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ُيعًد المجمع العممي مف أىـ المؤسسات التي أنشأت بالعراؽ في        

القرف العشريف, حيث كاف إلنشائو دواٍع ضرورية لرعاية المغة العربية 
العممية مف خالؿ وتنقيتيا مما عمؽ بيا مف شوائب, وكذلؾ لرفد النيضة 

تعريب المصطمحات, وترجمة الكتب األجنبية ,ولمواكبة العراؽ لما يجري 
في العالـ مف نيضة عممية حديثة وتعريز الحياة الثقافية مف خالؿ 
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Abstract: 

The Scientific Academy is considered one of the most 

important institutions established in Iraq in the twentieth 

century, as its establishment had necessary reasons to 

take care of the Arabic language and purify it from the 

defects attached to it, as well as to support the scientific 

renaissance through the Arabization of terms and the 

translation of foreign books, to keep up with what is 

happening in the world of scientific renaissance At that 

time, and to consecrate cultural life through the 

contributions of the scientific, cultural and intellectual 

complex. 
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 المبحث االول : تأسيس المجمع العممي في  العراق :
 : تسمية المجمع العممي ودالالتها :-اوال

وىو مصدر قولؾ جمعت الشيء , وقد يكوف  -مأخوذ مف الجمع : -المجمع لغة :
, والموضع مجمع ومجمع , مثاؿ َمطمع اسما لجماعة مف الناس , وُيْجمُع عمى جموع 

فيو كّؿ جماعة يشَدىا حب العمـ ورغبة البحث في  -. اما المجمع اصطالحا:(ٔ)وُمطمع
شعاب الثقافة عممًا وأدبًا وفنًا وتطورت وأصبح يتردد عمييا كبار العمماء مف أىؿ الفكر والقمـ, 

.وقد ُاختيَرت كّممة   مظاَنيا األصميةوىـ يمتزموف الموضوعية في أعماليـ وطمب الحقائؽ مف 
( , والفرنسية Academyالالتينة , وىي تقابؿ األنكّميزية ) المجمع  لتقابؿ كّممة أكاديمي

(Acaddemie )(ٕ) . 
حيث استعمؿ السوريوف ذاؾ االصطالح حينما أسسوا مجمعيـ , وسموه )المجمع 

الى )) مكاف اجتماع العمماء قصد إصالح , وأقروا تمؾ التسمية والتي تشير (ٖ)العممي العربي(
العموـ والفنوف واآلداب (( , ويبدو لي اف لتصاعد الشعور الجمعي العربي اثرا واضحا انعكس 
عمى استعماؿ السورييف لالسـ وسموه بالعربي . وأخذ العراقيوف مف السورييف ىذه التسمية 

لحداثة عيد بمدنا  ممي العراقي(اسـ )المجمع الع ٜٚٗٔوأطمقوا عمى مجمعيـ الذي أسس عاـ 
, وىو ما ظير لنا مف االطالع عمى   العراؽ بالمجمع العممي وحاجتو الى األخذ بأسبابو

أىداؼ المجمع التي تضمنيا نظامو والتي يمكف تمخيصيا باليدؼ العممي واليدؼ الحضاري 
ف الى المجمع . عمى اف تسمية ) المجمع العممي( تصرؼ الذى(ٗ)والتأريخي واليدؼ المغوي

العممي لمبحوث العممية الصرفة بالمعنى المفيوـ مف لفظة )العمـ( في المصطمح الحديث , أي 
( في االنكّميزية , وفي كثير مف المغات االوربية المأخوذة مف    scienceما يقابؿ لفظة )

ؿ (( ىذا المعنى االختصاصي , بAcademy أصؿ )التيني( عمى حيف ال يراد مف لفظة )) 
يراد بيا شيء آخر أىـ مف ىذا المعنى وأشمؿ. وكاف لمعالمة المعروؼ جواد عمي رأي , وىو 

( في المغة االنكّميزية , وأشار   (Science Academyاف ) المجمع العممي ( الذي يقابؿ 
( , اوقعت Scienceبعدـ مالءمة ىذا المصطمح العربي , واف ىذه الترجمة لمفظة عمـ )

س وفي طميعتيـ جمع مف حممة الشيادات العميا في أخطاء , فظنوا أف المجمع الكثير مف النا
العممي العراقي ىو مجمع عممي بحت وبالمعنى االصطالحي المفيوـ مف لفظة )عمـ( , 
نما ىو ))مجمع أسس لخدمة المغة العربية  وأوضح أف المجمع ليس عمى ما ذىبوا اليو , وا 
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. ويبدو أف وصؼ المجمع بالعممي يمكف أف يحتمؿ (٘)(( وتأريخيا وتأريخ العراؽ والمسمميف
معنًى أوسَع مف مفيوـ دراسة العمـو الصرفة ,واف في دراسة الحضارة والتأريخ وقضاياىما 
الفكرية ما يسوغ اطالؽ ىذا الوصؼ فضاًل عمى أف األخذ بأسباب العمـ يستمـز دراستو بمغة 

المغة ألجؿ توطينو وىذا مف صميـ عمؿ طالبيو , والبد لذلؾ مف وضع مصطمحاتو بتمؾ 
المجمع , أي أف المجمع يأخذ بالعموـ خدمة لمعربية في جانب مف نشاطو. وفي مسيرة عمؿ 
المجمع ظَؿ ىذا التساؤؿ يتكرر مع تطور أعمالو, وقد أصبح ىذا الوصؼ أقرب الى التعبير 

انية عمى أىدافو في مادتو الث ٖٜٙٔعف أعماؿ المجمع عندما نَص قانونو الخاص عاـ 
 . (ٙ)وأوليا))النيوض بالدراسات والبحوث العممية لمسايرة التقدـ العممي(( 

ومف سياؽ الكالـ يتبيف لنا أف المجمع في تسميتو بالعممي مَر بمرحمتيف األولى منُذ 
ـ ٜٚٗٔ( لعاـ ٕٙ, وكاف اليدؼ الذي نَص عميو نظاـ التأسيس المرقـ) ٜٚٗٔتأسيسو عاـ 
انية )) العناية بسالمة المغة العربية والعمؿ عمى جعميا وافيو بمطالب العمـو في مادتو الث

وبعد صدور القانوف  ٖٜٙٔوالفنوف, حيث انشأ لخدمة المغة العربية حصرًا ولكف في عاـ 
الجديد لممجمع الذي وسع اىدافو ولـ يجعمو مقتصرا عمى المغة العربية ,وبالتالي أصبح 

 . (ٚ)قي( عامًا وشامال ومناسبا ويتماشى مع الدراسات العممية((اسـ)المجمع العممي العرا
 شعار المجمع العممي في العراق : -ثانيا:

جرت العادة لدى كثير مف المؤسسات والدوائر الثقافية في العراؽ عمى اختالؼ 
أىدافيا ومقاصدىا , وطبيعة أعماليا أف تتخذ ليا شعارًا يرمز الى تمؾ األىداؼ والمقاصد , 
والمجمع العممي العراقي اسوة بنظرائو مف المجامع العممية , اتخذ لو شعارًا ولكف جاء ىذا 
اإلجراء متأخرا نسبيًا , فمنُذ تأسيس المجمع واصدار مجمتو باسـ) مجمة المجمع العممي 

, لـ يكف لو شعاٌرًا يوشح مراسالتو ووثائقو ومطبوعاتو , وكانت فكرة ٜٓ٘ٔالعراقي ( في عاـ 
وبعد حصوؿ الموافقة  ٜ٘ٙٔالشعار وتصميمو قد نوقشت في اجتماعات المجمع عاـ وضع 

عمى ذلؾ , أودع أمر تنفيذه ورسمو الى الخطاط العراقي المعروؼ ىاشـ محمد وقد استمر 
, حينما ظير شعار المجمع العممي العراقي أوؿ مرة عمى  ٜٙٙٔالحاؿ عمى ذلؾ حتى عاـ 

لصادرة في ذلؾ العاـ .و كاف شكّؿ الشعار دائريًا متكونًا مف غالؼ العدد الثالث مف مجمتو ا
دائرة في الوسط ونطاقا يحيط بيا, وفي داخؿ الدائرة رسـ بناية تتألؼ مف مدخؿ ذي عقد 
مدبب, وىو مظير مف عناصر العمارة اإلسالمية وتحيط بالمدخؿ زخارؼ ىندسية وبناية 
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بالمدخؿ بقياس أصغر, وعند قاعدة المدخؿ  اسالمية , عمى جانبي المدخؿ نافذتاف شبييتاف
كتاب مفتوح لمداللة عمى العموـ والمعارؼ , ويتدلى مف العقد المدبب مصباح وشعاع يرمز 
الى نشر المعارؼ والعموـ عمى أوسع نطاؽ. أما النطاؽ الخارجي فقد كتب في نصفو األعمى) 

ؿ مف النطاؽ اسـ بغداد بالخط المجمع العممي العراقي ( بالخط الكوفي , وفي الجزء األسف
 : (ٛ)الكوفي ايضًا, بوصفيا مقرًا لممجمع , كما موضح في الصورة ادناه

 شعار المجمع العممي في العراق

 
 ثالثا: النظام الداخمي لممجمع العممي في العراق :

ـَ اصدار نظاـ تأسيس المجمع العممي العراقي , بعد أف رأت وزارة المعارؼ أف          ت
الى مجمع عممي , وبذلؾ صدر  ٜ٘ٗٔتتحَوؿ لجنة التأليؼ والنشر التي أنشأتيا في عاـ 

, استنادا الى الفقرة السادسة مف ٜٚٗٔ( لعاـ ٕٙنظاـ المجمع العممي العراقي ذو الرقـ )
بناء عمى ما عرضو وزير ٜٓٗٔ( لعاـ ٚ٘ف قانوف المعارؼ العامة رقـ )المادة األولى م

المعارؼ ووافؽ عميو مجمس الوزراء  ويتكوف ىذا النظاـ مف تسع وعشريف مادة , وذكر فيو 
أف لو شخصية معنوية و استقالؿ مالي حسب الميزانية , وأف يكوف مرتبطًا بوزير المعارؼ 

بالمغة العربية , والبحث في آدابيا وفي تأريخ العرب ومف أىدافو أف يعمؿ عمى العناية 
والعراقييف ولغاتيـ , ودراسة عالقات الشعوب اإلسالمية ونشر الثقافة العربية ,وحفظ 

حيائيا وتشجيع الترجمة والتأليؼ .ومف وسائؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ :اصدار (ٜ)المخطوطات وا 
مكتبة , والمرسـو أعطى لموزير حؽ مجمة لممجمع وانشاء دار لمطباعة , وايضا  انشاء 

انتخاب أربعة اعضاء عامميف, وينتخب ىؤالء األعضاء ثالثة ثـ ينتخب السبعة ثالثة آخريف, 
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ويجتمع األعضاء العشرة العامموف النتخاب رئيس ليـ باالقتراع السري , وكذلؾ انتخاب نائبيف 
صناؼ مف األعضاء , لو وبجانب ىؤالء األعضاء العامميف نص المرسوـ عمى ثالثة أ

أعضاء مساعدوف مف العراقييف وأعضاء فخريوف مف العراقييف وغيرىـ , وأعضاء مراسموف 
أيضًا مف العراقييف وغيرىـ ويشرؼ عمى ادارة المجمع ديواف لمرئاسة الذي يتألؼ مف رئيس 

ـَ إصدار ىذا النظاـ في بغداد في السادس و  العشريف ونائبيف ويتجدد انتخابو كّؿ عاـ , وقد ت
.وقامت وزارة المعارؼ بتنفيذ أحكاـ المادة الثامنة , فاختار توفيؽ (ٓٔ)ٜٚٗٔمف تشريف الثاني 

وىبي وزير المعارؼ آنذاؾ أربعة أعضاء عامميف وفؽ الفقرة )أ( مف المادة المذكورة , وىـ كال 
 -:(ٔٔ)مف

 

 متي عقراوي ىاشـ الوتري محمد فاضؿ الجمالي محمد رضا الشبيبي
واجتمع ىؤالء األعضاء لتنفيذ ما جاء بالفقرة )ب( مف الماده المذكورة مف نظاـ المجمع 

 -:  (ٕٔ)فانتخَبوا كال مف
محمد بيجة  توفيؽ وىبي

 األثري
نصػػػػػػػػػػػػػػرة  جواد عمي

 الفارسي
منيػػػػػػػػػػػػػر 
 القاضي

 

شريؼ 
 عسيراف

صدرت اإلرادة الممكية بالموافقة  ٜٛٗٔ/ٔ/ٗأعضاء, وفي  ٓٔوبذلؾ أصبح عدد العامميف
مف  ٜٛٗٔ/ٔ/ٕٔ. وعقد اعضاء المجمع العممي جمستيـ األولى يوـ (ٖٔ)عمى ىذا االنتخاب

ـَ انتخاب الشيخ  اجؿ تنفيذ المادة التاسعة مف نظامو ,النتخاب أعضاء ديواف الرئاسة, وت
 .محمد رضا الشبيبي باإلجماع , ليصبح أوؿ رئيس لممجمع العممي العراقي 
لمأل  ٜٜٗٔ/ٔ/ٛوبعد مرور عاـ كامؿ عقدت جمسة اخرى ألعضاء المجمع العممي في 

الشواغر بانتخاب أعضاء جدد فُانتخَب كال مف محيي الديف يوسؼ , ومصطفى جواد و شيت 
نعماف أعضاء عامميف. ثـ جرت انتخابات جديدة لديواف الرئاسة  في الجمسة نفسيا, فكاف كما 

 -:(ٗٔ)يأتي 
 اضيمنير الق

 رئيساً  –
 جواد عمي محمد بيجة األثري شريؼ عسيراف
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أف يضيؼ اعضاء جدد كػ  ٜٓ٘ٔ/ٓٔ/٘ٔتجدر االشارة الى اف المجمع العممي قرر في 
ناجي األصيؿ و أحمد سوسة عضويف عامميف . ومف ثـ بادر وزير التربية والتعميـ أحمد 

اليو مف المجمع الى تأليؼ لجنة , وبناء عمى اقتراح رفع  ٖٜٙٔعبدالستار الجواري عاـ 
لوضع قانوف خاص عوضًا عف النظاـ القديـ , ليكسب المجمع قوة وليساير التطورات الفكرية 
والعممية الحديثة , وليفسح المجاؿ أماـ المثقفيف والعمماء لممشاركة في أعمالو فألؼ لجنة كاّلً 

  -: (٘ٔ)مف
عبدالرزاؽ محيي 

 الديف
 فاضؿ الطائي يوسؼ عزالديف جواد مصطفى صالح أحمد العمي

حيث قامت المجنة بدراسة نظاـ المجمع القديـ , ومسودة الئحة قانوف كاف قد اعدىا 
المجمع السابؽ , وقوانيف المجمع العممي العربي بدمشؽ , ومجمع المغة العربية بالقاىرة , 

العربية و إمكانياتيا وغيرىا مف المجامع العممية في العالـ , ثـ قرنت ذلؾ بحاجات البالد 
 ,فوضعت قانونا جديدا.

وجاء ىذا ٖٜٙٔ( لعاـ ٜٗثـ صدر القانوف الخاص بالمجمع العممي العراقي رقـ )
القانوف بناء  عمى ما عرضو وزير التربية والتعميـ حينذاؾ أحمد عبدالستار الجواري ويتكوف 

ي النيوض بالدراسات القانوف مف سبع وعشريف مادة , ومف االسباب الموجبة لمقانوف ى
والبحوث العممية في العراؽ لمسايرة التقدـ العممي , وأف يحافظ عمى سالمة المغة العربية 
والعمؿ عمى تنميتيا ووفائيا بمطالب العموـ واآلداب والفنوف , وكذلؾ إحياء التراث العربي 

صدار مجمة  ونشرات واإلسالمي في العموـ واآلداب , ووضع معجمات لغوية عممية , وا 
وتوثيؽ الصالت بالمجامع والمؤسسات العممية , وتقديـ العوف المالي لمباحثيف والمؤلفيف 
والمترجميف, والدعوة  الى التأليؼ والترجمة , وأف يعقد المجمع مؤتمرات عممية وأدبية , وغير 

 .(ٙٔ)ذلؾ مما يخدـ الحياة الفكرية والثقافية في العراؽ
تذكير بأف مرجعية المجمع العممي العراقي ارتبطت بوزارة ولعمو مف االىمية بمكاف ال 

المعارؼ, ثـ استبدلت بوزارة التربية والتعميـ, ثـ الحقت بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي وال 
 تزاؿ .
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 لجان المجمع العممي في العراق : -رابعا:
حتى الوقت الراىف, و ٜٚٗٔوأما عف لجاف المجمع فقد تشكّمت منُذ صدور نظامو عاـ      

مجموعة مف المجاف وباختصاصات مختمفة لغرض مباشرة اعماؿ المجمع و بغية تنظيـ 
شؤونو المختمفة وتنفيذ الميمات المناطة بو, وتعَد المجاف ىي اآللية التي يعمؿ بيا المجمع 

وتمؾ والتي ساىمت في االنجازات الحضارية والفكرية في الحياة الثقافية العامة في بغداد, 
المجاف كانت تشكؿ مف االعضاء العامميف. ولجاف المجمع العممي في العراؽ  كانت موزعة 

 :  (ٚٔ)كالتالي
لجنة 

 المخطوطات
لجنة 
 المجمػػػػػػػة

 

 لجنة الترجمػػػػػة
لجنة وضع أسماء 
أعالـ العراقييف 
مف رجاؿ العمـ 
واالدب والفف 
والشعر لتخميد 
ذكراىـ بإصدار 
 طوابع تذكارية

لجنة 
االتفاقيات 
 الثقافية

لجنة 
التأليؼ 
 والنشر

 لجنة المكتبػػػػػة

لجنة وضع 
النظاـ 
 الداخمي

لجنة 
 المعجمات

لجنة 
المصطمحات 

 العممية

لجنة  لجنة العمػػػػػػػـو
 الػػػػطب

 لجنة الحضارة

لجنة  لجنة الشريعة
 الجغرافية

لجنة تسعير  لجنة اآلداب
 كتب المجمع

لجنة 
االشراؼ 
عمى 
مصور 
الخط 
 العربي

لجنة مساعدة 
 الكتب

بذلؾ اف وظيفة ىذه المجاف ىي القياـ بأعباء العمؿ الثقافي والحضاري وبما ينسجـ 
 مع التوجيات العممية والفكرية واالكاديمية لممجمع العممي في العراؽ .
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 امتالك وسائل العمل وميزانية المجمع العممي في العراق: -خامسا  
المجمع العممي العراقي , البد لو مف تمويؿ يتناسب مع حجـ لغرض تحقيؽ أىداؼ 

األىداؼ المطموب تحقيقيا , لذا خصصت لو ميزانية وىي جزء مف ميزانية وزارة المعارؼ كما 
( لعاـ ٕٙجاء في المادة الثانية والعشريف مف نظاـ المجمع العممي العراقي ذي الرقـ )

العممي العراقي رقـ  ى صدور قانوف المجمع,ثـ أستمر العمؿ عمى ىذا المنواؿ حتٜٚٗٔ
, والذي عرؼ ميزانية المجمع بأنيا تتكوف مف منحة الحكومة السنوية ومف ٖٜٙٔ( لعاـ ٜٗ)

وارداتو ومف وفورات السنييف السابقة وايضا مف التبرعات التي يقبميا المجمع , كما نصت 
 .(ٛٔ)المادة الحادية والعشروف مف القانوف المذكور أعاله 

وميما يكف مف األمر فقد كاف المجمع العممي يعاني مف ضائقة مالية مستدامة , ولـ 
تمتفت اليو الحكومات رغـ تعاقب االنظمة المختمفة عمى العراؽ  وىو ما يبدو في كثرة الشكاية 

حيث كانت  ٜٔ٘ٔالواردة في خالصة أعماؿ المجمع التي نورد نماذج منيا , ففي عاـ 
( دينار, ولكف الضرورات الممحة 1222نوية لكّؿ مف العاميف الماضييف )موازنة المجمع الس
( دينار الى موازنة العاـ الماضي عمى سبيؿ المناقمة مف فصوؿ وزارة 0222استمزمت اضافة)

المعارؼ لتسوية حساباتو , وانو لمبمغ يسير جدًا الى جانب حاجات المجمع ومطالبو في 
 ٜٓٙٔورد أيضا في خالصو أعماؿ المجمع العراقي لعاـ  حركة البحث العممي وتطويره. وقد

( 82222اف ميزانية المجمع السنوية لـ ترتفع في كّؿ مف العاميف الماضييف عف مبمغ )
 .(ٜٔ)دينار, وىو مبمغ يسير جدًا قياسًا لظروؼ الحياة المعيشية المتغيرة

سابقا وال حاليا لكي يديـ ويتبيف لنا أف المجمع العممي لـ يكف يحظى بالدعـ المالي ال 
حركتو ويتوسع بيا وفقا لمطموحات المرجوة مف تأسيسو واالنطالؽ نحو, التفاعؿ مع 
الحضارات اإلنسانية وذلؾ يعتبر فشال لمحكومات جميعيا وعمى اختالؼ االنظمة التي تعاقبت 

ما قد  عمى حكـ العراؽ , مما اثقؿ حركة المجمع العممي وجعؿ سيرىا بطيئا . والى جانب
ذكر فأف لممجمع العممي ممحقات تشمؿ امتالؾ وسائؿ العمؿ كاألبنية والمكتبة )خزانة الكتب( 

 والمطبعة وغيرىما .
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 المبحث الثاني : اإلسهامات الفكرية واألدبية لممجمع العممي في العراق :
لعموـ مف إف الضرورة التي أممت انشاء المجمع العممي ىي رعاية المغة العربية وتشجيع ا 

خالؿ التأليؼ والترجمة , واعداد المصطمحات العممية وامتالؾ الوسائؿ الالزمة لتنفيذ ميماتو 
 والوصوؿ الى أىدافو عبر االسياـ في الحياة الثقافية العامة في العراؽ وبما يمي :

 المصطمحات العممية
 المخطوطات )التحقيؽ والحفظ(

 مجمة المجمع 
 اوال: المصطمحات العممية : 

انصب اىتماـ المجمع العممي عمى وضع المصطمحات العممية والتقنية وغيرىا مف       
المصطمحات او تعريفيا , وذلؾ عمال بما نصت عميو القوانيف واالنظمة التي رسمت اعماؿ 

راض التي االغ ٜٚٗٔ( لعاـ ٕٙالمجمع , حيث اجممت المادة الثانية مف نظاـ المجمع رقـ )
ُانشَأ المجمع مف اجميا وىي:)) العناية بسالمة المغة العربية (( . ثـ ارتأى المجمع العممي 
تسييال لمعمؿ واتباعا لالساليب العممية في وضع المصطمحات اف ارسؿ كتابا الى دوائر 
الدولة كافًة لتزويدىا بما لدييا مف مصطمحات تستخدـ في اعماليا وكاف حصيمة ما ارسمت 

( مصطمحا في االنكّميزية لدراستيا وابداء الراي فييا واثبات ما ٖٖٚٔبو الدوائر الحكومية )
 . (ٕٓ)ٕٜٙٔ –ٜٔ٘ٔصح منيا واستبداؿ ما ال يصح و ذلؾ خالؿ الفترة

عمى اف الطريقة التي اتبعيا المجمع العممي في دراسة المصطمحات واقرارىا ووضعيا 
و في لغة االختصاص , كأف يستعرض جذره ىي اف يدرس المصطمحات المعروضة عمي

وتعريفو عند المختصيف او في الكتب الخاصة ويتعرؼ عمى اصمو ونشأتو ثـ يرجع الى رأي 
المتخصصيف فيما اختاروه مف كممات عربية مناسبة لو ثـ يستعرض ما ورد في الكتب العربية 

فاذا وقع عمى كممة قديميا وحديثيا لغوية كانت او اختصاصية مف كممات موافقة لو , 
صالحة مؤدية الى المعنى االصطالحي, وآنس فييا الرشاقة والسالسة عقد رأيو وبَت في 
االمر. ومف االىمية بمكاف القوؿ اف مف عادة المجمع العممي العراقي اف ال يتخذ قرارا حاسما 

ا اجتيادا فيو في مصطمح ما , اال بعد الوقوؼ عمى آراء البالد العربية االخرى فيو , فمعؿ لي
اصوب مف اجتياده واقـو او لعؿ ليا كّممة اصح واحكـ , ثـ ىو حريص كّؿ الحرص اف ال 
ينفرد برأي, وال يقر قرارا برأي يخرجو عف االجماع والوحدة بيف ابناء ىذه االمة , لتكوف ىذه 
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 المصطمحات سببا مف اسباب جمع الشمؿ والتوحيد لذلؾ يعمد الى محاضر المجمع المغوي
في القاىرة ومجمتو , والى مجمة المجمع العممي بدمشؽ , والى الكتب والمجالت التي تعنى 
بالمصطمحات لموقوؼ عمى آرائيا في كّؿ مصطمح قبؿ اتخاذ قرار ما , لكي ال تتعد القرارات 
فال يبقى اذف فائدة مف وضع المصطمحات, واف ال يثبت مصطمحا اال بعد مرور ستة اشير 

ره ليتسنى لو دراسة اآلراء التي تبدى في شأنو , وفي ضوئيا يقرر المجمع ما عمى تأريخ نش
 . (ٕٔ)يراه صالحا لالستعماؿ

وعمى ىذا فقرارات المجمع ال تكوف نيائية اال بعد مضي المدة التي حددىا , واف 
لممجمع خطة الستنباط المصطمحات ووضعيا لكي تجمع بيف راي المتقدميف وراي الباحثيف 

يف , وحاجة العربية الممحة الى المصطمحات , وضرورة تمبية ىذه الحاجة واستجابة المحدث
لندائيا لتعود كما كانت لغة لمعمـ, والمجمع يرجو لذلؾ مف المؤسسات العممية اتخاذ خطوات 
عممية ايجابية في التعاوف والتشاور لرفع المستوى العممي ليتمكف في المستقبؿ مف جعؿ المغة 

رسمية لمتعميـ العالي لكافة  المواد التي تدرس , وال يتـ ذلؾ اال بتعاوف البالد  العربية لغة
العربية كّميا في ىذا العمؿ الميـ . ليذا توجو المجمع الى المجمعيف , مجمع فؤاد األوؿ 

 .( ٕٕ)بمصر , والمجمع العممي بدمشؽ لمتنسيؽ والمشاورة
اد بيذا المضمار بعد اف أصبح الجية والجدير بالذكر اف نشاط المجمع العممي قد ازد

الوحيدة في العراؽ التي يرجع الييا في وضع المصطمحات, فدرس االالؼ المصطمحات 
وعرب الكثير منيا واقر اخرى, وفي سياؽ ذلؾ نذكر جرد قائمة بأعداد المصطمحات المتنوعة 

 :(ٖٕ)في الجدوؿ اآلتي عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر
 مصطمحا ٜٗقائمة اولى 
 مصطمحا ٙ٘ٔقائمة ثانية 
 مصطمحا ٕ٘ٙقائمة ثالثة 
 مصطمحا ٖٙٔقائمة رابعة 

 مصطمحا ٖٛٔفي صناعة النفط 
 مصطمحا ٙٙٔفي عمـو الفضاء 
 مصطمحا ٕٙٙفي عمـ التربية 

 مصطمحا ٚ٘في عمـ التربية البدنية 
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 مصطمحا ٖٕ٘في عمـو السكؾ الحديدية 
الركاب في عمـ اآلالت ومكائف مصمحة نقؿ 

 مصطمحاٛٙٔ
 مصطمحا ٓٚفي مصانع الغزؿ والنسيج 

 مصطمحا ٕٔٙفي عمـ مقاومة المواد 
 مصطمحا ٕٛٔفي عمـ ىندسة اسالة الماء 

 مصطمحا ٕٕٓٔفي عمـ التشريح 
 مصطمحا ٖٕٚٔفي عمـ الجراحة 

 مصطمحا ٚ٘٘في عمـ الطب النسائي 
 مصطمحا ٜ٘ٓٔفي عمـو االحياء 

سبؽ اف المجمع العممي العراقي كاف حريصا عمى توحيد ويتضحا جميا مما 
المصطمحات العممية خدمة لمغة العربية والناطقيف بيا منُذ بداية تأسيسو وعمؿ جاىدا بيذا 

قرارىا مف قبؿ المجامع العربية جميعيا.  الصدد حيث كاف يسعى لتوحيد المصطمحات وا 
 ثانيا: المخطوطات )التحقيق والحفظ(:   

ت اسيامات المجمع العممي العراقي كبيرة لمعناية بالمخطوطات مف اجؿ نشر التراث كان      
العربي االسالمي واحيائو , مف خالؿ تحقيؽ المخطوطات العربية االسالمية واخراجيا ونشر 
فيارس وبحوث تعالج المخطوطات . لذا فاف تقسيـ العمؿ فيو كاف امرا ضروريا لتحقيؽ 

ا , فشكّمت لجاف كثيره تحت تسميات متعددة تيتـ بالتراث العربي االىداؼ التي يسعى اليي
واالسالمي , منيا لجنة تحقيؽ المخطوطات ونشرىا. وتنحصر اعماليا في احصاء 
المخطوطات التي لـ تنشر , وطرائؽ تحقيقيا واف لجنة نشر المخطوطات كانت تجتمع في 

عواـ نحوا مف ثالثيف اجتماعا تمخض العاـ اكثر مف مرة , حتى بمغت اجتماعاتيا في أحد اال
 . (ٕٗ)عنيا الكثير مف القرارات والتوجييات المتعمقة بالمخطوط

وعممت لجنة احياء التراث عمى خدمة المخطوطات مف الشراء والتصوير حتى 
التحقيؽ والنشر, ووضع الخطط لطبع الكتب الميمة, وجمع الفيارس لتحديد المخطوطات 

قية في النشر . وكما عنيت لجنة التراث العربي برصد المصادر العربية, الميمة الجديرة باألسب
وال سيما مؤلفات االطباء العرب االوائؿ ومؤلفات الفالسفة والمترجميف القدامى .واوصت 
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المجنة بالعمؿ في الحصوؿ عمى نسخ مف مخطوطاتيا تمييدا لدراستيا ونشرىا فنسبت تحقيؽ 
وقد بذؿ  وكّمت مياميا الى مجموعة مف المحققيف.مجموعة مف المخطوطات لطبعيا وا

المجمع العممي العراقي جيودا كبيرة في مجاؿ نقد النصوص المحققة داخميا و خارجيا , مف 
خالؿ قراءات معمقة في تمؾ النصوص بغية اخراجيا بالشكّؿ الالئؽ , وتنقيحيا مف االخطاء 

 : (ٕ٘)العممية والمغوية ونذكر بعض االمثمة لتمؾ الجيود
 كتاب الكشاؼ عف مخطوطات خزائف االوقاؼ

 كتاب مجالس ثعمب
 كتاب مفرج الكروب في اخبار بني ايوب

 مخطوطة الدر المقيط في اغالط القاموس المحيط
 اقدـ مخطوط وصؿ الينا عف بالد العرب

وكاف لممجمع العممي العراقي ايضا جيود في فيرسة المخطوطات والتعريؼ بخزائف 
المخطوطات العراقية , سواء كانت في المكتبات الرسمية اـ الخاصة , ادراكا منو ألىمية 
المخطوطات في تأدية رسالتو . ويتجمى ىذا في تأكيد معظـ المجاف عمى ضرورة الحصوؿ 
عمى فيارس المخطوطات , وعمى مصوراتيا الميمة وتيسير االفادة منيا والعمؿ عمى نشرىا , 

 :(ٕٙ)تمؾ الفيارس, ونذكر بعض االمثمة بما يمكف توضيحو كاآلتيوقد ساعد في نشر 
 مخطوطات المكتبة العباسية في البصرة

 فيرسة المخطوطات العربية في خزانة قاسـ محمد الرجب في بغداد
والى جانب ما ذكر فقد كاف مف اىداؼ المجمع العممي العراقي حفظ المخطوطات 

,واحيائيا بالطبع والنشر عمى أحدث الطرؽ العممية. ولتحقيؽ تمؾ والوثائؽ العربية النادرة 
الميمة اتصؿ المجمع منُذ تأسيسو بكبريات دور الكتب بالعالـ , واقتنى منيا في زمف قصير 
خمسة االؼ كتاب في مختمؼ العموـ , والكثير مف فيارس الخزائف العالمية, وظفر بثالثة 

, صورت في مكتبات بغداد والقاىرة ولندف وباريس .  وتسعيَف كتابا مصورا مف انفس الكتب
ومف ثـ تـ انشاء الشعبة الفنية المزودة بأحدث اآلالت واالجيزة التي جمبت مف بريطانيا 
لتصوير الكتب النادرة والوثائؽ والمخطوطات , وتألفت مف جياز لنسخ الكتب والرسوـ 

مـ لمتصوير في رقائؽ صغيره والة قراءة , والخرائط واجيزة لمغسؿ والتجفيؼ والتكبير و مايكروف
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مع امكانية تكبير الكتابات التي تصور في الرقوؽ وفانوس سحري لممحاضرات وجياز 
 سينمائي ناطؽ لممحاضرات ايضا وعرض الرقوؽ.

وقامػػػت الشػػػعبة الفنيػػػة فػػػي المجمػػػع العممػػػي العراقػػػي بتصػػػوير عػػػدد مػػػف المخطوطػػػات 
ى , ومكنت مف يشاء مف البػاحثيف منيػا , مػع تقػديـ سػرد والكتب لخزانة المجمع  ولييئات اخر 

بقوائـ ما تـ تصويره مف المخطوطات, والتي اعانت الباحثيف مف اعضػاء المجمػع وغيػرىـ فػي 
تصوير المخطوطات , وامدت مكتبة المجمػع بنػوادر المخطوطػات مػع قائمػة بأسػمائيا, ونػذكر 

 :(ٕٚ)بعض ما تـ تصويره مف المخطوطات وىي
 جزء مف تأريخ الدولة العباسية/ محفوظة في خزانة كتب مديرية االوقاؼ العامة مخطوطة 

مخطوطة نزىة االرواح وروضة االفراح  لمشيرزوري محفوظة في  مديرية اآلثار القديمة 
 العامة 

خوارط ورسـو منحنيات تؿ النبي يونس في الموصؿ محفوظة في المديرية اآلثار القديمة 
 العامة

كػػذلؾ وانجػػزت وثػػائؽ عديػػدة فػػي تػػأريخ العػػراؽ لػػبعض البػػاحثيف اضػػافة الػػى تصػػوير 
 :(ٕٛ)ثالثيف مخطوطة محفوظة في خزانة كتب مديرية االوقاؼ العامة نورد منيا 
 كتاب خريدة القصر وجريدة اىؿ العصر لمعماد االصفياني

 ديواف الصاحب بف مكناس
 ف الجميمةكتاب الشفاء في عمـ الموسيقى لمعيد الفنو 
 كتاب ربيع االبرار لمزمخشري لكّمية الشريعة

والستكماؿ لتمؾ الجيود الحثيثة والتي اسيمت مساىمة فعالة بالحياة الثقافية العامة في 
العػػراؽ فقػػد تػػـ نسػػخ وتصػػويرىا وجػػد فػػي خػػزائف ومكتبػػات اسػػطنبوؿ والقػػاىرة وبيػػروت والقيػػرواف 

لنفاسػتيا ونػدرتيا ونقميػا الػى مكتبػة المجمػع العممػي والفسطاس والحجاز مف مخطوطات عربية 
 في بغداد .

 ثالثا : مجمة المجمع العممي العراقي : 
بشرى صدور مجمة المجمع  ٜٛٗٔكانت مجمة الجزيرة الموصمية قد نشرت في عاـ 

العممي في أوائؿ ايموؿ مف العاـ نفسو , وذكرت انيا ستكوف عمى غرار مجمة  سومر التي 
رية اآلثار العامة القديمة , كما اف مقاالتيا يختص بيا اعضاء المجمع اال انيا لـ تصدرىا مدي
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,اصدار مجمة لتكوف ٜٓ٘ٔ.لذا قرر المجمع العممي العراقي عاـ (ٜٕ)تصدر في التأريخ المحدد
ميدانا حرا ألقالـ اعضائو ومؤازرييـ مف العمماء واألدباء والباحثيف .وقد جاءت في مجمد 

صفحة تقريبا مف الحجـ المتوسط مطبوعة طبعا انيقا ومزينو بالصور  ٓٓٗاحتوى عمى 
والجداوؿ البيانية , وقد شارؾ في كتابة مقاالتيا العممية اعضاء المجمع مف عامميف 
ومراسميف. وكاف إلصدار ىذه المجمة العممية وقعا ميما واعتبرت خطوة مباركة قوبمت بالثناء 

 . (ٖٓ)قافية داخؿ العراؽ وخارجووالشكر مف االوساط العممية والث
كانت بدايات اصدار المجمة قد جابيت معوقات كثيره منيا موقؼ الجيات الرسمية 
حيث كاف يحوؿ بيف اصدار المجمة في اوقات مُعيَنة وكذلؾ ىناؾ صعوبات اخرى تواجو 

ع ذلؾ لـ ادارة المجمة في طبعيا في المطابع االىمية , فقد طبع المجمد األوؿ في مطبعتيف وم
شيرا , وطبع المجمد الثاني في مطبعتيف كذلؾ وفي  ٙٔتنجزاه اال بعد مدة طويمة استغرقت 

شيرا ,تـ خالليا نقؿ الورؽ المطبوع مف مطبعة الى اخرى حتى تمكف المجمع  ٛٔمدة 
العممي مف انشاء مطبعة خاصة لو وقرر اصدار جزئيف مف مجمتو في العاـ الواحد , وزيادة 

حات المجمة. وتعد مجمة المجمع العممي العراقي مجمة عممية تتناوؿ مختمؼ في عدد صف
 .    (ٖٔ)المجاالت العممية والمغوية التي يبحثيا او يحقؽ فييا المجمع واعضاؤه

واما عف شروط النشر في مجمة المجمع فمـ يضع المجمع اية شروط لنشر االبحاث 
سياسة احالة المواد الواردة الييا عمى ذوي والدراسات والمقاالت في مجمتو, وانما اعتمد 

لـ يرد فييا  ٜٓ٘ٔاالختصاص عدا ما كاف يقدمو األعضاء .وعند صدور العدد األوؿ عاـ 
, ٜٛ٘ٔاية اشارة الى الشروط التي يجب اف تتوفر في المواد لتكوف صالحة لمنشر حتى عاـ 

التي يرسميا كتابيا الى  حيث وجيت ادارة المجمة اف يكوف مف وظيفتيا النظر في البحوث
المجمع لنشرىا . وتقبؿ المجنة ما يرد الييا مف الكتاب سواء كانوا مف اعضاء المجمع او مف 
غيرىـ , اذا كاف منسجما مع خطة المجمع . كما قامت المجمة بنشر مايرد الييا مف مواد 

تتعرض ليا  مكتوبو بقمـ كتاب ليسوا اعضاء بالمجمع تشجيعا ليـ , عمما بانيا لـ تكف
 .(ٕٖ)بتصحيح ال في المادة وال في المغة وال في االسموب

بيػػػد اف المجمػػػة بعػػػد صػػػدورىا اخػػػذت عمػػػى عاتقيػػػا نشػػػر البحػػػوث والدراسػػػات الثقافيػػػة 
والعمميػػػة بمختمػػػؼ صػػػنوفيا وكػػػذلؾ نشػػػر اخبػػػار المجمػػػع مػػػف خػػػالؿ خالصػػػة أعمػػػاؿ المجمػػػع 

قفػػة ثقافػػة عميػا ولػػـ تطػػور نفسػيا لتصػػؿ الػػى العممػي العراقػػي . وتعػد المجمػػة , مجمػػًة لمنخبػة المث
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عموـ المثقفيف وبالتالي لـ تحظى باالنتشار الواسع داخؿ المجتمع العراقي , وبقيت مصدرا مف 
المصػػادر عمػػى الرفػػوؼ تيػػـ الدارسػػيف  والبػػاحثيف فقػػط , واف قمػػة أعػػدادىا وعػػدـ تطويرىػػا يعػػود 

حالػو حػاؿ المؤسسػات الثقافيػة االخػرى  الى شػحة االمكانيػات التػي يعػاني منيػا المجمػع العممػي
 .   (ٖٖ)في العراؽ

 :المبحث الثالث: دور المجمع العممي العراقي في الحياة الثقافية العامة
اضػػػطمع المجمػػػع العممػػػي فػػػي العػػػراؽ بػػػدورٌا رياديػػػًا عمػػػى صػػػعيد النشػػػاط العممػػػي والثقػػػافي     

واألدبي حتى كانت لو البصمة الواضحة في الحياة الثقافية العامة عبر ثالثة اتجاىػات طػورت 
 -مف عالقات المجمع العممي بالمحيط االدبي والثقافي في العراؽ وخارجو مف خالؿ :

 ةالمحاضرات العام
 المؤتمرات المساىمة في الحياة الثقافية
 العالقات مع المجامع العممية العربية

 اوال: المحاضرات العامة: 
لقد أسيمت المحاضرات العامة والمتنوعة في تعزيز عالقة المجمع مع مختمؼ    

الطبقات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والدينية في العراؽ, عبر القاء المحاضرات 
الموسمية التي تخدـ جميرة المثقفيف وطبقة المتعمميف والناشئيف خاصة, فنشط فريؽ مف 
اعضائو وشاركيـ فريؽ مف العمماء والمفكريف والمستشرقيف واآلثارييف الزائريف, وكاف بداية 

واستمرت وحتى يومنا الراىف , وفيما يأتي ندرج اولى  ٜٛٗٔالقاء ىذه المحاضرات عاـ 
 -:(ٖٗ)اقاميا المجمع في بغداد عمى سبيؿ المثاؿ المحاضرات التي

 اسـ المحاضر
 عنواف المحاضرة

 الفريد جيـو
 الشعر العربي

 متي عقراوي
 منظمة اليونسكو

 منير القاضي
 اسموب القرآف الكريـ ومفردات الفاظو

 محمد رضا الشبيبي
 مصر الفاطمية
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 . ج . د . اندرسف 
بريطانيا دراسة الشريعة اإلسالمية في 
 واالتجاىات الفقيية الحديثة

 مصطفى جواد
 األدب العراقي في العصر المغولي

 ىاشـ الوتري
 الييئة الصحية العالمية

 أحمد سوسة
 ري العراؽ القديـ

 محمد بيجة األثري
 الجغرافية عند المسمميف

 محيي الديف يوسؼ
 الرياضيات قبؿ عيد اليوناف

 الكسندر ىايدؿ
قصة البحث عف الحياة  –ممحمة كّمكامش 

 األبدية ) باألنكّميزية(

 ناجي األصيؿ
النشاط اآلثاري في العراؽ وأثره في تفيـ 

 الحضارة األنسانية

 عباس العزاوي
 الخواجة نصير الديف الطوسي

 محمد واصؿ الظاىر 
 نظرية التوازي واثر العرب فييا

 شيت نعماف 
 حدود جديدة بعد الذرة

 ايرؿ بنتؾ
 العموـ واليندسة والفنوف الحرة) بالمغة األنكّميزية 

 لويس ماسنوف 
 خطط البصرة

 ثانيا: المؤتمرات المساهمة في الحياة الثقافية :
مثمت المشاركة الفعالة بالمؤتمرات المحمية والدولية  وتنظيـ العالقات العامػة والثقافيػة مػع      

المحافؿ الثقافية األخرى ,جيدا وزخما عمميػا يضػاؼ الػى إسػيامات المجمػع العممػي الحضػارية 
 والفكرية , حيث وجيت الحكومة المغربية دعوة الى المجمع العممػي العراقػي لحضػور االحتفػاؿ
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بجامعػة القػػروييف وىػػي اقػػدـ جامعػة اسػػالمية اسسػػت ىنػػاؾ , وقػد مثػػؿ المجمػػع العممػػي العراقػػي 
العالمػة محمػػد بيجػة األثػػري النائػب األوؿ لػػرئيس المجمػع, وكػػذلؾ الشػيخ محمػػد رضػا الشػػبيبي 
حيػػػث كػػػاف عضػػػوا فخريػػػا لممجمػػػع حينػػػذاؾ, وفػػػي العػػػاـ نفسػػػو شػػػارؾ العالمػػػة نػػػاجي األصػػػيؿ 

مر المستشػػػػرقيف اآلثػػػػارييف فػػػػي مدينػػػػة جنيػػػػؼ بسويسػػػػرا بػػػػدعوة مػػػػف العضػػػػو العامػػػػؿ فػػػػي مػػػػؤت
 . (ٖ٘)المؤتمر

كػػػذلؾ قػػػرر المجمػػػع العممػػػي العراقػػػي االشػػػتراؾ فػػػي مػػػؤتمر القػػػيـ الثقافيػػػة بػػػيف الشػػػرؽ 
والغرب المنعقد في مدينة كّمكتا في اليند , وقد رشح لتمثيؿ المجمع العممي العضويف البػارزيف 

واجاز المجمػع العممػي لمعالمػة عبػدالعزيز البسػاـ المسػاىمة فػي  جواد عمي وأحمد سوسة . كما
مؤتمر اليونسكو ضمف الوفد الرسمي , وكذلؾ اجاز لمباحث يوسؼ عزالديف السفر الى القاىرة 
إللقاء محاضرات في معيد الدراسات العربية العالية بناء عمى الدعوة الموجية لو . وكما اجػاز 

, واجاز سفر الباحث محمود الجميمي إللقػاء محاضػرات فػي  لمحمد شفيؽ العاني لمغرض نفسو
جامعػػػة االسػػػكندرية ,  واجػػػاز لمعالمػػػة يوسػػػؼ عزالػػػديف  ايضػػػًا لممسػػػاىمة فػػػي مػػػؤتمر الكتػػػاب 

 .(ٖٙ)العالمي الذي عقد في مدينتي فايمار وبرليف االلمانية
وفي ذات السياؽ اجاز مجمس المجمع العممي في العراؽ لمباحث فاضؿ الطائي  

حضور اجتماع اتحاد الجامعات العربية الذي عقد في القاىرة , واجاز المجمس كذلؾ ليوسؼ 
عزالديف الحضور الى مؤتمر األدباء االفريقييف االسيوييف الذي عقد في بكيف. كما وساىـ 
المجمع العممي في مؤتمر األدباء السابع المنعقد في بغداد ورشح مف أعضائو العامميف كّؿ 

ف البارزيف:)عبدالرزاؽ محيي الديف وجميؿ سعيد وصالح أحمد العمي وابراىيـ شوكة مف الباحثي
وجميؿ المالئكة وعبدالمطيؼ البدري( , وقد ساىموا ببحوثيـ ومناقشتيـ في المجاف ونشرت 

 .(ٖٚ)بحوثيـ في كتاب المؤتمر الذي أصدرتو وزارة الثقافة واألعالـ 
العممي العديد مف الكتب وساىـ في تأليؼ وفضال عما قد ذكر فقد طبع المجمع  

بعضيا وترجـ البعض االخر, ونشرىا في مؤتمرات ومحافؿ ثقافية وادبية داخؿ العراؽ وخارجو 
 .(ٖٛ),نورد ىنا بعض ىذه المؤلفات عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر
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 اسـ المؤلؼ
 اسـ الكتاب

 احمد سوسة
 خارطة بغداد قديما وحديثا

 أحمد الصافي
 شرر ) ديواف شعر(ال

 جواد عمي
 تأريخ العرب قبؿ االسالـ

 عباس العزاوي
 تأريخ األدب العربي في العراؽ   

 عبد العزيز الدوري
ابػػػػػػف إسػػػػػػحاؽ وسػػػػػػيرتو واسػػػػػػباب 

 اختالفو مع بعض اىؿ المدينة

 كوركيس عواد
 المباحث المغوية في العراؽ

 محمد حسف آؿ ياسيف
 تأريخ المشيد الكاظمي

 األثري محمد بيجة
 الخطاط البغدادي عمي بف ىالؿ

 محمد رضا الشبيبي
 مؤرخ العراؽ ابف الفوطي

 محمد جميؿ بييـ
 عروبة لبناف

 مصطفى جواد
رحمػػػػػة أبػػػػػي طالػػػػػب الػػػػػى العػػػػػراؽ 

 ـٜٙٚٔواوربا عاـ 

 ىاشـ الوتري
ممخػػػص كتػػػاب الدراسػػػات لمػػػدورة 

 الدموية في الكمية

 سميـ طو التكريتي
ـ ٙٔٛٔرحمتػػي الػػى العػػراؽ عػػاـ 
 لمرحالة جيمس بكنكياـ
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 ثالثا: العالقات الثقافية مع المجامع العممية العربية:

كاف مف اىداؼ المجمع العممي العراقي في بداية تأسيسو , توطيد الصالت والتعاوف      
والتنسيؽ مع المجامع العممية المغوية العربية , لوجود األىداؼ والمياـ المشتركة . وكاف 

المشترؾ بيف المجمع العممي في العراؽ والمجامع العربية االخرى ىو تنفيذ األغراض الرابط 
التي انشئ مف اجميا وفي مقدمتيا خدمة المغة العربية وسالمتيا , واشاعة الواف الثقافات 
القديمة والحديثة ومواكبة التطورات العممية والثقافية ,وكاف لممجمع العممي العراقي عالقة مع 

العربية حيث مثمت تمؾ العالقات طفرة في االسيامات الحضارية والفكرية ومشاركة  المجامع
فاعمة في الحياة الثقافية العامة داخؿ العراؽ وخارجو, وىذه المجامع العممية ىي المجمع 
العممي في دمشؽ ومجمع المغة العربية في القاىرة ,واتحاد المجامع المغوية العممية العربية, 

 :(ٜٖ)عف كّؿ منيماونذكر نبذة 
 المجمع العممي العربي في دمشق :  -8
كثرت ميمات واعماؿ لجنة الترجمة والتأليؼ ولجنة المعارؼ التي شكّمتيا وزارة  

, واختمطت اعماليا مع لجنة الترجمة والتأليؼ, ليذا قامت ٜٛٔٔالمعارؼ السورية عاـ 
يخمؼ لجنة الترجمة والتأليؼ ول ٜٜٔٔ/٘/ٛالحكومة السورية بإنشاء المجمع العممي في 

ولجنة المعارؼ . وكانت مف اىدافو اف ينيض بميمات واسعة الى جانب وضع المصطمحات 
لممستحدثات العصرية, واصطالح لغة الكتب ونشر التراث وتيذيب لغة الدواويف وتصحيح 

, فقد كاف األغالط الشائعة والنظر في تيسير طرؽ تدريس المغة واالرتقاء باألساليب المتبعة 
مف ميماتو العناية باآلثار والتنقيب والعناية بالكتب المؤلفة لممدارس . وقد كانت مجمة المجمع 
وسيمتو المتميزة في تحقيؽ اىدافو وصمتو بالجميور, وقد شارؾ عدد مف رجاؿ العمـ والمغة 

وغيرىـ وكاف واألدب مف العراؽ بتحرير مقاالتيا مف امثاؿ الكرممي , وطو الراوي , والرصافي 
 .(ٓٗ)اوؿ رئيس لممجمع العممي العربي ىو العالمة محمد كرد عمي

 مجمع المغة العربية في القاهرة : -0
, باسـ مجمع المغة العربية الممكي عمى اف يكوف ٕٖٜٔانشئ المجمع المصري عاـ  

مى تابعًا لوزارة المعارؼ , وكاف مف اغراض المجمع التي انشئ مف اجميا , ىو الحفاظ ع
سالمة المغة العربية , واف يجعميا وافية بمطالب وحاجات العموـ والفنوف وشؤوف الحياة , 
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وتييئة الوسائؿ بوضع المعاجـ او تفاسير خاصة وغيرىا , وما ينبغي استعمالو او تجنبو مف 
االلفاظ والتراكيب . واف يقوـ بوضع معجـ تأريخي لغوي واف ينشر ابحاثًا دقيقة في تأريخ 

الكّممات , وتفسير مدلوالتيا والعناية بدراسة الميجات العربية الحديثة في مصر وغيرىا بعض 
مف اقطار البالد العربية واتخاذ كّؿ االسباب لتقدـ العربية , وىي اىداؼ ظمت منوطة بو 

. فقد دأب عمى الحفاظ عمى سالمة المغة العربية الفصحى , وعف  (ٔٗ)طواؿ اعوامو المتعاقبة
العموـ والفنوف , ومواكبة الفكر العالمي ووضع المصطمحات السديدة والمصطمحات متطمبات 

العممية والفنية الحديثة. واصدر مجمتو التي تعنى ببحوث اعضائو , وما يريد التنبيو عمى 
استعمالو او تجنبو مف االلفاظ , وكذلؾ يعنى بتحقيؽ بعض نفائس التراث العربي التي يراىا 

دراساتو المغوية ويعمؿ عمى نشرىا. وصدر العدد األوؿ مف مجمتو في ضرورية ألعمالو و 
صفحة مف القطع الكبيرة , وكاف اوؿ رئيس لمجمع المغة  ٜٜٖ, وكانت في ٖٜ٘ٔ/ٔ/ٕٗ

تغيير اسـ مجمع المغة  ٖٜٛٔالعربية في القاىرة ىو العالمة محمد توفيؽ رفعت. وفي عاـ 
لمغة العربية , ثـ مجمع المغة العربية عاـ العربية الممكي الى اسـ مجمع فؤاد األوؿ 

ٜٕٔ٘(ٕٗ). 
 اتحاد المجامع المغوية العممية العربية: -3
لقد كاف اطار التعاوف العممي والثقافي واالدبي بيف المجامع المغوية العممية في العراؽ  

والعمؿ  ومصر وسوريا , معتمدًا عمى اف تؤدي ىذه المجامع الثالثة ميماتيا في العناية بالمغة
عمى تطويرىا ,وتتابع جيودىا الحثيثة في وضع المصطمحات التي تقابؿ المستحدثات 
العصرية, لكي تبقى العربية مواكبة لركب الحضارة , وتترجـ بيا عموـ الغرب الحديثة , كما 
قدمت ىذه المجامع دراساتيا وابحاثيا في تطوير المغة العربية , وايجاد الوسائؿ التي تساعد 

تنميتيا وتيسير تعمميا. واف مف يطالع انظمة ىذه المجامع الثالثة يجدىا متشابية عمى 
األغراض والمقاصد , وتعمؿ جميعيا عمى احياء مجد المغة العربية , وتجديد شباب الحضارة 

 . (ٖٗ)العربية اإلسالمية
ر, غير اف وجوه الشبو بيف والمجمع العممي في العراؽ والمجمع العممي في دمشؽ اكث 

والوجية التي ينتحيانيا تكاد تكوف واحدة , ذلؾ اف مجمع فؤاد األوؿ في القاىرة لغوي بحت 
ينظر عمى وجو التخصيص في المغة والنحو , ويقتصر عمى وضع المصطمحات العممية 
والفنية ال يتعداىا الى ما سواىا . والمجمع العراقي والسوري  ينظراف في ىذه األمور وفيما 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)ٖٜٗٔ ) 
 

عمـ واألدب والمغة والتأريخ والتأليؼ والترجمة والنشر تماشيًا مع حاجة بمدانيـ, اذ سواىا مف ال
كانت النيضة العممية في العراؽ والشاـ حديثة النشأة لـ تكتمؿ بعد اسبابيا , وطبيعة 

 . (ٗٗ)النيضات العممية الحديثة تقتضي الرعاية العامة لكّؿ فرع مف فروعيا
باحثيف العراقييف والعرب بالتركيز عمى ضرورة اقامة وفي ضوء ذلؾ بدأ عدد مف ال 

تعاوف بيف المجامع الثالثة لتنسيؽ جيودىا في العمؿ عمى ترقية المغة والمحافظة عمى 
سالمتيا مع مسايرتيا لمحياة , وكاف المجمع العممي العراقي اوؿ مف دعا الى اقامة اتحاد 

عربية ينسؽ اعماليا ويعمؿ عمى تنفيذ مقرراتيا. لغوي بيف المجامع المغوية العممية في البالد ال
إذ وجو كتابيف الى المجمع العممي في بدمشؽ  ٜٓ٘ٔ/ٕٔ/ٙوقد بدأ دعوتو الى ذلؾ في 

ومجمع المغة العربية بالقاىرة دعوة لعقد مؤتمر يدرس الوسائؿ المؤدية الى ىذا التعاوف فيما 
كرد عمي رئيس المجمع العممي الى العالمة محمد  ٜٔ٘ٔ/ٗ/ٙٔبينيا , ووجو كتابا في

بدمشؽ حيث  جاء فيو )) إف مف خطط المجمع العممي العراقي التعاوف مع المجامع العممية 
في البالد العربية , لتوحيد المساعي وتوجيييا وجيو وأحدة تضمف ليا تحقيؽ مطالب العصر 

مع ليتداوؿ مع وحاجات النيضة , لذلؾ قرر ندب السيد محمد بيجة األثري نائب رئيس المج
مجمعكـ الكريـ الرأي في ىذا الشأف ويتفؽ معو عمى الوسائؿ التي يتـ بيا التعاوف , ونحف 

 .(٘ٗ)نرجو لميمتو التيسير المأموؿ منكـ ((
وقد بذؿ المجمع العممي العراقي المساعي نفسيا مع مجمع المغة العربية في القاىرة ,   

, عندما قدـ اليو ٖٜ٘ٔالمعارؼ في كانوف األوؿ  واستمرت الجيود حتى انعقاد مؤتمر وزراء
اقتراح انشاء مجمع عممي عربي موحد ييتـ بالعموـ عمى السواء . فقرر المؤتمر بجمستو 

احالة ىذا االقتراح الى المكتب الدائـ لمجنة الثقافية لجامعة  ٖٜ٘ٔ/ٕٔ/ٓٔالثالثة بتأريخ 
ا االقتراح عمى المكتب الدائـ لمجنة الثقافية الدوؿ العربية لدراستو وعرضت اإلدارة الثقافية ىذ

, فقررت صرؼ النظر عف ىذا االقتراح. وعممت ذلؾ ألف ٜٗ٘ٔ/ٕ/ٕٓفي جمستيا بتأريخ
المجامع العممية الموجودة في القاىرة ودمشؽ وبغداد متعاونة مع بعضيا وألف بعض اعضائيا 

انشاء اتحاد عممي عربي  يشترؾ في اكثر مف مجمع واحد منيا , وكذلؾ اف الجامعة بصدد
 .(ٙٗ)ييدؼ الى جمع شمؿ العمماء والباحثيف

وعمى ضوء ذلؾ عقدت المجنة الثقافية الدائمة في الجامعة العربية دورتيا التاسعة  
بالقاىرة, طرح موضوع عقد مؤتمرات دورية لممجامع لتبادؿ الرأي في نشاط كّؿ مجمع 
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ذه التوصية وتضمنت : اف المجامع المغوية منُذ والتقريب بيف نتائج ذلؾ النشاط , فاتخذت ى
نشأتيا قد اظيرت حرصًا عمى تمثيؿ األكفاء مف جميع البالد العربية فييا فتوصي المجنة 
بمزيد مف العناية بيذا التمثيؿ بحيث يضـ كّؿ مجمع منيا فئة مف ىؤالء االكفاء , واف مف 

تعاونًا منتظمًا عمى ترقية المغة العربية  الخير اف تتعاوف المجامع المغوية والعممية العربية
والمحافظة عمى سالمتيا , عمى اف تعمؿ الجامعة العربية عمى عقد مؤتمرات دورية بيف ىذه 
المجامع . ونظرًا ألف المجامع المغوية والعممية القائمة تختار مف بيف األكفاء العرب اعضاء 

في اعماؿ تمؾ المجامع بقدر االمكاف, مراسميف , فاف مف الخير اف يشارؾ ىؤالء األعضاء 
فتطمب المجنة الثقافية مف الجامعة العربية اف توصي الحكومات العربية بمعاونة األعضاء 

 . (ٚٗ)المراسميف , وتسييؿ اسفارىـ واقامتيـ ليشاركوا في ىذه المؤتمرات
والعشريف وقد وافؽ مجمس جامعة الدوؿ العربية عمى ىذه التوصية في دورتو الثالثة  

المنعقدة في القاىرة, وتنفيذًا ليذه التوصيات والقرارات وتحقيقًا لمفكرة قامت المجنة الثقافية 
بجامعة الدوؿ العربية بدعوة المجامع الثالثة في العراؽ ومصر وسوريا إليفاد ثالثة اعضاء 

وؿ . ودعت الدٜٙ٘ٔ/ٜ/ٜٕمف كّؿ مجمع الى مدينة دمشؽ لعقد اوؿ مؤتمر لممجامع في 
العربية األعضاء في الجامعة التي ال مجمع فييا ألرساؿ مراقب واحد عنيا الى المؤتمر. 

 . (ٛٗ)فرشح المجمع العممي العراقي لتمثيمو كال مف العمماء محمد بيجة األثري ومصطفى جواد
ومثؿ المجمع العممي السوري في المؤتمر اعضاؤه العامموف كال مف خميؿ مردـ  

جعفر الحسني ,مرشد خاطر , منير العجالني ,عارؼ النكدي , اسعد  ,مصطفى الشيابي ,
الحكيـ , محمد بيجة البيطار, حسني سبح ,جميؿ صميبا ,عز الديف التنوخي وحكمة ىاشـ. 
واما مجمع المغة العربية في القاىرة فقد مثمو كال مف العمماء منصور فيمي , أحمد حسف 

 . (ٜٗ)ح الديف المنجد واخروفالزيات , إبراىيـ مصطفى ,طو حسيف ,صال
وارسمت كّؿ دولة مف الدوؿ العربية األعضاء في الجامعة العربية التي ليس لدييا  

مجمعا عمميا مراقبًا , فمثؿ السعودية العالمة خير الديف الزركّمي ومثؿ لبناف عبداهلل العاليمي 
ؿ تونس أحمد عبد السالـ ومثؿ االردف قدري حافظ طوقاف ومثؿ ليبيا نور الديف الشممي , ومث

 .(ٓ٘).واوفدت منظمة اليونسكو شفيؽ الشماس لحضور المؤتمر ممثاًل عنيا
وبعد انتياء المؤتمر مف جمساتو , اتخذ جممة مف التوصيات المتصمة بالمجاف وكانت اىـ ىذه 

 :(ٔ٘)التوصيات
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 . تأسيس اتحاد لممجامع المغوية العممية , ينظـ االتصاؿ بيف المجامع 
  المؤتمر اف تمـز وزارات المعارؼ اساتذة المدارس بإلقاء الدروس بالمغة العربية يرى

 الفصحى.
 .تمـز اإلذاعات العربية المغة الصحيحة فيما تذيع 
 .تشجيع التأليؼ والترجمة 
 .تمنح المجامع جوائز لممؤلفيف 
 . تعاوف المجامع والجامعات عمى وضع المصطمحات وتحقيقيا 
 ع المرجع الوحيد الذي يوحد المصطمحات.اف يكوف اتحاد المجام 
 .تتخذ الحكومات العربية التدابير الوقائية لحفظ المخطوطات مف التمؼ والضياع 
 .يعاد طبع عيوف الكتب التي نشرىا المستشرقوف 
  . تبادؿ المجامع ومعيد المخطوطات قوائـ بأسماء ما يحقؽ مف المخطوطات 
  الكتب القديمة وبطبع ما تراه جديرًا بالنشر.تشجع المجامع ومعيد المخطوطات بتحقيؽ 
 .اتخاذ الوسائؿ الالزمة لتكوف المغة العربية لغة التدريس في الجامعات 

وىذه التوصيات الواردة آنفًا ىي التي تمخضت عف مؤتمر المجامع المغوية العممية ,  
لجامعة العربية وقد والتي كاف لممجمع العممي في العراؽ دورا بارزا وفعاال في تثبيتيا لدى ا

عرضت ىذه التوصيات عمى مجمس الجامعة في جمستو الخامسة فوافؽ عمييا وتولت اإلدارة 
 . (ٕ٘)الثقافية بجامعة الدوؿ العربية تنفيذ ما ورد فييا

 النتائج :
مما سبؽ يبدو واضحا , اف االىتماـ بالمغة العربية والثقافة والعمـو , اصيال في بمدنا    

إصالة تاريخو ودوره في بناء الحضارة العربية واالسالمية , فما اف ظيرت اوؿ العراؽ , ك
بوادر تأسيس الدولة في العراؽ , حتى ظيرت اولى مظاىر االىتماـ بالمغة العربية وسائر 
العموـ االخرى وذلؾ عندما نجح المجمع العممي العراقي بعد جيود مضنية وتضحيات كبيرة 

ات مف االعواـ في اإلسياـ مساىمة فعالة بالحياة الثقافية العامة ومسار طويؿ امتد الى عشر 
في العراؽ وخارجو , فقد اضطمع بدورٌا رياديًا عمى صعيد النشاط العممي والثقافي واألدبي 
حتى كانت لو البصمة الواضحة في االسيامات الحضارية والفكرية في الحياة الثقافية العامة, 

لعممية وتحقيؽ المخطوطات وحفضيا والقاء المحاضرات مف خالؿ انجاز المصطمحات ا
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العامة التوعوية واقامة المؤتمرات المساىمة في الحياة الثقافية ومد جسور التواصؿ والعالقات 
مع المجامع العممية في الدوؿ االخرى , األمر الذي انعكس ايجابًا عمى االوضاع الثقافية 

 والعممية واالدبية في العراؽ . 
 : تاالحاال

 .ٜٚ(عيسى اسكندر المعموؼ , المجامع العممية في العالـ , ص ٔ)
 .  ٜٓ( محمد بف أبي بكر بف عبدالقادر الحنفي الرازي , مختار الصحاح ,  صٕ)
في دمشؽ , وكاف أوؿ رئيس لو محمد كرد عمي , وكانت ميمة المجمع التأليؼ  ٜٜٔٔ( تأسس عاـ ٖ)

مجمتو التي تكتب بالمغتيف العربية والفرنسية الى المجامع في الشرؽ والترجمة واالصطالحات , وكاف يرسؿ 
والغرب لتبادؿ االفكار وتوثيؽ العالقات بينو وبينيا , عبد اهلل الجبوري , المجمع العممي العراقي نشأتو 

 .ٖٖواعمالو واعضاؤه , ص
 . ٖٛٔ( جواد عمي , المجامع العممية, ص ٗ)
 . ٕٖٓ( المصدر نفسو , ص٘)
,  ٜٜ٘ٔالى  ٜٜٚٔمي كاظـ حسيف , جيود المجمع العممي العراقي في خدمة المغة العربية مف عاـ ( عٙ)

 .ٚٚص
, مطبعة الحكومة , وزارة العدلية , بغداد ,  ٜٚٗٔ( المممكة العراقية , مجموعة القوانيف واألنظمة لعاـ ٚ)

ٜٔٗٔ   . 
 .٘ٗ(, صٜٜٚٔ -ٜٚٗٔ( سالـ األلوسي , المجمع العممي في خمسيف عامًا ) ٛ)
تشجيع الحركات العممية واألدبية وحمايتيا واالىتماـ بنشر الثقافة  -( نصت الفقرة السادسة عمى ما يأتي :ٜ)

, المصدر  ٜٚٗٔالعامة والسعي الى إزالة االمية ؛  المممكة العراقية , مجموعة القوانيف واالنظمة لعاـ 
 . ٕٖٓالسابؽ , ص

 .ٔٔ,ص ٜٚٚٔ-ٜٚٗٔطبوعات المجمع العممي العراقي ( إبراىيـ ارسالف , فيارس مٓٔ)
 . ٕٓ( محمد بيجة األثري , خالصة أعماؿ المجمع, ص ٔٔ)
 . ٚٚ, صٜٜٙٔ-ٜٙٛٔ( باقر اميف الورد , اعالـ العراؽ الحديث ٕٔ)
 . ٕ, ص ٜٛٗٔكانوف الثاني  ٓٔ(, في ٖٖٔٔ( " الزماف " )جريدة ( , بغداد , العدد) ٖٔ)
 . ٚٙالمصدر السابؽ , ص( سالـ األلوسي , ٗٔ)
 .ٚٛ, ص ٜٜٚٔ-ٜٚٗٔ( صباح ياسف األعظمي , المجمعيوف في العراؽ ٘ٔ)
 . ٗ-ٔ, ص ٖٜٙٔحزيرافٕٓ( ,  ٜٔٛالوقائع العراقية " , بغداد , العدد) " ( ٙٔ)
 .ٙ٘( عبد اهلل الجبوري , المصدر السابؽ, صٚٔ)
 . ٚ-ٕ, ص  ٜٚٗٔ/ٕٔ/ٔٔكانوف األوؿ  ٔٔ( , في  ٕٓٙ٘( " الوقائع العراقية  ", العدد ) ٛٔ)
 . ٖٙٛ( محمد بيجة األثري , المصدر السابؽ , صٜٔ)
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)ٖٕٖٗ ) 
 

 .ٕٕٔ( احمد مطموب,حركة التعريب في العراؽ ,صٕٓ)
 .ٙ٘( احمد حامد حسيف , اتحاد المجامع المغوية العممية العربية في عيده الذىبي ,صٕٔ)
 .ٓٙ( المصدر نفسو , صٕٕ)
( عباس كاظـ ميدي , حركة تعريب التعميـ في الوطف العربي , داللتو واساليبو وواقعو ومشكاّلتو ٖٕ)

 . ٜٓٔوحموليا , ص
  .  ٚٗٔ – ٖٗٔمحمد ذنوف يونس , جيود المجمع العممي في تحقيؽ المخطوطات , ص ( ٕٗ)
 . ٛٗٔ( المصدر نفسو , صٕ٘)
 .ٖٕٓميدي ,المصدر السابؽ , صعباس كاظـ ( ٕٙ)
 .ٖٕٔ( صباح ياسف األعظمي ,المصدر السابؽ, صٕٚ)
 .٘ٗٔ( المصدر نفسو ,صٕٛ)
,  ٜٛٗٔأب  ٔ, السنة الثالثة,  ٕٛ( "الجزيرة " )مجمة ( , الموصؿ , باب ابناء وشؤوف ادبية , العدد ٜٕ)

 . ٖٖص
 .ٕ,ص  ٜٓ٘ٔايموؿ  ٖٔ, في (  ٗٚٓٔ" لواء االستقالؿ ") جريدة (, بغداد , العدد )( ٖٓ)
 .ٕٓ٘, ص سالـ األلوسي , المصدر السابؽ ( ٖٔ)
 . ٕٓٔإبراىيـ ارسالف , المصدر السابؽ , ص( ٕٖ)
 . ٗٓٔ-ٖٓٔ( المصدر نفسو , صٖٖ)
 .ٙٙ( احمد مطموب,المصدر السابؽ, صٖٗ)
 .ٚٓٔ, صٜٜٙٔ-ٜٙٛٔ( باقر اميف الورد , اعالـ العراؽ الحديث ٖ٘)
 .ٜٓٔ-ٛٓٔ, ص( المصدر نفسو ٖٙ)
 .ٛٚ, ص ٜٜٚٔ-ٜٚٗٔ( صباح ياسف األعظمي, المجمعيوف في العراؽ ٖٚ)
 .ٖٓٔ( المصدر نفسو , صٖٛ)
 .ٕٓٔ( احمد حامد حسيف ,المصدر السابؽ , صٜٖ)
 .ٖٕٙ( محمد شفيؽ غرباؿ , الموسوعة العربية الميسرة ,صٓٗ)
 .ٛٙٔلمجمعيوف , صا –( محمد ميدي عالـ , مجمع المغة العربية في ثالثيف عامًا ٔٗ)
 .ٕ٘ٙ( محمد شفيؽ غرباؿ ,المصدر السابؽ, صٕٗ)
 .ٖٕٔ( مصطفى جواد , المباحث المغوية في العراؽ ,صٖٗ)
 .ٕٓٔ( باقر اميف الورد ,المصدر السابؽ,صٗٗ)
 .ٙ٘ٔ( مصطفى جواد , المصدر السابؽ ,ص٘ٗ)
 . ٚٚ( منير الطائي , مف عمماء العراؽ مواقؼ ومأثر ,صٙٗ)
 .ٜٕ٘, ص ( سالـ األلوسي , المصدر السابؽ ٚٗ)
 .ٕٓٔ, ص ٕٗٓٓ-ٜٚٗٔ( صباح ياسيف األعظمي, اعالـ المجمع العممي العراقي ٛٗ)
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)ٖٕٗٗ ) 
 

 .ٜ-ٛ,ص  ٜٙ٘ٔ( رئيؼ ابى الممع , المؤتمر األوؿ لممجامع المغوية العممية في دمشؽ ٜٗ)
 . ٓٔ( المصدر نفسو , صٓ٘)
 .ٙٓٔ,المصدر السابؽ , ص ٕٗٓٓ-ٜٚٗٔع العممي العراقي ( صباح ياسيف األعظمي, اعالـ المجمٔ٘)
 .ٜٛٔ( منير الطائي ,المصدر السابؽ, صٕ٘)

 المصادر والمراجع : 
 اوال: الكتب المطبوعة :

  مطبعة  ٜٚٚٔ-ٜٚٗٔإبراىيـ ارسالف , فيارس مطبوعات المجمع العممي العراقي ,
 .ٜٛٚٔالمجمع العممي العراقي , بغداد , الطبعة األولى , 

  احمد مطموب,حركة التعريب في العراؽ , مطبعة قسـ البحوث والدراسات األدبية
 .ٖٜٛٔوالمغوية , الكويت , 

  احمد حامد حسيف , اتحاد المجامع المغوية العممية العربية في عيده الذىبي, مطبعة
 .ٕٔٔٓالصباح , القاىرة , الطبعة األولى , 

 مطبعة الحكومة , وزارة  ٜٚٗٔظمة لعاـ المممكة العراقية , مجموعة القوانيف واألن ,
 .   ٜٔٗٔالعدلية , بغداد , 

  قاموس تراجـ , الجزء األوؿ ٜٜٙٔ-ٜٙٛٔباقر اميف الورد , اعالـ العراؽ الحديث ,
 .ٜٜٚٔ, مطبعة اوفيست الميناء , بغداد , الطبعة األولى , 

  ( مطٜٜٚٔ -ٜٚٗٔسالـ األلوسي , المجمع العممي في خمسيف عامًا ,) بعة المجمع
 .ٜٜٚٔالعممي العراقي , بغداد , 

  مطبعة المجمع  ٜٜٚٔ-ٜٚٗٔصباح ياسيف األعظمي, المجمعيوف في العراؽ ,
 .ٜٜٚٔالعممي العراقي , بغداد , الطبعة األولى , 

  مطبعة دار  ٕٗٓٓ-ٜٚٗٔصباح ياسيف األعظمي, اعالـ المجمع العممي العراقي ,
 .ٕ٘ٓٓعة األولى , العربية لمموسوعات , بيروت , الطب

  محمد بف أبي بكر بف عبدالقادر الحنفي الرازي , مختار الصحاح , , مط المكتبة
 .ٜٜٜٔ, ٘العصرية الدار النموذجية , بيروت , ط

  بغداد, ٕمحمد بيجة األثري,خالصة أعماؿ المجمع, مطبعة المجمع العممي,ج,
ٜٔ٘ٔ. 
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   المجمعيوف , مطبعة  –محمد ميدي عالـ , مجمع المغة العربية في ثالثيف عامًا
 .ٜٙٙٔ,  ٔالييئة العامة لشؤوف المطابع األميرية , القاىرة , ط

  , محمد شفيؽ غرباؿ , الموسوعة العربية الميسرة , المجمد األوؿ , مطبعة اليدى
 .ٜٚٛٔبيروت , الطبعة األولى , 

 ث المغوية في العراؽ , مطبعة لجنة البياف العربي , بغداد , مصطفى جواد , المباح
ٜٔ٘٘. 

  منير الطائي , مف عمماء العراؽ مواقؼ ومأثر , مطبعة مؤسسة احياء الثقافة , بغداد
 .ٜٕٓٓ, الطبعة األولى , 

  , عبد اهلل الجبوري , المجمع العممي العراقي نشأتو واعمالو واعضاؤه , مطبعة العاني
 .ٜ٘ٙٔبغداد , 

  مطبعة  ٜٙ٘ٔرئيؼ ابى الممع , المؤتمر األوؿ لممجامع المغوية العممية في دمشؽ ,
 .ٜٓٙٔ,  ٔجريدة الصباح , القاىرة , ط
 ثانيا : الرسائؿ واالطاريح الجامعية :

  عمي كاظـ حسيف , جيود المجمع العممي العراقي في خدمة المغة العربية مف عاـ
المغة العربية , غير منشورة , كمية اآلداب  , رسالة ماجستير في ٜٜ٘ٔالى  ٜٜٚٔ

 .ٜٜٛٔ, جامعة بغداد , 
  عباس كاظـ ميدي , حركة تعريب التعميـ في الوطف العربي , داللتو واساليبو وواقعو

ومشكاّلتو وحموليا , رسالة ماجستير في المغة العربية غير منشوره , معيد البحوث 
العربية, المنظمة العربية لمتربية والثقافة  والدراسات العربية , بغداد , جامعة الدوؿ

 .ٜٚٛٔوالعمـو , 
 ثالثًا : األبحاث المنشورة  :

  ٙجواد عمي ,المجامع العممية, مجمة المجمع العممي العراقي ,بغداد , مج  ,ٜٜٔ٘. 
  محمد ذنوف يونس , جيود المجمع العممي في تحقيؽ المخطوطات , مجمة المجمع

 .ٕٔٔٓ,  ٗ, ج  ٛ٘, مجمد العممي العراقي , بغداد 
  عيسى اسكندر المعموؼ , المجامع العممية في العالـ , مجمة المجمع العممي العربي

 .ٕٜٔٔ, مط المجمع العممي العربي , دمشؽ , ٔ, مج 
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 الصحؼ والمجالت :رابعا: 
  (بغداد , العدد , ) ٜٛٗٔكانوف الثاني  ٓٔ(, في ٖٖٔٔ" الزماف " )جريدة . 
  " ٖٜٙٔحزيرافٕٓ( ,  ٜٔٛالعراقية " )جريدة ( , بغداد , العدد) الوقائع . 
  ( العدد ,)ٔٔكانوف األوؿ  ٔٔ( , في  ٕٓٙ٘" الوقائع العراقية  ")جريدة/ٕٔ/ٜٔٗٚ. 
  السػػنة الثالثػػة,  ٕٛ"الجزيػػرة " )مجمػػة ( , الموصػػؿ , بػػاب ابنػػاء وشػػؤوف ادبيػػة , العػػدد ,ٔ 

 .ٜٛٗٔأب 
  .ٜٓ٘ٔايموؿ  ٖٔ( , في  ٗٚٓٔبغداد , العدد )لواء االستقالؿ ") جريدة (, 

English Refernce 
 Ibrahim Arslan, catalogues of publications of the Iraqi scientific society 1947-

1977, press of the Iraqi scientific society, Baghdad, first edition, 1978. 

 Ahmed mutreb,the Arabization movement in Iraq, the press of the Department 

of literary and linguistic research and studies, Kuwait, 1983. 

 Ahmed Hamid Hussein, the Union of Arab Scientific linguistic universities on 

its golden day, Al-Sabah press, Cairo, first edition, 2011. 

 The kingdom of Iraq, collection of laws and regulations of 1947, government 

press, Ministry of Justice, Baghdad, 1941 .  

 Baqer Amin al-Wardh, the media of modern Iraq 1869-1969, Dictionary of 

translations, part I, al-Mina Office press, Baghdad, first edition, 1979. 

 Salem al-Alusi , the scientific complex in fifty years ( 1947 - 1997), the press of 

the Iraqi scientific complex, Baghdad, 1997. 

 Sabah Yasin al-Azmi, the collectors in Iraq 1947-1997, Iraqi scientific society 

Press, Baghdad, first edition, 1997. 

 Sabah Yasin al-Azmi, the media of the Iraqi scientific society 1947-2004, Dar 

Al-Arabiya encyclopedias press, Beirut, first edition, 2005. 

 Mohammed bin Abi Bakr bin Abdulqader Al-Hanafi Al-Razi, Mukhtar al-

Sahah, Modern Library press, Al-Dar Al-modraya, Beirut, Vol. 5, 1999. 

 Mohammed Bahja Al-Athari, abstract of the works of the complex, scientific 

complex press, Vol. 2, Baghdad, 1951. 

 Mohammed Mahdi Allam, the Arabic language complex in thirty years – the 

collectors, the press of the General Authority for Amiri printing press Affairs, 

Cairo, 1st floor, 1966. 

 Mohammed Shafik gharbal , the accessible Arabic encyclopedia, volume I, al-

Huda press, Beirut, first edition, 1987. 

 Mustafa Jawad, the linguistic investigations in Iraq, the press of the committee 

of the Arab manifesto, Baghdad , 1955. 

 Mounir al-Taie , one of the Iraqi scientists, positions and influences, the press 

of the cultural revival Foundation, Baghdad, first edition, 2009. 

 Abdullah Al-Jubouri , the Iraqi scientific society, its origin, works and 

members, Al-Ani press, Baghdad, 1965. 
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 Raif Abi Al-lamaa, the first conference of the scientific linguistic councils in 

Damascus 1956, Al-Sabah newspaper Press, Cairo, Vol.1, 1960. 

 Second: university theses and dissertations : 

 Ali Kazim Hussein, the efforts of the Iraqi scientific society in the service of 

the Arabic language from 1979 to 1995, master's thesis in Arabic, unpublished, 

Faculty of Arts, University of Baghdad, 1998. 

 Abbas Kazem Mahdi, the Arabization of education movement in the Arab 

world, its significance, methods, reality, problems and solutions, master's thesis 

in the unpublished Arabic Language, Institute of research and Arab Studies, 

Baghdad, League of Arab states, Arab educational, cultural and scientific 

organization, 1987. 

 Third: published research  : 

 Jawad Ali, scientific councils, Journal of the Iraqi scientific complex, Baghdad, 

Vol. 6, 1959. 

 Mohammed dhanon Younis, the efforts of the scientific community in the 

investigation of manuscripts, Journal of the Iraqi scientific community, 

Baghdad, Vol.58, Vol. 4, 2011. 

 Issa Iskandar Al-Maalouf , scientific councils in the World, Journal of the Arab 

Scientific Council, Vol. 1, Arab Scientific Council press, Damascus, 1921. 
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 • "Al-Zaman" (newspaper), Baghdad, issue( 3113), on January 10, 1948 . 
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 "Iraqi Facts" (Newspaper), issue (2560), on December 11, 11/12/1947. 
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