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عريب�وتأث%Oه�
ّ
  عليم�0ي�الوطن�العــربي0ي�التالت

 

  .ـــميـ��إســـماعـــيــــل

  ،�الهندجامعة�عليجراه�Dس�مّية،�قسم�العربية،�الباحث�

  والّدكتور�محّمد�يـوسف�خان�

  ،�الهندجامعة�عليجراه�Dس�مّيةقسم�العربية،��ستاذ�ا-ساعد�الكب>;،�

  

عريب
ّ
  الت

غة�العربّية،�حيث�توجد�
ّ
كانت�فكرة�الّتعريب�موجودة�منذ�بداية�استعمال�الل

Øة�كث>;ة�
ّ
ثبات�هذا،�وقد�صّنف�كتب�حول�تعريب��لفاظ�اليونانّية�عندنا�أدل

�العزيز �حسن�عبد �يقول�الّدكتور�محّمد �وغ>;ها، �والفارسّية "وقد�وضع�فيه�:
� �اسماه �كتابا �الك�م��،‘ا-عّرب’الجواليقي �من �العرب �به مت

ّ
�تكل �ما ذكر�فيه

�الّرسول  �أخبار ��ي �وورد �ا-جيد �القرآن �به �ونطق والّصحابة����عجم�
�وا �وأخبارها"�(ر)لّتابع>ن �أشعارها ��ي �العرب �١(وذكرته �اخت�ف�). �هناك ولكن

د��ي�القرآن�الكريم�من��لفاظ�ا-عّربة،�يقول�ر شديد�ب>ن�العلماء�حول�ما�و 
"اختلفت��ئّمة��ي�وقوع�ا-عرب��ي�القرآن:�فاÈك½;ون�وم�Õم��:Dمام�الّسيوطي

اف ي،�وابن�جرير�وأبو�عبيدة�والق
ّ

ا���ßأبوبكر�وابن�فارس�ع�ى�عدم�Dمام�الش
�عربّيا)" �(قرآنا �تعا«ى: �لقوله �فيه �٢(وقوعه �وأخبار�الخلفاء�). �القديمة �وا-عاجم �و�دب غة

ّ
�الل �كتب ��ي ونرى

غات��جنبّية،�ومثال�هذا�ما�كتب�الجوليقي��ي�كتابه�ا-عرب�"زعم�أبو�عبيدة�أّن�
ّ
و�مراء�ألفاظا�معّربة�من�الل

مت�به��،انّي>ن)العرب��Pتعرف�(الّربّ 
ّ
قال�أبو�عبيدة�وإّنما�عّر§�ا�الفقهاء�وأهل�العلم�و(درهم)�معّرب،�وقد�تكل

  ).٣(العرب�قديما،�إذ�لم�يعرفوها�غ>;ه،�و(الّتّنور)�فار¶�ّ��معّرب��Pتعرف�العرب�اسما�له�غ>;�هذا"

عريب
ّ
  ظهور�أّول�ضوء�0ي�الت

;جمةبالعلوم�عند�ا-سلم>ن�قد�بدأت�قب��هتماموكان�بداية�
ّ
وقد�بدأت�هذه�الحركة�منذ��.ل�ظهور�عصر�ال�

اّتصال�العرب�بأصحاب�ا-دارس�العلمّية��ي�Dسكندرّية�وغ>;ها،�يقول��ستاذ�مصطفى�نظيف�عن�خالد�بن�
�مروان �آل �حكيم �الّنديم �يسّميه ذي

ّ
�ال �خطر�بباله��:يزيد �للعلوم، �ومحّبة �هّمة �وله �نفسه ��ي �فاض� "وكان

جماعة�من�ف�سفة�اليونانّي>ن�مّمن�كان�يÂåل�مدينة�مصر،�وأمرهم�بنقل�الكتب��ي�فأمر�بإحضار��،الّصنعة
سان�اليوناني�والقبطي�إ«ى�العربي،�وهذا�أّول�نقل�كان��ي�Dس�م�من�لغة�إ«ى�لغة"

ّ
وكان��).٤(الّصنعة�من�الل

ة�مستحّقة�لتكون�لغة�تعريب�الّدواوين�خطوة�بالغة��هّمّية��ي�تعريب�العلوم،�حيث�نالت�§�ا�العربّية�مكان
  .��بالّدولة�إ«ى�تعليمها�واتقا�Éا��تصالللّدولة�بجميع�مؤّسسا��ا�ودفعت�ا-تطلع>ن�إ«ى�الوظائف�العاّمة�أو�

                                                           
 دار الفكر العريب القاهرة  الدكتور حمّمد حسن عبد العزيز، -  ٤٧-مع معاجم لأللفاظ املعّربة، ص-الّتعريب يف القدمي واحلديث     ١
  اإلمام الّسيوطي (يف مقّدمة الكتاب) -املهذب فيما وقع يف القرآن من املعرب راجع :     ٢
   ١٩٦ص  -للجوليقي املعرب     ٣
     ٢٤٢،٢٤٣-، ص٧مصطفى نظيف: نقل العلوم إىل الّلغة العربّية، جمّلة امع، جزء      ٤
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�حافظ �محمود �الدكتور �العربّية�،يقول غة
ّ
�الل �مجمع �رئيس ��:نائب �ونقل���هتمام"ومبعث �بالّتعريب أيضا

قت��ي�سماء��ّمة�العربّية�وبلغت�أوجها��ي��العلوم�إ«ى�العربّية�يستمّد�جذوره�من�تلك
ّ
°��تأل

ّ
ال�Õّضة�العلمّية�ال

م)�ح>ن�أخذ�ا-سلمون�ي�Õلون�من�موارد�العلم�وي�;جمون�الكتب�Dغريقّية�٨٣٣- ٧٨٦عصر�الخليفة�ا-أمون(
خائر�العلمّية

ّ
غة�العربّية�مختلف�الذ

ّ
تراث��مم�ذات�وبذلك�انتقل�ا«ى�لغة�العرب��،والفارسّية�وينّقلون�إ«ى�الل

  ).١(الحضارات�القديمة�وتلت�ذلك��Éضة�علمّية�خصبة�واسعة�تمّ>D�Âنتاج�العربي�ف¾�ا�بالجّدة�و�صالة"

عريب�0ي�القديم�والحديث
ّ
  تعريف�الت

�أدخلوه��ي�لغ�Úم� ذي
ّ
فظ��عجم��ال

ّ
�الل �مصطلح�الّتعريب�ولكّن�القدماء�سّموا �القديم وكان��Pيستعمل��ي

�ومعّربا �أجنبّية��.معربا �لغة �استعمال �من �الّتحّول �به �ويع�� �حديث، �فهو�مصطلح �الّتعريب �مصطلح فأّما
غة�العربّية�وتأصيلها�لغة�للفكر�والّتفك>;،�فالّتحّول�

ّ
فرضت�ع�ى�ا-ؤّسسات�العاّمة�والخاّصة�إ«ى�استعمال�الل

غة�ا
ّ
;كّية�إ«ى�الل

ّ
غة�ال�

ّ
ّب�والحقوق�من�الل

ّ
ذي�شهدته�دمشق��ي�تدريس�الط

ّ
��عتبار.لعربّية�هو�تعريب�§�ذا�ال

��قسام� �مئات �تضّم �°
ّ
�ال �العليا �وا-عاهد �الجامعّية ّيات

ّ
�والكل �الجامعات �تحويل �بالّتعريب �هنا �يع�� ولكن

غة�العربّية،�حيث�
ّ
غات��جنبّية�مثل�Dنجل>Âّية�والفرنسّية�وغ>;ها�إ«ى�الّتدريس�بالل

ّ
العلمّية،�من�الّتدريس�بالل

غة�ا
ّ
  ).٢(لعربّية��ي�هذه�ا-عاهد�لغة�للّتدريس�الجام ي�والبحث�العلم��والّتقنيات�الحديثةتعتمد�الل

عليم
ّ
عريب�0ي�الت

ّ
  أهّمّية�الت

إذ�Ñي�جوهر�تكوين��ّمة،�وتقّوي�الوحدة�ب>ن��،ومن�ضرورات�الحياة�للعرب�أن�يجعلوا�العربّية�وسيلة�للّتعليم
را�بارزا��ي�إقامة�الع�ئق��خوّية�بشعوب��ّمة�Dس�مّية�وبمن�شّ°�Ãأجزاء��ّمة�العربّية�وأقطارها�وتحمل�دو 

غة�كما�
ّ
حولهم�مّمن�لها�§�م�ص�ت�الوّد�Dنساني�ورغبات�الّتعاطف�والّتنسيق�ب>ن��فكار�وا-صالح،�وإّن�الل

;�Dنسان�عن�واسط�Úا�عّما ّ̀ يشعر�به،�ف���يعت`;ها�الجميع�Ñي�وسيلة�الّتفك>;�ووعاء��فكار�وا-شاعر�حيث�يع
°��.�بّد�أن�تبقى�كأداة�الّتفاهم�والّتواصل�ب>ن�أفراد�البشر

ّ
ر�Dنسان�عادة�بلغة��ّم�ال

ّ
ومن�ا-عروف�أّنه�يفك

�وألفاظها،� �وتراكي��ا �مفردا��ا �ع�Õم �ويثّقف �و�قارب، �و�خوات �وDخوان ��باء �من �حوله �مّمن يكتس��ا
;اكيب،�ف��ذا�

ّ
غة�هو�الوسيلة�ا-ث�ى�ودPPت�تلك��لفاظ�وال�

ّ
ا-عرفة،�ويبدوا��Pكتسابوإّن�تعليمه�§�ذه�الل

غة�وافية�بحاجات�الّتعليم،�حفّية�بالفكر،�قادرة�ع�ى�الّتعب>;�عن�ا-شاعر�
ّ
هذا�واضحا�عندما�يكون�تلك�الل

سرة�والبلد�و�فكار،�وفوق�كّل�ذلك،�فإّن�الّتعليم�بلغة��ّم�يربط�Dنسان�بمجتمعه�سواء��ي�ذلك�مجتمع�� 
�عامر �محّمد �الوّهاب �عبد �الّدكتور �يقول �حديثه، �و�ي �قديمه ��ي �و�ّمة عب

ّ
�الش �مجتمع �أم "إّن��:والوطن،

غة�العربّية��ي�الّتدريس�بجامعاتنا�ومعاهدنا�العلمّية�والّتقنّية�سوف�يسّهل�إ«ى�درجة�كب>;ة�مهّمة�
ّ
استخدام�الل

الب�ويزيد�من�قدرته�ع�ى�استي
ّ
ومن�ا-لحوظ�ايضا�أّنه�إذا�دّرس�العلوم��).�٣(عاب�العلوم"الّتحصيل�ع�ى�الط

�ما� �معظم لبة
ّ
�الط ��Pيدرك �الفق>;�حيث لبة

ّ
�الط �أداء ��ي �ينعكس �فإّنه ��جنبّية غات

ّ
�الل ��ي ّب

ّ
�والط كالهندسة

  .،�ونتائج�بعض�الجامعات�والكلّيات�العربّية��تش>;�إ«ى�هذه�الحقيقةس�و�Pيفهم�معاني�بعض�ا-صطلحاتدرّ 

غة�العربّيةتدر 
ّ
  يس�العلوم�0ي�الوطن�العربي�0ي�الل

�مختلفة،� �مجاPت ��ي ��جنبّية غات
ّ
�الل �منافسة �العصر�الحديث ��ي �العربّية غة

ّ
�الل �تقابلها �°

ّ
�ا-خاطر�ال ومن

�فتتظاهر�هذه� �العلمّية، �ا-واّد �تعليم ��ي �سّيما Pو� �وا-راحل، �الّدرجات Ã°ّش� ��ي �والّتدريس �الّتعليم كمجال
اهرة�

ّ
بشكل�واضح��ي�مرحلة�الّتعليم�العا«ي��ي�أك½;��قطار�العربّية،�كالفرنسّية��ي�أقطار�ا-غرب�العربي،��الظ

��وDيطالية �سائر��قطار�العربّية، ��ي �وDنكل>Âّية �الّصومال اهرة�أ�ي
ّ
�الظ �فهذه �العام �الّتعليم �مراحل ��ي ّما

                                                           
  اهليئة العاّمة لشؤون املطابع األمرييّة     ٤- قضّية الّتعريب يف مصر للدكتور حممود حافظ، ص     ١
  هـ.   ١٤١٤اد اآلخرة مج ٧٣اجلزء  - ٢٧جمّلة جممع الّلغة العربّية بالقاهرة ص      ٢
  ) ١)، اجلزء(١٥)  اّلد (٢٠١( -د. عبد الوّهاب حمّمد عامر، جمّلة الّلسان العريب ص -الّتعريب ضرورة يف اجلامعات العربّية     ٣
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��ي�بعض�ا-واقع
ّ

ا�بدأت�ال�Õّضة�ا.�محدودة�اللهم��
ّ
لحديثة��ي�مطلع�القرن�التاسع�عشر�وقام�محّمد�ع�ي�و-

بنشر�العلم�بإنشاء�ا-عاهد�وا-ؤّسسات�وجب�ع�ى�اللغة�العربّية�أن�تواكب�هذه�اليقظة�الفكرّية�وتستجيب�
� �وشرع �العربّية، غة

ّ
�بالل �الّتعليم �خدمة �بغرض �والّتأليف ;جمة

ّ
�ال� �أعمال �نشطت �وقد با��ا،

ّ
هل�أ-تطل

���ختصاص �دإ�ي �لتلبية�لقاء �العربّية �ا«ى �العلمّية �الكتب �ب�;جمة �قاموا �كما �العربّية غة
ّ
�الل ��ي روسهم

لبة�الدراسيةحتياجات�� 
ّ
وقام�عدد�كب>;�من�ا-بعوث>ن��وائل�إ«ى�فرنسا�بعد�عود��م�م�Õا�بالّتدريس��ي�.�للط

غة�العربّية�وقّدموا�رصيدا�كب>;ا�من�كت��م�ومعربا��م�إ«ى�مكتبة�
ّ
  �.�مصر�العلمّيةمعاهد�مصر�بالل

�العا-ّية�� �الحرب �وقعت ا
ّ
�و- ;كّية،

ّ
�ال� غة

ّ
�بالل �تدرس �طبّية �مدرسة �العثماني �أواخر�الحكم ��ي �دمشق ��ي وكان

��ي�أ�،�و«ى � �القص>;��مد�عام�١٩١٣غلقت�ا-درسة �الفيص�ي ��ي�عهد معهد��١٩١٩،�ثّم�أحدث��ي�ا-درسة
ّب�وآخر�للحقوق،�وتقّبلت�العربّية�لغة�للتّ 

ّ
��Ùّللط

ّ
°��قامت�بتأسيس�ا-عهد�الط

ّ
جنة�ال

ّ
دريس�ف¾�ا،�واستعّدت�الل

�وأصدرت� �ا-عجمات �فصّنفت �العربّية، غة
ّ
�بالل �الّتعليم �لتوف>;�مستلزمات �ا-خلصة �الجهود �ببذل للقيام

�Ã°ّبع�هذا�الّنموذج��ي�جميع�معاهد�سوريا�وجامعا��ا�ح
ّ
ّب،�ويت

ّ
ت�ووضعت�ا-صطلحات�الجديدة��ي�الط

ّ
ا-ج�

�به،�الي �يلحق �وما ّب
ّ
�الط �ماعدا �العلم �فنون �من �فّن �كّل �تقريبا �العا«ي �الّتعليم �ويتضّمن �سام، �بنجاح وم

وDنسانّية،�و�ي�خ�ل�أربعة�وثمان>ن�عاما�تخّرج�آPف��طّباء�من��و�جتماعيةكالعلوم��ساسّية�والّتطبيقّية�
ّبّية�الّسورّية،�ثّم�هم�عملوا�بنجاح�داخل�ا

ّ
ّيات�الط

ّ
وقد�نظر�إ«ى�مسألة�الّتعريب�.�لوطن�العربي�وخارجهالكل

الّرائع،�نذكر�مث��استفتاء�مكتب�تنسيق��باPهتمامكث>;�من�العلماء�والهيئات�وا-دارس�والجامعات�وا-جامع�
"أجرى�مكتب�تنسيق�الّتعريب��:§�ذا�الخصوص،�يقول��ستاذ�عبد�العزيز�بن�عبد�هللا�١٩٦٦الّتعريب�عام�
� �عام سان��١٩٦٦استفتاء

ّ
�الل ة

ّ
�مجل �من �خاّصا �وأصدر�عددا �الجام ي �للّتعليم �العربّية غة

ّ
�الل �ص�حّية حول

سمت�أالعربي�أسهم��ي�أعداده�
ّ
ذي�هو�موضوع�الّساعة�وات

ّ
قطاب�الفكر�العربي�وDس�مي��ي�هذا�ا-وضوع�ال

غة�العربّية�بالقاهرة�وهكذا�كان�قرار�).�١(�بحاث�والّدراسات�بطابع�الجّدّية�وا-وضوعّية�وا-نطقّية"
ّ
مجمع�الل

ز�منذ�وقت�طويل��ي�هذه�
ّ

�ي�تعريب�الّتعليم�الجام ي�أن�يكون�هو�ا-حور�الّرئي����üي�مؤتمره�الّسنوي،�ورك
�تعريب� �حاجة �اشتّدت �وقد �مؤتمراته، ��ي �ا-جمع �توصيات �ضمن �وذلك �حولها �مناقشات �بإجراء ا-سألة

ام�منذ�تكوين�الّدولة��١٩١٩حيث�بدأ�منذ�سنة�التعليم�الجام ي�منذ�بداية�القرن�العشرين،�
ّ

م��ي�ب�د�الش
�من� �هناك �العلمّية �وا-ؤّسسات �ا-دارس �جميع �وتحّولت ��و«ى، �العا-ّية �الحرب �أعقاب ��ي �ف¾�ا العربّية

�العربّية غة
ّ
�الل �إ«ى ;كّية

ّ
�ال� غة

ّ
�بالل ��.الّتدريس �العربّية غة

ّ
�الل �مجمع �رأى �الك`;ى ��ردنيهكذا �القضّية °���أّن

ّ
ال

�Ã�äي�تعريب�الّتعليم،�فيجب�أن�تطرح�هذا�أمام�اّتحاد�ا-جامع�العربّية،�أي�مÑتواجهها�الجامعات�العربّية�
  ).٢(الوقت�لكي�تصبح�العربّية�لغة�الّتدريس�الجام ي�والبحث�العلم���ي�جمع�مجاPته�ومراحله

غة�العربّية
ّ
  الحالة�الّراهنة�0ي�تدريس�العلوم�بالل

قافة�والعلوم�وأصدر��ا�عام��ةوثائقيالإّن�الّدراسة�
ّ
;بية�والث

ّ
مة�العربّية�لل�

ّ
°��أجر��ا�ا-نظ

ّ
تحت��١٩٩٦الجادة�ال

��ي� �العربّية غة
ّ
�الل �استعمال �لواقع �حقيقّية �صورة �Ñي �ومستقبله �واقعه �العربي: �الوطن ��ي �الّتعريب عنوان:

مة�العر 
ّ
بّية�استبان�Úا�ا-فّصلة�جميع�الّدول�العربّية�تدريس�ا-واّد�العلمّية��ي�الوطن�العربي،�وقد�أفادت��ا-نظ

�احتياجات� �ع�ى �مفّصلة �دراسة �Øجراء �دولة �كّل �من �وطلبت �ف¾�ا، �الواردة �ا-سائل �لتلك �الّردود �مطالبة مع
;بوّية�وغ>;ها،�ونتيجة�لهذه�

ّ
مة�إجابات�من�خمسة���ستبانةالّتعريب�لد�çا��ي�ا-جاPت�ال�

ّ
ا-ذكورة�تلّقت�ا-نظ

مة�من�.�عربّيا،�كما�تلقت�تقارير�عن�مستلزمات�الّتعريب�من�اث���عشر�قطرا�عشر�قطرا
ّ
وقد�استنتجت�ا-نظ

� �بموجب �الّدراسة �ا-دارس���ق�;احاتهذه ��ي �العربّية غة
ّ
�بالل �العلمّية �ا-واّد �تدريس �يجري �اّنه و�جوبة

�ا �وا-دارس �لبنان ��ي �الخاّصة �ا-دارس �بعض �باستثناء �والخاّصة، �مصر��ي�الّرسمّية ��ي �الّرسمّية لّتجريبّية

                                                           
  )١زء() اجل١٣اّلد( ١٢-األستاذ عبد العزيز بن عبد اهللا، جمّلة الّلسان العريب، ص - الّلغة العربّية وحتّديات العصر    ١
  )    ٦١جمّلة جممع الّلغة العربّية بالقاهرة، اجلزء ( ١٤- عبد الكرمي خليفة، ص -جتربة جممع الّلغة العربّية األدرين يف تعريب الّتعليم العلمي اجلامعي    ٢
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غة�العربّية��ي�ا-دارس�الّرسمّية���بتدائية.ا-رحلة�
ّ
أّما��ي�ا-رحلة�Dعدادّية�فيجري�تدريس�ا-واّد�العلمّية�بالل

�الّتجريبّية�الّرسمّية��ي�مصر، �باستثناء�ا-دارس هادة��والخاّصة،
ّ

�العلمّية��ي�الش ويجوز�تقديم�امتحان�ا-واّد
مة�أيضا�أّنه�يجري�تدريس�ا-واّد�العلمّية�Dعدا

ّ
غة�العربّية�أو�بلغة�أجنبّية،�وقد�وجدت�ا-نظ

ّ
دّية��ي�لبنان�بالل

انوّية�وذلك�باستثناء�ا-دارس�الّتجريبّية�الّرسمّية�
ّ
غة�العربّية��ي�ا-دارس�الّرسمّية�والخاّصة��ي�ا-رحلة�الث

ّ
بالل

��ي��ي�مصر،�وا-دارس�الّرسمّية��ي�تونس،�وا- �وبعض�ا-دارس�الخاّصة �لبنان، ��ي دارس�الّرسمّية�والخاّصة
  دولة�Dمارات�العربّية�ا-ّتحدة،

وع�ى�هذا�نحن��ي�حاجة�ا«ى�مراجعة�مسألة�تدريس�ا-واّد�العلمّية��ي�قطاع�الّتعليم�العاّم�الّرسم��والخاّص��
�ثة�

ّ
غة�العربّيةأ�ي��قطار�الث

ّ
�ي�هذا�الّتدريس،�و�ي�الّتعليم�العا«ي�تدّرس��ي�مصر�ولبنان�وتونس�لتطبيق�الل

غة��جنبّية��ي�سّتة�أقطار،�و�ي�
ّ
�وبالل غة�العربّية،��ي�أربعة�من��قطار�العربّية،

ّ
�بالل العلوم��ساسّية�برّمـ�Úا

�العلوم� �وتدرس ��جنبّية، غات
ّ
��خر�بالل �والبعض �بالعربّية �العلوم �بعض �يدرس ��قطار�العربّية �من خمسة

غة��جنبّية�اله
ّ
غة�العربّية��ي�قطر�واحد،�وتدرس�العلوم�الهندسّية�بالل

ّ
يا�بالل

ّ
ّبّية�كل

ّ
ندسّية�وكذلك�العلوم�الط

ّبية�تدرس�
ّ
�ي�أربعة�أقطار�عربّية�و�ي�ث�ثة�أقطار�يدرس�بعضها�بالعربّية�والبعض��خر�باÈجنبّية،�والعلوم�الط

 Èغة��جنبّية�وبعضها�با
ّ
وDنسانّية���جتماعيةجنبّية��ي�ث�ثة�أقطار،�وها�هو�حال�العلوم��ي�سبعة�أقطار�بالل

  ).١(�ي�كث>;�من��قطار�العربّية

  

  ا�صادر�وا�راجع

 القاهرة�،مع�معاجم�ل�لفاظ�ا-عّربة،�دار�الفكر�العربي�:الّتعريب��ي�القديم�والحديث�،محّمد�عبد�العزيز .١

 لعاّمة�لشؤون�ا-طابع��م>;ّيةقضّية�الّتعريب��ي�مصر،�الهيئة�ا،�محمود�حافظ .٢
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