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  )البحوث والدراسات ( 
  )١(عـامـالمج

  مجمع دمشق وآفاق المستقبل
  واثق شهيدعبد اهللا . د

 الذي حياته احللقة السابقة نشأة جممع دمشق يف العقد األول من تناولت
َّانتهى بصدور أول قانون نظمت به تلك النشأة . ١٩٢٨الدولة عمله يف عام  ٍ

تمع الذي أحاطه ببيئة لقي  سادها اضطراب وضعه يف الدولة، واستقراليت ٍاره يف ا

مع يف ذلك العقد بتنفيذ أهم أغراضه فأزال .  الدعم والتعاون واالحرتامفيها قام ا
 التثقيفية الترتيك يف التعليم والكتابة واإلدارة، وأصدر جملته، ونظم احملاضرات آثار

تمع استمرار الدعم، واتبع يف  ذكيا ًمنهجا عمله َّاألسبوعية اليت ضمنت له يف ا
ًوسليما، وبراعة يف أسلوب معاجلة املشكالت، فأحرز جناحا باهرا  ً ً .  يف سريتهًوفريداً

 املاضي القرنُِوختمت احللقة بتلخيص التغريات الطارئة على قانونه وأنظمته يف 
 من القىًيئة لعرض تطور أنشطته يف هذه احللقة، ومدى ما أحرز من جناح وما 

اية القرن إىل صعاب تراك  قيودمت بعد العقد األول تدرجييا إىل أن استحالت يف 
ّحمكمة ضيقت على أنشطته بشدة ٍ. 

مع إىل حماولة تعديل قانونه أجلأت  فالقت مبادرته وتطويره، تلك الضائقة ا
                                                            

مع ني السابقين هذه الدراسة يف العددمنوالثاين ُنشر القسم األول ) ١( لد ( من جملة ا ا
   .)٧٣٠ - ٧٠٩، ٤٩٩ - ٤٧٥، الصفحات ٨١

  
  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

مع يف مشروعه ما  ًجتاوبا وتشجيعا من الدولة، فوضع ا  لتذليل تلك ارتآهً
  .الصعاب

مع من الصعاب بتطبيق  هتتناول  اجلديد، القانونذه احللقة عرض ما ذلل ا
 حله على مستعصياوما استعاد به من نشاط، وما ال يزال من املشكالت البنيوية 

َوختتتم احللقة باقرتاح بعض األفكار ملتابعة تطوير . القانون  حبيث يصبح القانونُ
ةالت بنيوية أقدر على معاجلة ما يعرتض حتقيق أغراضه من مشك   .مشا

مع، وتابع اللغويون عملهم انقضى ٍّ حمورهم جبد على العقد األول من حياة ا
م . ونشاط  وما العامة،إال أن معظم ما كان حيتاج إليه مجهور الناس يف حيا

مع يف   العقدكانت حتتاج إليه الدواوين واملدارس من األلفاظ كان قد وضعه ا
 كيفيةٍة اجلمهور يف صحة كثري من األلفاظ واملعاين، ويف األول، وأجاب على أسئل

مع بعد سنوات قليلة  ٍالوضع والتعريب، فاخنفضت غزارة ما يوجه منها إىل ا  منٍ
لة، وناقشوا اخليارات . إنشائه  الثقافيةفتوجه اندفاع اللغويني فيه إىل العناية با

 بتنظيمبية، وتثقيف اجلمهور املمكنة وكان أمهها وضع معجم جديد يف اللغة العر
مع هلذه الغاية يف مقره إلقاء  احملاضرات، يف القاعة اليت كان قد خصصها ا

أما مشروع املعجم فيبدو مما كتبه الرئيس كرد علي، أنه طرح من .  العادليةباملدرسة
مع يف عام ّخاصة مع، إذ يقول يف تقريره الثالث عن أعمال ا  الناس على ا
 من الوطنيني أخذوا هذه السنة يريدوننا على بلوغ الكمال أناس وهناك(( ١٩٢٤

معيف أعمال   بتأليف معجم لغوي على مثال للمجمع ومن ذلك مطالبتهم... ا
مع العلمي  ذا العمل النافع الباريزي،ا  ولعلهم نسوا أن املادة غري متوفرة للقيام 

))زمة يف فنون العلم أكثر األمساء اجلديدة الالوضعوالسيما ... 
 املغريب ودافع. )٢(

                                                            
مع العلمي العريب يف دمشق عن سنواته الثالث األخرية، مرجع سابق أعمال ينظر) ٢((  ا

 .٦٥الصفحة 



  
امع  ٥   اهللا واثق شهيدعبد.  د- ا

مععلى لة عن رأي ا  يعود كرد مث. )٣( باملشروعقيامه  رفضيف  صفحات ا
مع العلمي علي  للحديث عن املشروع يف تقريريه الرابع والسادس عن أعمال ا

 أن الرابع التقرير من) ١٤( بعد ثالث سنوات فقط، يف الصفحة فيذكرالعريب 
مع أن ينشئ معجما صغريا يدخل فيه األوضاع عزم يف(( ِا ُ ً ً  

) ٣( الصفحة يفً بعد ثالث سنوات أخرى أيضا فيقول، ويعود )).. احلديثةالعلمية
ّ أمنية أخرى يعبد هلا الطرق املوصلة منذ سنني وهو فللمجمع((من التقرير السادس 

ٍووضع معجم متوسط يضم إليه ما وضعه مجاعته... ٍكتبإحياء (!)  مجاعة  (ٍ
مع  األمنية هذه مث يضم إىل ،))... واملصطلحات العلميةاأللفاظأو غريهم من ) ا

أن )....للمجمع( يتيسـر له وبذلك((ًأمنية أخرى يف نفس التقرير والصفحة فيقول 
ٍيقوم بعد حني بوضع معلمة عربية  ْ ً مستعينا مبن أنبغت البالد ،)) معارفدائرة((َ

مع مل يقدم على وضع معجم على . ))...لباحثنيالعربية من الكاتبني وا ُإال أن ا
مع  ًوعلى الرغم من عزمه أن ينشئ معجما .  الباريزيالعلميغرار ما أقدم عليه ا

ًصغريا أو أن يضع معجما متوسطا،  ً  استبعد هذا املشروع من خطته وكان فإنهً
ّعدة عقود، ما يسوغ  العلمية يف املصطلحاتًمصيبا يف قراره، إذ لن يتوفر له من 

ٍ

 مثل هذا املشروع ميتص معظم تنفيذ إن. له اإلقدام على مثل هذا املشروع الكبري
مع وال يبقي له منها ما ميكنه  ٍ إجناز أعمال حتفظ له تألقه يف منّطاقات ا

تمع، وهو أحوج ما يكون إىل التألق يف تلك   بعضهم فيها  اليت شككاملرحلةا

ٍ وضع معلمة عربية بعد حني -  كما رأينا -  من أمانيه كانو. )٤(جبدوى وجوده ٍ

مع، ممثال برئيسه، كان يفتش عن فكأن. ًمستعينا بالباحثني والكاتبني العرب ً ا
                                                            

لد :  القادر املغريبعبد ينظر) ٣(( مع العلمي العريب بدمشق، ا   .٢٧٧ الصفحة ٥جملة ا
مع العلمي العريب يف دمشق عن سنواته الثالث األخرية، مرجع أعمال ينظر) ٤(( سابق،  ا

   .٧١الصفحة 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

ُمشروعات يتطلب تنفيذها اندفاعه الشديد  ّ ولدته الطاقات املختزنة وما الذيَ
ٍاكتسبه من خربة ومكانة معفاندفع لذلك لغويو . ٍ يدخل من األعضاء يف  ومن ا

ً يف تنفيذ مشروع حماضرات كنا عرضنا ملخصا عما القاه من منه،) ٥(اللغوي القسم ٍ

مع يف العقدين التاليني، . قبلجناح من  ولقد عدنا إليه ألنه جزء من مشروعات ا
ً هاما من طاقاته، وألن اهلدف من إلقاء احملاضرات كان نشر الثقافة ًجزءاواستنفد 

معور،اجلمهبني  ا ستكون متنوعة وخترج عن مقاصد ا .  وهذا يعين أن موضوعا
 يف ثالثة اآلراء  طويل حول هذه احملاضرات، انقسمت فيهجدلومن هنا نشأ 

ا، ألنه من نوع فئة((: اجتاهات مع يف حماضراته على اللغة وآدا  ترى أن يقتصر ا
وإغنائها باملصطلحات ... شهاُ وقد أسس إلحياء اللغة العربية وإنعااألكادمييات،

 وفئة، .. وفئة ثانية ترى أن تتناول احملاضرات أنواع اآلداب والعلوم والفنوناحلديثة،
مع ألنه مركز لألحباث  ... اللغويةثالثة ال ترى أن تكون احملاضرات من وظائف ا

مع كان حباجة ماسة إىل إقامة احملاضرات إلثبات وجوده   حنيوالظاهر أن ا
 حينماّمث خف إحلاح هذه احلاجة . ٍسيسه ولقلة املعاهد والنوادي الثقافية حينئذتأ

وأصبح يف دمشق عدد من املعاهد والنوادي واجلمعيات ... أنشأ جملته
))..الثقافية

لة وتطويرها وإىل تنفيذ . )٦(  مشروعوانصرف اللغويون إىل إدارة ا
 نيسان ١٢ وتوقف يف ١٩٢١ة  نيسان سن١٧احملاضرات التثقيفية الذي بدأ يف 

، وكان كما يستخلص من إحصاء احملاضرات، أقرب ما يكون إىل ١٩٤٦سنة 
كما كان نصيب العلوم فيها ال يتجاوز ١٩٤١و١٩٣٢التوقف ما بني عامي 

                                                            
مع العلمي العريب، مرجع سابق، الصفحة :  القسم اللغوي، الفتيحلتعريف ينظر) ٥(( تاريخ ا

لد ) ٧٢٤( يف الصفحة وحاشية) ١٠( مع٨١من ا   . من جملة ا
  .٧٥و٧٤مرجع سابق الصفحتان : الفتيح ينظر) ٦((
  



  
امع  ٧   اهللا واثق شهيدعبد.  د- ا

  .)٧(مخسة باملئة
مع راتباكاد معإدارة جملة : ً يصبح عمل اللغويني يف ا  والكتابة فيها، ا

 احملاضرات التثقيفية، يفّوقد زين له النجاح الذي أحرزه .  التثقيفيةوإلقاء احملاضرات
تمع، والقيام مبهام ذلك   اليت هي مهام وزارة الدوراستكمال دوره الثقايف يف ا

 إضافة إىل دار اآلثار، الثقافية،ّالثقافة يف أيامنا هذه، فوسع دوره ليشمل املراكز 
 سعى إلنشاء غرف للقراءة إذري الوطنية، ومصلحة املكتبات العامة وحفظ األضاب

 يف سفح ّالربانية ّاألشرفية يثٍونواد للمحاضرات يف حي امليدان ويف دار احلد

 ُّكلل كرد علي يف خطط الشام أن سعيه للحصول على الدار ويذكر. )٨(قاسيون
مع العلمي العريب من األوقاف ليجعل فيها بعد أخذها((بالنجاح، و ّ يرمها أن ا

ّزانة كتب خيتلف إليها أهل تلك احمللةخ ٍ((
ٍلقد كان كرد علي يسعى بعزمية . )٩(

ومما ال شك فيه أن هذه املهام .  املراكز الثقافية اليومبوظيفةًوإصرار للقيام أيضا 
ًامتصت قدرا كبريا  ً مع املختزنة، وأن ما ينشره األعضاءمنّ  يف اللغويون  طاقات ا

لة ًإىل وحدة اهلدف اليت تتجسد عادة يف مشروع يسعى ً كان مشتتا يفتقد ا
مع   . على مدارج النجاحدرجات به لريقى تنفيذه إىل ا

مع إن  يف خدمة ًجناحا هذه األسباب كانت من أهم ما حال دون حتقيق ا
 من الرغموعلى . أغراضه األساسية يف اللغة يضاهي ما حققه منها يف العقد األول

مع  الثقافة فوزارة وقيام وزارة الرتبية ١٩٤٦ التثقيفية يف ربيع عام توقف حماضرات ا

                                                            
مع العلمي العريب، مرجع : الفتيح ينظر) ٧((   .٧٣- ٤٠سابق، الصفحات تاريخ ا
مع، الصفحة :  كرد عليحممد ينظر) ٨((  من الثالث والصفحتان ٦٢تقريران عن أعمال ا

  .السادس من ٩و٨
، اجلزء السادس، ١٩٢٥خطط الشام، املطبعة احلديثة، دمشق، :  كرد عليحممد ينظر،) ٩((

  .٧٣الصفحة 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

مع، فإن التطورات  ا ا  االقتصاديةجبميع املهام الثقافية اليت كان يقوم 
مع اليت واالجتماعية والثقافية ا، ألـمت با  ًأيضا،ّ مرت بالقطر وألقت عليه بتبعا

ه، وانضافت نتائجها إىل تلك فضعضعت اتساقه مع البيئة اليت كانت حتيط ب
 اليت وإن مل حتل مبجموعها بينه وبني إحراز املزيد من التقدم، فقد األسباب،

وإن يف متابعة .  وبني النجاح الذي حققه يف العقد األول من حياتهبينهحالت 
ً على حمور تعريب التعليم العايل العلمي جناحا مرموقا يف العلمينيإحراز األعضاء  ً

 امتدت حىت أواخر اخلمسينيات، ما حفظ للمجمع حىت املاضي القرن ٍعقود من
ًذلك احلني مقاما رفيعا يف  تمعات العربية عامة، وهذا ما سنتناوله سوريةً  ويف ا

  .باختصار فيما يلي
معمع ِّ املعهد الطيب العريب يدرس الطب باللغة العربيةشرع  ،)١٠( نشوء ا

ه، إجياد املصطلحات املناسبة لأللفاظ الطبية يف  على أعضاء هيئة التدريس فيفكان
 العلمي العريب، فإن مل جيدوا فيه بغيتهم كان عليهم وضع املصطلح الرتاث
م اجتازوا أصعب مرحلة يف تعريب التعليم العايل بنجاح وقد. املناسب  رأينا أ

ا لقد رنو.  الذي حققه أسالفهم يف عهد حممد علي يف مصربالنجاحّفريد، يذكر 
 أو أواخر عقد العشرينيات إىل صنع معاجم خمتصة وأعدوا األولمنذ أواخر العقد 

.  يف أواخره وإن مل يكن مكتمل األسباب والصورةبعضهاّلذلك العدة، بل ظهر 
ٍ يف سنوات الحقة، دفع منجزيها وتنقيحهاٍإن تكامل مصطلحات اختصاص ما 

من املصطلحات اليت مل ترد بعد  االختصاصللتفكري باستيفاء ما حتتاج إليه مادة 
 إىل صنع معجم خمتص للطموحًمعهم يف دروسهم، كما دفع من مث كال منهم 

                                                            
ّلطب بدمشق كانت تدرس باللغة  مرشد خاطر أن بعض املواد يف مدرسة االدكتور ذكر) ١٠((

نشأة املعهد : ، ينظر مرشد خاطر)١٩٠٩وقد وقع يف عام ( االنقالب الرتكي بعدالعربية 
لد العريبالطيب    .٩، الصفحة ١ بدمشق، جملة املعهد الطيب، ا



  
امع  ٩   اهللا واثق شهيدعبد.  د- ا

 إليه، مبلغ النجاح الذي الطموح على وشجعهم. مبصطلحات املادة اليت يدرسها
 أو الزمن ً ملل عقدا منوالأحرزوه بالبحث اجلاد الطويل الذي استمر دون كالل 

فكان .  مهمة التعريببقدسية كان حيدوهم إليه اإلميان بعضه أو أكثر، والذي
مع يف تعاونه مع املعهد الطيب   يف التمكني لتعريب العريبذلك باكورة جناح ا

مع معجمات خمتصة يف عقد . التعليم العايل  من القرن الثالثينياتوظهر يف ا
 الطيبهد  املعيف املاضي، وأصبح وضع معجم خمتص مطمح أعضاء هيئة التدريس

مع،   مرحلةالعريب منذ ذلك العقد، كما أصبح ذلك بداية املرحلة الثالثة يف حياة ا
ًوهي مرحلة طويلة مقارنة باملرحلتني السابقتني، . املختصة صنع املعجمات  إذٌ

 بنشر ١٩٧٠امتدت حىت أواخر الستينيات من القرن املاضي، واختتمت يف عام 
 ميشيل خوري األستاذ الدكتور للمجمعي )) تعويض األسنانمصطلحات((معجم 

 نضج منهجية التعريب يف كان  املرحلة غىن هذه أن إال. يف كلية طب األسنان
فقد أسس األمري .  لدى بعض أقطاب التعريب يف جممع دمشقاملصطلحووضع 

ال يف مصطفى الشهايب ببحوثه  مدرسة احتلت -   كما أشرنا من قبل-  هذا ا
ًمنـزلة رفيعة يف  املصطلحات(( العريب، وعاجل يف كتابه الوطن األوساط العلمية يف ً

 مشكالت ١٩٥٦ نشره يف عام الذي )) يف اللغة العربية يف القدمي واحلديثالعلمية
 ما ميت يف اللغة العربية ومعظم... النحت واالشتقاق، وكتابة احلروف األعجمية

ٍ أهم إجناز حققه درستهمٍبصلة إىل مشكالت املصطلح العلمي العريب، وكانت 
اية القرن العشرين  مالمح مدرسة وظهرت. جممع دمشق يف املرحلة الثالثة وحىت 

 األوزانأخرى يف أعمال صالح الدين الكواكيب الذي أوىل فيها النحت ودراسة 
مع من هيئة التدريس يف املعهد أما. )١١(عناية خاصة  مرشد خاطر أقدم أعضاء ا

                                                            
تطور املصطلح العلمي العريب، مرجع سابق، الصفحتان :  اهللا واثق شهيدعبد ينظر) ١١((

  .٤٥١و٤٥٠



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٠  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

ا حركة تعريب التعليم الطيب طوال حياة جملةأسس الطيب العريب، فقد   املعهد وقاد 
لة قرابة ربع قرن ٍّ يف أثناء هذه املرحلة أول عمل علمي تعاوين  وقام. ا مع يفٍ  ا

 على احملور أجنزلصنع معجم خمتص، وهو العمل العلمي التعاوين الوحيد الذي 
مع، قام به جممعيون من أعضاء هي  الطب ئة التدريس يف كليةالعلمي يف ا

مرشد خاطر وأمحد محدي اخلياط وحممد صالح الدين  هم،) الثالثةبفروعها (
 على نقل معجم كلريفيل املتعدد اللغات إىل اللغة العربية، فاتفقوا ،)١٢(الكواكيب

وشغلت . ١٩٥٦ املعجم يف مطبعة اجلامعة السورية سنة هلذاوطبع النص العريب 
معي الدكتور حسين سبح ربعالكبريلمي دراسة هذا العمل الع  من الزمن، ٍقرن َّ ا

ًونشر تعليقا عليه سلسلة من املقاالت مع يف ً  بني سنيت ما جملة ا
ٍّ الدراسة آخر عمل علمي قيم على حمور هذه وتكاد تكون. ١٩٨٣و١٩٥٩

وملا كان هذا العمل .  يف جممع دمشق يف القرن العشرينالعايلتعريب التعليم 
ً من املرحلة الثالثة أمكن عده جزءا منها، إذ البد أن األخريعلمي قد بدأ يف الربع ال ّ

 وآليات تنفيذه قد وضعت مجيعها يف عقد الستينيات أو وهدفهيكون منهج العمل 
ّ إجناز أعمال جممعية قيمة على هذا احملور قد توقف أو إنلذلك ميكن القول . قبيله

اية املرحلة  ً تقريبا، أو يف أواخر الربع الثالث من ١٩٧٠ يف عام ةالثالثكاد منذ 
  .القرن املاضي

 الثالث يكاد مراحله التقدم الذي أحرزه تعريب التعليم العايل العلمي يف إن
مع العاملني واملراسلني من اهليئة   يف املعهد التدريسيةيكون من صنع أعضاء ا

 فيه، فضل العلمينيهايب من ويبقى للمجمع، ولألمري مصطفى الش. الطيب العريب
                                                            

 تطور - ١: عبد اهللا واثق شهيد:  املصطلح العلمي يف جممع دمشق ينظرتطور يف) ١٢((
لد العلمياملصطلح   جتربة - ٢، و ٤٦٢- ٤٤٥، الصفحات ٧٧ العريب، مرجع سابق ا

لد يفسورية الرائدة  ، ٤٩٠- ٤٦٧ الصفحات ٧٩ تعريب العلوم يف التعليم العايل، ا
لد    .٢٧٤- ٢٥٧ الصفحات ٨٠وا



  
امع  ١١   اهللا واثق شهيدعبد.  د- ا

 على أساليب معانيها،ّكبري يف إضفاء حماسن اللغة العربية، جملوة مبرونتها وغزارة 
  .التعريب ومنهجياته اليت نشأت وتطورت معه

 الكليات إىل العايل أثناء هذه املرحلة الطويلة امتد نشاط تعريب التعليم يف
معي افنشرَُاحملدثة بـعيد االستقالل،  لدكتور مجيل صليبا مصطلحات الفلسفة  ا

 من ًبدءا )) الفلسفيةاالصطالحات(( بعنوان العربيةيف جملدات جملة جممع اللغة 
لد    ).١٩٥٦عام  (٣١ا

ٍ للتعريب مل يصحب االستقالل على وجه ميكن مجاهرييا ))ًنفريا(( أن ويالحظ

 األوىلوقيام الدولة العربية  يف أعقاب خروج العثمانيني للتعريب ))بالنفري((ّأن يذكر 
 يف مجيع مراحله العربية باللغة التعليم فقد استقر. النهضة العربية احلديثةعصر يف

ويبدو من تقارير . ًمثرياً اضطرابا الفرنسي بسرعة، ومل يضطرب يف أثناء االحتالل
 التعليم العايل تعريبٍشخصيات فرنسية قيادية يف تلك املرحلة، أن التشجيع على 
 ،)١٣( كاتروالكولونيلكان خيدم املصاحل الفرنسية، فقد جاء يف رسالة وجهها 

، إىل اجلنرال ١٩٢١شباط سنة ١٢ املفوض السامي يف دمشق بتاريخ مندوب
 اليت يعانيها املعهد الطيب العريب يف دمشق ويقرتح الصعوباتغورو يشرح فيها 

ًية يف دمشق إرضاء ٍ وإنشاء جامعة عربواحلقوق، الطباحملافظة على معهدي 
اورة وخلدمة املصاحل يفللرأي العام الوطين واإلسالمي   سورية ويف األقطار ا

 له يف دار احلكومة يف دمشق يف أيلول خطابوكرر كاترو هذا التوجه يف . الفرنسية
 أن سياسة فرنسا يف التعليم العايل يف سوريا مل تتغري، ويظهر. )١٤(من السنة نفسها

                                                            
  .٧٢، الصفحة ٢٠٠٤تاريخ اجلامعة السورية، مكتبة نوبل، دمشق :  رافقالكرمي عبد) ١٣((
مع جملة) ١٤(( لد األول، الصفحة ا ، وتقرير الرئيس كرد علي عن ٢٧٨ العلمي العريب بدمشق، ا

مع العلمي العريب عن سنواته الثالث األخرية أعمال   .٢٥الصفحة ) ٢٣،٢٤- ١٩٢٢( ا
  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٢  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

 املعارف العام يف املفوضية العليا بعد عقد من الزمن فأكد مدير) ١٥(إذ عاد بونور
، استمرار ١٩٣١ اليت ألقاها يف حفل افتتاح السنة اجلامعية سنة كلمتهمبحتوى 

 املؤشرات اليت تفسر بعض ،)١٦( أوردنا يف دراسة سابقةكنا ولقد. تلك السياسة
 أنه خيدم مصاحلها، ّوتبنيرية موقف فرنسا اإلجيايب من تعريب التعليم العايل يف سو

اورة األقطار يفيف تنافس مع الربيطانيني الذين اختذوا اللغة اإلنكليزية   العربية ا
  .العايلًاحمليطة بسورية ولبنان لغة للتدريس يف التعليم 

 فرنسا اليت شجعت وسياسة استقرار التعليم باللغة العربية يف مجيع مراحله، إن
مع على تعريب التعليم  ٍ العايل ببيئة والتعليمالعايل، كانا من أهم أسباب إحاطة ا

 -  باستنفارها َاهلممّتدعو إىل إشاعة االطمئنان على مسرية التعريب، وال تستحث 
ٍ للقيام بقفزة أو طفرة فيه، كتلك اليت جاءت مع - ًخوفا عليه   من السيطرة التحررٍ

هلذه . ًطويالًطات العثمانية زمنا العثمانية وسياسة الترتيك اليت اتبعتها السل
 عهد مطلعٍاألسباب، وألسباب أخرى أقل أمهية مل يشهد تعريب التعليم العايل يف 

ّاالستقالل طفرة أو قفزة ميكن أن تذكر بالطفرة األوىل، اليت أجنزها  ً معً  يف العقد ا
  .األول من حياته

 حديثة معجمات  أن حاجة التعليم والثقافة والتجارة والصناعة إىلإال
تستوعب ألفاظ احلضارة، اشتدت بعد االستقالل، فظهر منها يف األسواق 

امعقواميس وبقيت جهود جممعنا . ً إنكليزية عربية، وفرنسية عربية بعيدا عن ا
ً صنع املعاجم املختصة، ولكنها اقتصرت فيها أيضا على العلوم اليت إىلموجهة 

ًكانت ممثلة  مع معاجم خمتصة يف فروع الطب ٍ ولو بعضو واحدفيهَّ ، فولدت يف ا

                                                            
لد الثامن  الاملعهد جملة) ١٥((   .٥٠- ٤٥، الصفحات )١٩٣١(طيب العريب، ا
لد :  واثق شهيداهللا عبد) ١٦((  ،٧٩جتربة سورية الرائدة يف تعريب العلوم، مرجع سابق، ا

  .٤٨٩- ٤٨٧الصفحات 



  
امع  ١٣   اهللا واثق شهيدعبد.  د- ا

املعجم ( توالدها يف اخلمسينيات إىل العلوم اإلنسانية وامتدوالصيدلة والزراعة، 
إال أن فروع العلوم األخرى بقيت بعيدة ).  مجيل صليباالدكتورالفلسفي للمجمعي 

مع، عن مع مهندس، يف غري الزراعة، إال يف أواخر يدخل ومل ا املرحلة الثالثة،  ا
مع يف عام املهندسإذ انتخب  ، مث ١٩٦٨ً وجيه السمان ومسي عضوا يف ا

 كنا أشرنا وقد ،١٩٧٠ً عضوا فيه يف عام ومسي قدورة الرزاق انتخب املهندس عبد
مع وعلى التعريبإىل) ١٧(يف دراسة سابقة   . اآلثار السيئة هلذا التقصري على ا
 فروع العلوم والتقانة يفًل إىل املعاجم املختصة أيضا  احلاجة بعد االستقالواشتدت

مع ١٩٥٩والتقنية، فطلبت وزارة الدفاع يف عام   لوضع ٍ العون يف مشروعتقدمي من ا
ًمعجم عسكري فرنسي عريب، وألفت جلنة من بعض  ّ ٍّ ٍّ ٍّ  وأسندت رئاستها إىل ِّفنييها،ٍ
ً عضوا فيها، وكالمها تنوخيالاألمري مصطفى الشهايب، وجعلت األستاذ عز الدين 

مع، وتلك كانت بداية خروج صناعة املعجمات  معاملختصةعضو يف ا مث .  من ا
معيـني ًمستعينة )) الكهربائي اإللكرتويناملعجم((ًعادت وزارة الدفاع مرة أخرى لوضع  ْبا َّ 

جممع  عضواألستاذ سعيد األفغاين عضو جممع القاهرة والدكتور عبد الرزاق قدورة 
وهكذا خرجت صناعة املعجمات . ١٩٧٥دمشق، ونشرت هذا املعجم يف عام 

مع تدرجييا وعلى الوجه الذي كنا بيناه يف دراسة سابقة أشرنا إليها قبل مناملختصة  ٍ ا ٍ ّ ّ
ذه املشروعات واالحتفاظ بصناعة املعجمات لقد. )١٨(قليل مع القيام   كان بوسع ا

ِّا مما جيمع يف صناعتها من اخلربات لتحسني وإجادة ً مستفيدحوزتهاملختصة يف  ُ
 اليت اكتسبها بعض العاملني يف اجلهات األخرى اليت أجنزت اخلرباتأما . تطويرها

ًمعجمات خمتصة،   مع جممعيني أو مع غريهم فمصريها النسيان والضياع، إذ مل بالتعاونٍ

                                                            
لد :  اهللا واثق شهيدعبد ينظر) ١٧((  ٧٧تطور املصطلح العلمي العريب، جملة جممع دمشق، ا

  .٤٥٧- ٤٥٦الصفحتان ) ٢٠٠٢سنة (
  .٤٦١- ٤٥٨الصفحات . السابق املرجع) ١٨((



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٤  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

مع املبادرة إىل لقد كان بإمكا.  تلك اخلربات وحفظهامجعيكن من مهامهم  ن ا
ً املختصة، مستعينا بتوزيع اختصاصات أعضائه وباخلرباء املعجماتصناعة خمتلف أنواع 

ً والتقنية، وتكوين خربة مثينة ونادرة ذخرا له وللعربيةوالتقانةيف خمتلف فروع العلم  ٍ ٍ ٍ.  
مع، من انتهاء املرحلة الثالثة خرجت صناعة املعجمات املختصة مع  ا
 املختصة أو يف نقلها إىل العربية املعجمات  بعض أعضائه يف وضع بعضوشارك

ووضع بعض أعضاء هيئة التدريس يف .  يف هذه األعمالاللغويةأو يف املشورة 
 معاجم خمتصة مبنأى عن ١٩٨٥ يف عام واآلداب ١٩٨٣كلييت العلوم يف عام 

مع، كمعجم الرياضيات املعاصرة  ق دعبول وإهلام لألساتذة صالح أمحد وموف(ا
، وتولت االحتادات العلمية )عاقللألستاذ فاخر (ومعجم علم النفس ) محصي
  . ودور النشر اخلاصة هذه املهمةالتعريب تنسيق ومكتب والنقابية
 خيدم كبرية مشروعات  يكن للمجمع يف الربع األخري من القرن املاضيمل

َتنفيذها بعض أغراضه األساسية، كوضع املصطلحات الع  أولمية يف التعليم العايل، ُ
توحيد ما تستعمله جامعاتنا منها، أو وضع معجمات للمعاين يستوحى تصنيفها 

مع إىل املعجمات املختصة يف العلوم، ختصص فيها فصول لكل حاجاتمن  ٍّ ا
 أو العربية، اللغة ُّ، أو كتيسري تعليم وتعلم... واللون واحلركةوالصوتمن احلرارة 

معتوحيد قواعد  وقد . ُاإلمالء، أو غري ذلك مما تستقرأ أمهيته من بني أغراض ا
مع َ بعض األمل يف إصالح توجهأحيا  األخري العقد ُ يف مسريته، اعتماده يفا
ُ القرن املاضي إقامة ندوات يف هذا املنحى، خصصت كلمن  أحد ملعاجلة منها ٍ

 واللغةلغة العربية واإلعالم، ال: فكان منها. املوضوعات املتصلة بأغراضه األساسية
 تكونإال أن أهداف ندوات يف مثل هذه املوضوعات األساسية ... العربية والتعليم

ا يف أشهر  ّبعيدة املنال، ال يتحقق الوصول إليها بندوة وحيدة تعد دراسا َ ٍ  أو قليلةٍ
 يفًإن مثل هذه املوضوعات، ال يتحقق الوصول إىل أهدافها غالبا إال . أسابيع



  
امع  ١٥   اهللا واثق شهيدعبد.  د- ا

ِّجمموعة من الندوات تتدرج أهدافها املرحلية مقرتبة باطراد من اهلدف األساسي 
مع كان بعيدا عن اعتماد التخطيط واخلطط باملعىن املذكور، .  املستهدفالبعيد ًوا

مع .  الربع األخري من القرن املاضييفًخاصة  ٍوإن وردت كلمة خطة يف تقارير ا

ٍثر من تعبري عن جمموعة األماين اليت متنت اللجان  ورودها مل يكن أكفإنالسنوية 
ٍ مقبل دون النظر غالبا يف عالقتها مبثيلتها يف عام سابق، أو يف ٍعاماعتمادها يف  ً ٍ

ًلذلك أيضا كانت التوصيات اليت تقر .  البشرية واملالية لتنفيذهاالطاقاتمدى توفر 
مع،  حبيسة األوراق اليت سجلت عليها، أو حمتبقىٍيف ندوة  فوظة يف مطبوعات ا

مع  مث رأى ضرورة . ٍ ينهي مهمته يف كل ندوة بوضع التوصياتكانذلك ألن ا
ّ أصحاب القرار وصانعيه يف الوزارات املعنية، إال أن لدىالسعي ملتابعة تنفيذها 

وتلك كانت نتائج منتظرة ألن جناح أي ندوة أو . لآلمالنتائج مسعاه كانت خميبة 
اِّنفذتإذا ما وضعت أو ٍخطة مستبعد  والبد من التعاون . ٍ مبعزل عن املعنيني 

 الندوة، وتشجيعهم على املشاركة فيها بدراسات ّتوجهمع أولئك املعنيني يف حتديد 
ا، فإن مل يكن فبما  ّيعدو ً فيها من مناقشات، ويف اقرتاح ما يرونه مفيدا من يدورِ

ٍوإن إعداد دراسات وحبوث، ملا . فيذها يصعب تنالالتوصيات القليلة العدد اليت  ٍ

ٍ حيتاج إىل وقت كاف يصبح معه اإلعالن الندوات،يراد له النجاح من مثل هذه  ٍ

َّ انعقادها ضروريا، ويستحسن أن يكلف موعدٍعن الندوة قبل سنة أو أكثر من 
ُ الندوة، أو أن يعلن عن ختصيص موضوعبعض الباحثني تقدمي البحوث اهلامة يف 

مع التشجيعية ألحسن البحوث املقدمة جوائ مع اليت . فيهاز ا أما ندوات ا
ا مل تستوف   من الشروط املذكورة، ومل أياأقامها يف العقد األخري من القرن، فإ

ٍتكن بينها روابط توحي بتوجه ثابت ملتابعة  ٍ ا معاجلةُّ  بعض قضايا اللغة كما حدد
مع، ووفق منهج مدروس و ُرؤية رمست ٍأغراض ا لقد . الكربى على األقلخطوطهاٍ

مع يف أواخر القرن املاضي إذا من   اليت هلا أهداف املشروعاتًخلت أعمال ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٦  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

 العربية، إىل ))كلريفيل((حمددة، كمشروع إزالة آثار الترتيك ومشروع نقل معجم 
 احملاضرات التثقيفية فال مشروعأما . وخلت من مشروعات املعجمات املختصة

 ينتهي املشروع حمددخل ضمن مفهوم املشروعات املذكورة إذ ليس له هدف يد
مع وليس من مشروعاته اليت هلا   حمدد هدفبالوصول إليه، فهو من أنشطة ا

دف حدد من ١٩٤٦ُّاألغراض واملدة الزمنية، وتوقفه يف عام  . قبلُ ال عالقة له 
ذا املعىن لة يف وضعها احلايل مشروعا   مشروع، إال أن باإلمكان صنع ًوليست ا

ِّبعيد األمد حتدد أهدافه املرحلية خطة بعيدة األمد تصور مراحل تطوير  ٌ َ لةِّ ً حمتوى ا
ًوتوجها وإخراجا وتوزيعا مع من املشروعات يبقي إنتاجه . ًً  يصعب ًشتاتاُّوخلو ا

  .ويندر استخالص أعمال مميزة منه
مع احمليطة تصادية والثقافية تطورت البيئة االجتماعية واالقلقد  ًكبرياً تطورا با

مع األوىل وأواخر القرن   . ما بني أيام ا
 يف االرتفاع املعيشة مطالب َّتدرجت البيئة االجتماعية االقتصادية، فقد أما

ًباطراد، وازدادت قسوة وإرهاقا للناس ً  كانت تسود القناعةوعلى الرغم من أن . ِّ
مع، وأن املثقفني كانوا البيئة االجتماعية إبا  ألداء ما يكلفهم يتطوعونن إنشاء ا

مع عمله، فإن األعضاء العاملني   كرد علي، أعضاء يذكركانوا كما ) املوظفني(ا
يصرحون بأين إذا مل ) كانوا(و((يف جملس املعارف الذي انقلب إىل جممع علمي 

لس املعارف(أقبل بالبقاء   من اخلدمة فأكون السبب تصرفهمفاحلكومة ) ًرئيسا 
))يف قطع أرزاقهم وهم أرباب عيال

معيني كانت صعبة قاسية منذ . )١٩ ( ًفمعيشة ا
مع يف وازدادتتلك األيام  ً قسوة وزادت مطالبها إرهاقا للناس، وتغري قانون ا ً

 مرات، وصحب التغريات حماوالت لتحسني املكافآت املالية عدةالقرن املاضي 

                                                            
، اجلزء األول، ١٩٤٨املذكرات، مطبعة الرتقي بدمشق، سنة :  كرد عليحممد ينظر) ١٩((

مع     .٢٧٧ الصفحة العلمي،ا



  
امع  ١٧   اهللا واثق شهيدعبد.  د- ا

مع مع البيئة االجتماعية إالواألعمال، على الدراسات   أن اتساق وضع ا
 مع املستجد من القوانني، حىت أضحت ًاضطرابااالقتصادية احمليطة به كان يزداد 

ً القرن غريبة عما كان يسود البيئة أواخرالنظم اإلدارية واملالية للمجمع يف 
اء يف الربع األخري  عن أحد األعضُيروى. االقتصادية االجتماعية من تلك النظم

لسإن تعويض حضور جلسات : من القرن املاضي قوله  كان ميكنين من ا
مع إىل املنزل فعلي  !  أتدبر أمرهاأنّالذهاب حلضور اجللسة، أما العودة من ا
ٍوتقع املكافأة على العمل العلمي يف منـزلة مالية كمنـزلة حضور  فهل . اجللساتٍ

 يف تنظيم يشاركَّ املعيشة املطردة االرتفاع طاقاته أن ُبإمكان من استنفدت مطالب
 أعضاءّمشروع رئيسي أو يف تنفيذه؟ الشك أن مطالب املعيشة مل ترهق مجيع 

مع دفعة واحدة، الختالف أوضاعهم املادية، ولكن نسبة من أرهقته منهم  ًا ً
خري من ً ترتفع مع تقدم الزمن، حىت مشلتهم مجيعا أو كادت يف الربع األأخذت
  .القرن

 مسرية على هذه البيئة، اليت تدعو من جهة إىل إشاعة الطمأنينة يف
ٍ جهة منًالتعريب، وال تستنفر اهلمم خوفا عليه، واليت أرهقت فيها مطالب املعيشة 

مع أعماال تضاهي ما أجنزه منها  مع، ال ينتظر أن ينجز ا ًأخرى أعضاء ا  يفُ
ّ يفكر يف اعتماد مشروعات أساسية كتلك اليت مر العقد األول من حياته، وال أن

  .ذكرها
ً البيئة الثقافية فقد تطورت أيضا تطورا كبريا، أما ً  عقد األربعينيات زاد فمنذً

اعدد النوادي واجلمعيات الثقافية، وانتزعت جامعة دمشق   اجلديدة يف بكليا
مع يف تنظيم احملاضرات التثقيفية،   برنامج تلك فتوقفأواخر هذا العقد دور ا

مع يف حملٍمث حلت بعد عقد وبعض العقد من الزمن وزارة الثقافة . احملاضرات  ا
ُ كلها، فأسست املراكز الثقافية، مث أنشئت الثقافية تنفيذ طموحاته  مهمتها هيئةِّ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٨  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

ٍمعلمة(ٍوضع موسوعة  مع، وأحلقت ) َ  برئاسةٍعربية كان إنشاؤها حلم مؤسس ا
  ....ا عن أمهية املشروع يف الدولةًاجلمهورية تعبري

 جند يف نعد فلم يتقهقر، ً هذه البيئة تراجع التعليم أيضا، وهو ال يزالويف
 يف كان ينشر، الذي  هاشم،خمتار أواخر القرن، يف كلية الطب، أمثال الطالب

 صفحات جملة املعهد الطيب العريب، ما يضع من على ،)٢٠(١٩٣٥عام 
ُ نشر من مصطلحات جممع فؤاد مايراه يف بعض ٍمصطلحات يف الطب، وما 

 أيامنا يف ً معتمدةوضعها، وال تزال بعض املصطلحات اليت )جممع القاهرة(األول 
 وضعومل نعد جند فيها من الطالب أمثال عبد السالم العجيلي الذي . هذه

  .مقاماته وهو طالب يف الكلية
مع يف عام أسس  من واألربعنيلثة  وهو يف الثا١٩١٩ حممد كرد علي ا

ّالعمر وكان معه، عضوا فيه ويف مثل سنه، عبد القادر املبارك وفارس  أما . اخلوريً
 من الثالثني جتاوز عز الدين علم الدين التنوخي، وهو من املؤسسني، فلم يكن قد
 ًأيضا ّويف مثل سنه. ٍالعمر، وكان أزهريا خترج يف الزراعة من مدرسة عليا يف فرنسا

معً عضوا يف خاطر دكان مرش مع يف عقد العشرينيات .  إبان تأسيسها وظل ا
جة البيطار يف التاسعة والعشرين كانُيرفد بأعضاء يف مقتبل العمر،   منهم الشيخ 

ً الشهايب يف الثالثة والثالثني، وكانوا مجيعا مصطفىوخليل مردم يف الثالثني واألمري 
مع مع ذا الرقم  قاأنإال . من ذوي الشأن يف ا س الصادر يف عام .آ/٦٠نون ا

مع، ًحداّ جعل سن اخلامسة والثالثني ١٩٤٣  أدىن لسن املرشح لعضوية ا
ذا الشرط قبل صدور القانون،   ال جند بني األعضاء الذين إذولعلهم أخذوا 

 عام يف  الصادر١٣٥القرار ذو الرقم (انتخبوا بعد صدور أول قانون للمجمع 

                                                            
لد العاشر :  هاشمخمتار ينظر) ٢٠(( مصطلحات علمية، جملة املعهد الطيب العريب، ا

  .٣٧٦ الصفحة) ١٩٣٥(



  
امع  ١٩   اهللا واثق شهيدعبد.  د- ا

ً عضوا عامال دون اخلامسة والثالثنيانتخابه كان لدىمن ) ١٩٢٨ ونالحظ أن . ً
 عمر العضو العامل عند انتخابه قد ارتفع بعد سنة مخس وثالثني وتسعمئة متوسط
 الثامنة واألربعني مث راوح ما بينها وبني السادسة واألربعني حىت منتصف إىلوألف 

 مث أخذ يرتفع بشدة ودون ،)١ينظر الشكل رقم ( املاضي القرن  منالستينيات
لذلك كان متوسط عمر العضو العامل .  هذه السبعنيأيامناتوقف حىت قارب يف 

مع يف ارتفاع مستمر  مع، وقد جاوز ٍوشديدٍيف ا  يف بعض الفرتات من عمر ا
  )٢ينظر الشكل رقم ! (هذهًاخلامسة والسبعني أيضا يف أيامنا 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٠  )١(اجلزء ) ٨٢( ا



  
امع  ٢١   اهللا واثق شهيدعبد.  د- ا

 هذا االرتفاع أسبابدة خمتلفة أمهها، ما هي  علينا هذا الواقع أسئلة عدييطرح
مع على القيام    مبهامه؟وما هي انعكاساته أو ارتداده على مقدرة ا

ً اتساعا رقعتهَ أسبابه فأمهها اخنفاض مستوى التعليم الذي رافق اتساع أما
وأهم مظاهر اخنفاض مستواه، اخنفاض . ُتضاءل أمامه ما خصص له من طاقات

والثقافة شديدة االرتباط باللغة، فاللغة حامل . هرة املتعلمني ثقافة مجمستوى
ّ توسع آفاقها وتزين حمتواها وتبدع متيزها وتصور هويتهاالثقافة، ِّ  اللغويةوإن التنمية . ِّ

ُّوالرتقية الثقافية مها يف تفاعل مستمر، تقدم كل منهما سبب يف تقدم   األخرى،َ
هذا يعين أن اخنفاض مستوى التعليم و. وتعثر أي منهما يسبب تراجع األخرى

ٌ اخنفاض يف مستوى التنمية اللغوية وختلف يف املعرفة اللغويةيرافقه  كلهورافق ذلك . ٌ
ُفانصرفوا إىل تأمينها، فأمهلت . َإرهاق متطلبات املعيشة الناس ومنهم املتعلمون

 غري كان ارتقاء لذلك.  الثقافية، وختلفت املعرفة اللغوية لدى مجهرة املتعلمنيالرتقية
 علىٍاللغويني من مجهرة املتعلمني، إىل مستوى مقبول يف اللغة العربية يتطلب مثابرة 

ٍاإلعداد زمنا طويال يزداد طوال باطراد مع اخنفاض مستوى التعليم ِّ ً ً  من هموهؤالء . ً
الذين توجههم طبيعة العمل الذي ميارسونه وطلب النجاح فيه إىل العناية 

إال أننا جند بني اللغويني من استحوذت عليه . صبح بعضهم لغويا يبلغتهم،وقد
م العربيةاللغة  ً مذ كان يافعا، وأولئك هم الذين أشرنا إليهم من قبل، تتجاذ

 فيقضون سنوات العطاء من عمرهم خارج الوطن، وال يعود إليه العربيةاجلامعات 
  . مشارف السبعينيات من العمرعلىُُّجلهم إال وهم 

 انتخابه على عند انعكاسات استمرار ارتفاع متوسط عمر العضو العامل ماوأ
مع، فهي تراجع تلك القدرات بسبب تراجع قدرات الناس كلما   تقدمواقدرات ا

  .يف العمر إىل ما بعد األربعينيات أو اخلمسينيات منه على أبعد تقدير
مع،كان  نظمه ومجود ً استمرار ارتفاع متوسط عمر املنتخب عضوا يف ا

 القرناإلدارية وختلفها، أهم املشكالت اليت واجهها وتصدى ملعاجلتها يف أواخر 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٢  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

مع، قانونه . العشرين كانت احملاولة األوىل ملعاجلة الوضع املتأزم تطوير نظم ا
وبدئ بتطوير القانون، وصيغت املقرتحات يف .  الداخلية ونظامه الداخليوالئحته
مع من عشرين إىل مخسة وعشرين عضوا  ارتفع ٍجديد،ٍقانون  ًفيه عدد أعضاء ا

ٍ

ٌوجعل فيه للمجمع مؤمتر سنوي .  العلوم املتزايدة املختلفة فيهفروعلتحسني متثيل  ٌ ُ
 مضت من األعمال، ٍسنة قام به يف ما ))ٍّ سنويٍتقرير(( يفيستعرض فيه، 

التقرير واخلطة يف ُ سيقوم به يف العام املقبل، ويناقش ما )) العلميةخطته((ويف
ًوأحدث القانون هيئة فنية . ّ فيها إىل آراء العلماء املدعوينُيستمعجلسات مفتوحة  ًّ

مع  ا يف اجلامعات، حتتضن بذور البحث العلمي اللغوي، علىيف ا  غرار مثيال
معّوينمي فيها  وفتح القانون باب التعاون مع .  حبوث املشكالت اليت يعاجلهاُا
 فأجاز تفرغ أعضاء هيئة التدريس فيها للبحث العلمي يف حبوثهيف اجلامعات 

مع، كما أجاز يف   التعاون اإلشراف املشرتك على حبوث إعداد الشهادات هذاا
ا باملعلوماتية، فأتاح للمجمع العربية،العليا يف خمتلف فروع اللغة   ويف عالقا

ازينتكليف العاملني املختصني فيه من   العربية، أو من أعضاء اهليئة  يف اللغةا
 وتكليف طالب الدراسات العليا من خارج املعلوماتية،ّالفنية يف اللغة العربية أو 

مع إعداد شهادات  مع تكون جزءا من ) ٍدبلومات(ٍا ًعليا يف مواضيع يقرتحها ا
  .ٍ بعض من أغراضه احملددةخلدمةخططه العلمية اليت يضعها 

لس وأجاز مع تأليف ما يراه من اللجان  القانون   والوقتية لدراسة الدائمةا
 قواعد منح املكافآت َوجعلاملوضوعات اليت حيددها هلا، واالستعانة فيها باخلرباء 

لس واملكتب  ً مستثناة من واللجانعلى األعمال العلمية وعلى حضور جلسات ا
 جملس الوزراء رئيسمن احلدود القصوى املنصوص عليها يف القوانني، وتصدر بقرار 

مع، وأحال على الالئحة الداخلية وضع  .  التفصيليةاألحكامبناء على اقرتاح ا
ى بذلك تلكؤ السلطات  مع فأ وحدد القانون التعويض الشهري لعضو ا



  
امع  ٢٣   اهللا واثق شهيدعبد.  د- ا

ٍزهاء نصف قرن يف حتديد هذا التعويض، الذي ) يف التعليم ويف املالية (احلكومية

ِواستكمل انفراج األزمة . أو ما يقوم مقامها قد أشارت إليه الداخلية اللوائحكانت  ُ
مع يف كانتاليت   مستحكمة يف مجود األنظمة بتطوير الالئحة الداخلية، فتوسع ا

  . الدائمة ويف أحكام تأليفها ومشاركة اخلرباء فيهااللجانتأليف 
مع يف تطبيق قانونه اجلديد ذي الرقم شرع ، ٦/٦/٢٠٠ يف الصادر ٣٨ ا

ًفعدل الالئحة الداخلية تنفيذا ألحكامه ولتتسق أحكامها مع أحكامه،   وصدرتّ
مع تأليف ١٥/١/٢٠٠٢ع بتاريخ .ت/٢الالئحة اجلديدة برقم  ، مث أعاد ا

مع .  وردت يف القانون والئحته الداخليةكمااللجان  وبدت تباشري النشاط يف ا
 جلنة واحدة تبحث يف مجيع  العلمية، اليت كانت من قبلاملصطلحاتيف جلان 

تمعواآلدابمصطلحات العلوم  فأربت اللجان الدائمة !  واالقتصاد وا
 اجلديدة، على مخس جلان، تنسق أعماهلا الالئحةملصطلحات العلوم والتقانة، يف 

ت جلنة توحيد .  املصطلحتنسيقُجلنة ) وأعمال جلان املصطلح األخرى( وقد أ
 الفيزياء املوحدة، مصطلحات األوىل من معجم مصطلحات الفيزياء املرحلة

 املعجم هذاونوقشت حصيلتها مع منتديب اجلامعات، كما نوقشت مصطلحات 
العربية (وصدرت الطبعة التجريبية الثالثية اللغات . يف جلنة تنسيق املصطلح

) ةواإلسبانيوبعض العربية  (والالتينيةوحوت األصول اليونانية ) واإلنكليزية والفرنسية
للمصطلحات، وتعمل اللجنة على وضع تعريفات خمتصرة للمصطلحات ستصدر 

وتقوم جلان املصطلح األخرى بتوحيد مصطلحات العلوم الطبيعية .  الحقةٍطبعةيف 
والزراعية، وبوضع معجم أللفاظ احلضارة )  والنبات واجليولوجيااحليوانعلوم (

  ...املعاصرة
 من الكثريون اجلديد، فإن معاجلة  ما يبدو من تطبيق أحكام القانوعلى

مع يف أواخر القرن املاضي،  ًاملشكالت اليت كانت سببا يف تعثر نشاط ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٤  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

مع من املشكالت املستعصية سوى مشكلة .  ممكنةأصبحت وال يلوح يف آفاق ا
م، وما ميكن أن يتعذر معها ارتفاعاستمرار  ّ متوسط عمر األعضاء عند انتخا

مع   من تطوير أساليب عمله، وقد تفاجئنا بعد معاجلتها أو يف هحتقيقعلى ا
  .ً كان اهتمامنا منصرفا عنهاأخرىٌأثنائها مشكالت 

 واخلمسني اخلامسة احملاولة األوىل ملعاجلة هذا الوضع املتأزم، اشرتاط كانت
مع يف إجياد  مع، فأخفق ا  يتوفر مرشحنيًحدا أعلى لعمر املرشح لعضوية ا

ِ جيد رفع وملالشرط يف العلوم الطبيعية واهلندسة امليكانيكية واللسانيات، فيهم هذا  ُْ
  !احلد األعلى للسن إىل الستني

ٍ هي مؤهالت جممع جتاوز متوسط عمر العضو العامل فيه اخلامسة فما
مع يف الشؤون اليت تثريها أغراضه والسبعني؟  الشك أن خربات أعضاء مثل هذا ا
 التجارب الكثرية اليت عانوها، فجعلت مقدرته على تقدمي ّ منتهاكبرية،أصبحت 

َّ عليه كبرية أيضا وقيمة، وأهلته للقيام بتنفيذ مشروعات كبرية يعرضاملشورة فيما  ً ِّ ً
ِّإال أن نصيب اإلبداع قليل فيما يقدم من حلول للمسائل .. باخلرباءًمستعينا  ٌ

وقد عاىن كرد علي منذ . ربة باإلبداع حتتاج معاجلتها إىل اقرتان اخلاليتاملعقدة فيها، 
مع أو أجياهلم فذكر يف تأسيسبداية  مع عدم اتساق أعمار زمالئه يف ا ّ ا
مع بأن السادسالتقرير  مع يستفيد ... (( عن أعمال ا  أكثر أعضائه إال منا

م متقاعسون عن خدمته على غري  ّمن بلغوا من السن عتيا، فإ مّ  ))...)٢١(إراد
 أنه إال. ّ يف هذا التقرير الذي يطلع عليه األعضاء، أشار إىل األعضاء املراسلنيهوو

ًيف مذكراته عرض بكبار السن من األعضاء العاملني صراحة، فقال  ّ ّ ً رئيسا وبدأت((ّ
)٢٢ (...ٍعلى مجاعة من الشيوخ

  .ً وكان أغلبهم شيوخا كبار السن،))

                                                            
مع، مرجع سابق، الصفحة لتقريرا ينظر) ٢١((   .٦ السادس عن أعمال ا
  .٢٧٧ّاملذكرات، مرجع سابق، الصفحة :  عليكرد ينظر) ٢٢((



  
امع  ٢٥   اهللا واثق شهيدعبد.  د- ا

مع إىل ً أن يكون إذا إعادة متوسط أعمار أعضاجيب  حدود أقصىء ا
مع  ٍالكهولة كربا، هدفا هاما من أهداف مشروع جديد إلصالح أوضاع ا ٍ ً ً  وإعادةً

  .تأهليه للقيام بتحقيق أغراضه بيسر
مع هذا  القيام مبهامه من الواقع هو العقبة الكأداء أمام كل سبل متكني ا

 وسائلتطوير ًاألساسية، وهو أيضا سبب يف نشوء عقبات أخرى حتول دون 
ّولقد استعصى تذليل هذه العقبة باشرتاط حد أعلى لسن املرشح لدى . عمله ٍّ

العلوم الطبيعية ( عن مرشحني يف اختصاصات علمية أساسية وتطبيقية البحث
ٍويدعونا ذلك إىل حماولة إعداد بيئة ). اللسانيات(ًولغوية أيضا ) واهلندسةوالزراعة 

مع على إعدادها، وإعدادهم فيها ضمن أنشطة  جممعيني، يسهرلتنشئةٍمواتية   ا
أما هذه املوضوعات فشديدة .  اليت حتقق معاجلتها أغراضهاملوضوعاتمعاجلة 

معالتنوع، ألن  ٌّ معين جبميع املوضوعات اليت تطرح عليه مما يتعلق برتقية اللغة ا
ً منها طارئ وقيت له غالبا صفة االستعجال يف معهوالعربية، ما  ٌّ اجلته، وما هو قدمي ُ
ً معاجلته زمنا طويال، ويقع بينهما طيف عريض من املوضوعات، تيسرياستعصى  ً

 ضمن مفاهيم وقواعد املصطلحية، وتطوير معجم املعاين، املصطلحكتطوير وضع 
هذه ...ً سابقا، باعتماد علم املعجمات أو املعجميةإليهعلى الوجه الذي أشرنا 

 أن يسهم فيها، وأن يضعها يف مقدمة جممعنالى موضوعات كبرية األمهية، وع
معيني عناية خاصة، وقد. مشروعاته ومهامه، وهي مرتابطة متكاملة  نالت من ا

 القاهرة خاصة بوضع جممعَْفقد تعلقت من قـبل مهة املستشرق ماسينيون، عضو 
عصرية  عن العلوم الالتعبريمعاجم عربية خمتصة وعلمية حىت تتمكن اللغة العربية من 

مع األساسيةأن كان يؤمن ألنه(( )) ذلك هو غاية ا
ويذكر إبراهيم مدكور أن . )٢٣(

ا ٧٠ حنو ِيقف((جممع القاهرة كان  ٪ من نشاطه على مجع املصطلحات ومناقشا
                                                            

  .٩٦أعمال جممع اللغة العربية بالقاهرة، مرجع سابق، الصفحة :  رشاد احلمزاويحممد ينظر) ٢٣((



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٦  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

))وإقرارها
) ٢٤(.  
 لغة الكتب وتصحيح الوقيت الطارئ من املواضيع، إصالح لغة الدواوين ومثال

 من حياته األولّله جممع دمشق إبان إنشائه وأجنزه يف العقد املدرسية، وقد تصدى 
ُِّبنجاح باهر كما رأينا، وتصدى ملثله يف مصر جممع القاهرة فكلف  ٍ  بعض مراجعةٍ

 معاجلة مثل هذه وستبقى. )٢٥(كتب التعليم الثانوي اليت يعاد طبعها سنويا
مع دائما، إال أن البيئة اليت تن  ليست البيئة املواتية فيهاشأ ًاملوضوعات يف مكنة ا

 ألن العمل يف عنها،لتنشئة جممعيني، أي ليست البيئة اليت حنن بصدد البحث 
ٍ حبث معمق يفًمثل هذه املوضوعات ال يتطلب بالضرورة من العاملني جهدا يبذل  ّ ُ ٍ

ٍمؤهل لإلبداع  املاضي القرنأما املسائل األساسية، وهي اليت استعصى حلها يف . ِّ
 الوجهِقل، كمسألة تيسري النحو العريب، الذي مل جتد يف تيسريه على على األ

امع العربية وخارجها، فال بد يف  ٌاملطلوب، دراسات عديدة يف كثري من ا  التصديٌ
ا من املسائل   العلمي،، من اعتماد منهجية البحث )أو املوضوعات(هلا، وملثيال

ٍيف خطة حبث علمي لغوي عميق ومديد يف ٍ ٍّ ٍّ  تدعو جمال املوضوع، وفيما ميكن أن ٍ
 عملهاٍالضرورة إليه مما حوله، وقد يتوسع جماله فيتوزع على حماور أو وحدات ينتظم 

يف مشروعات حبوث دبلومات دراسات عليا، ميكن أن يساهم بعض أعضاء 
مع  يف هذه البيئة، ويف .  يف حتديدها، وأن يشاركوا يف اإلشراف عليهااحلالينيا
ا نوى حلول املسائل ميكنا حبوثه  أن تنشأ وتنمو على حماورها ويف وحدا

ا البيئة املنشودة .  معاجلته من املوضوعات املعقدةتيسرياألساسية وما استعصى  إ
ازين مبدعنياملواتية لتنشئة جممعيني  ٍّ يف سن مبكرة نسبيا، خيتارون بعناية من بني ا

ا وينظمها ٍ دراسات عدبلوماتالشباب، إلعداد  مع أنواع اختصاصا ِّليا حيدد ا

                                                            
  .٦٠ع سابق، الصفحة ًجممع اللغة العربية يف ثالثني عاما، مرج:  مدكورإبراهيم ينظر) ٢٤((

  .٥٢أعمال جممع اللغة العربية بالقاهرة، مرجع سابق، الصفحة :  رشاد احلمزاويحممد ينظر



  
امع  ٢٧   اهللا واثق شهيدعبد.  د- ا

ازين متابعة حثيثة، . اجلامعاتبالتعاون مع  ًإن متابعة إعداد هذه النخبة من ا ً
مع، وبدخول بعض من خرية الباحثني البيئةكفيلة بتطوير  ٍ العلمية تدرجييا يف ا
مع وال يعين اتباع هذا األسلوب.  أعضاء عاملنيفيهّالذين تكونوا  َ قصر عضوية ا

 من حدة ارتفاع متوسط عمر األعضاء ويسعى به إىل سيخففّعليهم ولكنه 
ً االدعاء بأنه هو الطريقة املثلى، فنحن مجيعا نقرتحهكما ال يعين ما . االخنفاض ّ

لذلك فإن ما نقرتحه .  التعليم قبل اجلامعيإصالحنعلم أن احلل الصحيح هو يف 
مع لفئة خمتارة، ويف غياب يفد اللغوي ليس أكثر من ترميم اإلعدا ٍ نطاق ا ٍ

  .اجلامعيإصالح تعليم العربية يف التعليم قبل 
مع وال ازين للعمل يف ا  هذا املنهج، وفق ميكن أن يتحقق اجنذاب خرية ا

مع،واستقرارهم فيه بعد إعدادهم علميا يف التخصصات اليت خيطط هلا   إال ا
م يف ٍبإحاطتهم برعاية معن ا أقرا ٍوية ومادية كاليت يتمتع   ومراكز اجلامعاتٍ

مع بإحداث هيئة للبحث العلمي   غرار علىٍالبحوث، واليت ميكن حتقيقها يف ا
ا يف مراكز البحوث اليت اتسقت أحكام تنظيمها مع األحكام الناظمة   هليئةمثيال

  .التدريس يف اجلامعات
مع  هي أهم مالمح التطوير املستقبهذه  عمله، إنه وأساليبلي لقانون ا

ال لنشوء هيئة متجددة احليوية من الباحثني األكفاء يف   شؤون مجيعيفسح ا
 األنظمةٍترقية اللغة العربية، ويف بيئة ميارس فيها البحث العلمي اللغوي وفق 

 جبدارةِّواألساليب السائدة يف فعاليات البحث العلمي، اليت ستؤهل بعضهم للرقي 
معل  هذاوإن هذا التطوير هو استكمال للتطوير الذي بدأناه مع بداية . عضوية ا

مع من مؤسسة حتكمها خربة أفراد يف وضعه احلايل إىل وضع  ٍالقرن، إنه ينقل ا

 أن بعض إىل) ٢٦(ولقد أشرنا من قبل.  يصبح فيه مؤسسة حبوث لغوية خبريةجديد
                                                            

لد :  اهللا واثق شهيدعبد ينظر) ٢٦(( امع، جملة جممع اللغة العربية بدمشق، ا  ٨١ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

امع يف أملانيا وروسيا وبلدان االحت ْ وغريها حنت هذا النحوًسابقااد السوفييت ا ََ .
مع حول مشروع   ١٩٢١ يف ربيع عام احملاضراتويذكرنا اجلدل الذي نشأ يف ا

مع ليكون مركز حبث لغوي كان قائما  ًبأن التوجه با ٍّ ً أذهان الكثريين، وبأن فئة يفٍ
مع ألنه مركز لألاحملاضرات ترى أن تكون ال((كانت  حباث اللغوية  من وظائف ا

))..واألدبية اخلاصة
) ٢٧(.  

امع مغاير  وال اجلامعي من حيث  للبحثيغيب عن أذهاننا أن البحث يف ا
امع له وجه تطبيقي ملزم، نلمسه . األسلوب واهلدف يف قيام  بوضوحفهو يف ا

امع بتصحيح الكتب املدرسية وإصالح لغة الدواوين وأغالط  أما يف  َّالكتاب،ا
أوسع بني  ٍمقارنةٍوقد نعود يف دراسة أخرى إىل . عات فال يقيده هذا االلتزاماجلام

امع ومراكز البحوث عامة والبحوث يف اجلامعات من  وبني  جهة،ًالبحوث يف ا
امع اليت ال  امع اليت تقوم بالبحث العلمي واللغوي وتنظمه وا على هذا  تزاولها

امع  فكرة أخرى، واليت تبقى أقرب إىل ٍالوجه من التنظيم واالحرتاف من جهة ا
إىل  منهاوأقرب إىل القرن السابع عشر ((اللغوية األلصق باملاضي منها باحلاضر، 

))القرن العشرين
 )٢٨(.  

 =                                                            

  .٤٨٢و٤٨١الصفحتان 
مع العلمي العريب، مرجع : ّ الفتيحأمحد ينظر) ٢٧((  ٧٥و٧٤سابق، الصفحتان تاريخ ا

  . من هذه احللقة٤و٣والصفحتان 
. ًجممع اللغة العربية يف ثالثني عاما، ماضيه وحاضره، القاهرة:  مدكورإبراهيم ينظر) ٢٨((

  .٢الصفحة، ١٩٦٤


