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 ، روسيا، جمهورية تترستان، مدينة قازان، 881112 
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 شمسوتدينوفا إنجه.خ. )قازان، روسيا(.

 المحرر العلمي

أستاذ مشارك د. سوبيتش فيتالي ج.، دكتوراه في العلوم اللغوية 

 )قازان، روسيا(.

 مشغل الموقع

 فيتول يفغيني .ف. )قازان، روسيا(.
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 ححالمص

 . )قازان، روسيا(.حابيبولينا الفيا. م

  المؤسس والمشرف على التحرير

دكتوراه في العلوم خيرالدينوف راميل .ر.، أستاذ مشارك د. 

 التاريخية )قازان، روسيا(.
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 ) قازان، روسيا (

 رئيس هيئة التحرير

رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية  د. حســين الشــافعي 

 الروسية للثقافة والعلوم )القاهرة، مصر(.

 المشاركون  هيئة التحريررؤساء 

 دكتوراه في العلوم اللغويةأستاذ مشارك  د. رحيم علي الفوادي، 

 )بغداد، العراق(.

)الرياض،  دكتوراه في العلوم التربوية أستاذ/ دكتور ريما الجرف،

 السعودية(. المملكة العربية

أستاذ مشارك د. إبراهيموف إبراهيم .د.، دكتوراه في العلوم 

 اللغوية )بياتيجورسك، روسيا(.

أستاذ مشارك .د كيريلّينا سفيتالنا.أ.، دكتوراه  في العلوم التاريخية 

 )موسكو، روسيا(.

.أ.، دكتوراه في العلوم اللغوية، لغاأستاذ مشارك د. بيرنيكوفا أو 

 بطرسبورج، روسيا(.)سانت 

 هيئة التحرير

 أستاذ / دكتور الحناش دمحم  )فاس، المغرب( . 
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أستاذ / دكتور. بولشاكوف أندريه.و.، دكتوراه في العلوم التاريخية 

 )سانت بطرسبورج، روسيا(.

أستاذ / دكتور بيوتروفسكي  ميخائيل.ب.، دكتوراه في التاريخ 
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تيميرخانوف أينور.أ.، دكتوراه في العلوم اللغوية  أستاذ دكتور

 )قازان، روسيا(.

 أستاذ /  دكتورجيونتير سبيستيان. )جيوتتينجين، ألمانيا(. 

التاريخية العلوم دكتوراه في دياكوف نوكوالي .ن.، أستاذ / دكتور 

 (. سانت بطرسبورج، روسيا)

ريدكين أليج .إي.، دكتوراه في العلوم اللغوية  أستاذ / دكتور

 )سانت بطرسبورج، روسيا(.

ريزفان إيفيم .أ.، دكتوراه في التاريخ )سانت  أستاذ / دكتور

 بطرسبورج، روسيا(.

دكتوراه في العلوم اللغوية  ،ريسنير مارينا.ل.أستاذ / دكتور 

 )موسكو، روسيا(.

أستاذ / دكتور سوفوروف ميخائيل .ن.، دكتوراه في العلوم اللغوية 

 )سانت بطرسبورج، روسيا(.

أستاذ / دكتور سيوكياينين ليونايد .ر.، دكتوراه في القانون 

 )موسكو، روسيا(.

 أستاذ / دكتور شولتس أكيخارد. )ليبزج، ألمانيا( . 

، دكتوراه في العلوم اللغوية أستاذ /  دكتور فرالوف دميتري .ف. 

 )موسكو، روسيا(.

أستاذ  / دكتور فرح سهيل.، دكتوراه في العلوم اللغوية )موسكو،  

 روسيا(. 

 أستاذ / دكتور الزيريني إدوارد. )بولمنجتون، أمريكا( .  

أستاذ / دكتور ناعومكين فيتالي.ف.، دكتوراه في في التاريخ 

 )موسكو، روسيا(. 

. شيخوللين تيمور أ.، دكتوراه في العلوم اللغوية أستاذ مشارك  د

 )قازان، روسيا(. 

 جاتين مراد .ي )قازان، روسيا(. 

روسيا موسكو،. )ف أندريه جوبريغين ) 

 (روسيا موسكو،. )أ الريسا جوبريغينا

د. علي أكبروف علي أكبر.ك.، دكتوراه في العلوم التاريخية 

 )موسكو، روسيا( 

 تطوان، المغرب (د. سعيد المساوي ) 

.ل.، دكتوراه في العلوم التاريخية )موسكو، يغورد. آليكسييف 

 روسيا(. 

دكتوراه في العلوم اللغوية )يريفان،  د. إندرياسان أروسيك، 

 أرمينيا(.

 د. بابوف فينيامين .ف.، دكتوراه في التاريخ )موسكو، روسيا(. 

د. برازوروف ستانيسالف .م.، دكتوراه في التاريخ )سانت 

 بطرسبورج، روسيا(. 

د. جالييف دمحم حيدر.خ.، دكتوراه في العلوم اللغوية )موسكو، 

 روسيا( . 

أندروس، المملكة المتحدة وشمال -د. دميترييف كيريل . )سنت

 إيرلندا(. 

كو، د. كوزنيتسوف فاسيلي أ.، دكتوراه العلوم اللغوية )موس

 روسيا(. 

د. كياميلوف سعيد.خ.، دكتوراه في العلوم اللغوية )موسكو، 

 روسيا(. 

 د. ألمازوفا ليلى .إ.، دكتوراه في العلوم الفلسفية )قازان، روسيا(. 

د. ليبيديف  فالدمير .ف.، دكتوراه في العلوم اللغوية )موسكو، 

 روسيا(.

 لقاهرة، مصر(.)ا د. إيمان أحمد هيريدي دكتوراه في علم اللغات 

 )بيروت، لبنان(.  .األرفه لي، ب د.

 كاشاف شاميل.ر. )موسكو، روسيا(. 

د. صابيروفا ديانا ، ر.د.، دكتوراه في العلوم التربوية )قازان، 

 روسيا(.

 أستاذ / دكتور نورهان الشيخ   . )القاهرة، مصر(.
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 المحتويات

 

 ١٠ )باللغة الروسية( تحريرالكلمة رئيس 

 ١١ )باللغة العربية( تحريرالكلمة رئيس 

 ١١ تحرير )باللغة االنجليزية(الكلمة رئيس 

 ١١ تحرير )باللغة التتارية(الكلمة رئيس 

 

 وم اللغويةــــــالعل

المزيدات الصفرية للمشتقات في نظام االشتقاق الروسي من وجهة نظر  .م.لحجامي خ.، اغ.الكاظمي م

 ١١ .الطريقة اللغوية العربيةالقواعد الصوتية ومن منظور 

المعجم الكبير لمجمع اللغة العربية بالقاهرة يمثل تطور صناعة  .ع.ر ، المحمدوفم.أو. شيخأحمدوف

 ١٨ المعاجم العربية

 

 العلــــــوم التربوية

 بالمملكة والثانوية المتوسطة المرحلتين لطالب العالمية الثقافة في لمقرر مقترح تصور ر. س.  الجرف

 ٧١ السعودية العربية

 ٩٧ نظام التعليم في اليمن بين الواقع والتحديات فاضل ا.أ. ث، سابيتوفا س. أو.

 

  العلــــوم التاريخية واآلثار

 ١١٢ للسودان القديم الزراعية المحاصيل بشير ن.خ.

 

 علم الالهوت

 ١٠٧ وسؤال الخوف من المستقبل والعصراإلنسان   الفراك أ.
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Дорогие читатели! 

 

Выходит в свет очередной выпуск нашего журнала «Арабистика Евразии». 

1 сентября 2020 года в г. Казани состоялось знаковое событие для отечественной арабистики 

– открытие первого полилингвального образовательного комплекса «Адымнар – путь к 

знаниям и согласию» в рамках Государственной программы Республики Татарстан, в 

учебном плане которого предусматривается обязательное изучение арабского языка в 

качестве второго иностранного. Для учебно-методического обеспечения данной дисциплины 

в августе текущего года ведущими арабистами Республики Татарстан, кандидатами 

филологических наук, доцентами Мингазовой Н.Г. и Закировым Р.Р. был разработан учебно-

методический комплекс «Арабский язык. 5 класс». В настоящее время продолжается работа 

над целой серией УМК 6-11 классов. Данная деятельность вносит значимый вклад в 

реализацию уникального проекта и открывает молодому поколению путь к знаниям. 

В текущий номер журнала «Арабистика Евразии» включены научные исследования ученых 

из Республики Ирак, Королевства Марокко, Республики Казахстан и Российской Федерации, 

посвященные вопросам современной арабской лексикографии на примере «Большого 

словаря», изданного в г. Каир; раскрытию особенностей нулевой аффиксации дериватов в 

системе русского словообразования с точки зрения фонограмматики через призму арабского 

лингвистического подхода; анализу моделей глобального образовательного курса для 

учащихся средней школы Саудовской Аравии; выявлению проблем в системе образования в 

Йеменской Республике; исследованию видов сельскохозяйственных культур древнего 

Судана и влияния достижений древней цивилизации на развитие современного суданского 

общества; освещению проблем, связанных с будущим человечества (взгляд из Марокко). 

Отдельно включена рецензия на вышеупомянутый УМК «Арабский язык. 5 класс». 

Напоминаем, что 11 ноября 2020 года планируется проведение международного научного 

форума «Россия – Африка: политика, экономика, история и культура», одна из целей 

которого посвящена обсуждению всех сфер развития арабоязычной Африки. 

Мы надеемся, что этот выпуск журнала и намеченные мероприятия внесут значительный 

вклад в распространение научных идей отечественных и зарубежных ученых-арабистов и 

исламоведов на пути развития арабистики. 

 

 

С уважением, учредители  

шеф-редактор Рамиль Хайрутдинов,  

 

главный редактор Наиля Мингазова
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 ،القراء األعزاء

 

 8181يصدُر العددُ الدوري من مجلتنا "الدراسات االعربية االوراسية"، حيث ُعقد في االول من شهر أيلول لعام 

 –هو إفتتاح المجمع التعليمي االول متعدد اللغات "أديمنار  –الوطني في مدينة قازان حدث مشهود لالستعراب 

الطريق الى المعارف واإلتفاق" في أطار البرنامج الحكومي لجمهورية تترستان، والذي يدخل في الخطة 

عدان، التعليمية لدراسة اللغة العربية بصورة الزامية بوصفها اللغة االجنبية الثانية. وقد أعد االستاذان المسا

المستعربان البارزان في جمهورية تتارستان، الدكتوران في العلوم اللغوية ن.ع. مينغوزوفا و ر.ر. زاكيروف 

المجموعة التعليمية التربوية "اللغة العربية للصف الخامس" من أجل اإلعداد التعليمي التربوي لهذه المادة في 

، حيث يُسهم 11-6مل على سلسلة كاملة للصفوف من شهر آب من هذا العام، ويتواصل في الوقت الحاضر الع

 .هذا النشاط أسهاماً هاماً في تنفيذ المشروع الفريد ويفتح للجيل الشاب الطريق نحو المعارف

يُدرُج في هذا العدد من مجلة "الدراسات العربية االوراسية" بحوث علمية لعلماء من جمهورية العراق ومملكة 

ن وروسيا االتحادية، وقد ُكرست هذه البحوث لمسائل المعجمية العربية المعاصرة المغرب وجمهورية كازاخستا

"المعجم الكبير" انموذجاً والمنشور في مدينة القاهرة، وكذلك لكشف خصائص المزيدات الصفرية للمشتقات في 

وُكرست كذلك نظام االشتقاق الروسي من وجهة نظر القواعد الصوتية ومن منظور الطريقة اللغوية العربية، 

لتحليل أنماط المنهج العالمي التعليمي لطلبة المدارس المتوسطة في العربية السعودية وإبراز المشاكل في نظام 

الزراعية في السودان القديم وتأثير منجزات الحضارات  المحاصيلالتعليم في الجمهورية اليمنية وبحث أنواع 

وتوضيح المسائل المرتبطة بمستقبل االنسانية )نظرة من  القديمة في تطوير المجتمع السوداني المعاصر،

 .المغرب(. واُدرج بصورة منفصلة تقييم لمنهاج "اللغة العربية للصف الخامس" المذكور أعاله

 –يُخطط إلجراء الندوة العلمية العالمية "روسيا  8181نُذكُر انه في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني لعام 

االقتصاد والتاريخ والثقافة"، والذي ُكرس احدُ أهدافه لمناقشة جميع مجاالت تطوير البلدان افريقيا: السياسة و

 .االفريقية الناطقة بالعربية

ً كبيراُ في نشر االفكار العلمية للعماء المستعربين  نأمل أن يُسهم هذا العدد والفعاليات المشار لها اسهاما

 .طريق تطوير االستعراب والمختصين باالسالم المحليين واالجانب على

 

 

 

 

 د. حسيــن الشافعي

h.elshafie57@mail.ru 

 

 

 

mailto:h.elshafie57@mail.ru
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Dear readers! 

 

A new edition of the “Eurasian Arabic Studies” journal is coming out. 

In Kazan, September 1st, 2020, saw a landmark event for the national Arabic studies – the 

inauguration of the first multilingual educational center called “Adymnahr – the path of knowledge 

and accord”. The opening occurred under the aegis of the Tatarstan State program. The curriculum 

establishes the acquisition of the Arabic language as the second foreign language. The educational 

and methodological groundwork for the course was devised by the leading Arabists of Tatarstan, 

associate professors, candidates of philology, Mingazova N.G. and Zakirov R.R. who had designed 

the educational methodological complex “The Arabic Language. 5th grade”. Currently, the work on 

the whole series of textbooks for the grades 6-11 is in progress. The mentioned activity makes a 

significant contribution to the realization of the innovative project, opening the path to knowledge 

for the young generation. 

The current edition of “Eurasian Arabic Studies” accumulates investigations of the scholars from 

Iraq, kingdom of Morocco, the Republic of Kazakhstan, and the Russian Federation which are 

devoted to the issues of the modern Arabic lexicography on the example of “The Big Dictionary” 

published by the Academy of Arabic language in Cairo; the features of affixation derivatives in the 

system of Russian word formation from the point of view of phono-grammar through the Arabic 

linguistic approach; the analysis of a model for a global education course for Saudi junior and 

senior high schools; denoting the problems of the Yemeni education system; investigation of the 

agricultural patterns of the ancient Sudan and the impact of the ancient civilization on the evolution 

of the contemporary Sudan society; envisaging the problems of the future of humankind (the 

Moroccan perspective). Separately added is the review of the abovementioned educational 

methodological complex “The Arabic Language. 5th grade”. 

We remind you that on November, 11th, 2020, the international scientific forum “Russia – Africa: 

politics, economy, history and culture” is due to be conducted. One of the main aims of this forum 

is the coverage of all spheres of the Arabic Africa. 

We hope that our journal and the upcoming developments will contribute to the dissemination of 

the scientific ideas of the Russian and foreign specialists of the Arabic and Islamic studies for the 

benefit of the development of the Arabic studies. 

 

 

Sincerely, the founders 

Editor-in-Chief Ramil Khayrutdinov, 

 

Executive Editor Nailya Mingazova 
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Хөрмәтле укучылар! 

 

«Евразия Арабистикасы» журналының чираттагы саны дөнья күрде. 

2020 елның 1-нче сентябрендә Казаныбызда гарәп телен укыту тарихында мөһим вакыйга 

булып узды: Татарстан Республикасы Дәүләт Программасы кысаларында «Адымнар – 

белемгә һәм татулыкка юл» исемле беренче күп телле белем бирү комплексы ачылды 

(полилингваль мәктәп). Әлеге программа нигезендә гарәп телен икенче чит тел буларак 

мәҗбүри өйрәнү дә күздә тотыла. Бу дисциплинаны алып бару өчен методик әсбаплар да 

әзерләнде: Татарстаныбызның алдынгы гарәп белгечләре филология фәннәре кандидатлары 

Наилә Минһаҗева һәм Рафис Закиров “Гарәп теле. 5-нче сыйныф” укыту-методик 

комплексын төзеделәр. Хәзерге вакытта 6-11-нче сыйныфлар өчен укыту-методик 

комплекслары өстендә эш дәвам итә. Мондый эшчәнлек уникаль проектны тормышка 

ашыруга зур өлеш кертәчәк, һәм яшь буынга белем алу өчен юл ачачак. 

«Евразия Арабистикасы» журналының бу санында Гыйрак Республикасы, Марокко 

Корольеге, Казакъстан Республикасы һәм Россия Федерациясе галимнәренең хезмәтләре 

бастырылды, шулар арасында: хәзерге заман гарәп лексикографиясе мәсьәләләре турында 

(Каһирәдә бастырылган “Зур сүзлек” мисалында); фонограмматика күзлегеннән һәм гарәп 

лингвистикасы призмасы аша рус теле сүз ясалыш системасында нуль аффикслы 

дериватларның үзенчәлекләрен ачыклау турында; Сәгуд Гарәбстанында урта мәктәп 

укучылары өчен глобаль белем бирү курсының модельләрен анализлау турында; Йәмән 

Республикасы белем бирү системасында проблемаларны ачыклау турында; борыңгы 

Суданда авыл хуҗалыгы культураларының төрләре турында һәм борыңгы мәдәниятнең 

казанышлары бүгенге Судан җәмгыятенең үсешенә нинди йогынты ясаганлыгы турында; 

кешелек җәмгыятенең киләчәге белән бәйле кайбер мәсьәләләр турында (Мароккодан 

караш). Югарыда билгеләп үтелгән “Гарәп теле. 5-нче сыйныф” укыту-методик комплексына 

рецензия урнаштырылган. 

Искә төшерәбәез, 2020 елның 11-нче ноябрендә Казан Федераль Университетында “Рәсәй-

Африка: сәясәт, икътисад, тарих һәм культура” исемле халыкара фәнни форум үткәрү 

планнаштырылган, әлеге форумның бер өлеше гарәп телле Африканың төрле яклап үсешенә 

багышлана. 

Журналыбызның әлеге саны һәм күздә тотылган планнар безнең ил һәм чит ил гарәп 

белгечләре һәм ислам белгечләренең фәнни идеяләрен таратуда үз өлешен кертер дип 

ышанабыз. 

 

 

Ихтирам белән, оештыручылар 

  шеф-мөхәррир Рамил Хәйретдинов,  

 

баш мөхәррир Наилә Минһаҗева
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Аннотация 

В настоящем исследовании нами представлены результаты детального 

фонограмматического анализа, благодаря которому был определен статус 

нулевого аффикса с позиции фонограмматики, а также фонемный состав 

количественно измененного корня в системе словообразования русского языка 

через призму арабского лингвистического подхода. В конечном счете, это 

служит цели реализации грамматической категоризации и дифференциации 

акустических различий, которые могут быть отражены как слышимыми, так 

и графическими средствами грамматической категоризации. 

Предметом научного анализа в данной работе стали русские дериваты, 

подвергающиеся фонограмматической категоризации, в результате которой 

определяется статус нулевого аффикса в русской системе словообразования. 
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При этом языковые целостности, согласно которым слово приобретает 

статус «целой неделимой материи», свидетельствуют о количественном 

изменении состава корня по флективным законам русского языка, а не о 

мнимой нулевой формальной категоризации слов. Эмпирический материал был 

обработан в соответствии с законами фонограмматической парадигмы, 

показывающей слышимые звуковые различия между деривационными 

единицами флективной системы. Кроме того, как показали проведенные 

исследования, фонемный состав элементов корня количественно изменяется, с 

целью установления соответствующих категорий для флективной 

классификации дериватов. При этом ввиду особенностей русского письма и 

отсутствия необходимых графических средств устойчивости языковых 

целостностей, а также с учетом слышимости звуковых различий русских 

дериватов, система русского словообразования остается достаточно прочной 

и грамматически устойчивой. Более того, это наглядно проявляется в системе 

устоявшихся в русском языке флективных законов.  

Ключевые слова: нулевая аффиксация, фонограмматика, фонемный состав, 

морфонологическая категоризация, фонограмматические целостности 
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дериватов в системе русского словообразования с точки зрения 

фонограмматики через призму арабского лингвистического подхода // 

Арабистика Евразии. 2020.  № 11. С. 16-37. 
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Abstract 

In this study, we present the results of a detailed phono-grammar analysis which 

determined the status of the zero affix from the position of phono-grammar, as well as 

the phonemic composition of the quantitatively changed root in the system of word 
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formation of the Russian language through the Arabic linguistic approach. 

Ultimately, this serves the purpose of implementing grammatical categorization and 

differentiating acoustic differences, which can be reflected by both audible and 

graphic means of grammatical categorization. The subject of scientific analysis in 

this paper is the Russian derivatives subjected to phono-grammar categorization 

which determines the status of the zero affix in the Russian system of word formation.  

At the same time, linguistic integrity, according to which the word acquires the status 

of “whole indivisible matter”, indicates a quantitative change in the composition of 

the root according to the inflectional laws of the Russian language, and not an 

imaginary zero formal categorization of words. The empirical material was 

processed in accordance with the laws of the phono-grammar paradigm showing 

audible sound differences between the derivational units of the inflectional system. In 

addition, studies have shown that the phonemic composition of the root elements is 

quantitatively changed in order to establish appropriate categories for the 

inflectional classification of derivatives. At the same time, due to the peculiarities of 

Russian writing and the lack of necessary graphic means of stability of linguistic 

integrity, as well as taking into account the audibility of sound differences of Russian 

derivatives, the system of Russian word formation remains sufficiently solid and 

grammatically stable. Moreover, this is clearly manifested in the system of 

established in the Russian language, inflectional laws.   

Keywords: zero affixation, phono-grammar, phonemic structure, morphonological 

categorization, phono-grammatical integrities 

 

For citation: Al-Kadhimi, M.G., & Al-Khajami, Kh.М. (2020). Nulevaya affiksatsiya 

derivatov v sisteme russkogo slovoobrazovaniya s tochki zreniya fonogrammatiki 

cherez prizmu arabskogo lingvisticheskogo podkhoda [Zero affixation derivatives in 

the system of Russian word formation from the point of view of phono-grammar 

through the Arabic linguistic approach]. Eurasian Arabic Studies, 11, 16-37. (In 

Russian) 

 

Введение 

В современном русском языке выделяются разные способы словообразования, 

в том числе и нулевая аффиксация, которой как словообразовательному 

явлению были посвящены работы многих лингвистов, в том числе Dokulíl (1962), 
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Лопатин (1966), Marchand
1
 (1969), Земская (1973), Plag (2003) и др. Несмотря на 

большое количество научных работ по данной тематике, она до сих пор 

остается проблематичной и нуждается в более подробном анализе, c целью 

определения научной основы, опора на которую должна способствовать 

раскрытию сущности так называемой нулевой аффиксации.  

В типичных исследованиях о нулевой аффиксации нулевой формант был 

выделен по формальной стороне языка. Детальному анализу 

фонограмматическогого аспекта словообразования не было уделено должного 

внимания. Фонограмматика показывает, что ощутимые акустические различия 

могут быть отражены как слышимыми, так и графическими средствами 

грамматической категоризации.  

Стоит отметить, что современные научные исследования уже учитывают 

акустический аспект лингвистических различий, демонстрирующих ощутимую 

языковую категоризацию [Stewart, Petrou, & Ota, 2018]. Следовательно, 

исследование данного вопроса через призму фонограмматического строя 

русского словообразования позволит глубже ознакомиться с научной 

сущностью нулевой аффиксации.  

Современной лингвистической науке известны попытки некоторых ученых 

выделить нулевой аффикс с формальной точки зрения с целью раскрытия 

сущности этого явления по правилам фонограмматики. Так, к примеру, нулевая 

аффиксация была рассмотрена как конверсия в чешском языке, т.е. образование 

новых слов посредством морфологической парадигмы, без всякого изменения 

основы [Dokulíl, 1962, p. 59]. Однако данное мнение не применимо к русским 

дериватам типа гниль, сушь, синь. Они мотивированы прилагательными гнилой, 

сухой, синий, и не конвертируются. Его также нельзя применить к русским 

существительным, типа убой, лов, мотивированным глаголами убивать, ловить. 

Это обусловлено тем, что конверсия отграничивается от тех случаев, когда 

основа не изменяется, и отсутствуют звуковые видоизменения типа 

чередования или изменения ударения [Смирницкий, 1956, С. 71].  

На основе одного и того же словообразовательного значения, которое может 

быть выражено аффиксальным и безаффиксальным способом для разных 

словообразовательных типов, В.В. Лопатин выделяет нулевую аффиксацию в 

русском словообразовании [Лопатин, 1966, С. 78]. В качестве примеров, можно 

привести следующие типы, в которых оба выражают одно и то же 

                                                           
1
 Marchand, H. (1969). The categories and types of present-day English word-formation. München: Verlag C.H. Beck. 
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деривационное значение: вывозить/вывозка/вывоз, синий/синь/синева и др. 

Основной причиной выделения нулевого аффикса в таком типе дериватов, В.В. 

Лопатин считает отсутствие формальных средств словопроизводства, а 

изменения гласных и изменяемое ударение, он считает дополнительными.  

Анализируя характер нулевых аффиксов, Е.А. Земская указывает на то, что они 

подобны флексиям, которые могут быть выражены отсутствием какого бы то 

ни было звука или целым комплексом звуков. Такой тип аффиксов она 

называет нулевым [Земская, 1973, С. 37]. Мнение Е.А. Земской о подобии 

нулевой аффиксации флексии учитывает нулевую флексию. Однако очень 

важно здесь следует отметить, что современная наука о языке доказала 

обусловленность флексии звуковыми изменениями [Llompart, & Reinisch, 2018, 

pp. 34-38], и на сегодняшний день проблема изучения нулевой флексии на 

данном основании, является актуальной. В этой связи, мы предлагаем 

рассмотреть нулевые аффиксы с точки зрения нового факта лингвистики – 

фонограмматики.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Подход к рассмотрению данного вопроса с позиции фонограмматики 

неопровержимо оправдывается тем, что: 1) гласные звуки никоим образом не 

отделяются от согласных в слоге, поэтому любое фонетическое изменение 

(чередование гласных) влечет за собой акустическое изменение. Не стоит 

рассматривать чередование гласных как чисто формальное изменение гласного 

звука, т.к. гласные обладают текучестью, которой орошаются согласные, их же, 

то есть согласные звуки, можно назвать «костью и плотью языка, гласные же – 

тем, что орошает и дает жизнь твердым частям организма, то есть, кровью и 

дыханием» [Буслаев, 1992, С. 199]. Поэтому чередование гласных неминуемо 

влечет за собой изменение согласных. Данному явлению не было уделено 

должного внимания при выделении нулевой аффиксации; 2) согласные 

количественно изменяются при чередовании гласных, поскольку «в 

действительности согласный и гласный взаимно определяют друг друга таким 

образом, что воспринимаются слухом в неразрывном единстве. Для того, чтобы 

на письме обозначать эту естественную связь, было бы правильнее изображать 

гласные не как отдельные буквы, а лишь как модификации согласных, как это 

принято в целом ряде азиатских алфавитов» [Гумбольдт, 1984, C. 86-87]; 3) 

выделение нулевого аффикса обусловлено отсутствием формального или 

ощутимого словообразовательного форманта – носителя 
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словообразовательного значения. Но в русских словах типа звать/зов, 

течь/ток, формальные изменение не только видны, но и ощущаются их 

акустические изменения, поэтому надо установить в них формант. Под 

термином нулевого аффикса подразумевается то, что в дериватах присутствует 

суффикс, но он не может быть формально выделен, «замечен» или услышан 

[Plag, 2003, p. 23]. В русских дериватах типа моросить/морось, ловить/лов 

слышны словообразовательные форманты.  

Услышанные акустические изменения, отраженные фонетическими 

изменениями, ставят под сомнение статус нулевого аффикса в русском языке. 

Поэтому распознавание произнесенных слов включает в себя, по крайней мере, 

два основных аспекта. Первый затрагивает акустический ввод информации в 

фонологические категории (например, /b/, /p/, /d/). Второй активирует слова, 

соответствующие этим фонологическим категориям [GWilliams, Poeppel, 

Marantz, & Linzen, 2017, p. 29]. Именно поэтому на фонограмматику падает 

большая нагрузка по выявлению статуса нулевого форманта в русском языке. 

Чтобы четко рассмотреть эту проблему в русском языке с точки зрения 

фонограмматики, мы будем анализировать элементы языковой категоризации, с 

целью прозрачного выделения того форманта, который будет являться 

носителем словообразовательного значения, и определять статус нулевого 

аффикса в современном русском языке. Таковы предполагаемые элементы 

языковой категоризации: 1) фонемный состав производящих и производных 

слов; 2) гласная модификация; 3) морфологическая категоризация; 4) языковые 

целостности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Фонемный состав фонограмматики и нулевой аффикс  

Для четкого выделения фонемного состава дериватов в русском языке 

необходимо выделить базовые элементы корня, подвергающиеся 

фонограмматической категоризации при словообразовании. Это обусловливает 

извлечение базовых элементов русского корня и позволяет выделить 

изменения, которым они подвергаются. При этом четко решается вопрос о том, 

отсутствует ли формант при словообразовательном акте дериватов типа лов, 

ход? Русский корень является неизменяемой частью ряда словоформ и 

дериватов, он входит в обширные ряды, которые легко увеличиваются, образуя 

вершину словообразовательного гнезда. Определение русского корня 

неизменяемой частью или формой, являющейся стержнем, постоянно 
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поддерживающим лексическое единство однокоренных слов и позволяющим 

выделить и познать лексические и грамматические словоформы, безусловно, 

указывает на выделение в нем центральной части. Русский корень является 

носителем вещественного значения, а его центральная часть остается 

неизменной в результате морфологической деривации; именно им выражается 

идея тождества слова самому себе [Кубрякова, Панкрац, 1998, С. 242].  

Если в русских дериватах можно выделить ту неизменяемую часть, то с этой 

частью связано лексическое «вещественное» значение слов. Фонемный состав 

корней, категорично показывает, что краткие гласные звуки не могут быть 

неизменной частью корня. Это обязывает нас рассматривать согласные как 

устойчивую часть корня, с которой тесно связано его «вещественное» 

лексическое значение. Гласные звуки находятся в постоянной модификации и 

изменяются в результате чередований, что обязывает нас рассматривать их 

сквозь призму согласного состава как ключевого компонента русского корня, с 

которым связано лексическое значение. Кроме того, его существование 

обязательно для однокоренных слов. Не было бы устойчивой части корня, 

утратилось бы лексическое значение однокоренных слов, и стал бы непонятен 

процесс грамматической категоризации словоформ, поэтому по 

грамматическому значению корней выделяются словообразовательные типы, и 

познаются словоформы. В данном свете видится важным процесс извлечения 

базового фонемного состава корня для более четкого выделения изменений, 

которым он подвергается, и проверки возможности существования нулевой 

аффиксации с точки зрения фонограмматики.  

Извлечение фонемного состава русского корня позволяет выделить изменения, 

которые могут происходить в словообразовательном процессе, и определить 

статус так называемого нулевого аффикса. Русский корень извлекается путем 

устранения словообразовательных и словоизменительных элементов. При этом 

выделяется и неизменяемая часть однокоренных слов, и базовый состав, 

который лежит в основании грамматической категоризации – склонения и 

спряжения. Итак, в дериватах типа убирать/убрать/убор, обычно выделяют 

корни (-бир-, -бр-, -бор-), но при учете устранения словообразовательных 

средств, в том числе и внутренней флексии, приходится отказываться от 

признания гласных элементами неизменяемой части корня, так как они не 

могут быть устойчивыми в словообразовательном процессе. Отсюда следует, 

что только согласные (-бр-) выступают неизменяемой частью корня, 
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сохраняющейся после устранения словообразовательных элементов. Только с 

этими устойчивыми элементами связывается лексическое значение слова. Они 

повторяются во всех однокоренных словоформах и никогда не утрачиваются.  

Другой тип русских дериватов, в котором выделяют нулевой аффикс, – это 

производные слова, в которых, количественное изменение гласных формально 

не отображается при словообразовательной мотивации. Например, 

золотой/золото, моросить/морось. Но гласные количественно изменяются при 

деривации, хотя бы и не в формальном отношении, но в тоже время достаточно 

ощутимо на слух. Лексическое значение русских дериватов, как общепринятое 

правило, связывается с неизменяемыми частями слова – корнями. Слово золото 

в старославянском языке, отображалось как злато, его остатки до сих пор об 

этом свидетельствуют в современном русском языке. Например, златоуст, 

златоглазка, златовласка и др. Гласные в них отличаются от современного 

слова золото. Также слова голова и глава, в которых вещественное лексическое 

значение одно и то же. При этом оно является устойчивым в обоих словах. В то 

же время – это не значит, что вещественное лексическое значение слова 

«золото» связано с гласными. Данное значение одно во всех однокоренных 

словах и требует неизменяемых элементов, которые могут его неизменно 

выражать.  

Таким образом, можно подтвердить, что русский язык сохранил корни 

праязыка посредством сильной связи лексических значений с неизменяемой 

частью слова – корнем. И доказательством служат, во-первых, особенности 

кратких гласных, которые постоянно меняются в результате разных типов 

чередований и не могут выступать в качестве элементов неизменяемой части 

слова, с которой традиционно связаны лексические значения русских корней. 

Во-вторых, в современном русском языке, слова типа, глава и голова имеют 

один и тот же корень, обладая при этом еще и одинаковым лексическим 

значением. Это обусловлено уникальной способностью выделения в русском 

языке неизменяемой части слов, с которой тесно переплетено их лексическое 

значение. Устранение словообразовательных элементов, необходимо для 

выделения неизменяемой части слов – корня, что приводит к единому 

ключевому составу, с которым связано лексическое значение однокоренных 

слов. При этом выделение ключевого, базового состава корня является 

определяющей задачей фонограмматики и ее важным принципом, в 

соответствии с которым происходят внутрифлексорные изменения в русских 
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дериватах, образуемых посредством нулевой аффиксации. Данный базовый 

состав позволяет носителям языка получать легкий доступ к познанию смысла 

слов [Al-foadi, 2018a, pp. 175-177].  

Второй принцип фонограмматики, благодаря которому становится возможным 

выделение изменений, происходящих в процессе морфологической деривации 

этих производных слов – это принцип гласной модификации.  

Выделение нулевого аффикса в русских дериватах типа морось, рябь, лов было 

обусловлено отсутствием в них формальных и слышимых элементов 

деривации. Но при учете гласной модификации, выделенной в качестве 

элемента формальной и когнитивной деятельности словообразования [Al-foadi, 

2018b, p. 140], можно определить другой статус форманта, который ранее 

считался нулевым в подобном типе дериватов. 

Исторически в языкознании выделяется принцип гласной модификации, в 

соответствии с которым согласный модифицируется гласным. Ибн Джинии 

аргументированно доказал, что согласный «оживляется» гласным. Его теория 

обоснована тем, что звук /м/ без оживляющего его гласного, можно 

произносить только через нос. Но если мы его «орошаем» гласной силой, то он 

произносится более естественно. Данное фонетическое правило, которое вошло 

в постулат, подтверждает, что гласный и согласный в слоге произносятся как 

один звук. Данный фонетический постулат показывает, что в русских дериватах 

типа моросить/морось, рябой/рябь, происходит гласная модификация, согласно 

которой реализуется процесс количественного изменения согласных элементов 

корня в результате перераспределения гласной силы. В производящей основе 

моросить первый согласный пишется как /о/, но произносится как краткий 

гласный /ъ/. В образованном от него деривате морось, данный гласный, 

произносится как полногласный звук /о/. Это свидетельствует о 

количественном изменении согласного, находящегося с гласным в одном слоге. 

Данное фонетическое изменение мы называем слоговой гласной 

модификацией, придающей ощутимую слышимую разницу. Выделение 

нулевого аффикса обусловлено полным отсутствием слышимой разницы [Plag, 

2003, p. 23]. Русское письмо нечасто отражает подобные изменения с 

формальной точки зрения, что позволило бы более наглядно проследить 

феномен словообразовательного изменения в таком виде дериватов. 

Количественное изменение всего слога не выражается графически на письме, 

но ярко ощутимо и свидетельствует о тонких законах русской флективной 
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системы, при которой элементы неизменяемой части слова – корня 

количественно изменяются, чтобы выразить словообразовательные значения 

русских дериватов. При этом четко сохраняется лексическое вещественное 

значение русских слов, связанное с неизменяемой частью однокоренных 

дериватов. Ввиду данного обстоятельства, совершенно необоснованно в таком 

типе русских дериватов выделять нулевой аффикс, поскольку в них 

проявляется гласная мотивация слогов, демонстрирующая тонкую флективную 

характеристику русского слова. Гласная модификация постоянно 

представляется слышимой разницей между дериватами данного типа и 

производящими их основами [Brodbeck, Gwilliams, & Pylkkanen, 2016, p. 2]. 

В русских дериватах типа ловить/лов, моросить/морось, уже ощутимо 

выделяется слоговая гласная модификация, так как, звуковое количество всех 

слогов изменяется при учете фонетического правила о том, что гласный и 

согласный произносятся как один звук, где гласный модифицирует согласный. 

В производящих основах (ловить и моросить), гласный звук в первом слоге, 

является не полногласным, но он приобретает полную гласную силу в первых 

слогах дериватов (лов и морось) после морфологической категоризации. Это 

усиливает гласный звук первого слога, и придает согласному, 

модифицированному гласным, более яркое произношение. Данное усиление 

гласной силы придает слышимую звуковую разницу, которую стоит признать 

основной причиной флективной категоризации. Все слоги производных слов 

приобретают новую гласную энергию в результате гласной модификации, что 

мы и называем полной гласной модификацией, которая ничем не отличается 

от чистой флексии. Она же происходит регулярно и образует систематическое 

правило продуктивной флективной системы русского языка. 

В русских дериватах типа рябить/рябь, моросить/морось, ловить/лов очень 

сильно ощущается звуковое количественное изменение всех слогов деривата, 

они же приобретают новые гласные количества, которые придают различия в 

произношении одного и того же слога. Другими словами, каждый согласный 

звук производящей основы приобретает новое звуковое количество в 

результате изменения модифицирующего его гласного при морфологической 

категоризации. Данное изменение формально не отображается на письме, но 

оно влечет существенную слышимую разницу между производящими основами 

и образованными из них дериватами. Видно еще и гласное усиление первого 

слога всех дериватов, что свидетельствует о систематизации гласной слоговой 
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модификации в русском языке. Кроме того, возможно и выделение ослабления 

гласного звука второго слога. Данная организованность флективной 

категоризации четко подчиняется структурным законам русского языка, 

поскольку звуковые изменения по лежащим в основе языка фонетическим и 

когнитивным условиям отвечают структурным законам языка. 

Морфонологическая категоризация и нулевой аффикс 

Морфонологические процессы фонограмматики осуществляются прогрессивно, 

они являются продолжением грамматической и лексической категоризации 

неизменяемой части слова – корня по фонетическим законам языка. Вследствие 

этого, лексическое значение всегда остается центральным применительно к 

единицам семантического класса. Оно же связывается с элементами 

неизменяемой части слова, подвергающимися количественным изменениям 

морфологической категоризации . 

Морфологическая структура в визуальной обработке текстов установлена, но 

она до сих пор остается неясной в слуховой обработке [Gwilliams, & Marantz, 

2015, p. 1]. Слышимая звуковая разница между производящими основами типа 

ловить, тёмный и дериватами, образованными от них (лов, темень), указывает 

на фонетические изменения, которым подвергались элементы неизменяемой 

части производящих баз. Данные изменения нечасто отображаются письменно 

при морфонологической категоризации, что наталкивает лингвистов в данном 

типе дериватов выделить нулевой аффикс, не обращая внимания на то, что 

внутренняя структура дериватов изменяется как особый тип 

словообразовательной мотивации. В таком типе мотивации внутренние 

изменения ощутимы на слух, но формально не представляются из-за 

особенностей русского письма. Слышимая фонетическая разница между 

производящими словами и дериватами типа ходить/ход, неопровержимо 

показывает, что слуховая сущность элементов деривата отражает его 

внутреннюю структуру, а внешняя структура должна отражать эту слуховую 

разницу, чтобы более четко был выделен формант. Ведь сам факт 

теоретической лингвистики показывает, что внутренняя и внешняя структуры 

слова имеют много общего, и внутренняя структура слова влияет на его 

вешнюю [Linzen, Marantz, & Pylkkänen, 2013, p. 118].  

Внутренняя и внешняя структуры дериватов составляют фонограмматическую 

парадигму, первая обусловливает фонетические изменения, являющиеся 

результатом гласной модификации, по которой классифицируются дериваты, а 
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вторая должна отображать результаты изменения внутренней структуры слова, 

поскольку междисциплинарность может представиться подходом к решению 

научно-исследовательских задач. При этом установление формантов или 

компонентов, являющихся ментальными представлениями в лексиконе, 

остается неясным [Gwilliams, Monahan, & Samuel, 2015, p. 1463], что требует 

установления языковых элементов, маркирующих словообразовательное 

значение изучаемого типа русских дериватов. 

Поэтому четкое установление формантов в дериватах типа темный/темень, 

синий/синь главным образом можно осуществлять в рамках раскрытия 

внутренних фонетических изменений, которые представляют собой отражение 

реальной слышимой структуры производного слова. Через второй уровень 

фонограмматики – морфонологию, возможно определение взаимосвязи 

внутренних фонетических изменений с реально слышимыми 

словообразовательными процессами, чтобы установить сущность флективных 

процессов данного типа дериватов.  

Чтобы четко установить формант в дериватах типа ходить/ход, летать/лёт 

необходимо разобрать дериваты и образующие их элементы. Сначала 

рассмотрим дериваты с материально выраженным формантом, чтобы дальше 

анализировать дериваты типа лов, ход. При разборе дериватов типа дома, века, 

берега и другие, в которых обычно выделяют формант, нельзя определить 

последний полногласный /а/ как маркер множественного числа мужского рода 

именительного падежа, а следует признать все гласные изменения, которым 

подвергались слоги производных слов формантом, так как слышимая разница 

между производящими базами и дериватами ясна. Возможно, подобная позиция 

нетипична, однако с научной точки зрения она совершенно оправдана, в силу 

того, что гласная сила всех слогов зависит от ударного слога, что делает всю 

гласную энергию целого слова одним неделимым фонетическим целым. 

Последний гласный звук, /а/ не мог бы трансформироваться без утраты первого 

и второго слогов, а также части своей гласной силы в пользу последнего 

полгласного /а/. В результате данной утраты гласной силы, согласные стали 

слабее произноситься за исключением последнего согласного, который 

приобрел большую гласную силу /а/.  

Полногласный звук /а/ не может выражать грамматического значения без той 

неизменяемой части деривата – корня, с которой связано лексическое значение, 

что указывает на соответствующий грамматический маркер. Выделенный 



Арабистика Евразии, № 11, Октябрь 2020  

  ٠٢٠٢ أكتوبر ،١١، الدراسات العربية األوراسية

Eurasian Arabic Studies, № 11, October 2020 

28 

 

Аль-Кадими М.Г, Аль-Хаджами Х.М. Нулевая аффиксация дериватов в системе русского словообразования с 

точки зрения фонограмматики через призму арабского лингвистического подхода // Арабистика Евразии. 2020.  

№ 11. С. 16-37. 
 

гласный маркер /а/, является неделимым элементом звуковой материи, 

поскольку он модифицирует согласный звук, находящийся с ним в одном слоге, 

и получает свою гласную полноту в результате утраты других слогов части 

своей гласной силы в его пользу. Видно, что все элементы деривата – гласные и 

согласные находятся в совместной модификации, и слоги зависят друг от друга. 

Все элементы корня количественно изменились в результате гласной 

модификации, поэтому несправедливо выделять один звук /а/, который возник 

при общей гласной модификации как формант, выражающий все гласные 

изменения, влияющие на корень слова. Он же является частью звуковой 

материи деривата.  

Таким образом, все гласные взаимосвязаны друг с другом и являются 

ощутимым изменением, по которому познается морфонологическая 

категоризация дериватов, поэтому нельзя признать часть фонетического 

изменения маркером всего морфонологического значения и оставить другие 

изменения, которым дериват подвергся, чтобы категорироваться.  

В дериватах типа моросить/морось, рябить/рябь существует реальный 

формант. От данного форманта нельзя отказаться, и невозможно его назвать 

нулевым. Научная гипотеза о том, что гласные являются модификацией 

согласных, а также о необходимости произносить согласный и гласный в слоге 

как один звук, зависимости всех слогов русского слова от ударного слога и 

неотделимости лексического значения однокоренных слов – производящего и 

деривата от одной неизменяемой части слова – корня, обязывают нас выделить 

в данном типе дериватов материально выраженный формант. Обнулить 

слышимые звуковые разницы, слуховые процессы, гласную модификацию, 

перераспределения гласной энергии и разные произношения одного и того же 

согласного в производящей основе и деривате. Все вышеуказанное 

подтверждает, что выделение нулевого аффикса в исследуемом типе русских 

дериватов является необоснованным. Согласные первых слогов дериватов 

сильнее и энергичнее самих себя в производящих основах, что свидетельствует 

о наличии количественного изменения гласных и соответственно 

модифицированных ими согласных. Гласная сила второго слога (гласного и 

модифицированного им согласного) ослабляется (редуцируется). Это указывает 

на целостное количественное изменение всего состава деривата, образующее 

слышимую разницу между производящими основами и дериватами, а 

выделение нулевого аффикса требует отсутствия данного типа слышимой 
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разницы, чтобы реализоваться. Поэтому регулярное усиление первого слога и 

редукция гласной силы второго слога демонстрируют высокую 

организованность флективной категоризации данного типа дериватов. 

Вследствие чего организованные количественные изменения элементов 

дериватов проявляются достаточно слабо, так как степень управляемости или 

автоматизации семантических процессов является важным процессом при 

изучении языка. 

Фонограмматические целостности и нулевой аффикс 

Фонограмматический строй языковой категоризации обусловливает 

семантическую и морфонологическую целостность, что выявляет статус 

нулевого аффикса в русских дериватах типа морось, рябь, образованных от 

производных лексических основ моросить, рябить. Определение языковых 

элементов, трансформированных в результате языковой категоризации, зависит 

от фонограмматических целостностей производного слова, в которых раннее 

предполагалось существование нулевого аффикса. Семантическая целостность 

деривата обнаруживается устойчивостью элементов, с которыми связывается 

лексическое значение слова [Al-Foadi & Mingazova, 2018, p. 60-62]. Итак, 

категорированные морфонологически элементы корня, сохраняют свою 

позицию и смысл в дериватах, поскольку лексическое значение связывается с 

позиционно устойчивым составом согласных звуков корня, который в свою 

очередь количественно изменяется в целях выражения различных смысловых 

оттенков и грамматических значений. Это оправдано тем, что изменение 

гласного модификатора в результате чередования гласных неизбежно приводит 

к изменению звукового количества модифицированного им согласного, тем 

самым, элементы одного и того же корня, количественно изменяются, чтобы 

выразить семантическую целостность корня, который в свою очередь 

морфологически категорируется. Поэтому выделение «семантического 

нулевого аффикса» ничем не доказывается, поскольку существует 

количественное изменение прочно связанных между собой элементов корня – 

моросить/морось, ловить/лов. 

Фонограмматика, при которой элементы корня, количественно модифицируют 

друг друга, чтобы выразить языковые категоризации, обусловливает 

семантическую целостность производного слова, элементы которого жестко 

сохраняют свою позицию. Таким образом, выражается семантическая 

целостность деривата. При этом достаточно ощутимо, когда согласные 
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элементы корня, с которыми связывается его лексическое значение, 

произносятся по-разному. В производящей основе, первый согласный 

произносится в первом слоге слабее, чем в первом слоге производных, но его 

произносительная сила увеличивается в производных типа ходить/ход, 

моросить/морось, ловить/лов. Абсолютно очевидно, что гласный звук первого 

слога в данном типе дериватов стал полногласным /о/, а в производящей базе, 

он таковым не являлся. Следовательно, увеличился согласный звук, 

модифицированный количественно измененным по чередованию гласным, так 

как гласный и согласный находятся во взаимной модификации. Поэтому 

семантическая целостность фонограмматики показывает, что элементы 

дериватов, с которыми связывается лексическое значение слова, зависят друг от 

друга, а данная зависимость влечет количественное изменение их 

произношения, с которым ассоциируется ощутимая семантическая 

категоризация при сохранении общего значения элементов корня – 

семантической целостности фонограмматики. Также стоит отметить, что 

ощутимое количественное изменение элементов семантической целостности и 

их зависимость друг от друга есть не что иное, как ощутимый «семантический 

формант», обнуляющий мнимое существование нулевого аффикса. Наличие 

ощутимого форманта «количественное изменение элементов корня», которым 

выражается семантическая разница между производящими и производными 

словами, обнуляет существование нулевого аффикса и доказывает 

семантическую целостность фонограмматики, поэтому утверждение о нулевом 

аффиксе есть неверное представление о наличии нулевых формантов внутри 

флективной системы русского языка.  

Морфонологическая целостность 

Неопровержимый постулат флективного строя, установленный В. Фон 

Гумбольдтом о том, что языковая единица – слово – представляется 

целостностью, когда она модифицируется исключительно с помощью звука 

флексии [Гумбольдт, 1984, С. 343], представляет ясную картину 

морфофонологической целостности. Более того целостность определяется тем, 

что она является целым, системой и единством, что обусловливает точную 

систематичность и организованность всех элементов данного механизма. 

Элементным составом морфонологически категорированных русских 

дериватов типа зелень, темень, является та часть слова, которая остается после 

устранения словообразовательных и словоизменительных средств, поэтому 
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становится достаточно простой задачей, выделение тех изменений, которым 

подвергаются элементы корня при морфонологической категоризации. 

Целостная звуковая материя слова, при которой гласный модифицирует 

согласный в каждом слоге, и зависимость всех слогов от ударного слога есть 

слышимый звуковой образ слова, по которому любой говорящий на каком-то 

языке может отличать морфологическую категоризацию слова. Именно 

поэтому, нельзя выделить один звук или знак в качестве форманта какого-то 

грамматического значения в данном типе дериватов. Элементы производного 

слова (согласные и гласные) находятся во взаимной модификации – слоговой, а 

весь звуковой состав слова подчиняется целостной межэлементной 

модификации, поскольку гласная сила всех слогов зависит от ударного слога.  

При этом важно указать на то, что даже необразованный человек (не умеющий 

читать и писать) по неформальным признакам может различать слова типа 

бе рега от берега , догово ра от договора . Именно поэтому совершенно 

оптимальный способ познания морфонологических маркеров в процессе 

речевого акта – это слышимая разница, которая не во всех языках отражается 

письменно и вытекает из типа письма. Таким образом, в дериватах типа мо рось 

[мо ръс’], образованных от глаголов мороси ть [марас’ит’], рябь [р’а п’] от 

рябить [р иб’и т’], лов [ло ф] от ловить [лав’ит’] и др., абсолютно понятно, что 

звуковое количество каждого согласного в слоге изменяется в результате 

чередования гласных, при этом последовательно изменяется количество всего 

звукового состава производного слова. Данные преобразования невозможно 

считать нулевыми, так как они являются материальными изменениями, 

познаваемыми с помощью слуха (в некоторых языках). Ощутимое 

существование слышимых различий между производящими основами и 

образованными от их дериватов, вытесняют мнимое представление о нулевом 

аффиксе в таком типе производных слов, поскольку в них выделяются слоговая 

и целостная межэлементная модификация, служащая формантом 

морфологической категоризации.  

ВЫВОДЫ 

Формальный аспект изучения морфологии не всегда отражает внутренние 

законы флективного строя русского языка, поскольку современные научные 

исследования уже учитывают акустический аспект лингвистических различий, 

демонстрирующих ощутимую языковую категоризацию, что обязывает 

лингвистов рассмотреть реальную сущность нулевого аффикса с точки зрения 
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фонограмматики, чтобы выделить мельчайшие изменения языковой 

категоризации дериватов.  

Акустические изменения, причиненные чередованием гласных и целого 

изменения элементного состава дериватов во время морфологической 

категоризации, демонстрирует реальные словообразовательные изменения, 

которые можно выделить в качестве форманта для тех дериватов, в которых 

раньше выделили нулевой аффикс.  

Выделение базовых элементов фонемного состава русского корня позволяет 

выделить те изменения, которым он подвергается во время 

словообразовательного акта, и их определить, как формант производного слова. 

При этом выделяется слоговая модификация, при которой в результате 

чередования гласных звуковое количество согласного звука изменяется, 

поскольку согласный модифицируется гласным в слоге, и таким образом, 

произносительная сила слогов дериватов отличается от произносительной силы 

производящей базы. Все слоги производных слов приобретают новую гласную 

энергию в результате гласной модификации, что мы и называем полной гласной 

модификацией, которая ничем не отличается от чистой флексии. Она же 

происходит регулярно и образует систематическое правило продуктивной 

флективной системы русского языка.  

Таким образом, слоговая модификация и полная гласная модификация 

свидетельствуют о тех словообразовательных изменениях, которым дериват 

подвергается, и можно их выделить в качестве словообразовательного 

форманта, вытесняющего мнимый нулевой аффикс. Все гласные взаимосвязаны 

друг с другом и являются ощутимым изменением, по которому познается 

морфонологическая категоризация дериватов, поэтому нельзя признать часть 

фонетического изменения маркером всего морфонологического значения и 

оставить другие изменения, которым дериват подвергся, чтобы 

категорироваться. Фонограмматический строй языковой категоризации 

обусловливает семантическую и морфонологическую целостность. 

Семантическая целостность фонограмматики показывает, что элементы 

дериватов, с которыми связывается лексическое значение слова, зависят друг от 

друга, а данная зависимость влечет количественное изменение их 

произношения, с которым ассоциируется ощутимая семантическая 

категоризация при сохранении общего семантического значения элементов 

корня – семантической целостности фонограмматики. Наличие ощутимого 
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форманта «количественное изменение элементов корня», которым выражается 

семантическая разница между производящими и производными словами, 

обнуляет существование нулевого аффикса и доказывает семантическую 

целостность фонограмматики, поэтому утверждение о нулевом аффиксе есть 

неверное представление о наличии нулевых формантов внутри флективной 

системы русского языка. Целостная звуковая материя слова, при которой 

гласный модифицирует согласный в каждом слоге и зависимость всех слогов от 

ударного слога, есть слышимый звуковой образ слова, по которому любой 

говорящий на каком-то языке может отличать морфологическую 

категоризацию слова. Именно поэтому нельзя выделить одного звука или знака 

в качества форманта какого-то грамматического значения в данном типе 

дериватов. Элементы производного слова (согласные и гласные) находятся во 

взаимной модификации – слоговой, а весь звуковой состав слова подчиняется 

целостной межэлементной модификации, поскольку гласная сила всех слогов 

зависит от ударного слога.  

Ощутимое существование слышимых различий между производящими 

основами и образованными от них дериватами вытесняют мнимое 

представление о нулевом аффиксе в таком типе производных слов, поскольку в 

них выделяются слоговая и целостная межэлементная модификация, служащая 

формантом морфологической категоризации.  
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 الملخص

في المقالة ينظر المؤلفون "القاموس الكبير" الذي نشرته مجمع اللغة العربية في القاهرة كمثال 

تطوير المعاجم العربية الحديثة. أوال ، يقدم المؤلفون لمحة تاريخية عن المعاجم العربية ويذكرون 

مراحل األولية أهم مراحل تطورها. بعد ذلك، يناقش المؤلفون تاريخ تطور "القاموس الكبير" ، وال

واألسباب واإلجراءات التي أدت إلى إنشاء القاموس. يصف المؤلفون حجم وهيكل ومبادئ بناء 

القاموس. كما  تولي اهتماما للتصميم الجرافيكي لكل إدخال )الخط ، والبنية البصرية ، وتشكيل 

المؤلفون على  النص ، عالمات رمزية(. يركز المؤلفون على دراسة بنية مقالة القاموس.  يؤكد

السمات التقليدية للمعجم العربي ، مثل وجود أمثلة على استخدام الكلمات من النصوص المقدسة 

اإلسالمية واألدب الكالسيكي التي تكون أحيانا بتعليق أو تفسيريشرحها. سمة مهمة من القاموس 

للغوي لصانعي النظر هو وجود معلومات التأصيل في كل إدخال. يذكر مؤلفو المقال النقاء ا

القاموس ، ألنه ال يحتوي على الكلمات من اللهجات العربية. هذا يقودنا إلى المشكلة التالية المتمثلة 

في نقص المعلومات حول االختالفات اإلقليمية في التهجئة واستخدام بعض الكلمات. على الرغم 
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موسوعية ، على سبيل من حقيقة أن قاموس الطبيعة اللغوية ، فإنه يحتوي على بعض سمات ال

المثال هناك إدخاالت على األسماء الشخصية واألسماء الجغرافية. كما توجد في القاموس قيود 

 .أخرى، وفقا للمؤلفين ، وهي عدم وجود نسخة إلكترونية أو مواد تكميلية إلكترونية

 ،المعجم، إيجابياتالقاموس الكبير، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، تطور  الكلمات المفتاحية:

 سلبيات

 

(. المعجم الكبير لمجمع اللغة 8181& المحمدوف، ع.ر. ) شيخأحمدوف، أو.م.، :لالقتباس

، ص ١١العربية بالقاهرة يمثل تطور صناعة المعاجم العربية. الدراسات العربية األوراسية، 
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Abstract 

In the article, the authors consider “The Big Dictionary” published by the Academy 

of Arabic language in Cairo as an example of modern Arabic lexicography 

development. Firstly, the authors give a historical overview of the Arabic 

lexicography and mention the most important stages of its development. Further on, 

the authors discuss the history of development of “The Big Dictionary”, the 

preliminary stages, reasons and actions that resulted in the creation of the 

dictionary. The authors describe the volume, structure and principles of dictionary 

construction. They also pay attention to the graphic design of each entry (font, visual 

structure, vowels, and shortenings). The structure of the dictionary article is carefully 

studied. The authors emphasize traditional features of Arabic lexicography, such as 

the presence of examples of word usage from Islamic sacred texts and classical 

literature. They are sometimes accompanied by a commentary or explanation. An 

important trait of the dictionary considered is the presence of etymological 

information in each entry. The authors of the article mention linguistic purism of 

dictionary-makers, since it does not contain Arabic dialectal lexemes. This leads us 

to the next problem of the lack of information on regional variations in spelling and 
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usage of some lexemes. Despite the fact that the dictionary is of linguistic nature, it 

has some traits of an encyclopedic one, e.g. there are entries on antroponyms and 

toponyms. Another serious limitation of the dictionary, according to the authors, is 

the absence of electronic version or electronic supplemental materials.  

Keywords: The Big Dictionary, Academy of Arabic language in Cairo, lexicographic 

development, advantages, drawbacks 
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Аннотация 

В данной статье авторы рассматривают «Большой словарь» (ал-муджам ал-

кабир), изданный Академией арабского языка в Каире как пример достижений 

современной арабской лексикографии. В первую очередь, в статье делается 

исторический обзор арабской лексикографии, упоминаются наиболее значимые 

этапы ее развития. Далее авторы пишут о предпосылках создания «Большого 

словаря», и этапах его создания. Авторы раскрывают цели создания словаря, 

его объем, структуру и принципы построения словаря. Раскрываются 

особенности графического оформления словарных статей (шрифт, 

структура, огласовки, условные обозначения). Подробно разбирается 

структура словарной статьи. Подчеркиваются традиционные для арабской 

лексикографии особенности: наличие примеров из священных или классических 

литературных текстов и комментарии к ним. Важной особенностью 

«Большого словаря» является наличие этимологической информации по 

каждой статье. Автор отмечает языковой пуризм составителей и 

отсутствие лексики современных арабских диалектов. В статье 
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присутствует и критика «Большого словаря»: в нем отсутствуют указания 

на региональные вариации написания и особенностей употребления лексем. 

Несмотря на то, что словарь является языковым, в нем присутствуют 

статьи, посвященные именам собственным (антропонимам и топонимам). 

Также серьезным недостатком, по мнению автора, является отсутствие 

электронного приложения либо электронной версии словаря. 

Ключевые слова: Большой словарь, Академия арабского языка в Каире, 

развитие лексикографии, достоинства, недостатки 

 

Для цитирования: Шейхахмедов О.М., Альмyхаметов А.Р. «Большой словарь», 

изданный Академией арабского языка в Каире: пример развития современной 

арабской лексикографии // Арабистика Евразии. 2020. № 11. С. 38-75. (на 

арабском языке) 

 

مقدمةال   

مشتق من فعل ) أعَجَم (، أي أزال العُجمة. والُمْعَجم كتاب يشتمل على عدد المعجم اسم عربي 

كبير من مفردات اللغة مرتبة ترتيبا معينا، مقرونة بطريقة نطقها وشرحها وتفسير معانيها. 

والتأليف المعجمي )وهو تأليف كتب المعاجم( قديم قدم الحضارات اإلنسانية، فاألمم السابقة ذات 

ديمة وضعت األسس األولى للمعاجم في شكل تصنيف رسائل وجدت آثارها في الحضارات الق

  .بعض مكتبات العالم

وتحدثنا المصادر عن جهود معجمية قام بها البابليون  واألشوريون واليونانيون  والرومان  

والصينيون  والهنود، األمر الذي يجعل من الصناعة المعجمية مهنة عالمية غير مقصورة على أمة 

بعينها، ويجعل المعجم اللغوي حاجة ثقافية وقد بدأت الفكر المعجمي عند العرب بعد نزول القرآن 

الكريم، ودخول غير  العرب في اإلسالم  واستعصاء بعض مفردات القرآن على الكثير منهم، 

كريم فكانت  العناية األولى بجمع المادة اللغويّة استجابة إلى ما توجبه المحافظة على القرآن ال

وتفهم معانيه من حفظ مادته اللغويّة وما ترمي إليه من دقيق الداللة والمغزى وصحيح المبنى 

والمعنى  مما استدعى شرح غريب القرآن والحديث ولغة العرب عموما. وتحدثنا المصادر العربية 

بن  عن جهود معجمية مبكرة ظهرت في القرن األول الهجري مثل الرسالة المسماة "مسائل نافع

م وهو تاريخ مبكر جدا 628هـ/60األزرق في القرآن"، وجدير بالذكر أن نافع هذا توفي في عام 

في المكتبة العربية، وهناك من يرد مادة الكتاب إلى عبد هللا بن عباس وأن ابن األزرق راٍو للمادة 

ان بن تغلب فقط . لتتوالى بعد ذلك جهود عربية معجمية أخرى مثل: غريب القرآن ألبي سعيد أب

م، وتفسير غريب القرآن ألبي عبد هللا مالك بن أنس بن 102هـ/ 181المعروف  بالجريري )ت. 

م. وكانت الجهود المبكرة هذه تتخذ من ألفاظ القرآن الكريم مادة لها، وكان 110هـ/ 111مالك )ت. 

 .هدفها تيسير فهم القرآن
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دات اللغة العربية في النصف الثاني من القرن وظهرت المعاجم العربية بمعناها العام والشامل لمفر

م، ومنذ هذا  126هـ =  111الثاني الهجري، فظهر كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ت 

التاريخ والمكتبة العربية تشهد زخما كبيرا في إنتاج المعاجم اللغوية ألهداف متعددة، وعلى أنظمة 

 . ب التي أرخت للمعجم العربي ففيها الكفايةترتيب مختلفة، ويمكن الرجوع في ذلك للكت

وللمعاجم أهمية كبرى في تاريخ الثقافة اإلنسانية، فهي تحمل العديد من ألفاظ اللغة ومعانيها ، وهذا 

ما ال يمكن أن يحيط به أي شخص مهما كان واسع االطالع ، كما أن مفردات اللغة تختلف بين 

التي تستخدم بشكل عامي ويومي وهناك الكلمات األدبية أبنائها بحسب ثقافتهم، فهناك الكلمات 

والكلمات المتخصصة، كما أن االحتكاك والتداخل مع اللغات األخرى تحت أي ظرف يولد 

مفردات جديدة لم تكن في أصل اللغة ، ويكاد أن يكون هناك جزم بأنه ال توجد لغة حية اآلن إال 

بد من وجود المعاجم ألجل ترتيب وتصنيف وقد استعارت مفردات من لغات أخرى ، فكان ال

 .مفردات اللغة وتبيين معانيها في أسلوب سهل وميسر على أبناء اللغة نفسها

لقد كانت الجهود المعجمية السابقة جهودا فردية، لكن مع اتساع اللغة وتشعب الدالالت وكثرة 

معجم تستلزم فريقا التخصصات المعرفية، وتشابك فنون التحرير والطباعة، أصبحت صناعة ال

كبيرا للقيام بالعملية المعجمية، وأصبحت مهمة إنتاج المعجم ـ في األغلب ـ يقوم بها المؤسسات ال 

األفراد، ولعل أهم من يضطلع بهذا الدور ويقوم به هو مجامع اللغة على اختالف أشكالها فهي التي 

 :أسباب، منها أنشأت خصيصا للحفاظ على اللغات الوطنية وخدمتها، وذلك لعدة

أهمية إنجاز المعجم في وقت مناسب طبقًا لخطة محددة، وضرورة تجديد المعجم بعد سنوات   -أ 

 .قليلة

تجديد مجاالت التخصصات العلمية وأهمية وجود مستشارين كثيرين ومحررين   -ب 

 .متخصصين

آالف البطاقات، أهمية اإلفادة من قاعدة معلومات لغوية عريضة، كانت يوًما ما على شكل  -ج 

 .وأصبحت اليوم أكبر وأدق من خالل الحاسب بماليين المعلومات

 .أهمية تعديل المداخل والشروح بطريقة منظمة وسهلة -د 

تكاليف الجمع والطباعة والتجليد مرتفعة ال يمكن تعويضها إال من خالل توزيع قوى لمئات  -ه 

 .ااآلالف من النسخ بمواصفات دقيقة علميًّا وتقنيًّ 

 .إمكان التعاون عبر الدول وعبر اللغات في إعداد المعجمات مزدوجة اللغة أو متعددة اللغات -و 

صناعة المعجم عمل شاق وجاد، وال يكفي أن يكون إعداد المعجم مجرد عمل جانبي لنخبة من  -ز 

 . اللغويين والعلميين

بخدمة اللغة العربية   1138شأته عام لهذه األسباب ولغيرها قام مجمع اللغة العربية بالقاهرة منذ ن

والحفاظ عليها واالهتمام بإصدار المعاجم التي تحتاج إليها طبقات المثقفين واللغويين والباحثين، 

فأصدر مجمع اللغة العربية بالقاهرة العديد من المعاجم منها المعجم الوجيز والمعجم الوسيط 

 -ير من المعاجم المتخصصة في علوم محددة مثل: ومعجم ألفاظ القرآن الكريم باإلضافة إلى الكث
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معجم الچيولوچيا، ومعجم الفيزيقا النووية واإللكترونيات، و معجم الفيزيقا الحديثة )جزءان(، 

ومعجم الحاسبات )ثالث طبعات(، ومعجم المصطلحات الطبية )ثالثة أجزاء(، ومعجم الكيمياء 

األحياء والزراعة )جزءان(، ومعجم النفط،  والصيدلة )جزءان(، ومعجم البيولوچيا في علوم

ومعجم الرياضيات )ثالثة أجزاء(، والمعجم الجغرافي، والمعجم الفلسفي، ومعجم ألفاظ الحضارة 

والفنون، ومعجم علم النفس، ومعجم الهندسة الميكانيكية، ومعجم الهيدرولوچيا، ومعجم القانون، 

 .عجم مصطلح الحديث النبوي، ومعجم أصول الفقهومعجم الموسيقا، ومعجم التربية الرياضية، وم

لكن العمل األكبر الذي تحمل مجمع اللغة العربية بالقاهرة عبء إنجازه هو ما يقوم به من أجل 

إخراج "المعجم الكبير". ذلك المعجم الذي يعد أضخم مشروع يتبناه المجمع بعد التوقف عن العمل 

م على إخراج المعجم الكبير، وَحَشدَ له 1186ع منذ عام في معجم فيشر التاريخي، لذا أكبَّ المجم

جهود لجنته الخاصة وجهود الخبراء والمحررين المختصين في العمل المعجمي، وقد استطاعت 

م الجزَء األوَل منه. وفي ضوء ما جدَّ من مالحظات وتوجيهات 1106اللجنة أن تُخرج في سنة 

يعدل فيه حتى استقام له منهج واضح، قطع فيه أخذ المجمع يراجع منهجه في هذا المعجم، و

أشواًطا كبيرة وُطبع منه عشرة  أجزاء. والعمل مستمرٌّ في هذا المعجم بنشاط ملحوظ في األجزاء 

التالية. وبالمعجم لغة وأدب ونحو وصرف وبيان وبالغة، وفيه أيًضا المصطلحات الشائعة في 

معارف اإلنسانية وعلوم الحياة والحضارة التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والفلسفة وال

ومصطلحات علمية وفنية، ومصطلحات العلوم اللغوية واإلنسانية، والعلوم الحديثة والمستحدثة 

لتضفي عليه طابعَه الموسوعي .  من هنا كانت إشارة المجمعي العربي الكبير الدكتور إبراهيم 

ا المعجم لونًا جديدًا في عالم المعجمات إلى كون هذ -الرئيس األسبق للمجمع  -بيومي مدكور 

العربية، فيه تأصيل وتدقيق، وجمع واستيعاب عني فيه عناية خاصة بالوضوح والدقة، والترتيب 

الدقيق والتبويب السهل، والتزام الترتيب الحرفي مراعاة لطبيعة العربية وكونها لغة استخفافية، 

 .الرسوم والصور والخرائط -بقدٍر  -ستخدمت ووضعت النصوص المأثورة والشواهد المعقدة. وا

وقد بدأت فكرة المعجم الكبير في مجمع اللغة بالقاهرة حينما كلف السلطان فؤاد األول سلطان 

مصر في هذه الفترة المجمع في قرار إنشائه بالعمل على إصدار معجم تاريخي للغة العربية، وقد 

األلماني أوغست فيشر عضو المجمع، وضع المجمع كل إمكانياته تحت تصرف المستعرب 

غرار »إلصدار ما يعرف بـ"معجم فيشر"، وهو معجم تاريخي كان يأمل صاحبه أن يكون على 

معجم أكسفورد التاريخي فيصعد للنصوص األولى لتوضيح معاني الكلمات ويتتبع تاريخها وتغير 

ارس للغة العربية والتراث ، وقد تم اعتماد منهج مميز للمعجم التاريخي يحتاجه كل د«مدلولها

 :العربي، فقد كانت خطة المعجم تقوم على

يتناول المعجم بحث تاريخ الكلمات مبتدئا بكتابة النمارة في القرن الرابع الميالدي، ومنتهيا  -

 .بنهاية القرن الثالث الهجري، وهو عصر االكتمال اللغوي العربي

والشعر، واألمثال، والمؤلفات التاريخية، والجغرافية، ميدان الدراسة: كلمات القرآن، والحديث،  -

 .وكتب األدب، والكتابات المنقوشة، والمخطوطات على أوراق البردي والنقود
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 .ترك أسماء األشخاص والقبائل والبالد، إال ماله صله ببيان معنى اسم الجنس -

ل، واسم المفعول، وصيغ ترك المشتقات القياسية الخاصة بالتصاريف اللغوية، مثل اسم الفاع -

 .مصادر الفعل المزيد مادامت ليس لها معنى خاص

عالج الحروف الدالة على معنى في غيرها بتوسع، وهي المسماة بحروف المعاني، وهي في  -

األصل من خصائص القواعد النحوية، فتوسع في شرحها؛ لكي يتسنى لمستعمل المعجم أن يجد 

 .لعربيةفيها ما يساعده على فهم اللغة ا

رتب الكلمات على حسب أصولها، ترتيبا ألفبائيا من أول المادة إلى آخرها، األول فالثاني    -

  ....فالثالث

تبدأ المادة بالفعل المجرد، ثم المزيد بحرف، فحرفين، فثالثة، على النحو التالي: فعل، فعّل،  -

عاّل، ثم يذكر األسماء كلها بعد األفعال، فاّعل، أفعل، تفعّل، تفاعل، انفعل، افتعل، افعّل، استفعل، اف

سواء كانت مشتقة أو جامدة، ورتبا ألسماء على نظام ترتيب األفعال فيأتي بالمجرد منها أوال ثم 

 .المزيد

يتبع الكلمات العربية بالكلمات األعجمية المعربة الزائدة على ثالثة أحرف والتي تصرف فيها  -

ي مادة برق، و)دُّكان( في مادة دكن، و)ديباج( في مادة دبج، العرب باالشتقاق، مثل: )إبريق( ف

و)سروال( في سرول، أما الكلمات التي لم يتصرف فيها العرب باشتقاق فعُدت حروفها كلها أصلية 

 .مثل: استبرق، شطرنج، بنفسج، إبريسم، سفرجل

 .ضبط كل كلمات وشواهد المعجم ضبطا دقيقا -

شرخ مختصر باللغة اإلنجليزية وآخر بالفرنسية، وهذا من وجهة اتبع الشرح العربي للكلمات ب -

 .نظر المؤلف يفيد في توضيح المعنى، كما يفيد الدارسين من غير العرب

يبدأ كل باب بالحديث عن الحرف المعقود له الباب، من حيث ترتيبه بين حروف الهجاء في  -

، وآراء العلماء فيه، وأنواعه الداللية العربية وباقي الساميات، وأصله، ورسمه في الخط، ومخرجه

المختلفة، كالهمزة في القسم واالستفهام والنداء، وخصائصه الداللية والصوتية والنحوية، ودالالته 

 .المختلفة في السياقات المتعددة

سار في عالجه لأللفاظ باإلكثار من الشواهد، والربط بين المعاني المختلفة، والربط بينها وبين  -

   .ميات، واإلشارة إلى مصادر األقوال والمعاني والشواهدالسا

وعلى الرغم من شدة الحاجة إلى هذا المعجم الفريد في التراث المعجمي العربي إال أنه لم يخرج 

. وضاعت األجزاء التي قام بها فيشر بسبب 1181للوجود إذ توفي المستشرق األلماني فيشر سنة 

ل ألمانيا منها، وقد حاول المجمع أن يستخدم ما تبقى من أوراق فيشر الحرب العالمية الثانية وما نا

الستحالة تحقيق هذا الغرض ألن »في القاهرة كقاعدة للمعجم التاريخي للغة العربية لكنه لم يفلح 

أوراق فيشر لم تتم وما تم منها لم يرتب، والكتب التي روجعت وجمعت منها المواد لم يتبين ما 

المقدمة التي ]كان المؤلف قد[ »ي بال قراءة ، لذلك لم ينشر من عمل فيشر سوى قرئ منها وما بق

  .راجعها والجزء الذي نشره في مجلة المجمع
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وتعويضا للخسارة العلمية التي أصابت صناعة المعجم العربي بسبب توقف مشروع المعجم 

وز نقائص المعاجم التاريخي، تابع المجمع المحاوالت الرامية لوضع معجم عربي حديث يتجا

العربية القديمة ويكملها نتيجة ضرورات الحياة العصرية وشكل المجمع لجنة إلخراج المعجم 

الكبير، وهو يتميز عن غيره من معاجم اللغة العربية من حيث مفهومه للغة، فلم تعد نظرة المجمع 

حن وعن االختالط بالعجم، للغة العربية تقتصر على لغة قبائل وسط الجزيرة العربية البعيدة عن الل

بل أصبحت نظرة المجمع للغة أكثر نضجا وشموال، فهي اللغة التي يستخدمها العربي للتعبير عن 

حاجاته، لهذا اتسعت مصادر اللغة عند مجمع اللغة العربية بالقاهرة لتشمل المصادر اللغوية طول 

ا لغوية له مهما يكن العصر الذي التاريخ العربي، واعتمد المجمع الشعر والنثر العربيين مصادر

أنشئ فيه دونما تحديد لما درج على تسميته بعصور االحتجاج، كما أخذ المعجم مادته من الحديث 

النبوي واألقوال المشهورة. واهتم  باأللفاظ الطارئة حديثاً على العربية نتيجة تقدم الحضارة ورقي 

م العربية القديمة منها والحديثة، ليعكس حرص العلم. و"المعجم الكبير" يتجاوز بذلك كل المعاج

 .فئة كبيرة من المجمعيين على تطوير اللغة العربية وإنمائها بألفاظ حديثة

كما اعتمد المجمعيون في تأليف "المعجم الكبير" منهجية جديدة تجمع بين ما قام به بعض القدامى 

نحي في هذا المعجم المعاجم »لقد  في معاجمهم وما اتبعته أمهات المعجميات الغربية الحديثة.

الغربية في استخالص المعاني العامة المشتركة التي تدور حولها ألفاظ المادة الواحدة والتي تشبه 

إلى حد كبير ما سماه ابن فارس األصول أو المقاييس وقدمها في صدر كل مادة مع ترقيمها 

طت منها وأعطى كل قسم الرقم الذي وقسمت المادة نفسها إلى أقسام بحسب معانيها التي استنب

 . وضعه تحت معناه في صدر المادة

ويتميز "المعجم الكبير" بمحاولته الفريدة في البحث عن أصول األلفاظ العربية، فأردف األلفاظ 

ً  -أو في غيرها من اللغات  -العربية بنظيراتها في اللغات السامية   .كلما كان ذلك ممكنا

والمعجميون والمثقفون العرب عامة بجهود مجمع اللغة العربية في إخراج وقد أعجب اللغويون 

المعجم الكبير ومن قبله المعجم الوسيط. وأظن أن لهم كل الحق في هذا اإلعجاب، فالواقع أن 

الحركة اللغوية المعجمية قدمت من خالل إخراجها "للمعجم الكبير" و"المعجم الوسيط"  خدمة 

معاصرة. وقد حمد المتتبعون اللغويون ما بذله المجمع من عناية فائقة وجهود جليلة للغة العربية ال

أقرب معاجمنا إلى الكمال في »طويلة وشاقة إلخراج معجم في مستوى "المعجم الوسيط". فهو 

توافر فيه من أسس التجديد المعجمي ومظاهره ما يهيئ له مكاناً »، و« الجمع والترتيب والتيسير

 . «عاجم المعاصرةمرموقاً بين الم

وإيمانا من الباحث بأهمية جهود مجمع اللغة العربية في القاهرة لخدمة اللغة العربية وتطويرها 

أوال، وأهمية إصدار مثل هذا المعجم الضخم الموسوعي ثانيا،  اختار الباحث دراسة جهود مجمع 

درجة الدكتوراه، بعنوان:  اللغة العربية بالقاهرة في إصدار هذا المعجم مادة لموضوع بحثه لنيل

 .""المعجم الكبير لمجمع اللغة العربية بالقاهرة: دراسة معجمية

ولمثل هذا الموضوع أهمية كبرى لدراسات اللغة العربية في دولة قازاقستان حيث يمكن من خالل 
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أجل دراسته فهم اآللية التي يعمل بها المعجميون العرب المعاصرون في أكثر أعمالهم اكتماال من 

اإلفادة من هذه األعمال في ترجمة النصوص من وإلى القازاقية، كما يمكن اإلفادة منها في توفير 

بيئة لغوية مناسبة تمهيدا إلصدار قواميس ثنائية اللغة بين اللغتين أكثر تقدما ومالئمة للحياة 

ما أصبح مطلبا المعاصرة، وكذلك في توفير مترجمات آلية بين اللغتين العربية والقازاقية وهو 

 .ملحا في ضوء تنامي االتصاالت الثقافية بين الحضارتين، وكثرة الترجمات بين اللغتين

وحسب المعلومات المتوفرة للباحث حتى وقت كتابة الرسالة لم يسبق أحد من الباحثين بالتطرق  

لمعاجم إلى هذا الموضوع على أهميته وكبر أثره في مستقبل الثقافة العربية عامة وصناعة ا

 .العربية خاصة

ومع هذا فهناك دراسات سابقة كثيرة أفاد منها الباحث في كتابة موضوع بحثه مثل: "األمثلة  

التوضيحية في المعاجم العربية الحديثة"، رسالة ماجستير مقدمة من كامل أنور سعيد دمحم، كلية دار 

. وأحمد شفيق الخطيب: "حول م8116العلوم، قسم علم اللغة والدراسات السامية والشرقية عام 

المعجم العربي الحديث: من محاضرات الموسم الثقافي االول لمجمع اللغة العربية األردني )السبت 

م("، و" فى المعجمية العربية المعاصرة: جمعية 1123أيار  81هـ. الموافق 1813شعبان  11

، وبطرس البستاني ، ورينجات المعجمية العربية بتونس: وقائع ندوة مائوية ألحمد فارس الشدياق

دوزي" ، والمعجم العربي المعاصر في نظر المعجمية الحديثة، أحمد رشاد الحمزاوي. 

و"المعجميّة العربيّة: قضايا وآفاق" بإشراف األستاذ الدكتور عبدالقادر الفاسي الفهري، و" دراسة 

، 8111ي، الرباط نحو قاموس عربي تاريخي وقضايا اخرى" عبد العلي الودغير -معجمية 

و"المعاجم اللغوية العربية : المعاجم العامة ــ وظائفها ومستوياتها وأثرها في تنمية لغة الناشئة 

دراسة وصفية تحليلية نقدية؛ أحمد دمحم المعتوق، منشورات المجمع الثقافي ــ أبو ظبي، اإلمارات 

د، دار الغرب اٳلسالمي، تونس م، و"مسائل فى المعجم"، إلبرهيم بن مرا1111العربية المتحدة 

. و"المعجم العربي: بحوث فى المادة والمنهج والتطبيق"، رياض زكي، دار المعرفة 1111عام 

م. والدراسة التي قام بها محمود فهمي حجازي عن الصناعة 1121للطباعة والتشر، بيروت، 

" وقد قدم هذه الدراسة المعجمية الحديثة بعنوان: "اتجاهات معاصرة في صناعة المعجمات العامة

م. وكذلك الدراسة التي نشرها علي 8113في مؤتمر المجمع في دورته التاسعة والستين سنة 

القاسمي بعنوان"المعجم التاريخّي للغة العربية هل نستطيع أن ننجزه بعد مائة عام؟" ونشرت في 

عات في ضوء علم في جريدة القدس العربي. وكتاب " معاجم الموضو 8116إبريل عام  11عدد 

 م.1118اللغة الحديث"، لمؤلفه محمود سليمان ياقوت، اإلسكندرية،دارالمعرفةالجامعية 

 من حيث المفهوم: .1

لم يعد هددف المعجدم الحدديث مقصدوًرا  إذ تكّون في القرنين الماضيين مفهوم جديد لصناعة المعجم،

 على شرح الكلمة الصعبة أو النادرة. لقد أصبح المعجم العام مرجعًا يرشد إلى ما يأتي. 

 اإلمالء الصحيح للكلمة )طبقًا للقواعد اإلمالئية المعتمدة(. -أ 

 التصريفات األساسية للكلمة )مفرد/ جمع، ماضي/ مضارع، أمر(.  -ب 
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 لدخيلة(.تأصيل الكلمة )األصيلة وا -ج 

 تاريخ الكلمة )أقدم نص وردت به أو تاريخ هذا النص(.  -د 

 نطق الكلمة ) مع التدوين بالرموز الصوتية(. -هـ

 معاني الكلمة )التعريفات(.-و

 تراكيب الكلمة )عالقاتها في النظام النحوي(. -ز

فيزيقدددي، المسدددتوى اللغدددوي للكلمدددة )عدددامي، بائدددد، إداري، محلدددي، طبدددي، عسدددكري، كيميددداء، -ح

جيولوجي... إلخ(
1
. 

وقد تبنى المعجم الكبير هذا المفهوم المعاصر للمعجم العام، فحاول المعجميون الذين يتولون إنجازه 

إلى تحقيق هذه األهداف من خالل معجمهم، وبالفعل تحققت لهم، ونجح المعجم الكبير في  تقديم 

م جميع المصطلحات القديمة وما أقره ألوان من المعارف والعلوم تحت أسماء المصطلحات واألعال

المجمع من مصطلحات حديثة وما كان وثيق الصلة باالستعمال األدبي واللغوي وأورد األعالم 

أو أدبية وفسر هذه األلوان من المعارف والعلوم بدقة  تأريخية العربية وكل ما له من أهمية

 .ووضوح وإيجاز

 من حيث الهدف: .0

أن يضم جميع الكلمات العربية الواردة في  استهدف مجمع اللغة العربية بالقاهرة بالمعجم الكبير 

أمهات المعاجم العربية، وأن يشتمل على كل الجذور اللغوية واألصول والمواد والكلمات 

المستخدمة. ووصف رئيس مجمع اللغة المعجم الكبير بأنه "ديوان عام للغة يجمع شواردها 

ا ويبين أطوار كلماتها وما طرأ على بعضها من توسع في االستعمال أو تغيير في المعنى وغريبه

في العصور المختلفة، وفيه تأصيل وتحقيق وجمع واستيعاب ورجوع إلى المصادر األولى، كما 

يوصف بأنه خزانة اللغة العربية وجامع ألشتاتها ومعرض أللوان كثيرة من معارفها وثقافتها، ففيه 

ونحو وصرف وأدب وبيان وبالغة وتاريخ وجغرافيا وفلسفة ومعارف إنسانية وعلوم حياة لغة 

وحضارة، وفيه ما يشيع من مصطلحات علمية وفنية، وتراجم لألعالم، وذلك ما يضفي عليه 

 الطابع الموسوعي".

"العين"  وكأن مجمع اللغة العربية بالقاهرة قد تبنى هدف اللغوي المبكر الخليل بن أحمد في كتابه

حين أراد استقصاء ألفاظ اللغة العربية، وحاول ذلك بحاسوبه البشري قبل أن يتم اختراع الحاسوب 

في القرن العشرين، فتم له ذلك بمقدار
2

، وقصرت همة اللغويين بعد الخليل عن هدف استقصاء 

ا كتاب جمهرة ابن دريد في كتابه )جمهرة اللغة( حيث قال في مقدمته :)) هذمفردات اللغة، فهذا 

                                                           
1
 م(. اتجاهات معاصرة في صناعة المعجمات العامة. مؤتمر المجمع في دورته التاسعة والستين.8113حجازي، محمود فهمي. )أبريل،   

2
))كنت أصير إلى الخليل بن أحمد فقال لي يوماً: لو أن إنساناً قصد وأّلف حروف ألف ،   محاولة الخليل هذه، فيقول : .هـ (121) .وحكي الّليث بن، المظفر   

؟ قال: يؤلّفه  وباء ، وتاء، وثاء على أمثلة الستوعب في ذلك جميع كالم العرب فتهيأ له أصل ال يخرج عنه شيء منه بتة ، قال : فقلت له وكيف يكون ذلك

لى ما يصف نائّي ، والثالثّي،والرباعّي، والخماسّي وأّنه ليس يُْعَرُف للعرب كالٌم أكثُر منه . قال الليث : فجعلت أستفهمه ويصف لي وال أقف ععلى الث

من الحج وصرت إليه فاختلفت إليه في هذا المعنى أياماً ؛ ثم اعتّل وحججت فما زلت مشفقاً عليه وخشيت أن يموت في علته فيبطل ما كان يشرحه لي فرجعت 

لى أن عملت الكتاب". فإذا هو قد أّلف الحروف كلّها على مافي صدر هذا الكتاب، فكان يملي علّى ما يحفظ ، وما شّك فيه يقول لي : سل عنه فإذا صّح فأثبته إ

 هـ( ، مطبعة البابي وأوالده بمصر.1311)1طراجع مقدمة "المحكم والمحيط األعظم"، لعلي بن إسماعيل بن سيده ، تحقيق: مصطفى السقا وحسين نصار، 
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الكالم واللغة ومعرفة جمل منها تؤدي الناظر فيها إلى معظمها إن شاء هللا...وإنما أعرناه هذا 

االسم؛ ألنّا اخترنا له الجمهور من كالم العرب وأرجأنا الوحشّي المستنكر وهللا المرشد للصواب"
3
 

، وكذلك الجوهرّي في صحاحه ؛ إذ يقول في مقدمته أيضاً : ))أما بعد فإني أودعت هذا الكتاب ما 

" صّح عندي من هذه اللغة ، التي شرف هللا منزلتها ، وجعل علم الدين والدنيا منوطاً بمعرفتها
4
 

تقائيا إذا كان هدف الخليل استقصاء اللغة العربية في حين ظل موقف ابن دريد والجوهري ان

لبعض اللغة دون بعض،  ولم يحاول أحد فيما نعرف  بعد الخليل أن يستقصي ألفاظ اللغة حتى 

 القرن العشرين بمحاولة المجمع استقصاء وجمع األلفاظ العربية في  المعجم الكبير.

 من حيث التصنيف: .3

يصنف المعجم الكبير على أنه من المعاجم العامة
5
تمثل اتجاًها جديدًا وهذه المعجمات الكبيرة ،   

لتلبية متطلبات الطالب والمترجمين والباحثين، بعضها مزدوج يقدم المفردات من كل المستويات 

اللغوية، من اللغة األدبية إلى مستويات العامية، مع معلومات عن استخدامها في التركيب النحوي 

ليها. وصل عدد مداخل المعجم ومستوى استخدامها اجتماعيًّا أو قطريًّا والتخصصات التي تنتمي إ

صفحة، ولإلنجليزية والفرنسية إلى 1111ألف كلمة في  821الكبير لإلنجليزية واأللمانية إلى 

ألف كلمة 881
6
. 

 من حيث الحجم: .4

صدر المجلد األول من هذا المعجم الكبير منذ أكثر من اثنين وأربعين عاًما، وخالل هذه العقود  

ط من المعجم ابتداًء من حرف الهمزة حتى حرف الراء، وعلى هذا أنجز المجمع عشرة مجلدات فق

مجلدا، ولو صح هذا التوقع يكون المعجم  80إلى  81المعدل نتوقع أن يخرج المعجم فيما بين 

 أوسع معجم عرفته العربية فى تاريخها.

آلن فسيكون لكن إذا استمر إنجاز المعجم الكبير  بنفس المعدل الزمني الذي بدأ به واستمر حتى ا

المعجم بحاجة إلى نحو أربعين سنة أخرى أو أكثر ليكتمل، ونظرا لألهمية الكبرى التي يعلقها 

المثقفون العرب على مثل هذا المعجم، فقد وضع مجمع اللغة العربية بالقاهرة مؤخرا خطة لتسريع 

لى تحرير معدل األداء في إنجاز المعجم، وذلك عن طريق تشكيل ثالث لجان معجمية تقوم ع

المعجم بدال من لجنة واحدة كما هو الحال اآلن، كما تعهدت وزارتا التعليم والمالية المصريتان 

بتوفير اإلعتمادات المالية اإلضافية التي يتحتاج إليها هذا المشروع. وعليه فقد تعهد حسن الشافعي 

أمام الشعب المصرى رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة في حوار مع جريدة األهرام والتزم 

                                                           
3
 م.1121ابن دريد :"جمهرة اللغة"، ط دار العلم للماليين، بيروت،   

4
 (. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )تح. أحمد عبد الغفور عطار(. بيروت: نشر دار العلم للماليين.  1111الجوهري، إسماعيل بن حماد. )  

5
ويكون  يعرف د. محمود فهمي حجازي المعاجم العامة تعريفا كميا حيث يذكر أنها " يتراوح عدد مداخلها بين خمسين ألف   ومئة وثالثين ألف مدخل،  

رته صفحة" اتجاهات معاصرة في صناعة المعجمات العامة" مؤتمر المجمع في دو 1011صفحة و 201المعجم في مجلد واحد كبير تتراوح صفحاته بين 

م ، وعلى هذا التعريف الكمي يكون المعجم الكبير من أكبر 8113من أبريل )نيسان( سنة  1هـ الموافق 1888من المحرم سنة 81التاسعة والستين يوم الثالثاء 

وجامعا للفروع المعرفية المعاجم العامة، ويمكن إضافة محددا آخر وهو التنوع، حيث ال يقتصر المعجم العام على مجال معرفي واحد، بل يكون شامال 

 األخرى.
6
 السابق.  
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 واألمة العربية بإصدار المعجم الكبير خالل خمس أو سبع سنوات.

 من حيث جمع مادة المعجم: .5

من بين المعجميون  فكانتنوعت أساليب المعجميون العرب القدماء في جمع مادة معاجمهم، 

 األوائل من يجمع المادة المعجمية من أفواه العرب البدو الوافدين على الحضر.

وممن اعتمد السماع والمشافهة من المعجميين القدماء األزهرّي في)التهذيب( فقد ذكر في مقدمته 

أّن من دواعي تأليفه)) تقييد نكت حفظها ووعاها عن العرب الذين شاهدهم وأقام بين ظهرانيهم 

ُسنيّات ((
7

ي سماعاً . ويقول في موضع آخر: ))ولم أُْوِدْع كتابي هذا من كالم العرب إال ماصّح ل

منهم ، أو رواية عن ثقة أو حكاية عن خّط ذي معرفة ثاقبة اقترنت إليها معرفتي ((
8
 . 

وقد حدد اللغويون مادة جمعهم فيما وكانت جهود جمع المعجميون العرب األوائل انتقائية تفضيلية، 

 صّح عن العرب ضمن شروط ومعايير هي:

يد مواطن الفصاحة في وسط الجزيرة العربية شرط المكان : وهو الفيصل الذي تم بمقتضاه تحد -1

دون بقية أطرافها التي كانت على صلة باألمم األخرى، وفي بواديها دون الحواضرالتي كانت تعّج 

 بحركة الوافدين عليها من خارج الجزيرة أو من أطرافها بقصد التجارة ونحوها .

حة عند منتصف القرن الثاني شرط الزمان : وهو الفيصل الذي تم بمقتضاه تحديد عصورالفصا -8

الهجري بالنسبة لالحتجاج باللغة األدبية وخاصة لغة الشعر، ونهاية القرن الرابع الهجري بالنسبة 

 لالحتجاج باللغة الشفوية المنقولة عن األعراب.

شرط الفصاحة وهو الشرط الذي تم بمقتضاه الحكم على فصاحة اللفظ إذا ثبتت نسبته إلى   -3

عربّي قّح سواء بالمشافهة أو الرواية الصحيحة وذلك العربي القّح هو من انطبق عليه شرط 

الزمان والمكان السابقين
9
  

مرحلددة جمددع  ودخلددت المعدداجم العربيددة بعددد ذلددك مرحلددة أخددرى مددن جمددع المددادة المعجميددة وهددي

فدي جمدع مدادتهم المعجميّدة علدى  أصدحاب معداجم األلفداظ المفردات من الكتب السابقة، حيث اعتمدد

الّروايدددة النقليّدددة عدددن السدددابقين حتدددى رأيندددا ذلدددك واضدددحاً جليددداً عندددد المتدددأخرين مدددنهم خاصدددة 

  مادتدهفقد ذكر األول أنّه اعتمد فدي جمدع   )اللسان( وصاحب)التّاج(  كصاحب)المقاييس( وصاحب

المعجمية على خمسة كتب هي: كتداب العدين للخليدل ، وإصدالح المنطدق البدن الّسدكيّت ، والجمهدرة 

: )) فهدذه   البن در يد ، وغريدب الحدديث ، ومصدنّف الحدديث ألبدى عبيدد ، حيدث يقدول فدي مقدمتده

ع إليهدا((الكتب معتمدنا فيما استنبطناه من مقاييس اللغة وما بعد هذه الكتب فمحمول عليها وراجد
10
 .

ويفصح ابن منظور في )اللسان( َعْن أنّه نقل معجمه عن سابقيه كتهذيب اللغة لألزهدري ، والمحكدم 

والصحاح للجوهري ، والحواشي البن برّي ، والنهاية البن األثيدر . وفدي ذلدك يقدول :   البن سيده ،

مدا تصدرفت فيهدا بكدالم ))وقد نقلت مدن كدّل أصدل مضدمونه ولدم أبددل منده شديئاً بدل أديدت األماندة و

                                                           
7

 .1/81 ، ص والترجمة للتأليف المصرية الدار (. هارون دمحم السالم عبد )تح.  اللغة تهذيب (.هـ1328. )أحمد بن دمحم منصور أبو، األزهريّ      
8
 .للماليين العلم دار. وتطورها بداءتها العربية اللغوية المعاجم(. 1120. )إميل يعقوب،    

 
9
 .18 ص  ،العربي الفكر دار: القاهرة(.  وداللته الواقع)  اللغة في بالشعر االحتجاج(.  1126. )حسن حسن دمحم جبل،  لمعرفة المزيد عن ذلك ينظر :  

10
 .0-1/3. ص (الحلبي البابي مصطفى هارون، دمحم السالم عبد. تح) اللغة مقاييس معجم(. 1321. )أحمد فارس، بن   
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 ابددن) غيرمددا فيهددا فليعتدددّ مددن ينقددل عددن كتددابي هددذا أنّدده إنّمددا ينقددل عددن هددذه األصددول الخمسددة((

بيدّي صاحب ) التداج ( أنّده جمدع مادتده المعجميّدة ممدا يقدرب ذ(/ 1، ص 1111منظور، . ويذكر الزَّ

يب والمحكددم والصددحاح : كددالجمهرة والتهددذ  مددن مائددة وعشددرين كتابدداً مددن بينهددا المعدداجم السددابقة

والمجمل ولسان العرب والتكملة وأساس البالغة وغيرها موضحاً فدي مقدمتده أّن عملده اقتصدر فدي 

كتابه )تاج العروس( على جمع ما تفّرق في هذه الكتب، إذ يقول : )) وجمعت منهدا فدي هدذا الشدرح 

فيه دعوى فأقول شدافهت أو  ما تفّرق وقرنت بين ما غّرب منها وبين ما شّرق وأنا مع ذلك ال أَدعي

سمعت أو َشدَْدت أو رحلت وليس لي في هذا الشرح فضيلةٌ سوى أنني جمعت فيه ما تفرق فدي تلدك 

الكتب((
11
 

لم يعتمد المجمع الكبير على جمع مادته من مواد المعاجم السابقة كما فعل ابن منظور في لسان 

مهمة جمع المادة اللغوية إلى سيرتها العرب وغيره من المعجميين السابقين، بل أعاد المجمع 

الشلقانّي، ) األولى عند اللغويين العرب، الذين كانوا يجمعون اللغة من سوق المربد من أفواه الناس

(61 ص تأريخ، بدون
12

. وكرر فعل الرواة األوائل حينما كانوا يرحلون في طلب المفردات 

، (802/ 8، 1/888ص  ، ص1113، يالقفط) اللغوية من الناطقين بها في مواضعهم األصلية

الشلقاني
 
بدون تأريخ، 

 
  .(21، ص 

لقد أدخل المجمع في معجمه الكبير ألفاظ لم ترد في معجم سابق، وقد صرح بذلك إبراهيم مدكور 

الرئيس السابق للمجمع في مقدمة المعجم حيث قال: "فقد استقر رأي المجمع على ان العربية ليست 

المعجمات وحدها بل لها مظان أخرى يجب تتبعها واألخذ عنها وفي مقصورة على ما جاء في 

مقدمتها كتب األدب والعلم فمن الخطأ أن يرفض لفظ ال لسبب إال اذا لم يرد في معجم لغوي"
13
 ،

فأخذ المعجم مفردات من الحياة المعاشة، و"سجل لغته الخاصة، وهي جزء من اللغة العامة"
14
 ،

الكبير مفردات معجمية لم تذكر من قبل في معجم عربي مثل لفظ اسبرين، وبالفعل نجد في المعجم 

 وبترول، وبوية، وغيرها من األلفاظ.

، لغويًّا وأدبيًّا وموسوعيًّا، األمر الذي لم يحظ به معجم عربي «المعجم الكبير»هكذا تتكامل مادة   

ور، واألماكن والبيئات، من قبل، كما يتسع فضاؤه اللغوي لرحلة العربية عبر األزمنة والعص

 .باعتبارها لغة قديمة متجددة وحيّة متطورة، وقادرة على الوفاء باحتياجات أصحابها في كل مجال

 من حيث التحرير: .6

صناعة المعجم الكبير داخل مجمع اللغة العربية بالقاهرة هي ما يمكن أن   الطريقة المتبعة في

نطلق عليها اسم "الطريقة التقليدية"، حيث تقوم على : توزيع المواد اللغوية على المحررين، 

ليقوموا بتفريغ المداخل داخل )بطاقات بحثية( أو )جذاذات( كما يسميها المعجميون، ثم ترتيب 

                                                           
11

 .1/0 ، ص الخيرية المطبعة. القاموس جواهر من العروس تاج(.  هـ1316. )تضى مر الزبيدّي،  
12

 عثمان أبو الجاحظ،  ، و128ص  ،، وينظر : ذيل األمالي والنوادر8/818 ، صصادر دار: بيروت. البلدان معجم(. 1113. )ياقوت الحموّي،ينظر:   

 .1/808 ، صالفكر دار(.  هارون السالم عبد. تح) والتبيين البيان(. تأريخ بدون. )بحر بن عمرو
13

 مقدمة المعجم الكبير ص و.    
14

 .مقدمة المعجم الكبير ص ز    
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اخليًا حسب الشكل الخارجي لأللفاظ، ومن حيث ترتيب حسب الداللة، ثم يقوم المادة اللغوية د

المحررون بتوثيق المادة اللغوية من سائر المعجمات، وبعدها يقومون بتغذية المادة بالشواهد 

النثرية والشعرية، ثم نقل المادة من الجزازات إلى أوراق وصوغها صياغة معجمية حديثة، ثم 

جنة المعجم، لتعرض على أعضائها للمناقشة وإدخال تعديالتهاترفع المادة إلى ل
15
. 

وهناك طريقة أخرى في إخراج المادة اللغوية، يمكن أن نسميها )الطريقة الحديثة(، وتقوم في 

األساس على توظيف على الحاسب اآللي في الصناعة المعجمية في جميع مراحله، حيث يمكن من 

تمكننا من استقصاء كثير من المواد التي ربما تغيب عن العمل خالله توفير مادة لغوية موسوعية 

 اليدوي.

وهناك برامج لغوية على الحاسوب يمكن أن تستخدم في وضع الجذور اللغوية المحتمل ورودها 

منطقيا في اللغة العربية، وذلك بأن يكون هذا الجذر موزعا على جدول ذي سبعة حقول تستوعب 

ها الكلمة العربية، وبعد إيجاد الجذور، توزع المواد كالسابق على األحرف التي يمكن ان ترد ب

المحررين ولكن في هذه المرة على المحرر أن يبدأ باستخدام الحاسب في البحث عن استقصاء كل 

ما يتعلق بالمادة اللغوية من مصادر، وشواهد...، وأن يكون الحاسب موجودًا كذلك أثناء تداول 

 .الكبيرالمادة في لجنة المعجم 

 من حيث ترتيب المادة المعجمية خارجيا: .7

وقد مرت ونقصد بهذا الترتيب موضع المدخل في المعجم. وكيفية البحث عنها، والوصول إليها، 

سبيل  المعاجم العربية بأطوار مختلفة وتعددت مدارسها المعجمية واللغوية، وهذه المدارس على

 اإليجاز هي:

عرفتها العربية في تاريخ المعجم العربي، والخليل بن أحمد مدرسة الخليل: وهي أول مدرسة  - أ

الفراهيدي إمام هذه المدرسة وإمام المعجميين عامة، وقوام مدرسته ترتيب المواد على الحروف 

حسب مخارجها وتقسيم المعجم إلى كتب، وتفريع الكتب إلى أبواب بحسب األبنية، وحشد الكلمات 

تلف الصيغ التي تأتي منها، مثل قوله في باب السين والميم مع في األبواب، وقلب الكلمة إلى مخ

 الواو واأللف والياء: سوم، وسم، سمو، مسو، موس.

وقد سار بعض رواد التأليف المعجمي على نهج الخليل، فالتزمه األزهري في "التهذيب" وابن 

 عباد في "المحيط"، والقالي في) البارع(. 

، ولم يتبعوا الخليل في كل دقيقة من دقائق منهجه، بل خالفوه في ولم يكن هؤالء الرواد مقلِّدين

بعض منهجه، وأضافوا إلى طريقة الخليل أشياء جديدة، وهذا الجديد الذي أضافوه أو المقصد الذي 

أرادوه، نتيجة تطور التأليف المعجمي الملحوظ. ومن أوجه الخالف بين رائد هذه المدرسة 

كتاب في معجمه قائًما على حرف من حروف الهجاء، ومقسوًما إلى وأتباعها أن الخليل جعل كل 

أربعة أبواب: الثنائي المضاعف، والثالثي الصحيح، واللفيف، وجعل الباب الرابع للرباعي 

                                                           
 .181ص   .دار الفالح :مصر. فن تحرير المعجمات في مجمع اللغة العربية (.8111.)مصطفى، عبد المولى  15
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والخماسي. وكذلك صنع القالي، إال أنه أفرد لكل من الرباعي والخماسي بابًا، وعزل ما كان ثالثيا 

   اه الثالثي المعتل.معتال بحرف عن اللفيف، وسم

واألزهري خالف الخليل في المهموز وأحرف العلة، حيث أراد األزهري إفراد المهموز دون 

 تفرقة، وعزله عن المعتل، ولكنه لم يوفق كل التوفيق.

مدرسة أبي عبيد: وهي التي تنتسب إلى أحد أئمة اللغة واألدب أبي ُعبيد القاسم بن سالم،  - ب

لى المعاني والموضوعات، وذلك بعقد أبواب وفصول للمسميات التي وقواعدها بناء المعجم ع

تتشابه في المعنى أو تتقارب، وكانت طريقة أبي عبيد من أولى المراحل التي بدأ فيها التأليف 

اللغوي، ولكن بدأ كتبًا صغيرة، كل كتاب يؤلّف في موضوع، مثل كتاب الخيل، وكتاب اللبن، 

...وفَْضُل أبي عبيد أنه جمع أشتات هذه الموضوعات والمعاني وكتاب العسل، وكتاب الحشرات،

في كتاب كبير، يضم أكثر من ثالثين كتابا مثل: خلق اإلنسان، والنساء، واللباس، والطعام 

 والشراب، ... ومجموع ما تضم هذه الكتب الثالثون سبعة عشر ألف حرف وأكثر.

بحسب المعاني والموضوعات، وجمعها في وقد جمع أبو عبيدة أشتات الكتب الصغيرة المؤلفة 

غريبه، وقسمها أبوابا سماها كتبا، ثم أفرد كل كتاب بموضوع حشد فيه من الكلمات ما يتفق مع 

 العنوان، فمثال حشد في كتاب النساء كل الكلمات الخاصة بهذا الجنس.

في  –بكراع النمل  المعروف -واتبع أبا عبيدة في تأليفه من القدماء أبو الحسن الهنائي األزدي 

 )المنجد( فيما أتفق لفظة وأختلف معناه. كتابة

 واتبعه ابن سيده في "المخصص" وتوسع فيه كثيرا، ومن المعاصرين مؤلفا كتاب )اإلفصاح(.

يتم تصنيف المفردات في هذا النوع من المعاجم  أو ) القوافي(: –الترتيب األلفبائي لألواخر  - ت

حروف الهجاء العربية. ثم يتم ترتيب الكلمات في هذه األبواب في أبواب متسلسلة وفق تسلسل 

 بحسب أواخر حروفها األصلية.

معجم " تاج اللغة وصحاح العربية " ) والذي اشتهر باسم • وأشهر المعاجم التي تتبع هذا الترتيب: 

 •" الصحاح " ( إلسماعيل بن حماد الجوهري و معجم "لسان العرب " البن منظور األفريقي و

 معجم " القاموس المحيط " لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي

الترتيب الهجائي الجذري: ينقسم المعجم وفقا لهذا الترتيب غالبا إلى أبواب بعدد حروف  - ث

الهجاء وحسب تسلسلها المألوف، ويخصص لكل حرف منها باب. ثم يتم ترتيب األلفاظ في 

وأشهر المعاجم التي تأخذ بهذا الترتيب:  ورها.األبواب وفقا ألوائل أصولها بعد إرجاعها إلى جذ

معجم " أساس البالغة" لجار هللا محمود بن عمر الزمخشري، ومعجم " المصباح المنير " ألحمد 

 بن دمحم الفيومي.

الترتيب الهجائي النطقي:  وينقسم المعجم تبعا لهذا الترتيب إلى أبواب بعدد حروف الهجاء   - ج

يب الكلمات في األبواب وفقا للحرف األول منها، دون النظر لألصلي أو وتسلسلها كذلك. ثم يتم ترت

المزيد فيها. وهكذا ترد الكلمة في المعجم حسب نطقها أو لفظها. ومن أشهر المعاجم التي تم 

تصنيفها وفقا لهذا الترتيب: معجم " المنجد في اللغة " لعلي بن الحسن الهنائي ) الشهير باسم كراع 
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النمل
16
. 

تيب الداللي: وينقسم المعجم وفقا لهذا الترتيب إلى أبواب معنوية، ويأتي تحت كل باب التر  - ح

العائلة الداللية للكلمة عنوان هذا الباب. وعلى سبيل المثال، ففي معجم " األلفاظ الكتابية " 

 للهمذاني، نجد تحت ) باب الزلة والخطأ يقال في الخطأ: كان ذلك من فالن) زلة، وهفوة، وعثرة،

وسقطة، وفلتة، ونبوة، وفرطة، وكبوة، ...(. ومن أشهر المعاجم التي تأخذ بهذا الترتيب:  معجم 

 "األلفاظ الكتابية" لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني ومعجم " فقه اللغة وسر العربية " للثعالبي.

 الترتيب الداخلّي للمداخل :من حيث  .8

الترتيب الخارجي في ذكر المداخل، وتنوعهم في ورغم اهتمام المعجميين العرب القدماء بنظام 

االعتماد على نظام من  عدّة أنظمة هي : النّظام الصوتّي والتقليبات ، ونظام القوافي ، والنظام 

األلفبائّي ، إال أن الترتيب الداخلّي للمداخل لديهم كان أقّل حظاً وعناية؛ ويمكن أن يسمى بالترتيب 

عرض المادة المعجمية للمدخل محل الحديث، ويتم هذا الترتيب األصغر، وهو المنهج الخاص ب

 باتباع  نظام خاص في ذكر المعلومات في المدخل الواحد.

ولعل عذر المعجمين العرب األوائل في ذلك يرجع إلى أّن العربيّة لغة اشتقاقيّة ، وهذا ما دفعهم 

لوا من أصل المادة اللغوية أساس البحث إلى االعتماد على المادة اللغويّة في الترتيب الداخلي ، فجع

إلى غير ذلك … عن كل الكلمات التي تشتق من ذلك األصل فكلمات مثل: ِعلم وتعلم ومعلم وعلوم

لهذه الكلمات خاّصة   من مشتقات المادة ، تورد تحت مدخل واحد دون مراعاة للترتيب الداخليّ 

زهرّي ، حيث نلحظ خلط األسماء باألفعال عند المتقدمين منهم كالخليل والقالي وابن دريد واأل

والمجرد بالمزيد ونحو ذلك مما يضطر الباحث عن كلمة من الكلمات أن يقرأ كل ما يقع تحت 

للحصول على بغيته ، ومن هنا افتقرت المعاجم القديمة إلى الدقة في الترتيب الداخلّي ،   مادتها

ه باالسم ومنهم من يبدأ بالمجرد ومنهم من يبدأ فمنهم من يبدأ مادته بالفعل ومنهم من يبدأ مادت

بالمزيد بل إن منهم من يبدأ بالشاهد )النثري أو الشعري ( أو الراوّي كقولهم : قال فالن ، ونحو 

 ذلك ...ولعل فيما يلي من النماذج ما يدل على ذلك وهو قليل من كثير:

ً ، وال . وناقة جعماء :   يقال رجل أجعم قال صاحب العين : ))امرأة جعماء : أنكر عقلها هرما

مسنة . ورجل َجِعم وامرأة َجِعمة .. . وَجِعم الرجل َجَعما أي : قِرم إلى اللحم
17
 . 

االسم على الفعل والمزيد على المجرد . وفي الجمهرة : ))الَكذب   حيث نجد أن صاحب)العين( قدّم

ً ثم وكذّب الوح… وكذّبت بالحديث…ورجل كذّاب وكذوب – ضدّ الصدق شي إذا جرى شوطا

((… وحمل فالن فما كذّب حتى طعن أو ضرب أي ما وقف – وقف لينظر ما وراءه
18
 .
  

فقدم 

 االسم على الفعل ، والمزيد على المجرد تارة والمجرد على المزيد أخرى . 

أحد وفي تهذيب اللغة يقول األزهرّي :)) جاء في الحديث : من روى في اإلسالم ِهجاًء ُمْقِذعاً فهو 

                                                           
16

 .هـ 310 و قيل  هـ 307 وقيل هـ 316 النحوي توفي سنة اللُغَِوي "الملقب بـ "كراع النمل الدوسي الُهنَائِي هو أبو الحسن علي بن الحسن بن الحسين  

 .والمعاجم اللغة ، وقصر نفسه على الدراسات اللغوية وفقهوالبصرة الكوفة سمي بُكَراع النَّْمل لدمامته وقيل لقصره، سكن مصر وأخذ علم اللغة عن أهل
17

 .1/831دارالهجرة، ص بن أحمد، الخليل. العين ) تح. مهدي المخزومي و إبراهيم السامرائي( إيران: مؤسسة     
18

 .1/801الجمهرة مادة )بذك (   

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/316_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/316_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/307_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/307_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/310_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/310_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%85
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الشامتين . والهجاء المقِذع : الذي فيه فحش((
19
.
  

حيث بدأ مادّته المعجمية بالحديث الشريف ، 

 وهذا كثير عنده .  ومثل ذلك يفعل مع الشواهد القرآنية

ً . وأوجبه هللا ، واستوجبه، استحقه .  وفي الصحاح :)) وَجب الشيء ، أي لزم ، يِجب وجوبا

… ع فوجب ، والوجيبة: أن توجب البيع ثّم تأخذه أّوالً فأّوالً وأوجبت البي… ووجب البيع يِجب

ً : اضطرب ، وأوجب الرجل : إذا عمل عمالً يوجب له الجنّة أو النّار ،  ووجب القلب وجيبا

ووجبت الشمس أي … ووجب الميت إذا سقط ومات… والوجبة: السَّقطة… والوجب الجبان 

((…غابت
20
 . 

)وجب( مثالً ، أن   ّخر في المشتقات، مما يضطر الباحث عن كلمةقدّم وأ  فنلحظ أّن الجوهريّ 

فقد ذكرها في أول المادة وآخرها . وكان حّق هذه المادة أن ترتب   يقرأ كل ما تشتمل عليه المادّة

 كالتالي :

 … وجب الشيء ، والبيع ، والقلب ، والميت ، والّشمس

 … وأوجب الرجل

 … واستوجب الشيء

 …والوْجب

 …والوجبة

 …والوجيب

 … والوجيبة

ً يعدّ أدق منهج التزمته  وهذا ما تنبه له بعض المتأخرين كابن سيده في )المحكم ( فنهج نهجا

ً لكنه حاول أن  المعاجم اللغويّة القديمة على الرغم من أّن ابن سيده لم يف بهذا المنهج وفاًء تاما

المزيد والفعل على االسم و مثل ذلك فعل  يرتب الكلمات ترتيباً داخلياً مقبوالً كتقديم المجرد على

الفيروزآبادي في )القاموس( حيث فصل معاني كل صيغة عن األخرى وقدّم الصيغ المجردة على 

المزيدة ، وأّخر األعالم، مما عده أحد الباحثين
21
 
 

ميزة تميزه عن سائر المعاجم العربية فتخلص 

ة المادة كلِّها ؛ كي يحصل على معاني بذلك من االضطراب الذي كان يرغم الباحث على قراء

الصيغة التي يريدها ،ولكنه مع هذا لم يسلم من النقد فقد خصص صاحب )الجاسوس على القاموس 

)القاموس( إذ يقول فيه : )) ومن خلله أنّه ال    ( باباً من أبواب نقده للترتيب الداخلّي لدى صاحب

ال باألسماء، واألصول بالمزيدات ، واألولى تميّز يذكر المشتقات باّطراد وترتيب ، فيخلط األفع

بعضها من بعض ، وربما ذكر في أول المادة أحد معاني اللفظة ثم ذكر باقيها في 

آخرها...((
22  

األخرى ،   وهو نقد ال ينفرد به) القاموس ( وحده بل تشترك فيه سائر معاجم األلفاظ

لغة اشتقاقية ، وعلى ضوء ذلك كان همهم وتنافسهم ولعل عذر القدماء في ذلك هو أّن اللغة العربية 

                                                           
19

 .1/813  ص والترجمة، للتأليف المصرية الدار(.  هارون دمحم السالم عبد. تح)  اللغة تهذيب(. هـ1328. )أحمد بن دمحم منصور أبو األزهرّي،  
20

 .831/ 1 1 القاهرة،. الصحاح مقدمة(. هـ1818. ) الغفور عبد أحمد عطار،   
21

 .021/ 8 للطباعة، ص مصر دار. وتطوره نشأته العربي المعجم (.1162) .حسين نصار،   
22

 .810ص  والنشر، للطباعة العربيّ  الكاتب دار:  القاهرة. القرآن ألحكام الجامع. فارس أحمد الشدياق،  
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ً على الترتيب الخارجّي للمداخل ، فبرعوا في التنافس فيه فتعددت طرقه  -كما رأينا  - منصبا

 ومدارسه .

، بوضع ضوابط للترتيب الداخلّي ؛   وهذا ما دفع أصحاب المعاجم الحديثة إلى معالجة هذا الخلل

ه لجنة تأليف )المعجم الوسيط ( والذي تّم بمقتضاه ترتيب من أبرزها المنهج الذي نهجت

  المعجميّة على النحو التالي :  المواد

 تقديم األفعال على األسماء . -1

 تقديم المجّرد على المزيد من األفعال ، أما األسماء فقد رتبت ترتيباً هجائياً. -8

 ، والحقيقّي على المجازّي .تقديم ما يدل على المعنى الحسّي على ما يدل على المعنى العقليّ   -3

تقديم الفعل الالزم على الفعل المتعدي -8 
23
. 

ويذكر إبراهيم مدكور في مقدمة المعجم الكبير أن المجمع لم يستقم له في البداية منهج واضح 

ليعمل به في المعجم
24

، ولهذا كانت هناك محاورات داخلية بين المجمعيين حول الطريقة المثلى في 

مادة المعجم، وعرضوا ما انتهوا إليه من خالل طبع المجمع مجلدا تجريبيا نموذجا في التعامل مع 

صفحة وطرحه للنقاش العام بين جمهور المتخصصين والمثقفين واألدباء، وفتح الباب لتلقي  011

مالحظاتهم لإلفادة منها في صياغة منهج محدد واضح المعالم لمعالجة المادة المعجمية، وهو ما تم 

 له.

نحي »ومن منهج مجمع اللغة العربية بالقاهرة في  ترتيب المادة المعجمية داخل المعجم الكبير أنه 

في هذا المعجم المعاجم الغربية في استخالص المعاني العامة المشتركة التي تدور حولها ألفاظ 

مها في صدر المادة الواحدة والتي تشبه إلى حد كبير ما سماه ابن فارس األصول أو المقاييس وقد

كل مادة مع ترقيمها وقسمت المادة نفسها إلى أقسام بحسب معانيها التي استنبطت منها وأعطى كل 

 25«قسم الرقم الذي وضعه تحت معناه في صدر المادة

ويتميز ترتيب المادة المعجمية داخليا في المعجم الكبير  بتقديم األفعال على األسماء، وتقديم الثالثي 

كما أن هناك ترتيبًا منظًما للشواهد:  .المجرد على المزيد، والحسي على المجازيعلى الرباعي، و

والتي يبدأ فيها بالشواهد النثرية التي يتصدرها: القرآن الكريم، ثم الحديث النبوي الشريف، ثم ما 

ورد من خطب وأمثال وكلمات مأثورة مأخوذة من بطون كتب األدب ، وبعد الشواهد النثرية تأتي 

 واهد الشعرية، والتي يتقيد فيها بذكر اسم الشاعر ، وتاريخ وفاته، ولم يخل من الشواهد الشعرية الش

 :وفيما يلي نصا لمادة معجمية من المعجم الكبير نموذجا على الترتيب الداخلي للمادة. الحديثة

 

 مالحظات نموذج من "المعجم الكبير" ** 

تحديد المادة في 

 اللغات األخرى

المادة في  مادة )رود(: موجودة في العبرية والسريانية والحبشية، 

اللغات 

                                                           
23

 .61ص  مقدمة المعجم الوسيط   
24

 إبراهيم مدكور : مقدمة الجزء األول من المعجم الكبير ص هـ.   
25

 .132 صللطباعة،  مصر دار. وتطوره نشأته العربي المعجم (.1162) .حسين نصار،   
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 األخرى.

تحديد داللة 

 الجذر اللغوي

وتتضمن معاني: المجيء والذهاب والطلب والّرفق والُمهلة والميل إلى 

 الشيء

 

ذكر المادة في 

 المعاجم القديمة

الراء والواو والدال معظم بابه يدلَّ على مجيء »قال ابن فارس:  

وراد فالٌن يرود رْودًا وريادًا  وذهاب من انطالق في جهة واحدة. 

 .وقيل: طلب واختار األفضل   .وريادةً: طلب

 

االحتجاج 

 بشاهد شعري

 :م(636هـ = 10قال أبو ِخراش الُهذلّي )نحو 

 وال يبقى على الحدثان ِعْلجٌ 

 بكّل فالة ظاهرةٍ يرودُ                               

)الحدثان: صروف الدهر ونوائبه، العلج هنا: حمار الوحش القوّي، 

 ظاهرة: ما ارتفع من األرض(

تفسير كلمة 

 غير المدخل

فهو رائدٌ، ورّوادٌ  .ورْودًا، ورودانًا، وريادًا: جاء وذهب ولم يطمئن الصيغ المشتقة

 :-وذكر إبالً  -للمبالغة. قال ُحْميد بن ثْور 

 وجاء بها الروادُ يحُجز بينها

 ُسدًى بين قرقار الهدير وأََعجما               

)يحجز بينها: لئال يدقُّ بعُضها بعضا، ُسدًى: مهملة في مراعيها، 

أعجُم قرقار: صافي الصوت في هديره، يقول: بعضها يقرقر وبعضها 

 ال يُهدّر(

يقال: مالي أراك ترودُ منذ اليوم. ويقال: راد وسادُه من هٍمّ أو مرٍض:  

 .إذا لم يْستقّر، كأنه يجيء ويذهب

 قال عبدهللا بن عنمةَ الَضبّىُّ )وهو جاهلي(:

 تقول له لما رأت َخْمَع ِرْجله

 أهذا رئيُس القوم؟ راد وسادُها                

 ، دعا عليها بأال تنام فيطمئّن وسادها(الَخْمع: العَرج )

 :م( 1101هـ = 881وقال المعّرى )

 دعا رجٌب َجْيش الغرام فأقبلت

 ِرعاٌل ترود الهِمّ بعد ِرعالِ                               

يريد لما أهّل شهر رجب دعا جيش الغرام فأقبَلت رعاله، الّرعال: 

 قطع الخيل واحدها رْعلة ورعيل(

 .رجٌل رائدُ الوساد: إذا لم يطمئن عليه لهٍمّ أقلقهويقال: 

: رعت واختلفت في المرعى، مقبلة ومدبرة   .والدوابُّ

 :قال ُحمْيد بن ثور

 ترودُ مدى أرسانها ثم ترعوي

 عوارف في أصالبهنَّ عتيقُ                

أرسانُها: ما كان من األزّمة على أُنوفها، ترعوي: ترجع، عوارُف: 

 ة مكانها، العتيق هنا: الشحم يريد عارفً 

يستشهد 

بالمعري رغم 

تأخره عن 

عصور 

االحتجاج كما 

بأحمد يستشهد 

شوفي وهو 

 شاعر حديث.



Арабистика Евразии, № 11, Октябрь 2020  

  ٠٢٠٢ أكتوبر ،١١، الدراسات العربية األوراسية

Eurasian Arabic Studies, № 11, October 2020 

57 

 

 العربية الدراسات. العربية المعاجم صناعة تطور يمثل بالقاهرة العربية اللغة لمجمع الكبير المعجم(. 8181. )ر.ع المحمدوف،&  ،.م.أو شيخأحمدوف،

 .٧١- ١٨ ص ص،١١ األوراسية،

 :م(660هـ = 80وقال الحطيئة )نحو 

 كأن لم تقُْم أظعان ليلى بُمْلتًوى

 ولم تْرَع في الحيِّ الِحالِل ترودُ          

 الِحالُل: جماعةُ بيوت الناس، أو الحالّون في مكاٍن وهم كثير        

كت وجالت وقيل: تحّركت وــ الّريح رْودًا، وُرُءودًا، وَرَودَانًا،: تحر  

كا خفيفًا. فهي رادةٌ، ورْودٌ، وُرَواد، ورائدة  .تحرُّ

 :م(1138هـ = 1301ويقال: راد الزماُن: جال. قال أحمد شوقي )

 ونحن بنو زماٍن ُحّوليٍّ 

 تنقّل تاجًرا ومشى ورادا           

: كثيُر التقَلُّب(  )ُحّوليٌّ

جاراتها: أكثرت االختالَف إليها. فهي وــ المرأةُ إلى بيوت           

 .رادٌ، وَروادٌ، وُرّوادة، ورائدة، َورؤود

وــ فالٌن الشيَء رْودًا، وريادا، وريادة: طلبه. وقيل: طلبه           

واختار أفضله، فهو رائدٌ )ج( رّوادٌ، ورادةٌ، وهي رائدة. يقال راد 

نزل. ويقال: راد أهلَهُ منزالً الكألَ. ويقال: بعثنا رائدًا يرود لنا الكأل والم

 .وكألً 

 :يصف ُحواَر ناقته -قال ُحمْيد بن ثْور           

 فلما أتى عاماِن بعد فصالهِ 

 عن الضَُّرع واحلْولَى دِماثًا يرودُها                    

 رماهُ المُماِري بالذي فوق ِسنِّه

 يزيدُهابسٍنّ إلى ُعليا ثالٍث                               

احلْولى هنا: استمرأ، الِدّماث: األرض السهلةُ الكثيرةُ النبات، الُمماري: 

 الذي يشّك في سِنّ الحيوان لضخامته فيزيده على حقيقته.

 :(م182هـ= 131وقال أبو النجم الِعْجلّي ) 

 حدائُق األرض التي لم تُْحللِ 

 زلِ يقلن للرائد أعشْبَت انْ                               

 :أنشد الجاحظ قول الشاعر« الحيوان»وفي كتاب  

 سقى هللا أرضا يعلم الضبُّ أنها

 عِذيّةُ بْطن القاع طيّبَةُ البْقلِ 

 يرود بها بيتا على رأس ُكْديةِ 

 وكلُّ امرٍئ في حرفة العيش ذو عْقلِ 

المرتفعة، الِحْرفة:  )العَِذيّة: الطيبة، الُكدية هنا: األرض الغليظة

 الصناعة وجهةُ الكْسب(

 .وــ الدّابةَ: جعلها ترود          

ْبَع بعد رحيِل أهله: تردّد فيه ُمتحّسًرا يسائله.            وــ الدار والرَّ

 :قال الراجزُ « مجالس ثعلب»وفي 
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 هل تعرُف الداَر غدًا صعيدُها          

 وبِيدُهاواشتبهت غيطانُها           

 وعاد بعدي َخلقًا جديدُها          

 وقفُت فيها رائدًا أرودها          

ويقال: رادَ الشيَء على الشيء: عرضه. قال علقمة بن َعبَدة           

 :-م( وذكرنا ناقته التي حملته إلى ممدوحه613ق.هـ= 81)نحو 

 تُرادُ على ِدْمِن الحياِض فإن تَعفْ 

 فإّن الُمندّى رحلةٌ فُركوبُ                               

)دمن الحياض: ما تدّمن من الماء بسقوط الندى فيه، تَعْف:           

تأبى، الُمندّى: العرض على الماء مرةً أخرى. يقول: يعرض عليها 

الماء الموجود فإن كرهته لم يعرض عليها ثانية، ولكنها تُْرَحُل 

 .وتُْرَكُب(

 .أرادت اإلبُل: رادتْ           

 .وــ فالٌن: أحبَّ ورغب          

 :قال أبو العالء المعرى          

 ولّما أن تجّهمني ُمرادي

 جريُت مع الزمان كما أرادا                              

 )تجهمني: كِرهني(

 :وقال أيًضا

 فإن تجِد الدياَر كما أراد الـ

 ا أراداغريُب فما الصديُق كم

 .ومن المجاز قولهم: أرادت السماُء أن تُمطر: قاربت وتهيأت 

 .ومنه أيًضا: أراد الجدار أن ينقّض: أشرف على السقوط

 . فََوَجدَا فِيَها ِجدَاًرا يُِريدُ أَْن يَنقَضَّ فَأَقَاَمهُ  :وفي القرآن الكريم

 

 من حيث تحليل المادة المعجميّة .9

يقصـد به ما يقدمه المعجم من معلـومات حول المادة المعجمية وأهم هذه المعلومات كما يرى 

(380، ص 1111، حّسان) المحدثون
26
 : 

المعلومات ما يتعلق باللفظ ، كطريقة النطق ، وتحديد الرسم اإلمالئّي أو الهجائّي، وبعض  -أ

 الصرفية أو النحوية أو اللغويّة.

ما يتعلق بالمعنى ، كجالء الشرح ، ووضوحه، وعدم الخلط فيه ، وهو يمثل أكبر صعوبة  -ب

 يواجهها صانع المعجم ألسباب من أهمها :

 صعوبة تحديد المعنى . -1

                                                           
26

 .110ص،  القاهرة. الحديث المعجم صناعة(. 1112.)مختار أحمد عمر، ينظر :    
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 سرعة التطور والتغير في جانب المعنى . -8

من القضايا الداللية التي تتعلق بمناهج دراسة المعنى وشروط  اعتماد تفسير المعنى على جملة -3

 التعريف وعوامل التطور الداللي والتمييز بين المعاني المركزية وسائر المعاني األخرى .

توقف فهم المعنى في بعض أجزائه على درجة اللفظ في االستعمال وعلى مصاحبته لكلمات  -8

أخرى
27
 . 

حديد المعنى في المعاجم عاّم ة وفي معاجمنا العربية خاّصة وكان وعلى ضوء ذلك تعددت وسائل ت

 من أهمها :

 التفسير بالمغايرة وأكثر ما يكون التعبير عنها بلفظ نقيض أوضدّ أو خالف.- 1

 التفسير بالترجمة ويكون بشرح المعنى بكلمة أو كلمات من اللغة نفسها أو من لغة أخري . -8

 ما يصحب الكلمة من كلمات هي جزء من معناها األساسي .التفسير بالمصاحبة وهو  -3

 التفسير بالسياق سواء كان ذلك السياق سياقاً لغوياً أم مقامياً . - 8

التفسير بالصورة وهي من وسائل اإليضاح الحديثة التي تعين على تحديد المعنى ودقته -0
28
 

شمل جانبي الكلمة وهما   القديمة، ونستطيع القول بأن تحليل المادة المعجمية في معاجم األلفاظ

 وفيا يلي توضيح ذلك:  المبنى والمعنى

 أوالً : مايتعلق بالمبنى :

أ : ضبط الكلمة من الناحية النطقيّة : وقد اختلف المعجميون القدماء في االهتمام بهذا الجانب ، 

يجعلوه سمة بارزة  ، والتهذيب مثالً ، لم يعن أصحابها بضبط الكلمة ،ولم  ، والجمهرة  فالعين

على حين اهتم به المتأخرون   لمعاجمهم ؛ ذلك أنهم لم يروا حاجة إلى ضبط الكلمة في عصرهم

القالي في كتابه ) البارع -فيما نعلم  -ورأوا ضرورته والحاجة إليه ، وأول من اهتم به من القدماء 

)القاموس المحيط ( . وقد اعتمد    ثّم الجوهرّي في ) الصحاح ( ثّم الفيروزآبادّي في  في اللغة (

 القدماء في ضبط الكلمة على أمور أهمها :

 الضبط بالنّص أو العبارة ، ومن أمثلة ذلك قولهم : -1

َشْمجا بفتح الميم في الماضي وضمها في المستقبل وسكونها في المصدر :   )) َشَمج ثوبه يشمجه

إذا خاطه خياطة متباعد الكتب.. . ((
 29
 . 

)) دبغ الجلد يْدَبغه ويَْدبُغه بفتح الدال والباء في الماضي ، وفتح الباء وضمها في   وكقولهم

المستقبل ، وسكون الباء في المصدر . والِدباغ بالكسر ما يدبغ به. والمْدبغة بفتح الميم والباء : 

((  الموضع الذي يُْدبغ فيه
 30
 . 

 :أو المثال ، ومن أمثلة ذلك قولهمالضبط بالوزن  -8

                                                           
27

 111ص ،  القاهرة. الحديث المعجم صناعة(. 1112.)مختار أحمد عمر،    
28

".  نقدية تحليلية وصفية دراسة الناشئة لغة تنمية في وأثرها ومستوياتها وظائفها ــ العامة المعاجم: العربية اللغوية المعاجم(. "1111. )دمحم أحمد المعتوق،    

 .118ص ،الثقافي المجمع منشورات: ظبي أبو
29

 .681ص، نشره في الكويت جامعة ساعدت(. الّطعان هاشم. تح)  اللغة في البارع. القاسم بن إسماعيل علي أبو القالي،    
30

 .301ص، نشره في الكويت جامعة ساعدت(. الّطعان هاشم. تح)  اللغة في البارع. القاسم بن إسماعيل علي أبو القالي،   
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… ((أعيا أشدّ االعياء…لغب لغبا ولَغوباولُغوبا كَمنَع وَسِمع وَكُرم  ))
 31
. 

وكقولهم ))الّرَشأ ، على فَعٍَل بالتحريك ، ولد الظبية الذي قدّ تحّرك ومشى((
32
 . 

 الضبط باإلعجام ، ومن أمثلة ذلك قولهم : -3

ذلك تهّمأ بالميم(())َ تَّهتأ الثوب : تقّطع وبَِلي ، بالتاء معجمة بنقطتين من فوق وك
 33
 . 

ب : ضبط الكلمة من الناحية الصرفيّة و النحويّة و اللغويّة ، إِذ حاول القدماء تقديم بعض 

وتوضيحه ، ومنها على سبيل   المعلومات الصرفيّة أو النحويّة أو اللغويّة التي تسهم في فهم المعنى

 المثال ال الحصر:

عها من حيث التعدي واللزوم ؛ كقول الجوهرّي )) سقط تصريف األفعال وبيان مشتقاتها ونو   -1

والَمسِقط ، مثال المجلس : … الشيء من يدي سقوطاً ، وأسقطته أنا . والَمسقَط ، بالفتح: الُسقوط 

وقال أبو عمرو : وال يقال أُسِقط … وُسقط في يده ، أي ندم … وساقطه ، أي أسقطه… الموضع 

…((في يده على مالم يسّم فاعله 
34
 . 

 بيان الصور غير المستعملة من بعض األفعال ؛ كقول الجوهرّي :   -8

)) وقولهم : دع ذا ، أي اتركه . وأصله ودع يدع وقد أُِميَت ماضيه ، ال يقال ودعه وإنما يقال تركه 

… ((، وال وادع ولكن تارك ، وربما جاء في ضرورة الشعر: ودعه فهو مودع على أصله 
 35
. 

 األفعال للبناء للمجهول ؛ كقول ابن منظور :بيان مالزمة بعض 

)) وللعرب أحرف ال يتكلمون بها إال على سبيل المفعول به وإن كان بمعنى الفاعل مثل ُزِهي 

ني باألمر ونُتَِجت الشاة والنــاقة وأشباهها (( ِِ الرجل وعُ
36 
. 

 بيان المفرد والجمع ؛ كقول صاحب ) العين ( :

عر وأشعار . والِشّعار ما استشعرت به من اللباس تحت الثياب )) وجمع الشَّعر : ُشعور وشَ 

...وجمعه ُشعُر ...واألشعر : ما استدار بالحافر من منتهى الجلد حيث تنبت الشعيرات حوالي 

أشاعر...((  الحافر ، ويجمع :
 37
 .  

 ؛ كقول ابن سيده :  بيان جنسه من حيث التذكير والتأنيث -0

بأسه . ورجل ُشجاع ، وِشجاع ، وَشجاع ، وأشجع ، وَشِجع ، وَشجيع ، ))َشُجع َشجاعة : اشتدّ 

، وَشجعاء... ((  وِشَجعَة ، على مثال عنبة ...وامرأة َشِجعَة ، وَشِجيعة، وُشَجاعة
38
   

 بيان النسب إلى االسم ؛ كقول صاحب) العين ( : -6

                                                           
31

 .1/313القاموس مادة)لغب (    
32

للماليين، ص   العلم دار نشر: بيروت(.  عطار الغفور عبد أحمد. تح")العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح(. "1111. )حماد بن إسماعيل الجوهري،    

1/03. 
33

للماليين، ص   العلم دار نشر: بيروت(.  عطار الغفور عبد أحمد. تح")العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح(. "1111. )حماد بن إسماعيل الجوهري،       

1/28. 
34

للماليين، ص   العلم دار نشر: بيروت(.  عطار الغفور عبد أحمد. تح")العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح(. "1111. )حماد بن إسماعيل الجوهري،    

3/1138. 
35

 3/816المصدر السابق مادة ) ودع (      
36

 .8/01اللسان ) زها (        
37

 .1/801 ص دارالهجرة، مؤسسة: إيران( السامرائي إبراهيم و المخزومي مهدي. تح)  العين. الخليل أحمد، بن    
38

 .118/ بمصر، ص وأوالده البابي مطبعة(. نصار وحسين السقا مصطفى. تح. )األعظم والمحيط المحكم(. هـ1311. )إسماعيل بن علي سيده، بن    
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)) يقال أديم ُعكاظّي ، منسوب إلى عكاظ ... ((
 39
))العجم: ضدّ العرب . ورجل    :وكقوله أيضاً   

((  أعجمّي : ليس بعربيّ 
 40
 . 

 بيان المحذوف من االسم ؛ كقول ابن منظور : -1  

)) واألُب : أصله أَبٌَو ، بالتحريك ؛ ألن جمعه أباء مثل قفا وأقفاء ، ورحى وأرحاء ، فالذاهب منه 

  .(18/ 1، ص 1111منظور، ابن) واو، ألنك تقول في التثنية أبوان ...((

ببيان درجة استعمال اللفظ فأشاروا إلى المستعمل من األلفاظ والمهمل والضعيف والمنكر  -2

والرديء والمذموم ، ومن أمثلة ذلك ، قول األزهرّي عند كالمه عن باب العين والقاف مع الجيم 

)) عقم ، عمق، قمع ، قعم ، معق ، مقع: مستعمالت ((
 41
ب العين وكقوله في موضع آخر من با  

))أهملت وجوهه((
 42
. 

أو المنكرة ، ونحو ذلك ؛كقول صاحب )العين ( مثالً :   بيان اللغات الفصيحة أو المذمومة  -1  

))الّصْقع : الضرب ِببُسسط الكف ، صقعت رأسه بيدي، والسين لغة فيه . والديك يصقع بصوته ، 

ع : الجليد يصقع النبات ، وبالسـين والسين جائز . وخطيب مصقع: بليغ ، وبالسين أحسن ، والصقي

قبيح((
 43
  
  

وكقول األزهرّي : )) وقال ابن دريد : الذَّْعج : الدفع ، وربما كني به عن النكاح . يقال 

: ذعجها ذعجاً . قلت : ولم أسمــع بهــذا المعــنى لغير ابن دريد ، وهو من مناكيره ((
44
 . 

القدماء أدركوا أهمية اللفظ في تفسير المعنى وتوضيحه ، فدفعهم ويتبيّن لنا مما سبق أن المعجميين 

، غير   أو اللغويّة  ذلك إلى االهتمام بالمادة المعجمية من الناحية الصوتية أو الصرفيّة أو النحويّة

أنها تتمايز في معالجة هذا الجانب فيتميّز البارع والصحاح والقاموس مثالً بالضبط ، ويتميّز 

واحي الصرفيّة والنحويّة ، و الصحاح بدرجة استعمال األلفاظ والنص على الضعيف المحكم بالن

والمنكر ونحو ذلك ، و المقاييس ببيان المعنى الجامع ألصل المادة ومشتقاتها ، ويتميّز اللسان ، 

 والتاج بجمع األقوال وكثرة الشواهد.

 ثانياً : ما يتعلق بالمعنى : 

المعنى فقد اهتم به القدماء اهتماماً بالغاً تمثل في وسيلتين من وسـائل  أما الجانب األخر للكلمة وهو

الشرح والتوضيح هما
45
 : 

 . ً ً وفهما أوالً : الشرح بالتعريف ، والمراد به تمثيل المعنى بواسطة ألفاظ أخرى أكثر وضوحا

 وبالتأمل في المعاجم اللفظيّة القديمة ، نستطيع أن نقسم ذلك إلى قسمين رئيسين :

 أحدهما : الشرح بالتعريف بألفاظ واضحة ومحددة ، ومن أمثلة ذلك :

                                                           
39

 .1/110 ص دارالهجرة، مؤسسة: إيران( السامرائي إبراهيم و المخزومي مهدي. تح)  العين. الخليل أحمد، بن    
40

 .1/831المصدر السابق مادة ) عجم (     
41

 .1/822  ص والترجمة، للتأليف المصرية الدار(.  هارون دمحم السالم عبد. تح)  اللغة تهذيب(. هـ1328. )أحمد بن دمحم منصور أبو األزهرّي،     
42

 .1/301المصدر السابق مادة ) غجظ (     
43

     181./1 ص دارالهجرة، مؤسسة: إيران( السامرائي إبراهيم و المخزومي مهدي. تح)  العين. الخليل أحمد، بن    
44

 .1/301  ص والترجمة، للتأليف المصرية الدار(.  هارون دمحم السالم عبد. تح)  اللغة تهذيب(. هـ1328. )أحمد بن دمحم منصور أبو األزهرّي،    
45

 .فما بعدها181 ص ، القاهرة. الحديث المعجم صناعة(. 1112.)مختار أحمد عمر،    
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: )) َخبَع الّصبي ُخبُوعاً : أي فُِحم من شدّة البكاء حتى انقطع نفسه((  قولهم
 46
فقد شرح المعنى  .

 بألفاظ واضحة وحدد معنى الخبوع بأنه حالة تكون من شدّة البكاء المؤدي إلى انقطاع النفس .

وسّمي هبعاً ؛ ألنه   الُهبَع : الحوار الذي ينتج في الصيف في آخر النتاج، واألنثى هبعةوقولهم : )) 

ه ليدرك أمه((vf[veيْهبَع إذا مشى ، أي : يمدّ عنقه ويتكار
 47
 .
 
 

فقد شرح المعنى بألفاظ بينة وواضحة ، وحدد معنىالُهبَع بأنه الِحوار، ثّم خصص بزمن معين وهو 

 وهي كونه يمدّ عنقه متكارها ليلحق بأمه .  النتاج ، وبيّن علة تسميتهالصيف ، ثّم حدد بآخر 

)) الِغّب: أن ترد اإلبل الماء يوماً وتدعه يوماً ((  وقولهم :
 48
. 

 فحدد معنى الِغّب بأنه ورود اإلبل للماء في زمن معين وهو يوم بعد يوم .

 لة ذلك :اآلخر : الشرح بالتعريف بألفاظ غامضة وغير محددة ، ومن أمث

التعريف بكلمة )نقيض( كقول بعضهم : )) العَْقل نقيض الجهل ومنه َعقَل يعقل عقالً فهو  -1  

عاقل((
 49
. 

: )) الحّق ضدّ الباطل((  التعريف بكلمة ) ِضدّ( كقول بعضهم -8  
 50
  .  

)ِخالف( كقول بعضهم : )) والعرض : ِخالف الطول ، والجمع أعراض   التعريف بكلمة -3  

))
51
 . 

التعريف بالمرادف كقول بعضهم : ))مضى هزيع من الليل : كقولك مضى َجْرس وَجْرش  - 8  

وَهِديء كله بمعنى واحد ((
 52
 . 

التعريف بكلمة ) مثل ( كقول بعضهم : )) الُكْهبَة لون مثل القُْهبَة(( -0  
53
. 

خبيصة أخّص منه . : )) الخبيص معروف ، وال  التعريف بكلمة ) معروف ( كقول بعضهم -6  

والمخبصة : الملعقة يعمل بها الخبيص ((
54
 . 

ً كقولهم : واٍد لبني فالن ، ومكان   ونحو ذلك من التعريفات العامة الغامضة التي ال تفيد شيئا

معروف، وماء لبني فالن ، ونبات في الصحراء ، ودويّبة أو طائر ، أو موضع ، وكقولهم : 

لون األسود الخ ذلك من ألفاظ مبهمة وغير محددة المعنى ،مما دفع البياض لون األبيض ، والسواد 

 القديمة بابتعادها عن صفات المعجم الجيد إذ يقول:  أحد المحدثين إلى اتهام المعاجم اللفظيّة

ً فجاءت داللتها  )) وفي الحق أن كثيراً جداً من األلفاظ في المعاجم قد أهمل شرحها إهماالً شنيعا

، ص 1121، أنيس )ة وبعدت عن الدقة التي هي من أهم صفات المعجم الجيد ((غامضة أو مبتور

881.) 

                                                           
46

 .1/11(  العين مادة ) خبع    
47

 .1/181التهذيب مادة )هبع (     
48

 .1/111(  الصحاح مادة )غبب      
49

 1/101(  العين مادة ) عقل    
50

 .1/68الجمهرة مادة ) حقق (      
51

 .1/888المحكم مادة ) عرض (     
52

 .1/138التهذيب مادة ) هزع (     
53

 .1/810الصحاح مادة ) كهب (     
54

 .3/1130الصحاح )خبص (     



Арабистика Евразии, № 11, Октябрь 2020  

  ٠٢٠٢ أكتوبر ،١١، الدراسات العربية األوراسية

Eurasian Arabic Studies, № 11, October 2020 

63 

 

 العربية الدراسات. العربية المعاجم صناعة تطور يمثل بالقاهرة العربية اللغة لمجمع الكبير المعجم(. 8181. )ر.ع المحمدوف،&  ،.م.أو شيخأحمدوف،

 .٧١- ١٨ ص ص،١١ األوراسية،

ً من عيوب المعجم الجيد ، إال أنه ال يقلل من قيمة  والحق أن هذا الذي أشرنا إليه ، وإن عدّ عيبا

تقدم في  المعاجم اللفظيّة القديمة إذا قارنّا ذلك بتلك الجهود التي بذلت في جمع المادة وترتيبها ، كما

المبحثين السابقين ، بل إن اعتماد الشرح بالتعريف لم يكن هو الوسيلة الوحيدة في بيان المعنى 

ولكنّه مع   ،  صاحب) القاموس ( –فيما أعلم  –المعجمّي ، وممن اعتمد هذه الوسيلة اعتماداً كلياً 

نقده كان منصباً على  فجلّ   صاحب ) الجاسوس على القاموس(  ذلك لم يسلم من النقد الالذع من

طريقته في شرح المعنى كاإلبهام وقصور العبارة وتعريف اللفظ بالمعنى المجهول ونحو 

ذلك
55
أما سائر المعاجم اللفظيّة األخرى، فقد ضمت إلى جانب الشرح بالتعريف شواهد يستطيع  .

  القارئ من خاللها تحديد المعنى المراد.

محددة بفترة زمنية محددة، وإنما أضيفت ألفاظ مرتبطة  الشمول: فهو لم يقتصر على ألفاظ -2

 .بمستجدات الحضارة اإلنسانية الحديثة

 .ضبط المصطلحات العلمية وتفسيرها: مع ذكر المقابل األعجمي -3

 .تفسير المداخل غير المفسرة في المعاجم القديمة -4

 (بمعنى التلفونإضافة معاٍن جديدة للكلمة تنتمي للعصر الحاضر: مثل )الهاتف:  -5

والمعتمد في هذه الطريقة كتاب مقاييس  :استنباط معان كلية للمادة، ووضعها قبل إيراد المدخل -6

اللغة البن فارس، حيث كان يرد أغلب المفردات المنضوية تحت المدخل إلى معنى كلي تلتقي فيه 

 .تلك المفردات فهي تمثل عروقًا تتفرع من نبع واحد

 ت السامية والشرقيةإضافة المقابال -7

 الرسوم التوضيحية -8

 من حيث الشواهد: .12

: الشرح بالتعريف مقترناً بالشاهد ، حيث أدرك معظم المعجميين القدماء ، أهمية الشاهد في   ثانيا

شرح المعنى فلجأوا إلى االستشهاد بالنصوص ضمن المعايير التي وضعوها للفصاحة ، وكانت 

 على النحو التالي :  اجهمنتيجة ذلك أن جاءت مصادر احتج

ً :   االحتجاج بالقرآن الكريم -أ  : ومن أمثلة ذلك ، قول صاحب )العين (: )) عددت الشيء عدّا

َحَسْبتُهُ وأْحصيته . قال عز وجّل : } َنعُدُّ لَُهم َعدَّا {
56
يعني أن األنفاس تُحصى إحصاًء ولها عدد   

معلوم ((
 57
  

وجّل : } َكأنَُهْم أَْعجاُز َنْخٍل ُمْنقَِعر{ وقول األزهرّي : )) قال هللا عزّ 
58
 
(111)  

معنى المنقعر 

المنقطع من أصله ...((
 59
  . 

. وفي التنزيل : } َولََهـا َعــْرٌش َعظـيــٌِم {  وقول ابن سيده : )) العرش : سرير الملك
60
 
 (118)  

وقد 

                                                           
55

 .ينظر على سبيل المثال :النقد الثاني ، الثالث ، الخامس ، السادس     
56

 .28سورة مريم ، اآلية     
57

 .1/11مادة ) عدد (     
58

 .81القمر ، اآلية   سورة    
59

 .1/882تهذيب اللغة مادة ) قعر (    
60

 .83اآلية  ،  سورة النمل    
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يستعــار لغيره ((
 61
 . 

أَُهُشهُ َهشَّا : خبطته بعصا ِلَيتَحات، ومنه قوله تعالى : } أَُهشُّ وقول الجوهرّي : )) هششت الورق 

بِها على َغنَــِمي {
62 
.
  

ا  وقول ابن فارس : )) قال هللا تعالى : } أَلَْم تََر أَنَّا أَرَسلنا الّشيَاِطيَن َعلَى الَكافِِريَن تَُؤُزُهْم أَزَّ

}
63
قال أهل التفسير : تزعجهم إزعاجاً ((  

 64
. 

)) الُخْشعَة : قُفٌّ ،    : ومن أمثلة ذلك ، قول صاحب )العين(:  الحتجاج بالحديث الشريفا -ب

غلبت عليه السهولة ، قفٌّ خاشع وأََكَمة خاِشعة أي ملتزمة الطئة باألرض. وفي الحديث : ) كانت 

الكعبة ُخْشعَة على الماء فَدُِحيت منها األرض (...((
 65
 . 

ي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال : مثل الكافر كمثل األرزة الُمْجِذيَة حتى يكون وقول األزهرّي : ))...) رو

انجعافها مّرة واحدة ( . قال أبو عمرو : االنجعاف : االنقالع . ومنه قيل َجعَْفت الّرجل ، إذا 

صرعته فضربت به األرض...((
 66
 . 

) ُكِل الُجبن عرضاً ( أي   ُمْعتَِرضا . ومنه الحديث :وقول ابن سيده : )) وأكل الشيء ُعْرضا : أي 

اعترضه . يعني كله وال تسأل عنه : أمن عمل أهل الكتاب هو، أم من عمل غيرهم ؟ ((
 67
.
 
 

وقول الجوهرّي : )) والِحبَّةُ بالكسر : بزور الصحراء مما ليس بقوت . وفي الحديث : ) فََيْنِبتُوَن 

ِميل السيل ( والجمع حبب((كما تَْنبُُت الِحبَّة في حَ 
 68
 . 

وقول ابن فارس : )) قال الفّراء : اأَلَلُّ رفع الصوت بالدعاء والبكاء ، يقال منه أَلَّ يَِئلُّ أليال . وفي 

الحديث ) َعِجَب ربّكم من أَلِّكم وقنوطكم وسرعة إجابته إيّاكم...(
 69
. 

لم يكن بينهم خالف في االحتجاج   أصحابهاوالذي يبدو من تصفح المعاجم اللفظيّة القديمة هو أّن 

تحفل بهذين المصدرين ، وفي ذلك   بالقرآن وال بالحديث الشريف ومن هنا رأينا المعاجم اللفظيّة

يقول السيوطّي : )) ومن ينعم النظر في معاجم اللغة وكتب قواعدها يجد كتب اللغويين أوفر حّظاً 

في إثبات معنى أو استعمال كلمة ، ويجد النحاة يكادون في االستشهاد بالشعر والنثر على السواء 

يقتصرون على اِلشعر ((
 70
. 

في هذا الجانب ، فقد اعتنى بالشواهد القرآنية،   ويعدّ تهذيب اللغة من أبرز معاجم األلفاظ

واألحاديث النبوية عناية فائقة ؛ وال غرابة في ذلك فقد ربط األزهرّي خاّصة وعلماء اللغة 

ن فهم اللغة ومعرفة الكتاب والسنة يقول األزهرّي : )) نزل القرآن الكريم والمخاطبون به بي  عاّمة

عرب أولو بيان فاضل وفهم بارع أنزله جل ذكره بلسانهم وصيغة كالمهم الذي نشأوا عليه وجبلوا 

                                                           
61

 .181/  1، ص بمصر وأوالده البابي مطبعة(. نصار وحسين السقا مصطفى. تح. )األعظم والمحيط المحكم(. هـ1311. )إسماعيل بن علي سيده، بن    
62

 .3/1181الصحاح مادة ) هشش (     
63

 23. سورة مريم ، اآلية     
64

 .13مقاييس اللغة مادة )أزز (     
65

 .1/118خشع ( العين مادة )     
66

 .320-1/328تهذيب اللغة مادة ) جعف (     
67

 .1/888المحكم مادة ) عرض (     
68

 .1/110الصحاح مادة ) حبب (     
69

 .1/81مقاييس اللغة مادة ) ألل (     
70

 .01ص ، .الفيصليّة مطبعة. النحو أصول علم في االقتراح(. 1122. )الدين جالل السيوطي،    
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له على النطق به فتدربوا به يعرفون وجوه خطابه ويفهمون فنون نظامه وال يحتاجون إلى تعلم مشك

وغريب ألفاظه حاجة المولدين الناشئين فيمن ال يعلم لسان العرب حتى يعلّمه ...وبيّن 

فاستغنوا بذلك عّما …للمخاطبين من أصحابه رضي هللا عنهم ما عسى أن تمّس الحاجة إليه r النبي

نحن إليه محتاجون من معرفة لغات العرب واالجتهاد في تعلّم العربية الصحيحة التي بها نزل 

الكتاب وورد البيان((
 71
 . 

 ومما يالحظ على هذه الشواهد :

ميل أصحاب المعاجم إلىشرح اآليات واألحاديث والتعليق عليها ، بما يخرجهم عن شرح المادة  -1

تحت مادة لعق : – المعنية ، مما أدى إلى تضخم شرح المواد ، وذلك نحو قول صاحب العين

((   ً ً يسـتميل بهما العبد(( وفي الحديث :)) إن للشيطان لعوقا فاللعوق اسم ما يلعقه ،   ونشوقا

((  والنشوق اسم ما يستنشقه
72
 .  فشرح معنى النشوق في غير مادته   . 

أنه قال: ) أفضل الحج العّج والثّج  r : )) روي عن النبي -تحت مادة عج –-ومثل ذلك قول األزهر

((  والثّج: سيالن دماء الهدي .العّج : رفع الصوت بالتلبية ،   قال أبو عبيدة  (
73
 
  

فنالحظ أنه 

    .  )الثّج ( وهي ليست من كلمات المادة  شرح كلمة

تعالى: } ُخِلق اإلنسان من َعَجٍل {  : )) وقوله  ومثل ذلك قول ابن سيده في مادة ) عجل(  
74
قيل   

كبتين ، هم بالنهوض قبل فقال   أن يبلغ القدمين ، : إن آدم عليه السالم ، حين بلغ منه الروح الرُّ

تعالى : } ُخِلَق اإلنَساُن من َعَجٍل {... ((
 75
 
 

 فنالحظ أنه ذكر قّصة نفخ الروح في آدم عليه السالم

ذكر الوجوه واآلراء المختلفة ، وذلك نحو قول األزهري في مادة )عجز(: ))قال هللا عّز وجّل :  -8

في الّسَماِء { } َوَما أَنـتُم ِبُمْعِجِزيَن في األرِض وال
76
قال الفّراء : يقول القائل كيف وصفهم هللا   

أنهم ال يُعِجزون في األرض وال في الّسماء وليسوا في أهل السماء ؟ فالمعنى ما أنتم بمعجزين في 

األرض وال من في الّسماء بمعِجز . وقال أبو إسحاق : معناه ما أنتم بمعجِزين في األرض وال لو 

وقال أبو العباس : قال األخفش :ما أنتم بمعجزين في األرض وال في الّسماء ، أي  كنتم في الّسماء .

ال تعجزوننا هرباً في األرض وال في السماء . قال أبو العباس : وقول الفراء أشهر في المعنى، ولو 

كان قال وال أنتم لو كنتم في الّسماء بمعجزين لكان جائزا((
 77
 
 

بقول فنالحظ أن األزهرّي لم يكتِف 

الفراء ما دام أظهر في المعنى بل أردفه بغيره من األقوال األخرى التي ال تكاد تضيف شيئاً جديداً 

 للمعنى المعجمّي .

االحتجاج بالشــــعر: و يعدّ أبكر صوراالحتجاج اللغوّي ، فقد روي أن عمر بن الخطاب  -ج

ـخّوف{رضي هللا عنه تساءل عن معنى قوله تعالى : } أو يأخذهم على ت
78
 
 

فقام شيخ من هذيل 
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 .8-1/3تهذيب اللغة مقدمة     
72

 .1/61العين مادة ) لعق (     
73

 .1/61تهذيب اللغة مادة ) عجج(     
74

 .31سورة األنبياء ، اآلية     
75

   118./1المحكم مادة ) عجل (     
76

 .31الشورى ، اآلية   سورة    
77

 .1/381تهذيب اللغة مادة ) عجز (     
78

 .81سورة النحل ، اآلية     
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قال عمر : فهل تعرف العرب ذلك في … فقال : هذه لغتنا يا أمير المؤمنين ، التخوف التنقص

 أشعارهم؟ قال: قال شاعرنا أبو كبير الهذلّي :

     كما تخّوف عود النبعة الّسفن      تخّوف الّرحــل منها تامكـا قَـِردا

ديوانكم شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم، ومعاني كالمكم ((: ))أيّها الناس عليكم بفقال عمر
 79
. 

هـ( رضي هللا 62)ت  ثّم أخذ هذا االتجاه صورته التطبيقيّة على يد حبر األمة عبد هللا بن عباس

عنهما فيما عرف بعد بمسائل نافع بن األزرق ، وأصبح حجة فيما أشكل من غريب القرآن 

 س بقوله :والحديث ، حيث وصفه ابن فار

)) والشعر ديوان العرب وبه حفظت األنساب وعرفت المآثر ومنه تعلمت اللغة وهو حجة فيما 

وحديث صحابته رضي هللا عنهم (( r أشكل من غريب كتاب هللا وغريب حديث رسول هللا
 80
 . 

، ثّم  قٌّسم الشعراء إلى أربع طبقات : الجاهليون ، وهم الذين عاشوا قبل اإلسالم  وعلى ضوء ذلك

المخضرمون ، وهم الذين أدركوا الجاهلية واإلسالم، ثّم اإلسالميون ، وهم الذين كانوا في العصر 

من المولدين وكان يقول  -كأبي عمرو -األموي كجرير والفرزدق ، وقد عدّهم بعض اللغويين 

راً لقد حسن هذا المولد حتى لقد هممت أن آمر صبياننا برواية شعره ، يعني بذلك جري  :
81
ويقول  

األصمعّي: جلست إليه )يعني أبا عمرو( ثماني حجج فما سمعته يحتج ببيت إسالمي
82
، وأخيراً  

ً ، ويعدّ بشار بن برد )ت هـ( أول شعراء طبقة 161المولدون ، ويقال لهم المحدثون أيضا

هـ(116، وقيل ختم الشعر بإبراهيم بن َهْرَمة )ت  المحدثين
 83
 ، وعن االحتجاح بشعر هذه 

الطبقات ؛ يقول السيوطّي : )) أجمعوا على أنه ال يحتج بكالم المولدين والمحدثين في اللغة 

… ((ورواتها والعربيّة ، وفي )الكشاف( ما يقتضي تخصيص ذلك بغير أئمة اللغة
 84
  

وبالتأمل في معاجم األلفاظ نلحظ صحة ما ذكره السيوطّي ، فقد استشهد أصحاب هذه المعاجم 

الذي عدّه أبو عمرو -الطبقات الثالث األول ، فهذا صاحب ) العين( يستشهد بشعر جرير بشعراء 

وأهله وهيهات خّل بالعقيق   وقال جرير :فهيهات هيهات العقيق  إذ يقول في مادة )عق( -مولداً 

أي َبعُد العقيق نواصله
85
 . 

هـ( وهما من 111رزدق )تهـ( والف11يحتج باألخطل)ت -في المادة نفســها  -كما نجد االزهرّي 

هـ(111طبقة جرير)ت
 86
 . 

 أما طبقة المولدين المحدثين فكان االستشهاد بشعر بعضهم على استحياء ، ولعل ذلك لالستئناس

، الذي قال عنه األصمعّي : )) بشـار خاتمة الشـعراء ، وهللا هـ(161بعربيتهم كبشار بن برد )ت

                                                           
79

 .8/810  . والكشاف ، الزمخشريّ  11/111القرطبي   ألحكام القران ،الجامع     
80

 467.ص  وشركائه،  البابي عيسى مطبعة: القاهرة. كالمها في العرب وسنن اللغة فقه في الصاحبيّ . أحمد فارس، بن     
81

 . 1/06والعمدة ، ابن الرشيق   ، 1/381البيان والتبيين ، الجاحظ     
82

 .فما بعدها 1/06الرشيق العمدة ، ابن     
83

 .00االقتراح ص    
84

 .08المصدر السابق ص     
85

 .1/68العين مادة ) عق (      
86

 .1/06تهذيب اللغة مادة )عق(     
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((  هملوال أن أيامه تأخرت لفضلته على كثير من
 87
  

ومن هنا رأينا ابن دريد يذكره في ) جمهرة اللغة ( ويصرح بأنه ليس حجة ؛ إذ يقول في مادة 

 –وهو من قولهم ليس به ظبظاب أي ليس به داء  –الَظْبَظاب  –)بظبظ ( : )) استعمل من معكوسه 

 –ار وليس بحجة وسألت أبا حاتم عن الظبظاب فلم يعرف فيه حجة جاهليّة إال أنه قال فيه بيت بشّ 

وأنشد: بُنيّتي ليس بها ظبظاب((
88
  

واالكتفاء بقولهم قال   ومما يالحظ على المعجميين في هذا الجانب استشهادهم بأبيات غير منسوبة 

الشاعر ، أو أنشدنا ، أو قال آخر ، ونحو ذلك من العبارات التي تخل بالشاهد اللغوّي ؛ ذلك أنّه ال 

ر ال يعرف قائله ،خوف أن يكون لمولد ، أو من ال يوثق بفصاحته ، يجوز االحتجاج بشعر أو نث

على حدّ قول السيوطيّ 
89
 . 

ويقف المعجم الكبير موقفا فريدا في قضية االستشهاد، فهو  يعتمد على أشعار الجاهليين 

أن ينبه في مستهل كل مجلد من « المعجم الكبير»وال يفوت واإلسالميين والمولدين والمعاصرين، 

مجلداته. إلى أن ما يجده القارئ من أشعار لشعراء من بعد عصر االحتجاج، كأبي تمام والبحتري 

وابن الرومي والمعري وصوالً إلى بعض الشعراء المحدثين ليست شواهد إلثبات الداللة اللغوية، 

نعي وإنما هي لالستئناس بها على استمرار الداللة، أو على تطورها أحيانًا، وهو أمر يفيد صا

المعجم التاريخي الذي بدأ العمل فيه في إطار اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية، فهي بهذا 

وهو ما «. أساس البالغة»المعنى أمثلة لالستعمال اللغوي متابعةً لصنيع الزمخشري في معجمه: 

 .جرى العمل به في األجزاء المطبوعة من المعجم الكبير

 من حيث التأصيل  .11

على نحو ما استقر في إطار علم اللغة المقارن في أوربا في القدرنين  Etymologyمفهوم التأصيل 

التاسددع عشددر والعشددرين ال يقتصددر علددى بحددث الكلمددات الدخيلددة فددي لغددة مددا مددن لغددة أخددرى، بددل 

كل كلمات اللغة، ومنها الكلمات الموروثدة عدن اللغدة األقددم التدي نجددها  -من حيث المبدأ -يستوعب

شتركة في لغات الفرع اللغدوي الواحدد مدع تغيدرات صدوتية وتغيدرات فدي الصديغة. وهدذا المفهدوم م

أخذت به المعجمات العامة والجامعية المؤلفة للغات األوربية، ولدم يددخل التأصديل أكثدر المعجمدات 

هرة، الصغيرة. وأخذ بهذا المفهوم معجم عربي واحد، هو المعجدم الكبيدر لمجمدع اللغدة العربيدة بالقدا

ولهذا نجد التأصيل في بداية عدد كبير مدن المدواد اللغويدة المورثدة والمشدتركة فدي الفصديلة اللغويدة 

التددي تنتمددي إليهددا العربيددة إلددى جانددب تأصدديل الكلمددات المعربددة والدخيلددة. ولكندده ال يكدداد يوجددد فددي 

 المعجمات األخرى لمجمع اللغة العربية.

يددة الكبيددرة والجامعيددة بالتأصدديل، ويتضددح مددن ذكددر هندداك اهتمددام خدداص فددي المشددروعات المعجم

التأصيل وخبرائه على الغالف الخارجي أو الداخلي واإلشدارة إليده فدي المقدمدة وفدي دليدل اسدتخدام 

 المعجم. ويتأكد ذلك االهتمام في داخل أكثر المواد المعجمية بطريقة منظمة.
                                                           

87
 .3/130األغاني ألبي الفرج     

88
 .1/181جمهرة اللغة     

89
 . 00االقتراح ص    
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تغيددرات اللغويددة التددي حدددثت حتددى يتندداول التأصدديل أصددل كلمددة المدددخل فددي اللغددة المصدددر، وال-ج

وصلت الكلمة إلدى صديغتها الحاليدة. وعلدى سدبيل المثدال فدإن تأصديل أكثدر الكلمدات فدي اإلنجليزيدة 

يمضددى بهددا إلددى الفددرع الجرمدداني أو إلددى الالتينيددة أو اليوناينددة أو الفرنسددية، ويعددود بقدددر منهددا إلددى 

ى دخلت إليها من العربيدة والفارسدية والتركيدة اإلسبانية واإليطالية والروسية، وهنا      كلمات أخر

واألردية، بل هناك مفردات  عالمية دخلت اللغات األوربيدة، وأصدل بعدض هدذه الكلمدات مدن لغدات 

الهنود الحمدر والجدزر البولينيزيدة. وكدل اللغدات الحيدة      فيهدا ألفداظ دخيلدة، ولكدن بعضدها أصدبح 

ت         العامددة والجامعيددة الحديثددة أن يكشددف هددذه عالميًّددا. ومددن التأصدديل المعجمددي فددي المعجمددا

األصول ويعرضها للقارئ بطريقة دقيقة ومركزة. وهذا جانب يربط اللغة بالحياة، وإنهدا فدي الوقدت 

نفسه صورة من لقاء اللغات والثقافات. وهناك معجمات عامة تضيف بعد التأصيل بيان تأريخ أقددام 

يعد لها المعجم، من تلك المعاجم المعجم العام مدن إنتداج الروس  استخدام موثق للكلمة في اللغة التي

 للغة الفرنسية.

 يتضمن التأصيل في المعجمات الكبيرة والجامعية ما يأتي: -د

اللغة المصدر التي دخلت منها الكلمة، مثال ذلك قد تكون الكلمدة دخلدت مدن الفرنسدية القديمدة إلدى -أ

 لفرنسية القديمة.اإلنجليزية، اللغة المصدر هناك هي ا

الصيغ المناظرة في لغات أخدرى مدن الفصديلة نفسدها، وفدي تلدك الحالدة تدذكر صديغ أخدرى مدن  -ب

لغات هذا الفرع اللغوي. ومثل هذا مطبق في المعجم الكبير لمجمع اللغة العربية بالقاهرة في تأصدل 

 مواد لغوية كثيرة وأصيلة بذكر النظائر في اللغات السامية المختلفة.

الصيغة األقدم التي نشأ عنهدا كدل مدا سدبق، وفدي تلدك الحالدة     تدذكر الكلمدة الالتينيدة بصديغتها  -ج

 ومعناها.

يكددون التأصدديل بطريقددة دقيقددة مددع اسددتخدام رمددوز محددددة تجعددل نظددام التحريددر صددحيًحا مددن  -هددـ 

ئل لعبدارات طويلدة الناحية العلمية وواضًحا للقارئ واقتصاديًّا في النفقات. هذه الرمدوز المحدددة بددا

 تستهلك الوقت والجهد والمال. 

 ( أهم هذه الرموز بعد قلب اتجاه  الكتابة:1

 <  أصلها    

 =  تساوي      

         ولهذا 

 ( يوضع التأصيل كله بين قوسين معقوفين.8

 ( يوضع نظام اختصارات للغات حرًصا على الترشيد:3

L. = Latin      G. Greek 

( توضع كل صيغة بكتابتها بالحرف الالتيني أو تنقل إليه إذا كانت      كتابتهدا العاديدة بخدط آخدر. 8

 مثل الخط الكيريلي أو اليوناني أو العبري أو الكانجي يكتب مع كل صيغة معناها في لغتها. 

فدددي  ( التأصددديالت الخاصدددة بكلمدددات مختصدددرة أو منحوتدددة أو منسدددوبة           ال يكدددون بالبحدددث0
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 مراحل       تاريخية أقدم، بل يكون طبقًا للنسق اآلتي:

 يكون تأصيل االختصارات  ببيان الكلمات التي أخذ      عنها االختصار، وذلك، مثل: ليزر:

Laser < Light amplification by stimulated emission of radiation 

تأصدديلها ببيددان الكلمتددين المكددونتين أو الكلمددات المكونددة بطريددق النحددت مددن كلمتددين أو أكثددر يكددون  

 الكلمات المكونة:

 بَْسَمل= قال بسم ميحرلا نمحرلا هللا

Motel < Motor + hotel 

الكلمات المكونة من صيغة النسب وجمعها: الشدوقيات، جمدع شدوقية أي قصديدة شدوقية، نسدبة إلدى  

 شوقي:

 سيفيات، جمع سيفية، أي قصيدة متصلة بسيف الدولة. 

 جمع رومية، أي قصيدة في الصراع مع الروم. روميات،

 رباعيات، جمع رباعية، أي قصيدة رباعية.

 من حيث اللغة المحكية )العامية(: .10

ثمت تساؤل كبير يلح على الباحث طيلة قراءته في المعجم وخالل إقامتده بمصدر، هدل يجدوز إدارج 

فددي المعجددم الكبيددر؟ وهددل مددن اللغددة المحكيددة )العاميددة( أو لغددة الشددارع المصددري أو العربددي عامددة 

أهداف المعجم الكبير رصد اللغة المحكية وتوثيقها على أنها شكل من أشكال اللغدة العربيدة، خاصدة 

أنهدا لغدة معاشدة ويوميدة وربمدا تكدون ـ عندد بعدض النداس ـ أولدى مدن لهجدات العدرب القديمدة التدي 

ه لتسددجيل كلمددات سددامية غيددر يددذكرها المجمددع فددي مادتدده المعجميددة. خاصددة أن المجمددع قددد فددتح بابدد

عربية كالعبرية والحبشية وكذلك كلمات غير سامية مثل الفارسية في مادتده اللغويدة، بدل فدتح البداب 

لكلمددات أجنبيددة معاصددرة ضددمنها فددي داخددل المعجددم، فهددل يوافددق علددى إدراج األلفدداظ المحكيددة فددي 

المعجميدة التدي اعتمددها المجمدع مادته؟ ورغم إلحداح هدذا التسداؤل علدى ذهدن الباحدث إال أن المدادة 

مادة لمعجمه الكبير تخلو من كلمدات اللغدة المحكيدة، رغدم اسدتخدامها فدي الشدارع ووسدائل اإلعدالم 

واإلعالن، وحاجة غير العربي وربما بعض العرب أنفسهم إلى معجم يسعفه فدي فهدم دالالت بعدض 

فاللهجدات العربيدة المعاصدرة متعدددة،  هذه األلفاظ. وربما كان السبب في ذلك سببا سياسيا ال لغويا،

وربما خشى القائمون على جمع المادة المعجمية من إيراد مفردات لهجة عامية دون بقيدة اللهجدات، 

فنثير غضب بقية الشعوب العربية لعددم اعتمداد لهجتهدا المحليدة كمدادة معجميدة فدي المعجدم العربدي 

شددعوب العربيددة. وإن كنددت أظددن أن مثددل هددذه الكبيددر، فيصددبح المعجددم عامددل تفرقددة ال وحدددة بددين ال

القضددية يمكددن حلهددا مددن خددالل دراسددة فددي بدايددة المعجددم عددن اللواحددق والسددوابق المميددزة للهجددات 

العربيددة عددن بعضددها الددبعض، وكددذلك بددذكر صدديغ نطددق اللهجددات العربيددة المختلفددة لأللفدداظ ممددا قددد 

هددذا التسدداؤل مطروحددا علددى  يسدداعد فددي القضدداء علددى جانددب كبيددر مددن المشددكلة. ومددع هددذا يبقددى

المعجمين في مجمع اللغة العربية: وماذا عن اللغة العربية المحكية في الشارع وفي اإلعالم العربي 

 المعاصر؟!!
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 .٧١- ١٨ ص ص،١١ األوراسية،

 من حيث مؤشرات االستخدام: .13

نفهم مؤشرات االستخدام على أنها محددات اسنخدام اللفدظ، أو هدي تحديدد فئدة المسدتخدم للمفدردة  

حيث النطاق الجغرافدي، أو المسدتوى االجتمداعي، أو االنتمداء المهندي، ويعدرف  المعجمية سواء من

محمود فهمي حجدازي مؤشدرات االسدتخدام قدائال: "هدي مدا يرشدد إلدى اسدتخدام غيدر شدائع فدي كدل 

المنطقة اللغوية، تذكر المؤشرات مدا يوضدح االسدتخدام أو مسدتواه أو التصدنيف االجتمداعي لده"
90
 .

االستخدام في فهم دالالت المفردة المعجمية وتوضيح السدياقات الدواردة فيهدا. وقدد ويفيد ذكر مؤشر 

 صنف الباحثون هذه المؤشرات من خالل:

المنطقة الجغرافية، ويقتصر بيان ذلك على الكلمدات والتعبيدرات غيدر المشدتركة، والتدي تسدتخدم  -1

 في منطقة جغرافية محددة.

ظ تجدداه بعددض الكلمددات أو الدددالالت بأنهددا مكشددوفة درجددة القبددول االجتمدداعي، ومددن هندداك الددتحف -8

 فاضحة أو بذيئة أو سوقية أو عامية.

المستوى الثقدافي؛ ويقتصدر بيدان ذلدك علدى الكلمدات الشداعرية، والكلمدات التدي يتسدم بهدا حدديث  -3

 األكاديميين، والكلمات المألوفة في الخطاب الديني. 

بتخصدص محددد ينسدب إليده المصدطلح.  االنتماء المهني، ويتصدل ذلدك بالمصدطلحات المختصدة -8

 تتعدد دالالت الكلمة بتعدد التخصصات، فيراعى ذلك في مؤشرات االستخدام وبيان المعنى.

 مدى القدم، ومن حيث الجانب توصف بعض الدالالت بأنها بائدة. -0

وبالنظر في مادة المعجم الكبير نجد مفردات معجمية أخذت حظها في تحديد مؤشر االستخدام، مثدل 

المفردة "آب" حيث تحدد داللة اللفظ وأصدله واللغدات التدي تسدتخدمه أو انحددر منده، ومدع ذلدك فدال 

يددذكر المعجددم التوزيددع الجغرافددي السددتخدامه المعاصددر، كددذلك ال نجددد دالئددل واضددحة علددى تحديددد 

مؤشددرات االسددتخدام لمفددردات معجميددة أخددرى، مثددل: لفددظ "انكلتددرا" حيددث يددذكر المعجددم: " انظددر 

ا"، دون أن يحدد المناطق الجغرافية التي تستخدم فيها هذه الصورة أو تلك، وهدو كدذلك غفدل انجلتر

عددن ذكددر صددورة "انغليددز" كصددورة للمفددردة المعجميددة "انجليددز"، وبالتددالي لددم يوضددح لنددا النطدداق 

مدن الجدزء األول حينمدا يعدرض للفدظ  686الجغرافي لكل من الصورتين.  ومثال آخدر فدي صدفحة 

لعضو التناسلي الذكري ال يذكر المعجم هل اللفظ عادي أو بذيء في االستخدام اللغدوي، الدال على ا

كما ال يذكر نطاق استخدام اللفظ وهل يسدتخدم بهدذه الصدورة اللفظيدة فدي كدل الددول العربيدة، أم أن 

 للفظ صور أخرى وهكذا.

 . الخاتمة : وفيها أهم ما توصل إليه البحث من نتائج

 المعجم الكبيرمالحظات على 

الحددق أن مددنهج المعجددم الكبيددر رائددع، وميسددر وسددهل ومنضددبط، ويشددمل معظددم مددا كنددا ننتظددره مددن 

العمل المعجمي اللغوي الشامل الدقيق المنظم، لكن يؤخذ عليده ضدم الجاندب الموسدوعي مدن أسدماء 

                                                           
90

من المحرم سنة 81محمود فهمي حجازي: "اتجاهات معاصرة في صناعة المعجمات العامة" مؤتمر المجمع في دورته التاسعة والستين يوم الثالثاء    

 .م8113من أبريل )نيسان( سنة  1هـ الموافق 1888
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 .٧١- ١٨ ص ص،١١ األوراسية،

خداص بده، األماكن واألعالم والعلوم والفنون  والمصطلحات للمعجم، وكدان حقهدا أن تفدرد بمؤلدف 

فالمعجم اللغوي يختلف عن المعجدم الخداص كمعجدم األعدالم أو المعداجم االصدطالحية، وال يوضدع 

في المعجم اللغوي من أسماء األماكن واألعالم وغيرها إال ما له صله بالمعنى اللغدوي، وذلدك حتدى 

 يمكن تصنيف المعجم الكبير هل هو معجم عام؟ أم موسوعة عربية شاملة؟

عجمية يستخدم لها تفسيرا دالليدا غيدر مناسدب للمثقدف العدادي، ومثدال ذلدك مدا ذكدره ثمت مفردات م

المعجددم فددي تفسددير المفددردة المعجميددة "اآلب" حيددث فسددرها بقولدده "األقنددوم األول عنددد النصددارى"، 

وبددذلك يكددون التفسددير يعتمددد علددى لفددظ )أقنددوم( وهددو لفددظ خدداص بانتمدداء ثقددافي معددين، قددد ال يفهمدده 

جددو أن تكددون هندداك مراجعددة تحريريددة لمثددل هددذه المفددردات المعجميددة فددي المسددتقبل اآلخددرون، ونر

 القريب.

تعددت أوعية إتاحة ما زال المجمع يعتمد في إصداره للمعجم على الشكل الورقي فقط، في وقت 

 المعجمات الحديثة للمستفيدين من المعاجم في العالم كله:

 ب في مجلد واحد أو أكثر.المعجمات المطبوعة على أوراق بين دفتي كتا -أ 

 .CDالمعجمات المتاحة على أقراص مدمجة  -ب 

 المعجمات المتاحة في  اإلنترنت. -ج 

 Collinsوبعض المعجمات المعاصرة متاحة في كل هذه األوعية، وهناك عدة أمثلدة دالدة: فمعجدم 

Cobuild English Dictionary  ألددف كلمددة وتعبيددر إنجليددزي، طبددع علددى ورق فددي  10يضددم

 Collins Cobuild on CD-ROMفحة. أما على األقدراص المدمجدة فنجدد مجموعدة ص 1111

التددي تضددم المعجددم اللغددوي ثددم معجددم االسددتخدام ثددم النحددو ثددم بنددك اللغددة اإلنجليزيددة. ويقددوم بنددك 

 ,Wahrigعلى خمسة ماليين كلمة. ومعجدم  -الذي أعد على أساسه هذا المعجم -المعطيات اللغوية

Deutsches Worterbuch  1801ألدف مددخل وتعبيدر ألمداني، طبدع علدى ورق فدي  801يضدم 

صفحة. ويوجد أيًضا على قرص مدمج. وليس األمر مقتصرا فقدط علدى المعداجم العامدة بدل لقدد بددأ 

االتجاه إلتاحة المعجمات المتخصصة على قرص مددمج إلدى جاندب الشدكل الدورقي التقليددي، مثدال 

ألف مصدطلح  121يضم  Richter, Ekkehard, Technisc-hes Worterbuch, 1999ذلك: 

تقني باإلنجليزية واأللمانية على قدرص مددمج، وطبدع علدى ورق أيًضدا فدي مجلددين. ويدزداد األمدر 

 Personalأهميددة مددع المعدداجم الكبيددرة الحجددم والضددخمة فددي عدددد المددداخل، وذلددك مثددل معجددم 

Translator  16ألدف كلمدة، بهدا  821يضدم نحدو لمعاونة المترجمين لأللمانيدة واإلنجليزيدة. وهدو 

ا ومتخصًصا. وطبعته الموسعة تضم  ألف كلمة مع التعريفات 361معجًما عامًّ
91
  . 

وهناك تجربة رائدة لمجمع اللغة العربية بالقاهرة في إتاحة المادة المعجمية على قرص مدمج مثلمدا 

حدددث قبددل ذلددك حينمددا تعدداون المجمددع اللغددة العربيددة مددع منظمددة الصددحة العالميددة قددد جمددع مددا أقددره 

ألف مصطلح( على قرص مدمج واحد. والسدؤال الدذي  101المجمع من المصطلحات العلمية )نحو 

                                                           
91

من المحرم سنة 81دورته التاسعة والستين يوم الثالثاء محمود فهمي حجازي: "اتجاهات معاصرة في صناعة المعجمات العامة" مؤتمر المجمع في    

 م.8113من أبريل )نيسان( سنة  1هـ الموافق 1888
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طرح نفسده، ألديس المعجدم الكبيدر أولدى بهدذا الشدكل مدن اإلتاحدة؟ بدل لقدد تخطدى العدالم اآلن فكدرة ي

اإلتاحة المعجمية  على أقراص مدمجة وأصدبحت اإلتاحدة عبدر شدبكة المعلومدات الدوليدة االنترندت 

ى هي األقرب للوصول إلى الراغب في اإلفادة من الناتج المعجمي للمؤسسات العلميدة الكبدرى. فمتد

 يبدأ المجمع عصرا جديدا في إتاحة إنتاجه المعجمي؟ نتمنى أن يكون ذلك في القريب العاجل.

وعلى الرغم من أن المتعارف عليده فدي أكثدر المعجمدات العامدة أنهدا تصددر فدي مجلدد واحدد كبيدر. 

خاصة بعد التطور الضخم الطارئ علدى التقنيدات الطباعيدة والمواصدفات حتدى وصدلت إلدى درجدة 

من الوضوح القرائي مع األبناط الصغيرة، وإلى جعل الصفحة تتحمل عدددًا مدن السدطور فدي عالية 

عمودين أو ثالثة. وبذلك أصبح المجلد الواحد يحمل المادة التي تشغل عددًا كبيًرا مدن المجلددات فدي 

في مجلد حالة الطباعة العادية. ولهذا استقر اآلن في عالم صناعة المعاجم جعل المعجم العام الواحد 

واحد وهو المعول عليه اآلن في صناعة المعاجم في الواليات المتحدة وأوربدا. وأصدبحت معجمدات 

صدفحة، ويتجداوز بعضدها هدذا العددد  1011عامة كثيرة تقع كل منها في مجلد واحد، بمتوسط قدره 

 .92بمئات الصفحات

ة علددى صددفح 1188. ويقددع فددي Webster’s New World Dictionaryومثددال ذلددك معجددم 

كلمدات، وبدذلك تحمدل الصدفحة  1-2سطر، بمتوسط811سطر= 111عمودين، في كل عمود منهما 

 31صدددفحات ذات  6-0الواحددددة عدددددًا مدددن الكلمدددات كدددان يمكدددن فدددي الطباعدددة العاديدددة أن يشدددغل 

 681كلمات. ومعنى هذا أن هذا المعجم ذا المجلد الواحدد كدان مدن الممكدن أن يكدون فدي 11×سطًرا

 زعت هذه الصفحات على مجلدات عادية لكنا أمام عدد كبير جدًّا من األجزاء.صفحة. ولو و

ومع ذلك نجد عملية طباعة المعاجم الصادرة عن مجمع اللغة العربية ال تساير هذه األنماط 

المتعارف عليها في طباعة المعجمات، فقد أصدر مجمع اللغة العربية "المعجم الوسيط" في 

كلمات. وعملية مقارنة بسيطة بين الكم 6×سطًرا36×أعمدة  3×صفحة 1111مجلدين يضمان 

.، والكم اللغوي في "المعجم الوسيط" Webster’s New World Dictionaryاللغوي في 

تظهر لنا أن حجم  المادة المطبوعة في هذا المجلد الواحد الضخم أكثر من  ضعف مجموعة المادة 

 المطبوعة في المعجم الوسيط.

هو الحال في طباعة المعجم الوسيط فال عجب أن يأخذ المعجم الكبيدر عدددا كبيدرا مدن  وإذا كان هذا

المجلدددات، فقددد تددابع المعجددم األسددلوب الطبدداعي نفسدده فددي المعجددم الوسدديط، واعتمددد المجمددع شددكل 

العمودين إلخراج مادة المعجم، وكانت نتيجة ذلك أن الصفحة الواحدة مدن المعجدم المطبدوع جداءت 

كلمدة فدي أغلدب األحيدان، وهدذا أقددل بكثيدر مدن المتعدارف عليده فدي تحريدر المعدداجم  121بأقدل مدن 

الحديثة، وبالتالي كان صدور المعجدم فدي الكثيدر مدن المجلددات، ويبددو أن األمدر فدي معداجم مجمدع 

اللغددة العربيددة بالقدداهرة لدده عالقددة بمهددارة العدداملين فددي إدارة الجمددع والتحريددر وكددذلك فددي مطددابع 

 ما زالوا يعتمدون األسلوب القديم في اإلخراج الفني للمعاجم. المجمع حيث

                                                           
92

من المحرم سنة 81محمود فهمي حجازي: "اتجاهات معاصرة في صناعة المعجمات العامة" مؤتمر المجمع في دورته التاسعة والستين يوم الثالثاء    

 .م8113سان( سنة من أبريل )ني 1هـ الموافق 1888
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يؤخذ على المعجم الكبير أنه حينما يصدر طبعة ثانية من مجلد من مجلداته ال يوضح مقددار الزيدادة 

الطارئة على مادة المجلد رغم مرور عقود على اإلصدار الألول له، ونعلم أن اللغة كائن حدي ينمدو 

عي أن تظهر مفردات جديدة في هذه الفترة الزمنية، وكنا نتمنى مدن المجمدع أن باستمرار ومن الطبي

يوضددح لنددا مددا تددم رصددده مددن مفددردات جديدددة فددي الواقددع اللغددوي العربددي، وأن ينبدده علددى ذلددك فددي 

الطبعات الالحقدة خاصدة أن المعجدم العدام المؤلدف لجمهدور المثقفدين عمدل مرجعدي ال بدد أن يكدون 

 بالمتطلبات المعاصرة. حديثًا ومتجددًا ليفي

يخلددو المعجددم الكبيددر مددن ذكددر أسددماء المشدداركين فددي صددناعة المعجددم رغددم قيددامهم بعمددل تدداريخي  

مماثل لما قام به الخليل بن أحمد والجدوهري وابدن منظدور وغيدرهم مدن المعجمدين العدرب العظدام، 

أنندا كندا نتمندى أن يجدد  ومع الشكر المكتوب لفريق العمل في مقدمة المعجم باسم رئيس المجمدع، إال

المجمددع طريقددة لتخليددد ذكددرى المشدداركين فددي هددذا العمددل العظدديم ليتعددرف الدارسددون وخاصددة فددي 

األجيال القادمة عليهم. خاصة وقد وضع المشرفون على الطباعة أسماءهم عليه، واألولدى فدي ظنندا 

 ذكر المعجميين الذين قاموا بالعمل العلمي.
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 ٠٨تم االستالم في 
    ٠٢٠٢يونيو 

 ٠١ تم التقييم في  

  ٠٢٠٢يوليو

 ١٢تم القبول للنشر في 

 ٠٢٠٢ يوليو  

  

 الملخص

لقد أصبح العالم اليوم قرية صغيرة بسبب التقدم التكنولوجي وثورة المعلومات واالتصاالت. 

البيئية واالقتصادية والسياسية والثقافية والتكنولوجية في دول العالم المختلفة،  وأصبحت النظم

والمجتمعات ذات الثقافات والخصائص المختلفة متصلة ببعضها البعض ومعتمدة على بعضها 

البعض. ولم يعد الطالب مواطنا في مجتمعه المحلي فقط، بل أصبح مواطنا في مجتمع دولي، 
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ريع التغير يتطلب مهارات ومعلومات تساعده على العيش في عصر وأصبح يعيش في عصر س

المعلومات. من هنا تنادي هذه الدراسة بضرورة طرح مقرر في الثقافة العالمية لكل صف من 

صفوف المرحلتين المتوسطة والثانوية يهدف إلى مساعدة الطالب في هاتين المرحلتين على فهم 

السياسية واالقتصادية والتكنولوجية والبيئية واالجتماعية العالم كمجموعة من النظم البشرية و

والطبيعية المتصلة والمعتمدة على ببعضها البعض، وعلى التعرف على ثقافة وعادات الشعوب 

األخرى، وأوجه الشبه واالختالف بينها، وتحليل ودراسة المنظمات الدولية، والتركيز على 

طالب بالقيم اإلنسانية والمشكالت والتحديات والقضايا الصالت المتبادلة بين البشر، وتعريف ال

المعاصرة التي تتخطى الحدود بين الدول، والروابط التي تربط الوطن بالدول األخرى. وستقدم 

الدراسة تصورا )خطوطا عريضة( ألهداف المقررات العالمية ومحتواها من الموضوعات 

مصادر التعليمية التي يمكن استخدامها في العالمية، وطريقة تصميمها، والطرق واألنشطة وال

 تدريسها. 

المرحلة المتوسطة، المرحلة الثانوية، ، مقرر في الثقافة العالمية: الكلمات المفتاحية

 تصميم،األنشطة التعليمية، المملكة العربية السعودية

 

 المرحلتين لطالب العالمية الثقافة في لمقرر مقترح تصور(. 8181. )س .الجرف، ر :لالقتباس

-٧١ ص ، ص١١. الدراسات العربية األوراسية، السعودية العربية بالمملكة والثانوية المتوسطة

٩١. 

  

A MODEL FOR A GLOBAL EDUCATION COURSE FOR SAUDI JUNIOR 

AND SENIOR HIGH SCHOOLS 

R.S. Al-Jarf 

King Saud University 

reima.al.jarf@gmail.com 

 

Abstract 

The world has become a small village due to latest developments in information 

technology. As a result, ecological, economic, political, cultural, social and 

technological systems in the world have become interrelated and inter-dependent. 

Students are no longer citizens of their own country, they have become global 

citizens. They live in a rapidly changing world that requires global skills and 

knowledge. In the light of current economic, political, social, technological changes 

in the world, this study recommends that a global education course be offered to 

students in junior and senior high school grade levels. Such a course will help 
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students understand the world as a group of interrelated and inter-dependent human, 

political, economic, technological, ecological, social, and ecological systems, will 

introduce them to world cultures and customs, will help them understand the 

similarities and differences between them, will help them analyze and study world 

organizations, promote human values and develop an awareness of current world 

issues that cross borders, and will help them recognize the ties between their home 

country and other countries. The study proposes a model for a global education 

course and briefly delineates the course objectives, course content, course design, 

teaching strategies, techniques, activities, resources and teacher training. 

Keywords: global education course, junior school, senior high school, course 

design, teaching techniques, Saudi Arabia 

 

For citation: Al-Jarf, R.S. (2020). A model for a global education course for Saudi 

junior and senior high schools. Eurasian Arabic Studies, 11, 76-96. (In Arabic) 

  

МОДЕЛЬ ГЛОБАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА ДЛЯ 
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Аннотация 

Благодаря последним достижениям в области информационных технологий, 

границы мира сузились. В результате, экологическая, экономическая, 

политическая, культурная, социальная и технологическая системы в мире 

стали более взаимосвязанными и взаимозависимыми. Студенты являются не 

только гражданами своей страны, они превращаются в космополитов. Они 

живут в быстро меняющемся мире, который требует глобальных 

компетенций. В свете текущих экономических, политических, социальных и 

технологических изменений в мире в данной научной работе представлена 

модель глобального образовательного курса для учащихся средней школы. 

Подобный курс призван помочь студентам понять мир как группу 

взаимосвязанных и взаимозависимых человеческих, политических, 

экономических, технологических, экологических, социальных и экологических 

систем, познакомит их с мировыми культурами, поможет им понять 
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сходства и различия между ними, поможет им анализировать и изучать 

международные организации, продвигать общечеловеческие ценности и 

развивать осведомленность в текущих мировых проблемах, а также поможет 

им распознать связи между своей страной и другими странами. В 

исследовании предлагается модель глобального образовательного курса и 

кратко очерчиваются цели курса, содержание курса, затрагиваются вопросы, 

связанные с разработкой курса, стратегиями и методами обучения, видами 

деятельности, ресурсами и подготовкой преподавателей. 

Ключевые слова: глобальный образовательный курс, младшая школа, 

старшая школа, разработка курсов, методы преподавания, Саудовская Аравия 

 

Для цитирования: Аль-Джарф Р.С. Модель глобального образовательного 

курса для учащихся средней школы в Саудовской Аравии// Арабистика Евразии. 

2020. № 11. С. 76-96. (на арабском языке) 

  

 المقدمة

التكنولوجي وثورة المعلومات واالتصاالت. لقد أصبح العالم اليوم قرية صغيرة بسبب التقدم 

البيئية واالقتصادية والسياسية والثقافية والتكنولوجية في دول العالم المختلفة،  وأصبحت النظم

والمجتمعات ذات الثقافات والخصائص المختلفة متصلة ببعضها البعض، ومعتمدة على بعضها 

فقط، بل أصبح مواطنا في مجتمع دولي، البعض. ولم يعد الطالب مواطنا في مجتمعه المحلي 

وأصبح يعيش في عصر سريع التغير يتطلب مهارات ومعلومات تساعده على العيش في عصر 

المعلومات. من هنا ازداد االهتمام بطرح مقررات في الثقافة العالمية خاصة في السنوات القليلة 

 الماضية.

هرت نتائج عدد من الدراسات أن تدريس الثقافة وإلبراز أهمية تدريس الثقافة العالمية للطالب، أظ

العالمية قد نجم عنه تحسن في معلومات الطالب ومهاراتهم وتحصيلهم، وأدى إلى تنمية اتجاهات 

برنامجا تدريبيا هدف  Sperrazza (1992)إيجابية لديهم. فعلى سبيل المثال، صممت اسبيرازا 

ول االبتدائي باستخدام مدخل محوري متكامل يقوم إلى تنمية الثقافة العالمية لدى طالب الصف األ

بتوضيح االختالفات الثقافية األخرى عن طريق جداول الخبرة اللغوية. وكانت نتائج التدريب 

ايجابية انعكست على اتجاهات التالميذ وصداقاتهم الجديدة وسلوكياتهم االيجابية نحو غيرهم من 

كثر دراية بحاجاتهم وأوجه الشبه واالختالف بينهم وبين التالميذ. وأصبح التالميذ بعد التدريب أ

 اآلخرين. 

بتصميم برنامج هدف إلى  Demovsky and Niemuth (1999)وقامت ديموفسكي ونيموث 

زيادة المهارات العالمية وزيادة وعي طالب الصف السادس والمرحلة الثانوية ممن يعانون من 

صل. حيث ركز البرنامج على استخدام التدريس المباشر صعوبات في التعلم بالتنوع العرقي في الف
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المعتمد على مهارات استخدام الخرائط واألحداث الجارية والتعليم التعاوني، والتسامح، ووضع 

الطالب في مواقف تساعدهم على فهم القضايا الدولية. وازداد احترام الطالب لالختالفات الثقافية 

ة على التواصل مع بعضهم البعض، وتحسن فهمهم للجغرافيا نتيجة للتدريب. وأصبحوا أكثر قدر

 البشرية.

بتدريب طالب المرحلة المتوسطة على مهارات  Angry (1992)وفي دراسة ثالثة قام أنجري 

تحديد المواقع التي يحتاج إليها الطالب في تعلم القضايا الدولية وأماكن حدوثها. وقام الطالب بجمع 

عالم على بعضها البعض، وكتابة تقارير ومقاالت باالعتماد على مراجع حقائق عن اعتماد دول ال

من المكتبة، وتابعوا األحداث العالمية في كراسة خاصة طيلة مدة التدريب. فأظهرت نتائج التدريب 

زيادة في معلومات الطالب عن اعتماد دول العالم على بعضها البعض. وأصبح الطالب أكثر 

 ية واألحداث الجارية في العالم. اهتماما بالشؤون العالم

بدمج أبعاد عالمية في مقررات مختارة من بضعة  Hollander (2002)وقامت هوالندر

. واختار كل أستاذ طول الوحدة module approachتخصصات, واستخدمت طريقة الوحدات 

ت الجديدة وموضوعها بما يتناسب مع محتوى المقرر. ونجم عن التدريب زيادة في مقدار المعلوما

لدى الطالب عن الثقافات والشعوب واألفكار األخرى. والحظ جميع األساتذة تحسنا في مستوى 

  المناقشة أثناء مقارنة الثقافات وأثناء المنقاشات التحليلية بين الطالب.

 لمجموعتين العالم جغرافية في وحدة لتدريس كمحور القضايا Rossi (1997) روسي واستخدم

 في تحسنا عنه نجم أيام ثمانية لمدة المنخفض التحصيل ذوي من المتوسط الثالث الصف طالب من

 الطالب. مستوى

 المرحلة طالب وعي لزيادة العالمية الدراسات في مقرر بتصميم Decker (1995)ديكر وقامت

 ابعضه على الدول اعتماد بطرق معرفتهم لديهم تنمي بحيث والمستقبلية الدولية بالقضايا الثانوية

 بغيرهم الطالب لربط بعد، عن االتصال تقنية فيه واستخدمت اآلخرين، اختالفات وتقبل البعض

 ذلك. وغير البحثية المشاريع وتبادل المناقشات إجراء من لتمكينهم العالم، من أخرى أرجاء في

 تقنية الستخدام الطالب دافعية وارتفعت الدولية بالقضايا الطالب وعي في زيادة النتائج وأظهرت

 الدراسة. متطلبات من كجزء بعد عن االتصال

إن تدريس الثقافة العالمية أمر تفرضه طبيعة العصر الذي نعيش فيه، وسيزود الطالب بمعلومات 

عن القضايا السياسية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية في العالم، وسيساعدهم على فهم التغيرات 

والثقافية والتكنولوجية السريعة التي شهدها العالم ويشهدها في السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

الوقت الحاضر، وعلى التعرف على ثقافة وعادات الشعوب األخرى، وفهم أوجه الشبه واالختالف 

بين الشعوب والثقافات المختلفة، واحترام االختالفات الثقافية، وتحليل ودراسة المنظمات الدولية، 

الت والتحديات والقضايا المعاصرة التي تتخطى الحدود بين الدول، وتعريف الطالب بالمشك

وكيف تتعامل الدول المختلفة مع مشكالتها االجتماعية واالقتصادية، وأسباب التنازع داخل الدولة 

الواحدة وبين الدول، وكيف تعمل الجماعات والدول المختلفة على حل النزاعات والصراعات 
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ية واالقتصادية بينها. كما يهدف مقرر الثقافة العالمية إلى تعريف الطالب العرقية والدينية والسياس

بالروابط التي تربط الوطن األم بالدول األخرى، ومساهماته في المجتمع الدولي، والخبرات التي 

يتبادلها مع الدول األخرى، وسينمي لديهم القدرة على التفكير الناقد، وحل المشكالت، واتخاذ 

 القرارات. 

 الحاجة إلى الدراسة

طالبة بالمستوى األول بكلية  121قامت الباحثة بإجراء دراسة استطالعية على عينة مكونة من 

اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

هـ للتعرف على المصطلحات والمفاهيم الصعبة على الطالبات. حيث استخدمت 1888/1880

باحثة استبانة مفتوحة طلبت فيها من الطالبات كتابة أمثلة على المصطلحات والمفاهيم ال

والموضوعات التي تتردد في األخبار ويجدن صعوبة في فهم معناها. فأظهرت نتائج تفريغ 

االستجابات أن الطالبات يواجهن صعوبة في فهم بعض المصطلحات والمفاهيم والموضوعات 

ر التي تبثها القنوات الفضائية المختلفة في الوقت الحاضر مثل: اإلسالم التي تتردد في األخبا

السياسي، اللوجستية، رتل عسكري، أسلحة الدمار الشامل، البرلمانات، المجالس النيابية، مجلس 

الشيوخ، مجلس العموم، مجلس النواب، مجلس األمة، النازية، المجتمعات التعددية، التعددية 

القطبية، استراتيجية تخصيص األنشطة البلدية خالل اشهر، سمو ولي العهد يطلع  االثنية، األحادية

على توصيات الحوار الوطني، غسيل األموال، القوميات، الخصخصة، حقوق اإلنسان، متحدث 

رسمي، الحصانة الدبلوماسية. ويرغبن في معرفة المزيد عن بعض الموضوعات مثل الحربين 

ومنظمات األمم المتحدة مثل اليونسكو واليونسيف وحلف الناتو، واالتحاد  العالمية األولى والثانية،

األوروبي، واألقليات المسلمة في العالم، واألحالف السياسية، أي الدول تتحدث اللغة العربية، 

وحمالت التنصير في الدول اإلسالمية، واألقاليم التي حدثت فيها حروب ومجاعات، ومتى 

 ة وغيرها. استخدمت القنبلة الذري

 هدف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى وضع تصور لمقرر في الثقافة العالمية يدرس لطالب صفوف المرحلتين 

المتوسطة والثانوية بالمملكة بواقع ساعتين معتمدتين في األسبوع ألن طالب المرحلة االبتدائية 

 يدرسون مقررا في التربية الوطنية لتعريفهم بوطنهم األم والبيئة المحيطة بهم. 

 اسةأسئلة الدر

 تحاول هذه الدراسة أن تجيب على األسئلة التالية:

 ما هي أهداف المقرر المقترح؟ .1

 مم يتكون محتوى المقرر المقترح وما التخصصات التي يغطيها؟ .8

 ما هي طريقة تصميم المقرر وكراسة التدريبات؟ .3

 ما طرق التدريس الواجب اتباعها في تدريس المقرر المقترح؟ .8

 الدراسات السابقة
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وعثرت على عدد قليل من الدراسات التي أجريت في  ERICلباحثة في قاعدة معلومات بحثت ا

عدد من دول العالم وتدور حول المقررات العالمية مقارنة بعدد الدراسات التي تقدم تصورات 

وأدلة ومعايير لتدريس الثقافة العالمية. ونظرا ألهمية تدريس الثقافة العالمية للطالب، قدم الكثير 

دارات التعليم والباحثين والمتخصصين في كثير من الدول أدلة تبين للمعلمين والمؤلفين من إ

واآلباء الموضوعات األساسية التي يمكن اختيارها لمقررات الثقافة العالمية. ووضعوا أسس 

اختيار الموضوعات العالمية، وأهداف تدريسها، والطرق واألنشطة والمصادر التعليمية التي يمكن 

دامها في تدريس تلك الموضوعات، وطرق تقويمها، وأمثلة للواجبات ونماذج لتحضير استخ

الدروس، وأسس التدريس الناجح، وطرق تصميم تلك مقررات، وطرق تحسين تدريسها. ووضع 

آخرون تصورات وخططا ومعايير لتدريس الثقافة العالمية للمراحل المختلفة. كما عقدت بعض 

 Nelson, Monsenالثقافة العالمية )أنظر نلسون ومونسن ونوركفيل المؤتمرات التي تدور حول

and Nordkvelle 1999 راندل ،Randall, 1990 وساتون وهاتون ،Sutton and Hutton, 

، McDaniel and Petrie, 1992، وماك دانيال وبتري Powell, 1992، وباول 2001

، وكورتس Johnson and Others, 1994، وجونسون وآخرون Sypris, 1993وسبريس

 Collins, Czarra and، وكولينز وتسارا وسميث  Cortes and Fleming, 1986وفلمنج

Smith 1996،Proceedings from the World Assembly of the International 

Council on Education for Teaching (1995) آنجري ،Angry (1992)  بيكر ،

Becker (1988)  بوك ،Bock (1990)  براجو ،Bragaw (2001)  برويلز وكراويك ،

Broyles and Krawic (1990), كيس ، Case (1996) كالرك وزلينسكي ،Clarke and 

Zelinski (1992) درام واوتيرو ،Drum and Otero (1994) جولدستاين وسيلبي ،

Goldstein and Selby (2000)  هاكنسون وآخرون ،Haakenson and Others (1995) 

، مجلس التعليم  Hoge (1996)، هوجHay (2001)، هاي  Hartoonian (1997)، هارتونيان

 Makler and، ماكلر وهوباردIowa State Board Of Education (1989)في والية ايوا 

Hubbard (2000) مانذي ،Manthey (1995) ،  (1998)ماركي وييرتشوت Marquis 

and Yirchottميريفيلد ،Merryfield (1994) ميريفيلد وآخرون ،Merryfield and 

Others (1997) موريسيت ،Morrissett (1984) بيترز ،Peters (1989)  ،

،  Riggle (1989)، ريجلRichardson (1995)، ريتشاردسون  Randall (1990)راندال

، Schilling (1993)، شيلينج  Rubenstein (1988)، روبنستاين Roupp (1996)روب 

 Tyeتاي  ، Thorne and Others (1992) ، ثورن وآخرون Thompson (1993)تومسون

  Wright and Van Decar (1990).، رايت وديكار  Werner (1996)، ويرنر  (1990)

 اإلطار النظري

 تعريف الثقافة العالمية:
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 من األم( الدولة )غير األخرى العالم دول حول يدور ما كل إلى العالمية الثقافة مفهوم يشير

 والبيئية والجغرافية والتاريخية واالقتصادية والسياسية االجتماعية النواحي عن موضوعات

 الدولية. والمنظمات والتكنولوجية والصحية والتربوية والدينية والثقافية

 العالمية: الثقافة مقرر مكونات

 معرفية أهداف هي: أنواع 3 حول والدولية العالمية والدراسات الثقافة تدريس أهداف تدور

,Smith and Czarra Collins وسميث وزارا )كولينز مشاركة وأهداف مهارية وأهداف

 العالمية للثقافة أهداف خمسة Krawic and Broyles (1990)بورلزوكراويك وحدد (.(1996)

 أوجه تعرف (3) الدولية، المشكالت تعرف (8) األخرى، الدول وعادات ثقافات تعرف (1) هي:

 المستوى على والحكومات الدولية المنظمات تحليل (8) العالم، شعوب بين واالختالف هالشب

 البشر. بين المتبادلة العالقات على والتركيز (0) والمدينة الدولة ومستوى القومي

 Others and Haakenson  وآخرون هاكنسون حدد العالمية، الثقافة لموضوعات بالنسبة

 والهوية، والثقافة والتكيف، المتبادل، واالعتماد المصادر، هي: موضوعات ستة(1995)  

,Czarra Collins  وسميث وزارا كولينز وأكد الصراعات. وحل االجتماعي، والفعل والمواطنة

(1996) Smith and والتحديات القضايا والدولية العالمية الدراسات تشمل أن ضرورة على 

 Selby (1993) سلبي ووضع العالمية. والصالت العالم، ومناطق ثقافةوال الدولية، والمشكالت

 وزمنيا داخليا بعدا شملت العالمية الثقافة ألبعاد تصورا Pike and Selby (2000) وبايك وسلبي

and Johnson  وآخرون وجونسون Kniep (1989) نيب وحدد متعلقة. وقضايا ومكانيا

(1994) Others هي: العالمية الثقافة موضوعات حولها تدور أن نبغيي أساسية محاور أربعة 

 وقدم العالم. تاريخ (8) الملحة الدولية القضايا (3) العالمية اإلنسانية القيم (8) الدولية األنظمة (1)

 من أنواع خمسة others and Thorne (1992)وآخرون وثورنNelson (1997) نلسون

 دراستها ويمكن الثقافية األنظمة (1) هي: العالمية عاتالموضو حولها تدور أن ينبغي التي األنظمة

 والطعام والمالبس واللغة والفنون الخرافية والقصص الشعبية والقصص األنساب خالل من

 والممارسات واأللعاب والرياضة واألسرة والجغرافيا والتعليم والدين والمسكن واألعياد والعادات

 من والتخلص التلوث مثل موضوعات خالل من دراستها نويمك االيكولوجية األنظمة (8) الطبية

 المعرضة والفصائل المدن وتخطيط المحمية البيوت وتأثير الغابات أشجار وقطع نفايات

 االقتصادية والنظم الدولية التجارة خالل من دراستها ويمكن االقتصادية األنظمة (3) لالنقراض

 وتشمل التكنولوجية األنظمة (0) السياسة ظمةاألن (8) الطبيعية والمصادر والمهن والسياحة

 ودوائر الحاسب وبرامج واألجهزة الليزر واسطوانات الفيديو مثل المختلفة الوسائل استخدام

  واالتصاالت. االنترنت على المعلومات قواعد ROM-CD على والمنتجات االلكترونية المعارف

 هي: األنشطة حولها تدور محاور سبعة Schilling 19)(93 شيلنج اقترح فقد ،األنشطة ناحية من

 وإشراك وتلقيها، المساعدة وتقديم الصداقة، مهارات وتنمية الفعال، والتواصل االختالفات، تقبل

 الجماعي. والعمل الصراعات، وحل اآلخرين،
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Arakapadavil  اراكابادافيل ذكر الدراسية، المناهج إلى العالمية الثقافة مقرر إضافة وعند

 في مناسبة طريقة واستخدام الطالب، مستوى هي: أمور عدة مراعاتها ضرورة 1985)(

 أن األبحاث نتائج من تبين فقد المعلم. دور وتحديد المدارس، في المتوفرة والمصادر التدريس،

 العمرية. الفئات باقي من األخرى والشعوب للثقافات تلقيا أكثر والعاشرة التاسعة سن في األطفال

 من مقرر لكل عالمي بعد إضافة خالل من هو المنهج في العالمية الثقافة لطرح ريقةط أفضل وأن

 أن الضروري ومن التعليمية. المصادر اختيار عند انتقائيين نكون أن ضرورة مع المقررات.

 المقررات لتدريس المعلمين إلعداد صالحة تصبح حتى دولية المعلمين إعداد برامج تصبح

 في العالمي البعد يتغلغل أن ينبغي المعاصر، للعالم مناسبة التعليمية العملية تصبح وحتى العالمية.

 على العالمية الثقافة تركز أن ضرورة Werner (1996) ويرنر وذكر التعليم. مستويات جميع

 على المعتمد والتساؤل األنظمة على يعتمد مدخل واستخدام issues moral القيمية القضايا

  .inquiry reflective and roach,app systems التأمل

 التصور المقترح لمقرر الثقافة العالمية لمدارس المملكة

 أوال: أهداف مقرر الثقافة العالمية

  أهداف معرفيةknowledge objectives  تشمل الحقائق والمفاهيم والتعميمات التي

 ينبغي أن يكتسبها الطالب من خالل الموضوعات التي يدرسونها.

  أهداف مهاريةobjectives skills  تشمل القدرة على جمع المعلومات وتنظيمها وتصنيفها

ومقارنتها وتحليلها وربطها وتفسيرها، والقدرة على تطبيق المعلومات المدروسة في مواقف 

جديدة، والقدرة على التفكير الناقد، والقدرة على حل المشكالت. كما تشمل اكتساب مهارات قرائية 

 بة متقدمة ومهارات التواصل ومهارات الحاسوب.وكتاب

  أهداف قيميةvalue goals  مثل التعاون والتفاهم وتقبل اآلخرين واحترام االختالفات

 والعمل الجماعي ضمن فريق وغيرها.

  أهداف مشاركةparticipation goals  تتعلق بالمشاركة في األنشطة االجتماعية

يف الطالب بما يمكن أن يقوم به تجاه القضية موضع الدراسة. والشؤون المدنية مدى الحياة، وتعر

حيث يبدأ بتوسيع أفق الطالب في المرحلة االبتدائية واالنتقال بهم من التركيز حول الذات إلى 

 االهتمام بأمور اجتماعية.

 ثانيا: محتوى مقرر الثقافة العالمية

( 8( األنظمة الدولية )1ساسية هي: )أربعة محاور أ تدور موضوعات مقرر الثقافة العالمية حول

( تاريخ العالم. وفيما يلي 8( القضايا والمشكالت الدولية الملحة )المعاصرة( )3القيم اإلنسانية )

 تفصيل كل منها:

 وتشمل:موضوعات تركز على األنظمة الدولية  .1

الموضوعات التي  مثل cultural systems األنظمة الثقافيةموضوعات تركز على  1:1

تعرض األنساب والحكايات الشعبية، والفنون، ولغات العالم، والمالبس، والطعام، والعادات 
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واألعياد والمساكن وطرز العمارة والفن، المساجد ودور العبادة, وأنماط األسرة، والرياضة 

طفال، المجتمع واأللعاب، الممارسات الطبية، التعددية الثقافية، أدباء وشعراء العالم، أدب األ

   االستهالكي، أهم الصحف والمجالت ومحطات التلفزيون العالمية، أهم المكتبات في العالم. 

مثل التلوث، تسرب النفط ecological systems  النظام البيئيموضوعات تركز على  8:1

الفصائل وتلوث مياه المحيط بالنفط، التخلص من النفايات، قطع أشجار الغابات، التصحر، 

حرائق الغابات، التغيرات التي طرأت على الطقس، طبقة األوزون، األنظمة  المعرضة لالنقراض،

الزراعية، اإلصالح الزراعي، اإلنتاج الزراعي، مشكالت المدن الكبرى )كاإلسكان والمواصالت 

التنمية واالزدحام واألحياء الفقيرة(، قضايا استغالل األراضي، استغالل المصادر الطبيعية، 

 المستديمة، حماية البيئة. 

مثل: التغيرات االقتصادية وظهور النظام  األنظمة االقتصاديةموضوعات تركز على  3:1

االقتصادي العالمي الجديد، المشكالت االقتصادية، التنمية االقتصادية، أسباب التخلف االقتصادي 

والدول النامية، العالقات التجارية بين ومتطلبات التقدم االقتصادي، العالقة بين الدول المتقدمة 

الدول، توزيع الثروة بين الدول وداخل الدول، السياحة، الحرف اليدوية، المشروعات الصغيرة، 

النظام النقدي الجديد، االنظمة النقدية في العالم، المصادر الطبيعية، إدارة األعمال، البترول 

المية، الشركات المتعددة الجنسيات، أمثلة على والوقود والطاقة، البورصة وأسواق األسهم الع

كبريات الشركات في العالم، انتشار مطاعم الوجبات السريعة، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، 

منظمة الدول المصدرة للنفط، االتحاد األوروبي، المنتدى االقتصادي العالمي، منظمة التجارة 

 ة في العالم العربي )الجانب االقتصادي(.العالمية، البنك الدولي، تقرير التنمي

مثل: الديموقراطية والشيوعية واالشتراكية  السياسية األنظمةموضوعات تركز على  8:1

والديكتاتورية، التكتالت والتغيرات السياسية وظهور النظام السياسي العالمي الجديد مثل األحادية 

اليوغسالفي والتشيكوسلوفاكي، انفصال تيمور القطبية، انهيار االتحاد السوفيتي، تفكك االتحاد 

الشرقية، ظهور االتحاد األوروبي، وحدة ألمانيا، االتحاد اإلفريقي، منظمة المؤتمر 

اإلسالمي...الخ، سباق التسلح، العالقة بين الدول المتقدمة والدول النامية، حلف الناتو، العالقات 

ة، العالقات العربية اآلسيوية، العالقات العربية العربية األمريكية، العالقات العربية األوروبي

 اإلفريقية، عالقة الدول العربية بالدول اإلسالمية.

مثل: استخدام االنترنت وبرامج الحاسب األنظمة التكنولوجية موضوعات تركز على  0:1

ودوائر المعارف االلكترونية وقواعد المعلومات االلكترونية، نظم االتصاالت، التغيرات 

تكنولوجية )أصبح كل شيء يعتمد على اإلنترنت كالحجز في الفنادق وخطوط الطيران وشراء ال

العقارات والسيارات والكتب وغير ذلك(، التواصل بالبريد االلكتروني، القوائم البريدية، الهواتف 

لكتروني، الجوالة، كمبيوتر اليد، مواقع االنترنت، البرامج التعليمية على اقراص مليزرة، التعليم اال

 الكتاب االلكتروني.
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األمم المتحدة والمنظمات المتفرعة عنها  مثل: المنظمات الدوليةموضوعات تركز على   6:1

 كاليونسكو، اليونسيف، منظمة الصحة العالمية، منظمة العفو الدولية، محكمة العدل الدولية.

المشكالت الصحية في  في العالم: الرعاية الصحية، النظم الصحيةموضوعات تركز على  1:1

العالم، أمراض العصر، األمراض المستوطنة، المخدرات، تفشي األمراض ببن الحيوانات مثل 

  حمى الوادي المتصدع وجنون البقر وااليبوال واإليدز والسارز، معدالت الوفيات بين األطفال.

لتعليم الفني، التعليم المختلفة في العالم: ا النظم التعليمية والتربويةموضوعات تركز على  2:1

عن بعد، محو األمية، التعليم الجامعي، المكتبات المدرسية، اهتمام الدول األخرى بالقراءة... الخ، 

الجوانب التربوية والتعليمية من تقرير التنمية في العالم العربي، التعريب والترجمة في دول العالم 

ن انتشار اللغة العربية في دول العالم، تأثير اللغة والدول العربية، تعليم اللغات وتعلمها، مدى وأماك

 العربية في اللغات األخرى.

في العالم مثل الضمان االجتماعي، التأمينات  النظم االجتماعيةموضوعات تركز على   1:1

االجتماعية، رعاية كبار السن، رعاية المعوقين والمتفوقين، رعاية األحداث، حقوق الطفل، المرأة 

العاملة، التغيرات االجتماعية، ظهور المجتمع االستهالكي، التراث القومي والعرقي، األدوار 

االجتماعية )الطبقات االجتماعية بما في ذلك المرأة(، االجتماعية، الحكايات الشعبية، الفروق 

مؤتمرات المرأة وقمة األرض، عيد الطفل العالمي، أنماط األسرة، الجوانب االجتماعية في تقرير 

 التنمية في العالم العربي.

في العالم: المسيحية واليهودية والبوذية والهندوسية  القضائية والعقدية والدينيةاألنظمة  11:1

الشيوعية، االضطهاد الديني، األقليات العرقية والدينية، دور العبادة، الطائفية، صراع و

 الحضارات، األنظمة القضائية في العالم، حقوق اإلنسان. 

مثل: التسامح، التقبل، التفاهم، حل  المشتركة موضوعات التي تركز على القيم اإلنسانية .3

اعي، المسؤولية، مساعدة اآلخرين، إشراك الصراعات مع اآلخرين، التعاون، العمل الجم

اآلخرين، العمل التطوعي، أعمال اإلغاثة، احترام اآلخرين، احترام الوقت والمواعيد، التضامن، 

 مفهوم الذات، تقدير التراث القومي والعرقي، القدرة على التكيف، االعتزاز بالهوية القومية.

مثل: السالم العالمي واإلرهاب والعنف،  حةموضوعات التي تركز على القضايا الدولية المل  .8

الصراع على مصادر المياه، الجوع، الجفاف المجاعات، الفقر، عمالة األطفال، التفاوت في 

الدخل، الالجئين، االزدحام، الهجرات، الصراعات الدينية )في ايرلندا والفلبين وكوسوفا والبوسنة 

واالتحاد األوروبي(، الحروب )في الدول والهرسك(، والصراعات االقتصادية )بين أمريكا 

اإلفريقية وأمريكا الالتينية، كوريا مع أمريكا، قبرص، كشمير، قناة بنما، األقليات العرقية والدينية، 

 حرب الخليج، حرب العراق(، السالم الدولي، المشردين، انتشار المخدرات.

في العالم، الحضارات القديمة  مثل: الحقب التاريخية موضوعات التي تركز على تاريخ العالم .5

اإلمبراطوريات، الهجرات اإلنسانية، أهم الحروب في العالم، االستعمار وحركات التحرر 
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واالستقالل في العالم، الرحالت االستكشافية، تاريخ العلوم والتكنولوجيا، الثورة الصناعية، 

 .الثورات السياسية وظهور دول جديدة، ظهور النظام العالمي الجديد

( نموذجا لموضوعات كونية مختارة من كل محور موزعة على صفوف 1ويبين الجدول رقم )

المرحلتين المتوسطة والثانوية. حيث تم االكتفاء بتحديد الموضوع العام. وعند بناء المقرر يختار 

موضوع محدد داخل الموضوع العام ويعرض بطريقة مبسطة مختصرة تتناسب مع المستوى 

ي والخبراتي للطالب في كل صف. حيث حاولت الباحثة اختيار موضوعات اللغوي والعقل

معاصرة تتردد في وسائل اإلعالم. مع ضرورة تعليم الطالب معاني المصطلحات التي تتردد هذه 

 األيام والتي أعطت طالبات المستوى األول أمثلة عليها.

 

 (1جدول رقم )

 العالمية موزعة على صفوف المرحلتيننموذج لموضوعات مختارة لمقررات الثقافة 

 المتوسطة والثانوية 

محاور 

 الموضوعات

الصف األول 

 متوسط

الصف الثاني 

 متوسط

الصف الثالث 

 متوسط

الصف األول 

 الثانوي

الصف الثاني 

 الثانوي

الصف الثالث 

 الثانوي

األنظمة 

 السياسية

البرلمانات 

والمجالس 

 النيابية

 

الديموقراطية  االنتخابات

 والدكتاتورية

 

األحالف  

 السياسية

النظام 

السياسي 

العالمي 

 الجديد

الصراعات 

 السياسية 

 

األنظمة 

 االقتصادية

 البطالة

العمالة 

 األجنبية

 

األنظمة  

 النقدية

 

منظمة  

التجارة 

 العالمية

المنتدى 

االقتصادي 

 العالمي

المشروعات  

 الصغيرة

الشركات 

المتعددة 

 الجنسيات

كبريات 

 الشركات 

مظاهر التقدم 

والتخلف 

 االقتصادي

)تقرير 

 التنمية(

األنظمة 

 التربوية

 التعليم العام

 التعليم المهني

 محو األمية

 

الجامعات 

 المفتوحة

التعليم 

 المستمر

أثر اللغة 

العربية على 

اللغات 

 االخرى

ضرورة 

الترجمة 

والتعريب 

 وتقل العلوم

ضرورة 

الترجمة 

والتعريب 

 وتقل العلوم

األنظمة 

 الثقافية

األعياد الدينية 

 والقومية

 -الطعام 

 المساكن

الحرف 

 اليدوية

والمالبس 

 الشعبية

 لغات العالم

األلعاب 

 االوليمبية

المكتبات 

 والقراءة

الصحف 

 والمجالت

 دور النشر

كبار الشعراء 

والكتاب 

والفنانين في 

 العالم

كبار العلماء 

والمخترعين 

 في العالم

مشكالت االستصالح  حماية البيئةالتلوث حرائق الكوارث  البيئة
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محاور 

 الموضوعات

الصف األول 

 متوسط

الصف الثاني 

 متوسط

الصف الثالث 

 متوسط

الصف األول 

 الثانوي

الصف الثاني 

 الثانوي

الصف الثالث 

 الثانوي

 الطبيعية

)الزالزل 

والبراكين 

 والفياضانات(

 الغابات

 –التصحر 

 الجفاف

 

والتخلص من 

 -النفايات

 األوزون

 تسرب النفط

حماية الحياة 

 الفطرية

 الزراعي

اإلنتاج 

 الزراعي

المدن الكبرى 

 في العالم

األنظمة 

 التكنولوجية

التعليم عن  االنترنت غزو الفضاء قصة الطيران

 بعد

الكتاب 

 االلكتروني

البرامج 

 التعليمية

القنوات 

 الفضائية

 االتصاالت

 

المنظمات 

 الدولية

 واإلقليمية

األمم المتحدة 

 ومنظماتها

 

األمم المتحدة 

 ومنظماتها

منظمات 

 اإلغاثة

)اإلغاثة 

 اإلسالمية

الصليب 

 األحمر(

المؤتمر 

 اإلسالمي

ورابطة العالم 

 اإلسالمي

 

منظمات 

اقتصادية 

دولية ) البنك 

 الدولي

 صندوق النقد(

الجمعيات 

 العلمية الدولية

النظم 

 الصحية

الرعاية 

الصحية 

 المدرسية

 

الرعاية 

الصحية في 

الدول 

 األخرى

منظمة 

الصحة 

 العالمية

 

المشكالت 

الصحية في 

 العالم

التأمين 

 الصحي

أمراض 

 العصر

 

 

النظم 

 االجتماعية

األنماط 

 األسرية

رعاية كبار 

 السن

 

الضمان 

 االجتماعي

التأمينات 

 االجتماعية

رعاية 

 المعوقين

ظهور 

المجتمع 

 االستهالكي

المشكالت 

 االجتماعية

المجتمعات 

 التعددية

العقائد 

 واألديان

أشهر 

 المساجد

 في العالم

أشهر دور 

العبادة في 

 العالم

 

المسيحية 

 واليهودية

الكنفوشية 

 والهندوسية

االستشراق 

 والتبشير

األقليات 

 المسلمة

 في العالم

 

القيم 

 اإلنسانية

احترام الوقت 

والمواعيد 

 والنظام

احترام  الحرية

 االختالفات

وتقبل 

 اآلخرين

العمل 

التطوعي 

 الكشافة

 

التعاون 

 الدولي

 

حقوق 

 اإلنسان

القضايا 

 الملحة

 الفقر

عمالة 

انتشار 

 المخدرات

التنازع على 

 مصادر المياه

 الالجئون

 والمهاجرون

راعات الص

الدينية 

السالم 

 العالمي
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محاور 

 الموضوعات

الصف األول 

 متوسط

الصف الثاني 

 متوسط

الصف الثالث 

 متوسط

الصف األول 

 الثانوي

الصف الثاني 

 الثانوي

الصف الثالث 

 الثانوي

الصراعات  األطفال 

 السياسية

ومحاربة 

 اإلرهاب

الحضارات  تاريخ العالم

 القديمة

الرحالت 

 االستكشافية

االستعمار 

وحركات 

 التحرر

أهم الحروب 

 في العالم

 

أهم الثورات 

 في العالم

الثورة 

 الصناعية

 

 

 ثالثا: تصميم المقرر

  الثقافة العالمية حصتان في األسبوع لكل صف دراسي اعتبارا من الصف يخصص لمقرر

 األول المتوسط وحتى الصف الثالث الثانوي.

  وحدات للفصل  1أو  6وحدة دراسية للعام الدراسي بالكامل بواقع  13يتكون المقرر من

ى الدراسي الواحد(، بواقع وحدة لكل أسبوعين، بحيث يغطي كل مقرر موضوعات تنتمي إل

 المحاور األربعة. 

  يتكون المقرر من كتاب مقرر وكراسة تدريبات ووسائل تعليمية مصاحبة تشمل أفالما

 تعليمية وصورا ومواقع انترنت.

  مراعاة التوازن بين الموضوعات من حيث عدد الصفحات المخصصة لها في الصف

 الواحد.

  الذي يعتمد علي و في تدريس الموضوعات العالمية المدخل المحوريضرورة اتباع

 theme-based approachالموضوع كمحور أي تنظيم محتوى الكتب على أساس الموضوع 

على نمط مقاالت دوائر المعارف، والمقارنة بين الدول أو األنظمة المختلفة فيما يخص كل 

 موضوع.

  أن تعتمد على طريقة التساؤل، وأن تنمي لدى الطالب عمليات ومهارات عقلية عليا مثل

هارات التفكير الناقد والمهارات الدراسية التي تركز على تنظيم المعلومات والمقارنة بينها، وربط م

 األحداث والقضايا بعضها ببعض.

  لتنمية اتجاهات اجتماعية ايجابية نحو القضايا العالمية لدي الطالب، ينبغي أن يشجع جو

العاطفية )االنفعالية( المباشرة التي الفصل االتجاهات والمشاعر المرغوب فيها، تسهيل الخبرات 

 ,Caseتؤثر في االتجاهات، وانهماك الطالب في التفكير والتأمل في القضايا العالمية ) كيس 

1996.) 

  أن تقدم الكتب قضايا وموضوعات حدثت في السنوات القليلة الماضية مثل حرائق الغابات

ط بالنفط، طبقة األوزون، والالجئين في اندونيسيا وأمريكا، تسرب النفط وتلوث مياه المحي

والمجاعات والحروب األهلية وتفشي األمراض حتى يشعر الطالب أن ما يدرسه في الكتب مكمل 
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لما يراه في وسائل األعالم. تدعيم النص بمقتطفات من مقاالت الصحف حول القضية موضع 

رأ فيها المزيد عن القضية الدراسة. وتزويد الطالب بعناوين مواقع االنترنت التي يمكن أن يق

 موضع الدراسة.

  ضرورة توظيف األحداث الماضية وتطبيقها على قضايا العصر. أن يرى الطالب كيف

 يمكن االستفادة من األحداث التاريخية في الوقت الحاضر.

  ،أن تكون الكتب مركزة، تهتم بالتفاصيل الدقيقة وتعرض فيها المعلومات بأسلوب رصين

ة خالية من العواطف واالنحياز، وأال يبدي المؤلف رأيه في الموضوع وبطريقة موضوعي

المطروح، وأن يعطي الطالب في كل فصل فرصة للتفكير وإصدار األحكام، وأن يعرفوا بالدور 

 الذي يمكن أن يقوموا به تجاه القضية موضع الدراسة.

 .التنوع والتشويق وحسن اإلخراج 

 ئق على الورق وذلك بدعم المعلومات المقروءة أن تكون الكتب مثل فيلم تعليمي شا

بالصور الفوتوغرافية والجداول والرسوم التوضيحية والخرائط الجغرافية والمفاهيمية. وأن تكون 

جميعها بألوان طبيعية جذابة، على خلفية ملونة، ومكتوبة بخطوط مطبعية ملونة أنيقة. وأن تشغل 

ي صفحة من الصور، وأن تحتوي كل صفحة في الصور أكثر من نصف الصفحات، واال تخلو أ

 الكتاب على عدة صور.

 رابعا: طرق التدريس واألنشطة والمصادر

من الضروري أن تتمركز طرق تدريس مقررات الثقافة العالمية حول الطالب وأن تفعل دور 

 الطالب. ويمكن أن تشمل األنشطة ما يلي: 

  األفكار النمطية وفحصها وتحليلها.أنشطة لرفع الوعي العالمي وفيها يتم مواجهة 

  .أنشطة بحثية يقوم فيها الطالب باكتشاف الجوانب العالمية في بيئتهم 

  .المناقشات الجماعية وتستخدم مع األنشطة المذكورة أعاله 

  المحاكاة ولعب األدوار وذلك يوضع الطالب في مواقف تمكنهم من التعرف جوانب ثقافية

 (.Fountain, 1991)فاونتين  معينة

يظهر العالقات اإلنسانية  flow chartومن الضروري تنظيم المفاهيم على هيئة رسم تخطيطي 

المترابطة والعوامل البيئية التي تتفاعل مع العوامل االجتماعية والطبيعية والعلوم الطبيعية. إضافة 

سمح له بإدخال وهي هيكل داخل عقل التلميذ ي cognitive mapsإلى استخدام الخرائط المعرفية 

معلومات عن جوانب مختلفة من الشئون الدولية وإعطائها معنى واسترجاعها وإدراك الفروق 

بينها. ويشمل هذا الهيكل المواقع والظروف الطبيعية واديان ولغات العالم واألطر الزمينة للعالم، 

مات السياسية والفروقات االجتماعية )الطبقات االجتماعية( ومكانة المرأة فيها، والمعلو

هذا ويمكن  (.Heywood 1985واالقتصادية ومصادر معلومات عن الشئون الدولية ) هايوود 

استخدام األفالم التعليمية والصور واستخدام مواقع االنترنت ذات الصلة بالموضوع موضع 

 الدراسة واستخدام البريد االلكتروني والحقائب الدراسية.
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 خامسا: تدريب المعلمين:

بدء في تدريس مقررات الثقافة العالمية، من الضروري تعريف المعلمين بالثقافة العالمية قبل ال

وتدريبهم على  وموضوعاتها وطرق تدريسها والمصادر التعليمية التي تستخدم في تدريسها،

التدريس المتمركز حول الطالب وعلى التعليم التعاوني، وعلى اإلعداد التعاوني للدروس 

cooperative lesson planning وطرق إعداد التقارير عن القضايا الدولية الجارية وإعادة ،

تنظيم بيئة الفصل لجعلها أكثر فعالية. كما ينبغي إدخال بعد دولي في إعداد المعلمين )في كليات 

 التربية( ليكونوا مؤهلين ومستعدين لتدريس الثقافة العالمية.

 ةرأي الطالبات في موضوعات الثقافة العالمي

وعلى الرغم من أن الموضوعات العالمية المقترحة تحتاج إلى تجريب على عينة من الصفوف قبل 

الشروع في تدريسها، إال أن الباحثة ارتأت أن تتلمس مدى استجابة النشء لتدريس مثل هذه 

الموضوعات قبل أن تتقدم باقتراحها. واختارت أن تعرض القائمة على عينة من طالبات المستوى 

في الفصل الدراسي  ول بكلية اللغات والترجمة، حيث كانت قد أجرت عليهن دراسة استطالعيةاأل

هـ، أظهرت نتائجها أنهن يواجهن صعوبة في فهم بعض 1888/1880األول من العام الجامعي 

المصطلحات والمفاهيم والموضوعات التي تتردد في األخبار التي تبثها القنوات الفضائية المختلفة 

وقت الحاضر مثل الديموقراطية وحقوق اإلنسان والبرلمانات والمنظمات الدولية وغيرها مما في ال

حيث أفاد هؤالء الطالبات أنهن لم يدرسن مثل تلك الموضوعات في المدرسة، لذا قامت ، ذكر سابقا

على إحدى شعب المستوى األول  1الباحثة بعرض الموضوعات العالمية المبينة في جدول رقم 

طالبة، وشرحت لهن الهدف من الدراسة، وطلب منهن تحديد الموضوعات التي يرينها  88 وبها

مناسبة للتدريس لصفوف المرحلتين المتوسطة والثانوية، وتحديد الموضوعات غير المناسبة، 

وإضافة أية موضوعات يرينها مناسبة، وطلب منهن إبداء مرئياتهن فيها. والواقع أن طالبات 

هن أفضل من يحكم على صالحية الموضوعات العالمية ألنهن حديثات عهد المستوى األول 

بالتخرج من المدرسة الثانوية، وحصيلتهن الثقافية هي نتاج ما تعلمنه في المرحلتين المتوسطة 

والثانوية. ويستطعن الحكم على المقررات المدرسية ومدى االستفادة منها. أما طالب وطالبات 

لثانوية فغير قادرين على الحكم عليها، ألنهم لم يدرسوها وال يشعرون المرحلتين المتوسطة وا

بمدى الحاجة إلى دراسة مثل هذه الموضوعات. كما أن الراشدين من المعلمين وغيرهم تقليديون 

وقد ال يشعرون أيضا بمدى الحاجة إلى دراسة مثل هذه الموضوعات. وفيما يلي ملخص لتعليقات 

 ضوعات العالمية المقترحة:الطالبات على جدول المو

 .نتمنى لو كنا قد درسنا مثل هذه الموضوعات في المدرسة 

  .اغلب الموضوعات المختارة يواكب تطورات العصر الفكري والثقافي 

  نعتقد أن مثل هذه الموضوعات ستنشئ توعية فكرية لدى الشباب المتهور وتجعله قادرا

 دم التكنولوجي.على فهم ومواكبة العصر في ظل العولمة والتق
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  هذه المقررات ستساعد على التطور الفكري والثقافي للشباب في مجتمعنا والذي نحن

 بحاجة إليه.

  المناهج رائعة جدا وشاملة ونتمنى تطبيقها ألجيالنا القادمة لما لها من أهمية في رفع

 حضارتنا ومحاربة أعدائنا.

  والطائش وتردعهم وتفتح لهم لقد وفقت في وضع مقررات تنمي سلوك الشباب المتهور

المجال ليعبروا عن رأيهم والحرية في اختيار مجاالتهم المستقبلية وتمأل وقت فراغهم في شيء 

 نافع ومفيد لهم.

 .حبذا لو درس الطالب هذه الموضوعات وحذفت جميع المواد المقررة ما عدا الدين 

  فاهم واع.لو طبقنا هذه المواد في منهجنا ألصبح لدينا جيل متفتح 

  الموضوعات جيدة وتناسب الوقت الحالي. وهي ضرورية ليتعلم الجيل الجديد عن األحداث

 والحروب التي تحصل وليتجنبوا المشكالت القادمة ويكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع. 

  .الموضوعات رائعة جدا وشائقة ونحن بحاجة ماسة لها 

  أهمية قصوى في حياة الطالب ومن الضروري لألنظمة الثقافية والصحية واإلنسانية

 إدراجها في مناهجهم.

واقترحت الطالبات تدريس موضوعات مثل: كيفية التحرر من سيطرة أمريكا على العالم 

اإلسالمي، أحداث العالم وسيطرة أمريكا على العرب ودول الخليج، الضرب والعنف، الفن وأنواع 

 كنها بالتفصيل.الموسيقي والفن التشكيلي واآلثار وأما

 وأوصت الطالبات بما يلي:

 .ضرورة مراعاة سالسة الموضوع وعدم التكرار والتطويل حتى ال يمل الطالب 

 .ضرورة كتابة المقررات بلغة سهلة حتى يستوعبها الطالب 

 .مراعاة اختالف المستوى الثقافي والفكري واالجتماعي للطالب 

 تها واضحة وبسيطة.أن تكون الموضوعات المختارة مقنعة ومصطلحا 

 .ينبغي أن تتفاوت في سهولتها وصعوبتها ومراعاة السن في تقديم المعلومة 

 .البعد عن المواضيع المثيرة للحساسية 

  ضرورة عمل وتحفيز الطالب والطالبات على اختراع وعمل مشروعات علمية صغيرة

 ي وليس النظري فقط.لتحريك الفكر والعقل في جميع المواد أي التركيز على الجانب التطبيق

 .تشجيع الحرف اليدوية واختراع اآلالت االلكترونية والكهربائية البسيطة التركيب 

  قيام الطالب بعمل أبحاث شاملة في أي مجال سواء كان اقتصاديا أو سياسيا أو بيئيا أو

 طبيعيا...الخ.

 الخاتمة

يئية التي يشهدها العالم، فقد قدمت نظرا للتغيرات السياسية واالجتماعية والسياسية والثقافية والب

الدراسة الحالية تصورا لمقرر في الثقافة العالمية الجديدة يدرس لطالب المرحلتين المتوسطة 



Арабистика Евразии, № 11, Октябрь 2020  

  ٠٢٠٢ أكتوبر ،١١، الدراسات العربية األوراسية

Eurasian Arabic Studies, № 11, October 2020 

93 

 

. السعودية العربية بالمملكة والثانوية المتوسطة المرحلتين لطالب العالمية الثقافة في لمقرر مقترح تصور(. 0202. )س. ر الجرف، ا

 .٦٦-٧٦ ص ص ،١١ األوراسية، العربية الدراسات

والثانوية. حيث وضعت الدراسة الخطوط العريضة لألهداف المعرفية والمهارية والقيمية وأهداف 

نبغي تضمينها في المقرر وتشمل المشاركة. كما قدمت تصورا للموضوعات العالمية التي ي

مجموعة من األنظمة الثقافية والبيئية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والطبية والتربوية 

باإلضافة إلى القضايا الدولية المعاصرة والقيم اإلنسانية المشتركة بين الدول وموضوعات مختارة 

دريس والمصادر التعليمية التي يمكن من تاريخ العالم. كما وضعت الخطوط العريضة لطرق الت

استخدامها وما ينبغي تدريب المعلمين عليه حتى ينجحوا في تدريسها. وتجدر اإلشارة إلى ضرورة 

تبسيط الموضوعات العالمية المقترحة وتقديمها للطالب بطريقة تتناسب مع أعمارهم ومستويات 

على المدارس. ويمكن أن يكون  فهمهم، وضرورة تجريبها على عينة من الصفوف قبل تعميها

 مقرر الثقافة العالمية بديال لمقررات القراءة التقليدية.
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Аннотация 

Данная статья посвящена состоянию системы образования в Йеменской 

республике на основе анализа законодательных и нормативных актов страны в 

промежутке между 1990 и 2012 гг. и после 2015 г. Также в статье 

рассматриваются достоинства и недостатки вышеуказанных двух периодов. 

Описываются особенности системы образования, возникшие в результате 

объединения северной и южной частей страны в 1990 г. Далее перечисляются 

факторы, которые способствовали улучшению ситуации в сфере образования 

с 1990 по 2012 гг., среди них – государственная политика, поддержка и 

финансовая помощь международных организаций и стран-доноров. В статье 

приводятся статистические данные общего количества учащихся, 

поступивших в средние и высшие учебные заведения за 2001-2006 гг., также 

затраты государства на систему образования в целом.  

Начиная с 2015 г., в системе образования данной страны наблюдается 

ощутимый спад по всем показателям. Рассматриваются причины, 

способствовавшие ухудшению ситуации, основные из них кроются в 

политическом и экономическом состоянии страны. 

В заключение, вносятся предложения для повышения качества образования и 

предлагаются временные решения, которые помогут вывести страну из 



Арабистика Евразии, № 11, Октябрь 2020  

  ٠٢٠٢ أكتوبر ،١١، الدراسات العربية األوراسية

Eurasian Arabic Studies, № 11, October 2020 

98 

 

Фадль И.А.Т., Сабитова С.У. Между реальностью и вызовами: система образования в Йемене // Арабистика 

Евразии. 2020.  № 11. С. 97-109. 

образовательного кризиса. Особое внимание уделяется непрерывному 

образованию, которое может помочь улучшить ситуацию.  

Ключевые слова: Йемен, система образования, проблемы, кризис, решения 
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Abstract  

The article is devoted to the state of the education system in the Republic of Yemen on 

the basis of legislative and regulatory acts introduced in 1990-2012 and after 2015. 

In addition, the article analyzes the advantages and disadvantages of the periods in 

question. The article deals with the peculiarities of the education system as a result of 

the unification of the North and South of the country in 1990. Specially discussed are 

the factors which resulted in the improvement of the situation in the field of education 

from 1990 to 2012. These include government policy, support and financial 

assistance from international organizations and donor countries. The article provides 

statistical data on the total number of students entering secondary and tertiary 

education institutions, as well as government expenditures on the education system 

on the whole.  

Since 2015, the country's education system has experienced a significant decline in 

all indicators. The reasons that contributed to the deterioration of the situation are 

considered, the main being political and economic. 

In conclusion, the authors make suggestions to improve the quality of education and 

offer temporary solutions that will help to bring the country out of the educational 

crisis. Special attention is paid to continuous education, which can help improve the 

situation.  

Keywords: Yemen, education system, problem, crisis, solutions 
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ВВЕДЕНИЕ 

Образование является одним из важнейших элементов формирования 

цивилизации наций. Ранее, благодаря интересу и стремлению йеменцев к 

знаниям, Йемен являлся древней цивилизованной страной. В 2000-х гг. 

образование являлось приоритетным направлением развития социальной 

инфраструктуры Йеменской Республики [Аль-Шадади, 2004]. Но сегодня 

ситуация в корне изменилась – Йемен превратился в одну из самых бедных 

стран в мире и входит в десятку худших стран по показателям в сфере 

образования. Данный регресс произошел в результате политических и 

экономических кризисов, которые периодически сотрасяют страну.  

Уже с 1960-х гг. в Йменской республике начался процесс ухудшения качества 

образования. В 1990-2015 гг. наступило временное улучшение, которое 

объянялось нижеизложенными факторами:  

1) после объединения Севера и Юга в 1990 году была принята резолюция № 

1320 от 1994 года, в которой унифицирован школьный план государственного 

образования в Йеменской Республике, который включает в себя 9 лет 

основного образования и 3 года среднего образования; 

2) наблюдалась политическая стабильность;  

3) наличие финансирования от международных организаций и их поддержка 

проектов в сфере образования;  

4) политика государства по реализации национальной стратегии развития 

образования. 

После 2015 г. наметилось снижение общего уровня образования по ряду 

причин, таких как отсутствие четкой образовательной стратегии, 

экономические кризисы, политические споры и социальное расслоение 

населения, а также недостаточное государственное финансирование. 

Из-за нестабильности системы, данный вопрос на сегодняшний день является 

актуальным и, следовательно, самым обсуждаемым на различных уровнях, 

начиная чиновниками и заканчивая учеными деятелями.  

Были предложены следующие решения для стабилизации образовательной 

системы: обзор систем и структур, используемых в образовательных 

учреждениях, и создание программы непрерывного образования, которая 

должна совпадать с теоретическим описательным образованием, а не 
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основываться на традиционных моделях. И на школьном, и на университетском 

уровнях запускаются инициативы, направленные на снижение ухудшения 

качества системы образования и отмечается постоянное сотрудничество с 

международными донорскими организациями. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Как было упомянуто ранее, система образования и ее уровень в Йеменской 

Республике считаются одной из наиболее острых проблем, стоящих перед 

Йеменом с 1960-х гг. на севере и юге, а также после объединения Йемена в 

1990 г. и до настоящего времени. По различным причинам в Йемене 

существовали несколько моделей системы образования, такая ситуация 

сложилась вследствие политической ситуации. 

До объединения двух государств каждый из них имел разную систему 

образования, например, на севере образовательная система была 6 лет для 

общего образования, из них 3 года для начальных школ и 3 года для средних 

школ, на юге – 8 лет для общего и 4 года для среднего образования. 

После объединения Йемена в 1990 г. две образовательные системы были 

интегрированы в одну систему, в соответствии с резолюцией № 1320 от 1994 г., 

объединяющей все школьные планы государсвтенного образования в 

Йеменской Республике, составляющий 9 лет основного образования и 3 года 

среднего образования. Кроме того, учебный план был разработан и разделен на 

два типа, научный и литературный в 11 и 12 классах. Кроме того, система 

образования была унифицирована в институтах и университетах, чтобы 

соответствовать единым государственным стандартам.  

Считалось, что объединение двух систем образования в одну окажет 

положительное влияние на развитие образования. По всей стране – и на юге, и 

на севере – были стандартизированы школьная и университетская системы. Во-

первых, это удовлетворяло потребностям всех слоев общества. Во-вторых, 

положительным результатом явилось то, что многие люди захотели либо 

получить образование, либо продолжить свое образование. И, в заключение, 

можно сказать, что, на наш взгляд, новая система образования смогла 

заполнить те пробелы, которые имели место быть в двух предыдущих системах 

образования.   

Учебные планы являются важным документом, с помощью которого 

контролируется образовательный процесс.  

Образование в Йемене находится под контролем трех министерств: 1) 

Министерства образования, которое контролирует государственное и частное 

государственное образование; 



Арабистика Евразии, № 11, Октябрь 2020  

  ٠٢٠٢ أكتوبر ،١١، الدراسات العربية األوراسية

Eurasian Arabic Studies, № 11, October 2020 

101 

 

Фадль И.А.Т., Сабитова С.У. Между реальностью и вызовами: система образования в Йемене // Арабистика 

Евразии. 2020.  № 11. С. 97-109. 

2) Министерство технического образования и профессионального обучения, 

которое курирует техническое образование, промышленное, 

сельскохозяйственное, коммерческое и промышленно- техническое обучение; 

3) Министерство высшего образования, которое контролирует университетское 

образование.  

Национальное законодательство в области образования регулируется 

следующими документами:  

1) Конституцией страны (2001г.);  

2) Общим законом об образовании (1992г.); 

3) различными государственными программами.  

Что касается политики в области образования, то в статье (14) Общего закона 

об образовании говорится, что политика в области образования в Йеменской 

Республике основана на внедрении стандартов при планировании, разработке 

учебных программ и их оценке, а также направлена на достижение баланса в 

системе образования [المركز الوطني للمعلومات في اليمن]. 

В 1990-х гг. Йемен принял участие во Всемирной конференции по образованию 

в Таиланде, где представил целый ряд национальных стратегий в области 

образования. Данные проекты были реализованы при содействии Всемирного 

банка: 

1) Национальная стратегия грамотности и образования взрослых; 

2) Национальная стратегия развития базового образования, принятая Советом 

министров в 2003 г. Ее цель – повысить показатели охвата базового 

образования; 

3) Национальная стратегия общего и среднего образования. Цель стратегии – 

обеспечить высококачественное, справедливое и экономически эффективное 

среднее образование для перехода к высшему образованию; 

4) Национальная стратегия развития технического образования и 

профессиональной подготовки. Стратегия направлена на развитие технического 

образования и профессиональной подготовки [ حول وضع  01121اليمنية: تقرير  الجمهورية

 .[التعليم

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Мы считаем, что стратегии, разработанные государством, привели к хорошим 

результатам, что можно заметить по таблице студентов, решивших начать или 

продолжить свое образование (см. Таб. 1). В таблице показано повышение 

уровня образования в последние годы с небольшими различиями: 
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Табл. 1. Количество студентов, зачисленных на обучение с 2001 по 2006 гг. 
 

Год 2001- 

2002 

2002- 

2003 

2004- 

2005 

2005- 

2006 

Начальное 

образование  

3572265 3765133 4,072,294 3971853 

Среднее 

образование 

518780 549363 592427 525790 

Техническое 

образование 

10060 13698 17320 21103 

Университетское 

образование 

181272 35880 40277 47170 

   

В блогах Всемирного банка подтверждается, что в течение 1999 и 2013 гг. 

образование в Йемене значительно улучшилось, так как показатели приема 

выросли с 71,3% до 97,5%. Число зачисленных в школы достигло более 5 

миллионов, и в 2012/2013 учебном году ученики обучались в почти 17 тысячах 

школ, что включает более 136 тысяч учебных классов [Moheyddeen, 2016]. 

Среди реализованных проектов – это созыв первой научной конференции в 

университете науки и технологий с 1 по 3 марта 2004 г. под названием: 

«Использование технологий в образовании». Компьютерный курс был 

утвержден в качестве основного предмета для первого класса средней школы, 

начиная с 2004/2005 учебного года. 

Внедрение в образовательный процесс предмета о компьютерах в качестве 

основного предмета для первого класса средней школы может быть смелым 

шагом, но, с нашей точки зрения, этого недостаточно, потому что он остается 

лишь предметом, добавленным в учебный план и рассматриваемым в рамках 

традиционного образования, которое преподается в теории из учебника, без 

практического применения. 

Йемену нужна идея перехода от традиционного образования к электронному 

обучению, но эту идею трудно реализовать в Йемене из-за отсутствия 

возможностей, и мы согласны с доктором Рафи Аббасом Хасаном, который 

считает, что эта идея требует правильного планирования и значительных 

человеческих и материальных возможностей. Это подтверждается успешным 

опытом многих стран мира в области электронного обучения
1
. 

                                                           
1

  .٦١ العدد، االداب كلية مجلة .حسـن عباس رافع. د 
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Образовательная стратегия Йемена до 2025 г. 

Государство разработало план на будущее: переход Йемена в группу стран со 

средним человеческим развитием, с экономической диверсификацией, 

социальным развитием, знаниями, культурой и политикой. Одной из целей 

стратегии является борьба с неграмотностью и сокращение ее до 10% к 2025 г., 

а также доступность образования для всех. Но из-за кризиса в стране 

осуществление данного плана по-прежнему невозможно [بوابة الحكومة اليمنية].  

Низкий уровень образования в Йемене так или иначе является отражением 

политического кризиса в государстве, и мы можем обобщить причины низкого 

уровня образования в целом в следующем: 

-  Отсутствие точной и четкой образовательной стратегии. Учебные планы и 

программы не коррелируют с переменами, которые происходят в Йемене, он не 

отвечает потребностям времени и пространства и не поспевает за текущими и 

будущими проблемами; 

- Арабский литературный язык является официальным языком в Йеменской 

республике, и он используется во всех официальных органах, включая учебные 

заведения и учебные программы, но наряду с ним широко применяется 

йеменский диалект, что вызывает затруднение понимания учебных программ в 

школе и университете. Мы отмечаем частичное использование литературного 

арабского языка, и использование разговорного языка в преподавании как в 

школах, так и в университетах, что стало одной из наиболее распространенных 

проблем, с которыми сталкиваются йеменские учебные заведения в целом. 

Учитель прибегает к разговорной речи, чтобы приблизить ученика к 

пониманию языка, потому что разговорный легче понимается, чем 

литературный язык, и это, на наш взгляд, является основной причиной низкого 

уровня образования, поскольку разговорный язык «слаб» и ведет к 

пренебрежению мышлением и уровнем понимания студента или ученика. Так, 

доктор наук Валид Али Аль-Тантави подчеркнул, что использование 

разговорного языка в обучении является «образовательным» преступлением, 

которое приводит к негативным последствиям в образовательном процессе;   

- экономические причины, такие как падение цен на нефть, что напрямую 

повлияло на процесс расходов на образование; 

- недостаточное государственное финансирование образовательного процесса. 

Йемен является развивающейся страной. Для успеха образовательного процесса 

требуется большой финансовый бюджет. Проблема расходов на образование 

является важной проблемой и одним из основных препятствий, стоящих перед 

государством (см. Табл. 2); 
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Табл. 2.  Динамика расходов на сектор образования  

с 2000 по 2011 гг.  по уровням 

 

Год 2000 

 

200

1 

 

20

02 

20

03 

20

04 

20

05 

20

06 

200

7 

20

08 

20

09 

20

10 

20

11 

Государст-

венное 

образова-

ние 

 

76 

 

 

85 

 

10

0.7 

 

10

7 

 

11

9.7 

 

13

3 

 

15

2 

 

196

.2 

 

23

1.9 

 

23

0.4 

 

23

0 

 

27

0 

Техничес-

кое 

образова-

ние 

 

2 

 

4 

 

3 

 

4.2 

 

4 

 

5.1 

 

9.8 

 

13.

96 

 

14.

5 

 

11.

5 

 

11.

5 

 

90

4 

Универси-

тетское 

образова-

ние  

 

11 

 

12 

 

20 

 

23 

 

25.

5 

 

 

27.

2 

 

31.

6 

 

40.

9 

 

45.

4 

 

44.

3 

 

44.

7 

 

42 

Всего 89 101 12

3.7 

13

4.2 

14

9.2 

16

5.3 

19

3.4 

251

.06 

29

1.8 

28

6.5 

28

6.2 

32

3.4 

 

Доктор Али аль-Факих, исследователь   Арабского центра стратегических 

исследований, подтверждает, что сегодня перед Йеменом стоит двойная задача. 

Первая заключается в улучшении и увеличении расходов на образование, что 

составляет примерно 20% расходов государственного бюджета и 6% 

национального дохода. Доля ресурсов и инвестиций должна быть увеличена за 

счет увеличения расходов на образование до (30%) [ 8111الفقيه،  ]. 

 - отсутствие внимания к непрерывному образованию, ценность которого не 

менее важна, чем традиционная форма обучения.  

Йемен продолжает использовать описательно-теоретический подход к 

предоставлению информации, и следует отметить, что программа 

непрерывного образования должна быть синхронизирована с описательным 

теоретическим образованием как важным фактором поддержки знаний, 

которая, в свою очередь, способствует развитию страны и повышению ее 

уровня во всех сферах жизни. Такого же мнения придержтвается доктор наук 

Мелхем Ахмед Ареф, который занимается исследованиями в области 
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непрерывного образования ( 8113ملحم،  ). Согласно Fejes & Nicoll (2010), 

непрерывное образование является основой конкурентоспособности развитых 

стран, роста их экономики и достижения развития с необходимостью увязывать 

политику непрерывного образования с экономикой знаний.  

-отсутствие связи между мышлением и образованием привело к низкому 

уровню образования, поскольку метод образования, используемый в Йемене, 

заключается в передаче и сохранении информации в том виде, в каком она есть, 

без критического осмысления, что приводит к поверхностному мышлению, на 

наш взгляд, студент должен иметь возможности исследовать и думать, чтобы 

повысить свой образовательный уровень.  

- удвоить  статистику поступлений в высшие и средние учебные заведения;
 

Мы отмечаем, что, исходя из вышесказанного, статистика и показатели 

международных организаций, значительное снижение качества образования, 

неспособность обеспечить соответствующую образовательную среду в свете 

нынешнего политического кризиса привели к негативным результатам. 

Ухудшение образования предвещает национальную катастрофу и серьезный 

ущерб, который может быть нанесен стране в ближайшем будущем. 

Можно сказать, что наиболее важными причинами, которые привели к такому 

низкому уровню образования, являются в основном политические и 

экономические причины, которые препятствовали осуществлению 

образовательных планов в Йемене.  

Образование во времена социальных катаклизмов играет жизненно важную 

роль в восстановлении общества, пострадавшего от кризисов, и создании 

стабильности. Существует связь между уровнем образования и снижением 

риска вооруженных конфликтов. Образование во времена конфликтов помогает 

стабилизировать общество и способствует улучшению экономического и 

социального восстановления. Образование считается одним из важнейших 

средств социализации и развития идентичности посредством передачи знаний, 

навыков, ценностей и различных форм поведения из поколения в поколение. 

Необходимо обеспечить надежное возобновление образования и стратегии в 

соответствии с нынешней ситуацией в Йемене. 

   В 2019 г. ЮНИСЕФ продолжает восстанавливать поврежденные школы, 

создавать временные учебные заведения и предоставлять учебные материалы. 

Кроме того, 4055 учителей, руководителей и социальных работников прошли 

подготовку по вопросам психосоциальной поддержки, в которой приняли 

участие 133 356 учащихся (41,6% из которых – девочки) [UNICEF in Yemen, 

2019] 
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ВЫВОДЫ 

Из того, что мы представили ранее, нам становится ясно, что с 1960-х гг. 

система образования в Йемене сталкивается со многими проблемами, и, 

несмотря на это, государству удалось достичь ощутимых успехов в повышении 

уровня образования во всех его формах. Однако с началом политического 

кризиса в стране в 2015 г., уровень образования значительно снизился и 

поставил под угрозу развитие страны. И, несмотря на все трудности, с 

которыми сталкивается государство, оно пытается различными способами 

найти решение этого кризиса в сотрудничестве с международными 

организациями. Политика развития правительства в области образования не 

способны достичь какой-либо цели развития образования в настоящее время из-

за обострения кризисов во всех областях. Но это не значит, что это невозможно, 

государство должно разработать план, чтобы спасти систему образования в 

Йемене и продолжать попытки восстановить образование на более высоком 

уровне, чем это было ранее. 

Решение этой проблемы не легкое, но и не невозможное.  Можно найти 

временные решения, такие как, которые могут помочь нам постепенно выйти из 

этой проблемы: 

- прекращение политических конфликтов в стране; 

-восстановление поврежденных школ, создание безопасных временных 

учебных мест и предоставление учебных материалов в сотрудничестве с 

международными организациями, которые соответствуют условиям нынешнего 

политического кризиса; 

-необходимость изменения традиционные системы, используемые в 

образовательных учреждениях и использующие современные методы обучения; 

-интерес государства к электронному обучению в школах, институтах и 

университетах; 

-постоянное общение с международными донорскими организациями и 

проектами развития с целью оказания материальной помощи для спасения 

кризиса образования в Йемене; 

-создать хорошую стратегию непрерывного образования; 

-запуск молодежных инициатив, направленных на повышение осведомленности 

о современном самообразовании и распространение культуры электронного 

обучения среди молодежи, инициатива, направленная на повышение 

осведомленности о современном самообразовании и распространение культуры 

электронного обучения среди молодежи, особенно школьников и студентов 

[ 8111 الشقاقي، ]. 



Арабистика Евразии, № 11, Октябрь 2020  

  ٠٢٠٢ أكتوبر ،١١، الدراسات العربية األوراسية

Eurasian Arabic Studies, № 11, October 2020 

107 

 

Фадль И.А.Т., Сабитова С.У. Между реальностью и вызовами: система образования в Йемене // Арабистика 

Евразии. 2020.  № 11. С. 97-109. 

ЛИТЕРАТУРА  

1. Аль-Шадади С.М.А. Основные тенденции развития системы 

образования в Йеменской Республике: дис. ... канд. пед. наук. 

Казань, 2004. 183 c. 

 /https://yemen-nic.info : المركز الوطني للمعلومات في اليمن. على الرابط .8

حول وضع التعليم: التحديات والفرص.   01121الجمهورية اليمنية: تقرير   .3

:  . على الرابط81(. ص 8111)

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/ 

18516/57180Ar.pdf?sequence=5&isAllowed= 

4. Moheyddeen, K. (2016, October 7). Education in Yemen Struggles after 

More than a Year of Conflict. Retrieved from 

https://blogs.worldbank.org/arabvoices/education-yemen-struggles-

conflict 

 .http://www.yemen. إستراتيجية التعليم.   على الرابط: ابة الحكومة اليمنيةبو .0

gov.ye/portal/education/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA

%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D

8%AA/tabid/555/Default.aspx?PageContentMode=1 

العام والعالي في  (. أسباب التدني بمستوى التعليم8111أبريل،  88الفقيه، علي. ) .6

     https://hournews.net/news-6.htm اليمن وطرق معالجتها. على الرابط:

(. األدوار المرتقبة للتعليم المستمر في ظل اقتصاد 8113ملحم، احمد عارف. ) .1

 https://docs.google.com/file/d/0B8Xr4kAh2 المعرفة. على الرابط:

arAb0l2Vzk0c EV1U XM/view 

8. Fejes, A., & Nicoll, K. (2010). Governing elderly care workers : A 

technology of activation and technique of invitation. In SCRUTEA: 

Standing conference on university teaching and research in the education 

of adults (pp. 111–117). Warwick: University of Warwick. Retrieved 

from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-57374  

9. UNICEF in Yemen. (2019). Education. Retrieved from 

https://www.unicef.org/yemen/education 

التعليم في اليمن.. مأساة ال تخلو من األمل.   (.8111نوفمبر،  86الشقاقي، بالل. )  .11

 https://www.aljazeera.net/blogs/2019/11/26/%D8%A7%D9 على الرابط:

85%D9%86-%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85- 

A7%D9%84%D9%8A%D9%%D9%85%D8%A3%%D9%81%D9%8A-

%D8%86-D8%B3%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D8%A7-85% 

D9%D9%86-D8%B3%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D8%A7- 



Арабистика Евразии, № 11, Октябрь 2020  

  ٠٢٠٢ أكتوبر ،١١، الدراسات العربية األوراسية

Eurasian Arabic Studies, № 11, October 2020 

108 

 

Фадль И.А.Т., Сабитова С.У. Между реальностью и вызовами: система образования в Йемене // Арабистика 

Евразии. 2020.  № 11. С. 97-109. 

A3%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%88-% 

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84 

 

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES 

1. Al'-Shadadi S.M.A. (2004). Osnovnyye tendentsii razvitiya sistemy 

obrazovaniya v Yyemenskoy Respublike [The main trends in the 

development of the education system in the Republic of Yemen]: dis. ... 

kand. ped. nauk. Kazan. 183 p. (In Russian) 

2. Almarkazu al-waṭanī lilmaʿlūmāt fī al-yaman [The National Information 

Center in Yemen]. Retrieved from https://yemen-nic.info/ (In Arabic) 

3. Alǧumhūryaẗ al-yamanīẗ: taqrīr  57180 ḥayla uaḍʿi al-taʿlīm: al-taḥdīāt 

wālfurṣ [The Republic of Yemen: Report № 57180 on Education Status: 

Challenges and Opportunities]. (2010). Retrieved from 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/18516/571

80Ar.pdf?sequence=5&isAllowed=y (In Arabic) 

4. Moheyddeen, K. (2016, October 7). Education in Yemen Struggles after 

More than a Year of Conflict. Retrieved from 

https://blogs.worldbank.org/arabvoices/education-yemen-struggles-

conflict  

5. Bawābaẗ al-ḥukūmaẗ al-yamanīyaẗ. (n.d.). Istrātīǧīyaẗ al-taʿlīm [The 

Yemeni government portal. Education strategy].Retrieved from 

http://www.yemen.gov.ye/portal/education/%D8%A7%D9%84%D8%A7

%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC

%D9%8A%D8%A7%D8%AA/tabid/555/Default.aspx?PageContentMod

e=1 (In Arabic) 

6. Al-Faqih, Ali. (April 24, 2010).  Asbāb al-tudunī bimustawa al-taʿlīm al-

ʿām wālʿālī fī al-yaman ya ṭuruq muʿālaǧatihā   [The reasons of the low 

level of secondary and higher education in Yemen and ways to address 

them]. Retrieved from https://hournews.net/news-6.htm (In Arabic) 

7. Melhem, Ahmed Aref. (2013). al-ʾadwār al-murtaqibaẗ liltaʿlīm al-

mustamir fī ẓil iqtiṣād al-maʿrifaẗ   [The prospective roles of lifelong 

education in the knowledge economy]. Retrieved from 

https://docs.google.com/file/d/0B8Xr4kAh2arAb0l2Vzk0cEV1UXM/view 

(In Arabic) 

8. Fejes, A., & Nicoll, K. (2010). Governing elderly care workers : A 

technology of activation and technique of invitation. In SCRUTEA: 



Арабистика Евразии, № 11, Октябрь 2020  

  ٠٢٠٢ أكتوبر ،١١، الدراسات العربية األوراسية

Eurasian Arabic Studies, № 11, October 2020 

109 

 

Фадль И.А.Т., Сабитова С.У. Между реальностью и вызовами: система образования в Йемене // Арабистика 

Евразии. 2020.  № 11. С. 97-109. 

Standing conference on university teaching and research in the education 

of adults (pp. 111–117). Warwick: University of Warwick. Retrieved 

from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-57374  

9. UNICEF in Yemen. (2019). Education. Retrieved from 

https://www.unicef.org/yemen/education 

10. Shikaki, Bilal. (November 26, 2019). al-taʿlīm fī al-yamn. maʾasāẗ lā 

taẖlū min al-ʾamal  [Education in Yemen ... a tragedy that is not without 

hope]. Retrieved from https://www.aljazeera.net/blogs/2019/11/26/% 

D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-

%D9%81%D9%8 %D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9 

%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8 

%AA%D8%AE%D9%84%D9%88-%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84 (In Arabic) 

 

 

Раскрытие информации о конфликте интересов: Автор заявляет об 

отсутствии конфликта интересов. 

Conflicts of Interest Disclosure: The author declares Conflicts of Interest 

Disclosure. 

 

Информация об авторах 

 

Кандидат юридических наук, доцент  

Инкад Ахмед Табет Фадль 

Казанский (Приволжский) 

федеральный университет 

420008, Казань, ул. Кремлёвская, 18 

Россия 

doctorenqad@gmail.com 

  

Ассистент 

Сабитова Сюмбель Усмановна 

Казанский (Приволжский) 

федеральный университет 

420008, Казань, ул. Кремлёвская, 18 

Россия 

sabitova.sumbel@gmail.com 

Information about the authors 

 

Candidate of Law, Assosiate Professor 

Enqad Ahmed Tabet Fadl 

Kazan (Volga Region) Federal University 

420008, Kazan, 18 Kremlyovskaya street  

Russia 

doctorenqad@gmail.com 

 

 

Teaching assistant 

Sumbel Usmanovna Sabitova 

Kazan (Volga Region) Federal University 

420008, Kazan, 18 Kremlyovskaya street  

Russia 

sabitova.sumbel@gmail.com 

 



Арабистика Евразии, № 11, Октябрь 2020  

  ٠٢٠٢ أكتوبر ،١١، الدراسات العربية األوراسية

Eurasian Arabic Studies, № 11, October 2020 

110 

 

Башиер Н.Х. Сельскохозяйственные культуры древнего Судана // Арабистика Евразии. 2020.  № 11. С. 110-126. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

التارخيية والآاثرالعلــــوم   

HISTORY AND ARCHEOLOGY 

 

УДК 94 (6) 

Оригинальная Статья 

Original Paper 

 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ ДРЕВНЕГО СУДАНА 

Н.Х. Башиер 

Российский государственный гуманитарный университет 

negoodh@yahoo.com 

 

Поступила в редакцию: 2 июня 2020 г. 

Одобрена рецензентами: 26 июня 2020 г. 

Принята к публикации: 30 июня  2020 г. 

Submitted: June 2, 2020 

Reviewed: June 26, 2020 

Accepted: June 30, 2020 

 

Аннотация  

Настоящая статья посвящена проблемам форм, которые приобрело 

земледельческое хозяйство Мероэ, его способности выживания в не простых 

климатических условиях при постоянном недостатке воды, полной 

зависимости от разливов Нила и отсутствии достаточного количества 

прибрежной полосы, пригодной для возделывания. В данной статье 

рассматриваются отдельные виды сельскохозяйственных культур, 

упоминаемых в текстах из храмов Мероэ и надписей царей, а также 

найденных при археологических раскопках. Показано, что данные продукты 

имели большой удельный вес в хозяйстве Мероэ и способствовали 

формированию оседлого образа жизни населения долины Среднего и Верхнего 

Нила. На основании анализа источников установлено местное происхождение 

и культивация сорго, которое остается основной зерновой культурой и в 

современном Судане. Второе место по значению занимала пшеница эммер, 

возделывались и некоторые технические культуры. В работе уделяется 
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внимание и виноградарству, как основной культуре виноделия. Исследуются 

также системы орошения и возможности сохранения дождевой воды в 

условиях сезона дождей, что при экстремально жарком климате Мероэ давало 

возможности дополнительного орошения и ведения земледельческого 

хозяйства в различных областях страны. Отсутствие необходимости 

организации централизованной системы искусственного орошения являлось 

основной причиной разобщенности, замкнутости и неравномерного развития 

отдельных областей. 

Ключевые слова: Царство Куш, Мероэ, сельскохозяйственные культуры, 

искусственное орошение, виноградарство, хафиры 
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Abstract  

This article is devoted to the problems of the forms that the Meroe agriculture 

acquired, its ability to survive in difficult climatic conditions with a constant lack of 

water, complete dependence on the Nile floods and the lack of a sufficient amount of 

coastal strip suitable for cultivation. This article studies certain types of crops 

mentioned in the texts and found during the archaeological excavations. The author 

estimates their quantity and condition based on the data mentioned in the inscriptions 

given to the temples. It is demonstrated that these products had a great significance 

in Meroe's economy and contributed to the formation of a sedentary life of the 

population in the Middle and Upper Nile Valley. The local origin and cultivation of 

sorghum, which remains the main grain crop in modern Sudan, is established, basing 

on the analysis of all the sources. The second place among crops was occupied by 

emer; some industrial cultures were also cultivated. The author attracts attention to 

viticulture, as the main culture of wine production. Irrigation systems and the 

possibilities of preserving rainwater under the conditions of the rainy season are also 

studied. This technical innovation in an extremely hot climate in Meroe made it 
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possible to additional irrigation and farming in various areas of the country. The 

lack of the need to organize a centralized system of artificial irrigation was the main 

reason for the fragmentation, isolation and uneven self-development of individual 

areas. 

Keywords: Kush, Meroe, agricultural crops, irrigation, wine production, hafirs 

 

For citation: Bashier, N.H. (2020). Sel'skokhozyaystvennyye kul'tury drevnego 
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ВВЕДЕНИЕ 

Как показывает история развития древних хозяйственных систем, при всех 

особенностях стадиального развития всех составляющих экономики, именно 

земледельческие хозяйства, даже в сочетании с лидирующей долей 

скотоводства давали возможность для развития цивилизации. Именно так 

исторически развивалось Мероэ
1

 – цивилизация, где скотоводство играло 

огромную роль, а значительная часть населения вела полукочевой образ жизни.  

Настоящая статья посвящена проблемам организации, которые приобрело 

земледельческое хозяйство Мероэ, его способностью выживания в не простых 

климатических и географических условиях окружающей среды и получать 

достаточное количество необходимой сельскохозяйственной продукции. 

Целью данной работы является исследование видов сельскохозяйственной 

продукции, в отдельных случаях, когда позволяют источники форм, которые 

приобрело земледелие в Мероэ, а также способов их приспособления к 

окружающей среде. Полученные результаты показывают насколько важно 

наследие древней культуры в современной жизни суданской деревни, и как 

достижения древней цивилизации используются сегодня. 

Древнесуданское царство Мероэ, или как его еще называют – Куш, 

располагалось южнее первого Нильского порога, где проходила граница с 

Египтом. В эпоху расцвета территория Мероэ простиралась выше шестого 

порога. К началу 2 тыс. до н.э. районы до четвертого порога включительно 

были захвачены Египтом, и страна Куш превращена в колонию. Освободиться 

от египетского владычества удалось не ранее X-XI вв. до н.э. В это время 

начинает интенсивно развиваться самостоятельное государство, которое в 

                                                           
1
 По истории царства Мероэ см. Кацнельсон И.С. (1970). Напата и Мероэ – древние царства Судана. М.: Наука. 

452 с.; Welsby, D.A. (1996). The kingdom of Kush: The Napatan and Meroitic empires. British Museum. 
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эпоху своего расцвета было современником империи Александра 

Македонского, державы Птолемеев и Римской империи. 

Установление политического господства Египта имело своим результатом 

внедрение многих египетских достижений с целью более эффективного 

использования природных ресурсов. Традиционные формы хозяйства Куша 

сочетали земледелие и скотоводство при лидирующем положении последнего. 

Земледелие при этом занимало важное место в системе хозяйства, и имело 

важное значение для экономической базы цивилизации древнего Судана и 

экономической независимости. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Источниками для данного исследования являются анналы царей Куша (V-VIII 

вв. до н.э.) и надписи в храмах, составленные на древнеегипетском языке. В 

надписях названы различные виды зерновых, плодовых и технических культур, 

распределяемых царем по храмам Куша. Возможность исследования видов 

культивируемых растений, которые составляли основу земледельческого 

хозяйства древнего Судана предоставляют отчеты об археологических 

раскопках, данные археоботаники, а также анализ сведений античных и 

средневековых авторов, дополняющих письменные и археологические 

источники. Сравнительный анализ всех данных позволил выделить виды 

сельскохозяйственной продукции и возможности организации земледельческих 

хозяйств. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Природные и климатические условия для развития земледелия на всем 

протяжении от первого до шестого порогов были различными. Климат и почвы 

на юге значительно отличались от северной части страны большим 

количеством прибрежной полосы и количеством выпадающих осадков.  

Возможности земледелия в Мероэ зависели от разливов Нила. Однако на 

отдельных участках территории между вторым и четвертым порогами скалы 

близко подступают к Нилу, в ряде случаев там просто не было почвы, которую 

можно было бы орошать и возделывать. Только в районе Бассейна Летти и 

Кермы находились участки земли, пригодные для земледелия [Welsby, 1996, p. 

155]. Наилучшие условия для земледелия были на так называемом «острове 

Мероэ», между Атбарой, и Белым и Голубым Нилом. В летнее время 

выращивание зерновых было возможно только в отдельных районах и при 

использовании стойких зерновых культур [Fuller, 2015, p. 36]. 

Источником водоснабжения помимо разливов Нила были вади, режим течения 

и разлива, который также зависел от сезонных дождей и состояния Нила. 
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Дополнительным источником воды были хафиры, искусственные хранилища, 

созданные специально для сбора и хранения дождевой воды. Вместе с 

Нильским наводнением и оросительными каналами, которые отводили воду к 

полям, сезонные дожди давали достаточное годовое количество влаги для 

организации земледелия.  

Из технических средств, обеспечивающих искусственное орошение, 

практически до конца существования Мероэ использовались лишь шадуфы, 

которые могли подавать воду на небольшие участки, поднимая воду 

максимально с трех метров [Welsby, 1996, p. 156]. Только значительно позднее, 

в постмероитский период появляется сакие, которое приводили в движение 

буйволы для орошения равнинных земель. Появление сакие дало новые 

возможности для орошения земли, что дало возможность культивации 

пшеницы и ячменя зимой, позволило значительно увеличить производство 

зерна, а также дало основу для выращивания хлопка и винограда [Fuller, 2014, 

p. 165, 172; Fuller, 2015, p. 41]. Сакие использовалось в Судане вплоть до XX в.  

Процесс обработки земли и этапы высевания сельскохозяйственных культур 

точно не известны, поскольку их описание не сохранилось в источниках. Это 

можно лишь предположительно реконструировать по соответствующим 

аналогам в Египте.  

Вполне возможно, что многие навыки обработки земли принесли в Судан 

египтяне вместе с завоеванием его территории и попыткой организации там 

хозяйства. Экспансионистские и культуртрегерские настроения легли в основу 

предания об Осирисе, который (не только в Египте, но и) в Эфиопии (=Куш) 

научил жителей земледелию и основал несколько известных городов.
2
  

Начиная с периода культуры группы А (4 тыс. до н.э.) ячмень и эммер 

оставались главными сельскохозяйственными культурами в регионе (Fuller 

2015, p. 34). Большое значение имели находки на острове Саи, где в 

искусственных углублениях (бункерах) были найдены не только высушенные 

зерна эммера, ячменя, просо, но и семена плодовых косточки арбуза, сикоморы 

(Fícus sycómorus), акации. Датировка находок – начало-середина 3 тыс. до н.э., 

что свидетельствует о том, что эти культуры [Geus, 2004, p. 46-50], уже в 3 

тысячелетии выращивали в Нубии. Раскопки в Каве, одном из крупнейших 

центров Напатского периода, подтвердили распространение эммера, а также 

чечевицы и дали находки семян арбузов, косточки плодов финиковых пальм, 

                                                           
2
 См. Diod. I, 18, 5-6. 
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бобы (Vicja faba) [Fuller, 2004, p. 70, 73], что свидетельствует уже о традиции 

выращивания этих культур.  

Несколько семян просо были найдены при раскопках в Каве, это Panicum 

miliaceum – одомашненная культура, которая могла распространиться вверх по 

течению Нила или попасть в Мероэ из района Красного моря [Fuller 2004, p. 

73].  

Ячмень и эммер упоминаются на стелах царя Иерикеаманоте, где 

перечисляются дары храму Кава – в одной из них – ячменя (it) 36 хекат, эммер 

(bdt) 9 хекат, сказано, что культуры наилучшего качества, а затем назван 

ячмень 25 хекат и полба 9 хекат; суммарно надпись называет 72 хекат ячменя и 

полбы.
3

  Другая стела Иерикеаманоте повествует о снабжении большим 

количеством ячменя всей армии, и о том, что еще больше зерна пожертвовали 

храмам цари Хорсиотеф и Настасен [Eide, Hägg, Pierce, & Török, 1996, p. 429, 

432, 455-456, 487]. 

Исследования в Джебед Томат, Джебел Гейли, Дангейл показали, что 

значительно возрастает роль сорго, принадлежащее к разновидности дурры 

(легко обмолачиваемый вид зерна) [Fuller, 2015, p. 34-37]. Палеоботанические 

исследования позволили выделить важнейшие периоды культивации зерновых 

в Каср Ибриме, из которых особенно выделяется Напатский период от 8 до 5 

вв. до н.э. [Rowley-Conwy, 1989, p. 131, 133].  

Широкое распространение получило сорго в Куше и существование его дикого 

подвида свидетельствуют о местном происхождении. Происхождение 

культурного сорго – довольно проблематичная тема. Исследования Дальберг и 

Василиковой показали очень ранние примеры видов сорго, найденных в Набта 

Плайа (граница между Египтом и Нубией) по радиокарбонной дате 8000 до н.э. 

и широкое распространение археологических поселений южнее четвертого 

Нильского порога, где культивировали сорго [Dahlberg & Wasylikowa, 1996, p. 

293, fig. 1, 297]. Проблема использования дикого и культивированного сорго 

решается неоднозначно [Stemler 1990, p. 92; Fuller 2004, p. 72], тем не менее 

самые старые находки культурного сорго известны в Каср Ибриме и Джебель 

Томат [Dahlberg & Wasylikowa, 1996, p. 298]. 

Семена сорго были найдены в различных поселениях; для хранения зерна в 

Мероэ существовали зернохранилища, которые были найдены во время 

раскопок в Мероэ [Shinnie, Bradley, & Humboldt- niversit t zu Berlin, 1980, p. 

                                                           
3
 К сожалению, точную разновидность этой культуры установить не удается за неимением точных данных 

специальных исследований (прим. автора Н.Х. Башиера).   
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23]. Частицы культурного сорго были найдены в составе керамики [Stemler, 

1990, p.88].  

В храме Апедемака в Мусаварат эс-Суфра имеется изображение 

символического букета дурры (durra sorgum), который царь Aрнекамани, 

современник Птолемея IV Филопатора (221-205 до н.э.) передает богу Hintze F., 

Priese, Wenig, Onasch, Buschendorf-Otto, & Hintze U., 1993, p. 195-196]. Дар в 

виде букета дурры, свидетельствует о ведущей роли данной культуры в 

древнем Судане. Растения дурры держит в руках трехглавый бог Апедемак на 

рельефе храма в Нага [Gamer-Wallert & Zibelius-Chen, 1983, Bl. 7 a,b, Taf. 34-

35], который протягивает букет дурры, украшенный знаками жизни царю и 

царице. Приведенные примеры свидетельствуют о роли дурры в религиозной 

символике и ритуале Мероэ и позволяют предположить более ранее появление 

культурного сорго, что и предполагает Фалле, предлагая дату ранее 400 до н.э. 

[Fuller, 2004, p. 73.].  

О значительном количестве зерновых в Мероэ свидетельствует факт отправки 

зерна в дар Исиде Филе, о чем говорится в одном из демотических граффити 

Додекасхойна [Burkhardt &  umboldt- niversit t zu Berlin, 1985, p. 115-116]. 

Территория Додекасхойна, как об этом свидетельствует надпись Аркамани из 

Дакки, была дарована Исиде вместе с полями, возделанной землей и всем тем, 

что она порождает, так как это делали прежние цари [Kormysheva 1997, p. 353-

355]. Данный отрывок свидетельствует о длительной традиции земледелия в 

северных районах Судана.  

Земледелие находилось под покровительством Исиды, о чем свидетельствует 

надпись преемника Аркамани из храма Дебод. В капелле мероитского царя 

Адикаламани в Дебоде, который распространил свою власть на северные 

районы Судана, богиня Исида дарует ему «поле с его прекрасными плодами» 

[Roeder, & Zucker, 1911, p. 81]. Какие сельскохозяйственные культуры 

подразумеваются в этой надписи, сказать невозможно, но, по всей вероятности, 

это зерновые, а также и плодовые. 

Сведения античных авторов Страбона
4
 о земледельческих культурах Мероэ 

подтверждают данные письменных источников Мероэ. В романе Гелиодора 

содержится рассказ об удивительных полях Мероэ, где «длина колосьев ячменя 

позволяла скрыть с головой и конного, и едущего на верблюде» [Древние и 

средневековые источники по этнографии и истории Африки южнее Сахары, 

1965, C. 58]. Уже в арабское время сведения Омарос ал-Кинди, несомненно, 

                                                           
4
 См. Strabo, XVII. 2, 2. 
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основываются на традиции, существовавшей в Мероэ. В его «Книге облика 

земли» говорится о «земле орошаемых посевов, к ней течет вода Нила, и на ней 

сеют дурру и эммер».
5
   

Происхождение отдельных видов зерновых невозможно определить точно, 

некоторые из них могли быть завезены из Египта. Учитывая длительные 

контакты этих двух стран, проблема заимствования отдельных видов зерновых 

или других культур при имеющихся данных не может быть решена однозначно.  

Среди обнаруженных развалин древних жилищ были найдены зернохранилища, 

самое раннее из которых в Кубане датируется эпохой Среднего царства [ Emery, 

Kirwan, Egypt, & Mission arch ologique de Nubie, 1935, pp. 36-37, 40]. 

Зернохранилища были найдены также в Гемпатоне, в поселении к югу от храма 

Тахарки и в другом поселении к востоку от него [Macadam 1955, p. 211-234]. 

Эти данные свидетельствуют о больших масштабах освоенных посевных 

площадей. 

Как свидетельствует текст декрета Сети I из Наури, где упомянуты сторожа 

полей, земледельцы, земледельческие хозяйства также были при храмах. 

[Коростовцев 1939, С. 238-287]. 

Большое количество запасов зерна нашел аксумский царь Эзана [История 

Африки в древних и средневековых источниках, 1990, С. 174-179] во время 

своего похода против Мероэ. Это свидетельствует о значительном развитии 

земледелия в Мероэ.  

В древнем Судане культивировали специи – кунжут или sesamum indicum. Об 

этом сохранилось упоминание в тексте стелы царя Настасена [Eide et al., 1996, 

p. 488]. Семена кунжута были найдены в Каср Ибриме [Rowley-Conwy, 1989, p. 

134-135].  

Обращает на себя внимание изображение продуктов питания на поминальных 

стелах царей в некрополях Мероэ, где перед Осирисом стоят столы с 

подношениями, среди которых видны различные овощи – лук, огурцы, тыква 

[Ali, 2015, p. 63]. Однако, для идентификации нужны дополнительные 

исследования письменных или археологических источников, поскольку эти 

изображения, выполненные в египетском стиле, могли быть заимствованы из 

египетского арсенала памятников поминального культа. 

Стела царя Тахарки из храма (Т) в Кава (685 г. до н.э., Khartoum 2678), 

упоминает 56 деревьев небес с плодами, использовавшимися в пище (латинское 

название Zizyphus Christi) и 15 мер сушеной камеди. В стеле Аспелты (конец 

                                                           
5
 См. Strabo, XVII. 2, 2, 4; Heliod. X, 5,2. 
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VII в. до н.э.) упоминаются неизвестные нам семена (вах), а также плоды 

(ишед) [Eide et al., 1996, p. 167, 276]. Ишед – это плоды сикоморы, священного 

дерева в Египте и Судане. Археоботанический анализ свидетельствует о том, 

что различные виды пальм, и сикомора были в Каср Ибриме в Напатский 

период [Rowley-Conwy, 1989, p. 134]. В стеле царя Хорсиотефа упоминается 6 

пальм в Мероэ, подаренные богу Амону [Eide et al., 1996, p. 455]. О посадке 4 

деревьев персеи в Абатоне, Филе и вне города сообщает мероитский жрец 

Тами, который был послан для службы культу Исиды в Филе [Burkhardt & 

 umboldt- niversit t zu Berlin, 1985, p. 118]. Фруктовые сады и пальмовые 

деревья, усеянные плодами, упоминаются у Страбона и Гелиодора
6
.  

Особого внимания заслуживают сведения о разведении винограда, что 

требовало значительных усилий в силу требовательности этой культуры. 

Письменные сведения о виноградниках содержатся в декрете Сети I из Наури 

(1290 – 1279 гг. до н.э.), где упомянуты виноградари [Коростовцев, 1939, C. 

238-287]. Однако, попали ли культуры виноградарства и виноделие в Судан из 

Египта, где они были известны еще с доисторического времени, или возникли 

автохтонно, установить трудно. Ведь уже в погребениях IV в. до н.э. в северных 

областях Куша были обнаружены косточки винограда [Roeder, 1912, p. 59]. В 

этой связи невозможно согласиться с мнением Фалле о том, что виноградарство 

развилось только в конце кушитского периода [Fuller, 2004, p. 74].  

В стеле царя Хорсиотефа упоминается виноградник в Мероэ [Eide et al., 1996, p. 

455]. Судя по контексту стелы – это был дар Амону Напатскому в честь 

коронации. По завершении коронации Настасен жертвует храму Амону 

Напатскому 4 сада с 36 людьми [Eide et al., 1996, p. 483, p. 34-35]. Из надписей 

можно заключить, что сады в Мероэ высоко ценились и существовали, 

очевидно, в основном при храмах. Царь Аркамани (середина 3 в. до н.э.), 

захвативший Дакку и соорудивший в храме Дакки свою капеллу, подарил 

виноградник Исиде, богине острова Филе [Kormysheva, 1997, p. 353-355].  

Данные источники свидетельствуют о возделывании винограда, а 

соответственно и изготовления вина, что широко практиковалось в 

религиозном ритуале. Вино для жертвоприношений упоминается в стеле 

Тахарки из Кавы, где сказано, что в 10-й год его правления «выжато было вино 

из виноградников этого города и было его больше, чем в Джесджесе
7
, и 

назначил (он) для него (храма) садовников, хороших садовников из ментиу 

                                                           
6
 Известный район виноградарства в оазисе Бахриа. 

7
 Известный район виноградарства в оазисе Бахриа. 
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Азии» [Macadam, 1949, p. 36-38]. Данная фраза свидетельствует о крупных 

храмовых хозяйствах, где было налажено виноградарство и виноделие.  

О приготовлении винограда свидетельствуют также бассейны для отжима 

винограда, которые были найдены между Икминди и Мейнарти. Двенадцать из 

найденных бассейнов были вырезаны в толще песчаника. Почти все бассейны 

располагались вблизи Нила, некоторые из них имели отводные каналы (Adams, 

1966, p. 262-267, 283). Каналы, по которым стекал виноградный сок, были 

сделаны в виде протомы льва, между лапами которого находился водосток. 

Фрагмент от похожего бассейна был обнаружен в Мейнарти [Kormyševa & 

National Museum (al- urṭūm), 2006, pp. 243-244]. Бассейны для отжима были 

найдены в Вади эль-Араб, [Emery et al., 1935, p. 108-111], в Каве [Macadam, 

1955, p. 220], в Мероэ [Shinnie et al., 1980, p. 66-67]. 

Изображения виноградной лозы на сосудах подтверждают культивацию 

винограда и изготовление вина в различных поселениях Судана. Они были 

найдены в Керме, Мероэ, Вад Бен Нага [Baud, 2010, p. 83; Sackho- Autissier 

2010, p. 205].  

Как сообщает Геродот, персидские лазутчики передали Камбизу слова 

мероитского царя в отношении вина, который сказал, что в этом они уступают 

персам. 

В позднеримский период в северной части Мероэ сложился центр культивации 

и производства хлопка, как сырья для местного производства тканей. Посадки 

хлопка не должны были быть затопляемыми. Это многолетнее растение с 

жизненным промежутком в несколько лет, что необходимо было предусмотреть 

при его культивации [Fuller, 2015, p. 45].  

Центром производства тканей из хлопка был Караног, разнообразные виды и 

сорта найденных фрагментов тканей [Griffith, Growfoot, 1934, р. 5-12] 

свидетельствуют о том, что в Мероэ существовал опыт разведения хлопка и 

изготовления из него пряжи. Хлопковые ткани были найдены в царских 

пирамидах Мероэ, в Баллана и Кустул [Kirwan, 1960, p.170]. Семена хлопка 

были найдены в Каср Ибриме [Rowley-Conwy, 1989, p. 134].  

В надписи Эзаны говорится об уничтожении запасов хлопка [История Африки 

в древних и средневековых источниках, 1990, C. 174-179]. Масштабное 

производство тканей предполагало поставки значительного количества 

сырьевого материала. Организация производства в Караноге, где проходили 

речной и караванный пути, предполагала возможность поставок тканей на 

внешний рынок.  
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Фантазийный рассказ Табаи Ал-Хайаван, полученной от его информаторов о 

стране Судана, где «растет хлопок, который достигает размеров дерева, на 

который может взобраться человек» [Древние и Средневековые источники по 

этнографии и истории Африки южнее Сахары, 1965, C. 208], отражает широкое 

распространение хлопковой культуры в Мероэ.  

Все имеющиеся данные относятся к позднеримскому и постмероитскому 

времени, а сама территория номинально входила в римские владения, вопрос о 

том, является ли это заимствованием или локальной традицией, решить 

невозможно. 

ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование надписей на древнеегипетском языке и 

археологических источников позволяет заключить, что земледельческие 

культуры, в целом успешно развивались уже начиная с раннего периода 

древнесуданской истории. Местное население сумело приспособиться к 

имеющимся природным условиям и решить все необходимые задачи для 

культивации земледельческих культур. Несомненно, что огромное 

положительное влияние оказал период египетского господства, когда многие 

технические инновации и отдельные виды зерновых могли быть внедрены на 

территории Судана. Основа достижений в развитии этого вида хозяйства 

принадлежала местному населению.  

Выращиваемые сельскохозяйственные культуры в целом были типичны для 

всего Нильского региона, правда, удельный вес и значение каждой из них в 

царстве Мероэ были различны. Основное значение развития земледелия 

заключалось в том, что оно обеспечило оседлый образ жизни для части 

населения и стали значимым фактором в развитии цивилизации Мероэ. 

Достижения земледельческого хозяйства древнего Мероэ видны и сегодня в 

экономике Судана. Так, хафиры используются в современной суданской 

деревне для хранения дождевой воды, причем по древней технологии. 

Сооружаются новые хафиры, но используются и старые для водопоя скота. 

Сорго остается основной злаковой культурой и в современном Судане, из его 

муки и сегодня готовят хлеб – кисру, самый дешевый хлеб для жителей 

деревень. В этом проявилось историческое наследие и действенность 

достижений древней культуры. 
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 ٠٢٠٢تموز ١ االستالم في  تم

 تموز  ٠١تم التقييم في 
٠٢٠٢ 

 ٠٢٠٢ تموز ٠١تم القبول في 

 

 ملخصال

ر ِمن نمط حياته، لكن  منذ القديم واإلنسان يسعى ليعيش في أمان وسعادة، ومن أجل ذلك طوَّ

أنانيته دفعته إلى الدخول في حرب مع أخيه اإلنسان ومع الطبيعة، فاختلط حق الحياة بباطل 

الحرب، واستمرت الحياة أحيانا بالسلم والحب واألمن وأحيانا بالحرب والظلم والفساد، 

تذكر التاريخ الجميل نتذكر أيضا تاريخ المآسي واألمراض والكوارث، والسبب هو ومثلما ن

اإلنسان الذي ال يُحسن التصرف في خيرات األرض، وبفساده في األرض تحول األخضر 

 إلى أسود، والجميل إلى قبيح، حتى أصبح من حق األرض أن تطردنا من الوجود. 

زء منها، وإنما ينبغي أن نفكر في كيفية التعاون نخطئ عندما نريد حياة بال معاناة، وهي ج

لتخفيف المعاناة، والتفكير في مستقبل مشترك لإلنسانية جمعاء من غير استثناء. فكيف نعالج 
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المعاناة المشتركة المستجدة اليوم بسبب تفشي فيروس صغير هدد اإلنسانية بالفناء؟ وكيف 

ة جديدة؟ وكيف ننتقل من هذا الخوف نفكر بجدية ومعقولية في إنشاء نمط حياة مشترك

 المشترك إلى األمن المشترك؟ 

 خوف، مستقبل مشترك، تعاون، معاناة، عالم مشترك.: المفتاحية الكلمات

 

الدراسات  المعاصر وسؤال الخوف من المستقبل. اإلنسان. (8181). أ ،الفراك :تقباس لال

 .١١٠-١٠٧  ، ص ص١١العربية األوراسية، 

 

MAN, MODERNITY AND FEAR OF FUTURE 

A. Elfarrek 
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Abstract  

Since ancient times, man seeks to live in safety and happiness, and for this he 

has developed his lifestyle, but his selfishness resulted in wars with his brothers 

and with nature. The right to life was mixed with the falsehood of war. Life 

continued sometimes in peace, love and security and sometimes in wars, 

injustice and corruption. We also remember the tragedies, diseases and 

disasters of the humanity. The reason of this is man. 

We make mistakes when we want to live without suffering, which is part of life, 

but we should think about how to cooperate to alleviate suffering, especially 

nowadays. The present article deals with the issues related to common future for 

all humanity. Firstly, the paper considers the notion of fear and its types. 

Secondly, it shows how to deal with the common suffering that is emerging today 

due to the outbreak of a small virus that has threatened humanity with 

extinction. Furthermore, it covers the issues of creating a new-shared lifestyle. 

Finally, it discussed the issues related to transition from common fear to 

common secure future.  

Keywords: fear, shared future, cooperation, suffering, shared world 

 

For citation: Elfarrek, A. (2020). Man, modernity and fear of future. Eurasian 

Arabic Studies, 11, 121-148. (In Arabic)  
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СОВРЕМЕННОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО:  

ОПАСЕНИЯ И СТРАХИ ПЕРЕД БУДУЩИМ 
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Аннотация 

С древних времен человек стремится жить в безопасности и счастье, и 

для данной цели он создал свой образ жизни, но его эгоизм привел его к 

войне с собственным братом и природой. Жизнь протекала то в мире, 

любви и безопасности, то в войнах, несправедливости и коррупции. Мы 

также помним о трагедиях, болезнях и бедствиях человечества. Причиной 

всего происходящего является человек. 

Мы ошибаемся, когда хотим жить без страданий, которые являются 

частью нашей жизни, но мы должны думать о том, как сотрудничать, 

чтобы облегчить страдания, особенно в наши дни.  

В настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные с общим 

будущим всего человечества. Во-первых, в статье рассматривается 

понятие страха и его виды. Во-вторых, рассказываются способы 

преодоления общих страданий, которые возникают сегодня из-за вспышки 

небольшого вируса, угрожающего человечеству вымиранием. Кроме того, 

в статье обсуждаются пути создания нового совместного образа жизни. 

В заключение, затрагиваются вопросы, связанные с переходом от общего 

страха к общему безопасному будущему. 

Ключевые слова: cтрах, общее будущее, сотрудничество, страдания, 

общий мир 

 

Для цитирования: Эль-Фаррик А. Современное человечество: опасения и 

страхи перед будущим// Арабистика Евразии. 8181. № 11. С. 127-142. (на 

арабском языке) 

 

 مقدمةال

(، غطى على 11وباء فيروسي خطير )كوفيد  بدأ من الصين وانتشر في العالم كله،

م، فالتفت الجميع إلى الجميع مستغربا، وخاف الكل من الكل متوجسا، وكثر 8181أحداث
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المحللون والمنجمون والخراصون، من جميع األديان والثقافات، وكتب الكتاب عنه بجميع 

غات، كل يستدعي من خبرته، ويصيح في دربه، ويعزف على قيثاره، والجميع مذهول الل

أمام ما يقع مسرعا إلى خوره يستقسيه. وقليل من الناس من التفت إلى أنه ال يوجد في الحقيقة 

وفي الواقع ما به نمتنع عن التهديد بالطرد من على ظهر هذا الكويكب الذي سودنا اخضراره 

ولم نجد لنا أي تعاقد مع صاحب األرض يبيح لنا المكث فيها إلى حين، وال  بجشعنا. ُوجدنا

نملك قوة وال حيلة إلرغام القدر أو استعطافه على السماح لنا باستئناف الحياة كما نريد. نحن 

األضعف في هذا الوجود، يُفعل بنا في غيابنا وبال إرادتنا ما ال نملك أن ندفعه عن كياننا، 

التي لقننا المجتمع مجرد ِكذبة كبيرة نكتشف حقيقتها تحت التهديد واإلحساس وكأن الثقافة 

 بالذعر.

فهل تقود هذه المعاناة المشتركة المستجدة اإلنسان المعاصر إلى التفكير العاقل والجدي في 

إنشاء نمط حياة مشتركة جديدة؟ أو قل: هل سننتقل من هذه المعاناة المشتركة المحققة إلى 

الم جديد من العيش المشترك؟ أم سنرتد على أدبارنا ونكرر تسويفنا ونفوت استشراف ع

 الفرص؟ وهل تراها تكفي وحدها المعاناة لتوحيدنا وتهذيب جشع أطماعنا وانغالق هوياتنا؟

 أوال: الخوف المشترك بين التاريخ والواقع.

يشعر اإلنسان حيثما ُوجد بالمعاناة طبعا، لكن هل يألفها ويتعايش معها اختيارا؟ وهل يكفيه 

هذا الشعور باأللفة للتخلص من إكراهها وألمها؟ أم أنه يجتهد في الخالص منها وتجاوزها؟ 

وما تزال كذلك حتى تفنيه ويترك الوصية لخلفه؟ وهل العالم الذي نعيش فيه ممكن بال 

م إن المعاناة هي من صميم الحياة؟ أو بعبارة أخرى: هل ُكتبت على اإلنسان معاناة؟ أ

 المعاناة؟ وما التعليل الممكن لهذا الحكم الكتْبي؟ 

هل عالمنا كما نعيش فيه هو أفضل ما يمكن أم هناك إمكان وجود عالم آخر يكون هو أحسن 

وهو ال يعرف إال القشور كما  هل نعول على العقل، العوالم الممكنة كما كان يقول اليبنتز؟

يرى سيجموند فرويد، وهل نسمع ألحكامه و"العقل ليس بشارع" كما يرى الشاطبي 

 (؟1/83، 8118)الشاطبي، 

 والخوف والمعاناة في التاريخ -1

جزع الجميع في هذا العالم من وجود الوباء القاتل وانتشاره، بأغنيائه وفقرائه، حكامه 

من حيث ال أحد ضمن لنفسه األمن من الخوف، وكذلك وقع في  ومحكوميه، النخبة والعامة،

التاريخ، كما تؤكد كتب تاريخ األوبئة، فأبيدت قرى بكاملها، وسقطت امبراطوريات 

وانهارت حضارات، كما هي مهددة كل حضارة بما فيها حضارة العولمة الحالية. فمن أين 

ن اإلنسان أم من الطبيعة حوله؟ من يأتينا أصل المعاناة؟ هل من داخلنا أم من خارجنا؟ مِ 

هويتنا أم من وجودنا؟ وَمن المسؤول عن اإلتيان المكلِّف للعقل وللوجود؟ ومن جاء به لنا 

 وجيء بنا إليه؟
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 : خوف اإلنسان من الطبيعة1-1

سواء -يمكن القول إن تاريخ اإلنسان هو تاريخ معاناة الحياة على وجه األرض ومكابدتها 

والتاريخ شاهد على تعايش الناس اضطرارا مع  -لفرد أو اإلنسان النوعأكان اإلنسان ا

المصائب والحروب واألوبئة والجوائح، يدفعون األقدار المنزلة بالمستطاع من قوتهم 

 وحيلتهم. 

هزمت األوبئة الفتاكة قوتهم أحايين كثيرة وشتت جموعهم وقلصت نفوذهم وغيرت جغرافية 

ثقافتنا وفي جسومنا وفي تفكيرنا، حتى وكأن الوباء يمأل  وجودهم، وما تزال آثارها في

التاريخ على طوله، وتغلبوا أحيانا أخرى على كثير من األمراض التي كانت تفتك بجسومهم، 

وتُكثر من أحزانهم، فوجدوا لها دواء يعتق رقاب المرضى من الفناء ويؤجل الموت إلى أجله 

 "الطبيعي" المحتوم. 

لجميع بأنه ال يخلو الفضاء البشري برا وبحرا وجوا من وجود كائنات وإلى اليوم يشعر ا

تزاحمنا وتتقاسم معنا األرض والهواء والغذاء، وإن كانت متناهية في الصغر، منها ما يدركه 

البشر ومنها ما ال يدركه، تحيا حياتها الطبيعية فينا ومن حولنا، وال هي تستأذننا وال تأخذ 

لتي نسعى إليها في اعتبارها، قادرة على الفتك بحياة البشر في أيام مسألة الحياة الطيبة ا

 معدودات، من حيث يُعلن الكائن العاقل عجزه وخوره واستسالمه. 

سواء أدَّعينا حب الطبيعة ورعاية البيئة لنعيش بعقل عاطفي تجاهها، أو اعتدينا عليها وتبرنا 

نبقى مجرد جزء منها ولسنا أسيادا عليها، خيراتها، بعقل تحكمي جبار، فإننا ال نتجاوز أن 

نتآكل كما تتآكل جميع الكائنات في الوجود، وتُكرهنا سنن الحياة على االمتثال لقوانينها بال 

 هوادة، فنخضع ونألف ونعاني ونموت. بينما تستمر هي جبارة تفني غيرنا. 

أما أن ننتقل إلى علم وما نجزم بمعرفته ونستطيع الحديث عنه هو وصف حالتنا كما نعيشها، 

التفسير ألحوالنا النفسية واالجتماعية والثقافية فنبحث في العلل والمبادئ األولى والغايات، 

فسنخرج من العلم بمعناه الوضعي العلماني الذي يلقن المعرفة مقطوعة عن مبادئ الوجود، 

 ونكسر األسوار التي ضربتها الثقافة السائلة على العقول. 

يقة هو معاناة متواصلة، نألفها ونحيا بها، وبتشوقنا إلى رغبات مرتبطة بها ما نعيشه حق

نستحسنها ال لذاتها وإنما لتلك الرغبات، وأحيانا نحتار فقط بين أنواع المعاناة، فنمارس الحياة 

ونسهم في استمرارها واستمرارنا معها كرها عنا. فنخاف ونقول: "من خاف نجا"، لنساكن 

ينا، أي نستحسن الخوف من أجل النجاة. ونخشى المرض ونخفف ألمه الخوف أو يسكن ف

بــ"إن عظم الجزاء مع عظم البالء وإن هللا إذا أحب قوما ابتالهم فمن رضي فله الرضا ومن 

سخط فله السخط ". ونكره الفقر، ونخفف قسوته بـ"إن الفقراء يدخلون الجنة قبل األغنياء"، 

اجة إليه بكونه "همُّ الدنيا"، فنطلبه بجد وكد ونتنافس في ونحتاج المال ونسكن من حدة الح
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لمه رغم همه. ونرفض الظلم ونتحمله، بل ونصبر عليه ألن "الصبر مفتاح الفَرج"، ونخشى 

 الموت، ولكن "الموت حق". نكره الحرب وتعجبنا حضارة القتلة فنقلدهم في لغتهم وثقافتهم.

تاريخ الجماعات البشرية فتنسف كيانها الجماعي تأتي الجوائح الطبيعية في لحظات من 

وتسرق جهدها في إنشاء مجتمعاتها، وتخطف فلذات أكبادها من حضن آبائهم، وتيتم آخرين 

بموت والديهم، وتقلب طمأنينتها حزنا تنقله أهازيج الثقافة والفنون عبر الزمن. وهكذا 

نا، الخوف من المستقبل الذي يتوارث الناس الخوف من المصير، بل من الغريب الذي يهدد

قد يكون فجائيا، فنريد أن نطمئن، دون جدوى، أي ما يسميه جاك دريدا بـ"الصدمة 

 التواقتية"، عندما نخاف من وقت يأتي في المستقبل وال نضمن سالمتنا فيه.

 : خوف اإلنسان من اإلنسان1-0

شه، يحتاجه في قوام في التاريخ أيضا يعاني اإلنسان من أخيه اإلنسان، ويخاف من بط

اجتماعه لكنه غالبا ما يتجنب أذاه ويتحاشى استفزازه في نفسه، يخشاه ويتقيه ألنه يحب 

التسيُّد والتسلُّط، وقد يطغى فينتقم ويقتل. وفي جميع الحضارات نجد القيم المحيية والقيم 

تل أخرى. وإذا القاتلة تتناوبان على استعمال العقل في تجميل السلم أحيانا وفي تقديس الق

اعتُرض علينا من جهة وصف القيم بالقاتلة بدعوى أن القيم ال تقتل، فسيكون ردنا هو أن 

الهويات القاتلة تصنعها القيم القاتلة التي تنشئ الحضارات اآلكلة للحوم البشر والمتوضئة من 

 دماء الضعفاء.

سان، وخاصة الحرب غير في الحرب معاناة مشتركة، وخالصة لمعاناة اإلنسان من أخيه اإلن

العادلة والحرب التدميرية وحروب اإلبادة التي تحدث عنها كانط في كتابه "من أجل سالم 

دائم"، وأفظع منها قتل األبرياء غدرا، وانتهاك الحرمات جهرا، وسرقة الممتلكات قهرا. وما 

فعله الجيش  جراءة االحتالل األوروبي على كثير من الدول في العالم منا ببعيد، وال ما

السوفياتي بالجمهوريات الصغيرة بالحدث الذي ينساه التاريخ، وما احتالل أمريكا للعراق 

وتدمير بنيانه وإذالل إنسانه بالشيء اليسير... فضال عما تتعرض له األقليات من تطهير 

عرقي وديني كما وقع في البوسنة والهرسك، وفي بورما، باإلضافة إلى الحروب الداخلية، 

 القتل االنتقامي وإخماد المعارضات، وتدبير االنقالبات...و

ولذلك كانت المعاناة موضوعا للتدبر في الدين وللتأمل الفلسفة، تحدثت عنها األديان 

والفلسفات والعلوم )الطب النفسي، علم األحياء، علم األعصاب...( وكلها تدعو أحيانا إلى 

ا ال تُتجنب دائما، وإنما يتم تحويلها بالثقافة إلى تفادي المعاناة وأحيانا إلى تحملها، ألنه

مرغوب فيه، إلى موضوع لرغبة، فيريدها الفرد وتجازي عليها الجماعة البشرية، لما 

يتحصل منها. ويضرب المثل بمن تحمل المعاناة أكثر، بمن قدم نفسه فداء لعقيدته، لمن 

 ضحى بنفسه من أجل خالص غيره.
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تواصلة عبر األجيال، ولكثرتها أمست ترى وكأنها هي الحياة، المعاناة مستمرة معنا وم

فأخبار وأحداث الموت والمرض والقتل واأللم والظلم والخوف والذعر والهلع والترهيب ال 

تتوقف، واآلثام والشرور منتشرة في كل مكان، والخوف قدر الكائن الذي ال يستطيع دفعه 

آرثر شوبنهاور ليحدثنا على أن األلم ولو تفلسف على شرط سقراط. فهل سنضطر إلى 

جوهر الحياة؟ أال يمكن القول بأن الفن والفلسفة هي تعبيرات عن المعاناة ومحاوالت عالج 

لها؟ ألم ير فريدريك نيتشه أن معرفة حقيقة الحياة تكمن في تجربة المعاناة والمرض والكآبة 

ر عن المعاناة ومحاولة لتجاوز وانكسار الهزيمة؟ أليست الماركسية في حد ذاتها هي تعبي

 اإلذالل المترتب على تربب اإلنسان وتسيده؟

 الخوف والمعاناة الطارئة -0

حلقات التاريخ مفتوحة وتتخللها مفاجآت ومنعرجات وأزمات، ومستجدات. والعالم اليوم في 

أجبر معاناة مشتركة بسبب فيروس مستجد تعامل بالعدل مع اإلنسانية، فهو ال يحابي أحدا لما 

اإلنسان على االعتراف بضعفه وعوزه وفقره وحاجته، رغم ما ادعى لنفسه من ملكية وتملك 

واقتدار. بل هدده في وجوده بوجوده، وأنزل معدالت اقتصاده إلى الحضيض، وذكر العالم 

م، وأغلق ماليين المصانع والمعامل والمطاعم والمدارس والمالعب، وبسرعة 1181بأزمة 

ؤسسات مهددة باإلفالس، وبارت األسواق، وال حياة لإلنسان بال سوق، أصبحت آالف الم

 وقد اكتسح السوَق اليوم كائٌن مارد له من السالح ما ال طاقة لإلنسان به.

 هذه المعاناة المشتركة الطارئة لها وجهان، وجه عادل ووجه ناعم.

 : معاناة عادلة أو خوف عادل1-0

نسان يوما، غير أنها اليوم وزعت بالتساوي بين الجميع، رغم أن المعاناة لم تغادر حياة اإل

لعل العقل البشري يستيقظ ليعرف بأن الرسالة موجهة إلى اإلنسان وليس إلى غيره، تسائل 

نمط تفكيره وأسلوب حياته، وتوقظه ليعرف وليهتدي. ليفهم كل فرد فرد بال وصاية، ويعلم 

 واضح الذي انتهى إليه تفكيره بال اعوجاج.اليقين الذي ال يخالطه شك، ويلزم الطريق ال

فجأة اختل نظام التواصل والتبادل والعمل، وفقدت العالقات الحميمية عفويتها وفوضويتها، 

(، في رواية الطاعون: "إن البلية ليست في مقدور Albert Camusيقول ألبير كامو )

ة، إنها حلم مزعج سيمر، اإلنسان، ومن أجل ذلك يقول المرء لنفسه: إن البلية غير حقيقي

، 1121ولكنه ال يمر دائما، ومن حلم مزعج إلى حلم مزعج يمر الناس أنفسهم" )كامو، 

(، واستقبل العالم ما لم يكن متوقعا، إذ ليس المتوقع فقط هو ما يحدث، بل ما ال 81ص

 يُتصور حدوثه أيضا، وها هي جوائح الطبيعة من جديد توحي بالندرة في حوائج اإلنسان

 التي ظن في زمننا المعاصر أنه قادر عليها.

وبينما يواصل الناس حياتهم المعتادة، نزل البالء العادل فأنساهم ربيع السنة وحولها إلى 

خريف نظيف ومخيف، بالٌء في وباء يهدد حياة اإلنسان بالمرض وبالموت، وكأن الزمان 
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فة بالمستقبليات، ولم تتوقعه كبرى تقارب انتهاؤه، ولم يكن موضوَع حلِم أحد من علماء المعر

مراكز االستشراف في جميع الجامعات، إنه مجرد فيروس صغير ال تراه العين وال تسمعه 

األذن، وال يحصل على ترخيص لكي يفسد على اآلمنين أمنهم، ويفقدهم استئناف حياتهم على 

ة، وتوجه الجميع الوجه الذي اعتادوه وألفوا العيش عليه. توقفت الحروب ومصانع األسلح

إلى "حفظ الصحة التي هي بال ريب الخير األول، وأساس جميع الخيرات األخرى في هذه 

 ( كما يقول ديكارت.110، ص 1111الحياة" )ديكارت، 

تسلط اإلنسان على األرض يستغل طيباتها بال ميزان، ويخرق ميثاقها بال حياء، ويفسد 

منافع الموجودات""
1
 عقل، وطغى المستكبرون على المستضعفين، ،( بال1128)ابن رشد،  

وشّحت األمطار وارتفعت حرارة األرض وانتشرت األمراض الناتجة عن الغازات الدفينة، 

ودُمرت دول ومجتمعات )العراق، سوريا، اليمن، ليبيا...( بالحروب الظالمة التي تكاد تغطي 

ن نفسه، وإن بتوليد وسائل ُحق لكويكب األرض أن يدافع عحتى أغلب بقاع أرض المسلمين، 

 ليوقف بها جشع اإلنسان الالمحدود واستغالله الالمشروع. مستحدثة

معاناة طارئة لم تكن بالحسبان، أعادت لإلنسان استغرابه من وجوده الطبيعي والثقافي على 

حد سواء، بل أحس بأنه فقد المعنى أو كاد، بتعبير آالن تورين
 

(، ألن اإلنسان 8181)تورين، 

المعاصر طغى بمنجزاته لما ادعى السيطرة على الطبيعة والسيادة على الكون، وإعالن 

التحكم في الظواهر، وإرغامها على االستجابة لحاجاته الالمتناهية، لكن شعار التملك 

والسيطرة أفسد نظرة الناس إلى الكون في الحضارة المعاصرة، وبالعادة والتبجح ظنوا أنهم 

ياة الطبيعية واقتدروا على مواجهة جوائح الدهر مهما بدت مخيفة، مثل تجاوزوا مخاطر الح

 قدرتهم على إخضاع العالم لتسيُّدهم االقتصادي والسياسي والعسكري والثقافي.

ها هو وفي امتحان بسيط وجد نفسه عاريا ومسكينا أمام هول كائن صغير )فيروس كوفيد  

ذا اإلنسان، ودون غيره من الكائنات، يا المستجد( يستهدف حياة اإلنسان حيث كان ه 11

إن "للعجب! وكأنه يعرفه ويقصد في مشيه إلى إجباره على التولي والتخفي، وكأنه ينصحه: 

، ص 8112الفاني ينبغي أن تكون له إحساسات الفانين ال إحساسات الخالدين" )أرسطو، 

101.) 

 : معاناة ناعمة أو الخوف اللطيف0-0 

وهي معاناة مشتركة في األبعاد الثالثة، في الزمان والمكان واإلنسان،  إن المعاناة الجديدة

جعلتنا نعيش جميعا تحت طائلة تهديد جديد وحقيقي، ال يمنع من وجود تهديدات قد تكون 

أخطر منه وأفتك بحياة الكائنات، مما يجعل هذه المعاناة خفيفة وناعمة، تضاف إلى سلسلة 

فالوالدة معاناة، والتربية معاناة والعمل معاناة، وكل اإلنسان؛ المعاناة التي ال تفارق حياة 

مشقة وشكوى وألم هو معاناة. فنتحدث عن معاناة الطفولة، معاناة المرأة، معاناة الفقير، 
                                                           

1
(. الكشف عن مناهج األدلة في عقائد الملة )مقدمة تحليلية وشرح: دمحم عابد الجابري(. بيروت: دار 1128ابن رشد، أبو الوليد دمحم بن أحمد. ) 

 .61 ص .الجديدةاآلفاق 
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معاناة السجين، والدنيا سجن، أي معاناة. وكل األزمات التي تمر عل األفراد أوالجماعات هي 

اني، مع استحضار أنواع ومستويات المعاناة، بدءا من حاجة معاناة... وكأنه جيء بنا لنع

 اإلنسان بوصفها معاناة... إلى اإلحساس بانصرام العمر وضعف الصحة وهي معاناة.

عمت الجائحة العالم، فأحدثت ضجيجا في كل أركان المعمور، كائن صغير يستولي على 

ه من داخل سجون الحجر في المشهد كله، رسمه أطفال العالم في دفاتر مدارسهم، ولونو

بيوتهم، وشاركوا برسومهم في مسابقات مدارسهم، وهو الذي رسم نمط حياة مرعبة ومخيفة 

لهم ولذويهم في ظرف وجيز، ال يعترف باالختالف وال بالوحدة، فأوقف المشاريع وأفرغ 

ناس الشوارع، وأغلق المحطات وأقفل المطارات، وأبطل الُجمع ومنع التجمعات، وأدخل ال

إلى عقر بيوتهم كرها، وغيَّر نمط الحياة مشرقا ومغربا. وأضحى شبحه يكتسح النفوس على 

اختالف أديانها وهوياتها وثقافاتها بال هوادة. وتنادى الجميع إلى حفظ الصحة، كما كان 

قرنا: "خيُر األشياء فيما أحسب أو على األقل فيما  83القدماء يقولون، وقد قال أرسطو قبل 

(. وكل شيء من أجل 101، ص 8112أن يكون المرء صحيح البدن" )أرسطو، أرى 

 الصحة. ومن أجل الصحة يعاني اإلنسان.

ورغم أن ماليين الناس في العالم هددتهم البطالة، وانهارت اقتصادات البيوت قبل انهيار 

اقتصادات الدول، وأسرعت الدول الضعيفة إلى االقتطاع من أجور موظفيها الهزيلة أصال، 

وفكرت أغلب دول العالم في سن تشريعات التقشف التقليدية، بما يختلف تماما عن نمط الحياة 

، إال أن المعاناة كانت ناعمة ألن أغلب 81الناس خالل النصف الثاني من القرن  التي ألفها

الناس لزموا بيوتهم، وفي دفء أسرهم بقوا آمنين، وألن المواجهة للوباء فرضت المكث في 

البيت ال اإلجبار على الخروج منه، وألن مدة الحجر لم تتجاوز أسابيع قليلة، ولو طالت 

شونة جارحة بل مميتة، وهي ناعمة أيضا بفضل التضامن االجتماعي لتحولت نعومتها إلى خ

"ال يتعرف واإلحسان التطوعي بين العوائل والجيران واألصدقاء وعموم المواطنين، حيث 

الفرد إلى الخير وقواعده وطرقه وعالماته إال من خالل العمل االجتماعي"
1
نت الدول لمواطنيها الحد األدنى من السلع،  الضرورية لإلعاشة، وبذلت المؤسسات  كما أمَّ

الصحية جهودا جبارة لحفظ األمن الصحي وعالج المرضى ووقاية الباقين، ناهيك عن 

انخراط الناس طوعا في تنفيذ نظام المواجهة الذكية للفيروس الغادر. ثم هي ناعمة أيضا 

ب اآلخرين" االبتهاج بمصائألنها كانت عامة، ولو أصابت قوما دون قوم ألصاب البعض "

والشماتة فيهم وفي أصولهم وثقافتهم وسيادتهم حتى. وأخيرا ال ننسى أن اإليكولوجيين 

استبشروا خيرا بشّرِ كورونا لـِماجاء به من خير ال يُقدر بثمن للبيئة والطبيعة ومستقبل 

 الكائنات الحية.

                                                           
1
 .118ص  .صادر دار: بيروت. عالمي أخالقي مشروع(. 1112. )كينغ هانس، 
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عد االقتناع بالعافية ثمنا المعاناة الناعمة هي معاناة يطيقها اإلنسان ويتحمل تبعاتها مؤقتا، وب

تسعفه وتساعده كل القيم  لتلك المعاناة، فيرجع إلى ما هو مقدور عليه، ومحذور من خالفه،

األخالقية األسرية على جبر المعاناة بالتحمل والصبر والتلطف والرفق والمواساة، ومع 

لتي نضطر إليها مرور الزمن تستحيل هذه المعاناة جزءا ال يتجزأ من الحياة االجتماعية ا

لنعيش
2

، بل تعالج المعاناة بالمكافأة على تحملها، فيحصل أن يكون المعاني أكثر هو الذي 

 يُكافأ أكثر، وتستحيل المعاناة نوعا من التضحية واالعتزاز بالنفس.

 ثانيا: التفكير اإلنساني المشترك في عالم مشترك. 

ها اإلنسان اليوم، وكان منها ما هو مألوف إذا كان هذا شق من النظر في المعاناة التي يعيش

ومقيم، ومنها ما هو تاريخي وقائم، ومنها ما هو طارئ ومباغت، يمكن االنصراف اآلن إلى 

شق آخر يتعلق بهذه المعاناة، وهو كيف يمكن االنتقال من التفكير في هذه المعاناة المشتركة 

 إلى التأسيس لتفكير مشترك في المستقبل الـمنتظر؟

 تفكير في وحدة اإلنسانيةال -1

أورثت المعاناة لإلنسانية تجربة جديدة مشتركة، وتذكيرا عمليا باألصل المشترك الذي يشمل 

الوجود النوعي قبل أن يشمل المنافع والمواجع، ونداء تاريخيا للتعاون من أجل عالم ممكن 

ينصرف الذهن  أفضل مما نحن عليه. فبعد عودة الذاكرة المشتركة إلى تاريخ المعاناة،

 مباشرة إلى التفكير في الخالص واإلنقاذ المشترك.

والنشاط اليومي الرتيب لإلنسان غالبا ما يحجبه عن التفكير بعمق في الوجود وفي المصير 

وفي المعنى، فيصاب بالغفلة القاتلة لالنتباه، والنسيان الماحي للسؤال، إال أن يُتدارك بهبة 

فتنتشله من قعر اليومي وتحضره من قفاه لتقيمه وجها لوجه  نسيم تهب بسبٍب أو بغير سبب

أمام مسؤوليته عما هو كائن. وحدوث مثل هذه الفواجع قد يكون مناسبة إلرجاع البصر 

والبصيرة كرتين، نظر في العالم ونظر في الذات. لعلنا نلوم أنفسنا على ال عقالنيتنا بتعبير 

 (.811، ص 1113دمحم عزيز الحبابي. )الحبابي، 

خفنا جميعا، ولم يعد أحدنا متفوقا على أحد، وشعرنا بوحدتنا األصلية وكأننا نفس 

"ما كانت النفس الواحدة إال ألن اإلنسانية واحدة، والطريق واحدة، والغاية واحدة، واحدة، و

والنهاية المصيرية واحدة، انطالقا من واحدية األصل األول، والسبب األول، الموصوف 

" والوحدة والواحدية واألحديةبالتوحيد 
3
وفي ذلك ربح كبير إلنسانيتنا المتبجحة بقومياتها ، 

وأقاليمها، كما لم يعد الواحد منا ينظر ألجنبي عن بلده بأنه من بلد الوباء، إذ احتضنت 

األرض الوباء في جميع أقطارها، وشعر الجميع بنفس التهديد، ونفس الحاجة إلى العالج، 

رتقب. فال عنصرية في الطبيعة األصلية، ولذلك ال قيمة وال فضل للدعاية ونفس المصير الم

اإليديولوجية واإلعالمية التي تفاضل بين الناس بألوانهم وأجناسهم ومعتقداتهم وأسمائهم 
                                                           

2
 68./1م(. المقدمة )تح. عبد السالم الشدادي(. الدار البيضاء: بيت الفنون والعلوم واآلداب. ص 8110) انظر: ابن خلدون، عبد الرحمن. 

  
3

  .1/88(. المغرب: دار النشر المغربية، ص 1المهدي بن عبود )ط(. عودة حي بن يقظان 1111بن عبود، المهدي. )
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وأمكن ازديادهم، و" كلُّكم بنو آدَم وآدُم من تراٍب لينتهينَّ قوٌم يفَخروَن بآبائِهم أو ليكونُنَّ 

هللاِ من الِجعالِن"أهوَن على 
 

{ (، رغم }اْختِاَلُف أَْلِسنَتُِكْم َوأَْلَواِنُكمْ 13121)الهيثمي، 

، وعالقتنا باألرض كعالقة األبناء باألم، لكل واحد حقه في أمه، وهي في (88)الروم:

ِ َوأَِحبَّاُؤهُ{ )ال  (.12مائدة:مجموعها ألبنائها جميعا من غير استثناء، ولم يعد قوم هم }أَْبنَاُء َّللاَّ

الناس مشتركون في وحدة الوجود، ووحدة البيت/األرض، ووحدة المصير، ووحدة الكليات 

اإلنسانية الدينية والثقافية الكبرى، ووحدة الوصايا الخالدة، ووحدة المصالح الجامعة. بل "

خة نفس واحدة في ذاتها متعددة في أعيانها، فجميع الناس إخوة من النفخة إلى النفخة، من نف

 الخلق األول في الصدور إلى نفخة الصُّور واالنتقال إلى البعث والنشور.

ع هللا تعالى   وواحدة ٌفي إرث النبوة بوصفهم أبناء النبي آدم عليه السالم وأحفاده، وقد وزَّ

عليهم التكريم األول بالعدل فجعلهم بشرا في أحسن تقويم، وهو العدل "الذي ال يمكن أن 

ه" بتعبير أرسطو"يوجد عدل أكمل من
4

، في الحديث "إن أنسابكم هذه ليست بسباٍب على 

أحد، وإنما أنتم ولد آدم، طفَّ الصاع لم تملؤوه"
 

، يقول دمحم عزيز (11313)ابن حنبل، 

الحبابي: "ليست هناك سوى طبيعة إنسانية واحدة، أما االختالفات فمنشؤها أوضاع الحياة 

 (.121، ص 1113حبابي، التي تتغير من مجتمع إلى آخر". )ال

المعاناة المشتركة تذكر عقالء اإلنسانية وقادتها في العلم والسلطة والدين والمال بالحاجة إلى 

تقويم نظام قيمي سائد في العالم منذ القرن السابع عشر، وبضرورة التفكير في المستقبل 

ال محالة، ألن المشترك المشترك وتوفير الجهد في تمديد عمر الرأسمالية العاتية التي ستهوي 

يضمن ضرورات الحياة للجميع بينما رسخ النظام الرأسمالي الميز العنصري والتفوق 

المطغي، والحياة مقدمة في الضرورة عن التفوق، ومن داخل المشترك ينشأ ما ال يحصى من 

 أشكال االختالف الثقافي الذي يغني قوام المشترك وال يهدم أركانه.

 بل العالمالتفكير في مستق 

من شأن االطمئنان إلى وحدة اإلنسانية أن يقود العقالء إلى تقصيد التفكير في مستقبل العالم 

بعد هذه الجائحة، رغم تباين اآلراء، وتفاوت التصورات، ومراجعة التصورات التقليدية 

ت هذه المتحيزة. مستقبل ال تكفي فيه العودة إلى الهوية القومية واالنغالق عليها، وقد تجسد

الفكرة في بعض التصرفات الالأخالقية التي أقدمت عليها بعض الدول، مثل سرقة بعض 

المعدات الطبية التي كانت متوجهة عبر ترابها أو مجالها البحري إلى دولة أخرى... أو حرق 

علَم جهة محددة، أو تغيير قوانين بشأن عالقات دولية، أو انسحاب من تكتل دولي أو إقليمي 

. وإن كان للوعي القومي بحدث الجائحة وجهه اإليجابي بتوجهه إلى مراجعة القدرات معين..

 الذاتية للدول على تحقيق االكتفاء الذاتي، والغذائي منه خصوصا.

                                                           
 .183، ص 6ترذيل ثقافة العنف والتشدد وأثره في البناء الحضاري. مجلة ذخائر،  .(8111الفراك، أحمد. )4  
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آن األوان أن تتقلص الدعوات العنصرية في العالم، وتقل الحروب، وتسقط الديكتاتوريات، 

استشرفه، وجاء المذكر ليستعجله، مستقبال تتحقق وينجز اإلنسان المعاصر المستقبل الذي 

فيه الثقة بين أطراف اإلنسانية أكثر مما سبق، وينتهي اختبار الثقة إلى إعداد ميثاق إنساني 

جديد، تشارك في صياغته جميع الدول، يكون هو "ميثاق المخالقة الكوكبية"، أو ميثاق 

يها كل أشكال المواطنات الـُمضيَّقة بهوياتها "المواطنة الـُموسعة" التي  تشترك فيها وتنمي إل

المحلية وتاريخها القومي، وتقاليدها المتوارثة، وارتباطاتها الثقافية، وذكريات الماضي 

إنصاف كل الناس ومعاملتهم بالحسنى مهما كان دينهم، ومهما كان وآثاره، ومن المخالقة "

، ص 1116)ياسين،  ما كانت عقيدتهم".قومهم. فالبّر بكل الناس والِقْسط إلى كل الناس مه

180.) 

 Bertramكما سماها بيرترام طوماس ) "المخالقة الكوكبية ليست مجرد "قبيلة فائقة

Thomas ،)(Bertram, 1937, p 372)  وإنما هي كما يقول طه عبد الرحمن: "المخالقة

عالمية، كما يكون ال تتقيد بوطن معين، وال بدولة محددة؛ فقد يكون وطنها العالم بإدارة 

وطنها قرية بإدارة محلية"
5
 . 

ج ميثاق المخالقة جميع المواثيق الحقوقية واالقتصادية والثقافية والمدنية، ويعالج  ويتّوِ

نقائصها، ويعيد ترتيب األولويات في منظومة العالقات الدولية، وتهذيب قوانين السوق 

الكريم. والهدف العام هو السعي الجماعي االقتصادية بما يخدم تكريم اإلنسان وضمان عيشه 

والقاصد إلى توفير حد من الرخاء تستند إليه اإلنسانية في إنشاء عمران جديد، ونظام دولي 

جديد، قوامه األخوة اإلنسانية المشتركة، بوحدة أصلها وأرضها ومصلحتها، وبتعدد روافدها 

تجانس عبر تذويب ثقافات الثقافية، وليست وحدة استكبارية عنصرية تفرض تحقيق ال

 اآلخرين ومسخ هوياتهم.

والحامي  العابر للتحيزات القبلية والعرقية،المخالقة الحقة هي التي تتأسس على قيمة العدل 

لحريات الناس بالتساوي الذي يضمن التكافؤ والتميز باإلنجاز، والموقف للحروب بالحزم، 

 لب.الرافض للوصاية من القوي وال "الفيتو" من الغا

آنذاك يتحقق األمن في العالم والرخاء في الدول، والسماحة بين الجميع، و"المحافظة على  

الحياة والعقل واألخالق والملكية لتأمين النظام واألمن االجتماعيين الضروريين")ياسين، 

(، وال يضام الناس إن اختلفوا في معتقداهم، أو في ثقافاتهم، وتلك سبيل 118، 8111

 خالصهم.إسعادهم و

ما تصبو إليه األجيال الحالية هو ضمان النجاة من الكوارث التي قد تهدد الحياة مستقبال، 

والعيش بطمأنينة في عالم من اإلخاء المشترك، عالم تتقلص فيه الشرور التي تهدد الجميع، 

ة ويحيا اإلنسان فيه معززا ُمكرما، منسجما مع فطرته ومشاعره، متخلصا من األحكام المسبق

                                                           
5
 .31اإلبداع، ص (. بيروت: المؤسسة العربية للفكر و8(. من اإلنسان األبتر إلى اإلنسان الكوثر )ط8116طه، عبد الرحمن. )  
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التي صنعتها هويات قاتلة وإديولوجيات غادرة جمدت الوعي وغطت الفطرة وأسكرت 

 العقل.

ويتبدى في األفق أن جهد الدول واألفراد على حد سواء سينصرف إلى مواجهة الجوائح 

المستجدة والمتوقعة قصد حفظ الصحة، وإعداد ما يتعلق بذلك من وسائل وآليات وأجهزة 

بارها )الصحة( من الخير المشترك الذي يتهدده الفوات، مما وقوانين وسياسات، باعت

يستدعي إعادة النظر في سياسة تدبير الشأن الصحي، وإيالئه األولوية على حساب مجاالت 

 أخرى أكثر كلفة وأقل نفعا. 

ومن شأن قرارات جذرية وحازمة على مستوى األفراد وعلى مستوى الدول، أن تقلص الشر 

يد ترتيب أولويات الناس والشعوب والدول واألمم، ولعلها ستعيد تشكيل في العالم، وأن تع

العقل قبل إعادة تشكيل العالقات بين األمم، موازاة مع تصحيح تلك الدعاوى العلموية 

المضللة التي ألهت اإلنسان وأَنسته كينونته الحقيقية بوصفه مؤتمنا على وجوده ووجود غيره 

  من المخلوقات التي ُسخرت له.

 جيرمي بنثاموهو ملزم بمراجعة الفلسفات النفعانية التي دافع عنها الفيلسوف اإلنجليزي 

 .النفعيةمؤسس مذهب 

 خاتمة

ته  إن هذه الجائحة التي أصابت اإلنسان أرغمته على الرجوع إلى الوراء، وشككته في قوَّ

وامتالك قُوته، وزعزعت ادعائه التملك والتسيد، فعبَّر بلغات العالم عن عجزه ومغلوبيته، 

الذي يالحقه من كل جانب،  الذعرلعلها تخلصه من الخوف وواستنجد بقوة أعلى منه، 

وتبشره بالطمأنينة التي افتقدها، فصار ينتظر ألطافا إلهية تنتشله مما هو فيه. كما أننا حيال 

هذه المعاناة نعيش درسا من دروس هذا الزمن؛ إذ يوفر لنا معرفة أشياء كنا نسمع بها فقط، 

ة واحدة من التصديق، فاهلل يرسل ما به يزداد المؤمنون فليس كل ما نؤمن به نؤمن به بدرج

 !إيمانا

حريصا على الحياة، لكنه سيذكر الموت معها أكثر، إذ  -ما بقي-في المستقبل سيبقى اإلنسان 

ال يزال القدر يذكره بأسبابه، وينبهه لنسيانه، وها هو الوباء يفرض قاموسه مع حضوره في 

شروط وجوده في جسم اإلنسان، بل ُوجد من أجل تعمير  شكل كائن مميت، ُوجد ولم يقترح

األرض التي كاد أن يتالشى جمالها بعتو الكائن العاقل واستفساده فيها، غير أن اإلنسان قد 

اكتشف بما ال يدع مجاال للريب أنه ليس سيدا على الكون، بل ليس سيدا حتى على نفسه! 

اج إلى حماية ورعاية، ال يضمن لنفسه مهدد بالموت في أية لحظة، وقد يأتي بغتة! يحت

 وجودا وال إمدادا. 

م نظامه األخالقي مع نظامه الصحي ويُحسن نمط  غير أنه وُرب ضارة نافعة، فقد أيقظه ليَُقّوِ

 تفكيره مع نمط عيشه.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%8A_%D8%A8%D9%86%D8%AB%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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ولعله الدافع األكبر إلقالع تنموي في بعض الدول التي ستُولي التنمية المحلية أهميتها  

بإنشاء نمط عمراني دولي جديد، تشارك في تشييده الشعوب واألمم على قدم  القصوى، وأذان

المساواة في نشدان العيش المشترك الكريم، وتطفو على السطح كيانات بقيت مهمشة فيما 

سبق، ومن شأن التوازنات الجديدة أن تقلل من مخاطر النزعات العرقية والطائفية 

األكثر فتكا باإلنسان وهي األنظمة الشمولية واالستعمارية، وتقلص نفوذ الفيروسات 

االستحواذية التي تشعل الحروب وتمتص دماء الشعوب. كل ذلك تهييء كوني كلي لألجواء 

التي نراها ستُصلح أعطاب عقل اإلنسان وتُعده نفسيا الستقبل العالم الجديد الممكن، إن توفقنا 

 جميعا في إنجاز مخالقة كوكبية تبنى لتسع الجميع.
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образовательного комплекса «Адымнар», уникального для российских реалий проекта, 

курируемого Государственным Советником Республики Татарстан М.Ш. Шаймиевым. 

Внедрение арабского языка в качестве второго иностранного в полилингвальной школе, где 

обучение дисциплин ведется на трех языках: русском, татарском и английском, является 

одним из важнейших достижений для развития арабистики и востоковедения в целом в 

Республике Татарстан и в других регионах Российской Федерации. 

В этой связи важно отметить, что изучение арабского языка в мире приобретает все большую 

актуальность и имеет чрезвычайно важное значение для Республики Татарстан. Арабский 

язык как составная часть культурного наследия татарского народа позволит учащимся 

глубже понять лексическую основу татарского языка, возродить интерес к литературе и 

письменным источникам, сохранившимся в арабоязычной графике. В результате, 

полноценное владение несколькими иностранными языками делает молодежь 

конкурентоспособной в современном обществе. 

Данный учебно-методический комплекс ставит своей целью – дать обязательный минимум 

знаний по фонетике, графике и базовой лексике арабского языка. Задачи данного курса 

состоят в том, чтобы учащиеся научились слышать арабскую речь, правильно произносить 

арабские звуки, писать и читать арабские буквы и овладеть базовой лексикой.  

Содержание и методы обучения арабскому языку содействуют приобретению прочных 

знаний и навыков по практическому владению им.  

Обучение арабскому языку осуществляется посредством последовательного формирования 

речевых навыков: аудирования, говорения, письма и чтения. 

Первый раздел «Аудирование и говорение» включает следующие лексические темы: 

«Знакомство», «Классная комната», «Семья» и «Фрукты и овощи». 

Второй раздел «Письмо и чтение» знакомит учащихся с буквами арабского алфавита, 

сгруппированными по схожести графики, и содержит следующие лексические темы: 

«Животные и птицы», «Мой дом», «На улице», «В кафе», «Одежда», «Транспорт» и 

«Путешествие».   

В результате преподавания по данной программе учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями и умениями: 

1. Знать арабский алфавит, звуки по способу их образования, начертания и 

произношения в зависимости от позиции в слове; отличительные особенности парных звуков 

арабского языка. 

2. Знать арабские вспомогательные значки, фонетические явления арабского языка и 

структуру арабских слов. 

3. Уметь писать арабские буквы и базовую лексику. 

4. Уметь читать арабские буквы и базовую лексику. 



 

 

Учебно-методический комплекс включает в себя учебное пособие, рабочую тетрадь, 

методическое пособие для учителей, аудио-приложение и интерактивные игры. УМК 

выпущен издательством «Магариф-Вакыт». Общий тираж составляет 2000 экземпляров. 

Согласно Государственной программе Республики Татарстан планируется разработка и 

выпуск серии УМК по арабскому языку для 6-11 классов с последующим включением в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования Российской Федерации. 

Надеемся, что разработка этой серии УМК «Арабский язык» послужит прочной основой для 

создания комплексной многоступенчатой системы обучения арабскому языку от начальной 

школы до послевузовского образования в Российской Федерации, что будет способствовать 

упрочению академических и культурных связей Россией и Арабским миром. 

 

 












