رحيل رئيس جممع اللغة العربية بدمشق
املعمر
الطبيب اللغوي َّ
البحاثة َّ
مروان احملاسين

كتبه :أمين بن أمحد ذو الغىن
ِ
وحرمت
فقدت
شيخا ً
َ
علما كرميًا من أعالمها ،وخسَرت العربيةُ ً
ُ
جليال من شيوخهاُ ،
دمشق ً
ِ
األستاذ الكبري حممد مروان احملاسين ،ر ِ
ئيس جممع اللغة
فارسا جملِيًا من فرساهنا ،برحيل
ُ
العلوم ً
صصه العاي
أئمة تعريب العلوم الطبِية يف عصران ،الذي مجع إىل خت ص
العربية بدمشق ،وأحد َّ
االهتمام ابلعربية ،والشَّغَف بعلومها ،والتضلصع من آداهبا .مع عناية
والدقيق يف اجلراحة الطبِية
َ
يب ووض ِع املصطلحات يف جماالت ِ
خاصة ابلتعر ِ
الطب والعلوم الطبيعية واحليَوانية ،والبيئة
َّ
والزراعة واجليولوجيا ،وعلوم األحياء النباتية ،والعلوم الرايضية والفيزايئية والكيميائية ،وألفاظ

عددا من اللغات العاملية ،وإملامه بغريها؛ كاإلنكليزية والفرنسية
احلضارة.
ً
مستفيدا من إتقانه ً
فضال عن العربية.
واإليطالية واألملانيةً ،
رجال راقيًا يف ِ
كل شيء؛ يف علمه وعمله ،ويف إدارته وتوجيهه ،ويف ُخلقه ومشائله،
وكان احملاسين ً
ويف لطفه وتواضعه .وهو إىل ذلك ِ
وصاحب بديهة حاضرة،
متحدث ابرع ،وحماضر حاذق،
ُ
ِ
انهز املئة!
َّعا هب َّمة عالية ،يف عمل مت َقن دائب ،حىت رحيله وقد َ
ونكتة لطيفة آسرة ،وبقي ممت ً
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سرية األستاذ اجملمعي
حممد مروان احملاسين
(1443 -1344ه 2022 -1926 /م)
֎ نسبه وأسرته:

هو أبو فؤاد حممد مروان بن أمحد فؤاد بن حممد خريي بن علي بن خليل ِ
احملاسين.
أصل أسرهتم من بيت ِ
الصحايب متيم الدَّاري رضي هللا عنه ،مث جاء ج صدهم
املقدس من ذُ ِرية َّ
ُ
األعلى إىل دمشق ،واشتَ هر من أوالده َحم ِ
اسن الشرابيشي التميمي احلنفي يف القرن السادس
َ
اهلجري ،فنُ ِسبت إليه األسرة وعرفت ابسم بين َحم ِ
اسن (أو احملاسين).
ُ
َ
ِ
رجال هذا البيت
صين عنهم :من مشاهري األسر القدمية يف الفضل والعلم بدمشق ،خدم ُ
قال احل ص
الغراءَّ ،
وخطبة جامعها األموي .ولرجال هذا
األكارم الشريعة َّ
وتوىل كثري منهم القضاء واإلفتاءُ ،
اوين شعر كثرية.
البيت ُ
آتليف ودو ُ
ائال:
البيت العالمةُ حممد بن عبد الرمحن الغَ ِزي مفيت الشافعية بدمشق ق ً
وقد امتدح هذا َ
إذا افتخر األانم أبرض ٍ
وع صدوا ُد َورها مثَّ املساكِن
شام َ /
َ ُ
شامنا بيت ِ
حماسن ِ
قوال بديعا ِ /
احملاسن
ُ
فاخرا ً ً
ُ
أقول ُم ً
أيضا العالمة حممود احلمزاوي مفيت دمشق يف ديوانه.
وامتدحهم ً
الد د .مروان فهو أمحد فؤاد احملاسين :ولد سنة 1320ه 1902 /م ق ٍ
اض شهري ،وحقوقي
أما و ُ
خترج يف معهد احلقوق العريب بدمشق ،بدأ العمل يف القضاء سنة 1926مَّ ،
توىل
وإداري كبريَّ ،
العامة
عضو حمكمة التمييز العليا ،ومدير يف األمانة َّ
ً
عددا من املناصب القضائية واإلدارية ،منها ُ
ظ جبل الدروز عام
لرائسة اجلمهورية ،واألمني العا صم ل ِوزارة الداخلية سنة 1948م ،وحماف ُ
1951م.

وأما جدصه فهو حممد خريي احملاسين :تويف سنة 1345ه 1926 /م ،قاضي القضاة بدمشق،
عُِني يف زمن العثمانيني رئيسا لكتَّاب احملكمة الشرعية ،مث َّ
توىل قضاء دمشق يف العهد الفيصلي.
ً
ِ
مثال الفضيلة والوجاهة ،حاز ثروةً كبرية ِجبده واجتهاده.
وص َفه احلِصين بقوله :هو ُ
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الد ِ
علي بن خليل احملاسين :تويف سنة 1299ه 1881 /مٍ ،
قاض ممَّن خدموا
جده فهو ُّ
وأما و ُ
السمحةَّ ،
توىل القضاء الشرعي يف أكثر أقضية دمشق ،مث تقلَّد َرآسة الكتَّاب
العلم والشريعة َّ

يف احملكمة الشرعية الكربى.
֎ والدته ودراسته:

● ُو َلد حممد مروان احملاسين يف دمشق سنة 1344ه 1926 /م.
● َّ
حصل
علومه االبتدائية والثانوية يف مدرسة (الفرير ماريست /اإلخوة املرمييِني) بدمشق؛
تلقى
َ
َ
َ
على الشهادة االبتدائية سنة 193٧م ،وعلى الشهادة الثانوية سنة 1943م.
الطّب العريب (كلِية ِ
انتسب إىل املعهد ِ
وحصل على الدكتوراه
الطب جبامعة دمشق اآلن)،
●
َ
َ
منه سنة 1951م.
فد إىل جامعة ابريس وانل شهادةَ اختصاص يف اجلراحة سنة 1955م.
● أُو َ
ليدرس اجلِراحةَ يف كلِية ِ
دمشق ِ
الطب.
● عاد إىل
َ
َ
انتسب إىل كلِية اآلداب قسم اللغة الفرنسية يف جامعة دمشق.
الطب
● يف أثناء تدريسه َّ
َ
َّ
وحضر دروس
ئيس اجلامعة د .أجمد الطرابُلُسي ابللغتني العربية والفرنسية.
● ات َ
َ
َّبع بَرانجمًا نظمه ر ُ
صل على إجازة
األستاذ شكري فيصل يف األدب ،واألستاذ سعيد األفغاين يف النحو واللغة ،وح َ
يف اآلداب سنة 1958م.
صص يف جراحة القلب واألوعية َّ
مدة سنة.
وفد إىل بريطانيا للتخ ص
● أُ َ
مرة أُخرى للحصول عل شهادة األستاذية يف
وفد إىل جامعة ابريس َّ
● يف سنة 1961م أُ َ
فحصل عليها سنة 1962م.
العلوم الطبِية،
َ
֎ وظائفه وتدريسه:

دمشق حماضرا ِ
يتدرج يف مناصب اهليئة التدريسية يف
● عاد إىل
ومدر ًسا يف جامعتها ،وأخذ َّ
َ
ً
كلِية الطب ،فصار أستا ًذا يف اجلراحة سنة 1969م ،ورئي ًسا لقسم اجلراحة من  19٧4إىل
19٧٧م.
استقال من جامعة دمشق ،وسافر إىل اململكة العربية السعودية للعمل
● يف هناية عام 19٧9م
َ
أستا ًذا للجراحة يف جامعة امللك عبد العزيز جبُ َّدة.
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ني رئي ًسا لقسم اجلراحة يف جامعة امللك عبد العزيز من  1984إىل 1991م ،مث مديًرا
● عُِ َ
للتعليم الطِّب يف مستشفى امللك عبد العزيز من  1991إىل 2001م.
֎ يف اهليئات واجلمعيات:
● عضو مجعية األمراض التنفسية بباريس1955 ،م.
● عضو ِ
موسس لسكراترية اجمللس األعلى للعلوم بدمشق 1959 ،إىل 196٧م.
● عضو مجعية جراحة الصدر إبنكلرتا1960 ،م.
● رئيس الرابطة السورية حلقوق اإلنسان1961 ،م.
● عضو اجمللس األعلى للعلوم بدمشق 19٧0 ،إىل 19٧٧م.
● عضو اجمللس ِ
الصحي األعلى بدمشق 19٧4 ،إىل 19٧9م.
● ممثِل سورية يف جلنة احلوار بني احلضارات يف احتاد اجلامعات الناطقة ابلفرنسية19٧4 ،م.
● عضو أكادميية العلوم بنيويورك19٧4 ،م.
● عضو ِ
مؤسس للمجلس العريب لالختصاصات الطبِية (البورد العريب)19٧5 ،م.
● زميل  FICSكلِية اجلراحة َّ
الدولية19٧5 ،م.
● عضو مؤ ِسس يف مجعية أصدقاء دمشق ،منذ 19٧٧م.
● عضو املكتب التنفيذي للمجلس العريب لالختصاصات العربية 19٧٧ ،إىل 19٧9م.
● رئيس جلنة احلوار بني احلضارات ،وعضو جملس إدارة االحتاد 19٧9 ،إىل 1995م.
ِ
ِ
(ج َّدة ،تبوك ،ع َّمان ،البحرين،
● ممتَحن خارجي لزمالة الكلية امللكية اإليرلندية ُ RCS
إيرلندة) 1982 ،إىل 1998م.
عمان ،بغداد ،الرايض).
● ممتَ ِحن خارجي للجراحة يف اجلامعات العربية (حلبَّ ،
● عضو اجلمعية السورية للفنون.

֎ يف جممع اخلالدين:
عامال يف جممع اللغة العربية بدمشق يف /9 /4
ضوا ً
● انتُ َ
خب الدكتور حممد مروان احملاسين ع ً
وصدر مرسوم تعيينه يف 19٧9 /12 /12م.
19٧9م خلَ ًفا للدكتور أسعد احلكيم،
َ
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عشر سنوات بسبب
قبل يف اجملمع يف 1989 /11 /22م ،وقد َّ
حفل استقباله َ
أتخر ُ
● استُ َ
عمله يف السعودية أستاذًا يف جامعة امللك عبد العزيز ،على ما تقدَّم آن ًفا.
املنصب حىت كانون
وظل يشغل هذا
خب انئبًا لرئيس اجملمع بتاريخ َ ٧ح ِزيران 2005مَّ ،
َ
● انتُ َ
األول 2008م.
وج ِدد انتخابُه يف سنة 2012م ،مث
خب رئي ًسا للمجمعُ ،
● يف  15كانون األول 2008م انتُ َ
ئيسا للمجمع حىت وفاته.
يف سنة 201٧م ،وبقي ر ً
خب الدكتور احملاسين ممثِ ًال للمجمع يف احتاد اجملامع اللغوية العلمية العربية ،سنة 2004م،
● انتُ َ
خلَ ًفا للدكتور حممد إحسان النص.
عامال يف جممع اللغة العربية ابلقاهرة ،سنة 2009م.
عضوا ً
● وانتُ َ
خب ً
س الدكتور مروان احملاسين (جلنة مكتب اجملمع) ،و(جلنة مصطلحات ألفاظ احلضارة)،
● رأَ َ
و(جلنة مصطلحات اإلعالم) ،و(جلنة مصطلحات البيئة واجملتمع واملياه) ،و(جلنة مصطلحات
إدارة اجلودة وعلم القياس) ،و(جلنة مصطلحات العلوم الطبيعية والزراعية) ،و(جلنة مصطلحات
ِ
طب األسنان) ،و(جلنة مصطلحات علوم األحياء احليَوانية) ،و(جلنة مصطلحات علوم األحياء
النباتية) ،و(جلنة مصطلحات العلوم اجليولوجية) ،و(جلنة تنسيق املصطلحات وتوحيدها).
● وشارك يف أعمال (جلنة املعاجم اللغوية) ،وأعمال (جلنة النشاط الثقايف) ،و(جلنة الرتمجة)،
و(جلنة مشروع َّ
الذخرية اللغوية) ،و(جلنة املخطوطات وإحياء الرتاث) ،و(جلنة مصطلحات
العلوم الرايضية والفيزايئية والكيميائية).
֎ مشاركاته اجملمعية:
 املؤمتر السنوي الرابع للمجمع (اللغة العربية واجملتمع) سنة 2005م ،وألقى فيه حماضرةً بعنوان(مع قضااي اللغة واجملتمع).
 املؤمتر السنوي اخلامس للمجمع (اللغة العربية يف عصر املعلوماتية) سنة 2006م ،وألقى فيهحماضرًة بعنوان (اللغة العربية ومواكبة علوم العصر).
 املؤمتر السنوي السادس للمجمع (لغة الطفل والواقع املعاصر) سنة 200٧م ،وألقى فيهكلمةَ اجملمع يف جلس َيت االفتتاح واخلتام.
 املؤمتر السنوي السابع للمجمع (التجديد اللغوي) سنة 2008م.5

 املؤمتر السنوي الثامن للمجمع (حنو رؤية معاصرة للرتاث) سنة 2009م. املؤمتر السنوي التاسع للمجمع (الكتابة العلمية ابللغة العربية) سنة 2010م ،وألقى فيهكلمةَ رئيس اجملمع يف جلس َيت االفتتاح واخلتام.
 املؤمتر السنوي العاشر للمجمع (واقع اللغة العربية يف عصران احلاضر) سنة 2019م ،وألقىفيه كلمةَ رئيس اجملمع يف جلسة االفتتاح.
ات الكلمات واخلطاابت اليت ألقاها يف حمافل االستقبال والتأبني ،إضافةً إىل بعض
 وله َعشر ُ
شرت يف (جملَّة اجملمع) بدءًا من سنة 1990م.
البحوث واملقاالت ،نُ َ
֎ مؤلفاته وآاثره:
❶ (بيولوجية احليَوان) ترمجة ابالشرتاك ،اجمللس األعلى للعلوم ابلقاهرة1960 ،م.
❷ (املعجم الطِّب املو َّحد) ثالثي اللغات ،ابملشاركة ،ط /1مطبعة اجملمع العلمي العراقي ببغداد
19٧3م ،القاهرة 19٧٧م ،ط /2جامعة امل ِ
وصل ابلعراق19٧8 ،م ،ط /3ميدليفانت
َ
الصحة العاملية ومكتبة لبنان انشرون ببريوت2009 ،م.
بسويسرا1983 ،م ،ط /4منظمة َّ
❸ (الكلمات اإليطالية يف لغتنا ِ
العامية ،دراسة اترخيية لغوية) دار العربيَّة ببريوت.

❹ (كلمات يف الرتاث واللغة والعلوم) مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق2011 ،م.
❺ (معجم ألفاظ احلضارة) اجلزء األول (املهن واحلَِرف واملنزل واملالبس) ،ثالثي اللغات،
ابملشاركة ،مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق2014 ،م.
❻ (معجم العبارات االصطالحية يف اللغة العربية املعاصرة) ثالثي اللغات ،ابملشاركة،
مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق2021 ،م.
❼ (العدوان الثقايف والعوملة) يف قيد الطباعة.
وله حبوث علمية كثرية منشورة يف جمالت طبِية عربية وأجنبية.
֎ وفاته وتشييعه:
ِ
تويف بدمشق صباح يوم األحد  1٧شعبان 1443ه يوافقه (2022 /3 /20م) ،عن تس ٍع
وصلِ َي عليه يف جامع سعد بن معاذ،
وتسعني سنةً هجريةُ ،
وشيِع ُجثمانه من مشفى الشاميُ ،
ودفن يف مقربة الباب الصغري (ماوردي).
ُ
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األمة من
خلف على َّ
َّ
تغمده الباري َ
خري اجلزاء ،وأ َ
برمحاته ،وجزاه عن العلوم والعربية والتعريب َ
أمثاله ،وإان هلل وإان إليه راجعون.


املصادر:

تقي الدين احلِصين (ت 1358ه 1940 /م)/2 ،
 (منتخبات التواريخ لدمشق) حملمد أديب ِ.840 -839
الصواف.396 ،393 -392 /3 ،
 (موسوعة األسر الدمشقية) حملمد شريف َّ(من ُهم يف العامل العريب ،سورية) جلورج فارس (ت 1962م) ،ص.565
 َالبواب ،ص.248 -245
 (أعالم جممع اللغة العربية بدمشق يف مئة عام) ألستاذان مروان َّ موقع جممع اللغة العربية بدمشق اإللكرتوين على الشَّابِكة. -ورقة نعي األستاذ الراحل.

كتبه
أبو أمحد امليداين
َ
أمين بن أمحد ذو الغىن
الرايض  18شعبان 1443ه
2022 /3 /21م
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مروان احملاسين رمحه هللا تعاىل ،وعن ميينه :كاتب الرتمجة أمين ذو الغىن
وعن يساره :األستاذ ِ
ُردِين أمحد العالونة ،والطبيب األديب العراقي د .نبيل جنيب فاضل
املؤرخ األ ُ
دمشق  22من شعبان 1430ه

مروان احملاسين رمحه هللا تعاىل
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