تعريب علوم الطب
لألستاذ الدكتور حسني سبح
رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق
لماا ربا

إلاي ن نتحادف اي ااذا المالتمر ال ا ار* ،عا تعريا

نو استع ار ال،

علاوا ال،ا ،

كما يحلو لي ن يقال ،ترددت حينا بي القبول واالعتذار ،كاا

ممااا ياادعوني إلااا االعتااذار ن

ااذا المو ااو ااد عااولم م ا ار ار ااي م اال ااذا اللقااا ،

و ي بير ملتمر وندوة مما عقد ي كنف اتحااد الجامعاات العربياة ،ومكتا

تنسايق

التعريا  ،واتحاااد المجااامع العلميااة واللغويااة ،وكااا ميتناااو مل بتماما  ،نو تمتناااو مل شااع
من ا  ،تحاات عناااوي شااتا ك اااتعري التعلاايا العااالي وتعري ا الم اا،لحات العلميااة
وتوحيد الم ،لح ال،بي ونحاو ذلا .و وكنات مما شاار .اي بع اياْ ،شايت إ

مااا عاااودت الحااديف يا ن ال يكااو لااي جديااد ن،اار كا با  ،ون ن اا،ر إلااا تكارار
بعاام مااا ساالف ن

لت ا و ال ا بياار  ،يكااو ذلاا .ماادعاة إلااا السااومة والملاال ،ااا

حملنااي علااا القبااول نمااور منيااا ننا مااا ا تااري علااي الحااديف ااي ااذا المو ااو إال
ذه الق ية ع معاناة

والحاجة إلا ذل .ائمة ،ومنيا ّنني ن در ي الحديف ع
ليااا وتجربااة ييااا ،ويلااة ،وذلاا .ننااي واحااد م ا لااة با يااة اادر ليااا ن يشاايدوا مولااد

االستع ار الجديد ي ميده دمشق ،ون يقفوا علاا م ارحال ت،اوره ونمائا حتاا بلا

ما بل  ،كما در لي ن نكو مم نسيا ي ذل .ولو إسياما متوا عا ني او ولقاد
بدننا ننا و لة م نترابي دراستنا لل،

بالتركياة بيال الحار العالمياة اأولااو وامتاد

ذل، .وال السنوات اأربع اأول ،وْتمنا ا ي السنة الْامسة بدراست بالعربيةو ا
كااا ن نسااند إلااي تاادريس اأم ارام البا،نااة وسااريرياتيا ااي المعيااد ال،بااي العربااي
الذ ن يا ي دمشق إبا
* الملتمر الْامس للتعري

ياا الحكومة العربية اأولا ييا ،و و الذ آل يما بعاد

عما ما بي 3992/9/12-13او
الذ عقد ي ّ
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إلا كلية ال،

بالجامعة السورية اجامعة دمشق اليوا وْبرت ن ندرس اأمرام

البا،نة بجميع روعيا عدة عقود سني وليت ْالليا عمادة الكلية ورئاسة الجامعةو

و ااد ا ا،رني ذلاا .إلااا ن و ااعت ب ااعة عشاار كتابااا ااي مو ااوعات اأم ارام
البا،ن ااة لتك ااو م ارج ااع ل،لب ااة ال،ا ا

عل ااا اْ ااتالف ش ااعبيا ومس ااتوياتيا ،وال ااا ن

شاركت ي و ع ما دعت الحاجة إلا و ع م م ،لحاتو
ذا ،وما نراني بحاجة إلا ن ن يم ي ذكر تجربة نسال نا اأ دمي
البا  ،وما كا لل،ا

العرباي اإساالمي ما شا

ي اذا

اي نماو اذا العلاا وت،اوره ،قاد

ن اابح ما ا الحق ااائق الت ااي ال ما ا ار يي ااا ن ن،با ن ااا اأ اادمي ل ااا يقت ااروا عل ااا

اال،ااال علااا مااا تاارجا إلااييا م ا مواريااف اأمااا الغااابرة ااي ااذا العلااا باال نعااادوا
النظر يما ترجا وعمدوا إلا تنقيح ؛ وتجاو وا ذل .إلا اإبدا

اأوائل ما بت عند ا ْ،له ،وتداركوا ما كا
ما الجديااد الااذ

ي ما نقا

ي  ،نفوا م ،

 ،ون اا وا إليا الك يار

اادتيا إليا بحااو يا وتجاااربيا ،حتااا ن اابح ال،ا

عربيااا ْال ااا

اا كملا ابا ساينا ،وباذل.

اارت العربياة

وس ااارت يا ا المقول ااة المش اايورة ك ااا ال،ا ا

جالينوس ،ومتفر ا جمع ال ار  ،ونا

مع اادوما وج ااده بقا ارا ،،وميت ااا حي اااه

لغااة ااذا العلااا بااال منااا  ،حتااا ا اا،ر ،لبااة العلااا ما الغ اربيي إلااا ن يتعلمو ااا
ليدرسوا بيا ال،

وبيره م العلواو ا عكف ريق منيا علا ما نلف نعالا ال،ا

المسلمو كال ار

ر ما

واب سينا والمجوسي م ن،با المشرق واب رشد واب

ن،بااا اأناادلس ،ونْااذوا يترجمون ا إلااا الالتينيااة لغااة الاادي والعلااا عنااد ا إذ ذا،.
وظاال مااا ترجمااوه عماااد د ارسااة ال ،ا

يمااا ننش ا

ااي إي،اليااا و رنسااا م ا ماادارس

لتعليم  ،وامتد ذل .روناو وكا م ذا .ن سار إلاا لغاة ال،ا
م األفاظ العربيةو
و د كا ال،

العربي اإساالمي ميناا با

اي الغار ك يار

يساتمر اي النماو والت،اور لاوال ن

م ِّدر لياذه اأماة ن تمار اي نواْار القار الساابع اليجار بفتارة ركاود ح اار كاا
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نتيجة حتمية لما د ا ا م اأحداف والكوائ العظما ،ي ،ليعة ذل .ن ا ،لح
علييااا ااي آ

حفااا لااا يعاارف التاااريك نكباار منيمااا ال حااف ال االيبي م ا الغاار

يالا ره ال حااف المغااولي ما الشاارق ،ممااا ا اا،ر ا إلااا ن تسااْر علااا مااد

ارني

معظا جيود ا و،ا اتيا لدر ذا الغ و الذ كا يستيدف ن ل وجود اا ،وماا ن

تااا ليااا ،اارد الغ ا اة حتااا ااا ت إلااا بلينيااة امتاادت رونااا ،علااا حااي كااا الغاار

يستيقظ م ر دت ال،ويلة ويست نف نشا،ا ح اريا جديدا ان،لق ي مما نْاذه ما

ذر اار ع ار الني اة ال ااناعية اي ربوعا
الح اارة العربياة اإسااالميةو وماا ن ّ
ااي القاار ال ااام عشاار للماايالد ،حتااا تمْ اات تلاا .الني ااة عا اسااتحداف ك ياار
م اأدوات والآالت التي لا يك لإنسانية بيا عيد ،وع استنبا ،تقنياات جديادة،
مماا يا اأساابا

للكشااف عا عااالا ظاال حتااا ذلاا .الحااي محجوبااا عا اأب ااار،

وذل .عالا المجيريات – عالا ماا ال يمكا رليتا إال بالمجاا ر -واساتعلنت حقاائق
م ا حقااائق الحياااة والوجااود كاناات ْا يااة ،كااا ذلاا .بدايااة ،ااور جديااد ْلقاات ي ا

العلااوا ْلقااا جدياادا ،باادت مع ا ك نيااا ال

االة ليااا بمااا تقاادا ااي الع ااور الغااابرة،

وكان اات البداي ااة الت ااي ان،ل ااق مني ااا ت ،ااور ال،ا ا

حت ااا بلا ا

ااي نيامن ااا م ااا بلا ا  ،ن

اكتش ااف إذ ذا .حقيق ااة ب ااد اإنس ااا وبيا اره ما ا اأحي ااا  ،ون من مس ااج مكون ااة ما ا
وح اادات ااغيرة ااي الت ااي ت اادعا بالْالي ااا ،ون اكتش اافت ني ااا ال،فيلي ااات ال اادنيا
المتنا يااة ااي ال ااغر والج ا ار يا التااي ااي اأ اال ااي ك ياار ممااا ي ااي

اإنسااا

وبيره م اأحيا م نمرامو
ااذا إل ااا ن ن ااحا

الكيمي ااا تمكنا اوا ااي ذل اا .الح ااي ني ااا ما ا اس ااتحداف

مركبات شتا سرعا ما نْذ ك ير منيا سبيل إلا

،بيااة ك ي ارة ،كاناات ننجااع ااي المااداواة م ا ندويااة ال ،ا
ال،

وسائر العلواو
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ناعة ال يدلة ركبات عقاا ير
القااديا و كااذا تااا اسااتع ار

ولما يم أمتنا ن ت حو م بفوتيا ي نوائل القار ال الاف عشار اليجار

كا ال بد الستكمال نسبا

الني ة ن ت يف إلا ما ور ت م ح ارتيا السالفة

ماا اسااتحد ت الح ااارة الغربيااة ااي بااا

ذل .أرم الكنانة م رو

ا

العلااوا وال ااناعة ،وكااا

الساابق ااي

ومااا ن انتيااا نماار الحكااا ااي م اار إلااا محمااد علااي حتّااا ننشا – يمااا ننشا
م ا م ار ااق -مدرسااة لتعلاايا ال ،ا ن يماات نوال ااي نبااي عباال ااا نقلاات إلااا اار
العينااي ااي القااا رةو واسااتقدا ليااا نساااتيذ ما
ونش،ت الترجمة أميات كت

رنسااا ،جاااعال التاادريس ييااا بالعربي اةو

ال ، ،وتتابع إرسال البع اتو وكا ال باد بعاد ذلا.

م إيجاد نلفاظ وم ،لحات ،بية عربية سلكوا اي سابيليا ماا ي ْاذ با المشاتغلو
باسااتع ار ال ،ا

اليااوا نحي اوا م ا م اا،لح ال ،ا

العربااي اإسااالمي مااا رنوه وا يااا

بااالغرم ،واجتياادوا ااي و ااع مقاباال بالعربياة لمااا جااد ما م اا،لحات ،ونمااا مااا لااا

ييتدوا ي إلا لفظ عربي مناس

السااني حتااا اسااتعر ال،ا

قد لج وا ي إلا التعري  ،ولا يمم عقدا م

ااي جميااع ننحااا م اار اسااتعرابا كااامال وبلا عاادة مااا

ترجما ا ونلفا ا نس اااتيذ ااذه المدرس ااة س ااتة وس اابعي كتاب ااا اش ااتملت عل ااا نل ااوف ما ا

الم اا،لحات و اد امتااد ااذا االسااتع ار
 3991ب اااالحتالل اإنجليا ا

ااا ساابعي عامااا ،ااا د ياات م اار ساانة

وسا ااي،رة دا ي ااة القاااوا ادنل ااو

علاااا التعل اايا ييا ااا،

فاارم تعلاايا العلااوا باإنكلي يااة وبااذل .حلاات اإنكلي يااة محاال العربيااة ااي مدرسااة
ر العيني وبير اسميا

ارت اكلية ال،

اا نلحقات بعاد بالجامعاة الم ارية

اجامعة القا رة اليوا وظل التدريس ييا باإنكلي ية كما نراد ادنلو

حتا اليواو

و فا ن ر ذه الجامعة ي ذل .سائر ما ننش بعد ي م ر ما جامعاات ،ماع ن
النظاا اأساسي لكل منيا ين

راحة علا ن لغة التدريس ييا ي العربية ماع

جوا التدريس باإنكلي ياة اسات نا  ،إال ن وا اع اأمار ن

اذا االسات نا ن ابح او

اأ االو ونْااذت معااالا االسااتع ار السااابق الااذ تااا علااا نيااد رجااال م ا نعااالا
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ر العيني وبير ا م معا رييا تمحي شيئا شيئا حتّا كادت تند ر علاا رباا
الجيااود الكبي ارة ال ااادرة التااي بااذليا رجااال مجمااع اللغااة العربيااة بالقااا رة واأعمااال
العظيم ااة الت ااي اااموا بي ااا بمعون ااة ْبا ا ار ما ا نس اااتيذ تل اا .الجامع ااات لتيس ااير نم اار

التعري

وتييئة نسباب و

و ااي الح ااي الااذ نْ ااذ ي ا اس ااتع ار ال ،ا

دنلااو  ،نتاايح لل ،ا

ينحس اار ااي م اار بت ا ير نظ اااا

ن يسااتعر ماادة لااا ت،اال ااي ديااار الشاااا و ااي بيااروت منيااا

ْا ااة ،وكااا ذل ا .علااا نيااد ،ائفااة م ا المبش اري اأم اريكيي ن ل اوا إذ ذا .ااي
بيروت وبعم ما يجاور ا م

ر جبل لبنا لينشروا مذ بيا البروتستانتي ،وتعلا

نفاار ماانيا العربيااة ليقوماوا علااا ترجمااة كتااابيا المقاادس بعيديا  ،ترجمااة جدياادة تحاال
محل الترجمة القديمة التي لا ترق ليا ،حتا إذا ننج وا تلا .الترجماة ننشا وا لنشار ا

م،بعااة مااا ت ا ال تعاارف با ااالم،بعة اأمريكيااة وتااال ذلاا .ن نشااروا مااا ترجم اوا م ا

اا ننشا وا اي ن،ااق ماا دعاوه إذ

الكت

المدرسية لمرحلتي التعليا االبتدائي وال انو

ال،

وجعلوا التعليا ييا بالعربية وداا ذل .نحو ا نتي عشرة سنة ،ا

ذا .االكلي ااة الس ااورية اإنجيلي ااة اجامع ااة بي ااروت اأمريكي ااة الي ااوا مدرس ااة لتعل اايا
ار التعليا

ييا باإنكلي يةو و د و عوا ْاالل اذه الحقباة ما الا م ب اعة عشار كتاباا جيادا
ي شاتا علاوا ال،ا  ،ون اادوا اي باا

الم ا،لح ما

انيع رجاال

ار العيناي،
الال

إال ن م اا،لحاتيا لااا تْاال م ا ْااالف لم اا،لحات نولئاا ،.مااردهم إلااا ن
كاانوا يساتقو ما م ااادر إنكلي ياة نمريكياة ،ونماا نولئاا .كاانوا يساتقو ما ن ااول
رنساية ،وللساب

نفسا مااا وجاد نحاو اذا االْااتالف باي م ا،لحات

ار العينااي

والم ،لحات التي و عت ي السني اأْيرة ي م ر ذاتياو
وم ااع ن

ا الال اأمي ااركيي إنم ااا ك ااانوا يرم ااو إل ااا نبا ارام تبش اايرية تش ااوبيا

م،امع استعمارية قد ن اد

نيعيا ي ر ع المساتو العلماي وال،باي وال احي اي

ديار الشاا عما كانت علي الحال ي سائر الواليات الع مانيةو
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وال،ريااف ااي نماار ااذه المدرسااة اأمريكيااة ،ن العربيااة ييااا لااا تقت اار علااا

التدريس بيا حس  ،بل شاملت شالو اإدارة واأماور القر،اساية اأْار حتاا إ

الدول ااة الع ماني ااة تس ااا لت معي ااا ااي ب ااادب اأم اار بقبولي ااا العربي ااة ني ااا ااي ندا
امتحانات الْريجي

ي إستانبول م نجال مانح التارْي

اي حاق ممارساة الميناة

ي البالد الع مانية -أ شيادة المدرسة وحد ا ال تكفي لذل -.وعدلت الدولة عا

العربية ب مْرة ولا تقبل ندا االمتحانات إال بالتركية نو الفرنسيةو

نمااا و ااد نتياات علااا ذكاار إسااتانبول ،ليباادو ل امااا علااي وننااا ااي

اادد اإلماااا

بتااريك اساتع ار ال،ا  -ن نعار علاا دار الْال اة ،لآتاي علاا ذكار تجرباة سابق
ن نلمعت إلييا ي بعم نحادي ي السالفة ،و ي تجرباة الدولاة الع مانياة اي تتريا.

ال ،ا  ،وذلاا .أم اري

نحااد ما ننيااا ت اار م ا ال ب،وليااا ااي إنفاااذ اإرادة القوميااة

نحوا م الم ل الب،ولي الذ ي رب

االستع ار اأْير ن ادت م

نع رجال الق ر العيني ،والآْار ن حركاة

ذه التجربة م الوج الذ س ذكرهو

كاناات الباادايات التااي مياادت ليااذه التجرب اة ااي الن ااف اأول م ا القاار التاسااع

عشاار الماايالد عناادما حاااول الساال،ا محمااود ال اااني ن ياادْل اإ ااالي باالعتماااد

علااا النسااق اأوربااي ااي نجي ا ة الدولااة وملسساااتيا ون ياانيم بيااا بعاادما بلغاات م ا

ال عف ن كانت تدعا ي المحا ل الدولية بااالرجل المريم وكا م ذل .ت سيس
مدرساة ال،ا

نوروباااو وكااا

ال ،ا

علااا بارار الماادارس الفرنسااية اساتقدا ما نجاال اذا نساااتيذ نجانا
ااي عا اامة الْال ااة مدرسااة لل ،ا

ما

تسااير علااا الاانم ،اأجنبااي ياادرس

ييااا باإي،اليااة ،وعيااد إلااا نولئاا .بالتاادريس باللغااة الفرنسااية معلنااا ااي كلمت ا

التاريْيااة ااي حفاال التدشااي ساانة  3919مااا معناااه ل ايس بوسااعنا ن نجعاال التاادريس
بالتركية الآ واني نعدكا ب

يتا ذا ي القري

العاجلو

ولااا يااتح ليااذه اإرادة الساانية – كمااا يقولااو  -ن تااتا ااي حيات ا  ،وتحققاات ااي
نياا ْلف السل،ا عبدالمجيد بعد إحاد و ال اي سانة ونربعاة شايور وْمساة عشار
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يومااا اكمااا جااا ااي إحااد المجااالت ال،بيااة والسااب

ااي ذلاا .المعار ااة الشااديدة

لألساااتيذ اأجان ا  ،إذ كااانوا م ا دول مْتلفااة بياانيا النمسااو والفرنسااي واإي،ااالي
واإنكلي

ومعيا نساتيذ م الروا واأرم ما رعاياا الدولاة العلياة كماا كاا ي،لاق
ييا م اأترا .إال ا نا

علييا ولا يك

نساْ،ت الحااال الا نر العاااا ،وكاا

ولااا ياادعوا ن يبين اوا ع ا

ق،و

اي ،ليعااة الساااْ،ي ،لباة ال،ا

ننفساايا

ااذا السااْ ،ااي نيااة مناساابة ،وع ا رببااتيا ااي ن يكااو

التادريس بالتركيااة مماا دعااا ال احا ة – التركيااة المنا ارة ليااا ن تنعاتيا باااال،ال
المجا دي

ولقيت دعوتيا بوال لد رجاال الحكاا وعلاا نرسايا المادعو نساعد باشاا

رئ اايس م ااا يس ااما بالش ااور العس ااكرية ،ق ااد اس ااتدعا ااذا ،ال ااة ما ا كب ااار يئ ااة

التاادريس اأجان ا

وس ا ليا ن اأم اري نجااد ونعااود بااالنفع علااا اأمااة ،التاادريس

بلغ ااة نجنبي ااة نا الت اادريس بلغتن ااا القومي ااة ل ااا يس ااعيا إال ن يجيبا اوا با ا
بالتركية نجد

التا ادريس

ائدةو وكا إ رار ا اذا ،ساندا وياا للق اية ،وانت ارت إرادة اأماة،

وش اار باإعاااداد لألما اار عدتا ا  ،ونلفااات جمعيا ااة ،بياااة ت ااا كبا ااار اأ،ب ااا عر اات
ب اااالجمعية ال،بيااة الع مانيااة م ا ن ااا مياميااا و ااع م اا،لحات ،بيااة م ا نجاال

تدريس ال،

بالتركيةو

با اادن تتريا اا .تعلا اايا ال ،ا ا

م ا ا السا اانة الْامسا ااة او ا ااي اأولا ااا بترتيبنا ااا الي ا اوا

واس ااتغرق ْم ااس س اانوات ،وك ااا ما ا ا تم اااا الس اال،ا عبدالمجي ااد بشا ا ن ح ااوره

بالذات امتحانات التْر و
وكا تتري .ال،

ي الحقيقة شب استع ار ل ومميدا لالساتع ار الكامال ،إذ

كا نحو  99ي المئة م م ،لحات نلفاظا عربيةو ومما ميّد لالستع ار اأْير
عمل آْر ن دمت علي الدولة الع مانية ني ا ي نوائال اذا القار  ،وذلا .ن إنشاا

المبشاري البروتسااتانت اأميااركيي ساانة  3991مدرسااتيا التااي ساالف الحااديف عنيااا
ي بيروت ،حف منا سييا المبشري الكا ولي .علا ن ينشئوا سنة 3991ا مدرسة
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نْا اار لل ،ا ا

رنسا ااية باسا ااا اجامعا ااة القا ااديس يوسا ااف وبقيا اااا ا اااتي المدرسا ااتي

ن بحت بيروت المرجع ال،بي المنظور إلي ال ي بالد الشاا وحد ا ،بل ي نك ر

بالد الشرق اأدنا ني ا ،حمل ذل .الدولة الع مانية سنة 3991ا علا ن انش ت
مدرسة لل،

ي دمشق ،لتنا س تلكما المدرستي م جية ،ولسد حاجة البالد إلا

ن،ب ااا و اايادلة ما ا جي ااة نْ اار و وم ااا ن ان اادلعت الح اار العالمي ااة اأول ااا س اانة
3931ا وْا ا اات الدولا ااة الع مانيا ااة بمار ا ااا حتا ااا جنا اادت يئا ااة التا اادريس ونك ا اار
،البيا ،ونبلقت نبوابيا ا نعيد ا تتاحيا سنة  3931بعد إلحا يا ولك
و ي مباني جامعة القديس يوسف اليساوعية ،وكانات الدولاة اد

اي بياروت

اادرتيا ،واساتمرت

ااذه المدرسااة ائمااة إلااا ن انتيااا الحكااا الع ماااني ااي نواْاار 3939ا و ااد تْاار

منيااا ْااالل  32ساانة ، 119بيبااا و199
البا ية كانوا م التر .واأرم و

اايدالنيا جليااا ما الشاااميي  ،ونمااا القلااة

اي ْرياف عاااا  3939تحاررت دمشااق ماع بير اا ما باالد الشاااا ،ما الحكااا

الع ماني ،بحلاول الجايا العرباي اجايا ال اورة العربياة الكبار

لا ا اأمي اار ي اال با ا الحس ااي االمل اا .ي اال اأول يم ااا بع ااد

يياا بقياادة المغفاور
اابيحة اح ااتالل

الج اايا البري ،اااني لس ااورية ب كملي ااا ما ا الجن ااو إل ااا الش اامال وما ا الس اااحل إل ااا

الاداْل ،ون،لااق علاا ااذه الابالد و تئااذ اسااا اباالد العاادو المحتلاة ونْ ااعت للحكاا
العسااكر وكااا م ا ن ااي

دمشااق تولي ا الحكااا العسااكر

الركابي ،اب دمشق البار ،بلق

يعرف اليوا بالحكا الذاتيو

ييااا للفريااق ر ااا باشااا

االحاكا العسكر العاا مع منحا سال،ة تشاب ماا

وم ااا ن نر الن اااس ال اري ااة العربي ااة المربع ااة األا اوا تر اارف ااي الس ااما حت ااا
تنفسوا ال عدا عمت الفرحة ود

الحمااس اييا بماا ي اع

و اف  ،وسارعا ماا

ر الكل إلا ت ييد الحكا العرباي القاائا وشاد ن ره ،ال سايما وكانات الحكوماة مم لاة

يا كال الاابالد العربياة التاي انف االت عا الدولاة الع مانيااة ،وشار باالساتع ار ونبااذ
19

ومس ّاميات درجات علاا األسا  ،وبْا اة يماا يتعلاق
كل ماا لايس عربياا ما نلفااظ م
با اادوائر الحكوما ااة والم ا ااالح العاما ااة ،و ا ااي مقا اادمتيا لغا ااة التا اادريس ا ااي الما اارحلتي
االبتدائية وال انوية ،وتييئة ما يحتا إلي التدريس م كتا
عجيبة وسع ما بذل م ا تماا بال كالل وال مللو

عربياة ،تاا ذلا .بسارعة

بااي ال ااحف والمجااالت التااي ظي اارت ااي م،لااع عاااا  ،3939مجلااة نس اابوعية

ن اادرتيا مديريااة ال ااحة العامااة ،ال يتجاااو عاادد
ون اابح بعااد لي اال ساات عش ارة

اافحاتيا ااي بااادب اأماار ال مانيااة

اافحة تعنااا باأ اال بالش االو ال ااحية ،نشاار يي ااا

المرحااوا الاادكتور حكمااة الم اراد سلساالة م ا المقاااالت بعن اوا االلغااة العربيااة وال ،ا

حح ييا الك ير م اأْ،ا الشاائعة باي جمياور اأ،باا ما نلفااظ وم ا،لحات

،بياة نْاذت عا التركياة اوذلاا .بيال ا تتااي مدرساة ال،ا

واساتمر اي النشار بعااده،

ممااا كااا لا اأ اار الحسا وعااد نول ْ،ااوة ااي االسااتع ار و وكااا الحادف العظاايا ااي
م،لع السنة ذاتيا ،إعادة ا تتاي مدرسة ال،

بدمشق ،لتْلف مدرسة ال،

الع مانياة

الس ااابقةو ن اايا حف اال اال تت اااي ي ااوا  11ك ااانو ال اااني س اانة  3939ااي إح ااد باح ااات
المستشاافا الحمي اد امستشاافا الغربااا كمااا يعاارف ب ا ني ااا شاايده جمااع بفياار م ا
رجال الحكا والعلا وال قا ة ونا

ي رعايت ع الحاكا العسكر العاا ،مساعده اللوا

العر اي االنتماا ونلقيات الْ،ا
ياسي باشاا الياشامي ا

الحماساية مشايدة اي شا

اذه

الْ،وة المباركاة ،ولاا يمام علاا اذا الحفال إال نشاير معادودة حتاا تلتا ما رة انياة
للحاااكا العسااكر العاااا ب ا

ن اار ت ساايس المجمااع العلمااي العربااي ،ااا ا تتاااي مدرسااة

للحقااوق بدمشااق ني ااا لتْلااف مدرسااة الحقااوق الع مانياة التااي كاناات ائمااة ااي بيااروت
بال إعاال الحار العالمياةو وبعاد شايري تف ال اأميار ي ال ب ياارة المدرساة مباديا

سروره واعجاب بما تاو

تولا التدريس اي مدرساة ال،ا

العربياة ا كاذا كاا اساميا اا ساميت بالمعياد

ال،بااي العربااي م ا الجامعااة السااورية ونْي ا ار كليااة ال ،ا
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م ا جامعااة دمشااق تااولا

التاادريس ييااا معلم ااو عاار ما ا ذو االْت ااا
بياانيا نسااتاذ س اابق ااي مدرسااة ال ،ا

الع مانيااة ااي إسااتانبول اأسااتانة وجليااا م ا

مساااعد اأساااتيذ اأتارا .ااي مدرسااة ال،ا

كب ااار اأ،ب ااا العس ااكريي المتْ
وكليااا مم ا درس ال ،ا

ااي ش ااع

ااي

الع مانيااة بدمشااق والااا جااانبيا بعاام

ااي الج اايا الع م اااني ااا الجا ايا العرب ااي

بالتركيااة ،إال نسااتاذا واحاادا كااا م ا ْريجااي كليااة ال ،ا

اليسوعية ي بيروت التحق بال ورة العربية الكبر و و

كا مما يجيدو العربيةو
لااا يكا

ال ،ا

وال اايدلة،

ااب ،اي الجايا الع مااني

الال اأساااتيذ علااا مسااتو واحااد ما معر ااة اللغااة العربيااة ما بياانيا

المجلو ويعدو بحق رواد االستع ار

ي الشاا و ا اأ،باا جميال الْااني ونحماد

حمااد الْيااا ،ومرشااد ْا اار وال اايدلي عباادالو ا

ال ناواتي ولااا يلبااف بياار ا ن

بااادر إلااا تعلااا الف ااحا واتقانيااا حتااا ب ا ّذ التقيااد بيااا التاادريس ااي المعيااد ال،بااي

الكليات بير العلمية بشيادة نحد المستشر ي الذي
وي

اروا دمشقو

يف  3919احتل الجيا الفرنسي البالد ق ا علا الحكوماة العربياة

القائمة بعد ن سبق إعال استقالل سورية ي ربيع العااا نفسا ماع البيعاة للمغفاور

لا ا ي اال با ا الحس ااي ملك ااا دس ااتوريا عليي ااا بح اادود ا ال،بيعي ااة ،ونج ااا عا ا

ااذا

ما

يئاة

االحتالل بعم التغيير اي كياا مدرساة ال،ا

التدريس ييا عدد م نع ائيا منيا م

العربياة ،بعاد ن انساح

و علا

لة و يقة بالعيد الساابق الاذ

نباا رجالا اإذعااا إنااذار العادو ،وماانيا ما عاارف عنا االرتبااا ،باللجنااة الو،نيااة
العليااا التااي ااادت اأمااة ااي جياااد العاادو المغت ا  ،وحاال محليااا م ا ياادانييا ااي

الكفاية م ن،با و يادلةو

وبعااد ن تو،ااد اأماار للعاادو المحتاال ،وكااا ال بااد ل ا م ا التاادْل ااي شاالو

المدرس ااة ،اارم نتب ااا النظ اااا الفرنس ااي ااي برامجي ااا دو بيا اره ،و ااا إل ااا يئ ااة
التدريس ال ة م الفرنسيي و وعلا رباا ذلا .تابعات حركاة االساتع ار مساير ا ولاا
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ي نيا ع المتابعة عائق ،وكل ما نال .ن اأساتيذ الفرنسيي كانوا يلقو دروسيا

الساريرية او ااي الاادروس العمليااة التااي تلقااا حااول س ارير الماريم بالفرنسااية ويقااوا
بترجمتيا إلا العربية نحد المساعدي  ،ا استغنا ع الترجمة عندما تقدمت معر ة

ال،ال
ال ،ا

بالفرنسية و اروا ادري علا يا ما يلقا بياو

و ي سنة  3911نحد ت إدارة الجامعة السورية اجامعة دمشق لت ا معيد

والحقااوق والمجمااع العلمااي العربااي ،إال ن المجمااع لااا يلبااف ن انف اال ع ا

الجامعااة متمتعااا باسااتقالل الْااا

الملسساتو

مااع م ابرت ا علااا رعايااة االسااتع ار

ااي شااتا

و ي سنة  3911بدن المعيد ال،بي العربي بإ ادار مجلاة شايرية تحمال اسام

امجلااة المعيااد ال،بااي العربااي ت ارنس تحرير ااا اأسااتاذ مرشااد ْااا،ر وعاشاات ا نااي

وعشري عاما ا 3911-3911و د نسيمت اذه المجلاة إساياما كبيا ار اي ا د اار

العلميااة نْااذت تنشاار
المعيااد وتقدم ا م ا الناااحيتي العلميااة واللغويااة م ا الناحيااة
ّ
البحوف العلمية اأ يلة التي كا يقوا بيا نع ا يئة التدريس ويتناول معظميا
دراسات ع اأمرام القرئياة االمساتو،نة اي الق،ار ما ن
جان

ااه إلاا ن

ااه ،إلاا

ائادة ال تا م  ،علاا

افحاتيا

مقتبسات م ال حا ة ال،بية اأجنبية ع كل جدياد اي عاالا ال،ا و وما

الناحية اللغوية قاد ن ااد منياا اساتع ار علاوا ال،ا

عرم علا بسا ،البحف األفاظ والم ،لحات المتداولة ي التعليا لتكو مو ع

د ارس ااة وتمح ااي

ونق اااا ال ما ا

ب اال اأ،ب ااا اأْ ااائيي واللغ ااويي

ااي الق ،اار

وحده ،بل شا،ر ا ذا نظرال ا ما اأ ،اار العربياة اأْار مماا مكا ما اْتباار

اأ لح منياو

علا ذه الاوتيرة ساار تعريا

الاادر حتااا ااي عيااد االنتاادا
سبيل ْفيةو

علاوا ال،ا

والمعياد ال،باي العرباي ماام علاا

الفرنسااي علااا ربااا الع ار ياال التااي كاناات تمو ااع ااي
11

تباادلت الحااال بعااد جااال اأجنبااي ع ا الاابالد ،ومااا ن نعااا الق،اار باالسااتقالل

التاا حتا

ار عدد نع ا

يئاة التادريس ن اعاف ماا كاا عليا ما

بال ،لك ارة

مااا نحاادف م ا اارو وشااع جدياادة ،ولتعا ّادد البع ااات إلااا الجامعااات اأجنبيااة م ا
شار ية وبربياةو وكاا ذلاا .مادعاة إلاا تعاادد ماا يقتاري ااي مقابال الم ا،لح الواحااد،
مما حمل معياد دمشاق علاا ت يال لجناة باساا الجناة الم ا،لحات ال،بياة وامياا

اأساتيذ مرشد ْا،ر ونحماد حماد الْياا ،و االي الادي الكاواكبي لترجماة معجاا
كلير ياال الفرنسااي الك ياار اللغااات إلااا العربيااة ،و ااد

اادرت الترجمااة المااذكورة عاااا

3921ا مشتملة علاا ب اعة عشار نلاف م ا،لح ،واعتمادت رساميا لتكاو مرجعاا

وحيدا ي ذا الش و

دور ذا المعجا ي حين ْ،وة جديدة لتع ي تعري

مع ّد
سبيل توحيد الم ،لحات اي الق،ار ،والحاد ما تعادد المتراد اات اي الك يار منياا،
و سح ظيوره المجال نماا النقاا والنقد وابدا ال نر

علوا ال،ا

و اي

يما اشتمل علي و

نقدت ذا المعجا بنشر سلسلة م المقاالت ي مجلاة المجماع العلماي العرباي
امجمااع اللغااة العربيااة بدمشااق بعناوا انظارة ااي معجااا الم اا،لحات ال،بيااة الك ياار

اللغات بلغت عدتيا ستا وسبعي مقالة نشرت علا ا ني وعشري عاما م المفياد
ن ننقل إليكا ما لت ي ْاتمتيا "لست ندعي نناي جئات يماا عر ات لا باالقول

الف اال ،نكباار ظنااي ننااي لااو نتاايح لااي معاااودة النظاار ااي ااذا الااذ كتباات ل ا دت
نشاايا  ،وبياارت نشاايا واس اتدركت نشاايا  ،إال ننااي نرجااو ن نكااو بمااا
نساايمت ولااو إسااياما

اانعت ااد

اائيال ااي و ااع م اا،لحات ال،ا  ،ون نكااو ذللاات بعاام

الم اااع  ،أ ال،ريااق ،وياال ،والحاجااة إلااا متابعااة العماال وت ااا ر الجيااود ي ا
ستظل ائمة ما داا العلا ي ت،ور ونمو"و
و مة ْ،وة نْر حاولت جامعة دمشق ن تْ،و ا ،ولك لما يكت
التنفيااذو وذلاا .نن ا ن اادا نسااتاذا م ا رواد اسااتع ار ال ،ا
11

ليا تماا

ييااا ،و مااا الاادكتو ار

نحمد حمد الْيا ،،ومرشد ْا،ر علا و ع معجاا رنساي عرباي موساع ،شارحا
ي ا الم اواد شاارحا وا يااا ،وجااا ااي ال ااة نساافار ،ااا لااا يتيساار ليمااا نش ارهو وم اات

ساانوات تااو ي ْاللي اا نحااد وا ااعي

الاادكتور مرشااد ْااا،ر ااا ااررت و ارة التعلاايا

العااالي تقاادي ار منيااا ليااذا العماال ال مااي ن ت،بعا علااا نفقتيااا بمناساابة احتفااال كليااة
بعي ااد ا ال ااذ بي ام اارور ْمس ااي عام ااا عل ااا ت سيس اايا عي ااد اأس ااتاذ نحم ااد

ال،ا ا

حماد الْيااا ،إلاا نجلا النجيا الادكتور محمااد يا ا الْيااا ،او او س ّار نبيا حقااا
ن يعيااد النظاار ااي ااذا المعجااا ون يتسااع ااي ذلاا .وي اايف إليا مااا جااد ااي بابا و
ون ي ارع ااي م ااا نق ااد با ا المعج ااا الس ااابق امعج ااا كلير ي اال الك ي اار اللغ ااات وال س اايما

مقاالتي التي تقدا ذكر ا ،وما تتفق علييا الكلمة ي المعجا ال،بي الموحد – وكا
يد اإعداد– ون يذكر إلا جان

األفاظ الفرنسية ما يقابليا باإنكلي ية ني او ون

يلحق ب سف ار رابعا يشتمل علا مساردي لأللفااظ نحاد ما عرباي والآْار إنكليا

إتماا الفائدةو

و اادر الساافر اأول م ا

–

ااذا المعجااا امعجااا العلااوا ال،بيااة ساانة  3911و ااو

يت م المواد م حرف  Aإلا  Eويقع ي 191

ي كل منيا ال ة نعمدةو و د

ااب،ت ي ا األفاااظ العربيااة بالشااكلو إال ن الاادكتور ي ا ا ا اا،ر – بعااد و اااة والااده

رحم اللا – إلاا الترياف اي متابعاة العمال حتاا يفارط ما ال،بعاة ال ال اة ما المعجاا

ال،بي الموحد الذ سي تي ْبره ولعل منج ما وعد ب ريبا إ شا الل و

و ن اا .معجااا آْاار نشاار ااي دمشااق ني ااا ساانة 3919ا وننفقاات نقابااة ن،بااا

اأسنا

كلي ااة ،ا ا

ييا علا ،باعتا  ،و اد و اع الادكتور ميشايل ْاور اأساتاذ الساابق اي
اأس اانا ونح ااد نع ااا مجمعن ااا الا اراحلي  ،واس اام "معج ااا م اا،لحات

تعا ااويم اأسا اانا " -إنكلي ا ا

– عربا ااي -إ رنسا ااي" و ا ااد

ا ااب،ت م ا اواده بالشا ااكل،

وشرحت بالعربية ني ااو ولعال اذا المعجاا او المعجاا الوحياد اي بابا حتاا يومناا
ذاو
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بجامعاة دمشاق جاارت مْتلاف كلياات ال،ا

وعلاا بارار مااا جارت كلياة ال،ا

التي ننشئت ي سائر المد السوريةو

ذه المعاجا التي ظيرت ي دمشق نناي اي

ذا ،و د ادني إلا الحديف ع

اادد الحااديف ع ا االسااتع ار الجديااد الااذ تااا يياااو ونمااا م ا حيااف التاااريك كمااا
كاناات م اار ميااد التجربااة اأولااا ااي اسااتع ار ال ،ا

كاناات السااابقة إلااا و ااع

المعجمات ال،بياة لتع يا الترجماة إلاا العربياة ني ااو ولعال نول معجاا او المعجاا
الاذ ترجما عا الفرنسااية الاادكتور محمااود رشااد البقلااي ما ن،بااا

اار العينااي،

ونشره ي بااريس سانة  3919اا كاا المعجاا الاذ و اع ونشاره اي نوائال القار

الدكتور محمد شرف باسا امعجا إنكلي

عربي ي العلاوا ال،بياة وال،بيعياة و او

يعاد بحااق نبااا المعجمااات ال،بيااة العربيااة ،وسايظل عملا شااامْا ااي تاااريك اسااتع ار

ال،

الحديفو

وبمناساابة احتفااال مجمااع اللغااة العربيااة بالقااا رة بالعيااد الْمساايني لت سيسا  ،قااد

نشر ي العاا الما اي الجا اأول ما معجما امعجاا الم ا،لحات ال،بياة ما

و ع لجنة الم ،لحات ال،بية ي  ،وبإشراف مقرر ا اأستاذ الادكتور حسا علاي

إبا ار يا ،ا ت ار ااذا الجا علاا ماواد ما حارف  Aإلااا  ،Cماع تعرياف واف ليااا،
والم ا مول ن يت اوالا

اادور اأج ا ا البا يااة بساارعة ،أ المجمااع ساابق ل ا ن نورد

معظميا ي ن،اق ما ي دره سنويا م امجموعة الم ،لحات العلمية والفنية و
ونساايا المجمااع العلمااي الع ار ااي ااي اإعااداد لتعري ا

مجموعات م م ،لحات علوا ال،

علااوا ال ،ا  ،بنش اره عاادة

علاا اْاتالف ننواعياا ،يرجاا عناد إتمامياا

ن تكو معجما ،بيا عربيا كامال ،كما ولمجماع بغاداد الف ال ني اا اي المسااعدة
الْيرة التي تكرا بيا ي إسياا نائ

رئيس اأستاذ الدكتور محمود الجليلي بترلس

تحريار ال،بعتاي اأولاا وال انياة ما االمعجاا ال،باي الموحاد تلبياة التحااد اأ،باا

العر وسي تي ذكر ،بعت ال ال ةو
11

و م ااة كبي اار اأم اال ااي ن يس اايا مجمعن ااا ااذا النش ااي ،امجم ااع اللغ ااة العربي ااة

اأردني الذ نلتقي اليوا ي رحاب اب ام إلاا سلسالة المترجماات العلمياة القيماة
الت ااي ا اا،لع بنش اار ا من ااذ س ااني  ،مترجم ااات ،يب ااة مما ل ااة ااي اإس ااياا والتو،ئ ااة
ي ذا الق،ر الع ي و

الستع ار ال،

وبااي منشااورات تااذكار العيااد المئااو لت ساايس الجامعااة اأمريكيااة ااي بيااروت
عرباي لمللفا ال اديق الادكتور

سنة  3911ادر ااموس حتّاي ال،باي إنكليا
يوس ااف حت ااي اأس ااتاذ اأس اابق لألما ارام البا،ن ااة وعل ااا التشا اريح ااي الجامع ااة
المذكورة ،ال تقل مواده ع  29نلفا استقا م ،لحات ال،بية م شاتا الم ارجاع
ااديميا وحاادي يا،

ااميا 129

اافحة علااا عمااودي باإ ااا ة إلااا مااا نورد ااي

آْاار المعجااا بعناوا ا ياارس القاااموس لأللفاااظ العربيااة ومعانييااا اإنكلي يااة جااا
ااي 391

ااي إعااادة ،باعت ا نربااع م ارات ْااالل

اافحات علااا  1نعماادةو وا

ااذا المعجااا م ا روا ومااا يسااتحق م ا

السااني الما ااية لاادليال علااا مااا لقي ا
تقديرو

وْاتمااة الم،اااف ومساا .الْتاااا ااي مجموعااة المعجمااات الكاملااة ال ااادرة حتااا

الياوا،

ادور ال،بعاة ال ال اة ما االمعجاا ال،باي الموحاد بال سانتي برعاياة مشاتركة

بااي كاال م ا مجلااس و ار ال ااحة العاار ومنظمااة ال ااحة العالميااة واتحاااد اأ،بااا

العر  ،والمنظمة العربية للتربية وال قا اة والعلاوا اوبادعا مااد ْيار تشاكر عليا

بعاد

ن عكف علا تح يره ،اوال عادة ساني لجناة وامياا نحاد عشار ع اوا ما اأسااتيذ
اأ،بااا المجمعيااي والجااامعيي م ا ساابعة ن ،ااار عربيااة ،بااذت ااذه ال،بعااة اأْي ارة

ساابقيتيا با

ن اابح المعجااا ييااا ال اي اللغااة اإنكليا

– عربااي -رنسااي مااع تنقاايح

ي بعم ما سبق م مواد و يادة ييا ،اإذ ن بح عدد مواده

با

اشااتمل مجلااد ا اأنيااق علااا 119

إي احية و399

ا  19نلفا وامتا ت

اافحة ما الماات  ،تال ااا 31

فحة لمسرد عربي إنكلي
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اافحة للوحااات

علا ال ة نعمدة ،تمت ال،باعة الجيدة

ي سويسارة وبعناياة ال ميال النشاي ،مقارر اللجناة اأساتاذ الجاامعي والمجمعاي الادكتور

محمد ي ا الْيا ،وجيودهو

والنياة معقااودة علاا ن تعيااد اللجناة النظاار يا – نماار ال باد منا  -إ اا ة مااا
ات اللجنة إ ا ت وما استجد منذ سنوات ،وب ْرة ،للبحف ي تح اير نساْة ما

المعجا بترتي
ال،

رنسي عربي إنكلي

تلبية للرببة واتماما للفائدةو

ااذا بإيجااا  ،مااا تااا التو اال إليا علااا حااد علمااي -ااي
ومما ال ش .ي ننيا إحد

ااية اساتع ار علااوا

ايانا الم يرية الكبر التي ال تحتمال ندناا

تياااو و ول ا يكااو لنااا وجااود متمي ا تتجلااا ي ا ن ااالتنا الْا ااة وييي ا لنوابغنااا

نساابا

اإباادا  ،إال إذا كااا للغتنااا القوميااة الييمنااة ااي جميااع مجاااالت حياتنااا و ااي

،ليعتيااا العلااا والتعلاايا علااا مْتلااف مسااتويات و وانمااا

اات يمااا ساالف تجااار

نسال نا التي تقدا نم لة ب،ولية ي ذا البا  ،ا تجرباة الجامعاة الساورية ،اجامعاة
دمش ااق الت ااي م ااا تا ا ال ائم ااة مسا اتمرة أب ااي ن

ا احة الني ااة و اادق الع يم ااة ااي

الس ااعي إل ااا تحقي ااق اأما اااني والم ،ااامح القومي ااة كفااايالت بت ااذليل ن س ااا العقبا ااات،
ونلححت علا
ااي التعريا ا

ية الم ،لح أ

والمش ااككو

اذه الق اية اي ،ليعاة ماا يتعلال با ال ا ادو

ااي اال ت اادار عل ااا الم ااي يا ا  ،عل ااا ح ااي ن

ااية

الم اا،لح – م ا حيااف ااو نلفاااظ يعباار بيااا ع ا مسااميات ومعااا مفااردة -ليساات
ب ميا المشكلة ،بل د تكو  -علا ماليا ما شا  -ن او جوانبياا ،وانما ماميم

المشكلة هو االقتدار على وعي المع ني العلمياة وتماوره ام اإب ناة عناا ولا
يتا حليا وتذليل

عابيا إال بالت ميا علا ذل .والشرو ي وا ا ،ررنا – ولاو

إل ااا ح ااي  -إل ااا اس ااتعمال الم اا،لحات اأجنبي ااة بلفظي ااا اأجنب اايو ااذا م ااع ن
اأعمااال التااي اماات بيااا ااي ااذا البااا
مجمع اللغة العربية بالقاا رة ومكتا

العلوا بالعربية -تقدا اعدة

مجامعنااا العلميااة واللغويااة -و ااي ،ليعتيااا

تنسايق التعريا

الحة لتعميا تعريا
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والجامعاات التاي تادرس بعام

العلاواو ولائ كناا لماا ن ال إلاا

توحيد ما و ع م م ،لحات توحيدا كامال ،اإ ّ اذا ال باد ما م لا اي بادايات
كاال عماال ،باال ااد يكااو ممااا ال بااد م ا بقااا جان ا من ا  ،وال ساايما ااي نمااة ك متنااا
ااي ااي ر عااة م ا اأرم بايااة م ا االتسااا و ومااا نظ ا نمااة م ا اأمااا الكباار
تنسا م
تْلو م معاناة م ل ذه المشكلة نو ما يشبيياو
وممااا ال يسااعني إال ن اذكاره ن علااا الحكومااات العربيااة ن تااولا لغتيااا القوميااة

م يدا م العناياة اي التعلايا االبتادائي والمتوسا ،وال اانو حتاا يحاذق ال،لباة ن اوليا
و،رائق التعبير ييا ،وينمو اد ا م نلفاظيا ،وي بحوا ادري علا التعبير بيا ع

مْتل ااف المع اااني بيس اار وس اايولة ،ون تعن ااا بتنمي ااة الد ارس ااات اللغوي ااة عل ااا ن ااول
حيحة واذا ما تاا لناا ذلا -.وال باد ن ياتا إ شاا اللا  -لا تكاو

اية اساتع ار

العلوا بالمشكلة المستع يةو وما نظ نحدا م نولا النظر -وا كاا مما ال يارو

التعري ا  -إال من،وي اا ااي بي ا
ية التعري

نفس ا علااا االعت اراف ب اادق ااذا الااذ ذكاارتو إ

نمانة ي عنق كل منا وما علينا بعد ،إال ن نْل

العمل ليتا لنا ما ن،مح إلي و الليا د بلغت اشيدو
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النية ون دق ي

