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العربية:
ُمقدمة عالمية المُّغة
ّ
السيد رئيس المؤتمر
السيدات والسادة

ِ
َّ
فيي تحتؿ ،بتطبيؽ معايير
ٌّ
غني عف البياف أف لمغة العر ّبية مكانةً مرموقةً عالمياًَ ،
َّ
َّ
اإلسبانية،
الصينية ،و
السادس عمى مستوى العالـ بعد اإلنكميزيَّة ،و
المركز
عالمية المغة،
َ
َ

َّ
َّ
الرابعة مف بيف عشر لُغات ىي األكثر انتشا اًر في العالـ
الروسية ،و
و
األلمانية ،وتأتي في المرتبة َّ
َّ
الصادر عف االستخبارات
وذلؾ في اإلحصائيات
العالمية الواردة في كتاب (حقائؽ العالـ) َّ

وصؿ عددىـ إلى أربعمائة وخمسيف
األمريكية إ ْذ بمغت نسبة عدد متحدثييا عالمياً  %6,6و َ
1
مميوناً.
فضالً عمى َّأنيا المغة الثَّانية بالنسبة إلى ما يقارب المميار والنصؼ مسمـ حوؿ العالـ،

فقط أشار أحد الباحثيف إلى زيادة عدد التالميذ الذيف يتعمموف العر ّبية خارج الدوؿ العر ّبية
وخاصة في بعض الدوؿ اإلسالميَّة ،منيا ماليزيا ،وأندونيسيا ،وتركيا ،ودوؿ آسيا الوسطى ،عدد
أف مميوف تم ٍ
ٍ
أف بعض المثقفيف العرب ال يتصور َّ
كبير مف الدوؿ اإلفريقيَّة ،إلى درجة َّ
وطالب
ميذ
2

يتعمموف العر ّبية في مدارس بالدىـ خارج الدوؿ العر ّبية.
ٍ
مسؤوليات كبيرٍة عمى عاتؽ ُمعممي العر ّبية لغير الناطقيف بيا ،وعمى
فرض
األمر الذي َي ُ
حيث انتقؿ تعميـ المغة مف
الحالي،
ُ
واضعي مناىجيا ،وبخاصة في عصر التَّقدـ التكنولوجي َ

الرئيسيَّة ُمحادثةً ،واستماعاً،
المتعمميف الميارات المغويَّة َّ
التمقيف ،والتحفيظ ،والتسميع ،إلى إكساب ُ
وقراءةً ،وكتابةً ،فالتعميـ في العصر الحالي ينظر إلى المغة عمى َّأنيا عادة وفؽ ُمعطيات
3
المدرسة السموكية.
ِ
المفردات واأللفاظ؛ فَجعميا الفيروز آبادي نصؼ
واذا كانت المبنة األولى في َّأية لُغة ىي ُ
ٍ
أف الثَّراء المغوي ال يدؿ عمى ثر ٍ
العمـ 4،فضالً عمى َّ
صوبة في
ثقافي فحسب واَّنما يدؿ عمى ُخ
اء
ٍّ
ّ َ
التفكيرَّ 5،
فإف مف أبرز المشاكؿ التي تواجو واضعي مناىج تعميـ العر ّبية لمناطقيف بغيرىا ىي
ِ
ِ
تعكس العالقات
المختمفة ،والتي
ُ
المبتدئ وفؽ المواقؼ الحياتية ُ
لممستوى ُ
المالئمة ُ
اختيار األلفاظ ُ
ِ
َّ
المتعمميف
المتعددة ،وكيفية إيصاؿ دالالتيا إلى ُ
اإلنسانية في مجتمع العر ّبية ،وأنماط ثقافتو ُ
المختمفة.
المعينة ُ
بالوسائؿ ُ

المفردات إشكاليات كثيرة ،فيي ،واف كاف تعمميا جزءاً ميماً مف تعمـ َّأية
ولكف الختيار ُ
أف سويَّة تعمَّميا وطريقتو ليس بدرجة و ٍ
لغة ،ولكننا نالحظُ َّ
احدة؛ فالكممات الحسيَّة التي يمكف
تمثيميا بصورة أسيؿ بكثير مف التي ال يمكف تمثيميا بصورة 6،وكذلؾ َّ
فإف كثي اًر مف الكممات

الشكمية في المغة كاألسماء الموصولة وأسماء اإلشارة ،والضمائر وأحرؼ العطؼ ،ال يمكف
ناىيؾ عف األفعاؿ التي َي َّ
الجر التي
تعمميا إالَّ مف خالؿ السياؽ،
َ
تغير معناىا بحسب حروؼ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في وسائل تعزيز الرصيد المغوي في مرحمة المبتدئ لتعميم العربية لمناطقين بغيرىا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ٍ
وحدات ُمنعزلة في المغة بؿ
تتعدى بيا فمثال :أتى بو ،ليست بمعنى أتى عميو ،فالكممات ليست

حيث داللتيا بالسياؽ المغوي.
ىي محكومة مف ُ
ُمشكمة البحث:
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َّ
ومف ىنا َّ
األساسية التي ُيعالجيا
المشكمةَ
فإف ُ
َّ
المفظية لدى ُمتعممي العر ّبية مف الناطقيف
تنمية الثَّروة

البحث تتمثَّ ُؿ بمناقشة بعض وسائؿ
ىذا
ُ
الم ِعينة منيا والمغويَّة ،فمُ ِحظَ َّ
أف
بغيرىاُ ،
العممي في اختيار المواقؼ التي
األساس
َّ
َ

عدداً كبي اًر مف ِ
تفتقد
كتب تعميـ العر ّبية لمناطقيف بغيرىا ُ
كاف
المفردات التي يتعمميا الدارسوف في تمؾ الكتب ،فَ َ
تدوُر حوليا الدروس  ...وفي اختيار ُ
ِ
ٍ
المقاـ األوؿ عمى خبرة المؤلفيف
يعتمد في
ائي
المفردات مستنداً إلى
أساس عشو ٍّ
ُ
اختيار ُ
8
َّ
الش َّ
خصية ،والى قدرتيـ عمى فيـ تمؾ المواقؼ ،وميارات التعامؿ فييا.
َّ
المتعمميف ،وأعمارىـ ،واليدؼ الذي يتعمموف العر ّبية مف
عمى أال نغفؿ دور جنسيات ُ
ِ
ِ
األـ في تعميميـ العر ّبية؟
َ
المشترؾ مع لغاتيـ ّ
توظيؼ الرصيد المغوي العربي ُ
أجمو ،فيؿ نستطيعُ
المعمـ
ولما كاف مف غير الممكف ْ
نبي مناىج تُراعي كؿ ذلؾ فإف كثي اًر مف األمور ينبغي عمى ُ
أف َ
َّ
التعممية.
إدراكو ومراعاتو في أثناء العممَّية

ولذلؾ َّ
البحث الحالي اإلجابةَ عنو :ما ىي الوسائؿ
األساسي الذي َسيحاو ُؿ
اؿ
َّ
فإف السؤ َ
ُ
الم َّ
حددة
الم َ
المفردات المغويَّة العر ّبيةُ ،
عينة والمغويَّة التي يمكف استثمارىا في تعزيز فيـ داللة ُ
ُ
بتمبية حاجات ُمتعممي العر ّبية في التواصؿ مع المواقؼ االجتماعية؟
في المعوقات:

ٍ
َّ
ىائمة مما ُيكسبيا ثروةً َّ
َّ
استبدالية كبيرة،
لغويةً ضخمة ،وقدرة
اشتقاقي ٍة
تتمي َُّز العر ّبيةُ بقد ٍرة
مما يفرض عمى مستخدـ المغة العربية خيار ٍ
ات كثي ٍرة لمتعبير ،ترتبط بمستوى الفصاحة مف جية،
ّ

وبالبيئة المغويَّة داخؿ المجتمع العربي مف جية أخرى ،إ ْذ َّ
اختالؼ البيئات االجتماعية المغويَّة
إف
َ
ّ
ينعكس اختالفاً في استخداـ ُمفردات المغة ،ليس عمى ُمستوى الميجات
داخؿ المجتمع العربي
ُ

المنشودة لمتعمـ ،فمثالً:
المحكية فقط ،بؿ حتى في مجاؿ استخداـ المغة الفصيحة ،وىي المغة َ
الب ِ
حيث القيمة ،كاألوزاف ،والعمالت ،فقيمة
مداف العر ّبية مف ُ
ُ
تختمؼ داللةُ كثير مف الكممات بيف ُ

اللاير ليست واحدة في كؿ البمداف العر ّبية التي تستخدـ ىذه العممة ،وكذلؾ األلفاظ الدالة عمى
األوزاف ليست واحدة ...

فإنا كاف مستخدـ المغة ىو ُمتعمـ المغة العر ّبية مف غير الناطقيف بيا فكيؼ ستتعامؿ المناىج
أف التَّجربةَ َّ
المفردات؟ فضال عمى َّ
الشخصيَّة في ميداف تدريس
التي ستعممو العر ّبية مع داللة تمؾ ُ
ِ
العر ّبية لمناطقيف بغيرىا تدؿ عمى َّ
المتعمميف وغاياتِيـ ليست واحدةً ،حتى في
أف حاجات ُ
المعمـ نفسو ،وكثير منيـ كاف يطمب تعمـ المَّيجة
المتمقية لممنياج،
َ
وعند ُ
المجموعة الواحدة ُ
المحكية ،وبخاصةً َم ْف كاف منيـ في سف الشباب تأثَّ اًر بكممات األغاني الرائجة ،ومف المعروؼ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في وسائل تعزيز الرصيد المغوي في مرحمة المبتدئ لتعميم العربية لمناطقين بغيرىا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

المفردات ،ومنيـ مف كاف يريد تعمـ
االختالؼ الكبير بيف تمؾ الميجات عمى مستوى األلفاظ و ُ

العر ّبية مف أجؿ فيـ القرآف ،أي تعمـ العر ّبية في أعمى مستويات فصاحتيا ،ومنيـ مف أراد تعمميا
مف أجؿ التواصؿ في المجتمع وبخاصة األجنبية /األجنبي المتزوجة /المتزوج مف عربي /عر َّبية.
السابقة بخيط ولو
فيؿ نضع منياجاً لكؿ ىدؼ منشود؟ أـ نضع منياجاً واحداً يربط كؿ الحاجات َّ

المعمـ.
كاف دقيقاً؟ ونترؾ بعض الوسائؿ والنشطات عمى عاتؽ ُ

المعتمدة في تعميـ العر ّبية لمناطقيف بغيرىا يؤ ّكد عمى
ثـ إذا كانت
معظـ تمؾ المناىج ُ
ُ
المختارة في
المراد تعمميا بما ُيحقؽ التواصؿ في المواقؼ الحياتية االجتماعية ُ
وظيفية المغة ُ
9
المفردات
المناىج ،مما فرض عمييا اعتماد مبدأ الشيوع في االستخداـ والسالسة في اختيار ُ

أف
تـ تحديد نسبة الشيوع؟ ووكيؼ َّ
واأللفاظ ،فكيؼ َّ
تـ تقييـ مدى سالستيا؟ وىؿ مف الضروري ْ
تكوف المفردةُ َّ
ٍ
المتعمـ نطقيا ؟
تكويف َم
ذات
ٍّ
الشائعةُ َ
قطعي ُيسيؿ عمى ُ
َ ُ
في اإلجابات:

البحث عف ىدفو ،ال بؿ ُيشكؿ ٌّ
ال َّ
السابقة كميا تُ ِ
شؾ َّ
كؿ
خرُج
أف اإلجابة عمى التساؤالت َّ
َ
منيا مشكمةَ بحث مستقمة ،فمف ناحية االختالؼ بيف الميجات العر ّبية في المفردات فمف الم َّ
ؤكِد
ُ
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
َّ
المستوى الفصيح ُيمغي كثي اًر مف االختالفات ،رغـ َبقاء بعضيا ،وال سيما في مجاؿ
أف اعتماد ُ

المفردات ،ولذلؾ قاـ د .طعيمة بإجراء استبياف وجيو إلى طمبة الجامعات المصرَّية مف
اختالؼ ُ
ٍ
ِ
ٍ
المفردات العر ّبية األكثر
المختمفة في ُمحاولة منو إلى وضع قائمة مف ألؼ كممة ب ُ
البالد العر ّبية ُ
شيوعاً في البالد العر ّبية ،مف خالؿ اتفاؽ أغمبية الطالب ( %77وأكثر) عمى اختيارىا مف بيف
 1372كممة.
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ورغـ َّ
ي جداً ،ولكف اليوـ في ظؿ التَّقدِـ
وضرور ٌّ
أف االستبياف الذي قاـ بو د .طعمية ٌّ
ميـ َ

العممي اليائؿ في تخصصات العموـ واستخداـ الحاسوب وتطبيقاتو ،لـ يعد قياس درجة الشيوع

يتـ بِطري ِ
ؽ االستبياف ،بؿ صار لدينا عمـ جديد يمكف استثماره في المغة العر ّبية ،وفي مجاؿ تعميـ
المغة العر ّبية لمناطقيف بغيرىا؛ وىو عمـ الذخائر المغويَّة الذي أسسو العالـ اإلنكميزي (ليتش) في
النصؼ الثاني مف القرف العشريف 11 ،وىو عمـ ((ييتـ بدراسة المغة عمى أساس مف أمثمة لُ ٍ
غوية
واقعي ٍ
َّة تُستَ َمد مف واقع الحياة الطبيعيَّة لمجماعة المغويَّة
َّ
الطبيعية وترميزىا لخدمة البحوث المغويَّة ،وبإجراء
األساسي بتييئة المغة
ويتحدد موضوعو
ّ
))

12

ونشأ في ظؿ عمـ المغة الحاسوبي

الدراسات المغويَّة وتطوير التطبيقات المغويَّة عمى الذخائر بعد تييئتيا وترميزىا.

13

وثيؽ بيف عمـ الذخائر المغويَّة وتعميـ المغات األجنبية ،يقوؿ :كينيدي (:)1992
َّ
وثمةَ ارتباطٌ ٌ
َّ
(( َّ
األجنبية كاف تمؾ اإلحصاءات
المستخدمة في تعميـ المغات
المفردات ُ
إف المصدر الرئيس لقوائـ ُ

تمت عمى الذخائر المغويَّة في المغات موضع الدراسة ،وكاف لتمؾ القوائـ فائدة كبرى في
التي َّ
َّ
األجنبية)).
توجيو عممية تعميـ المغات

14

ولذلؾ َّ
تتـ بواسطة عمـ
فإف
وـ َّ
َ
تحديد نسبة الشيوع الي َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في وسائل تعزيز الرصيد المغوي في مرحمة المبتدئ لتعميم العربية لمناطقين بغيرىا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الذخائر المغويَّة فالنصوص المغويَّة ىي المصدر الرئيس في تقديـ الوصؼ الكمي لتوزيع

المفردات والتعبيرات داخؿ المغة؛ يقوؿ ليتشَّ (( :
غوي ىو وصؼ
إف
َ
اليدؼ مف البحث الم ّ
ُ
غوي وليس وصؼ القدرة المغويَّة؛ ألف ُمتابعة الطبيعة المغويَّة ومراقبتيا وسط بيئة
االستخداـ الم ّ

االستخداـ ىي التي تؤدي إلى ظيور النظرية المغويَّة وليس العكس)) 15.ومف ىنا تُ َعد الذخائر
ميمةً لألمثمة في عممية تعميـ المغةَّ ،
ألنيا تُقد ُـ لمدارسيف المبتدئيف جمال
صادر َّ
المغويَّة َم َ
المستنبطة مف النصوص التحريرية الحية.
ومفردات مف المغة الحية المنطوقةُ ،
ُ
 -في أىم الطرائق والوسائل:

16

المختصوف في عصر تقانة المعمومات إلى التطور الكبير في طرائؽ تعميـ المغة
ُيشير ُ
لغير الناطقيف بيا ،مف جية استثمار تمؾ التقانة والتي لـ تعد وسائؿ ُيستعاف بيا ،بؿ غدت
ٌّ
َّ
َّ
َّ
التعميـ
يحتؿ
التعممية 17،وىي طرائؽ متنوعة وكثيرة
التعميمية
العممية
قمب
ُ
الحاسوب و ُ
فثمةَ خمسة أنماط تعميميَّة الستخداـ
اإللكتروني ،والسمعي البصري مكانةً كبيرةً فيياَّ ،
18
الحاسوب.

المختصيف ُيشيروف إلى دور
واذا بقينا في مجاؿ تنمية الذخيرة المغويَّة فإننا نجد ُ
النشاطات المغويَّة في تعزيز فيـ تمؾ الذخيرة وتثبيتيا في الذىف ،مف مثؿ :التخاطب والحوار،
حي،
وممارسة المغة كتابة وقراءة في سياؽ لغوي ٍّ

19

كما أشاروا إلى وسائؿ إجر َّ
ائية لتنميتيا مف

المتشابية في أصواتيا،
المتضادة ،ولعبة الكممات ذات المقاطع ُ
المترادفة ،و ُ
مثؿ :لعبة الكممات ُ
المنتيية بقافية واحدة ،والتي يوجد بينيا
ولعبة الكممات التي تبدأ بحرؼ واحد ،ولعبة الكممات ُ

المتحدة في الموضوع 20،أو مؿء الفرغ ،أو األسئمة الذاتية الحوارية
حرؼ واحد ،أو ُ
ولكننا سنقتصر الحديث في بحثنا الحالي عف ثالث وسائؿ ىي:

21

...

 -2استخدام الصورة:

ال َّ
شؾ َّ
المستوى
أف ((
الغرض َّ
الر َّ
َ
ئيسي مف استخداـ أساليب التصوير ىو الترقية وازدياد ُ
المناسب لقوة التفكير وتحميؿ المعمومات لدى المستخدميف)) 22.ومف الجدير ذكره في ىذا المقاـ
ُ

المختصيف يروف ((في تقنيات التعميـ َّ
أف صورة واحدة أفضؿ مف ألؼ كممة لذلؾ ابتكر ُعمماء
أف ُ
23
َّ
كترونية طريقة وصؼ تصويريَّة .)) ...
الحاسبات اإلل
ومف ىنا يرى (د .نجار) َّ
أف عممية التعمـ باستخداـ الحاسوب تتـ بالشكؿ األنسب في حاؿ

المعالجة باستخداـ قناتيف وليس قناة واحدة 24؛ فوجد نتائج المتعمميف في التمييز بيف أسماء
َّ
تمت ُ
الحيوانات عندما قدمت ليـ األسماء مع الصوت والصورة (قناتاف :لفظية وغير لفظية) كانت

أفضؿ مف المرة التي استقبموا فييا المعمومات نفسيا مف خالؿ الصوت واألسماء المطبوعة
ِ
المعمومات عبر الكتابة فقط (قناة لفظية).25
(قناتاف لغويتاف) ولـ يحدد كيؼ تمقى المتعمموف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤتمر المغة العربية في التعميم العالي والجامعي  52-52تشرين الثاني 5029

5

في وسائل تعزيز الرصيد المغوي في مرحمة المبتدئ لتعميم العربية لمناطقين بغيرىا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ومف ىنا َّ
فإف ))استخداـ مجموعة مف الوسائؿ في الموقؼ التعميمي التعممي وتوظيفيا بشكؿ

ُمتكامؿ يعمؿ عمى توفير تعمّـ أعمؽ وأكبر أث اًر ويبقى زمناً أطوؿ وأثبتت التجارب َّأنو كمما
26
اشتركت حواس أكثر في عممية التعميـ والتعمـ كاف المردود مف المعرفة والخبرة أكبر)).
والحظ بالس وتشاف وماير ولتترَّ :أنو عندما تعمَّـ الطالب قراءة نص بالمغة األ َّ
لمانية عمى
أساس الصورة وعمى أساس التعميؽ التفسيري كاف أفضؿ مف تعممييـ بكتابة النص فحسب؛

المفردات.
وعمى أساس ىذا االختبار حصؿ الطالب عمى قدرة إلنتاج ُ
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وكاف لنا شرؼ وضع برنامج حاسوبي عمى قرصيف ليزريَّف لتعميـ الصوتيات العر ّبية وتعمميا
ضـ ما يزيد عمى تسعمائة كممة ذات داللة حسية ،فجاء بمنزلة معجـ صوتي مرئي لتمؾ األلفاظ،
َّ

اع مبدأ الشيوع في االستخداـ المغوي ،بؿ كاف ((المعيار األوحد في اختيار المادة
ولكنو لـ ُير ِ
المغويَّة لِيذا البرنامج ىو إمكانية تَمثيميا بالصورة أو الرسـ حاسوبياًَّ ،
ألف اليدؼ األساسي ىو
لممفردات ،ومف ثـ تعرؼ َمعناىا ،في
نطؽ الصوت الم ّ
بي ُ
بي داخؿ النسيج الصوتي العر ّ
غوي العر ّ
ٍ ِ
ِ
المراد
المستوى الم ّ
بي ُ
لممتعمميف ،وبخاصة إذا ما راعينا ُ
ُمحاولة لزيادة الحصيمة المغويَّة ُ
غوي العر ّ

تعميمو ،إ ْذ َّ
البد مف ُمراعاة الخصوصية بالنسبة إلى المغة العر ّبية ،مف جية عالقتيا بالنص
28
القُرآني وتعممو)).

َّ
حيث كونو
الصوتية ،وغايتو مف
المتمثؿ بتعمـ النطؽ داخؿ النسج
ُ
واذف ىدؼ البرنامج ُ
ٍ
مستو معيف مف ُمستويات التعميـ ،يفرض عدـ
معجماً صوتياً مرئياً ،وكونو ليس موجياً إلى

أف َّ
الداعيف إلى تعميـ المغة لمناطقيف بغيرىا ُيصروف عمى َّ
ُمراعاة مبدأ الشيوع ،رغـ َّ
انتقاء
أف
َ
ِ
بصحيح ،وال يخدـ ُمتعمـ المغة َّ
َّ
المقامية ،إ ْذ
الكممات مف المعاجـ عشوائياً ليس
ٍ
ألنو ُيغف ُؿ األنماطَ
َّ
المفردة يختمؼ بحسب
إف تعميـ المغة لمناطقيف بغيرىا يكوف في مواقؼ وظيفيَّة ،كما أ َّف معنى ُ
29
السياؽ.

وبذلؾ َّ
فإف الحصيمةَ المغويَّة التي يمكف تمثمييا بالصورة قميمة جداً وال تغطي إال جانباً ضيقاً
المفردات ذات َّ
َّ
كونة منيا ضمف برنامج الصوتيات
الدالالت
الحسية ،وقمنا بوضع قائمة ُم َّ
مف ُ

العر ّبية ،تجاوزت التسعمائة كممة بقميؿ.
ولكف حتى الصورة لـ تُعبر عف داللة بعض الكممات ذات َّ
الدالالت الحسيَّة بمفردىا ،إ ْذ
كاف َّ
صبح داللتيا أكثر دقَّةً ،فمثالً :نجد الصور في السطر األوؿ
البد مف التدخؿ وتعديميا ،كي تُ َ
التالي لمكمماتَ :ج َمؿَ ،د َجاجةُ ،ذ َرةُ ،معبرة عف داللتياَّ ،
ولكنيا ليست كذلؾ في صور كممات
تدخؿ ِ
ٍ
ورسـ سيـ أحمر عمى الصورة نفسيا.
طوة ،دوف
السطر الثانيَ :جبؿَ ،حبؿ ُخ ْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في وسائل تعزيز الرصيد المغوي في مرحمة المبتدئ لتعميم العربية لمناطقين بغيرىا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

َج َمؿ

َجبؿ

ُذ َرة

اجة
َد َج َ

ط َوة
ُخ ْ

َخ ْيط

السياق في فيم داللة الكممات:
 -5توظيف دور ِّ

المفردات ذات َّ
غير
الدالالت الحسيَّة فقط ،ف َ
ذلؾ ُ
إذا كانت الصورة تُساعد في فيـ داللة ُ
ٍ
كاؼ لتعمِـ المغة ،ثَُّـ َّ
غوي مف خالؿ
المفردات ليست منعزلة عف بعضيا بؿ ُيفيـ معناىا الم ّ
إف ُ
السياؽ ،فَُيؤك ُد المختصَّوف في تعميـ المغات األ َّ
جنبية وتعمميا عمى دور السياؽ المغوي ،في
ٍ
المتعمميف ،وبوجوب كوف السياؽ مجاال
المناسبة لكؿ
مستو مف مستويات ُ
المفردات ُ
اختيار ُ
30
تتيح إمكانية التقويـ.
لممالحظة التي ُ
ُ

المتعمـ القدرة عمى الوظيفة
فَإذا كانت الغاية مف تمثؿ الموقؼ التعميمي ىي إكساب ُ
َّ
المتعمـ األنماط الثقافيَّة العر ّبيةَّ ،
تحقؽ تمؾ
فإف
التواصميَّة لمغة ،مع ما ُيرافؽ ذلؾ مف إشراب ُ
بعام ٍة ،ولذلؾ َّ
المفردات
يتـ إال بفيـ المعنى في اإلطار
بي َّ
الغاية لف َّ
فإف داللة ُ
الثقافي العر ّ
ّ
غوي بعامة ،فالسياؽ ىو الذي ((ُيساعد في
العر ّبية حتى الحسيَّة منيا ال ينفصؿ عف سياقيا الم ّ
31
غوي
المتكمـ والسامع)) ،ومف ىنا يقوؿ الم ّ
المتفؽ عميو بيف ُ
كشؼ معنى الكممة نتيجة الوضع ُ
المفردات ال تُفيـ إال مف خالؿ التصاحبات
فيرث(( :معاني ُ
33
(( َّ
أف الكممة الحقيقية ىي الكممة في السياؽ)).

))

32

غوي الفرنسي مبييو إلى
وذىب الم ّ

المفردة ضمف سياؽ ُمعيف َي ِ
ض مبدأ األولوية ،أو تعميـ المغة ألغراض
فر ُ
ولكف تعمـ ُ
خاصَّة ،وفي كمتا الحالتيف َّ
البد مف اعتماد مبدأ الشيوع ،إما الشيوع العاـ ،واما الشيوع في

التخصص المطموب ،وال يتحقؽ كال األمريف إال بتوظيؼ ُمعطيات عمـ الذخائر المغويَّة ،في
إنتاج مدونة قوائـ ُمفردات تُرتب وفؽ تواتر شيوعيا في الكالـُ ،مراعية مبدأ تساوقيا مع بعضيا،
إ ْذ مما يتحقؽ بِالسياؽ:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في وسائل تعزيز الرصيد المغوي في مرحمة المبتدئ لتعميم العربية لمناطقين بغيرىا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

المسكوكات المُّغويَّة:
ىي مجموعة مف الكممات التي تميؿ إلى االرتباط ببعضيا بعضاً بحكـ االستعماؿ،

المغوي،
فالمسكوكات المغويَّة ىي لفظتاف ،أو أكثرُ ،متالصقتاف ُمتضامتاف دائماً في االستعماؿ
ّ
ويتكرر شيوعيا وتواترىا في الكالـ بحيث تصبحاف وكأنيما لفظة واحدة(( ،فيي إذف تعابير
َّ
تشكمت لغايات تداوليَّة ،وبناؤىا ال يعتمد عمى قوانيف التركيب المعروفة في الجمؿ العاديةَّ ،
ألنيا
جامدة عمى صورة واحدة ...

))

34

وأسماىا المرحوـ الدكتور أحمد مختار عمر بِػ (الرصؼ أو
35

وأطمؽ عميا الدكتور تماـ حساف اسـ (العبارة

عند حديثو عف النظرية السياقية،
النظـ) َ
المعيارية) و(العبارة الشائعة) 36وقصد بيا عبارات الوداع ،واالستقباؿ ،والتحية والتينئة ،والرجاء
والترحـ.

َّ
أف َّ
أف ُن َّ
فيي وحدة َّ
غير فييا بالحذؼ ،أو
نعدىا لفظة واحدة فال يمكف ْ
داللية ال يمكف إال ْ
أف نقوؿ :بسرور ،أو بالسرور كمو...
باالستبداؿ ،أو بالتقديـ والتأخير فمثال :بكؿ سرور ال يمكف ْ
37

فإذا عممنا َّ
غوي تفوؽ الػ  47بالمئة
أف نسبة وجود المسكوكات في االستعماؿ الم ّ
ندرؾ أىميتيا في زيادة الحصيمة المغويَّة لدى متعمـ العر ّبية مف الناطقيف بغيرىا ،وبخاصة بعد

فإننا

َّ
أف نكوف حذريف في التعامؿ مع بعض
الحياتية
ربطيا بالمواقؼ
االجتماعية لمغة ،ولكف عمينا ْ
ّ
38
المباشرة والتي
المبتدئ؛ فمثالً :ما يرتبط منيا بالمواقؼ الحياتية ُ
أنواعيا في تناسبيا مع مستوى ُ
تخدـ الحوار مف مثؿ عبارات الترحيب ،وتبادؿ التحية ،والدعاء (أىال وسيال ،السالـ عميكـ،
فإنو ضروري جداً مف ِ
حيَّاؾ اهلل ،شك اًر جزيال ،باليمف والسعادة ،رحمو اهلل َّ )...
أجؿ زيادة
الحصيمة المغويَّة ،وأما األنواع األخرى منو وبخاصة ما يحمؿ معنى مجازياً مثؿ :لقي حتفو ،وال

دخاف بال نار ،واف الطيور عمى أشكاليا تقع ،أو بعد العسر يسر ،عاد بخفي ُحنيف ،أسمـ رجميو

فمف الصعب عمى المبتدئ التعامؿ معيا

الحرب أوزارىا ،بعيد المناؿ ...
لمريح ،وضعت
ُ
ٍ
المتقدمة ،وكذلؾ األمر بالنسبة
المستويات ُ
وفيميا ،ولكف مف الضروري استثمارىا وبخاصة في ُ
المفردات التي تتساوؽ مع مفردات أخرى :نحو :ارتكب جريمة 39،ضرب العممة ،تشريح
إلى ُ
الجثة ،أكؿ الدىر عميو وشرب ،اغرورقت عيناه ،الريح العاصؼ ،البرد القارس ،الحر الالفح،

المستوى
البشرة الناعمة ،والغصف المدف ،والكأس الدىاؽ  ....فيي أيضا صعبة الفيـ عمى ُمتعمـ ُ
يكوف طبيعياً ،فمثالً(( :لماذا نقوؿ :يرتدي
األوؿ؛ واف كاف ورودىا في سياؽ النصوص يجب أف
َ
مالبس ويضع قبعة في حيف أنو ال يمكننا أف نقوؿ :يضع مالبس ويرتدي قبعة

))

40

 ...وكؿ ذلؾ

مف المعمومات التي يجب استيعابيا جيداً حتى يتمكف الدارس مف استخداـ لغة مف المغات.
فال َّ
شؾ َّ
أف إكساب ُمتعمـ العر ّبية مف غير الناطقيف بيا جزءاً ال بأس بو مف المسكوكات
المرتبطة بالمواقؼ الحياتية الوظيفية يزيد مف ثروتو المغويَّة ويمنحو قدرة كبيرةً عمى فيـ
المغويَّة ُ
المراد تعميمو إياه ،ولذلؾ فإف حصر تمؾ المسكوكات
المعنى وايصالو ،وتمثمو في المواقؼ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في وسائل تعزيز الرصيد المغوي في مرحمة المبتدئ لتعميم العربية لمناطقين بغيرىا
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َّ
الثقافية العربيَّة ،وتحديد ما
بتطبيؽ عمـ الذخائر المغويَّة ،وتصنيفيا بما يتناسب مع السياقات

المطموب مف مستويات تعميـ العر ّبية لمناطقيف بغيرىا ،ووضعيا بيف
ُ
يتناسب منيا مع المستوى َ
يحقؽ خطوةً َّ
جبارة في سبيؿ زيادة
يدي مؤلفي المناىج الستثمارىا في صياغة نصوص حوارَّية
ُ

الحصيمة المغويَّة ،عمى َّ
المتعمّـ ،فمثالً؛ يمكف تصنيفيا بما
المعمـ ٌ
ميـ في إيصاليا إلى ُ
أف دور ُ
يتعمَّؽ بِػ:
 سياؽ الحوار العادي :أىال وسيال ،عمى الرحب والسعة ،مع السالمة ،شاء أـ أبى،
عمى مرمى حجر  ...وىذا السياؽ ىو ميـ جداً في صياغة النصوص الحوارية.

 سياؽ ديني :بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ،صدؽ اهلل العظيـ ،مع العسر يسر ،ال جزاء وال
المشحوف ،الممح األجاج... ،
شكورا ،عابر سبيؿ ،السالـ عميكـُ ،
الفمؾ َ
 سياؽ ثقافي تُراثي :عاد بخفي ُحنيف ،أطفاؿ الحجارة ،عممية السالـ ،ال ناقة لي وال
جمؿ ،بعيد المناؿ ...
المقاـَّ ،
شد راحمتو ،أسمـ رجميو لمريح ،ضحؾ بمؿء فيو ...
 سياؽ لغة أدبية :طاب لي ُ
وىكذا ....

العربية:
 -3توظيف األلفاظ
العربية الداخمة في المغات المتأثرة ب ّ
ّ
ثمة ىدفاف رئيسياف النتشار المغة العر ّبية في العالـ :األوؿ التجاري وخاصة في إفريقيا،

والثاني ديني فيي لغة ديف في أجزاء كبيرة مف العالـ وخاصة في إفريقيا ،وتركيا ،وايراف ،وماليزيا
ويالحظ َّ
أف العر ّبية أثَّرت في ثماني لُغات
وأندونيسيا ،وباكستاف ،وبعض الجميوريات الروسيةُ ،

عالمية َّ
َّ
حيث إقراضيا األلفاظ والكممات المختمفة 41.فمثالً:
ممتدة عمى قارات متعددة مف ُ
ِ
الكممات العر ّبية في اإلندونيسية الحديثة كبير جداً فأكثر مف ثالثة آالؼ كممة يمكف
عدد
ُ

ردىا إلى أصؿ عربي تتوزعُ عمى مجاالت ُمتعددة ديني ،وسياسي ،وفمسفي ،وعممي ،وتعميمي،
المفردات عف طريؽ الوسيط الفارسي كما ُيستدؿ مف تحميؿ تمؾ
وطبي  ...وربما وردت تمؾ ُ

المقترضة في األندونيسية
المفردات ،فمثالً اندمج صوتا العيف واليمزة في معظـ الكممات العر ّبية ُ
ُ
ومثمتيما كتابياً بصوت واحد ،كما كانت الحاؿ في الفارسية ،كما تتنوع تمؾ الكممات مف تعبيرات
كاممة مثؿ (صمة الرحـ) إلى سوابؽ ولواحؽ مثؿ ياء النسبة ،إلى أسماء وأفعاؿ.

42

ويذكر أف مف أىداؼ تعميـ المغة العر ّبية في المرحمة المتوسطة في اإليراف التعرؼ عمى
ُ
العالقة الوثيقة بيف المغتيف الفارسية والعر ّبية ،والقدرة عمى استخداـ الكممات العر ّبية الوفيرة في

المغة الفارسية.

43

فَكمية الكممات العر ّبية في الفارسية كبيرة جداً وال تقتصر عمى المجاالت األدبية بؿ
َّ
معنوية،
تصؿ إلى المغة اليوميةػ ،ومعظـ الكممات الفارسية المقترضة مف العر ّبية ىي كممات
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في وسائل تعزيز الرصيد المغوي في مرحمة المبتدئ لتعميم العربية لمناطقين بغيرىا
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وتنتمي إلى مجاالت متعددة أيضاً أغمبيا ديني ،وعممي وأدبي ،وأخذت الفارسية تمؾ الكممات
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ببنيتيا الصرفية العر ّبية نفسيا ،وبأدوات الجمع العر ّبية نفسيا.
تعميمية حوارَّية َّ
َّ
حية موجية ألبناء
المفردات في صياغة مواقؼ
أفال نستطيع توظيؼ تمؾ ُ

تمؾ المغات عند تعمييـ العر ّبية ،بعد جمع قوائميما وفؽ عمـ الذخائر المغويَّة ووضعيا بيف يدي
المعمـَّ ،
َّ
جنسية مف جنسيات الطمبة الذيف يودوف
خاص لكؿ
ألنو مف غير الممكف إنشاء منياج
ٍّ
ُ

َّ
عدد راغبي تعمـ العر ّبية
صناعية
تعمـ العر ّبية ،واف كاف ذلؾ ممكناً ألغراض
َّ
خاصة ،أو إف كاف ُ
منيـ كبي اًر جداً عمى نحو ما نجد عند اإليرانييف مثال.

التوصيات:

إف زيادة الحصيمة الم َّ
َّ
المفردات ال
غوية عند ُمتعممي العر ّبية مف غير الناطقيف بيا مف ُ
ألفاظ م ٍ
ٍ
التعميمي ِة َّ
َّ
الحية ،التي تعكس األنماط الثقافيَّة
ناسبة لسياؽ المواقؼ
يتحقَّؽ إال باختيار
ُ
يتـ إالَّ بتوظيؼ ُمعطيات عمـ الذخائر
العر ّبية ،وفؽ تواتر شيوعيا ،وتحديد ذلؾ الشيوع لف َّ
الم َّ
المتساوقة مع بعضيا،
المناسبة ،واأللفاظ ُ
غوية ،وتطبيؽ ذلؾ عمى المسكوكات المغوية ُ
والكممات العر ّبية في المغات العالمية.

الحواشي والتعميقات
 - 1قضايا راىنة لمغة العربية ،د .محمود أحمد السيد( ، ،الييئة العامـة السـورية لمكتـاب دمشـق  ،)5022ص

.32 – 33

 - 2السياســة المغويــة فــي التعمــيم خبـرات معاصــرة ورؤيــة مســتقبمية ،أ .د .محمــود فيمــي حجــازي ،مقــال فــي
مجمة الحياة الفكرية عدد خاص المغة العربية واقعاً وآفاقاً ،وزارة الثقافة دمشق العدد .5009 ،5

 - 3في رحاب لغتنا العربية واقعا وتجديدا ونموذجا لالرتقاء ،د .محمود أحمـد السـيد( ،الييئـة العامـة السـورية
لمكتاب دمشق  ،)5022ص .255

 - 4القاموس المحيط ،الفيروز آبادي  ،نقال عـن الحصـيمة المغويـة ،أىميتيـا ،مصـادرىا ،وسـائل تنميتيـا ،د.
أحمد محمد المعتوق ،سمسمة عالم المعرفة  ،525آب  ،)2992ص .3

 - 5الحصيمة المغوية ،ص .39

المفـردات وميـارات الصـرف والنحـو لمغـة العربيـة
 - 6فاعمية استخدام استراتيجية الصور التفسيرية في تنميـة ُ
لدى طمبة المدارس الثانوية في كرمانشاه ،إبراىيم نامداري ،يوسف نظـري ،حسـين عـالي ميـر ،مجمـة دراسـات
في تعميم المغة العربية وتعمميا السنة الثانيـة ،العـدد الرابـ ربيـ وصـيف  ،2330/2392صـادرة عـن الجمعيـة

العممية اإليرانية لمغة العربية وأدابيا ،وجامعة شيراز ،ص .232

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 17
مؤتمر المغة العربية في التعميم العالي والجامعي  52-52تشرين الثاني 5029

في وسائل تعزيز الرصيد المغوي في مرحمة المبتدئ لتعميم العربية لمناطقين بغيرىا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 - 7دور السياق المغوي فـي تعمـيم المغـة العربيـة لمنـاطقين بغيرىـا ،ورح اي صـيادي نجـاد ،مجمـة دراسـات فـي
تعميم المغة العربية وتعمميا( ،السنة الثانية ،العدد الثالث ،خريف وشتاء  ،)2339 ،2392ص .253

المعجمية والثقافية لتعمـيم المغـة العربيـة لغيـر النـاطقين بيـا ،د .رشـدي أحمـد طعيمـة( ،جامعـة أم
 - 8األسس ُ
المكرمــة ،)2925 ،ص ،50 – 29وتُنظــر مالحظــة د .محمــود أحمــد الســيد فــي كتابــو :فــي رحــاب
القــرى ،مكــة
َّ

لغتنا العربية واقعا ،وتجدبدا ،ونموذجا لالرتقاء( ،الييئة العامة السورية لمكتاب ،دمشق ،)5022 ،ص .520

 - 9ينظـر عمــى سـبيل المثــال ال الحصــر سمسـمة (الطريــق إلـى العربيــة فــي خمسـة أجـزاء) ،الصـادرة عــن فنــار
(مركز قطر الثقافي اإلسالمي) كما ُذ ِكر في المقدمة ،وىي انطمقت من المفردات ،وليس من المقط الصوتي،
وينظــر :دروس المغــة العربيــة لغيــر النــاطقين بيــا ،د .ف .عبــد الــرحيم ،المممكــة العربيــة الســعودية ،الجامعــة
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