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" ليست لغة العرب أغنى لغات العامل فحسب، بل إن الذين نبغوا يف التأليف بها ال يكاد يأتي 

عليهم العّد، وإن اختالفنا عنهم يف الزمان والسجايا واألخالق أقام بيننا حنن الغرباء عن العربية 

 يتبّين ما وراءه إاّل بصعوبة".وبني ما ألفوه حجابًا ال 

 (املستشرق األملاني فرنباغ )

 

يرى الباحثون يف تاريخ احلضارات اإلنسانية، أن اللغة العربية كانت يف مرحلة االزدهار احلضاري 

أصال يف العلم، وروحا يف املعرفة، وشغفا يف الثقافة، ومنطلقا للنهوض احلضاري. ويف هذه املرحلة 

أن تكون وطنا للعلوم الطبيعية واإلنسانية يف جماالت اهلندسة واجلرب والفلك والطب استطاعت العربية 

وكانت وثيقة الصلة بالوضعية احلضارية لألمة، كما كان التعريب دائما هو الوجه اآلخر للتعبري  ،والفلسفة

 نهوضا وانكسارا.عن احلضارة العربية 

ا، ولسان احلضارة العربية مل يكن سوى العربية اليت فلكل حضارة لسان تعرب به عن ذاتها ووجوده

ازدهرت يف مراحل النمو احلضاري، وامتدت لتعرب عن خمتلف خلجات احلضارة العربية ومظاهرها يف 

 . خمتلف العصور واملراحل التارخيية

 
 العربية اضاة  احلالتعريب يف مظاهر 
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اري، وميكن أن منيز حالتني حضاريتني أساسيتني يف تاريخ التعريب: التعريب يف حالة االزدهار احلض

والتعريب يف حالة االحنسار احلضاري. حيث يأخذ األول صورة املّد احلضاري الشامل يف خمتلف عصور 

االزدهار، بينما يأخذ الثاني صورة احملافظة على اهلوية احلضارية وممانعة الذوبان احلضاري يف عصر 

 الركود الذي خييم على صدر األمة العربية اليوم. 

يا مع بداية الدعوة اإلسالمية، حيث مجع اإلسالم بلغته القرآنية هلجات بدأت حركة التعريب فعل

العرب يف لغة واحدة سامية هي لغة القرآن الكريم. فانطلق التعريب مع بداية اخلالفة اإلسالمية وجتسد 

ذلك يف االهتمام السياسي الذي أبداه اخللفاء الراشدون باللغة العربية فعملوا على متكينها يف قلوب 

حماوالت أوىل الناطقني فيها وترسيخها يف عقوهلم وصقلها على ألسنتهم. ويرى الباحثون يف هذا الصدد أن 

ضرب رضي اهلل عنه إذ عمر بن اخلطاب الراشدي اخلليفة يف عهد بـ)تعريب النقود( التعريب بدأت 

رسول اهلل( أو )ال إله جعل نقش بعضها )احلمدهلل( ونقش بعضها اآلخر )حممد أمساء عربية فالدراهم على 

 وقد نهج على نهجه اخللفاء الذي جاؤوا من بعده.  ،إال اهلل وحده(

عبد امللك بن مروان أكرب عملية تعريب حضارية يف تاريخ العرب مشلت مجيع  (1)وقاد اخلليفة األموي

متها، ثم عّرب مناحي احلياة الفكرية والعلمية والسياسية والعسكرية، إذ قام بتعريب دواوين الدولة بر

دت هذه العملية إىل نشر اللغة العربية يف خمتلف أصقاع الدولة أعملة الدولة املتداولة بني الناس، وقد 

اإلسالمية، وأتاحت للعرب فرصة الوصول إىل أرفع املناصب اإلدارية وأهمها شأنًا، بعد أن كان ذلك 

القومي، ويتناقص مع سياسة الدولة يقتصر على غري العرب، األمر الذي كان يضعف تكوين الدولة 

العامة، ويوهن الثقة بني الدولة واإلدارة، وال ميكن أن تقوى هذه الثقة ما دام موظفوها ليسوا عربًا، وما 

دامت لغتها غري عربية. هلذا فقد كان لفكرة التعريب أثرها العظيم يف رفع شأن اللغة العربية، حتـى 

يف عداد اللغات األجنبية كسواها بالنسبة ألهل البالد املفتوحة. وقد غدت اللغة الرئيسية بعد أن كانت 

سار على نهجه ابنه الوليد بن عبد امللك وسائر اخللفاء األمويني فعملوا على ترسيخ اللغة العربية الواحدة 

 . العلم لغة الدولة والثقافة واملعرفة و

                                           
 م750/هـ 132 م وانتهى يف سنة661 /هـ 40 بدأ هذا العصر يف سنة العصر األموي :  -1
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واسعة يف خمتلف املدن واملقاطعات والبلدان فاحلضارة العربية اإلسالمية انطلقت عرب حركة تعريب 

اليت فتحها العرب واملسلمون يف خمتلف أرجاء األرض. وقد عمل العرب على نشر لغتهم يف خمتلف أصقاع 

كان على سكان البالد املفتوحة أن يتعلموا العربية الدولة حتى مشل التعريب كل مناحي احلياة والوجود. و

الناس على تعلم  أقبل. ثم دنياهم حتى اضطروا أن يتعلموا النحو إلصالح لغتهموأن يستفيدوا منها لدينهم و

 ،نقلوا إليها علومهم وحتى كتبهم املقدسة وذلك إلظهار تراثهم احلضاري والثقايف للفاحتنيالعربية ف

ل  أهل على ما عند األمم األخرى من علوم ومعارف كما أن إقبا الطالعيف اونتيجة لشعورهم برغبة املسلمني 

(. وقد 2008، )اليوزبكي مكاسب مادية ومعنوية إّنما كان كذلك سعيا إىل حتقيق البالد املفتوحة  

 نظريه نشاطا علميا يندر  -كنتيجة طبيعية هلذه الفعالية التعريبية  -شهدت احلضارة العربية اإلسالمية 

لعباقرة يف خمتلف امليادين العلمية ؛ إذ ظهرت طائفة من العلماء واملفكرين واالعلماءيف تاريخ العصور 

وابن زهر، وابن ، امواإلدريسي، وابن باجة، وعمر اخلّي، والرازي، وابن سيناء، البريوني، والكندي :مثل

، ومل تكن هذه احلصروكان عدد العلماء واملفكرين يفوق التعداد و .بن حزم األندلسياو، وابن رشد، طفيل

 يف احلضارة اإلسالمية.  ة مّطردةعام   تكانبل  ،معزولة أو مؤّقتة  حالة الظاهرة 

حتى مرحلة تراجع احلضارة العربية واحنسارها السياسي حيث بدأت اللغة  تلك احلال واستمّرت 

من  آلت إليه يف عصرنا احلاضر آلت إىل ما  وصوال إىل ما العربية ترتاجع وتنحسر وتذوي وتغيب تدرجييا 

 ن العربية واإلسالمية. احندار وتصدع يف خمتلف البلدا

العهد العباسي ومن نافلة القول اإلشارة إىل أّن العصر الّذهيّب للتعريب كان يف 
2

والسيما يف القرنني  

الثامن والتاسع امليالديني  أي يف عهد هارون الرشيد، واألمني، واملأمون، واملعتصم باهلل. 

يتفانى يف خدمة العلم واملعرفة وحيث العلماء ( م833اخلليفة العباسي العامل املستنري )ت  املأمون وكان

لتكون أكادميية البحث العلمي  بيت احلكمة وقد أنشأ هلمهلم،  الّسنّية ويضع املكافآت  علي طلب العلم

. بالشام تدمر ضخمة. كما أقام مرصدا ثانيا يف سهل ومكتبة مرصدا ببغداد حتت رعايته الشخصية. وأقام به

 من كل الدنيا لترتجم علومها.  املخطوطات ومجع

                                           
وسقطت بغداد يف عهد املستعصم باهلل على يد  .م 847  /هـ 247 م وانتهى يف سنة750 /هـ 132 بدا هذا العصر سنة العصر العباسي الذهيب : -2

 وهو آخر عهد اخلالفة العباسية.  1258املغول عام 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%AA
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 من أجور تنفذ خزائنه من كثرة ما كان يدفع كادت بيت املال أيام املأمون ويروي املؤرخون أن 

حنني بن إسحاق كان يتقاضى وزن ما يرتجم ذهبًا، وملا كان من أهل العلم أن  الثقات ويروي  .للمرتمجني

الرجل حنياًل وحريصًا على منو ثروته، فقد كان يكتب خبط كبري احلجم، كما كان يكتب على لوحات 

فيما وصلت إليه أمة اإلسالم يف ذلك العصر من عز وجمد حضاري وثقايف ثقيلة، وال غرابة يف هذا املسلك 

 )املوسوعة العربية احلرة، وكيبديا (. واجتماعي كان نتاجًا طبيعيًا حلصيلة العلم والرغبة يف املعرفة

ظهرت شهدت الدولة اإلسالمية أعظم نهضة علمية حضارية يف تاريخ األمة؛ فويف عهد املأمون 

أول جامعة وكانت جامعة بيت احلكمة  المية ألول مرة بالعامل اإلسالمي قبل أوروبا بقرنني.اجلامعات اإلس

ثم جامعة األزهر سنة ، م يف فاس 859جامعة القرويني سنة  تلتها م، ثم  830أنشئت يف بغداد سنة 

على  م1090أول جامعة يف أوروبا أنشئت يف "سالرنو" بصقلية سنة وباملقارنة فإن م يف القاهرة.  970

 بإيطاليا جامعة بادوفا تلتها عهد ملك صقلية روجر الثاني. وقد أخذ فكرتها عن العرب هناك. ثم 

 املوسوعة العربية احلرة(. )

بدأت اللغة العربية تشهد  م1258ومع ضعف الدولة العربية يف بغداد وسقوط الدولة العباسية عام 

والوجود والسيما يف جمال العلوم واملعارف، ويالحظ  تراجعا كبريا واحنسارا يف خمتلف مناحي احلياة

 فول احلضارة العربية وتراجعها. أالباحثون أن اللغة العربية بدأت تأفل مع 

( تراجعت اللغة العربية وأصبحت اللغة الرتكية هي لغة م1923-م1299ويف ظل الدولة العثمانية )

ابة أربعة قرون عجاف أدت إىل احنسار كبري يف اللغة هذه احلالة قر بقيت و ،الدواوين واإلدارة واالقتصاد

الطورانية إىل والرتقي  االحتادمجعية العربية وتراجعها يف خمتلف امليادين. وكانت الطامة الكربى بوصول 

السلطة يف الدولة العثمانية إذ بدؤوا بعملية "ترتيك" واسعة شاملة ملختلف مناحي احلياة االجتماعية 

بلدان العربية أو الناطقة بها. وتعد حركة "الترتيك" اليت تعرضت هلا اللغة العربية أوىل والسياسية يف ال

وإحالل اللغة الرتكية بديال عنها،  ،احملاوالت السياسية املمنهجة للقضاء على اللغة العربية يف ديارها

مت منع . ولتعليمالدواوين واجليش وا "ترتيك"باألتراك إذ قام  ،وحدث ذلك يف بداية القرن العشرين

استخدام اللغات غري الرتكية يف اإلعالم والتدريس كما فرض على مجيع سكان تركيا تبين أمساء تركية 

كذلك منعت املطبوعات .لت أمساء الكثري من املدن )ومنها العربية يف اجلنوب( إىل أمساء تركيةوحّو

 . بية إىل الرتكيةواألنشطة الثقافية بغري اللغة الرتكية، وحول األذان من العر
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برهنت العربية مرة ثانية يف العصر وبالرغم من كّل ما تعّرضت له، من إقصاء واستبعاد، فقد و

العلم، وحاضن املعرفة، وملهم الثقافة، . وقد جاء هذا الربهان العظيم على يد  و احلديث، بأنها صن

، فأسس دولة عربية حديثة 1805 حممد علي باشا، والي مصر، الذي تسلم مقاليد السلطة يف مصر عام

تقوم على العلم واملدنية؛ ثم أرسل البعثات الدراسية إىل أوربا، وفتح عددًا من املدارس العسكرية والطبية 

واهلندسية، واعتمد اللغة العربية لغة رمسية يف خمتلف مناحي احلياة العلمية والسياسية واألكادميية، 

لدولة الرمسية، وغدت لغة التدريس يف مجيع املدارس اجلديدة فعادت اللغة العربية من جديد لغة ا

 واملؤسسات التعليمية الناهضة. 

ويف هذه املرحلة اجلديدة، من حكم حممد علي باشا، استطاعت اللغة العربية أن تثبت جدارتها، 

لعربية ، فجعل من ام1826والسيما عندما أنشأ حممد علي باشا أول كلية للطب يف أبي زعبل مبصر عام 

مظاهر النهضة العلمية اليت لغة التدريس والبحث العلمي فيها، وكانت هذه الكلية أعظم مؤشر على 

أن  أهليتها يف قدرتها اهلائلة على احتواء العلوم و على حيث برهنت اللغة العربية ،انطلقت يف عهده

تكون لغة التدريس واحلوار واإلبداع طيلة سبعني عامًا برز خالهلا الكثري من األساتذة واملرتمجني الذين 

 خدموا العربية خدمات جليلة. 

وجعل هلم  ،أن حممد علي استقدم األساتذة األجانب للتدريس يف الكلية بداية الّثقات ويروي 

اضرات، وخالل هذه الفرتة ألف األطباء والباحثون يف مرتمجني يقومون برتمجة الدروس يف قاعات احمل

 ا يف الطب.  كتابا مرجعّي 53الطب يف هذه الكلية 

ومل يكتف حممد علي تأخذ طريقها إىل دنيا العلوم واحلضارة احلديثة، انطلقت اللغة العربية لوهكذا 

والزراعة يف الطب واهلندسة بتأسيس كلية الطب فحسب بل أسس مدارس ومؤسسات ومعاهد 

 واخلطابة والتأليف والنشر. تعليم يف كل هذه املؤسسات لغة الاللغة العربية ، وكانت والعسكريات

اليت شكلت معلمًا  م1836 عام مدرسة األلسنومن أعظم ما قدمه حممد علي للعربية هو افتتاحه  

حلديثة واحتواء مصطلحاتها بارزًا من معامل النهوض باللغة العربية الفصحى وتطويعها الستيعاب العلوم ا

بعد ذلك االنقطاع الطويل بني الفصحى والعلم عصورًا متتابعة. والبد من اإلشارة يف هذا السياق إىل تلك 

احلماسة اليت كانت متأل النفوس، واإلخالص الذي كان يعمر القلوب لدى أولئك العلماء الذين عملوا 

 رمجتها إىل اللغة العربية.بطريقة عبقرية فذة على نقل العلوم احلديثة وت
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وميكن اإلشارة يف هذا السياق إىل املصلح الكبري رفاعة الطهطاوي الذي اشتغل بالرتمجة يف 

ية، وإليه يعود الفضل يف افتتاح ، فعمل على تطوير مناهج الدراسة بالعربية يف العلوم الطبيعالطب مدرسة

اليت صارت فيما بعد مدرسة األلسن، وُعيـّ ن مديرًا هلا، إىل جانب عمله  م1935مدرسة الرتمجة عام 

النهضة  مدرسًا بها. وفى هذه الفرتة جتلى املشروع الثقايف الكبري لرفاعة الطهطاوى؛ ووضع األساس حلركة

من العلماء واملفكرين برتمجة متون الفلسفة والعلوم والتاريخ الغربى، باللغة العربية، إذ قام مبساعدة فريق 

 ونصوص العلوم الغربية املتقدّ مة، إىل اللغة العربية.

واإلنسانيات،  وقد أنشأ الطهطاوي أقسامًا متخصّ صة للرتمجة يف جماالت الرياضيات والطبيعيات 

)وهى العلوم  باللغةالعربية يس العلوم واملعارفوكان من أعظم ما قدمه للغة العربية استصدار قرار تدر

صدر جريدة أواملعارف اليت تدرّ س اليوم يف بالدنا باللغات األجنبية(، وكان قد 

الرتكية؛ هذا إىل جانب عشرين كتابًا من ترمجته، وعشرات غريها  بداًل من بالعربية املصرية الوقائع

جنحت يف قد اق أن املدارس الطبية واهلندسية والعلمية أشرف على ترمجتها. ويرى الباحثون يف هذا السي

 التدريس باللغة العربية مدة ستني عامًا متصلة وخّرجت لنا أفضل العلماء والباحثني واملفكرين.

، سارعوا إىل جعل التدريس يف كلية الطب 1883 غري أن اإلجنليز، حني احتلوا مصر عام

وبعد ستني عربية وأهلها يف عرين العروبة من جديد. وهكذا، باإلجنليزية؛ وكان ذلك انتكاسًا أصاب ال

قرارا  ،حتت ضغط السلطات االستعمارية ،عاما من التدريس والبحث العلمي، اختذت احلكومة املصرية

بعد أن كانت حركة التعريب للعلوم املختلفة قد  م1887بإقصاء العربية وتبين اللغة اإلنكليزية فيها عام 

فأبدع عدد من العلماء واملفكرين وألفوا كتبا حّية أصيلة يف جمال علوم النبات واحليوان  سارت خبطى ثابتة

 والفيزياء واجليولوجيا والرياضيات والصيدلة والنجوم والفلك. 

أما يف بالد الشام، فقد عملت اإلرساليات التبشريية للدول األجنبية يف القرن التاسع عشر على تدريس 

شرها؛ مدفوعة بدوافع سياسية تهدف إىل تقويض اخلالفة العثمانية اليت بالغت يف العربية، وسعت إىل ن

 أواخر عهدها يف ترتيك العرب وإجبارهم على التخلي عن لغتهم. 

إنشاء الكلية السورية اإلجنيلية يف بريوت اليت مسيت فيما بعد باجلامعة األمريكية ببريوت عام  مّتوقد 

مدرسة الطب اليسوعية، وكان الطب يعلم فيها باللغة العربية  م1883، وأنشئت بعدها عام م1866

فتحول تعليم الطب يف هاتني  ،حتى اللحظة اليت وقعت فيها لبنان وسوريا حتت االستعمار الفرنسي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
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هذه الكليةوشهدت هذه احلركة التعريبية نشاطها الكبري يف الكليتني إىل اإلجنليزية والفرنسية. 
3

فظهرت ، 

وجورج بوست، مبعاونة أساتذتهم ، ويوحنا، كرفيلوسفانديك:ملستشرقني األمريكان، من أمثالمؤلفات ا

وأمحد فارس ، ناصيف وإبراهيم، ويوسف األسريومنهم: ، واليازجيني، العرب من أمثال بطرس البستاني

فلك وسواها بلغة الشدياق، تغطي برامج الدراسة يف علوم الطب والفيزياء والكيمياء والصيدلة والرياضيات وال

عربية سليمة ومستوى علمي جيد، ومل خيطر ببال رواد النهضة احلديثة، عرًبا أو أجانب من املخلصني، 

 التدريس بغري العربية، تطبيًقا ملنطق علمي براغماتي بسيط ما زال هو املنطق العملي الصحيح اليوم.

لطب باللغة العربية واستمرت ، وكانت تدرس ا1919الطب يف دمشق عام  ويف سوريا أسست كلية

فيه حتى اليوم على الرغم من حماوالت االنتداب الفرنسي لفرض اللغة الفرنسية فيها )السباعي وعثمان، 

1996 .) 

تعد إّنما اجلهود العربية يف اجملال العلمي اليت بدأت يف عهد النهضة  إّن وميكن القول يف هذا السياق

وقد واجهت هجمة استعمارية شرسة، "اث العلمي العربي وتطويره، حلقة من سلسلة متواصلة لدعم الرت

هذا االستعمار بدوره إىل وأّدى عصفت بتلك اجلهود إثر استعمار الوطن العربي من حميطه إىل خليجه، 

قتل روح اإلبداع، ومنها البذرة األوىل وهي التدريس باللغة العربية يف اجملاالت العلمية يف مناطق الشام 

ونس؛ مما أدى إىل النزوح عن اللغة العربية وهجرها كلغة تدريس، والتدريس بلغة املستعمر ومصر وت

 (. 1997" )خريوش، األجنيب اإلجنليزية يف املشرق والفرنسية يف املغرب العربي

وكذلك فعلت اجلامعة األمريكية يف بريوت مدة مثاني عشرة سنة يف مطلع عملها وما فعلته جامعة 

العربية منذ مطلع القرن العشرين وال تزال حتى اآلن، حيث قامت هذه اجلامعة بتعريب  دمشق يف سوريا

للمواد  قواميس  به من الكتب اليت ُتشكل  نعملية التدريس بشكل شبه كامل وخرج إىل النور عدٌد ال ُيستها

 (. 2005ُتد ر س يف اجلامعات وخاصة الطبية منها. )احلمود،  العلمية اليت

، العربي يف عصر النهضة العربية احلديثة يف أوائل القرن التاسع عشر العاملالتعريب يف حركة بدأت 

 كبرية إسهامات هلا ت، وكاناللغوي والفكري الركودالثقافة العربية بعد زمن طويل من  إحياءساهمت يف و

مع اللغة العربية يف جملا الدور الفاعل وغريها، إضافة إىل يف مسرية التحرر من االستعمار وآثاره اللغوية

                                           
 اجلامعة األمريكية يف بريوت حتولت فيما بعد إىل   -3
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لبعض علماء اللغة والعاملني بالرتمجة مثل أمحد فارس  اجلّبارة ، واإلسهامات العربية الدولبعض 

 الشدياق وبطرس البستاني. 

ركود، مقارنة بغريها من دول العامل املتقدم تعاني من  يف الوقت احلاضر حركة التعريبولكن 

 الييية مل  أرمينيا واليونا  وتركيا وكوريا والي ن واندونيسيوغري املتقدم غري الناطقة باللغة اإلجن

 واليابا  وأملانيا ممن تستخدم اللغة القومية يف التعليم اجلامعي. 

مع احنسار االستعمار الغربي يف البلدان العربية، وظهور مالمح الدولة الوطنية القومية بادرت و

جديد، وبدأت اجلهود العربية تتعاظم يف جمال تعريب  احلكومات العربية إىل مواجهة قضية التعريب من

القرارات السياسية  متجّسدا يف كثري احلياة السياسية واالجتماعية والثقافية. وجاء التعبري عن هذه املرحلة 

اليت أرادت  أن تعيد للعربية أجمادها بوصفها لغة احلياة والوجود. وقد ترافقت هذه اجلهود السياسية 

بوالدة جماميع اللغة العربية يف خمتلف األقطار وتقاطر اجلهود والقرارات اليت أرادت للعربية أن تكون 

 لغة األمة والدولة والوطن. 

 : خامتة 
العربية نهضتها العظيمة ووحدتها الكربى يف التجليات القرآنية للحضارة اإلنسانية شهدت اللغة 

فاحتدت هلجات العرب العديدة يف لغة عربية فصيحة واحدة هي لغة القرآن الكريم. وشهدت هذه اللغة 

 تأكيدا حلضورها وتفانيا يف تأصيل قوتها ووجودها يف العهد الراشدي العظيم. 

وي الذي كان عصر العروبة والتعريب بامتياز. واستمرت العربية يف تقدمها يف العصر ثم كان العصر األم

 رق الدنيا ومغاربها. االعباسي األول عصر االزدهار  فتحولت العربية إىل لغة الدنيا واحلضارة والناس يف مش

والتتار يف عام وبدأ عصر االحنسار مع ضعف الدولة العربية وانهيارها ومن ثم سقوطها على يد املغول 

فكانت املأساة اليت تعاظمت مع اخلالفة العثمانية واشتدت خماطرها مع اهلجمة على اللغة  م1258

العربية يف العهد الطوراني حيث تعرضت اللغة العربية لعملية ترتيك شاملة. وهكذا بقيت اللغة العربية 

 العثمانيني واألتراك.  سنة من عهد ةأسرية الضعف واالحنالل واإلقصاء على مدى أربعمائ

وكانت مرحلة حممد  ،ويف عصر النهضة انتفضت العربية من جديد جبهود النهضويني العرب واملفكرين

ولكن هذه املرحلة مل تستمر طويال فجاء االستعمار الغربي  ،علي هي مرحلة النهوض العظيم للغة العربية
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غات األجنبية  للاا وأحّل حمّلها تعليم واحلياة العلميةاللغة العربية عن ال فكان أن أقصى   ،ليقلب املوازين

وما زالت اللغة  ،للمعرفة والعلم والتدريس. وما يؤسف له أن تأثري االستعمار الغربي ما زال قائما لغاٍت

اليت تتلّبس   صوره اخلفّية احلضارية والثقافية باستمرار هذا االستعمار يف  أدوارها عن ُمقصاًة العربية 

 . يف استهانة تاّمة بالّلغة العربّية وعبقريتها علمية العلم  واملعرفة  وسبَلُب
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