فاآلرامية بلهجا
  فن العمارة: -ب

ــا بعضــهم: أن التخطــيط الشــطرجني يف بنــاء املــدن هــو  كــم مــن مــرٍة أيضــاً مسعن
إبـــداع يونـــاين. ومـــازال بعضـــهم يقـــرره يف جامعاتنـــا العربيـــة (كليـــات هندســـة العمـــارة 

[مــن مدينــة ِمْيِلتُــوس  األيوينموس وف نسبوا إىل هيبودار وعلم اآلثار)... وكما هو مع
ق.م، مركــزاً جتاريــاً وحضــارياً كبــرياً. وهــي  7يف آســية الصــغرى، أصــبحت منــذ القــرن 

]. فضــــــل التصـــــميم الشــــــبكي اإلغريـــــقمـــــوطن عــــــدد كبـــــري مــــــن الفالســـــفة والعلمــــــاء 
دن يف ... وغـــاب عـــن بـــاهلم ختطـــيط املـــوختطيطهـــاالشـــطرجني يف هندســـة بنـــاء املـــدن 

بقــرون وقــرون. ويف هــذا الصــدد، يقــول  الرافــدين قبــل هيبودامــوسوادي النيــل وبــالد 
َصـــــَور يف موســـــوعته   P.LAVEDANالعـــــامل الفرنســـــي بيـــــري الفُـــــدان 

ُ
((املعجـــــم امل

غــــري  بأنــــه مــــا نســــب إىل هيبودامــــوس )))6(والعاديــــات اليونانيــــة والرومانيــــة لألســــطورة
يف هــذا امليــدان... وجئنــا بتفاصــيل  القــدماءصــحيح، فلقــد ســبقه إىل ذلــك املصــريون 

... )7( والتاريخ، من ذاكرة احلجر إىل ذكــرى البشــر األسطورةذلك يف كتابنا دمشق: 
الفــن اإلغريقــي وآثــاره املشــهورة يف ويضــيف الــدكتور ســليم عــادل عبــد احلــق يف كتابــه 

ك مـــن أن (االغـــورا) هـــي ابتكـــار مـــدين إغريقـــي، "أمـــا فيمـــا عـــدا ذلـــ : "ُيظـــنالشـــرق
م مبــادئ العمــران الــيت  أقســام املدينــة، فــإن اليونــانيني اســتوحوا يف إنشــاء وتنظــيم مــد

والشرقيون منذ مدة بعيــدة. وال خيفــى أن املــدن اجلنازيــة الــيت أنشــاها وضعها املصريون 
فراعنـــة اإلمرباطوريـــة القدميـــة... كانـــت طرقهـــا متفقـــة مـــع اجلهـــات األربـــع، وأراضـــيها 

ــا تشــبه شــكل مقســمة إىل أقســام مســ تطيلة أو مربعــة، حبيــث أن تصــاميمها وختطيطا
اإلمرباطــوريتني الوســطى مــدن نشــأ علــى هــذا الشــكل كثــٌري مــن رقعــه الشــطرنج. وقــد 

م  واحلديثــة... وكــذلك فــإن ســكان بــالد اليونــانيني اســتوحوا يف إنشســاء وتنظــيم مــد
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وال خيفــى أن املــدن  مبادئ العمران اليت وضعها املصريون والشــرقيون منــذ مــدة بعيــدة.
جلهــات اجلنازيــة الــيت أنشــاها فراعنــة اإلمرباطوريــة القدميــة... كانــت طرقهــا متفقــة مــع ا

 أقســــــام مســــــتطيلة أو مربعــــــة، حبيــــــث أن تصــــــاميمها األربــــــع، وأراضــــــيها مقســــــمة إىل
ــا تشــبة شــكل رقعــة الشــطرنج. وقــد نشــ أ علــى هــذا الشــكل كثــٌري مــن مــدن وختطيطا

ســــيما ذلك، فــــإن ســــكان بــــالد الرافــــدين والواحلديثــــة... وكــــمراطــــوريتني الوســــطى اإل
م، وســبقوا بعــض األمــم إىل وضــع وتطبيــق كثــري مــن  اآلشــوريني اشــتهروا بتنظــيم مــد
م املدنيـــة، وأحســـن مثـــال يـــذكر داللـــة علـــى ذلـــك مدينـــة  املبـــادئ العمرانيـــة يف منشـــأ

مــة ومســتقيمة بابل اليت كانت منشأة علــى ضــفيت الفــرات، والــيت كانــت شــوارعها منظ
عاموية عليه... وكان يوجد فيها منــازل ذات ثالثــة أو أربعــة طوابــق،  للنهر أو وموازية

  وكثري من األقنية واألرصفة واجلسور.
وعليـــه فـــإن اإلغـــريقيني تلقـــوا دروســـهم العمرانيـــة األوىل مـــن املدرســـتني املصـــرية 

مــن أوجــد تصــميم ) هــو أول حة ملــا كــانوا يزعمونــه أن (هيبودامــوسوالشــرقية، وال صــ
املدينة املنظمــة، ذات الشــوارع املســتقيمة املتعامــدة، وذات اجلــزر املســتطيلة أو املربعــة. 

  ..)8( وذلك ألن هذا التصميم كان موجوداً فبلهم.
ونســــمع أيضــــاً أن أقنيــــة بعــــض املــــدن يف بــــالد الشــــام هــــي مــــن صــــنع الرومــــان، 

لطـــرفني.. وهـــذا أيضـــاً غـــري وكــذلك اجلســـور والشـــوارع ذات األعمـــدة والـــرواقني علــى ا
دقيــق التعبــري وبعيــد عــن الصــواب. فــإن كــان العــرب، قبــل اإلســالم وبعــده قــد أخــذوا 

ا مــن اليونــان أو الرومــان، بــل مــن حضــارات غريهم من األمم القدمية، فلم يأخذو عن 
بالدنـــا العريقـــة منـــذ األلـــف الرابـــع (ق.م)... وهنـــا جيـــب أن نّوضـــح بعـــض الغمـــوض 

وفــن العمــارة... فهــم تالمــذة وطننــا العــريب القــدمي.. فــإذا اســتثنينا حــول دور اإلغريــق 
ا، فال جند يف بالد اليونان القارّية مدنا ترقي ألكثر من ألف  جزيرة كريت وفن عمار
ســـنة(ق.م)، بينمــــا جنـــد مــــدنا يف وطننــــا العـــريب القــــدمي قبــــل املـــدن اإلغريقيــــة بــــآالف 

ع يف العمــــارة املصـــرية منــــذ مطلــــع الســـنني... والعمــــود الـــذي جنــــده علــــى نطـــاق واســــ
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األلف الثــاين (ق.م) كعنصــر أساســي حلمــل الســقوف ال جنــده لــدى اإلغريــق إال بعــد 
  ألف سنة..

يني بفـــــن العمـــــارة وهـــــم تالمـــــذة االتروســـــك أمـــــا الرومـــــان، فلـــــم يكونـــــوا خبـــــريين
كمـــا قلنـــا هـــم تالمـــذة وطننـــا العـــريب القـــدمي.. وماعـــدا   املشـــرقني واإلغريق...واإلغريـــق

املــدن االتروســكية الــيت تعــود بتارخيهــا إىل القــرن الثــامن حــىت القــرن اخلــامس (ق.م)، 
  فال جند آثاراً ُتذكر ملدن التينية رومانية من تلك الفرتة...

ة م، فهــي قدميــ7وأغلبية املدن اليت وجدها العرب املسلمون يف القــرن األول هـــ /
ــــا، ماعــــدا تلــــك الــــيت أقامهــــ يــــة طاكا الســــلوقيون كأنوال عالقــــة لإلغريــــق أو الرومــــان 

  ..... وطربية وفيليوبوليس (شهبا) إخل.وأفاميا إخل
  في الكتابة: -ج

تعترب كتابتنا العربيــة تطــوراً مديــداً ومســتمراً انطالقــاً مــن الكتابــة اآلراميــة (النبطيــة 
اوالسريانية) واخلط املسند اليمين،    .)9(وال عالقة للفرس أو اإلغريق أو غريهم 

  في الفلسفة والعلوم: -د
إضــافًة ملــا جــاء أعــاله عــن عصــر املــأمون والرتمجــة، نــود أن نستوضــح جليــه أمــر 
زعم بعضهم أن العرب مل يكونوا  سوى نقلة عن اإلغريق يف هذا املضمار... ولكــن 

  فلسفة؟! وما هو ُكنـُْهها؟!ما هي ماهية ال
ر مــا قبــل التــاريخ، بــذل الكــائن البشــري مــا يف وســعه للتغلــب علــى منــذ عصــو 

العوامل الطبيعية القاهرة احمليطــة، املتحكمــة بوجــوده وكيانــه. وتبــّني لقــى وأوابــد ودواثــر 
آالف  6-ألـــــف  25وأوســـــطه فحديثـــــه، ( راحـــــل األخـــــرية لعصـــــر الظـــــرّان: قدميـــــهامل

يف   HOMO SAPIENSعاقــل ق.م).. تلــك اخلطــوات الكبــرية الــيت قطعهــا انســاننا ال
 مرتبــــة اإلنســــان التــــارخيي. وأطلــــق بعضــــهم علــــى بــــوادر نشــــاطاته معــــارج ارتقائــــه إىل

" وهــو عنــوان كتــاب العــامل اإلنكليــزي هنــري )10(مــا قبــل الفلســفةالذهبية هذه، اســم "
الــذي خلـّـص املوضــوع بربطــه عمــل ذلــك   BEFORE PHILOSOPHYفرانكفــورت 
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مية، لتأمني مســتلزمات معاشــه والــذود عــن نفســه، ربــط الكائن البشري ونشاطاته اليو 
الفلســـفة كـــان   تطـــّور دماغـــه وتعليمـــه مـــا قبـــلذلـــك بنمـــو نشـــاطاته الذهنيـــة، وبالتـــايل

السحر والكهانة، وقبل الفلك كان التنجيم، وقبل الطب الشــعبذة (الشــعوذة)، وقبــل 
  الكيمياء اخليمياء... إخل

رق: من احلكمة املصرية القدمية وملحمــة وقبل الفلسفة اليونانية، كان تراث الش
جلجـــــامش وســـــر الوجـــــود واملـــــوت والبعـــــث واخللـــــود وفلســـــفات اهلنـــــد والصـــــني، مـــــن 
أوبانيشـــــاد اهلنديـــــة والطـــــاو الصـــــينية... وبالنســـــبة لكائننـــــا، مـــــا مغـــــزى تلـــــك الكـــــّف 
احمليطة.بالطرائــد، الــيت جنــد أشــكاهلا ورســومها امللونــة أو املنقــورة علــى جــدران املغــاور 

  .)11(/)5/7/12/3/1الكهوف... وما مغزى قدسية العدد (و 
قبل الفلسفة اليونانيــة كــان عــامل مــن الفلســفات واالجنــازات واحلكــم... جــاء يف 

نـــانيني زاروا مصـــر اعتبـــاراً مـــن القـــرن ايـــات أن الكثـــريين مـــن مشـــاهري اليو األخبـــار والرو 
عـــامل الرياضـــيات  سالســـابع (ق.م)، ويف عـــدادهم عاملـــا الرياضـــيات والفلســـوفان (ثـــال

عناصر الطبيعية كلها إىل املاء) وفيثاغوراس واملشرّع ورجل الدولة األثيين  والذي أرجع
صـــــولون ودميقـــــريتس (فبلســـــوف الـــــذرة) وأفالطـــــون إخل.. والحظـــــوا بـــــأم أعيـــــنهم أن 
املصريني مل يكونوا (برابرة، بل أمة عريقة يف احلضارة: يف الفنــون وفــن العمــارة والعلــوم 

ى كر صــولون أن أحــد الرهبــان املصــريني قــال لــه: ((أنــتم اليونــانيني لســتم ســو إخل..يــذ 
ملـــا اجتمـــع املـــؤرخ اجلغـــرايف ون شـــيئاً عـــن املاضـــي)) و أطفـــال ثرثـــارين مغـــرورين وال تعرفـــ

بأنــه يســتطيع  ق.م ) بكــاهن آخــر وراح يفتخــر يف حديثــه480-560وس (تي(هيقــا
أشـــار الراهـــب بكـــل هـــدوء إىل   أحـــد اآلهلـــة قبـــل مخســـة عشـــر جـــيالً إرجـــاع نســـبة إىل

) من الكهنة الواحد مــنهم ابــن الــذي قبلــه وبــذلك يرجــع نســب األخــري 354متاثيل (
جد)... وبالنسبة للفكر الفلسفي / الــديين ومــا يتضــمنه مــن اعتقــاد 354منهم إىل (

باحلســـاب بعـــد املـــوت، يقـــول هـــرودتس إن اليونـــانيني اقتبســـوا عـــن طقـــوس (إيـــزيس / 
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ملــوتى) واحملاكمــة بعــد املــوت يف العــامل اآلخــر. وعــن املصــريني نقلــوا أوزيــريس) وكتــاب ا
  أيضاً نظام األعمدة يف فن بناء املعابد إخل...

أمـــــا عـــــن أســـــالفنا الكنعـــــانيني نقـــــل اليونـــــانيني بطريقـــــة مباشـــــرة أو عـــــن طريـــــق 
املعمرات الكنعانية التجارية املنتشرة يف كل أرجاء البحــر املتوســط... وقبــل كــل شــيء  

األجبدية، تلــك الــيت أطلــق عليهــا اليونــانيني اســم ((الفينيقيــة))... ومــع الكتابــة  كانت
انتقلــــت إىل اليونــــانيني وســــائل الكتابــــة ومنهــــا ورق الــــربدى (بــــابريوس) املســــتورد مــــن 
مصــر... وكانــت مدينــة جبيــل هــي الــيت نســتورد الــربدى مــن مصــر وتصــدره إىل العــامل 

مبعـــىن   BYBLOS / BIBLEبيبلــوس مــن اليونــاين، ومــن هنــا أطلقــوا عليهــا اســـم 
  القدمي واجلديد. ) ومنها اسم الكتاب املقدس بعهديه((كتاب)

 وعن البابليني أخذوا النظام الستيين للمقاييس واملوازين، فاســتعملوا املِنَــا املبابليــة
ـــــا مـــــا بـــــني 1الـــــيت تـــــزن حـــــوايل ( كـــــغ) يف بابـــــل، أمـــــا يف العـــــامل اليونـــــاين فيـــــرتاوح وز

الفرنســـي يـــذكر أن أصـــل   Larousseامـــاً)، والغريـــب أن معجـــمغر  400و600(
االسم يوناين وليس بابلياً... واختذوا عن بابل أيضاً الساعة املائية والشمسية وكــذلك 

درجة) وكل درجــة  360مبادئ الفلك واخلرائط اجلغرافية وطريقة تقسيم الدائرة إىل (
  .ثانية) وغريها.. 60دقيقة) وكل دقيقة إىل ( 60إىل 

واقتــبس اليونــانيون هــذه املنجــزات عــن طريــق شــعوب آســية الصــغرى الــيت كانــت 
على اتصال دائم بالبــابليني واآلشــوريني، ويف طليعــة هــذه الشــعوب الليــديني وعاصــمة 

  (قارون العرب واملسلمني). Cresusبالدهم (ساْرِدس) وملكهم الشهري 
يـــة وكـــذلك لعلـــم التـــاريخ ومـــن امللفـــت لالنتبـــاه بالنســـبة لتـــاريخ الفلســـفة اليونان

واجلغرافية، أن رواد هذين العلمني مل يكن أصلهم وميالدهم يف بــالد اليونــان، بــل يف 
ايونية) وهي واجهة آسية الصغرى على حبر إجيــة وجــزره، تلك املنطقة الشهرية باسم (

ق.م) علــــى 1400-1800وآســــية الصــــغرى كانــــت منــــذ عصــــر الربونــــز الوســــيط (
افــدين والعــامل الكنعــاين... ويف هــذه املنطقــة كــان مــيالد الشــاعر اتصــال دائــم بــبالد الر 
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وس واملـــؤرخ هـــرودوتس والفالســـفة العلمـــاء ي هـــومروس واملـــؤرخ اجلغـــرايف هيقـــاتيامللحـــ
أناكســــــيمنس) وا يف أصــــــل املــــــادة ومــــــن أشــــــهرهم: (أنــــــا كســــــوغوراس) و(ثــــــالــــــذين حب

اس والشــاعرة صــافو وهراقليتس ودمــوقريتس إخل... وعلمــاء الرياضــيات ثــالس وفيثــاغور 
إخل... وبعــــــد هــــــؤالء مجيعــــــاً جــــــاء فالســــــفة العــــــامل اإلغريقــــــي األورويب مــــــن ســــــقراط 

اســـفسوأفالطـــون حـــىت أرســـطو واملدرســـة ال الفالســـفة الـــذين كـــانوا ال  طائية، بأســـاتذ
  يُعلمون اآلخرين إال مقابل أجٍر مادي إخل...

ــــل الفالســــفة والعلمــــاء اإلغريــــق الــــروّ  اد مــــن ينــــابيع تــــراث كمــــا ذكرنــــا أعــــاله، 
حضارات الوطن العريب القدمي، وأضفنا أيضاً أن منبتهم مل يكــن يف القســم اإلغريقــي 

ســـوس) بـــل يف إيـُْونيـــة اآلســـيوية وصـــقلية برتاثهـــا ورويب (آتيكـــة، شـــبه جزيـــرة البلوبوناأل
  القرطاجي... كان ذلك قبل أن يتقّوى عود أخالقهم اآلثينيني وغريهم...

ــة نكــران دور الفلســفة وبعــض نقــول قولنــا هــذا ون ضــيف أنــه مل خيطــر ببالنــا البّت
اإلغريقية يف عصر الرتمجة، كما جاء معنا أعاله...هــذا قــول... والقــول اآلخــر  العلوم

نـََقله يف عصر الرتمجــة ومــا بعــده... نقــول  هو غرابة زعم بعضهم أن العرب كانوا جمّرد
ت معــات ويف علــوم الفلســفة واللغــات هــذا ضــالل، جيــايف منطــق وُســَنْن التطــْور: يف ا

  وسائر العلوم التطبيقية والدقيقة واإلنسانية. 
قـــول أن يكـــون تفكـــري أفـــراد جمتمعـــات املـــدن / الـــدول، كمـــا كـــان عوهـــل مـــن امل

ــال واألفــق، كتفكــري أفــراد جمتمعــات  عليــه األمــر يف أغلــب املــدن اليونانيــة، احملــددة ا
  لعصر العباسي.إمرباطورية، كما كان عليه األمر يف ا

  ثقافتان وعالمان: -4
وها هي بعــض املفارقــات يف الــرتاث الثقــايف لــدى الطــرفني: اإلغريقــي / الرومــاين 

  والعريب اإلسالمي:
o ) ألـــف مـــن  40يف آثينــة، النمـــوذج اإلغريقـــي للدميقراطيـــة، كــان يوجـــد

 آالف عبـــد) واملواطنـــون 110املـــواطنني األحـــرار) يف حـــني يرتفـــع عـــدد العبيـــد إىل (
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لــــــ (دّم) هلـــــم حـــــق ممارســـــة احلقـــــوق الـــــذين ينتســـــبون إىل إحـــــدى القبائـــــل اليونانيـــــة با
السياســـية، بينمـــا األحـــرار غـــري اآلثنيـــني، فهـــم حمرومـــون مـــن هـــذه احلقـــوق، ويضـــاف 
إليهم طبعاً العبيد... فاحلّق هنا له عالقة بــالعرق اليونــاين، وغــري اليونــاين "األعجمــي" 

عروف أن بريكلس، الذي حكم يف آثينة لعشر الســنني، ال يصلح إال للعبودية... وامل
واملعتَرب من قبل األوروبيــني كأفضــل رجــل حكــٍم دميقراطــي، (القــرن اخلــامس ق.م) قــد 
ــــم ليســـوا آثســـنني أصــــًال  راح يتقصـــى أصـــول األحـــرار يف آثينــــة، وقلّـــص عـــددهم أل

عتـــرب العبـــد بالـــدم... أمـــا يف اســـبارطة االرســـنقراطية، فكـــان الوضـــع أكثـــر قســـاوًة، وي
"حيوانـــــاً"، وإذا وجــــــدوه خــــــارج مكــــــان إقامتـــــه بعــــــد غــــــروب الشــــــمس، فيحــــــق ألي 

)، إن مل يكــن METOIKOSاســبارطي حــّر قتلــه،... واحلــّر يف آثينــة لــه اســم حمتقــر (
 من أصل آثيين عرقياً وبالدم.

 وأنثـــــى﴿ يـــــا أيهـــــا النـــــاس، إنّـــــا خلقنـــــاكم مـــــن ذكـــــٍر جـــــاء يف التنــــــزيل احلكـــــيم 
﴾ كم، إن اهللا علــيم خبــريوقبائل لتعارفوا، إن أكــرمكم عنــد اهللا أتقــا  وجعلناكم شعوباً 

  ).13(احلجرات 
ربُّكــم  نأال إ أيــام التشــريق: (( يــا أيهــا النــاس، وعــن رســول اهللا (ص) يف وســط

علــى عــريب،  فضــل لعــريب علــى أعجمــي وال لعجمــيّ  ال بــاكٌم واحــد، أالواحــٌد، وإن أ
  .)12( .. إال بالتقوى))ى أمحرَ عل ، وال أسودَ على أسودَ  محرً ألوال 

علـــى ذكـــر العـــرب أو املســـلمني أو املـــؤمنني، بـــل ""النـــاس"  كمـــا نـــرى، مل يـــأتِ 
ـــــ م وأجناســـــهم.. فلـــــيس للـــــوٍن وال جلـــــنٍس أو حمتـــــٍد مـــــن حســـــاب يف اخـــــتالف أل وا

امليـــوان.., هـــذا لـــيس موقـــف ديـــين فقـــط بـــل هـــو مـــن صـــميم فلســـفة الوجـــود وماهيـــة 
 اإلنسان.
o اين مبــدأ أساســي وهــو يف القــانون الرومــABUSUS NON TOLLIT 

USUM   مبعىن "سوء االستعمال ال يلغي حق االستعمال". أي أنه حيــق للمالــك أن
 يسيء االستعمال يف العقار ويف اإلنسان (الرقيق) وما شابه ذلك...
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o  أمـــا بالنســـبة للعبـــد (الرقيـــق)، فـــالنظرة إليـــه ختتلـــف اختالفـــاً جـــذرياً بـــني
-175غـــريب منـــذ أقـــدم العصـــور... ففـــي شـــريعة محـــورايب (املـــادة العـــاملني الشـــرقي وال

حيق للعبد أن يتزوج حىت من إمرأة حــرة، وبــذلك يكــّون عائلــة شــرعية، وميكنــه  176
أن يقــيم دعــوى أمــام القضــاء وميكنــه أن ميــارس مهنــة ويــوفر مبلغــاً مــن املــال ويفتــدي 

، فــاألمر أفضــل عمــا كــان إخل... أمــا بالنســبة للعــامل اإلغريقــي )13(نفسه، فيصــبح حــراً 
 عليــه يف الدولــة الرومانيــة؛ وعلــى الــرغم مــن ذلــك، فبالنســبة ألفالطــون، العبــد خطــر

 .)14(وشرير بطبيعته، أما أرسطو فيعتربه " آلة / حيواناً ناطقاً"
جــداً بــل رهيبــة، إىل قاســية أما يف الدولة الرومانية، فشــروط وجــود الرقيــق كانــت 

م فضلوا أحياناً ا ملوت على احليــاة. وذات مغــزى قصــة العبــد الــذي ال يهــاب درجٍة أ
وقـــام    MURAENAاملـــوت ولكنـــه يرجـــو ســـيده أن اليلقيـــه فريســـة لســـمك الشـــبق 

ق.م) الـــــيت  71-73هـــــؤالء العبيـــــد بعـــــدة انتفاضـــــات، أعنفهـــــا ثـــــورة ســـــبارتاكوس (
ة مرعبــاً، إىل درجــ وبعــد فشــل الثــورة كــان انتقــام رومــة هــّددت رومــا يف عقــر دارهــا...

م صلبوا (   عبداً قبل أن حيرقوهم)... 5000أ
يف القانون، مل يكن للعبد لدى الرومان أيُّ حق أو صفة حقوقيــة "فهــو شــيٌء" 
ال حقــوق لــه "شخصــية / عائليــة" فــال حيــق لــه عقــد قــران شــرعي وتأســيس عائلــة... 

ٍل مــا بعملــه فهــو لســيده.. وال حيــق لــه أن حيضــر جلســة حماكمــة، اوإن حصل علــى مــ
  .. إخل.)15(املوت واحلياة بيد سيده". وحق

وف أمــــا يف اإلســــالم فــــاألمر جلــــّي واضــــح، فمــــع إجازتــــه للرقيــــق، لعزامــــل وظــــر 
روى بســنده عــن مالــك الرقيــق بشــروط دقيقــة...  مَ زَ موضوعية يف ذلك العصر، فقد ألْ 

ــة الــوداع ((أّرقــاءَكم،  عبــد الــرمحن بــن يزيــد عــن أبيــه أن رســول اهللا (ص) قــال يف َحجَّ
قــاءَكم، أّرقــاءَكم، أطِعُمــوهم ممــا تــأكلون، واكُســوهم ممــا تـَْلِبُســون، فــإن جــاؤوا بــذنٍب أرّ 

ال تُرِْيُدون أن تـَْغُفروه فبيعوا ِعَباد اهللا وال تـَُعِذبُوُهم))
 )16(.  
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أما دور الثقافة العربية يف العصر الوسيط فنلخصه مبا جاء لدى روجــه غــارودي 
 IL EST)): إنســـــــاناً" يقـــــــول رائعتـــــــه "كيـــــــف أصـــــــبح الكـــــــائن البشـــــــرييف 

REMARQUABLE, QUE 'LE, PRÉCURSEUR DES MÉTHODES D 
'OBSERVATION ET D 'EXPÉRIMENTATION EN OCCIDEN,T, 
ROGER BACON (1214-1291) QUI AVAIT ÉTUDIÉ L 'ARABE,A 
ÉCRIT QUE LA CONNAISSANCE DE LA LANGUE ET DE LA 
SCIENCE ARABES ÉTAIT POUR SES CONTEMPORAINS LA 
SEULE POSSIBILITÉ D 'ACCÈS Ã LA CONNAISSANCE 

VÉRITABLE )) )17(

اجلدير باملالحظة، أن رائد منــاهج الرصــد والتجريــب يف الغــرب ُرْوِجــه "ونرتجم: 
لــم ة اللغــة والع)، والــذي درس اللغــة العربيــة قــال إن معرفــ1291- 1241 بْيكــون (

  لة الوحيدة إىل املعرفة احلقيقية (املطلقة).".الوسي العربيني مها بالنسبة ملعاصريه
  الخالصة: -5

أوًال: عنـــــدما انتشـــــر العـــــرب املســـــلمون اعتبـــــاراً مـــــن النصـــــف األول مـــــن القـــــرن 
م)، يف بالد الرافدين والشام ووادي النيل، مل يكونوا غرباء / دخــالء، فلتلــك 7هـ/1(

ا ّمت اكتشــافه مــثًال يف رأس البقاع صالت مع شبه اجلزيرة العربية منذ فجر التاريخ. ومــ
/مشـــرة (أوغاريـــت) يؤكـــد العالقـــات بـــني الشـــمال الســـوري وبـــالد الـــيمن، قبـــل البعثـــة 
اإلســالمية بعشــرات القــرون، والعالقــات مــع وادي النيــل أصــبحت معروفــة أيضــاً، عــن 

  طريق البحر األمحر (الُقْلزُم) وشبه جزيرة سيناء إخل...
ما أخذه العرب عن األمــم القدميــة الغريبــة: فــارس  ثانياً: يف جمال اللغة والكتابة،

/اهلنـــد/ اإلغريـــق والالتـــني حمـــدود، بينمـــا املقارنـــة املعجميـــة اخلاطفـــة تبـــّني قرابـــة لغويـــة 
مدهشـــة بـــني عربيتنـــا (التنــــزيل احلكـــيم / األدب اجلـــاهلي إخل...) مـــع اللغـــات العربيـــة 

آلراميــة إخل... أمــا الكتابــة، فهــي القــدمى: األكّديــة / البابليــة/ اآلشــورية /الكنعانيــة/ ا
  إبداع بالدنا وهنا نشأت وتطورت خمتلف األجبديات الكونية.

ثالثــاً: يف امليــدان الثقــايف، نشــأت ألول مــرة يف تــاريخ اإلنســانية ثقافــة كونيــة، مل 
  يعرفها البشر قبل العامل العريب اإلسالمي، املمتد من اهلند حىت ختوم فرنسة.
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ونانيــة كمــا تصــّورها الغــرب األورويب ال أســاس هلــا مــن الصــحة، رابعاً: املعجزة الي
وهـــي عرقيـــة / عنصـــرية املـــذهب يف األصـــول والفـــروع... ولـــوال الـــرتاث الثقـــايف العريـــق 

اعتبــاراً  لوطننا العريب القدمي منذ فجر التاريخ، ملا كانت النهضــة اليونانيــة كمــا جــاءت
عالقــة مباشــرة مــع وطننــا العــريب (آســية من القرن الثامٍن (ق.م)، منطلقة من ربوع هلــا 

  الصغرى) وميكننا أن نقول هلم، (هذه بضاعتنا ُردَّت إلينا).
خامســـاً:يف القـــانون ويف الفلســـفة تفـــوح رائحـــة العنصـــرية وكـــذلك يف النظـــرة إىل 
اإلنســـانية عبـــداً كـــان أم حـــراً، كمـــا رأينـــاه يف العـــاملني اليونـــاين/ الرومـــاين، بعكـــس مـــا 

محـــورايب وشـــريعته وحـــىت اإلســـالم. أمـــا مـــا جـــاء يف التنــــزيل احلكـــيم  وجـــدناه مـــن أيـــام
﴾فيصـــلح ألن يكـــون شـــعاَر هبئـــة األمـــم ... وجعلنـــاكم شـــعوباً وقبائـــل لتعارفوا...﴿

  املتحدة... يف أيامنا هذه.
  
  
  المصادر والمراجع -6
جملــة الــرتاث  مــا أخــذه العــرب عــن اللغــات األخــرى،الدكتور مســعود بوبــو،  -1
ـ/ متــــوز هــــ1418، ربيــــع األول 72-71العــــددان  احتــــاد الكتــــاب العــــرب،العــــريب، 
  وما بعدها. 67م. ص1998(يوليو) 
، حتقيــــق الــــدكتور حممــــد إبــــراهيم نصــــر الفصــــل يف امللــــل واألهــــواء والنحــــل -2

َرة، دار اجليل، بــريوت   13، ص2م ج1985هـــ/ 1405والدكتور عبد الرمحن ُعَميـْ
  وما بعدها.

م. 2004هــــ/ 1425دار الشـــرق العـــريب، حلـــب  ة،املقدمـــابـــن خلـــدون،  -3
  .214ص 

، املطبعــة الكاثوليكيــة، الكتــاب املقــدسنســخة العهــد العيــق املعتمــدة هــي:  -4
  .1960بريوت
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، منشــورات جامعــة دمشــق، حمفــل، املــدخل إىل اللغــة اآلراميــةانظــر، حممــد  -5
ومــا بعــدها؛ وكــذلك  5م. صــفحة 1991هـــ / 1412-1411الطبعــة اخلامســة، 

، ربيــع األول 72-71احتــاد الكتــاب العــرب، العــددان  "العربيــة لغــًة وكتابــًة"راســتنا، د
  /.25/45، ص م1998هـ/متوز (يوليو) 1418
6- DE LA  ÉDICTIONNAIRE ILLUSTRPIERRE LAVEDAN, 

S GRECQUES ET ÉMYTHOLOGIE ET DES ANTIOQUIT
8.100-, LIBRAIRIE HACHETTE PARIS 1931. PP. 1005ROMAINES

، دمشــق األســطورة... والتــاريخ، مــن ذاكــرة احلجــر إىل ذكــرى حممــد حمفــل -7
، صـــفحة 2008افـــة العربيـــة اصـــدارات األمانـــة العامـــة، دمشـــق عاصـــمة الثق البشـــر،
  وما بعدها. 132

 ، الفن اإلغريقي وآثــارة املشــهورة يف الشــرق،الدكتور سليم عادل عبد احلق -8
م. صـــفحة 1950خــــ/ 1399ورية، دمشـــق مطبوعـــات مديريـــة اآلثـــار العامـــة يف ســـ

  وما بعدها. 38
) العربيــــة لغــــة 5ملزيـــد مــــن املعلومــــات انظــــر دراســــتنا املــــذكورة أعــــاله رقــــم ( -9
  وكتابة.

10- , PELICAN BEFORE PHILOSOPHYHENRI FRANCFORT, 
BOOK, LONDO 1964 .  

.. دمشـــق األســـطورة والتـــاريخ.ملزيـــد مـــن املعلومـــات، انظـــر حممـــد حمفـــل،  -11
  .237)، صفحة 7((سّر قدسية العدد رقم (

، املطبعــــة العلميــــة. بــــدون 4م  الزايــــد، اجلــــامع يف الســــرية النبويــــة،مســــرية  -12
  .427تاريخ، ص 
13- JEAN GAUDEMET, DE L ÁNTIQVITE P.P.,33-34,45.  

14- ., P.198.IBID  
15- 554,605, ECT…-.,P.P.552IBID  
  .431النبوية، صفحة مسرية الزايد، اجلامع يف السرية  -16



 19

17-  HOMME DEVINTCOMMENT L'ROGER GARAUDY, 
, ED. J.A. PARIS 1978,P.208.HUMAIN  
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