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 يف خدمة اللغة العربية امع اللغة العربيةدور جم

 جممع اللغة العربية بدمشق نموذجاً 
 

 أ.د. حممود السيّد
 

نحاول يف هذا البحـث املـوجز أن نتعـرف األهـداف املرسـومة ملجمـع اللغـة العربيـة، 

 ووسائل حتقيقها، ومن ثمَّ الوقوف عىل بعض اإلنجازات التي حققها املجمع عرب مسريته.

 أهداف جممع اللغة العربية ومهامه -أوالً 
 

يعد جممع اللغة العربية يف دمشق أبا املجامع العلمية اللغوية عىل الصعيد العريب، إذ إن 

بعد التحرر من االحتالل الرتكي لبالد الشـام، وكـان اسـمه آنـذاك  ١٩١٩تأسيسه كان عام 

 املجمع العلمي العريب، وجتلت أهدافه يف أربعة هي:

ــاء خمطوطاهتــا، النظــر يف  -١ ــة وأوضــاعها العرصــية، ونرشــ آداهبــا، وإحي اللغــة العربي

وتعريب ما ينقصها من كتب العلوم والصـناعات والفنـون عـن اللغـات األوربيـة، 

 وتأليف ما حتتاج إليه من الكتب املختلفة املواضيع عىل نمط جديد.

 مجع الكتب خمطوطة ومطبوعة وتأسيس دار كتب عامة. -٢

 مة عربية وغري عربية وتأسيس متحف هلا.مجع اآلثار القدي -٣

إصدار جملة خاصة بـاملجمع ينرشـ فيهـا أفكـاره وأعاملـه، وتكـون رابطـة بينـه وبـني  -٤

 )١( املؤسسات املامثلة.

وغني عن البيان أن دار الكتب العامة التي ارتبطت باملجمع هي املكتبة الظاهرية، وأن 

جمع قبـل إحـداث وزارة الثقافـة إبـان موضوع اآلثار وتأسيس متحف هلـا كـان مرتبطـاً بـامل

 .١٩٥٨الوحدة بني سورية ومرص عام 

مكـان  بني سـورية ومرصـ يف عهد الوحدة» جممع اللغة العربية«وأضحى اسم املجمع 

 الصفحة السادسة. -المجلد األول -الجزء األول -مجلة المجمع )۱(
                                                 



التسمية باملجمع العلمي العريب، وذلـك عـىل غـرار تسـمية جممـع اللغـة العربيـة يف القـاهرة، 

 ٥٠بموجـب املرسـوم الترشـيعي ذي الـرقم  العربيـة بدمشـق اللغـة وحددت أهـداف جممـع

 عىل النحو اآليت يف املادة الثالثة منه وهي: ٢٠٠٨والتاريخ 

املحافظة عىل سالمة اللغة العربية وجعلها وافية بمطالب اآلداب والعلوم والفنـون  -١

 ومالئمة حلاجات احلياة املتطورة.

تها وفـق منهجيـة وضع املصطلحات العلمية والفنيـة واألدبيـة واحلضـارية، ودراسـ -٢

 حمددة، والسعي يف توحيدها ونرشها يف سورية والوطن العريب.

العناية بالدراسات العربيـة التـي تتنـاول تـاريخ األمـة العربيـة وحضـارهتا وصـلتها  -٣

.باحلضارات األخر 

 العناية بإحياء تراث العرب يف العلوم والفنون واآلداب حتقيقاً ونرشاً. -٤

ية وضبط أقيستها، وابتكار أساليب ميرسة لتعليم نحوها النظر يف أصول اللغة العرب -٥

ورصفها، وتوحيد طرائق إمالئها وكتابتها، والسعي يف كل ما من شأنه خدمة اللغـة 

 العربية وتطويرها وانتشارها.

 احلد من استفحال العامية يف خمتلف املجاالت. -٦

 النظر يف كل ما يرد إىل املجمع من موضوعات تتصل بأهدافه. -٧

 وسائل حتقيق أغراض املجمع -ثانياً 
 

 ،٢٠٠٨نصــت املــادة الرابعــة مــن قــانون جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق الصــادر عــام 

 واملعمول به حالياً عىل وسائل حتقيق أغراض املجمع عىل النحو اآليت:

وضع معجامت لغوية عرصية، ومعجامت للمصطلحات العلميـة والفنيـة والتقانيـة  -١

 ها ونرشها.ذات تعريفات حمددة وحتديث

دراسة قضايا األدب ونقده وتشجيع اإلنتاج األديب، بالتنويه به، أو بعقد نـدوات أو  -٢

.مسابقات فيه ذات جوائز أو بأي وسيلة أخر 

 ۲ 



إصدار الكتب والنرشات ونرش ما يراه مناسباً ألهدافه يف جملـة املجمـع، ومـا يالئـم  -٣

 ومصطلحات.أعامله املجمعية والثقافية من نصوص ودراسات وحتقيقات 

عقــد مــؤمتر ســنوي للنظــر يف أعــامل املجمــع الســنوية، والقيــام باألنشــطة العلميــة  -٤

ت وحمــارضات، والثقافيــة التــي تتصــل بأهــداف املجمــع مــن نــدوات ومــؤمترا

 إليه املجمع من ندوات ومؤمترات مماثلة. واالشرتاك يف ما يدعى

لتعاون مع املجامع واهليئـات توثيق الصلة باحتاد املجامع اللغوية العلمية العربية، وا -٥

 اللغوية والعلمية األخر خلدمة أهدافه.

 االستعانة بكل ما تنتجه التقانات احلديثة من وسائل خلدمة اللغة العربية. -٦

متابعة تنفيذ ما ينتهي إليه املجمع من قرارات لضامن سالمة اللغة ومحايتها ومتكينها  -٧

حات التي يقرها لد اجلهات املعنيـة يف املجتمع، وتيسري تعليمها، وتوحيد املصطل

 كافة.

 اختاذ ما يراه من تدابري أخر خلدمة أهدافه. -٨

 من إنجازات املجمع -ثالثاً 
 

تعددت إنجازات جممع اللغة العربية بدمشـق يف جمـاالت عـدة، ولسـت اآلن يف جمـال 

احلرص، وإنـام هـي إشـارات إىل بعـض مـن هـذه اإلنجـازات التـي جـاءت حتقيقـاً لألهـداف 

 املرسومة للمجمع، ومن هذه اإلنجازات:

 ثمة مخس عرشة جلنة يف املجمع، وهي:: تعدد اللجان العاملة يف املجمع -١

 جلنة اللغة العربية وعلومها. -

 جلنة ألفاظ احلضارة. -

 جلنة املخطوطات وإحياء الرتاث. -

 جلنة النشاط الثقايف. -

 جلنة مصطلحات طب األسنان. -

 ۳ 



 جلنة مصطلحات الفيزياء. -

 لحات العلوم الزراعية.جلنة مصط -

 جلنة مصطلحات علم األحياء احليوانية. -

 جلنة مصطلحات اإلعالم. -

 جلنة مصطلحات البيئة. -

 جلنة مصطلحات العلوم الرتبوية والنفسية. -

 جلنة املعلوماتية. -

 جلنة مصطلحات اجليولوجيا. -

 جلنة موقع املجمع عىل الشابكة. -

 جلنة الرتمجة. -

 جمع:املعاجم التي أنجزهتا جلان امل -٢
 

واستمر جممع اللغـة العربيـة بإنجـاز عدة أيام املجمع العلمي العريب،  صدرت معاجم

 معاجم أخر، ومن هذه املعاجم:

معجم األلفاظ واملصطلحات الفنية الـواردة يف أمـراض اجلملـة العصـبية، ووضـعه  - أ

 .١٩٣٥الدكتور حسني سبح، وطبعته اجلامعة السورية عام 

 .١٩٤٩ة وضعه الدكتور مأمون احلموي عام معجم املصطلحات الدبلوماسي - ب

 .١٩٥٢معجم املصطلحات القانونية وضعه الدكتور عدنان اخلطيب عام  -ج

املصطلحات العلمية يف اللغة العربية، وضعها األمري مصطفى الشهايب، وقـد صـدرت  -د

 .١٩٨٨والثالثة عام  ١٩٦٥والثانية عام  ١٩٥٥طبعتها األوىل عام 

الطبية الكثـري اللغـات للـدكتور كلـري فيـل ترمجـه مرشـد خـاطر،  معجم املصطلحات -هـ

وأمحد محدي اخليـاط، وحممـد صـالح الـدين الكـواكبي طبعتـه اجلامعـة السـورية عـام 

١٩٥٦. 

 ٤ 



املصطلحات احلراجية، وهو معجم باإلنجليزية والفرنسية والعربية مع تعريف معجم  -و

 .١٩٦٢ايب عام املصطلحات بالعربية، وقد وضعه األمري مصطفى الشه

املعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واإلنجليزية والالتينية، وضـعه الـدكتور  -خ

 .١٩٧١مجيل صليبا عام 

املعجــم العــريب ونظــرات يف املعجــم الوســيط وضــعه الــدكتور عــدنان اخلطيــب عــام  -ز

١٩٦٥. 

 .١٩٦٧معجم املصطلحات األثرية وضعه حييى الشهايب عام  -ح

 .١٩٧٦املصطلحات احلديثية: وضعه الدكتور نور الدين العرت عام معجم  -ط

، ويف ٢٠٠٦معجم أسامء األفعال وضعه الـدكتور أيمـن الشـوا يف طبعتـه األوىل عـام  -ي

 .٢٠١٤طبعته الثانية عام 

العلوم) وضعه الدكتور ممـدوح  -معجم الكلامت املصطلحية يف لسان العرب (الطب -ك

 .٢٠٠٧خسارة عام 

النبــات) وضــعه الــدكتور  -الكلــامت املصــطلحية يف لســان العــرب (احليــوان معجــم -ل

 .٢٠١١ممدوح خسارة عام 

اقتصاد) وضـعه الـدكتور ممـدوح  -معجم الكلامت املصطلحية يف لسان العرب (إدارة -م

 .٢٠١٤خسارة عام 

 .٢٠١١معجم فصاح العامية وضعه الدكتور ممدوح خسارة عام  -ن

ء الثالثي اللغات وضعته جلنة مصطلحات الكيمياء عـام معجم مصطلحات الكيميا -س

٢٠١٤. 

 ثالثي اللغات. ٢٠١٥معجم مصطلحات الفيزياء وضعته جلنة الفيزياء عام  -ع

 .٢٠١٨معجم اإلبدال اللغوي وضعه الدكتور ممدوح خسارة عام  -ق

وثمة معاجم أنجزهتا جلان املجمع مـا تـزال تنتظـر دفعهـا للطباعـة بعـد أن مـر الـوطن 

بالظروف القاسية والصعبة نتيجة للحصار املفروض عليه واحلرب العدوانيـة املجرمـة التـي 

 ٥ 



 شنت عليه، ومن هذه املعاجم:

 .٢٠١٤عام  ١معجم مصطلحات ألفاظ احلضارة ج -

 .٢٠١٨معجم مصطلحات الرياضيات الثالثي اللغات عام  -

 .٢٠١٦معجم مصطلحات اهلندسة الكهربائية وااللكرتونية واالتصاالت عام  -

 .٢٠٢٠معجم مصطلحات العلوم الرتبوية والنفسية الثالثي اللغات عام  -

 :من مطبوعات املجمع -٣

/ أربعمئة وسبعة ومخسـني كتابـاً بـني كتـب مؤلفـة ٤٥٧بلغ عدد مطبوعات املجمع /

وحمققة، وتناولت موضوعات هذه الكتب اللغة والنحو واألدب والدين والرتاجم والتاريخ 

 أبني والفهارس واملحارضات واملعاجم والندوات.والفلسفة وحفالت الت

/ ١٦١/ كتاباً، يف حني بلغ عدد الكتب املؤلفة /٢٩٦ولقد بلغ عدد الكتب املحققة /

كتاباً، وجييء يف طليعة الكتب املحققة تاريخ مدينة دمشق للحافظ بـن عسـاكر، وقـد قامـت 

ة إىل املجلـد السـابع، وقـام إضـاف ٦٩إىل  ٣٥األستاذة سكينة الشهايب بتحقيق املجلدات من 

 املجمع أخرياً بطباعة بعض املجلدات من هذا املؤلف الضخم، وهي:

 حتقيق الدكتور فخر الدين قباوة ١١املجلد  -

 حتقيق الدكتور أمحد فوزي اهليب ١٢املجلد  -

 حتقيق أديب اجلادر ١٨املجلد  -

 حتقيق مأمون الصاغرجي ١٩املجلد  -

 بحتقيق عدنان عمر اخلطي ٢٢املجلد  -

 ومراد وخطيب.حتقيق أرناؤوط  ٥٠املجلد  -

ومل يتوقف عن العمـل  ٢٠١٨و ٢٠١١جملداً بني األعوام  ١٢وقد قام املجمع بتحقيق 

 إبان احلرب الظاملة التي شنها العدوان الغاشم عىل سورية.

 ومن أمهات الكتب املحققة:

ر شـكري خريدة القرصـ وجريـدة العرصـ للعـامد األصـفهاين، وقـام بتحقيقهـا الـدكتو

 ٦ 



ــو  ــائر يف النح ــباه والنظ ــه، واألش ــاع ل ــوي واإلتب ــب اللغ ــدال أليب الطي ــا اإلب ــل، ومنه فيص

للسيوطي، واألرشبة البن قتيبة، وتاريخ حكامء اإلسالم لظهري الـدين البيهقـي، واجلـامع يف 

أخبار أيب العالء املعـري وآثـاره، وحتقيـق دواويـن شـعرية، وزجـر النـابح أليب العـالء، وقـد 

لدكتور أجمد الطرابليس، وشعراء محري، وكتاب األضداد أليب الطيب اللغوي، وكتاب حققه ا

الرجال ليحيى بن معني، واملنتقى من أخبـار الالمات البن فارس، وكنوز األجداد، ومعرفة 

 األصمعي للمقديس، والنوادر أليب مسحل عبد الوهاب بن حريش األعرايب.

 ائه الراحلني:ومن الكتب التي أصدرها املجمع عن أعض

 املجمعيون األوائل تأليف األستاذ الدكتور مازن املبارك. -

 عبد القادر املبارك تأليف األستاذ إبراهيم الزيبق. -

 حممد سليم اجلندي تأليف األستاذة بسمة رحيم. -

 رشيد بقدونس تأليف األستاذ زهري بقدونس. -

 الدكتور مجيل صليبا تأليف األستاذة مهاة فرح اخلوري. -

 ر أجمد الطرابليس تأليف الدكتور حممود السيّد.الدكتو -

 الدكتور عبد الوهاب حومد تأليف الدكتور حممود السيّد. -

 الدكتور صالح الدين املنجد تأليف الدكتور مازن املبارك. -

 عز الدين التنوخي تأليف األستاذ إبراهيم الزيبق. -

 الدكتور عدنان اخلطيب تأليف الدكتور نزار أباظة. -

 احلسني تأليف الدكتور مكي احلسني. األمري جعفر -

 الياس عبدو قديس تأليف األستاذ أهيم بطحوش. -

 مرتي قندلفت تأليف األستاذ أهيم بطحوش. -

 الدكتور حكمة هاشم تأليف الدكتور حممود السيّد. -

 األمري مصطفى الشهايب تأليف الدكتور ممدوح خسارة. -

 الشيخ أمني السويد تأليف خري اهللا الرشيف. -

 ۷ 



 املجمع وندواته: مؤمترات -٤
 

عقد املجمع ندوات عدة ومؤمترات عدة شاركت فيها جمامع اللغـة العربيـة يف الـوطن 

 :ومن الندوات التي عقدتالعريب، 

 .١٩٩٤ندوة عنواهنا معجم النفط عام  -

 .١٩٩٤ندوة عنواهنا دراسة املعجامت عام  -

 .١٩٩٦ندوة عنواهنا دراسة معجم البيولوجيا يف علوم األحياء عام  -

 .١٩٩٧ندوة عنواهنا اللغة العربية معامل احلارض وآفاق املستقبل عام  -

 .١٩٩٨ندوة عنواهنا اللغة العربية واإلعالم عام  -

ندوة عنواهنا إقرار منهجية موحدة لوضـع املصـطلح العلمـي العـريب وتوحيـده عـام  -

١٩٩٩. 

 .٢٠٠٠ندوة عنواهنا اللغة العربية والتعليم عام  -

 .٢٠٠١عريب عام ندوة عنواهنا املعجم ال -

 .٢٠٠٩ندوة عنواهنا املحلالت الرصفية احلاسوبية عام  -

 .٢٠٠٩ندوة عنواهنا مرصد اللغة العربية وآفاق التعريب  -

 .٢٠١٢ندوة عنواهنا واقع التدريس باللغة العربية يف اجلامعات السورية  -

 .٢٠١٣ندوة عنواهنا دراسة قرارات جلنة اللغة العربية يف األلفاظ واألساليب  -

 .٢٠١٤ندوة عنواهنا أضواء عىل جماالت اإلصالح عام  -

 .٢٠١٦ندوة عنواهنا اليوم العاملي للغة العربية عام  -

 .٢٠١٦ندوة عنواهنا يوم اللغة األم ويوم اللغة العربية عام  -

 .٢٠١٦ندوة عنواهنا يوم املخطوط العريب عام  -

 .٢٠١٧ندوة عنواهنا األلفاظ واألساليب واألصول عام  -

 .٢٠١٧ا الرتاث يف زمن املخاطر عام ندوة عنواهن -
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 .٢٠١٧ندوة عنواهنا دور املؤسسات الوطنية العاملة يف خدمة اللغة العربية عام  -

 .٢٠١٨ندوة عنواهنا يوم اللغة األم ويوم اللغة العربية عام  -

 :ومن املؤمترات التي عقدها املجمع
 

 آلتية:واشرتكت فيه اجلهات ا، ١٩٥٦مؤمتر جمامع اللغة العربية عام  -

 العراق، مرص، األردن، السعودية، لبنان، ليبيا، تونس، اليونسكوسورية، 

 ، واشرتكت فيه اجلهات اآلتية:٢٠٠٢مؤمتر تيسري تعليم النحو عام  -

 العراق، مرص، لبنان، السعودية، إيران، تونسسورية، 

ــام  - ــاطر ع ــة املخ ــة يف مواجه ــة العربي ــؤمتر اللغ ــه:٢٠٠٣م ــاركت في ــورية، ، وش  س

 دية، املغرب، اجلزائر، األردن، تونس، لبنان، مرص، اإلمارات.السعو

تـونس، اجلزائـر، سورية،  ، وشاركت فيه:٢٠٠٤مؤمتر قضايا املصطلح العلمي عام  -

 األردن، املغرب، مرص، لبنان، العراق.

، وشاركت فيه: تونس، اجلزائر، السعودية، ٢٠٠٥مؤمتر اللغة العربية واملجتمع عام  -

 فلسطني، مرص، املغرب، سورية.العراق، فرنسا، 

، وشـاركت فيـه األردن، تـونس، ٢٠٠٦مؤمتر اللغة العربية يف عرص املعلوماتية عام  -

 .، سوريةاجلزائر، العراق، املغرب، مرص

، وشــاركت فيــه تــونس، اجلزائــر، ٢٠٠٧مــؤمتر لغــة الطفــل والواقــع املعــارص عــام  -

 .، سوريةالعراق، مرص

ــد اللغــوي عــام  - ــه األردن، تــونس، الســعودية، ٢٠٠٨مــؤمتر التجدي ، وشــاركت في

 .، سوريةالعراق، مرص

ــة معــارصة للــرتاث عــام  - ــونس، ٢٠٠٩مــؤمتر نحــو رؤي ــه األردن، ت ، وشــاركت في

 .، سوريةاجلزائر، العراق، فلسطني، مرص

، وشـاركت فيـه األردن، اجلزائـر، ٢٠١٠مؤمتر الكتابة العلميـة باللغـة العربيـة عـام  -
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 .رية، سومرص، العراق، فلسطني

، وشــاركت فيــه مرصــ، ٢٠١٩مــؤمتر واقــع اللغــة العربيــة يف عرصــنا احلــارض عــام  -

 .، سوريةالعراق، األردن، السودان، ليبيا

، واقترصـت املشـاركة فيـه ٢٠١٩مؤمتر اللغة العربية يف التعليم العام واجلامعي عام  -

 .، وسوريةعىل مرص

توصـية، تناولـت  ٣٥٠ىل وقد بلغ عدد التوصـيات التـي أقرهـا املـؤمترون مـا يزيـد عـ

خمتلف قضايا اللغة، ولـو رحنـا نضـف هـذه التوصـيات يف ضـوء مضـموهنا واجلهـات التـي 

مـا هـو موجـه إىل احلكومـات العربيـة، ينبغي هلا أن تنفذها لوجـدنا أن مـن هـذه التوصـيات 

ا مـا ومنها ما هو موجه إىل وزارة الرتبية، ومنها ما هو موجه إىل وزارة التعلـيم العـايل، ومنهـ

 هو موجه إىل وزارة اإلعالم، وإىل وزارة االقتصاد والتجارة والسياحة... الخ.

ومن املؤسف أن ثمة توصيات كانت تتكرر من مؤمتر إىل آخر بسبب عدم تنفيذها من 

اجلهات التي أرسلت إليها، ولو كان ثمة إلزام بموجب قانون املجمع الختلف األمر، وكلنا 

جمع اجلديد الذي صاغه املجمع، ووافقت عليه جلنة التنمية البرشية أمل يف أن ير قانون امل

 برئاسة جملس الوزراء النور قريباً بمشيئة اهللا.

 من املحارضات التي ألقيت يف املجمع: -٥
 

قام رجاالت التعريب األوائل بإلقاء املحارضات العامة بدءاً من تاريخ إنشاء املجمع، 

مها عن تاريخ دمشق وحضارهتا، والثانية عن ملتقى ألقيت حمارضتان إحدا ١٩٢٠ففي عام 

أربــع عرشــة حمــارضة، تناولــت األدب ألقيــت  ١٩٢١األدبــني للــويس ماســينيون، ويف عــام 

 واللغة واحلقوق والقضاء يف اإلسالم... الخ.

ألقيت مخس عرشة حمارضة تناولـت األدب والتـاريخ والطـب واملـرأة  ١٩٢٢ويف عام 

ألقيـت إحـد ومخسـون  ١٩٢٣آلثار والصناعات ... الخ. ويف عـام يف أدوارها التارخيية وا

حمارضة تناولت اآلثار والتاريخ واملخطوطات والطب والعلم والرتبية االجتامعية وفصـحاء 
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األعــراب، واأللعــاب األوملبيــة، واجلامعــة الســورية، والعاميــة والفصــيحة...الخ، ويف عــام 

ثـار والتـاريخ والرتبيـة واالقتصـاد والقـيم ألقيت إحد وستون حمارضة تناولت اآل ١٩٢٤

والعـادات االجتامعيـة واآلداب، وثمــة حمـارضات موجهـة للســيدات مثـل: احليـاة الســعيدة 

ــامل  ــة والع ــت واملدرس ــت يف البي ــيدات، والبن ــب للس ــيم والتأدي ــيدات، ودرس يف التعل للس

يـاة االجتامعيـة احلللسيدات، يف األخالق واآلداب للسيدات، التعاون والتحاب للسيدات، 

للسيدات، الزوجة يف البيت والعامل، الصحة والتداوي للسيدات، الرتتيب للسيدات، كلمـة 

ــيدات،  ــة للس ــة والنميم ــيدات، الغيب ــالم للس ــرأة يف اإلس ــوق امل ــيدات، وحق ــة للس اجتامعي

وكانـت  البيتية يف الرشق األقىص للسيدات.واألخالق عند العرب للسيدات، وتبدل احلياة 

ة ألقـت حمـارضة عنواهنـا ض املحـارضات، إذ إن السـيدة روز شـحفة تسـهم يف إلقـاء بعـاملرأ

 ».درس اقتصادي للسيدات«، وحمارضة عنواهنا »واجبات املرأة يف اهليئة االجتامعية«

، »املرأة وواجباهتا الوطنية والزوجيـة«كام ألقت السيدة سارة اخلطيب حمارضة عنواهنا 

ــا  ــارضة عنواهن ــوع اقت«وحم ــاديموض ــا »ص ــارضة عنواهن ــس حم ــة ري ــيدة خريي ــت الس ، وألق

معظمهـا  ىألقيـت سـت وعرشـون حمـارضة، ألقـ ١٩٢٧ويف عـام ». موضوع أخالقي أديب«

ألقيـت مخـس وعرشـون  ١٩٢٨رئيس املجمع حممد كرد عيل وعبد القادر املغـريب، ويف عـام 

ألقيـت تسـع  ١٩٢٩حمارضة، وألقى معظمها حممد كرد عيل وعبـد القـادر املغـريب، ويف عـام 

ألقيـت تسـع عرشـة  ١٩٣٠، ويف عـام عبـد القـادر املغـريب مخسـاً منهـا ىعرشة حمـارضة، ألقـ

ألقيت إحد عرشة حمارضة ألقى  ١٩٣١حمارضة ألقى عبد القادر املغريب ستاً منها، ويف عام 

 املغريب ثالثاً منها.

لة وليلة، ومل عن ألف لي ١٩٣٢ولقد ألقى األستاذ أمحد حسن الزيات حمارضة يف عام 

تلــق يف هــذا العــام إال حمارضتــان فقــط، األوىل للزيــات والثانيــة لعضــو املجمــع عــز الــدين 

فلم تلـق إال حمارضتـان  ١٩٣٤. أما يف ١٩٣٣التنوخي عن لغة شوقي. وكان ثمة انقطاع يف 

لألمري مصطفى الشهايب عن املصطلحات العلمية واألساليب العلمية عنـد العلـامء العـرب، 

ألقيت تسع حمارضات، ألقى أمحد أمني حمارضتني منهـا عـن املتنبـي وسـيف  ١٩٣٦ام ويف ع
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الدولة، وفلسفة القوة يف شعر املتنبي، كام ألقى أمني الرحياين حمارضة عنواهنـا املتنبـي رسـول 

 ».سيفيات املتنبي«العروبة، وألقى إسعاف النشاشيبي حمارضة عنواهنا 

أثـر الرحلـة يف «فقط لشكيب أرسالن عنواهنـا ألقيت حمارضة واحدة  ١٩٣٧ويف عام 

كانت ثمة حمارضة واحدة ملحمـد كـرد عـيل  ١٩٣٨، وكذلك يف عام »احلياة العلمية واألدبية

حيـث ألقيـت مخـس  ١٩٤١، ثـم اسـتؤنفت املحـارضات يف عـام »مميزات بني أميـة«عنواهنا 

يل املحـايري، عرشة حمارضة بينها ثالث حمارضات للسيدات، وهن: فلـك طـرزي، منـرية عـ

 وداد سكاكيني.

ألقيت مخس وثالثون حمـارضة، وكـان عـدد النسـاء املشـاركات مخسـاً  ١٩٤٢ويف عام 

 وهن: مقبولة الشلق، منرية عيل املحايري، وداد سكاكيني، فلك دياب، عفيفة احلصني.

ألقيـت إحـد وثالثـون حمـارضة، وأسـهمت سـت سـيدات يف إلقـاء  ١٩٤٣ويف عام 

هن: ثريا احلافظ، جهان املوصيل، منرية عيل املحايري، عدوية الطبـاخ، املحارضات الست و

 مليس الشهايب، مدحية محودة.

ــامن وعرشــون حمــارضة، كــان مــن بينهــا مخــس حمــارضات  ١٩٤٤ويف عــام  ــت ث ألقي

للسيدات وهن: منرية عيل املحايري، مقبولة الشلق، مليس الشهايب، ريمة كرد عـيل العظمـة، 

ألقيت سـبع عرشـة حمـارضة، ومل يكـن  ١٩٤٥حية الربازي. ويف عام قمر قزعون شور، مد

حمــارضات، ومل يكــن بينهــا أي ألقيــت عرشــ  ١٩٤٦بينهــا أي حمــارضة للســيدات، ويف عــام 

ــام  ــيدات، ويف ع ــارضة للس ــن  ١٩٤٧حم ــايل ع ــرمحن الكي ــد ال ــدة لعب ــارضة واح ــت حم ألقي

 الديمقراطية وأهدافها يف الرتبية والتعليم.

ع يف إلقــاء املحــارضات، ويف تســعينيات القــرن املــايض جتــدد إلقــاء ثــم حــدث انقطــا

، وثالث ١٩٩٥، وحمارضتان يف عام ١٩٩٣املحارضات، فكان ثمة ثالث حمارضات يف عام 

، ٢٠١٠و ٢٠٠٩، ومخـــــس حمـــــارضات يف ٢٠٠٨و ٢٠٠٥و ٢٠٠٤و ١٩٩٨و ١٩٩٦يف 

 ٢٠١٥ وثــامين حمــارضات عــام ٢٠١٤وتســع حمــارضات عــام  ٢٠١٢و ٢٠١١وواحــدة يف 

 .٢٠١٩و ٢٠١٨، وكذلك يف ٢٠١٧وسبع حمارضات يف  ٢٠١٦و

 ۱۲ 



 التنسيق والتعاون مع جلنة التمكني للغة العربية  -٦
 

 ٤ملا كانت جلنة التمكني للغة العربية قد شكلت بموجب القرار اجلمهوري ذي الرقم 

ها ، وكان من مهامها وضع خطة عمل وطنية لتمكني اللغة العربية واحلفاظ علي ٢٠٠٧لعام 

 واالهتامم بإتقاهنا واالرتقاء هبا ومتابعة خطوات التنفيذ بالتعاون مع اجلهات املعنية.

وملا كان جممع اللغة العربية هو املرجع األعىل لشؤون اللغة العربية يف سورية بموجب 

 قانون املجمع.

قامت جلنة التمكني بمخاطبة رئاسـة جملـس الـوزراء للتعمـيم عـىل اجلهـات املعنيـة يف 

ورية ملوافاة جممع اللغة العربية بقوائم تشتمل عىل املصطلحات األجنبية يف جمال عمل كـل س

 منها لوضع البديل العريب املقابل هلا.

وبعد أن أصدرت رئاسة جملس الـوزراء تعمـيامً عـىل اجلهـات املعنيـة وردت إىل جممـع 

املصــطلحات  اللغــة العربيــة قــوائم بمصــطلحات أجنبيــة ليقــوم املجمــع بدراســتها ووضــع

العربية، ومن هذه القوائم: مصطلحات االستشعار عن بعد من املركـز الـوطني لالستشـعار 

لربيـد، عن بعد، وقائمـة مصـطلحات بريديـة دوليـة متعـددة اللغـات مـن املؤسسـة العامـة ل

مصطلحات لبعض املواد الدراسية وردت من وزارة الرتبية، وجمموعـة مصـطلحات وقائمة 

من جامعة الفرات ودمشق والبعـث، وقائمـة مصـطلحات يف املعلوماتيـة يف اهلندسة وردت 

وردت من جامعة حلب واجلمعيـة العلميـة السـورية للمعلوماتيـة، وقائمـة مصـطلحات يف 

اإلعالم وردت من اهليئة العامة لإلذاعة والتلفزيـون، وقائمـة مصـطلحات مرسـحية وردت 

 من جلنة التمكني للغة العربية يف حلب.

 التعاون عىل جمال املصطلحات، فقد ورد إىل اللجنة العليا للتمكني للغة العربية ومل يقترص

خطة للضبط اللغوي جاءت من وزارة الرتبية، فحولتها اللجنة إىل جممع اللغة العربيـة عـىل أنـه 

املرجعيــة العليــا لشــؤون اللغــة العربيــة، وقــام املجمــع بدراســتها، واملوافقــة عليهــا بعــد إدخــال 

 ت عليها، وأرسلتها اللجنة إىل الوزارة العتامدها يف ضبط الكتب املؤلفة بالشكل.التعديال
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 من اإلجابات عن أسئلة املواطنني املتعلقة برشعنة اللغة املستعملة -٧
 

ملا كان جممع اللغة العربيـة هـو املرجعيـة العليـا لشـؤون اللغـة العربيـة كانـت األسـئلة 

االستفسـار عـن صـحة بعـض األلفـاظ يف اإلفـراد املوجهة إليه من بعـض املـواطنني تتعلـق ب

 واجلمع مثل:

تيـا بمعنـى الفتـو، وكانـت إجابـة املجمـع أن االستفسار عن صيغة اجلمع لكلمة  - فُ

 تيـا عـىل وزن فتـاو تـو والفُ ، كـام جتمـع الفَ تـىً تـى وبـالتنكري فُ تيا جتمع عـىل الفُ الفُ

 وفتاوي.

ربوطـة أم سـوريا بـاأللف املمـدودة؟ االستفسار عن كتابة كلمـة (سـورية ) بالتـاء امل -

ة بياء خمففة بعدها تاء.  وكانت اإلجابة سوريَ

وهل يمكن اسـتعامهلا، وكانـت اإلجابـة ال مـانع مـن » جنامر«االستفسار عن تسمية  -

 استعامهلا ألهنا من اللغات العروبية القديمة، وتعني جنة السيّد يف الرسيانية.

ألن الكلمــة اســم علــم عــىل مدينــة يف » بيشــاور«ال مــانع مــن تســمية رشكــة باســم  -

 الباكستان.

يف تسمية رشكة ألهنا اسم قريـة عـىل مسـافة مـن » أندرين«ال مانع من استعامل كلمة  -

 حلب.

وأن العائلــة أصــغر مــن األرسة، كــام أن ترتيــب تبيــان الفــرق بــني العائلــة واألرسة،  -

رسة، العشرية، الفخذ، العائلة، األ«املجموعات يف إطار القبيلة الواحدة صعداً فهو: 

 ».البطن، العامرة، القبيلة

تبيان اخلطأ املثبت عىل ورقة العملة السورية من فئة اخلمسني لرية، إذ جاء عىل النحو  -

ةُ املركـزي«اآليت  ، وثمـة غلطـان األول الضـبط بالضـم، والصـواب »مرصف سـوريَّ

ط الثـاين تشـديد النصب ألن سورية يف العبارة مضاف إليه ممنوع من الرصف، والغل

 الياء يف كلمة سورية، والصواب التخفيف.
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مــا مفردهــا ومــا فعلهــا ومــا معناهــا، وكانــت » الرياضــيات«االستفســار عــن كلمــة  -

ض يروضُ ومعناها علم عقيل اإلجابة مفرد كلمة الرياضيّات:  وَ ، وفعلها رَ الريايضّ

 يضم احلساب واجلرب واهلندسة.

..) ٤، ٣، ٢، ١، ٠لـرقم أي مـن الرمـوز العرشـة (تبيان الفرق بـني الـرقم والعـدد: ا -

 املستعملة يف متثيل األعداد يف نظام العد العرشي.

 .العدد: متثيل للكلمة املعدودة باستعامل األرقام: عدد طالب الصف

 ويأيت العدد بمعنى الرقم يف االستعامل اإلداري: رقم السيارة، رقم اهلاتف.

 ».أرادوس«و» تركواز«متي االستفسار عن التسمية العربية لكل -

املقابل العريب لكلمة تركواز هو فريوز اسم وفـريوزي صـفة، واملقابـل العـريب لكلمـة 

 أرادوس هو أرواد.

 االستفسار عن معاين كلامت: بدرة، بدره، بدرا. -

 البدرا: اسم مقصور من الصفة بدراء مؤنث أبدر بمعنى شبيهة بالبدر.

 ى أرسعبدرة: مصدر مرة من الفعل بدر بمعن

 التامة كالبدر  

 باهلاء ال توجد البدره

 البدر باأللف املقصورة بمعنى املبادرة أي اإلرساع.

تعـد أحـرف املضـارعة مـن أحـرف عن حروف الزيادة يف األفعال وهـل االستفسار  -

 الزيادة.

ن ملن أصيب بمرض الكورونا ؟ - كورِ  هل جيوز استعامل الفعل كورن ومُ

 ة التقييم مكان التقويم ؟االستفسار عن استعامل كلم -

 االستفسار عن املعنى املقابل لكلمة (إكسل) وهو: ممتاز، فائق، فاخر. -

 ».منسك«وهو » أرميتاج«االستفسار عن املقابل العريب لكلمة  -

بة أم ال ؟» إيبانو«االستفسار عن كلمة  -  هل هي معرّ

 ۱٥ 



) ébénusتينيـة (وكان رد املجمع أن هذه الكلمة ليست عربية، ولعل أصلها الكلمة الال

بت إىل )، ébéneأو الكلمة الفرنسية ( ، وهو شجر كبري مـن أجـود األشـجار »أبنوس«وقد عرّ

اخلشبية، خشبه أدكن اللون إىل السواد مرتاكم الصمغ عليـه، وهـو صـلب ثقيـل، ال يطفـو عـىل 

 املاء، أوراقه مركبة ريشية، ينبت يف السودان واحلبشة وسيالن وجنوب اهلند.

الالتينـي إىل اللغـة العربيـة وطريقـة كتابتـه، وكـان ) Gر عن نقل احلـرف (االستفسا -

بحسب نطقه يف الكلمـة الـوارد فيهـا يف ) Gرأي املجمع أن يكتب احلرف الالتيني (

لغــة األصــل: فهــو يكتــب جــيام إذا كــان نطقــه يف كلمــة اللغــة األصــلية جــيامً مثــل: 

كان ال ينطق جيامً نا إذا ويكتب غي. Georgeأو اسم العلم  Geologyجيولوجية 

، ولـذلك Ganaواسـم العلـم غانـا  Graniteيف كلمة اللغة األصلية مثل غرانيت 

،  Geographyيكتب بصورتني يف كلمة جغرافية  ألنه ينطـق يف أول الكلمـة جـيامً

 ويف وسطها غيناً.

 تصحيح األخطاء الشائعة -٨
 

لفاظ واألساليب التي تقع فيهـا تقوم جلنة اللغة العربية وعلومها يف املجمع بدراسة األ

األخطاء الشـائعة، وتعمـل عـىل تصـويبها، وتعمـم قـوائم الصـواب والتعليـل عـىل اجلهـات 

املعنية، وطاملا نرشت جلنة التمكني للغة العربية هذه القوائم عىل موقعهـا االلكـرتوين تعمـيامً 

 للفائدة.

 وضع أدلة لتيسري اللغة: -٩

يف املجمع بوضـع أدلـة للقواعـد اإلمالئيـة، وعمـل  قامت جلنة اللغة العربية وعلومها

املجمع عىل مدّ اجلهات املعنية هبا، وقامت جلنة التمكني للغة العربيـة بتوزيعهـا عـىل اللجـان 

الفرعية، كام عملت عىل توزيع دليل قرارات املجمع يف األلفاظ واألساليب لالستئناس هبا، 

غـة العربيـة وعلومهـا يف املجمـع أيضـاً عـىل واعتامدها يف جمـاالت عملهـا، وعملـت جلنـة الل

 التجديد يف استعامل معان جديدة لبعض األلفاظ يف استعامالت حياتنا املعارصة.
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 ختصيص جوائز باسم املجمع -١٠
 

تشجيعاً للبـاحثني يف ميـادين املعرفـة املختلفـة، خصـص جممـع اللغـة العربيـة بدمشـق 

ته عىل أن متنح ألفضل باحث يف جمال جائزة باسم رجاالت التعريب الذين أسهموا يف مسري

البحـوث  اجلـائزة ورشوطهـا وحتديـد مـدة لتقـديماجلائزة، وذلك بعد أن يعلن املجمـع عـن 

املشاركة، وتشكيل جلنة للحكم عىل هذه البحوث املقدمـة ليصـار إىل اختيـار البحـث الفـائز 

 باملرتبة األوىل.

 وقد خصص املجمع اجلوائز اآلتية:

سم حممد كرد عيل يف جمال العلوم اإلنسـانية، ناهلـا الباحـث األسـتاذ جائزة املجمع با -

اللسان األكادي، تقويم وحساب الـزمن يف الرشـق «عن بحوثه  الدكتور عيد مرعي

 .»القديم، عبادة آهلة اخلصوبة يف الرشق القديم، تاريخ مملكة إيبال وآثارها

 الـدكتور ثـائر زيـن الـدين جائزة املجمع باسم خليل مردم بك يف اآلداب، وقد ناهلـا -

 .دراسة يف الشعر العريب املعارص» مرايا الظالل القادمة«عن بحثه 

جائزة املجمع باسم األمري مصطفى الشهايب يف علوم احلياة، وما زال املجمـع يتلقـى  -

البحوث من املشاركني يف نيل هذه اجلائزة لدراستها من خـرباء متخصصـني يف هـذا 

 عن الفائز. املجال، ومن ثم اإلعالن

 جملة املجمع: -۱۱
 

عـن دار صـادر بدمشـق، وقـد بلـغ عـدد  ١٩٢١صدر املجلد األول ملجلة املجمـع عـام 

/ اثنني وتسعني جملداً، وجتدر اإلشارة إىل أن جملـة املجمـع ٩٢املجلدات الصادرة حتى اآلن /

تـه هي جملة حمكمة فصـلية، وتسـتمد أغراضـها مـن أغـراض املجمـع الـواردة يف قانونـه والئح

الداخلية، وأبرزها املحافظة عىل سالمة اللغة العربية، وجعلها وافية بمطالب اآلداب والعلوم 

والفنون، ومالئمة حلاجات احلياة املتطورة، ووضع املصطلحات العلمية واألدبية واحلضارية، 

 ودراستها وفق منهج حمدد، والسعي لتوحيدها يف األقطار العربية كافة.
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 يات الثقافية خارج املجمعاإلسهام يف الفعال -١٢
 

مل تقترص جهود أعضاء املجمع عىل ما يقومون به من أعامل داخل املجمع، وإنـام كـانوا 

يشــاركون يف إلقــاء املحــارضات العامــة يف املراكــز الثقافيــة، ويف النــوادي واجلامعــات، ويف 

 املجتمع عىل الندوات التي تقام، ويف إنجاز بعض املرشوعات التي تعمل اجلهات الثقافية يف

 لنـا أن املجمـع مل يكـن يف منـأ عـام جيـري يف املجتمـع مـن  تبنيها واعتامدها، وهكـذا يتبـدّ

 مناشط وفعاليات تصبُّ نتائجها يف خدمة اللغة العربية.

 النرش االلكرتوين يف املجمع: -١٣

تضمن موقع جممع اللغة العربية بدمشق معلومات عن املجمع أعضاء وخـرباء وجلانـاً 

ات وتقارير وأخبـاراً، كـام تضـمن مطبوعـات املجمـع وجملتـه وفهـارس مكتبتـه كتبـاً ونشاط

 ودوريات وفهارس أجنبية ودوريات أجنبية وفهارس دار الكتب الظاهرية.

 اإلسهام يف وضع املعجم التارخيي للغة العربية: -١٤

أسهم جممع اللغـة العربيـة يف دمشـق يف وضـع املعجـم التـارخيي للغـة العربيـة، وكـان 

ستاذنا املرحوم الدكتور إحسان النص رمحه اهللا هو من اقرتح عىل احتـاد املجـامع يف القـاهرة أ

إنفاذ هذا املرشوع، وشكل املجمع جلنة إلنجاز ما طلب إليه أن ينجزه، وقامت اللجنـة التـي 

ضـمت الــدكتور حممــود الســيّد رئيســاً، واألسـتاذ الــدكتور مــازن املبــارك، واألســتاذ مــروان 

وين بإنجاز األدبني اجلاهيل واألموي، وأرسلت ما أنجز إىل احتاد املجامع، وقام البواب عض

احتاد املجامع بإصدار ثامنية أجزاء من املعجم التارخيي عىل نحو جتريبـي، وطلـب إىل جممعنـا 

 احلديث عن املوضوع يف االحتفال باليوم العاملي للغة العربية.

 اخلالصة -رابعاً 
 

مة جهوداً كبرية قام هبا جممع اللغة العربية بدمشق عرب مسريته ونخلص إىل القول إن ث

التي امتدت قرناً كامالً كان خالهلا حريصاً عـىل سـالمة اللغـة يف سـريورهتا وانتشـارها عـىل 

األلسنة واألقالم، وما ذكرناه ليس إال غيضاً مـن فـيض، مـع األخـذ باحلسـبان أن النهـوض 
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ؤولية جمتمعية، البدّ هلا من الدعم الرسمي والشـعبي معـاً، باللغة، واالرتقاء هبا، إنام هي مس

دة فام علينا إال أن نكـون أبنـاء بـررة هلـا، وال  دة واملوحّ وما دامت العربية هي لغتنا األم املوحِّ

يشء أمرُّ من العقـوق واجلحـود، وقـد جـاء يف األدب اإلنجليـزي قـول القائـل: يمكننـي أن 

 عاقاً. أحتمل لسعة أفعى، عىل أال أحتمل

وإذا كان النهوض باللغة العربية يتطلب الرب بأمنـا اللغـة األم ، والوفـاء هلـا، واالنـتامء 

واحلرص عىل استعامهلا سليمة ألهنا لغة قرآننا الكريم واهلوية اجلامعة. فام علينـا إال أن إليها، 

امـة التـي أطلـق  اءة، ومـدركني خطـر اهلويـات اهلدّ عليهـا أمـني نكون واعني هلذه اهلويـة البنـّ

معلــوف اهلويــات املفخخــة مثــل: اللهجــات، واألمازيغيــة، والكرديــة، والطائفيــة، والقبليــة 

والعشائرية .. الخ، ذلك ألن العربية الفصـيحة هـي رمـز للكيـان العـريب منـذ القـديم حتـى 

 اآلن، وكام قال الشاعر:
 قبـــــــــل املســـــــــيح وأمحـــــــــد

 
 كنـــــــــــــا ومازلنـــــــــــــا عـــــــــــــرب 

 قائل:ورحم اهللا الشاعر الرصايف ال 
ــــــات ــــــا جوامــــــع كربي  وجتمعن

 
 وأوهلــــــــــن ســــــــــيّدة اللغــــــــــات 

 وما أمجل قول الشاعر بدوي اجلبل يف هذا الصدد: 
قـــــة  للضـــــاد ترجـــــع أنســـــاب مفرّ

 
 فالضـــــــاد أحســـــــن أم بـــــــرة وأب 

 تفنى العصـور، وتبقـى الضـاد خالـدة 
 

 شــجاً بحلــق غريــب الــدار مغتصــب 
 تور عبد الكريم اليايف رمحه اهللا قائالً:وعىل هذا النحو عربّ املجمعي الراحل أستاذنا الدك 

 مهــام تباعــدت األقطــار أو قربــت
 

ــــــب  ــــــدي أرشف النس ــــــاد عن  فالض
ـــدينا ســـو لغـــة  ـــقَ يشء بأي  مل يب

 
 نصــــوهنا بســــواد القلــــب واهلــــدب 

فلغتنا العربية هي مستودع تـراث أمتنـا، وحاملـة ثقافتنـا عـرب العصـور، واملعـربة عـن  

 يايف نفسه:شؤون حياتنا كافة كام قال ال
 أيـــا لغـــة القـــرآن أنـــت حياتنـــا

 
 ومرآتنـــــــا فـــــــيام نقـــــــول ونفعـــــــل 

 ورثت كنوز األرض علامً وحكمة 
 

ـــــاك تعـــــدل   فـــــام لغـــــة يف األرض إي
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وكان الشاعر الكبري نزار قبـاين قـد أسـهم يف سـريورة اللغـة العربيـة السـهلة وامليرسـة 

 يف لغته العربية:وانتشارها سليمة عىل ألسنة الشباب والشابات، وهو القائل 
ــلة ــىل ص ــى ع ــي أبق ــك ك  إين أحب

 
 بــــاهللا بــــاألرض بالتــــاريخ بــــالزمن 

ــا  ــي هويته ــي تعط ــبالد الت ــت ال  أن
 

ــــى   ــــك يبق ــــن ال حيب ــــام وطــــنم  دون
إن لغتنا هي رمز للكيان العريب بمسلميه ومسيحيه، وها هم أوالء األخوة املسـيحيون  

مثــال بطــرس البســتاين، والرشــتوين، أســهموا أيــام إســهام يف احلفــاظ عــىل لغــة الضــاد مــن أ

وناصــيف اليــازجي، وجــربان خليــل جــربان، وميخائيــل نعيمــة، وأمــني الرحيــاين، وبشــارة 

اخلوري، وفارس اخلوري، والشاعر القروي، والياس فرحات، واملعالفة يف الربازيل، وزكي 

 قنصل، وحنا جارس يف األرجنتني، ورحم اهللا الشاعر بدوي اجلبل القائل:
ــــ ــــممل خي ــــرآن أمه ــــة الق  ذلوا لغ

 
ـــدُ    وكيـــف خيـــذل قربـــى كفـــه العضُ

ـــدم  ـــن ق ـــاقوس م ـــألذان وللن  ول
 

ـــد  ـــران ينعق ـــبّ والغف ـــىل احل ـــدٌ ع  عه
ـــــة  ـــــه وآمن ـــــريمٌ في ـــــت م  تعانق

 
ـــــامن والرشـــــدُ    وحـــــنَّ للرشـــــد اإلي

وأخرياً إن العربة يف النهوض باللغـة العربيـة واالرتقـاء هبـا والتمكـني هلـا ال تـتجىل يف  

امليــة لغتنــا العربيــة وخصائصــها املتميــزة فقــط، وإنــام تــتجىل يف كثــرة اســتعامهلا، التغنــي بج

وقـل «االستعامل، وصدق اهللا العظيم القائل يف قرآنه الكـريم واحلرص عىل سالمتها يف هذا 

 ».اعملوا

 

 ۲۰ 


