اللغة العربية والتعريب
في العصر الحديث
الدكتور حسام الخطيب
جامعة إنديانا
"اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث" عنوان كتااب جديادي يمكان ن
يكون حدث ما صدر في هذا البابي لّفة األستاذ الدكتور عبدالكريم خليفةي رئاي
مجمااا اللغااة العربيااة األردناايل ويبااا الكتاااب فااي  292صي وقااد صاادرع طبعت ا
األولى عام 7991ي وطبعت الثانية 7999ل
يعالج هذا الكتااب هام قياايا التعرياب وماا وصالع إليا جؤاود الم سسااع
العربية في هذا الصددي وذلك على النحو التالي:
 -7اللغة العربية والمجاما اللغوية
ويتناول في هذا الباب جؤود مجاما اللغة العربياة فاي خدماة اللغاة العربياةي
ويخص مجما اللغة العربية األردني بتفصيالع وافيةل
 -2تعريب التعليم الجامعي والبحث العلمي
وينصاااب هاااذا الفصااال علاااى عملياااة تعرياااب التعلااايم فاااي المملكاااة األردنياااة
الؤاشمية بوج خاصل
 -3العربية وقيايا التعريب
يتناااول هااذا الفصاال وسااائل تطااوير اللغااة العربيااة العلميااةي ودور التااراث
العلمي في تعريب العلاوم والتبنيااعي ويارورأ تا ليج معجام موحاد أللفاا
الحيارأل
مفهوم التعريب:
وفي المبدمة يبين الم لج بوج خاص مفؤوم للتعريبي وحسانا يفعال ذلاك
ألن هذا المفؤوم يحتاج دائما إلى تحديدي لي فبط ألن المصاطل نفسا يادل يياا
علااى مفؤااوم آخاار هااو تحوياال الكلمااة األجنبيااة إلااى كلمااة عربيااة دون اللجااو إلااى
الترجمةي بل كذلك لئال ينصرج الاذهن إلاى ن قياية التعرياب هاي قياية شاكلية
وآلية تتيمن نبل معارج اآلخرين وعلومؤم بالدرجة األولىل يبول الم لج:
- 182 -

"واستخدمع مصطل "التعريب" بمفؤوم الحديث الذي باع يدل على جعل
العربية لغة التعليم في جميا مستويات ي ولغة البحث العلماي والتبنيااع الحديثاة فاي
الوطن العربيي وهو مفؤوم ال يبتصر على التعبير عن جميا نواع المعرفة باللغة
العربيةي بل يتعداه إلى ت صيل هذه العلاوم وتلاك المعاارج فاي الفكار العرباي وفاي
البيئة العربية والمجتما العربي"ل
وإذا يالح الم لج ن عملية التعريب ليسع مس لة تعبيار لغاوي فحساب وإنماا
هي مس لة (ت صيل)ل وسوج نالحا مان خاالل اساتعراب كتاب وم لفااع خار ن
ن رأ الدكتور خليفة قارب إلاى االنياباط فاي موياوع التعريابي و ن هنااك ما لفين
آخرين ن روا إلى التعريب على ن ثورأ وتغيير شامل وتفجير حياريل
والواقاااا ن ماااا ورده الم لاااج مااان آرا فاااي كتابااا الحاااالي يكااااد يتعاااد هاااذا
التعريج المتحف الذي قدّما ل وإن فصاول الكتااب وصافحات تكااد تاردد باساتمرار ن
التعريب هو الوعا األساسي للنؤوب الحيااري العرباي المعاصاري و نا بادون هاذا
ي وفكر عربي ذو شخصيةل
الشرط الحيوي يصعب ن يبوم علم عربي ح ّ
على يّة حالي تتوفر للكتاب وحدت النسبية (ال العيوية) من خالل المفؤوم الاذي
طرحا الم لااجل وعلااى الاارشم ممااا يشااير إليا الم لااج فااي المبدمااة (ص  )6-5ماان ن
الكتاب هو تنسيق لمجموعة بحوث ومباالع سبق نشرها فاي الادورياع العربياةي وعلاى
الرشم من ن هذه المواد نُشرع دون تعديل و إعادأ صياشةي فانن الكتااب ياوفر تسلساال
فكريا معبوالي وال يشوب سو التكارار الاذي كثار حيانااي وال سايما فيماا يتعلاق بتجرباة
ْ
ولكن ربماا
مجما اللغة العربية األردنيي وقد اعتذر الم لج لذلك في المبدمة (ص )1ي
كان البارئ يفيل ال يكون هناك من التكرار ما يستوجب االعتذارل
اللغة العربية والمجامع:
يبااد هااذا البساام مااان الكتاااب بمبااال ي كااد ن اللغاااة العربيااة سااا نؤياااتنا
ووحدتناي ويلبي الم لج ن رأ تاريخية مفصلة علاى ماياي اللغاة العربياة والجؤاود
العربية المبكرأ للحفا عليؤا بوصفؤا لغاة البارآن الكاريمل وي كاد فاي النؤاياة تفا لا
بمستببلؤاي وارتباط هذا المستببل بمستببل األمة العربية ارتباطا تبادليا:
"وال سبيل ألمتنا كي تلحق بركب الحيارأ و ن تشارك مشاركة صيلة فاي بناا
هذه الحيارأ إال من خالل لغتؤاي تلك اللغة التي تمثل األساا الروحاي والفكاري الاذي
تبوم عليا وحادأ هاذه األماةل ف متناا العربياة هاي لغتناا العربياة الفصاحىي ولغتناا العربياة
الفصحى هي متناي وبالتالي فؤي سا نؤية متنا ووحدتؤا"ل ص 04
ويلفع الن ر هذا الت كيد لالرتباط الجدلي (التعبير من عندي و نا حمل مسا وليت
ال الم لااج) بااين الوجااود البااومي لبمااة العربيااة والوجااود اللغااويي وساانر ماان خااالل
الم لفاع المختلفة حول التعريب ن هذا الت كيد مببول لد جمياا الما لفين فاي موياوع
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التعرياابل وإن كانااع صاايغة الااربط التااي يصا ّار عليؤااا الاادكتور خليفااة هااي قااو هااذه
الصيغل وهي تذكرنا باإلصارار المبكار علاى هاذا الاربط بال التطاابق الكامال لاد يكاي
األرسوييي وإن كان األرسويي طبعا ينطلق من مواقا فكرية مختلفةل
وفي مبالت الثانية يعرب الم لج لنش أ المجاما اللغوية العربية ونشاطؤا فاي
خدمة اللغة العربية واألساليب التي اعتمدتؤا فاي هاذا المجاالل وياذكرنا الم لاج با ن
مجما اللغاة العربياة بدمشاق كاان ساببؤا إلاى ال ؤاور إذ ت سا با مر مان الحكوماة
العربيااة فااي شااؤر يلااول " 7979وكااان نشااو هااذا المجمااا صااورأ حبيبيااة لمساايرأ
التعريب في الوطن العربيي وتوافبؤا ما مسيرأ حركاة التحريار واالنعتاان مان نيار
األجنبي"ل ص 54
وبااالطبا يحساان ن نتااذكر ن مجمااا دمشااق حماال وال تساامية" :المجمااا العلمااي
العربي" و ن استمر في عمل دون انبطاعي وكان ت سيس حافيا لنشو مجاما خر
في األقطار العربيةل ففاي سانة ُ 7932نشا مجماا البااهرأ الاذي اساتب ّرع تساميت فيماا
بعااد و صااب "مجمااا اللغااة العربيااة"ل وفااي ساانة ُ 7901نش ا المجمااا العلمااي العراقااي
ببغاادادي بعااد محاااوالع ساااببةي وفااي األردن ت سا "مجمااا اللغااة العربيااة األردنااي" فااي
األول من شؤر تموي 7916ي كذلك بعد محاولة ساببة عام 7920ل
ويلخص الم لج جؤود المجاما بما يلي:
 -7توساا واجتؤاااداع مان جاال إشنااا اللغاة العربيااة وجعلؤاا مواكبااة لمتطلباااع
العصرل
 -2ويا المصطلحاعل
 -3الترجمة والتعريبل
 -0ويا المعجماعل
 -5تيسير تعليم اللغة العربية في النحو والصرج والكتابةل
 -6إحيا التراثل (ص )52
ويبدم الم لج تفصيالع واسعة حول هذه البناودي وينتؤاي باالتركيي علاى ثاالث
نباط ساسية تحمل ن رأ استراتيجية إلى قيية اللغة العربية والتعريبي وهي:
 -7الدعوأ إلى توحيد مجاما اللغة العربية في مجما واحدل
 -2دعوأ م تمر البمة العربي إلى إتخااذ قارار تااريخي سياساي يبياي "بجعال
اللغة العربية لغة التدري في جميا مستوياع التعليم"ل
 -3دعااوأ ما تمر البمااة العربااي إلااى إتخاااذ قاارار تاااريخي آخاار بننشااا م سسااة
للترجمة والتعريب والنشر على مستو الوطن العربي للل "ونحن نعتبد ن
مثل هذه الم سسة للترجمة والتعريب ستكون منطلبا تاريخيا في حيااأ متناا
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العلميّة والحيارية"ل

()7

صل ص 93-92ل
وتاادور المبالااة الثالثااة فااي هااذا الباااب حااول مجمااا اللغااة العربيااة األردنااي
وجؤودهي وهي مصدر من الطراي األول لتتبا ت سي المعؤد وجؤودهل ويعنينا هنا
مويوعان مؤمان شديدا االتصال ببيية التعريب:
األول :مشروع مجما اللغة العربية األردناي للرماوي العلمياةي وهاو ثمارأ جؤاد
متواصل لجماعة من الخبرا المتخصصين بالرياياياع والفييياا والكيمياا ي وقاد تا ّم
إنجاي هذا المشروع وعبدع ندوأ في ول عام  7991فاي عماان مان جال تبنيا علاى
النطان العربيل ومن ش ن هذا المشروع ن يحل في المساتببل معيالة كبيارأ واجؤاع
التدري العلمي العربي منذ مطلا البرن حتى يوم النا هذال
ونترك للم لج إياراد الموياوع اآلخار وماا نشا عنا مان توصاياع شاديدأ
االتصال بسياسة التعريب في الوطن العربي:
" مااا المويااوع اآلخااري فبااد تمخااب عن ا م ا تمر التعريااب الخااام الااذي كااان
لمجما اللغة العربية األردني شرج استيافت ل وابتد هذا الم تمر العتيد مان ياوم السابع
في  7995/9/27حتى مسا األربعا في  7995/9/25في عمل متواصلل
و يفى الشرعية علاى معجمااع مؤماة تشام ُل نحاو خمساين لاج مصاطل ي
بعااد ن عاادع خااالل األعااوام األربعااة الساااببةي و لبيااع في ا بحاااث مؤمااة تاادور
جميعؤا حول تعريب العلومل وصدرع عدأ توصياعي من همؤا:
 -7إن اللغة العربية مبوم رئي من مبوماع وجود األمة العربيةي وك ّل ياعج
و إيعاج يصيب اللغة هو خطر يتؤدد الكيان العربي ووجودهل
 -2إن ت صاايل العلااوم ال يكااون إال بلغتؤاااي ولااذلك فاانن لحااان الااوطن العربااي
بالحيارأ العالمية المعاصرأي ومواكبت لؤاي ومشاركت فيؤاي يجاب ن يباد
باسااتخدام اللغااة العربيااة لغااة للتاادري فااي جميااا مراحاال التعلاايم وإعااداد
المصطلحاع العلمية الموحدأ المناسبة لذلكل
 -3إن ت صيل اللغة ال يبتصر على األخذ بؤا فاي مرحلاة تعليمياة دون مرحلاةي
وإنما يجب ن يساير مراحل التعليم كلؤاي مناذ بدايتا وحتاى المراحال العلياا
ماان البحااث العلماايي بحيااث يتيساار ألبنااا هااذه األمااة ن يعايشااوها معايشااة
كاملةي تساعد على تطويعؤا وتطويرهال
 -0إن اللغاااة العربياااة قاااد دللاااع فاااي مختلاااج مراحااال تاريخؤاااا المدياااد وبحكااام
خصائصؤا نؤا لغة حيارأ ذاع بعاد إنسانية وعالميةي وهي بؤذا قادرأ كلياا
()2

كتب
مت

ذببال لمكببل عالببن احببلم ظمببال لميظ يببر لم ال بر م ت ال بر ولمثقافبر ولم ببو فببش اظابباك لمي كب لم الببش
ولمت مير ولمظا  ،ولخت ا سو ر لم ال ر يق ًل مه.
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على ن تكون لغة العلم الحديث تدريسا وت ليفا وبحثا وتوليدا للمصطل ل
إن ما يؤدج إلي التعريب هو بالدرجاة األولاى توحياد المصاطل العلماي وتطبياق
هذا المصطل ي واستعمال ي وتداول في ك ّل مجاالع حياتنا دا وإبالشال
ويعرب الما تمرون عان ارتيااحؤم للتبادم الفعلاي الاذي حببا التعرياب حتاى
اآلن فاااااي الاااااوطن العربااااايي وهااااام إذ يبااااادرون ماااااا ساااااؤم بااااا العلماااااا
واالختصاصيون العرب وما قدموا من جؤود كبيرأ في تعريب فروع كثيرأ
من فروع المعرفاة والعلامي فاننؤم ي كادون مارأ خار علاى ن جؤاودهم ال
ت تي ثمراتؤا كاملة إذا لم تت ّخذ األمة العربية قرارهاي ومن علاى مساتوياع
المس وليةي بنليام تداولي واساتعمال هاذه المصاطلحاع علاى صاعيد الاوطن
العربااي كلا ي وفااي الوقااع نفسا باانليام م سساااع التعلاايم العربيااة كلؤااا با ن
يكون التعليم فيؤا ت ليفا وتدريسا وبحثا باللغة العربيةل"
صل ص 745-743

وبعيدا ً عن تقددير القدارل لاما دة الدد تور عبددال ريم ليفدة لقمدية المجدامع
اللغوية ،فإن الاذر العلمد – وربمدا المطقدا ال دليم ايمدا ً -يقتمد ان ططبدإ ىلدن ان
العرض الذي قدمإ رئيس مجمع اللغة العربية األردطد للمجدامع العربيدة عدو عدرض
من دا ل المؤ ة ،وشدهاد واادد مدن ابدره األعدل والمابدين ،وىطهدا لشدهاد قدة،
ول ن من اقطا ان طشير ىلدن مطااعدا التقري د اذعتدذاري التمجيددي التعداقف  ،وىن
ُمتددابع طشدداق المعدداجم العربيددة ذ ي ددتقيع ان يط ددن مددا قدمددإ الجمهدور العددام و ددذل
القليعة الم قفة من اطتقادات لعمل عذه المجامع ما ً و يفاً ،ولو قي دت ايديلة عمدل
عذه المؤ ة بقددم تاري هدا ،ىذا ىطهدا مدن اقددم المؤ دات العربيدة فد عدذا البداب،
لتبين ان اذطتقادات الت تدرددت علدن ال دطة ال لدا لدم ت دن بعيدد عدن الادا و دان
المرء يتمطن لو ان يرااة الد تور ليفدة فاقدت لباقتدإ وبدره بإ واطدإ ،ذلد ان عدذه
المجامع مل عام لألمة العربية وتاري ها ،ولي ت الم ألة م دألة األ داتذ القدائمين
عليها ،ممن تفاوتت اقدار طشاقهم تفاوتا ً شديدا ً علن مدى العقدود ال دابقة وقدد دان
اذتجاه اذطتقادي قميطا ً ايما ً بإعقاء ل ذي اا اقإ
تعريب التعليم الجامع والباث العلم :
تيمن هذا الفصل الثاني من الكتاب المباالع التالية:
 -7تعريب التعليم العالي والجامعي في ربا البرن األخير في األردنل
 -2تجربة مجما اللغة العربية األردني في تعريب التعليم العلمي الجامعيل
 -3ت هيل عيا هيئة التدري الجامعي للتدري بالعربيةل
وفي المبالتين األوليين يطلعنا الم لج علاى جؤاود التعرياب التاي قاماع بؤاا
الم سساااع المعنيااة فااي األردني وال ساايما ويارأ التربيااةي قباال قيااام المجمااا عااام
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7916ي كما يباج موقفاا انتبادياا شاديدا مان اعتمااد الجامعاة األردنياة بعماان اللغاة
اإلنكلييية لغة للتدري "في جميا الكلياع العلميةي ومنؤا كلية اليراعة ييا!!!"ل
كذلك يشير الم لج ب سى شديد إلى ن جامعة اليرموك في إرباد (للل ترتادي
تادر ماا األساج باللغاة اإلنكلييياة جمياا الماوادي ماا عادا اللغاة العربياة
وإذا بؤا ّ
بطبيعة الحاال!!! وهاذا يعناي نؤاا تادر باللغاة اإلنكلييياة جمياا العلاوم اإلنساانية
التي كانع تدرسؤا الجامعة األردنياة بعماان مناذ ت سسيساؤا باللغاة العربياة مثال علام
الاانف وعلاام االجتماااع والتربيااة وعلاام الجغرافيااةي والعلااوم السياسااية واإلداريااة
والمحاسبة واالقتصادل إلخل" ص 779ل
وفااي الصاافحاع التاليااة يباادم الم لااج عريااا م ثبااا لجؤااود مجمااا اللغااة
العربيةي علميا ورسمياي من جل نشر التعريب وخدمة اللغة العربيةل
وفي المبالة التالية يعرب ليرورأ ت هيل ساتذأ الجامعاع للتدري باللغاة
العربيااة وويااا باارامج لتاادريبؤم لغويااا فااي ثنااا الخدمااة وإعاادادهم ييااا لويااا
مباااابالع عربياااة للمصاااطلحاع العلمياااة والتبنياااة الجديااادأي وذلاااك بالتعااااون ماااا
الم سساااع المتخصصااة ومجاااما اللغااة العربيااة "فبااد سدلّااع اإلحصااا اع التااي بااين
يدينا على ن عدد المصطلحاع التاي تُساتحدث كال عاام يرباو علاى عشارين لاج
مصطل " ص 799ل
ومن مس ولية كاتب هاذه الساطور ن يشايري وهاو الاذي يعايم اآلن م قتاا فاي
الوالياع المتحدأ األمريكية وفي الوسط الجامعيي ن ميركا وحدها تستنبط كل عام
كثاار ماان خمسااين لااج مصااطل جدياادل ممااا يسااتدعي خااذ هااذا المويااوع بجدّيااة
حبيبيةل
العربية وقمايا التعريب:
ويتطرن الفصل األخير من الكتاب إلى قياايا داخلياة فاي مسا لة التعريابي
و هم هذه البيايا:
 وسائل تطوير اللغة العربيةل دور التراث العلمي في تعريب العلوم والتبنياعل نحو معجم موحد أللفا الحيارألويعالج الم لاج موياوع بكفاا أ ممتاايأي وهاو باالطبا ابان بجادتؤا لطاول
خبرت في مجال تدري اللغة العربياة فاي الجامعاة األردنياة والبحاث فاي جوانبؤاا
المختلفةي كما سن رئاست لبسم اللغة العربية ومجما اللغة العربية األردني ياافع
إلى موقف من ورا عمليا عصريا متطورال
ومان الصااعب تلخايص هااذا الفصال المؤاام جاداي ولعلا مان الممكاان االكتفااا
بعرب الموقفين التاليين:
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 الت كيااد بصااري العبااارأ وبشااجاعة فكريااة تسااتثير اإلعجاااب ن فريباايالمتااا جنبين والمتباااوقعين يشاااكالن خطااارا متمااااثال علاااى اللغاااة العربياااة
ومستببلؤال ففي حين يحمل الم لج على دعاأ اللغاة األجنبياة ال ينساى ن
يشير بويوح إلى ن قيية التعريب من ناحية خر "ترتبط بذلك التيار
الجامااد المتبوقااا علااى نفساا ي المتفيؤااق والمتبعّاار بلغتاا ي والمتنطااا فااي
سلوب ل فنن هذا التياار ماا األساج مان حياث النتيجاة هاو الاذي يماد تياار
المتنكرين للعربية وتراثؤا وقيمؤا بالحجج العاجيأ"ل ص 230ل
ب -الحااث علااى المرونااة الشااديدأ فااي قي اية المصااطل حتااى يتاااح للعربيااة
مواكبة التطوراع العلميةل
" يفاات باااب الويااا للمحاادثين علااى مصااراعي بوسااائل المعروفااة فااي نمااو
اللغةي و ن ي سُرد االعتبار إلى ال ُمولد يرتفا إلى مستو الكلماع البديمةي و ن يُطلاق
البيا في الفصحى ليشمل ما قاس العرب وما لم يبيسوهي و ن يُطلاق الساماع مان
قيود اليمان والمكان ليشمل ما نساما مان طوائاج المجتماا كالحادادين والنجاارين
والبنائين وشيرهم من كل ذي حرفة"ل
ع لى ن الم لج يحتااط لماا يا دي إليا االنفتااح مان فوياى وتاداخل في كاد
" ن قبول المسموع الشائا من هذه اللغاع األجنبياة التاي دخلاع إلاى لغاة المصاانا
والحاارج والمختبااراع وال ساايما علااى نطااان الاابالد العربيااةي يوقعنااا فااي البلبلااة
والتاارادجي وهنااا ي ا تي دور المجمااا اللغااوي الموحااد الااذي شاارنا إلي ا ل فاأللفااا
الدخيلااة فااي عاميااة كاال قطاار ماان األقطااار العربيااة تختلااج باااختالج الماا ثراع
السياسية واالجتماعيةل إلخ للل"ل ص 239ل
هذان الموقفان من مس ول في مثل مركي الدكتور عبادالكريم خليفاة كفايالن
فعااال ن يااذيبا الثلااوج ماان حااول الموقااج اللغااوي و ن ياادفعا ببيااية اللغااة العربيااة
العلمية والعملية إلى األمامي وال سيما نؤما شير معيولس ْيني ويترجماان عان موقاج
يمال كثيرين للدكتور خليفاة ساوا فاي نطاان مجااما اللغاة العربياة م فاي نطاان
سقسام اللغة العربية في الجامعاعي وإن كانع هذه األقسام ما يالع تن بنفسؤا عن
دخول المعترك الذي خلبع في األصل من جل دخول ل
ختاماي تبتيي األمانة العلمية الت كيد بدون مواربة ن كتااب "اللغاة العربياة
والتعريب في العصر الحديث" يشكل إياافة علمياة مؤماة فاي بااب دراساة قياية
التعريب من ناحيتين اثنتين على األقل:
األولى :تيويد الباارئ باالتطوراع الحساساة المساتجدأ فاي هاذا الموياوعي
دون إهمال المن ور التاريخي ودون الوقوع في مالبساع المسارد التاريخية التاي
تخفق شالبا في إفراد ما هو حي وعملي عما هو مرتبط بذمة التاريخل
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الثاني :تبديم مبترحاع عملياة واستبصااراع ن رياة فاي موياوع التعرياب
وال سيما في نطان التعليم الجامعيي وهاي جميعاا حصايلة تجرباة ومعانااأ وانتماا
وإحاطةي مما يكسبؤا قيمة خاصة في المسايرأ العربياة المعاصارأ مان جال إنجااي
معركاااة التعريااابي ي معركاااة الوجاااود العرباااي الحيااااري المعاااافى والمعاصااار
سن والمتطلا إلى المستببلل
والم س ْن س

-

م الحث ص ر.
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