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Բանալի բառեր. արաբականացում, գրական արաբերեն, 

բնագիտական առարկաների դասավանդում, լեզվական ակադեմիա։ 

 

Արաբականացումն արաբերենի` որպես տարբեր 

ոլորտներում դասավանդման, հետազոտության և շարադրանքի 

լեզվի կիրառումն է 1 ։ Բոլոր արաբական համալսարանների 

օրենքներն ու նորմերը հաստատում են, որ ուսուցման լեզուն 

դրանցում արաբերենն է, բացառությամբ որոշ առանձնահատուկ 

դեպքերի, երբ համալսարանների խորհուրդները համաձայնում են 

ուսուցումն իրականացնել որևէ այլ լեզվով։ Այդ բացառիկ դեպքերն, 

այնուամենայնիվ, այսօր դարձել են համատարած 2 , ինչի 

ադյունքում առարկաների մեծամասնությունն արաբական 

առաջատար համալսարանում դասավանդվում է օտար 

լեզուներով, գերազանցապես` անգլերեն։ 

Տասնամյակներ շարունակ արաբական տարբեր երկրներում 

գործող լեզվական ակադեմիաներն իրենց ունեցած կադրային և 

                                                        
1

ة واللغات االجنبية والتنمية في المملكة العربية السعودية،بحث منشور السعادات،عبد هللا بن ابراهيم: الترجم 

 22-222في ندوة تعميم التعريب وتطوير الترجمة في المملكة العربية السعودية،المعقودة في المدة من 

 ،جامعة الملك سعود، الرياض.8991ديسمبر 
2

ان، الخيَّاط: تعريب العلوم الطبية، الموسم الثقافي ا دمحم هيثم  ، 8911لثاني لمجمع اللغة العربية األردني، عمَّ

 41/47ص 
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ֆինանսական հնարավորություններով ջանադրաբար աշխատում 

են հանուն լեզվի լիարժեք գործառության վերականգնման և 

զարգացման։ Չկա որևէ արաբական երկիր, որը չպնդի, որ 

որդեգրել է արաբերենը մշակույթի, գիտելիքի և գիտության լեզու 

դարձնելու քաղաքականությունը։ Անժխտելի են նաև 

տասնամյակներ ի վեր արաբ լեզվաբանների ներդրումն այս 

խնդրի լուծման հարցում, լեզվի և մշակույթի պահպանմանն 

ուղղված նրանց զգալի ջանքերն ու այս հիմնախնդրի նկատմամբ 

ուշադրությունը։ Արաբական երկրների գերակշռող մասում 

ամենօրյա լուրջ աշխատանքներ են իրականացվում` ուղղված 

գիտելիքի արաբականացմանը։ Բոլորը համոզված են դրա 

կարևորության և օգտակարության մեջ, կազմակերպվում են 

կոնֆերանսներ, ժողովներ, սեմինարներ, իրականացվում են 

գիտական և գործնական նախագծեր, որոնց նպատակն 

ամբողջական, մասնակի կամ աստիճանական արաբականացում 

իրականացնելն է արաբական բոլոր գիտական 

հաստատություններում։  

Ստորև կներկայացվեն այն հիմնական 

կազմակերպություններն ու հաստատությունները, որոնք առայսօր 

որոշակի ներդրում են ունեցել գիտակրթական ոլորտի 

արաբականացման գործում։ 

 

1. LEXAR լեքսիկական տվյալների բազան Ռաբատում 

Այն ստեղծվել է 1956 թվականին Մարոկկոյի 

թագավորությունում և 70-ականների վերջից սկսել է 

համակարգչային տեխնիկա կիրառել եզրերի պահպանման և 

կառավարման համար` ձևավորելով լեքսիկական տվյալների 

առաջին արաբական բազան։ Այն չսահմանափակվեց միայն 

գիտական եզրերի հավաքագրմամբ, այլև հավաքագրեց 

ընդհանրապես բառային ֆոնդը, ինչպես նաև երկու՝ օտար և 
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արաբերեն արմատներից կազմված բառերը։ Այս բանկն ընդգրկում 

է գիտելիքի տարբեր ոլորտների ավելի քան կես միլիոն արաբերեն 

բառ իրենց անգլերեն, ֆրանսերեն, երբեմն նաև լատիներեն 

համարժեքներով։ 

 

2. Basem տերմինաբանության սաուդյան ավտոմատացված 

բանկը3 

Սաուդյան Արաբիայում թագավոր Աբդ ալ-Ազիզի ստեղծած 

Գիտության և Տեխնիկայի Քաղաքը 1983 թվականին որոշում 

ընդունեց գիտության և տեխնիկայի արաբականացման մեջ իր 

ներդրումն ունենալու համար հիմնել եզրերի Basem 

տերմինաբանության սաուդյան ավտոմատացված բանկը, որի 

նպատակներից էր պետական հաստատություններին գիտական և 

տեխնիկական եզրեր տրամադրելը, հետազոտողներին նոր 

գիտական և տեխնիկական եզրեր ստեղծելու գործում 

օժանդակություն ցուցաբերելը, շահագրգիռ անձանց գիտական 

տերմինաբանության կարգավորման և դրա արաբականացման 

ուղղությամբ վերապատարաստելը։ Այս բանկը գիտական և 

տեխնիկական եզրեր է հավաքագրում արաբական որոշակի 

հաստատություններից, ինչպիսիք են արաբական լեզվական և 

գիտական ակադեմիաները։ Այն հիմնականում գործ ունի 

անգլերեն և արաբերեն, ավելի հազվադեպ` ֆրանսերեն և 

գերմաներեն եզրերի հետ։ Նրա շտեմարաններն ընդգրկում են 

հետևյալ տեղեկությունները. արաբերեն եզրը, օտար եզրը, 

դասակարգումը, սահմանումը, եզրի աղբյուրը, եզրի մասին 

քերականական տեղեկություններ, հոմանիշներ և այլն4։ 

3. Տերմինաբանական տեղեկատվության բազան (ՏՏԲ) 

Թունիսում 

                                                        
3

 . 214،صـ 8992اإلدارة العامة للمعلومات، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، 
4

 . 227 - 228م، صـ  8911 -المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا، السعودية. وزارة التخطيط  
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Թունիսի Ստանդարտացման և արդյունաբերական 

սեփականության ինստիտուտը 1968 թվականին հիմնեց այս 

բանկը, որը համագործակցում է Թունիսի Ակադեմիայի հետ և 

նպատակաուղղված է տաբեր գիտությունների և արվեստների 

համար միասնականացված տերմինաբանության ստեղծմանը։ 

Ինստիտուտը, Տերմինաբանության միջազգային տեղեկատվական 

կենտրոնի (Infoterm) հետ համագործակցությամբ, 

տերմինաբանական խնդիրներին նվիրված երկու սեմինար է 

կազմակերպել։ Այն լայնորեն օգտագործում է թունիսցի նշանավոր 

լեզվաբանների փորձը։ 

 

4. Լեզվական ակադեմիայի տերմինաբանական բանկը 

Հորդանանում 

Այս բանկը հիմնադրվել է 1988 թվականին։ Այն 

նպատակաուղղված է եզրերի հավաքագրմանը, համակարգմանն 

ու դասակարգմանը, դրանց տարածման և օգտագործման վրա 

ազդելու միջոցների ապահովմանը, տերմինաստեղծման ոլորտում 

տեսական և կիրառական հետազոտությունների քաջալերմանը և 

հետազոտողներին տերմինաբանական ծառայությունների 

մատուցմանը։ Բանկի շտեմարաններն ընդգրկում են եզրերը, 

դրանց դասակարգումը, սահմանումը, աղբյուրները, անգլերեն 

համարժեքները։ Բանկն իր եզրերը հավաքագրում է արաբական 

գիտական և լեզվական ակադեմիաներից, արաբականացման 

համակարգման գրասենյակի բառարաններից, միջազգային 

կազմակերպությունների և միությունների 

հրատարակություններից5։ 

 

5. Տերմինաբանական դիտարանը (աստղադիտարանը) 

                                                        
5

 .12، صـ8999، 11لحات اآللية، مجلة اللسان العربي، الرباط، العددبنوك المصطمحمود إسماعيل صيني:  
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«Տերմինաբանական դիտարան» և «տերմինաբանական 

աստղադիտարան» եզրերը համաշխարհային լեզուներով և 

արաբերենով սկսել են օգտագործվել քսաներորդ դարի վերջին 

տասնամյակում` համակարգելու գիտական և տեխնիկական 

եզրերի թարմացումներին հետևելու, դրանց` կոնկրետ լեզուներում 

ընգրկվելու, կրթության, գիտական ուսումնասիրությունների և 

արդյունաբերության ոլորտում օգտագործվելու գործընթացը։ Այդ 

գործընթացը տեղի է ունենում մասնագիտացված գիտական 

կոմիտեների միջոցով։ Կոմիտեների անդամներն, ըստ իրենց 

մասնագիտացումների, հետևում են նոր եզրերի և 

հասկացությունների կիրառությանը գիտական 

ուսումնասիրություններ հրատարակող ամսագրերում, 

համացանցում, նոր տպագրված գրքերում և տպագիր այլ 

աղբյուրներում։ Արաբերեն տերմինաբանության դիտարանի 

ստեղծման հարցում համագործակցելու կոչի նպատակն 

արաբական տերմինաբանության վերոնշյալ հաստատության 

հիմնումն էր` փոխհամակարգման հիմունքով միմյանց միջև 

մասնագիտացումների բաժանման միջոցով նոր եզրերին հետևելու 

և իրենց տերմինաբանական բանկերն արաբական միասնական 

ցանցին միացնելու համար։ Այդօրինակ տերմինաբանական ցանցն 

ստեղծելու համար դիտարանն ունի տեղեկատվության և կապի 

տեխնոլոգիաներից օգտվելու անհրաժեշտ հնարավորությունները, 

քանի որ դրան անդամակցում են արաբական բոլոր 

ակադեմիաները, տերմինաբանական բանկերը և 

համապատասխան այլ արաբական հաստատություններ։ Այդ 

ցանցը կարող է օգտագործվել որպես եզրերի ստեղծման և 

զանգվածային տարածման միջոց։ Այն նաև հասանելի է 

գիտնականների ու հետազոտողների համար, ովքեր կարող են 

միանալ դրան համացանցի միջոցով և օգտվել դրա 

տերմինաբանական և այլ բազաներից այնպես, ինչպես օգտվում են 
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գիտական այլ կայքերից և դրանցում առկա տեղեկատվությունից։ 

Դիտարանը կլինի տերմինաբանության արաբական այն ցանցը, 

որում մասնակից արաբական հաստատությունները 

կփոխանակեն տերմինաբանական տվյլաները։ Այն կարող է 

համագործակցել տերմինաբանական համաշխարհային ցանցերի 

և տերմինաբանական բանկերի հետ6։ 

Լեզվական ակադեմիաներն ու կառույցներն արաբական 

տարբեր երկրներում մեծ թվով եզրեր են ստեղծել, սակայն դրանք 

արաբական համալսարաններում և հետազոտական 

հաստատություններում տարածելու համար հարմար միջոց չեն 

կարողացել գտնել։ Դրա համար շատ պատճառներ կան, որոնցից 

են արաբականացման վերաբերյալ արաբական երկրների 

մակարդակով քաղաքական որոշման բացակայությունը, երբեմն 

մեկ օտար եզրի համար մի քանի տարբերակի առկայությունը, 

որոշ եզրերի ընդունելի չլինելը և այլն։ Արաբական եզրերի 

ստեղծման ուղղությամբ արաբական երկրների գործադրած 

ջանքերից է մեծ թվով հաստատությունների և 

կազմակերպությունների ստեղծումը, որոնք ջանադրաբար 

աշխատում են այդ խնդրի վրա։ 

Քանի որ անգլերենը գերիշխում է որպես գիտության լեզու, 

արաբ գիտնականները, լեզվական ակադեմիաների հիմնադրումից 

ի վեր, փորձել են արաբերենին տալ անգլերենի ունեցած նույն 

հատկանիշները` թարգմանելով գիտական եզրերը, բարելավելով 

գիտական լեզուն և արաբականացնելով այն, որպեսզի այն 

համահունչ լինի արաբերենի լեզվական և հնչյունային 

համակարգին7։  

                                                        
6

 .75المرجع السابق: صـ 
7

، أيلول/سبتمبر، 14صادق الهاللي: تعليم الطب بالعربية في الجامعات العربية، مجلة شؤون عربية، ع  

 82، ص 8915
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Գիտությունների արաբականացման հայեցակարգը ոչ միայն 

լայն հնարավորություններ է տալիս գիտական եզրերը այլ 

լեզուներից արաբերեն թարգմանելու, այլև արաբերենը գիտական 

մտքի, վերլուծության և հետազոտության լեզու դարձնելու համար, 

որպեսզի այն սպառող լեզվից դառնա արտադրող լեզու։  

Հիմնվելով վերոնշյալի վրա` ակնհայտ է դառնում 

ամենաբարձր մակարդակներում քաղաքական որոշում ընդունելու 

անհրաժեշտությունը, որը պարտադիր կլինի իրականացման 

համար և կչեղարկի ոչ արաբերենով ուսուցումը կազմակերպելու 

հնարավորությունը` պարտադրելով արաբական 

համալսարաններում կրթությունը բոլոր փուլերում միայն 

արաբերեն իրականացնել։ Լեզվաբանները վստահ են, որ այն 

շարունակական հավաքները, որոնք հրավիրվում են հիշյալ 

կազմակեպությունների կողմից փակ դռների ետևում միևնույն 

որոշումները և հանձնարարականները կրկին ընդունելու համար, 

այլևս որևէ գործնական օգուտ չունեն պլանավորած նպատակներն 

իրականացնելու համար։ Փոխարենը ենթադրվում է, որ 

անհրաժեշտ է դիմել տարատեսակ ԶԼՄ-ներին, ֆակուլտետների 

դասախոսներին և ուսանողներին, և, ընդհանրապես, 

հասարակական կարծիքին` ուսուցման արաբականացման 

օբյեկտիվ անհարժեշտությունն ու օգտակարությունը նրանց ցույց 

տալու և դրա մասին քաղաքական համապարփակ և 

իրականացման համար պարտադիր որոշում ընդունելու համար, 

ինչը կնպաստի արաբականացված եզրերի և 

արտահայտությունների արմատավորմանը, քանի որ բառերը 

կյանք ունեն, քանի դեռ դրանք կիրառվում են, հակառակ 

պարագայում դրանք մեռնում են։  

Գիտությունների արաբականացումը հաջողությամբ կարող է 

իրականացվել միայն արաբական հասարակության բոլոր 

շերտերի, քաղաքական և մշակութային գործիչների 
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աջակցությամբ, դրա համար անհրաժեշտ քաղաքականության 

իրականացմամբ։ Այդ ուղղությամբ համապատասխան քայլեր 

անելու համար անհրաժեշտ է դադարել քննադատել և 

թերագնահատել լեզվի հնարավորությունները` պահպանելու 

արաբների գիտական և քաղաքակրթական առաջադեմ 

ժառանգությունը՝ հետագա սերունդներին համաշխարհային 

քաղաքակրթական և գիտական դաշտում արժանապատիվ 

ապագա ապահովելով։ Այդ նպատակին հնարավոր է հասնել 

լեզվական ճիշտ պլանավորման և լեզվական համապատասխան 

քաղաքականության իրականացման միջոցով։ 
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Some separate valuable attempts of Arabization of scientific 

terminology, as well as organizations and institutions created for this 

purpose, play an important role in developing methodology and 

determining ways to achieve this goal. At the same time, it is obvious that 

the goal can be successfully achieved only with the wide support of all 

groups of the Arab society, politicians and cultural personalities, and 

implementation of respective policy. 
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Отдельные, в некоторых случаях ценные попытки арабизации 

научной терминологии, создаваемые с этой целью организации и 

учреждения играют важную роль в разработке методологии и 

определении путей реализации этой задачи. Вместе с тем, очевидно, 

что поставленная цель может быть успешно решена только лишь при 

широкой поддержке всех слоев арабской общественности, политиков 

и деятелей культуры, при условии проведения в этом направлении 

соответствующей политики.  
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