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ُ ّ
محركا ئيسا لدفع عجلة التنميةّ ،
تشكل ّ
والنمو ،وLي املحور ٔالاسا FGHي
ملخص:
السياحة ّ ر
قطاع الخدمات بسبب قدر+bا عaى تكوين ال])وة ،ومنح فرص العمل ،وقد أضحت ّ
السياحة
اليوم من معاي ) تقدم ّ
الدول ي العديد من املجاالت الثقافية والاقتصادية والاجتماعية ...ملالها
من سمات إيجابية ،ف Fxالوسيلة الحضارية لنقل وتبادل الثقافات ب ن شعوب العالم املختلفة،
حيث تنتقل املعتقدات والفنون وال~)اث ومختلف ألوان الثقافة عن طريق الحركة ّ
السياحية،
ّ ّ
اللغة باعتبارها ٔالاداة الفاعلة عaى إنجاح ّ
السياحة
وليس من وسيلة لتحقيق هذا الهدف إال
ّ
ّ
التساؤالت لعل ّ
أهمها .ما مدى وظيفة اللغة العربية
الثقافية ،وهذا يث ) ي الذهن مجموعة من
ي القطاع السياي؟ هل استعمال العربية يجذب السائح أم ّ
ينفرﻩ؟ كيف يخدم املعجم
السياي التنمية الثقافية؟
الكلمات املفتاحية :السياحة ،املعجم السياي ،التنمية الثقافية ،اللغة العربية ،التنمية
املستدامة.
Abstract :
Tourism is a major driver for development and growth, it is the main
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focus in the services sector, because of its ability to generate wealth and
employment opportunities.
Tourism today has become a progress criteria standards for countries
in many cultural, economic and social fields, because of its positive features,
it is the means of civilizational to transfer and exchange of cultures among
different peoples of the world, where beliefs, arts, heritage and various types
of culture are transmitted through the tourist dynamics; no other method but
language can achieve this objective, being an effective tool to the success of
cultural tourism, this brings to mind a whole set of questions, the most
important one being: to what extent is the function of the Arabic language in
?the tourism sector? does the use of Arabic attracts tourists or alienate them
?How does the tourism lexicon serve the cultural development
Keywords: Tourism, Tourism lexicon, Cultural Development, Arabic
Language, Sustainable Development

مقدمة:
تؤدي اللغة دورا مهما ي حياة ٔالامم وتاريخها ،ف Fxأداة التعب ) عن الفكر ووعائه،
وحاملة مضمونه وثمرته ،و+,ذا أضحت اللغة العربية ركنا ركينا من أركان الثقافة ال Fتجعل
الشعوب تتفرد وتتمايز عن بعضها البعض.
تعد التنمية بمختلف أنواعها إحدى مقومات ال+ضة ،ولن كانت التنمية الاقتصادية
والزراعية والصناعية والتجارية  ...بارزة للعيان ظاهرة ال تخفى عaى أحد ،فإن ثمة أنواعا أخرى
ال تقل ع+ا أهمية وLي التنمية الثقافية والسياحية وما تعلق +,ما من تراث وعادات وتقاليد
وقيم ومبادئ وعقيدة ولغة ،فتش ) معظم الدراسات إى ضرورة الاهتمام بالتنمية السياحية
والثقافية كجزء ال يتجزأ من جوانب التنمية  ،وإن التعريف +,ذا املوروث الثقاي سواء ي جزئه
املادي أم املعنوي تتم بآليات مختلفة ّ
لعل أهمها هو املعجم املتخصص ي مجال السياحة أال
وهو املعجم السياي ،وعليه فمن الضرورة معرفة مدى مساهمة هذا املعجم ي التنمية
السياحية والثقافية ،ما املشهود اليوم وما املنشود غدا وما ٓالاليات ال Fيجب مراعا+bا لبناء
معجم سياي كفيل بال+وض بالجانب ن السياي والثقاي؟.
ّ
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N -1ي مفهوم السياحة:
ّ
تعد ّ
السياحة نشاطا طبيعيا يتعلق بحركة ٔالافراد وتنقال+bم ،من خالل السفر واملكوث
ّ
التعلمّ ،
وال~)فيهّ ،
التعارف،
خارج املكان املألوف واملعتاد ألغراض عدة م+ا العالج ،التسلية
العبادة...إلخ.
ّ
وبالرجوع إى التشريع ٕالاسالمي نجد أن كلمة ّ
ّ
السياحة وردت ي القرآن الكريم ي آيات
ّ
الصيام ،الجهادّ ،
متعددة م+اّ :
الس ) ي ٔالارض  ...قال ﷲ تعاى» :فسيحوا ي
مختلفة بمعان
ٔالارض أربعة أشهر واعلموا أنكم غ ) معجزي ﷲ وأن ﷲ مخزي الكافرين« )ٓالاية  - 02من سورة
التوبة(
وقوله تعاى» :التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون ٓالامرون
باملعروف الناهون عن املنكر والحافظون لحدود ﷲ وبشر املؤمن ن« )ٓالاية  - 112من سورة
الصيام ،لقوله صaى ﷲ عليه وسلم" :سياحة أمّ F
التوبة( ومع´ ³السائحون هنا هو ّ
الصيام"
ويقول املفسرون :السائحون هم املسافرون للجهاد أو طلب العلم ،وقد ّ
سم Fالصائم سائحا
لكونه يسيح ال+ار بال زاد.
ّ
وأما إذا بحثنا عن مفهوم ال ّسياحة ي معاجمنا العربية نجد أن لسان العرب يعرفها عaى
ّأ+ºاّ :
الضرب ي ٔالارض ،حيث اشتقت من سيح املاء وسيحانه ،وساح يسيح سيحانا إذا جرى
ّ
عaى وجه ٔالارض ،والسياحة Lي الذهاب ي ٔالارض للعبادة وال~)هب ،وساح ي ٔالارض يسيح،
سياحة وسيوحا وسيحانا أي ذهب ي ٔالارض

ّ
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 .1إذا كانت هذﻩ النظرة نموذج املعاجم القديمة للسياحة ،فإن املعاجم الحديثة وم+ا
يعرف السائح بأنه املتنقل ي البالد ّ
املعجم الوسيط ّ
للت¼»ﻩ أو الاستطالع والبحث والكشف ونحو
والسياحة التنقل من بلد إى بلد طلب ّ
سياحّ ،
ذلك ،وجمعه ّ
للت¼»ﻩ أو الاستطالع والكشف،
ّ
ّ
وال ّسياح الكث ) ّ
والسياحة  2وي اللغة ٔالاجنبية يعود أصل كلمة سياحة إى اللغة الالتينية ،وهو
ّ
لفظ مستحدث م+ا واملعروف بكلمة  Tourismeهو لفظ يشتق ي اللغة الانجل »ية من كلمة To
ّ
 Tourبمع´ ³يدور أو يجولُ ،ويعرف ي اللغة الفرنسية بلفظ  Tournerوكالهما مشتق من
ٔالاصل الالتي´ Tournar Fالذي يؤدي املع´ ³نفسه. 3
وإذا ما بحثنا ي اصطالح العلماء عن تعريف للسياحة فنجد أن لها تعاريف كث )ة
ومتعددة اختلفت باختالف مشارب هؤالء العلماء وتوجها+bم فكل م+م ّ
يعرف السياحة انطالقا
من مجال اختصاصه ،وركزت مجمل هذﻩ التعاريف عaى جانب مع ّ ن ي ّ
السياحة وخدمة
ّ
للمجال الذي يستفيد م+ا ،فم+م من ركز عaى السياحة بوصفها ظاهرة اقتصادية أو
اجتماعية ،ثقافية إنسانية وح ³نفسية ،...حيث سنسلط الضوء عaى بعضها:
يعرف الاقتصادي ّ
أN -ي املجال الاقتصاديّ :
النمساوي فونش ول )ن Vansh ullern
السياحة عaى أ+ºا "ك ّل العمليات املتداخلة ،وخصوصا العمليات الاقتصادية املتعلقة بدخول
ٔالاجانب وإقام+Îم املؤقتة وانتشارهم داخل وخارج منطقة أو والية دولة ّ
معينة"  4فاملالحظ ي
هذا التوجه هو ال~)ك » عaى الجانب الاقتصادي للسياحة سواء تعلق ٔالامر بالسياحة ّ
الداخلية
أم الخارجية ،وأما ماكنتوش  Macintoshفإنه يعطي تعريفا اقتصاديا أوسع وأشمل للسياحة
ف )ى بأ+ºا" :مجموعة الظواهر والعالقات الناتجة عن عمليات ّ
التفاعل ب ن ّ
السياح ومنشآت
ٔالاعمال ّ
والدول واملجتمعات املضيفة ،وذلك +,دف استقطاب واستضافة هؤالء ّ
السياح
والزائرين .5وهذا ي)Óز مدى استثمار القطاع الاقتصادي للسياحة قصد التسويق لألعمال وجلب
رؤوس ٔالاموال.
بN -ي املجال الاجتماQيُ :ينظر إى ّ
السياحة ي املجال الاجتماÖي عaى أ+ºا عامل ّ
مهم لبناء
السكان ٔالاصلي ن ّ
عالقات اجتماعية متم ّ »ة ب ن ّ
ّ
فيعرفها جالسمان  R-Glasmanعaى
والسياح
أ+ºا":مجموعة من العالقات املتبادلة ال Fتنشأ ب ن الشخص الذي يوجد بصفة مؤقتة ي مكان
ما وب ن ٔالاشخاص الذين يقيمون ي هذا املكان.6
تN -ي املجال النف :RSTيرى علماء النفس أن ّ
السياحة مصدر ّ
مهم للقضاء عaى
ّ
الضغوطات النفسية والتخلص من رتابة العيش ال Fقد تنعكس سلبا عaى ٔالافراد وعaى راح+Îم
ّ
النفسية ،وهو ما يؤكدﻩ فلو جوب )  Feuler Goubertإذ أن السياحة ي نظرﻩ" :ظاهرة من
الظواهر العصرية ال Fتنشأ عن الحاجة امل~»ايدة للحصول عaى ال ّراحة وتغي ) ّ
الجو وٕالاحساس
بجمال الطبيعة ّ
وتذوقها والشعور بالبهجة واملتعة من ٕالاقامة ي املناطق ذات طبيعة خاصة.7
ّ
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و+,ذا كانت ّ
السياحة عند أهل هذا الاختصاص سببا رئيسا لل~)ويح عن النفس والتخلص من
أعباء الحياة اليومية ومشاكلها وما يصحب ذلك من تأث )ات سلبية عaى ّ
الصحة النفسية
السليمة.
ثN -ي املجال ّ
السياحة ي املجال ّ
السيا :RSVتفهم ّ
السيا FGHعaى أ+ºا مغادرة ٔالافراد خارج
للدولة ي ّ
السياسية ّ
الحدود ّ
مدة زمنية معينة ال تقل عن أربع وعشرين ساعة وال تزيد عن سنة
واحدة بشرط أن ال يكون الهدف من ورا+àا الحصول عaى ٕالاقامة ّ
الدائمة أو العمل وهو ما
يؤكدﻩ روبنسون  Robinsonعندما ّ
عرف السياحة عaى أ+ºا "انتقال ٔالافراد خارج الحدود
السياسية ل ّلدولة ال Fيعيشون ف+áا ّ
مدة تزيد عن أربع وعشرين ساعة وتقل عن عام أي
محدد ويش~)ط أن ال يكون الهدف وراء ذلك ٕالاقامة ّ
ضبطها بوقت ّ
الدائمة أو العمل 8...وهذا
يع´ Fأ+ºا إقامة مؤقتة خارج حدود ّ
الدولة تأتي نتيجة ملجموعة من ٔالاسباب لعل أهمها:
 ٔالاسباب ّالصحية أو ال~)ويح أو إرضاء الاحتياجات الثقافية.
 ٔالاسباب املهنية )رحالت رجال ٔالاعمال ،املؤتمرات(. ٔالاسباب التعليمية )الطلبة(.9هـN -ي املجال الثقاNي :تعت )Óالسياحة عامال ّ
مهما ي التعريف باملنتوج الثقاي للمنطقة
املستضيفة ،واكتساب رصيد ثقاي جديد لدى السائح ،ولهذا تعرف السياحة ي هذا املجال
عaى أ+ºا "النشاط الذي يقوم به ٔالاشخاص الذين يميلون إى ّ
السفر ،ور ّبما ٕالاقامة ي غ )
بيئ+Îم املعتادة لف~)ة قص )ة أو طويلة دون ٕالاقامة ّ
الدائمة +,دف أسا FGHهو التمتع بوقت
ّ
لتحمل مخاطر حدود
فراغهم عaى وجه ال يمكن تحقيقه ي بيئ+Îم املعتادة مع استعدادهم
نشاطهم ي إطار إمكانا+bم املادية واملعنوية .10وينظر إى السياحة كذلك عaى أ+ºا :نشاط يقوم به
فرد أو مجموعة من أفراد ،يحدث ع+م انتقال من مكان إى آخر بغرض أداء ّ
مهمة معينة ،أو
يا ة مكان مع ن أو ّ
عدة أماكن ،أو بغرض ال~)فيه ،وينتج عنه الاطالع عaى حضارات وثقافات
زر
11
أخرى ،وإضافة معلومات ومشاهدات عديدة والالتقاء بشعوب وجنسيات متعددة  .فمهما
كانت ٔالاسباب ّ
والدوافع عaى السياحة إال أن أهم نتائجها ذلك الكم املعري والثقاي الذي
ّ
يحصله السائح من املنطقة املستضيفة.
ّ
ّ
دN -ي املجال اللساني :إن السياحة ي نظر علماء اللسان Lي :نشاط لغوي مب´ Fعaى
ّ
ظاهرتي التأث ) والتأثر ي اللغات الطبيعية ،وعملية اتصال وتواصل ب ن أهل البلد املستقبل
ّ
وب ن السائح ٔالاجن ،Fæف Fxعامل رئي FGåي نمو العالقات اللغوية والثقافية ب ن ٔالامم .يركز
أصحاب هذا الاتجاﻩ عaى عملية التأث ) والتأثر ال Fتتم ب ن لغة أهل املنطقة املستضيفة ولغة
السائح ٔالاجن Fæع+ا ،وذلك عن طريق انتقال ٔالالفاظ والعبارات من لغة إى أخرى فتؤدي إى
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ّ
ّ
ظهور ما يعرف باالق~)اض اللغوي وح ³التداخل والاحتكاك اللغوي وكلها ظواهر لسانية فصل
ف+áا أصحاب هذا الاتجاﻩ.
ّ
ّ
انطالقا ّ
مما سبق نالحظ أن تعريفات السياحة قد تعددت واختلفت باختالف زوايا
البحث ف+áا ،فبعضهم ينظر لها باعتبارها ظاهرة اقتصادية ،وآخرون يعت)Óو+ºا ظاهرة
اجتماعية ،وعلماء النفس يرو+ºا مصدرا مهما لل ّراحة النفسية وعامال لبعث العالقات ٕالانسانية
ّ
عامة ّ
اللسان يركزون عaى أ+ºا نشاط لغوي وبصفة ّ
فإن السياحة
والتنمية الثقافية ،وعلماء
"نشاط يحتوي عaى عملي Fإنتاج واس+Îالك ،تحتم تنقالت خاصة خارج مقر ٕالاقامة ٔالاصaي
ليلة عaى ٔالاقل حيث يكون السبب هو التسلية والتداوي ،اجتماعات ،زيارة املقدسات الدينية،
تجمعات رياضية" .12
• أهمية السياحة:
لقد أضحت ّ
السياحة ظاهرة عامة ،تساهم بشكل مباشر وغ ) مباشر ي دعم مجاالت
عدة وعaى أوسع نطاق وم+ا :شبكة النقل واملواصالت ،هياكل الاستقبال أشكال ووسائل ٕالاعالم
ْ ُ
ّ
ّ
وتطور هذﻩ املجاالت وتفاعلها مع بعضها
وع )Óنمو
والدعايةٔ ،الانشطة ال~)ف+áية والثقافية...
البعض يمكن تقييم مدى نجاح السياحة ي بلد ماّ .
إن أهمية ّ
السياحة تنبع ي ٔالاساس من
حجم الحركة السياحية ومدى مساهم+Îا ي مختلف املجاالت.
أٔ -الاهمية الاقتصادية :عند ربط السياحة باملجال الاقتصادي ،نجد أ+ºا تشكل دعامة
ُ
رئيسة لنمو هذا القطاع من خالل إقامة صناعة سياحية ترتكز عaى قواعد ونظم إدارية والعمل
عaى جلب العمالت ّ
الصعبة ،وتوسيع نطاق الاستثمارات ٔالاجنبية ،وخلق مناصب عمل ،وعليه
الوصول إى تعظيم الناتج الاقتصادي والاجتماÖي ّ
للدولة ّ
السياحية ،فبالتمويل السياي تنشأ
القدرة عaى حماية املوارد الطبيعية واملوارد السياحية ،وتشجيع تقاليد املجتمع وعاداته وفنونه
ّ
ّ
الطردية ب ن ّ
توظف Lي ٔالاخرى بشكل ّ
تطور
جيد لخدمة الاقتصاد وهنا تنشأ العالقة
الF
امليدان السياي واملجال الاقتصادي.
بٔ -الاهمية الحضارية والثقافية :تعد السياحة وسيلة حضارية وثقافية اجتماعية
تساهم بش ³الطرق ي نقل وتبادل الحضارات والثقافات ب ن مختلف ٔالامم ،وتعمل عaى زيادة
معرفة الشعوب ببعضهم البعض وتثم ن العالقة بي+م وتقليص املسافات الثقافية ،الفكرية،
ّ
الطبوع الثقافية ،فيتم +,ا ّ
التعرف عaى ما FGíالشعوب
واكتشاف ٓالاداب والفنون ،ومختلف
ّ
ّ
وعن تاريخها ،وهو ما يؤدي إى حماية ال~)اث الثقاي والتاريîي للشعوب ُوينم Fعالقات تواصلهم
مع ٔالامم ٔالاخرى ،عن طريق ّ
السياي املستقبل فتؤثر ي ّ
تعدد الزيارات ؤالاسفار ي البلد ّ
السائح
وتتأثر Lي ٔالاخرى ثقافيا بسياحها ومن هنا ينبثق التأث ) والتأثر الثقاي.
ّ
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ّ
السياسية ي تلك العالقات ّ
تتجaى أهمية ال ّسياحة ّ
الدولية الF
جـٔ -الاهمية السياسية:
ّ
ّ
تزدهر بفعل السياحة عن طريق تعامل الدول مع بعضها البعض ،وك])ة الزيارات السياحية
الصراعات وال¼»اعات ّ
املتبادلة بي+م بحيث تساهم ي التقليل من ّ
حدة ّ
الدولية ،وبالتاي أصبح
يع )Óعن السياحة برمز السالم والتآïي ب ن ّ
ّ
الدول.13
دٔ -الاهمية البيئية والعمرانية :هناك عالقة وطيدة تجمع ب ن ّ
السياحة والبيئة وLي ي
الوقت ذاته عالقة تبادلية تعطي للسياحة فرصة استغالل املوارد الطبيعية ،وتدفع باملعني ن ي
قطاع السياحة إى املحافظة عل+áا وترقي+Îا ،كو+ºا ثروة وطنية لذلك فإن كل بيئة صالحة
ّ ّ
تساهم ي تقدم ّ
وإن النشاط السياي بدورة يؤدي إى الاهتمام بالبعد الجماي
السياحة،
للموارد السياحية سواء أكانت طبيعية أم من صنع ٕالانسان ،وكذا تنمية مختلف مشاريع
الصناعة السياحية من تنظيم وتخطيط وتحديث استخدامات ٔالارض واستحداث البنايات.
• أنواع السياحة:
لتنوع رغبات ّ
تختلف أنواع السياحة تبعا ّ
السائح وأهدافه املرجوة من ورا+àا ،وقد
التطور العلم Fوالاقتصادي والاجتماÖي ي هذا ّ
ّ
التنوع وLي كما يaي:
ساهم
أ ـ حسب ٔالاشخاص:
ـ ّ
ّ
السياحة الفردية :وLي سياحة ذات برنامج حر يضعه السائح حسب رغباته ووقته وال
تعتمد عaى برنامج منظم تضعه شركة سياحية.14
ـ ّ
السياحة الجماعية :عكس السياحة الفردية ،حيث تخضع لتنظيم مسبق من طرف
شركة سياحية ،ويكون ّ
السائح ّ
مقيدا بتعليما+bا ودائما مرتبط بجماعة ينتم Fإل+áا ودليل يقوم
بتنظيم أوقات ّ
الرحالت ومواقع الزيارات.
ب -حسب املناطق:
ّ
ـ سياحة داخلية :نشاط سياي يتم ب ن مواط´ Fالدولة ومد+ºا املختلفة ال Fيوجد +,ا
جذب سياي أو معالم سياحية تستحق الزيارة. 15
ـ سياحة خارجية :وLي نشاط سياي يكون خارج الوطن ،وتعتمد عaى ّ
السياح ٔالاجانب،
السفر ب ن ّ
الدول الكتشاف املعالم ّ
تتم عّ )Ó
السياحية والتعرف عaى ثقافات الشعوب
وتقاليدها.
ج -حسب ٔالاغراض:
ـ السياحة الدينية+ñ :دف صاح+ðا إى زيارة ٔالاماكن املقدسة أو معالم وشخصيات
دينية ،من أجل ّ
الدعوة أو من أجل القيام بأعمال خ )ية أو تأدية الفرائض الدينية.
ـ السياحة التثقيفية :وقد عرف هذا النوع من السياحة ازدهارا كب )ا صاحبته ّ
تطورات
ي املجاالت ّ
السياسية والاقتصادية والثقافية ،حيث يتم ال~)ك » ف+áا عaى زيارة دول ذات معالم
ّ
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أثرية وتاريخية ورموز ثقافية متنوعة ،باإلضافة إى سياحة املؤتمرات العلمية ي بلدان
مختلفة ،وتكون مجهزة بأماكن لإليواء وقاعات لحضور املؤتمرات وخدمات سياحية كث )ة.
ـ السياحة الاستشفائية :تعتمد عaى العناصر الطبيعية ي عالج املر ³Gíوقضاء ف~)ة
النقاهة مثل :الينابيع املعدنيةّ ،
الرمال ،الحمامات.
ـ السياحة ال,5فqية :وتأتي بغرض الاستمتاع وال~)فيه عن ّ
النفس ،كزيارة الشواطئ
ّ
وصيد ّ
السمك وأماكن اللعب لألطفال والتجوال ي أماكن ذات طبيعة غنية صحراوية أو جبلية
.16
 - 2املعجم ّ
السياrي:
ّ
يمكن للغة العربية أن تأخذ ح »ا كب )ا ي القطاع السياي ،ف Fxلغة قادرة عaى أن
ّ
تساهم ي تعزيز الهوية الوطنية ّ
والتعريف بالسياحة ،وهذا دون إلغاء اللغات ٔالاخرى ،عaى أنه
ّ
ال يوجد مجتمع متحرر تماما من نفوذ لغات مجتمعات أخرى ،فالتنمية اللغوية مرهونة بالجهد
ّ
الذي نبذله نحن ي الواقع وب ن الناس لتحقيق املزيد من التنمية اللغوية ،مستغل ن ٕالامكانات
الفنية الهائلة ال Fتتاح لنا اليوم ،ولتعزيز مكانة لغتنا بالعلم والعمل وتضافر الجهود.
ّ
أـ مفهوم املعجم :اتفق العلماء عaى أن املعجم هو عملية جمع ملفردات اللغة مرتبة
ّ
بطريقة معينة شارحا كال م+ا وممثال لها أحيانا ،وذاكرا ٔالاصل الذي اشتق م+ا ،وقد يتخصص
مصنف املعجم ي شرح املصطلحات الفنية الخاصة بفرع من فروع العلوم واملعارف أو ي
17
ترجمة كلمات لغة إى لغة أخرى
ّ
ّ
ويعرف املعجم أيضا عaى أنه :ديوان ملفردات اللغة مرتبة عaى حروف املعجم ،وجمعه
ُ
معجمات ومعاجم ،وقد استخدمت كلمة معجم ي وقت متأخر للداللة عaى كتاب ترتب فيه
ّ
ّ
املعلومات بطريقة معينة من ِقبل علماء اللغة ،فاملعجم هو الكتاب الذي يضم مفردات اللغة
ّ
خاصا ،كل مفردة م+ا مصحوبة بما يرادفها أو يفسرها أو يشرح معناها ُويب ّ ن
ويرت+ðا ترتيبا
أصلهاُ ،ويوضح طريقة نطقها ،ويذكر ما يناظرها ويقابل معناها ي لغة أخرى.18
• مفهوم املعجم املتخصص :تتناول املعاجم املتخصصة بمجال مع ن من مجاالت
ّ
املعرفة أو بعلم من العلوم مثل :الهندسة أو الطب أو ال~)بية أو علم النفس أو غ )ها من العلوم
التخصصية ،ف+Îتم هذﻩ املعاجم بجرد مصطلحات أحد هذﻩ امليادين املتخصصة وتقوم
بشرحها حسب استعمال أهلها واملتخصص ن +,ا.19
تختص هذﻩ النوعية من املصطلحات بصنف واحد من املعرفة ،فيتم اختيار مداخلها
حسب املجال الذي تنتم Fإليه وLي " ّ
محددة ومختصرة نسبيا ّ
يكرس ف+áا الجهد والوقت لدى
ّ
مؤلف+áا عaى جانب مع ّ ن أو جزء ّ
محدد من اللغة ،وبذلك من املنتظر من هذﻩ املعاجم أن تكون
ّ
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أك]) استيعابا ملا خصصت له وأك]) دقة من التحليل والوصف ،وأشد إحكاما وتتبعا فيما تقدم
من معارف وتفس )ات ملجموعة املفردات ال Fتشتمل عل+áا ،ونتيجة لذلك يمكن القول إن
"الاستفادة م+ا ي مجالها أسرع وأك]) ور ّبما كانت أوسع وأدق وأعمق من حيث النوع".20
فاملصطلحات الّ F
تضمها هذﻩ املعاجم املتخصصة Lي "وحدات معجمية ُينظر إى معناها ضمن
إطار علم Fتخص÷ FGأي ضمن مجال ّ
محدد من املعرفة ٕالانسانية ،وهو غالبا ما ُيربط بنشاط
اجتماÖي م .21"Føولذلك فإن كل مصطلح ي أي مجال معري كان يأتي مزودا بحمولة ثقافية
تعكس تا يخا حافال باألبحاث ّ
والدراسات ي املجال العلم Fوتاريخا حافال بالعادات والتقاليد
ر
والقيم واملبادئ ي املجال الثقاي واملعري بشكل عام .وي املجمل املصطلحات املتخصصة Lي
كل كلمة أو مفردة تدخل ي سياق أو نطاق املعرفة العلمية ال Fصاغها أو اقتبسها الباحثون أو
ّ
الدارسون للتعب ) عن نتائج أعمالهم ،لذا فإنه إذا نعتت املصطلحات املتخصصة +,ذا الاسم
ننظر إى تخصصها بعلم مع ن يكشف لنا لبس مصطلحات العلم وهو الحال نفسه للمعجم
السياي والذي يختص بمجال السياحة ويعول عليه لرفع عجلة التنمية املستدامة.
• ماهية املعجم السياrي :واملعجم املختص هو امتداد لعلم املعاجم العام فهو "معجم
قطاÖي يسهم ي تشييدﻩ وبنائه أهل الاختصاص ي قطاع معري مع ن ،واملعجم القطاÖي ي
عالقة دائمة مع املعجم العام ،إذ يعزف ٔالاول عaى الثاني ليختص ويستقل بعدد من
املفردات .22واملالحظ أن املعجم املختص يش~)ك مع املعجم العام ي كيفية ومعالجة الوحدات
ّ
اللغوية فالعالقة بي+ما عالقة احتواء وانتماء ذلك أن الكلمات بعد دخولها ي سياق مع ن
وبعد أن تصبح مصطلحا ال يع´ Fهذا البتة القطيعة مع معناها العام ،فاملصطلح هو كل كلمة
تتم ّ » بانتما+àا إى معجم خاص وباستعمالها من قبل املتخصص ن ي ميدان معري مع ّ ن".23
ومن هنا يتضح أنه عبارة عن كلمة انتقلت من وضعها ٔالاول العام إى وضع املصطلح وتبعا
لذلك من املعجم العام إى املعجم املختص ،ومن هنا فالوحدة املعجمية تنشأ بفعل انزياح
ّ ّ
ّ
خاص وملا كان املعجم السياي معجما
الدال املعجم Fعن مدلوله وبتوظيفه ملدلول اصطالي
ّ
ّ
متخصصا فإن له مصطلحاته الّ F
يتفرد عن الوضع اللغوي العام وتنتم Fإى الرصيد املختص
وهو السياحة ،وإن مجموعة املصطلحات ال Fتخدم هذا املجال تتقاطع ف+áا علوم ش ³ـ وقد
سبقت ٕالاشارة إى هذا التداخل ب ن هذﻩ الحقول املعرفية ـ وبذلك فإن جمع املادة املعجمية
لهذا املعجم السياي ينبثق من مجموعة هذﻩ العلوم واملعارف ال Fتتقاطع مع املجال السياي
م+ا الاقتصاد ،الاجتماع ،السياسة ،الثقافة ،قطاع ّ
السكن والعمران ،قطاع النقل...إلخ .ومثال
ذلك ي قطاع ّ
السكن يمكن استخدام ألفاظ من قبيل :سكن ،إيواء ،حجز سكن ،ضريبة
الغرفة ،غرفة متالصقة...إلخّ .
وأما ي قطاع النقل فيمكن ال~)ك » عaى أنواعه الثالثة :النقل
ال)Óي ،النقل البحري ،النقل ّ
الجوي ،ومن هنا يمكن استخدام بعض ٔالالفاظ املوجودة أصال أو
ّ
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اشتقاق وتوليد ألفاظ جديدة مثل عبارة بحرية ،مرفأ للتوقف ،رسم امليناء ،رحلة راجلة...
تطور ّ
ويستع ن املعجم Fكذلك ي جمع مادة املعجم السياي من مجال مهم له أثرﻩ ي ّ
الدول
وهو الاقتصاد الذي يدخل ي عالقة تأث ) وتأثر مع السياحة كغ )ﻩ من املجاالت ٔالاخرى ونضرب
لذلك أمثلة ببعض الكلمات واملصطلحات ال Fتضاف لهذا املعجم املختص مثل :ضريبة ،نظام
اعتماد ،برنامج تنموي ،سم ّ
الدخول ،عربون ،مصرف ،مساومة ...وليس ٔالامر حكرا عaى هذﻩ
ر
ّ
املجاالت فحسب ،بل إنه يمتد إى عدة قطاعات أخرى يمكن أن تشكل ألفاظها إضافة مهمة
ّ
إى مصطلحات هذا املعجم املختص وكلها تعد مصادر ي+ل م+ا املعجم Fمادة املعجم السياي
ونذكر م+ا عaى سبيل التمثيل ال الحصر:
ـ علم املناخ والطقس.
ـ الفندقة.
ـ ٔالاركيولوجيا.
ـ كتب ٔالان])بولوجيا.
ـ أدب الرحالت.
ّ
ـ ٔالاطالس اللغوية )تعرفنا بمسميات ٔالاشياء(.
ـ الكتب التاريخية.
ـ كتب ال~)اجم بنوع+áا :امل~)جمة لألعالم ٕالانسانية أو البلدان.
ـ ٔالاشرطة الوثائقية.
ـ قانون املرور.
ـ عالم ّ
الرياضة.
ّ
ـ وسائل ٕالاعالم والاتصال )ال Fتلعب دورا هاما ي إثراء اللغة(.
ـ قطاع البنوك واملعامالت املالية.
إن هذﻩ املصطلحات الكث )ة الَ ُ F
تجمع من مجاالت وقطاعات مختلفة لخدمة القطاع
السياي وإثراء املعجم اللغوي وبناء معجم سياي ال ينبýي أن توضع ارتجاال وإنما يجب أن
تحتكم إى دراسات علم اللغة الحديث ،حيث يتم الاهتمام بعد عملية الجمع بعملية الوضع
وال Fيقصد +,ا كيفية معالجة املادة اللغوية املجموعة ،وترتكز عملية الوضع عaى ركن ن
رئيس ن هما :ال~)تيب والتعريف.
أما فيما تعلق بال~)تيب فإنه ينظر إليه ي سياق املعاجم املتخصصة باعتبار املعجم
السياي مختصا ي مجال السياحة ،وهذا يدل عaى أنه يجب الاهتمام به عaى أنه قضية فنية
ُ
وتقنية ...فينظر واضعوﻩ إى الكون والحياة عaى أ+ºما نظام من املفاهيم وأن اللغة نظام من
العالمات م+ا نظام املفاهيم ،ف )تب معجمه ترتيبا موضوعاتيا .24وإن دل هذا عaى FGþء فإنما
ّ
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يدل عaى أن أبواب معجمنا السياي مقسمة إى أبواب وظيفية ،ويختص كل باب بموضوع
ُ َ
تدرج ضمنه ألفاظ متعلقة بمادة علمية واحدة وترتب الكلمات داخله ترتيبا ألفبائيا فنخصص
مثال ملوضوع البنوك واملعامالت املالية بابا يضم ألفاظا معنية قبيل :املصرف ،ال)Óيد ،الصراف
ٓالاي ،بطاقة الائتمان ...وأما موضوع الفندقة فإننا نجمع ي بابه ألفاظ :الفندق ،الغرفة،
السرير ،الغرفة املزدوجة ،الاستقبال ...واملوضوع املتعلق باملعالم السياحية فإننا نورد ي بابه
ألفاظ مثل :آثار رومانية ،بح )ة ،غابة ،شاطئ ،حمام معدني ،منتجع سياي ...وعaى نفس
الوت )ة نس ) ي جمع املصطلحات املتعلقة بمستلزمات السفر ،النقل ال)Óي ،والبحري والجوي،
وغ )ها من املوضوعات املتعلقة باملجاالت ال Fتتقاطع مع السياحة ،ينبýي ي هذا املقام التنويه
بأن هذا النوع من ال~)تيب ليس جديدا ي الدراسات اللغوية العربية بل عرفه العرب القدامى
ومثال ذلك ٔالاصمي الذي ألف عددا من املعاجم املختصة عرفت بمعاجم املوضوعات وترتكز
ف+áا عaى هذا النمط من ال~)تيب م+ا :معاجم ٕالابل ،الخيل ،املطر ،النباتٔ ،الاسلحة...
ّ
وأما الركن الثاني للوضع فهو التعريف الذي يجب أن يستند إى قواعد املصطلحية
تصور أو فكرة ّ
الحديثة حيث يحرص الواضع عaى تعريف املفهوم وليس الكلمة ،واملفهوم ّ
يع)Ó
عنه بمصطلح أو رمز ،وال يمكن تعريف املفهوم ما لم يتم تحديد موقعه ي املنظومة املفهومية
ال Fتشكل الحقل العلم Fأو التق´ Fالذي ينتم Fإليه املفهوم ،والحال ذاته مع املعجم السياي
الذي يفرض إى ّ
ّ
حد كب ) هذا النمط من التعاريف ،نظرا للعالقات
والصالت املفهومية القائمة
ب ن مصطلحاته باعتبار الاختصاص 25وهو يدل عaى أنه يسى لتحديد املفهوم ي مجال مع ن
وهو ّ
السياحة وليس ي إطارﻩ العام ،وينب´ Fالتعريف املصطلي عaى ركن ن متكامل ن :أولهما:
تحديد الخصائص الجوهرية للمفهوم ،من حيث ذكر خصائص املعرفية الذاتية والعرضية،
ليخلص إى ذكر جنس ّ
املعرف ،وفصله النوÖي أو خاصته ،لتمي »ﻩ عن غ )ﻩ من ٔالانواع ،وإن
كان هناك فارق يذكر فتفضيل املصطلي للخصائص الوظيفية عaى الخصائص الشكلية
واملادية.26
ثان+áما :تحديد موقع املفهوم ي الحقل املفهومي ،وعالقته مع املفاهيم املنتمية لذلك
الحقل .27فيمكن إدراك ذلك املفهوم بشكل أفضل ،إذا وقفنا عaى عالقته باملفاهيم ٔالاخرى ي
ذلك املجال ...وكذلك العالقات ال Fتربطه مع بقية املفاهيم ي ذلك الحقل .28ويتقيد التعريف
بتلبية شروط أربعة Lي:
ـ تحديد املجال املعري للمصطلح.
ـ تحديد عالقة املصطلح باملصطلحات ٔالاخرى املتعلقة به.
ـ املصطلح ينبýي أن ّ
يعرف مفهوميا.

ّ
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ـ الانطالق من مفهوم لتحديد املصطلح وليس من املع´ ³العام ،أي البدء بتعي ن املفهوم
لتسمية مصطلح ما.29
ّ
تعد هذﻩ الشروط ٔالاربعة عمودا فقريا لهذا النوع من املعاجم املتخصصة ،يضاف لها
بعض الشروط ٔالاخرى ال Fيصح أن تتوفر ي املعجم السياي ،عaى وجه التعي ن ذلك أ+ºا
تضم فائدة كب )ة للسائح وتجعل الهدف من وضع هذا املعجم السياي يتجaى عaى أرض الواقع
من خالل التعريف بالثقافة وتحقيق تنمي+Îا املستدامة وم+ا:
ـ معلومات ثقافية عن ٔالاعياد والعطل وطرق التعامل ي أماكن معينة مثل الصيدليات
املصارف السوق ...باإلضافة إى أنظمة القياس ...فتعطي ملحة عن الحياة ي مكان مع ن.
ـ أهم العبارات املفيدة ال Fتساعد عaى التكلم والفهم.
ّ
ّ
ـ جعل هذا املعجم ثنائي اللغة من ناحية املداخل ،مع ٔالاخذ بع ن الاعتبار اللغة املتداولة
واملصطلح املستعمل ي هذﻩ ٔالاخ )ة عند الوضع.
ـ أن يكون املدخل مصحوبا بطريقة نطقه متوسل ن ي ذلك بالكتابة الصوتية املوحدة عامليا.
صور للمعجم ّ
ـ إضافة ّ
السياي إن اقت ³Gالحال لتوضيح بعض ٔالامور ال Fال تستطيع
ّ
اللغة وحدها التعب ) ع+ا أو ف+áا تعنت كب ) مقابل شرحها.
ـ با ّلنظر لطبيعة العصر ال Fصارت تميل كث )ا للتقنية التكنولوجية ،يمكن هذا املعجم ملفا
صوتيا أو جعله متاحا عaى برامج الحواسيب وتطبيقات الهواتف الذكية.
فإذا ما ُروعيت هذﻩ الشروط أثناء بناء معجم سياي فإنه يتوقع له أن يفي بالغرض ي
التنمية الثقافية املستدامة وفيما يaي سنحاول رصد ٔالاثر الذي يحدثه هذا املعجم السياي ي
السياحة والثقافة ودورﻩ ي تنمي+Îما والتعريف +,ما.
 - 3التنمية السياحية والثقافية املستدامة:
تعرف ّ
التنمية ّ
أـ التنمية السياحيةّ :
السياحية عaى أ+ºا :مختلف ال)Óامج ال+b Fدف إى
تحقيق الزيادة املستمرة واملتوازنة ي ّ
السياحة وتعميق وترشيد ٕالانتاجية ي القطاع السياي.30
ّ
وLي أيضا تدل عaى "عملية ٕالامداد بالتسهيالت والخدمات أو الارتقاء +,ا ملقابلة كافة احتياجات
السائح ن" .31وبشكل عام يمكن القول :إن ّ
التنمية ّ
السياحية Lي العمل الدؤوب واملستمر
لل+وض بالقطاع السياي عن طريق الاستغالل ٔالامثل للموارد ٕالانتاجية ّ
السياحية ي ش³
املجاالت سواء تعلق ٔالامر باملجال الاقتصادي أم الاجتماÖي أم السيا FGHأم الثقاي.
ب ـ التنمية الثقافية :يع´ Fمصطلح التنمية الثقافية ذلك" :التغي ) التقدمي الذي تزيد
كما ً
ّ
الثقافة بمقتضاﻩ ًّ
وتتطور وتزدهر" ،32ويمكن تعريفها عaى "أ+ºا
وكيفا وتتوسع آفاقا وأبعادا
تلك املنهجية ال Fتستوعب كل منتجات املجتمع لتحوله ي ال+اية إى أنشطة فكرية واجتماعية
يتم ممارس+Îا ي املجتمع ،ويتفاعل معها ٔالافراد بأساليب متفاوتة ،بحيث تكون ّ
ال+اية عنصرا
ّ
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أساسيا ي تحديث إدراكهم لواقعهم الاجتماÖي .33فتع´ Fالتنمية الثقافية اتخاذ كافة التداب )
ال Fتسمح بإحداث تغي ) يس ) باملجتمع نحو التقدم ،وهذا عن طريق أنشطة فكرية تسمح
باستغالل كل املوارد اقتصادية كانت أم اجتماعية أم سياحية لتحقيق +ºوض فكري للمجتمع،
ومن التعاريف العملية الوظيفية للتنمية الثقافية نجد أ+ºا" :قيام مؤسسة أو مؤسسات معينة
بطرح برنامج ثقاي مع ّ ن تعمل من خالله عaى تطوير نمط ثقاي ،كإصدار سلسلة من الكتب،
إصدار مجالت ثقافية دورية ،أو إقامة حفالت موسيقية ُم)Óمجة أو معارض فنية متتالية وفقا
التجاﻩ مدرسة أو مدارس معينة .وي هذا ٕالاطار يتدخل املعجم السياي ليضطلع بوظيفته
املتمثلة ي خدمة الثقافة والعمل عaى تنمي+Îا.
إذن التنمية الثقافية تتضمن جميع عناصر الثقافة وأبعادها ،ف Fxبالنسبة للمجتمع ي
لحظة معينة ي نموﻩ الاقتصادي والاجتماÖي يجب أن يع )Óعن صفة العالقات املتبادلة ب ن
ٕالانسان واملجتمع بحيث تحققت د جة استقاللية الفرد وقابليته عaى ّ
التموضع ي العالم
ر
والاتصال باآلخرين .34وال يمكن للتنمية الثقافية أن تكتمل دون مساهمة ٔالانساق الاقتصادية
وال~)بوية والاجتماعية ،فغيا+,ا يخلق هوة ب ن ٔالافراد وتلك ٔالانساق .35نظرا للعالقة املعقدة
واملتشابكة واملتعددة ٔالابعاد ال Fتربط التنمية الثقافية بالتنمية الشاملة حيث وسائلها
ّ
وأهدافها تمثل خيارات ي ُسلم القيم ،موصولة بالنظام الاجتماÖي والاقتصادي املحيط به.36
صفوة القول :إن التنمية الثقافية ضرورة حتمية للبناء والتطوير وعن طريقها يحدث
التقدم نحو ٔالافضل لألمم .ومن خاللها يمكن إدارة العمليات الفكرية للمجتمع بطريقة فضaى
كما أ+ºا تسمح للمجتمع بتطوير آلياته لتحقيق الوÖي الكاي ي املجال السيا ،FGHهذا الوÖي
الذي يعمل املعجم السياي عaى بلورته تحقيقا لتنمية ثقافية مستدامة وتنمية سياحية
شاملة ،إن التنمية الثقافية لها جانبان رئيسان :جانب مادي وآخر روي ،وينبýي العمل عaى
تنمية الجانبان معا بغية تحقيق تنمية ثقافية سياحية شاملة فالجانب املادي يمكن التمثيل له
بتلك املواقع ٔالاثرية والسياحية ال Fتعكس ثقافة وتفك ) الشعوب ال Fتمتلكها أو أقيمت عaى
أرضها ،وأما الجانب الروي فإنه يتمثل ي مجموعة العادات والقيم واملبادئ ال Fيتحaى +,ا
أفراد هذا املجتمع ،وال Fيجب العمل عaى تنمي+Îا وتطويرها Lي ٔالاخرى ،ولعل إحدى السبل إى
ّ
والصور وٓالاليات املزود +,ا
ذلك Lي املعجم السياي فهو ين)Óي من خالل مداخله وتعاريفه
السياح سواء تعلق ٔالامر ّ
بمهمة التعريف +,ذﻩ الثقافة ونشرها ب ن ّ
بالسائح املحaي أم ٔالاجن.Fæ
ّ
ّ
 - 4املعجم ّ
السياrي والتنمية الثقافية:
بعد دح من الزمن انشغل فيه الفكر ّ
التنموي بالجانب الاقتصادي ومن ثمة ان)Óى
ر
ّ
لل~)ك » عaى املسائل السياسية ٕالاديولوجية لتجاوز حالة التخلف وٕالاخفاق ي مواجهة
ّ
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استحقاقات العصر أخذ الفكر ّ
التنموي ُيوي املسألة الثقافية اهتماما ما لبث يتعاظم شأنه
تد يجيا ح ³غدت الثقافة ي صلب العوامل ال Fتدفع ٔالامم صوب ّ
التقدم والازدهار بل صارت
ر
مرادفا للري الفكري ؤالادبي والاجتماÖي ذلك أن الثقافة بما تحمله من سمات عامة للمجتمع
وبما تتفرد به من مقومات تم »ها عن غ )ها من املجتمعات ،فيما يقوم به من العقائد والقيم
واللغة واملبادئ والسلوكات واملقدسات والقوان ن والتجارب وٓالاداب والفنون ،وهو ٔالامر الذي ال
ينبýي إغفاله عند وضع املعجم السياي ،لكن ما يالحظ ي واقعنا العربي اليوم يمكن تلخيصه
ي مجموعة من النقاط Lي كاآلتي:
 يش ) الواقع املشهود أن ال~)اث هو الرك »ة ٔالاساسية ي التعريف +,وية الشعوب ومصدرافتخار +,ذﻩ الهوية والانتماء وإن إغفال العربية ي هذا املجال جعلها تعود القهقرى
وتتخلف عن الركب العالمّ F
وإن تغييب دورها ي املجال السياي جعل الغموض يكتنفها
ويقوض دورها العالم Fلتبقى حبيسة املستوى ٕالاقليم Fوهو ما أدى إى وجود خلل ي
وظيفية اللغة العربية كالقطاع السياي فأضحت اللغة العربية ّ
مغيبة تما ي املجال
السياي وقد يعود سبب ذلك إى حداثة البحث اللغوي وقلته ي هذا املجال.
ّ
 السياحة جديدة عaى اللغة العربية ،رغم أن العرب عرفوا قديما ما يسم ³بأدب الرحلةوٕالانتاج ٔالادبي فيه وف ) غ ) أن الدراسات اللغوية ي مجال السياحة نادرة باملقارنة مع
املوروث ٔالادبي.
 توي التعامالت اليومية ي قطاع السياحة أن العربية مهمشة ي هذا املجال ،بل يمكنالقول إنه من املستحيل استخدامها مع ّ
السائح ٔالاجن ،Fæح ³أضحت اللغة ٔالاجنبية Lي
السائدة ي هذا املجال.
 عدم التكامل ب ن القطاع السياي والقطاع اللغوي ،إن وجود هوة ب ن القطاع السيايواللغوي ألýى اللغة العربية من الاعتبارات التنموية ي هذا املجال ح ³غدا ٔالامر عند
البعض أن العربية قاصرة عن مواكبة التطور السياي.
 غياب ٔالاسس العلمية لبناء معجم سياي للناطق ن بغ ) العربية ،وربما كان هذا ٔالامر جديراباالهتمام وال~)ك » عليه بغية دراسة متطلبات السائح ٔالاجن Fæوكيفية تسويق اللغة العربية
باعتبارها ركنا رئيسا ي التنمية الثقافية للدولة.
 الدولة املستضيفة تعتقد أن السائح ٔالاجن Fæيجهل العربية بل وينفر م+ا ،إن مثل هذﻩٔالاحكام املسبقة Lي ال Fدفعت اللغة العربية إى ال~)اجع عن خدمة التنمية السياحية
والثقافية ي ش ³الدول العربية.

ّ
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 هزال ي املعاجم السياحية ،إن ما يالحظ هو الندرة الحقيقة ي املعاجم السياحية الناطقةبالعربية أو ال Fتكون ف+áا العربية إحدى لغات املعاجم الثنائية اللغة ،وهذا ٔالامر بدورﻩ
ينعكس سلبا عaى ٓالاداء الثقاي والسياي.
وبناء عaى ما تقدم ذكرﻩ يجب اتخاذ كافة التداب ) ال Fتسمح له بالتعريف بمختلف هذﻩ
الجوانب الثقافية وجعل السائح ٔالاجن Fæخاصة يشكل صورة ناصعة متكاملة عن ثقافة
ٔالامة ،ولذلك يسى املعجم السياي إى تحقيق جملة من ٔالاهداف والغايات لعل أهمها ما
يaي:
 نقل املوروث الثقاي عٔ )Óالاجيال وإى ٓالاخر من أجل املحافظة عaى هوية املجتمع وتوسيعثقافته وتأم ن استمرارها.
 تجديد الثقافة املحلية وتحسي+ا وتوف ) الوسائل والسبل املمكنة لتحقيق ذلك مع املحافظةعaى الثوابت وترسيخها ي شخصيات أفراد املجتمع.
 يؤدي املجتمع ّالسياي دورا رئيسا ي تأصيل عملية التثقيف الذاتي ب ن ٔالافراد وتسهيل
طرق ذلك وتوف ) كافة الوسائل املساعدة عليه ،و+bيئة البيئة واملناخ الفكري والف´.F
 نشر الوÖي الثقاي ب ن الفئات العامة والخاصة ،وبناء مواطن واع ومثقف قادر عaى مواجهةكافة التيارات والعقبات ال Fيمكن أن تواجهه.
 تكوين الفكر املبدع القادر عaى التقدم العلم Fوالتق´ Fوالاهتمام باملواهب العلميةوتشجيعها وتوف ) كافة ٕالامكانيات لها  ،وتوف ) الجو املناسب لنموها.
ّ
 الوÖي بأهمية اللغة بشكل خاص ،وفهم أن ا+ºيار اللغة هو ا+ºيار لألمة وأن بقاءها بقاءللوجود والهوية والخصوصية ؤالاديان ،وٕالانسان أوال وأخ )ا.
 أخذ التحديات الراهنة عaى محمل الجد ي جميع املجاالت كاإلعالم وال~)بية ،والاقتصادوٕالادارة ،وٕالانماء واملصطلحات ،والتعريب والاعتماد عaى العربية ي ذلك كله.
 ضرورة تب ّ ن مكانة العربية ي سوق اللغات العاملية واملراهنة عaى ال+وض +,ا. العمل عaى خلق علم بي´ Fيزاوج ب ن ّالسياحة واللسانيات.
 تسويق العربية للناطق ن بغ )ها. التوسيع ي استخدام العربية من خالل تقديم السياحة بلغتنا تعد نافذة للم FGبالعربيةقدما باتجاﻩ العاملية.
ّ
 العربية قلب ال~)اث النابض ولسانه الناطق ،لذا ينبýي استخدامها بجدية للتسويق للثقافةاملحلية وال~)اث املحaي.

ّ
مجلة علوم اللغة العربية وآدا+,ا املجلد 11:العدد  02 :التاريخ 373 - ISSN 1112-914X 2019 /12/30 :

السياي ودورﻩ ي التنمية ّ
املعجم ّ
السياحية الثقافية املستدامة ب ن املشهود

ط .خ )ة عيشون

وبناء عليه فإن املعجم السياي ال يتصل فقط باالستعمال اليومي ملفردات اللغة الF
ّ
تسهل عaى السائح معرفة الخصوصية الثقافية للمنطقة ال Fيسيح ف+áا ،ولكنه أيضا +ñتم
باملعارف والعلوم والثقافات كالعقيدة والعادات والتقاليد والقيم واملبادئ وال~)اث ...وي هذا
ّ
الصدد البد من ٕالاقدام عaى صناعة معاجم تدقق ي هذﻩ املصطلحات وصل+Îا باملعارف الF
ترتبط +,ا ،وأن يضطلع املختصون ي مختلف الحقول املعرفية واملجاالت العلمية ،بل ح³
ترجمة هذا النوع من املعاجم يجب أن يش~)ك فيه اللغويون واملعجميون وأصحاب
الاختصاص ،وإال فإن هذا املعجم سيكون كتابا يضاف إى الكتب املتنوعة دون أن تكون له
ّ
الشرعية واملصداقية ال Fيمكن أن يسلم +,ا الجميع ،وال Fتسمح له بتحقيق إسهامات وتقديم
ُ
حلول فعالة ناجعة من أجل أن تم FGعجلة التنمية الثقافية قدما ،وربما كان غياب هذﻩ
الشرعية وتلك املصداقية Lي ال Fتجعل عالقة ّ
السائح باملعجم واهية بل منعدمة.
الخاتمة:
لقد باتت الحاجة اليوم ملحة إلحداث تخطيط محكم إلدارة عمليات الثقافة ي مجتمع
ما بما يتوافق مع املتطلبات املحلية ويتكيف مع الثقافة املحلية ومع التغ )ات املتالحقة
ّ
والسريعة ال Fيشهدها عالم اليوم ،تحظى التنمية الثقافية باهتمام أك )Óملواجهة ٔالازمات
والتحوالت العاملية ال Fستحدث ،فاملزيد من املساحات املفتوحة ي الثقافة وممارس+Îا وجعلها
مع)Óة عن الواقع الاجتماÖي املشهود يعت )Óأك]) من ضرورة لردم تلك الهوة الثقافية ال Fتحدث
ي واقعنا الاجتماÖي ،وهذا من خالل استيعاب املجتمع لثقافته عن طريق مشروعات تنموية.
ّ
وأحدث تنمية ثقافية Lي ال Fتعتمد عaى بناء املشروعات الفكرية والفنية وٕالابداعية واللغوية
السياي ّ
ويعد املعجم ّ
الصورة املثaى لتحقيق هذا الهدف املنشود للوصول إى ثقافة محلية
تستوعب الثقافة العاملية وتتكيف معها بمرونة بدل من تجاهلها ،ذلك أن الثقافة محور رئيس
تدور حوله ّ
وتتبوأ اللغة مركز ّ
ّ
الصدارة ي املنظومة الثقافية الرتباطها بالفكر،
التنمية اليوم،
ٕالابداع العقيدة ،ال~)اث ...ولذلك فالضرورة أضحت حتمية اليوم أك]) من أي وقت م ³Gمن
أجل جمع املعلومات وتوثيقها وتخزي+ا واس~)جاعها ونشرها ي معجم سياي يساير متطلبات
العصر املتنوعة وتغ ّ )اته املتالحقة ي جميع مناي الحياة.
الهوامش:
ّ
 -1ابن منظور :لسان العرب ،املجلد الثالث ،دار صادر ،ط1997 ،1م ،ص.225
ّ
 -2مجمع اللغة العربية بالقاهرة :املعجم الوسيط ،شركة ٕالاعالنات ،القاهرة ،ط1985 ،3م ،ج ،1ص .248
ّ
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 -3نائل مو ³GHمحمود سرحان :مبادئ السياحة ،دار غ)Óاء ،عمان ،دط2011 ،م ،ص.9
 -4يسري دعبس ،السلوك الاس+Îالكي للسائح ي ضوء واقع ّ
الدول املتقدمة والنامية ،دار البيطاش للنشر
والتوزيع ،مصر،ط1،2002م،ص.14
-5حميد عبد ّ
الس ن الطائي :أصول صناعة السياحة ،دار الوراق للنشرٔ ،الاردن ،ط2006 ،2م ،ص .23
 -6ماهر عبد العزيز :صناعة السياحة ،دار زهران للنشر ،عمان ،ط2013 ،1م ،ص .177
 -7كمال درويش ،محمد الحماحم :Fرؤية عصرية لل~)ويح وآفاق الفراغ ،مركز الكتاب للنشر ،دط1997 ،م،
ص .149
 -8انظر :عثمان محمد غنيم ،بنينا سعد :التخطيط ّ
السياي ،دار الصفاء للنشر ،ط1999 ،1م ،ص .23
 -9يسري دعبس :السلوك الاس+Îالكي للسائح ي ضوء واقع ّ
الدول املتقدمة والنامية ،ص .14
 -10غادة صالح :اقتصاديات السياحة ،دار الوفاءٕ ،الاسكندرية ،ط2008 ،1م ،ص .61-60
 -11خليف مصطفى غرابية :السياحة البيئية ،دار ناشري للنشر ٕالالك~)وني2012 ،م ،ص .103
/ file:///C:/Users/tochiba/Downloadsاﻝﺴﻴﺎﺤﺔ+اpdf...
ّ
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ّ

 أحمد جالد :التخطيط السياي والبي  Fب ن النظرية والتطبيق ،عالم الكتب ،القاهرة1988 ،م ،ط،1ص.108
 -13محمد من ) حجابٕ :الاعالم السياي ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة ،دط2003 ،م ،ص.29
 -14انظر :ماهر عبد العزيز ،صناعة السياحة ،دار زهران ،مصر ،دط1997 ،م ،ص.52
 -15رفاﻩ القاسم ٔالاصaي :التنمية السياحية ي العراق وارتباطها بالتنمية الاقتصادية ،مذكرة لنيل شهادة
املاجست )1012 ،م ،ص.68
ّ
 -16انظر :امحمد من ) حجابٕ :الاعالم السياي ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط2002 ،1م ،ص.54
ّ
 -17انظر :معجم املصطلحات العربية ي اللغة ٔالادب :وجدي هبة ،كامل املهندس ،مكتبة لبنان ،ط1984 ،2م،
ص.368
ّ
 -18املعاجم اللغوية العربية )املعاجم العامة وظائفها ومستويا+bا وأثرها ي تنمية لغة الناشئة دراسة وصفية
تحليلية نقدية( ،أحمد محمد املعتوق ،املجمع الثقاي ،أبو ظٕ ،Fæالامارات1999 ،م ،ص.31
 -19انظر :شرنان وسيلة :إشكالية ترجمة املصطلحات العلمية ي املعاجم املتخصصة -مصطلحات التسويق
أنموذجا ،دار هومة ،الجزائر ،دط ،2013 ،ص.100
ّ
 -20أحمد محمد املعتوق :املعاجم اللغوية العربية -املعاجم العامة وظائفها ومستويا+bا وأثرها ي تنمية لغة
الناشئة دراسة وصفية تحليلية ونقدية  ،املجمع الثقاي ،أبو ظ ،Fæط ،1999 ،1ص.31
 -21ماري كلود لوم :علم املصطلح مبادئ وتقنيات ،تر :ريما بركة -بسام بركة ،املنظمة العربية لل~)جمة ،ب )وت،
ط ،2012 ،1ص.42
ّ
ّ
 -22عبد القادر الفا FGHالفهري :اللسانيات – اللغة العربية ،منشورات عويدات ،ب )وت ،ط1986 ،1م،
ص396ـ.397
ّ
 -23ع ّزالدين البوشيي :قضية التعريف ي الدراسات املصطلحية الحديثة ،كلية ٓالاداب والعلوم ٕالانسانية،
ّ
جدة ،سلسلة ندوات ومحاضرات1998 ،8م ،ط ،1ص.31
 -24إدريس الناصري :املعاجم وقضية ال~)تيب ،جانفي www.dafatiri.com/vb/showthread.php ،2010
ّ
مجلة علوم اللغة العربية وآدا+,ا املجلد 11:العدد  02 :التاريخ 375 - ISSN 1112-914X 2019 /12/30 :

السياي ودورﻩ ي التنمية ّ
املعجم ّ
السياحية الثقافية املستدامة ب ن املشهود

ط .خ )ة عيشون

 -25جواد حس´ Fسماعنة :املصطلحية العربية ـ ب ن القديم والحديث ،مجلة اللسان العربي ،مكتب تنسيق
التعريب ،الرباط ،ع  ،49ص.437
 -26عaي القاسم ،Fعلم املصطلح -أسسه النظرية وتطبيقاته العملية ،مكتبة لبنان ناشرون ،ب )وت ،ط،1
 ،2008ص.751
ّ
 -27الجيالي حالم :التعريف املصطلحاتي :مجلة اللسان العربي ،ع1996 ،42م ،ص 184وما بعدها.
 -28عaي القاسم ،Fعلم املصطلح ،ص.751
 -29جواد حس´ Fسماعنة ـ املصطلحية العربية ب ن القديم والحديث ،ص.474
 -30أحمد الجالد :السياحة املتواصلة البيئية ،عالم الكتب ،مصر2002 ،م ،ص.43
 -31فؤاد عبد املنعم البكري :التنمية السياحية ي مصر والعالم العربي ،عالم الكتب ،مصر2004 ،م ،ص.26
 -32عفاف عبد العليم ناصر :التنمية الثقافية والتغ ) الثقاي ،دار املعرفة الجامعيةٔ ،الاسكندرية ،دط1995 ،م،
ص.62
 -33عaي بن محمد الخشبان :هل تغيب التنمية الثقافية من واقعنا الاجتماÖي،
http://www.alriyadh.com/2008/05/26/article345461.htm
 -34انظر :مالك بن ن :Fæمشكلة الثقافة :تر :عبد ّ
الصبور شاه ن ،دار الفكر ،الجزائر ،ط1984 ،4م ،ص-104
.1016
 -35عaي بن محمد الخشبان ،هل تغيب التنمية الثقافية من واقعنا الاجتماÖي.
http://www.alriyadh.com/2008/05/26/article345461.htm
 -36عفاف عبد العليم ناصر :التنمية الثقافية والتغ ) الثقاي ،ص.62
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