احلفاظ على اللغة العربية يف ماليزيا
ووسائل تعليمها ونشرها
أ.م.د.عبدالوهاب زكريا داوود*

1

ونور شهداء محمد شمس الدين**

2

ملخص البحث
تناول هذا البحث موضوع الحفاظ على هوية اللغة العربية وحضارتها التي لها

أهمية كبيرة في حياة الماليوويي  .وهوي تأخوذ أبعوااا اينيوة وثقافيوة فوي التعامول معهوا
لووا الماليووويي حيووث اسووتخاموها فووي مجووا
والس و ووياحة .وتس و ووتخامها الجامع و ووا

الاراسا

عو واة كالعبووااا

والتعلووي والتجووارة

والم و وواار بماليزي و ووا إم و ووا وس و وويلة للت و وواري

ف و ووي

اإلسالمية م فقه وتفسوير وحوايث وأصوول الواي أو بوصوفها لغوة أجنبيوة

أو ثانيووة فووي العلووو األخوور  .ويتخووذ البحووث الموونه ا سووتق ار ي والموونه التوواريخي
لتتبع إسها اولة ماليزيا وما اهتمامها بهذه اللغة وكيفية األخذ بالوسوا ل للحفواظ
على هذه اللغة التي تؤكواها الاولوة لغوة للحضوارة اإلسوالمية ولغوة للواي اإلسوالمي

فضووال ع و أ ماليزيووا مووا ت وزال تسووتخا الخ و العربووي فووي كتابتهووا وتسوومى الكتابووة
"الجاوية" كما أنها مرتب ة بالبعا الثقافي الذي لوه توأثير كبيور فوي مجوال ا قتو ار

اللغوي وفي استمرار العالقا

السياسية والثقافية مع العال العربي.

* أسووتاذ مشووار بقسو اللغووة العربيووة وآاابهووا كليووة مع وارف الوح وي والعل وو اإلنسووانية الجامعووة اإلسووالمية
العالمية في ماليزيا.

** مارسة في إحا الماار ا بتاا ية الحكومية في ماليزيا.
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وضع اللغة العربية في ماليزيا
وصوول

اللغووة العربيووة إلووى الجووزر الماليويووة علووى أقوول تقوواير فووي القوور السووابع

الميالاي ويتزام وصولها مع اخول اإلسال المجيا بوصفها لغة الاي والعبوااا

والتراث والتعل  .وباأ المسلمو الماليويو علماؤه وعامته في التعامل بهذه اللغوة

قراءة وكتابة واستماعا وكالما( .)1واللغة العربية لها عالقة قوية بحياة المسولمي فوي

ماليزيووا ألنهووا لغووة القورآ واألحاايووث النبويووة الشوريفة وغيرهمووا مو المصوواار العربيووة

المهمة؛ إذ فهي الوسيلة الوحياة للوصول إلى فه الاي اإلسالمي وأس ارره واراسة
ش و وريعته واسو ووتنبا أحكامو ووه نظ و و ار إلو ووى أ معظ و و الم ارجو ووع للم و وواا الاينيو ووة والتربيو ووة
اإلسووالمية األصوولية مكتوبووة بالعربيووة( .)2وتكووو هووذه الظوواهرة م و اآلثووار التاريخيووة

التي ظهر في هذا القر أو ما قبله بوسا ة التجار العرب الذي جاؤوا إلى جزيرة
الماليووو "مالقووا" .وقووا علو هووؤ ء التجووار النووا

القورآ وعلووو الوواي اإلسووالمي حتووى

انتشوور اإلسووال لووا السووكا الماليووويي فووي ذل و الوق و  .فضووال ع و ذل و

تعوووا

الماليوي ووو عل ووى ا سوووتماع إل ووى اللغو ووة العربي ووة نتيجوووة ل ووتعل الق و ورآ حت ووى أص ووب

بإمكانه ا تصال مع التجوار العورب باللغوة العربيوة إضوافة إلوى اللغوة المحليوة وهوي

ما تسومى باللغوة الماليويوة .ومو أجول التفقوه فوي الواي والتعمو فوي علوموه تعلمووا
هذه اللغة في الماار األهلية التي تسمى "بفنا "(.)3

 .1انظر كال م :

 -ا .حنفي اولة وا .عباالوهاب زكريا اللغة العربيةة بةين االنقة ار

والتطةور :تحةديا وتوقعةا

ورقوة

العمل المؤتمر الاولي للغة العربية جامعة األزهر اإلناونيسية؛ (جاكرتا يوليو  ) 0272ص.3

 -عباالر از بو وا أحموا النواوي اللغةة العربيةة فةي ماليزيةا بعةد االسةتقل

رسوالة ماجسوتير غيور

منشورة (اإلسكنارية :جامعة اإلسكنارية كلية اآلااب  ) 7992ص.70-5

 .2يحيوى رازي أهميةةة اللغةةة العربيةةة فةةي دراسةةة المجتمةةع والثقافةةة والحضةةار اإلسةةلمية ورقووة العموول

المؤتمر الو ني األول ل لبة اللغة العربية بماليزيا (ماليزيا 03-07 :يناير  ) 7991ص.7
3 . BahagianPendidikan Guru, KementerianPelajaran Malaysia, Modul Bahasa
Arab Major, (Malaysia: Kuala Lumpur, 2005), ms:2
1
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اللغة العربية في األبجدية المليوية
للغو ووة العربيو ووة مكانو ووة خاصو ووة لو ووا الشو ووعب المو وواليزي المسو وول – كم و وا ذكرنو ووا-

رتبا ها الوثي بالقرآ الكري واألحاايث النبوية وأااء الشعا ر اإلسوالمية .لوذل
ل و يتووراا الماليويووو بعووا اعتنوواقه اإلسووال فووي اسووتباال نظووا كتووابته التووي كان و

تسووتخا الحووروف السنسووكريتية بووالحروف العربيووة لتحويوول ت وراثه الشووفوي إلووى ت وراث
مكتوووب فظهوور نظووا األبجايووة العربيووة فووي الكتاب وة الجاويووة  -وهووو مووا يعوورف اآل

بو(الحرف الجاوي)  -على الورغ مو ا خوتالف الكبيور بوي النظوا الصووتي للغتوي

العربيووة والماليويووة .فالماليويووة القايمووة ل و تك و تعوورف م و أص ووا

العربيووة البووال

عااها ثمانيوة وعشوري حرفوا إ نصوفها؛ إذ إ اللغتوي العربيوة والماليويوة تشوتركا
هووي :أ -ب-

فووي أربعووة عشوور حرفووا صووامتا فق و

 -ج -ا -ر-

 - -ل-

 - -ه -و -ي .وه ووذا يعن ووي أ الماليوي ووة القايموووة لو و تكو و تع وورف األص و ووا

العربيو و و و و و و ووة :ث -ح -خ -ذ -ز -ش -ص-
"فوقووه نق ووة" .ولكنهووا مووع موورور الوق و

إلى ساحتها(.)1

ومو و جه ووة أخ وور

انف وورا

أخووذ

 - -ظ -ع -غ -ف – -و

الحووروف :ز – ش – ف وضوومتها

الماليوي ووة ه ووي األخ وور بس ووتة ح ووروف ص ووامتة

تعرفهووا العربيووة هووي( G :الجووي المص ورية أو القوواف الحجازيووة أو الصووو  gم و
الكلمووة اإلنجليزيووة  )goو( Vكمووا فووي صووو  vم و الكلمووة اإلنجليزيووة )volvo

و( Cالوكاف الكويتية أو الص وو  chم الكلمة اإلنجليزيوة  )chairو( Pكموا في

صو  pم الكلمة اإلنجليزية )parkingو( NGام صوتي النو والجي كموا

في صو  ngم الكلموة اإلنجليزيوة  )goingو( NYامو صووتي النوو واليواء
مثل الكلمة الماليوية  )nyanyiوقا عالج

الكتابة الجاويوة هوذه المشوكلة بواختراع

1 . Abdullah Hassan, The Morphology of Malay, (Kuala Lumpur: DewanBahasadanPustaka,
1974) p. 15.
2
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حروف مشتقة م الحروف العربيوة التاليوة:
وج وف وغ و بزيااة نق تي فيها.
وقا أا

ووووأي بوضوع نق وة واحواة فوقهموا

بزوغ فجر النهضة العلمية والفكرية الماليوية إلى حاوث عمليا

اقت ار

واسعة أا

شمل

مختلف مجا

إلى انتقال عاا كبير م األلفاظ العربية إلى اللغة الماليوية
الحياة .وقا صنف محما عباالجبار بي

األلفاظ العربية المقترضة في الماليوية إلى ستة أقسا (:)1

موضوعا

 .7ألفاظ اينية مثل( iman:إيما ) ( halalحالل) ( haramح ار ).
 .0ألفاظ علمية مثل( ilmu:عل ) ( hurufحرف) ( kertasقر ا ).
 .3ألفاظ فكرية مثل( akal:عقل) ( syakش ) ( khususخصوص).
 .1ألفاظ قانونية مثل( hukum :حك ) ( waliوالي) ( wakafوقف).
 .5ألفاظ اجتماعية مثل( kaum :قو ) ( awamعوا ) ( karibقريب).
 .6ألفو وواظ حضو ووارية لو ووبع

األش و ووياء مثو وول( jubah :جبو ووة) ( saljiثلو و و )

( wabakوباء).
وقا ظهر اراسا

متعااة حاول

إحصاء عاا األلفاظ العربية المقترضة في

الماليويووة وقووا بوواأ المستشورقو هووذه المحوواو

منووذ القوور الثووام عشوور لكوونه لو

يوفقووا لعووا إلم وامه التووا بوواللغتي العربيووة والماليويووة( .)2أمووا علووى صووعيا األبحوواث

المحلية فقا توصول البواحثو الماليويوو فوي ا ارسوة األلفواظ العربيوة المقترضوة إلوى
نتووا

أكبوور بكثيوور م و تل و التووي توصوول إليهووا المستش ورقو تت وراوح تقريبووا مووا بووي

( )7322كلمة إلى ( )0222كلمة .وقوا بحوث المجموع اللغووي المواليزي فوي أصوول
1.M. A. J. Beg, Arabic Loan- Words in Malay: A Comparative Study, (Kuala
Lumpur: The University of Malaya Press, 1979) p. 83- 84.
2. M. A. J. Beg, Arabic Loan- Words in Malay: A Comparative Study, p. 81.

02

الكلما

الماليوية أثناء تأليف ( DewanBahasaقامو

ايوا ) فوضع عالما

خاصووة أمووا األلفوواظ المقترضووة لإلشووارة إلووى اللغووة التووي جوواء

منهووا( .)7وقووا احتلو

حص وويلة األلف وواظ العربي ووة المقترض ووة ف ووي الماليوي ووة المرتب ووة الثاني ووة بمجم وووع 7771

كلمووة بعووا اإلنجليزيووة التووي بل و عوواا ألفاظهووا المقترضووة  7556كلمووة .ولك و هووذه
النتيجووة التووي توصوول إليهووا المجمووع ل و توور
كاسوومي أ (قووامو

بع و

البوواحثي

فقووا صوورح عم و ار

اي ووا ) ل و يتحوور الاقووة فووي تعيووي األلفوواظ العربيووة المقترضووة

حيث أغفل اإلشارة إلى بعو

األلفواظ العربيوة شواياة الوضووح مثول( awal :أول)

( berkatبركووة) ( ghalibغالووب) ( hemahهمووة)( .)0وقووا أعوواا الباحووث "أرسوول

إبو وراهي " إحص وواء األلف وواظ العربي ووة المقترض ووة ف ووي (ق ووامو

المجمع  025كلمة م أصول عربية(.)3
ولعل م أبرز آثار ا قت ار

ايو ووا ) فاس ووتار عل ووى

اللغوي أ توجه الماليويو نحو تسومية أبنوا ه

بأسماء عربية فقا أصب عرفا في ثقافة الماليويي التبر باسو محموا (صولى اللوه

عليه وسل ) في األسماء المركبوة وتسوميةا الوذكور مو األبنواء بأسوماء العباالوة التوي
تووذكر فيهووا أسووماء اللووه الحسوونى وأسووماء صووحابة الرسووول صوولى اللووه عليووه وسوول
وأبنا ه وأحفااه والمحاثي والفقهاء وتسومية اإلنواث بأسوماء زوجوا

الله عليه وسل وبناته والصحابيا .

 .1تحتووي اللغوة الماليويووة ( )32222كلموة وعوواا الكلموا

الرسوول صولى

المقترضووة فيهوا ( )5569كلمووة موزعوة علووى

النحو اآلتي )7556( :مو اإلنوجليزية و( )7711مو و الع وربية و( )7775مو و األناونيسوية الهولنايوة
و( )7232م و و اللغو ووا

األوروبيو ووة و( )161مو و و األناونيسو ووية و( )733م و و الصو ووينية و( )37م و و

السنسووكريتية و( )75م و الفارسووية و( )70م و اليابانيووة و( )77مو و التاميليووة و( )1م و البرتغاليووة

و( )6م الالتينية و( )3م الهناوستانية و( )0م التركية و( )0مو الفرنسية و( )7م الروسية.
2. AmranKasimin, Perbendaharaan Kata Arab DalamBahasaMelayu, (Bangi:
University Kebangsaan Malaysia, 1987),p. 23.
 .3أرسل إبراهي التطور الداللي في الكلما العربية المقترضة في اللغة المليوية (الجامعة اإلسالمية
العالمية بماليزيا :رسالة ماجستير غير منشورة  ) 7995ص.719 :

07

عوام انتشار اللغة العربية بماليزيا
ش أ هؤ ء التجار العرب ه الذي حملوا اإلسال ونقلوا حضوارته إلوى هوذه
منذ القرو الهجرية األولى وذل بحك توسع التجارة التي قاا زمامها العرب

المنا

من ووذ الق ووا  .وق ووا انتش وور العربي ووة الفص ووحى بس ووبب اإلس ووال ؛ حي ووث م وور ه ووذه اللغ ووة
بمراحل تهذب

حتى بلغو

فيها وصقل

مسوتو عاليوا مو الفصواحة واقوة الا لوة

واحكا الصياغة والتعبير .فكا التجار العرب قبل ظهور اإلسال يعملو وس اء بي
التجوار األوربيي والتجار اآلسيويي مو الهنوا وجوزر األرخبيول الماليوو .وهوذا يؤكوا أ
التجار العرب قا وصلوا فعال إلى موانئ شبه جزيرة الماليو نظ ار ل بيعة هذه التجارة
فكا م الضروري للتجار العرب والهنوا والصينيي والفور أ يسوتقروا وقتوا
ب ووه مو و ال ووزم ف ووي بعو و

بوأ

مو ووانئ ج و وزر أرخبي وول المالي ووو وأ يتعايشو ووا م ووع الس ووكا

المحليي ( .)1إذ فباو ش أ التجار العرب قا موروا علوى شوبه الجزيورة الماليويوة -
من قووة "ملقووا" ومووا بجوارهووا -قبوول القوور الثووام الموويالاي بموواة ويلووة ج و ،اا فكووا م و
الضروري أ َيمر التجار َّأو على مضي "ملقوا" المواليزي وأ ينزلووا فوي هوذا المينواء
إذا أرااوا أ يسوولكوا ريقووا بريووا إلووى م ووانئ الجزي ورة ليركب ووا منهووا ب وواخر أخوور حيووث
تأخذه إلى اول أخر مثل فيتنا والصي (.)2
ولقا قام

بعا ذل السفا ار العربيوة فوي أرجواء اول جنووب شور آسويا والصوي

شووتى منهووا مووا يتعلو بمشووروع العالقووة الاينيووة والعالقووة

فووي عصووور مختلفووة ألغو ار

التجاريووة والعالقووة الثقافيووة والعالقووة الابلوماسووية( .)3وهووذه العالقووا -بووال ش و  -قووا

 .1انظر :وا حسي عباالقاار الدعو اإلسلمية في جنوب شرق آسيا رسوالة الواكتوراه كليوة أصوول
الاي

(مصر :جامعة األزهر) ص.71

 .2وا حسووي عزمووي وهووارو ايو
سناري برحا" وم بعة "و

 .3الساب نفسه ص.73

الةةدعو اإلسةةلمية فةةي ماليزيةةا ظهورهةةا وانتشةةارها م بعووة "و و

كمبون بارو" (كوا لمبور ماليزيا

00

 ) 7915 7ص.31

آثووا ار فووي عقليووة المجتمووع الموواليزي ففتحو

تركو

لهو مجووا فووي الوواعوة اإلسووالمية
الثقافووة

الواسووعة وتغييوور العقا ووا البا لووة التووي يعتنقهووا شووعب ماليزيووا القوواي ومح و
الهناوكية م عقليته وثقافته وأحلَّ الثقافة العربية محلها ووسع ال ري لنشر
اللغو ووة العربيو ووة وثقافتهو ووا والعلو ووو اإلسو ووالمية وحضو ووارتها فو ووي ماليزيو ووا وفتح و و

العالقووا

هو ووذه

الوورواب ا جتماعيووة والسياسووية والثقافيووة والاينيووة بووي الماليووو والعوورب

وفتحو لهو مجووا للتفكيوور والوووعي اإلسووالمي وأتاحو
في تشكيل المجتمع المنظَّ على أسا وحاة الاي المعبوا ووحاة المغوز والغايوة
وحرك

للماليووويي الفوورص الذهبيووة

هذه العالقا

ضمير الشعب الماليزي القواي نحوو مسوؤولية الفورا والجماعوة

في الافاع ع الاي والو
ولو و تم وور أي ووا

واألمة المسلمة بغ

النظر ع القومية والجنسية(.)1

ويل ووة إ وانتش وور التع ووالي اإلس ووالمية والعربي ووة ف ووي رب وووع ال ووبالا

وانتش وور مراكزهو ووا

وتغلغ وول نفوذه ووا ف ووي قص ووور الس ووال ي واألمو وراء وذوي الش ووأ

التعليمية ومؤسساتها الاراسية في الما والقر واألرياف.

وم و أه و عواموول انتشووار اللغووة العربيووة فووي ماليزيووا العاموول الووايني وهووو العاموول

األساسووي فووي تعريووف اللغووة العربيووة ونشوورها .فهنووا بعو

العلموواء العوورب الووذي قوواموا

بنشوور تعلووي اللغووة القرآنيووة والعلووو الاينيووة فووي أوا وول اخووول اإلسووال إلووى انتشووار اعوتووه

وتعليمووه فووي أرجوواء الووبالا( .)2وانتشوور اللغووة العربيووة وثقافتهووا فووي ماليزيووا مووع انتشووار

المؤسسا

التعليمية اإلسالمية في ربوع البالا على نظمها التقليايوة وانتشوار تعلوي

 .1أرس وول إبو وراهي التطةةةور الةةةداللي فةةةي الكلمةةةا العربيةةةة المقترضةةةة فةةةي اللغةةةة المليويةةةة (الجامع ووة
اإلسالمية العالمية بماليزيا :رسالة ماجستير غير منشورة  ) 7995ص.75

 .2ومنه الشيخ عباالله ب الشيخ أحما ب الشيخ جعفر القويمي (م اليم ) والشويخ عبواالعزيز (مو جواة)
ومو نا أبو إسحا (م مكة) ومحما اليمني (م مكة) ومحما األزهري (م األزهر) والشيخ إبراهي بو

عباالله الشامي (م سوريا) ورااي موا

السويا سوهر (مو مكوة) والشوريف الحضورمي علوي زيو العابواي

(الذي يقال أنوه توزوج ابنوة سول ا جوهوور اإلسوالمية) انظور" :تةاري التطةور اإلسةلمي فةي جنةوب شةرق
آسةةيا" عوواا خوواص صوواار بمناسووبة المعوور

اإلسووالمي حتووى القوور الخووام

المركز اإلسالمي (كوا لمبور :ماليزيا  ) 7917/77/71ص.53
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عشوور الهجووري المنعقووا فووي

الهجا ية العربية ونشا ا
والمصووليا

محو األمية م الواعاة والمبلغوي العورب وأثور المسواجا

فووي هووذا المجووال( )1فووي تعلووي الق ورآ والوواي واللغووة العربيووة ومسوواهمة

المش ووايخ والعلم وواء ال ووذي ك ووانوا يعلم ووو اللغ ووة العربي ووة وال وواي ف ووي بي وووته وك ووذل
المنوواه الا ارسووية التووي كان و

كلهووا عربيووة إسووالمية باايووة م و التوواريب علووى تووالوة

القرآ واراسة العقا ا والفقه والثقافة إلى علو النحو والصرف والبالغة والفل .

وحقا أ الصحوة التعليمية العربية اإلسالمية باأ في ماليزيا قبل اضمحالل
مملكة باساي الماليوية اإلسالمية اإلناونسية فوي عوا  7122إ أ بواء انتشوار
اللغو ووة العربيو ووة الحقيقو ووي حووواث فو ووي ظو وول إمب ار وريو ووة "ملق و وا" الماليويو ووة (- 7120
 ) 7577والمملكو ووا العايو وواة والسو وول نا اإلسو ووالمية المنتش و ورة فو ووي شو ووبه الجزي و ورة
الماليويو ووة والجو ووزر المج و وواورة لهو ووا منو ووذ ع و ووا  . 7323وتَض و و إمب ار وريو ووة "ملق و ووا"
الماليويووة اإلسووالمية منووا شاسووعة فووي أرخبيوول الماليووو م و ماليزيووا واناونيسوويا
وبروناي وسنغافورة وجنوب تايالنا وكا لهوا أثور كبيور فوي انتشوار اللغوة العربيوة
فو ووي أرخبي و وول الماليو ووو إل و ووى يومنو ووا ه و ووذا فنو وور أ ا س و ووتقرار السياسو ووي وا زاه و ووار
ا قتصووااي م و العواموول المهمووة لنجوواح أي مشووروع أو حركووة فووي الووبالا ونوور أ
"ملقووا" كان و الملجووأ للعلموواء والوواعاة لنشوور الوواعوة اإلسووالمية واللغووة العربيووة ولقووا
حموول لنووا التوواريخ تحووالف العلموواء والوواعاة بصووفة مسووتمرة وازاهووار م اركووز التعووالي
العربيووة فووي ربوووع جزيورة الماليووو .وهنووا مؤسسووا "حلقيووة قايمووة" كثيورة منتشورة فووي
ماليزيا منها في و يا كلنتا وترنجانو وقاح الماليزية .ولقوا امتواز و يوة كلنتوا
بتصارها في نشر اللغة العربيوة وعلومهوا اإلسوالمية وحضوارتها( )2حتوى نالو يوموا
م األيَّا لقب أر الكنانة لاول جنوب شر آسيا كلها(.)3
 .1وراو  :surauكلمة ماليوية أ لق
أيضا أااء الصلوا

على محل تعقا فيه ارو

اينية منتظمة على نظوا حلقوا

اليومية ما عاا الجمعة حيث إنها تقا بالمسجا فق .

 .2الفنا  :هي كلمة ماليزية أ لق

على مكا التعلي الايني على نظا الحلقا

وفيوه

الاراسية القايمة.

 .3انظوور :شووافعي أبووو بكوور نحةةو تطةةوير الةةنظم التربويةةة والتعليميةةة فةةي المؤسسةةا الدراسةةية التقليديةةة
"الفندق" (ماليزيا :الجامعة الو نية الماليزية  ) 7911عاا 0ص.05
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وم مظاهر انتشار اللغة العربية في ماليزيوا إنجواز العلمواء واألابواء كموا تقوا

ذكره ومظاهر إنجاز الكتب العلمية واألابية والثقافية م توأليف وترجموة ومظواهر
هجرة العرب إلى ماليزيا وانصهارها وآثارها سواء أكان

آثار اينية أ سياسوية أ
ا

اجتماعيووة أ ثقافيووة أ لغوي ووة( .)1إ المجتمووع الموواليزي الق وواي ينظوور إلووى الع وورب
نظ ورة خاصووة خصوصووا الوواعاة والوعوواظ ببووال ا حت و ار والتمجيووا والع وزة .وكووا م و

مظاهر هذا ا حت ار والتمجيوا أ رحوب بهو بوزواج بنواته ونسوا ه وأقربوا ه فتوزوج

االعربو ووي م و و أشو وورف األسو وور الماليزيو ووة وأمجو وواها وأغناهو ووا( .)2فقو ووا اسو ووت اع هو ووؤ ء
المهاجرو العرب بهذه المصاهرة ض َّ أنفسوه للزعمواء والووزراء والقيواايي

وتربعووا

في المكانة المرموقة في المجتمع الماليزي وفوي حوي آخور وصولوا إلوى قموة زعاموة
وقيااة الاولة(.)3
وكان و

حركووة تو وراج مصوواار الثقاف ووة اإلسووالمية العربيووة إل ووى اللغووة الماليوي ووة

وتأليفهووا نشووي ة منووذ العصوور الووذهبي لسوول نة "ملقووا" ولقووا ترجمو

ألووا مو الكتووب

اإلسووالمية المعاصورة العربيووة األصوول إلووى اللغووة الماليويووة سوواء مو أمهووا

الكتووب

التراثي و ووة المعتم و وواة أ مو و و الكت و ووب الحركي و ووة أ العلمي و ووة أ األابي و ووة أ الثقافي و ووة
خصوصو ووا م و و كتو ووب المو ووؤلفي المشو ووهوري

المص لحا

التو ووي لهو ووا رصو وويا ها و وول فو ووي تسو وورب

العربية وكلماتها وثقافتها إلى الماليوية(.)4

وم الجاير بالذكر أ أعماله تنقس إلى صنفي
أوالا :الترجمة والتعليقا

للكتب العربية باللغة الماليوية بالحروف الجاوية.

 .1محم ووا عب وواالرؤوف المليةةةو :وصةةة
 ) 7996ص.16

 .2المرجع الساب

وهما:

وانطباعةةةا

( 7الق وواهرة :ال وواار القومي ووة لل باع ووا

ص.15

 .3عباالر از ب وا أحما الناوي اللغة العربية في ماليزيا بعد االستقل
 .4المرجع الساب

ص.375-372
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ص.11

والنش وور

وثاني ا :الكتب التي تحمل عناوي اللغة الماليوية بالحروف الجاوية (العربية).

إ معظ مؤلفاته مختل ة اللوغة نجاها خلي ة مو اللغة العربية والماليويوة

واللغو وة الماليويووة المقترضووة م و العربيووة .واسووتخام اللغووة الماليويووة لغووة للتووأليف
يتمكنو ووو م و و اللغو ووة العربيو ووة لالس و وتفااة م و و الكتو ووب.
لتسو وواعا الماليو ووويي الو ووذي
فمضووامي الكتووب جوواء باللغووة الماليويووة المكتوبووة بووالحروف الجاويووة وقووا تخووتل
بالعربية أحيانا لك جاء العناوي باللغة العربية.

حاول البواحثو إحصواء أعم وال هوؤ ء الشويوخ الماليوويي منهوا أعموال الشويخ
ااوا الف وواني فقووا جمووع مووارتي ( )Martin Van Bruinessanتل و المؤلفووا
واست اع أ يحصول على أربعة عشر تأليفا وترجمة للشيخ ااوا وهي ما زال فوي
عااا المخ و ا  .وفي الوق ذاته أكوا الباحثوا األسوتراليا المهتموا بالا ارسوا
الماليوي و ووة البروفس و ووور ِف ْرجيني و ووا ( )Virginia Mathesonوالبروفس و ووور ه و وووكر
( )M.B. Hookerأ هنا اثني عشر مؤلفا م بوعا متااو في األسووا ووجواا
تسعة مؤلفا قا اختف م األسوا .
وقا فحص "إسماعيل شي ْ ااوا" م أصوحاب التوراج المحليوي أعموال الشويخ
الموجواة في المتحف اإلسالمي بماليزيا وغيرهما وتمكو مو الحصوول علوى واحوا
وأربعووي عنوانووا م و الكتووب والرسووا ل كمووا توقووع أ هنووا عووااا آخوور م و تأليفاتو وه
ويتوراوح عووااه م وا بووي  19إلووى  702عنوانوا .وأم وا الحوواج وا محمووا صووغير وه وو
م أشهر األعال المحليي أيضا فقا سجَّل واحاا وستي عنوانا م تآليف الشيخ
وتوقع أ العاا الصحي ألعمال الشويخ يتوراوح م وا بوي  99و 727عنوانوا( .)1وف وي
الوق نفسوه حواول الباحثوا "ماهاموا صواري يووروه" و"الوانوا تواييء" إحصواء أعموال
 .1انظر كال م :
و ماهاما صاري يووروه أهمية اللغة العربية في نشر الدعو اإلسلمية في فطاني ،بجنوب تايلند رسوالة
ماجستير غير منشورة (ماليزيا :الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا  ) 0222ومحموا زيو عبواالرحم
أضواء جديد ألعما الشي داود ص.91 :
 Islamic Study of Indonesia Journal ,ج 9رق  0220 3ص.9 :
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الش وويخ أحم ووا الف وواني .وق ووا اس ووت اعا أ يحص ووال عل ووى تس ووعة وأربع ووي مؤلف ووا مو و
تآليف وترجمة ومخ و ة(.)1
وتموور أهميووة هووذه اللغووة حتووى يومنووا هووذا علووى شووكل التعلووي والووتعل فووي ك وول
مراحل العمر .وفضوال عو ذلو قوا أثور اللغوة العربيوة علوى اللغوة الماليويوة توأثي ار
كبيو ار مو حيووث كثورة اسووتخاا الكلمووا والمصو لحا العربيووة باللغووة الماليويووة منووذ
لحظووة الموويالا كلفظووة عقيوواة وسوونة حتووى لحظووة المووو ككف و وقبوور ولحووا وتلقووي .
إضووافة إلووى ذل و ل و يقتصوور تووأثر اللغووة الماليويووة بالعربيووة فووي اقت و ار األص ووا
والمفراا فق بل تجاوزه إلى القواعا والخ واألسلوب .وكتابة اللغة الماليوية في
باائ أمرها كان بالحروف العربيوة( )2والج ار وا والمجوال تكتوب بهوا .ومو الج ار وا
التي كان تكتب بالعربية جرياة "أتوس ماليو" وما زال تصار حتى اآل .
جهود ماليزيا في الحفاظ على اللغة العربية
مو المبوواا ار التووي تسووعى الحكومووة الماليزيووة وشووعبها للحفوواظ علووى هووذه اللغووة
ه ووو جعله ووا لغ ووة تعل ووي وت وواري ف ووي الم وواار والجامع ووا والمؤسس ووا والم ارك ووز
والهي ا الحكومية واألهلية المختلفة كالمساجا والمصليا وغيرها.
اللغة العربية في المدارس
قووا ت ووور اللغووة العربيووة وتقووام

بموورور الزمووا

وازااا

احتياجووا

النووا

إلووى هووذه اللغووة التووي تسوواعاه علووى فه و الق ورآ والحووايث والمعووارف الاينيووة فهمووا
 .1انظر كال م :
و و ماهامووا صوواري يوووروه أهميةةة اللغةةة العربيةةة فةةي نشةةر الةةدعو اإلسةةلمية فةةي فطةةاني ،بجنةةوب تايلنةةد
المرجع الساب

والوانا تاييء دور العلماء الفطانيبن في الةدعو اإلسةلمية عةن طةرق التةللي

رسوالة

ماجستير غير منشورة (ماليزيا :الجامعة الو نية بماليزيا .) 7995
 .2عارفي

محما ه منهج مقترح لتعليم اللغة العربية كلغة ثانية للكبار في ماليزيا رسوالة ماجسوتير

غير منشورة (ماليزيا :الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا  ) 7991ص.01
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اقيقووا .لووذل

بوواأ تعلووي اللغووة العربيووة فووي المرحلووة الثانويووة حيووث انتشوور الموواار

الاينيووة العربيووة فووي جميووع الو يووا

الوقووف والزك ووا
الو يا

الماليزيووة معتموواة علووى التبرعووا
مجووال

م و المسوولمي  .ث و قام و

الماليووة وأم ووال

الشووؤو الاينيووة التابعووة لحكومووة

بمسؤولية اإلشراف المباشر على هذه الماار وتحمل الميزانيوة لهوا ويبلو

عااها اآل  7711مارسوة فوي جميوع الو يوا

الماليزيوة .وتوار اللغوة العربيوة فوي

هووذه الموواار مووااة أساسووية كمووا أنهووا لغووة التوواري
والتوحيا والفقه(.)1

للم وواا الاينيووة كووالقرآ والحووايث

مهما يك است اع معظ المسولمي أ يتلوو القورآ الكوري بشوكل جيوا إلوى حوا

مووا ولكو فووي الوقو
أحسو

نفسووه لو يفهمووا معانيووه ومقاصوواه فووإ و ازرة التربيووة الماليزيووة

بمسوؤوليتها الخاصووة نحوو هوذه المشووكلة فقورر إنشواء موواار ثانويوة اينيووة

و ني ووة ( )SMKAف ووي جمي ووع أنح وواء ال ووبالا من ووذ ع ووا  7911تعلو و فيه ووا اللغ ووة

العربية مااة إجبارية مثل اللغة الماليوية واللغة اإلنجليزيوة .وكانو
هذه الماار خم

سنوا

مواة الا ارسوة فوي

على أ يتقا ال الب متحا شوهااة الا ارسوة الثانويوة

فوي نهايووة العوا الخووام ( .)2وبجانوب ذلو

هنوا موواار ثانويوة ذا

أقسووا ااخليووة

شوواملة وموواار ثانويووة للعلووو تابعتووا للووو ازرة وتعلو اللغووة العربيووة فيهووا لموواة ثووالث
سوونوا

فق و (المسووتو المتوس و ) .ويكووو تعلووي اللغووة العربيووة فيهووا كتعلووي اللغووا

األجنبيووة األخوور مثوول الفرنسووية واليابانيووة علووى أ يختووار الووب إحووا هووذه اللغووا

ليتزوا بالمعلوما

والثقافا

المعاصرة(.)3

تعلةةةةةةةيم اللغةةةةةةةة العربيةةةةةةةة فةةةةةةةي ماليزيةةةةةةةا

 .1ارج و و ووع الموق و و ووع اإللكترون و و ووي ل و و و و :ا .عب و و وواالرحم ش و و ووي
 ، http://www.arabtimes.com/portal/article،منشور في 1إبريل 2112م.
 .2عباالقاار زي العابواي تعليم اللغة العربية في مةدارس وزار التربيةة بماليزيةا ورقوة النواوة العالميوة
لت وير تعلي اللغة العربية بماليزيا (ماليزيا :الجامعة اإلسالمية العالمية في ماليزيا  ) 7992ص.3

 .3انظر :المرجع نفسه ص.1
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ومو ناحيووة التعلووي فووي المواار ا بتاا يووة لو تعلو فيهوا اللغووة العربيووة إ فووي

عا  7999في بع

الماار ا بتاا ية المختارة .وتهت حكومة ماليزيا بحاجوا

الشووعب الماليوووي المسوولمي فووي ا ارسووة اللغووة العربيووة لووذل أتاحو

الحكومووة فرصووة

كبيورة لا ارسووة هووذه المووااة عبوور فلسووفة التربيووة الو نيووة لاولووة ماليزيووا .وتوور الحكومووة
بأ اللغة العربية أحا العوامل التوي تسواعا علوى تقويوة التربيوة اإلسوالمية وفوي هوذا

اإل ار تقو الحكومة بمشاريع كثيرة لرفع مكانة مااة التربية اإلسوالمية إلوى مسوتو
عووال با عتموواا علووى مبوواأ الاولووة وفلسووفة التربيووة الو نيووة؛ لووذل

ت و تنفيووذ برنووام

( )j-QAFفي نظامها الذي يتماشى مع نظا التربية الو نية.
تع وووا فكو ورة برن ووام ( )j-QAFإل ووى ر ووي

وزراء ماليزيو وا الس وواب اات ووؤ س ووري

عباالله ب أحما باوي .وذل حينما زار و ازرة التعلي الماليزية في  3۰ايسمبر عا

 . 0۰۰3ويحت وووي ه ووذا البرن ووام عل ووى الكتاب ووة بالج وواوي (الح وورف العرب ووي) وتعل ووي

الق ورآ

وتعلووي اللغو وة العربيو وة وفوور

ت بي البرنام بااية م عوا ۰۰۰5

العيو و ويسوومى اختصووا ار بو و ( .)j-QAFوت و

()1

وتنبوع أهميوة برنوام ( )j-QAFفوي أنوه

سيكو العنصر المه في تقوية التربية اإلسالمية وارساء قواعا تالوة القرآ الكري
وفهو العقيوواة والعبووااا

والسوويرة النبويووة واألخووال

واللغووة العربيووة والكتابووة الجاويووة

وتحقي هذه األمور كلها بشكل فعال وعملي في الحياة(.)2

 .1انظوور :عمووار أسووماء فاعليةةةة مةةةنهج تعلةةةيم اللغةةةة العربيةةةة فةةةي برنةةةامج ( )j-QAFفةةةي المةةةدارس
االبتدائية الحكومية بماليزيا :دراسة وصفية وتقويمية ص69؛ وانظر:

BahagianKurikulumPendidikan Islam dan Moral, JabatanPendidikan Islam dan Moral,
KementerianPelajaran Malaysia, BukuPanduanDasar.
PelaksanaandanPengurusanKurikulumdanKokurikulum j-QAF, (Malaysia: Kuala
Lumpur, CetakanKeempat, 2007), ms:1.
2- BahagianKurikulumPendidikan Islam dan Moral, JabatanPendidikan Islam dan
Moral, KementerianPelajaran Malaysia, BukuPanduanDasar,
PelaksanaandanPengurusanKurikulumdanKokurikulum j-QAF, (Malaysia: Kuala
Lumpur, CetakanKeempat, 2007), ms:1.
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وم األهااف العامة لمااة اللغة العربية وف النظا الساب

ما يأتي:

 )1أ يتمك التالميذ فوي البرنوام ( )j-QAFمو اكتسواب المهوا ار اللغويوة
األرب ووع ف ووي تعل ووي اللغ ووة العربي ووة فض ووال عو و أ ه ووذا الم وونه يه وواف إل ووى ترغي ووب

التالميذ في تعل اللغة العربية وتشويقه إليها(.)1

 )2تمكي ال لبوة مو اكتسواب المهوا ار اللغويوة األربوع وممارسوتها مو خوالل

ا ارس ووة اللغ ووة العربي ووة ف ووي المرحل ووة الثانوي ووة عل ووى أ تك ووو مه ووارة الك ووال ه ووي ب ووؤرة
ا هتما م بي هوذه المهوا ار

والوى تزويواه بوالثروة اللغويوة وتنميوة قواراته علوى

استعمال اللغة العربية استعما صحيحا فضال ع أنها تهاف إلى تزوياه بوالقي
اإلسالمية واألخال الفاضلة(.)2

اللغة العربية في الجامعا
وبووالنظر إلووى التعلووي العووالي فووإ ماليزيووا لهووا مؤسسووا

تعليميووة عاليووة تشووتمل

عشوري ( )02ج وامعة حكوميووة واثنتوي وثالثووي ( )30جامعووة خاصوة منهووا خمسووة

( )5فووروع مو و الجامعووا

األجنبيووة فضووال ع و خمسووم ة وثووالث وعش وري ()503

كلي ووة أهلي ووة .وت و ووجا س ووبع جامع ووا

حكومي ووة مو و مؤسس ووا

التعل ووي الع ووالي تم وون

الفرصو و ووة لو و ووتعل اللغو و ووة العربيو و ووة م و و و خو و ووالل تخصو و ووص اللغو و و وة العو و و وربية :جامعو و و وة
مالي ووا( )UMالجامع و وة اإلس ووالمية العالمي ووة بماليزي ووا ( )IIUMوالجامع ووة الو ني ووة

الماليزيووة ( )UKMوجامعووة العلووو اإلسووالمية الماليزيووة ( )USIMوجامعووة بوووت ار
 .1انظو وور :قس و و منو وواه التربيو ووة اإلسو ووالمية واألخو ووال
الماليزيوة دلية الكتةةاب ،التنفية لنمةا

إاارة التربيو ووة اإلسو ووالمية واألخو ووال

و ازرة التعلو ووي

التعلةةيم والةةتعلم وأنشةةطة برنةةامج ) (j-QAFللصة

االبتدائي (ماليزيا :كوا لمبور  ) 0229ص :ز.

الخةةامس

 .2صال حاما محما أحموا تعلةيم اللغةة العربيةة بوصةفها لغةة ثانيةة فةي الجامعةة اإلسةلمية العالميةة
بماليزيووا :ا ارسووة وصووفية تحليليووة ع و اور المعل و والكتوواب و وور التوواري

والوسووا ل التعليميووة رسووالة

اكتو اره غير منشورة (ماليزيا :الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا  ) 0272ص.77
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الماليزي ووة ( )UPMوجامع ووة س وول ا إاريو و

زي و العابوواي ( .)UNISZAوفضووال ع و ذل و

للتربي ووة ( )UPSIوجامع ووة الس وول ا
توجووا س و

عش ورة ( )76مؤسسووة

تعليمية إسالمية عليا خاصة (( )IPTSIم مجموع  30جامعة خاصة) في أنحاء

ماليزي ووا ت ووار اللغ ووة العربي ووة ف ووي ه ووذه المؤسس ووا
التوأمووة للشووهااة الجامعيووة مووع إحووا الجامعووا
جامعة اليرمو (.)1

خ ووالل بو ورام ال ووابلو أو بو ورام

الخارجيووة مثوول األزهوور الش وريف أو

والجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا أحس مثال للجامعا

التي تستخا اللغة

العربيووة اسووتخااما واسووعا حيووث جعلتهووا وسووي ة لالتصووال والتعلووي فضووال ع و اللغووة
اإلنجليزية .لذل
التخصصووا

فإ تعل اللغة العربية فيها إلزامي على جميع لبتها في مختلوف

(القووانو

والش وريعة وا قتصوواا والمحاسووبة والرياضوويا

ومعووارف

ال و وووحي والعل و ووو اإلنس و ووانية والهناس و و وة والهناس و ووة المعماري و و وة والعل و ووو والعل و ووو
ال بيووة )...تح و
توجا بع

إش وراف شووعبة لغووة الق ورآ بمركووز اللغووا  .والووى جانووب كوول ذل و

الجامعوا

تعامول موااة اللغوة العربيوة بوصوفها لغوة أجنبيوة مثول اليابانيوة

والصينية والفرنسية منها الجامعة التكنولوجية الماليزية (.)UITM
اللغة العربية في وسائ اإلعلم
وم المالحظ أ و ازرة اإلعال وا تصال والثقافة الماليزية أيضا تهت بأهمية
اللغة العربية وحاجا

النا

إليها .بناء على ذل

تقا الو ازرة برام

تعليمية

وتربوية اينية متنوعة باللغة العربيوة أو تستخا فيها األلفاظ العربية في التلفاز منها
برنام "جماعة اللغة العربية" ( )Gang Bahasa Arabفي التلفاز القناة التاسعة
( .)tv9يعر

هذا البرنام تعلي اللغة العربية لأل فال خالل ر ار عة وجذابة

 .1انظر :تعليم اللغة العربية في ماليزياhttp://www.arabtimes.com/portal/article ،
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مثل األغنيوة والتمثيل واللعبة .ويقا البرنام في كل يو اثني والثالثاء واألربعاء
والخمي

أسبوعيا م الساعة السااسة والنصف إلى السابعة مساء.
الب ارمو و و و التو و ووي تسو و ووتخا اللغو و ووة العربيو و ووة فو و و وي تلفو و وواز الهج و و ورة

وهنو و ووا بع و و و

( )tvalhijrahمنه و و ووا "لوو و ووو كوو و ووا بيننوو و ووا" و"فوو و وواتبعوني" و"الق و و و ورآ فجو و و وور جاي و و ووا"
( .)Al-Quran the New Dawnيهواف البرنوام "لوو كوا بيننوا" إلوى مالحظوة
أخال النا

في هذا اليو ه ول موا ي ازلوو يتح ولو بوأخال النبوي (صولى اللوه عليوه

وسل ) الكريمة في أموره اليومية وفي الوق

نفسه معرفة آ ار ه ع النبي (صلى

الله عليه وسل ) إذا كا موجواا معنا اليو  .وكذل برنوام "فاتبعوني" فيقوا أشياء
تتعل بسن النبوي (صولى اللوه عليوه وسول ) فوي ك ول أحوالوه لكوي يسوت يع النوا

أ

يتبعونها اتباعا جياا مثل قضية التحني واألكل والتبس وغيرها .أما برنوام "القورآ

فجوور جايووا" فهووو يكشووف مضوومو القورآ فووي كوول الجوانووب منهووا المعاملووة والعلووو
والت وواريخ وا قتص وواا وغي وور ذلو و

ال ار عة.

ويق ووا البرن ووام ب ريق ووة الش وورح وع وور

الص ووور

يقا تلفاز "أسترو أو اسي " ( )Astro Oasisبرنامجا جاياا يسومى بالخلفواء
ال ارشوواي  .يعوور

البرنووام قصووة حيوواة هووؤ ء الخلفوواء ال ارشوواي وجهووااه فووي رفووع

كلمووة اللووه والحفوواظ علووى عوزة اإلسووال علووى شووكل وثووا قي .ويسووتخا البرنووام اللغووة
العربية وسيلة أساسية لتقاي المعلوما

والمعارف.

تقووا إذاعووة الوووعي اإلسووالمي الموواليزي ب ورام عوواة تتعل و باللغووة العربيووة وهووي

"هيووا بالعربيووة" و"ارو

عربيووة" و"انيووا األ فووال" .ويتضووم برنووام "هيووا بالعربيووة"

تعلووي اللغووة العربيووة السووهلة ألغو ار

اتصووالية؛ وكيفيووة التعلووي تكووو بووإجراء الحووار

بي المعل و البه في المواقف المختلفة المناسبة .ويقا البرنام في الساعة الثامنة
والنص ووف ص ووباحا ك وول ي ووو مو و ا ثن ووي إل ووى ي ووو الجمع ووة .وبجان ووب آخ وور يرك ووز
30

البرنووام "حلقووة ا ارسووة اللغووة العربيووة السووهلة" علووى القواعووا النحويووة مثوول األفعووال

والفاعل والمفعول وما إلى ذل  .وتجري عمليوة التعلوي معتمواة علوى كتوب خاصوة.
ويقا هذا البرنام في يو األربعاء م األسبوع األول والثالوث .ومو ناحيوة أخور

تع ووا اإلذاع ووة برنامج ووا خاص ووا لأل ف ووال م ووا يس وومى ب ووانيا األ ف ووال ال ووذي يق ووا ي ووومي
واألحووا فووي السوواعة الثانيووة مسوواء .ويحتوووي البرنووام علووى بع و

السووب

العربية وهي حلقة اللغة العربية وحلقة قصص األنبياء.

الحلقووا

تقووا حلقووة اللغووة العربيووة تعلووي اللغووة العربيووة األساسووية لأل فووال .وبالنسووبة إلووى
حلقة قصص األنبياء تلقي المعلمة قصة م قصص األنبيواء باللغوة العربيوة .وفوي
نهاية القصة تشرح المعلمة العبر التي يمك أ يستفيا منها األ فال.

اللغة العربية في المساجد والمصليا
إ المسجا في المفهو اإلسالمي الخالص هو مقور إعوال العبوايوة الخالصوة
للووه سووبحانه وتعووالى وبمووا أ العبووااة فووي المفهووو اإلسووالمي شوواملة جامعووة لحيوواة
اإلنسا العابا لله تعوالى وبموا أ العلو فوي اإلسوال شور أساسوي فوي أااء العبوااة
الص ووحيحة ف ووال ب ووا إذ مو و أ يق ووو المس ووجا بمس ووؤوليته ف ووي نش وور العل ووو ب وول وأ
يصووب منووارة ومقصوواا علميووا( .)1م و هووذا المن ل و سووع

المسوواجا والمصووليا

فووي

ماليزيا أل تكو منبو ار لتعلوي الواي اإلسوالمي واللغوة العربيوة .وقوا بواأ التعلوي علوى
شكل نظا الحلقا

وهو أول نظا تعليمي عرفه المسلمو في ماليزيوا منوذ مجويء

اإلسووال حيووث ت و م و خاللووه تعلووي المسوولمي ق وراءة الق ورآ واللغووة العربيووة وأمووور

اينه .
وعلى الرغ م أ نظا التاري

في حلقوا

المسواجا والمصوليا

قوا اسوتبال

اليووو بنظووا الموواار الاينيووة العربيووة لتتماشووى مووع النظووا التعليمووي الحووايث إ أ
 .1ا .وليا فتيحي دور المسجد في بناء الحضار http://www.saaid.net/arabic/ar18.htm
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معظ المساجا والمصليا

ل تتوقف ع تقاي برامجها وأنش تها الاعوية والتربوية

المتنوعووة مثوول ب ورام حفووظ الق ورآ

وتعلووي اللغووة العربيووة والتوحيووا والفقووه والش وريعة

والحايث النبوي لكل م يرغب في التزوا م علو الاي .
اللغة العربية في المؤسسا والهيئا الحكومية واألهلية
مع انتشار برام تعلي اللغة العربية المسا ية للكبوار فوي كثيور مو المؤسسوا

التعليمية على الصعيا الحكومي واألهلوي وت ازيوا إقبوال الشوعب الماليووي علوى تعلو
بع

اللغة العربية على اختالف أعماره و بقاته ا جتماعية قام

الحكومية واألهليوة بتقواي بورام تعلوي اللغوة العربيوة لموظفيهوا فوي أوقوا
أو بعووا نهايووة الوواوا الرسوومي وخصص و
كما سع

هذه المؤسسا

والهي ا

المؤسسوا

ا سوتراحة

ميزانيووة لضووما اسووتم اررية هووذه الب ورام .

إلى وضع إرشوااا

اللغ ووة العربي ووة ف ووي األم وواك العام ووة والمكتب ووا

والفن وواا

عاموة مسوتخامة

وتعليموا

واألم وواك الس ووياحية فو وي

أنحاء البالا.
اللغة العربية للكبار
قبوول أ نبوواأ الكووال ع و تعلووي الكبووار فمو و األحسو و أ ننظوور إلووى مفهومووه
بشووكل موووجز .ويقصووا بتعلووي الكبارو و وهووو المفهووو الواسووع ا نتشارو و عمليووا

تعلووي

الكبار التي تحتوي علوى خب ار الرجوال والنساء واليافعي والتعرف عليهوا واكتشوافها
وتنميتها بالمعلوما
هنا بع

الجاياة والفه والمها ار وا تجاها

وا هتماما

والقي (.)1

األهااف المراا تحقيقها لا الكبار خالل التعل منها(:)2

 .1أحمووا عيمووة رشوواي تعلةةيم الكبةةار :تخطةةيط برامج ة وتةةدريس مهاراتةة
العربي  ) 7999ص.71

 .2سو ووعا الحميو وواي عبو وواالرحم

مةةةةدخ إلةةةةى علةةةةم تعلةةةةيم الكبةةةةار

السعواية 7170هو–  ) 7990ص.01
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( 7القوواهرة :اار الفكوور

( 7الريو ووا

 :المملكو ووة العربيو ووة

 .7يلتح الاار فوي بورام تعلوي الكبوار رغبوة منوه ذلو أ تعلويمه إل ازموي

في معظ هذه المجتمعا
 .0تحقي رغبا

المتقامة.

الاارسي الكبار واحتياجاته في تعليمه .

 .3توجي ووه الكب ووار ألنفس ووه مو و خ ووالل ه ووذه الا ارس ووة فض ووال عو و المو وواا الت ووي

يرغبو في اراستها.

 .1تحقي اآلمال التي تراواه لحياة أكثر سعااة وهناء .ولي

الحصول على

مستو أرفع أو ا نتقال م صف إلى آخر أو شكر م المار وتقايره له .

وب ووالنظر إل ووى الواق ووع ف ووي ماليزي ووا يع ووا تعلو و اللغ ووة العربي ووة أمو و ار م لوب ووا ل ووا

الكبار ويحتاجو إلى تعلمها م أجل تحقيو هوافه الخواص أ وهوو أ يتمكنووا
م قراءة الكتب الاينية وفهمها فهموا جيواا .وقوا يكوو السوبب لهوذا األمور أ معظو

الكبوار لو يتعلمووا اللغوة العربيوة مو قبوول وهو جواؤوا مو خلفيوا

العموور والعموول والتربيووة وا قتصوواا والخب ورة .لووذل
عو الفصوول العربيووة خوارج وقو

مختلفوة مو حيووث

يبووذلو جهووواه فووي البحووث

العموول مثول الفصوول المسووا ية التوي تقيمهوا شووعبة

لغووة الق ورآ فووي الجامعووة اإلسووالمية العالميووة بماليزيووا إضووافة إلووى مووا تقامووه معظ و

المسوواجا فووي ماليزيووا كمووا سووتأتي فووي الفق ورة التاليووة وقووا قووام
مجال تعلي الكبار(.)1

رسووا ل جامعيووة فووي

وبناء على ما تقا فإ إقبوال الشوعب المواليزي علوى اللغوة العربيوة وحوبه لهوا
يزااا يوما بعوا آخور؛ وذلو

عتورافه وعلمهو بوأ تعلمهوا ضوروري لعالقتهوا بوأمور

 .1انظر كال م :
 -عارفي

محما ه منهج مقترح لتعليم اللغة العربية كلغة ثانية للكبار في ماليزيا ص.31

 مهتياو فيصل مسعوا حاجا الدارسين الماليزيين الكبةار فةي تعلةم اللغةة العربيةة بوصةفها أجنبيةة:دراسة وصفية وتحليلية( ،رسالة ماجستير غير منشورة قسو اللغوة العربيوة وآاابهوا كليوة معوارف الووحي
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يمك و التعم و فيهووا إ بمعرفووة اللغووة أو ولكونهووا لغووة عالميووة ين و بهووا

اينيووة

أكثر م  352مليو شخص ثانيا.

والنظ ورة الس ووا اة ل ووا المس وولمي المالي ووويي هووي نظوورة ا حتوو ار للع وورب ألنهو و

حملة الرسالة اإلسالمية وقا توثق

بعوامل السوياحة والتعلوي و

هذه النظرة وقوي

سيما مع القاامي م البالا العربية للغرضي السابقي .
وعلى الرغ مما يالحظ م اهتما المؤسسا

التي تقا الحوايث فوي جهواهوا

وعنايتهووا باللغووة العربيووة فووإ الواقووع مووا ي وزال يشووير إلووى قلووة الصووحف التووي تصووار
باللغووة العربيووة وهووي فووي غالبهووا موجهووة إلووى العوورب المقيمووي فووي ماليزيووا؛ وذل و

لتمك اللغتي الماليوية واإلنجليزية م المؤسسا

التعليمية إ أ هنوا مبشو ار

يمك أ تغير هذا الواقع بعا عقوا م الزم م خالل برنام (.)J-QAF
نتائج البحث والتوصيا
في ضوء موا ذكرنواه يتبوي لنوا أ اللغوة العربيوة تركو

الماليويووة وق وا تش ورب

أثو ار كبيو ار فوي الحضوارة

وترسووخ

فووي الثقافووة الماليويووة حتووى أصووب م و ا سووتحالة

بمكا فصلها وابعااها ع نفو

الشعب الماليوي المسل  .فعلى الرغ مما أصواب

اللغووة العربيووة مو ضووعف وهووا بسووبب الظووروف الراهنووة والتحووايا
تواجهها م أعاا ها وبع

المتنوعووة التووي

أبنا ها إ أ جذوة حب الشعب الماليوي للغة العربية

وب قو  .فالرغبووة فووي تعلو العربيووة والتبحوور فووي علومهووا مووا يوزال يشووغل اهتمووا
لو تَ ْخو ا
الماليووويي علووى اخووتالف أعموواره و بقوواته ومسووتواه الفكووري والمعرفووي كمووا أ
ابتعاث ال الب المواليزيي للواول العربيوة لو يتوقوف قو حتوى فوي السونوا

العجواف

التوي مور علوى ا قتصوواا المواليزي .مو جانوب آخوور نجوا أ كثيو ار مو الجامعووا

الو نيووة المتخصصووة فووي العلووو والتكنولوجيووا الحايثووة ل و تغفوول ع و إنشوواء أقسووا
للا ارسووا

اإلس ووالمية واللغ ووة العربي ووة لتلب ووي الحاجووا
36

الملح ووة والمت ازي وواة ل ووتعل اللغ ووة

ور ف ووإ الباح ووث يؤك ووا ب ووأ
العربي ووة وعل ووو ال وواي اإلس ووالمي ل ووا المالي ووويي  .وأخي و ا

مستقبل اللغة العربية في ماليزيا ما يزال بخيور ألنوه يحظوى وسويظل يحظوى بواع

جميع بقا

الشعب الماليزي المسل ؛ وذل مصااقا لقولوه تعوالى :إناا حنا نزلناا

الذكر وإنا له حلافظون( الحجر.)9 :
ويمك أ نقا جملة م المقترحوا

العربية في ماليزيا:

 .7ضرورة إجراء اراسا

تحقو مزيواا مو األمول فوي انتشوار اللغوة

مياانية اورية لواقع المجتموع المواليزي علوى اخوتالف

ثقافته وتنوعها لمعرفة آفا تصورها فيما يتعل بتعلي اللغة العربية.

 .0التعوواو مووع اي ووا بهووا

(المجمووع اللغوووي الموواليزي) بتنفيووذ مووؤتمر محلووي

عا ياعى له ممثلو و ازرة التربية والتعلي العالي والسياحة والشؤو الاينية

لتو وواار واقو ووع اللغو ووة العربيو ووة وا ن و ووال منو ووه لوضو ووع خ و ووة مس و ووتقبلية
لت ويرها.
 .3توثي و الصووال
الجامعو و ووا

واإلسالمي.

العلميووة بووي المؤسسووا

المعنيووة بتعلووي اللغووة العربيووة مثوول

وم اركو و ووز البحو و وووث والمجو و ووامع اللغويو و ووة فو و ووي العو و ووال العربو و ووي
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المراجع
المراجع العربية
 أحمووا عيمووة رشوواي تعلةةيم الكبةةار :تخطةةيط برامج ة وتةةدريس مهارات ة(القاهرة :اار الفكر العربي .) 7999

7

 أرس وول إبو وراهي التطةةةور الةةةداللي فةةةي الكلمةةةا العربيةةةة المقترضةةةة فةةةي اللغةةةةالمليوية (الجامعة اإلسالمية العالميوة بماليزيوا :رسوالة ماجسوتير غيور منشوورة
.) 7995

 حنف ووي اول ووه وا .عب وواالوهاب زكري ووا اللغةةةة العربيةةةة بةةةين االنقةةة ارتحةةديا وتوقعةةا

والتطةةةور:

ورقووة العموول المووؤتمر الوواولي للغووة العربيووة جامعووة األزهوور

اإلناونيسية؛ (جاكرتا يوليو .) 0272

و الوانا تواييء دور العلماء الفطةاني فةي الةدعو اإلسةلمية عةن طةرق التةلليرسالة ماجستير غير منشورة (ماليزيا :الجامعة الو نية ماليزيا .) 7995

 -سووعا الحمي وواي عب وواالرحم

مةةةدخ إلةةةى علةةةم تعلةةةيم الكبةةةار

المملكة العربية السعواية 7170هو–  ) 7990ص.01

( 7الري ووا

:

 شافعي أبو بكر نحو تطوير النظم التربوية والتعليمية في المؤسسا الدراسيةالتقليدية "الفندق" (ماليزيا :الجامعة الو نية الماليزية .) 7911

 صال حاما محما أحموا تعليم اللغة العربية بوصةفها لغةة ثانيةة فةي الجامعةةاإلسلمية العالمية بماليزيةا :دراسةة وصةفية تحليليةة عةن دور المعلةم والكتةاب

وطةةةةرق التةةةةدريس والوسةةةةائ التعليميةةةةة رسو ووالة ال وواكتوراه (ماليزيو ووا :الجامعوووة

اإلسالمية العالمية بماليزيا .) 0272
-

عب و و و و وواالرحم بو و و و و و ش و و و و ووي

تعلةةةةةةةةةةةيم اللغةةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةي ماليزيةةةةةةةةةةةا،

 ،http://www.arabtimes.com/portal/articleمنشور 1 ،إبريل2112 ،م.
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 -عباالر از ب وا أحما النواوي اللغة العربية في ماليزيا بعد االستقل

رسوالة

ماجسو و ووتير غيو و وور منشو و ووورة (اإلسو و ووكنارية :جامعو و ووة اإلسو و ووكنارية كليو و ووة اآلااب
.) 7992

 -عباالقاار زي العاباي

تعليم اللغة العربية في مدارس وزار التربية بماليزيةا

ورق ووة الن وواوة العالمي ووة لت وووير تعل ووي اللغ ووة العربي ووة بماليزي ووا (ماليزي ووا :الجامع ووة

اإلسالمية العالمية بماليزيا .) 7992

 عمووار أسووماء فاعليةةة مةةنهج تعلةةيم اللغةةة العربيةةة فةةي برنةةامج ( )j-QAFفةةيالمدارس االبتدائية الحكومية بماليزيا :دراسة وصفية وتقويمية.

إاارة التربيوة اإلسوالمية واألخوال

 -قس مناه التربية اإلسوالمية واألخوال

التعلووي الماليزيووة دلية الكتةةاب التنفية لنمةةا
) (j-QAFللص

و ازرة

التعلةةيم والةةتعلم وأنشةةطة برنةةامج

الخامس االبتدائي (ماليزيا :كوا لمبور .) 0229

 ماهامووا صوواري يوووروه أهميةةة اللغةةة العربيةةة فةةي نشةةر الةةدعو اإلسةةلمية فةةيفطةةةةاني ،بجنةةةةوب تايلنةةةةد رس ووالة ماجس ووتير غي وور منش ووورة (ماليزي ووا :الجامع ووة

اإلسالمية العالمية بماليزيا .) 0222
 -محما زي عباالرحم

أضواء جديةد ألعمةا الشةي داود Islamic Study

 of Indonesia Journal ,ج 9رق .0220 3
 -محمووا ووه عووارفي

مةةنهج مقتةةرح لتعلةةيم اللغةةة العربيةةة كلغةةة ثانيةةة للكبةةار فةةي

ماليزيةةةةا رسو ووالة الماجسو ووتير (ماليزيو ووا :الجامعو ووة اإلسو ووالمية العالميو ووة بماليزيو ووا
.) 7991
و و محم ووا عب وواالرؤوف المليةةةو :وصةةة
لل باعا

وانطباعةةةا

والنشر .) 7996
39

( 7الق وواهرة :ال وواار القومي ووة

 المركز اإلسوالمي تاري التطور اإلسلمي في جنوب شرق آسيا عواا خواصصاار بمناسوبة المعور

اإلسوالمي حتوى القور الخوام

عشور الهجوري المنعقوا

في المركز اإلسالمي (كوا لمبور ماليزيا .) 7917/77/71

 مهتيوواو فيصوول مسووعوا حاجةةا الدارسةةين المةةاليزيين الكبةةار فةةي تعلةةم اللغةةةالعربيةةةة بوصةةةفها أجنبيةةةة :دراسةةةة وصةةةفية وتحليليةةةة( ،بح ووث ماجس ووتير غي وور
منش ووور قسو و اللغ ووة العربي ووة وآاابه ووا كلي ووة مع ووارف ال وووحي ماليزي ووا :الجامع ووة

اإلسالمية العالمية بماليزيا .) 0272

 وا حس ووي عب وواالقاار الةةةةدعو اإلسةةةةلمية فةةةةي جنةةةةوب شةةةةرق آسةةةةيا رس ووالةالاكتو اره كلية أصول الاي

(مصر :جامعة األزهر).

 -وا حس ووي عزم ووي وه ووارو ايو و

الةةةدعو اإلسةةةلمية فةةةي ماليزيةةةا :ظهورهةةةا

وانتشةةارها م بعووة "و و سووناري برحووا" وم بعووة "و و كمبووون بووارو"

7

(كوا لمبور ماليزيا .) 7915
 وليو و و و و و و و و و و وا فتيحو و و و و و و و و و ووي دور المسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجد فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي بنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء الحضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارttp://www.saaid.net/arabic/ar18.htm

 يحيو وى رازي أهميةةةة اللغةةةة العربيةةةة فةةةي دراسةةةة المجتمةةةع والثقافةةةة والحضةةةاراإلسةةلمية ورقووة العموول المووؤتمر الووو ني األول ل لبووة اللغووة العربيووة بماليزيووا

(ماليزيا 03-07:يناير .) 7991
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