
 م(.2222( يوًية )2( العدد )1الوجلد ) –جاهعة أسواى  –هجلة البحوث والدراسات األفريقية ودول حوض الٌيل 

______________________________________________ 

 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أثر المفردات المقترضة من العربية

 في تنمية القيم لدى المجتمع السواحيلي 
 

 

 

 

 انــــج رمزــــام محســـــحد
 

 مجرس المغة الدهاحيمية وآدابيا
 جامعة أسهان  -جراسات اإلفخيقية ودول حهض الشيل معيج البحهث وال

hossam.ramadan@aswu.edu.eg 

 

 

 

 



 رهضاى، أثر الوفردات الوقترضة هي العربية في تٌوية القين لدى الوجتوع السواحيلي. سامح

_____________________________________________ 

 78 

 ملخص البحث

السفخدات والتعبيخات المغؾية السقتخضة مؽ  أثخ   إلى بيان   ىحه الجراسة   يجف  ت   
الدؾاحيمي،  السجتسعلجػ  االجتساعيةالثقافة العخبية إلى الدؾاحيمية، في تشسية الكيؼ 

مؽ ىحه  والفائجة  . لجػ الدؾاحمييؽ المغؾية والتعبيخية سياراتالقجرات و الوأيزًا رفع 
واتخحت لعخبي والدؾاحيمي. ميارات التؾاصل بيؽ الذعبيؽ ا تحديؽ   في الجراسة تكسؽ  

 غؾؼ االجتساعي.، والسشيج الم  التحميمي غؾػ الؾصفىالم   السشيج   :الجراسة مشيجيؽ ىسا
 مؾضؾع تدمط الزؾء عمى والتي السحاور عجد مؽ دراسة تلتحقيق أىجاف الجراسة تسو 

 ؼفي السجتسع الدؾاحيمي، وبيان أثخ السفخدات في تشسية ىحه الكي االجتساعيةالكيؼ 
. وتؾصمت الجراسة إلى أن السفخدات السقتخضة مؽ العخبية في الدؾاحيمية االجتساعية

  في السجتسع الدؾاحيمي. االجتساعيةكان ليا أثخ واضح في الكيؼ 
 .الكيؼ االجتساعية، التعبيخات المغؾية، السفخدات المغؾية، المغة كمسات مفتاحية:

 
The Effect of Arabic Borrowed Vocabulary in Developing the 

Values of the Swahili Society 

Abstract: 

This study aims to present, The effect of vocabulary and linguistic 

expressions borrowed from Arab culture to Swahili, in developing the social 

values of the Swahili society, Also, raising the linguistic and expressive 

abilities and skills of the Swahili. The benefit of this study is to improve 

communication skills between the Arab and Swahili peoples. The study was 

taken two methods, the method of descriptive analytical linguist, and the 

method of linguistic sociology, and to achieve the goals of the study, 

anumber of elements has been studied, that highlighted the subject of social 

values in Swahili society. This study explani the effect of vocabulary on the 
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development of these social values. The study found that the borrowed 

vocabulary from Arabic in Swahili had aclear effect in the social values in 

Swahili society. 

Key words: Language, vocabulary, language expressions, social values.. 

 :ةقجمم
ىي ندق مؽ الخمؾز واإلشارات التي يدتخجميا اإلندان بيجف التؾاصل " غة  الم   

مع البذخ، والتعبيخ عؽ مذاعخه، واكتداب السعخفة، وتعّج المغة إحجػ وسائل التفاىؼ 
عخف المغة اصظبلحًا بأّنيا بيؽ الشاس داخل السجتسع، ولكل مجتسع لغة خاّصة بو، وت  

ليا نغؼ متؾافقة في التخاكيب، واأللفاظ، واألصؾات، وت دتخجم  عبارة عؽ رمؾز صؾتّية
التؾاصل بيؽ  المغة ىي وسيمة   جعت   .(1)"والفخدؼ مؽ أجل االترال والتؾاصل االجتساعيّ 

تعخيف المغة  ال  قج ن  و  المغة. عمى اآلخخ إال عؽ طخيق   لمتعخف   بيل  الذعؾب، فبل س  
في كتاب الخرائص في تعخيف المغة بأنيا  شييقؾل ابؽ ج (*)اىتسام كثيخ مؽ المغؾييؽ

داعج عمى ت  اآلخخ  لغة   كسا أن معخفة   (2)"بيا كل قؾم عؽ أغخاضيؼ خ  عبّ  أصؾات ي  "
مؽ وجيات الشغخ. ومؽ الججيخ بالحكخ أن المغة تتكؾن  ب  خّ  ق  االجتساعي، وت   التؾاصل  

ؾية. فالسفخدات المغؾية مؽ تعبيخات لغ دسى السفخدات المغؾية وأيزاً مؽ وحجات لغؾية ت  
مفخدة. أما التعبيخات المغؾية ومفخدىا الكمسات السؾجؾدة بالمغة وىي جسع  ت ظمق عمى

 ختمف  ي   مؽ األلفاظ   مجسؾعة  عشي " فيي ت  التعبيخات االصظبلحية  ظمق عمييا أيزاً وي  
. خاتوتعبي فأؼ لغة تتكؾن مؽ مفخدات. (3)"معشاىا مجتسعًة عؽ مجسؾع معانييا مشفخدةً 

                                                 

(1) https://mawdoo3.com. 
 مؽ ىؤالء المغؾييؽ: ابؽ جشي، ابؽ خمجون، ابؽ حدم، وغيخىؼ.( *)
، القاىخة، 1، ج 4أبي الفتح عثسان بؽ جشي، الخرائص، الييئة السرخية العامة لمكتاب، ط  (2)

 .33ص مرخ، د ت. 
(3) http://www.almaany.com   

، القاىخة، 2، مج 1ط عالؼ الكتب، ة، : أحسج مختار عسخ، معجؼ المغة العخبية السعاصخ راجع أيزاً  -
 .1450م، ص 2008مرخ، 



 رهضاى، أثر الوفردات الوقترضة هي العربية في تٌوية القين لدى الوجتوع السواحيلي. سامح

_____________________________________________ 

 011 

 - لغة أؼ - إن مفخدات المغة"بعزيا عؽ بعض. حيث والتعبيخات السفخدات  وتختمف  
 وسيؾلة نظقياحيث أنؾاع كثيخة: فسثبل: مؽ حيث عجد حخوفيا  ومختمفة مؽ متبايشة

شياء محدؾسة أ  ل عمى كمسات تج والسحدؾس فيشاك. كحلػ مؽ حيث التجخيج وكتابتيا
 بالحؾاس   التجرك  السعخوفة. كسا أن ىشاك مفخدات الحؾاس الخسذ  حجػإب   ك  ر  ج  وت  
: بالسفخدة   فالسقرؾد   (1)"…(واألمانة ،والرجاقة الحخية،السجخدة مثل ) دسى السفخداتوت  
معشى سؾاء كانت فعبل أم  عمى وتجل  التي تتكؾن مؽ حخفيؽ فأكثخ  أو الكمسة   المفغة  "

غؾية وتخاكيب ل   صيغ  في تعخيفيا أنيا "أما التعبيخات المغؾية فقج ورد  .(2)"ة اسسا أم أدا 
السفخدات المغؾية سثل ىحه وت   .(3)"عت السعشى وجخت مجخػ األمثالب  ش  ت المفع وأ  د  وج  أ  

تسثل ىحه األىسية في اكتداب الذخص ، تالدؾاحيمي السجتسع األفخاد فيفي حياة أىسية 
خدة أو التعبيخ المغؾؼ. ميارات المغة، واكتداب مفاليؼ ججيجة حؾل مادة السف الدؾاحيمي

ع ثؼ يدتظيع التعامل بيا في السجتس يؼ مؾضؾع بأكسمو، ومؽيدتظيع مؽ خبلليا ف  
ومؽ ثؼ يأتي دور  ،مؽ لغة أخخػ أؼ مقتخضة السفخدة ؤثخ بيا. وقج تكؾن ىحهويتأثخ وي  

وعمى السعاني والجالالت التي تجور  في التعخف عمى أصؾل ىحه السفخدات الدؾاحيمي
 غة  مؽ خبلليا التعخف عمى ل   الدؾحيمي ، ويدتظيعه السفخدة أو ىحا التعبيخحؾل ىح

 مثال عمى ذلػ في تعبيخات التحية، الدبلم عميكؼ وفي الدؾاحيمية  .وحزارة اآلخخ
(As-salaam Alaikum وال شػ أن ىحه التحية مأخؾذة مؽ المغة العخبية. فيتعمؼ ،)

الثقافة التي أتت مشيا ىحه  ويتعخف عمىدالالتو و  السفخدة أو التعبيخ المغؾؼ  الدؾاحيمي
ثؼ يدتظيع بعج ذلػ أن يتعامل بيا بيؽ أفخاد مجتسعو أو ومؽ . التعبيخالسفخدة أو 

الثقافات وإمكانية داىؼ في التقارب بيؽ مسا ي  أفخاد السجتسع العخبي. يتعامل بيا مع 
 . اء في السجتسعيؽ العخبي والدؾاحيميش  إيجاد حؾار ب  

                                                 

(1) nuryani27.wordpress.com. 
أسذ اعجاد الكتب التجريدية لغيخ الشاطقيؽ  ناصخ عبج هللا الغالي، وعبج الحسيج عبج هللا،( 2)

 .78دار االعترام,  بالعخبية،
(3) https://konouz.com/ar. 
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بلنتقاء أو معيار ل ػ مدتؾ " أنيا:ب   االجتساعيةالكيؼ  عمساء االجتساع ف  خ  ج ع  وق 
جتساعي في السؾقف جتساعية متاحة أمام الذخص االامؽ بيؽ بجائل أو مسكشات 

أو  عتبخ السبخر لكيامو بدمؾك  وال شػ أن الذخص يتأثخ بالكيؼ ألنيا ت  . (1)جتساعي"اال
بكيؼ مجتسع آخخ، إذا تؾافق مع مبادئو. والسجتسع  أن يتأثخ مجتسع ويسكؽ   عسل معيؽ.

مؽ جج أنيا شغخ إلى المغة الدؾاحيمية ي  ي   ؽ  م  إن حيث قج تأثخ بالكيؼ العخبية  الدؾاحيمي
فقج اقتخضت مؽ العخبية واإلنجميدية ػ. لمغات األخخ قتخاض مؽ ااالل ب  ق  المغات التي ت  

اقتخضت ية قج فاق كل المغات. ، وإن كان اقتخاضيا مؽ العخبوغيخىا مؽ المغات
، وبالؾجؾد بالمغة العخبية لتأثخىانتيجة مؽ السفخدات والتعبيخات العخبية  اً الدؾاحيمية كثيخ 

التؾاصل  عمى تذكيل المغة ومؽ ثؼ عمى تأثيخاً  وقج أحجث ذلػ. العخبي في شخق إفخيكيا
الثقافية و  جيشيةال ىحا التأثيخ في الشؾاحي يخ  وع  الدؾاحيمي. أفخاد السجتسع  بيؽ

حيث تأخح كل ثقافة ما يشاسبيا مؽ . يدؾاحيمالسختمفة في السجتسع ال االجتساعيةو 
مفخدات لغؾية مؽ ثقافة أخخػ العتبارات عجيجة: قج يكؾن الختبلف الثقافة وعجم وجؾد 

 لخ.إعتداز بثقافة اآلخخ...االالسقابل ليا أو 
في  السقتخضة مؽ العخبيةلمغؾية اوالتعبيخات الجراسة السفخدات  ىحهتشاول توس 
لجػ األفخاد المغؾية قجرات الالسختمفة وأثخ ىحه السفخدات في تشسية  االجتساعيةالجؾانب 

بجاع وعمى اال في السجتسع الدؾاحيمي، الثقافة العخبيةوتأثيخ  ،في السجتسع الدؾاحيمي
. سع الدؾاحيمياألفخاد في السجتلجػ  االجتساعيةوتشسية الكيؼ بتكار في تظؾيخ واال

بيؽ الثقافتيؽ عؽ طخيق معخفة  االجتساعيةوجيات الشغخ في السجاالت  بيؽ تقخيبالو 
بيؽ الثقافتيؽ العخبية والتؾاصل . ومؽ أجل إثخاء التخابط المغؾيةوالتعبيخات السفخدات 

والدؾاحيمية. وتعديد القجرة عمى تقبل ثقافة اآلخخ. وإيجاد نؾع مؽ التفاىؼ وتدييل طخق 
تعامل عؽ طخيق الحؾار وفتح آليات التعاون فيسا بيؽ السجستع العخبي والدؾحيمي في ال

وىحا ما عمى الجسيع وعمى اإلندانية برفة عامة.  بالشفع   السجاالت السختمفة بسا يعؾد  
 .بغيوتو  ىحه الجراسةإليو  ع  ظم  ت  ت  

                                                 

تقاء الكيؼ، دراسة نفدية، سمدمة عالؼ السعخفة، السجمذ الؾطشي لمثقافة عبج المظيف دمحم خميفة، إر  (1)
 .39ص  .1992، أبخيل 160والفشؾن واآلداب، الكؾيت، العجد 
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 :أىسية الجراسة
المغؾية  مية التشسيةمؽ الخؤػ السدتقبمية لعسأىسية ىحا البحث  تشظمق   

غؾية ألىسيتيا في التشسية الم  . ويأتي عمى رأسيا في السجتسع الدؾاحيمي االجتساعيةو 
 لمغة  في السجاالت السختمفة. وبسا أن  السجتسع العخبي واإلفخيقي عسمية التؾاصل بيؽ

 غؾيةسيارات الم  الوالسجتسع دور كبيخ في تشسية  لؤلسخة. فإن في تشسية الؾعي يؼم   دور  
. فحجيث األباء لؤلطفال، وسخد القرص، وتؾاصل السجتسع مع الظفل لو أثخه لؤلفخاد

 .في اكتداب ميارات المغة
أثخ السفخدات السقتخضة مؽ العخبية  دمط الزؾء عمىتل ت ىحه الجراسةجاءوقج  

 ىحه السفخدات والتعبيخات أسيست، وكيف في تشسية الكيؼ لجػ السجتسع الدؾاحيمي
الدؾاحيمي وأيزا عمى  أفخاد السجتسعلجػ  االجتساعيةتشسية الكيؼ  في عسمية المغؾية

 تقؾم الجراسة. فدالذعبيؽ العخبي والدؾاحيميوالتقارب الثقافي بيؽ ؼ التفاىالسداىسة في 
مؽ ؾم بتحميميا ثؼ تق بعخض السفخدات والتعبيخات المغؾية العخبية في المغة الدؾاحيمية

وأثخىا ، االجتساعيةفي تعديد الكيؼ المغؾية  دات والتعبيخاتدور ىحه السفخ  أجل رصج
في السفخدات والتعبيخات المغؾية ديؼ بو . وعخض مجػ ما يسكؽ أن ت  عمى أفخاد السجتسع

إمكانية مؽ  وأثخ ذلػ عمى السجتسع   الدؾاحيمي، عشج أفخاد السجتسعوتشسية المغة دعؼ 
 .ميفي السجتسع الدؾاحي االجتساعيةتشسية الكيؼ 

 :عخض السذكمة
سفخدات ال ستفادة مؽاال مجػ عمىمذكمة الجراسة في التعخف  خ  ر  ح  ش  ت   

الكيؼ  في تشسية الدؾاحيمية، إلى مؽ الثقافة العخبية سقتخضةالغؾية ملاوالتعبيخات 
 قجرات وميارات الظفل رفعتؾضيح دورىا في لجػ الظفل الدؾاحيمي، وأيزًا  االجتساعية

ومجػ فائجة ذلػ في تحديؽ ميارات التؾاصل بيؽ الذعبيؽ العخبي  .ةوالتعبيخي المغؾية
أثخ السفخدات السقتخضة مؽ العخبية ت ىحه الجراسة لتؾضح ومؽ ثؼ جاء والدؾاحيمي.

 .في تشسية الكيؼ لجػ السجتسع الدؾاحيمي
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 .لتفز (.Tafadhali: )ذىبت إليو الجراسة ندؾق السثال التالي ولتؾضيح ما 
مؽ الذخص  ظمب  ي في الدؾاحيمية أن ت  ش  ع  أخؾذ مؽ المغة العخبية. وت  م ىحه السفخدة

. فيي عبارة عؽ استئحان بريغة فييا تؾقيخ لمسخاطب. ما باحتخام وأدب فعل شيء
في السجتسع  االجتساعيةتشسية إلحجػ الكيؼ أحجث  في المغة الدؾاحيمية قج فيحا التعبيخ

 كل أفخاد السجتسع حتى ويدتعسميا. خخ وتؾقيخهستئحان واحتخام اآلككيسة اال الدؾاحيمية
الظفل في السجرسة ومع أصجقائو لتقؾية روابط السجتسع الدؾاحيمي، باإلضافة إلى 
إمكانية التعامل بيا مع السجتسع العخبي بشفذ السفيؾم مسا يكؾن لو األثخ الظيب في 

 يجف إليو ىحه الجراسة.كبل السجتسعيؽ وىحا ىؾ ما ت  

 :مادة الجراسة
مؽ  السقتخضة المغؾية والتعبيخات السفخدات ىحه الجراسة عمىمادة اعتسجت  

. ومؽ السختمفة السعاجؼ والقؾاميذ الدؾاحيمية بعضالتي أوردتيا  العخبية إلى الدؾاحيمية
 Kamusi ya، )(1)(Kamusi ya Kiswahili sanifu: )بيؽ ىحه السعاجؼ

visawe)(2) . (3)لدؾاحيميةاوالقؾاميذ وغيخىا مؽ السعاجؼ. 

                                                 

(1) Johnson, Frederick, Inter-Territorial Language Committee for the East 

African Dependencies, A standard Swahili-English dictionary, Oxford: 

University Press, 1971. 

Akida, Hamisi. Kamusi ya Kiswahili sanifu, imetungwa na kuhaririwa katika 

sehemu ya Kamusi ya Taasisi ya Uchunguzi wa Kiswahili, Chuo Kikuu cha 

Dar es Salaamm A standard Swahili-Swahili dictionary, Reprinted, Nairobi: 

Oxford University Press 1989.  

(2) Mohamed Abdulla Mohamed, Said Ahmed Mohamed, Kamusi ya visawe, 

East African Publishers, 1998. 

(3) BAKIZA: Kamusi la Kiswahili Fasaha, Oxford University Press, East 

African Ltd, chapa ya kwanza, 2010.  

- Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Taasisi ya Taaluma za Kiswahili, Kamusi 

ya Kiswahili sanifu, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Taasisi ya Taaluma za 

Kiswahili,  2013. 

- http://www .africanbookscollective. com / authors - editors/ahmed - e. - 

ndalu, http://www.africanbookscollective.com/authors-editors/hamisi-babusa 

Kamusi Teule ya Kiswahili: Kilele cha Lugha, http: //www. 
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 :مشيجية الجراسة
 لسشيج الحي تقهم عميو الجراسة:: اأولا 

وصف وذلػ مؽ أجل  التحميمي السشيج المغؾػ الؾصفى الجراسة تتخح ىحه 
أيزا السشيج  وتتبشى الجراسة. التي وردت بالجراسة مغؾيةال والتعبيخات وتحميل السفخدات

السجتسع  أفخاد ت والتعبيخات عمىأثخ ىحه السفخدا المغؾؼ االجتساعي لبيان مجػ
  .الدؾاحيمي

 :: مشيج الباحث في تشاول ىحه الجراسةثانياا 

دور  التؾصل إلىتخحت الجراسة خظؾات مشيجية خاضعة لمبحث الم غؾؼ في ا 
الدؾاحيمي،  في السجتسع االجتساعيةالكيؼ في تشسية السفخدات والتعبيخات المغؾية العخبية 

التي وردت بيا  أحج الكيؼ االجتساعيةتقؾم الجراسة أوال بحكخ  وىي عمى الشحؾ التالى:
تؾضح ىحه  التي الجراسةمؽ مادة ثؼ بعج ذلػ إيخاد األمثمة  ،المغؾية والتعبيخات السفخدات

 ،الدؾاحيميالسجتسع في والتعبيخات دور ىحه السفخدات ثؼ تؾضيح  .االجتساعيةالكيسة 
ؾؼ لمسفخدة أو التعبيخ المغؾؼ بعج إجخاء التحميل المغ الدؾاحيمي وأثخىا عمى أفخاد السجتسع

دور السفخدات والتعبيخات وذلػ الستخبلص  .االجتساعيةورد حؾل ىحه الكيسة  الحؼ
في السجتسع  االجتساعيةحيث تعديد الكيؼ  الدؾاحيمية مؽالمغؾية العخبية في المغة 

 .التقخيب بيؽ الثقافتيؽ العخبية والدؾاحيميةالدؾاحيمي، و 

 التالية:الخطهات السشيجية  عمى وستخكد الجراسة
  المغؾية.والتعبيخات التي وردت بيا السفخدات  االجتساعيةذكخ الكيسة  -1

 .مؽ واقع مادة الجراسةوالتعبيخات  ىحه السفخداتأمثمة دالة عمى  -2

وبيان تخجستيا إذا لدم  بيان معاني السفخدات والتعبيخات التي وردت بالجراسة -3
 .األمخ

                                                                                                                              

africanbookscollective. Com/ publishers/ east-african-educational-publishers, 

Kenya, 2013. 
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عبخ عؽ ات المغؾية التي ت  أو التعبيخ  المغؾيةغؾؼ الجاللي لمسفخادت الم  ميل تحال -4
  .االجتساعيةالكيؼ 

في  االجتساعيةتخسيخ الكيؼ  المغؾية فيدور السفخدات والتعبيخات تؾضيح  -5
مؽ ىحه السفخدات والتعبيخات حجثو سكؽ أن ت  مي، ومجػ ما ي  يالدؾاح السجتسع

 تشسية.

 جاف الجراسة:أى
بيان دور السفخدات والتعبيخات المغؾية العخبية في المغة  ىحه الجراسة إلى ف  يجت   

الدؾاحيمي، وىحه الكيؼ ىي:  أفخاد السجتسعلجػ  االجتساعيةالدؾاحيمية في تشسية الكيؼ 
لقاء الدبلم، قيسة الحفاظ عمى الؾقت، قيسة طمب العمؼ، قيسة السحافغة عمى قيسة إ

 .أو األسخية يةسعالسجتالجيؽ، قيسة العبلقات 

 مزسهن الجراسة:
جأت الجراسة. ثؼ ب   ؾضؾعم ؼ  ي  ف  ل  سييجيًا جخبًل ت  م   سثل  سقجمة ت  بجأت ىحه الجراسة ب 

. في مبحث خاص السختمفة، كل قيسة مؽ ىحه الكيؼ االجتساعيةالكيؼ  خض  ع  ب  بعج ذلػ 
غؾيا فى تحميبل ل   ؼ معالجتو وتحميمويت مثااًل تؾضيحياً  وبعج عخض الكيسة تقجم الجراسة

التي  أسذ التحميل المغؾؼ وتظبيقاتو المغؾيةالسشيج المغؾؼ الؾصفي، ومخاعاة ضؾء 
ان كيفية استخجام بيوذلػ ل .في ضؾء عمؼ المغة االجتساعي الؾصفيتتؾافق والسشيج 

ا في عشج تظبيقي ياستفادة مشىحه السفخدات والتعبيخات في المغة الدؾاحيمية ومجػ اال
السقرؾد مؽ ىحه السفخدة أو السعشى والسفيؾم الجاللي الدؾاحيمي. ومعخفة السجتسع 

عمى فيحه السعالجة لمسفخدات والتعبيخات المغؾية ثؼ ومؽ  .ميةيالتعبيخ في المغة الدؾاح
 سجتسعداىؼ في تشسية الت   مؽ شأنيا أنالخخوج بشتائج عمسية  ؽ أجل  مغؾية ل   أسذ  

 كالتالي: وجاءت مباحث الجراسة الدؾاحيمي.

 .التحية وتقجيؼ الذكخث األول: ـالسبح

 .الؾقتالحفاظ عمى  ي:ـالسبحث الثان
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 طمب العمؼ.ث: ـالثالالسبحث 

 السحافغة عمى الجيؽ.ع: ـالسبحث الخاب

 .العبلقات السجتسعية أو األسخية السبحث الخامذ:

 .واألجشبيةخبية ث بت السخاجع الع ؼوالتؾصيات، ثىؼ الشتائج ألالجراسة  ض  خ  ع  أخيخًا ت  
 المبحث األول

 كرـــم الشـــــة وتقديـــالتحي 

مفع أؼ الت  لقاء الدبلم إومشيا  ،وتقجيخ اآلخخ عمى احتخام   جل  ي   بيخ  ع  ت   التحية   
س ل   بالدبلم. وىؾ  ؽ  ى الدبلم وم  ق  ل  أ   ؽ  بيؽ الظخفيؽ م  عمى األمان في معشاه االتفاق  ي ح 

وقيسة إلقاء  في التؾاصل بيؽ بشي السجتسع، يؼم   أمخ  ء الدبلم ي عميو الدبلم. وإلقاق  ل  أ  
مؾجؾدة في كافة  االجتساعيةوىحه الكيسة . االجتساعيةبلم مؽ الكيؼ االندانية و الد

ولكؽ يختمف كل مجتسع عؽ اآلخخ في إلقاء الدبلم مؽ . تقخيبااإلسبلمية السجتسعات 
المغؾية والتعبيخات لسفخدات سع الدؾحيمي باالسجت خ  ث  أ  حيث السفخدات والتعبيخات. وقج ت  

المغؾية والتعبيخات السفخدات  وسيتشاول ىحا السبحث مؽ الجراسة  . في ىحا األمخ العخبية
حه ى ، ودوروتقجيؼ الذكخوإلقاء الدبلم قيسة التحية التي دخمت الدؾاحيمية عؽ العخبية 

ية بيؽ األفخاد في السجتسع السفخدات والتعبيخات في تشسية القجرات والسيارات المغؾ 
بيؽ تقخيب وجيات الشغخ وعمى الدؾاحيمي،  أثخ ذلػ عمى السجتسعوبيان ، الدؾاحيمي

 والقجرة عمى التؾاصل والتشسية. ع العخبي والدؾحيميسالسجت
  (As-salaam Alaikum) :الدالم عميكم -1

العخبية، مؽ المغة التعبيخ بالدبلم )الدبلم عميكؼ( مية يالدؾاح ت المغةاقتخض 
. حيث إن إلقاء الدبلم في المغة الدبلموإلقاء  التحية في بالعخب السدمسيؽ تتأثخ حيث 

أو  (As-salaam Alaikumمية )يي الدؾاحف ( وىيالدبلم عميكؼ)قؾل العخبية ىؾ 
(Assalaamu 'alaikum)  ًوتعشي بالدؾاحيمية ) .وبشفذ السفيؾم أيزاAmani iwe juu 

yenu.) قال فيو ىحه التحية بل وقت محجد ت   (الدبلم عميكؼ)دبلم ب قاء الإلل وليذ
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إنسا أساسيا مؽ وىحه الكمسة )الدبلم عميكؼ( . إلقاءىا في أؼ وقت وفي أؼ مكانيسكؽ 
فجعميا مؽ أسباب دخؾل الجشة. . فاإلسبلم يحض عمى إلقاء الدبلمالجيؽ اإلسبلمي. 

 مؽ أسساء هللا الحدشى.اسؼ  الدبلمو وتحية بيؽ السدمسيؽ. وتحية السبلئكة. 

ترال بيؽ األفخاد في السجتسع الؾاحج وبيؽ إلقاء الدبلم وسيمة مؽ وسائل اال 
السجتسعات بعزيا البعض. فإذا تعمؼ الظفل إلقاء الدبلم يعشي أنو قادر عمى التؾاصل 

عؽ  مع أفخاد مجتسعو ومع السجتسعات األخخػ. وال شػ أن إلقاء الدبلم يعظي طابعاً 
مى اعتبار أن التحية مؽ الكيؼ نو ذو احتخام لمغيخ، وسيشال احتخام مؽ اآلخخيؽ عبأالفخد 

 التي تجعؾ إلييا كافة األمؼ. واإلندانية  االجتساعية

وىحا في حج ذاتيا تحسل معشى طمب األمان والدبلم مؽ اآلخخ.  بالدبلم التحية 
أن يشسؾ ويتقجم بجون السظمب ىؾ األىؼ في دفع التشسية في السجتسع فبل يسكؽ لسجتسع 

أفخاد خبي في عتبخ مؽ الؾسائل التي ت  الحاجة إلى الدبلم. ومؽ ىشا فإن إلقاء الدبلم ي  
الدؾاحيمي احتخام اآلخخيؽ وتجعمو يتبادل نفذ الذعؾر مع اآلخخيؽ. مسا يعؾد  السجتسع

ل إلقاء األطفاأىسية تعميؼ االىتسام بميو وعمى السجتسع بالخيخ والتقجم، ىحا إلى جانب ع
 .الدؾاحيمي السجتسع فيالتحية والدبلم 

 (Habari ya Asubuhiصباح الخيخ ) -2

 Habari yaباح الخيخ )تشتذخ بيؽ أفخاد السجتسع الدؾاحيمي التحية بر 

Asubuhi) وىي مأخؾذة مؽ المغة العخبية ( بشفذ السعشى فكمسةhabari لفع عخبي )
باح. فتكؾن الجسمة كيف أخبار الر معشاىا: (Asubuhi)أما كمسة  ،خبخ :معشاه

 الرباح حخفيا ولكؽ تخجستيا تخجسة معشى نقؾل: صباح الخيخ. 

 األقاربمع  ، فتدتخجم ىحه التحيةبيحه التحية أفخاد السجتسع الدؾاحيمييتعامل  
تسشى الخيخ لآلخخ في ىحا  أؼ في معشاىاالتحية برباح الخيخ تتزسؽ و  األصجقاء.و 

 تمقي. عمى الس   خيخ   الرباح. أو أن يكؾن صباح  



 رهضاى، أثر الوفردات الوقترضة هي العربية في تٌوية القين لدى الوجتوع السواحيلي. سامح

_____________________________________________ 

 018 

ليا أثخىا في  الدبلم أو برباح الخيخإلقاء بة أن التحي ومؽ الججيخ بالحكخ 
محبة اآلخخيؽ. فالدبلم عميكؼ الدؾاحيمي مفيؾم خبي في السجتسع ت   السجتسع؛ حيث إنيا

تحسل معشى الدبلم واألمان، وصباح الخيخ تحسل معشى تسشي الخيخ لآلخخ. فيحا 
سع نؾع مؽ التآلف والتخاحؼ. ويشتقل ىحا السفيؾم مؽ مجتسع إلى مجتسع يخمق في السجت

بقؾلػ صباح الخيخ  فالدبلمآخخ عشجما يتعامل الظفل بيحه التحيات مع نغيخه العخبي. 
حتسل الحجيث في مؾضؾع مؽ السحبة والؾد. ولؾ كان المقاء ي   حالة  يعسل عمى إيجاد 

تسشع الؾصؾل إلى وبقؾلػ صباح الخيخ قج بلم يثار فيو الخبلف، فإن البجاية فيو بالد
بل تجعمو أقخب إلى تفيؼ اآلخخيؽ. فالتحية تحسل في معشاىا  ،بح اآلخخغض أو ن  الب  

 تقجيخ واحتخام اآلخخ حتى ولؾ اختمفت األراء. 
  :التخحابعشج وتعبيخات أخخى تدتخجم مفخدات  -3

ء التحية أو بعج إلقاء ثشاتدتخجم أ السفخدات والتعبيخاتحه مجسؾعة أخخػ مؽ ىو  
 يايدتخجمو  العخبية. وىي مفخدات وتعبيخات مأخؾذة مؽ المغة ابلتعبخ عؽ التخح التحية
 . صغارا وكبارا في السجتسع الدؾاحيمي األفخاد

 (Tafadhaliتفزل )

اللتيا الجعؾة إلى الجمؾس، وتحسل معشى التخحيب فيج في د  قال عشج التحية، وت  ت   
وأيزا دعؾة بيا شيئ مؽ شابو ذلػ.  ف لتشاول طعام أو مابالزيف. ودعؾة لمزي

 التؾقيخ واإلحتخام لمغيخ. وإعظاء الزيف حقو مؽ إندالو مشدلة رفيعة مؽ قبل السزيف.
وأنو محل تخحيب. وفيو تعبيخ عؽ سعادة أىل الجار بسؽ ندل إلييؼ. وىي تحسل معشى 

 األمخ السؤدب. 

 (Karibuاقتخب، تفزل، )

(. وتدتعسل في نفذ سياقاتيا، Tafadhaliمخادفة لكمسة تفزل )ىحه السفخدة  
 وتعظي نفذ السعشى تقخيبا.

 ، (Asante، أحدشت )شكخاا 
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مؽ التعبيخات التي تقال عقب التحية والجعؾة لمسخاطب بالتفزل، عتبخ ت   
، بسعشى أن الزيف شاكخ لسزيفو صشيعو وإكخامو دتمدميا رد مؽ الزيف بقؾلو شكخاً ي  

 تمػ السشدلة.وإندالو 
  (Asante Sana) شعاا شكخا جديال، أحدشت ص  

ولكؽ مع السديج مؽ التأكيج عمى الذكخ عمى ما تؼ  (.Asanteفيج نفذ تعبيخ )ت   
وأيزا مؽ الكمسات التي تجل عمى الحسج والثشاء الحسج هلل:  فعمو.

(AlhamduliLLaah( نذكخ هللا .)Tunamshukuru Allaah.) 
 (Starehe) الدعةح، عمى الخحب و استخ 

، فيؾ تعاد عؽ التعب والسذقةطمب مؽ السزيف إلى ضيفو باالستخاحة واالب 
حسل معشى الجعؾة إلى أخح القدط مؽ الخاحة بعج عشاء مذي أو وقؾف أو ما طمب ي  

 شابو ذلػ.
 (Furahiفخحان )

أيزا مؽ المغة العخبية إذ مأخؾذه والدعادة والدخور وىي التعبيخ عؽ الفخحة  
 مؽ شيسة الكخيؼ أن يفخح لشدول ضيف عشجه. ن إ

أن السفخدات والتعبيخات العخبية التي دخمت إلى  يسكؽ مبلحغةمسا سبق  
مت س  قج ح   وتقجيؼ الذكخ، وتحسل في معشاىا إلقاء الدبلم والتحية والتخحيب الدؾاحيمية

في المغة عظي نفذ السعاني الجاللية في المغة العخبية. وت   تقخيباً  نفذ السعشى ليا
 لقاء الدبلم والتحية والتخحيبنفذ الثقافة العخبية في مؾضؾع إ ذ  عكالدؾاحيمية. مسا ي  

مقي بغبللو عمى وجؾب التخحيب بالزيف، وىؾ مؾجؾد في ي   جوره  . وىحا ب  وتقجيؼ الذكخ
في  وتغيخ أثخ ىحه الكيسة ،الدؾاحيمية، ولكؽ أتت التعبيخات العخبية لتشسي ىحه الكيؼ

عمى الدؾاء مسا يجل عمى وجؾد تذابو شجيج بيؽ الثقافتيؽ العخبي والدؾاحيمي  السجتسع
العخبية والدؾاحيمية، وأن السجتسع الدؾاحيمي قج أثخت فيو ىحه السفخدات والتعبيخات 
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، وجعمتو مبجأ مؽ مبادئيا والتخحيب والذكخ لقاء الدبلمإالتحية بوعدزت مؽ قيسة 
 والعخبي عمى الدؾاء.  سع الدؾاحيميتتعامل بو في السجت

 المبحث الثاني

 الحفاظ على الوقت

 إلييا السجتسعات. فيؾ قيسة   جعؾالتي ت   مؽ الكيؼ   ؾقت  ال عمى عج الحفاظ  ي   
جل عمى االىتسام بالحات وباآلخخ. احتخام الؾقت ي   إنإندانية واجتساعية. حيث 

 زال في صغخه، فيحا أىسيتو وىؾ الو  قيستو إذا ما نذأ وىؾ يعخف لمؾقت فالدؾاحيمي
 ويشبح ضياع الؾقت.  عؽ الفؾضى اً بعيج معشاه أنو سيخمق  مجتسعًا مشزبظاً 

نظقا ( وىي مأخؾذة مؽ المغة العخبية wakatiفكمسة وقت في الدؾاحيمية ) 
التي تشتذخ فييا المغة  -شخق القارة اإلفخيكية مشظقة . عمى الخغؼ مؽ أن ومعشى

السختمفة نتيجة لبلختبلط التجارؼ أو  مؽ الثقافات اً كثيخ  اقج سادى - الدؾاحيمية
ستعسارؼ أو الجعؾؼ ولكؽ لؼ تتأثخ قيسة الؾقت في الدؾاحيمية بأؼ لغة أو ثقافة اال

 ومؽ بيشيا التأثخ بكيسة االجتساعيةتأثخت بالمغة العخبية في ثقافتيا وقيسيا  مثمساأخخػ 
 الؾقت.  الحفاظ عمى

مؽ شأنيا تجعؾ مؽ العخبية دات وتعبيخات وقج وردت في الدؾاحيمية مفخ  
 : واالنزباط لمسحافغة عمى الؾقت

 :أوقات اليهم -1

(، العرخ Adhuhuri(، الغيخ )Asubuhiالرباح ) ،(Alfajiriالفجخ ) 
(Alasiri( السغخب ،)Magharibi)، ( العذاءIsha). 

، أوقات الشيار قج اقتخضت مؽ المغة العخبيةأسساء بلحع أن جسيع فسؽ الس   
وىحا يعظي  ولعل ذلػ ألنيا مختبظة بتؾقيت أوقات الربلة في الجيؽ اإلسبلمي.

كميا بكيسة الؾقت مؽ السجتسع العخبي  خ تأثيخاً ث  أ  السجتسع الدؾاحيمي قج ت  ممحؾعة بأن 
وثقافتو. مسا يعشي إمكانية التعامل مع الذعؾب العخبية عمى نفذ ندق حفاعيؼ عمى 
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الحفاظ عمى الؾقت في السجتسع الدؾاحيمي قج استسجت  قيسة  ىشا أن  غيخ  وي  األوقات. 
حتى وإن عيخ التياون بالؾقت في العخبية.  في الثقافة أصؾليا مؽ الكيؼ االجتساعية

إال أن مبجأ الحفاظ عمى الؾقت ال زال  أو الدؾاحيمي في السجتسع العخبي بعض األحيان
بو إن أراد  دعسو ومدانجتو واالىتسام، وإمكانية مؾجؾدا بالسجتسعيؽ العخبي والدؾاحيمي

 كان ليا أثخىا الؾاضحكبل السجتسعيؽ ذلػ، ومؽ ىشا فإن نيزة وتشسية الكيؼ العخبية 
 في السجتسع الدؾاحيمي. االجتساعيةوازدىار الكيؼ  ةقؾ و عمى نذاط 

 :أوقات متعمقة بالداعة -2

عامة الخاصة لؼ يتؾقف اىتسام السجتسع الدؾحيمي عمى االىتسام بالتؾقيتات ال 
زاد االىتسام بالؾقت حتى دخل االىتسام بالؾقت إلى الربلة بل أوقات اليؾم وأوقات ب
وأدق مؽ ذلػ الجقيقة. فالجقيقة في (، Saa) . فكمسة ساعة في المغة الدؾاحيميةداعةال

(، ربع ساعة nusu saaوكمسات أخخػ مثل نرف ساعة) (،Dakika)الدؾاحيمية تعشي 
(robo saa.)  الكمسات الدؾاحيمية األصل الشابعة مؽ قيؼ السجتسع الدؾاحيمي فيسا أما

حيث  ؛الجقةىحه نتباه إلى بخ عؽ الؾقت بذكل عام أكثخ مؽ االعت   ت ججىايتعمق بالؾقت 
(، سشة Mwezi(، شيخ )Sikuعؽ الؾقت مثل: يؾم )ت عبخ ج كمسات سؾاحيمية تؾج

(Mwaka). 
 :ظخوف الدمان -3

قبل مفخدات وتعبيخات مؽ العخبية تبيؽ التؾقيت مثل:  وقج اقتخضت الدؾاحيمية 
(Kabla( بعج ،)Baada( بعج ذلػ ،)Baadaye( بدخعة، بحخكة ،)Haraka) ، بدخعة

 .(Haraka haraka) شجيجة

 فرهل الدشة:  -4

 (.Wakati wa jua kali(، الريف )Wakati wa baridi) الذتاء 
 :أيام األسبهع -5
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اقتخضت الدؾاحيمية مفخدات يؾمي  (.Ijumaa(، الجسعة )Al hamisiالخسيذ ) 
العتبار أن الخسيذ  دون باقي أيام االسبؾع مؽ العخبيةومعشى  لفغاً الخسيذ والجسعة 

يؾم الجسعة يؾم اجتساع عتبخ السدمسؾن وي   ،قج يكيؼ السدمؼ ليمو استعجادا ليؾم الجسعة
( الدبت، jumamusiأما باقي أيام األسبؾع وىي ) صبلة الجسعة. السدمسيؽ فيو ألداء

(jumapili ،األحج )(jumatatu( ،االثشيؽ )jumanne( ،الثبلثاء )jumatano .األربعاء )
( السأخؾذة مؽ العخبية والكمسة األخخػ jumaفسؽ السبلحع أنيا كمسات مخكبة مؽ كمسة )

( وتعشي يؾم االثشيؽ، وكحلػ jumaوالتي تسثل رقؼ اثشيؽ لؤلحج، والخقؼ ثبلثة مع كمسة )
ويغيخ ىحا عمى السجتسع الدؾاحيمي بسخاعاتو أليام األسبؾع. ومؽ ثؼ  الثبلثاء واألربعاء.

 دتظيع تدييخ أمؾر حياتو بانزباط.ي
 :السشاسبات اإلسالمية -6

 باقىع مؽ األعياد. والسجتسع الدؾاحيمي شأنو كذأن سمجت ال يكاد يخمؾ 
ن السجتسع سبلمي حيث إألعياد في السجتسع اإل. وقج تأثخ بااإلسبلمية السجتسعات

عيج الفظخ  وعيجان ىسا عيج الفظخ وعيج األضحى. فأما (،Idiالعيج )اإلسبلمي بو لفع 
(Idi el fitr ،) و( عيج األضحىIdi al Adhiha.)  

اسبات السشفي السفخدات الجالة عمى الثقافة الجيشية قج أثخت يتزح ىشا أن  
في الثقافة العخبية  السشاسبة الجيشيةن قيسة وىحا يعشي أ األعياد في السجتسع الدؾاحيمي.و 

وييتؼ جسيع أفخاد السجتسع الدؾاحيمي بيحه كان ليا أثخىا في السجتع الدؾاحيمي، 
إلى جانب ذلػ قج تأثخ السجتسع  السشاسبات الجيشية إلى جانب السشاسبات األخخػ،

ا سبيميا إلى كان لي حيث حتفال بالسؾلج الشبؾؼ العادات العخبية في االب الدؾاحيمي
في مشظقة شخق  حتفال بالسؾلج الشبؾؼ االعادات . وعيخ ذلػ في السجتسع الدؾاحيمي

  إفخيكيا.

وبمغ درجة تأثخ السجتسع (. Maulidiفكمسة مؾلج في الدؾاحيمية معشاىا ) 
غشى في الدؾحيمي بيحه الكيسة مؽ اإلسبلم أنو يتؼ فييا الغشاء بقرائج عخبية األصل ت  
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ت كسا يحجث في بعض السجتسعات العخبية مثل قريجة البريخؼ، ىسدية ىحه السشاسبا
 البريخؼ وغيخىا مؽ القرائج.

 :أسساء األشيخ العخبية -7

تعتسج األشيخ العخبية في تؾقيتاتيا عمى دوران القسخ حؾل األرض، حتى أن  
البعض يدسييا باألشيخ القسخية لتعمقيا باليبلل القسخؼ، وىحه الذيؾر وضعيا العخب 

وعخف السجتسع  .وورد ليا ذكخ في القخآن الكخيؼ ،قبل اإلسبلم وىي اثشي عذخ شيخاً 
السجتسع الدؾاحيمي ىحه األشيخ، وتعاممؾا بيا في تعامبلتيؼ الحياتية السختمفة. ويعخف 

 ىحه األشيخ ألنيا مختبظة بالسشاسبات الجيشية.  بجسيع أفخاده الدؾحيمي

 :ة الدهاحيميةوفيسا يمي األشيخ العخبية في المغ

(، ربيع آخخ Rabi Awalربيع أول )(، Safarصفخ )(، Moharremم )حخ  م   
(Rabi Al-akher( جساد أول ،)Jmad Awalجساد آخخ ،) (Jmad Al-akher ،) رجب
(Rajabu( شعبان ،)Shaabani( رمزان ،)Ramadhani)( شؾال ،Shawal ذو القعجة ،)
(Dhul kadi( ذو الحجة ،)Dhulhaji)(1). 

 قابميا بالدؾاحمية. ويتؼ التعامل بيا في الحجيثىحه أسساء الذيؾر العخبية وما ي   
إلى جانب مخادفات أخخػ  ، ىحاكسا ىي بالريغة العخبية اليؾمي بيؽ الدؾاحيمييؽ

 (.Mwezi wa kwanzaصفخ )لؤلشيخ العخبية بالمغة الدؾحيمية مثل: 

غؾية في تشسية قيسة الؾقت أن ومؽ مغاىخ تأثيخ ىحه السفخدات والتعبيخات الم 
  السجتسع الدؾاحيمي يدسي بعض أبشائيؼ بأسساء ىحه الذيؾر.

السفخدات  أنأنو قج اتزح  في ىحا السبحث من الجراسة وخالصة القهل 
في تشسية قيسة الحفاظ عمى الؾقت في السجتسع  يخات المغؾية العخبية ليا دور ميؼوالتعب

الدؾاحيمي مؽ حيث الحفاظ عمى الؾقت.  السجتسعى وكان لحلػ تأثيخ عمالدؾاحيمي، 
                                                 

خ د. ، الشاش2عخبي"، ط -سؾاحيمي، سؾاحيمي-راجع: مرظفى حديؽ الحمؾجي، "قامؾس عخبي( 1)
 م.1990مرظفى حديؽ الحمؾجي، كمية المغات والتخجسة، جامعة األزىخ، القاىخة، 



 رهضاى، أثر الوفردات الوقترضة هي العربية في تٌوية القين لدى الوجتوع السواحيلي. سامح

_____________________________________________ 

 003 

بيحه الكيسة في مجتسعو وفي السجتسع  الدؾاحيمي ومعخفة أىسيتو، وال شػ يتعامل
 العخبي بشفذ السفيؾم. 

مغة العخبية قج تأثخ فييا بالالدؾاحيمي بالشدبة لكيسة الؾقت  أن السجتسع ويتزح   
ى البعض بأسساء تجل عمى س  د  أثخ أن ت  ستعسار، وبمغ حج التعؽ غيخىا مؽ لغات اال

 . كخسيذ وجسعة ، وأسساء أيام األسبؾعكخجب وشعبان ورمزان الؾقت كأسساء األشيخ
 ثالثالمبحث ال

 مـــــــــــب العلــــــــــطل

وإذا أراد مجتسع ما العرؾر.  خّ  شيزة األمؼ عمى م  ل اً أساس دائساً  العمؼ   غل  ي   
مجاالت عمؾمو السختمفة وكحا نؾاحي الحياة االجتساعية أو نيزة حكيقة لو في جسيع 

  فبلبج مؽ االىتسام بظمب العمؼ. ؛الثقافية ... الخ

خفع مؽ شأن صاحبو، ويكدبو فالعمؼ ي. ويغيخ أثخ العمؼ عمى أفخاد السجتسع 
 حتخام أيشسا كان. اال

ويقجمؾا  اىتست الحزارة العخبية بالعمؼ. فأخح العخب يقخأون في كل السجاالت 
كان لمحزارة العخبية أثخا قؾيا لمعالؼ كل ما ىؾ ججيج، فاتدعت حزارتيؼ شخقا وغخبا. و 

ويخمق جيل متعمؼ يدتظيع التقجم ويدعى مجتعات قؾية عمى أساس العمؼ،  ق  م  في خ  
نحؾ التشسية والشيؾض بالسجتسعات. وكان لمحزارة العخبية دورىا في نذخ العمؼ في 

 شخق إفخيكيا. 

نيزة وتظؾرا في  -بفزل الحزارة العخبية  -الدؾاحيمية المغة وشيجت  
مفخداتيا وتعبيخاتيا لتؾاكب تقجم السجتسعات األخخػ. فسؽ ىحه السفخدات، كمسة العمؼ 

( مأخؾذة مؽ المغة العخبية. وقج وردت كثيخا في األمثال والحكؼ Elimu) نفديا
عمؼ ببل عسل، كذسع شيا عمى سبيل السثال: م (1)عمى قيسة العمؼ ث  ح  التي ت   الدؾاحيمية

السثل ، السثل ىحايذابو .  (Elimu bila amali, kama nta bila asaliببل عدل. )
                                                 

)1( http://swahiliproverbs.afrst.illinois.edu/learning.html. 
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مثل آخخ  الدؾاحيميةويذابو ىحا السثل في  )عمؼ ببل عسل، كذجخة ببل ثسخ(. الفارسي:
عمؼ ليذ لو (. مثال الElimu bila ya mtaala hupotea) العمؼ ببل مسارسة ضياع ىؾ:

 (.Elimu haina mwishoنياية )

عؽ قيسة طمب العمؼ، كثيخة وتعبيخات مفخدات  مؽ العخبية الدؾاحيمية اقتخضت 
 ؼتمقيي في رحمةالدؾاحيمي  أفخاد السجتسع يتعامل بياوما يتعمق بالعمؼ. وىحه السفخدات 

 العمؼ وطمبو بعض السفخدات والتعبيخات التي تترل بتحريل وقج رصجت الجراسة. العمؼ
 :والتي يتعامل بيا طبلب العمؼ في السخاحل الجراسية السختمفة وىي كسا يمي

  العمم: -1

 (.Maulamaa(، عمساء )Taaluma) تعمؼ(، Elimu)عمؼ

 :القائم بالعسمية التعميسة -2

 (. Mwalimuمية )يفمفع معمؼ ىؾ نفذ المفع في الدؾاح وىؾ السعمؼ. 
 :أدوات التعميم -3

قمؼ  ،(Kamusi)قامؾس ،(Waraka) مدتشج-ورقة ،(Kitabuكتاب ) 
(Kalamu.) 

  الفيم:  -4

 مفيؾم (،Madhumuni) مزسؾن  (،Tafakariتفكخ ) ،(Fahamu)فيؼ تقؾل 
(Dhana .) 

  األبججية:  -5

 .(Tahjia)تيجئة (Abjadi) األبججية (Alfabeti)أو األلفبائية  باءاأللف 
  الشعخيات:  -6

 .(Nadharia) نغخية
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  السادة العمسية: -7

 (،Uhandisi) ىشجسة، (Dini) ديؽ (،Aljebra) الجبخ(، Hisabuحداب )
 (.lugha) لغة، (Riadha) رياضة(، Kemia)كيسياء، (Dibaji) مقجمة

 :نهع الحمقة العمسية  -8

 .(warsha(، ورشة )seminaسيسشار ) (،Muhadhara) محاضخة
 :العسمية التعميسيةمخخجات   -9

 .(Shahada) شيادة، (Mtihani) امتحان
 الكتاب السجرسي: -11

، (Faharasi) فيخست (،Herufi) فحخ  (،Mstari)سظخ، (Ukurasa) صفحة
 (.Daftari)دفتخ(، Karatasiس )قخطا(، Maktaba) مكتبة

 مكان العسمية التعميسية:  -11

 (.Darasa) درس (،Darasani) فرل(، Madarasa) مجرسة
 :األدبيةالعمهم  -12

 :األدب (أ 

 .(uhakikiأو نقج أدبي ) تحقيق (،msaniiمبجع ) (،fasihiأدب، فراحة )
 :القرة (ب 

 (.riwayaرواية )، تسثيمية ،( Kisa. Hadithi) ، حجيثقرة

 :سدخحال (ج 

 (.hitimisho) خاتسة(، tamthilia)مدخحية 
  :الذعخ (د 
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 (.Shairi(، شعخ )bahari) بحخ شعخ(  mizani) وزن شعخػ 
 :أدب الطفل (ه 

جة القرص لحلػ اجتيجت ال شػ أن األطفال يخغبؾن في سساع وقخاءة ومذاى 
كل ثقافة عمى أن تثخؼ ىحا العسل. فاألعسال األدبية لؤلطفال تسجىؼ بالسعخفة 
وبالسعمؾمات التي يحتاجؾنيا، ويكتدب األطفال مؽ خبلل األدب السيارات المغؾية 
السختمفة، وتشسية القجرات العقمية إلى جانب الستعة والتخفيو. وشيجت السكتبة العخبية 

ويحتؾؼ أدب الظفل عمى الكثيخ مؽ  .(1)لؤلطفالب ؽ السؤلفات حؾل أىسية األدالكثيخ م
السفخدات التي يتأثخ بيا الظفل. وقج تأثخ أدب الظفل في الدؾاحيمية بأدب الظفل 

عمى الخغؼ مؽ ثخاء المغة الدؾاحيمية فى الجانب األدبى ف العخبي في بعض السفخدات.
مجال إال أنشا نجج أن معغؼ السفخدات السدتخجمة فى  سؾاء أكان أدبًا مكتؾبًا أم مشظؾقاً 

وأدبية مقتخضة مؽ  لغؾية ما ورد مؽ مفخداتقج دخمت مؽ المغة العخبية، و  أدب الظفل
فعمى سبيل السثال يتعمؼ الظفل قيسة األمانة  مؾجؾدة في األعسال األدبية لمظفل. العخبية

ة مأخؾذ مؽ المغة العخبية عؽ طخيق قرة أو مؾقف. فيتعمؼ األمانة ولفع األمان
(amana( لفع الشغافة .)usafi مؽ الرفاء والشقاء مؽ المغة العخبية ) كحلػ الخيخ
(heri( الذخ )shari ،).وغيخىا مؽ السفخدات في أدب األطفال 

 غهية:العمهم الم   -13

 :بفخوعو السختمفة عمم المغة ( أ

                                                 

لمسديج راجع: دمحم الديج حبلوة، "األدب القررى لمظفل" السكتب العمسى لمكسبيؾتخ، اإلسكشجرية،  (1)
2001. 

 .1996قرة الظفمية فى سؾرية" وزارة الثقافة، دمذق، ســؾريا، عيدى الذساسى، "ال -
 .1973مشذؾرات الجامعة الميبية، طخابمذ، ليبيا،  ،عمى الحجيجػ، "األدب وبشاء اإلندان" -
 .1992 1حدؽ شحاتو، "قخاءات األطفال" الجار السرخية المبشانية، القاىخة، ط -
 .1986، 1بلم" مؤسدة الخسالة، بيخوت، طنجيب الكيبلنى، "أدب األطفال فى ضؾء اإلس -
 .1996د. حديؽ عمى دمحم، "جساليات القرة القريخة" الذخكة العخبية لمشذخ والتؾزيع، القاىخة  -
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(، kuashiria(، إشارة )amri(، األمخ )kiwakilishi(، ضسيخ )lughaلغة )
 بحـث(، aya(، فقخة )lahaja(، ليجة )tasnifu(، ترشيف )asiliأصل )

(utafiti( متؽ ،)matini( معشى ،)dhima،) مؾضؾع (maudhui ،)مفخدات 
(misamiati،) حال (hali( مخترخ ،)muhtasari( عبارة ،)ibara مرظمح ،)
(istilahi( فؽ ،)sanaa( ججول ،)jedwali( فرل في كتاب ،)sura،) صيغة 
(kauli( ترشيف )sanifu( صؾت ،)sauti( خبخ ،)kiarifa ،)ليجة (lahaja, 

kilugha.) 
 البالغة:   ( ب

 (sitiara(، استعارة )tashbihi) تذبيو
 التخجسة:   ( ت

 (matini(، الشص أو الستؽ )maana(، معشى )ufasiri, tarjamaتخجسة )
 : في ىحا السبحث وخالصة القهل

ح الفخد والسجتسع عشج التظمع إلى التشسية. فبالعمؼ يختفع سبل عتبخ العمؼ ىؾي   
شأن الفخد والسجتسع. ويأتي دور المغة الدؾاحيمية في التعخف عمى أىسية العمؼ مؽ 
السجتسع العخبي مؽ خبلل ما اقتخضتو الدؾاحيمية مؽ المغة العخبية مؽ مفخدات 

العخبية السختمفة، وىحا بجوره وتعبيخات تذيخ إلى اطبلع السجتسع الدؾاحيمي عمى العمؾم 
يمقي بغبللو عمى تعميؼ الظفل مفخدات ىحه العمؾم، عؽ طخيق تعميسو مفخدات وتعبيخات 
ىحه العمؾم. وىحا ما وضح جميا في السفخدات والتعبيخات التي ذكخناىا ىشا في قيسة 

وفي  طمب العمؼ. وىحه السفخدات والتعبيخات يتعامل بيا الظفل في أسختو وفي مجرستو
كسا يعج اىتسام السجتسع الدؾاحيمي بتعميؼ  مجتسعو، ومع تؾاصمو بالسجتسعات األخخػ.

الظفل السفخدات والتعبيخات التي تداعج عمى تحريل العمؾم السختمفة مؽ مغاىخ 
محاولة القزاء عمى األمية في السجتسع الدؾاحيمي مسا يعؾد أثخه عمى الفخد والسجتسع. 

تعبيخات العمؼ يتبعو معخفة باألفكار والتي عؽ طخيقيا يدتظيع ومعخفة الظفل بسفخدات 
 اإلبجاع واإلبتكار عشجما يكبخ الظفل، ليربح تفكيخه وإبجاعو عمى السدتؾػ العالسي. 
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يحسي العمؼ بالسفخدات والتعبيخات المغؾية في العمؾم السختمفة مؽ التخمف عؽ و  
ة. وكحلػ مؽ سيظخة السجتسعات ركب الحزارة. كسا يحسي السجتسع مؽ سيظخة العؾلس

بأفكارىا عمى السجتسع الدؾاحيمي أو فخض ثقافة ال يخغب بيا السجتسع الدؾاحيمي. 
االىتسام بالتعميؼ وتجشب في السجتسع الدؾاحيمي بوتغيخ أىسية السفخدات والتعبيخات 

الخؾض في الجيل والحؼ يؤدؼ إلى الؾقؾع في الفقخ والسخض. فيؤثخ عمى السجتسع 
 . ؾاحيميالد

تجشب السذكبلت التي تؾاجو  عمؼ ىحه السفخدات والتعبيخات يداعج عمىإن ت 
ل والتدخب مؽ كسذكبلت التدؾ   ،الشاتجة عؽ قمة االىتسام بالتعميؼ السجتسع، والسذكبلت

 في القزاء عمى الغؾاىخ الدمبية في السجتسع.يداعج التعميؼ وعسالة األطفال وغيخىا. و 
 يدتظيع التقجم بسجتسعو وبالبذخية كميا نحؾ التشسية واإلزدىار.فيشذأ جيل متساسػ، 

 

 المبحث الرابع

 نــــى الديـــة علـــالمحافظ
ؾجج في شخق إفخيكيا العجيج مؽ الجيانات، لعل مؽ أبخزىا الجيؽ اإلسبلمي. ي   

 وذلػ لتأثخ ببلد شخق إفخيكيا بالحزارة العخبية، واعتشق الكثيخ مؽ الدؾاحيمييؽ الجيؽ
، جعمتيؼ يقتخضؾن بالمغة العخبيةاإلسبلمي، فسظالعة الدؾاحيمييؽ لمجيؽ اإلسبلمي 

التي يدتخجمؾنيا في حياتيؼ اليؾمية وفي أداء شعائخ والتعبيخات الجيشية السفخدات  بعض
العبادات وتعبيخات عؽ مفخدات  فتشؾعت ىحه السفخدات والتعبيخات المغؾية مشيااإلسبلم. 

والتعبيخات الستعمقة بكيسة مؽ السفخدات ىحه بعض و  بات ...الخ.والعقؾ والسعامبلت 
 :في السجتسع الدؾاحيمي وىي كاآلتي السحافغة عمى الجيؽ

 كمسات خاصة بالعبادات:  (1

 (،adhani(، آذان )msala(، مربله )sali( يرمي )sala) صبلةالربلة:  ( أ
(، العرخ adhuhuri(، الغيخ )Asubuhi( الرباح )Alfajiriالفجخ )

(Alasiri( السغخب ،)Magharibi( العذاء )Isha( الجسعة )ijumaa.) 
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 .(najisiنجاسة )، (tohara(، الظيارة )udhiالؾضؾء ) الظيارة: ( ب

 ( Ramadhani( رمزان )futuru(. إفظار )Saumuالرؾم: صؾم: ) ( ت

 (،sadaka(، صجقة )zaka) زكاة الدكاة: ( ث

 (. Makkaة )(، مكarafa(، عخفة )haji(، حاج )hija) حـجالحج:  ( ج

 (،Nabii(، نبي )Mwislamu) مدمؼ ،(amini(، آميؽ )imani) إيسان اإليسان: (2
 (.Rohoروح )

(، عحاب Kafaniكفؽ ) (،Mautiمؾت )  (uhai, maishaحياة ) السؾت:الحياة و  (3
(adhabu( قبخ ،)kaburi،) ( مخحؾمmarehemu.) 

(، شعبان Rajabu) رجـب(، Muharramمحخم ): اإلسبلمية الذيؾر العخبية (4
(shabani( رمزان ،)Ramadhani .) 

 (.shahidi(، شاىج، شييج )kafara) كفارة الحمف والذيادة: (5

 كاىـؽ(، ingili) إنجيل  (،kinasara) نرخانى (،kanisa) كشيدةالسديحية:  (6
(kuhani .) 

 (.bilisi) إبميذ، (shetani) شيظان (،malaika) مبلئكة السبلئكة والجؽ: (7

  (.haramu(، حخام )halali) حـبلل الحبلل والحخام: (8

  (.shari(، شخ )heri) خـيخ الخيخ والذخ: (9

 .(jahanamu) جيشؼ(، janna, jannatiجشة ) الجشة والشار: (10

 (،dhuluma(. عمؼ )uadilifu(، عجالة )adili) عادل العجل والغمؼ: (11

  (،ingili) نجيلاإل (،taurati) تؾراة ال (،zaburi) الدابؾر الكتب الدساوية: (12
 (.Qurani) قـخآنال
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(، دعارة aibu(، عيب )laani) يمعؽ (laana(، لعشة )dhambi) ذنبالجشايات:  (13
( zina) زنا (، unajisi) اغتراب جشدى(، ikabu) ابقع (ukahaba)أو قحابة، 

العؾدة  (.riba(، ربا )kamari(، قسار)rujumu(، رجؼ )Mzinifu(، زان )ziniيدني )
 (.kurudia dhambiإلى الحنب )

(، wakfuوقف )(، rithiيخث )(، mrithi(، وريث )mirathi) مـيخاثالسيخاث:  (14
 (.wasiaوصية )

(، madhehebu) مـحىب (،Islamu) اإلسبلم (،diniديؽ ) أديان وشخائع ومحاىب: (15
 (. mila(، ممة )sheria) شخيعة

    (.Risala(، رسالة )Jibrili(، جبخيل )wahyi) يوحالؾحي:  (16

     (.tasbihi) تدبيحالحكخ:  (17

  (.fadhili(، فاضل )fadhila) فزيمةفزائل:  (18

 (. maabudu(، معبؾد )tubuيتؾب ) التؾبة: (19

 كمسات أخخػ متعمقة بالجيؽ: (20

وعع  faragha خمؾه  maulidi مؾلج dhamiri ضسيخ  bariki يبارك
 waadhi  مفتى  mufti قاضى kadhi  حجاب hijabu   حـدج
 husuda  زنجيق zandiki ظب idi عيج rehani ريحـان    hutoba ةخ 

  sanamu صشؼ Jihadi جـياد  rehema رحسة 

كان ليحه السفخدات والتعبيخات أنو  من الجراسة ىحا الفرلمن خالل ويتبين  
فالظفل مشح أن يتعمؼ الشظق يبجأ الؾالجيؽ في الدؾاحيمي.  أفخاد السجتسعأثخىا عمى 
الؾالجان أيزا بإرسالو إلى مجارس تعميؼ القخآن ، ويقؾم ياإلسبلم الجيؽ ؼيتعميسو تعال

ؼ داء الرمؾات. وفي شيخ رمزان يتعمالربلة والحىاب إلى السدجج أل فيتعمؼالكخيؼ. 
األطفال الريام، وىكحا باقي التعاليؼ الخاصة بالعبادات أو السعامبلت أو األخبلق أو 
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الجيؽ. ويتأثخ في حجيثو  فيبجأ الظفل يشذأ عمى السحافغة عمى قيؼ وتعاليؼالعقؾبات. 
وىحا ما يسكؽ مبلحغتو في السفخدات بالسفخدات والتعبيخات الجيشية.  ذويووتعامبلتو مع 

لتدام األخبلقي في السجتسع فالسحافغة عمى الجيؽ يؤدؼ إلى االوالتعبيخات الدابقة. 
، ىحا عبلوة عمى باقي ويغيخ ىحا عمى سمؾك الظفل وترخفاتو تجاه نفدو واآلخخيؽ

 . أفخاد السجتسع

الدؾاحيمييؽ وىحه السفخدات والتعبيخات ليا دورىا في تشسية القجرة التعبيخية عشج  
تكمؼ الظفل في أحج ىحه السؾضؾعات الجيشية، فإن لجيو فإذا  لدؾاحيمي،الظفل اوعشج 

 إمكانية اإلبجاع والتفكيخ. السقجرة عمى استخجام ىحه السفخدات والتعبيخات. وىحا يقؾؼ لجيو
 

 المبحث الخامس 

 العالقات المجتمعية أو األسرية

خاد لمفخد الدعادة بيؽ أفالجيجة  االجتساعيةعظي السحافغة عمى العبلقات ت   
داعج الذخص عمى الشجاح، والشيؾض بشفدو واكتداب احتخام اآلخخيؽ، كسا ت   مجتسعو.

. حيث تخمق عيةاالجتساأىسية في الحياة  ذات ة أو األسخيةالسجتسعيالعبلقات عج ت  و 
ب عمى عمى التغم   اقادر ق مجتسعا خم  ت  ، و والتؾافق بيؽ أفخاد السجتسعنؾعا مؽ اإلتدان 

. فالعبلقات في السجتسع متعجدة مشيا القائؼ عمى القخابة والشدب االجتساعيةالسذكبلت 
 والجؾار والعسل، والدفخ...الخ. وىحه العبلقات قج أخحت مفخداتيا وتعبيخاتيا مؽ المغة

 العخبية عمى الشحؾ التالي: 

  :والشدب عالقة القخابة -1

 : والشدب السفخدات العخبية في الدؾاحيمية عؽ ذوؼ القخابةمؽ 

(، بكخ أو arusiعخوس )(، bin amu(، ابؽ العؼ )amu، عؼ )(bintiبشت )
  (.mahariميخ ) (،harimu، حخيؼ )(bikiraعحراء )

  نتساء:عالقة ال   -2
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مجتسع (، dola(، دولة )tabakaطبقة ) (،jamaaمة )عائ (،kabilaقبيمة )
(jamii،) 

 العالقات بين األشخاص:  -3

 العبلقة مع الدمبلء في العسل:  (أ 

ازدراء  (.hajaحاجة ) (،ubadilishano(، التبادل )ushirikianoمذاركة )
(dharau.) 

 العبلقة مع األصجقاء:  (ب 

 (، siriأسخار ) (،hakimuحكيؼ ) (،mhalifuمخالف ) (،rafikiصجيق، رفيق )
 (.ushiriki(، مذاركة )ushawiriالسذاورة ) ،(sheheشيخ )

 العبلقة مع الحبيب:  (ج 

أنذ  (،fedheha، فزيحة )(hainiخيانة )(، shauku(، الذؾق )ishkiالعذق)
(anasa،)  

 (.Shakaشػ ) (،Tamaa) طسع

 العبلقة مع الجار:  (د 

  (،mhalifuمخالف ) (،kaidi، كيج )(jiraniجار)

 العجو: لعبلقة مع ا (ه 

 (.Msuluhishiمرمح ) (،tafrikiتفخيق )(، uhasamaخرؾمة )(، aduiعجو )

 العبلقة مع السدافخ:  (و 

 (.msafaraرحمة )(، msafiriمدافخ )

  العالقة مع هللا: -4

 (.waasi(، عراه )dhanbi(، ذنب )taibuتائب )



 رهضاى، أثر الوفردات الوقترضة هي العربية في تٌوية القين لدى الوجتوع السواحيلي. سامح

_____________________________________________ 

 013 

ؾية العخبية قج أن السفخدات والتعبيخات المغ مؽ خبلل ىحا الفرل أوضحت الجراسة
وتأثخ بيا جسيع أفخاد السجتسع  .االجتساعيةدخمت في أغمب مجاالت العبلقات 

الدؾاحيمي، وتأثيخ ىحه الكيؼ عمى الظفل لو ثساره الحسيجة في السجتسع في الؾقت 
  الحاضخ والسدتقبل.

عبلقة القخابة والشدب تجج : االجتساعيةالشؾع األول مؽ ىحه العبلقات ففي  
يقؾؼ مفخدات  وىحا بجورهت العخبية دخمت في عبلقات األصؾل والفخوع. السفخدا

إلى جانب باقي أفخاد السجتسع  وتعبيخات المغة عشج الظفل مشح أن يتعمؼ الشظق
. باإلضافة إلى أن ىحه السفخدات والتعبيخات تحسل نفذ السفيؾم والجاللة في الدؾاحيمي

استخجاميا في السجتسعيؽ العخبي والدؾاحيمي الدؾاحيمية والعخبية عمى الدؾاء، ومؽ ثؼ ف
 .االجتساعيةبيؽ السجتسعيؽ، ويقؾؼ قيسة العبلقات  االجتساعيةمؽ الشاحية  خب  ق  ي  

نتساء وحب الؾطؽ والؾالء عبلقة اال، االجتساعيةالشؾع الثاني مؽ العبلقات  
مشح طفؾلتو في السجتسع. فعشجما يتعمؼ الظفل  االجتساعيةوكميا عبلقات تقؾؼ الكيؼ 

مجتسع متساسػ. كمسات اإلنتساء ككمسة دولة وقبيمة وغيخىا يتعمؼ محبتو لؾطشو، فيشذأ 
، ويجافع وطشوويعظي الظفل ثقة في مؾطشو وغيخة عميو فيبجع ويبتكخ مؽ أجل رفعة 

عشو ضج الدقؾط واإلنييار. فيحه السفخدات والتعبيخات المغؾية مؽ شأنيا أن تشسي الكيؼ 
في وججان الظفل مؽ أجل  ن ليا تأثيخ فعالحيث إلجػ الظفل الدؾاحيمي.  االجتساعية

 نتساء الؾطشي. تعديد اال
وىحه العبلقة  العبلقة مع األشخاص، ،االجتساعيةالشؾع الثالث مؽ العبلقات  

 مع ليا أىسية كبيخة لجػ الظفل في تعاممو مع اآلخخيؽ وفي عبلقاتو سؾاء أكانت
مع  االجتساعيةفيحه السفخدات والتعبيخات في العبلقات  أعجائو.حتى أصجقائو أو 

(، ghadabu(، غزب)sameheاألشخاص تأتي مفخدات وتعبيخات أخخػ مثل التدامح )
. فيحا مؽ شأنو أن يؾسع مفاليؼ الظفل ويعدز مؽ (rehema(، رحسة )shidaشجة )

أو بالدمب  يجابن ترخفاتو وسمؾكو تؤثخ باإلافتو واىتسامو بكيؼ مجتسعو. حيث إثق
ىتسام بتعديد السفخدات والتعبيخات التي تتعمق بكيسة العبلقات عمى السجتسع. فاال

عشج الظفل تقؾؼ لجيو الرفات اإليجابية في التعامبلت وتجعمو يشبح  االجتساعية
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األشخاص اآلخخيؽ تقؾؼ مؽ شخرية  مع كسا أن عبلقة الظفلالعبلقات الديئة. 
 ، ويذعخ بالسدؤولية تجاه ترخفاتو وسمؾكو. الظفل، وتجعمو يتحكؼ في نفدو

بسفيؾم  هللا، وتختبط ىحه العبلقة، العبلقة مع االجتساعية الشؾع الخابع مؽ العبلقات
وىي عبلقة الظفل بخبو، والسقرؾد بيا ىشا معخفة الظفل وتعالى،  اإليسان باهلل سبحانو

فيتعخف الظفل حق العقؾبة. بأنو إذا أحدؽ أثابو هللا خيخا وإن أساء فيؾ بحلػ عاص يدت
وإذا تأثخ  (.haramu(، حخام )halali) حبلل عمى مفخدات أخخػ في ىحا الدياق مثل

الظفل بعبلقتو مع ربو نذأ طفبل ناجحا في حياتو، أما إذا ساءت عبلقتو بخبو، 
وفداد عبلقة الظفل . االجتساعيةنظؾائية والعدلة والعجوانية واالفديديظخ عميو الجيل، 

قج يكؾن بدبب عجم الفيؼ الجيج لبعض الكمسات أو التعبيخات التي تخص العبلقة  بخبو
بيؽ الظفل وربو. وسؾء الفيؼ مؽ الظفل قج يؤدؼ بعج ذلػ إلى فداد السجتسع بأكسمو. 
وليحا فإن تعميؼ الظفل الدؾاحيمي السفخدات والتعبيخات التي تحدؽ عبلقتو بخبو تحسي 

كسا أن تقؾية عبلقة الظفل بخبو قج تكؾن سع وتأخخه. السجتسع مؽ ويبلت شقاء السجت
عؽ طخيق تعميسو بعض القرص الجيشية والتي تحتؾؼ بظبيعتيا عمى مفخدات وتعبيخات 

، لتقؾية العبلقة بيؽ الظفل وربو، فيشذأ الظفل عمى أسذ وقيؼ اجتساعية صحيحة
 .ويشعكذ ىحا عمى باقي أفخاد السجتسع الدؾاحيمي

 ياتــــوصج والتــــالنتائ

 يمي:   وىي كسامن الشتائج والتهصيات  ىحه الجراسة إلى عجد   هصمتت

  إلقاء و  التحية قال فيالسفخدات والتعبيخات المغؾية العخبية التي ت  أعيخت الجراسة أن
وأن المغة الدؾاحيمية قج  ،والتخحيب ىي نفديا السؾجؾدة في المغة الدؾاحيميةالدبلم 

 السجتسعية، وأن ليحه السفخدات والتعبيخات أثخ عمى اقتخضتيا مؽ المغة العخب
ومع  في السجتسع الدؾاحيميالدؾاحيمي مؽ حيث تشسية التؾاصل االجتساعي 

السجتسعات األخخػ باإلضافة إلى أن ليا الفزل في التقخيب بيؽ السجتسعيؽ 
سا العخبي والدؾاحيمي. كسا أن عبارات التحية والدبلم تحسل معشى الدبلم واألمؽ م

ليؼ التي يتعمسيا ومؽ السفا والتظخف، وتؾقيخ واحتخام اآلخخ. يجعؾ إلى نبح العشف
، وتحسل أيزا معاني الزيف والكخمإكخام التخحيب و اء الدبلم لقإالظفل مؽ قيسة 
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ثخ بيحه السفخدات والتعبيخات، أؼ خجمة. فالسجتسع الدؾاحيمي قج تالذكخ عمى تقجي
 بيا مع السجتسعات اآلخخػ.مبجأ مؽ مبادئو يتعامل  توأصبح

  تأثخت المغة الدؾاحيمية بالسفخدات والتعبيخات المغؾية العخبية التي وردت عؽ قيسة
الحفاظ عمى الؾقت ككيسة اجتساعية ومبجأ مؽ مبادغ اإلندانية. وكان ليحه 

مؽ خبلل السفخدات الدؾاحيمي في اىتسامو بالؾقت، و  السجتسعالسفخدات أثخىا عمى 
أنيا شسمت جسيع األوقات سؾاء الستعمقة  اتزحالتي تعبخ عؽ الؾقت والتعبيخات 

بأوقات الشيار أو الداعة أو أيام األسبؾع أو األشيخ وغيخىا. فيحه السفخدات 
في تشسية قيسة الؾقت والحفاظ عميو في السجتسع  غؾية ليا دور ميؼوالتعبيخات الم

 يمي.الدؾاحيمي وكان ليحا األثخ الظيب عمى الظفل الدؾاح

 مؽ المغة العخبية كثيخ مؽ  سع الدؾاحيمي بالعمؼ، وقج اقتخض الدؾاحيميؾن اىتؼ السجت
العمؼ. فأحجثت ىحه السفخدات  عمى طمب   ث  ح  السفخدات والتعبيخات المغؾية التي ت  

والتعبيخات أفكارا ومبادغ لجػ السجتسع الدؾاحيمي، وأيزا دوافع وأىجاف نحؾ التقجم 
تو في كل ما يتعمق بالعمؼ دؾاحيمي، وىحا ما يسكؽ مبلحغوالشيؾض بالسجتسع ال

الدؾاحيمي أفكارا استفاد  أفخاد السجتسع . وقج تؾلجت لجػوتحريل العمؾم السختمفة
احيمي مؽ التخمف أو السجتسع الدؾ  أنقح. مسا بأكسمو بيا السجتسع الدؾاحيمي

بفزل تعميؼ بل استظاع السجتسع الدؾاحيمي  نحجار االجتساعي؛الدقؾط في اال
األطفال الدؾاحيمييؽ التعميؼ الجيج أن يخمق جيل متساسػ قادر عمى مؾاجية 

عسالة و التدخب مؽ التعميؼ، و  ،الغؾاىخ الدمبية في السجتسع مؽ مذاكل مثل التدؾل
 ..الخ.ضظياد.االو األطفال، 

  قافةبالث السقتخضة مؽ المغة العخبيةالدؾاحيمية تأثخت السفخدات والتعبيخات المغؾية 
العخبية في مجال السحافغة عمى الجيؽ، فأغمب السفخدات والتعبيخات مأخؾذه مؽ 
المغة العخبية، والتي يتعمسيا الظفل مشح أن يبجأ في تعمؼ الكبلم، ويشذأ الظفل عمى 
الحفاظ عمى الكيؼ الجيشية السختمفة ويغيخ ذلػ في حجيثو وتعامبلتو مع زمبلئو 
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لتدام األخبلقي مع نفدو ومع ربو خمق لجيو نؾع مؽ االعو. كسا أنو يومع أفخاد مجتس
 ومع أفخاد مجتسعو والسجتسعات األخخػ. 

  ؾد بيؽ أفخاد السجتسع إلى أن يد االجتساعيةتؤدؼ السحافغة عمى اتدان العبلقات
تدان والتؾافق في السجتسع. وقج دخمت السفخدات نؾع مؽ الدعادة والظسأنية واال

ما يتعمق مشيا بالقخابة أو الشدب  االجتساعيةل العبلقات والتعبيخات العخبية مجا
ليحه السفخدات والتعبيخات يتأثخ بيا في  الدؾاحيميوالجؾار ...الخ. وعشج استخجام 

فتغيخ عميو في تعامبلتو في السجتسع مؽ احتخام ألقاربو ولآلخخيؽ وتخمق  ،وججانو
اآلخخيؽ،  مع األشخاص  دالفخ  عبلقةتؾسع لجيو روح الؾالء واإلنتساء الؾطشي، و 

بكيؼ مجتسعو، حيث أن ترخفاتو تؤثخ كسا أنيا تداىؼ في اىتسام الفخد الدؾاحيمي 
في اإلتجاه العام لكيؼ مجتسعو. أما عبلقتو مع الخالق فيتعخف عمييا مؽ خبلل 

سدؤولية إن أحدؽ السفخدات والتعبيخات المغؾية التي تقؾؼ لجيو روح اإلحداس بال
 العقاب. ستحق  ء اأثيب، وإن أسا

 في تقؾية  عخبية ليا دور ميؼستخمرت الجراسة أن السفخدات والتعبيخات المغؾية الا
م السجتسع ج  ق  وأن ت   الدؾاحيمي. لجػ افخاد السجتسع االجتساعيةة الكيؼ وتشسي

، وعيخ ىحا جميا في السفخدات في معغسو ج مؽ الحزارة العخبيةس  ت  د  الدؾاحيمي م  
 سقتخضة مؽ المغة العخبية.والتعبيخات ال

  االىتسام بالسؤثخات العخبية في الثقافة الدؾاحيمية. كسا يؾصي البحث بزخورة
فة ما يتظمبو السشيج التعميسي في جخاء دراسات شاممة لسعخ إتؾصي الجراسة ب

باإلضافة إلى  ،الشيؾض والتشسية بالسجتسع الدؾاحيمي السجتسع الدؾاحيمي مؽ أجل
 لعخبي لتحقيق مديج مؽ التكامل. مع السجتسع اإمكانية التؾاصل 

 التعاون في مجال الجراسات واألبحاث بيؽ  قتخح الجراسة التحخك نحؾ السديج مؽت
واإلبتكار في  ، لمؾصؾل إلى استخاتيجية شاممة لئلبجاعالسجتسع العخبي والدؾاحيمي

 ت الحياة السختمفة.مجاال
 



 رهضاى، أثر الوفردات الوقترضة هي العربية في تٌوية القين لدى الوجتوع السواحيلي. سامح

_____________________________________________ 

 018 

 عــــــــــــــــــــالمراج

 :اجع العخبيةأولا: السخ 

  ،ج 4ط الييئة السرخية العامة لمكتاب، ، الخرائصأبي الفتح عثسان بؽ جشي ،
 د ت.القاىخة، مرخ، ، 1

  ،2، مج 1ط عالؼ الكتب، ، معجم المغة العخبية السعاصخةأحسج مختار عسخ ،
 م.2008القاىخة، مرخ، 

  ،1992خة، القاى، 1ط الجار السرخية المبشانية،  ،قخاءات األطفالحدؽ شحاتو. 

  ،الذخكة العخبية لمشذخ والتؾزيع،  ،جساليات القرة القريخةحديؽ عمى دمحم
 .1996القاىخة 

  ،العجد ، سمدمة عالؼ السعخفة، إرتقاء القيم، دراسة نفديةعبج المظيف دمحم خميفة
 .1992السجمذ الؾطشي لمثقافة والفشؾن واآلداب، الكؾيت، أبخيل ، 160

  ،مشذؾرات الجامعة الميبية، طخابمذ، ليبيا،  ،ء اإلنداناألدب وبشاعمى الحجيجػ
1973. 

  ،وزارة الثقافة، دمذق، ســؾريا،  ،القرة الطفمية فى سهريةعيدى الذساسى
1996. 

  السكتب العمسى لمكسبيؾتخ،  ،األدب القررى لمطفل الديج حبلوة، دمحم
 .2001اإلسكشجرية، 

 2، ط عخبي-حيميسها سهاحيمي،-قامهس عخبي، مرظفى حديؽ الحمؾجي ،
، جامعة األزىخ، كمية المغات والتخجسةالشاشخ د. مرظفى حديؽ الحمؾجي، 

 م.1990 ،القاىخة

  ،أسذ اعجاد الكتب التجريدية لغيخ ناصخ عبج هللا الغالي، وعبج الحسيج عبج هللا
 ، دار االعترام. بجون تاريخ.الشاطقين بالعخبية



 م(.2222( يوًية )2( العدد )1الوجلد ) –جاهعة أسواى  –هجلة البحوث والدراسات األفريقية ودول حوض الٌيل 

______________________________________________ 

 017 

 بيخوت ،1مؤسدة الخسالة، ط ،المأدب األطفال فى ضهء اإلسب الكيبلنى، ينج ،
1986. 

 ثانياا: السخاجع األجشبية:
 Akida, Hamisi ... Kamusi ya Kiswahili sanifu, imetungwa na 

kuhaririwa katika sehemu ya Kamusi ya Taasisi ya Uchunguzi wa 

Kiswahili, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam A standard Swahili-Swahili 

dictionary, Reprinted, Nairobi: Oxford University Press 1989. 

 BAKIZA: Kamusi la Kiswahili Fasaha, Oxford University Press, East 

African Ltd, chapa ya kwanza, 2010. 

 Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Taasisi ya Taaluma za Kiswahili, 

Kamusi ya Kiswahili sanifu, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Taasisi ya 

Taaluma za Kiswahili,  2013 

 Johnson, Frederick, Inter-Territorial Language Committee for the 

East African Dependencies, A standard Swahili-English dictionary, 

Oxford University Press, 1971. 

 Mohamed Abdulla Mohamed, Said Ahmed Mohamed, Kamusi ya 

visawe, East African Publishers, 1998. 

 http://www.africanbookscollective.com/authors-editors/ahmed-e.-

ndalu, http://www.africanbookscollective.com/authors-editors/hamisi-

babusa, Kamusi Teule ya Kiswahili: Kilele cha Lugha, 

http://www.africanbookscollective.com/publishers/east-african-

educational-publishers, Kenya, 2013. 

 :مهاقع اإلنتخنتاا: ثالث
 www.almaany.com 

 https://nuryani27.wordpress.com 

 https://mawdoo3.com  
 https://konouz.com/ar 
 http://swahiliproverbs.afrst.illinois.edu/learning.html 

 
 

 

http://www.almaany.com/
https://nuryani27.wordpress.com/
https://mawdoo3.com/
https://konouz.com/ar
http://swahiliproverbs.afrst.illinois.edu/learning.html

