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Abstract: 

Linguistic Academies play an effective role to protect and spread the language however, it is not 

the prospected or satisfying role, in addition to the ambitions to which the Arabic-speaking persons 

aspire. Arabic is confined and limited inside the Arab world so, the increasing permeant efforts is 

the only way to achieve leadership of the language. This research highlights the importance and 

missions of the linguistic Academies, as well as their role in the linguistic development. Moreover, 

the research discusses the contribution of the Linguistic Academies in keeping in touch with the 

technical and linguistic development and how it is required for the educational linguistic reality, 

recently. Accordingly, the research will answer the main question: 

What are the missions and achievements of the Linguistic Academies?  It, also, aims at 

highlighting the academic role to protect Arabic and satisfy its linguistic needs in the different 

scientific fields.  

The most important results and recommendations: The importance of the Linguistic Academies to 

protect Arabic and improve the linguistic mission. The academies will not be able to dominate, 

except by getting rid of their status quo and doing their best to acquire their prestige. In addition, 

they are required to form commissions and committees with an effective executive authority that 

can impose the Arabic word and confine the other recent intruder. 
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 امللخص 

تقوم اجملامع اللغوية بدور فاعل يف محاية اللغة ونشرها، إال أن هذه الدور ليس ابلشكل املرضي، واملنتظر حتقيقه،        
فاللغة العربية تعاين قصورا واحنسارا يف الوطن العريب، وال سبيل  فضال عن الطموحات اليت يتطلع إليها أبناء العربية.

صلة. وهذه الورقة تسلط الضوء على أمهية اجملامع اللغوية ومهامها، وأثرها يف التنمية لتصدرها إال بتكثيف اجلهود املتوا
اللغوية ومواكبة التطور اللغوي والتقاين وحاجة الواقع اللغوي التعليمي هلا يف الوقت احلاضر. وبناء على ذلك ستجيب 

ع اللغوية؟ كما هتدف إىل إبراز الدور اجملمعي يف محاية الورقة عن السؤال الرئيس: ما املهام واإلجنازات اليت تقوم هبا اجملام
العربية وسد احتياجاهتا اللغوية يف اجملاالت العلمية املختلفة. وأهم النتائج والتوصيات: وجود اجملامع اللغوية مهم حلماية 

 خلص من أوضاعها الراهنة،العربية و دفع مسرية العمل اللغوي إىل التطور، و لن تتمكن اجملامع من بسط نفوذها إال ابلت
تنفيذية فاعلة، تفرض اللفظ العريب،وحتد  والسعي إىل كسب هيبتها، والعمل على تكوين هيئات وجلان ذات سلطة لغوية

 من الدخيل املعاصر.
 تيسريالعربية. اللهجات، التعريب، االشتقاق، : ألفاظ احلضارة،الكلمات املفتاحية
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 املقدمة

 والسالم على رسول هللا،وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد..  احلمد هلل والصالة        
 املكوانت تلك زحام متشعبا،وبني حياتيا منطًا فرضت اإلنسانية اجملتمعات يف وجلت اليت احلضارية التطورات فإن       

املصلحة  تقتضيه اللغات، مبا ازدهار يف احلضارة، وتساهم هذه يف وظائفها املختلفة، فتزدهر لتؤدي اللغة احلضارية،تطل
 .  البشرية
 يف و  املختلفة، الشؤون واحلاجات اإلنسانية ترعى مؤسسات بوجود هيئات و احلياة احلضارية اليوم لقد اتسمت      
 جمامع  العشرين القرن  بداايت يف ظهرت العريب وطننا يف اإلداري  و االجتماعي العلمي و احلضاري التنامي هذا خضم
 أدوارها أداء  يف  دعما اللغة كله ذلك الكبري، ليعطي اللغوي إرثها األمة هلذه حتفظ و  وحتميها ابللغة العربية؛لتعتين اللغة

اللغوية  اليت تقوم هبا للمجامع  اإلجنازات و اجلهود لدراسة البحث هذا سيتوجه و.رئيس حضاري كمكّون  املنشودة
 اجلهود من خالل اإلجابة على األسئلة التالية: ما وتفعيل دورها ألداء وظائفها؛وحماوالهتا احلثيثة للحفاظ على العربية  

املتوالية؟ هل مشلت  املتاحة والتحدايت اإلمكاانت ظل يف التطوير ؟ وما سبل  الواقع  أرض على اجملامع  من املبذولة
 من تقدميه ميكن نشاط اجملمعي وماالنظرة مراحل التعليم ؟ كما حاولت تسليط الضوء على الوسائل املمكنة لتفعيل ال

 .الشأن  هذا يف حلول
 وتتلومها خامتة،وجاء على النحو اآليت:يسبقهما مقدمة ومدخل فقام البحث على حمورين     

 احملور األول : جهود اجملامع اللغوية يف احلفاظ على العربية.
 احملور الثاين : دور اجملامع اللغوية يف تيسر العربية. 

 وتضمنت أهم النتائج والتوصيات. اخلامتة :
 

    مدخل: اجملامع اللغوية يف الوطن العريب                                    

نشأت اجملامع العلمية واللغوية العربية بدمشق والقاهرة وبغداد وعمان نظراً للحاجات امللحة اليت اقتضتها الظروف    
ونعين ابجملامع اللغوية: مؤسسات علمية ها العامل العريب يف العصر احلديث. السياسية واالجتماعية والفكرية اليت عاش

 وفيما يلي إشارة خمتصرة إليها: حبثية، تعىن ابملصطلح، وشؤون التعريب يف مجيع جماالت املعرفة اإلنسانية.

 جمامع عاملة ومؤثرة : •
 امسه فيما  ، مث صار(اجملمع العلمي العريب)م  1919  أطلق عليه يف بداية ظهوره سنة    :   العـربية بدمشق  ـ جممع اللغة1

  .1(جممع اللغة العربية)  بعد 
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، وبعد عـامني من إنشائه صدر قرار 2م 1920يف بريوت عام (  اجملمع العلمي  )  أتسس:ـ اجملمع العلمي يف بريوت  2
 .3إبلغاء اجملمع ووقف خمصصاته املالية بدعوى التوفري ، ومل يصل إلينا أي أثر من آاثره 

 : ـ جممع اللغة العربية ابلقاهرة3
. مث صدر 4جلسات بعد بضع   م ، لكنه ما لبث أن توقف1892أنشئ أول جممع اللغة العربية مبصر عام      

م. وأطلق عليه عدد من األمساء، وكان آخرها ) جممع اللغة 1934م إبنشاء جممع لغوي، وبدأ عمله يف  1932مرسوم
. قام اجملمع خالل اترخيه الطويل، املمتد ألكثر من سبعني عاما، أبعمال ومنجزات جميدة، أمهها: املعاجم 5العربية (

 .  6اللغوية ، والقرارات العلمية 
اللغة العربية، وحرص على وحدة   م، واهتم بتطوير1947أنشئ اجملمع العلمي العراقي عام:  عراقيـ اجملمع العلمي ال4

 .   7املصطلح العلمي العريب والتأليف والرتمجة
 اململكة العربية السعودية :  -5

هـ ، للحفاظ على اللغة 1429صدر توصيات إبنشاء جممع للغة العربية يف املؤمتر الذي عقد يف شوال عام        
 العربية وخدمتها. وأوهلا:

 مركز امللك عبدهللا  بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية : (1
ة ومقره الرايض ، ويرتبط بوزارة التعليم العايل. هـ هبدف احملافظة على سالمة اللغة العربي1429أنشأ املركز يف عام         

 هـ . 1436انظم املركز إىل احتاد اجملامع اللغوية يف  

 من أعمال املركز ونشاطاته : 
 سلسلة تعليم اللغة العربية يف دول العامل الناطقة بغريها . وهتدف إىل إقامة برامج فريدة ختدم اللغة العربية هناك .-

 جائزة املركز ومتنح كل سنتني ، ويقوم عليها جلان خمتصة .-

 :    مركز اللغوايت التطبيقية (2
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، وهبدف إىل تعزيز مكانة اللغة العربية ، واملسامهة يف  أسس املركز  يف  

إجياد حلول للقضااي واملشكالت اللغوية العربية . ويعد املركز هو  األول من نوعه على مستوى اململكة والوطن 
 .  8العريب 

 جممع اللغة العربية على الشبكة العاملية :  (3
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هـ , يف مكة املكرمة  وهو أول جممع لغوي على 1433هذا اجملمع يف شهر ربيع األول لعام    أتسس      
الشبكة.وأهم أعماله اآليت: دراسة األساليب واأللفاظ اجلديدة يف خمتلف العلوم والفنون اليت مل تدرسها اجملامع من 

 ية إلكرتونية دورية .قبل.ودراسة هلجات القبائل العربية ، تصحيحا وأتصيال.وإصدار جملة علم

 جممع اللغة العربية االفرتاضي : (4
 .9جممع لغوي تفاعلي يهدف إىل خدمة اللغة العربية وأساليبها وهلجاهتا ، وتعريب مامل يعرب من املصطلحات 

 جممع اللغة العربية األردين :   -6
م  يف 1976ثانية : فهي يف  عام   م و مل يستمر.أما ال1924أتسس اجملمع األردين على مرحلتني؛ األوىل: يف عام  

. أهم إجنازات اجملمع األردين ، "معجم ألفاظ احلياة العامة يف   10م1977عمان وانضم إىل االحتاد اجملامع يف عام 
 .11األردن "

 :12جمامع  حمدودة األثر  •
 أكادميية اململكة املغربية :   -7

 م .1996يف الرابط ، وانضمت إىل احتاد اجملامع اللغوية العربية علم    م ،1977أتسست األكادميية يف عام  
 جممع اللغة العربية اجلزائري :   -8

 م . 2001م ، يف العاصمة اجلزائر ، وانضم الحتاد اجملامع اللغوية العربية يف عام 1986أنشأ هذا اجملمع يف عام 
 اجملمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون :   -9

 م . 1997م ،  يف العاصمة تونس ، وانضم  اىل احتاد اجملامع العربية علم  1994مع التونسي يف عام أنشأ اجمل
 جممع اللغة العربية الفلسطيين :   -10

 م .1995م ، يف يبت املقدس ، وانضم الحتاد اجملامع اللغوية العربية  1994أتسس اجملمع الفلسطيين يف عام  
 : جممع اللغة العربية اللييب  -11

 م .1997م ، يف طرابلس ، وانضم لالحتاد يف عام  1994أتسس يف عام    
 جممع اللغة العربية السوداين :  12

 م . 1995يف العاصمة اخلرطوم ، وانضم إىل احتاد اجملامع العربية يف عام  م ،1993أتسس هذا اجملمع يف عام 
 :         احتاد اجملامع العربية

ملا كان التفاهم بني اجملامع اللغوية العربية، وتوحيد مناهج عملها يف شؤون اللغة، ضرورايا لتحقيق هنضة شاملة يف    
؛ لينظم االتصال بني اجملامع العربية، وينسق  م1971العلمية سنة خمتلف اجملاالت ، أتسس احتاد للمجامع اللغوية  

   13.العربية ونشرها  أعماهلا ، و العمل على توحيد املصطلحات العلمية والفنية واحلضارية
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 احملور األول: جهود اجملامع اللغوية يف احلفاظ على العربية:

املصطلحات العلمية والفنية واملعاجم وتيسري النحو العريب وتطوير أساليب تناولت اجملامع القضااي املتعلقة بوضع  
العربية وعالقة العربية الفصحى ابللهجات. فاملهمة املناطة ابجملامع اللغوية، هي أن نراها قد قامت مبسؤوليتها، حيث 

يف  قل تقدير يف االشرتاك الفاعلتنوب عن احلكومة يف التخطيط اللغوي للعربية، أو على أ ينبغي أن تكون اهليئة اليت
أتثري ملموس.وسيتم تناول هذه املسألة من جانبني؛  سلطة لغوية ذات هذا التخطيط، وأن تكون له يف الوقت نفسه

 األول: أهم القضااي البحثية، واآلخر: وسائل معاجلة األلفاظ واملصطلحات. 

  حلضارة:التوسع يف اللغة الستحداث املصطلحات العلمية وألفاظ ا  -1

اهتمت اجملامع اللغوية العربية منذ أتسيسها ابملصطلح العلمي من حيث هو أداة البحث ولغة التفاهم بني 
العلماء، وأنه جزء مهم من املنهج العلمي، وأن حتديد املصطلح العلمي شرط أساسي يف سالمة املنهج ووحدة الفهم 

شأة على جمموعة من اللجان اليت تقوم ابلنظر يف املصطلحات واإلفهام يف لغة العلم، لذا اعتمدت اجملامع اللغوية منذ الن
العلمية املتنوعة وألفاظ احلضارة، فتشكلت مثال : جلنة علوم الطب واحلياة، جلنة العلوم االجتماعية والفلسفية جلنة 

 . 14األصول العامة )التصنيف والتعريب والتوليد واالشتقاق(

التطور املعريف، وهلا طرق وأساليب متعددة، وقد ساعد جممع اللغة العربية والتنمية اللغوية ضرورة ملحة ملواكبة 
 15املصري على زايدة الثروة اللغوية العربية إبقرار صيغ قياسية جديدة لبعض املعاين، واملوافقة على توسيع قواعد االشتقاق

رهتا على تقبل األلفاظ واملصطلحات ، مما ساهم يف اتساع حدود اللغة، وطواعيتها للتعبري، وقد16والقياس والتضمني
 .  17احلديثة

وتسري اجملامع على هنج مستقر يف وضع املصطلحات العلمية يلتزم به، وحني تتصدى اللجان العلمية لرتمجة 
مصطلح أو تعريبه، تبحث عن أفضل املقابالت العربية له. فاهتمت ابملصطلحات العلمية، وأسهمت جبهود كبرية خلدمة 

يثة ومصطلحاهتا، وذلك للوفاء حباجات العلم واملتطلبات العصرية واحلضارية املختلفة، وملساعدة الباحثني يف العلوم احلد 
 .18التأليف العلمي ابللغة العربية؛ حيت ميكن السري يف طريق تعريب العلم والتعليم

ماء، وهو جزء من املنهج وعن أمهية تعريف املصطلح يقول إبراهيم مدكور: "أداة البحث ولغة التفاهم بني العل
العلمي، وال يستقيم منهج إال إذا قام على مصطلحات دقيقة تؤدي احلقائق العلمية أداء صادقا، وتعني على حسن 
األداء، وتوفر اجملهود، واملصطلح أيضا قيمته من الناحية التعليمية فهو جيمع املتعلمني على داللة واضحة. فاملصطلحات 

واختيار املصطلحات يعتمد على أسس أمهها،  .19امة من وسائل التعليم ونقل املعلوماتضرورة علمية، ووسيلة ه
 :  20اآليت
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االلتزام بقرارات اجمللس هنجا وأسلواب لوضع املصطلحات، عند استحداث مصطلحات تقتضيها أغراض التعليم  •
 العايل ومطالب التأليف والرتمجة.

 العلمي احلديث يف العامل، وذلك ابختيار املصطلحات العلمية املالئمة.احلفاظ على الرتاث العريب، ومواكبة التطور   •
ولعل هذه إشارة موجزة إىل بعض اإلشكاالت اليت تواجه اجملمع عند صوغ املصطلحات وتعريبها، ووضع األطر 

 عربية. والشروط اليت تسري عليها، إيذاان مبواكبة املستجدات العلمية واملخرتعات احلديثة األجنبية مبقاييس  

 :دراسة اللهجات   -2
اهتمت اجملامع اللغوية منذ نشأهتا ابللهجات، وقد أقيمت جلان خاصة لالهتمام بدراسة اللهجات، ومن ضمن  

قراراهتا العناية ابستقراء األلفاظ والرتاكيب يف البلدان العربية وتصنيفها، وتناول اللهجات يف املعاجم واملؤلفات القدمية 
ابلدراسة والفحص، كما شجعت الدراسات املقارنة بني اللهجات العربية احلديثة، تقدم التقارير وترصد الظواهر وتعاجل 

 النتائج، واتبعت يف ذلك اآليت:
استقراء األلفاظ والرتاكيب اجلارية على ألسنة أهل األقطار العربية، وتدوين ذلك يف معاجم وأطالس لغوية. وذلك  (1

ستفتائية ومجع ما ميكن من بياانت عن اللهجات العربية املختلفة. وتكوين مجعيات صغرية من إبعداد نشرات ا
 اجلاليات العربية يف مصر، لنقل واستقراء هلجاهتم وتدوين املالحظات حول ذلك.

 إاتحة الفرصة للمتخصصني يف الدراسات اللغوية والصوتية للقيام برحالت إىل البالد العربية، وتسجيل مناذج   (2
 .21متعددة

ولو أعادت اجملامع النظر يف اللغات املنتشرة بني اجملتمعات العربية، ودراستها ابعتبارها مستوايت لغوية متنوعة     
حتتاج إىل اهتمام ومعاجلة،للوقوف على مواطن اخللل اليت تتطلب الفحص والدراسة، سيسهل الوصول للحلول املوفقة  

 لتحقيق استعمال لغوي مقبول .

وعن أمهية دراسة اللهجات يقول عباس العقاد :" وكذلك تفيدان دراسة اللهجات يف معرفة التاريخ ، ففي إقليمي            
)أسوان ( يبدلون امليم ايء فيقولون )البكان ( بدال من ) املكان ( و)البسمار ( بدال من )املسمار ( . فقد نفهم من هذا 

ليم ترجع إىل القبائل العربية اليت كانت تقلب امليم ايء . ...ولئن كان هذا بعض أن أصول القبائل اليت نزلت يف هذا اإلق
 .22ما يستفاد من تلك الدراسة ، إهنا جلديرة ابلعناية ، ولكين أعتقد أهنا ستفيدان أكثر"

وكذلك دراسة جممع اللغة االفرتاضي لبعض الظواهر اللغوية يف اجلزيرة العربية تفيد يف معرفة أصول بعض اللهجات    
وربطها ابلرتاث اللغوي مثل: ظاهرة قلب اجليم ايء كقوهلم : )مسيد يف مسجد(، )دايي يف دجاج (،مما أثر عن 

منطقة اخلليج العريب بـ) اليأأية ( .وتسمية ظاهرة قلب القاف   الفصحى القدمية وشاع يف اللهجات املعاصرة ، وخباصة يف
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زااي )الدزدزة ( كقوهلم يف) مقبل : مزبل( .وتسمية الصوت الواقع بني القاف والكاف الذي جيري على ألسنة كثري من 
رسم هذا احلرف الناس قدميا وحديثا بـ) الَقْيف ( ، وجعله من األصوات الفرعية وال يدخل يف احلروف األصلية ، وي

كالقاف الفصحى منقوطة بنقطتني من حتت ، ويدعو اجملمع وضع هذا احلرف يف لوحات املفاتيح ، وأجهزة الطباعة  
 . 23يف خانة الرموز الفرعية ال األساسية

 اثنيا: وسائل معاجلة األلفاظ:
تتبع اجملامع اللغوية وسائل للتوسع اللغوي، واستحداث األلفاظ واملصطلحات، للوصول إىل كلمات وتعبريات مالئمة    

 ملتطلبات العصر ومستجداته، وأمهها ما يلي : 
االشتقاق: وهو:" أخذ كلمة من كلمة أو أكثر مع تناسب بني املأخوذ واملأخوذ منه يف اللفظ واملعىن، ليدل  •

. وقد حظي االشتقاق بعناية العلماء منذ العصور اإلسالمية األوىل، وتعددت 24ابلثانية على معىن األوىل بزايدة مفيدة "
جوانب البحث فيه، والصيغ االشتقاقية مل ختتلف عن العصور األوىل، فهي قوالب على حمدوديتها حتمل يف تقاليبها 

)انسوخ( مثاالن لتوظيف االشتقاق ويف وضع األلفاظ اجلديدة وتصريفاهتا سعة ضخمة. ففي الكلمتني )قابس( و
للمعاين اجلديدة. وقام حممد تيمور يف) معجم احلضارة ( ابستبدال األلفاظ العامية والدخيلة ألفاظا عربية ؛ فاقرتح 

لى أن العرب استعمال كلمة )قابس( بدال من )فيش(، وهي األداة اليت تستمد التيار الكهرابئي، وذلك اعتمادا منه ع
عرفوا األخذ من النار وفيها حرارة ومنافع ابلقبس، فبىن صيغة )فاعل( من )قبس( واشتق منها )قابس( للداللة عل 

 . 25األداة
 

 النحت : •
وجد بعض علماء اجملمع أن االشتقاق وحده ال يكفي يف توليد األلفاظ ؛ ألن عمله مقصور على أوزان وقوالب     

ستوعب مجيع املعاين العقلية، واقرتحوا طريقة النحت لسد هذا الباب، إبغناء اللغة مبا حتتاجه معينة مهما كثرت فلن ت
.والنحت هو بناء كلمة واحدة من كلمتني أو أكثر، عند 26من ألفاظ، فأجاز اجملمع اللجوء إىل النحت للضرورة العلمية

تقاق  مساه ابن جين االشتقاق الُكبَّار، وهو وسيلة احلاجة، مع مراعاة الوزن، وأصالة احلروف. والنحت من  أنواع االش
 .27لتنمية األلفاظ، مثال : الالإرادي : حنت نسيب من ال إرادة

  التعريب : •
أما ما يتعلق ابلتعريب فاملقصود به إحلاق األلفاظ املأخوذة من اللغات األخرى أببنية كلمات عربية معروفة، وتعريب     

لعريب، وال يعد اإلدخال والتعريب يف العصر احلديث عملية مستحدثة، فقد عّرب العرب يف الكلمة جيعلها من اللسان ا
 اجلاهلية الفلفل، والقرنفل عن الفارسية، والسجنجل )املرآة( عن الرومان، كما جاء يف القرآن بعض األلفاظ العربة، 
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يف العصر العباسي)اجملسطي ( وهو كتاب يف   مثل : )سجيل، ومشكاة، وأستربق، وأابريق، واليم(. ومن األلفاظ املعربة  
علم الفلك لبطليموس، وقد عّربه حنني بن إسحاق.ومن األمساء املدخلة يف العصر احلديث:)فلم،تلفون،تلفاز،فيديو 

. وعندما يدخل لفظ أعجمي إىل العربية فإنه خيضع لتغريات جتعله جمانسا أللفاظ العربية، جاراي على قواعدها، (28)...(  
) برانمج، بنفسج(، أو  :) برانمه، بنفشه( عربوها بقوهلم  :ن تلك التغيريات نقص بعض احلروف أو زايدهتا، مثل وم

 . 29موافقة الكلمة ألوزان العربية مثل : )براذه، نشاسته( عرهبما بقوهلم )فرزدق، ونشاء(

 :اثلثا:التأليف املعجمي  

بعد املعجم من أهم روافد اللغة واملعرفة وميثل ذاكرة الشعوب،وقد اعتىن اللغويون العرب ابملعجم من حيث احملتوى      
 . فرسم بذلك منهجا للمعجمات الكربى  (  العني)واهليكل منذ القرن الثاين اهلجري، إذ وضع اخلليل بن أمحد كتاب  

ا للمعجم العريب الكبري أجاد فيه كل اإلجادة إذ قال إبجياز:" جيب ولعل املستشرق األملاين فيشر قد وضع مشروع    
أن يشتمل املعجم على كل كلمة وجدت يف اللغة بال استثناء ، وأن تعرض حسب وجهات النظر السبع التالية:التارخيية 

 .30،االشتقاقية،التصريفية،والتعبريية،والنحوية،والبيانية،واألسلوبية"

وال شك يف أن املعاجم تتطور بتطور احلياة وحاجاهتا ؛ لذا فمن الواجب أن تكون هناك معاجم عربية تواجه      
ابلفرنسية ، (  الروس  )حاجات العصر ومقتضياته ، وتستفسد من املناهج األوربية املتطورة يف هذا الشأن ، مثل معجم  

ي ابلقاهرة هو املعاجم ، وأوهلا كان  املعجم التارخيي، ولكنه مل ومن أهم إجنازات اجملمع اللغو .  اإلجنليزي(  أكسفورد  )  و
، واملعجم الكبري الذي استمد مادته اللغوية من املعاجم وكتب األدب والعلم ( فيشر)خيرج للنور بسبب وفاة مؤلفه 

ليس هلا عالقة ابلرتاث والتاريخ ، فاحلق أنه ذو منهج جيد ، إال أن عليه مأخذ أبن أدخل أمساء األماكن واألعالم اليت  
،  لعل أهم عمل معجمي من حيث املنهج والتبويب 31الثقايف العريب ، وهذه األمساء جيب أن يوضع يف معاجم خاصة  

 ( .املعجم الوسيط  )قد جاء يف  
وحديثها،" يضع ألفاظ القرن العشرين إىل جانب ألفاظ  ويعتمد )الوسيط ( من حيث املادة، اللغة العربية قدميها    

اجلاهلية وصدر اإلسالم ويهدم احلدود الزمانية واملكانية اليت أقيمت خطأ بني عصور اللغة املختلفة ويثبت أن يف اللغة 
ون أو غريهم . وحيتوي املعجم املصطلحات العلمية الشائعة سواء منها ما وضعه املعجمي32العربية وحدة تضم أطرافها "

وسواء أتعلق األمر ابملعرب أو ابلدخيل. واحتلت األلفاظ العامة واملصطلحات احلديثة حيزًا ال يستهان به من حجم 
، 2706من جمموع  1283وزاد ما أقره اجملمع  651واحملدث  535كلمة واملولد   237املعجم، ففيه من الدخيل 

فجاء سهل التناول ميسر الرتتيب حبيث رتبت الكلمات حبسب .  33( " 30.000من مواد املعجم )  %  9أي بنسبة  
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ال حبسب تصريفها. واستعمل املعجم لغة عصرية واضحة يف التعريفات والشروح اليت جاءت معززة -هجائياً  -نطقها 
 .34راء  ابآلايت القرآنية واألحاديث النبوية واألمثال العربية والرتاكيب البالغية املأثورة عن فصحاء الكتاب والشع

والواقع أن احلركة اللغوية املعجمية قدمت من خالل إخراجها )املعجم الكبري( و)املعجم الوسيط ( خدمة جليلة للغة     
العربية املعاصرة. وقد محد املتتبعون اللغويون ما بذله اجملمع من عناية فائقة وجهود طويلة وشاقة إلخراج معجم يف 

، و"توافر فيه من أسس 35رب معامجنا إىل الكمال يف اجلمع والرتتيب والتيسري"مستوى "املعجم الوسيط". فهو" أق
   .36التجديد املعجمي ومظاهره ما يهيئ له مكاان مرموقا بني املعاجم املعاصرة "

تعمل  ويرى عبد القادر املهريي أنه ينبغي على اجملامع اللغوية أن تسهم يف إثراء العربية وهتذيبها كون هذه اجملامع       
على ضبط اللغة ودعمها، فتقوم إبجياد ما ميكن تسميته برصيد اللغة اجلامع لكل مفرداهتا قدميها وحديثها، ما مضى 
على إقراره مئات السنني، وما يربز إىل الوجود يوميا، ومن هذه الوسائل توفري معاجم تظهر بصفة دورية بل سنوية، 

جممع اللغة  وقد أصدر .37ة يوميا، فيسامهون يف إبقائها حية ويؤثرون فيها تكون مبثابة املرجع للذين يستعملون العربي
يوضع معجم شامل للكلمات اجلديدة،  توصياته خبصوص املعاجم،أبن العربية األردين مومسه الثقايف الثاين والثالثني

 .                                                ووضع قاموس اترخيي يستقصي تطور معاين املفردات  
وهنا يوصي حسن نصار ابلتخفيف  وكما نعلم املعجم أداة حبث، ينبغي أن يكون واضحا وسهال وحمكم التبويب.     

عملون اليوم يف غاية العجلة، ال يريدون إضاعة الوقت يف البحث عن شيء، وإمنا يريدون يف حجم املعجم قائال:" واملست
اقتطاف ما دان، أما البعيد فال شأن هلم به، فيجب أن يكون املعجم احلديث داين القطوف، يستطيع أن يعطيهم ما 

العربية:" لعل من أبرز عيوب معامجنا ويشريعفيف عبد الرمحن إىل إشكالية تظهر يف املعاجم     .  38يريدون يف أسرع وقت"
 قدميا وحديثا الرتتيب، ويعين به أمرين :

فالرتتيب األكثر موضوعية هو حسب أوائل الكلمات األصول ، وبعده ترتيب األصول  ترتيب مواد املعجم ، -1
 املشرتكة يف احلرف األول حسب الثاين فالثالث فالرابع . 

 .39ترتيب مواد األصل الواحد ، وتفيدان فيه املعاجم الغربية  -2
فالعمل املعجمي مل يعد يقتصر يف العصر احلديث على مجع أكرب عدد من املفردات وشرحها ابالستناد إىل قواميس      

 قدمية وحديثة وإعادة ترتيب كل ذلك، فهذه العملية ال ختلف سوى تراكم يف القواميس نفسها.
 

 احملور الثاين : دور اجملامع يف تيسري العربية:

عصر احلديث لتيسري استعمال العربية الفصيحة، وعناصرها الصرفية والنحوية والداللية، وخمتلف تُبذل اجلهود يف ال   
جوانبها العلمية واألدبية، وساهم يف هذه اجلهود كثري من املراكز العلمية واملؤسسات املختصة والباحثني، وعلى رأس 
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رة، الذي أقّر بضرورة دراسة العربية ومستوايهتا يف الوقت هذه املراكز اجملامع اللغوية، وأمهها جممع اللغة العربية ابلقاه
 احلاضر رغبة يف احلفاظ عليها، ومعاجلتها قدر اإلمكان للوفاء حباجات العصر. 

وإذا أردان معرفة اجلهود بشأن تدريس اللغة العربية يف املدارس، سنجد كثريا من الدراسات اليت حتاول تيسري 
مني، واجملامع بدورها تنشر تلك األحباث يف إصداراهتا، كما ينشر بعض الباحثني أعماهلم الدرس النحوي وتبسيطه للمتعل

 يف مؤلفات منفردة. وسنشري فيما أييت ابختصار إىل أهم احملاوالت اجملمعية اليت تشهدها الساحة اللغوية والتعليمية :  

 تيسري الدرس النحوي: -أ

كثرية هي احملاوالت اليت تناولت التيســــــــــري النحوي، إذ جاءت حماوالت كثرية لتيســــــــــري قواعده قدميا وحديثا،،  
ســار النحو العريب منذ نشــأته يف اجتاهني متوازيني ميثل أحدمها املؤلفات املتخصــصــة بدقائق النحو وغرائب اللغة، وميثل 

حو وتســــهيل تعليمه للمتعثرين من أبناء العربية ولمعاجم الراغبني يف اآلخر املؤلفات التعليمية اليت هتدف إىل تيســــري الن
. وقدحاول عدد من املفكرين اإلسـهام يف تيسـري النحو بتأليف كتب، أو بوضـع قواعد أسـاسـية بسـيطة لـــــــــــــــه، 40تعلمها

 :ومنهم، إبراهيم مصطفى، شوقي ضيف، ومتام حسان، عباس حسن. وسنتناول أهم آرائهم فيما أييت إبجياز

إبراهيم مصطفى: ألف كتاب )إحياء النحو( وصرح فيه ابهلدف من أتليفه، فكانت أهم أفكاره يف التيسري، أن التنوين     
 .41لتنوين العلم . كما يرى توحيد األبواب املتشاهبة حتت ابب واحد  -عنده-علم التنكري، وال حاجة  

 كتابه )جتديد النحو(، إال أن أمهها ما جاء يف مقدمة شوقي ضيف: له أراء يف تيسري النحو وجتديده، وظهر بعضها يف
البن مضاء، وقد أيد ما ذهب إليه ابن مضاء من إلغاء العامل، والعلل الثواين  (42) حتقيقه لكتاب )الرد على النحاة(

 :43والثوالث، والقياس. ووضح يف كتابه األسس اليت تقوم عليها فكرته يف التيسري وحددها ابآليت

 إعادة تنسيق املؤلفات النحوية، وترتيب األبواب حبيث يستغىن عن طائفة منها، وترد أمثلتها إىل األبواب الباقية.   •
 إلغاء اإلعراب التقديري، واحمللي . •
 إلغاء إعراب بعض الكلمات اليت ال يفيد إعراهبا يف صحة معناها. •
 وضع تعريفات وضوابط دقيقة ألبواب املفاعيل . •
 زائدة وال حاجة هلا .  -حذف بعض األبواب اليت يراها املؤلف  •

ولعل كتاب )جتديد النحو( يكون منعطفا على طريق تيسري العربية، إذ نظر مؤلفه إىل النحو نظرة شاملة، 
وكانت دراسته معتمدة على أسس نظرية وعلمية معا، وهبذا النقد والتحليل يوفر املادة الالزمة لوضع كتب تعليمية 

. وحاول متام حسان يف كتابه )اللغة العربية معناها ومبناها( بناء فكرة يرمي 44لقواعد العربية وفق سنوات التعليم ومراحله
من خالهلا إىل جتديد الدرس النحوي، وذلك بذهابه إىل استبدال نظرية العامل، بفكرة تضافر القرائن، إمياان منه أبننا ال 
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. وإننا إذا نظران يف هذه القرائن نلحظ أهنا  أثقلت 45ية فقط، بل البد من توافر عدة قرائن ندرك املعىن ابلعالمة اإلعراب
الدرس النحوي ومل تيسره، كما أهنا تفتقد إىل التطبيق، ويف هذا قال أمحد ايقوت: إن القرائن اليت جاء هبا متام حسان 

 .   46كثرية ومتداخلة، حبيث يبدو العامل أمامها أمرا ميسورا

 تغفل جمامع اللغة العربية وخباصة جممع القاهرة قضية تيسري النحو العريب إذ أسست وزارة املعارف املصرية ومل
جلنة للبحث يف تيسري قواعد النحو والصرف والبالغة ورفعت هذه اللجنة تقريرها إىل الوزارة فعرضته الوزارة على اجملمع 

 :48.ويظهر التيسري يف أبواب النحو العريب مستندا إىل األسس التالية47لتعرف آراءه فيما قررته اللجنة من املقرتحات

اإلعراب وما يتعلق به من إعراب تقديري وحملي واالستغناء عن ذلك، كما تناول العالمات األصلية لإلعراب  •
 والعالمات الفرعية. فيقال: "مسند إليه مضموم، ومفعول به منصوب، ومضاف إليه مكسور".

اجلملة وأركاهنا األساسية وتسمية هذه االركان، وأحكام إعراهبما والرتتيب بني املوضوع واحملمول، واملطابقة  •
 بينهما. وإلغاء الضمري املسترت يف مثل )زيد قام( واالقتصار على أحكام الكلمة واجلملة واألساليب. 

 فضيل وما شاهبها.دراسة بعض األساليب وتضم تراكيب التعجب والتحذير واإلغراء والت •
ويرى اجملمع أن التيسري يشمل االستغناء عن املألوف يف إعراب املبنّيات واألمساء املقصورة واملنقوصة، ما اندت 
به اللجنة اليت شكلتها وزارة املعارف، وأشار إليها شوقي ضيف يف إعراب: " جاء الفىت والقاضي" قالوا: امسان مسند 

من: الفىت: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضّمة املقّدرة على األلف للتعّذر، والقاضي: فاعل  إليهما حمّلهما الرفع"، بدال
 .  49مرفوع، وعالمة رفعه الضّمة املقّدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، بل يكتفى فيهما فاعل فحسب

ويف إعراب تقومني : مضارع   وكذلك يف إعراب ُقْمُت: صيغة ملاضي املتكّلم، ويف إعراب أقوُم: مضارع للمتكلم،
 .50للمخاطبة، وأعربوا ال تُقْم: صيغة هني للمخاطب

ويف إعراب األساليب كالتعجب، كما يف قوهلم: )أمِجْل بزيٍد(: أمجل: صيغة تعجب، واالسم بعدها )املتعجب 
صوب. ويطبق منه( جمرور حبرف جر.  وقوهلم: )ما أحسَن زيدا(، ما أحسن: صيغة تعجب، واالسم متعجب منه من

اإلعراب هبذا الشكل، على سائر األساليب مع الرتكيز على ذكر األسلوب ال على اإلعراب التفصيلي. وأسلوب التحذير 
 .51كما يف قول : )إايك والنار(  أو  )النار النار(، تراكيب حتذير واالسم فيها منصوب

ريب أهدافه ابلرغم من مساندة اجملمع، وأمجع والذي يبدو واحلال الراهنة أنه مل حيقق مشروع تيسري النحو الع
كثري من الدارسني يف مصر وغريها من األقطار العربية على رفض مقرتحات تيسري النحو.وعليه فإن أهم أسباب تعقيد 

ا. النحو، املناهج املتداخلة واآلراء املتعددة اليت استعملت يف وضع قواعد العربية حنوا وصرفا ومعىن، وتفسريها وتعليله
وأن بناء النحو تلك اآلراء، أمر فيه من الصعوبة ماال خيفى على أحد. ومما ال شك فيه أن االبتعاد عن التعليل والتأويل 



20, 202, No: 5STSR) Vo: (JI Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 

47 
 

وختلصه  العريب، االعتماد على الوقائع األوسع انتشارا، تؤدي إىل تيسري النحو خيلص النحو العريب من اخلالف، كما أن 
  من التشعب.

ني الدراسات املتخصصة يف النحو والصرف واللغة، وفقهها وصوتياهتا، وبني ما جيب ومن املفيد أن نفرق ب
تقدميه لعامة املتعلمني، يف إطار عربية فصيحة ميسرة. ألن كل ما يصبو إليه متعلم العربية، ممارسة اللغة الفصيحة، 

 .  52اللغة والنحووارتباط اللغة الوثيق ابالستعمال جلّي، وهذ النظرايت قد أكدها كثري من أئمة  
 تيسري الكتابة واإلمالء :-ب

أشار بعض الباحثني إىل مشكالت اإلمالء، ومنهم عدانن الديلمي يف حماضرة بعنوان )تيسري تعلم اإلمالء       
والرتقيم ( ، مث عبد الفتاح احلموز يف حماضرته بعنوان ) قضااي الكتابة العربية: اإلمالء والشكل واخلط( أبفكار جريئة؛ 

لتخلص من األوجه اإلمالئية املتعدد يف الكتابة، واالكتفاء بوجه واحد أحدثت ثورة يف الكتابة العربية، إذ دعا إىل ا
لتتوحد قواعد الرسم وتطرد، ومن أمثلة ذلك: كتابة التاء املربوطة هاء يف كل االمساء بال استثناء، وأن تكتب )إذن( 

 .  53ابلنون يف كل موضع، وأن تكتب اهلمزة على ألف أاي كانت حركتها وحركة ما قبلها 

اهتم جممع القاهرة منذ إنشائه بتيسري الكتابة العربية، وتقدم ثالثة من أعضائه مبقرتحات حول هذا املوضوع.        
م،مشروعه اخلاص وهو استبدال احلروف الالتينية ابحلروف العربية. ويف 1944فقدم عبد العزيز فهمي يف يناير عام  

، الذي اقرتح فيه إبقاء صور احلروف العربية 54 الكتابة م عرض على اجلارم مشروعه اخلاص بتيسري1944فرباير عام  
على حاهلا، وحماولة تصوير الكلمة كما تنطق، إبضافة زوائد تكتب يف بنية الكلمة للداللة على احلركات. ويف مؤمتر 

ف، ، ابالقتصار على صورة واحدة للحرو 55م، اقرتح حممود تيمور تسهيل شكل الكتابة املطبعية 1951يناير عام 
م 1959هي اليت تقبل االتصال من أول الكلمة، وذلك يف احلروف اليت تتصل بغريها. وأقرت جلنة تيسري الكتابة عام 

عدًدا من القواعد لضبط الكلمات ابلشكل يف الكتب املدرسية. كما اتفق على أن تقوم طريقة تيسري الكتابة على 
 أساسني:

 واحدة، أايا كان موقعه من الكلمة .اختصار صور احلروف، بتمثيل احلرف بصورة  -1
 االحتفاظ بطبيعة اخلط العريب،-2

 وجتنب املباعدة بني القدمي واجلديد .
كما شكل جممع القاهرة جلنة لإلمالء، حاولت معاجلة الصعوابت اليت يواجهها املبتدئ يف تعلم اإلمالء، يف تقرير 

واعد رسم اهلمزة، وعلى فصل األعداد من ثالث إىل م على مؤمتر اجملمع، الذي وافق على ق1948عرض يف عام  
 تسع عند إضافتها إىل مئة . 
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 تعريب التعليم اجلامعي:  -ج

تعد قضية تعريب التعليم اجلامعي يف الوطن العربية من أهم القضااي اخلطرية اليت تشغل أمتنا، فإذا استثنينا       
اجلامعات يف سوراي، فإن مجيع اجلامعات العربية ما زالت تدرس كثريا من العلوم بلغات أجنبية، وهو الواجب الكبري 

على اجملامع اللغوية النظر يف هذه القضية الشائكة، بل إصدار قرارا الذي أّلقي على عاتق اجملامع اللغوية، ويتوجب 
 مباشرا إلصالح الوضع. 

إن التدريس ابللغة العربية ال يعين ابلضرورة إمهال اللغة األجنبية؛ اليت متكننا من االطالع على ثقافة ومن جهة أخرى،ف
د اللغة العربية لغة حوار وأتليف علميني؛ من أجل تعميق اآلخرين، وإبداعاهتم يف اجملاالت املختلفة؛ بل نعين به اعتما

علمية، : الوعي، والفهم ابللغة األم، األمر الذي يؤدي إىل تطوير األمة وهنوضها؛ هلذا كله فإن للتعريب أمهيات
التخلص من ولغوية، وقومية، هذه األمهيات ترتبط ابحلياة املعاصرة لإلنسان العريب، الساعي دوًما للتقدم، والتطور، و 

التبعية، واجلمود؛ ليعود كما كان يف العصور اإلسالمية الزاهية، صاحب إبداعات علمية، تدفع به ليكون يف مصاف 
 . األمم املتقدمة

وقد مرت حركة التعريب السورية مبراحل وأمهها املرحلة احلكومية، وأبرز اإلجنازات هي أتسيس اجملمع العلمي العريب،     
الرمسية. ومن مظاهر اهتمام احلكومة ابلتعريب يف املدارس هو أتسيس جلنة االصطالحات العلمية وتعريب املدارس 

املستعملة يف كتب املدارس. كما شجعت التعاون بنب اجملمع ومسؤويل اجلامعات، حيث تقرر تدريس الطب واحلقوق 
 ابللغة العربية،يف حني كان األمر غري ذلك ابقي الدول العربية . 

ستمرارا حلركة تعريب العلوم يف الوطن العريب، خطا األردن خطوة سريعة وجريئة؛ فقد وضع جممعه اللغوي مشروعه وا      
يف تعريب التعليم، متماشًيا مع األهداف العامة؛ اليت رمسها مكتب تنسيق التعريب يف الوطن العريب، فرأى أن تعريب 

ائد مجة على املستويني العلمي والقومي، ونتائجها ذات أثر بعيد التعليم اجلامعي قضية علمية منهجية ضرورية ذات فو 
 . 56يف مسرية الوطن العريب احلضارية، والعلمية، واالقتصادية، واالجتماعية 

وعليه ينبغي التنبه إىل أن احلفاظ على اللغة العربية يبدأ من املنطلق األساس يف التخطيط اللغوي التعليمي، أال         
إجياد احلل لالنصراف عن استعمال العربية يف التدريس؛ فإن اعتمدت العربية لغة للتعلم واحلوار من رايض األطفال وهو  

واملدارس واملعاهد والثانوايت إىل الكليات اجلامعية، اكتسبت مزيدا من القوة واملناعة والقدرة على التفاعل مع املتغريات 
على مستوايت اللغة العربية يف وسائل االتصال اإللكرتوين فال تبقى لغة قاصرة مما ينعكس بصورة تلقائية وبشكل مباشر  

 .57عن الوفاء ابحلاجات املتجددة وعاجزة عن مسايرة التطورات املتالحقة اليت حيفل هبا عاملنا اليوم
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 اخلامتة أبهم النتائح والتوصيات :

لذا ندعو أن  ية، إال أهنا مل حتقق الدور املأمول منها أواملنتظر.اجملامع اللغوية تؤدي دورا فاعال ومهما يف محاية العرب     
تنفيذية ملزمة تالمس الواقع  وتسعى إىل تكوين هيئات ذات سلطة لغوية تتخلص اجملامع اللغوية من أوضاعها الراهنة،

ها الرايدي، فعلى الرغم من فأهم عامل يقف أمام فاعلية اجملامع اللغوية يف العامل العريب، هي تعثر دور  اللغوي للمجتمع.
إقرار معظم األقطار العربية أبن اللغة العربية هي اللغة الرمسية، إال أن االستعمال اللغوي الفعلي يقول غري ذلك. فمؤسسات 

ومتكينها من القيام مبهامه؛  اجملامع  سلطة  تفعيل التعليم العريب تعاين من الرتاخي يف تبين القرارات اجملمعية وفرضها، ولن يتم
 لزمة واليت أنمل من املسؤولني وذوي االختصاص إقرارها واإلشراف على تنفيذها. بفرض القوانني املإال  

 احلواشي:
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