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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  التقرير الختامي ألعمال مؤتمر مجمع اللغة العربية السنوي السابع
  

وعنوانــه  2008أقــام جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق مــؤمتره الســنوي الســابع لعــام 
الدكتور غياث بركات وزيــر التعلــيم العــايل  اللغوي" برعاية كرمية من األستاذ"التجديد 

الســورية، وحبضــور رؤســاء جمــامع اللغــة العربيــة يف كــل مــن العــراق  يف اجلمهوريــة العربيــة
واألردن وليبيــــا واجلزائــــر والســــودان، والبــــاحثني املشــــاركني يف أعمــــال املــــؤمتر، وأعضــــاء 
جممع اللغة العربية بدمشق عاملني ومراسلني، ولفيف من أساتذة اجلامعات والكتاب 

  املهتمني.
  املؤمتر. ) أمساء املشاركني يف1امللحق رقم (

  م18/11/2008جلسة االفتتاح: الثالثاء 
يف حفــل االفتتــاح يف مكتبــة كلمــًة ألقــى الســيد وزيــر التعلــيم العــايل راعــي املــؤمتر  

هـــ 1429ذي القعــدة  20األسد الساعة العاشرة من صبيحة يــوم الثالثــاء الواقــع يف 
لســورية يف م حتــدَّث فيهــا عــن إســهامات اجلمهوريــة العربيــة ا18/11/2008املوافــق 

جمال التمكني للغة العربية بتوجيه من السيد الرئيس بشار األســد، ودعــا الســيد الــوزير 
لتعلــيم العربيــة لغــري أبنائهــا ية وتعريب املصطلحات ووضع برامج إىل وضع معاجم لغو 

  وإجياد معيار لقياس األداء اللغوي.
مع كلمة حتدث فيهــا عــ تمــام األمــم ن اهوألقى الدكتور مروان احملاسين رئيس ا

ــا وســلط األضــواء علــى واقعنــا اللغــوي وإســهامات جممــع اللغــة العربيــة يف  احليــة بلغا
  .النهوض باللغة العربية
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مــــع العلمــــي العراقــــي كلمــــة األســــاتذة  وألقــــى الــــدكتور أمحــــد مطلــــوب رئــــيس ا
جديـــد املشـــبوهة مـــن قبـــل، تالبـــاحثني املشـــاركني يف املـــؤمتر، أشـــار فيهـــا إىل دعـــوات ال

ــوأبــا هــم مقومــات ا ليســت جتديــداً وإمنــا هــي هلــدم اللغــة العربيــة والقضــاء علــى أن أ
التجديــد الــذي يبحثــه مــؤمتر جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق فهــو  وحدة األمة العربية، أمــا

خلدمة اللغة العربية يف احلفــاظ علــى نظامهــا وبنيتهــا مــع االســتجابة ملتطلبــات العصــر، 
  )  الكلمات اليت ألقيت يف االحتفال.2امللحق رقم (ووقف على حماور املؤمتر. "

ى الـــدكتور أمحـــد الضـــبيب مـــن اململكـــة العربيـــة ويف اجللســـة الصـــباحية أيضـــاً ألقـــ
ـــا "التجديـــد اللغـــوي بـــني الواقـــع واملـــأمول" عـــاجل  الســـعودية احملاضـــرة االفتتاحيـــة وعنوا

تيسري. أمــا جتديــد التغيــري فيها ثالثة حماور هي جتديد التغيري وجتديد التطوير وجتديد ال
فتمثل يف هجر الفصحى إىل العامية وإىل لغة أجنبيــة وتغيــري حــروف اللغــة العربيــة إىل 
احلــــروف الالتينيــــة وتعــــديل اللغــــة مــــن حيــــث اجلنســــوية وإلغــــاء اإلعــــراب. أمــــا جتديــــد 
 التطوير فتمثل يف التجديد يف الكتابة العربية. ومتثل جتديد التيسري يف حماوالت تيسري

النحـــو، مث وقـــف علـــى النظـــرة املســـتقبلية إىل التجديـــد مـــن حيـــث حتديـــد مســـتويات 
  واحملافظة على اإلعراب واعتماد الرتاث يف قواعده ومصطلحاته. املتلقني

  من مساء اليوم نفسه: 8-5الجلسة المسائية: 
اســــتأنف املــــؤمتر أعمالــــه يف جلســــة مســــائية مــــن اليــــوم نفســــه برئاســــة األســــتاذ 

السالم املسدي، وقدم األســتاذ الــدكتور عبــد الكــرمي خليفــة رئــيس جممــع الدكتور عبد 
شــبيلي رائــد تيســري العربيــة" أبــان ثاً عنوانه "أبــو بكــر الزبيــدي اإلاللغة العربية األردين حب

فيــه موقــف الزبيــدي يف كتابــه "الواضــح" مــن االستشــهاد، وذكــر أن الزبيــدي دعــا إىل 
وضــح الباحــث أن التجديــد الــذي ال ميــس ثوابــت وحــدة اللغــة صــرفاً وحنــواً ونطقــاً، وأ

مع بدمشــق حبثــاً عنوانــه "دور  ماللغة ضرورة حتمية.وقد السيد مروان البواب عضو ا
ــــات احلديثــــة يف حتــــديث امل فيــــه إىل أهــــم التقانــــات املســــتعملة يف  رجــــم" أشــــاعالتقان
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جــم مصــادر املعلومــات ويف البحــث والتحريــر واالتصــاالت، ووقــف علــى مضــمون املع
  العريب احلاسويب وإخراجه وأوضح مزاياه.

مــع بدمشــق حبثــاً عنوانــه  مث قــدم الــدكتور حممــد مكــي احلســين اجلزائــري أمــني ا
دد اللغوي" وأشار فيــه إىل الفــرق بــني النحــو والقواعــد وإىل أن  "يوسف الصيداوي ا

ي يوســف ، وســلَّط األضــواء علــى كتــاب "الكفــاف" ملؤلفــه اللغــو النحــو ال يعّلــم اللغــة
  .الصيداوي

مــع بدمشــق حبثــوألقى الــدكتور عبــد  الشــيخ عبــد "اً عنوانــه اإللــه نبهــان عضــو ا
األضـــواء فيـــه علـــى كتـــاب االشـــتقاق  ســـلطالقـــادر املغـــريب داعيـــة التجديـــد اللغـــوي" 

والتعريـــــب للمغـــــريب، وأبـــــان أن املغـــــريب كـــــان مييـــــل إىل التعريـــــب وذكـــــر إســـــهاماته يف 
  عوته إىل االجتهاد اللغوي.تصحيح األخطاء الشائعة ود

  19/11/2008األربعاء 
عقــد املــؤمتر جلســة صــباحية اســتمرت مــن الســاعة العاشــرة  الجلسة الصــباحية:

صـــباحاً حـــىت الواحـــدة بعـــد الظهـــر نـــاقش خالهلـــا أهـــم إجنـــازات ألفـــاظ احلضـــارة الـــيت 
مــــع يف الســــنوات الســــبع األخــــرية، وقــــد عقــــدت اجللســــة برئاســــة األســــتاذ  وضــــعها ا

دكتور عبد الكرمي خليفة رئيس جممع اللغــة األردين وكــان املقــرر هلــا األســتاذ شــحادة ال
  اخلوري عضو جممع اللغة بدمشق.

استأنف املؤمتر أعماله  ويف اجللسة املسائية من اليوم نفسه،الجلسة المسائية: 
فعقد جلسة استمرت أربع ســاعات مــن الســاعة اخلامســة مســاًء حــىت التاســعة برئاســة 

مع وكــان املقــرر األســتاذ مــروان البــواب، األست اذ الدكتور حممود السّيد نائب رئيس ا
  وقد استمع املؤمتر خالهلا إىل ستة حبوث وناقشها.

وكــان البحــث األول لألســتاذ الــدكتور عبــد الســالم املســدي مــن تــونس وعنوانــه 
ووقــف ح، "جتديد النحو: أبعاده وحدوده" تناول فيه مفهــوم النحــو وتشــعيب املصــطل
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منوذجـــاً ملبـــدأ أ"إحيـــاء النحـــو" لألســـتاذ إبـــراهيم مصـــطفى علـــى علـــم اإلعـــراب، وقـــدم 
  التفسري والتعليل، وعرض للنقلة النوعية اليت متت يف جمال اللسانيات اإلدراكية.

مــع العلمــي أمــا البحــث الثــاين فقدمــه األســتاذ الــدكتور أمحــد مط لــوب رئــيس ا
ــــد البالغــــة" و  ــــه "جتدي قــــد تضــــمن البحــــث أهــــداف البالغــــة وأنواعهــــا العراقــــي وعنوان

وظواهرهــــا اجلديــــدة، ووقــــف علــــى األســــلوبية والشــــعرية والعالقــــة بــــني البالغــــة والنقــــد 
وسأل: هل جتديد البالغة ينحو منحى جتديد النحو؟ مث قّدم جمموعة مــن التوصــيات 

  العملية يف جمال االرتقاء بواقع تدريس البالغة.
اء كامل فايد من مجهورية مصر العربية واخلبــرية يف وقدمت األستاذة الدكتورة وف

جممــــع اللغــــة العربيــــة بالقــــاهرة حبثــــاً عنوانــــه "التجديــــد يف صــــناعة معــــاجم التجمعــــات 
أبانـــت جمعـــات اللفظيـــة يف العمـــل املعجمـــي و اللفظيـــة العربيـــة" تناولـــت فيـــه أمهيـــة الت

تجمعــات اللفظيــة أمناط هذه التجمعات وأنواع معامجها، ووقفت على واقع معاجلــة ال
العربية يف جمال الصناعة املعجمية، مث قدمت تصوراً مقرتحاً ملعاجلــة املعــاجم القطاعيــة 
العربيـــة اخلاصـــة بالتجمعـــات اللفظيـــة، وأشـــارت إىل املعلومـــات الـــيت ينبغـــي ختزينهـــا يف 

  قاعدة البيانات.
اســل  مــري علــم عضــو جممــع اللغــة العربيــة املر ىيوكــان البحــث الرابــع لألســتاذ حيــ

قــام األســتاذ مــروان البــواب ثني" قواعــد اإلمــالء يف ضــوء جهــود احملــدبدمشق وعنوانــه "
ب مراعاتــه يف يــة قواعــد اإلمــالء ومــا جتــوقد اشتمل البحث علــى أمهبتقدميه نيابة عنه 

وضع قواعد إمالئية موحدة وميسرة، ووقف علــى مشــكالت اإلمــالء العــريب، وجهــود 
ريبـــاً وتيســـرياً وجتديـــداً، مث عـــرض للتجديـــد اللغـــوي يف املعاصـــرين يف قواعـــد اإلمـــالء تق

  قواعد اإلمالء حاسوبياً، وقدم مقرتحات لتوحيد قواعد اإلمالء.
أمـــا البحـــث اخلـــامس فكـــان لألســـتاذ الـــدكتور مـــازن املبـــارك عضـــو جممـــع اللغـــة 
العربية بدمشق وعنوانه " التجديد يف قواعد العربية ومناهجهــا" وقــد أشــار فيــه إىل أن 

اللغــة يف  ال يعلــم اللغــة، وأن اللغــة ال تــتعلم مــن فــرع واحــد، وركــز علــى وحــدة النحــو
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ات املوجــــودة يف مناهجنــــا، وأبــــان دور الســــليقة ميــــة، مث أشــــار إىل الثغــــر العمليــــة التعل
واملمارسة يف اكتســاب اللغــة، وقــّدم عــدداً مــن التوصــيات للنهــوض بــالواقع اللغــوي يف 

ال الرتبوي.   ا
وكـــان البحـــث األخـــري يف هـــذه اجللســـة لألســـتاذ الـــدكتور ممـــدوح خســـارة عضـــو 

ا يف التجديـــــد جممـــــع اللغـــــة العربيـــــة بدمشـــــق وعنوانـــــه "معـــــاجم فصـــــاح العاميـــــة وأثرهـــــ
اللغــوي" وقــد اشــتمل البحــث علــى ذكــر مؤلفــات تفصــيح العاميــة يف تراثنــا، مث وقــف 
على املآخذ على املعاجم احلديثة لفصاح العامية ووضــع تصــوراً ملعجــم مقبــول، وأبــان 

  جديد اللغوي.تأثر معاجم فصاح العامية يف ال
  م20/11/2008الخميس 

ه يف جلســـة صـــباحية اســـتمرت مـــن : اســـتأنف املـــؤمتر عملـــالجلســـة الصـــباحية
مـــع  الســـاعة العاشـــرة حـــىت الواحـــدة برئاســـة األســـتاذ الـــدكتور أمحـــد مطلـــوب رئـــيس ا

مــع العلمي  العراقــي، وكــان املقــرر هلــا األســتاذ الــدكتور مكــي احلســين اجلزائــري أمــني ا
بدمشــق، ونــاقش املــؤمتر يف هــذه اجللســة عــدداً مــن األخطــاء الشــائعة الــيت صــححتها 

اللغة العربية وأصول النحو يف جممع دمشق، كما نــاقش مصــطلحات يف الفيزيــاء  جلنة
مع.   والكيمياء وضعتها اللجنة املختصة يف ا

وألقــى األســتاذ الــدكتور متــام حســان ممثــل جممــع اللغــة العربيــة يف القــاهرة يف هــذا 
" تنــاول فيــه املــؤمتر وعضــو جممــع القــاهرة حبثــاً عنوانــه " ظــالل املعــاين يف القــرآن الكــرمي

ســياق املوقــف مــن حيــث منشــئ حتديد املعىن العــريف والــذهين االنطبــاعي ووقــف علــى 
إىل العالقــة بــني املعــىن وظــل  رالنص وظروف قوله واألثر الذي تركه يف النفــوس، وأشــا

  املعىن وأوضح ظل املعىن على مستوى النفي واالستفهام والتعجب.
اج صــاحل مداخلــة حــول التجديــد اللغــوي وقّدم األستاذ الدكتور عبــد الــرمحن احلــ

أشار فيها إىل مشولية التجديد وعــالج اللغــة العربيــة باحلاســوب، ووقــف علــى املعــاجم 
ن تشــمل  شــودة ينبغــي هلــا أ، وأبــان أن املدونــة املنةوضرورة العــودة إىل النصــوص القدميــ
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مل أيضــــاً علــــى النصــــوص القدميــــة،ودعا إىل تكــــل مــــا هــــو موجــــود يف املعــــاجم وتشــــ
  شجيع البحوث يف جمال احلاسوب.ت

ويف اجللســة املســائية مــن اليــوم نفســه ألقــى األســتاذ الــدكتور  الجلسة المسائية:
إىل أن  أشـــار فيـــهحممـــود الســـيد حبثـــاً عنوانـــه "التجديـــد يف جمـــال تعلـــيم اللغـــة وتعلمها"

اللغــة يــد يف جمــال تعلــيم  وقــف علــى التجدسالمة اللغة العربيــة تكمــن يف جتديــدها، مث
ــــا واالنتقــــال مــــن التحفــــيظ تعلمهــــا مــــن حيــــث وحــــدة اللغــــة والو  تكامــــل بــــني مهارا

والتســـميع والتلقـــني إىل التمهـــري، والتهيئـــة اللغويـــة قبـــل البـــدء بتعلـــيم القـــراءة والكتابـــة، 
لكـــــرتوين، التعليميـــــة، واســـــتعمال التعلـــــيم اإل واســـــتعمال األلعـــــاب اللغويـــــة يف العمليـــــة

ها، والتعلم الــذايت، ر املادة وتعليم اللغة من خالل قوالباوالرتكيز على الوظيفة يف اختي
  واعتماد املفهوم املنظومي يف بناء املناهج اللغوية.
ه نوانه "التقييس واملصطلح" أشــار فيــمث ألقى األستاذ الدكتور قاسم سارة حبثاً ع

يف  ، ووقــف علــى دور املنظمــة الدوليــة للتقيــيسالعالقة املتبادلة بني هذين العلمنيإىل 
توجيــــه تطــــور علــــم املصــــطلح، وعلــــى اجلوانــــب الــــيت ينبغــــي العمــــل منهــــا علــــى تلبيــــة 

  حاجات اللغة العربية وتطويرها.
  التوصيات

يف ضــوء البحــوث الــيت ألقيــت يف املــؤمتر واملناقشــات الــيت متــت، توصــل املــؤمترون 
  إىل التوصيات التالية:

  التوصيات الموجهة إلى مجامع اللغة العربية:
ــالتجديــد اللغــوي منهجــاألخــذ با -1  ،اً يف تطــوير اللغــة واســتمرارية حيا

  عن أصول اللغة ونظامها. على أال يكون يف التجديد خروجٌ 
 ولية يف التجديد اللغوي.اعتماد الشم -2
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بالغــة لحات يف علــوم اللغــة العربيــة حنــواً و العمــل علــى توحيــد املصــط -3
عتمـــد ألوف املوإمـــالء، والنـــأي عـــن املصـــطلحات الـــيت ختـــرج عـــن املـــ

 اللغوية والرتبوية. واملوحد يف مناهجنا
ــــامع اللغويــــة علــــى مواكبــــة التفجــــر املصــــطلحي يف ميــــادين  -4 حــــث ا

 العلوم املختلفة وسرعة إجياد البديل العريب للمصطلحات األجنبية.
 حول مقبولية األلفاظ املستحدثة. ةإجراء حبوث استطالعي -5
ـــامع اللغويـــة علـــى توحيـــد قواعـــد الرســـم اإل -6 مالئـــي، وتعمـــيم حـــث ا

 .على نطاق الساحة القومية القواعد املوحدة
العمـــــل بالتنســـــيق مـــــع اجلهـــــات املعنيـــــة علـــــى وضـــــع معـــــايري لقيـــــاس  -7

 التمكني من اللغة العربية على غرار ما هو متبع يف اللغة اإلجنليزية.
واصــــــــــفات القياســــــــــية املتعلقــــــــــة باللغــــــــــة متــــــــــوفري الرتمجــــــــــة العربيــــــــــة لل -8

 واملصطلحات واملعاجم.
ــاحتــاد  حــث -9 جنــاز املعجــم التــارخيي امع اللغويــة العربيــة علــى ســرعة إا

 للغة العربية.
  التوصيات الموجهة إلى وزارات التربية والتعليم العالي

  في مجال تجديد اإلمالء:  -  أ
افظــة علــى طراد القاعدة اإلمالئيــة وجتنــب اآلراء الشــاذة، واحملاحلرص على ا -1

اضـــي، وعـــدم الفصـــل بـــني قواعـــد للحاضـــر بامل صـــور الرســـم املألوفـــة وصـــالً 
  اإلمالء وغريها من علوم اللغة العربية اليت تستدعي ذلك.

ضرورة توحيــد القواعــد اإلمالئيــة منعــاً لالضــطراب الــذي حيــدث يف الكتابــة  -2
 بني الدول العربية.
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  في مجال تجديد البالغة.  -  ب
حـــــداً العمــــل علــــى إلغــــاء التقســــيم الثالثــــي لعلــــوم البالغــــة وجعلهــــا فنــــاً وا -1

  ات اليت يضل الدارس فيها.التقليل من التقسيمات والتعريفو 
ــا مــن مصــطلحات الفالســفة وأهــل املغتنقية البال -2 نطــق والعلــوم ة ممــا علــق 

الــيت ال متـــت إليهــا بصـــلة، ورفـــدها مبــا اســـتجد مـــن دراســات نقديـــة وأدبيـــة 
 ومجالية حبيث ال يهدم أصوهلا وال ميحو معاملها.

س البالغة فيمــا اســتجد مــن فنــون أدبيــة تعــرب اختيار النصوص الرفيعة وتلم -3
 ة.ر عن املعاص

 توحيد أسلوب التأليف يف البالغة. -4
  التجديد في مجال النحو: -ج
األخــــذ بــــاملفهوم املنظــــومي للنحــــو أصــــواتاً وبنيــــة داخليــــة وضــــبطاً لألواخــــر  -1

  وتركيباً وأداء ومعاين.
ســر ويالت اليت تعِّ احكات والتأاءات واملماالبتعاد عن الشذوذات واالستثن -2

  اللغة على الدارسني وتنفرهم منها.
  حذف كل ماال يفيد يف صحة النطق من موضوعات النحو. -3
  وظيفي يف مراحل التعليم العام.الرتكيز على النحو ال -4
  في مجال تعليم اللغة وتعلمها: -د
ا -1   .الرتكيز على وحدة اللغة والتكامل بني مهارا
  للغوية يف العملية التعليمية التعلمية.استعمال األلعاب ا -2
  الرتكيز على الوظيفية يف اختيار املوضوعات. -3
ا فقط.من تعليم اللغة  -4   خالل قوالبها ال من خالل مفردا
  اعتماد املفهوم املنظومي يف بناء املناهج اللغوية مادة وجمتمعاً ومتعلماً. -5
  .إعداد املعلمني وتدريبهمالء االهتمام بإي -6
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ـــى اتحـــاد مجـــامع اللغـــةالتوصـــي العربيـــة والمنظمـــة العربيـــة  ات الموجهـــة إل
  للتربية والثقافة والعلوم

جــم العــريب احلاســويب، واســتكمال مــا يــنقص مــن دعــم جهــود املع -1
  مكوناته وقاعدة معطياته.

االهتمـــام بالتجمعـــات اللفظيـــة يف العربيـــة وختصـــيص معـــاجم هلـــا  -2
 الكتابة املختلفة. تتضم كل ما كتب يف العربية يف جماال

التجمعــات  التنســيق بــني اللغــويني واحلاســوبيني يف عمــل معــاجم -3
 سالمة.اللكرتونية حرصاً على اللفظية احلاسوبية واإل

حتــــديث معامجنــــا اللغويــــة وإغناؤهــــا باأللفــــاظ املســــتجدة، وســــّد  -4
ا املعاصرة.   النقص يف بعض املداخل ودالال

  
 


