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لٙل مؿخىي مً اإلاؿخىٍاث الخهلُمُتٖ ،ما يهخم هظا

مغردات الموضوعات الثػافيظ
والمواقف االتصاليظ في كتب تطليم
اللعظ الطربيظ لعير الناطػين بؼا:
دراسظ تطبيػيظ مػترحظ .

اإلادىع بال٘الم نلى ؤهىام اإلاُغصاث وؤؾـ اهخٓائها في
ً
ٖخب حهلُم الهغبُت لًحر الىاؾٓحن بها هكغا ألن ْىام
اإلاىغىناث واإلاىاِْ هى اإلاُغصاثٖ ،ما ًخدضر نً
الجاهب الثٓافي في اإلاىغىناث واإلاىاِْ الاجطالُت،
لبُان اوهٙاؽ زٓاَت ٗل لًت في مىغىناث ومىاِْ
هاؾٓيها .وؤما اإلادىع الثاوي الخؿبُٓي َيهخم باْتراح
هماطج لُُُ٘ت جٓضًم وجىقُِ اإلاجاالث واإلاىاِْ

د .راويظ جاموس  ،أستاذة وباحثظ في

الاجطالُت في اإلاؿخىي اإلاخىؾـ مما ًُسح اإلاجا ٛؤمام

جامطظ كيوو  -اليابان

الاؾالم نلى هماطج مخىىنت حؿهل نمل مهضي ٖخب

امللخص:

حهلُم الهغبُت لًحر الىاؾٓحن بها.

حهض اإلاىغىناث واإلاىاِْ الاجطالُت مً ؤهم

وهىإ صعاؾاث ٖثحرة نغبُت وؤحىبُت جىاولذ

الجىاهب التي ًغٖؼ مخهلمى اللًاث نلى حهلمها ،وزاضت

اإلاىغىناث واإلاىاِْ الاجطالُت بالبدث والضعاؾت،

َُما بطا ٗاهىا ًدخاحىن بلى الخىاضل مو هاؾٓي اللًت

وْامذ بجمو اإلاىغىناث واإلاىاِْ ؤَ ؤؾـ مهُىت،

التي ًخهلمىنها .وحهض الضعاؾاث الهغبُت وألاحىبُت التي

وضىُذ جدتها اإلاُغصاث شاجهت الاؾخسضام .ومً ؤهم

جىاولذ جل ٚاإلاجاالث واإلاىاِْ بالضعاؾت والبدث ٖثحرة

الضعاؾاث في هظا اإلاجا ٛصعاؾت الضٖخىع عشضي ؾهُمت

بال ؤهه ما ػالذ هىإ خاحت بلى صعاؾاث نغبُت خىٛ

الظي اؾخُاص مً الضعاؾاث ألاحىبُت الؿابٓت لضعاؾخه،
ً
ومنها ؤًػا صعاؾت َان بً ٚالتي ضىُذ اإلاجاالث ؤو
ً
اإلاىغىناث الاجطالُت في ؤعبهت نشغ مجاالَ ،إغاٍ

ُُُٖت جىقُِ جل ٚاإلاىغىناث واإلاىاِْ في ٖخب
حهلُم اللًت الهغبُت لًحر الىاؾٓحن بها بالشٙل اإلاىاؾب
ّ
الظي ًلبي خاحاث الضاعؾحن ،وٍمً٘ ْضعتهم نلى

بليها ؾخت مجاالث حضًضة .وهىإ صعاؾت للضٖخىع نبض

اؾخسضام الهغبُت ،وٍ٘ؿبهم الٓضعة نلى الخُانل مو

الغخمً شُ ٚاؾخُاص َيها مً مجمل الضعاؾاث

الىاؾٓحن بها في مسخلِ اإلاىاِْ التي ًمغون بها.

الؿابٓت وؤغاٍ بليها مجاالث حضًضة ختى ؤضبدذ
ً
ً
ً
ؾخت وزالزحن مجاالٖ ،ما ؤغاٍ حاهبا مهما وهى

ويهضٍ هظا البدث بلى بلٓاء الػىء نلى ؤهم
اإلاىغىناث واإلاىاِْ الاجطالُت في اإلاؿخىٍاث
الخهلُمُت مً زال ٛؤهم الضعاؾاث الهغبُت في هظا
اإلاجا ٛالتي ضىُذ اإلاىغىناث واإلاىاِْ نلى

ألايغاع ؤو اإلاىاِْ الاجطالُت وْض بلٌ نضصها ؾبهت
ً
ً
ونشغًٍ مىُْا اجطالُا.

ً
أوال :املىضىعاث واملىاكف في املصخىياث

اإلاؿخىٍاث وبلى ال٘الم نلى اإلاُغصاث اإلاخهلٓت بخلٚ

الخعليميت

اإلاىغىناث واإلاىاِْ وؤؾـ اهخٓائها ،ويهضٍ هظا
ً
البدث ؤًػا بلى اْتراح هماطج لُُُ٘ت جٓضًم

حهض اإلاىغىناث واإلاىاِْ الاجطالُت مً ؤهم

اإلاىغىناث واإلاىاِْ الاجطالُت في اإلاؿخىي اإلاخىؾـ.

مٙىهاث ٖخب حهلُم اللًاث ألاحىبُتَ ،مً

وٍىٓؿم هظا البدث بلى مدىعًٍ ؤولهما
هكغي والثاوي جؿبُٓيَُ ،خدضر ألاو ٛنً حهغٍِ
اإلاجاالث واإلاىاِْ الاجطالُت بشٙل نام وجطيُُاتها

زاللها ً٘دؿب اإلاخهلم اإلاُغصاث والخهابحر التي
ًدخاج بليها الؾخسضام اللًت .ومً الػغوعي
الانخىاء بُُُ٘ت جٓضًمها وما ًجب جٓضًمه منها
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ومىاؾبخه للمؿخىي الضعاس ي للمخهلم مً زالٛ

اإلاؿخىي ،ومً زال ٛمغاناة الخضعج في جٓضًم

صعاؾاث مخسططت في هظا اإلاجاُٖ ٛال ًىاحه

اإلاُغصاث والٓىانض الىدىٍت .ومً جل ٚاإلاىاِْ

اإلاخهلم ضهىباث في الخهلم.

التي ًمً٘ جٓضًمهاُُُٖ :ت جٓضًم الىُـ،

وٍٓطض باإلاىغىناث ؤو اإلاجاالث
الضاللُت ؤلاؾاع الهام الظي ًجمو اإلاُغصاث
والخهابحر اإلاخهلٓت بجاهب مدضص مً حىاهب
اللًت التي ًدخاج اإلاخهلم بليها لُخمً٘ مً

ُُُٖت جٓضًم الش٘غ والغص نلُه ،جىحُه الضنىة
وْبىلها ؤو عَػهاُُُٖ ،ت جٓضًم الاْتراح،
ُُُٖت الخهبحر نً الحؼن ؤو الُغح ،الاؾدئظان،
الخعجب ،الًػب والاؾدُاء وهدى طل.ٚ

اؾخسضام اللًت .ولٙل مؿخىي صعاس ي

وجسخلِ اإلاىغىناث واإلاىاِْ الاجطالُت

مىغىناث مدضصة ًجب ؤن ًضعؽ الؿالب

التي ًجب جٓضًمها للمخهلم بازخالٍ الًغع

مُغصاتها وحهابحرها ،وٗلما اعجُو اإلاؿخىي

مً الخهلمَُ ،جب مغاناة خاحاث اإلاخهلم

الضعاس ي للمخهلم ؤم٘ىه الخهمٔ في صعاؾت

وصواَهه لضعاؾت اللًت وجٓضًم ما ًىاؾبه،

مُغصاث اإلاجا ٛاللًىي .ومً جل ٚاإلاىغىناث:

لخٙىن هخاثج الخهلم مخىاؾبت مو هضَه ،وبن

اإلاالبـ ،اإلاجز ٛوالؿً٘ ،الؿهام والشغاب،

بهما ٛخاحاث اإلاخهلمحن ْض جٙىن له هخاثج

اإلاضًىت ،الؿُغ ،الدؿىّ ،الخضماث ،وْذ

ؾلبُت نلى جدطُلهم اللًىي ،وهي جض ٛنلى

الُغاى ،الصحت واإلاغع ،ألالهاب والهىاًاث،

غهِ اإلااصة الخهلُمُت .وبشٙل نام َةن حهلم

وهدى طل.ٚ

اللًت أليغاع زاضت ًخؿلب ؤن ًمغ اإلاخهلم

ؤما اإلاىاِْ ؤو ألايغاع الاجطالُت
والىقُُُت َهي نباعة نً حملت اإلاىاِْ
الحُاجُت اإلاخىىنت التي ًخهغع لها مخهلم اللًت،
ً
ً
وجخؿلب مىه اؾخجابت َىعٍت وجىقُُا خُُٓٓا
إلاا ؾبٔ ؤن حهلمه ،ومً هىا َةهه ًيبغي جٓضًم
مىاِْ خُىٍت خُت ًُخىْو ؤن ًمغ بها الؿالب
بشٙل نام في ؤزىاء اؾخسضامهم اللًت الهغبُت
مو هاؾٓيها ،ؤو نىضما ًؼوعون البالص الهغبُت ؤو
ًُٓمىن َيها وهدى طل .ٚوؾخهغع هظه
الضعاؾت حملت اإلاىاِْ التي مً اإلاخىْو ؤن ًمغ
بها الؿالب في مسخلِ اإلاؿخىٍاث الخهلُمُت.
وججضع ؤلاشاعة هىا بلى ؤهه ًيبغي نغع
اإلاىاِْ بإؾلىب لًىي ؾهل ًدىاؾب مو

بمغخلت الخهلم الهام للًت الظي ًمهض للضزىٛ
في مغخلت صعاؾت اللًت أليغاع زاضت
ٗالؿُاخُت والضًيُت والؿبُت والاْخطاصًت
وهدى طل .ٚوؾيهخم هظا البدث باإلاىغىناث
واإلاىاِْ الاجطالُت في مغخلت حهلُم اللًت
الهغبُت الهام الظي ٌؿانض اإلاخهلم نلى
اؾخسضام اللًت في مسخلِ اإلاجاالث واإلاىاِْ
الحُاجُت التي ًمغ بها وجخؿلب مىه الُ٘اءة
والٓضعة نلى الاؾخجابت بالشٙل اإلاىاؾب.
اهخم ؤلاؾاع اإلاغحعي ألاوعبي للًاث
باإلؾاع الهام لؿُاّ الاؾخسضام اللًىي الظي
اشخمل نلى اإلاىغىناث واإلاىاِْ الحُاجُت،
ووغو ؤمام مهضي اإلاىاص الخهلُمُت حملت مً
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ألاؾئلت اإلاهمت التي ًيبغي ؤن ًؿغخىها نلى

وبن ؤلاحابت نً هظه ألاؾئلت وما شابهها

ؤهُؿهم في ؤزىاء بنضاصهم للمىاص الخهلُمُت،

جسخلِ مً بغهامج بلى آزغ ومً صوعة بلى ؤزغي،

وهي ؤؾئلت مهمت ًيخج ننها ؤن ًخمً٘ مهضو

وججب ؤلاحابت ننها ْبل الشغوم بةنضاص اإلاىهج

اإلاىاص الخهلُمُت مً ؤن ًػهىا ؤلاؾاع الهام

ؤو ال٘خاب ؤو الضوعة اللًىٍت وهدى طل ،ٚألنها

لهملهم ،وؤن ًدضصوا هضَهم ويغغهم بشٙل

حؿانض نلى جدضًض ؾبُهت اإلاىغىناث

واضح ٌهىص بالُاثضة نليهم ونلى اإلاخهلم،

واإلاىاِْ التي ًجب جٓضًمها للمخهلم.

وَؿهل نملُت الخهلُم نلى اإلاهلم.

وهىإ مجاالث ؤو مىغىناث ٖثحرة

ومً ؤهم جل ٚألاؾئلت التي ًجب ؤن ًؿغخها

ومسخلُت للخهلُم ،وٍمثل ٗل مجا ٛمنها ؤهمُت

نلى ؤهُؿهم مهضو الضوعاث اللًىٍت واإلاىاص

إلاخهلم صون آلازغ ؤو لضوعة لًىٍت مهُىت صون

الخهلُمُت وواغهى اإلاىاهج واإلاهلمحن ٖما حاءث

ألازغي ،ولظا َةن جٓؿُم اإلاجاالث ومهغَتها

في ؤلاؾاع اإلاغحعي ألاوعبي ما ًلي:

ٌؿانض نلى جدضًض الهضٍ في اإلاجاالث الهامت
ً
ً
ً
لضعاؾت اللًت ،نلما بإن هىإ جضازال ٖبحرا

 هل ًمً٘ جىْو مجاالث الحُاة التي ؾُهملبها صاعؾى اللًت واإلاىاِْ التي ؾِخهحن نليهم
الخهامل مهها؟

َُما بُنها ،وبن ازخُاع اإلاجاالث اإلاىاؾبت لحاحت
مخهلم اللًت له ؤزغ ٖبحر في ازخُاع وجدضًض
اإلاىاِْ

وألاهضاٍ

واإلاهام

واإلاىغىناث

 -ما هي هىنُت ألاشخاص الظًً ؾِخدخم نليهم

والىطىص اإلاخهلٓت بمىاص الخهلُم والازخباع

الخهامل مههم؟

وألاوشؿت وهدى طل .ٚوجىدطغ هظه اإلاجاالث

 -ما هي اإلاهام التي ؾُٙلُىن بها؟

بدؿب ؤلاؾاع اإلاغحعي ألاوعبي بما ًلي:

 -ما هي اإلاىغىناث التي ؾُٙىن نليهم الخهامل

 -اإلاجا ٛالخاص الظي ٌهِش َُه ٗل بوؿان

مهها؟

واإلاخمغٖؼ في خُاجه مو ؤؾغجه وؤضضْاثه في
اإلاجز ٛؤو الحضًٓت ؤو الغٍِ ؤو شاؾئ البدغ ؤو

 -هل ؾُٙىن نليهم الخدضر ؤم ؤنهم ؾُ٘خُىن

بِذ الؿلبت ؤو الُىضّ ؤو صاع اإلاؿىحن وما شابه

َٓـ بالُهم نً ؾغٍٔ الاؾخمام ؤو ال٘خابت؟

طل.ٚ

 -ما الكغوٍ التي ؾخٙىن مدُؿت بإنمالهم

 -اإلاجا ٛالهام الظي ًٓىم َُه ؤلاوؿان بإنماٛ

وجطغَاتهم؟

مسخلُت أليغاع مخىىنت بانخباعه نػى في

 -ما هي اإلاهغَت بالهالم اإلادُـ ؤو بالحػاعاث

الحُاة الهامت ،وطل ٚفي ألاماًٖ الهامت

ألازغي التي ؾُٙىهىن بداحت الؾخسضامها؟

1

ٗالشىاعم واإلاخجزهاث ،وفي وؾاثل الىٓل الهامت
واإلادا ٛالخجاعٍت واإلاؿدشُُاث والهُاصاث
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الخاضت واإلاالنب واإلاؿاعح واإلاؿانم والُىاصّ
وؤماًٖ الهباصة وهدى طل.ٚ
 اإلاجا ٛالىقُُي وهى اإلادُـ الظي ًٓىم َُهألاشخاص بإصاء نملهمٗ ،اإلاٙاجب واإلاطاوو
واإلاؿاعاث ومدؿاث الٓؿاع واإلاؼاعم واإلاداٛ
الخجاعٍت والُىاصّ وهدى طل.ٚ

وهىإ صعاؾاث ٖثحرة نغبُت وؤحىبُت
جىاولذ اإلاىغىناث واإلاىاِْ الاجطالُت
بالبدث والضعاؾت ،وْامذ بجمو اإلاىغىناث
واإلاىاِْ ؤَ ؤؾـ مهُىت ،وضىُذ جدتها
اإلاُغصاث شاجهت الاؾخسضام ،ويهمىا هىا الترٖحز
ً
نلى الضعاؾاث الهغبُت هكغا لٙىن ؾبُهت
اإلاىغىناث واإلاىاِْ وما ًخهلٔ بها مً

 -مجا ٛالخهلُم وهى الظي ًخلٓى َُه ؤلاوؿان

مُغصاث ًخإزغ بؿبُهت اللًت ،وبن ٗان هىإ ما

الخهلُم باهخكامٗ ،اإلاضاعؽ واإلاهاهض والجامهاث

هى مشترٕ بحن مسخلِ اللًاث.

وْاناث اإلاداغغاث ويغٍ الضعاؾت وبُىث
الؿلبت وهدى طل.2ٚ
ً
ومً الىاضح ٖما جبحن ؾلُا الخضازل
ً
ال٘بحر بحن هظه اإلاجاالث ولظا َمً اإلاهم حضا

ومً ؤهم الضعاؾاث في هظا اإلاجاٛ
صعاؾت الضٖخىع عشضي ؾهُمت الظي اؾخُاص
مً الضعاؾاث ألاحىبُت الؿابٓت لضعاؾخه ،ومنها

ؾغح ألاؾئلت الؿابٓت للخمً٘ مً الازخُاع

صعاؾت َان بً ٚالتي ضىُذ اإلاجاالث ؤو
ً
اإلاىغىناث الاجطالُت في ؤعبهت نشغ مجاال،

الضُْٔ.

َإغاٍ بليها ؾخت مجاالث حضًضة بىاء نلى
وبن مغاناة اإلاالءمت بحن اإلاىغىم

الاجطالي واإلاىِْ الاجطالي غغوعٍت لخم٘حن
اإلاخهلم مً جىقُِ اإلاُغصاث التي ًخهلمها في
اإلاىاِْ اإلاىاؾبت .ولظا َةهه مً اإلاؿخدؿً
ازخُاع اإلاىِْ اإلاالثم للمىغىم في ؤزىاء بنضاص
اإلاىاص الخهلُمُت بشٙل ًخهلم َُه الؿالب
مُغصاث اإلاىغىم ،ومً زم ؤؾلىب اؾخسضامها

صعاؾت ؤحغاها في هظا الطضص .وهىإ صعاؾت
ؤزغي للضٖخىع نبض الغخمً شُ ٚالظي
ً
اؾخُاص َيها ؤًػا مً مجمل الضعاؾاث
الؿابٓت وؤغاٍ بليها مجاالث حضًضة ختى
ً
ً
ؤضبدذ ؾخت وزالزحن مجاالٖ ،ما ؤغاٍ حاهبا
ً
مهما وهى ألايغاع ؤو اإلاىاِْ الاجطالُت وْض
ً
ً
بلٌ نضصها ؾبهت ونشغًٍ مىُْا اجطالُا.3

في مىاِْ خُت جُصح نً ؾبُهت الاؾخسضام

وْض ٗاهذ صعاؾت الضٖخىع نبض
ً
الغخمً نلى صعحت ٖبحرة مً ألاهمُت هكغا

اإلاُغصاث بضون عبؿها باإلاىاِْ الحُُٓٓت التي

لٙىنها وػنذ اإلاىغىناث واإلاىاِْ الاجطالُت

ٌؿخسضمها َيها هاؾٓى اللًت ألاضلُحن ْض ًىْو

نلى اإلاؿخىٍاث الثالزت (اإلابخضت واإلاخىؾـ

اإلاخهلم في ؾىء الُهم والاؾخسضام ،ألن لٙل

واإلاخٓضم) لخهلُم اللًت الهغبُت لًحر الىاؾٓحن
ً
بها .ولهظا الخطيُِ ؤهمُت ٖبحرة هكغا لٙىهه

وؤؾالُب حهبحرها.

ٌؿهل نلى مالُي ٖخب حهلُم اللًت الهغبُت

الظي ًخإزغ بثٓاَت اللًت اإلاخهلمتَ .خهلُم

لًت زٓاَتها الخاضت التي جىه٘ـ في مُغصاتها
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لًحر الىاؾٓحن بها ازخُاع اإلاىغىناث واإلاىاِْ

املىاكفٌ ُِٖ :هبر نً اإلاضةٌ ُِٖ ،هبر نً

الاجطالُت التي ًجب ؤن ًٓضمىها في ٗل
ً
مؿخىي صعاس يٖ ،ما ٌؿهل نليهم ؤًػا ازخُاع

اإلاىاْو والجهاثًُ ُِٖ ،هم ؤلاعشاصاث وُِٖ
ًٓضمهاً ُِٖ ،طِ ألاشخاص وألاشُاء،

اإلاُغصاث اإلاىاؾبت لٙل مىغىم ،والهباعاث

ُِٖ ٌهبر نً الُغح والحؼنً ُِٖ ،طِ

اإلاىاؾبت لٙل مىِْ .وَُما ؾُإحي جطيُِ

خُاة الصخظ الُىمُتٌ ُِٖ ،هبر نً الخخابو

اإلاىغىناث واإلاىاِْ نلى اإلاؿخىٍاث بدؿب

(الؼمني)ٌ ُِٖ ،هبر نً الترصص (الؼمني)ُِٖ ،

صعاؾت الضٖخىع نبض الغخمً.

ٌهبر نً اإلاىآَت والغَؼ.

املصخىي املبخذئ

املصخىي املخلذم

املىضىعاث :ألانضاص ،ألالىان ،ؤنػاء الجؿم،

املىضىعاث :جاعٍش ؤلاؾالم واإلاؿلمحن ،البلضان

الحُىاهاث ،وؾاثل الىٓل ،ؤزار اإلاجز ،ٛؤنػاء

وألاماًٖ ،وْذ الُغاى ،الصحت واإلاغع ،الجى

ألاؾغةْ ،طظ الٓغآن ،الؿهام والشغاب،

(اإلاىار) ،الؿُغ ،الخضَئت والىىع ،الحُاة

اإلاضعؾت ،ألازالّ وآلاصاب ،اإلاجز ٛوالؿً٘،

الاْخطاصًت ،اإلاهالم الحػاعٍت ،اللًت ألاحىبُت،

الحٓل والبؿخان.

الحُاة الهغبُت اإلاهاضغة ،الاججاهاث الؿُاؾُت

املىاكف ًٓ ُِٖ:ضم هُؿه وٍظٖغ اؾمه

والهالْاث الضولُت ،الىاْو ؤلاؾالمي والهالمي.

وبُاهاث نً مُالصه وحيؿه وحيؿِخه وصًاهخه،

اإلاىاًِْ ُِٖ :دٙي ما خضر ،جىحُه الضنىة

ُِٖ ًٓضم الش٘غ والغص نلُهً ُِٖ ،ؿلب
ً
ً
ً
شِئاً ُِٖ ،خطغٍ جطغَا ؾلُما في مىاِْ

وْبىلها ؤو عَػهاٌ ُِٖ ،هبر نً ألابهاصُِٖ ،
ًٓضم الاْتراحَ ،هم نباعاث الخدظًغ والخهبحر

الخدُت اإلاسخلُتً ُِٖ ،دضص الىْذُِٖ ،

ننهآً ُِٖ ،اعن بحن ألاشُاء ؤوألاشخاص،

ًٓضم الانخظاع ،الاؾدئظان في نمل الص يءُِٖ ،

ُِٖ ٌهبر نً الخعجب ،جٓضًم الىنض والخهبحر

ًظٖغ نىىان بْامخه ونىىان نملهٌ ُِٖ ،هبر

نً ؤشٙا ٛالغحاءٌ ُِٖ ،هبر نً الًػب.4

نً التهىئت والغص نليها .
املصخىي املخىشط
املىضىعاث :اإلاالبـ ،الضًً والُٓم الغوخُت،
الؿحرة الىبىٍت ،ألالهاب والهىاًاث ،اإلاهىت
والحغَت ،التربُت والخهلُم ،ؤصواث اإلااثضة،
اإلاؿبش ،الٓغٍت ،اإلاضًىت ،اإلاىاؾباث الهامت
والخاضت ،الخضماث ،الدؿىّ.

وإلاهغَت اإلاُغصاث والخهابحر التي جىضعج
جدذ ٗل مىغىم ومىِْ ًمً٘ الاؾالم نلى
الٓامىؽ الىقُُي 5للضٖخىع نبض الغخمً بً
شُ ٚالظي وغو َُه زالضت ما جىضل بلُه في
صعاؾخه الؿابٓت وصعاؾاث ؤزغي الخٓت بشٙل
صُْٔ ،بط نمل َُه نلى وغو ٗل مُغصة ؤو
نباعة مخهلٓت بمىغىم ؤو مىِْ مهحن في حملت
جىضح اؾخسضامها بما ٌؿهل اؾخهمالها نلى
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ً
الؿالب ،وبما ٌؿهل ؤًػا نلى اإلاالُحن ازخُاع

بُئخه الثٓاَُت وٍىه٘ـ نلى اجطاله باآلزغًٍ.

ما ًدىاؾب مو ؤيغاغهم الهلمُت .وَهض

وختى جخهلم لًت ما البض مً الخهغٍ نلى زٓاَتها

الٓامىؽ الىقُُي (2012م) وهى ْامىؽ (نغبي

بالضعحت ألاولى ،لُخم َهمها نلى الىحه

 -مالًىي  -بهٙلحزي) مً ؤهم اإلاغاحو التي ًمً٘

الصحُذ.

الاؾخهاهت بها في هظا اإلاجا.ٛ

ولٙل زٓاَت بؾاع نام حشترٕ َُه مو باقي

وٍخؿلب جٓضًم اإلاُغصاث التي جىضعج

الثٓاَاث ،وبؾاع زاص ًدخىي نلى ؾماتها

جدذ ؤي مىغىم مً اإلاىغىناث ؤو اإلاىاِْ

وممحزاتها التي جسخظ بها صون يحرها مً

الاجطالُت مً مهغَت ؤهىانها وؤؾـ جٓضًمها،

الثٓاَاث ألازغي ،والبض مً مغاناة طل ٚفي ؤزىاء

لخالثم ؤيغاع اإلاالُحن وإلاً ًالِ ال٘خاب،

جطمُم مىاص حهلُم اللًت الهغبُت لًحر الىاؾٓحن

ولخدىاؾب اإلاؿخىٍاث الضعاؾُت .وؾيهخم هظا

بهاَُ ،يبغي ببغاػ ؤلاؾاع الثٓافي الهام والخاص

البدث ببُان ؤهىام اإلاُغصاث وؤؾـ جٓضًمها في

الظي ًمحز اللًت الهغبُت نً يحرها والظي ًجمو

ٖخب حهلُم الهغبُت لًحر الىاؾٓحن بها.

بُنها وبحن يحرها بشٙل مً الخىايم والاوسجام

الجاهب الثلافي في املىضىعاث واملىاكف
الاجصاليت
ً
ٖثحرا ما ًٓو صاعؾى اللًاث في اللبـ والخؿإ في

الظي ًجظب الؿالب هدىها وٍجهلها مإلىَت
لضًه .وْض بحن الضٖخىع ؾهُمت ؤن لٙل زٓاَت
ً
ً
مً الثٓاَاث مػمىها صازلُا وهى ما ًمحز زٓاَت

َهم الؿُاْاث اللًىٍت واإلاىاِْ اإلاخىىنت للًت

نً ؤزغي ،وهى ؤؾلىب الحُاة الظي جىُغص به
ً
ً
ٗل زٓاَت وجسخلِ به نً يحرها ،وبؾاعا زاعحُا
وهى ما ًٓطض به اإلاغٖباث والهىاضغ التي ّ
جٙىن

الثٓاَُت ،بط جخػمً ٗل لًت حهبحراث جسخظ

الىكام الثٓافي .وجدشابه مسخلِ الثٓاَاث في

بها صون يحرها مً اللًاث ألازغي وجغجبـ جلٚ

هظا ؤلاؾاع الخاعجي ،بط ًىحض في ٗل زٓاَت هكام

الخهبحراث ناصة بمضلىالث وؤضى ٛزٓاَُت جمخض

ناثليٖ ،ما ؤن لٙل منها زٓاَت في ناصاث
ً
الؿهام مثالٖ ،ما ؤهه لِؿذ هىإ ازخالَاث

ما ،وما طل ٚبال بؿبب نضم مهغَت الخلُُت

في الجظوع الخاعٍسُت والحػاعٍت ألمت ما
ً
وجخجؿض جاعٍسُا بطىع لًىٍتَ .الثٓاَت هي

واضحت بحن ألاهثربىلىحُحن في جدضًض نىاضغ

الطىعة الُهلُت لحُاة الُغص بٙل ؤَٙاعها

طل ٚؤلاؾاع الخاعجي.6

ومهخٓضاتها وُْمها وؤَهالها وؾلىٖها التي
عسخذ لضي مجمىنت بشغٍت باهخٓالها مً حُل
بلى آزغ نبر مغاخل جاعٍسُت ،ختى ؤضبدذ
ً
جطضع ننهم نُىا وبشٙل جلٓاجي وؾمت لهم
جمحزهم نً يحرهم مً ألاْىامَٙ .ل ما ًٓىم به
الُغص مً ؤْىا ٛوؤَها ٛوهدى طلٌ ،ٚه٘ـ

وْض ْضم الهضًض مً اإلاشخًلحن بخهلُم اللًاث
ألاحىبُت جطىعاتهم لإلؾاع الخاعجي للثٓاَت مً
ؤمثا ٛوَؿلغ ،وما يهمىا هىا الخطىع الظي
اؾخؿام الضٖخىع ؾهُمت ؤن ًٓضمه في هظا
اإلاجآَ .ٛض عؤي ؤن اْتراح بؾاع للثٓاَت الهغبُت
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ؤلاؾالمُت ًجب ؤن ًدضص ؤمغًٍ :ؤخضهما

حهلُم الهغبُت لًحر الىاؾٓحن بها نلى بهؼ

اإلاىاِْ التي ًخىْو ؤن ًمغ بها الضعاؾىن في

الىماطج اإلاُُضة في جٓغٍب الطىعة اإلادؿىؾت

بغامج حهلُم الهغبُت لضي ػٍاعتهم البالص الهغبُت،

بلى اإلاخهلم وحهلها ْغٍبت مىه ،ألن طلً ٚسلٔ

وزاهيهما مىغىناث الثٓاَت الهغبُت ؤلاؾالمُت

لضًه َ٘غة ؤوضح خى ٛما ًخهلمهَ ،ال ًٓخطغ

التي يهخم بها الضعاؾىن وٍغيبىن في الٓغاءة

ألامغ نلى مجغص وضِ للمىغىم الظي ًخم

ننها .7ومً هىا َمً اإلاؿخدؿً جٓضًم اإلاىاِْ

جىاوله .ومً بهؼ الىماطج الثٓاَُت التي ًمً٘

اإلاخىىنت التي ًمً٘ ؤن ًمغ بها صاعؾى الهغبُت

الاؾخهاهت بها ما طٖغه الضٖخىع ؾهُمت:

وبُان ُُُٖت الخطغٍ في جل ٚاإلاىاِْ والخهابحر
اللًىٍت التي ًيبغي اؾخسضامهاٖ ،ما ًيبغي
حهغٍِ اإلاخهلم بغصوص ألاَها ٛالتي ْض جكهغ مً
ْبل الىاؾٓحن بالهغبُت ،والخهبحراث الجؿضًت
التي ٌؿخسضمىنها في جل ٚاإلاىاِْ وما حهني
لضيهم لئال ًخم َهمها بشٙل زاؾئ مً ْبل
اإلاخهلم هدُجت الازخالٍ الثٓافي بحن اإلاخهلم
والىاؾٔ بالهغبُت.
ومً اإلاُُض في ٖخب حهلُم اللًاث اؾخسضام
الىماطج الثٓاَُت في ؤزىاء جٓضًم اإلاىغىناث
واإلاىاِْ الاجطالُت ،ألنها ججهل الثٓاَت خُت
ؤمام اإلاخهلم ،وحؿهل نلُه اؾدُهابها .وٍٓطض
بالىماطج الثٓاَُت ما ٌهبر نً زٓاَت ما مً
ؤشُاء خُُٓٓت وطلٗ ٚاإلاالبـ والؿهام وؤنالم
الضو ٛولهب ألاؾُا ٛواإلاجىهغاث وآلاالث
اإلاىؾُُٓت وهدى طل .ٚوبىؾو اإلاالِ ؤن ًػمً

 ضىعة لطُدت مً الٓغآن ال٘غٍم. ضىع لبهؼ ألاماًٖ ؤلاؾالمُت اإلآضؾت. ضىعة لسجاصة ضالة. ضىعة للخٓىٍم الهجغي. ضىعة للمهماع ؤلاؾالمي. زغٍؿت الهالم الهغبي وؤلاؾالمي. ضىع ألػٍاء ومالبـ نغبُت. ضىع ألنالم الضو ٛالهغبُت وؤلاؾالمُت. بهؼ ألاياوي وألاهاشُض الهغبُت. ضىع للىٓىص الهغبُت. -ضىعة لؿىابو بغٍض نغبُت.

ٖخبه ما ًدخاج بلُه مً الطىع التي جٓضم

 -ضىع إلااثضة ؾهام نغبُت.

هماطج زٓاَُت خُُٓٓت حهؿي ضىعة واضحت

 -ضىعة لبهؼ الصحِ والجغاثض الهغبُت.9

التي ًضعؾها.8

املفرداث وأشض جلذيمها في كخب حعليم

ً
وهكغا ألهمُت الىماطج الثٓاَُت في هٓل الثٓاَت

العربيت لغير الناطلين بها

للمخهلم خى ٛبهؼ الجىاهب الثٓاَُت للًت

الهغبُت للمخهلمَ ،مً ألاَػل ؤن حشخمل ٖخب
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ً
ً
ؤولى اللًىٍىن الهغب ْضًما وخضًثا نىاًت ٖبحرة

بمٙىهاث الٙلمت مً ؾىابٔ ولىاخٔ وصوازل،

باإلاُغصاث وْض جغٖؼث جل ٚالهىاًت بشٙل

ألهه ً٘ثر صزىلها نلى الٙلماثَ ،ةطا َهم

ؤؾاس ي نلى الىاؾٓحن بالهغبُت ،بال ؤهه مً
ً
اإلاالخل ؤنهم صَهىا اهخمامهم خضًثا بلى

الؿالب مهىاها َؿُُهم مهنى الٙلمت التي جٙىن
َيها ،والبض في هظه الحالت مً مغاناة اإلاؿخىٍاث

اإلاُغصاث لترٖؼ نلى خاحاث الضاعؾحن يحر

اللًىٍت في جٓضًم جدلُل اإلاُغصاث واإلاهلىماث

الىاؾٓحن بالهغبُتَٓ .10ض ؤضبذ مً الػغوعي

اإلاىاؾبت نً الؼواثض ،وهدى طل ٚمً الجىاهب

في وْخىا الغاهً بًالء اهخمام ٖبحر بخلبُت

الطغَُت.12

خاحاث الىاؾٓحن باللًاث ألازغي الظًً
ًضعؾىن الهغبُت والظًً ؤضبدذ ؤنضاصهم

 -1أهىاع املفرداث
ًمً٘ جٓؿُم اإلاُغصاث بانخباعاث مسخلُت وهي

جؼصاص بشٙل ٖبحر وملحىفَ ،البض مً بًجاص ما
ً
ًىاؾبهم صاثما وَصجههم نلى صعاؾت الهغبُت.
ً
ً
ً
وجلهب اإلاُغصاث صوعا ٖبحرا ومهما في حهلُم

الىخضاث الضعاؾُتَ ،ىىم اإلاُغصاث ًازغ في

الهغبُت لٙىنها اإلادىع ألاؾاس ي للخمً٘ مً َهم

اهخٓائها وجُػُل بهػها نلى آلازغ .وهظه

اللًت اإلاخهلمتَ ،اإلاُغصاث "واخضة مً ؤواثل

ألاهىام هي:

ألاشُاء

التي

اهخم

بها

نلماء

اللًت

الخؿبُُٓىن " 11بال ؤهه ال َاثضة مً حهلم
اإلاُغصاث مىهؼلت نً بُٓت الهىاضغ اللًىٍت
ألازغي بط البض مً حهلُم اللًت بشٙل مخٙامل،
ومً هىا َةهه مً الػغوعي مهغَت ؾبُهت
اإلاُغصاث التي ًجب حهلُمها وهىنها وهدى طلٚ
مما ًجهل حهلم الهغبُت ؤؾهل وؤبؿـ.

ٗلها مهمت ليؿخسلظ منها ؤهم ألاؾـ لخطمُم

باعخبار املدخىيً :ىحض هىنان مً اإلاُغصاث
بانخباع اإلادخىي :مُغصاث بًجابُت ومُغصاث
ؾلبُت ،ؤو مُغصاث وشُؿت وزاملت َاإلاُغصاث
ؤلاًجابُت هي التي ًمً٘ اؾخسضامها في اإلاهاعاث
اللًىٍت ألاعبو ،ؤما الؿلبُت ؤو الخاملت َهي ما
ًمً٘ اؾخسضامه في مهاعحي الاؾخمام والٓغاءة
َٓـ ،وهظا ٌهني ؤن الؿالب ًم٘ىه

ّ
حهغٍ الٙلمت ؤو اإلاُغصة بإنها ؤضًغ وخضة

اؾخدػاعها لضي الاؾخمام بليها ؤو ْغاءتها في

لًىٍت ،وهي ْض جٙىن مجغصة ؤو مؼٍضةَ ،ةن

ؾُاّ ما بال ؤهه ال ٌؿخؿُو اؾخدػاعها بطا
ً
جٙلم ؤو ٖخب مىغىنا ،ولهظا حهض اإلاُغصاث

وآزغهاَ ،ما ًؼاص في ألاو ٛمً ألاخغٍ ٌؿمى

الخاملت هي مُغصاث الُ٘اًت اللًىٍت ؤما

الؿىابٔ مثل ٗلمت (اؾخهلم) اإلاؼٍضة باأللِ

ؤلاًجابُت َهي مُغصاث الُ٘اًت اللًىٍت وألاصاء
ً
مها .13وحهض اإلاُغصاث ؤلاًجابُت ؤٖثر مىاؾبت

الضوازل مثل ٗلمت (ْاصم) ؤما ما ًؼاص في آلازغ

للمؿخىٍحن اإلابخضت واإلاخىؾـ اللظًً ًجب

َِؿمى اللىاخٔ مثل ٗلمت (ْاصمىن) .ومً

حهلُم الؿالب َيهما ؤٖبر ْضع ممً٘ مً

اإلاُُض في حهلُم الٙلماث حهغٍِ الؿالب

اإلاُغصاث التي جم٘ىه مً الخُانل مو اإلاجخمو

ٗاهذ مؼٍضةَٓ ،ض جؼاص في ؤولها وؤوؾؿها

والؿحن والخاء ،وما ًؼاص في الىؾـ ٌؿمى
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اللًىي وجٓىٍت ؤصاثه .ؤما اإلاُغصاث الؿلبُت

الحُٓٓي هى الىالضة ومهىاها ألاضلي اإلاجاػي

َُمً٘ حهلُمها في هطىص الٓغاءة في اإلاؿخىي

ٖما هى في "ؤم الٓغي" و"ؤمهاث ال٘خب" وهدى

اإلاخىؾـ بالخضعٍج ،وفي اإلاؿخىي اإلاخٓضم في

طل ،ٚبال ؤن الخجغبت ؤلاوؿاهُت ؤغاَذ بليها

اإلاغخلت التي ًٓترب َيها اإلاخهلم مً مؿخىي

مهنى آزغ وهى ؤنها مطضع الحىان والخطحُت في

الُ٘اًت اللًىٍت وٍيخٓل بلى صاثغة ؤنم وؤشمل

ؾبُل ألاوالص .15وبىاء نلى طلَ ٚةن ما ًيبغي

مً صاثغة الظاث واإلاجخمو.

جٓضًمه في اإلاؿخىٍاث ألاولى هى اإلاهنى ألاضلي
ً
ً
خُُٓٓا ؤو مجاػٍا ،ؤما في اإلاؿخىٍاث الهلُا

باعخبار وظيفتها :جٓؿم اإلاُغصاث بانخباع
وقُُتها بلى مُغصاث معجمُت ومُغصاث وقُُُت
"َاإلاُغصاث اإلاعجمُت هي اإلاُغصاث التي لها مهنى
معجمي مثل "بِذ" ومهىاها مجز ٛالهاثلت

َُمً٘ ؤلاشاعة بلى اإلاهاوي ؤلاغاَُت ألازغي
لخىمُت الثروة اللًىٍت للؿالب وجىؾُو َ٘غجه
خى ٛؾبُهت اللًت الهغبُت.

و"هاحغ" مهىاها اعجدل نً بالصه .ؤما اإلاُغصاث

باعخبار الاخخيارً :مً٘ جٓؿُم اإلاُغصاث التي

الىقُُُت َهي ما جاصي وقُُت الغبـ في

هغيب في جػمُنها في ٖخب حهلُم اللًت الهغبُت

الترُٖبٖ :دغوٍ الجغ والهؿِ والاؾخضعإ.

لًحر الىاؾٓحن بها بلى مُغصاث مُُضة ويحر

ؤو جاصي وقُُت الخدىٍل بإن ججهل الجملت

مُُضة بدؿب الهضٍ الظي ًغٖؼ نلُه اإلاالِ،

مىُُت بهض ؤن ٗاهذ مثبخت ،ؤو اؾخُهامُت بهض

َةطا ٗاهذ اإلاُغصاث جدىاؾب مو الهضٍ مً

ؤن ٗاهذ جٓغٍغٍت 14"....ومً الٙلماث الىقُُُت
ً
ؤًػا الحغوٍ والػماثغ وؤؾماء ؤلاشاعة

ال٘خاب ومىغىناجه َهي جٙىن مىاؾبت وٍيبغي
الخُٓض بها ،ؤما بطا ٗاهذ نلى زالٍ طلٚ

واإلاىضىلت والكغوٍ وهدى طلَٙ .ٚل مً

َُيبغي اؾدبهاصها .ومً ألاَػل هىا الانخماص

اإلاُغصاث اإلاعجمُت والىقُُُت لها ؤهمُتها وال

نلى ْىاثم اإلاُغصاث الشاجهت التي حؿانض اهخٓاء

ينى نً ؤي منهما إلنؿاء حملت صحُدت مبنى

الٙلماث اإلاهمت مً بحن آالٍ الٙلماث .16

ومهنى .والبض مً جٓضًم ما ًلؼم مً اإلاُغصاث
اإلاعجمُت والىقُُُت بدؿب اإلاؿخىي َمُغصاث
اللًت ٖثحرة ولظا ًجب الاْخطاع نلى ما ًغجبـ
بالهضٍ.

باعخبار أشاس الخذرج :جٓؿم اإلاُغصاث بدؿب
هظا ألاؾاؽ بلى مُغصاث ؾهلت وضهبت،
َالؿهلت ًجب ؤن جٓضم ْبل الطهبت .وجيخج
ضهىبت الٙلمت ناصة بما نً ؾى ٛالٙلمت ،ؤو

باعخبار حعذد املعنىً :م٘ىىا ؤن هجض هىا هىنحن

اخخىائها نلى ؤضىاث يحر مإلىَت للضاعؽ ،ؤو

مً اإلاهاوي :اإلاهنى ألاضلي واإلاهنى ؤلاغافي،

نً نضم بمٙاهُت شغخها بالىؾاثل اإلاهُىت ،ؤو

َاإلاهنى ألاضلي هى الظي هجضه في الٓامىؽ ،ؤما

بؿبب بهضها نً مدُـ الضاعؽ 17وهدى طل.ٚ

ؤلاغافي َهى الظي ؤغُخه الخجغبت ؤلاوؿاهُت
ً
نلى اإلاُغصةَٙ ،لمت "ؤم" مثال مهىاها ألاضلي

ولظا َمً اإلاؿخدؿً هىا جٓضًم اإلاُغصاث
ً
الؿهلت صاثما نلى الطهبت والخضعج في جٓضًم
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اإلاُغصاث الطهبت بما ٌؿانض الؿالب نلى
الاهخٓا ٛالؿبُعي في الخهلم مً اإلاغاخل الؿهلت
ً
بلى ألاٖثر حهُٓضا.
 -2أشض جلذيم املفرداث
ً
ٌهض جٓضًم اإلاُغصاث في ٖخب حهلُم اللًاث ؤمغا
بالٌ ألاهمُت ،ومً اإلاهم ؤن ًسػو لبهؼ
ألاؾـ التي جىكم ؾغٍٓت جٓضًمها بشٙل ٌؿهل
حهلمها نلى الضاعؽ ،ومً ؤهم هظه ألاؾـ:

الهامت،

الحؿُت

الشاجهت

الاؾخسضام ،اإلاشترٖت بحن لًاث الضاعؾحن.

للمُغصاث

طاث

اإلاضلىالث

ضلب الضعؽ ،والخضعٍباث وهدى طل ،ٚنلى ؤال
ً
ًٙىن الخ٘غاع همؿُا بطىعة واخضة ،وبهما ؤن
ً
ً
ًٙىن هامُا ؤو مؿخمغا في همىه.
 ؤن ٌهخمض نلى مهُاعًٍ لخٓضًم اإلاُغصاثوازخُاعها مً الٓاثمت نىض الىضى ٛبلى
اإلاؿخىي الخجغٍضي واإلاهىىي للمُغصاث ،وهما:
وصعحت خاحت الضاعؽ بلى اإلاُغصاث اإلاهىىٍت.
 ؤن حؿخسضم اإلاُغصاث الجضًضة في جغاُٖبمإلىَت ،واإلاُغصاث اإلاإلىَت في جغاُٖب ومىاِْ

 ؤن جٓخطغ اإلاغاخل ألاولى لخهلُم اإلاُغصاث نلىً
مضلى ٛواخض ،وهى اإلاضلى ٛألاٖثر شُىنا
اإلاخهضصة

ؤَ زؿت مهُىت جإزظ في انخباعها الخ٘غاع في

ؤهمُت اإلاُغصة نلى اإلاؿخىي الترُٖبي للًت

 ؤن حهخمض الضعوؽ ألاولى نلى اإلاُغصاثاإلالمىؾت،

ً
 -ؤن ٌهخمض الخ٘غاع ؤؾلىبا في جٓضًم اإلاُغصاث

ؤو

الاؾخهماالث اإلاجاػٍت اإلاسخلُت.

حضًضة.19
-

جٓضًم اإلاُغصاث مً زال ٛالحٓىٛ

الضاللُت :واإلآطىص بظل ٚجىكُم نضص مً
الٙلماث في ؾُاّ واخض حامو ًض ٛنلى خٓل

 -ؤن ًغاعى الخضعج في جٓضًم اإلاُغصاث ،وَهني

مهغفي

الخضعج هىا :جضعج اإلاُغصاث مً اإلادؿىؽ بلى

والخػغاواث،

اإلاجغص ومً ألاضل بلى اإلاشخٔ ؤو جضعج اإلاُغصاث
ً
ً
جضعحا نضصًا ،وهدى طل .ٚوٍيبغي ؤن ًخم هظا

الخجاعٍت ،وهدى طل ،ٚوالهضٍ مً طل ٚجىمُت
ً
ّ
اإلاخهلم نلى الغبـ َ٘غٍا بحن اإلاُغصاث
ْضعاث
ِ

الخضعج ؤَ زؿت مد٘متَ ،ال٘خاب اإلاالِ

التي جيخمي بلى خٓل واخض.

للضاعؾحن في اإلاؿخىي اإلابخضت ًيبغي ؤن حًلب
َُه وؿبت الٙلماث اإلادؿىؾت ،زم ًخضعج ألامغ
في اإلاؿخىي اإلاخىؾـ لتزًض وؿبت الٙلماث
اإلاجغصة التي ًمً٘ َهم مهىاها بؿهىلت ،ختى
بطا اهخهى ألامغ بلى ٖخب اإلاؿخىي اإلاخٓضم حاػ
ً
للمالِ بؾالّ ًضه مو الخيبه صاثما بلى ؤهه

وطلٚ

مدضص،

ووؾاثل

مثل:
الىٓل،

الُىاٖه
ّ
واإلاداٛ

 اؾخسضام الطىعة :وبساضت في اإلاهاوياإلادؿىؾت التي ال جدخاج بلى نىاء ٖبحر ُّ
لخهغَها،
20

وحؿخسضم هظه الؿغٍٓت في اإلاؿخىي اإلابخضت .
ً
ثاهيا :همارج جطبيليت للمىضىعاث واملىاكف
في املصخىي املخىشط

ً٘خب لًحر الىاؾٓحن بالهغبُت.18
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جبحن َُما ؾبٔ ؤن لٙل مؿخىي مىغىناجه
ومىاُْه الاجطالُت التي ًمً٘ ؤن ًضعؾها
الؿالب َُه ،وٍمً٘ نغع جل ٚاإلاىغىناث
واإلاىاِْ في ٖخب حهلُم الهغبُت لًحر الىاؾٓحن
بها والخضعٍب نليها بؿغّ شتى بدؿب ٗل
مؿخىي ،وَُما ًإحي هماطج مٓترخت نً ُُُٖت
طل ٚفي اإلاؿخىي اإلاخىؾـ.
مفرداث املىضىعاث الاجصاليت
ًٓترح هظا البدث جٓضًم اإلاىغىناث
الاجطالُت في اإلاؿخىي اإلاخىؾـ والخضعٍب مً
زاللها نلى بهؼ الٓىانض الىدىٍت ،مما ٌهؼػ
ْضعة الؿالب نلى الخهبحر بشٙل صحُذ ونلى
اؾخسضام مهاوي اللًت الهغبُت وْىانضها بشٙل
ال ًىُطل َُه ؤخضهما نً آلازغَُ ،مخلٚ
الؿالب بظل ٚاإلاُغصاث وؤؾلىب الخهبحر ننها
بشٙل لًىي ؾلُم ،مً زال ٛجٓضًمها في
ؾُاْها الصحُذ ،مو مغاناة الؿُاْاث اإلاخىىنت
التي ًمً٘ ؤن حؿخسضم َيها جل ٚاإلاُغصة ،ومً
زال ٛالترُٖب اللًىي اإلاىاؾب لها .وفي
ُ
الخضعٍب مً زال ٛجٓضًم
الىمىطج الخالي ًخم
مىغىم اإلاضًىت نلى اؾخسضام خغفي الىطب
(ٗي ،لـ) مو الُهل اإلاػاعم والخهبحر نً الؿبب،
والبض مً ؤلاشاعة هىا بلى ؤن الخضعٍباث الخالُت
ًجب ؤن جٙىن ْض ؾبٓذ ببهؼ الٓىانض التي
ّ
وحؿىى اؾخسضامها نلى الشٙل الىاعص.
جمهض لها
املذينت
جضعٍب ( :)1اؾخمو بلى اإلاُغصاث الخالُت وٖغع.
 -1صٗان  -2ؾىّ مغٖؼي  -3مؿدشُى -4
حامهت  -5مؿاع  -6خضًٓت نامت  -7مطىو -8

م٘خب بغٍض  -9مدؿت ْؿاع  – 10نُاصة -11
مخدِ  -12مطغٍ  -13صواع  -14حؿغ -15
شغٖت  -16ؾِىما
جضعٍب ( :)2ضل بحن الطىعة واإلاُغصة.
جضعٍب ( :)3امأل الُغاياث باألَها ٛاإلاىاؾبت
ٖما في اإلاثا.ٛ
لـ ـ ٗ /ي َ +هل مػاعم = الؿبب
َ
َ
ؤعٖب ؤشتر َي ؤسحبَ
َ
َ
ؤشاهض
ؤحهالج
ؤعؾل
َ
َ
َ
ؤعٖؼ
ؤؾخٓبل
ؤخػغ
 -1ؤطهب بلى خضًٓت الحُىاهاث ٗي ؤشاهض
الحُىاهاث.
 -2ؤطهب بلى اإلاطغٍ ٗي  .................الىٓىص.
 -3ؤطهب بلى م٘خب البرًض ل ـ  .................عؾالت.
ً
 -4ؤطهب بلى الؿِىما ٗي َُ .................لما.
 -5ؤطهب بلى اإلاؿدشُى ٗي  .................مً
اإلاغع.
 -6ؤطهب بلى الؿىّ اإلاغٖؼي ٗي
.................خاحاث البِذ.
 -7ؤطهب بلى مدؿت الٓؿاع ل ـ .................
الٓؿاع.
 -8ؤطهب بلى الحضًٓت الهامت لـ ـ  .................مو
ؤضضْاجي.
 -9ؤطهب بلى اإلاؿاع ٗي  .................ضضًٓي.
 -10ؤطهب بلى الجامهت ٗي .................
اإلاداغغاث.
جضعٍب ( :)4اؾخمو بلى الجمل الؿابٓت في
الخضعٍب ( )3وصحح بحاباج.ٚ
جضعٍب ( :)5اؾإ ٛؤضضْاءٕ ألاؾئلت الخالُت.
 -1إلااطا جظهب بلى الهُاصة؟
 -2إلااطا جظهبحن بلى م٘خب البرًض؟
 -3إلااطا جظهبىن بلى الحضًٓت الهامت؟
 -4إلااطا جظهبان بلى الؿِىما؟
 -5إلااطا جظهبن بلى الؿىّ اإلاغٖؼي؟
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جضعٍب ( :)6ازتر الشٙل الصحُذ للُهل مما
ًلي:
 اطهب بلى الحالّ ٗي (ؤخلًٔ ،دلٔ ،جدلٔ)شهغٕ.
 اطهبي بلى اإلاؿبش ٗي (ًؿبسا ،جؿبسا ،جؿبدي)َ
الؿهام.
 اطهبا بلى اإلاؿبذ لـ ـ (حؿبدىاٌ ،ؿبدىا،حؿبدا).
 اطهبىا بلى اإلاسجض ل ـ (جطلُا ،جطلىاً ،طلُا). اطهبن بلى الؿىّ ٗي (جدؿىْىا ،جدؿىًْ،جدؿىْا).
ً
ومً طل ٚؤًػا جٓضًم مىغىم اإلاؿبش
والخضعٍب مً زالله نلى ؤشٙا ٛالُهل اإلااض ي
والػماثغ اإلاخطلت به:
املطبخ
جضعٍب ( :)1اؾخمو بلى اإلاُغصاث الخالُت وٖغع.
ْ -1ضع  -2ؾؿذ  -3ببغٍٔ شاي  -4مٓالة -5
ّ
َ
ّ
ُ
ِم ْٓشغة  -6مالخت ُ -7ص ْعج  -8ج ُغمـ  -9زالؾت
 -10ؤؾؿىاهت ياػ  -11بهاعاث  -12ؤواوي -13
ؾلت مهمالث  -14ؾاخىهت (للحبىب) -15
ّ
َخاخت نلب ِٖ -16ـ ْمامت  -17مدمطت زبز
ٖهغباثُت ّ -18
ؾبار عػ
جضعٍب ( :)2امأل الُغاياث باإلاُغصاث اإلاىاؾبت
مً الخضعٍب (.)1
 -1ؾبسذ اإلالىزُت بال ـ ..................
ْ -2شغها الُاٖهت بال ـ ..................
ّ
 -3ملحىا الؿهام بال ـ ..................
ّ -4بض ٛؤبي ..................
 -5مها وهىع يؿلخا ..................
َ -6خدذ نلبت اإلاغجضًال ب ـ ..................
 -7وغها الٓمامت في ..................
 -8ؾبسً الغػ ب ـ ..................
 -9ؾ٘بذ الٓهىة في ..................
 -10زلؿذ ؾاعة الُاٖهت ب ـ ..................

 -11ؾدىذ اللىػ والُؿخٔ ب ـ ..................
 -12ؤخػغها ألاواوي مً ..................
جضعٍب ( :)3ازتر الشٙل الصحُذ للُهل الظي
بحن ْىؾحن.
َ ْ َ ْ
ُ
الًضاء.
 -1هي (ؾبش ،ؾبسذ ،ؾبسذ) ؾهام
ِ
ْ
ْ
ْ
زلؿذ) الخُاح مو
 -2هدً (زلؿىا ،زلؿ ًَ،
ّ
الحلُب بالخالؽ.
َ
َ
َ -3
ْ
(ؾ٘ب َذ ،ؾ٘ ْب ِذ ،ؾ٘ ْب ُذ) الؿهام مً
ؤهذ
الٓضع.
ِ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
 -4ؤها (وغهىا ،وغهذ ،وغه ِذ) ألاواوي في
الضعج.
ّْ
ّ
ّ ََ
ُ
 -5هما (ْشغجاْ ،شغواْ ،شغث) البرجٓالت
باإلآشغة.
ِ
َ
َ
ْ
َ
ُ
 -6هم (ؾ٘بن ،ؾ٘بىا ،ؾ٘با) الشاي مً ببغٍٔ
الشاي.
ُ
َ
ُ
ْ
 -7ؤهخما (وغهخما ،وغها ،وغهىا) الؿلؿت في
ضًحر.
ؾؿذ
ٍ
ٍ
ّ ُ َّ ّ
ّ
ً
ُ
ُ
َ
 -8ؤهخم (ملحخما ،ملحتن ،ملحخم) الؿهام ٖثحرا.
َخدىاَ ،
(َخدىاْ ،
ُ
َخ َدا) نلبت ؾمٚ
 -9هما
الؿلمىن.
ُ
ُ
َّ
َّ -10
ْ
وغهخما) البهاعاث
ؤهتن (وغهتن ،وغهخم،
للضحاج.
َ
ُ
خم ْ
طذّ ،
(خمطخماّ ،
ؤهذ ّ
طذ) الخبز
خم ِ
ِ -11
باإلادمطت ال٘هغباثُت.
ْ
َ
َ
ْ
(وغو ،وغهذ ،وغه ِذ) الٓمامت في
 -12هى
ؾلت اإلاهمالث.
ُ
َ
َّ
َّ -13
هً (ؾدً ،ؾدىىا ،ؾدً) الجىػ
بالؿاخىهت.
ِ
جضعٍب ( :)4اؾخمو وازتر ؤلاحابت الصحُدت مما
ًلي.
ْ
هل َطهبذ عوغت بلى الؿى ِّ
هل ْ
طهب ُذ عوغت بلى الؿى ِّ
ْ
ؾبسذ لىا ًا ؤمي؟ ماطا ؾبس ُذ لىا ًا
 ماطاِ
ؤمي؟
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ُ
الؿهام ًا ؤوالص؟
يؿلخم الُاٖهت ْبل
 هلِ
ُ
يؿلخما الُاٖهت ْبل الؿهام ًا
هل
ؤوالص؟
 هدً ؾاَغها بلى مضًىت خمظ في الهُضهدً ؾاَغوا بلى مضًىت خمظ في
الهُض
ّ
نَ
 هم هكُىا الصحى بهض الؿهامهم هكُا الصحىن بهض الؿهام
ُ
 هل شغبت َّن الٓهىة ًا بىاثهل ُ
شغبخم الٓهىة ًا بىاث
ُ
ْ
َ
َ
الؿهام
ؾ٘بذ
الؿهام ألخي ؤها
ؾ٘بذ
 ؤهاألخي
ّ
 ؤمل ومىاع ْشغوا البؿاؾاّ
ؤمل ومىاع ْشغجا البؿاؾا
مفرداث املىاكف الاجصاليت
ّ
جٓضم َُما ؾبٔ ؤن لٙل مؿخىي صعاس ي
مجمىنت مً اإلاىاِْ التي ًجب ؤن ًخهلمها
الؿالب َُه وٍخضعب نليها ،لُخمً٘ مً
اؾخسضام اللًت الهغبُت في مسخلِ مىاِْ
الحُاة الُىمُت ،وٍمً٘ جٓضًم جل ٚاإلاىاِْ
والخضعٍب نليها بؿغّ مخىىنتٖ ،ما ًمً٘ مً
زاللها الخهغٍِ ب٘ثحر مً الجىاهب الثٓاَُت في
الحُاة الهغبُتَ ،هي حه٘ـ ؾبُهت خُاة
ؤلاوؿان بمسخلِ حىاهبهاٖ ،هاصاجه وؤَٙاعه
وُْمه وؾغّ حهبحره وصًىه وَىىهه .وَُما ًلي
هماطج جىضح ُُُٖت جٓضًم اإلاىاِْ في اإلاؿخىي
اإلاخىؾـ.
ًخم في الىمىطج الخالي جٓضًم مىِْ الخهبحر نً
ؤلاخؿاؽ ،والخضعٍب مً زالله نلى َهل ألامغ
وجٓضًم الاْتراح:
الخعبير عن إلاخصاس
جضعٍب ( :)1ضل بحن الهمىصًً( .ضىع)
ً
هم ْلُال
 -1ؤخـ بالجىم
احلـ مو ناثلخٚ
 -2ؤخـ بالخهب

اشغب الهطحر
ازغج مو ؤضضْاثٚ
ً
اصعؽ حُضا
ً
زظ ْؿؿا مً

 -3ؤخـ بالىهاؽ
 -4ؤخـ بالىخضة
 -5ؤخـ باإلالل
 -6ؤخـ بالهؿش
الغاخت
 -7ؤها زاثِ مً البرّ والغنض
جىاو ٛالؿهام
ؤيلٔ الىىاَظ
 -8ؤها ْلٔ مً الامخدان
والؿخاثغ
جضعٍب ( :)2اؾخمو بلى الخضعٍب ( )1وصحح
بحاباج.ٚ
جضعٍب ( :)3جضعب مو ؤضضْاث ٚنلى الخهبحر نً
ؤلاخؿاؽ ،وْضم الاْتراخاث اإلاىاؾبت.
جضعٍب ( :)4اؾخمو بلى اإلاداصزاث الخالُت وامأل
الُغاياث بالٙلماث اإلاىاؾبت.
 -1ماهغ :إلااطا ججلؿحن وخضٕ هىا ًاؾماح؟
ؾماح :ممممممم
ماهغ :زحر ،ما ألامغ؟
ؾماح :ؤشهغ باإلالل ،وال ؤنغٍ ماطا ؤَهل!
ً
ماهغ :بطا ،هُا احلس ي مهىا ًا ؾماح هدً
ً
ً
وشاهض بغهامجا ممخها في الخلُاػ.
ً
ً
ؾماح :خؿىاَ٘ ،غة حُضة ؾأحي خاال.
 -2صزل هُثم بلى البِذ.
هُثم :الؿالم نلُ٘م ًا ؤمي ،ماطا ؾبسذ لىا
الُىم؟ ؤشهغ بجىم شضًض!
ألام :لألؾِ ما ؾبسذ الُىم ًا هُثم ،اَخذ
البراص ،وٗل ؤي ش يء.
ً
هُثم :ممممممم ،ولً٘ ؤها حاجو حضا ًا ؤمي!
ً
ألام :خؿىا ؾإْلي ل ٚالبؿاؾا مو البُؼ.
ً
ً
هُثم :خٓا! ش٘غا ًا ؤمي.
 -3مها جبٙي.
ؤمل :زحر ،إلااطا جب٘حن ًا مها؟
مها :ؤشهغ بالىخضة ،ؾاَغث ؤزتي!
ؤمل :لألؾِ هظا مدؼن!
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ً
ً
مها :وهم مدؼن حضا ؤها ؤخبها ٖثحرا!
ً
خؿىا ًا مها! ّ
هُا احلس ي مو ناثلخ ،ٚؤو
ؤمل:
ازغجي مهىا.
مها :ؤعٍض ؤن ؤزغج مه٘م.
ؤمل :بٙل ؾغوع ًا مها ؾإجطل بإضضْاثىا.
جضعٍب ( :)4اؾخمو بلى اإلاداصزاث مغة زاهُت
وصحح بحاباج.ٚ
جضعٍب ( :)5امأل الجضوٖ ٛما في اإلاثا.ٛ
اإلاطضع
الُهل
الجىم  /حىم حهب
حام
الىهـ  /وهـ
اإلالل  /ملل
نؿش زاٍ
الٓلٔ ْ /لٔ
خؼن الخغوج /زغوج
جضعٍب ( :)6ضل بحن الُهل اإلااض ي وألامغ.
ؤزظ هام زغج جىاو ٛحلـ شغب
صعؽ ؤيلٔ َخذ اَخذ هم اشغب
احلـ جىاو ٛازغج اصعؽ
ؤيلٔ
زظ
ِ
ِ
ً
ومً طل ٚؤًػا مىِْ الخهبحر نً
الحؼن ؤو الُغح ،والخضعٍب مً زال ٛطل ٚنلى
الطُت واإلاىضىٍ:
الخعبير عن الحزن والفرح
جضعٍب ( :)1ضل بحن الهباعة وما ًىاؾبها.
 -1ؤشهغ بؿهاصة يامغة ،لٓض جسغحذ مً
ل٘ىىا بظلىا حهضها لىىجح
الجامهت
ً -2اإلاني ؤن ؤهٓل ل ٚزبر وَاة حضٕ
مؿُ٘ىت لٓض ماجذ ؤزتها بمغع
الؿغؾان
ٌ -3ؿهضوي ؤن ؤصنىٖم بلى خُلت ػَافي
ً
ؾمهذ ه٘خت مطح٘ت حضا
ً
ٖثحرا؟
جطحٚ
إلااطا
-4
مباعٕ نلُ ،ٚؾىدػغ بالخإُٖض

 -5ابدؿمىا ؤعٍض ؤن ؤلخٓـ ل٘م ضىعة!
الحمض هلل نلى ؾالمتها
ً
ٌ
مغجاح حضا بهض شُاء ؤمي مً اإلاغع
 -6ؤها
هُا ،الخٓـ هدً حاهؼون
ً
 -7إلااطا جبٙي مغٍم ٖثحرا في هظه ألاًام؟
عخمه هللا ،بها هلل وبها بلُه عاحهىن
ً -8اؾُني ؤن ؤزبرٖم ؤه٘م عؾبخم في الامخدان
ً
ً
مباعٕ ،ؤجمنى ل ٚخكا ؾهضا في
الهمل
جضعٍب ( :)2اؾخمو بلى الخضعٍب ( )1وصحح
بحاباج.ٚ
جضعٍب ( :)3جضعب نلى ما ؾبٔ مو ؤضضْاثٚ
واهدبه بلى جىًُم الجمل.
جضعٍب ( :)4اؾخمو بلى اإلاداصزخحن الٓطحرجحن
وامأل الُغاياث بالٙلماث الصحُدت.
(ؤ) خاػم :ؤمي ؤمي!
ألام :زحر ما ألامغ ًا خاػم؟
ٌ ً
خاػم :نىضي ٌ
زبر مُغح حضا!
ً
ألام :شىْخني ٖثحرا هُا ْل ما هى الخبر اإلاُغح؟
خاػم :جسغحذ مً الجامهت بامخُاػ ،وهىإ
خُل ج٘غٍم لىا بهض ؤؾبىم!
ألام :مباعٕ ًا خبُبي ،هظا ؤحمل زبر في خُاحي.
خاػم :الحمض هلل ًا ؤمي ،هظا بُػل حهضٕ
وؾهغٕ نلى عاختي.
ً
(ب) نامغ :ؤها مخهب حضا الُىم!
عاثضٌ :
زحر ،ما بً ٚا نامغ؟
ً
نامغ :ابني ًبٙي ٖثحرا ،وما همذ ٗل اللُل!
ٌ
مًظ!
عاثض :عبما هى حاجو ،ؤو لضًه
نامغ :ال ؤقًَ ،هلىا له ٗل ش يء لِؿ٘ذ،
لهبىا مهه ،وؤٗل ،وشغب ،ول٘ىه ًغٍض ؤن ًلهب
وٍطحٗ ٚل الىْذ ،ونىضما ال هلهب مهه
ًبٙي.
عاثض :هههههه ؤناه٘م هللا.
(ج) ًغن الهاجِ
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وؾُم :ؤلى.
ً
ألاب :مغخبا وؾُم ،هُا حهؼ هُؿ ٚبؿغنت
ؾإضؿدب ٚمعي.
وؾُمٌ :
زحر ًا ؤبي ،ؤًً ؾىظهب؟
ألابً :اؾُني ؤن ؤزبرٕ ؤن ضضًٓي ماث الُىم
ً
ضباخاً ،جب ؤن هسغج في الجىاػة.
وؾُم :خؿبىا هللا ووهم الىُٖل ،عخمه هللا.
ً
ؾإحهؼ هُس ي خاال ًا ؤبي.
ً
ألاب :خؿىاً ،جب ؤن هٙىن في الهؼاء في ؤؾغم
وْذ ممً٘ لىسغج في الجىاػة.
وؾُم :ؾإحهؼ بؿغنت ،وؤهخكغٕ ؤمام البِذ.
جضعٍب ( :)5اؾخمو بلى اإلاداصزاث مغة زاهُت
وصحح بحاباج.ٚ
جضعٍب ( :)6اٖخب مداصزخحن مو ضضًٓٚ
(مىِْ مُغح /مىِْ مدؼن).
جضعٍب ( :)7ضل بحن الطُت واإلاىضىٍ.
ً
ؾهاصة ه٘خت زبر
خكا
ً
مطح٘ت يامغة ؾهُضا مُغح
الخاجمت
بن مُغصاث اإلاىغىناث الثٓاَُت واإلاىاِْ
الاجطالُت مً ؤهم الجىاهب الالػمت لخم٘حن
ْضعة اإلاخهلمحن نلى اؾخسضام اللًت الهغبُت في
مسخلِ اإلاجاالث واإلاىاِْ الُىمُت التي
جىاحههم مو هاؾٓي الهغبُت ،ولظا َةهه مً
الػغوعي جٓضًمها بهىاًت في ٖخب حهلُم الهغبُت
لًحر الىاؾٓحن بها ومغاناة ؤؾـ ازخُاعها
لخدؿحن ؤصاء اإلاخهلم وػٍاصة صاَهُخه.
وٍيبغي الخإُٖض هىا نلى ؤن لٙل بغهامج
ً
ؤو صوعة ؤو ٖخاب وهدى طل ٚؤهضاَا وخاحاث
ًجب مغاناتها في ازخُاع اإلاىغىناث واإلاىاِْ
التي جدىاؾب مو ٗل منهاٖ ،ما ؤهه ًيبغي الخضعج
في جٓضًم اإلاُغصاث الخاضت بٙل مىغىم ؤو

مىِْ بما ًخىأَ مههَ ،ال ًمً٘ جٓضًم ؤًت
مُغصة مً مُغصاث اإلاىغىم بضون مغاناة
اإلاؿخىي الضعاس ي الظي جٓضم َُه ،ألن مُغصاث
اإلاىغىم الىاخض جٙىن ٖثحرة ومخىىنت وٍيبغي
اإلاُاغلت َُما بُنها وجٓضًم ألاهم وألاوؿب
للمؿخىي.
ومً اإلاهم مغاناة الجاهب الثٓافي في
جٓضًم اإلاىاِْ اللًىٍت ،بط ًيبغي ؤن ٌه٘ـ
اإلاىِْ اللًىي زٓاَت هاؾٓي اللًت بهاصاتهم
ومهخٓضاتهم وبشاعاتهم وعصوص ؤَهالهم وهدى
طل ،ٚمما ٌؿهل نملُت الخىاضل مو هاؾٓي
اللًت ،وٍضعؤ ؤي ؾىء َهم ْض ًدطل هدُجت
الازخالٍ الثٓافي بحن الشهىب.
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من النظرية إلى التطبيق ،ص.645 -637

8

انظر :طعيمة ،رشدي ،دليل عمل في إعداد

9

انظر :طعيمة ،رشدي ،دليل عمل في إعداد

المواد التعميمية لبرامج تعميم العربية ،ص.666
المواد التعميمية لبرامج تعميم العربية ،ص.667

 10انظرAlosh, Mahd. Using Arabic A :
Guide to Contemporary Usage,
University press, 2005). (Cambridge:
p53.
11

11

انظر :اإلطار المرجعي األوربي العام لمغات،

ص.58

2

انظر :اإلطار المرجعي األوربي العام لمغات،

ص .66-59

ريتشاردز ،جاك .تطوير مناهج تعميم المغة،

ص.6

12

انظر :الخولي ،محمد عمي ،أساليب تدريس

المغة العربية ،ص.91 ،89

13

انظر :حاج حسن ،محمد .الموجه في تعميم

المغة العربية لغير الناطقين بها – تدريس
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المفردات ،العدد( ،6 :المممكة العربية السعودية:
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،

إندونيسيا :معهد العموم اإلسالمية والعربية،
6419هـ 6988 -م) .ص.45 ،44

14

حسن ،محمد حاج ،الموجه في تعميم المغة

العربية لغير الناطقين بها ،ص.45

15
16

انظر :المرجع نفسه ،ص.46
انظر :المرجع نفسه ،ص.47

17

انظر :حسن ،محمد حاج ،الموجه في تعميم

18

طعيمة ،رشدي ،دليل عمل في إعداد المواد

19

انظر :عبد اهلل ،عمر الصديق .وقائع ندوات

المغة العربية لغير الناطقين بها ،ص.48
التعميمية لبرامج تعميم العربية ،ص.684

تعميم المغة العربية لغير الناطقين بها ،ج،6

(مكتب التربية العربي لدول الخميج6985 ،م).

ص.666،663

20

انظر :سكر ،شادي مجاي .طرق تنمية

المفردات في سمسمة تعميمية لتعميم المغة العربية

لمناطقين بغيرها6166( ،م) .االسترجاع 68
كانون األول 6166م من

http://www.voiceofarabic.net
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