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  المجمع العلمي العربي بدمشق والمرأة
  ليلى الصباغ. د

امع العلمية(( العربية َّإن إنشاء البالد  أو كما مسيت يف الوقت ))ا
، ظاهرة فكرية اجتماعية، عربية جديدة، ))جمامع اللغة العربية((ـ  احلاضر ب

 يف القرن الثالث عشر ))عصر النهضة العربية احلديثة((انطلقت يف بداية 
ن فيها من األدباء،  وكان هدفها اهتمام العاملي. التاسع عشر امليالدي/ اهلجري

والعلماء، واملفكرين، باللغة العربية، واحلفاظ على أصالتها، مع السعي لتطويرها 
ي، واحلضاري  ، حىت تساير التطور العلمي والتقن))عصر احلداثة((وإغنائها يف 

د العربية قد خلت يف املاضي مما يشبه ي أن البال ولكن هذا ال يعن. العاملي
امع العلمية((تلك  فاملتتبع لتاريخ . ، وإن مل ختتص باللغة العربية وحدها))ا

العرب احلضاري يف العصور اإلسالمية، يرى أنه كان يطلق على جتمعات 
الس تنعقد أحيانا حول رأس . ))جمالس((العلماء واألدباء اسم  ًوكانت هذه ا

و بعض كبار أصحاب السلطة من مشجعي العلم واألدب والفكر، الدولة، أ
ّرها ثلة من علماء العصر وأدبائه، وكبار مفكريه، وجيري فيها تداول  وحيض

ا : ره وشعره ومصنفاته، ويف اللغة نث: احلديث والنقاش حبرية، يف األدب مفردا
لعلوم الدينية وتراكيبها وعلومها، ويف املعارف بفروعها املختلفة، مبا فيها ا

الس بي. والعقلية ن العلماء واألدباء واملفكرين، ودون دخيل  وقد تعقد هذه ا
، يتالقى فيها ))نواد حرة((، أو ))مجعيات((ـ  من السلطة السياسية، فتكون أشبه ب

الس الرجال والنساء، وقد تكون . ن املعرفة املهتمون بأفاني وقد تضم تلك ا
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وقد يكون على رأس بعضها نساء . )١(ل دون النساءللنساء فقط، أو للرجا
  .)٢(زن يف عصرهن بسعة املعرفة، والشغف بالعلم واألدب والفن متي

الس((ومع وجود تلك   األدبية يف املاضي، فإنه البد من – العلمية ))ا
الس العلمية العربية((التأكيد أن  ُ عندما فكر بإنشائها يف القرن الثالث ))ا
الس((التاسع عشر امليالدي، مل تكن مماثلة لتلك / ريعشر اهلج  على ))ا

ا تضم  تنوعها الفكري، وإن كان فيها بعض شبه منها، يتمثل بصفة خاصة بأ
امع العلمية((ـ ف. خنبة من األدباء والعلماء واملفكرين  ظهرت يف الواقع آنئذ ))ا

تمع ال ا ا عريب يف معظم أقطاره، ًملعاجلة قضية فكرية هامة جدا اصطدم 
 بالذات، يف تلك املرحلة الزمنية من تاريخ العرب ))قضية اللغة العربية((وهي 

ضتها احلديثة، لغة رمسية يف . احلديث فمنذ أن تبنت مصر اللغة العربية يف 
ركية، والسيما يف التعليم احلديث  َّ، وأحلتها حمل اللغة الت))حممد علي((عهد 

املفكرون العرب، وبصفة خاصة يف مصر وبالد الشام، الذي أوجدته، أخذ 
ا، إىل  م حباجة ماسة وملحة، يف اللغة العربية اليت يستخدمو يشعرون بأ
مفردات أوفر، وقواعد أبسط، وذلك بعد اجتاههم إىل ترمجة املؤلفات الغربية، 

                                                            
الس)١( امع العلمية يف العامل((: عيسى إسكندر املعلوف:  انظر عن جمموع تلك ا ، ))ا

مع ال((يف  لد)) بدمشق العريبعلميجملة ا وفيه احلديث عن . ١٠٥ - ٩٧/  األول، ا
امع العلمية يف املشرق، ويف املصدر نفسه امع العلمية ١٥٤ - ١٤٧/ ا ، ما خيص ا

  .يف أوربة وأمريكة
 يف دائرة املعارف اإلسالمية، الطبعة اجلديدة باللغة ))Madjlisجملس ((مادة : ً وانظر أيضا- 

ل   :١٠٢٩ - ١٠٢٧/ د اخلامسالفرنسية، ا
- Encyclopédie de L’ Islam (E.I٢), Vol. ١٠٢٩ -١٠٢٧ ,٥. 

الس الشهي) ٢( /  ه١١٧املتوفاة  ())ن سكينة بنت احلسي((جملس السيدة : رة من أمثلة تلك ا
 وجملس ،)م٧١٩/  ه١٠١املتوفاة  ())عائشة بنت طلحة((، وجملس السيدة )م٧٣٥

  ).م١٠٩١/  ه٤٨٤املتوفاة  ())كفيوالدة بنت املست((السيدة 
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من ألفاظ العلمية واألدبية، املتنوعة إىل لغتهم العربية، مبا حتمله تلك املؤلفات 
ًر معروفة سابقا يف اللغة  رعات، أو ملسميات حديثة، كانت غي أوربية ملخت

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن اندفاعهم حنو ممارسة الصحافة . العربية
ًرا، واليت تزايد مع منوها  ًالعربية، اليت نشأت يف هذه املرحلة، ومنت منوا كبي

ِّر إىل حث اخلطا  ر فأكث تمع، دفعهم أكثّمجهور القراء من مجيع فئات ا
للبحث عن لغة عربية صحيحة، وسهلة الفهم، ومنسجمة مع حداثة الفكر 

ًر مطروقة سابقا يف الوطن  العريب، الذي شرع خيوض يف موضوعات كانت غي
ًوكان البد هلذه اللغة املطلوبة أيضا، أن تكون مستوعبة للمعاين الواردة . العريب

ا لتلك املعاين ات األجنبية املتيف نصوص اللغ إن مجيع . رمجة، ومرادفة يف دالال
ّتلك األمور املستجدة كانت حتديا للغة العربية الفصيحة التقليدية، ومهددة هلا  ًّ
ا اآلين مع التطورات الغربية  باخلطر، بعد أن أظهرت هذه اللغة ضعف جتاو

مث أيقن األدباء العرب ومفكروهم، ومن . والعاملية يف امليادين احلضارية املتنوعة
احلريصون على البنية األصلية للغة العربية، وعلى صيانتها مما قد يصيبها من 
تشوهات وخروج عن قواعدها، أنه البد من العمل احلثيث إلجياد الوسائل 
الكفيلة باحلفاظ عليها، ويف الوقت ذاته لتحديثها وإغنائها، حىت تنسجم مع 

  .متطلبات العصر
تهم، كيف ميكن تطويرها دون التخلي وك انت املشكلة الصعبة اليت جا

ا،  ا، أي دون التخلي عن الفصحى مبفردا عن أصالتها أو املساس 
، والدعامة األساسية يف بنية ))القرآن الكرمي((وتراكيبها، وقواعدها، اليت هي لغة 
  .الثقافة العربية يف خمتلف العصور

يشبه هذه املشكلة، كان قد عاناه العرب ويف احلقيقة، إن بعض ما 
املسلمون خالل بعض العصور اإلسالمية السابقة، نتيجة متازجهم مع ثقافات 

رمجة إنتاج حضارات تلك الشعوب، كاليونانية،  الشعوب األخرى، وسعيهم لت
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ا مل تكن مبثل تلك احلدة اليت بدت فيها . والفارسية، واهلندية، والسريانية إال أ
التاسع عشر / شكلة يف القرن الثالث عشر ومطلع الرابع عشر للهجرةهذه امل

ن، يف تلك  فإذا كان بعض األدباء والعلماء واللغويي. ومطلع العشرين للميالد
العصور اإلسالمية السالفة، قد سعوا جبهودهم الفردية الستنباط مفردات 

ا عن العلوم الدخ تناسب األبنية اللغوية العربية، عب ، كما )٣(يلة عليهمروا 
: عمل بعض آخر، عندما رأى ما تعرضت له اللغة العربية مبجموعها من آفات

ًحىت أصبح اللحن يف الكالم يعد حلنا مردودا، وصار النطق بالعربية من (( ً ّ
رمجانات يف اللغة األعجمية،  ًاملعايب معدودا، وتنافس الناس يف تصانيف الت

، على اإلسراع للحفاظ على سالمة هذه )٤( ))العربية اللغةر  وتفاصحوا يف غي
أصول هذه اللغة النبوية ((اللغة بوضع معجمات لغوية موسوعية، تتضمن 

))وضبط فضلها
، أو بتدوين مؤلفات خاصة، توضح األصيل يف اللغة )٥(

ن  ّوالدخيل عليها من اللغات األخرى، وتذكر بقواعدها األساسية، فإن اللغويي
 هذه املرحلة احلديثة من تارخيهم، أدركوا أنه ال ميكن واملفكرين العرب، يف

ًن أن يضعوا حال ناجعا هلذه املشكلة الكبي ألفراد متفرفي رة، والسيما بعد أن  ً
فمنها ما : ًر جدا ظهر يف الساحة عدة تيارات فكرية لغوية، بعضها خطي

كل قطر  الفصحى وإحالل العامية احمللية يف العربية اللغةطالب بالتخلي عن 
ًحملها؛ ومنها ما كان أقل غلوا، فنادى بتنمية اللغة بإدخال مفردات، 
ومصطلحات، وتراكيب جديدة، منسجمة مع عصر احلداثة، ومقتبسة بصفة 

إال أنه باملقابل، بقي هناك التيار . خاصة مما هو قائم يف اللغات الغربية
                                                            

 -١٩/ ١٩٩٩دمشق . أزمة املصطلح العريب يف القرن التاسع عشر: حممد سواعي) ٣(
٥٨ - ٣٨، ٣٧.  

  .١/٨، مج ١٩٥٥/  ه١٣٧٤روت  دار صادر بي. ً جملدا١٥لسان العرب، : ابن منظور) ٤(
  .٩/ املصدر نفسه) ٥(
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ا معجمات اللغة، بكل  اليت حفظتهالعربية اللغةّاحملافظ، الذي أصر على إبقاء 
ا، وقواعدها، وتراكيبها، والبحث يف اللغة نفسها عما ميكن أن  مفردا
ا، هذا مع التأكيد أن  يستجيب للمتطلبات اجلديدة، أي بتطوير اللغة من ذا

  . قابلة ملثل هذا التطويرالعربية اللغة
ء رح بعض األدبا وأمام هذه املشكلة واجلدل الفكري اللغوي حوهلا، اقت

 يتداول يف األمر، ويصل إىل ))جممع علمي عريب((ن إنشاء  واملفكرين اللغويي
مع((رح إقامة مثل هذا  وكان من أوائل من اقت. حلول فيه كما مسي ، أو ))ا

أمحد ((، األديب واللغوي اللبناين ))العربية اللغةأكادميية ((ر األوريب،  آنذاك بالتعبي
وقد تناول . )٦()م١٨٨٧ - ١٨٠٤/  ه١٣٠٤ - ١٢١٩ ())فارس الشدياق

  .آخرون هذه الفكرة وأيدوها
 للغةولقد صاحب يف الواقع، األهداف اللغوية املشار إليها للنهوض با

ا العربية اللغةإذ إن دعم . ، أهداف سياسية وثقافية، واجتماعيةالعربية ، وإعاد
وض بأمة العر ب، بعد أربعة ّحية، ونشرها معافاة يف تلك املرحلة الزمنية، هو 

ركية، وتقوية للوحدة العربية، اليت كانت ومازالت األمنية  قرون من السيطرة الت
ن،  ن احلاكمي الغالية لتلك األمة، مما جيعلها تقف قوية يف وجه األتراك العثمانيي

ا للعلم املتطور،  ز وفرنسيي والغربيني املستعمرين من إنكلي ن، ويفتح جمتمعا
  .احلديثة ومتثلهاوألدوات املعرفة 

وهكذا ظهرت يف بعض البالد العربية، منذ النصف الثاين من القرن 
النصف الثاين (الثالث عشر اهلجري وحىت الربع األول من القرن الرابع عشر 

، والسيما يف مصر، وبالد )من القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين
، وقضايا النهوض العربية اللغة ، مهها))مجعيات((، و))جمامع علمية((الشام، عدة 

                                                            
  .١٩٣/ ١، ج١٩٧٩روت  بي.  أجزاء٨ .األعالم: رمجته يف الزركلي ًانظر موجزا لت) ٦(
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إال أن تلك التجمعات الفكرية ما كانت لتتكون حىت ينفرط . )٧(ا وتطويرها
  .عقدها، إذ مل جتد سلطة حاكمة تدعمها

ا   اللغةوإذا كان كثري من األدباء واملفكرين قد أدركوا املشكلة اليت متر 
 منلك يف الواقع ما يوضح ، فسعوا للتجمع إلجياد بعض حل هلا، فإننا الالعربية

                                                            
 

جملة (املصدر السابق نفسه . انظر حول تلك التجمعات، عيسى إسكندر املعلوف) ٧( 
مع العلمي العريب بدمشق مع العلمي : مادة(( و١٠٥ - ٩٧/ ١جم) ا  -Alا

Madjma al- Ilmi(( للباحث J.D.J. Waardenburg يف El٢) باللغة الفرنسية( ،
لد اخل   .١٠٩١ - ١٠٨٧/ امسا

امع اليت تكونت مع العلمي الشرقي((: ّمن تلك ا ، ١٨٨٢ُ الذي أنشئ سنة ))ا
مع((؛ و)١٩٥٢ - ١٨٥٦ ())فارس منر((بإسهام من األديب   الذي أقيم سنة ))ا

، إال أنه اضـمحل، )م١٩٣٥ - ١٨٧٠ ())توفيق البكري(( مببادرة من الشيخ ١٨٩٢
 - ١٨٦١ ())جرجـي زيدان((، و)١٩٠٦ - ١٨٤٧(ّإبراهيـم اليازجي ((وأسس 
 اللغةمجعية ترقية (() ١٩٣٣ - ١٨٦٥ ())الشيخ حممد رشيد رضا((، و)١٩١٤
ي  حفن(( بالقاهرة، وعلى رأسهم ))دار العلوم((كما أقام الطلبة القدماء يف . ))العربية
 ))نادي دار العلوم(( ))عاطف بركات بك((، ومنهم )م١٩١٩ - ١٨٥٥ ())ناصف
    ))فتحي زغلول((ٍومثله ناد أسسه . األلفاظ األجنبية، وهدفه تعريب ١٩٠٧سنة 

 اليت ))جلنة املصطلحات العلمية((وتشبهه . ًيف الوقت نفسه تقريبا) م١٩١٤ - ١٨٦٣(
أمحد ((ربية، وكان من أعضائها البارزين  ً، عندما كان وزيرا للت))أمحد حشمت باشا((أنشأها 
، أسس )م١٩٦٣ - ١٨٧٢ ())لطفي السيد(( كما أن ).م١٩٣٤ - ١٨٦٠ ())زكي باشا

مع(( ١٩١٧سنة  ْم البشري ّالشـيـخ  سلي((ً وكان على رأسه أوال )) ا ، )م١٩١٧ - ١٨٣٢ ())ِ
مثانـية وعشريـن ) ٢٨(، وكـان يضم )م١٩٢٧ - ١٨٤٧ ())زاوي خ أبو الفضـل اجلي الشيـ((فـ

إدريس راغب (( يرأسه ))جممع((اهرة كان يف الق) م١٩٢٥ - ١٩٢١(ويف . ن ًعضوا، ودام سنتي
 - ١٨٨٩ ())ن طه حسي((و) م١٩٥٩ - ١٨٨٦ ())منصور فهمي((= = ، ومن أعضائه ))بك

، وكان هدفه إنشاء معجم عريب حديث، ولكن املشروع أخفق لعدم دعم الدولة )١٩٧٣
  .له
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امع((مدى إسهام املرأة يف أوليات تلك  . ن مدى مطالبتها مبثلها ، أو ما يبي))ا
ومع ذلك فإنه ميكن القول، إنه من املتوقع أن تكون املناقشات الدائرة حول 
ًهذا املوضوع، قد أثارت يف أذهان الصحافيات واألديبات آنذاك اهتماما مبثل 

سبيل املثال فقط، بعض جتاوب فقد كان هناك، على . طروحةتلك األمور امل
 - ١٨٨٦/  ه١٣٦٠ -١٣٠٣ ())مي زيادة((من هذا القبيل عند األديبة 

ا )٨()م١٩٤١ مع ((، اليت عرف عنها بأ كانت تتتبع بشوق واهتمام جمهود ا
، وترجو ))دار الكتب املصرية((اللغوي القدمي الذي كان يعقد جلساته يف 

مع(( أن يضع بإحلاح ً ألفاظا مالئمة، حتل حمل األلفاظ األجنبية اليت ))ا
ملا تسربت الدعوة ((و. ))شاعت على األلسنة واألقالم بالرطانة والعجمة

للعامية، كتبت يف الصحف العربية مستهجنة هذه الدعوة، ومؤكدة أن 
. الفصحى هي أقوى رابطة لشعوب العرب يف مساعيهم للتحرر والنهضة

ن على الطريقة  ِّن، مبينة أن بعض املعلمي ر القواعد للمتعلمي بت بتيسيوطال
القدمية هم من أقوى أسباب التجايف عن تعلم اللغة العربية والشكوى من 

ا ))صعوبا
دم  العامية تفكك األواص((وأحلت يف القول بأن . )٩( ر و

))البيان
 هذا يف وقت وقد تبنت مثل هذه األفكار من األديبات، وإن كان. )١٠(

وداد (( اللبنانية الناقدة، السيدة - األديبة السورية))مي زيادة((ًمتأخر قليال عن 

                                                            
ا وآثارها: ي وداد سكاكين: انظر حوهلا) ٨( . دار املعارف مبصر. مي زيادة يف حيا

، ٢٥٤ - ٢٥٣/ ٥واألعالم ج-. ّحياة مي:  وحممد عبد الغين حسن- .ت.د
  .واملصادر اليت أوردها املؤلف

ا وآثارها: ي وداد سكاكين) ٩(   .٤٨/ مي زيادة يف حيا
  .٥٥/ املصدر نفسه) ١٠(



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٥٨  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

))ي سكاكين
  .رها ، وغي)١١(

امع العلمية((وإذا كانت تلك   األولية السابقة، واجلمعيات األدبية ))ا
امع العلمية العربية((اللغوية اخلاصة، هي باكورة إنشاء  م، فإن  القائمة اليو))ا

امع((أول تلك  مع العلمي العريب ((َّ اليت تبنتها الدولة ورسختها، كان ))ا ا
م، يف عهد احلكومة العربية الفيصلية، اليت ١٩١٩، الذي أسس سنة ))بدمشق

وقد . ن من بالد الشام تسلمت السلطة يف سورية بعد خروج األتراك العثمانيي
ا فرعا من ، وكا))شعبة ديوان املعارف((ّحل حمل  ًنت احلكومة العربية قد أنشأ

ْاليت أحلت حمل ، لتدبر أمر اللغة العربية الرمسية، ))رمجة والتأليف الشعبة العليا للت(( َّ ُ
ركية يف الدواوين وشؤون الدولة، ولنشر الثقافة العربية، واستخدام املصطلحات  اللغة الت

مع((وقد اكتسب هذا . ركية العربية اإلدارية بدل الت ً كيانا مستقال عندما صدر ))ا ً
) يونيو(، بتاريخ الثامن من حزيران )٢٤٧/ ٥٦٩٨(مرسوم تأسيسه حتت الرقم 

مع العلمي العريب((، أو ))األكادميية(( أي ))األقاده مي((ـ  ُِّ، ومسي فيه ب١٩١٩ كما -  ))ا
ُِّعربت آنذاك تلك التسمية األجنبية
مع((وقد عقد هذا . - )١٢( وىل جلساته يف  أ))ا

، قرب اجلامع األموي، يف الثالث من ذي ))املدرسة العادلية((املقر الذي خصص له يف 
                                                            

 ،)م١٩٩١ - ١٩١٣/  ه١٤١٢ - ١٣٣٢(أديبة قاصة وناقدة من أهايل لبنان فسورية ) ١١(
. ))ي زكي احملاسن((تزوجت األديب . م واألدب وعملت يف التعليروت،  تعلمت يف بي

ًوخاضت معارك أدبية دفاعا ر واتصلت بأدبائها،  كتبت يف الصحافة، ورحلت إىل مص
 رسالة ))حممود شعيب((كتب عنها السيد . هلا عدد من املؤلفات األدبية. عن املرأة
  .ر، وهلا شعر ر يف جامعة املنصورة مبص ماجستي

 عبد القادر - ٣١٢/ ١٩٩٩روت  بي. إمتام األعالم: ار أباظة وحممد رياض املاحل نز- 
  .٢٥٢ - ٢٥١/ م١٩٨٥/  ه١٤٠٥ن دمشق  ن السوريي معجم املؤلفي: ّعياش

ا -    .٣٥ - ٣١/  فيه))فصل اللغة واألدب((، و١٩٨١ دمشق .شوك يف احلصيد(( انظر كتا
مع العلمي العريب: ح يتأمحد الف) ١٢( م، ١٩٥٦/  ه١٣٧٥دمشق . تاريخ ا

  .٧ مع اهلامش، وص٢ - ١ص
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م، وبرئاسة ١٩١٩) يوليو(ن مـن متوز  ، املوافق ليوم الثالثي ه١٣٣٧القعدة سنة 
))حممد كرد علي((ر، املرحوم  األستـاذ األديب الكبي

، الذي كان إنشاء مـثل هذا )١٣(
مع(( ، أي منذ زيارته لفرنسة، واطالعه على جممعها يف ١٩٠٩ن أمانيه منذ  م))ا

، وما كان يقدمه من خدمات للغة الفرنسية ))األكادميية الفرنسية((ـ  باريس املعروف ب
ن  حممد أمي((، و))حممد كرد علي((وكان عدد أعضائه مثانية، هم األساتذة . والثقافة
))سويد

)) املغريبعبد القادر((، و)١٤(
))عيسى إسكندر املعلوف(( و،)١٥(

)١٦( ،

                                                            
ن، وصاحب جريدة  فهو أحد كبار األدباء العرب السوريي. ي عن التعريف نغ) ١٣(

له ). م١٩٥٣ -١٨٧٦/  ه١٣٧٢ - ١٢٩٣(مولده ووفاته بدمشق . ))املقتبس((
 -٢٠٢/ ٦ انـظر ترمجة أوفىله، يف األعالم، ج.))ط الشامـخط((رة، منها  ثيـؤلفات كـم

ًن عاما دمشق  جممع اللغة العربية بدمشق يف مخسي:  وكتاب عدنان اخلطيب- ٢٠٣
٤٥ -٢٧/ ١٩٦٩.  

). م١٩٣٦ - ١٨٥٥/  ه١٣٥٥ - ١٢٧٣(فقيه مناظر، دمشقي املولد والوفاة ) ١٤(
 يف ))املدرسة الصالحية((رة من العامل اإلسالمي، وكان من مدرسي  جاب مناطق كثي

 -٤٤/ ٦األعالم، ج: الزركلي. له عدة مصنفات. األوىل أيام احلرب العاملية القدس
  .٥٢ - ٤٧/ املصدر السابق نفسه: عدنان اخلطيب

أصله من تونس، ومولده يف الالذقية ونشأته يف . من العلماء باللغة واألدب) ١٥(
اتصل ). م١٩٥٦ - ١٨٦٧/  ه١٣٧٥ - ١٢٨١(طرابلس الشام، ووفاته بدمشق 

 -.رة، وله عدة مصنفات ًرا، وألقى حماضرات وفي كتب كثي. باألفغاين وحممد عبده
  .٩١ - ٧١/ املصدر نفسه:  عدنان اخلطيب- ٤٧/ ٤ج: األعالم

توىل . ن يف لبنان ولد يف قرية من قرى املت. مؤرخ باحث، من أسرة حورانية األصل) ١٦(
تدريس األدب العريب يف لبنان ودمشق، ومجع مكتبة نفيسة استقر يف زحلة وتويف 

:  األعالم-، له عدد من املؤلفات)م١٩٥٦ -١٨٦٩/  ه١٣٧٥ -١٢٨٦. (فيها
  .١١٥ -١٠٥/ املصدر نفسه:  اخلطيب- ١٠١/ ٥ج
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))سعيد الكرمي((و
))ري قندلفت مت((، و)١٧(

))أنيس سلوم((، و)١٨(
عز ((، و)١٩(

))الدين علم الدين
))خ طاهر اجلزائري الشي((مث انضم إليهم . )٢٠(

، بعد )٢١(
وقد تقرر أن يكون يف . ١٩١٩) أكتوبر(عودته من مصر يف تشرين األول 

مع(( خ عبد  الشي((، و))ن سويد الشيخ أمي((أديب، ويضم غوي فرع ل:  فرعان))ا
؛ ))خ سعيد الكرمي الشي((، و))عيسى إسكندر املعلوف((، واألستاذ ))القادر املغريب
عز ((، و))ري قندلفت مت((، و))أنيس سلوم((: ر له األساتذة ي، اختي وفرع علمي فن

                                                            
ولد يف طولكرم وتويف فيها . فقيه من علماء األدب والشعر: يد علي الكرميـسع) ١٧(

شارك يف احلركة القومية العربية، وحكم ) م١٩٣٥ - ١٨٥١/  ه١٣٥٣ - ١٢٦٧(
األعالم،  - عمل يف القضاء، له عدة مصنفات. كتفي بسجنهعليه باإلعدام، مث ا

  .٦٩ - ٦١/ املصدر نفسه:  اخلطيب- ٩٩ - ٩٨/ ٣ج
له عدة مؤلفات ). ١٩٣٣ - ١٨٥٩/  ه١٣٥٢ -١٢٧٦(دمشقي املولد والوفاة ) ١٨(
ّدرس علم . نفته الدولة العثمانية ألفكاره الوطنية.  اليت كان يتقنهايةز رمجة عن اإلنكلي مت

مع . زية يف مدارس دمشق ربية واإلنكلي لتالنفس وا مع على طبع جملة ا  –أشرف يف ا
  .١٢٤ - ١١٧: املصدر نفسه:  اخلطيب- ٤٢٦/ ن ن السوريي معجم املؤلفي

له عدد من ). م١٩٣١ - ١٨٦٣/  ه١٣٥٠ - ١٢٧٩(ولد حبمص وتويف بدمشق ) ١٩(
 معجم –. ً وكان شاعرا.الكتب املدرسية يف علم النحو، ويف علم االجتماع واالقتصاد

  .٦٠ - ٥٠/ املصدر نفسه:  اخلطيب- ٢٥٥/ ن ن السوريي املؤلفي
 .عامل باألدب والشعر). م١٩٦٦ - ١٨٨٩/  ه١٣٨٦ - ١٣٠٧(مولده ووفاته بدمشق ) ٢٠(

رة حقق فيها بعض  م، وله مؤلفات كثي عمل يف التعلي. لم يف يافا واألزهر، وأوفد إىل فرنسةتع
  .١٠٥ - ٩٣/ املصدر نفسه:  اخلطيب- ٢٢٩/ ٤ األعالم ج–. راث الت

ساعد . من أكابر العلماء باللغة العربية واألدب. جزائري األصل ودمشقي النشأة) ٢١(
مولده ووفاته بدمشق . واخلالدية يف القدس. على إنشاء دار الكتب الظاهرية بدمشق

كان حيسن عدة لغات، وله عدد من ). م١٩٢٠ -١٨٥٢/  ه١٣٣٨ - ١٢٦٨(
  .٢٢٢ - ٢٢١/ ٣ج:  األعالم- .اتاملصنف
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مع((وانتقى . ))الدين علم الدين م   أعضاء شرف يستعي من العاصمة دمشق))ا ن 
  .الفرعان

ا مل تدع  َويالحظ أن املرأة كانت غائبة عن هذا التجمع العلمي، أو أ ُ
عدد من الكاتبات، ((للمشاركة يف عضويته، على الرغم من أنه كان هناك 

ويشك . )٢٢(راف الرئيس حممد كرد علي نفسه ، وباعت))والشواعر، واخلطيبات
ّجدا أن يكون قد مر يف خا ن حىت جمرد  طر أي واحد من شيوخ العلم املؤسسيً

ألن النساء يف ذلك . رح العلمي اجلديد فكرة مشاركة املرأة يف بناء ذلك الص
الوقت، مع ولوجهن أبواب التعلم والتعليم، واألدب، والصحافة، وبلوغهن فيها 
ن مل يكن يف نظرهم قد بلغن يف مستواهن الفكري والثقايف َّمستوى حسنا، فإ ً 

وجيب أال ننسى أنه على الرغم من الدعوة اجلادة يف الوطن . ما بلغوه هم
ا باحلقوق  العريب آنذاك، ويف مصر بصفة خاصة، إىل حترير املرأة، وإىل مساوا

ايف من هذه الدعوة   . مع الرجل، فإن الرجل بقي على موقفه ا
مع العلمي العريب بدمشق((ومع أنه طرأ على  ات  بعض تنظيم))ا

اللغة ((ُن ربط مبجمع   بصفة خاصة، حي١٩٥٨جديدة مع الزمن، ويف سنة 
ح أمام املرأة،  رية، فإنه مل يفت  املص- بالقاهرة، على إثر الوحدة السورية))العربية

، أو ))املراسلة((، أو ))العضوية العاملة((ر، باب  أكان يف سورية أو يف مص
هذين القطرين، قد ثبتت قدمها يف ميادين ً، علما أن املرأة كانت يف ))الشرفية((

بـل وكان . املعرفة املختلفة، وانطلقت يف جمال السياسة واخلدمات االجتماعية
. َّيف سورية نفسها بعض املؤسسات الثقافـية األهلية تطالب بذلك بإحلاح

ُح أمامها باب العضوية، فإنه مل يقفله  راف بأنه إذا مل يفت ولكن البد من االعت
ر بأن  ومع ذلك، فمن الضروري العودة إىل التذكي. ًا من الناحية القانونيةأيض

                                                            
  .٧٠/ ٤م، ج١٩٧٠/  ه١٣٩٠روت  بي.  أجزاء٦خطط الشام، ) ٢٢(
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ا ((املرأة، مع شقها الطريق يف جماالت الثقافة، والعلم، واألدب، والصحافة،  فإ
َُّظلت تـتهم من قبل الرجل بصورة عامة، بالقصور، والتخلف، واحلرمان من كل 

))ُموهبة ومزية وترمى بكل نقيصة
 هذه املعاداة للمرأة مل تكن منطلقة وإن((. )٢٣(

من الرجل العادي فحسب، بل من كبار املفكرين واألدباء العرب، من أمثال 
))عباس حممود العقاد((

))إبراهيم عبد القادر املازين((،و)٢٤(
توفيق ((، و)٢٥(

))م احلكي
))حممد مبارك((و، )٢٦(

حممد كرد علي ((حىت إن عالمة دمشق . رهم وغي )٢٧(

                                                            
ا٢١٢ - ٢١١/ شوك يف احلصيد: ي وداد سكاكين) ٢٣(   .إنصاف املرأة: ً، وانظر أيضا كتا
). م١٩٤٤ - ١٨٨٩/  ه١٣٨٣ - ١٣٠٦(ولد يف أسوان ودفن فيها .  إمام يف األدب)٢٤(

. ًمؤلفا) ٨٣(له . زية، والفرنسية، واألملانية نكليإلأتقن ا. ليفعمل يف الصحافة والتأ
امع العلمية العربية الثالثة  - .دافع حبماسة عن أصالة اللغة العربية. ًكان عضوا يف ا

  .٢٦٧ -٢٦٦/ ٣ج: األعالم
/  ه١٣٦٨ - ١٣٠٨(مولده ووفاته بالقاهرة . أديب جمدد، ومن كبار الكتاب) ٢٥(

ًوكان شاعرا، . زية رمجة عن اإلنكلي  التدريس والصحافة والتعاىن). م١٩٤٩ - ١٨٩٠
مع العلمي العريب بدمشق وجممع اللغة العربية بالقاهرة له عدة . ومن أعضاء ا

  .٧٢/ ١ األعالم ج- .مؤلفات
 - ١٩٠٢ أو ١٨٩٨(مولده يف اإلسكندرية ووفاته بالقاهرة . ر أديب عريب مصري كبي) ٢٦(

ًوالصحافة، ومديرا ملكتبة دار الكتب يف القاهرة، وعضوا يف عمل يف التأليف ). ١٩٨٧ ً
 - R.M.A.Allen. Tawfik Al .ها مسرحياتمنرة و له مؤلفات كثي. جممع اللغة العربية فيها

Hakim. In EI٢. Vol. X. P. ٤١٦ -٤١٤.=                                   
 - ٩٥/ ١، ج١٩٩٩روت  بي. لدانجم. تتمة أعالم الزركلي: ر رمضان يوسف  حممد خي- = 

٩٧.  
ولد بدمشق وتويف باملدينة املنورة . أصوله من اجلزائر. لغوي وحباثة ومرب وسياسي) ٢٧(

درس يف السوربون بباريس، علم االجتماع ) م١٩٨١ -١٩١٢/  ه١٤٠٢ - ١٣٣٢(
ًوعلم األخالق عمل مدرسا ومفتشا بوزارة املعارف ووزيرا ً امع . ً ًكان عضوا يف ا
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ي دعا لتعليمها وإعدادها حلياة الئقة، مل يتورع أن يقول فيها ما قاله نفسه، الذ
))العقاد

)٢٨(.  
مع العلمي ((ًرحيب باملرأة عضوا يف  ًوقد يكون من األسباب أيضا لعدم الت ا

معي ))العريب بدمشق ن اآلخرين يف القاهرة وبغداد، أن املرأة يف الوطن العريب  ن العربييَ ْوا
ُع إسهامها يف جماالت الفكر، مل يعرف عنها توغلها يف دراسة اجلوانب بصفة عامة، م

ُإذ مل يسمع يف املاضي واحلاضر القائم آنذاك، عن . املتنوعة يف اللغة العربية بالذات
لغويات عربيات برعن يف دراسة بنية اللغة العربية وعلومها، كما كان احلال بالنسبة 

، إذ اعتاد الرجل، وبيده احلل ))عامل العادة((ًيضا عن ُوال يسهى يف هذا املقام أ. للرجل
ِّوالعقد، أن ينصب يف مجيع مواقع العمل خارج املن ًزل، رجال مثله، وال سيما إذا كان  ُ

كما ذكر، يؤمن بعدم قدرة املرأة على القيام مبا تتطلبه تلك املواقع، وال سيما الفكرية 
  .منها

مع ا((وهكذا قد يتضح سبب تلكؤ   أو -))لعلمي العريب بدمشقا
 يف إدخال العنصر - ١٩٥٨ كما أمسي منذ ))جممع اللغة العربية بدمشق((

  .النسائي يف بنيته العضوية
ًويف احلقيقة قد ال تكون العوامل املذكورة آنفا هي وحدها وراء إحجام 

مع(( .  عن ذلك األمر، بل قد يكون هناك عامل آخر ساعد على ذلك ودعمه))ا
مع العلمي العريب ((ًر إىل ذلك سابقا، أن مؤسسي  ملعروف، وكما أشيفمن ا ا
، ))األكادميية((وهذه . ً يف باريس منوذجا هلم))األكادميية الفرنسية(( قد اختذوا ))بدمشق

أسست سنة (على الرغم من أنه قد مضى على تأسيسها ما يقرب من أربعة قرون 
ا مل تكن قد أدخلت يف عضو)م١٦٣٥ يتها امرأة؛ بل إن املرأة الفرنسية مل ، فإ

                                                                                                                                
لداملصدر نفسه،: ر رمضان يوسف  حممد خي–. له عدة مؤلفات. لعلمية الثالثةا   ا
  .٢٥٢ إمتام األعالم - ، ١٠٨/ ٢

   .٢١٢/ شوك يف احلصيد: ي وداد سكاكين) ٢٨(



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٦٤  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

ا استقبلت يف )٢٩(م١٧٠٢ُتقبل يف استقباالت األكادميية حىت   آذار ١١، مع أ
ُومل تناقش فيها قضية إمكانية اختيار !  )٣٠())ن كريستي((م ملكة السويد ١٦٥٨

؛ بل صدر أمر أكادميي سنة )٣١(١٨٩٧النساء أعضاء يف األكادميية حىت سنة 
إال أن هذا مل مينع عند . )٣٢( على انتخاب النساء يف األكادمييةرض  يعت١٩١١
م، من قبول ١٦٥٥ يف باريس سنة ))األكادميية امللكية للرسم والنحت((إنشاء 

إذ يبدو أنه كان هناك . مخس عشرة امرأة) ١٥(هذه األكادميية يف عضويتها 
ال الفن ر   مع طبيعتها، أكثي، لتوافقه اعتقاد أن املرأة قد جنحت وتنجح يف ا

ال العلمي أو اللغوي إال أن هذه األكادميية نفسها، عادت . مما تفعل يف ا
ر من أربع أكادمييات يف آن  م، أنه لن ميكنها أن تقبل أكث١٧٧٠فقررت سنة 

ر يف  هذا ومن املعلوم أن املرأة يف فرنسة، قبل أن حتقق تقدمها الكبي. )٣٣(واحد
االت، ويف نيل ا )٣٤( حقوقها خالل القرن العشرين بصفة خاصةمجيع ا ، فإ

                                                            
   يف" française" Académie      ))األكادميية الفرنسية((: مادة: انظر) ٢٩(

Grand larousse Encyclopédique. ١٢ Tomes. Paris ١٩٧٥ -١٩٦٠ T.I. P. ٣٦. 

)٣٠  (                                                                        - Ibid.  
ومل . رة السن ورثت عرش السويد وهي صغي) م١٦٨٩ - ١٦٢٦ ())ن كريستي(( امللكة - 

م للعل. ١٦٤٤تتسلم السلطة بنفسها حىت  م َِكانت ذات ثقافة واسعة، وفكر 
ًواألدب والفلسفة، وكانت راعية لآلداب والفنون، وجذبت إىل بالطها عددا من كبار 

 لصاحل ابن عمها، وتركت ١٦٥٤ّ تنحت عن العرش سنة ))ديكارت((العلماء ومنهم 
، واعتنقت الكاثوليكية، )م١٦٥٧ - ١٦٥٦(وزارت فرنسة . السويد إىل هوالندة
ا يف روما ت حيا           ٩٦ .P .٣.Ibid., T -: انظر ترمجتها يف. وأ

)٣١(    - Ibid., T. I, P.٣٧, article:((Académie française))                                         
)٣٢ (- Ibid.                                                                                  
   )                         ٣٣.Académicienne - Ibid., pّأكادميية  ())مادة(( انظر  )٣٣(
   femme):                         ٩٥٠-٩٤٧ -PP ,٤ .Ibid. ,T -املرأة  ())مادة((: انظر  )٣٤(
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ًكانت قد قطعت شوطا بعيدا يف ميدان الفكر والثقافة، وكان هلا يد طوىل يف  ً
إذ كانت على رأس . رة يف فرنسة يف القرن الثامن عشر  الكبي))حركة التنوير((

لسابع رة اليت انطلقت يف القرن ا  العلمية الشهي-  األدبية))الصالونات((تلك 
ا يف  عشر يف فرنسة، وازداد نشاطها يف القرن الثامن عشر، وخبت فعاليا

 خنبة من كبار ))الصالونات((فقد كان جيتمع يف تلك . القرن التاسع عشر
األدباء واملفكرين، ويتناقشون يف السياسة، والدين، والعلم، واألدب، 

يب الفرنسي والفلسفة، بل إن أحد هذه الصالونات وكان على رأسه األد
، كان هو يف احلقيقة النواة األوىل )١٦٧٥ - ١٦٠٣( ))V. Conrartكونرار ((
ليكون تلك األكادميية، وجعل أعضاءه  ))ريشليو((ّ، إذ حوله الوزير ))لألكادميية الفرنسية((

رة اليت اشتهرت يف باريس  ومن تلك الصالونات النسائية الكثي. )٣٥(أول أعضاء فيها
 Madeleine de ن دوسكوديري مـادلي(( صالون األديـبة الفـرنسية وترأستها امرأة،

Scudéry((  )(، اليت منحتها )٣٦()م١٧٠١ - ١٦٠٧)سنة ))األكادميية الفرنسية 
مدام ((وصالون . )٣٧(م، وألول مرة يف تارخيها جائزة البالغة والشعر١٦٧١
))مدام دوليسبيناس((، و)٣٨( ))دومنتنون

))مدام دوفان((، و)٣٩(
مدام (( و،)٤٠(

                                                            
  :يف) Salonمادة صالون (انظر حول الصالونات يف فرنسة ) ٣٥(

- Ibid., T. ٩, PP. ٥٥٨ -٥٥٧. 

  ٦٩٥ -٦٩٤ .Ibid., PP -                  :ها يف انظر ترمجت) ٣٦(
  
 ٣٤ .P .١ .Ibid.,T -:                    يف)Académie française :مادة(انظر )٣٧(
، وعرفت حببها لألدب، وكان هلا ))Scarronسكارون ((كانت زوجة للشاعر ) ٣٨(

ا الشهي ا امللك ). م١٧١٩ - ١٦٣٥(عاشت خالل . ر صالو لويس ((أعجب 
  .م١٦٨٤زوجها بعد وفاة امللكة سنة  وت))الرابع عشر

- Ibid., T.٦, PP, ٩٨٨ -٩٨٧. 



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٦٦  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

))جوفران
)) نيكرمدام((، و)٤١(

املعروف أنه كان لتلك ومن . رهن ، وغي)٤٢(
، إذ أن كبار ١٧٨٩ر يف اندالع الثورة الفرنسية سنة   الفكرية أثر كبي))الصالونات((

ومع تقلص فعاليات هذه . ن فيها  والناشطي))الصالونات((مفكريها كانوا من رواد تلك 
ّرنسية، فإن بعضها ظلت له فعاليته يف حميط األدب والفكر، الصالونات بعد الثورة الف

  .)٤٣(رة   الشهي))مدام دو ستايل((ومنها بالذات صالون 
                                                                                                                                

ا، وكذلك من ))تورغو((كان . عرفت حبيويتها الفكرية واطالعها الواسع) ٣٩( ّ رواد صالو
  )م١٧٧٦ - ١٧٣٢( عاشت ))ر داالمبي((املفكر الفرنسي 

- Ibid., T.٦, P, ٧٠٢. 

ا أدباء وفالسفة، ومنهم كانت من طبقة النبالء، واستقبلت يف صالو) ٤٠(
، )م١٧٨٠ -١٦٩٧(عاشت . رهم  وغي))كوندورسه(( و))ر يفولت(( و))مونتسكيو((

  .١٧٥٣وفقدت بصرها سنة 
 PP. ٨٦١ -٨٦٠ - Ibid., T.٣,  

 

ًفمع عدم نيلها قسطا كبريا من ). ١٧٧٧ - ١٦٩٩(كانت قوية الشخصية ) ٤١( ً
ا متكنت من السيطرة الفكرية على يالتعل ن واألدباء  ر الرواد من الفناني  صالون كثيم، فإ

  .والطبقة االرستقراطية وملدة مخس وعشرين سنة
- Ibid., T.٥, P. ٤٣٨. 

 ))نيكر((ر  وهي زوجة املصريف السويسري الشهي) م١٧٩٤ -١٧٣٩(عاشت خالل ) ٤٢(
ا الشهي.  السادس عشر))لويس((ً الذي عمل وزيرا للملك الذي  ر الذي وكان هلا صالو

 ))ر داالمبي(( و))ديدرو((من أمثال .  ومفكريها))الثورة الفرنسية((حفل بكبار أدباء 
  .رهم  وغي))الهارب((و

- Ibid., T.٧, p. ٧٠١. 

 والوزير الفرنسي ))السيدة نيكر((ابنة ) م١٨١٧ -١٧٦٦ ())ن نيكر جرمي((هي ) ٤٣(
ا. ))نيكر(( عرفت النخبة الفرنسية من وفيه ت. ّوقد كانت احملرك األول يف صالون والد

َّالفالسفة واألدباء واملفكرين، وكانت هي نفسها أديبة وشاعرة، وخلفت عدة 

ا أحد املراكز السياسية واألدبية الفرنسية اهلامة يف مطلع القرن . مؤلفات وكان صالو
  .التاسع عشر
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مع العلمي العريب بدمشق((ولكن إذا كان   قد تغاضى عن إدخال املرأة ))ا
 مع املرأة الفرنسية، فإن هذه األخرية، ))األكادميية الفرنسية((يف عضويته كما فعلت 

ر جرأة  ألديبة، واملثقفة، والعاملة، واملتفاعلة مع أحداث جمتمعها املتطور، كانت أكثا
ا منذ الربع األخي ر من القرن  وشجاعة من املرأة السورية والعربية بصفة عامة؛ إذ إ

ًالتاسع عشر شرعت ترشح نفسها، منافسة للرجل، لكل مقعد يشغر يف 
ا ما كانت لتفوز يف تلك االنتخابات، وليسبقها ومع أ.  بوفاة صاحبه))األكادميية((

ا بقيت مثابرة على هذا النهج، حىت كللت مساعيها  الرجل إىل ذلك املقعد، فإ
 Margueriteمرغريت يورسينار ((، ومت انتخاب األديبة ١٩٨٠بالنجاح سنة 

Yourcenar(( )فكانت بذلك أول امرأة تستقبل حتت قبة )١٩٨٧ -١٩٠٣ ،ُ
وسارت على . ))األكادميية الفرنسية((، حيث كانت جتتمع ))م األربعكلية األم((

ولدت ( ))Jacqueline Worms de Romilly ن ورمز دو روميي جاكلي((خطوها 
ا يف )١٩١٣ ، ومثلها ١٩٨٨) ر نوفمب( تشرين الثاين ٢٤، الـيت مت انتخـا

اليت ) ١٩٢٩ولدت سنة ( ))Hélène Carrère d′Encausse ن كارير دانقوس هيلي((
، اليت انتخبت ))F. Delay(( ))فلورنس ديله((، و١٩٩٠ كانون األول ١٣انتخبت يف 

 تضم يف الوقت ))األكادميية الفرنسية((وبذلك غدت . م٢٠٠٠ كانون األول ١٤يف 
))األكادميية((ًن عضوا هم أعضاء  احلاضر ثالث نساء من أصل أربعي

)٤٤(.  
مع((وية ومع أن املرأة يف سورية مل حتظ بعض م، إال ٢٠٠١ حىت شباط ))ا

مع((أن  ا الثقايف متاما))ا ً مل يهمل يف الواقع شأ فعندما قرر يف جلسته اخلامسة . ُ
ً، افتتاح سلسلة من احملاضرات، متبنيا دورا ١٩٢١ نيسان ١٥ن بتاريخ  والثماني ً

ًتثقيفيا للجمهور الدمشقي، فإنه وضع ضمن برناجمه، وإكماال لرسالته  الثقافية العامة ً

                                                                                                                                
- Ibid, T.g, P. ٩٧٩. 

  française  ((Académie :ـ ال، موقع )رنت انت ())الشبكة الدولية للمعلومات) ٤٤(
 www. Academie -française. fr/.   
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ال الشعب اليت ارتآها، واليت وجد أنه خيدم عب ي، إلقاء حماضرات  رها اللغة العربية يف ا
وتقرر هذا املبدأ يف . خاصة على السيدات، يف موضوعات أدبية وعلمية وأخالقية

  .)٤٥(١٩٢٣اخلامس من كانون الثاين سنة 
مع((ويف احلقيقة حدث جدل طويل حول قيام  بإلقاء حماضرات على  ))ا

فئة رأت : اجلمهور، أكان ذلك للرجال أم للنساء وانقسم األعضاء إىل ثالث فئات
مع((أن  ُ قد أسس إلحياء اللغة العربية وتطويرها، وإغنائها باجلديد من  ))ا

املصطلحات احلديثة، والسيما العلمية منها؛ فهو مركز للبحوث اللغوية واألدبية، 
صاص باللغة العربية من معينه حاجتهم، ويعمل على نشر ما يستقي أهل االخت

َّتوصل إليه يف حبوثه يف أوساط العلماء العرب ليكون له صفة الشمول، ومن مث فإلقاء 
ُوفئة ثانية من األعضاء رأت أن تلقى . احملاضرات على اجلمهور ليس من أهدافه وأعماله
ا فحسب، وبذلك يبقى احملاضرات، ولكن لتكن يف ميدان اللغة العربية  مع((وآدا  ))ا

ا باملصطلحات العلمية ًحمافظا على هدفه الكبي أما . ر يف إحياء اللغة العربية وإخصا
مع بإلقاء حماضرات على اجلمهور، على أن  الفئة الثالثة من األعضاء فرأت أن يقوم ا

افها الثقافة العامة، تتناول أنواع العلوم والفنون واآلداب دون ختصيص، وأن تكون أهد
ا ستلقى . وجلميع طبقات الشعب وهذه احملاضرات ختدم يف احلقيقة اللغة العربية، أل

بلغة عربية فصيحة وسليمة، وسيتلقفها اجلمهور املتعطش للثقافة واللغة اجلميلة بشوق 
  .)٤٦(ًوهلفة، ويستفيد منها لغة وعلما

مع((ي   تبنولكن على الرغم من هذا االختالف يف الرأي حول  مبدأ ))ا
مع((إلقاء حماضرات تثقيفية على اجلمهور، وعلى النساء بصفة خاصة، فإن   ))ا

                                                            
مع العلمي العريب بدمشق: ح انظر أمحد الفتي) ٤٥(   .٣٨/ مصدر سابق. تاريخ ا
  .٧٥ - ٧٤/ املصدر نفسه) ٤٦(
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ر يف هذا الطريق، والسيما أنه ال يتعارض مع مهمته  كان قد حزم أمره على السي
والظاهر أنه كان حباجة ماسة ملثل هذا العمل إلثبات . األساسية وإمنا يستكملها

 اجلمهور به، والسيما أن اجلمهور العريب الشامي آنذاك، وبصفة وجوده، وتعريف
ح أمامه آفاق املعرفة احلديثة،  خاصة املرأة، كان يفتقر إىل نواد ومؤسسات ثقافية تفت

ويف الواقع ملا ضعفت هذه الدوافع مع الزمن، . ًوتزيده ارتباطا بلغته العربية الفصيحة
وانتشرت يف دمشق وبقية بالد الشام،  ومطبوعاته، ))جملته((ح للمجمع  وأصب

اجلمعيات الثقافية، واملعاهد اليت تلقى فيها احملاضرات للرجال والنساء، وتوسع 
مع((التعليم جبميع مراحله، فإن   عمل على اإلقالل من تلك احملاضرات، ))ا

  .وانصرف إىل أعماله اللغوية اخلاصة اليت هي هدفه األول
مع الع((وهكذا، أخذ  ر من ربع قرن من  ، وألكث))لمي العريب بدمشقا

وقد هيأ . نشأته، يقوم بالوظيفة التثقيفية للجمهور، اليت رأى إضافتها إىل مهامه
ًبرناجما خاصا هلذا الغرض على أن تلقى يف كل أسبوع حماضرة يف موضوعات : ً

مع، والعامل ن فيه،  يأدبية، واجتماعية، وعلمية، وأن يكون احملاضرون من أعضاء ا
مع((وممن يكلفهم  مع(( املوضوع أو))احملاضر((رح  وقد يقت.  هذا األمر))ا وكانت . ))ا

إحدامها للنظر يف موضوعها، : ن احملاضرة ختضع للمراقبة قبل إلقائها، وذلك من جلنتي
))فارس اخلوري((: وتضم األساتذة

مصطفى ((، و)٤٨())ي مسعود الكواكب((، و)٤٧(

                                                            
 - ١٨٧٣/  ه١٣٨١ - ١٢٩٠( السياسة واألدب يف سورية  رجالن كبارـم )٤٧(

ريطانية احرتف  ًوعمل ترمجانا للقنصلية الب. روت  ببي األمريكيةدرس باجلامعة). م١٩٧٢
مع العلمي العريب بدمشق ًن أستاذا يف معهد احلقوق، واختي احملاماة، وعي . ًر عضوا يف ا

لس النواب السوري، .  لتبنيه احلركة الوطنية))أرواد((نفاه الفرنسيون إىل  ًانتخب رئيسا 
  .١٢٨/ ٥ألعالم، ج ا–له عدة مؤلفات . ًفرئيسا للوزارة
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))الشهايب
))عارف النكدي((و، )٤٩(

، وثانيتهما للنظر يف لغة احملاضرة، وتضم من )٥٠(
))عبد القادر املبارك((األساتذة 

))سليم اجلندي((، و)٥١(
))خليل مردم بك((، و)٥٢(

)٥٣( ،
وخصص يوم اجلمعة إللقاء احملاضرات قبل الظهر للسيدات، وبعده للرجال طوال 

بعد صالة العشاء للرجال وتكون يف رمضان . أيام السنة، ما عدا فصل الصيف
وكان يدعى الرجال لتلك احملاضرات عن طريق الصحف اليومية، أو عن . فقط

                                                                                                                                
من مؤسسي حزب احلرية ). م١٩٢٩ - ١٨٦٥/  ه١٣٤٨ - ١٢٨١(ي  أديب حلب) ٤٨(

ًكان نقيبا لألشراف . له أحباث وشعر. ))رقي مجعية االحتاد والت((واالئتالف املعارض لـ 
  .٢١٦/ ٧ األعالم، ج– .يف حلب، تويف بدمشق

حصل على شهادة .  الزراعيةر من آل شهاب، وأديب لغوي، وعامل باملصطلحات أمي) ٤٩(
له مؤلفات يف السياسة . آمن بالقومية العربية وعمل هلا. مهندس زراعي من فرنسة

مع العلمي العريب((وترأس . والزراعة عاش خالل املرحلة .  لتسع سنوات بدمشق))ا
  .٢٤٥/ ٧ األعالم، ج- ).م١٩٦٨ - ١٨٩٣/  ه١٣٨٨ - ١٣١١(

، ولكنه عمل يف سورية ومحل )م١٩٧٥ - ١٨٨٨ / ه١٣٩٥ - ١٣٠٦(لبناين املولد ) ٥٠(
شغل وظائف قضائية وإدارية هامة، كرئاسة جملس الشورى، وحمافظ جبل . جنسيتها
مع العلمي . ّدرس علم االجتماع يف معهد احلقوق بدمشق. العرب ًوكان عضوا يف ا

  .٢٤٥/ ٣ املصدر نفسه، ج- .وله عدة مؤلفات. العريب بدمشق
 - ١٨٨٧ /  ه١٣٦٤ - ١٣٠٤(مولده ووفاته بدمشق . األصلديب، جزائري أ) ٥١(

  .٤٥/ ٤ج/  املصدر نفسه- .ربية له مؤلفات وشعرع عامل باللغة ال).م١٩٤٥
أديب ولد يف معرة النعمان، وانتقل إىل دمشق حيث استقر فيها وقرأ على علمائها ) ٥٢(

 عمل يف التدريس يف ثانويات دمشق ويف). م١٩٥٥ - ١٨٨٠/  ه١٣٧٥ - ١٢٨٨(
  .١٠٨/ ن ن السوريي  معجم املؤلفي- .كلية اآلداب، له جمموعة من املؤلفات

 - ١٨٩٥/  ه١٣٧٩ - ١٣١٣(مولده ووفاته بدمشق : ن السوريياألدباء أحد كبار ) ٥٣(
، شغل مناصب وزارية، ّدرس األدب العريب يف كلية اآلداب جبامعة دمشق). م١٩٥٩

 -.ه عدة مؤلفات، وديوان شعرول. ًوكان رئيسا للمجمع العلمي العريب بدمشق
  .٣١٥/ ٢األعالم ج



٢٧١  ليلى الصباغ.د  -  مع العلمي العريب بدمشق واملرأةا

وجرت العادة أن يلقي أحد الشعراء بعد . طريق كتب ترسل إىل البارزين منهم
وتلقف اجلمهور . )٥٤(احملاضرة قصيدة يف احلماسة، أو يف موضوع يناسب املقام

رحاب وهلفة، فتوافد على تلك احملاضرات، حىت  ة بتالدمشقي هذه املبادرة الثقافي
مع، ووقف املستمعون على النوافذ  م القاعة املخصصة، هلا يف ا غصت 

  .)٥٥(واألبواب
مع((وقد تبدو اإلجراءات اليت اختذها   يف حماضرات السيدات غريبة ))ا

لواقع للوهلة األوىل بالنسبة لزمننا احلاضر، وإن كانت آنذاك منسجمة مع ا
االجتماعي احملافظ، إذ كان اجتماع الرجال والنساء يف مكان واحد، حىت 

ًلالستماع إىل حماضرة، أو حلديث طويل نسبيا، أمرا غي . ٍر مستحب ر مستحسن وغي ً
مع((َّومن مث فقد خص  رها الرجل،   النساء دون الرجال مبحاضرات ال حيض))ا

مع((ويكون بناء . ِسوى احملاضر ًثناءها خاليا متاما من الرجال واـلموظفي أ))ا . ن ً
وتدعى .  إحدى املعلمات الفاضالت))احملاضرات النسائية((ويقوم بتنظيم هذه 

إال أنه مع تقدم الزمن، . النساء هلذه احملاضرات بطريق أزواجهن أو أولياء أمورهن
ن يف الصحف، على غرار ما كان عليه األمر مع الرجال   .)٥٦(ُأخذت تنشر دعو

مع بي اية مرحلة ١٩٤٦ و١٩٢١ن عامي  وقد ألقيت يف ا ، وهي 
مع((احملاضرات يف  أربع مئة حماضرة، هذا مع انقطاع يف بعض ) ٤٠٠(، ))ا

موع% ١٥ن، أي  ًواحدا وستي) ٦١(السنوات، وكان نصيب املرأة منها  . من ا
م منها، وبلغ عددها ُِّوقد كلفت بعض األديبات، واملثقفات، واملعلمات إلقاء قس

وقد تنوعت موضوعات جمموع احملاضرات، وخرجت يف . ن ًمخسا وثالثي) ٣٥(
، إىل مقاصد اجتماعية، وعلمية، وفنية، ))للمجمع((احلقيقة عن املقاصد اللغوية 

                                                            
  .٣٩ - ٣٨/ املصدر نفسه. ح أمحد الفتي) ٥٤(
  .٣٨/ املصدر نفسه) ٥٥(
  .٣٩ - ٣٨/ املصدر نفسه) ٥٦(
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ًوأدبية، فكانت مزجيا من املعارف، وتنطلق من ثقافات احملاضرين واحملاضرات، 
م األدبية والعلمي م مع التطور الفكري واحلضاري يف عامل واجتاها ة، ومدى جتاو

ا كانت يف معظمها . الغرب ويالحظ يف حماضرات السيدات بصفة خاصة، أ
ا  ا، وأخالقها، وحيا اجتماعية وتوجيهية، وتدور حول املرأة بالذات، يف آدا

والغربية، ويف حقوق ربية الشرقية  الزوجية، وأمومتها، وتربية أوالدها، ويف املوازنة بني الت
ا يف اهليئة االجتماعية، ويف أعالم نساء اإلسالم . املرأة يف اإلسالم، ويف واجبا

وهناك قلة من تلك احملاضرات النسائية عاجلت موضوعات أدبية حبتة، أو 
، ولكن مل تلبث تلك املوضوعات النسائية اليت كانت تلقيها املرأة نفسها، )٥٧(لغوية
ميدان العلم، ن، حنو األدب ونقده، واملستجد يف انعطفت مع الزمأن 

شعر  ((، و))فن القصة((، وعن ))ري البحت((ًكاحلديث مثال عن الشاعر 
))الفكاهة

ن، وتطور احلياة  ، بل أخذت املرأة نفسها مع مرور السني)٥٨(
االجتماعية حنو االنفتاح، تلقي احملاضرة على اجلمهور برجاله ونسائه، كما 

))جهان املوصلي((ة فعلت األستاذ
عبقرية املرأة : مدام كوري(( يف موضوعها )٥٩(

                                                            
 انظر موضوعات احملاضرات على اجلمهور والسيدات، وأمساء احملاضرين) ٥٧(

  .٧٣ - ٤٠/ ، وتوارخيها، وعددها، املصدر نفسهواحملاضرات
  .٧٠، ٦٩/ املصدر نفسه) ٥٨(
حقوقية وإحدى ): م١٩٩٦ - ١٩٠٢/  ه١٤١٧ -١٣٣١(جهان صاحل املوصلي ) ٥٩(

ّعملت مدرسة ومديرة يف املرحلة الثانوية . ربية يف سورية رائدات اخلدمة االجتماعية والت
ً املصرية عضوا يف –مارست احملاماة، وانتخبت أثناء الوحدة السورية . م من التعلي

هلا . ))االحتاد النسائي العريب العام((تولت أمانة سر . ))جملس األمة(( و)) القومياالحتاد((
دمشقية املولد . مسامهات يف األعمال الوطنية واالجتماعية، وهلا مؤلفات يف القانون

  .٦٨ - ٦٧/ إمتام األعالم:  نزار أباظة وحممد رياض املاحل- والوفاة
  



٢٧٣  ليلى الصباغ.د  -  مع العلمي العريب بدمشق واملرأةا

))عفيفة حصين((، ومثلها األديبة ))تكشف عن أعظم سر من أسرار الكيمياء
يف  )٦٠(

  .))ربية احلديثة ربية السورية ومبادئ الت الت((موضوعها 
مع((وكان الرجال احملاضرون يف جلسات السيدات هم إما من أعضاء  ، ))ا

عيسى إسكندر ((، و))عبد القادر املغريب((، و))حممد كرد علي((:  أمثال األساتذةمن
جت البيطار((، و))أنيس سلوم((، و))املعلوف ))حممد 

مع((، أو من خارج )٦١(  ))ا
أمحد ((: ُممن عرف بعلمه وثقافته، ومعظمهم من الشيوخ، من أمثال األساتذة

))النوياليت
))عبد اهللا العلمي((، و)٦٢(

))حممد علي ظبيان((، و)٦٣(
ي الدين  حمي((، و)٦٤(

                                                            
ن أسرة احلصين اليت عرفت بالعلم واألدب م. م١٩١٨/  ه١٣٣٧من مواليد دمشق ) ٦٠(

ن مشس   قسم اللغة العربية جبامعة عي–ربية  ًدرست أوال يف دمشق، مث التحقت مبعهد الت. بدمشق
ًعملت مدرسة للغة العربية يف ثانويات البنات بدمشق ومديرة؛ كما عملت أيضا يف . بالقاهرة ّ
زة، هلا مؤلفات وعدة  شاعرة متمي.  املصرية– السورية ربية املركزية بالقاهرة أثناء الوحدة وزارة الت
   .١٣٢/ ن ن السوريي  معجم املؤلفي- .دوواين

اء الدين البيطارخ  ابن الشي) ٦١( درس العلوم . أصل األسرة من اجلزائر. حممد 
. ّودرس يف املدارس الثانوية يف دمشق، ويف اململكة العربية السعودية. الدينية

مع العلمي العريب بدمشق((ًوكان عضوا يف . آلداب السوريةوحاضر يف كلية ا . ))ا
 - ١٨٩٤/  ه١٣٩٦ - ١٣١١(ميالده ووفاته بدمشق . له عدة مقاالت

  .٢٢٤/  إمتام األعالم- ٧٥/ ن ن السوريي  معجم املؤلفي- )١٩٧٦
ر، وأحد مدرسي اجلامع األموي، ومن حفظة  ي، واعظ شهي من رجال العلم الدين) ٦٢(

. أجزاء يف جملد واحد٣منتخبات لتواريخ دمشق، : ي احلصن. على العشرةالقرآن 
  ).ُمل يذكر تاريخ الوفاة وامليالد. (٩١٤ - ٩١٣/ ١٩٧٩روت  بي

ً، عامل فاضل، كان مفتشا )م١٩٣٦ - ١٨٦١/  ه١٣٥٥ - ١٢٧٨(عبد اهللا بن حممد ) ٦٣(
وكان يلقي . تويف فيهاًللمعارف يف القدس، وانتخب رئيسا لبلدية غزة، مث استقر يف دمشق و

  .١٣٤ - ١٣٣/ ٤ األعالم، ج- ر يف اجلامع األموي ًدروسا يف التفسي
. ومن الشعراء الذين اشتهروا باألدب والفضيلة. أحد قضاة الشرع يف أقضية دمشق) ٦٤(

  .ال ذكر لتاريخ ميالد أو وفاة. ٨٩٤/ منتخبات التواريخ لدمشق
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))اخلاين
))خالد نقشبندي((، و)٦٥(

))سعيد مراد الغزي((، و)٦٦(
)٦٧(.  

َّأما السيدات الالئي كلفن إلقاء احملاضرات على النساء فكن كما أشي ر  ِّ
م، واألدب، والنشاط  ًسابقا، إما أديبات، أو معلمات، أو ممن مجعن بني التعلي

ماري ((، واألديبة )٦٨())ي مسرة األدلب((:  ومنهن السيدات.االجتماعي
))عجمي

))سارة اخلطيب((، و)٦٩(
))روز شحفة((، و)٧٠(

))فلك دياب((، و)٧١(
)٧٢( ،

                                                            
. رة النعمانعقرب م((ون خسرته إىل خان شينسبة أ.  أمحد بن حممد اخلاين ابنهو) ٦٥(

ًم كان معلما، وألف كتبا١٩٣١/  ه١٣٥٠تويف . مولده ووفاته بدمشق وقرظه . ً
  .١٨٩/ ٧ األعالم، ج- ٨٨٧ - ٨٨٦/  يف كتابه))ي احلصن((

ر  كان أحد علماء دمشق ومن مشاهي. ر  الكبي))خالد النقشبندي((ابن أخ ) ٦٦(
  .٨٤٤/ منتخبات التواريخ. وعاظها

له . روت، ومبعهد احلقوق بدمشق ًن أستاذا للحقوق املدنية ببيُ ِّعي. عامل حقوقي) ٦٧(
  .١٤٢/ ٧ األعالم ج-م١٩٢٧/  ه١٣٤٦تويف بدمشق سنة . خطب ومؤلفات

 على ترمجة  هلار مل يعث. من املعلمات النشيطات آنذاك كما ذكر بعض معارفها) ٦٨(
  .موثقة

أصلها من محاة، ). م١٩٦٦ - ١٨٨٨/  ه١٣٨٥ - ١٣٠٥(رة وشاعرة  أديبة كبي) ٦٩(
 بدمشق، وأنشأت ))األديب النسائيالنادي ((أسست . زية متكنت من العربية واإلنكلي

 األعالم - ، وكتبت يف الصحافة واإلذاعة يف األقطار العربية واملهجر))جملة العروس((
/ ١ج، ١٩٩٤دمشق . رات جزءان أديبات عربيات شهي:  عيسى فتوح- ٢٥٤/ ٥ج

١٣٨ - ١٢٥.  
  .على ترمجة موثقةهلا ر  مل يعث. من املعلمات الالئي عرفن بنشاطهن التعليمي والثقايف) ٧٠(
ن، وتعلمت يف املدارس األمريكية   من أبوين لبناني١٨٩٠روت سنة  أديبة ولدت يف بي) ٧١(

، ١٩٠٩  سنة))سرحان شحفة((ي انتقلت إىل سورية مع زوجها السور. زية يف لبنان واإلنكلي
ًرة وخطبا، مجعها  كتبت مقاالت كثي. مث عادت إىل لبنان، وتولت رئاسة االحتاد النسائي فيه

ودعت إىل . ١٩٥٠، صدر سنة ))وحي األمومة(( يف كتاب أمساه ))جرجي نقوال((هلا 
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))فلك الطرزي((و
))ثريا احلافظ((، و)٧٣(

))عزيزة حشيمي((، و)٧٤(
مقبولة ((، و)٧٥(

))الشهايبمليس ((، و)٧٧( ))عدوية الطباخ((، و))ي وداد سكاكين((، و)٧٦( ))شلق
)٧٨( ،

                                                                                                                                
مصدر : عيسى فتوح.  بدمشق))النادي األديب النسائي((اإلصالح االجتماعي، وعملت يف 

  .٦٥ - ٦٣/ ١سابق، ج
 الندوة الثقافية النسائية مجعية((أسهمت مع زميالت هلا يف تأسيس . مدرسة نبيهة ومثقفة) ٧٢(

السيد أنور ((تزوجت من االقتصادي السوري . كان هلا بعض حماضرات. ))بدمشق
ا بدمشق . ))الدسوقي   .ر هلا على ترمجة موثقة مل يعث) م١٩٨٠ - ١٩١٣(مولدها ووفا

ا بدمشق م. أديبة دمشقية) ٧٣( درست يف املعهد ). م١٩٧٤ - ١٩١١(ولدها ووفا
ب هلا كتا. اللبنانيةونشرت مقاالت يف الصحف السورية ). الالييك(الفرنسي العريب 

  .٣١٧/ ن ن السوريي  معجم املؤلفي– ))آرائي ومشاعري((
ا بدمشق . ن لطفي احلافظ ابنة الشهيد أمي) ٧٤( نالت ). م٢٠٠٠ - ١٩١٢(مولدها ووفا

. وعملت معلمة فمدرسة يف الثانوي، ومديرة لعدة مدارس.  بدمشق))دار املعلمات((ادة شه
 األديب، وكان يعقد ))منتدى سكينة((أسست . ي مقالة وحماضرة، وحديث إذاعي هلا حنو مئت

رنت باألستاذ  اقت. ن مرة، ويضم ثلة من األدباء واألديبات واملفكرين يف بيتها كل أسبوعي
تشهد هلا = =هلا مواقف قومية عربية ووطنية. ))بردى(( صاحب جريدة ))ر الريس مني((

ألفت بعض . كما كان هلا نشاط اجتماعي حممود. باإلخالص والصدق يف النضال
  .١١٦ - ١١٥/ ن ن السوريي  معجم املؤلفي- . املقاالت والقصص

 مل. ثقايفهلا نشاطها االجتماعي وال. زية يف ثانويات دمشق نكليإلمدرسة للغة ا) ٧٥(
  .ر هلا على ترمجة موثقة يعث

زت يف ميدان القصة  متي) م١٩٨٦ - ١٩٢١/  ه١٤٠٧ -١٣٤٠(دمشقية أديبة ) ٧٦(
دور ((وختصصت من باريس بـ . خترجت من كلية احلقوق بدمشق، وعملت بالتدريس

من .  يف قرى الغوطة))مجعية محاية الطفولة((أسست . ))احلضانة ورعاية الطفولة
ا : عيسى فتوح. ، وهلا ديوان شعر))أغنيات قلب((، و))قصص من بلدي(( :مؤلفا

  .٢٨٩/  وإمتام األعالم١٦٢ - ١٥٥/ ١املصدر نفسه ج
  .ّر هلا على ترمجة مدونة من املثقفات الدمشقيات، مل يعث) ٧٧(



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٧٦  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

))مدحية محودة((و
))رمية كرد علي((، و)٧٩(

))قمر قزعون((، و)٨٠(
مدحية ((، و)٨١(

))برازي
))ندمية منقاري((، و)٨٢(

))ّرية الريس خي((، و)٨٣(
))رة احملايري مني((، و)٨٤(

)٨٥( .

                                                                                                                                
  .ّمل يعثر هلا على ترمجة مدونة. من املعلمات النشيطات يف امليدان الثقايف والتعليمي) ٧٨(
  .ّمل يعثر هلا على ترمجة مدونة. من املعلمات النشيطات يف امليدان الثقايف والتعليمي) ٧٩(
فعملت وزميالت هلا . ً، وجذبتها الثقافة إليها مبكرا١٩١٦ولدت يف دمشق سنة ) ٨٠(

، وهي التزال تعمل إىل اليوم رئيسة لتلك )) الندوة الثقافية النسائيةمجعية((على تأسيس 
. ))ر العظمة بشي((رنت بالدكتور الطبيب  اقت. شاطها الثقايف واالجتماعيهلا ن. اجلمعية

  .ّوليس هلا ترمجة مدونة
ًفكانت عضوا مؤسسا . ، واستهواها العلم والثقافة١٩١٧من مواليد دمشق ) ٨١( ً

وجذبتها اخلدمة االجتماعية، .  والتزال))مجعية الندوة الثقافية النسائية((ًونشيطا يف 
وهلا . ))ر شورى مني((رنت بالطبيب  اقت.  يف سورية))اهلالل األمحر((جلمعية فكانت رئيسة 

  .كلمات أدبية يف عدة مناسبات
  .ّر هلا على ترمجة مدونة مل يعث. ربية والثقافة معلمة نشيطة يف ميداين الت) ٨٢(
ولدت ). ١٩٩٢ - ١٩٠٤/  ه١٤١٣ - ١٣٣٢(أديبة وصحفية نشيطة وفعالة ) ٨٣(

رنسية مبدرسة األرمن الكاثوليك، وخترجت من دار املعلمات، حبلب، ودرست الف
ا إىل حلب))املرأة((أصدرت حبماة جملة . م وعملت يف التعلي وملا توقفت .  وانتقلت 

ا ثانية باالشت حممد ((وكان يشد أزرها زوجها . ))ن محدي طربي((راك مع األستاذ  أصدر
ات أدبية وفكرية، كما كانت هلا نشاطات زهلا ندو أقامت يف من. ))عطا اهللا الصابوين

 عيسى - ٣٠١/  إمتام األعالم- ٥٠٢/ ن ن السوريي  معجم املؤلفي–. ثقافية أخرى
  .٢١٨ - ٢١٥/ ١املصدر نفسه ج: فتوح

ّمل يعثر هلا على ترمجة مدونة. ّمن املعلمات النشيطات) ٨٤( َ.  
.  دار معلمات دمشقولدت يف القاهرة، وخترجت من: رة احملايري املرعشلي مني) ٨٥(

عـملت معلمة، ومدرسة ومديرة يف ثانويات دمشق، ومفتشة للغة العربية 
نالت إجازة يف األدب العريب من مدرسة األدب العليا يف ). ١٩٦٦ -١٩٦٤(

 ))فهمي احملايري((عملت مع زوجها األديب والصحفي . ١٩٣٢اجلامعة السورية سنة 



٢٧٧  ليلى الصباغ.د  -  مع العلمي العريب بدمشق واملرأةا

ًوأحيانا مل تكن تذكر أمساء احملاضرات، وإمنا كان يشار إليهن بنسبتهن فقط إىل 
ا لـ ١٩٢٤ًن، كأن يقال مثال يف حماضرة للسيدات سنة  املعروفيأولياء أمورهن  ، بأ

))كرمية السيد شاكر احلنبلي((
ا لـ )٨٦( كرمية السيد مصباح ((، ويف حماضرة أخرى بأ

))حمرم
رد إخفاء . )٨٧( وال يعرف بالضبط إذا كان عدم ذكر االسم الصريح كان 

ًاالسم حىت ال تعرف متاما صاحبته متشيا مع  بعض التقاليد االجتماعية الشديدة، ً
أو كنوع من التشويق حلضور احملاضرة، إذا نسبت احملاضرة ألبيها العامل أو 

  .األديب
اية سنة  ومع أن موسم احملاض مع((، إال أن ١٩٤٦رات قد دام حىت   ))ا

، ألنه وجد أنه كان ١٩٤٢رأى أن يقيم حفل تكرمي للمحاضرين واحملاضرات، سنة 
ّإذ استمر مثانية أشهر دون انقطاع، وحظي بثمان : ًن عطاء ب السنيمن أخص

                                                                                                                                
أسست وزميالت . ))احلضارة(( صحيفة زوجها وكان هلا زاوية يف. وهي أديبة وشاعرة

ميتم دار كفالة ((، اليت أنشأت بدورها ١٩٢٨ سنة ))مجعية خرجيات دار املعلمات((هلا 
/ ن ن السوريي معجم املؤلفي. أسهمت يف عدة ندوات ومؤمترات نسائية وثقافية. ))الفتاة
٤٧٩ - ٤٧٨.  

 - ١٢٩٣(بلي، ميالده ووفاته بدمشق وشاكر احلن - . ٤٩/ املصدر نفسه: ح أمحد الفتي) ٨٦(
، وأصدر فيها جريدة )) امللكي يف اآلستانةاملكتب((خترج من ) م١٩٥٨ - ١٨٧٨/  ه١٣٧٨

كان .  وحرر جريدة العاصمة يف دمشق))القلم((كما أصدر جريدة . ، مع الزهراوي))احلضارة((
ًأستاذا يف معهد احلقوق بدمشق، ووزيرا للمعارف، فوزيرا للعدل ً  املصدر - . عدة مؤلفاتله. ً

  .١٥٥ - ١٥٤/ نفسه
روت وتويف بدمشق   مصباح حمرم ولد يف بي- ٤٧/ املصدر نفسه: ح أمحد الفتي) ٨٧(

. محصي األصل. عامل باحلقوق وأديب). م١٩٣١ - ١٨٥٤/  ه١٣٥٠ -١٢٧٠(
روت وتوىل رئاسة حمكمة االستئناف فيها، وقام بالعمل نفسه يف دمشق،  تعلم يف بي
 -٩٨/ ٧ األعالم ج- ًوصنف كتبا يف احلقوق والقضاء. ن  للعدل مرتيًوكان وزيرا

  .٩٠٣/ ي  احلصن-٩٩



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٧٨  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

ن حماضرة يف فروع العلم واألدب، قدمها خنبة من احملاضرين واحملاضرات،  وثالثي
مع((وقد أقيم احلفل يف دار . ونالت إعجاب احلاضرين ، وألقى رئيسه، وكان ))ا

دى فيها شكره للمحاضرين  كلمة أس))حممد كرد علي((ر  آنذاك األستاذ الكبي
واحملاضرات، وأظهر فيها بصفة خاصة تقديره لنشاط املرأة، ورأى يف إسهامها 

ا عي(( ِّن العلم والفضيلة، وتذكر بفضليات  ّظاهرة يف احلياة الثقافية احلاضرة تقر 
. ))ًالسلف من عاملات، وحمدثات، وأديبات، أخذ الرجال عنهن فضال عن النساء

))موفق الشطي((ره الدكتور األستاذ وألقى على أث
، بالنيابة عن رفاقه احملاضرين، )٨٨(

مع((ًخطابا أثىن فيه على  َّ وأعضائه، ورفاقه احملاضرين، وخص السيدات بالثناء ))ا
، أو مبدرسة لتخريج ))بسوق عكاظ((وشبه موسم احملاضرات . ّألحباثهن القيمة

رة  مني((رت بعده األديبة السيدة  وانب. ))فن احملاضرة((احملاضرين واحملاضرات يف 
ا احملاضرات، ونوهت بـ))احملايري مع((ّ، فتحدثت بدورها نيابة عن رفيقا  الذي ))ا

، وأكدت أنه كان هلا أثرها يف رفع مستوى الثقافة النسائية ))احملاضرات النسائية((أقام 
مع((بدمشق، كما بينت أن  النساء جلنة دعاها  مل يكتف بذلك، بل ألف من ))ا

ال أمام املرأة الدمشقية كي تتالىف ))جلنة احملاضرات النسائية(( ، ففسح بذلك ا
  .)٨٩(أسباب تأخرها، وتذلل الصعوبات اليت تعرتضها

مع((وال يعرف بالضبط إذا كان   قد فسح للمرأة يف مرحلة نشأته األوىل ))ا
ن ألدباء وعلماء   أو تأبيسبل اإلسهام يف نشاطاته العامة، من حفالت تكرمي

ر  ، مل يعث١٩٢٠ سنة ))طاهر اجلزائري((ن األستاذ املرحوم  وشعراء عرب ففي تأبي
ًراك املرأة به، حضورا على األقل، مع أنه أسهم يف ذلك  ر إىل اشت على ما يشي

                                                            
من ). م١٩٧٨ - ١٩٠٠/  ه١٣٩٩ - ١٣١٧(هو أمحد شوكت بن عمر الشطي ) ٨٨(

معجم . ن يف بابه، ويف احلضارة العربية كبار أعالم الطب يف دمشق، ومن املؤلفي
   .٢٨ -٢٧/ عالم إمتام األ- ٢٧٨ - ٢٧٧/ ن ن السوريي املؤلفي

مع العلمي العريب بدمشق جملة:انظر) ٨٩( لد .  ا   .٥٦٢ - ٥٥٨)/ ١٧(ا



٢٧٩  ليلى الصباغ.د  -  مع العلمي العريب بدمشق واملرأةا

  .)٩٠(احلفل، حنو ستة آالف طالب، وعامل، وأديب
، )٩١( أخرى لعلماء وأدباء وشعراءن والشيء ذاته يقال يف حفالت تكرمي وتأبي

، يف السابع عشر من حزيران ))حافظ إبراهيم((ر  ماعدا حفل تكرمي الشاعر الكبي
عشرات من فضليات السيدات بدمشق يف مكان خاص ((ُ، إذ ذكر حضور ١٩٢٩

 تشرين ٢٣ يف ))أمحد شوقي((ر الشعراء  ن أمي واألمر نفسه كان يف حفل تأبي. )٩٢())ن
))حضر حنو مئة من عقائل دمشق وأوانسها((، إذ ١٩٣٢الثاين 

وملا نظم . )٩٣(
ر يف  ، واستمر لستة أيام خالل املعرض الصناعي الكبي))ي األلفي للمتنب((املهرجان 

مع((، يبدو أن ١٩٣٦دمشق سنة   مل حيسب حساب املرأة، إذ مل تشر املصادر ))ا
رك به خنبة من أدباء  ًهاما، مع أنه اشتًاملتوافرة بأن املرأة قد شاركت فيه حضورا أو إس

، الذي دام ستة ))املهرجان األلفي أليب العالء املعري((إال أنه يف . )٩٤( العريبالوطن
م، ودعي له ١٩٤٤ أيلول ٢٥/  ه١٣٦٣ح يف الثاين من شهر شوال  أيام، وافتت

طر ر من أقطاب الفكر يف الوطن العريب كله وخارجه، ومشلت حفالته مدن الق كثي
ًالعريب السوري الرئيسة، فتح الباب أمام املرأة لتتبوأ مكانا مسامها فيه مسامهة فعلية  ً

املعري (( من دمشق مبوضوع عنوانه ))جهان املوصلي((َّومثلت املرأة فيه األستاذة 
))واملرأة

)٩٥(.  
مع((ومع أن املرأة كما اتضح، مل تنجح يف شق طريقها إىل  ، ))عضوية ا

                                                            
  .٨٣/ املصدر نفسه: ح أمحد الفتي) ٩٠(

  

  .٩٤، ٩٣، ٨٩ - ٨٣ /املصدر نفسه : ح أمحد الفتي) ٩١(
  .٨٩/ املصدر نفسه ) ٩٢(
  
  .٩٢/ املصدر نفسه ) ٩٣(
  .٩٩ - ٩٥/ املصدر نفسه ) ٩٤(
   .١٠٨ -١٠٠/ فسه املصدر ن) ٩٥(



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨٠  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

ا على ما فقد آتى التعليم اجلامعي للفتاة يف سورية . ً يبدو اكتسبت تدرجييا ثقتهفإ
مع((أكله، وازداد عدد اخلرجيات يف خمتلف فروع املعرفة، وشرع  ن بعدد   يستعي))ا

ر بعض شؤونه اإلدارية، وحتقيق بعض أهدافه  من اآلنسات والسيدات يف تسيي
وقد يكون من أول من أقدم على . ))ريبنشر الرتاث الع((العلمية، وال سيما يف جمال 

ا ))اآلنسة ملك هنانو((العمل يف هذا امليدان،   عن ))للمجمع((، اليت قدمت خدما
 ))البن عساكر(( الضخم ))تاريخ دمشق((طريق اإلسهام يف متابعة حتقيق خمطوط 

  ).م١١٧١/  ه٥٧١املتوىف (
مع((ر يف  ومما يؤسف له أنه مل يعث ر عنها،  ى شيء كثي عل))حمفوظات ا

مع((ن ممن عرفها، ومما يتداوله زميالت هلا وزمالء يف  ولكن يتبي ا كانت ))ا ، بأ
، ١٩٢٨وهي من مواليد مدينة حلب سنة . روت  ببي))اجلامعة األمريكية((خرجية 

رية، بدليل  زية، وقد تكون على معرفة بالعب وتتقن إىل جانب اللغة العربية اللغة اإلنكلي
مع العلمي العريب بدمشق((، املنشور يف ))من التوراة((ّأتى يف حبثها القيم ما   ))جملة ا

، ))ابن عساكر((وقد عملت جبد وعلم يف وضع فهارس ألسانيد . )٩٦(١٩٦٤سنة 
لدة العاشرة من تارخيه الكبي ُوقد طبع ما أجنزته من هذه الفهارس، . ر يف ا

مع((و ا، إال أن الع))ا مع((ُمل مل يستكمل، إذ انفصلت عن  حيتفظ   دون ))ا
مع((سبب معروف، وانقطع اتصاهلا به، وإن كان بعض من يعرفها يف  ، وبقي ))ا

ا  ا أعلمته بأ ًعلى بعض صلة معها، ولوقت ليس بعيدا جدا عن حاضرنا، يذكر بأ ً

                                                            
 باجلامع األموي ))قبة اخلزنة((ر عليه يف ُ  عث))التوراة((ٍّإن البحث هو حتقيق لرق عن ) ٩٦(

مع((ن سر  ، وكان أمي))ي ر جعفر احلسن األمي((ّ وقد دهلا عليه األستاذ بدمشق،  ))ا
، ))يا الفيوميسعد((رمجة إىل العربية من قبل   مت))التوراة((وقد رفدته بنسخة من . آنذاك

ن   األمي))عبد اهلادي هاشم((وهي أقدم ترمجة وصلتنا، وكانت لدى األستاذ الدكتور 
لد انظر . العام املساعد آنذاك يف وزارة الثقافة السورية ، ٣٣٣ - ٣١٣/ ٢، ج)٣٩(ا

  .٦٥١ - ٦٤٦/ ٤، وج٤٦٨ - ٤٤٧/ ٣وج



٢٨١  ليلى الصباغ.د  -  مع العلمي العريب بدمشق واملرأةا

  .)٩٧(ال تزال تعمل يف تلك الفهارس
))السيدة روحية حناس((ًوهناك أيضا 

، اليت عملت هي األخرى يف حتقيق )٩٨(
، مع األستاذ املرحوم الدكتور ))البن عساكر(( ))تاريخ دمشق((قسم من خمطوطة 

))شكري فيصل((
ا عندما كان أمينا )٩٩( ً، ضمن ورشة العمل اليت كو . ))للمجمع((ّ

لدة لدة )من عاصم إىل عائذ) (٣١(فأسهمت يف إخراج ا من ) (٣٢(، وا
ال بعد أن انفكت عن ). َُعبد اهللا بن ثـوبُعبادة إىل  وتابعت العمل يف هذا ا

مع(( ))مطيع احلافظ((ركت مع األستاذ  ، واشت))ا
خمتصر تاريخ ابن ((، يف حتقيق )١٠٠(

  .)١٠١( البن منظور))عساكر

                                                            
علي ((ألستاذ إن ما ذكر هو بعض معلومات شفوية استقيت بصفة خاصة من ا) ٩٧(

مع((ن يف  ، وكان من العاملي))صندوق   . املعاصرين هلا))ا
ا يف . ر مع األسف على ترمجة هلا مل يعث) ٩٨( مع((وقد استقيت بعض أخبارها من زميال   .))ا
تابع دراسته يف القاهرة . م١٩١٨/  ه١٣٣٧أديب عريب سوري، دمشقي املولد ) ٩٩(

ًعمل أستاذا بكلية اآلداب جبامعة . اه يف اآلدابوحصل منها على إجازة الدكتور
ًكان عضوا يف . ي بدراسة املخطوطات كان له نشاط ثقايف واسع، وعن. دمشق

مع العلمي العريب بدمشق(( ّ وأمينا له، وخلف مؤلفات كثي))ا عمل يف اململكة . رة ً
ملنورة سنة العربية السعودية وتويف يف جنيف إثر عملية جراحية، ودفن باملدينة ا

  .١٢٣ - ١٢٢/ إمتام األعالم. ١٩٨٥/  ه١٤٠٥
ًكان قيما ملكتبة . ١٩٤٠باحث سوري نشيط من دمشق ومن مواليد ) ١٠٠( مع ((ّ ا

ال وفي))العلمي العريب بدمشق عمل . ر ، اهتم بنشر املخطوطات وإنتاجه يف هذا ا
، وحصل على درجة  يف اإلمارات العربية املتحدة))مركز مجعة املاجد((ًأيضا يف 

  .الدكتوراة يف اآلداب
) م١٣١١ - ١٢٣٢ /  ه٧١١ – ٦٣٠(هو حممد بن مكرم بن علي أبو الفضل ) ١٠١(

وقام باختصار كتب . وترك خبطه مخسمئة جملد. ولد مبصر وتويف فيها. اإلمام اللغوي احلجة
   .٧/٣٢٩األعالم ج . ً يف عشرين جملدا))معجم لسان العرب((أشهر كتبه . األدب



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨٢  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

مع((ُومن السيدات الالئي فتح باب  ًأمامهن للعمل فيه أيضا، األستاذة  ))ا
))مصيأمساء احل((املرحومة 

 اليت هي جزء ))للمكتبة الظاهرية((ُّ، وقد عينت مديرة )١٠٢(
مع((من  ، وأبدت ))املدرسة الظاهرية((َّوقد صدر عنها أثناء عملها مؤلفها . )) ا

ًاهتماما خاصا هي األخرى بالت التنبيه على (( كتاب ١٩٦٨راث، فراجعت سنة  ً
))محزة األصفهاين(( لـ ))حدوث التصحيف

ققه األستاذ املرحوم ، الذي ح)١٠٣(
))حممد أسعد طلس((الدكتور 

ا حققت مع األستاذ األديب . )١٠٤( عبد ((كما أ
))ن امللوحي املعي

وراجعت . )١٠٦( البن الشجري))احلماسة الشجرية(( كتاب )١٠٥(

                                                            
ا يف ثانويات دمشق للبنات، ويف اململكة العربية  ّمدرسة متمي) ١٠٢( زة للغة العربية وآدا

ا بدمشق . ذات ثقافـة واسعة، ونشاط تعليمي وعلمي. وديةـالسع ميالدها ووفا
/ ))ن ن السوريي  املؤلفيمعجم((ً معرفة شخصية، وانظر أيضا -)م١٩٩٧ - ١٩٢٥(

١٤٩.  
: من مؤلفاته). م٩٧٠ - ٨٩٣/  ه٣٦٠ -٢٨٠(ل أصفهان مؤرخ وأديب من أه) ١٠٣(

ي ملوك  تاريخ سن((، و))ن العربية والفارسية اخلصائص واملوازنة بي((و  . )) أصفهانتاريخ((
  .٢٧٧/ ٣ األعالم، ج- .))األرض

ًأستاذ يف اآلداب، يف اجلامعة السورية بدمشق، عمل مدة من الزمن قائما بأعمال ) ١٠٤(
غادر سورية . ن عام وزارة اخلارجية السورية شغل وظيفة أمي.  بطهران وأثينااملفوضية السورية

ر من املؤلفات التارخيية واألدبية، وحتقيقات يف  له عدد وفي. ١٩٥٩إىل العراق وتويف سنة 
  .٣٢٠ - ٣١٩/ ن ن السوريي  معجم املؤلفي- .راث كتب الت

ًا للعربية يف التعليم ، عمل مدرس١٩١٧ولد يف محص سنة . أديب عريب سوري) ١٠٥(
ًالثانوي، ومديرا للمراكز الثقافية زار عددا من البالد العربية واإلسالمية ر من  له كثي. ً

  .٤٩٤ -٤٩٣/  املصدر نفسه- املؤلفات، واملقاالت، والقصص
، من أئمة العلم )م١١٤٨ - ١٠٥٨/  ه٥٤٢ - ٤٥٠( هو هبة اهللا بن علي )١٠٦(

ن، وله عدد  كان نقيب الطالبيي. الده ووفاته ببغدادمي. باللغة واألدب وأحوال العرب
  .٧٤/ ٨ األعالم، ج- .من املصنفات وديوان شعر



٢٨٣  ليلى الصباغ.د  -  مع العلمي العريب بدمشق واملرأةا

 بدمشق سنة ))دار الكتب الظاهرية(( يف ))فهرس خمطوطات الطب والصيدلة((ًأيضا 
))سامي محارنة((دكتور ، الذي وضعه األستاذ ال١٩٦٩

ْوفـهرست . )١٠٧( َ
   احملفوظة يف ))خمطوطات النحو واللغة من علوم اللغة العربية((

مع سنة  ً وقامت فعال بتحقيق خمطوطة ملؤلف جمهول، كانت ضمن .١٩٧٣ا
مع((خمطوطات   ))ابن قتيبة((، وكان يشك بنسبتها إىل ))اجلراثيم((، وهي بعنوان ))ا

عزيزة ((راك مع األستاذة الدكتورة  ، وذلك باالشت)م٩٣٤/  ه٣٢٢املتوىف (
))مريدن

وقطعت . ، األستاذة يف قسم اللغة العربية بكلية اآلداب جبامعة دمشق)١٠٨(
ايته، إال أن يد املنون  ًاألستاذتان شوطا كبي ًرا يف ذلك التحقيق، وكادتا تصالن إىل 

 العمل، وتبعتها األستاذة ، فتوقف١٩٩٢ متوز ٢٥ يف ))األستاذة مريدن((دامهت 
ن نشره، بينما متكن  َّم، فلم يتسن لالثنتي١٩٩٧ شباط ٢يف  ))أمساء محصي((

ر وزارة الثقافة السورية يف   من حتقيقه ونشره عب))حممد جاسم احلميدي((األستاذ 
  .م١٩٩٧جزأين سنة 
مع((وقام  من راث  ًأيضا بتشجيع بعض السيدات العامالت يف تـحقيق الت ))ا

مع((خـارج  نضرة اإلغـريض ((: ، على نشر إنتاجهن بعد مراجعته، كـنشره خمطوطة))ا
                                                            

 يف الواليات ))السميشونيان((عمل يف معهد . أردين املنشأ، أمريكي املهجر) ١٠٧(
رة مبتاحف الطب  وله خب. ر اهتم بتاريخ النباتات والعقاقي. ًاملتحدة مثانية عشر عاما

رمجة  الت. (١٩٢٥وتاريخ الكتب املقدسة العلمي واحلضاري، وهو من مواليد والعلوم، 
مع ))عبد الكرمي زهور(( للدكتور املرحوم ))تاريخ العلوم((مقتبسة من حبث  ، يف جملة ا

لد    ).٦١٥/ ٥٦العلمي العريب بدمشق، ا
اة يف نالت إجازة الدكتور). م١٩٩٢ - ١٩٢٨(أديبة دمشقية املولد والوفاة ) ١٠٨(

ا يف ثانويات دمشق، . اآلداب من جامعة القاهرة ّعملت مدرسة للغة العربية وآدا
والشعر، والقصة، هلا عدة مؤلفات وحبوث يف األدب العريب احلديث، . ويف املغرب

ن  معجم املؤلفي- ، و١٨٥/  إمتام األعالم- .وبصفة خاصة يف أدب املهجر
  .٤٨٢/ ن السوريي



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨٤  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

، )م١٢٥٨/  ه٦٥٦املتوىف ( العراقي ))للمظفر بن الفضل العلوي((، ))يف نصرة القريض
 من اجلامعة اللبنانية، وذلك سنة ))ى عارف احلسين((الذي قامت بتحقيقه الدكتورة 

مع((ال عن نشر والشيء ذاته يق. ١٩٧٦ ، ))َّامللمع(( يف العام نفسه، خمطوطة ))ا
َن بن علي النمري أليب عبد اهللا احلسي(( ، بعد أن قامت )م٩٩٥/  ه٣٨٥املتوىف  ())َ

))وجيهة السطل((بتحقيقها الدكتورة 
مع((وكذلك عندما أصدر . )١٠٩( ديوان (( ))ا

ََطرفة بن العبد
))ََْ، شرح األعلم الشنتمري)١١٠(

، بتحقيق األستاذة ١٩٧٦ سنة ،)١١١(
))درية اخلطيب((

ديوان أبو الفتح ((، و))لطفي الصقال((، وزوجها األستاذ )١١٢(
مع((كما قام . ن نفسيهما  للمحققي١٩٨٩، سنة )١١٣())ي ُالبست  ١٩٧٦ سنة ))ا

                                                            
. ر والدكتوراه من جامعة دمشق لنشأة، نالت إجازيت املاجستيدمشقية املولد وا) ١٠٩(

ا يف دمشق ويف اململكة العربية السعودية   .ّعملت مدرسة للغة العربية وآدا
ولد يف بادية البحرين ) م٥٦٤ - ٥٢٨/  ه. ق٦٠ - ٨٦(شاعر جاهلي معروف ) ١١٠(

ر أمر عامله   األخيإال أن هذا. )) بن هندعمرو((وتنقل يف جند، كان من ندماء امللك 
ا . اشتهر مبعلقته. ُبقتله وهو شاب يف العشرين من عمره، ألبيات ذكر له أنه هجاه 

  .٢٢٥/ ٣األعالم ج
َهـو يوسف بن سليمان الشنتمري األندلسي ) ١١١( َْ  -١٠١٩/  ه٤٧٦ - ٤١٠(َ

له شروح لعدد من . عامل باألدب واللغة عاش يف قرطبة وتويف بإشبيلية). م١٠٨٤
  .٢٣٣/ ٨األعالم ج. واين الشعريةالدو

مدرسة للغة العربية . من مواليد مدينة حلب، جمازة يف اآلداب من جامعة دمشق) ١١٢(
ا يف ثانويات حلب وعمل االثنان يف . ))لطفي الصقال((تزوجت من األستاذ . وآدا

، ))ديوان علقمة الفحل بشرح الشنتمري((ر ما ذكر  ومنها غي. حتقيق املخطوطات
  .١٦٧/ ن ن السوريي  معجم املؤلفي- ))ديوان الصنوبري((تمة وت

شاعر عصره . م١٠١٠/   ه٤٠٠ي املتوىف سنة  ُح البست هو علي بن حممد أبو الفت) ١١٣(
ن وابنه  ر سبكتكي خدم األمي.  يف خراسان))الدولة السامانية((كان من كتاب . وكاتبه
  . ٣٢٦/ ٤ج األعالم، - .له ديوان شعر. ن الدولة حممود ميي



٢٨٥  ليلى الصباغ.د  -  مع العلمي العريب بدمشق واملرأةا

يوسف (( الذي وضعه األستاذ املرحوم الدكتور ))تصنيف العلوم واملعارف((بنشر 
))العش

ي يف مكتبة  ، املشرفة على القسم األجنب))ي مساء احملاسن((عته السيدة ، وراج)١١٤(
مع سابقا   ً.ا

مع((ومل يقتصر عمل   على نشر ما حققته، أو راجعت حتقيقه، أو ))ا
ًراث، وإمنا استقطب أيضا من ميكنه منهن العمل  صنفته، بعض السيدات من الت

ال ّ، مدرسة )١٩٣٢املولودة  ())غزاوينشاط ((ُفقد انتدبت السيدة . يف هذا ا
 ))تاريخ دمشق((التاريخ يف ثانويات دمشق للمجمع، وكلفت بتحقيق جزء من 

ن يف سنيت   اليت نشرت جبزأي))رة النبوية السي((، فأجنزت منه ))البن عساكر((
  .م١٩٩١ و١٩٨٤

مع((ن يف  وقد تكون من أوىل األستاذات الالئي انكبب اث ر  على حتقيق الت))ا
ّإذ جندت نفسها من سنة . ))سكينة الشهايب((مة عالية، ودأب ومثابرة، األستاذة 

، ومتكنت خالل هذه ))البن عساكر(( ))تاريخ دمشق(( وإىل اآلن ملتابعة حتقيق ١٩٧٣
مع((عشرون منها نشرها : ًمثانية وعشرين جملدا) ٢٨(احلقبة أن تنجز ، وأربعة نشرت ))ا

ولقد أسهمت وتسهم يف نقد بعض املؤلفات . يف طريق النشرخارجه، وأربعة أخرى 
، للمؤرخ ))احلدائق الغناء يف أخبار النساء((: احملققة، كنقدها على سبيل املثال، كتاب

))علي بن حممد املعافري((
، )١١٦(تونس، من ))ي عائدة الطيب((، وقد حققته الدكتورة )١١٥(

                                                            
 نال إجازة الدكتوراة - ن ، ومن أبوين سوريي١٩١٩من مواليد طرابلس الشام سنة ) ١١٤(

. ن عدد من الوظائف العلمية والثقافية اهلامة تنقل بي. يف اآلداب من السوربون بباريس
 معجم املؤلفني - ١٩٨٧تويف سنة . ًكان مديرا ملعهد املخطوطات العربية يف القاهرة

  .٢٥٣/ ن السوريي
انتقل من ) ١٢٠٨/  ه٦٠٥املتوىف (هو علي بن حممد بن مجيل املعافري املالكي ) ١١٥(

 ابن املؤرخ ))أيب حممد القاسم((وأقام سنة يف دمشق، وأخذ عن . األندلس واستقر بالقدس



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨٦  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

مع((ة وأخرى يف ن آون بي. ّكما نشرت وتنشر بعض البحوث القيمة   .))جملة ا

مع((ً أيضا يف ))التحقيق((وممن نشط يف جمال  وفاء تقي ((، الدكتورة ))ا
التنوير يف االصطالحات ((اليت عملت يف خمطوطة ) ١٩٤٦املولودة  ())الدين
َأليب منصور احلسن بن نوح القمري((. ))الطبية َ((

، وأتبعتها مبخطوطة )١١٧(
مع منذ و. ))مشيخة ابن عساكر(( ا لظروف ١٩٨٠ّكانت قيمة ملكتبة ا ، إال أ

ا استقالت من العمل سنة  ، لتعمل يف اململكة العربية ١٩٩٦خاصة 
مع((السعودية، ومل تنقطع عن نشر بعض أعماهلا يف  معجم ((، ومنها ))جملة ا

  . البن سينا))القانون(( يف كتاب ))ر مصطلحات الصيدلة والعقاقي
مع(( ومن السيدات يف ر جمال نشر الرتاث،   الالئي عملن يف غي))ا

مع، ))غزوة بدير((السيدة  ، اليت صنعت اجلزء السادس من فهارس جملة ا
؛ والسيدتان ))نشاط غزاوي(( حتقيق السيدة ))رة النبوية السي((وأسهمت يف فهارس 

لبحوث ، اللتان قامتا بنشر بعض ا))ي مساء حماسن((، و))فادية حميي الدين((
مع((والدراسات يف    .))جملة ا

ال للنشاط العلمي ))جممع اللغة العربية بدمشق((وإذا كان   قد فسح ا
للمرأة يف ميدان التحقيق، ويف نشر إنتاجها، فإنه مل يبخل عليها، وإن كانت 
مع، بنشر حبوثها املتنوعة يف جملته بعد تقوميه هلا، وبالتعريف  من خارج ا
                                                                                                                                

لد .  الطبعة اجلديدة بالفرنسية– دائرة املعارف اإلسالمية –ر ابن عساكر  الشهي / ٥ا
٩٠٢.  

مع((انظر النقد يف ) ١١٦( لد ))جملة ا   .٤١٢ - ٣٩٥/ ٥٨ ا
  
  
، وانتفع ))ابن سينا((ر منصور الساماين، وأدركه  من أهايل خبارى، عاش أيام األمي) ١١٧(

 املشار إليه ))التنوير((له عدة مصنفات يف الطب، منها كتاب . به يف صناعة الطب
  .٢٢٤/ ٢ األعالم ج- أعاله
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ومن يراجع فهارس البحوث والدراسات يف .  تنشر أو التعليق عليهًأحيانا مبا
مع(( ا وحىت الوقت احلاضر، وهي سبعة أجزاء، يرى عددا ))جملة ا ً، منذ نشأ

من البحوث القيمة اليت تناولتها أديبات عربيات، ال من بالد الشام فحسب 
بنت  ())ة عبد الرمحنعائش((وإمنا من البالد العربية األخرى، من أمثال الدكتورة 

وديعة (( من العراق، و))عاتكة اخلزرجي((من مصر، والدكتورة الشاعرة ) الشاطئ
مع((ّكما عرف . رهن  وغي))طه جنم وداد (( يف جملته ببعض إنتاج األديبة ))ا
، ))سلمى حفار الكزبري((، و))رة سالم اخلالدي عنب((، واألديبة ))ي سكاكين

  .رهن  وغي))نالدكتورة نشأة ظبيا((و
مع((ر مثال على تقدير  وقد يكون أكب  إلنتاج املرأة األديب، ترشيحه ))ا

))سلمى حفار الكزبري((األديبة 
جلائزة امللك فيصل (( ١٩٩٤، سنة )١١٨(

))العاملية
وبالفعل فقد منحت األديبة املرشحة تلك اجلائزة يف موضوع . )١١٩(

وكانت دراستها الفائزة . )) احلديثالدراسات اليت تناولت أعالم األدب العريب((
  .))مي زيادة((عن األديبة 

مع هو  ر قليل من العاملي ًويف احلقيقة، يالحظ اليوم أن عددا غي ن يف ا
موع% ٦٢من النساء، إذ يؤلفن ما يعادل  وقسم منهن جامعيات . من ا

                                                            
 من ))حممد كرامي((، درست العربية والفرنسية، وتزوجت من ١٩٢٢ولدت يف دمشق ) ١١٨(

تنقلت مع . ))نادر الكزبري((رنت بالسيد  طرابلس، عادت بعد وفاة زوجها إىل دمشق، واقت
شاركت يف عدة مؤسسات اجتماعية . ن وشيلي، وإسبانية زوجها يف بلدان عديدة كاألرجنتي

 - .ت أدبية، كما هلا ديوان شعر، وقصصومؤمترات هلا عدة مؤلفات من روايات ودراسا
  .١٣٤ - ١٣٣/ ن ن السوريي معجم املؤلفي

معية  رشي انظر الت) ١١٩( مع يف الدورة ا  - ١٩٩٣/ ٩/ ١ح يف التقرير السنوي ألعمال ا
لد - ١٩٩٤/ ٨/ ٣١ مع، ا لس بالفوز باجلائزة ١٦٤ - ١٦٣/ ٧٠ جملة ا ، وإعالم ا

لد ١٩٩٥/ ١/ ١١يف جلسته الثامنة بتاريخ    .٤٢٣)/ ٧١(، ا



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨٨  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

مع   .وبتخصصات متنوعة، وتسهم بعضهن يف اللجان املختلفة يف ا
القول، إن جممع اللغة العربية بدمشق، قد سعى منذ مرحلة وختام 

 بتثقيف املرأة؛ كما كان له نصيب - ولو بقدر- نشأته األوىل، إىل االهتمام 
راث، وتشجيعها على إخراجه  خالل مراحل حياته، يف توجيه أنظارها حنو الت

ًللنور، حمققا حتقيقا علميا سليما، ونشره ً ً ر  يق غيًوساعدها أيضا ولو بطر. ً
مباشر، على متابعة إنتاجها األديب بثقة، عن طريق فتح جملته أمام التعريف به 

ّأحيانا ونقده، وأحيانا أخرى بنشر املستجد منه والقيم ً ويف الوقت نفسه، . ً
ًإال أنه اليزال ضنينا على املرأة بعضويته، . استفاد من نشاط املرأة يف أعماله اإلدارية

ًت احلاضر، عضوا عامال، أي بعد ثالث ومثانيإذ مل يدخله حىت الوق ن سنة من  ً
؛ ومل تنل عضويته )١٢٠(م٢٠٠١تأسيسه سوى سيدة واحدة، وكان ذلك سنة 

، ))فاتن حمجازي((ن، إحدامها من سورية وهي األستاذة الدكتورة  املراسلة سوى سيدتي
 سنة  وذلك يف))وفاء كامل فايد((وثانيتهما من مصر، وهي األستاذة الدكتورة 

ا يف عضويته . م٢٠٠٢ ّولكن ملا كان الطريق قد شق، فإن املرأة ستجد مكا ُ
العاملة، على نطاق أوسع مما هو عليه اآلن، لتعمل مع بقية األعضاء من الرجال 
ا باستمرار، لتواكب  على محاية اللغة العربية، وتعزيز مكانتها، وإغنائها، واالرتقاء 

  .ملي، والسيما يف ميدان العلوم والتقنيات املعاصرةالتطور احلضاري العلمي العا
جممع ((هذا، والبد من اإلشارة يف آخر املطاف إىل أن احلديث عن 

َّ واملرأة، ملا يكتمل، ألن على هذا ))اللغة العربية بدمشق
ّ

مع(( امع ))ا ، وا
قدمه العربية اللغوية األخرى، أن تبحث عما ميكن للمرأة العربية املتعلمة أن ت

بصفة خاصة لدعم اللغة العربية الفصيحة على لسان األجيال، ال عن طريق 
 -م يف مراحله املختلفة فقط، أو عن طريق اإلعالم بكل وسائله فحسب التعلي

ًوهي قد غدت اليوم عنصرا أساسيا وحمركا فيهما ً  وال عن طريق تدوين -ً
                                                            

لة/ هي األستاذة الدكتورة ليلى صباغ ) [١٢٠(   ].ا
  



٢٨٩  ليلى الصباغ.د  -  مع العلمي العريب بدمشق واملرأةا

 اليومية؛ أي عن طريق ، واحلياة))البيت((املعجمات املتنوعة، وإمنا عن طريق 
 أبنائها وأبناء األمة، بل ومجيع من تكون بصلة مباشرة معهم من ))تعويد((

الرجال والنساء، تعويدهم النطق والتخاطب بلغة عربية فصيحة، وبسيطة، 
ُوسليمة، تنفى منها الكلمات األجنبية، والعامية، الشائعة على األلسن اليوم، 

ا لقادرة،. واملشوهة للغة  وهي امللتصقة مبرحلة النطق األوىل ألبناء األمة، وإ
م كلها، ومبساعدة رجل األسرة وبقية أفرادها، أن تقوم  ّوخالل مراحل حيا

َّوال أقول جديدا إذا أكدت أن اللغة الصحيحة املنطلقة . ًألسنتهم لفظا وهلجة ً
ا، ر ضمان للحفاظ على اللغة العربية ومحايته ًعلى اللسان عفويا، هي أكب

ِّوالسيما إذا مكن هلا بالتعليم اللغوي السليم، واإلعالم امللت زم بفصاحة اللغة  ُ
ا أمنية غالية، قد يراها كثي. العربية وبالغتها رون بعيدة املنال، ومن الصعب  إ

 حيث أريد للقوميات أن تتخلى عن ))عصر العوملة((تنفيذها، والسيما وحنن يف 
ا، وبصفة خاصة إذا ك انت ضعيفة أمام حضارة غربية طاغية، خصوصيا

ْولكن من يسر على الدرب . باقتصادها، وعلمها، وثقافتها، وسالحها ْ َ
َّبتخطيط سليم، وإميان وإخالص، يصل، ولو تعثر مرات ومرات ْ.  


