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   تعريب العلومفي سورية الرائدة تجربة
  العالي التعليم في

   عبد اهللا واثق شهيدالدكتور
  :)١( السورية في تعريب التعليم العالي بعد االستقاللالتجربة تطور
 افتتحت اجلامعة السورية ١٩٤٦من عام ) نوفمرب( تشرين الثاين ١٧ يف

مني، وافتتحت يف حلب  واآلداب واملعهد العايل للمعلالعلوميف دمشق كلييت 
ا إحدى الثكنات اليت كان يشغلها  اختذت هلا مقراليتكلية اهلندسة املدنية 

 من بعض مباين الثكنة احلميدية، اختذتاجليش الفرنسي يف املدينة، كما 
ا لكلييت العلوم  مقردمشق، يف ِّ الفرنسيِإحدى ثكنات اجليش العثماين فاجليش

، وأحلت )كلية احلقوق( إليها معهد احلقوق العريب واآلداب احملدثتني، ونقلت

  .)٢(حمله يف بنائه اجلميل على ضفاف بردى املعهد العايل للمعلمني
 العربية السورية منذ أيامها األوىل بعد االستقالل جهودها اجلمهورية وجهت
باملدرسني األكفاء لسد حاجة تلك ) واإلعدادية( الثانوية املدارسإىل تزويد 

ط عليه توجيه ِ فأنشأت املعهد العايل للمعلمني، ونيالنمو،س املتسارعة املدار
                                                            

لد ٤٩٠- ٤٦٧ اجلزء األول من هذا البحث يف الصفحات نشر) 1(  من ٧٩ من ا
 اللغة العربية بدمشق، وعرضت فيه التجربة السورية يف تعريب التعليم العايل جممعجملة 
اية عهد االنتداببداياتهمنذ    . األوىل حىت 

 ،الطبً سنوات ونقل إليها تدرجييا كلية  إصالح وترميم الثكنة احلميدية عدةاستمر) 2(
 يف حملهًوكانت الصيدلة جزءا منها، واملعهد العايل للمعلمني، فحلت وزارة الرتبية 
 السياحةمباين معهد احلقوق العريب، مث آلت هذه املباين، يف أيامنا هذه إىل وزارة 

   .ًفأصبحت مقرا هلا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٥٨  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

فأوفد املعهد العايل إليهما طالبه .  هذا اهلدفلتحقيقكلييت العلوم واآلداب 
 املواد املتفرعة من علم الرتبية وأصول الطالبواختص هو بتدريس أولئك 

 القة بالعلوم اإلنسانية أغلب ما له عالعايلوهكذا استجد يف التعليم . التدريس
واستجد فيه، يف كلية . ٍّ، يف كل من كلية اآلداب واملعهد العايل للمعلمني

الرياضيات والفيزياء والكيمياء والنبات وعلم : ّ كلها األساسيةالعلومالعلوم، 
 يف كلية ،كما استجد فيه من العلوم التطبيقية. واجليولوجيااحلياة احليوانية 

 منها باهلندسة املدنية وهندسة العمارة اليت كانت يرتبط ما ُّاهلندسة حبلب، كل
  .تتفرع منها

ويف كثري من األقطار جرى تعريب العلوم اإلنسانية يف التعليم، بيسر يف سورية 
 يف غري التعليم يف ، كما عربت)١(لألسباب اليت أتينا على ذكرها من قبلالعربية، 

: راسة على تعريب العلوم يف التعليم العايل لذلك قصرنا الد.أغلب األقطار العربية
  .ًضمنا) التكنولوجيا(ِّالعلوم األساسية والعلوم التطبيقية، والتقانة 

 تعريب العلوم يف كلييت العلوم واهلندسة صعوبات تذكر، فمبدأ يالق مل
ّ، وهذه طفرة ثانية من الشعور الفياض بالعزة ثقفني املنفوسالتعريب راسخ يف 

وجناح جتربة تعريب .  إعالن االستقاللواكبتلقدرة على العطاء واوالكرامة 
 وهيأت ألعضاء هيئة التدريس الصعوبات،العلوم يف املعهد الطيب العريب ذللت 

 والفيزياء والكيمياء الرياضياتيف كلية العلوم بدايات مشجعة يف مصطلحات 
  .والعلوم احليوية

العلوم هي مشكالت الرموز  مشكالت التعريب املطروحة يف كلية أهم كانت
وكان الدكتور صالح الدين الكواكيب أستاذ . وكتابة املعادالتوالكيميائية،الرياضية 

                                                            
لد ) 1(   .٤٧٦فحة ، الص٧٥جملة جممع اللغة العربية، ا



  
٢٥٩  واثق شهيدعبد اهللا .  د–جتربة سورية الرائدة يف تعريب العلوم  

كتابة املعادالت ) تعريب( املعهد الطيب العريب قد قام مبحاولة يفالكيمياء 
 من اليمني إىل اليسار برموز التينية للعناصر الكيميائية املعادالتالكيميائية فكتب 

 التفاعالت الكيميائية فأبقاها من اليسار إىل اليمني حبروف أمابية لغريها، وعر

 مؤسس قسم الرياضيات يف كلية العلوم النابلسيوتبىن األستاذ نادر  .)١(التينية
 وكتابة املعادالت من اليمني إىل الالتينيةمبدأ استبدال رموز عربية بأغلب الرموز 

 بعد  ∫):أو رمزه( بإشارة التكامل االحتفاظن ورأى، على سبيل املثال، أ. اليسار
هو كقلب الغربيني إشارة    : اليسارالكتابة من اليمني إىل  قلبها لتنسجم مع

: الكتابة من اليسار إىل اليمني إذ تصبح  معلتنسجم           العربيةاجلذر 
 إشاريت التفاضل ستبدلاًومبثل هذا التوجه، وعلى سبيل املثال أيضا،  . 

  ∂و  d الغربينيبرمزيهما   و ) تقرأ تفا وتكتب دون تنقيط(فا ن: والتفاضل اجلزئي
إال أن الرأي . البسيطة أساتذة الفيزياء أسلوب األستاذ النابلسي يف احلاالت ّوتبىن

 عملة املستالرموزٍاستقر فيما بعد على عدم استحداث رموز علمية جديدة، ألن 
وهكذا . والالتينيةملية، وتتطور يف اجتاه التحرر من االرتباط باليونانية أصبحت عا

 كتابة ًأيضااألستاذ النابلسي، واقتضى ذلك  ا عما تبناهجرت العودة تدرجيي
ذا التوجه فيما بعد أساتذة   قسماملعادالت من اليسار إىل اليمني، والتحق 

م  أساتذة الكيمياء الرعملواست. الرياضيات ببطء  ًأيضاموز الغربية وكتبوا معادال
ّواتبعت كلية اهلندسة يف حلب ما آلت إليه جهود التعريب . من اليسار إىل اليمني

                                                            
لد العاشر الصفحات – املعهد الطيب العريب جملة) 1(  ٦٢٤-٦١٧و٣٦٥- ٣٦٢ ا

لدومن  -٢٤٨، فالصفحات ١٢٨- ١٢١و ٦٤-٥٧ احلادي عشر، الصفحات ا
  . منه٢٥٥

  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٦٠  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

ال يف أسلوب تعريب العلوم يف التعليم  ّوهذا كل ما جد. يف دمشق يف هذا ا
  .العايل

ينيات الستمطلع  منذ  العلوم التطبيقية فيه اجلامعي وتعددت فروعالتعليم توسع
 وامليكانيكية والزراعية الكهربائية وأحدثت كليات للهندسة .من القرن املاضي

 فيه، يف كل كلية ويف كل الشروعوكان التعليم، منذ ...والبرتول والطب البيطري
ا ،معهد حمدث جامعي أو متوسط ّ وال نقول عرب وتطور، باللغة العربية وتابع 

 اختصاص كلترسخت، من قبل، عربية يف التعليم يف كل منها، فلغة التعليم 
  .وعلى مجيع املستويات، وال يعاين هذا التعليم املشكالت يف لغته

 )١(كما ذكرنا ، توحيد املصطلحات منذ بداية تعريب التعليم العايلكان ولقد
 التدريس يف كليات الطب ومعاهده هيئاتا من مطالب أعضاء ًمطلبا مهم

معيات الطبية العربية، يف العراق وسورية ولبنان واجلواألطباء يف املستشفيات 
ا بالد األطباء يربط((ٍلغة طبية عربية واحدة ًكانوا مجيعا يدعون إىل بناء . ومصر  

)) واحدةعربيةالناطقني بالضاد يف املشرق واملغرب برباط وثيق آخر هو لغة طبية 
 

اهليئة التعليمية فيه للنظر  تأليف جلنة من أعضاء إىلودعا املعهد الطيب العريب  .)٢(
ًمجيعا به  األصلح والتزامهموانتقاءيف املصطلحات اليت وضعوها 

واليزال هذا  .)٣(
وهو يف سورية من مهام .  اهليئات العلمية يف الوطن العريبمجيعاملطلب هدف 

 أنشأ لتحقيقه جلنة تنظر يف مصطلحات الكتب الذيجملس التعليم العايل، 
وأنشأت املنظمة العربية .  اجلديد منهاوإقرار للنشر بقصد توحيدها ِةَّعدُـاجلامعية امل

                                                            
لد – جممع اللغة العربية بدمشق جملة)  1(   .٤٩٠و ٤٨٩ ، الصفحتان ٧٩ ا
لد الجملة)  2(   .١٧٧عاشر، الصفحة  املعهد الطيب العريب، ا
لد الثامن عشر ص جملة)  3(   .٤٨ املعهد الطيب العريب ا



  
٢٦١  واثق شهيدعبد اهللا .  د–جتربة سورية الرائدة يف تعريب العلوم  

  مستوى ليحقق هذا املطلب علىالتعريبللرتبية والثقافة والعلوم مركز تنسيق 
  .الوطن العريب كله

ا ال ت  مشكلة توحيد املصطلحات الكانت ولئن  اليوم ُّعدُتزال قائمة فإ
ا للنقاش، إذ كانت املصطلحات يف مرحلة ً موضوعا هامباألمسكانت . ًعائقا

ً أعضاء هيئة التدريس أن يبذل جهودا مضنية منٍالوضع، وكان على كل عضو  ً
ً طيبا من املعرفة الرصينة باللغة ًرصيدالوضع مصطلحاته، وكان جلهم ميتلك 

ولذلك مل يكن . ا الرصيد تدرجييذلكّالعربية، أو ما ميكنه على األقل من تكوين 
 أما اليوم فقد أصبحت املعاجم. غريهّاملدرس بسهولة مصطلحات اقرتحها يقبل 

 منظمة الصحة العاملية أصدرتاحلديثة للمصطلحات متوافرة يف األسواق،فقد 
 أطباء األسنان منظماتلشرق املتوسط، بالتعاون مع احتاد األطباء العرب واحتاد 

 إىل مستمرل يف تطور  وهو ال يزا١٩٧٣العرب، املعجم الطيب املوحد يف عام 
ونقل معجم . ًيومنا هذا، كما أصدرت حديثا معجم طب األسنان املوحد

 مصطلحات معجم(( باسم ١٩٨٨ و ١٩٧٨ العربية ما بني عامي إىلمكروهيل 
 ونشره واإلنكليزية أصدره معهد اإلمناء العريب باللغتني العربية  ،))والتكنولوجياالعلم 

على حنو  واشتمل صفحة من القطع الكبري، ٣٧٠٠يف أربعة جملدات تضم زهاء 
وأصدر احتاد املهندسني .  يف أكثر من مئة ختصصّ معرفٍ ألف مصطلحمئة

 املوحد الشامل للمصطلحات الفنية للهندسة والتكنولوجيا املعجم((العرب 
 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ويربو عدد ١٩٨٦ يف عام نشرتهف ،))والعلوم

 مكتب تنسيق التعريب أكثر من ثالثني وأصدر. صفحة ٥٥٠٠صفحاته على 
ًمعجما موحدا خمتص  املصطلحات معجم(( السورية الذريةوأصدرت هيئة الطاقة .اً

م ووضعت .ا وحتديثه دوريتطويره وتعمل على ،)) والتقنيةالعلمية َّيني عجلنة من ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٦٢  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

ين، واألستاذ مأمون  واألستاذ سعيد األفغاقدورةَّاجلامعيني الدكتور عبد الرزاق 
وزارة الدفاع، معجم   وثالثة من مهندسي، من قسم الفيزياء جبامعة دمشقالكناين
وزارة ، أصدرته وهو معجم عريب فرنسي إنكليزي روسيواإللكرتونيات  الكهرباء

 )) الرياضيات املعاصرةمعجم(( إىل ًأخريا ونشري .١٩٧٥الدفاع يف سورية يف عام 
 جامعة دمشق هم الدكتور صالح يفساتذة الرياضيات  ثالثة من أضعهالذي و

 مؤسسة الرسالة يف عام ونشرته ،أمحد والدكتور موفق دعبول والدكتورة إهلام محصي
١٩٨٣...  

 العلماء والفنيني العرب منشارك يف ترمجة هذه املعاجم وصنعها جمموعات 
فيها ، وكان نصيب اجلامعيني السوريني ومن أعضاء جمامع اللغة العربية

 بعد يوم، على صنع املعجمات العلمية ًيوما بشدة، اإلقبالويزداد .ًكبريا
ً وتقانية وإنسانية، وتالقي ًوتطبيقية ًاملختصة يف فروع العلم املختلفة، أساسية

ًرواجا كبريا يف دور النشر ويف األسواق ً.  
 ملا  وما تشتمل عليه من مصطلحات، ستثري ذخرية املختصاملعجمات هذه
 علمي أجنيب يف فرعه العلمي، وسيساعده لفظ من املقابالت العربية لكل يصلح

مفردات املعاين  رصيد طيب من تكوينذلك، بالتأمل والتدقيق واملناقشة، على 
أمل .  األمثل املوحداخليار العربية، ويدفع مسرية تعريب العلوم حنو واملصطلحات

 كانتقاهلم من األوىل،سالمية يتطور كثري من مصطلحات بناة النهضة العربية اإل
وهل حال عدم توحيد ... إىل اهلندسة  ومن اجلومطرياأرمثاطيقى إىل احلساب،

ّاملصطلحات دون تعريب التعليم العايل كله يف اجلامعات السورية؟ أمل خترج 
تابع كثري منهم اكتساب املعرفة الذين جامعاتنا عشرات اآلالف من املختصني، 

َّ أمل مينحهم تعدد املصطلحات فهما أدق ملا يقرؤون ؟يف اخلارجواخلربة يف الوطن و ً



  
٢٦٣  واثق شهيدعبد اهللا .  د–جتربة سورية الرائدة يف تعريب العلوم  

ًوخربة يف التمييز وقدرة أفضل على التعبري؟  ٍ أليس يف اإلقبال بشدة على صنع ً

 املختصة ونشرها ورواجها يف األسواق ما يدل على تضاؤل أمهية املعجمات
  م العايل؟ العلمية يف تعليم العلوم يف التعلياملصطلحات مشكالت توحيد

مع توحيد املصطلحات ذلك ومع  فإن وزارة التعليم العايل يف سورية كلفت ا
االعلمية يف  مع يف التنفيذ منذ عامني، وقرر.  ومعاهدهاجامعا  ،وشرع ا

 يبدأ بتوحيد مصطلحات العلوم األساسية ألسباب أشري أن ،باالتفاق مع الوزارة
مع السنوية حول الشاملإليها يف التقرير العام   املشروع على وأحيل ،)١(أعمال ا

معاملختصتنياللجنتني  وقد أجنزت املرحلة األوىل من توحيد مصطلحات .  يف ا
مع بدمشقوستناقشالفيزياء،  الفيزياء يف مع ممثلي أقسام ، حصيلتها يف ا
أعضاء  ملقابل أجنيب واحد أثرى نقاش العربيةإن تعدد املصطلحات . اجلامعات

مع وخربائها ال وإن دراسة حتليلية لنتائج .  عملهمّوحسن نتائجلجنة املختصة يف ا
 لدى تقرير مدى ٍ مفيدةَّدِ ستكون ج، ولو يف اختصاص واحد كالفيزياء،املشروع

 أساليب املصطلحية اإلفادة منوخباصة بعد   املصطلحات،توحيداحلاجة إىل 
  .والتنميط

ا التعليمية ما هو متعارف  اجلامعات السوريةأكدت وهكذا فقد  يف مسري
 أكدت أن التعليم باللغة الوطنية، بلغتنا العربية يف ا،علميوثابت  ا،عليه عاملي

ولقد كانت حماوالت . اا وثقافي بناء أجيالنا علميعلىالوطن العريب، أقدر 
، وال تزال ً على الوفاء حباجات تعليم العلوم كثريةالعربيةاالنتقاص من قدرة اللغة 
، يف مواقف املتقاعسني عن التعريب، كلما ً هلا سنداوجتدتتجدد بني حني وآخر، 

                                                            
مع السنوية :  عبد اهللا واثق شهيدالدكتور)  1(  جملة –تقرير عام شامل حول أعمال ا

لد ،جممع اللغة العربية بدمشق   .٦٥٩ الصفحة ٧٩ ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٦٤  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

م به، كلما توجهنا إىل طلب العون من مؤسسات أو  اشتدت مطالبة جمتمعا
اتكاد تظهر  ، ولكنها ماةدولي ً جنحت يف تكوين خرق حىت تنهار خمفقة وكأ ٍ

ًإخفاقا مريعا   القرن املاضي، أوصى تقرير جلنة من من ويف منتصف الستينيات. ً
ً باختاذ اللغة اإلنكليزية لغة حلب،اخلرباء األجانب، حول إنشاء كلية للطب يف 

 الطب خباصة، باللغة العربية تعليمولسوء طالع هؤالء اخلرباء، فإن . للتعليم فيها 
واستقر يف نفوس األساتذة رسخ يف األذهان و  أثبت جدواهطوال نصف قرن قد

ونشرت جملة املعرفة السورية يف  . فأثار تقريرهم سخط مجيع املثقفني،والطالب
)) العلوملغة(( سلسلة من املقاالت بعنوان األيامتلك 

 يف كتابتها عدد من شارك )١(
 اجلامعات السورية واملفكرين العرب، كان من بينهم األساتذة بشري أساتذة

ّعجيلي، وحممد أديب السالوي وعبد  وعبد السالم الة قدورالرزاقالعظمة،وعبد 
والغريب يف أمر ذلك التقرير، أن الدولة الفرنسية .... الشايب اهللا كنون وفؤاد
 بفضل التعليم باللغة الوطنية، بلغتنا العربية، وباركه بامسها االنتداب،ّأقرت يف عهد 

ا   :ل، إذ قا١٩٣١ بونور، يف حفل افتتاح السنة اجلامعية يف عام السيدمندو
)٢(

 العربية غري صاحلة للتعبري عن مصطلحات العلم اللغةفإن من يزعمون أن ...((
 يثبت أن لغة الضاد كسائر اللغات األخرى فالتاريخاحلاضر هم على خطأ مبني، 

ا وكافية بكثرة  ًفظلوا أبدا ... للتعبري عن األفكار اجلديدةتراكيبهاّغنية باشتقاقا
 اليت حنن مدينون هلا بكثري من األعمال الباهرة يعةالبدحمافظني على هذه األداة 

                                                            
ا جملة املعرفة بدءا من عددها ذي اسلسلة) 1(  مع بداية عام ٤٧لرقم ً مقاالت نشر

١٩٦٦.  
 العليا الدروس ودار الكتب، خطاب مسيو بونور مدير املعارف العام يف املفوضية افتتاح) 2(

لد الثامن –   .٥٠- ٤٥، الصفحات )١٩٣١عام ( جملة املعهد العلمي العريب، ا



  
٢٦٥  واثق شهيدعبد اهللا .  د–جتربة سورية الرائدة يف تعريب العلوم  

ا الفكر البشرياليتاجلميلة  وبعدد من األشكال إنين أهنئ العرب .... جتلى 
ّوأمتىن أال يضيعوا هذا االحرتام   للغتهم، ألن من يدافع عن لغته، يدافع عن املقدسّ

تكن غاية ومهما . )).... ودمهحلمهأصله وعن حقه املقبل وعن كيانه وعن 
 التعليم العايل واليت أشرنا تعريباحلكومة الفرنسية، يف تلك األيام، من تشجيع 

ا كلمة حق ،)١(إليها من قبل  األستاذ عبد اهللا كنون حيدثنا عن ًأيضاهو  وها. فإ
ة يف املغرب، فيقول  احلكومة املغربية جلنة من خرباء استقدمت...  ((نتائج مشا

 فكان رأيها أن ازدواجية لغة االستشارة، والتعمري بقصد البنك الدويل لإلنشاء
ا السبب يف هبوط مستوى عنًالتعليم هي مما يستنـزف مالية املغرب فضال   كو

)) للتعليماألساسيةالتعليم، وأوصت باعتماد لغة البالد وجعلها اللغة 
 وكلمة. )٢ (

أما جلنة خرباء . ية قيلت لتساعد على طرد اللغة الفرنستكونًاحلق هنا أيضا قد 
ً إىل غايتها اخلبيثة مباشرة، فأوصت صراحة ذهبتكلية الطب يف حلب، فقد 

واللغة العربية بعد هذا .  والنتائج العلميةللمنطقًبالتعليم باللغة اإلنكليزية خالفا 
اكله، قد برهنت مبا حققته، على   لتعليم العلوم كلها وعلى مجيع كفاء

 عضو جملس الشورى يف ،السباعيطبيب زهري أمحد لقد قارن ال. املستويات
ّ تدريس الطب بالعربية خيرج لنا هل((: ٍاململكة العربية السعودية يف دراسة له بعنوان

))أطباء أضعف
 تعلموا الطب بالعربية بنتائج الذين األطباء السوريني َ نتائج،)٣(

                                                            
لد ٤٨٨ األول من البحث، الصفحة اجلزء) 1(   .٧٩ من ا
  .٩، احللقة الرابعة، الصفحة )١٩٦٦( جملة املعرفة –لعلم لغة ا:  اهللا كنونعبد) 2(
 جملة –! هل تدريس الطب بالعربية خيرج لنا أطباء أضعف ؟ :  أمحد السباعيزهري) 3(

 =وأنا مدين لألستاذ. ٣٠الصفحة  (  ه١٤٢١شعبان  (٦٥العدد ) السعودية(املعرفة 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٦٦  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

لس التعليمي لألطباء   اختبار تعقده  وهواألجانب،اآلخرين، يف اختبارات ا
 يف كل مرة حنو إليهالواليات املتحدة األمريكية عدة مرات يف كل عام، ويتقدم 

 جيتاز منوذكر الدكتور السباعي أن .عشرة آالف طبيب من خمتلف أحناء العامل
. األمريكيةله العمل أو الدراسة الطبية العليا يف الواليات املتحدة  االختبار حيق

 السوريني مبعدل عالمات نتائج اختبار الطالب األطباء ًوتضمنت الدراسة جدوال
املتقدمني، ومعدل العالمات اإلمجايل للمتقدمني؛ ويتضح من ذلك اجلدول أن 

ّوينبه الدكتور السباعي . ً عالمات السوريني أعلى قليال من املعدل اإلمجايلمعدل
ي أن تعلم الطب  االختبار يعقد باللغة اإلنكليزية، أأن(( القارئ إىل دراستهيف 
ً العربية مل يكن عائقا أمام األطباء السوريني حيول دون أدائهم لالختبار باللغة

ويف ذلك برهان على جناح تعليم العلوم باللغة العربية . )) له بنجاحواجتيازهم
  . من مقارنة نتائجه بنتائج اآلخرينمستخلص
، ً ثابتا ال حميد عنهً أصبح التعليم باللغة العربية يف مجيع مراحله هدفالقد

 األساليب املغرضة تلك َّنإ حىت كما أخفقت مجيع األساليب حلرفنا  عنه،
ٍّسامهت، كرد فعل إىل حد  نوافذنا هي ما، يف إمهال اللغات األجنبية اليت ٍ

  .للتواصل مع التقدم العلمي العاملي
ٍ معاجلة مشكالت اخنفاض مستوى معارف الطالب بلغة أجنبية تكون قدو ٍ

وهذه املشكالت .  توحيد املصطلحاتالنظر يف هذه من أيامناًكثر إحلاحا يف أ
 خاصة، وال تكاد تكون مطروحة يف كليات الطبليست مطروحة يف كليات 

ا ملمارسة مهنهم احلرة، طال ّعد تالكلياتذلك ألن هذه . العلوم التطبيقية عامة
                                                                                                                                

سة أخرى مفيدة يف  من دراجزءحسن احلموي باطالعي على هذه الدراسة وعلى =
ال، فإليه أزجي الشكر   .هذا ا



  
٢٦٧  واثق شهيدعبد اهللا .  د–جتربة سورية الرائدة يف تعريب العلوم  

من جناح مرتبط مبدى  يف مهنهم هلمويعلم هؤالء أن مدى ما ميكن أن يتحقق 
م على تطوير  م خربات فيها، ومدى مقدر  اخلربات مع الزمن، وأن تلكٍاكتسا

هذا من .  أو أكثرٍأجنبيةٍهذا ال يتحقق إال ببلوغ مستوى مقبول من معرفة لغة 
 الطالب قبولجهة، ومن جهة أخرى فإن طالب هذه الكليات، هم وفق قواعد 

لغة ال ومن ضمنه - ًا وزادا من التعليم الثانوي يف التعليم العايل، األوفر حظ
وه بنجاح وتوجهوا إىل التعليم العايل- جنبية األ  كليات العلوم أما.  بني الذين أ

 على مستوى للحفاظ فالبد ،األساسية وبعض كليات العلوم التطبيقية كالزراعة
ا  بلغة مقبول للتعليم فيها من معاجلة مشكالت اخنفاض مستوى معارف طال

  .أجنبية
ٍ الطالب يتلقون يف كلية العلوم دراسة مادة واحدة فقط بلغة كان لقد

 كل سنة من سنوات دراستهم األربع، وكان على ويفأجنبية يف كل اختصاص 
ا  على كل طالب يف سنته األخرية كانكما .الطالب النجاح يف امتحانا

 علمية، وال سالةر يكتب فيه - يوافق عليه أستاذ مشرف -اختيار موضوع 
 يف الطالبمينح الطالب إجازته من الكلية إال بعد قبول األستاذ املشرف عمل 

 ستِّدرإن جناح الطالب يف سنوات الدراسة كلها يف املواد اليت . رسالته العلمية
 مراجع أجنبية،  إىلكتابتهايعود يف بلغة أجنبية، ويف كتابة الرسالة العلمية اليت 

ٍالب رصيدا يف لغة أجنبية ميكنه من اال المتالك الطضمان ٍ طالع على التقدم ً
وواقع احلال، أن عدد أعضاء .  اختصاصه ومتابعة التعلم بعد خترجهيفالعلمي 

يف العقدين األولني ، كان )١٩٤٦يف عام ( احملدثة الكلياتهيئة التدريس يف 
عاون بني  لذلك كان التكبرية،ا وكانت أعباء كل منهم ً قليال جدمن عمرها

م كبريا ٍ برتمجة فصول من يقومونًوكثريا ما كان الطالب . ًالطالب وأساتذ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٦٨  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

 يف أملية ترمجوهكتب متعددة يوجههم إليها األستاذ، مث يقوم بتنقيح ما 
 أجنبيةٍى هذا التعاون إىل حتسني معارف الطالب يف لغة ّوقد أد. يقدمها هلم

م ا لعلمية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، ويف مسالك التعريب، وإىل بناء شخصيا
  .مهاُّ تابعت مسرية تعريب تعليم العلوم يف اجلامعات تقدوبذلك
ويف بعض كليات ( ازدياد أعداد الطالب بشدة يف كليات العلوم ىّأد ولقد

،  إىل االخنفاضٍ مستوى معارفهم يف لغة أجنبيةازدياد ميل إىل) العلوم التطبيقية
 من زمالئهم طالب الطب وبعض الثانويتعليم ًا وزادا من الفهم أقل حظ

 أجنبية يف كل سنة من ٍبلغةٍ وأصبح تدريس مادة .كليات العلوم التطبيقية
ّسنوات الدراسة، خاليا من الفائدة اليت كانت ترجى، إذ  ٍ تدريس مادة لّحتوً

ٍبلغة أجنبية،  على رسالته، واقتصر الطالب يف كتابة ٍ مرتمجةٍ تدريس نصوص إىلٍ
 إىلراجع العربية لعجزه عن االستعانة باملراجع األجنبية، وأدى هذا كله امل

إن .  بعد التخرجٍاخنفاض سريع يف عدد اخلرجيني القادرين على متابعة التعلم
 التعليم العايل يف هذه الكليات، ال عالقة له بلغة التعليم مردودهذا الرتاجع يف 

يار تعليم اللغات األجنبية وغريها عة ِجْفُ ولكنه نتيجة مالعربية،أي باللغة  ال
رتدي مستويات تعليم اللغة العربية يف مجيع مراحل ل والثانوي،يف التعليم 

 الدراسة، االنتقال إىل معاجلة واقع تعليم هذهوليس من أهداف . التعليم
 العربية على األقل، ولكن اإلشارة البلداناللغات األجنبية يف سورية ويف بعض 

ا نكتفيوضروريةّ سببه ضعفها، تبقى هامة إىل بعض ما   .، و
حمور التطور إن . ّى إىل توقف تطور تعريب التعليم العايل وتطويرهّ أدالواقع هذا

ٍ توحيد املصطلحات، فتوحيدها آت وال يتوقف عليه التعريب يكونوالتطوير لن 

ذلك . بهمنهجيته وأسالي:  والتطور هو وضع املصطلحالتطويرإن حمور . كما ذكرنا
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 املعاصرة واملصطلحات العلمية هو يف تزايد مستمر احلضارةألن اجلديد من ألفاظ 
 تفجرت باألمس يف االتصاالت واملعلوماتية واإلدارة اليتوالثورات العلمية . متسارع

 من العلوم اإلنسانية، وال ندري يف أي كثري ويف والبيولوجياواملواد اجلديدة 
ٍ من املصطلحات العلمية بلغات ٍ كبريِّكمبا  يوميفتقذًاختصاص غدا ستتفجر، 

طريق  ً يف هذه األيام، وترتاكم أكداسا علىاإلنكليزيةأجنبية عديدة أمهها 
إن استكمال تعريب التعليم .  عالقة بالتعليملهنكاد منس منها ما  التعريب، ال

ا يرتاكم يف  العربية املقابلة ملاملصطلحاتالعايل والبحث العلمي يقتضي منا وضع 
 رتبة وترية ما ينهال علينا منها منٍتلك األكداس من مصطلحات أجنبية، بوترية 

ًوليس خباف علينا مجيعا أن هذا املطلب . ايومي ِ بعيد املنال إذا مل نـنب أو سيبقىٍ ْ َ
وعلينا، إذا ما .  بيسراملصطلحنكتشف املنهجية اليت تصلح يف هذه احلال لوضع 

 الوعي اللغوي يف ننميبتكر األساليب املناسبة لتطبيقها، وأن مت لنا ذلك، أن ن
 العلمي على والبحثأوساط الطالب والباحثني، أو لنقل يف بيئة التعليم العايل 

  . تلك البيئةيفّاألقل، إذ لن تتوفر الفائدة املرجوة من املنهجية من دون تنميته 
ا ، أو تربويلى اهلويةا للحفاظ عً التعليم، مل يعد مطلبا قوميتعريب إن

 ومنها التنمية فقط، فقد برهنت حبوث للحصول على مردود تعليمي أفضل
 جدواه تقل ال ا اقتصادياًالتنمية البشرية، على أن للتعليم باللغة الوطنية عائد

أمل يشر إىل ذلك تقرير جلنة خرباء البنك . عن عائد أي نشاط اقتصادي
َ تقريبا، كما حدثنا األستاذ عبد اهللا كنون  يف املغرب منذ نصف قرنالدويل َّ ً
ْوذكرنا ّ  عن التنمية ، ترتكز دراسات الدكتور مرايايتأمل  )١(! به قبل قليل ؟ َ

                                                            
 و ٩، احللقة الرابعة، الصفحة )١٩٦٦( جملة املعرفة –لغة العلم :  اهللا كنونعبد) 1(

  . من هذه الدراسة٨الصفحة 
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لفت االنتباه  األم يف التعليم وعلى اللغةعلى أمهية دور وال تزال، البشرية 
 هلذه األسباب ؟)١(واالجتماعية إىل دورها املتنامي يف التنمية االقتصادية ٍبإحلاح
 اليت منها خباصة احلاجة امللحة إىل أطر قادرة على ترسيخ ،ولغريها ًجمتمعة

 يف »املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا« أنشئ العلمي،قواعد البحث 
) ١٩٨٣صدر قانون إحداثه يف عام ( املاضي القرنأواخر السبعينيات من 

ٍإلحداث طفرة جديدة يف تعريب   العايل، وإلعداد تلك األطر القيادية ليمالتعٍ
 اللغوي يف بيئة التعليم العايل الوعيوكانت تنمية . يف جماالت البحث العلمي

ِوالبحث العلمي، من بني األسس اليت استهدفت   إنشائه، فنص نظامه على يفُ
أرفع  من طالبهٍإحداث وحدة لبحوث اللغة العربية، كما اشرتط ضرورة انتقاء 

 السنةمستوى من خرجيي الفرع العلمي يف التعليم الثانوي، وخصصت  الفئات
 يف لغتني أجنبيتني مها الفرنسية ،الدراسية األوىل لرفع مستوى معارف الطالب

ّ ويف الرياضيات والفيزياء، لسد الثغرة اليت أشرنا إليها يف اخنفاض ،واإلنكليزية
املعهد املعلنة، يف وخلصت أهداف .  معارف خرجيي التعليم الثانويمستوى

وقد حقق ). التكنولوجيا(قانة ِّ املهندسني يف جماالت العلم والتمنإعداد الرواد 
 وتفوق خرجيوه يف الوطن ويف البلدان األجنبية، يف مجيع بسرعة،املعهد أهدافه 

االت، اليت منها  لقد قام املعهد بدراسات لسانية هامة، .  اللغة العربيةحبوثا
 العربية، أشرف عليها الدكتور حممد مرايايت وكان اللغةة لبحوث يف وحدة صغري

                                                            
 باللغةعزوف الدول العربية عن تعليم العلوم والتكنولوجيا :  حممد مرايايتالدكتور) 1(

مع اللغة املؤمتر  - قتصادي واالجتماعي العربية يؤثر يف منوها اال  السنوي الرابع 
تمع،اللغة العربية : العربية بدمشق من عام ) نوفمرب( تشرين الثاين ١٦-١٤ وا

٢٠٠٥.  



  
٢٧١  واثق شهيدعبد اهللا .  د–جتربة سورية الرائدة يف تعريب العلوم  

وقد حصل مريعلم .  البوابومروان  الطيانأعضاؤها حيىي مريعلم وحسان 
.  على الدكتوراه من جامعة دمشق يف أثناء عملهما يف هذه الوحدةوالطيان

فيها جرى الباحثون أ يف اللسانيات العربية والصوتيات، وببحوثقامت الوحدة 
م تلك علىدراسات إحصائية هامة   احلروف وتواترها وتنافرها، وطبقوا دراسا

علم التعمية : جزاء بعنوانأ ثالثة يفعلى التعمية عند العرب، فنشرت 
ُواستخراج املعمى عند العرب، نشر األوالن   بالتعاون بني املعهد وجممع منهماّ

 إحصاء((، ١٩٩٦ عاميف اللغة العربية بدمشق، ونشرت هلم مكتبة لبنان، 
  .))األفعال العربية يف املعجم احلاسويب

حبوثهم يف جماالت خمتلفة من   املعهد من املهندسني، فقد تابعواخرجيو أما
االت، فشارك العربيةجماالت اللغة   وأتقنوا تطبيقات املعلوماتية يف تلك ا

معبعضهم يف مؤمترات  ارك آخرون يف  وندواته كالدكتور عماد صابوين، وشا
وتوجه بعض آخر ... غيداء ربداوي كالدكتورة العربيةحبوث تيسري تعليم اللغة 

كاألستاذ مروان البواب من وحدة حبوث اللغة العربية إىل مشروع الذخرية اللغوية 
ضوا مجيعا مع قلة من ...  والدكتورة غيداء ربداوييف املعهد ٍو  زمالئهمً

 يفً يف اجلامعات السورية معربة، وسيساهم هؤالء اجلامعيني بتعليم املعلوماتية
مع  العدة، وسيكون هلم يف  لتطويرهاتطوير منهجية وضع املصطلح اليت يعد ا

مع من   ما كان ألعضاء هيئة التدريس يف ، الطيب يف دعمه وتطويرهاألثرا
  . يف تطوير العمل فيه القرن املاضي، من طيب األثريفاملعهد الطيب العريب 

 النهضة العربية عصر املنهج املتوارث يف وضع املصطلح هو من صنع إن 
 يف املصطلح،ًلقد كان وافيا بأغراض وضع . ُاإلسالمية واستخلص من تراثها

عصر كانت املصطلحات العلمية األجنبية حمدودة، وما إن نقلت إىل العربية 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٧٢  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

 على اللغة ً أصبح اإلبداع واالبتكار وازدهار احلضارة والتقدم حكراحىت
ا  أما اليوم فقد تغري احلال بل .  ومنها ينقل إىل اللغات األخرىينشرالعربية، 

 الذي ال يتقن استعماله إال قلة من العلميني، وال يدرك املنهج،هذا . انعكس
  .ٍ غريهم، هو اليوم حباجة قصوى إىل التطويرالعلمحدود تطبيقه يف 

تطلب ي ،ع منهجية يف حالنا هذه أساليب وضع املصطلح وبناء أجنإثراء إن
 جماالت املصطلحية واملعجمية والتقييس، ويف تطبيقات يفتكثيف حبوثنا 
مع التخطيط إلعداد العاملني الشباب اجلدد، علىوسيكون . املعلوماتية فيها  ا

ذه املهمة م من . للقيام   اجلامعات الذين حصلوا فيها بعد اإلجازة خرجييإ
 أو يف املعلوماتية، ومنهم تتألف اهليئة العربيةيف علوم اللغة ٍعلى درجة أعلى 

مع، على غرار اليت أحدثت الفنية  ايف ا  يف اجلامعات، ومن املستحسن نظري
.  التدريس فيهاتاهيئأن جيري إعدادهم بالتعاون مع اجلامعات وأعضاء 

 ،املصطلحاتوسيكون يف تطبيق حبوث املصطلحية على ما وضع السلف من 
مثلها كما سيكون .  فائدة أكيدة،وخباصة يف عصر النهضة العربية اإلسالمية

َ يف تبويب معجمات املعاين تبويبا يستوحى من أوليات خدمة النظرإلعادة  ً
مع يف  ٍ املصطلح، كتخصيص فصل للحركة، وثان لألصوات ، وضعأغراض ا ٍ

ذ مشروع الذخرية  املسامهة يف تنفيوستحقق...  للزمن لأللوان ورابعوثالث
فوائد عديدة، منها تيسري وضع اللغوية، والعمل على تطوير أساليب تنفيذه 

التعجيل يف توسيع ذخرية املصطلحات العلمية وإثراء املعجم التارخيي، و
  ... املقرتح تبويبهامعجمات املعاين يف 

ُلقد هيئت للمجمع أهم الشروط اليت متكنه من قيادة تطوير تعريب التعليم 
 لعام ٣٨إذ طورت بنيته بالقانون رقم . ّالعايل يف الوطن، كما قادها إبان إحداثه



  
٢٧٣  واثق شهيدعبد اهللا .  د–جتربة سورية الرائدة يف تعريب العلوم  

مع على الدولة، فزاد عدد أعضائه بالقدر ٢٠٠١  على الوجه الذي اقرتحه ا
مع يف . ّالذي ميكنه من حتسني متثيل فروع العلم والتقانة يف عضويته وشرع ا

 اجلامعات السورية، وهو من أهم تنفيذ مشروع توحيد املصطلحات العلمية يف
وبرزت يف أثناء التنفيذ صعوبات كان . املشروعات اليت كان يطمح إىل تنفيذها

البد من تذليلها كتنظيم عمل اخلرباء يف اللجان، وضرورة رسم سياسة خلطط 
ًالعمل العلمي السنوي والبعيد املدى حرصا على الطاقات البشرية واملالية من اهلدر 

مع، أقره . والتشتت وانتهى األمر إىل وضع مشروع لتطوير أساليب العمل يف ا
  :وقد حدد املشروع حماور العمل فكان أمهها )١ (٢٠٠٤جملسه يف خريف عام 

  . توحيد املصطلحات العلمية بني اجلامعات السورية-
 إثراء منهجيات وأساليب وضع املصطلح ببحوث يف املصطلحية واملعجمية وما - 

م  .ا أو يتفرع منهما كمعجمات املعاين والذخرية اللغويةيرتبط 
ا وإشاعتها-  . رصد ألفاظ احلياة العامة ووضع مصطلحا
 . تيسري تعليم اللغة العربية وتعلمها-
 . متابعة لغة الصحافة واإلعالم وتقومي األغالط املتأصلة فيها-
فادة منه يف  العناية بتحقيق الرتاث العلمي ضمن حمور حتقيق الرتاث واإل-

 .وضع منهجيات وضع املصطلح
 . اإلفادة من تطبيقات املعلوماتية يف مجيع حماور العمل-

                                                            
مع السنوية، :  عبد اهللا واثق شهيدالدكتور) 1(  جملةتقرير عام شامل حول أعمال ا

لد    .٦٦٦- ٦٤٧ات ، الصفح٧٩جممع اللغة العربية بدمشق، ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٧٤  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

مع قد شرع يف تنفيذ برامج يف احملاور األول والثالث واخلامس والسابع،  وكان ا
ٍكما شرع يعمل على وضع برامج لتنفيذ مشروعات يف احملور الثاين، أهم حماور العمل 

مع وأ   .ًبعدها مدى وأشدها تأثريا يف تطويرهيف ا
ٍ طفرة جديدة يف جتربة بيئة إن  يف تعريب التعليم العايل أخذت ترتسم سوريةٍ

مع   التعليم العايل، ومنه خباصة يف املعهد العايل للعلوم التطبيقية ويفيف ا
 يف مل أن أكون قد وفقت يف عرض خطوطها الكربىآل وإينوالتكنولوجيا، 
 .خرية من هذه الدراسةالصفحات األ


