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المقدمة
المغة العربية بوصفيا لغة تواصمية ،ففي البالد التي يقصدىا العرب لمسياحة

يكوف لمغة العربية فييا حضور ووجود ،مف خالؿ اإلرشادات السياحية المطبوعة
والمقروءة والمرئية ،والمغة العربية في ىذه الحالة ىي لغة ألغراض خاصة،

تجارية ،واستثمارية ،وسياحية.

إذف نحف نتحدث ىنا عف صناعة سياحية بالمغة العربية في بالد ناطقة بغير
العربية ،ىذه الصناعة ليا جميورىا مف السياح العرب ،وىـ أعداد متزايدة مف

أجميـ تـ اعتماد إرشادات سياحية بالمغة العربية ،وتييئة مرشديف سياحييف ناطقيف

بالعربية.
وال تنحصر اإلرشادات السياحية بالمغة العربية في البالد الناطقة بغير العربية

باإلرشادات السياحية الترفييية ،وانما تتنوع اإلرشادات السياحية بالمغة العربية
بحسب توافر المرافؽ السياحية ،الثقافية منيا كالمتاحؼ والمكتبات ،والدينية

كالمساجد والمعابد ،والتجارية كاألسواؽ والصيرفات ،وغير ذلؾ.

في الواقع المغة العربية السياحية تكتنفيا مشكالت ،تتعمؽ بالترجمة والكتابة

والتمفظ ،فاإلرشادات السياحية بالمغة العربية في البالد الناطقة بغير العربية عمييا

مالحظات لغوية ونحوية وامالئية ،فضالً عف المشكمة التقنية في طباعة الحرؼ

تفعؿ فييا خدمة
معربة ،أو لـ ّ
العربي عمى أجيزة حاسوب وأجيزة طباعة غير ّ
المغة العربية.

يسعى ىذا البحث لإلجابة عف تساؤالت ،منيا :ىؿ ىناؾ إرشادات سياحية

بالمغة العربية في البالد الناطقة بغير العربية؟ ما التصنيؼ السياحي لتمؾ

اإلرشادات العربية؟ ما المشاكؿ واألخطاء التي تظير في الموحات اإلرشادية
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العربية المتعمقة بالسياحة في البالد الناطقة بغير العربية؟ ما الحموؿ الناجعة

والمقترحات التي مف الممكف أف تسيـ في إخراج لغوي سميـ لموحات اإلرشادية

السياحية بالمغة العربية في البالد الناطقة بغير العربية؟
الخطة المقترحة لهذا البحث:
 تمييد :السياحة وعالقتيا بالعرب والعربية.

 المبحث األوؿ :برنامج تعميـ المغة العربية ألغراض السياحة.
 المبحث الثاني :اإلرشادات السياحية بالمغة العربية في البالد الناطقة بغير
العربية.

 الواقع.

 المشاكؿ.
 الحموؿ.

نموذجا حيث أنني عممت في جامعتيف مف جامعاتيا في
وقد اخترت ماليزيا
ً
المدة 2014-2006ـ في مجاؿ تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا وتطوير
وفيما وقراءة وكتابةً ،فضالً عف
مياراتيـ في التعامؿ مع النص العربي محادثة ً
أنشطة ثقافية عربية عديدة ليا عالقات مباشرة وغير مباشرة بالمغة العربية في

ماليزيا.
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السياحة وعالقتها بالعرب والعربية

تمهيد

ووًال :السياحة لغة

تضبط "السياحة" بكسر السيف الميممة ،وبالياء التحتية ،مف (سيح ) والسيف
( )
تنوع ،إلى ٍ
معاف عدة،
والياء والحاء أصؿ صحيح  ،واختمؼ في أصميا اختالؼ ّ
منيا :استمرار الذىاب في األرض ،كالماء الذي يسيح ( ) ،والجوالف في األرض( )،
والضرب في األرض ،واالتساع في السير ،والبعد عف المدف ومواضع العمارة( ).
اصطالحا:
ثانيا :السياحة
ًال
ًال

السياحة  Tourismىي(( :أنشطة المسافريف إلى أماكف خارج بيئتيـ

المألوفة لمدة ال تزيد عمى سنة لغرض قضاء وقت الفراغ ،أو األعماؿ أو زيارة

األقارب واألصدقاء أو أغراض أخرى غير متصمة بمزاولة نشاط مقابؿ أجر داخؿ

المكاف المقصود))( ).

ثالثًالا :السياحة في معهود العرب:
عرؼ العرب السياحة عمى أنيا مف الضرب

في األرض لمتنزه والتفرج ( )،

طمبا لمتنزه أَو االستطالع
وغيرىما ،وعرفت السياحة بأنيا التنقؿ مف بمد إِلَى بمد ً

( ) ينظر :مقاييس المغة.120/3 :

( ) ينظر :تفسير حدائق الروح والريحان في روابي عموم القرآن.65/12 :
( ) ينظر :فتح القدير.299/5:

( ) ينظر :التفسير البسيط.282/10 :
( ) معجم المصطمحات السياحية :إنجميزي – عربي ،الييئة العامة لمسياحة واآلثار ،الرياض1434 ،ىػ:
ص.155

( ) ينظر :تكممة المعاجم العربية.204/6 :
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والكشؼ ( ) ،وتطور معنى السياحة مف جرياف الماء وانبساطو إلى السير في

األرض( ).

وورد األمر بيا في القرآف الكريـ بقولو تعالى:

﴿ َفسِ يحُ وا فِي اارْ ِ أَرْ َب َع َة

الذىاب في
أَ ْش ٍرُر ﴾ [التوبة  ،]2 :قيؿ في تفسيرىاَ ﴿ (( :فسِ يحُ و ْا ﴾ السياحةُ والس َّْسي ُح
ُ
ِ
ِ
الماء عمى موجب
المشيئة كسيح
السير فييا بسيولة عمى مقتضى
األرض و ُ

الطبيعة ففيو مف ِ
ِ
كماؿ التوسعة والترفيو ما ليس في سيروا
الداللة َعمى
ونظائره)) ( ) ،بدليؿ أف آية كريمة أخرى وردت بمفظ "سيروا" فقاؿ سبحانو﴿ :قُ ْ

سِ يرُ و ْا فِي ااَرْ ِ ُث َّمم ُ
ين﴾ ]األنعاـ  ،[11 :ومف ىنا
ان َ ا ِق َب ُة ْال ُم َك ِّذذ ِب َ
اننرُ و ْا َك ْي َ َك َ
يظير الفرؽ بيف "سيحوا" و"سيروا".
البي عف ابف عباس (( :كؿ ما ذكر في القرآف
ومف ىنا أتوقؼ عند قوؿ الو ّ
مف السياحة فيو الصياـ)) ( ) ،فذلؾ ليس بدقيؽ كما ىو ظاىر فيما تقدـ ،مع َّس
إف
معنى "الصياـ" وارد في آيات أخرى ،فقد ورد ذكر

ون ﴾ ]التوبة،[112 :
﴿السَّمااِحُ َ

ت ﴾ ]التحريـ  ،[5 :وكاف معناىا "الصائموف" و"صائمات" عند عامة
و﴿ َساا َِحا ٍر
(

)؛ وأما العالقة المغوية بيف السياحة

استنادا لبعض اآلثار والروايات
المفسريف
ً
السائح في األرض( ).
والصياـ ّ
ففف الصائـ يمقى مف ال ّش ّدة ما يمقاه ّ
( ) ينظر :المعجم الوسيط.467/1 :

( ) ينظر :حاشية الشهاب عمي تفسير البيضاوي :عناية القاضي وكفاية الراضي.296/4 :
( ) تفسير بي السعود :إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم.40/4 :
( ) التفسير البسيط.69/11 :

( ) ينظر :التيسير في حاديث التفسير.25/3 :

( ) ينظر :زاد المسير ،344/3 :وفتح القدير.408/2 :
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نصوا عمى أف السياحة الواردة في اآليات
لكف بالمقابؿ نجد مفسريف آخريف ّ
السابقة الذكر المقصود بيا معيود العرب بالسياحة وىي الترحاؿ والتنقؿ ،فقد قاؿ

السياحة :ىي رحمة ال ّشتاء
عبدالقاىر
الجرجاني (ت 471ىػ)﴿ (( :السّااِحُ َ
ون﴾ ّ
ّ
( )
ون﴾ في األرض
ي﴿ (( :السَّمااِحُ َ
الصيؼ))  ،وقاؿ الشيخ محمد األميف اليرر ّ
و ّ
والمتنقموف فييا مف بمد إلى بمد آخر لغرض صحيح ،كعمـ نافع لمسائح في دينو أو

دنياه ،أو نافع لقومو وأمتو أو النظر في خمؽ اهلل وأحواؿ األمـ والشعوب لالعتبار

واالستبصار ،وقد قيؿ :إف السياحة ليا أثر عظيـ في تيذيب النفس وتحسيف

اعا مػف التفسير والبؤس ،وال بد لو مف
أخالقيا؛ ألف السػائح ،ال بػد أف يمقى أنو ً
الصبر عمييػا ،ويمقى العمماء والصالحيػف في سياحتو ،فيستفيد منيـ ويرى العجائب

وآثار قدرة اهلل تعالى فيتفكر في ذلؾ ،فيدلو عمى وحدانية اهلل سبحانو وتعالى
وعظيـ قدرتو))( ).

ابعا :السياحة في التراث العربي واإلسالمي
ر ًال
الحافي
البغدادي (ت 463ىػ) نصيحة لبِ ْشر
بي الخطيب
ّ
ّ
أورد المؤرخ العر ّ
(ت227ىػ) في السياحة بسنده ،عف الجالء –وكاف مف عباد اهلل الفاضميف -قاؿ:
ِ
ؼ تَ َغي ََّسر
ابَ ،وِا َذا َوقَ َ
اح طَ َ
اء إِ َذا َس َ
سمعت بِ ْش ًار يقوؿ لجمسائو(( :س ُ
يحوا ،فَِ َّسف اْل َم َ
( )
الصوفي ال تعني اليياـ في األرض ال لوجية
بالمفيوـ
السياحة
وىذه
،
اصفََّسر))
َو ْ
ّ
نصو:
مقصودة ،ف َّسف ذلؾ
منيي عنو ،كما جاء في مختصر منياج القاصديف ما ّ
ٌ

( ) درج الدرر في تفسير اآلي والسور.800/1 :

( ) تفسير حدائؽ الروح والريحاف في روابي عموـ القرآف.64/12 :
( ) الزهد والرقائق :ص.79-78
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((فأما السياحة في األرض ال لمقصود ،وال إلى مكاف معروؼ ،ف نو منيى
عنو))( ).
صرح الشافعية
وحكـ السياحة في التشريع اإلسالمي مف المباحات ،وقد ّ
والحنابمة بأف السفر لرؤية البالد والتنزه فييا مباح ( ) ،وخمّد القرآف الكريـ ذكر

رحمتيف سنويتيف لمعرب قبؿ اإلسالـ وىما :رحمة الشتاء ورحمة الصيؼ ،فقاؿ

ل ْي ِ ﴾ ]قريش ،[2-1 :وما
سبحانو﴿ :إلِيالَ ِ قُ َر ْي ٍر * ِيالَ ِف ِ ْم ِرحْ لَ َة ال ِّذش َتا ِء َوال َّم
زالت العرب تيوى السياحة وتمارسيا حتى يومنا ىذا ألغراض عدة.
نوعا جدياً مف العموـ اإلنسانية عند العرب عرؼ
ولقد أثمرت السياحة ً
بػ"الرحالت" وىو تأليؼ الجغرافي يعرض لنا روحو ومضمونو في محاوالت جدية
لمتفسير والتعميؿ العممييف ،يدعميما ذخيرة واضحة مف المعرفة بيذا العمـ ،ونستمد
المادة التي نحتاج إلييا فيما يخص الجغرافية الوصفية مف المؤلفات الغزيرة عف
افيا عف الطرؽ
الرحالت البرية والبحرية ،والكتب المتنوعة التي تقدـ دليالً و ً
( )
والمسافات والمراحؿ والدراسات المفصمة في الجغرافية اإلقميمية والمحمية .
في حيف لـ نجد أي مؤلؼ انصرؼ بصورة منياجية لوصؼ مشيد األرض
ي الموافؽ التاسع الميالدي ،وقبؿ أف يكوف
الطبيعي حتى مطمع القرف الثالث اليجر ّ
كتاب المجسطي نقطة انطالؽ لدى العرب في ميداف الجغرافية الفمكية والرياضية،
كانت أمور جغرافية استرعت انتباه العربي ومالحظاتو حوؿ النجوـ الثابتة وسير
الكواكب المتحركة وتغيرات الطقس ،ومف ثـ استرعت انتباه الكتاب العرب جغرافية
الكمبي
شبو جزيرة العرب ،ومف ىؤالء النضر بف شميؿ (ت204ىػ819/ـ) ،وىشاـ
ّ
( ) مختصر منهاج القاصدين :ص.120

( ) ينظر :الموسوعة الفقهية الكويتية.28/25 :
( ) ينظر :البحث العممي ساسياته النظرية وممارسته العممية :ص.185

25

اقدي (ت208ىػ 823/ـ) ،وكانت عنده أولى المحاوالت
(ت206ىػ 821/ـ) والو ّ
( )
األصمعي (ت283ىػ896/ـ) .
األدبية المطبقة عمى وصؼ العالـ ،وأبو سعيد
ّ

وأوجد العرب إمبراطورية واسعػة ،وأدت رغبػة المعرفة بيا إلى ظيور الجغرافيػة

األدبية أو الوصفية ،والتي تمثمت بعػممي المسالؾ والممالؾ وعجائب البمداف ،ونذكر

مف بيف المؤلفات في ىػذا الشػأف ،ابف خػرداذبة (ت حوالي 272ىػ885/ـ) ،وكتابو:

ي
"المسالؾ والممالؾ" ،وىػو مف طالئع مػف ألؼ في ىذا المجاؿ ،والمروز ّ
اليعقوبي (ت 284ىػ897/ـ)،
(ت274ىػ887/ـ) ،وكتابو " :المسالؾ والممالؾ" ،و
ّ
البمخي (ت322ىػ934 /ـ)،
السرخسي (ت286ىػ899/ـ) ،و
وكتابو" :البمداف" ،وىنػاؾ
ّ
ّ
وكتاباىما أيضًا " :المسالؾ والممالؾ" وقد تخمؿ كتاب البمخي الشرح والبياف والرسوـ،

ي (ت بعد عاـ 340ىػ951/ـ) ،وابف حايؾ اليمداني صاحب كتاب" :شبو
واإلصطخر ّ
جزيرة العرب" ،ومما زاد في أىمية الجغرافية الوصفية ،أف اتخذ الكثير السياحة وسيمػة

المسعودي
لمدراسة وأكثر جغرافيو العػرب ىـ السائحوف ،ونذكر مف رحالػة البػر
ّ
الكناني (ت 614ىػ1217/ـ) ،وابػف بطوطة
(ت346ىػ957/ـ) ،وابف جبير
ّ
(ت779ىػ1377/ـ) وغيرىـ ،وىناؾ لوف آخر مف الكتابة الجغرافية يطالعنا بوصؼ
تفصيمي ألقاليـ خاصة ،ومف طالئع المؤلفات في ىذا الباب مؤلؼ موفؽ الديف

البغدادي (ت629ىػ1231/ـ) ،وىو نوع مف الدراسة الطبوغرافية لمدينة بغداد( ).
ّ
وفي تراجـ العمماء الكثير مف أخبار السياحة وال سيما المشيوريف بيا ،فمنيـ

الحموي الذي كاف قد أكثر
عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر الشيخ محمد الحسري
ّ
السياحة ،حتى أنو قاؿ :دخمت نحػو مائتي مدينة مف إقميـ مصر والشاـ واليمف
السندي ذكر عنو أنو صرؼ شط اًر
والحجاز( ) ،وفي ترجمة الشيخ مػحمد التتوي
ّ

( ) ينظر :المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
( ) ينظر :المرجع نفسو ،ص.186

( ) ينظر :التحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة.570/2 :

26

( )
ي وىو مف
مف عمره في السياحة إلى األقاليـ والبمداف  ،وكذا أبو يعقوب َّس
الرِاز ّ
العمماء األدباء كاف كثير السياحة( ).

–إف َّس
صح التعبير-
بي في السياحة "العممية"
وقد تأثر بيذا المنيج العر ّ
الرحالة أوليا
باحثوف مسمموف غير عرب ،فمف أعظـ الجغرافييف المسمميف المؤرخ ّ
جمبى كما َّس
محمد ظمى مف
تركي اسمو إدريس
عده المستشرقوف ،وىو مسمـ
ّ
العثماني فرصة السفر والترحاؿ برفقة الجيش ،فنما
إسطنبوؿ ،ىيأ لو السمطاف
ّ
عنده حب األسفار والرحالت ،وأتيحت لو فرصة الطواؼ بالبمداف وتسجيؿ كؿ ما
تقع عميو عينو مف آثار وأنيار ومدف وقرى وعادات وتقاليد وغيرىا عف البمداف
التي ينزؿ بيا ،وصنؼ مف ذلؾ كتاباً جميالً ىو" :سياحتنامة" أي :كتاب السياحة،
ويقع في عشرة مجمدات( ).
ومف المعاصريف مف وثّؽ رحمتو السياحية مثؿ حسف توفيؽ العدؿ
(ت1278ىػ1904/ـ) لو كتاب مطبوع باسـ" :رسائؿ البشرى في السياحة بألمانيا
( )
باش أَعياف (ت1263ىػ1921/ـ) لو رحمة مختصرة مطبوعة
وسويس ار"  ،وعبداهلل ْ
( )
محمد
سميت بػ" :الفتوحات الكوازية في السياحة إلى األرض الحجازية"  ،وتفنف َّس
عثماف جالؿ (ت 1245ىػ1898 /ـ) وىو مف واضعي أسس القصة الحديثة بنظـ
أرجوزة بعنواف" :السياحة الخديوية في األقاليـ البحرية"( ).
المبحث األول
برنامج تعميم المغة العربية ألغراض السياحة

( ) ينظر :نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر :اإلعالم بمن في تاريخ الهند من األعالم:
.795/6

لمزركمي.227/8 :
( ) ينظر :األعالم
ّ
( ) ينظر :الموسوعة الموجزة في التاريخ اإلسالمي.495/10 :
لمزركمي.186/2 :
( ) ينظر :األعالـ
ّ
( ) ينظر :المرجع نفسو.101/4 :
( ) ينظر :المرجع نفسو.262/6 :
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لقد شاركت المغة العربية موضوع السياحة ،ورحمت معيا إلى كؿ أرض في
األرض ،ففي البالد التي يقصدىا الناس لمسياحة يكوف لمغة العربية حضور
ووجود ،ومنيا ماليزيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،السياح العرب يجدوف ماليزييف
ناطقيف بالعربية ،ويقرأوف إعالنات عربية ،ويجدوف مرشديف سياحييف يتحدثوف
العربية ،وىذا كمو قد دخؿ مف باب تعميـ المغة العربية ألغراض سياحية ،بدءاً مف
انتياء باألماكف السياحية ،فيي صنعة سياحية بالمغة
المطار ،ومرو اًر بالفندؽ ،و ً
العربية ،والمشكمة في ىذا الموضوع أف عدد السياح أكثر مف عدد الناطقيف
بالعربية بطالقة ،أو لنقؿ أف عدد السياح أكثر مف عدد المشتغميف بالسياحة في
البالد الناطقة بغير العربية مع توافر ميارة التواصؿ لدييـ بالمغة العربية ،ومف ىنا
يطرح ىذا البرنامج وبقوة في البمداف السياحية لتمبية مرشديف سياحييف ناطقيف
بالعربية ،وىـ مف خريجي دورات وبرامج تعميـ المغة العربية ألغراض سياحية.
ف ذا ما أرادت الدوؿ األجنبية تنمية السياحة ف ف عمييا العناية ببرامج المغة
العربية ألغراض سياحية ،وتوفير أكبر عدد ممكف أف يوازي ويساوي السياح العرب
لغرض مرافقتيـ في جوالتيـ السياحية ،وتعريفيـ باألماكف السياحية ،وجعميـ مراكز
معمومات بشرية متنقمة لمبمد السياحي ،وكذلؾ تقديـ أفضؿ الخدمات ومف غير
مشاكؿ تذكر لمسياح العرب في الفنادؽ ومكاتب حجز التذاكر الجوية والبرية
والبحرية ،وكذلؾ األسواؽ ،والمنتجعات السياحية ،والخدمات اإلدارية األخرى،
واألمنية أيضاً ،لجعؿ السائح العربي أكثر انسجاماً في رحمتو السياحية مف غير
تعكير الجو المغوي الذي يمر بو بعض السياح( ).
وىذا البرنامج المغوي يعنى بأنواع السياحة سواء أكانت سياحة ترفييية ،أـ

تراثية ،أـ بيئية ،أـ عممية ،أـ تجارية ،أـ دينية ،وبالتالي ف ف ىناؾ تخصصات

دقيقة في ىذا البرنامج ،ويشارؾ ىذا البرنامج المغوي موضوعات أخر ،مثؿ :الديف،
( ) نشر ىذا الموضوع في مجمة " :اوستثمارية " الصادرة بالمغة العربية في ماليزيا ،العدد  ،12ديسمبر
2012ـ ،ص.25
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والتاريخ ،والجغرافية ،ومفردات ىذا المنيج يتحدد بأجواء المطارات ،وكيفية

االستقباؿ ،والفندؽ ،والحجوزات ،ومحطات النقؿ بأنواعيا ،واألماكف السياحية،
والتسوؽ ،وتصريؼ العممة ،ومعمومات حوؿ أجواء البمد الطبيعية ،وثقافتو وتقاليده

وعاداتو ،والتعميمات الالزمة األخرى ،والنصائح واإلرشادات الميمة ،وكذلؾ األرقاـ

العربية ،وأسماء األياـ والشيور ،واألكالت العربية ،وغيرىا الكثير مف المفردات( ).

ويحسب ىذا الموضوع مف تصنيؼ تعميـ المغة العربية ألغراض وظيفية ،وفي

نظري أعتقد َّس
أف ىذا النوع مف البرامج التعميمية يحسب عمى التعميـ المستمر ،ألف
الناطؽ بالعربية مف غير العرب خالؿ صحبتو وجوالتو السياحية مع العرب

ستتقوى لغتو ،وسيكسب خبرات لغوية وثروات لفظية كثيرة ،وسيعمؿ عمى تصحيح

ذاتي لفخطاء التي في عربيتو ،وذلؾ مف خالؿ االستماع إلى المغة العربية مف

العرب ،وفي الوقت نفسو أخشى مف تعمّـ العامية العربية بميجاتيا المختمفة

وتأثيراتيا السمبية في فصاحة الناطقيف بالعربية ،فال يجوز أف ينشر أجدادنا

الفصحى ونستبمد بيا اليوـ عاميات ركيكة( ).

وأما أسباب البرنامج فيو تزايد كبير وممحوظ في أعداد السياح العرب الذيف
يزوروف الدوؿ الناطقة بغير العربية وعمى مدار العاـ ،والذيف ال يجيدوف سوى

لغتيـ األـ (المغة العربية) ،وتزداد الحاجة إلى مساعديف يقوموف بدور الترجمة
لتفعيؿ التواصؿ والتفاىـ والتعايش مدة الزيارة طالت أو قصرت.

ولبرنامج تعميـ المغة العربية ألغراض السياحة أىداؼ ومستيدفوف ،وتوصيؼ

منيجي معيف ،ووسائؿ تعميمية ،ومجاالت عمؿ وممارسة ،فمف أىداؼ البرنامج
( ) ينظر :مجمة االستثمارية ،العدد  ،12ديسمبر 2012ـ ،ص.25
( ) ينظر :المرجع نفسو.
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تأىيؿ المتعمـ لفيـ خطاب السائح العربي والتعامؿ معو بالمغة العربية

 ،وىذا

البرنامج يأتي لتمبية طمبات يحتاجيا المتدربوف بناء عمى تطوير ذواتيـ الشخصية

أو بتوجيو مؤسسي ما لالرتقاء بالعامميف.

وقد خضع ىذا البرنامج إلى دراسات ميدانية وتطبيقية وعينية توصمت إلى

نتائج وخرجت بتوصيات ومقررات جديرة باعتمادىا دراسات سابقة في ىذا

تحديدا ،فمف ذلؾ دراسة عمى المستيدفيف وحاجتيـ المغوية العربية في
الموضوع
ً
فردا مف الذيف يشاركوف في المجاؿ
العمؿ السياحي ،واختارت الدراسة ً 292
السياحي بالمطارات والفنادؽ وسيارات األجرة وموظفي الشركات والوكاالت

السياحية وموظفي و ازرة السياحة والمعيد السياحي وموظفي الجوازات والعامميف في

المراكز التجارية في ماليزيا ،يتكونوف مف  145رجالً ،و 147امرأة ،المفاجأة كانت
فردا  )%52ال يحسنوف
أف ( 200فرد  )%66ال يعرؼ المغة العربية ،وأف (ً 152
فردا  )%49ال يعرفوف القراءة والكتابة
االستماع ليا (فيميا) ،وأف ( ً 148
فردا
العربيتيف ،وأف (  108فرد  )%37ال يميزوف األرقاـ العربية ،وأف ( ً 81

 )%27ال يحسف التعامؿ مع العرب بشكؿ عاـ فضالً عف المغة( ).

وتوصمت الدراسة إلى أف ميارة الكالـ ىي الميارة المطموبة أوالً وأىمية في

البرنامج العربي السياحي ،فقد ركز عمييا (

 207فرد  ،)%70ثـ تمتيا ميارة

فردا  ،)%49ثـ
فردا  ،)%49ثـ القراءة بواقع (ً 153
االستماع والفيـ بواقع (ً 153
فردا .) ()%4
فردا  ،)%21وأخرى بواقع (ً 11
الكتابة بواقع (ً 69
وىناؾ دراسة أخرى تناولت حاجة البالد الناطقة بغير العربية إلى برنامج
مركز
لغوي عربي يختص بالشأف السياحي ،فأثبتت الدراسة أف ماليزيا أصبحت ًا
( ) ينظر" :الحاجات إلى دورة المغة العربية ألغراض السياحة في ماليزيا" :ص.325
( ) ينظر :المرجع السابؽ :ص.328
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مشيور يفد إليو أجناس مختمفة وال سيما السياح مف الشرؽ األوسط والعرب
ًا
سياحيا
ً
بصفة عامة( ) ،ثـ إف الدراسة ىذه لـ تجد ما يسعفيا مف مواد عممية ليذا البرنامج
عددا مف
في المصادر المتوافرة لتعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا ،فأثبتت أف ً
كتب تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا ال تتناوؿ بعمؽ المواقؼ والتعبيرات
والمفردات الشائعة في مجاؿ السياحة

(

) ،واستعانت الدراسة بالكتب والنشرات

السياحية والدالئؿ السياحية والمستندات السياحية وغيرىا مف أجؿ تحديد المواقؼ
والمفردات والمصطمحات المتعمقة بالسياحة( ).
ونظرت ىذه الدراسة إلى برنامج تعميـ المغة العربية ألغراض السياحة مف
الناحية االقتصادية فرأت أف ىذا البرنامج التخصصي لو أىمية في خدمة مجاؿ
واسع مف المجاالت الميمة المساىمة في تقدـ اقتصاد الدوؿ بصفة عامة أال وىو
مجاؿ السياحة؛ إذ تقع السياحة في المرتبة الثانية في دفع عجمة االقتصاد إلى
األماـ في ماليزيا وكثير مف دوؿ العالـ( ).
ودراسة ثالثة حققت تحميؿ عشر عينات مف السياح العرب بماليزيا في

مختمؼ أنواع السياحة المستدامة والتراثية والبيئية والثقافية والطبية مف الجنسيف
لمف أعمارىـ فوؽ االثنتي عشرة سنة ،مقيميف في فنادؽ ماليزيا لمدة ثالثة أياـ

فأكثر ،وقد أظيرت الدراسة أف

 %70عانوا مف مشاكؿ التواصؿ المغوي في

المطار ،وأف  %80واجيوا مشاكؿ مف التواصؿ المغوي في الفنادؽ ،وأف النسبة

( ) ينظر :إعداد وحدات دراسية لتعميم المغة العربية لمعاممين في حقل السياسة في ماليزيا :ص.2
( ) ينظر :المرجع نفسو :ص.2
( ) ينظر :المرجع نفسو :ص.3
( ) ينظر :المرجع نفسو :ص.4
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نفسيا كانت مع المرشديف السياحييف ،والنسبة نفسيا كذلؾ رأت المشكمة ذاتيا في

شخصوا المشكمة نفسيا مع سائقي سيارات األجرة( ).
األسواؽ ،وأف %90
ّ

واستنتجت الدراسة الحاجة إلى إتقاف المغة العربية مع السياح العرب ،ال سيما

وأف السياح العرب في تزايد ،وأوصت بوضع الالفتات بالمغة العربية( ).

( ) ينظر" :مكانة المغة العربية بوصفها لغة السياحة بماليزيا" :ص.838-837
( ) ينظر :المرجع نفسو :ص.838
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المبحث الثاني

اإلرشادات السياحية بالمغة العربية في البالد الناطقة بغير العربية

ووًال :الواقع

تعد اإلرشادات السياحية مف الممصقات والالفتات مف وسائؿ اإلعالف خارج

األبواب ،حيث تستخدـ في وسائؿ المواصالت ،أو تعمؽ في الطريؽ ،أو األماكف
المعدة لذلؾ عمى جانبي الطريؽ ،ومف مزايا ىذه الوسيمة أنيا تتيح لجميع األفراد
رؤية الرسالة اإلعالنية ،كما تتيح لممعمف التحكـ في المساحة التي يريدىا،

واستخداـ األلواف البارزة التي تجمب األنظار ،وتعمؿ عمى استمرار اإلعالف مدة

طويمة ،كما تتيح لممعمف اختيار المكاف الذي ترتكز فيو المبيعات أو السوؽ الذي

مناسبا( ).
يراه
ً

أحجاما متعددة؛ إال أنو كمما كبر حجـ الممصؽ زاد جذب
وتأخذ الممصقات
ً
االنتباه إليو( ) ،ومف أىـ شروط نجاح الممصؽ( ):
ٔ -وضوح اليدؼ وبساطة المضموف.
ٕ -االتزاف واالنسجاـ بيف محتويات الممصؽ.
ٖ -التركيز عمى فكرة واحدة.

( ) ينظر :وسائل اإلعالم واوتصال اإلقناعي  ،سيير جاد ،مطابع الييئة المصرية العامة لمكتاب ،ط ،1
 :2003ص ،139نقالً عف :عالقة المغة العربية باإلشهار السياحي :ص.20

( ) ينظر :اإلعالن السياحي :مفاهيمه وتطبيقاته  ،ىباء بف رجاء الجربي وسعود السيؼ السيمي ،دار
أسامة ، ،األردف ،عماف ،ط2011 ،1ـ :ص ،82نقالً عف :عالقة المغة العربية باإلشيار السياحي:

ص.19

( ) ينظر :مدخل إلى وسائل اإلعالم الجديد  ،دار المسيرة ، ،عماف ،األردف ،ط 2012 ،1ـ ،ص،171
نقالً عف :عالقة المغة العربية باإلشيار السياحي :ص.20
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ٗ -االختصار في الكممات المكتوبة والتركيز عمى الصورة.
٘ -استخداـ األلواف والصورة الالفتة لالنتباه.

- ٙويكثر استخداـ الممصقات ألغراض التوعية العامة والتثقيؼ في العادة.
واإلرشادات السياحية بالمغة العربية في البالد الناطقة بغير العربية تكوف
ممفتة لمنظر وجاذبة لمسياح العرب وسط الالفتات األخرى والتي جميعيا بالمغة

األجنبية ،ولذلؾ تتميز الفتات (الصيرفة ،الحالؽ ،الصالوف ،المطعـ ،المكاتب

السياحية ،وكاالت السفر...إلخ) ،ويحرص القائموف عمى ىذه الميف واألعماؿ
بتمييز الالفتات أكثر مف خالؿ اإلعالف الضوئي ومواقع مرور السياح ونقاط

تجمعيـ.

والصورة أدناه

( )

لمطعـ عربي في "شارع العرب" وسط العاصمة الماليزية

كواال لمبور ،ويالحظ تميز الالفتة باسـ المطعـ بالمغة العربية ،وكذلؾ الفف

انتياء
اإلضافي في اإلعالف الضوئي بدءاً مف داللة االسـ إلى الموف المختار و ً
بحجـ الخط.

( ) ينظر:

شارع

العرب

في

ماليزيا ...بوكت

(2014/2/15 :)/http://www.almrsal.comـ.
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بنتانج  ،أسماء سعد الديف ،المرساؿ

ثانيا :المشاكل
ًال
- 1مشاكل لغوية:
تتصدر المشاكؿ المغوية قائمة اإلشكاليات في الالفتات العربية المكتوبة في

البالد الناطقة بغير العربية ،فمف ذلؾ نجد الالفتة أدناه المرسوـ عمييا "حافمة نقؿ"
قد ترجمت بخمس لغات :الماليوية واإلنجميزية والعربية والصينية واليابانية ،وفيما

يخص الترجمة العربية نجد أف كممة" :باص" ىي كتابة لمصوت اإلنجميزي ،وليست

ترجمة حرفية لمػ"حافمة" ،واف كانت كممة "باص" تستخدـ في العاميات العربية

بمعنى "الحافمة" ،وقد سمعت بعض الطمبة الناطقيف بغير العربية يطمقوف عمى

أيضا كممة مسموعة في بعض العاميات العربية
"الحافمة" كممة "أتوبيس" وىي ً
لكنيا غير عربية ،فيي لفظة مكونة مف كممتيف باإلنجميزية.)Auto-bus( :

 - 2مشاكل إمالئية:
مشاكؿ اإلمالء مف اليمزة إلى الياء ،وأوؿ إشكالية تواجو الحرؼ العربي في

البالد العربية فضالً عف غيرىا ىي عدـ التفريؽ بيف ىمزتي الوصؿ والقطع ،وفي
الالفتة أدناه نجدىا كتبت بخمس لغات :الماليوية واإلنجميزية والعربية والصينية

واليابانية ،وفيما يخص المغة العربية (األُجرة) ،ف ف اليمزة المضمومة تكتب عمى

األلؼ ،وينطؽ بيا مضمومة في الوصؿ والفصؿ.
35

ومف المشاكؿ التي تطالع السائح العربي في الالفتات الخمط بيف التاء
المربوطة والياء المتطرفة ،وكذلؾ التنقيط ،وىذا ما نالحظو في الالفتة أدناه

لمثاليف ،أوليما لكممة" :الجزيرة" ،واآلخر لكممة" :سراوؽ" ،تكتب بالقاؼ وتنطؽ
بالقاؼ ،وىي اسـ والية ماليزية.

والمثاؿ األوؿ نفسو ينطبؽ عمى الالفتة أدناه فييا يخص رسـ التاء المربوطة

لكممة" :القاعة" ،كما ىو واضح:

ومف المالحظات اإلمالئية زيادة حرؼ أو حروؼ عمى الكممة أو نقصانيا
نصيا" :أمتعة
منيا ،فمف ذلؾ نجد الالفتة أدناه كتبت فييا عبارة بالمغة العربية ّ
أكبير مف المعتاد" ،والصواب" :أمتعة أكبر مف المعتاد" ،فزيد بالخطأ حرؼ الياء
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أيضا في الالفتة نفسيا الخطأ في كتابة كممة:
بيف الباء والراء لكممة" :أكبر" ،ونجد ً
"المصمى" بحذؼ األلؼ األولى منيا.

 - 3مشاكل الترجمة:
مف المعموـ أف ماليزيا بمد ثنائي المغة بشكؿ رسمي ،فالمغتاف الماليوية

واإلنجميزية ىما المعتمدتاف في المؤسسات الماليزية ،ونجد في الالفتة أدناه

( )

في

إحدى تقاطعات شوارع العاصمة الماليزية كواال لمبور خمسة لوحات إرشادية

سياحية ،أربعة منيا مترجمة بمغتيف ،وواحدة بمغة واحدة ،والموحات الخمس فييا

خمط بالمغة األولى بيف الماليوية واإلنجميزية ،ويمكف أف نوضح ذلؾ بجدوؿ تحت

الصورة مباشرة ليتبيف الخطأ.

)1( Komen papan tanda jalan, Refleksi Minda, cc: MalaysianInsider.
https://refleksiminda.wordpress.com/tag/penang/2008.
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وتنبغي المالحظة ىنا أف المغة الماليوية تكتب برسميف الجاوي "رسـ الحرؼ

العربي" وبالرسـ الالتيني الرومي "اإلنجميزي" ،وبعض الموحات اإلرشادية توىـ

السائح العربي بأنيا مكتوبة بالمغة العربية أو بالرسـ العربي ،والواقع أنيا مكتوبة

بالرسـ الجاوي كما في الصورة أدناه

(

) ،فقد كتب اسـ المطعـ بالمغة الماليوية

( )MCDONALDS RESTORANبالخط الجاوي.

 - 4مشاكل تقنية:
تواجو الحرؼ العربي مشاكؿ تقنية في البالد الناطقة بغير العربية ،في دعـ

فنيا ،لذلؾ نجد بعض
أجيزة الطباعة لمحرؼ العربي كما يراد مف كتابتو واخراجو ً
الالفتات فييا مالحظات فنية تتعمؽ بالتقنية أكثر مف غيرىا ،ومف ذلؾ عمى سبيؿ

المثاؿ الالفتة أدناه كيؼ تـ إخراجيا ،فالالفتة خماسية المغة ،بالماليوية واإلنجميزية
والعربية والصينية واليابانية ،وفيما يخص المغة العربية نجد كممة" :مغادرة" طبعت

بتالصؽ شديد بيف حرفي الداؿ والراء.
)1( http://visuals.sharizal.net/images/mcdonalds.jpg
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ومف مشاكؿ التقنية كذلؾ الخمؿ الفني في "أؿ" التعريؼ ،فنجد في الالفتة

( )
تبعا لممالحظة أعاله،
أدناه غياب "اليمزة" وفصؿ "الالـ" وتالصؽ الداؿ والواو ً
فبالتالي ظيرت ىذه المالحظة المغوية ويتـ تشخصييا مف السياح العرب وأمثاليـ.

أيضا ما يالحظ في الالفتة أدناه مف حذؼ "أؿ" التعريؼ مف كممة
ومف ذلؾ ً
"طابؽ" ،المضافة إلى كممة "دليؿ" ،وىي ىنا مالحظة تتصؿ بالجانب اإلمالئي
ويمكف حمميا عمى وجو الخمؿ التقني الوارد في المالحظات أعاله.

)1( ABU NUHA CORNER ،SALAH TULIS.
https://abunuha.wordpress.com/2010/12/

39

ثالثًالا :الحمول
ٔ  -تشكيؿ لجنة دولية استشارية ورقابية عمى الموحات اإلرشادية بالمغة العربية
في البالد الناطقة بغير العربية لتصويب األخطاء وتعديميا قبؿ الطباعة

وأثناءىا وبعدىا ،وتكوف ق ارراتيا ممزمة حفاظًا عمى المغة المقدسة.
ٕ  -تكميؼ ِف َرؽ تطوعية مف العرب المقيميف في البالد الناطقة بغير العربية
لمالحظة لغوية عامة عمى الالفتات التي تستخدـ المغة العربية وتزويد
المجنة الدولية بصورة توثيقية وتقارير مفصمة عف محتوى الالفتة ومكانيا

وما يتعمؽ بيا.

ٖ  -تأليؼ منياج خاص بتعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا ألغراض سياحية

لخمو المكتبة العربية واإلسالمية منو ،وتوصيؼ مقرراتو ،واإلسياـ في نشره

وتوزيعو في البالد الناطقة بغير العربية.

ٗ  -دعـ حاسوبي لمغة العربية في األجيزة الحديثة والذكية التواصمية منيا

والمكتبية ،والتنسيؽ مع الشركات في تطوير الحرؼ العربي واستعماالتو

المتعددة في الطباعة والترجمة وغيرىما.

٘  -تكميؼ باحثيف بدراسة مماثمة ليذا البحث وأوسع منو في الدوؿ الناطقة بغير
العربية ،ويمكف التنسيؽ مع أقساـ المغة العربية في جامعات الدوؿ الناطقة

بغير العربية لممساعدة في ىذه الميمة المغوية.

المصادر والمراجع
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ٔ  -االستثمارية ،مجمة صادرة بالمغة العربية في ماليزيا ،العدد:
2012ـ.

 ،12ديسمبر

ٕ  -إعداد وحدات دراسية لتعميـ المغة العربية لمعامميف في حقؿ السياسة في
ماليزيا ،محمد إبراىيـ جالو ،رسالة ماجستير في التربية ،معيد التربية،

الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا2008 ،ـ.

لمزركمي ،دار العمـ لممالييف ،ط2002 ،15ـ.
ٖ  -األعالـ،
ّ
ٗ  -البحث العممي أساسياتو النظرية وممارستو العممية ،رجاء وحيد دويدري ،دار
الفكر المعاصر ،بيروت

1421ىػ2000/ـ.

-لبناف ،دار الفكر ،دمشؽ

-سورية ،ط ،1

٘  -التحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ،شمس الديف أبو الخير محمد بف
عبدالرحمف بف محمد بف أبي بكر بف عثماف بف محمد السخاوي

(ت902ىػ) ،الكتب العممية ،بيروت-لبناف ،ط1414 ،1ىػ1993/ـ.

 - ٙتفسير أبي السعود :إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ ،أبو السعود
العمادي محمد بف محمد بف مصطفى (ت982ىػ ) ،دار إحياء التراث
العربي ،بيروت.

 - ٚالتفسير البسيط ،أبو الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الواحدي،

النيسابوري ،الشافعي (ت468ىػ) ،جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية،

ط1430 ،1ىػ.

ي :مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ،أبو عبداهلل محمد بف عمر
 - ٛتفسير الراز ّ
ابف الحسف بف الحسيف التيمي الرازي الممقب بفخر الديف الرازي
(ت606ىػ) ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط1420 ،3ىػ.
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اوي ،محمد متولي الشعراوي (ت1418ىػ) ،مطابع أخبار اليوـ،
 - ٜتفسير الشعر ّ
1997ـ.
ٓٔ -تفسير المنار :تفسير القرآف الحكيـ ،محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد
شمس الديف بف محمد بياء الديف بف منال عمي خميفة القمموني الحسيني

(ت1354ىػ) ،الييئة المصرية العامة لمكتاب1990 ،ـ.

ٔٔ -تفسير حدائؽ الروح والريحاف في روابي عموـ القرآف ،محمد األميف بف
عبداهلل األرمي العموي اليرري ،إشراؼ ومراجعة  :ىاشـ محمد عمي بف

حسيف ميدي ،دار طوؽ النجاة ،بيروت-لبناف ،ط1421 ،1ىػ2001/ـ.

ٕٔ -تكممة المعاجـ العربية ،رينيارت بيتر آف ُد ِ
وزي (ت1300ىػ ) ،نقمو إلى
النعيمي وجماؿ الخياط ،و ازرة الثقافة
العربية وعمؽ عميو َّ :س
محمد َسميـ َ
واإلعالـ ،الجميورية العراقية ،ط2000-1979 ،1ـ.

ٖٔ -التيسير في أحاديث التفسير ،محمد المكي الناصري (ت1414ىػ ) ،دار
الغرب اإلسالمي ،بيروت-لبناف ،ط1405 ،1ىػ1985/ـ.

ٗٔ -الحاجات إلى دورة المغة العربية ألغراض السياحة في ماليزيا ،زاليكا آدـ
وعبدالرحمف شيؾ ،المؤتمر الدولي لتعميـ المغة العربية

 :آفاؽ وتحديات

ماليزيا والصيف  ،كمية المغة العربية ،جامعة الدراسات األجنبية ببكيف،

الصيف2011 ،ـ.

٘ٔ -حاشية الشياب عمى تفسير البيضاوي :عناية القاضي وكفاية الراضي،
شياب الديف أحمد بف محمد بف عمر الخفاجي المصري الحنفي

(ت1069ىػ) ،دار صادر ،بيروت.
- ٔٙدرج الدرر في تفسير اآلي والسور ،أبو بكر عبدالقاىر بف عبدالرحمف بف

محمد الفارسي األصؿ ،الجرجاني الدار (ت471ىػ ) ،دراسة وتحقيؽ :
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ِ
الح َس ْيف( ،وشاركو في بقية
صالح ُ
(الفاتحة والبقرة ) َوليد بِف أحمد بف َ
األجزاء) :إياد عبدالمطيؼ القيسي ،دار الفكر ،ط1429 ،1ىػ2008/ـ.

- ٔٚزاد المسير ،جماؿ الديف أبو الفرج عبدالرحمف بف عمي بف محمد الجوزي

(ت597ىػ) ،تحقيؽ :عبدالرزاؽ الميدي ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط ،1

1422ىػ.

- ٔٛالزىد والرقائؽ ،أبو بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدي الخطيب
البغدادي (ت463ىػ) ،تحقيؽ :عامر حسف صبري ،دار البشائر اإلسالمية،
بيروت-لبناف ،ط1420 ،1ىػ2000/ـ.

- ٜٔعالقة المغة العربية باإلشيار السياحي ،عباس حميدة ،رسالة ماجستير،
جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر1436 ،ىػ2015/ـ.

ٕٓ -فتح القدير ،محمد بف عمي بف محمد بف عبداهلل الشوكاني اليمني

(ت1250ىػ ) ،دار ابف كثير ،دار الكمـ الطيب ،دمشؽ-بيروت ،ط ،1

1414ىػ.

ٕٔ -مختصر منياج القاصديف ،نجـ الديف ،أبو العباس ،أحمد بف عبدالرحمف
ابف قدامة المقدسي (ت689ىػ ) ،قدـ لو  :محمد أحمد دىماف ،مكتبة دار

البياف ،دمشؽ1398 ،ىػ1978/ـ.

ٕٕ -معجـ المصطمحات السياحية :إنجميزي
واآلثار ،الرياض ،ط1434 ،2ىػ.
ٖٕ -المعجـ الوسيط ،مجمع المغة العربية بالقاىرة ،إبراىيـ مصطفى وآخروف،
دار الدعوة.
ٕٗ -مقاييس المغة ،أحمد بف فارس بف زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحسيف
محمد ىاروف ،دار الفكر،
(ت395ىػ ) ،تحقيؽ :عبدالسالـ
1399ىػ1979/ـ.
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– عربي ،الييئة العامة لمسياحة

ٕ٘

ٕٙ
ٕٚ
ٕٛ

مكانة المغة العربية بوصفيا لغة السياحة بماليزيا ،ىاشيـ مت زيف وتنكوغاني تنكو جوسوه ،المؤتمر الدولي لتعميـ المغة العربية  :آفاؽ وتحديات
ماليزيا والصيف ،كمية المغة العربية ،جامعة الدراسات األجنبية ببكيف،
الصيف2011 ،ـ.
الموسوعة الفقيية الكويتية ،و ازرة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية ،الكويت،مطابع دار الصفوة ،مصر ،ط1427-1404 ،1ىػ.
الموسوعة الموجزة في التاريخ اإلسالمي ،موسوعة سفير لمتاريخ اإلسالمي،نقميا :أبو سعيد المصري.
نزىة الخواطر وبيجة المسامع والنواظر :اإلعالـ بمف في تاريخ اليند مفاألعالـ ،عبدالحي بف فخر الديف بف عبدالعمي الحسني الطالبي
(ت1341ىػ) ،دار ابف حزـ ،بيروت-لبناف ،ط1420 ،1ىػ1999/ـ.

الصور:
https://www.youtube.com/watch?v=-yutjJiBphU
https://refleksiminda.wordpress.com/tag/penang/2008.
http://www.almrsal.com/
http://visuals.sharizal.net/images/mcdonalds.jpg
https://abunuha.wordpress.com/2010/12/
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