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كلمة املركز:

إن من نعمة اهلل عىل العربية أن جعل قلوب املسلمني من كل شعوب العامل هتفو 
إليها، حيث يعدوهنا لغتهم وإن مل ينطقوها، كام إن من نعمة اهلل عىل أولئك الشعوب 
أن الثقافة العربية املمتدة يف عمق التاريخ تعّد هلم، وتضاف إىل ثقافتهم، وتكّملها، 

وال تتعارض معها أو تنقص منها.
الشعب  وتعّلاًم  واهتاممًا  حبًا  العربية  إىل  العربية  غري  الشعوب  أقرب  من  وإن 
اإلندونييس الكريم، ولئن كان أبعد الشعوب اإلسالمية عن جغرافيا البالد العربية 
فلعله من أقرهبا إىل اللغة العربية وثقافتها. إذ من املعلوم أن إلندونيسيا صالت تارخيية 
وثقافية ودينية عميقة جدا مع السعودية والعامل العريب بعامة، بل إن هلا صالت ِعرقية 
مع العامل العريب الذي تبادل اهلجرة البرشية معها، وهذه اهلجرة املتبادلة كأنام هي رمز 
للحركة الثقافية املتبادلة، واالهتامم املشرتك بالعربية وبالدين، حتى إن اللغة املالوية 
كانت تكتب إىل وقت قريب باحلروف العربية. ومن هذا املنطلق اهتّم )مركز امللك 
وحرص  إندونيسيا،  يف  بالعربية  العربية(  اللغة  خلدمة  الدويل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
عىل توثيق الصالت الثقافية، وجتسري العالقات بني اجلانبني عىل مستوى املؤسسات 
اللغوية، وعىل مستوى األفراد، فأقام يف إندونيسيا )شهر اللغة العربية( وحظي هذا 
إذ رغم  املركز،  العاملون يف  له  ُدِهش  املؤسسات واألفراد،  بتفاعل كبري من  الشهر 
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توقعاهتم العالية لنجاح الشهر، واهتامم إندونيسيا باللغة العربية إال أن ما رأوه فاق 
تلك التوقعات. 

ولن يكون )شهر اللغة العربية( هو آخر األعامل التي يتجه فيها املركز إىل إندونيسيا 
بالفضاء  مهتام  املركز  يصدره  الذي  الوحيد  هو  الكتاب  هذا  يكون  ولن  اهلل،  بإذن 
اإلندونييس، بل يصاحبه دليالن: )دليل العلامء والباحثني املتخصصني باللغة العربية 
العربية يف إندونيسيا( ، وأعامل أخرى  اللغة  من اإلندونيسيني( و )دليل مؤسسات 
النتاج  بنرش  اخلاص  املركز  اهتامم  يؤكد  الذي  العام  املسار  ضمن  وذلك  اهلل،  بإذن 
إنام هي مفاتيح للعمل  الشهر  الكتب وذلك  بإندونيسيا، كام أن هذه  املعني  العلمي 

املشرتك الذي سيقوم به املركز، أو حيفز عىل القيام به.
بن  سلامن  امللك  الرشيفني  احلرمني  خادم  لدن  من  الدائم  بالدعم  أشيد  أخريا. 
عبدالعزيز حفظه اهلل جلهود املركز وغريه من املؤسسات اللغوية التي تعمل يف خدمة 
اللغة العربية يف العامل، كام أتقدم بالشكر ملعايل وزير التعليم نظري دعمه الدائم، والشكر 
موصول ملا قامت به سفارة خادم احلرمني الرشيفني يف جاكرتا، وُأثنّي عىل ما يبذله 
سعادة رئيس جملس األمناء وأعضاء املجلس املوقرين، وأخص سعادة أ.أمحد فؤاد 
أفندي )العضو اإلندونييس يف املجلس( حيث بذل جهودًا مميزة يف إجراءات التنسيق 
مع  جهوده  واستمرت  الفعاليات،  إبان  إندونيسيا  يف  وأعامله  املركز  لفريق  والدعم 
الفريق العلمي اإلندونييس يف هتيئة هذا الكتاب وترتيب أبحاثة وفحصها وتقديمها 

جاهزة للطباعة.
وفق اهلل اجلميع، وسدد اخلطى.

             األمني العام
د.عبداهلل بن صالح الوشمي
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احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وأصحابه ومن وااله 
إن اإلسالم دخل أول ما دخل يف إندونيسيا -عىل الرأي األرجح- يف القرن األول 
املكرمة  مكة  من  جاءوا  الذين  العرب  أيدي  عىل  امليالدي  السابع  القرن  أو  اهلجري 
»بويا حامكا« صاحب  بـ  املشهور  اهلل  أمر  امللك كريم  أ.د. احلاج عبد  مبارشة. ويرى 
الثالث  القرن  إندونيسيا يف  إن اإلسالم وصل سواحل  القائل:  الرأي  أن  النظرية  هذه 
السياسية  القوة  ثبتت  قد  الفرتة  تلك  إن يف  إذ  التارخيي؛  املربر  إىل  يفتقر  اهلجري  عرش 
بأمٍد  يعني أن اإلسالم قد جاء قبل ذلك  اململكة اإلسالمية مما  التي مثتلها  اإلسالمية 

بعيد، وانترش إىل أن أصبح قوة سياسية. 
إن احلديث عن دخول اإلسالم وانتشاره يف إندونيسيا هو احلديث عن دخول اللغة 
البلد ، وذلك ملا بينهام من عالقة وطيدة كام لو كانا وجهني  العربية وانتشارها يف هذا 
لعملة واحدة. فاللغة العربية هي لغة ينطق هبا املصدران األساسيان للدين اإلسالمي: 
القرآن الكريم واألحاديث الرشيفة؛ مما يعني أن انتشار هذه اللغة يتزامن دائاًم مع انتشار 
اإلسالم، فال يتدين قوم هبذا الدين احلنيف إال وهم يتعاملون مع لغته العربية؛ لذلك 
من الرضورة اإلشارة إىل تاريخ دخول اإلسالم يف إندونيسيا قبل احلديث عن دخول 

اللغة العربية وانتشارها يف هذا البلد. 
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العربية  اللغة  انترشت  فقد  حسنًا  قبوالً  ووجد  واسعًا  انتشارًا  اإلسالم  شهد  وكام 
انتشارًا واسعًا ووجدت قبوالً واسع وما وجد من قبول حسن، فانترشت اللغة العربية 
فكان  اإلندونييس.  املجتمع  قبل  من  حسنًا  قبواًل  ووجدت  واسًعا  انتشاًرا  بدورها 
انتشار اللغة العربية قد مر بصورة متدرجة بعدة مراحل منذ أن كان ينترش عن طريق 
ألفاظ اآليات القرآنية واألحاديث الرشيفة واألدعية واألذكار التي حفظها املسلمون 
للمدارس  التابعة  العربية  اللغة  تعليم  برامج  خالل  من  انترش  أن  إىل  اإلندونيسيون 

واملعاهد واملؤسسات واجلامعات ىف عرصنا احلديث
لقد حدثت أشياء كثرية منذ أن انترشت اللغة العربية بإندونيسيا مع دخول اإلسالم 

فيها إىل عرصنا احلارض.
فهناك أناس يسمعون ويرددون كلامت وعبارات عربية وهم اليعرفوهنا من قبل، 

وليس هلم صلة هبا من قريب أو من بعيد.
أنشئت مؤسسات ومعاهد هتتمُّ بتعليم اللغة العربية

ألفت الكتب عن علوم اللغة العربية وكيفية تدريسها 
اللغة  فهمهم  بسبب  الكريم؛  القرآن  فهموا  علامء  املعاهد  تلك  من  خترجت 

العربية.
عقدت الندوات واملؤمترات عن اللغة العربية ىف إندونيسيا يشارك فيها علامء اللغة 

العربية من داخل إندونيسيا وخارجها. 
الدين اإلسالمى  للتفقه ىف  العربية؛  الدول  إندونيسيا منذ زمن بعيد إىل  أبناء  سافر 
إىل  فعادوا  ومرص،  املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة  إىل  اىل  وبخاصة  العربية،  اللغة  فيه  بام 
إندونيسيا علامء ودعاة يشعلون النور يف املجتمع اإلندونييس، بل قادة لكفاح الشعب 
اإلندونييس ضد االستعامر، فنالت إندونيسيا استقالهلا ىف يف 17 أغسطس عام 1945م 
بعد استعامر هوالندا إياها الذي دام ثالث مئة ومخسني سنًة. وأشياء وأحداث كثرية يف 

تلك العهود عام يتعلق باللغة العربية.
ورغم كل ذلك مل يكن هناك كتاب واحد يتحدث عن اللغة العربية بإندونيسيا من 
زواياها املتعددة وباللغة العربية، أو حتى باللغة اإلندونيسية إال بعض اجلزئيات عنها يف 

شكل بحوث الندوات واملؤمترات، أو يف بعض أجزاء الكتب.
لذلك فإن مبادرة مركز امللك عبد اهلل الدوىل خلدمة اللغة العربية من خالل اإلرشاف 
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للمركز يف  العام  الوشمى األمني  الدكتور عبد اهلل  الشخصية من قبل  املبارش واملتابعة 
عقد الندوة عن اللغة العربية يف إندونيسيا وطبع بحوثها يف كتاب من ضمن فعالية شهر 

اللغة العربية بإندونيسيا موفقة بكل املقاييس.
بإندونيسيا  العربية  اللغة  لشهر  التنسيقية  اللجنة  بذلتها  التى  اجلهود  كل  ورغم 
وبخاصة جلنة الندوة يف إخراج الكتاب يف أحسن ما يمكن مضموًنا وفنًّا إال أن هناك 
للجميع  مفتوح  والباب  وحده،  هلل  والكامل  اجلوانب،  من  كثري  يف  قصوًرا  و  نقائص 

ملواصلة املسرية.
التعليم  وزير  معايل  إىل  نتقدم  أن  الندوة  جلنة  وبخاصة  التنسيقية  اللجنة  باسم  نود 
الدويل  العزيز  امللك عبد اهلل بن عبد  العام ملركز  السعودية واألمني  العربية  اململكة  يف 
أفندي،  فؤاد  أمحد  أ.  التنسيقية  اللجنة  ورئيس  املعيوف  عيل  ود.  العربية  اللغة  خلدمة 
ورئيس احتاد مدريس اللغة العربية يف إندونيسيا أ.د. توفيق أمحد الدارديري، وأعضائه 
الذي حيمل  املركز  الدعم من لدن  ملا وجدناه من  الشكر والتقدير  والباحثني بخالص 
نتمنى  –رمحه اهلل- ونحن  العزيز  امللك عبد اهلل بن عبد  اسم خادم احلرمني الرشيفني 
إندونيسيا، ونحن  العربية يف  اللغة  العربية السعودية يف دعم  اململكة  أن تستمر جهود 
مستعدون للتعاون الدائم يف كل الربامج واألنشطة، ونتمنى أن تتعدد برامج املركز يف 

إندونيسيا.
نشكركم ونشكر كل العاملني يف املركز، ونفيدكم بوجود أثر كبري لربامج شهر اللغة 

العربية، وننتظر تكرار األنشطة.
تقبلوا حتيايت، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.

رئيس جلنة الندوة يف شهر اللغة العربية بإندونيسيـــا
واألمني العام الحتاد مدريس اللغة العربية بإندونيسيا

د.تولوس مصطفى
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أمحد فؤاد أفندي- جامعة ماالنج احلكومية

العرب  لغة  شك  بال  إهنا  العامل.  لغات  بني  متميزة  فريدة  مكانة  العربية  للغة  إن 
مسلمني كانوا أو غري مسلمني. وهي يف الوقت نفسه لغة املسلمني عربا كانًوا أم عجاًم. 
وذلك ألن اهلل سبحانه وتعاىل قد رشف اللغة العربية؛ إذ جعلها لغة كتابه الكريم ولغة 
العبادات يف دينه القويم. وبالتايل أصبحت لغة العلوم واحلضارة اإلسالمية. فال عجب 
أن سايرت اللغة العربية مسرية دين اإلسالم. فام وطأ اإلسالم أرًضا إال ودخلت معه 

اللغة العربية.
أرض  العربية  اللغة  فدخول  إندونيسيا.  يف  العربية  باللغة  حدث  الذي  وهذا 
إندونيسيا يرجع تارخيها إىل الوقت الذي وطأ فيه الدين اإلسالمي أرض األرخبيل 
أن  هذا  ويعني  امليالدي.  السابع  القرن  أي  اهلجري  األول  القرن  يف  اإلندونييس 
القرون  العربية فيها قد بلغ أكثر من أربعة عرش قرًنا. ويف خالل هذه  اللغة  عمر 
الطويلة عايشت العربية رضوًبا من التقدم والتأخر يف دورها ومكانتها وتعليمها 
بني الشعب اإلندونيس املسلم وفًقا لسنن احلياة وحسب الظروف السياسسية التي 

القتها.
ولقد كانت للغة العربية يف املايض القريب مكانة مرموقة بني الشعب اإلندونييس 
بحيث أصبحت وسيلة للتعبري الثقايف عند كيثر من القبائل وأسهمت بعدد هائل من 
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مفرداهتا يف سبيل إثراء اللغة اإلندونيسية. وكانت احلروف العربية أداة وحيدة لكتابة 
لكتابة  واستخدمت  املحلية  اللغات  من  وغريها  والسوندوية  واجلاوية  املاليوية  اللغة 
القديمة  اجلاوية  باللغة  املكتوبة  املحلية  واآلداب  اإلندونيسية  األدبية  اآلثار  من  كثري 
العربية فضاًل  للغة  بأن  يقال  أن  الغلو  فليس من  والسنسكرتية وغريها.  والسونداوية 
اللغة اإلندونيسية لغة  كبرًيا يف تكوين احلضارة اإلندونيسية وعىل األخص يف تكوين 
)ماجد،  واللغات  القبائل  املتعدد  اإلندونييس  للشعب  اتصالية  ولغة  للدولة  رسمية 

1988م(. 
غري أن احلكومة االستعامرية اهلولندية قد غريت كل يشء؛ إذ قررت منذ أواخر 
العربية  احلروف  من  بداًل  الالتينية  احلروف  استخدام  امليالدي  عرش  التاسع  القرن 
املدارس  يف  اهلولندية  اللغة  تعليم  أجربت  كام   - اإلندونيسية  اللغة  كتابة  يف   -
اإلندونيسية. ومنذ ذلك احلني تضاءل شأن احلروف العربية، وأصبح موقف اللغة 
دينية  وألغراض  اإلسالمية  الرتبوية  املعاهد  يف  إال  تدرس  وال  هامشًيا،  العربية 
فحسب )أشعري، 1988م(. ولكن ذلك ال يعني أن دور اللغة العربية يف إندونيسيا 
الناس عليها عظياًم وما زالت تدرس يف آالف من  إقبال  ما زال  إذ  بعد؛  انتهى  قد 
للمعاهد  أن  بالذكر  اجلدير  ومن  البالد.  أرجاء  يف  اإلسالمية  الرتبوية  املعاهد 
العربية  اللغة  تعليم  فعالية  عىل  املحافظة  يف  ا  هامًّ دوًرا  )الباسانرتينات(  اإلسالمية 
عرب القرون، بحيث خترج فيها عدد كبري يكاد ال حيىص من املتبحرين يف علوم الدين 
اإلسالمي وعلوم اللغة العربية؛ كالنحو، والرصف، والبالغة، والعروض. وقد زاد 
ر تعليمها بني أواسط  اهتامم الناس باللغة العربية بعد االستقالل عام 1945م، وتطوَّ
املجتمع، فتجاوز حدود املعاهد اإلسالمية إىل املدارس اإلسالمية واملدارس العامة 
واجلامعات. وقد مرت باللغة العربية عدة حماوالت للتطوير والتجديد يف تدريسها 
والتعزيز يف دورها ومكانتها طوال تارخيها الطويل يف إندونيسيا؛ األمر الذي جعلها 

دائمة احلياة )أفندي، 1986م(.
وللمزيد من التفاصيل حول تاريخ اللغة العربية نعرض فيام ييل مخسة نقاط: )1( 
دخول اللغة العربية، )2( موقف اللغة العربية يف املجتمع اإلندونييس يف املايض، )3( 
تعليم اللغة العربية عرب العصور )4( حماوالت جتديد تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا 

)5( موقف اللغة العربية يف سياسة الدولة للغات.
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دخول اللغة العربية أرض إندونيسيا
وهشمي،  2012م  )سونانتو،  إندونيسيا  إىل  اإلسالم  دخول  حول  نظريات  هناك 

1990م(؛ من أمهها:
جاءوا  الذين  هم  غوجرات  منطقة  من  اهلند  جتار  بأن  القائلة  اهلند،  نظرية   -1
باإلسالم إىل إندونيسيا يف القرن السابع اهلجري أي الثالث عرش املسيحي. وأول من 
قال هبذه النظرية مؤرخ هولندي ج. بيجنابل )J. Pijnapel( وأيده من بعده مسترشق 
يف  شائعة  النظرية  )Snouck Hurgronje(.هذه  هورغرونيو  سنوك  شهري  هولندي 

الكتب املدرسية يف اخلمسينات.
األول  القرن  منذ  نوسانتارا  أرض  دخل  اإلسالم  بأن  القائلة  العرب،  نظرية   -2
العالمة  األديب  املؤرخ  النظرية  هبذه  رصح  من  وأول  العرب.  جتار  بواسطة  اهلجري 
احلاج عبد امللك بن عبد الكريم أمر اهلل املشهور بحمكا )HAMKA(. وأكد املسترشق 
ب. ويتيل )P. Wheatley( بصحة هذه النظرية قائاًل بأن جتار العرب هم الذين جاءوا 

باإلسالم ألول مرة إىل نوسانتارا
آسيا  رشقي  جنوب  إىل  العربية  اجلزيرة  من  متتد  التجارية  شبكتهم  ألن  وذلك 

ونوسانتارا بصفة خاصة منذ عرص ما قبل اإلسالم.
3- نظرية الفرس، القائلة بأن جميء جميء اإلسالم إىل إندونيسيا من بالد الفرس. 
 Hoesein( جاياديننجرات  حسني  اإلندونييس  املؤرخ  النظرية  هبذه  قال  من  أول 
إندونيسيا  مسلمي  بني  ما  أساس  عىل  نظريته  حسني  بنى  وقد   .)Djayadinigrat

يف  كلامت  وجود  عن  فضال  وتقاليدهم.  ثقافتهم  يف  تشابه  من  الفرس  بالد  ومسلمي 
من  بداًل  الفارسية  بمثل  تنطق  املؤنثة  العربية  الكلامت  من  دخيلة  اإلندونيسية  اللغة 
العربية؛ مثل: بركت، سالمت، صالت، كلمت، رعيت بدال من بركة، سالمة، صالة، 
كلمة، ورعية. كتب املؤرخ املاليزي س.ق.فاتيمي )S.Q. Fatimi( بأنه حدثت هجرة 

األرس الفرسية إىل نوسانتارا يف القرن العارش املسيحي. 
4- نظرية الصني، القائلة بأن اإلسالم جاء إىل إندونيسيا من الصني. ذكر أصحاب 
جاء  فقد  أخرى  ناحية  ومن  بنوسانتارا،  قديمة  جتارية  عالقة  هلا  الصني  بأن  النظرية 
اإلسالم إىل الصني منذ القرن السابع املسيحي )األول اهلجري(. ذكر املؤرخ سومانتو 
القرطبي أن املسلمني قد سكنوا سواحل الصني اجلنوبية منذ القرن السابع امليالدي. ويف 
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أواخر القرن الرابع عرش املسيحي هجر مسلمو الصني من كانتون إىل سواحل شاملية 
مساجد  وجود  إندونيسيا  يف  الصينية  املظاهر  ومن  سومطره.  رشقية  وسواحل  جاواه 

قديمة يف جزيرة جاوى تتميز بطراز صيني يف فن عامرهتا.
إىل  اإلسالم  دخول  تاريخ  إن  النظريات:  هذه  بوجود  يتعلق  فيام  نقول  أن  ونود 
به.  يأتون  الذين  الرجال  أو  الزماُن واملكاُن،  إما من حيُث  إندونيسيا قضية معقدة، 
إىل  دخل  قد  شك  بال  اإلسالم  إن  األربع.  النظريات  هذه  بني  املزج  املمكن  ومن 
إىل  أتوا  قد  املسلمني  العرب  إن  أدق:  بعبارة  أو  اهلجري  األول  القرن  يف  نوسانتارا 
أمكنة معينة يف نوسانتارا منذ ذلك الوقت، ولكن السكان مل يقبلوا اإلسالم دينًا هلم 
فانتشار اإلسالم يف  املوثوقة.  منهم، كام دل عىل ذلك بعض األخبار  قليل  إال عدد 
أنحاء نوسانتارا واعتناق سكاهنا اإلسالم بدأ يف القرن الثالث عرش املسيحي، وذلك 
بمجيء عدد كبري من التجار والدعاة والسالكني املتصوفني من اجلزيرة العربية عقب 
وقيام  \656ه،  1258م  عام  املغول  يد  عىل  العباسية  الدولة  عاصمة  بغداد  سقوط 
مملكة سامودرا باساي يف آتشيه شاميل جزيرة سومطراه عام 1297م. وهلذه اململكة 
فضل كبري يف نرش اإلسالم خصوًصا يف جزيرة سومطراه وشبه جزيرة ماالكا وبورنيو 

وما حوهلا.
أما دخول سكان إندونيسيا وعىل األخص سكان جزيرة جاواه يف دين اهلل )اإلسالم( 
أفواجا، فحدث ذلك يف القرن السابع عرش امليالدي، عىل يد دعاة خملصني هلل، وشاعت 
تسميتهم بني أواسط املجتمع باألولياء التسعة )وايل سونغو(. اتسمت دعوهتم باحلكمة 
حسنة  أسوة  كوهنم  إىل  إضافة  وتقاليدهم،  وثقافتهم  الناس  عقول  ومراعاة  واملرونة 
للناس يف األخالق اإلسالمية؛ كاألمانة، واملروءة، والزهد، والسامحة، وغريها. هذا 
إىل جانب دورهم الفعال يف السياسة بحيث أهنم قاموا بمتابعة وتوجيه انتقال السلطة 
يسري  كي  )اإلسالمية(؛  دماك  مملكة  إىل  )اهلندوكية(  ماجاباهيت  مملكة  من  السياسية 

األمر بأمن وسالم )سونيوتو، 2014م(.

موقف اللغة العربية يف املجتمع اإلندونييس يف املايض
كانت للغة العربية يف املايض القريب مكانة مرموقة بني الشعب اإلندونييس؛ حيث 
أصبحت وسيلة للتعبري الثقايف عند كثري من القبائل يف األرخبيل اإلندونييس، وليس 
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من الغلو أن يقال بأن للغة العربية فضاًل كبرًيا يف تكوين احلضارة اإلندونيسية )ماجد، 
1988م وأفندي، 2003م و2010م(. ويمكن تفصيل ذلك يف النقاط التالية.

اللغة  إثراء  سبيل  يف  مفرداهتا  من  هائل  بعدد  أسهمت  العربية  اللغة  إن   -1
سكان  بني  متداول  كلامهتا  أو  العربية  اللغة  استعامل  أن  عىل  يدل  وهذا  اإلندونيسية. 
إندونيسيا الختالطهم وتفاعلهم بالتجار العرب. هذه من ناحية ومن ناحية أخرى فإن 
الدعاة العرب وغري العرب عندما حتدثوا عن الدين ومل جيدوا كلامت مناسبة يف اللغة 
اإلندونيسية للتعبري عن بعض املفاهيم الدينية اضطروا إىل استخدام الكلامت العربية. 

2- كانت احلروف العربية أداة وحيدة لكتابة اللغة املاليوية واجلاوية والسوندوية، 
اإلندونيسية  األدبية  اآلثار  من  كثري  لكتابة  واستخدمت  املحلية،  اللغات  من  وغريها 
وغريها.  والسنسكرتية  والسونداوية  القديمة  اجلاوية  باللغة  املكتوبة  املحلية  واآلداب 
اتصالية للشعب  للدولة ولغة  اللغة اإلندونيسية لغة رسمية  وعىل األخص يف تكوين 

اإلندونييس املتعدد القبائل واللغات.
3- إن للغة العربية آثاًرا واضحًة يف أنواع من الفنون التشكيلية اإلندونيسية؛ منها: 
وبيوت  اإلسالمية  املؤسسات  ومباين  واملقابر  املساجد  يزين  الذي  العريب  اخلط  فن 
املسلمني. ويف العقود األخرية ظهرت أشكال جديدة من فنون اخلط الزخريف عىل أيدي 

الرسامني والنحاتني املشهورين. 
4- كام أن اآلثار األدبية العربية – كاألمثال واحلكم واملدائح النبوية – نالت إقبااًل 
حيفظوهنا  فهم  الباسنرتينات،  جمتمع  يف  خصوًصا  إندونيسيا  يف  املسلمني  من  عظياًم 
ويستخدموهنا يف خالل حمادثتهم اليومية. وكثري منهم يستوعبون علم العروض والقافية 
اإلندونيسية  باللغة  الشعر  أو  العريب  الشعر  قرض  جييدون  وبعضهم  البالغة،  وعلوم 

واللغات املحلية عىل طراز الشعر العريب يف وزنه وقافيته. 
أبناء  أن  املعلوم  من  إندونيسيا.  يف  املسلمني  بني  منترشة  العربية  األغاين  إن   -5
إندونيسيا موهوبون ومولعون بالغناء إىل حد أن كثرًيا منهم قادرون عىل التغني بأي 
غناء، إقليمي أو قومي أو أجنبي. وأغلب الظن أن األغاين العربية هي أول ما عرفه 
وبواسطة  الصوفية،  الفرق  طريق  عن  وذلك  األجنبية.  األغاين  من  اإلندونيسيون 
الطلبة املقيمني يف البالد العربية واحلجاج إىل بيت اهلل، وبواسطة تدريسها يف املعاهد 

واملدارس.
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تعليم اللغة العربية عرب العصور
بواسطة  أوالمها  بواسطتني؛  يتم  أن  يمكن  جديدة  منطقة  يف  لغة  أي  انتشار  إن 
التامزج الثقايف )akulturasi(، وثانيتهام بواسطة اإلسهاب )diffusi( من خالل الكتب 
من  مرجًعا  نجد  أن  العسري  ومن  1975م(.  األمم،  )خطيب  والتعليم  واملنشورات 
الكتب التارخيية التي تتناول البحث عن تاريخ انتشار اللغة العريية يف إندونيسيا. ومن 
التامزج  بواسطة  وهلة  أول  يف  إندونيسيا  يف  انترشت  العربية  اللغة  أن  افرتاضيًّا  املؤكد 
الثقايف. بحيث أن العرب –جتاًرا ودعاًة ومسافرين– جاءوا إىل إندونيسيا وتفاعلوا مع 
سكاهنا يف أوقات حمددة، بل إن بعضهم تزوجوا النساء اإلندونيسيات ومل يعودوا إىل 

بالدهم. 
إنسان،  لكل  رضوري  الدين  أن  وبام  اإلسالمي.  الدين  من  جزء  العربية  اللغة 
فتدريس اللغة العربية هلدف ديني أمر َبَدهّي. يتعلم املسلمون اللغة العربية أواًل وقبل 
كل يشء ملامرسة العبادات؛ كالصالة، واحلج، وقراءة القرآن للتعبد والذكر والدعاء. 
ثم ارتقت حاجتهم إىل فهم القرآن الكريم واحلديث النبوي والعلوم الدينية اإلسالمية 
املكتوبة باللغة العربية، فدرسوا اللغة العربية؛ لإلملام بمضمون تلك الكتب، وحلاجتهم 
إىل االتصال مع املسلمني يف أرجاء العامل، وعىل األخص العرب، دفعتهم إىل تعلم اللغة 

ًثا وكتابًة. العربية هلدف االتصال هبا حتدُّ
ويف ضوء تلك األهداف، يمكن تقسيم مراحل تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا كام 

ييل )أفندي، 2008م وحسب اهلل، 1999م، وسونانتو، 2012م(.

1- تلقني األذكار واآليات القرآنية
لكل  بد  فال  العربية.  باللغة  تأديتها  جيب  كالصالة  العبادات؛  أن  عىل  العلامء  اتفق 
مسلم أن يكون له قدرة عىل نطق الكلامت العربية. وهذا هو اهلدف األول من تعليم 
طريقة  هي  اهلدف  ذلك  حتقيق  يف  املستخدمة  والطريقة  إندونيسيا.  يف  العربية  اللغة 
التلقني والتحفيظ. أما املواد التعليمية فتقترص عىل األذكار واآليات القرآنية من السور 

القصرية يف اجلزء الثالثني املعروف »بجزء عم« التي حيتاجها املسلمون ألداء الصالة.
يلقنون  اآلباء  أن  بحيث  املسلمني،  بيوت  يف  التعليم  من  النوع  هذا  عملية  جرت 
واملساجد.  املصليات  يف  أيًضا  جرت  كام  القرآنية،  واآليات  األذكار  تلك  أوالدهم 
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تثقيف  يف  ا  جدًّ ا  هامًّ دوًرا  املايض  العرص  يف  واملساجد  للمصليات  أن  بالذكر  وجدير 
املغرب  يصلون  املغرب،  قبيل  إليها  األوالد  يذهب  حيث  إسالمية؛  ثقافة  املسلمني 

مجاعة، ثم يتلقون بعدها التعليم الديني.
 

2- تعليم قراءة القرآن
القرآن  قراءة  عىل  القدرة  هو  إندونيسيا  يف  العربية  اللغة  تعليم  من  الثاين  اهلدف 
الكريم. ويقصد بالقراءة هنا التالوة أي حتويل الرموز الكتابية إىل األصوات وليست 
للفهم. فالقدرة عىل تالوة القرآن رضورية لكل مسلم؛ ألن القرآن متعبد بتالوته. وال 
شك أن هذا النوع من التعليم منترش بني أواسط املجتمع اإلندونييس، إال أنه يقترص عىل 
األرس املتدينة والبيئات التي تتميز بصبغة احلياة الدينية اإلسالمية. أما الطريقة الشائعة 
يف تعليم قراءة القرآن يف القرون املاضية هي الطريقة األبجدية، وذلك باستخدام كتاب 
حركة  بدأت  السبعينيات  ويف  »توروتان«.  باسم  هنا  اشتهر  ما  أو  البغددية«  »القاعدة 
التجديد يف تعليم قراءة القرآن، وذلك باستخدام الطريقة الصوتية. ومن مميزات هذه 
املحتاج  الوقت  أن  إىل  باإلضافة  تطبيقها، وجذابة يف إجراءاهتا،  أهنا سهلة يف  الطريقة 
إليه للحصول عىل مهارة القراءة والكتابة أقل. ولذلك نالت الطريقة إقبااًل عظياًم من 
عىل  منها  نذكر  القرآن؛  قراءة  لتعليم  عديدة  كتب  ظهرت  العقد  ذلك  ومنذ  املجتمع. 
سبيل املثال ال احلرص: اقرأ، قراءيت، الربقي، تالويت، وغري ذلك. وازدهر تعليم القرآن 
املسلمني،  بيوت  ويف  واملدن،  القرى  يف  اإلسالمي،  املجتمع  طبقات  مجيع  يف  وانترش 
واألسواق،  والرشكات  احلكومات،  مكاتب  ويف  التعليم،  جمالس  ويف  املساجد،  ويف 

والفنادق، وغريها.

3- تعليم اللغة العربية هلدف فهم كتب الرتاث
)القرن 17م(.  االستعامر  منذ عرص  الباسنرتينات  التعليم يف  من  النوع  هذا  جرى 
الدينية اإلسالمية. وخيتلف  والباسنرتين هو معهد تربوي متخصص يف تعليم العلوم 
عن املدرسة يف أمرين عىل األقل؛ أوهلام أنه ال يطبق نظام الصفوف يف تقسيم مستويات 
وجتري  املعهد،  شيخ  بيت  حول  بيوت  يف  يسكنون  الدارسني  أن  وثانيهام  الدارسني، 

عملية التعليم والتعلم يف املسجد عىل مدار 24 ساعة يوميًّا. 
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والبالغة،  والرصف(،  )النحو  القواعد  تعليم  عىل  هنا  العربية  اللغة  تعليم  يرتكز 
الرتمجة. وبعبارة  العربية عن طريق  باللغة  املكتوبة  الكالسيكية  الدينية  الكتب  وتعليم 
أخرى إن تعليم اللغة العربية يف الباسنرتينات تستخدم طريقة القواعد والرتمجة. وهي 
النهضة األوربية يف  أيام  اللغات. نشأت هذه الطريقة  الطرائق املعروفة يف تعليم  أقدم 
القرن اخلامس عرش امليالدي عندما فرضت اجلامعات يف أوربا تعليم اللغة الالتينية عىل 
طالهبا. غري أن تسمية هذه الطريقة الكالسيكية بطريقة القواعد والرتمجة مل تبدأ إال يف 

القرن التاسع عرش عندما انترش استخدامها يف دول أوربا.
وقد شاع استخدام هذه الطريقة يف تعليم اللغة العربية يف الدول العربية ويف الدول 
اإلسالمية. وهلذه الطريقة عند استخدامها يف الباسنرتينات القديمة يف إندونيسيا فضل 
كبري يف ظهور عدد كبري من علامء املسلمني يف أرجاء البالد، بحيث أهنم جييدون قراءة 
الكتب الدينية القديمة املكتوبة باللغة العربية ويفهموهنا فهام جيًدا ويتعمقون يف علوم 
إال  ًثا وكتابة،  التعبري هبا حتدُّ العربية؛ كالنحو، والرصف، ولكنهم عاجزون عن  اللغة 
النَّْزر اليسري منهم الذين ذهبوا إىل مراكز العلوم اإلسالمية يف الوطن العريب ومكثوا فيها 

شهوًرا أو سنوات للتعمق يف علومهم.
وقد سجل التاريخ أن بعض أبناء إندونيسيا، وبخاصة املتخرجون من الباسنرتينات، 
يف عرص االستعامر رحلوا إىل البالد العربية لطلب العلم. أكثرهم قصدوا مكة املكرمة 
التي تعّد ينبوًعا أصياًل ويافًعا للعلوم اإلسالمية، باإلضافة إىل املدينة املنورة مدينة رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم. وقصد آخرون أرض النيل مرص بجامعتها العريقة جامعة األزهر 
الرشيف. وقد خترج يف هذه املدارس واملعاهد واحللقات الدينية يف احلرمني واجلامعات 
يف مرص مئات من العلامء األفذاذ، وصاروا بعد ذلك شيوًخا وأئمة يف احلرمنِي، وأساتذة 
يف مدارس مكة واملدينة. هذا إىل جانب كوهنم شيوًخا وأساتذة آلالف من العلامء ورجال 
األعيان يف إندونيسيا، وقد كتب بعضهم كتًبا دينية باللغة العربية، نذكر منهم عىل سبيل 
املثال ال احلرص: الشيخ إمام النووي البانتاين )ألف 38 كتاًبا(، والشيخ حمفوظ الرتميس 

)ألف 18 كتاًبا(، والشيخ حممد خطيب املنانكبوي )ألف 49 كتاًبا(.
 

4- تعليم اللغة العربية هلدف الكفاءة التعبريية 
الزمان، ووفاء  القرن العرشين، مسايرة لتقدم  التعليم يف بداية  النوع من  ظهر هذا 
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الطريقة  أما  مرص.  من  إندونيسيا  طلبة  بعض  عودة  إثر  وذلك  العرص،  بمتطلبات 
املستخدمة لتحقيق هذا اهلدف هي الطريقة املبارشة بدال من طريقة القواعد والرتمجة. 

وقد بدأ هذا النوع من التعليم يف سومطرى الغربية، وبصفة خاصة يف مدينة بادانج 
بانجانج. وتعترب املدارس يف هذه املدينة )وهي املدرسة األدبية لألستاذ عبد اهلل أمحد، 
واملدرسة الدينية للبنني وللبنات حتت إرشاف األستاذ زين الدين اليونويس واألستاذة 
هي  يونس(  حممود  لألستاذ   )Normal School( سكول  ونورمال  اليونوسية،  رمحة 
الرائدة يف هذا املجال. ولألستاذ إمام زركيش أحد مؤسيس باسنرتين كونتور بونوروكو 
الطريقة  هذه  أن  إال  البالد،  أرجاء  يف  ونرشه  تطويره  يف  كبري  فضل  الرشقية  بجاوى 
منها  الكثرية  ظلت  إندونيسيا.  يف  الباسنرتينات  عامة  من  كبرًيا  إقبااًل  تنَْل  مل  اجلديدة 

ل الطريقة القديمة، هي طريقة القواعد والرتمجة. تفضِّ
القديم  عىل  املحافظة  اجتاه  اجتاهني؛  إىل  الباسنرتينات  انقسمت  احلني  ذلك  ومنذ 
وهو األغلبية، واجتاه األخذ باجلديد وهو األقلية. وسميت األوىل باملعاهد التقليدية أو 
السلفية، وسميت الثانية باملعاهد العرصية أو احلديثة. وإذا الحظنا إحصائية املدارس 
يبلغ  حالًيا  إندونيسيا  يف  الباسنرتينات  أن  وجدنا  الدينية  الوزارة  من  والباسنرتينات 
منها   %22.98 سلفية،  معاهد  معهًدا(   4692( منها   %32 معهًدا،   14656 عددها 
سلفية  معاهد  معهًدا(   6596( منها  و%45،01  عرصية،  معاهد  معهًدا(   3368(
عرصية. وقد أخذ هذا األخري شعاًرا جديًدا هو »املحافظة عىل القديم الصالح واألخذ 
باجلديد األصلح«. وهذا دليل عىل أن روح التجديد يف تعليم اللغة العربية قد بدأت 

تترسب يف عروق الباسنرتينات السلفية يف إندونيسيا.

5- تعليم اللغة العربية يف املدارس
دينية  ومدارس  عامة،  مدارس  قسمني؛  إىل  إندونيسيا  يف  املدارس  تقسيم  يمكن 
)إسالمية(. املدارس العامة –من املرحلة االبتدائية إىل املرحلة الثانوية– موجودة منذ 
ومنها  اهلولندي،  االستعامر  حكومة  أسستها  حكومية  مدارس  منها  االستعامر؛  عرص 
دينية.  أو  كانت  قومية  حكومية:  غري  منظامت  أو  شخصيات،  أسستها  أهلية  مدارس 
املسلمون  أسسها  التي  املدارس  يف  إال  العربية  اللغة  تدرس  ال  االستعامر  عرص  ويف 
خصوًصا  العامة،  املدارس  يف  العربية  اللغة  موقف  وتغري  منظمة.  أو  كانت  شخصية 
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الدراسة  منهاج  العربية يف  اللغة  أدخلت  والتقافة  الرتبية  وزارة  إن  إذ  الستينيات؛  منذ 
للمدارس الثانوية العامة، كامدة اختيارية. ومنذ ذلك الوقت بدأ تعليم اللغة العربية يف 
املدارس الثانوية العامة، حكوميًة كانت أم أهليًة. ويتزايد عدد املدارس الثانوية العامة 

التي تدرس اللغة العربية عقًدا بعد عقٍد إىل يومنا هذا.
فكلها  االستقالل،  أوائل  ويف  االستعامر  عرص  يف  اإلسالمية،  الدينية  املدارس  أما 
مدارس أهلية؛ أي أهنا مبادرة األمة وليست احلكومة. ويف عام 1958م بدأت حكومة 
مجهورية إندونيسيا بإنشاء مدارس دينية إسالمية حكومية، تتكون من ثالث مراحل، 
وسميت باملدرسة االبتدائية، واملدرسة الثانوية واملدرسة العالية. وتدرس اللغة العربية 
يف هذه املدارس الدينية اإلسالمية يف مجيع مستوياهتا؛ االبتدائية، واإلعدادية، والثانوية. 
ويبلغ عدد املدارس الدينية اإلسالمية يف إندونيسيا اليوم: 23164 مدرسة ابتدائية 
ثانوية )تتكون من  )تتكون من 6،4% حكومية و93،6% أهلية(،  و11756 مدرسة 
10،6% حكومية و89،4% أهلية(، و4439 مدرسة ثانوية )تتكون من 13% حكومية 
يف  وتنظيميًّا–  شخصيًّا   – وجهودهم  املسلمني  إسهام  نرى  هنا  ومن  أهلية(.  و%87 
اللغة  تعليم  ضمنها  ومن  اإلسالمية،  الرتبية  وتطوير  اإلندونييس،  الشعب  تثقيف 

العربية.

6- تعليم اللغة العربية يف اجلامعات
حكومة  بتأسيسها  ُعني  فقد  لذلك  واحلضاري؛  العلمي  التقدم  رمز  اجلامعات 
إندونيسيا وشعبها منذ يوم استقالهلا عام 1945. ويمكن تقسيم اجلامعات يف إندونيسيا 
الشئون  لوزارة  تابعة  وجامعات  والثقافة،  الرتبية  لوزارة  تابعة  جامعات  قسمني:  إىل 
الدينية. اجلامعات التابعة لوزارة الشئون الدينية كانت قبل عام 2000م جامعات دينية 
إسالمية، تقترص كلياهتا وأقسامها عىل العلوم الدينية. أما اليوم فمنها ما أصبح جامعة 
عامة، حيث فتحت يف أحضاهنا كليات وأقسام يف خمتلف العلوم، وبعضها حيافظ عىل 

خصوصيته كجامعة دينية إسالمية.
)أفندي،  أنواع  أربعة  إىل  تقسيمه  فيمكن  اجلامعات  يف  العربية  اللغة  تعليم  أما 
2009م(. )1( تعليم اللغة العربية يف قسم اللغة العربية وآداهبا، وقد يطلق عليه اسم 
الدينية  اجلامعات  يف  أو  العامة  اجلامعات  يف  القسم  هذا  يوجد  العريب.  األدب  قسم 
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اإلسالمية. هيدف هذا القسم إىل ختريج اخلرباء والباحثني املتخصصني يف علوم اللغة 
العربية وآداهبا وثقافتها )2( تعليمها يف قسم تعليم اللغة العربية الذي هيدف إىل ختريج 
معلمي اللغة العربية يف املدارس العامة واإلسالمية، يف مجيع املستويات التعليمية. )3( 
تعليم اللغة العربية يف كليات العلوم اإلسالمية وأقسامها، نذكر منها عىل سبيل املثال ال 
احلرص: قسم التفسري، وقسم احلديث، وقسم العقيدة والفلسفة يف كلية أصول الدين، 
وقسم الرتبية الدينية يف كلية الرتبية، وقسم اإلعالم اإلسالمي يف كلية الدعوة، وقسم 
تزويد  إىل  هيدف  األقسام  هذه  يف  اللغة  فتعليم  ذلك.  وغري  الرشيعة،  كلية  يف  القضاء 
الطلبة بالكفاءة اللغوية العربية وفق ما حيتاج إليه ختصصهم يف العلوم اإلسالمية. )4( 
وقسم  اآلداب،  كلية  يف  اإلندونييس  األدب  كقسم  أخرى؛  كليات  أقسام  يف  تعليمها 
البنك الرشعي يف كلية االقتصاد، وقسم العالقات اخلارجية يف كلية العلوم االجتامعية 
والسياسية وغريها. وهيدف تعليم العربية فيها إىل تزويد الطلبة بالكفاءة اللغوية العربية 

وفق ما حيتاج إليه ختصصهم أو مهنتهم يف املستقبل.
أن  اجلامعات، وجدنا  تاريخ  الباحث عن  عليها  التي حصل  املعلومات  وبناء عىل 
س يف إندونيسيا هو قسم األدب العريب )كان اسمه قسم آداب  أول قسم أدب عريب ُأسِّ
آسيا الغربية( بجامعة إندونيسيا جاكرتا )يف يوليو 1960م( ويليه قسم األدب العريب 
بجامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا )أكتوبر 1961م( وجامعة 
العربية، فأول قسم  اللغة  كاجه مادا جوكجاكرتا )يوليو 1962م(. وأما أقسام تعليم 
أسس بجامعة رشيف هداية اهلل اإلسالمية احلكومية جاكرتا )9 أغسطس 1960م(، 
ويليه قسم تعليم اللغة العربية بجامعة سونان كاليجاكا )5 ديسمرب 1961م(، ثم قسم 
احلكومية  جاكرتا  وجامعة  )1965م(  احلكومية  ماالنج  بجامعة  العربية  اللغة  تعليم 

)1965م(.

حركات التجديد يف تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا
ففي  تدريسها.  يف  والتجديد  للتطوير  حماوالت  عدة  العربية  باللغة  مرت  لقد 
بالتجديد يف نظامها  )الباسنرتينات(  الرتبوية اإلسالمية  املعاهد  الثالثينيات قام بعض 
متطلبات  ملواكبة  العربية  اللغة  تعليم  يف  جتديًدا  نفسه  الوقت  يف  وأحدث  الرتبوي، 
ت هدف تعليم اللغة العربية من استيعاب  العرص. فهذه املعاهد احلديثة العرصية غريَّ
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تعليمها  يف  املبارشة  الطريقة  واستخدمت  اللغوية،  املهارة  أو  الكفاءة  إىل  اللغة  قواعد 
بداًل من طريقة القواعد والرتمجة، إال أن هذا التجديد مقترص عىل بعض املعاهد؛ ألن 
أكثرية الباسنرتينات أرّصت عىل النظام القديم يف الرتبية ويف تعليم اللغة العربية. ويف 
خالل العقود الثالثة؛ من األربعينيات إىل الستينيات، ظل تعليم اللغة العربية عىل ما 
كان، حيث إن املعاهد السلفية ثبتت عىل طريقة القواعد والرتمجة، كام أن املعاهد احلديثة 
)أفندي،  الطريقتني  بني  فتتحري  اإلسالمية  املدارس  أما  املبارشة.  الطريقة  عىل  ت  أرصَّ

.)2012
أوائل  يف  فحدثت  العربية،  اللغة  تعليم  يف  املكثفة  الشاملة  التجديدية  احلركة  أما 
السبعينات. وذلك أن الوزارة الدينية أخذت زمام األمر، فكونت جلاًنا خاصة تتكون 
املتمرسني  املدرسني  إىل  إضافًة  اإلسالمية،  اجلامعات  من  واملتخصصني  اخلرباء  من 
يف جمال تعليم اللغة العربية. وبدأت حركة التجديد ببحوث علمية حول واقع تعليم 
اللغة العربية، ويليها وضع املناهج اجلديدة، وإعداد الكتب املدرسية احلديثة، وإمداد 
املخترب  أو  املعمل  أمهها  من  التي  التدريس  بوسائل  اإلسالمية  واجلامعات  املدارس 
اللغوي، وتدريب املدرسني عىل النظام اجلديد يف تعليم اللغة العربية هو نظام الوحدة 
والطريقة احلديثة، وهو الطريقة السمعية الشفوية )خطيب األمم، 1976(. وال يفوتني 
أن أشري هنا إىل دور كبري ومهم ملعهد العلوم اإلسالمية والعربية بجاكرتا التابع جلامعة 
وذلك  التجديدية.  احلركة  هذه  دعم  يف  بالرياض  اإلسالمية  السعود  بن  حممد  اإلمام 

بافتتاح برنامج دبلوم تعليم اللغة العربية، وعقد دورات تدريبية ملعلمي اللغة العربية.
من  العربية  )واللغة  اللغات  تعليم  مناهج  عىل  تغيري  طرأ  الثامنينيات  منتصف  ويف 
ضمنها( بوزارة الرتبية والثقافة، حيث تم وضع املنهج املعنوي الوظيفي بداًل من املنهج 
الشفوية.  السمعية  الطريقة  بداًل من  االتصالية  الطريقة  الرتكيبي، واستخدام  النحوي 
وقد أعقب هذا التغيري إعداد الكتب املدرسية وتدريب املعلمني. واستمر استخدام هذا 

املدخل االتصايل يف تعليم اللغات إىل ما بعد األلفني وإىل اليوم )أفندي، 200(.
احتاد  باسم  إندونيسيا  يف  العربية  اللغة  ملعلمي  مجعية  إنشاء  تم  1999م  عام  ويف 
تم عقد عرشات  اليوم  إىل  اجلمعية  إنشاء هذه  ومنذ   .)IMLA( العربية  اللغة  مدريس 
-أيًضا-  االحتاد  هذا  وآداهبا. ويف ظل وجود  العربية  للغة  والدولية  القومية  الندوات 
جرى اتصال تعاوين وأكاديمي مكثف بني أقسام اللغة العربية وآداهبا يف شتى اجلامعات 
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مع  متزايد  اتصال  جرى  كام  والثقافة،  الرتبية  لوزارة  والتابعة  الدينية  للوزارة  التابعة 
اجلامعات يف الرشق األوسط، وإفريقيا وجنوب رشقي آسيا وأسرتاليا وغريها.

وهناك حماوالت عديدة وحتفيزات متنوعة من أقسام اللغة العربية يف عدة جامعات؛ 
لتطوير تعليم اللغة العربية، نذكر منها عىل سبيل املثال ال احلرص ما ييل. 

برناجمًا  افتتحت  التي  باملنج  احلكومية  إبراهيم اإلسالمية  )1( جامعة موالنا ملك 
ا لتعليم اللغة العربية املكثف )PKPBA( لطالهبا اجلدد جلميع أقسام الكليات،  خاصًّ

إضافة إىل إجبارهم عىل السكنى يف سكن الطالب املخصص هلم مدة سنة. 
مرنة  مناهج  باستحداث  جديدا  منحى  اختذت  التي  احلكومية  ماالنج  جامعة   )2(
لتلبية حاجات املجتمع وفتح دروس عربية مكثفة ملدة سنة واحدة، باإلضافة إىل برامج 
اختيارية متكن الطلبة من اختيارها حسب اهتامماهتم ورغباهتم، منها برنامج الرتمجة، 
الدين اإلسالمي، العربية لألطفال، العربية هلدف خاص، احلاسوب العريب واالنرتنت، 

واخلط العريب. 
و يف بداية القرن 21 ظهر اهتامم واسع من أبناء املجتمع اإلندونييس لدراسة اللغة 
اللغة  شعبة  اىل  املنتسبني  كثرة   )1( الظاهرة  هذه  إىل  تشري  التي  األدلة  ومن  العربية.  
واألدب العريب أو قسم تربية اللغة العربية يف اجلامعات، )2( افتتاح مراكز تعليم اللغة 
العربية ملدة قصرية هلؤالء الذين يريدون آداء احلج والعمرة أو العمل يف الدول العربية. 
والسنة  القرآن  لفهم  العربية  اللغة  لدراسة  املجتمع  أعضاء  من  الطلب  ازدياد   )3(
النبوية، )4( ادخال مادة اللغة العربية ) اجبارية أو اختيارية( يف منهج املدارس العامة 
)احلكومية واألهلية( ابتداء من املدارس االبتدائية اىل املتوسطة والثانوية، )5( إصدار 
عدد كبري من الكتب املدرسية واجلامعية واملرجعية يف علوم اللغة العربية وتعليمها إما 
باللغة اإلندونيسية أو العربية، و)6( عقد برامج سنوية، عىل املستوى املحيل والقومي، 
باسم »األسبوع العريب«، »لية عربية«، »ليلة شعرية عربية«، »مهرجان األدب العريب«، 

»مسابقة املناظرة باللغة العربية«، وغري ذلك كثري. 

موقف اللغة العربية يف سياسة الدولة للغات
وثيقة  ففي  اللغات.  يف  اإلندونيسية  الدولة  سياسة  عىل  نّطلع  أن  أيضا  املهم  ومن 
»سياسة قومية للغات عام 1999«، نجد أن اللغة العربية وضعت يف سطر واحد مع 
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أن  غري  أجنبية.  كلغة  والصينيةوغريها  والفرنسية  واليابانية  واألملانية  اإلنكليزية  اللغة 
العربية هي اللغة األجنبية الوحيدة التي يضاف إليها موقف آخر هو لغة الدين اإلسالمي 
ولغة الثقافة األسالمية. وبذلك فقد أصبحت تلك الوثيقة مرجعا أساسيا لتدريس اللغة 
العربية ووتطويرها، ويف نفس الوقت أزالت الشك والريبة إزاء أمهية اللغة العربية من 
قبل متخذي القرارات يف الوزارة واملنفذين يف املعاهد واملدارس واجلامعات. وال شك 
إىل  تؤدي  والثقافة اإلسالمية  الدين  ولغة  أجنبية  كلغة  املتميزة  العربية  اللغة  مكانة  أن 
اتساع املنتسبني وكثرة الراغبني يف دراسة هذه اللغة يف املجتمع اإلندونييس أكثر بكثري 
من اللغات األجنبية األخرى. ولكن لألسف فإن السياسة الوطنية للغات مل تضع اللغة 
العربية يف مكان الئق يف مناهج الدراسة للمدارس العامة، وال سيام إذا قارنا بني اللغتني 
والثانوية،  املتوسطة  املدارس  يف  إجبارية  مادة  اإلنجليزية  فاللغة  واإلنجليزية.  العربية 
عىل حني أن اللغة العربية ال يتعدي موقفها مادة اختيارية يف املدارس الثانوية فقط. فال 
بد خلرباء اللغة العربية أن حياولوا جاهدين ترقية موقفها يف مناهج الدراسة للمدارس 

املتوسطة والثانوية يف األوقات املقبلة.
إن لتعليم اللغة العربية يف إندونيسيا آفاًقا وأبعاًدا واسعة، سواء من حيث أهداف 
تعليمها وتعلمها، أم من حيث أنواع اللغة ومستوياهتا التي يتم تدريسها، أم من حيث 
اهليئات الرتبوية التي تقوم بتدريسها. وحتتاج كل منها إىل برامج، ومناهج، ومقررات، 
وكتب، وطرائق خاصة ومتميزة، إضافًة إىل مدرسني َأْكفاء. وهذه احلقائق تدل عىل أن 
للمعاهد واملدارس واجلامعات دوًرا كبرًيا يف نرش اللغة العريية يف إندونيسيا، وأهنا تفتح 
استيفاؤها وحتديات جيب  ناحية أخرى مسئولية جيب  لكنها من  للعمل،  جمااًل واسًعا 

اإلجابة عليها للعاملني يف حقل تعليم اللغة العربية.
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املستخلص: لقد تالقت اللغة اإلندونيسية واللغة العربية، وتفاعال مًعا منذ حركة 
أربعة  يف  العربية  باللغة  اإلندونيسية  اللغة  فتأثرت  إندونيسيا.  يف  اإلسالم  دين  نرش 

جوانب؛ هي: 
1- جانب هجائي. 

2- جانب صويت.
3- جانب مورفيمي. 

يف  واستخدمت  إندونيسيا  يف  العربية  احلروف  أقامت  لقد  املفردات.  جانب   -4
كتابة النصوص اإلندونيسية )املاليوية( نحو 6 قرون. ودخل مع هذه احلروف أربعة 
أصوات هي صوت ]f[، و]z[، و]Ŝ[، و]x[. وقد دخل مورفيم واحد إىل اإلندونيسية 
هو مورفيم الحق >-wi< للداللة عىل النسبة أو الصفة. أما يف جانب املفردات، فقد 
دخلت آالف من املفردات العربية إىل اإلندونيسية التي يمكن تصنيفها إىل أربعة وهي: 
1- ألفاظها ومعانيها موافقة، 2- ألفاظها متغرية ومعانيها موافقة، 3- ألفاظها ومعانيها 

متغرية، و4- ألفاظها موافقة ومعانيها متغرية.
إنه ملن حسن احلظ لدى الشعب اإلندونييس الذي امتدت بالده طوال 3،977 ميال 
من سبانج )Sabang( يف الغرب إىل مروكي )Merauke( يف الرشق، وانترش سكان البالد 

د. إمام أرساري- قسم األدب العريب - جامعة ماالنج احلكومية – إندونيسيا
)asrori_imam@yahoo.co.id(
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يف 17،508 جزيرة، وتكّون الشعب من عرشات بل مئات القبائل؛ حيث يتكلمون يف 
التعامل بينهم بلغة واحدة هي اللغة اإلندونيسية. لقد أعلن شباب إندونيسيا يف مؤمترهم 
28 أكتوبر عام 1928م-اشتهر فيام بعد بيوم َقَسم الشباب- أن للشعب اإلندونييس لغًة 
واحدًة هي اللغة اإلندونيسية. وهذه اللغة كانت لغة ماليوية وهي واحدة من250 لغة 
حية يف أنحاء إندونيسيا )سعيدي، 1982م(. أعلن الشباب وحدة لغوية وأحادية اللغة 
اإلندونيسية عىل أساس أن اللغة املالوية لغة حية يف لسان املجتمع اإلندونييس وهي لغة 

التخاطب )lingua franca( بني قبائل إندونيسيا منذ عدة قرون.
وبفضل إعالن الشباب الوحدة اللغوية وأحادية اللغة اإلندونيسية، ازداد افتخارهم 
يف األداء اللغوي اإلندونييس. فزاد دورها منذ ذلك احلني. إضافة إىل كوهنا آلًة للتفاهم 
وتبادل املشاعر واألفكار بينهم، وأصبحت رباًطا للوحدة، وروًحا لألخوة هلذا الشعب 
العظيم الذين هم متفرقون يف أنحاء اجلزائر، ومتنوعون يف شتى التقاليد، ومتعددون يف 
مئات اللغات املحلية. إضافًة إىل ذلك، أصبحت هذه اللغة وعاء للثقافات اإلندونيسية 

والقبلية.
ولقد تالقت اللغة اإلندونيسية منذ كوهنا اللغة املاليوية باللغات املحلية واللغات 
أن  الذكر  سبق  لقد  املختلفة.  اللغة  أصحاب  بني  التجاري  التعامل  ضوء  يف  األجنبية 
املجتمع اإلندونييس يتكون من مئات القبائل، ولكل قبيلة لغة حملية خاصة هبا ختتلف 
أن  ذلك،  إىل  أضف  البالد.  أنحاء  يف  حملية  لغة   250 من  أكثر  فعاشت  غريها.  عن 
ومن  إليها  األجانب  التجار  جيذب  ماضية  قرون  منذ  للتجارة  مركًزا  كانت  إندونيسيا 
القبائل  قبيلة وأخرى، وبني  بينهم؛ أي بني  فيام  القبائل  العرب. وتعامل  التجار  بينهم 

اإلندونيسية وبني األجانب ألجل األعامل التجارية. 
فلذلك، عندما تالقت القبائل يف األماكن العامة وال سيام يف السوق ألجل التعامل 
التجار  التي تتكلم هبا كل قبيلة. وأيًضا عندما جاء  اللغات  التجاري تالقت مع تلك 
إىل  العرب  التجار  اجتذب  وكام  ولغتهم.  ودينهم  بضاعتهم  ومعهم  جاءوا  العرب 
محلوه  الذي  اإلسالم  دين  إىل  اإلندونييس  الشعب  اجتذب  فقد  اإلندونيسية،  التجارة 
مع بضاعتهم إىل أرض إندونيسيا. ورسعان ما انترش اإلسالم يف أنحاء هذه املعمورة، 
اللغة  يف  سيام  وال  اإلندونيسية  القبائل  لغات  يف  العربية  لغتهم  تداخلت  بل  وتالقت 

املاليوية أو اللغة اإلندونيسية. 
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خّطت  األجنبية،  واللغات  املحلية  اللغات  بني  اإلندونيسية  اللغة  موقف  ولتعزيز 
1975م  عام  اللغوية  السياسة  ندوة  يف  القومية  اللغة  سياسة  اإلندونسية  احلكومة 
اللغة  الندوة عام 1999م عىل مواقف ووظائف كل من  وعام 1999م. ولقد نصت 
اإلندونيسية واللغة املحلية واللغة األجنبية التي جاء تفصيلها ما ييل )املركز اللغوي، 
1999م(. إن اللغة اإلندونيسية لغة قومية ولغة الدولة. وبوصفها لغة قومية، توظف 

اللغة اإلندونيسية عىل نحو ما ييل: 
1- اللغة اإلندونيسية رمز االفتخار القومي.

2- اللغة اإلندونيسية رمز للهوية القومية.
االجتامعية  اخللفيات  ذات  املختلفة  القبائل  لتوحيد  أداة  اإلندونيسية  اللغة   -3

واللغوية املختلفة.
لغة  بوصفها  أما  األقاليم.  وبني  الثقافات  بني  للتعامل  أداة  اإلندونيسية  اللغة   -4

الدولة، فتوظف اللغة اإلندونيسية عىل أهنا:
1- لغة رسمية حكومية.

2- لغة اتصال رسمي يف املؤسسات الرتبوية.
3- لغة رسمية يف التعامل عىل املستوى القومي.

4- لغة رسمية لتنمية الثقافة القومية.
5- أداة لتنمية واستفادة العلوم والتكنولوجيا.

6- لغة الوسائل اإلعالمية.
7- دعم لألدب اإلندونييس.

8- أداة لتوفري اللغة واألدب املحيل. 
يف اجلانب الثاين، توظف اللغة املحلية عامة عىل أهنا:

1- رمز لالفتخار املحيل.
2- رمز للهوية املحلية.

3- أداة لالتصال بني أعضاء األرسة واملجتمع.
4- أداة لتنمية الثقافات املحلية واللغة اإلندونيسية.

5- دعم لألدب املحيل واألدب اإلندونييس.
أما من ناحية االرتباط بوظائف اللغة اإلندونيسية، فتوظف اللغة املحلية عىل أهنا: 



-30-

1- دعم للغة اإلندونيسية.
2- لغة االتصال يف الفصول األوىل من املرحلة االبتدائية يف املناطق املعينة ألجل 

تسهيل عملية التعليم.
3- مصادر لغوية للغة اإلندونيسية.

ويف اجلانب الثالث، توظف اللغة األجنبية عىل نحو ما ييل:
1- اللغة األجنبية أداة االتصال والتعامل بني الشعوب والدول.

إىل  القومية. أضف  التنمية  احلديثة ألجل  والتكنولوجيا  العلوم  أداة الستفادة   -2
نظام  تنمية  يف  وبخاصة  اإلندونيسية،  اللغة  لتنمية  مفضلة  اإلنجليزية  اللغة  أن  ذلك، 

املصطلحات العلمية، كام أن اللغة العربية لغة دينية وثقافية إسالمية.
اللغة  حمبي  لدي  عاطرة  لرائحة  الذكر  سبق  كام  اللغوية  السياسة  ندوة  نصه  ما  إن 
العربية يف إندونيسيا. إن اللغة العربية لغة أجنبية معرتف هبا يف إندونيسيا. وقد ُذكر يف 
نص السياسة عام 1999م اسم هذه اللغة بعد أن كان معدوًما. وهي إحدى اللغتني 
فإن  ذلك،  إىل  وإضافة  والعربية.  اإلنجليزية  اللغة  ومها  النص،  يف  اسمهام  املذكور 
للغة العربية ما ليس للغات األجنبية األخرى من الوظيفة، وهي وظيفة دينية وثقافية 

إسالمية.
إين أظن أن ما أقّرته الندوة والسياسة اللغوية القومية يرجع إىل معايشة اللغة العربية 
الطويلة مع اللغة اإلندونيسية واللغات املحلية. وبفضل هذه التالقي واملعايشة، سامهت 
اإلندونيسية  اللغة  سيام  وال  إندونيسيا  يف  احلية  املحلية  اللغات  تنمية  يف  العربية  اللغة 
أربعة جوانب  اللغوية يف  تأثرياهتا  العربية يف  اللغة  تتبلور مسامهة  بوصفها لغة قومية. 
ومستويات؛ هي: )1( اجلانب اهلجائي، )2( اجلانب الصويت، )3( اجلانب املورفيمي، 
هذه  من  لكل  تفصيل  التالية  الصفحات  يف  جاء  القراء  وإىل  املفردات.  جانب  و)4( 

التأثريات.

أ- التأثري اهلجائي
كتب عبد اهلل )2014( أن جميء اإلسالم إىل هذه املعمورة األرخبيلية له مسامهاته 
تأثريات  ثالث  يف  املسامهة  هذه  تتمثل  اإلندونيسية.  أو  املاليوية  اللغة  تنمية  يف  اهلامة 
كربى، وهي: )1( استعامل احلروف اهلجائية، )2( واستعامل اللغة املاليوية يف البحوث 
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اللغة  املهمة يف  املصطلحات  أو  املفردات  والتصوفية، )3( ودخول  والدينية  الفلسفية 
املاليوية. أّكد عبد اهلل أن املجتمع اإلندونييس قبل جميء اإلسالم مل يكن يعرف الكتابة 
وال الرموز الكتابية. لكن بعدما جاء اإلسالم، أخذت أنشطة الكتابة والتأليف تتحرك 
حتركا رسيعا وتتطور تطورا كبريا. ومل يكن الشعب اإلندونييس حينذاك يقوم بأنشطة 

الكتابة إال باهلجاء العريب الذي اشتهر فيام بعد بنظام اهلجاء العريب اجلاوي. 
جاواه؛  جزيرة  إىل  نسبة  إهنا  قيل:  حيث  اجلاوي  كلمة  أصل  يف  اآلراء  اختلفت 
وأما  الكل(.  وإرادة  اجلزء  )إطالق  مرسال  جمازا  كلها  اإلندونيسية  اجلزر  إىل  لإلشارة 
عبد اهلادي )يف دياردشا، 2009م( فرأى أهنا نسبة إىل رجل فاريس سمي بالشيخ حممد 
جاوين، هو الذي ابتدأ ووضع نظام الكتابة املاليوية باهلجاء العريب. فاشتهر هذا النظام 

الكتايب بـ»اجلاوي« نسبة السمه »اجلاوين«، واهلل أعلم بالصواب.
ومع مرور الزمان، أضاف املاليويون مخسة حروف هجائية مناسبة للساهنم ومعدومة 
يف النظام الصويت العريب. هذه احلروف اخلمس هي: >ڤ<، و>ڮ<، و>ݘ<، و>ݞ<، 
وكلمة  ]p[ مثل يف كلمة إنجليزية >prophet< »َنبِّي«،  >ڤ< صوت  يرمز  و>ڽ<. 
>ڮ<  ويرمز  >ڤادي<.  اجلاوي  العريب  باهلجاء  فُتكتب  »ُرّز«   >padi< إندونيسية 
 >gula< إندونيسية  كلمة  يف  أو  صوت ]g[ مثل يف كلمة إنجليزية >go< »يذهب«، 
»ُسّكر«، فُتكتب باهلجاء العريب اجلاوي >ڮوال<. يرمز >ݘ< صوت ]c[ مثل يف كلمة 
إنجليزية >church< »كنيسة« أو يف كلمة إندونيسية >cinta< »ُحّب«، فُتكب باهلجاء 
اإلندونيسية  يف  غالبا  ُيكتب  ما  أو   ]ŋ[ صوت  >ݞ<  يرمز  >ݘنتا<.  العريب اجلاوي 
بحريف >ng< مثل الصوت األخري يف كلمة إنجليزية >bank< أو يف كلمة إندونيسية 
>cabang< »َفْرع«، فُتكتب >ݘاباݞ<. ويرمز >ڽ< صوت ]ñ[ أو ما ُيكتب غالبا يف 
اإلندونيسية بحريف >ny< مثل الصوت األول يف الكلمة اإلنجليزية >new< بمعنى 
»جديد« أو الصوت األخري يف >continue< »استمرار« أو الصوت األوسط يف كلمة 

>ڽاال<. إندونيسية >nyala< »ُشعلة« فُتكتب 
فاساي  مملكة  عرص  منذ  تطّور  قد  اجلاوي  العريب  اهلجاء  نظام  أن  اهلادي  عبد  أّكد 
)Pasai( اإلسالمية. هي أول املاملك اإلسالمية يف إندونيسيا. ثم انترش يف مملكة مالكا 
 .)Aceh( ومملكة آسشيه ،)Kedah( مملكة كداه ،)Johor(مملكة جوهور ،)Malaka(
احتّج عبد اهلادي بمقولته عىل وجود احلجر املنقوش عليه اهلجاء العريب اجلاوي منذ عام 
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 )Terengganu( ترانجانو )Kuala Berang( يف منطقة كواال برانج )1303م )702هـ
ماليزيا.

إن لنظام اهلجاء العريب اجلاوي دوره اهلام يف عرص املاملك اإلسالمية؛ إذ استخدم 
يف التواصل الكتايب الرسمي يف شئون الدولة؛ مثل املعاهدة بني املاملك واملستعمرين 
شئون  يف  االجتامعي  التواصل  يف  أيًضا  واسُتخدم  وإنجلرتا(.  وهولندا  الربتغال 
العادات والتقاليد، كام استخدم يف التواصل التجاري. فانترش اهلجاء العريب اجلاوي 
الغربية، وبعض مناطق  آتشيه، ورياو، وسومطره  انتشارا يف مناطق واسعة؛ منها يف 

كاملنتان. 
السياسية  الشئون  يف  الكتابة  أداة  أنه  عىل  اجلاوي  العريب  اهلجاء  دور  يقترص  ال 
والتجارية فحسب، لكن له دوره اهلام يف الشئون الدينية واألدبية والعلمية. واحلجة 
يف  اجلاوي  العريب  باهلجاء  املكتوبة  املاليوية  واملؤلفات  املخطوطات  توافر  ذلك  عىل 
يف  واملؤلفات  املخطوطات  هذه  انترشت  الـ1(.  اجلدول  يف  )األمثلة  كثرية  جماالت 
أنحاء املعمورة األرخبيلية من آتشيه، مينانجكابو، رياو، سياء، بانجكولو، سمباس، 
كويَت، ترنايَت، أمبون، بيام، فاملبانج، بنجارماسني، وغري ذلك من املناطق التي أصبحت 
ذلك،  عن  فضال   .)2009 )دياردشا،  وسنغافوراه  ماليزيا  حكومتي  ظل  يف  اآلن 
 Suara نقلته  كام  بلدا   28 إىل  انترش  بل  املعمورة  حدود  املخطوطات  انتشار  يتجاوز 
Media )2009( من Chambert-Loir وهو خبري فرنيس يف شئون املكتبات. وهذه 
البالد الـ28 هي )1( إفريقيا اجلنوبية، )2( أمريكا، )3( أسرتاليا، )4( أوسرتيا، )5( 
دنامرك،   )9( شيكوسلوفاكيا،   )8( السالم،  دار  بروناي   )7( بلجكا،   )6( هولندا، 
 )15( إيطاليا،   )14( أيرلندا،   )13( إنجلرتا،   )12( اهلند،   )11( هونغاريا،   )10(
أملانيا، )16( ماليزيا، )17( مرص، )19( النورويج، )20( بولندا، )21( فرنسا، )22( 
روسيا، )23( سنغافورا، )24( إسبانيا، )25( رسيلنكا، )26( السويد، )27( تيالند، 

)28( إندونيسيا. 
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اجلدول-1: بعض عناوين املؤلفات باهلجاء العريب اجلاوي

بالالتينيةالعنوان بالعربيةالرتقيم
Tajus Salatinتاج السالطني 1

Bad’u Khalqis samawati wal ardhiبدء خلق السموات واألرض 2

Bustanus Salatinبستان السالطني 3

Kanun Kerajaan Riau Linggaقانون كراجاءان رياو يلݞݞا4

Bustanul Katibinبستان الكاتبني5

Salasilah Melayu dan Bugisسالسل ماليو دان بوڮيس6

Syair Abdul Mulukشاعر عبد امللوك7

Kisah Iblis Menghadap Nabi Muhammadقصة إبليس مݞهداڤ نبي حممد8

Babal Qawaidباب القواعد9

Syair Syahimsahشاعر شاهيم شاه10

وإسامعيل  نسخة   4000 حويل  يعدها   Chambert-Loir العدد،  حيث  من 
 Russel Jones وأما   .)2009  ،Suara Media( نسخة   5000 حويل  يعدها  حسني 
فيعدها أكثر من 10 آالف نسخة. هذه املخطوطات واملؤلفات حمفوظة يف املؤسسات 
واملتاحف داخل البالد اإلندونيسية فحسب بل أكثرها حمفوظ خارج البالد. نقل عبد 
جامعة  مكتبة  يف  املوجودة  املاليوية  املخطوطات  عدد  أن  ُحَسني  من  )2014م(  اهلل 
ليدن )Leiden University( 1500 نسخة. ويف اجلانب اآلخر حتتفظ املكتبة القومية 

للجمهورية اإلندونيسية 1346 نسخة من املخطوطات املاليوية. 
وعىل الرغم من االنتشار الواسع هلذا النظام اهلجائي وإقامته يف إندونيسيا مدة ال 
النظام  هذا  فإن  امليالدي(،  الـ19  القرن  حتى  الـ14  القرن  بني  )ما  قرون   6 عن  تقل 
اهلجائي قد تغلب عليه نظام اهلجاء الالتيني. كتب صفواين )يف ياردشا، 2009م( أنه 
بدأ ينقص دور اهلجاء العريب اجلاوي يف إندونيسيا عندما قرر املؤمتر للمركز اللغوي يف 
سنغافورا عام 1950م تعزيز استخدام احلروف الالتينية؛ إذ قرر املؤمتر تكوين املجلس 
اللغوي املاليزي الذي شّجع املجتمع عىل استخدام احلروف الالتينية، ومنذ ذلك احلني، 
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اضطر أصحاب اجلرائد واملجالت واملؤلفات إىل استخدام احلروف الالتينية بداًل من 
اهلجاء العريب اجلاوي. 

ب- التأثري الصويت
اللغة اإلندونيسية تتكون من 26 حرفا أو رمزا كتابيا أو ما يسمى باحلروف األبجدية 
أو  اهلجائية  باحلروف  يسمى  ما  أو  حرفا   29 العربية  اللغة  متتلك  بينام  )اجلدول-2(، 
ألفبائية )اجلدول-3(. كل حرف من تلك احلروف األبجدية الـ 26 بشكل عام يمّثل 
فونيام )صوتا ذا معنى( واحًدا يف اللغة اإلندونيسية كام يمثل كل حرف هجائي فونيام 
واحدا يف اللغة العربية. عىل الرغم من ذلك، عدد الفونيامت يف اللغة اإلندونيسية أكثر 
من 26 فونيام؛ إذ إن فيها فونيمني يرمز إىل كلِّ واحد منهام حرفان متكامالن. وهذان 
كلمة  مثال  الرتتيب.  هذا  وعىل   >ng< معا  إليه حرفان  يرمز   /ŋ/ الفونيامن أحدمها
 >lang< مقطع  فصوت  »ضائع«.  بمعنى   >hilang< الفونيم كلمة  حتتوي عىل هذا 
النون الساكنة  النون الساكنة أمام الكاف مثل  مثل صوت كلمة >bank< يعني ختفى 
يف كلمة >منكر<. وأما الفونيم اآلخر فـ /ñ/ يرمز إليه حرفان معا >ny< وعىل هذا 
الرتتيب أيضا. ومثاله يف كلمة nyanyi بمعنى »يغني«؛ إذ تتكون من أربعة فونيامت، 
هي /ñ/, /a/, /ñ/, /i/. إن صوت ]ñ[ مثل صوت نون اإلخفاء يف كلمتي >من 
/ يرمز  جوع<. أضف إىل ذلك، يف اللغة العربية فونامن صائتان مها /e/ كام يف و/
إليهام أبجد واحد وهو >e<. مثال /e/ يف كلمة bebas بلفظ ]bebas[ بمعنى »حر« 

l[ بمعنى »تعب«.  lah[ بلفظ lelah يف كلمة / ومثال /
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اجلدول-2: احلروف األبجدية اإلندونيسية

احلروف الرتقيم
احلروف الفونيامتاألبجدية

الفونيامت األبجدية

1>a</a/15>o</o/
2>b</b/16>p</p/
3>c</c/17>q</q/
4>d</d/18>r</r/
5>e</ /19>s</s/

/e/20>t</t/ ـ«ـ
6>f</f/21>u</u/
7>g</g/22>v</v/
8>h</h/23>w</w/
9>i</i/24>x</x/

10>j</j/25>y</y/
11>k</k/26>z</z/
12>l</l/27*>ng</ŋ/
13>m</m/28*>ny</ñ/
14>n</n/

للغة العربية 29 حرفا أو ما يسمى باحلروف اهلجائية أو األلفبائية )اجلدول-3(. يمثل 
صوامت.  كلها  األلف-  -إال  احلروف  هذه  لكن  واحدا.  فونيام  هجائي  حرف  كل 
وأما األلف فهو أحد عنارص الصوائت العربية الستة، ثالثة منها قصرية وثالثة أخرى 
طويلة. هذه الصوائت الستة ال يرمز إليها حرف وإنام يرمز إليها إحدى احلركات الثالث 
للصوائت القصرية وهي: الفتحة /ــَـ/ حيث تنطق ]a[، والكرسة /ــِـ/ حيث تنطق 
إليها مزيج من  الطويلة فريمز  الصوائت  وأما   .]u[ تنطق  ]i[، والضمة /ــُـ/ حيث 
احلركات واحلروف وهي: الفتحة الطويلة /ــَا/ حيث تنطق ]:a[، والكرسة الطويلة 
/ــِي/ حيث تنطق ]:i[، والضمة الطويلة /ــُو/ حيث تنطق ]:u[. كل صائت من 
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وستة  صامتا  فونيام   27 فونيام،   33 العربية  اللغة  يف  إذن  فونيم.  الستة  الصوائت  هذه 
فونيامت صائتة. 

الفونيامت اإلندونيسية والعربية كام أشار إليه البيان السابق بعضها متساٍو وبعضها 
خمتلف. يف اللغة اإلندونيسية 29 فونيام، عرشون فونيام منها له مثيل يف العربية. والباقية 
أي تسعة فونيامت ال مثيل هلا يف العربية. وبالعكس للغة العربية 33 فونيام، تسعة عرش 
فونيام منها هلا مثيل يف اإلندونيسية، وأما الباقية أي 11 فونيام ال مثيل له يف اإلندونيسية. 
يف  ذلك  عكس  أو  العربية  الفونيامت  عن  واملختلفة  املتساوية  اإلندونيسية  الفونيامت 

اجلدول -4. 

اجلدول-3: احلروف اهلجائية العربية

احلروف الرتقيم
احلروف الفونيامتاهلجائية

الفونيامت اهلجائية

/ط/>ط<16./ا/>ا<1
/ظ/>ظ<17./ب/>ب<2
/ع/>ع<18./ت/>ت<3
/غ/>غ<19./ث/>ث<4
/ق/>ف<20./ج/>ج<5
/t/>ق<21./ح/>ح<6
/ك/>ك<22./خ/>خ<7
/ل/>ل<23./د/>د<8
/م/>م<24./ذ/>ذ<9

/ن/>ن<25./ر/>ر<10
/و/>و<26./ز/>ز<11
/هـ/>هـ<27./س/>س<12
/ء/>ء<28./ش/>ش<13
/ي/>ي<29./ص/>ص<14
/ض/>ض<15
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اجلدول-4: الفونيامت اإلندونيسية املتساوية بالعربية أو املختلفة عنها

الرقم
األبجدية اإلندونيسية 

املتساوية باهلجائية العربية
األبجدية اإلندونيسية 

املختلفة باهلجائية العربية
اهلجائيةاألبجديةاهلجائيةاألبجدية

1a*ث*** ـــَــ
2bح*** ب
3**c***خ
4dذ*** د
5e***ش
6fص***ف
7v ض*** ف
8**g***ط
9hظ*** هـ

10i*ع*** ـــِــ

11jغ***ج
12kـــَـا***ك
13lـــِـي***ل
14mــُــو***م
15nن
16**o
17**p
18qق
19rر
20sس
21tت
22u*ـــُــ
23wو
24**x
25yي
26zز
27**?
28**ŋ
29ñ**
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مالحظات: 
* غالبا ال ُتكتب

** فونيم إندونييس ال مثيل له يف العربية
*** فونيم عريب ال مثيل له يف اإلندونيسية

الفونيامت  تساوي  اإلندونيسية  الفونيامت  بعض  أن  يعرف  السابق،  اجلدول  من 
أمام  الفقرة  إليه  أشارت  كام  بعض.  عن  بعضه  خيتلف  اآلخر  والبعض  العربية، 
 ŋ/ العربية وهي اللغة  يوجد يف  فونيامت ال  تسعة  اإلندونيسية  اللغة  اجلدول-3، يف 
/ ،/ñ/، /c//. وبالعكس يف اللغة العربية 14  /، /e/، /p/، /x/، /g/، /o
فونيام ال مثيل له يف اإلندونيسية: /ث/،/ح/، /خ/، /ذ/، /ش/، /ص/، /ض/، 
/ط/، /ظ/، /ع/، /غ/، /ـَـا/، /ـِـي/، /ـُـو/. وعىل الرغم من أن هذه وتلك 
بفونيم معني من هذه  متقاربة  فونيامت  فتوجد  اإلندونيسية،  أو  العربية  هلا يف  مثيل  ال 
وتلك الفونيامت، مثل فونيم /p/ متقارب من /ف/ ومها من األصوات الشفهية؛ إذ 
إن األول صوت جمهور والثاين غري جمهور، كام أن فونيم /g/ متقارب من /غ/. وعىل 
اجلانب اآلخر، فإن /ث/، /ش/، و/ص/، من األصوات املهموسة وهي متقاربة بـ 

 ./d/ وأما /ض/ فهو متقارب بـ ./z/ كام أن /ذ/ و/ظ/ متقاربان بـ /s/
باإلضافة إىل الفونيامت اإلندونيسية املختلفة عن الفونيامت العربية وعكسها، يف اللغة 
اإلندونيسية مخسة حروف أبجدية تالحظ أهنا ال متثل فونيام أو صوتا إندونييس األصل، 
ال  اخلمسة  احلروف  هذه   ./z/و  ،/f/، /q/، /v/، /x/ حرف  هي  احلروف  وهذه 
يكتب هبا أي صوت داخل الكلمة إال إذا كان الصوت أجنبيا أي دخيل من اللغة األجنبية. 
هي  احلروف  هذه  ببعض  فيها  وتكتب  اإلندونيسية  إىل  أصواهتا  دخلت  التي  اللغة  ومن 
اإلندونيسية؛  اللغة  يف  الدخيلة  العربية  )الفونيامت(  األصوات  ييل  وفيام  العربية.  اللغة 
سواء كانت من ضمن تلك احلروف اخلمسة أم احلروف العربية األخرى املنعدمة يف اللغة 

اإلندونيسية. وفيام ييل تفصيل وبيان لألصوات اإلندونيسية الدخيلة من العربية.

]f[ 1- صوت
>ف< يف العربية. هذا  >f< يف اإلندونيسية أو حرف  صوت ]f[ يرمز إليه حرف 
الصوت كان معدوما يف اللغة اإلندونيسية قبل أن تتدخل اللغة العربية فيها. والدليل 
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عىل ذلك أن مجيع الكلامت اإلندونيسية األصيلة )ليست الدخيلة( ال تشتمل عىل حرف 
العريب إىل صوت  الدخيلة، حتّول هذا الصوت  ]f[. باإلضافة إىل ذلك، فإن الكلامت 
]p[ اإلندونييس وتكتب بـ>p< يف كثري من الكلامت اإلندونيسية الدخيلة من العربية. 

ومثال ذلك الكلامت التالية:
مثال 1(

أ- paham من >فهم< 
ت- perlu من >َفْرض< 

ث- pondok من >ُفنُدق<. 
إضافة إىل هذا املظهر يف الكلامت الدخيلة من العربية، توجد بعض الكلامت العربية 
الدخيلة من دون حتويل صوت ]f[. بعبارة أخرى فإن بعض أصوات ]f[ العريب دخلت 
 ]f[ إىل اإلندونيسية ثابتة من دون أي حتويل. وفيام ييل بعض الكلامت التي فيها صوت

الثابت.
مثال 2(

أ- fakir من >فقري< 
ب- fajar من >فجر< 
ت- ufuk من >أفق< 

ث- daftar من >دفرت<
ج- arif من >عارف<

ح- insaf من >إنصاف<
يف تلك الكلامت اإلندونيسية الست صوت ]f[ سواء كان يف أوهلا أو أوسطها أو 
آخرها، كام أن يف الكلامت العربية الست صوت [ف]. وصوت ]f[ اإلندونييس هذا 
اإلندونيسية  اللغة  إىل   ]f[/[ف] إذن دخل صوت العريب.  متاما صوت [ف]  يساوي 
خالصا من التحويل؛ أي ثابت ال يتحول إىل صوت آخر. وهذا املظهر خيتلف عام يف 

 .]p[ إىل ]f[ حيث يتحول فيها صوت pondokو ,paham, perlu كلمة
إىل  دخل  قد  )[ف](  العريب   ]f[ صوت  أن  يتضح  السابقني  املظهرين  من 
اإلندونيسية. والدليل عىل ذلك أن الكلامت اإلندونيسية الدخيلة من العربية وفيها 
هذا الصوت، كتب هذا الصوت بحرف >f< وال بحرف >p<. وبدخول صوت 
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]f[ أصبح حرف >f< له وظيفة كتايبة بعد أن كان عاقام عاطال ال يستعمل يف كتابة 
أي رمز صويت.

 ]z[ 2- صوت
هذا  إن  العربية.  يف  >ز<  وحرف  اإلندونيسية  يف   >z< حرف  يرمزه   ]z[ صوت 
العربية فيه. والدليل  اللغة  اللغة اإلندونيسية قبل أن تتدخل  الصوت كان معدوما يف 
عىل  تشتمل  ال  الدخيلة(  )ليست  األصيلة  اإلندونيسية  الكلامت  مجيع  أن  ذلك  عىل 
صوت ]z[ وال حرف >z< عىل الرغم من أن هلا هذا احلرف. ويؤكد عىل عدم صوت 
 ]s[ يف اللغة اإلندونيسية حتويل هذا الصوت يف الكلامت الدخيلة من اليابانية إىل ]z[

عىل الرغم من أنه مكتوب بـ>z<. ومثال ذلك ما ييل:
مثال 3(

 ]isuzu  ]isusu -أ
 ]suzuki  ]susuki -ب

أنتجتهام  اللتني  املركبتني  ماركتا  ومها  اليابانية،  من  دخيلتان  املذكورتان  الكلمتان 
اليابان. يف الكلمتني حرف >z<؛ لكن هذا احلرف ُينطق يف اإلندونيسية ِسينًا وليس 
زاًيا. إذا كان لإلندونيسية صوت ]z[ فال حاجة إىل هذا التحويل. إذن يؤكد هذا املظهر 
.>z< عىل الرغم من أن هلا حرف ]z[ عىل أن اللغة اإلندونيسية أصال ليس هلا صوت
اللغة  إىل  الدخيلة  العربية  الكلامت  يف   ]z[ أصوات  بعض  أن  أيضا  املالحظ  ومن 

لت إىل ]j[ أو ]s[ كام يف الكلامت اآلتية. اإلندونيسية حوِّ
مثال 4(

أ- jaman من >زمان< 
ب- jerapah من >زرافة< 
ت- markas من >مركز< 
ث-  rumus من >رموز<

أصلهام  الكلمتان  هاتان   .jerapah كلمة  وكذلك   ،]j[ بصوت  مبدوءة   jaman كلمة 
>زمان< و>زرافة< املبدوءتان بصوت [ز]/]z[. ُيالَحظ حتّول صوت ]z[ يف بداية الكلمة 
 rumusو markas يف بداية الكلمة اإلندونيسية الدخيلة. بخالف ذلك، كلمة ]j[ العربية إىل
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فنهايتهام صوت ]s[. هاتان الكلمتان أصلهام >مركز< و>رموز< التي هنايتهام صوت ]ز[/
]z[. ويالحظ أن هذا الصوت الذي يف هناية الكلمة العربية حتول إىل صوت ]s[ يف هناية 
أول  يف  يقع  الذي   ]z[/]ز[ صوت  إن  القول:  يمكن  املظاهر  هذه  وفق  الدخيلة.  الكلمة 
الكلمة العربية إذا دخل إىل اإلندونيسية حتّول الصوت إىل ]j[. وبالعكس، إذا دخلت كلمة 

 .]s[ حتّول الصوت إىل صوت ]z[/]عربية إىل اإلندونيسية وآخرها صوت ]ز
بدأ صوت )أو فونيم( ]z[ يبدو يف الكلامت اإلندونيسية التي أصلها عريب. قد يكون 
ل من صوت متقارب كام  صوت ]z[ هذا ثابتا عن أصله كام يف املثال-5 وقد يكون حموَّ

يف املثال-6. 
 مثال 5(

أ- zakat من >زكاة< 
ب- zuhud من >ُزهد<

ت- ziyarah من >زيارة<
مثال 6(

 أ- zat من >ذات<
ب- izin من >إذن<

ت- azan من >أذان<
تلك  ألن  أصيل؛  لصوت   ziyarahو  zuhud و   zakat كلمة  أول  يف   ]z[ صوت 
الكلامت الثالث أصلها >زكاة< و>زهد< و>زيارة<. وهذه الكلامت الثالث مبدوءة 
zat ويف وسط  كلمة  أول  يف   ]z[ صوت  أن  ذلك،  عن  وخيتلف   .]z[/]بصوت ]ز
ل من صوت ]ذ[. إذن حّول  كلمتي izin و azan ليس صوتا أصليا، لكنه صوت حموَّ
املظاهر  هذه  اإلندونيسية.  إىل  الدخيلة  العربية  الكلامت  بعض  يف  ]ز[  إىل  ]ذ[  صوت 
تدل عىل أن صوت ]ز[/]z[ قد دخل أو تدّخل يف اللغة اإلندونيسية وأصبح فونيام كام 

أصبح حرف >z< حرفا وظيفيا بعد أن كان حرفا عاقام. 

]Ŝ[ 3- صوت
من امتيازات اللغة العربية عىل اللغة اإلندونيسية أن يف العربية صوت ]Ŝ[ وحرف 
خاص يرمز إليه هو حرف >ش<. وأما اللغة اإلندونيسية فليس هلا هذا الصوت وال 
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حرف هلا لكتابته. وإذا كانت الكلامت العربية التي حتتوي عىل صوت ]Ŝ[ دخلت يف 
اللغة اإلندونيسية، قد يتحّول هذا الصوت إىل ]s[ فينطق سينًا مثلام يف املثال-7 وقد 

يثبت عىل حاله فينطق شينًا مثلام يف املثال-8. 
مثال 6(

أ- sejarah من >شجرة< 
ب- serikat من >رشيكة<

ت- setan من >شيطان<
مثال 7(

أ- syarat من >رشط< 
ب- musyawarah من >مشاورة<

ت- syukur من >ُشكر<
يف املثال-6، بدأت كلامت sejarah و serikat و setan بحرف >s< متثال لصوت 
>شجرة<  كلامت  يف  بـ>ش<  املكتوب  أي   ]Ŝ[ أصله  كان  الصوت  وهذا   .]s[
يتكيف  العربية  الكلامت  ]Ŝ[ يف  أن صوت  يدل ذلك عىل  و>رشيكة< و>شيطان<. 
بنظام الصوت اإلندونييس حني احتكاكه باللغة اإلندونيسية، فينطق سينا بدال من شني، 
وذلك بسبب عدم وجود صوت ]Ŝ[ يف اللغة اإلندونيسية، فحّول نطق هذا الصوت إىل 

 .]s[ أقرب صوت خمرجا يف اللغة اإلندونيسية وهو صوت
ولكن عىل الرغم من ذلك، ليس كل صوت ]Ŝ[ ينطق سينا عند دخوله يف اإلندونيسية. 
لقد ُوجد غري قليل من الكلامت العربية ذات صوت ]Ŝ[، وعندما دخلت اللغة اإلندونيسية 
كلامت  ذلك  ومثال  العرب.  نطقه  كام  شينا  الصوت  هذا  فينطق  حتويل،  دون  من  قبلته 
>ش<  تتضمن كل واحدة حرف  املثال-7 حيث  و>ُشكر< يف  و>مشاورة<  >رشط< 
الكلامت  هذه  دخلت  لقد   .)1993 وآخرون،  الدين  )برهان   ]Ŝ[ صوت  يمثل  الذي 
 >syukur<و  >syarat< وتكتب  إندونيسية  كلمة  وأصبحت  اإلندونيسية  يف  الثالث 
يمثالن  ومها   >sy< حريف  اإلندونيسية  الكلامت  هذه  من  كل  يف   .>musyawarah<و
صوت ]Ŝ[ أو حرف >ش< العريب. ألجل قبول هذا الصوت جعلت اللغة اإلندونيسية 
حريف s+y ç >sy< رمزا كتابيا هلذا الصوت. وأخريا يمكن القول: إن صوت ]Ŝ[ أصبح 

من األصوات اإلندونيسية الدخيلة من العربية، وابتكرت حريف >sy< رمزا كتابيا له.
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]x[ 4- صوت
لقد سبق الكالم يف اجلدول بأن يف اللغة اإلندونيسية هذين الصوتني، ومها صوت 
[ وهو يرمز إليه حرف >ح< وصوت ]x[ أو ما يرمز إليه حرف >خ<. وأما اللغة  [
اإلندونيسية فليس فيها هذان الصوتان. لكن فيها صوت مقارب إليهام، وهو صوت 
]h[ ويرمز إليه يف العربية حرف >هـ<. من املالحظ أن الكلامت الدخيلة من العربية 
 .]h[ حتّول هذا الصوت إىل صوت إندونييس متقارب وهو صوت ] وفيها صوت ]

ومثال ذلك ما ييل:
مثال 8(

>حال<  أ- >hal< من 
>حامل< ب- >hamil< من 

>حمكمة< ت- >mahkamah< من 
>املرحوم< ث- >almarhum< من 

هذا  يقع   .] [ بصوت  امللفوظ  >ح<  حرف  عىل  حتتوي  األربع  الكلامت  هذه 
الصوت يف بداية كلمتي >حال< و>حامل< أو يف أوسطهام كام يف كلمتي >حمكمة< 
 >hamil<و >hal< و>املرحوم<. إن هذه الكلامت قد دخلت اللغة اإلندونيسية بلفظ
لنا أن يف هذه الكلامت الدخيلة  و>mahkamah< و>almarhum<. ومن املالحظ 

[ إىل صوت ]h[ لتقارهبام.  حتّول صوت ]
هذا  وفيها  العربية  من  الدخيلة  الكلامت  مجيع  فنجد   ]x[ بصوت  يتعلق  فيام  وأما 
الصوت، ثبت الصوت عىل حاله من دون حتّول إىل صوت إندونييس متقارب. نقدم 

فيام ييل األمثلة عىل ذلك. 
مثال 9(

>خاص<  أ- >khas< من 
>خطبة< ب- >khutbah< من 

>خملوق< ت- >makhluk< من 
>أخالق< ث- >akhlak< من 

إن كلمتي >خاص< و>خطبة< أوهلام صوت ]x[ وهو ما يكتب يف العربية بحرف 
>خ< كام يتوسط هذا الصوت كلمتي >خملوق< و>أخالق<. ويتضح لإلندونيسيني 
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أن يف لغتهم كلامت >khas< و>khutbah< و>makhluk< و>akhlak< الدخيلة 
 >kh< بحريف  كتابيا  إليه  يرمز  الذي   ]x[ أو  اخلاء  صوت  فيها  إن  حيث  العربية؛  من 
 ]x[/الصامتني وال يفصل بينهام فاصل. يف ضوء هذه البيانات نستنبط أن صوت اخلاء

العريب قد دخل إىل اللغة اإلندونيسية )برهان الدين وآخرون، 1993م(. 

ت- التأثري املورفيمي 
إلصاق  أي  اللواصق  عىل  أساسا  تنبني  اإلندونيسية  اللغة  يف  الكلامت  صيغ  إن 
بمعنى   >rusak< كلمة  مثل  اجلذرور(،  )املورفيامت  الكلامت  بجذور  املورفيامت 
»َيفُسد«، يمكن إلصاق مورفيم >-me< بأوهلا فتصبح >merusak< بمعنى »ُيفِسد«، 
إلصاق  يمكن  كام  »ُيْفَسد«  بمعنى   >dirusak< فتصبح   >di-< يسبقها  أن  ويمكن 
إن  »َفَساد«.  بمعنى   >kerusakan< >-ke-< بأوهلا و>an-< بآخرها معا فتصبح 
جذر الكلمة يف اللغة اإلندونيسية؛ أي: املورفيم اجلذر مثل >rusak< ملورفيم مستقل، 
مثل:  اللواصق؛  أما  كلمة.  مستقل  مورفيم  وكل  اجلملة.  داخل  بذاته  يقوم  أن  يمكن 
)ber-, me-, pe-, di-, ter-, per-an, ke-an, pe-an( فمورفيم غري مستقل ال يقوم 

بذاته.
أما صيغ الكلامت يف اللغة العربية فتنبني أساسا عىل الترصيف واالشتقاق؛ أي: تغري 
األصوات يف جذور مواد الكلامت؛ مثل: >ك-ت-ب< يشتق منه >َكَتَب< – >ُكتَِب< 
– >ِكَتاب< – >ُكُتب< – >كاتِب< – >ُكتَّاب<. وتنقسم اللواصق يف اللغة العربية 
إىل ثالثة أقسام، وهي السوابق )prefices( أو ما يسبق اجلذر مثل حروف املضارعة، 
واللواحق )suffices( أو ما يلحق اجلذر مثل ضامئر الرفع، واألحشاء )infices( أو ما 

خيلل اجلذر مثل األلف يف >َفاَعل< )بدري، 1989م(. 
الصفة  إلتيان  اجلذر  تلحق  ياء  وهي  النسب  ياء  العربية  اللغة  يف  اللواحق  ومن 
باجلذر. ومثال ياء النسب ما يلحق كلمة >ُكل< و>سْمع< و>برص< فتصبح >كيّل< 
و>سمِعّي< و>برصّي<. ختتلف ياء النسب عن ياء املتكلم؛ إذ إن األوىل مشددة وأما 
الثانية فساكنة. وتدل ياء النسب عىل صفة اجلذر قبلها. فياء النسب امللحقة كلمة >كيّل< 
مثال تدل عىل صفة كلّية؛ أي: تتعلق وتتصف بالكل. وكذلك ما يف كلمَتي >سمِعّي< 

و>َبرِصّي< يدل عىل االتصاف بالسمع واالتصاف البرص.
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إن هذا املورفيم الالحق )الياء( النسبي قد دخل إىل اللغة اإلندونيسية، وصار واحدا 
املورفيم  هذا  إن  )1982م(،  حسن  كتب  متعددة.  صور  يف  اإلندونيسية  اللواحق  من 

الالحق النسبي يتمثل يف أربع صور تالية.

 >-iah< 1- الحق
مثال 10(

>عملية< أ- >amaliah< +  >-iah< >amaliah< من كلمة 
>علمية<  >ilmu<  >-iah< + >ilmiah< من كلمة  ب-  

>باطنية<  >batin<  >-iah< + >batiniah< من كلمة  ت-  
>بدنية<  >badan<  >-iah< + >badaniah< من كلمة  ث-  

واحدة  كل  تلحق  و>بدنية<  و>باطنية<  و>علمية<  >عملية<  األربع  الكلامت 
اللغة اإلندونيسية  الالحقة  >-ية<. وقد دخلت هذه  املربوطة  النسب والتاء  ياء  منها 
 >batiniah<و  >ilmiah<و  >amaliah< كلامت  يف   >-iah< الالحقة  يف  ومتّثل 

و>badaniah<. وهذه الكلامت األربع كلها من اجلذور العربية السابق ذكرها. 

 >-i< الحق
مثال 11(

>أسايس< أ- >asas<  >-i< + >asasi< من كلمة 
>إنساين<  ب- >insan<  >-i< + >insani< من كلمة 
>حقيقي<  ت- >hak<  >-i< + >hakiki< من كلمة 

>أصيل<  ت- >asal<  >-i< + >asli< من كلمة 
>أساس<  مثل  املستقلة  اجلذور  من  تتكون  كلامت  جمموعة  العربية  اللغة  يف 
و>إنسان< و>حق< و>أصل<. وتوجد جمموعة أخرى تتكون من اجلذور املستقلة 
املذكورة وملحقة باملورفيم غري مستقل يف صورة >ـِّي< )ياء النسب(. هذه املجموعة 
>أسايس<  هي  الثانية  املجموعة  يف  والكلامت  األوىل.  للمجموعة  ثنائية  الثانية 
و>إنساين< و>حقيقي< و>أصيل<. إن هذه الياء هلا وظيفة وصفية أو إعطاء الصفة 

للجذر مثل كلمة >أسايس< بمعنى »االتصاف باألساس«. 



-46-

هتان املجموعتان قد دخلت يف اللغة اإلندونيسية. لذلك، توجد يف اللغة اإلندونيسية 
جمموعة كلامت >asas< و>insan< و>hak< و>asal<، وتوجد جمموعة أخرى يف 
الثانية صيغت  املجموعة  صورة >asasi< و>insani< و>hakiki< و>asli<. هذه 
 >-i< ومورفيم  األوىل.  املجموعة  يف  اجلذر  عىل   >-i< مستقل  غري  مورفيم  بإحلاق 
هذا يعطي صفة إىل اجلذر. ويعني ذلك أن كلمة >asli< بمعنى »االتصاف باألصل«، 
ياء  مورفيم  فإن  القول،  هذا  وعىل  باإلنسان«.  »االتصاف  بمعنى   >insani< وكلمة 

النسبة قد دخل اللغة اإلندونيسية. 

 >-ani< 3- الحق
مثال 12(

من كلمة >روحاين<.>roh< + >-ani<  ي>rohani< أ-
من كلمة >جسامين<.>jism< + >-ani<  ي>jasmani< ب-
من كلمة >نوراين<.>nur< + >-ani<  ي>nurani< ت-
من كلمة >رباين<.>rab< + >-ani<  ي>rabbani< ث-

كلامت >rohani< و>jasmani< و>nurani< و>rabbani< مشتقة من اجلذور، 
هذا   .>-ani< مورفيم  هبا  امللحق   >rab<و  >nur<و  >jism<و  >roh< وهي: 
املورفيم كذلك من آل مورف )أخوات مورف( ياء النسبة، وهو يعطي الصفة باجلذر. 

دخلت هذه اجلذور واملورفيم الالحق من اللغة العربية. 

 >-wi< 4- الحق
مثال 13(

من كلمة >دنيوي<.>dunia< + >-wi<  ي>duniawi< أ-
من كلمة >معنوي<.>makna< + >-wi<  ي>maknawi< ب-
من كلمة >أخروي<.>ukhra< + >-wi<  ي>ukhrawi< ت-

يف  التي  جذورها  من  صيغت  و>أخروي<  و>معنوي<  >دنيوي<  كلامت 
وُيلَحق  و>أخرى<  و>معنى<  >دنيا<  وهي  ممدودة  أو  مقصورة  ألف  آخرها 
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هبا ياء النسب، فقلبت األلف واًوا مكسورة لتوافق الكرس بالياء وُينَطُق بصوت 
]wi[. أصبح شكل >wi< ألومورفا )من أخوات مورف( لياء النسب. وعندما 
دخل هذا الشكل إىل اللغة اإلندونيسية، أصبح >wi< مورفيام أو الحًقا إلتيان 
كلامت  جمموعة  وجود  املورفيم،  هذا  تدخل  عىل  والدليل  اجلذر.  يف  بام  الصفة 
كلامت  عىل  حتتوي  أخرى  وجمموعة   >ukhra<و  >makna<و  >dunia<
ختتلف  الثانية  املجموعة  هذه   .>ukhrawi<و  >maknawi<و  >duniawi<
عن األوىل يف املعنى حيث إن املجموعة الثانية بمعنى االتصاف بام يف املجموعة 

األوىل. 
إىل  حتاًم  دخل  ما  األربع،  اللواحق  هذه  بني  من  بأن  )1982م(  حسن  أّكد 
اللواحق-إال  هذه  إن   )1( ذلك:  عىل  والدليل   .>-wi< الحًقا  إال  اإلندونيسية 
بالكلامت الدخيلة فحسب كام سبق الكالم عنه، و)2( أما  ُيلحق إال  >wi-< - ال 
بالكلامت  إحلاقه  ومثال  سواء.  واألصيلة  الدخيلة  بالكلامت  ُيلَحق  فهو   >-wi<

األصيلة ماييل: 
مثال 14(

>surga< + >-wi<  ي>surgawi< أ-
>gereja< + >-wi<  ي>gerejawi< ب-
>indra< + >-wi<  ي>indrawi< ت-

وأواخرها  أصيلة  إندونيسية  كلامت   >indra<و  >gereja<و  >surga< لفظ 
و»حاّسة«.  و»كنيسية«  »َجنّة«  وهي  اخلاصة  معناها  الكلامت  هذه  ولكل   .]a[ صائت 
 >surga< فلذلك بجانب كلامت .>-wi< ومن املظاهر اللغوية، نجد أنه يمكن إحلاقها
 .>indrawi<و  >gerejawi<و  >surgawi< كلامت  نجد   >indra<و  >gereja<و
كلمة  اجلذر.  يف  بام  االتصاف  معنى  وهو  اجلديد  باملعنى  اجلديدة  الصيغة  هذه  تأيت 
»االتصاف  بمعنى   >gerejawi< وكلمة  باجلنّة«  »االتصاف  بمعنى   >surgawi<
من هذه  انطالًقا  باحلاّسة«.  »االتصاف  بمعنى   >indrawi< أن كلمة  بالكنيسية«، كام 
اللغة  النسب يف  ياء  >wi-< قد حتّول من  أن مورفيم  استنباط  البيانات مجيعها يمكن 

العربية ودخل اللغة اإلندونيسية.
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ث- التأثري املفردايت
إن اجلانب املفردايت أكرب اجلوانب الثالثة لتأثري اللغة العربية يف اللغة اإلندونيسية. 
قد تعددت البحوث يف عدد الكلامت اإلندونيسية الدخيلة من العربية؛ منها البحث 
وآخرون  الدين  برهان  ذكره  كام  )1971م(   Sudarno/سودرنو به  قام  الذي 
)1993م( حيث أنتج هذا البحث أن عدد الكلامت الدخيلة 2336 كلمة. أضاف 
برهان الدين وآخرون البحوث األخرى، وهي )1( ما قام به John )1978م(؛ إذ إنه 
أنتج 2750 كلمة، و)2( هارون وآخرون )1984م(؛ إذ أنتج 2322 كلمة، و)3( 

كاميل )1987م( أنتج 2178 كلمة. 
لقد أشارت غستيانا/Gustiana )2010م( إىل كثرة املفردات الدخيلة من العربية؛ 

إذ ذكرت أن عددها حوايل 2000-3000 كلمة أو حوايل %10 -%15. 
وأكد أمحد )2010م( ما أشار إليه غستيانا/Gustiana أن يف بداية عرص االستقالل 
جمموع  من   %30 عن  يقل  ال  العربية  من  الدخيلة  اإلندونيسية  املفردات  عدد  كان 
يف  العربية  اللغة  »تأثري  مقالته  يف  فكتب  )1988م(  حسني  أما  املعجم.  يف  املفردات 
اللغة اإلندونيسية ودعوة الشباب اإلندونييس وهو يشري إىل معجم حممد زين وويس 

بوروادرمنطا. 
املتعددة،  احلياة  جماالت  يف  اإلندونيسية  إىل  العربية  اللغة  مفردات  دخلت 
والسيايس،  والثقايف،  األديب  املجال  يف  أيضا  لكن  الديني  املجال  يف  فقط  ليس 
تلك  يف  املفردات  من  األمثلة  بعض  ييل  فيام  نقدم  ذلك.  وغري  واالجتامعي، 

املجاالت.

1- املجال الديني
إىل  العربية  اللغة  مفردات  فيه  دخلت  جمال  أكرب  الديني  املجال  هذا  يعترب 
اللغة  دخلت  إليها.  دخوهلا  منافذ  من  منفذ  أول  الديني  املنفذ  ألن  اإلندونيسية؛ 
واقع  من  إنه  إندونسيا.  يف  اإلسالم  دين  نرش  أنشطة  عرب  اإلندونيسية  إىل  العربية 
الدين اإلسالمي أن رشائعه مكتوبة باللغة العربية. فلذلك متتعت اللغة اإلندونيسية 
اإلندونيسية  الكلامت  بعض  ييل  وفيام  العربية.  من  الدخيلة  الدينية  باملصطلحات 

الدخيلة من العربية يف املجال الديني.
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مثال 15(
>إنفاق<  أ- >infaq< من 

>إهلام<  ب- >ilham< من 
>وحي<  ت- >wahyu< من 

>إيامن<  ث- >iman< من 
>معجزة<  ج- >mukjizat< من 

إنه واضح أن الكلامت املذكورة من املصطلحات الدينية اإلسالمية. هذه الكلامت ال 
شك دخيلة من اللغة العربية. عىل الرغم من ذلك، ملا تأندست )أصبحت إندونيسية؛ 
أي: دخلت يف اإلندونيسية(، هذه الكلامت َيستعملها املسلمون وغري املسلمني سواٌء 

من النصارى أو اهلندوكيني أو والبوذيني. 
 

2- املجال األديب والتارخيي والعلمي الريايض
اللغة  معه جوانب  انترش  اإلندونييس  األرخبيل  أنحاء  اإلسالم يف  دين  انترش  عندما 
حركة  األرخبيل  أنحاء  يف  تطورت  ثم  ومن  ومفرداهتا.  وأصواهتا،  حروفها  العربية؛ 
والتأليف  الكتابة  أنشطة  أن  )2014م(  اهلل  عبد  كتب  العريب.  باهلجاء  والتأليف  الكتابة 
حركة  بدأت  احلني  ذلك  منذ  إليها.  اإلسالم  جميء  بعد  إال  إندونيسيا  يف  تتطور  تكن  مل 
الكتابة والتأليف يف إندونيسيا باحلروف العربية دون اللغة العربية. يقال أيضا: إن األفكار 
واملعلومات تعربَّ باللغة اإلندونيسية أو املاليوية، لكنها ُتكَتب باحلروف العربية. اشتهرت 
هذه احلروف العربية املستعملة يف كتابة اللغة املاليوية بالكتابة اجلاوية. وأخريا ازدهرت 
الكتابة والتأليف يف جماالت متعددة، ومن أمهها يف املجال التصويف واألديب، والتارخيي، 

والعلمي الطبيعي. وفيام ييل أمثلة للكلامت الدخيلة من العربية يف بعض املجاالت.
مثال 16(

>ِشعر<  أ- >syi’ir< من 
>شاعر<  ب- >syair< من 
>سجع<  ت- >sajak< من 

>بيت<  ث- >bait< من 
>قصة<   ج- >kisah< من 
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مثال 17(
>سلسلة<  أ- >silsilah< من 

>سلطان<  ب- >sultan< من 
>شجرة<  ت- >sejarah< من 
>والية<  ث- >wilayah< من 

>دائرة<   ج- >daerah< من 

مثال 18(
>كمياء<  أ- >kimia< من 
>فزقا<  ب- >fisika< من 

>علم احلياة<  ت- >ilmu hayat< من 
>حساب<  ث- >hisab< من 
>اجلرب<   ج- >aljabar< من 

إن ما يف األمثلة الـ16 لكلامت ومصطلحات يف األدب اإلندونييس، هي استعريت 
كلها من األدب العريب وتأندست. وكذلك ما يف األمثلة الـ17 ليس إال كلامت يف املجال 
التارخيي وأصلها من العربية. أما ما يف األمثلة الـ18 فمصطلحات للمواد الدراسية يف 

العلوم الطبيعية. 

3- املجال السيايس
باإلضافة إىل الكلامت يف تلك املجاالت، لقد تأندس كثري من الكلامت العربية يف 
جمال السياسة وإدارة احلكومة. ويدل عىل ذلك نص املبادئ اخلمسة للدولة )بنشاسيال( 
الدستور 1945م 180  مقدمة  تتضمن  كام  العربية،  من  كلامهتا دخيلة  ثلث  إن  حيث 
كلمة و30 كلمة منها )16.6%( دخيلة من العربية. إضافة إىل ذلك فإن يف إندونيسيا 

هيئتني عاليتني اسمهام مصوغ من الكلامت الدخيلة من العربية، مها ما ييل:
مثال 19(

 >dewan perwakilan rakyat< -أ
 >majelis permusyawaratan rakyat< -ب
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هي  الشعبي«.  النواب  »جملس  بمعنى   >dewan perwakilan rakyat< عبارة 
هذه   .>rakyat<و  >perwakilan<و  >dewan< وهي  كلامت  ثالث  من  مصوغة 
وعبارة  و>رعية<.  و>وكيل<  >ديوان<  وهي  العربية  من  دخيلة  الثالث  الكلامت 
وهي  أيًضا،  كلامت  ثالث  من  مصوغة   >majelis permusyawaratan rakyat<
هي  العربية  وأصلها  الثالث  الكلامت  هذه  تأندست.  ثم  العربية  من  استعريت 
 >rakyat<مشاورة< و< >جملس< و>permusyawaratan< من  >majelis< من 

من >رعية<. هذه العبارة بمعنى »جملس الشورى الشعبي«. 
أربعة  إىل  اإلندونيسية  إىل  دخلت  التي  العربية  األلفاظ  )1988م(  حسني  خلّص 
أقسام من حيث ثبوُت أصواهتا ومعانيها أو تغريمها. وهذه األقسام األربعة هي )1( 
األلفاظ ومعانيها موافقة لألصلية، )2( األلفاظ متغرية عن أصواهتا األصلية غري أن 
موافقة دون  األلفاظ  األلفاظ ومعانيها حمرفة عن أصلها، و)4(  موافقة، )3(  معانيها 

معانيها. وفيام ييل بيان ونامذج األلفاظ لكل صنف.

1- األلفاظ ومعانيها موافقة
يف هذا الصنف وافقت األلفاظ الدخيلة بألفاظها األصلية، كام أن معانيها الدخيلة 
الثالثة  القائمة  من  الـ20.  األمثلة  يف  واضحة  تبدو  املوافقة  وهذه  باألصلية.  موافقة 
والسادسة يف األمثلة الـ-20 تبدو أن األلفاظ اإلندونيسية الدخيلة موافقة متاما األلفاظ 

العربية األصلية. ووافقت معانيها الدخيلة موافقة بمعانيها األصلية.

مثال 20(
اللفظالكتابة العربيةاللفظالكتابة اإلندونيسية

]adab[>أدب<]adab<]adab<أ

]ajal[>أجل<]ajal<]ajal<ب

]abjad[>أبجد<]abjad<]abjad<ت

]jasad[>جسد<]jasad<]jasad<ث

]masjid[>مسجد<]masjid<]masjid<ج
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2- األلفاظ متغرية عن أصلها مع أن معانيها موافقة
معانيها  لكن  األصلية  ألفاظها  عن  الدخيلة  األلفاظ  تغريت  الصنف  هذا  يف 
األمثلة  اإلندونيسية يف  الكلامت  األمثلة 21.  يبدو ذلك يف  األصلية.  موافقة  الدخيلة 
الـ21 معانيها موافقة بمعانيها األصلية. لكن ألفاظها قد تغريت من أصلها الختالف 
 ]:a[ النظام الصويت يف اللغتني. يبدو يف القائمة الثالثة أن الصائت الطويل أو املمدود
يف ]lisa:n[ و]:i[ يف ]dali:l[ قد تغريا إىل الصائت القصري؛ أي: غري ممدود. ويتمثل 
ذلك يف لفظي ]lisan[ و]dalil[. وأما لفظ ]bina[ فأصلها ]?:bina[ الذي يف آخرها 
تغري   .]?[ الدويل  بالرمز  املكتوب   )glotal( اهلمزة  صوت  ويليه   ]:a[ ممدود  صائت 
الصامت  وحذف  اإلندونيسية،  يف  املد  نظام  لعدم  املمدود؛  غري  إىل  املمدود  الصائت 
 ]m[ قد حذف تضعيف ]umat[ اهلمزي الجتناب الثقل، أو لسهولة النطق. ويف لفظ
التضعيف. وعكس احلذف،  اللغة اإلندونيسية ال يوجد نظام  يف ]ummat[؛ ألن يف 
قد يتغري اللفظ بالزيادة كام حدث يف لفظ ]fajar[؛ حيث إن أصله ]fajr[. إن يف اللغة 
اإلندونيسية ال يوجد مقطع خمتتم بالصامتني. فلذلك كلام دخلت كلمة عربية خمتتمة 
بالصامتني إىل اإلندونيسية ِزيَد بني الصامتني صائت مناسب، أو نفس الصائت املوجود 
قبل الصامتني. فِزيد صائت ]a[ بني الصامتني ]jr[؛ لتناسبه مع ]a[ يف ]fa[، ويكون 

.]fajar[ اللفظ اإلندونييس

مثال 21(
اللفظالكتابة العربيةاللفظالكتابة اإلندونيسية

]lisa:n[>لسان<]lisan<]lisan<أ
]dali:l[>دليل<]dalil<]dalil<ب
]bina:?[>بناء<]bina<]bina<ت
]ummat[>أمة<]umat<]umat<ث
]fajr[>َفْجر<]fajar<]fajar<ج

3- األلفاظ ومعانيها متغرية عن أصلها 
ألفاظها ومعانيها األصلية.  الدخيلة عن  يف هذا الصنف تغريت األلفاظ ومعانيها 

يقدم فيام ييل بعض األمثلة هلذا الصنف.
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مثال 22(
اللفظالكتابة العربيةاللفظالكتابة اإلندونيسية

]q?Și:dah[>قصيدة<]kasidah<]kasidah<أ

>tekad<ب
>iktikad<

]tekad[
]iktikad[>اعتقاد<]I’tiq?:d[

]ulama:?[>علامء<]ulamak<]ulamak<ت
]I’la:n[>إعالن<]iklan<]iklan<ث
]uȘu:l[>أصول<]usul<]usul<ج

الكلامت اإلندونيسية يف األمثلة الـ22 تتغري ألفاظها ومعانيها عن األلفاظ واملعاين 
األصلية. ويبدو تغري ألفاظها يف اختالف ألفاظ ما يف القائمة الثالثة والسادسة. أما تغري 
معانيها فجاء بياهنا يف السطور اآلتية. إن كلمة >قصيدة< بمعنى »جمموعة من األشعار« 
>اعتقاد<  كلمة  عريب«.  »غناء  بمعنى   >kasidah< اجلديد  لفظها  يف  تأندست  وملا 
قوية«.  إرادة  أو  »عزيمة  بمعنى   >tekad< أو   >iktikad< وكلمة  »عقيدة«  بمعنى 
»عامل  كلمة >علامء< بمعنى »مجع عامل يف مجيع املجاالت« وكلمة >ulamak< بمعنى 
 >iklan< يف أمور الدين«. كلمة >إعالن< بمعنى »اإلخبار عن يشء بالعالنية« وكلمة
بمعنى »عرض بضائع وخدمات«. كلمة >usul< بمعنى »اقرتاح« وأصلها >أصول< 

بمعنى »مجع من أصل«.

4- األلفاظ موافقة دون معانيها 
يف هذا الصنف تغريت معاين الكلامت لكن األلفاظ الدخيلة موافقة. يقدم فيام 
ييل بعض األمثلة هلذا الصنف. إن ألفاظ الكلامت يف األمثلة الـ22 موافقة بأصلها. 
وذلك يبدو يف القائمة الثالثة والسادسة. لكن معاين تلك الكلامت تتغري من أصلها. 
 >abad< الزمان« وملا دخلت يف اإلندونيسية  >أبد< العربية بمعنى »طويل  كلمة 
اللغة  ويف  »بلد«  بمعنى  العربية  >دولة<  كلمة  سنة«.   100 مدة  أو  »قرن  بمعنى 
يف  وأما  »وكيل«  بمعنى  العربية  >نائب<  وكلمة  »سلطة«.  بمعنى  اإلندونيسية 
»ما  بمعنى  العربية  >كلمة<  كلمة  احلكومي«.  النكاح  »ويل  فبمعنى  اإلندونيسية 
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وكلمة  مفيدة«.  »مجلة  فبمعنى  اإلندونيسية  يف  وأما  اهلجائية«  احلروف  من  تركب 
وهي  املعنى  تغريت  اإلندونيسية  يف  دخلت  وملا  »ورقة«  بمعنى  العربية  >دفرت< 

»تسجيل أو قائمة«.

مثال 22(

اللفظالكتابة العربيةاللفظالكتابة اإلندونيسية

]abad[>أبد<]abad<]abad<أ

]daulat[>دولة<]daulat<]daulat<ب

]naib[>نائب<]naib<]naib<ت

]kalimat[>كلمة<]kalimat<]kalimat<ث

]daftar[>دفرت<]daftar<]daftar<ج

اخلالصة
فيام ييل خالصة الكالم عن هذا البحث. تؤثر اللغة العربية يف اللغة اإلندونيسية يف 
أربع جوانب: 1( جانب هجائي، 2( جانب صويت، 3( جانب مورفيمي، 4( جانب 
مفردايت. يف اجلانب اهلجائي، لقد دخلت احلروف العربية واستخدمت يف املؤلفات 
اجلانب  يف  فيها.  الالتينية  احلروف  دخول  قبل  وذلك  قرون،  ستة  مدة  اإلندونيسية 
الصويت، دخلت أربعة أصوات من اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية وهي صوت 
>sy<، وصوت  العربية أو حريف  يف  >ش<  حرف  إليه  يرمز  ما  أو   ]f[، ]z[،]Ŝ[
أما  اإلندونيسية.  يف   >kh< أو حريف  العربية،  >خ< يف  إليه حرف  يرمز  ما  أو   ]x[
 >-wi< املورفيمي فال مورفيم دخل إىل اإلندونيسية إال مورفيم الحق  يف اجلانب 
للداللة عىل النسبة أو الصفة. ويف اجلانب املفردايت، يمكن تصنيف املفردات الدخيلة 
إىل اإلندونيسية إىل أربعة أصناف، وهي )1( األلفاظ واملعاين موافقة، )2( األلفاظ 
متغرية ومعانيها موافقة، )3( األلفاظ ومعانيها متغرية، و)4( األلفاظ موافقة ومعانيها 

متغرية.



-55-

املراجع

مكتوب  )النص  اإلندونيسية  اللغة  يف  العربية  املفردات   .2010 أ.ي.  أمحد،   -1
جملة  يف   .)  Kosakata Arab dalam Bahasa Indonesia:اإلندونيسية باللغة 

Tempo. 9 آغسطس 2010م. 

2- بدري، كامل إبراهيم. 1989م. بنية الكلم ونظم اجلملة. جاكرتا: معهد العلوم 
اإلسالمية والعربية.

يف  البحث  1993م.  وخرسامنطا.  الغفار؛  عبد  رسخان،  أروينا؛  الدين،  برهان 
 Penelitian :املفردات العربية الدخيلة إىل اإلندونيسية )النص مكتوب اإلندونيسية
رعاية  مركز  جاكرتا:   .Kosakata Bahasa Arab dalam Bahasa Indonesia

اللغة وتنميتها وزارة الرتبية والثقافة.

3- حسن، منصور. 1982م. دخول الالحق النسبي العريب إىل اللغة اإلندونيسية 
 Masuknya Akhiran Ejektive Bahasa Arab :النص مكتوب باإلندونيسية(
 35 الرقم   .Warta Scientia علمية  جملة   .)ke Dalam Bahasa Indonesia

السنة الـ12، نوفمرب 1982م.

4- حسني، آييك. 1988م. تأثري اللغة العربية يف اللغة األندونيسية ودعوة الشباب 
العدد 128 حمرم  السنة 11  احلنيف. جملة اإلصالح  دينه  لغة  للحفاظ عىل  املسلم 

1409هـ )آغسطس 1988م(

5- دياردشا. 2009. اهلجاء العريب يف كتابة اللغة املاليوية )النص مكتوب باللغة 
جريدة  يف   .Abjad Arab dalam Penulisan Bahasa Melayu اإلندونيسية: 

Republika. 19 إبريل 2009م.

)النص  اإلندونيسية  اللغة  وتطور  العربية  اللغة  1982م.  صالح.  سعيدي،   -6
 Bahasa Arab dan Perkembangan Bahasa باإلندونيسية:  مكتوب 

)Indonesia

اللغة  تطور  نحو  إسالمية  أسهم  ثالثة  2014م.  صبحي.  تري  اهلل،  عبد   -7
 Tiga Sumbangan Islam اإلندونيسية:  باللغة  مكتوب  )النص  املاليوية 



-56-

terhadap Perkembangan Bahasa Melayu(. http://www.islampos.
com/tiga-sumbangan-islam-terhadap-perkembangan-bahasa-

melayu-90851/. حمصودة يف 4 آغسطس 2014.

العربية. )النص  اللغة  الدخيلة من  املفردات اإلندونيسية  أنا. 2010م.  8- غستيانا، 
 Kata Serapan Bahasa Indonesia dari Bahasa اإلندونيسية:  باللغة  مكتوب 
kata-/05/Arab(. http://bahasaindonesiaanna.blogspot.com/2010

serapan-bahasa -indonesia -dari.html

وزارة  جاكرتا:  اللغوية.  السياسات  ندوة  قرارات  1999م.  اللغوي.  املركز   -9
الرتبية القومية.

 Suara Media. 2009. Perkembangan Penggunaan Aksara Pegon  -10
.dan Melayu. www.suaramedia.com



-57-

احلمد هللّ خالق األلُسن واللغات، واضع األلفاظ للمعاين بحسب ما اْقَتَضْته ِحَكُمه 
اللغة وفضَلها. والصالُة  البالغات، الذي عّلم آدم األسامء كلَّها، وأْظهر بذلك رشَف 
والسالم عىل حممد، َأْفصح اخلْلق لساًنا عىل اإلطالق، وَأْعرهبم بياًنا، علمه ربُّه فأحسن 
تعليَمه، وعىل آله، وأصحابه، والتابعني، وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين، الذين بذلوا 
النفس والنفيس من أجل رفع راية التوحيد وتعليم األمة أمور دينها، فريض اهلل عنهم 

أمجعني.
وبعد:

العربية  اململكة  تبذهلا  التي  الكبرية  للجهود  وشكري  تقديري  عن  أعرب  فبدايًة 
السعودية يف سبيل تعميم دراسة اللغة العربية ملن يريد تعلمها من الطالب املسلمني من 
غري العرب، وذلك بإنشاء املعاهد املتخصصة هلذا النوع من الدراسة يف داخل اململكة 

وخارجها. 
وهذا إن دّل عىل يشء فإنام يدل عىل أنَّ اململكة من أكثر الدول املهتمة بنرش اللغة 
العربية وتعليمها، وهلا يف ذلك بصامت كبرية ومتواصلة يف شتى أنحاء العامل. وما وجود 
التي  الكثرية  الوسائل  من  إال  إندونيسا  للمملكة يف  تابعة  العربية  اللغة  لتعليم  معاهد 

تدعم هبا اململكة الدول والشعوب يف هذا اجلانب.

د.بودييانشاه- حمارض يف معهد العلوم اإلسالمية والعربية بجاكرتا
التابع جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
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د بن سعود اإلسالمية يف الرياض معهد واحد لتعليم اللغة  فلجامعة اإلمام حممَّ
العلوم اإلسالمية والعربية يف إندونيسيا، هناك  العربية، ويف اخلارج، بجانب معهد 
هناك  أنَّ  كام  اليابان.  يف  اإلسالمي  العريب  واملعهد  جيبويت،  يف  اإلسالمي  املعهد 
ة هبذا املجال، فمن ذلك: معهد اللغة العربية  جهات ومراكز أخرى يف اململكة مهتمَّ
املدينة  وجامعة  القرى،  أم  جامعة  يف  العربية  اللغة  ومعهد  سعود،  امللك  جامعة  يف 
املنورة، واجلامعة اإلسالمية، وكريس صحيفة اجلزيرة للغة العربية يف جامعة األمرية 
سعود،  امللك  جامعة  يف  العربية  اللغة  لتطوير  اهلل  عبد  امللك  ملركز  باإلضافة  نورة، 
ومركز األمري سلامن للغويات التطبيقية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 
باإلضافة إىل كرايّس كثرية داخل السعودية وخارجها؛ حيث إن هناك كرسيًّا لتعليم 
العربية  اللغة  تطوير  هبدف  البلدان  من  وغريها  والصني،  روسيا،  يف  العربية  اللغة 

وتعليمها.
هذا سجل العطاء الزاهر للمملكة العربية السعودية يف نرش اللغة العربية وتعليمها 
اهلل -سبحانه وتعاىل-  أنموذج حي يف حتقيق وعد  املعطاء  الوطن  أن هذا  يربهن عىل 
ا َلُه حَلَافُِظوَن﴾ )احلجر: 9(. فحفظ  ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ حيث قال يف حمكم تنزيله: ﴿إِنَّ

اهلل كتاَبه الكريم بحفظ لغته حتى يرث اهلل األرض ومن عليها.

توطئة:
بام أن احلديث عن تعليم اللغة العربية ونرشها يف إندونيسيا، أوجز هنا احلديث عن 

أمهية اللغة العربية، وحاجة املسلمني إليها.
اختار اهلل -سبحانه وتعاىل- اللغة العربية لتكون وعاًء آلخر كتاب منزل من عنده 
سبحانه، وللمعجزة العظمى اخلالدة لرسوله الكريم -صىل اهلل عليه وسلَّم- وقد أثنى 
وُح األَِمنُي َعىَل َقْلبَِك  ُه َلَتنِْزيُل َربِّ الَعامَلنَِي َنَزَل بِِه الرُّ عزَّ ِمن قائٍل عليها يف قوله: ﴿َوإِنَّ
ْبنَا  لَِتُكوَن ِمَن امُلنِْذِريَن بِِلَساٍن َعَريِبٍّ ُمبنٍِي﴾ )الشعراء: 192-195(، ويف قوله: ﴿وَلَقْد رَضَ
ُهْم  َلَعلَّ ِعَوٍج  ِذي  َغرْيَ  َعَربِيًّا  ُقْرآًنا  ُروَن  َيَتَذكَّ ُهْم  َلَعلَّ َمَثٍل  ُكلِّ  ِمْن  الُقْرآِن  َهَذا  يِف  لِلنَّاِس 
ديننا،  رة، وهي جزء من  املطهَّ السنَّة  القرآن، ولغة  لغة  )الزمر: 27-28(. فهي  َيتَُّقوَن﴾ 
فال يمكُن أن يقوَم اإلسالم إال هبا، وال يصح أن يقرَأ املسلم القرآَن إال بالعربية، وقراءة 

القرآن ركٌن من أركاِن الصالة التي هي ركن من أركاِن اإلسالم. 
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من هذا املنطلق ندرك عميق الصلة بني اللغة العربية واإلسالم، كام نجد تلك العالقة 
عىل لسان كثري من العلامء، ومنهم: ابن تيمية حني قال: »إنَّ اهلل ملا أنزل كتاَبه باللسان 
ابقني إىل  العريب، وجعل رسوَله مبلًغا عنه الكتاب واحلكمة بلسانه العريب، وجعل السَّ
يِن ومعرفته إال بضبط هذا اللسان،  هذا الدين متكلِّمني به، ومل يكن سبيل إىل ضبط الدِّ
اللغة  ين، وأقرب إىل إقامِة شعائر الدين...«، وقال أيضا: »إن  الدِّ صارت معرفته من 
العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرٌض، وال يفهم 

إال باللغة العربية، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب«.
رة فهاًم جيِّدا إال بإتقاننا هذه اللغة، فهي  فال يمكن أن نفهم القرآن وال السنة املطهَّ

مفتاُح هذين األصلني؛ الوسيلُة إىل الوصوِل إىل أرسارمها، وفهم دقائقهام.
من  اهلائل  الكمِّ  ذلك  االطالع عىل  ملتقنيها  يتيح  الذي  املفتاح  أهنا  ذلك  إىل  أضف 
كنوز الرتاث العريب واإلسالمي التي خلَّفها علامؤنا السابقون يف شتى العلوم وخمتلف 

الفنون.
وكام أنَّ اللغة من أقوى مقّومات الوحدة بني املجتمعات، فأصبحت اللغة العربية 
يف  وعجاًم  عرًبا  املسلمني  بني  الروح،  ورباط  القربى،  ووشيجة  الوثقى،  العروة  هي 
ال،  وكيف  اإلسالمية.  وثقافتهم  بدينهم  وذلك الرتباطها  ومغارهبا؛  األرض  مشارق 
فهي لغة القرآن الكريم الذي يؤمن به ويقدسه كل مسلم حيثام كانوا، وهو رس تعلقهم 
إقليمية خاصة  لغة  العربية  تعد  مل  هنا  وتفانيهم يف حمبتها، وحماولة خدمتها. ومن  هبا، 
بالعرب وحدهم، وإنام هي لغة عامليٌَّة يطلبها ماليني املسلمني يف عاملنا اليوم عىل اختالف 
وذلك  اللغة؛  هذه  تعلم  يف  املسلمني  غري  رغبة  ذلك  إىل  أضف  وألواهنم.  أجناسهم 
لغرض التواصل مع أهل اللغة من جانب، وللتواصل مع الرتاث العريب واإلسالمي 
من جهة أخرى. وقد قال عليه الصالة والسالم قدياًم: »يا أهيا الناس إنَّ الربَّ واحد، 
وإنَّ الدين واحد، وليست العربيَّة بأحدكم من أب وال أم، وإنَّام هي اللسان، فمن تكلم 

بالعربيِّة فهو عريب«.
واللغة العربية من أقدم اللغات احلية التي تبقى عىل وجه األرض، وهي إحدى أكثر 
إىل  العريب إضافة  الوطن  الرسمية يف كل دول  اللغة  أهنا  العامل، كام  انتشاًرا يف  اللغات 
القمر، وجيبويت، وإرسائيل.  لغة رسمية يف تشاد، وإريرتيا، والصومال، وجزر  كوهنا 
والصينية  والروسية  واإلنكليزية  )اإلسبانية  الست  الرسمية  اللغات  إحدى  وهي 
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والعربية والفرنسية( التي ُتستعمل يف اجتامعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وُتكتب 
هبا مجيع الوثائق الرسمية هلا. وتقرر االحتفال باليوم العاملي للغة العربية يف 18 كانون 
األول/ديسمرب، وهو اليوم الذي قررت فيه اجلمعية العامة اعتامد اللغة العربية ضمن 

اللغات الرسمية ولغات العمل يف األمم املتحدة قبل 41 عاًما.
ومما رسدته عن أمّهيَّة اللغة العربية تربز األمهية لدعم مكانتها، والعمل عىل نرشها 

وتعليمها عىل مستوى العامل العريب والعامل اإلسالمي.
العربية  اللغة  تعليم  جمال  يف  السعودية  العربية  اململكة  جهود  عن  احلديث  وأتناول 
ونرشها يف إندونيسيا من خالل ثالثة معاهد إسالمية تابعة للمملكة؛ معهدان مدعومان 
إندونيسيا، ومعهد خادم احلرمني  العلوم اإلسالمية والعربية يف  حكوميًّا، ومها: معهد 
الرشيفني عبد اهلل بن عبد العزيز للدراسات اإلسالمية والعربية يف بندا أتشيه، ومعهد 
واحد مدعوم أهليًّا عىل نفقة املحسنني السعوديني، وهو معهد الراية العايل يف سوكابومي.

1- معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف إندونيسيا
هذا املعهد من أبرز املؤسسات التعليمية املعنيَّة بتعليم اللغة العربيَّة ونرشها، وبتعليم 
ويعد صورة واضحة  له.  املجاورة  الدول  وأبناء  األرخبيل  العلوم اإلسالمية ألبناء هذ 
للعالقة الوطيدة والتعاون الوثيق املثمر بني اململكة العربية السعودية ومجهورية إندونيسيا. 
يسعى  ورسالتها،  اإلسالمية  سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة  أهداف  من  وانطالًقا 
تلك  وتوطيد  التعاون،  ذلك  لتحقيق  إندونيسيا  يف  والعربية  اإلسالمية  العلوم  معهد 
الصلة من خالل نرش العلوم الرشعية وتعليم اللغة العربية ألبناء املجتمع اإلندونييس، 

وكذا أبناء األقليات اإلسالمية يف جنوب رشق أسيا.
اخلارجّي مع  التعاون  إىل  يمتد  بل  فقط،  الطالب  تعليم  يقترص دوره عىل  واملعهد ال 
الدورات،  أو عقد  التدريس،  واألهلية، سواء يف  احلكومية  والدوائر  التعليمية،  اجلهات 
رصيًدا  املعهد  يمتلك  حيث  العربية؛  اللغة  تعليم  جمال  يف  اخلربات،  وتبادل  واللقاءات، 
جيًدا يف هذا املجال، وذلك وفق برامج تعاونية مدروسة؛ حيث يشارك املتخصصون يف 
صصة يف  الندوات واملؤمترات كافة، ويشاركون يف اللقاءات العلمية، واملحارضات املتخِّ
العلوم العربية والرشعية، واستفادت منه جهات عدة منها الوزارات واجلامعات واملعاهد 

واجلمعيات.
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العربية بمعاهد  اللغة  العلمي والعمل عىل ترقية تعليم  التعاون  ومن أجل تعزيز 
الدبلوم  برنامج  هناك  كان  اإلندونييس،  املجتمع  يف  اإلسالمية  العربية  العلوم  تعليم 
معلاًم سنوًيا،  يربو عىل ستني  ما  بالربنامج  يلتحق  العربية؛ حيث  اللغة  ملعلمي  العام 
إضافًة إىل العديد من الدورات يف املناهج وطرق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني 

هبا.
الدولتني  بني  الطيبة  العالقات  إطار  يف  يأيت  املعهد  من  املجهود  هذا  أنَّ  شك  وال 
الشقيقتني اململكة العربية السعودية ومجهورية إندونيسيا، ويعكس اهتامم حكومة خادم 
احلرمني الرشيفني - أيده اهلل – يف نرش اللغة العربية والعلوم اإلسالمية، وأن ما حتقق 
من إنجازات له بتوفيق من اهلل سبحانه وتعاىل، ثم بالتوجيه املتواصل من اجلامعة ممثلة 
يف معايل مديرها، وعامدة شئون املعاهد يف اخلارج التي تويل املعهد اهتامًما كبرًيا، ثم دعم 
سفارة خادم احلرمني الرشيفني ورعايتها يف إندونيسيا؛ ملا تقدمه من تسهيالت لتذليل 
العقبات كافة التي تواجه املعهد، مما كان له األثر الكبري يف مساعدته عىل حتقيق أهدافه 

بكفاءة وفعالية.
العربية  اململكة  يف  التعليم  قطاع  به  حيظى  الذي  والتطوير  االهتامم  ضوء  ويف 
اجلامعة  مدير  معايل  اهتامم  يلقى  اجلامعة،  وحدات  من  كغريه  فاملعهد  السعودية، 
العاملية، وتطوير  األكاديمي  اجلودة واالعتامد  معايري  تطبيق  العمل يف  بدأ  إذ  ورعايته؛ 
عمل املعهد، وتقييم جتربته خالل السنوات املاضية، ومن ثم رسم إسرتاتيجية مستقبلية 
خدمة  مركز  إنشاء  ذلك  ومن  حتقيقها.  إىل  يسعى  التي  واألهداف  االحتياجات  وفق 
املجتمع والتعليم املستمر الذي هيدف إىل تعزيز وتوطيد عالقة املعهد باجلهات احلكومة 
مع  والثقايف  العلمي  للتعاون  أوسع  جماالت  وفتح  اإلندونييس،  املجتمع  يف  والشعبية 
اجلامعات، ومراكز تعليم اللغات، واملؤسسات الثقافية، من خالل ما يقدمه املركز من 

الدورات، والربامج التعاونية، وتوفري التعليم املوازي. 
ومن باكورة هذه األعامل الربنامج التعاوين مع جامعة رشيف هداية اهلل اإلسالمية 
بمعمل  جتهيزه  وتم  اجلامعة،  يف  العربية  اللغة  تعليم  مركز  افتتح  حيث  احلكومية؛ 
اخلريية  احلملة  مع  تفاهم  مسودة  توقيع  تم  كام  التعليمية،  التقنية  بأحدث  جمهز  لغوي 
السعودية واحلكومة املحلية يف بندا أشيه لإلرشاف العلمي عىل معهد احلرمني الرشيفني 

للدراسات اإلسالمية والعربية.



-62-

درجة  املعهد  يمنح  حيث  الرشعية؛  العلوم  تدرس  العربية  اللغة  تعليم  وبجانب 
الشئون  وزارة  قبل  من  الشهادة  هذه  معادلة  متت  وقد  الرشيعة.  يف  البكالوريوس 
إىل  ونتطلع  واإلسالمية.  العربية  للعلوم  كليٍة  إىل  املعهد  بتحويل  التوصية  مع  الدينية 
فتح برامج للدراسات العليا يف اللغة العربية والعلوم الرشعية، كام افتتح حديًثا دبلوم 
العلوم اإلدارية واملرصفية اإلسالمية؛ لتأهيل الدارسني فيه بالعلوم اإلدارية واملرصفية 
اإلسالمية، واملحاسبة، وإدارة األعامل مدة عام درايس واحد. ويمنح الدارس يف القسم 

شهادة الدبلوم يف العلوم اإلدارية واملرصفية اإلسالمية.
هذا  يف  الطويلة  مسريته  خالل  املعهد  حققها  التي  اإلنجازات  تلك  إىل  وبالنظر 
األرخبيل، يقول أحد مديريه: »إنَّ املعهد بمثابة الشجرة اليانعة التي تؤيت ثامرها كل حني 
بإذن رهبا، فقد خترج فيه ما يقرب من 12000 طالب وطالبة خالل األربع والثالثني 
سنة املاضية، يشاركون يف حتقيق التنمية باملجتمع اإلندونييس وجمتمعات جنوب رشق 

آسيا، والنهوض هبا يف كافة املستويات«.
امللكي رقم 5/ن/26710 يف 21 من ذي  الديوان  املعهد بموجب موافقة  أنشئ 
احلجة 1398هـ، وعهد إىل جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف الرياض مهمة 
اإلرشاف عليه ومتابعته، وبدأت الدراسة فيه يف شهر مجادى األوىل عام 1400هـ املوافق 
اسم  حتت  1981/5/12م  املوافق  1401/7/8هـ  يوم  رسميًّا  افُتتح  ثم  1980م، 
)معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا بإندونيسيا(. ويف عام 1406/1405هـ 
إىل  املعهد  اسم  ُعّدل  املعهد، ويف عام 1407/1406هـ  اجلامعية يف  املرحلة  افُتتحت 

)معهد العلوم اإلسالمية والعربية بإندونيسيا(.

الرؤية:
الريادة والتميُّز واإلبداع يف التعلم والتعليم والبحث العلمي يف العلوم اإلسالمية 

والعربية.

الرسالة:
توفري برامج علميَّة متميِّزة وعالية اجلودة يف العلوم اإلسالمية والعربية، قادرًة عىل 
تأهيل كفاءات متخصصة متتاز برؤية رشعيَّة صحيحة، من خالل بيئة تعليميَّة حمفزة عىل 
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التعلم والتعليم والبحث العلمي، تسهم يف بناء املجتمع، وتعزيز التعاون بني اململكة 
ة ومجهورية إندونيسيا. العربيَّة السعوديَّ

األهداف:
 نرش العلوم اإلسالمية والعربية وتعليمها.

 تأهيل نخبة من املعلمني والدعاة املتمكنني يف العلم الرشعي واللغة العربية.
 تأهيل كفاءات متخصصة يف القضاء الرشعي واالقتصاد اإلسالمي.

 تطوير طرق وأساليب تعليم اللغة العربية، وتعزيز كفاءة معلمي اللغة العربية لغري 
الناطقني هبا.

 تشجيع البحث العلمي والرتمجة وخدمة الباحثني يف العلوم اإلسالمية والعربية.
 تعزيز التعاون الثقايف والعلمي بني اململكة العربية السعودية ومجهورية إندونيسيا.

مراحل تطور الدراسة يف املعهد:
مرت برامج املعهد وخططه الدراسية بمراحل عديدة، وبالرغم من صعوبة حتديد 
الدراسية،  للخطط  والسامت  املعامل  بعض  هناك  فإن  املراحل  هذه  بني  دقيقة  فواصل 
قبلها. ويمكن  التي متيز كل مرحلة عام  الدراسية  املقررات  املستويات، ونوعية  وعدد 

حتديدها يف أربع مراحل:

املرحلة األوىل_مرحلة التأسيس:
املعهد حتى هناية عام 1402هـ، وسميت  تأسيس  بداية  من  املمتدة  املرحلة  وهي 
بذلك ألّن املناهج واخلطط الدراسية مل تكن قد اكتملت بعد. وقد قسمت الدراسة يف 
املعهد إىل ثالثة مستويات دراسية، وبلغ عدد الفصول الدراسية وقتئذ سبعة فصول؛ 

ثالثة منها للمستوى األول، واثنان للمستوى الثاين، واثنان للمستوى الثالث.
ويف هذه املرحلة بلغ عدد الساعات الدراسية عرش ساعات أسبوعيًّا، بمعدل ساعتني 
يوميًّا. وكانت املقررات الدراسية عبارة عن جمموعة من املذكرات يف تعليم اللغة العربية 
ُأِعّدت من ِقبل أساتذة املعهد، إضافًة إىل بعض الكتب واملذكرات الصادرة عن معهدي 
تعليم اللغة العربية التابعني جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وجامعة امللك سعود.
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املرحلة الثانية- املرحلة االنتقالية:
املرحلة  إىل عام 1405هـ، ويف هذه  هناية عام 1402هـ  املمتدة من  املرحلة  وهي 
من  أكثر  القبول  المتحان  املتقدمني  عدد  بلغ  إذ  كبري؛  بشكل  املعهد  عىل  اإلقبال  زاد 
ألف طالب وطالبة من أنحاء إندونيسيا، وأجريت يف هذه املرحلة تغيريات جذرية يف 
مة إىل زمنني: املستويات الدراسية واملقررات، كام صارت الدراسة يف هذه املرحلة مقسَّ
األول: صباحّي، ويشمل ستة مستويات دراسية، بمعدل عرشين ساعة يف األسبوع.
الثاين: مسائّي، ويشمل أربعة مستويات دراسية، بمعدل ست ساعات يف األسبوع.

املتغريات التي طرأت عىل هذه املرحلة:
من  كان  مستويات  ستة  إىل  مستويات  ثالثة  من  الدراسة  نظام  تغري  إىل  نظًرا   -1
من  أكثر  ُأِعّدْت  ثم  ومن  املستويات،  مجيع  تناسب  دراسية  مقررات  وضع  الرضوري 
معهد  من  املساعدة  واملذكرات  الكتب  بعض  إىل  باإلضافة  للتدريس،  مذكرة  مخسني 

اللغة العربية التابع جلامعة امللك سعود يف الرياض.
ُأفيد منهام يف دروس األصوات، وفهم املسموع واملنظور،  2- إنشاء َمْعملنِي للغة 

وتدريبات األنامط املتعددة يف شتى املستويات.
3- إعداد نموذج المتحان القبول وفق معايري فنية لقياس املقدرة اللغوية للطالب 

املتقدمني؛ كي يمكن حتديد مستوياهتم.
4- زيادة عدد املعلمني حتى وصل إىل واحد وعرشين معلِّاًم ومعلِّمة أغلبهم من 
املتخصصني ذوي اخلربة يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها مما كان له األثر 

الطيب عىل الدارسني.

أهم مشكالت املرحلة الثانية:
1- افتقار املعهد إىل كتاب متدرج متكامل خيدم مجيع املستويات اللغوية.

2- افتقار املذكرات إىل وسائل اإليضاح.
3- قلة التدريبات والتطبيقات اللغوية يف عدد كبري من املذكرات.

عىل  الحتوائها  األوىل؛  الدراسية  املستويات  عىل  املذكرات  بعض  صعوبة   -4
مفردات لغوية متقدمة.
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فهم  لتعودهم عىل  الشفهية؛  السمعية  الطريقة  الطالب مع  تكيف بعض  4- عدم 
املقروء.

ستة  يف  سنوات  ثالث  مدار  عىل  العربية  اللغة  لتعليم  الدراسية  املدة  طول   -5
مستويات.

املرحلة الثالثة- النمو:
املرحلة  بداية هذه  إىل عام 1426هـ، ويف  املمتدة من عام 1405هـ  املرحلة  وهي 

ُعّدل التنظيم العلمي يف املعهد بتحويل املعهد إىل أقسام وشعب علمية هي:
أ - قسم الرشيعة.

ب- قسم اإلعداد اللغوي )الربنامج املكثف وغري املكثف(.
ج - شعبة التعليم التكمييل.

د - شعبة تأهيل املعلمني.
وإلغاء  املعهد وخططها،  الدراسة يف  لربامج  مناسبة  تغيريات  إجراء  واقتىض ذلك 
سنتني  يف  أربعة  مستويات  عىل  وقرصها  اللغوي،  اإلعداد  يف  الستة  املستويات  نظام 

دراسيتني.
ساعات  مخس  الدراسية  الساعات  عدد  زيدت  املستويات  يف  النقص  ولتعويض 
أسبوعية؛ لتصل إىل مخس وعرشين، وُعّدلت اخلطة الدراسية للربنامج املكثف يف قسم 
العربية  كتاب  عنها  ِعوًضا  واعُتمَد  املذكرات،  من  كثري  ُألغيْت  كام  اللغوي،  اإلعداد 
كامدة  الطالب  لدى  الضعف  جوانب  ملعاجلة  املساعدة  املذكرات  وبعض  للناشئني، 

التدريبات الصوتية.
واستمر العمل هبذه اخلطة حتى عام 1415هـ عندما أصدرت جامعة اإلمام حممد 
بن سعود اإلسالمية سلسلة تعليم اللغة العربية عن طريق معهد تعليم اللغة العربية يف 
الرياض؛ فتقرر العمل بكتب السلسلة عىل مراحل؛ لتحل حمل كتاب العربية للناشئني. 
وقد أجريت بعض الدراسات املقارنة بني كتب السلسلة وكتاب العربية للناشئني، ثم 
املذكرات  السلسلة يف عام 1419هـ، كام عدلت بعض  اعتامد كتب  الرأي عىل  استقر 
املقررة عىل الطالب، وُغريِّ مقّرر الثقافة اإلسالمية للمستويني السادس والثامن رشيعة 
املستويني  يف  اإلسالمية  الثقافة  مقرر  بتدريس  واكتفي  اإلصالحية،  الدعوة  مقرر  إىل 

األول والثالث.
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ويف العام الدرايس 1424/1423هـ ُضّمت شعبة دبلوم تأهيل املعلمني إدارًيا إىل 
إىل قسم  التكمييل  التعليم  وُضّمْت شعبة  اجلامعي«،  »القسم  اسم  الرشيعة حتت  قسم 

اإلعداد اللغوي حتت اسم »قسم اإلعداد اللغوي«.
املرحلة الرابعة_التطور:

وهي املرحلة املمتدة من عام 1426هـ إىل وقتنا احلارض، ويف هذه املرحلة املهمة بدأ املعهد 
يف اإلفادة من التقنية احلديثة يف تطوير األساليب الرتبوية والتعليمية لزيادة كفاءته، كام شهد 
املعهد توسًعا ملحوًظا يف أقسامه وبراجمه؛ إذ افتتح قسم لدراسة الطالبات يف التعليم التكمييل 
وقسم الرشيعة بجانب قسم اإلعداد اللغوي، كام افُتتح فصل للمعلامت اإلندونيسيات يف 
العام اجلامعي 1432/1431هـ.  الفصل األول من  بداية  املعلمني يف  تأهيل  شعبة دبلوم 
وصدرت املوافقة يف العام نفسه عىل افتتاح قسم للعلوم اإلدارية واملالية اإلسالمية يف مرحلة 
الدبلوم املتوسط، وبدأت الدراسة فيه يف الفصل الدرايس الثاين 1433هـ/ 1434هـ. كام 
صدرت املوافقة يف أوائل العام 1432هـ عىل افتتاح قسم جامعي للغة العربية، يمنح درجة 
البكالوريوس يف ختصص اللغة العربية. وبدأت الدراسة يف الفصل الثاين من العام اجلامعّي 

1432/1431هـ يف برنامج التعليم املوازي، وبرنامج التعليم عن بعد.
ويف هذه املرحلة افُتتح معهد خادم احلرمني الرشيفني يف بندا أتشيه، وعهدت مهمة 
كام  جاكرتا،  يف  والعربية  اإلسالمية  العلوم  معهد  إىل  واألكاديمي  العلمي  اإلرشاف 
إندونيسيا،  أنحاء  يف  للمعهد  جديدة  فروع  ثالثة  افتتاح  عىل  السامية  املوافقة  صدرت 

ووقعت اتفاقية رسمية بذلك بني احلكومتني السعودية واإلندونيسية.
ومن جهة أخرى توسع املعهد يف قبول الطالب والطالبات يف هذه املرحلة حتى بلغ 
عددهم يف العام الدرايس 1434/1433هـ 2912 طالًبا وطالبة يمثلون مجيع اجلزر 

اإلندونيسية، إضافًة إىل دول أخرى.
يف  العلمية  واملؤسسات  اللغة  تعليم  ومراكز  باجلامعات  املعهد  عالقة  ولتعزيز 
إندونيسيا افُتتح مركز خدمة املجتمع والتعليم املستمر يف املعهد. وبدأ العمل يف جتهيز 
ثالثة معامل لغوية جديدة، كام أجريت حتديثات ملعامل احلاسب اآليل، وُدعمت مكتبة 
بدأت يف  كام  آسيا.  مكتبة عربية يف رشق  أكرب  الكتب حتى صارت  من  باملزيد  املعهد 
العام 1432/1431هـ مراجعة شاملة ملناهج املعهد ومقرراته، وبدأ العمل يف التطوير 

واجلودة وإجراءات االعتامد األكاديمي يف العام الدرايس 1433هـ / 1434هـ
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دور املعهد يف خدمة املجتمع اإلندونييّس والبالد املجاورة:
من  جماالت؛  عدة  خالل  من  امليدان  هذا  يف  مشكورة  جهود  اهلل  بفضل  للمعهد 

أمهها:
- تعليم اللغة العربية ونرشها:

هبام  يدين  الذي  اإلسالمي،  الترشيع  مصدرا  والسنة  القرآن  لغة  هي  العربية  اللغة 
اللغة  تعلم  عىل  الكريم  الشعب  هذا  يقبل  أن  عجب  وال  اإلندونييس.  الشعب  غالبية 
العربية. ولذا كان للمعهد اهتامم هبذا اجلانب خالل عقود عمله، بل كان تعليم اللغة 
العربية األساس األول الذي انطلق منه عمل املعهد. ومن أجل ذلك أقام املعهد عدًدا 
من الدورات اللغوية املكثفة وغري املكثفة، ترتاوح مدة كل منها ما بني أسبوعني وأربعة 
مستوى  وتنمية  اإلسالمية،  والعلوم  العربية  اللغة  معلِّمي  تأهيل  إىل  وهتدف  شهور. 
احلكومية  اجلهات  خمتلف  وبني  املعهد  بني  الروابط  وتقوية  العربية،  اللغة  درايس 
يقرب من مخسني  ما  املعهد  نفذ  العربية. وقد  اللغة  بتعليم  املعنية  واملؤسسات األهلية 

دورة حتى اآلن.
- تأهيل املعلمني:

تبًعا الهتامم املعهد باجلانب العلمي والتعليمي كان له اهتامم خاص بتأهيل املعلمني، 
ا العديد  حيث أنشئت شعبة خاصة لتأهيل املعلمني عام 1405هـ، ال تزال ختّرج سنويًّ
الرتبوية  الدورات  من  العديد  إقامة  إىل  سعى  بل  هبذا  املعهد  يكتف  ومل  املؤهلني.  من 
حوايل  اآلن  حتى  فأقيمت  كاماًل،  عاًما  الدراسة  يف  االنتظام  يستطيع  ال  ملن  التأهيلية 
واجلامعات  املعاهد  يف  املعلمني  لتأهيل  اإلندونيسية  املدن  من  العديد  يف  دورة  سبعني 

اإلندونيسية.
التعاون اخلارجي:

واجلامعات  التعليمية  واملؤسسات  والوزارات  املعهد  بني  اخلارجي  التعاون  يعّد 
واملعاهد التي تقوم بتعليم اللغة العربية من أهم األنشطة التي حيرص املعهد عىل حتقيقها. 
وقد افتتح حديًثا مركز خدمة املجتمع والتعليم املستمر الذي هيدف إىل تعزيز وتوطيد 
وتعزيز  العربية  اللغة  بتعليم  املعنية  والشعبية  الرسمية  اجلهات  كافة  مع  املعهد  عالقة 
والربامج  للدورات  والتخطيط  اجلهات،  هذه  مع  والعلمي  الثقايف  والتبادل  التعاون 
التعاونية، واإلرشاف عىل تعليم اللغة العربية عىل مركز تعليم اللغة العربية يف جامعة 
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للدراسات  الرشيفني  احلرمني  خادم  ومعهد  احلكومية  اإلسالمية  اهلل  هداية  رشيف 
وإلقاء  التدريس  يف  اخلارجي  التعاون  يتمثل  كام  اإلسالمية والعربية يف بندا أتشيه. 
املحارضات يف املعاهد واملؤسسات التعليمية اإلندونيسية والزيارات وتبادل اخلربات 
العربية والعلوم الرشعية. واملعهد يويل هذا اجلانب اهتامًما كبرًيا  اللغة  يف حقل تعليم 
به  مثااًل حيتذى  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تدريس  املعهد يف  حتى أصبحت جتربة 

لدى كثري من اجلهات املعنية بتعليم اللغة العربية.
والتعاون اخلارجي له أوجه عدة؛ منها: 

أ- التدريس: 
أوفد املعهد العديد من األساتذة إىل كثري من اجلامعات ومراكز تعليم اللغة العربية يف 
إندونيسيا للتدريس فيها يوًما يف األسبوع، ومن اجلهات املستفيدة جامعة ابن خلدون يف 
بوقور، وجامعة جاكرتا الوطنية )جامعة إيكيب جاكرتا سابًقا(، ومركز تعليم اللغات 
رشيف  وجامعة  ديبوك،  يف  اإلندونيسية  واجلامعة  اإلندونيسية،  الدفاع  لوزارة  التابع 
هداية اهلل )قسم األداب( وكلية أصول الدين وقسم الدراسات العليا( وجامعة جواندا 
يف بوقور، ومعهد دار الرمحن، ووكالة األنباء اإلندونيسية )أنتارا( يف جاكرتا، ووزارة 

اخلارجية، والرشطة اإلندونيسية ) مركز تعليم اللغات (، ووزارة السياحة.
ب- تبادل الزيارات بني املعهد وكثري من املؤسسات التعليمية اإلندونيسية؛ لتوطيد 
العالقة مع هذه املؤسسات، وبحث سبل التعاون معها يف جمال ترقية تعليم اللغة العربية 

يف هذه املؤسسات، واالستفادة من خربات املعهد.
ج- إلقاء املحارضات العلمية العامة:

يف  العامة  الثقافية  املحارضات  من  العديد  إلقاء  يف  اهلل  بحمد  املعهد  أساتذة  يسهم 
شتى املوضوعات، ويتعاون مع اجلهات العلمية والثقافية الرسمية يف هذا املجال.

د- نرش الكتب والدروس النافعة:
كان للمعهد -بتيسري اهلل- جهود يف نرش العلم واللغة العربية من خالل توزيع الكتب 
املتخصصة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، باإلضافة إىل أرشطة سجلت عليها 
دروس يف تعليم اللغة العربية، كام حرص عىل توزيع تراجم معاين القرآن الكريم باللغة 
اإلندونيسية التي يصدرها جممع امللك فهد لطباعة املصحف، وتوزيع بعض مطبوعات 

اجلامعة العلمية النافعة.
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هـ - إقامة الدورات الرتبوية والعلمية داخل وخارج إندونيسيا:
من  القريبة  الدول  يف  حضور  له  يكون  أن  عىل  العلمية  جلهوده  إكاماًل  املعهد  حرص 
إندونيسيا؛ وإضافة إىل قبوله طالًبا من تلك الدول فقد تّوج جهوده بإقامة دورات علمية 
يف تلك الدول، أو املشاركة يف الدورات التدريبية التي تقيمها جهات علمية يف تلك الدول.

األنشطة والربامج الطالبية:
التعليمية  للعملية  العميل  امليدان  فهو  كبرًيا؛  اهتامًما  الطاليب  النشاط  املعهد  يويل 
والرتبوية، وقد سعى املعهد إىل إقامة العديد من األنشطة الطالبية التي حتقق التكامل 
بني اجلانب العلمي واجلانب الرتبوي واجلانب النفيس يف تكوين شخصية الطالب، كام 
حرص أن تكون هذه األنشطة متنوعة املشارب، متعددة األشكال؛ لتلبي االحتياجات 
علمية،  دورات  بني  األنشطة  هذه  فتنوعت  واهلوايات؛  الرغبات  كل  وتشبع  كافة، 
رياضات  تشمل  رياضية؛  ومسابقات  ومباريات  فنية،  ودورات  مهارية،  ودورات 

خمتلفة، ومسابقات ثقافية وبحثية، وزيارات اجتامعية، وحمارضات ودروس علمية.
وقد حددت اإلدارة أهداف وحدة النشاط الطاليب يف املعهد بام ييل:

جمتمعهم  وعىل  عليهم  تعود  ومفيدة  هادفة  بربامج  الطالب  أوقات  استثامر   -1
وأمتهم ووطنهم باخلري والفائدة.

2- اكتشاف املواهب والقدرات اإلبداعية، والعمل عىل صقلها وتنميتها.
3- تدريب الطالب عىل االنقياد والطاعة يف املعروف، وحتمل املسئولية، واملشاركة 

يف النهوض بأعباء احلياة.
واملحبة  والتعاون  التآلف  روح  وتقوية  الطالب،  بني  األخوية  الروابط  توثيق   -4
بينهم، وتعميق رغبتهم يف خدمة بالدهم، والتفاعل مع قضايا وطنهم وجمتمعهم وأمتهم 

اإلسالمية.
5- عالج مشكالت الطالب النفسية واالجتامعية والبدنية وتنمية الثقافة العامة.

ما  وإتقان  العاملني،  واحرتام  العمل  نحو  اجتاهاهتم  وتنمية  الطالب  تدريب   -6
يتولونه من أعامل ومسئوليات.

7- تنمية الروح الرياضية واللياقة البدنية لدى الطالب، وممارسة الرتويح اهلادف 
املباح.
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العالقة بني املعهد واملؤسسات احلكومية والشعبية يف املجتمع اإلندونييس:
يرتبط املعهد بعالقات متميزة عىل املستوى الرسمي والشعبي، وحيظى بقبول لدى 
اجلميع، وهو ما يضاعف املسئولية ويتطلب استثامَر هذا االجتاه اإلجيايب يف التوسع وبناء 
إسرتاجتية لعمل املعهد يف السنوات القادمة إن شاء اهلل. كام أّن ذلك يتطلب املزيد من 
اجلهود ملواجهة احلمالت التنصريية، أو التيارات التغريبية، أو الدعوات والتوجهات 
املخالفة؛ التي تتسمى باسم اإلسالم وتسعى إىل التلبيس والتدليس وإثارة الشبهات، 

والتغلغل يف املجتمع اإلندونييس الذي ظّل عىل مدى قرون بعيًدا عنها.

اإلسالمية  للدراسات  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  الرشيفني  احلرمني  خادم  معهد   -2
والعربية يف بندا أتشيه

معهد خادم احلرمني الرشيفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للدراسات اإلسالمية 
تعليم  )مركز  مسامه  وظل  1428/1/15هـ.  يف  افتتاحه  تم  أتشيه،  بندا  يف  والعربية 
الرشيفني  احلرمني  خادم  معهد  إىل  ليتغري  1429/9/4هـ  عام  حتى  العربية(  اللغة 
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للدراسات اإلسالمية والعربية، وذلك باألمر السامي رقم 
)6779/م/ب(. وقد قامت ببنائه وتأثيثه وجتهيزه بكل اخلدمات التي تسهل لطالب 
اململكة  الداخلية يف  التابعة لوزارة  بأتشيه  السعودية  العربية احلملُة اخلريية  اللغة  تعلم 
تعليمي  وبإرشاف  الرمحن،  بيت  رايا  مسجد  ا  إداريًّ عليه  ويرشف  السعودية،  العربية 
من معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف إندونيسيا التابع جلامعة اإلمام حممد بن سعود 

اإلسالمية يف الرياض. 

أهداف املعهد 
وبناء عىل ما قررته جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، تتمثل أهداف املعهد 

فيام ييل:
 نرش العلوم العربية واإلسالمية وتعليمها

الناطقني هبا وتزويدهم  لغري  العربية  اللغة  املتخصصني يف  املعلمني  تعزيز كفاءة   

بالعلوم الرشعية.
 تطوير املناهج الدراسية يف اجلامعات اإلسالمية.
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التعليمية  والوسائل  العربية  والكتب  املدرسية  الكتب  من  املساعدات  تقديم   

للجامعات واملدارس.
 إعداد املقاالت العلمية املتصلة باللغة العملية يف جمال تعليم اللغة العربية.

 تنظيم دورات علمية لتأهيل معلمي اللغة العربية.

وُيعدُّ املعهد من أهم املعاهد التي ُتعلِّم اللغة العربية والعلوم الرشعية يف الشامل الغريب 
إلندونيسيا. وكانت البداية منذ ست سنوات بدورات لغوية، ثم بالدراسة النظامية عىل 
إندونيسيا واململكة  اللغوي بعد موافقة اجلهات املسئولة يف مجهورية  مستوى اإلعداد 
العربية السعودية، ُيمنح الدارس بعد خترجه شهادة الدبلوم العام يف اللغة العربية. ومدة 
الدراسة فيه عامان يف أربعة مستويات دراسية. ووصل عدد الطلبة حالًيا 193 طالًبا 
قبول  الرانريي عىل  املوافقة من جامعة  واملسائية. كام متت  الصباحية  الفرتة  وطالبة يف 
طالب وطالبات املعهد يف املستوى اخلامس يف كلية الرتبية، أو كلية اآلداب، أو يف أي 

كلية مناسبة، ومنذ سنوات خترج خالهلا مئات الطالب والطالبات.
اللغة  تعليمية تساعده عىل فهم  الطالب من وسائل  واملعهد حيوي مجيع ما حيتاجه 
العربية؛ من معمل للغة العربية، وأجهزة حاسب آيل، ومكتبة عربية حتوي مراجع لغوية 

ورشعية. 
بالتدريس،  أتشيه  املعاهد واجلامعات يف  بالتعاون اخلارجي مع بعض  املعهد  يقوم 
–فعال- مع جامعة الرانريي من  أو بعض الدورات اللغوية والرشعية، وقد بدأ ذلك 
العام الدرايس 1434- 1435هـ حيث يقوم أساتذة املعهد بالذهاب إىل تلك اجلامعة؛ 

لتدريس مواد اللغة العربية والعلوم الرشعية.
ومن الدعم الذي تقدمه جامعة اإلمام للمعهد أرض تبلغ مساحتها أكثر من عرشة 
اجلامعة  قامت  كام  أتشيه،  بندا  مطار  طريق  عىل  إسرتاتيجي  موقع  يف  مربع  مرت  آالف 

بإيفاد معلِمني وموظِفني سعوديني إىل املعهد.
أيام قالئل جرى وضع حجر أساس ملرشوع مبنى املعهد عىل أرض واسعة  وقبل 
املكان  هتيئة  اهلل عوًنا عىل  توفيق  بعد  متميزة ستكون  وبمواصفات  املحافظة  يف وسط 
بدراسة  آتشيه  شعب  من  الشباب  وشغف  يتوافق  بام  املناسبة  التعليمية  والوسائل 
احلرمني  خادم  حكومة  لدعم  امتداد  إال  املرشوع  هذا  وما  العربية.  واللغة  الرشيعة 
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الرشيعة  ونرش  العامل،  أنحاء  خمتلف  يف  املسلمني  خدمة  شأنه  من  ما  لكل  الرشيفني 
جلهود  واستمراًرا  كافة،  اإلسالمي  العامل  بلدان  يف  العربية  واللغة  السمحة  اإلسالمية 
اململكة العربية السعودية يف دعم أعامل اخلري يف العامل، ومن ذلك دعمها ملترضري )بندا 
أتشيه( بعد مأساة التسونامي التي ذهب ضحيتها مئات اآلالف من السكان، وهدمت 
البيوت واملؤسسات يف املحافظة، فقد هبَّت اململكة كعادهتا لنجدة املسلمني بكافة أنواع 
التعاون واملساعدة، ومن ذلك سعيها احلثيث لنرش التعليم، وبخاصة يف جمال الرشيعة 

واللغة العربية.

3- معهد الراية العايل بسوكابومي
يف  أقيم  خاص  احتفال  يف  افتتاحه  وتّم  اإلندونيسية،  الراية  مؤسسَة  املعهد  يتبع 
)سوكابومي(  منطقة  يف  بداك(  )يش  حمافظة  أمري  رعاية  حتت  1423/11/4هـ 
اإلندونيسية، وأعيان املنطقة، وذلك بعد استكامل مجيع اإلجراءات النظامية. وهو يقع 
 ,Jl. Perintis Kemerdekaan, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembarيف

بسوكابومي، جاوا الغربية.
وقد جاءت فكرة تأسيس املعهد نظًرا الحتياج املجتمع اإلندونييس املسلم للدعاة 
حني  كل  ويسعى  األمة،  هذه  سلف  منهج  عىل  الدعوّية  الساحة  يف  األَْكفاء  والعلامء 
العربية  اللغة  بتأسيس جمال متخصص يف  للعناية  نطاقه؛  العمل وتوسيع  لرتقية جودة 
والعلوم الرشعية؛ نظًرا إىل احلاجة امللّحة وبخاصة الدعاة واملربون يف هذا العرص، ومن 
الذين  الكفاءة  ذوي  والدعاة  العلامء  إلعداد  مؤسسة  )لتكون  نظره  وجهة  تكون  هنا 

ا يف تنوير األمة وهنضتها(. سيكونون عنرًصا هامًّ
قد بدأت برناجمها التعليمي يف سنة 1426هـ، وكان عددهم مائة ومخسة عرش طالًبا. 
وتم  الطالبات،  لقسم  مماثل  ملرشوع  األساس  احلجر  ُوضع  1430هـ  سنة  شوال  ويف 
وقد  طالبة،  وأربعني  اثنتني  عددهن  وكان  1431هـ،  سنة  يف  األوىل  الدفعة  استقبال 

خترجت أول دفعة للطالبات يف شهر يوليو من عام 2012م.
الرشعية  للدراسات  كليات  افتتاح  إىل  املعهد  ترقية  حول  أخرى  فكرة  نبعت  ثم 
راقية،  عاملية  إجازة  عىل  حاصل  طالب  ختريج  إىل  املؤسسة  تسعى  حيث  واللغوية، 
تعينه يف تقديم دور فاعل يف املجتمع اإلندونييس يف قطاعات حكومية؛ كوزارة الرتبية 
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والتعليم، ووزارة الشئون الدينية، ووزارة العدل، وغري احلكومية، كأن يفتح الطالب 
ا يف املساجد  ا للغة العربية والعلوم اإلسالمية، ويقدم دوًرا دعويًّ املتخرج معهًدا خاصًّ

واملراكز اإلسالمية األخرى.
الرشيعة  كلية  2012م  العام  من  أغسطس  شهر  يف  افتتح  األسباب  تلك  وألجل 
البارزين، مع  املتفوقني  الكلية خرجيي املعهد  والدراسات اإلسالمية، حيث تستقطب 
استقطاب دفعة أخرى من خارج املعهد إذا توافر يف الطالب رشوط القبول والتسجيل 

للكلية مستقباًل.

رسالة املعهد العايل والكلية )القسم اجلامعي(
 نرش تعاليم اإلسالم عىل هدي القرآن والسنة مطابًقا مفاهيم السلف الصالح )أهل 
السنة واجلامعة( عن طريق حركة الدعوة التي يقودها رجال ذوو علوم رشعية وأمانة 

عالية.
 القيام بربنامج التعليم العايل يف ميدان الدراسات اإلسالمية حيث تكون الكفاءة 
الشخصية؛  واملهارات  العلمية  الكفاءة  عىل  احلصول  يف  أساًسا  الطالب  لدى  اللغوية 

كالعامل، والداعي، ومعلم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية.
املناسبة يف إطار تنمية املؤسسة يف مجيع جوانبها؛  التعاون والعالقات  بناء شبكة   

نحو حتقيق األمة التاقية املستقلة املتحرضة.

أهداف املعهد العايل والكلية )القسم اجلامعي(
 إخراج العلامء والدعاة ذوي علوم رشعية كافية وشخصية قوية واستعداد كامل 

للقيام بالدعوة وإصالح املجتمع.
 القيام بالدراسات والبحوث العلمية يف شتى أنواع العلوم اإلسالمية. 

 بناء التعاون يف جمال العلوم والدعوة واملجاالت األخرى يف إطار خدمة اإلسالم 
واملجتمع.

الربنامج التعليمي والنظام الرتبوي:
 يفتح معهد الراية العايل برناجمني دراسيني:
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1- معهد اإلعداد، وهو برنامج تعليم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية الذي يقضيه 
الطالب من خالل سنتني )أربعة مستوايات(.

3- كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية، يقيض الطالب يف هذه الكلية أربع سنوات 
)ثامنية مستوايات(.

 يستعمل هذا الربنامج التعليمي نظام املستويات. يقيض الطالب كل مستوى من 
خالل فصل درايس واحد )21 أسبوًعا(. ويتضمن كل مستوى مواّد جيب عىل الطالب 

دراستها وتكميلها.
  عدم نجاح الطالب يف تكميل مجيع املواد يف مستوى معني يؤدي إىل عدم استحقاقه 

االستمرار يف الدراسة يف املستوى الذي يليه.
 يدرس الطالب يف هذا الربنامج التعليمي جمموعة من املواد اإلسالمية والعربية؛ 
والفقه،  )التوحيد(،  والعقيدة،  واحلديث،  والتفسري،  والتجويد(،  )احلفظ  كالقرآن 
والتاريخ اإلسالمي، ومصطلح احلديث، وأصول الفقه، والنحو والرصف، والبالغة، 
الكمبيوتر وغريها  بمبادئ  الطالب  يزّود  والتعبري، واإلنشاء، وغريها. وبجانب ذلك 

من املواد املؤيدة.
 تكون العربية لغة تواصل يف عملية التعليم والرتبية.

مميزات املعهد العايل والكلية )القسم اجلامعي(
 كاملؤسسة التعليمية املبنية عىل نظام »Pesantren« )حيث يسكن الطلبة واألساتذة 

داخل حرم اجلامعة( يطبق املعهد توحيد النظام الرتبوي والربنامج التعليمي عىل شكل 
الدراسات اإلسالمية لدى السلف.

 يقع حرم املعهد يف املنطقة اجلبلية حيث يوجد فيها اهلواء النقي واملناظر اجلميلة 
بعيدا من التلّوث.

والكتب  واملرئية  الصوتية  بالوسائط  املزودة  الكاملة  التعليم  أدوات  املعهد  هييئ   

املرجعية الكافية.
 مرافق املعهد الكاملة؛ كاجلامع الكبري الشامخ، وسكن الطلبة، واملطعم، ومالعب 

الرياضة، وقاعة االجتامعات، واملستوصف وغريها.
والعلوم  العربية  فمدرسو  املجال.  هذا  يف  والكفاءة  اخلربات  ذوو  املدرسون   
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العلوم  ومعهد  األوسط  الرشق  يف  البارزة  اجلامعات  خرجيو  هم  خاصة  اإلسالمية 
)LIPIA( بجاكرتا.

 التعليم والكتب والسكن والغذاء كلها جمانا.
 األنشطة املسائية املتنوعة والشاملة عىل تنمية مجيع مواهب الطلبة.

 الطلبة هم وفود من شتى املناطق يف إندونيسيا.
 تكون العربية لغة ختاطب يف حياة الطلبة اليومية داخل حرم املعهد بجانب كوهنا 

لغة إجبارية يف عملية التعليم.
ا للرتكيز يف التعلم، واحلفظ، والتبحر يف العلوم.  موقع املعهد مناسب جدًّ

أوال- معهد الراية العايل:
- الربنامج التعليمي للمعهد:

 بدأ املعهد بافتتاح الربنامج األول لتعليم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية للطالب، 
الوسيط  دبلوم  الطالب شهادة  يمنح  واملعهد  الطالبات.  لقسم  الربنامج  نفس  بِع  اتُّ ثم 
العربية والعلوم اإلسالمية بعد إكامل عامني دراسيَّنِي، ويتّم اختيار نخبة من  اللغة  يف 
الطالب ملواصلة برنامج تكمييل مكثف لعام واحد، فيكون بذلك مدة الربنامج ثالث 
وأما  فقط.  الطالب  قسم  يشمل  األخري  وهذا  مستويات(.  )ست  دراسية  سنوات 
الطالبات فيقترص برناجمهن عىل عامني دراسيني. ويف العام املنرصم بعد افتتاح الكلية، 
تم إلغاء املستويني األخريين، وصار الطالب الذين ينضمون إىل الربنامج التكمييل هم 

طالب الكلية.
 يقيض الطالب كّل مستوى من خالل فصل درايس واحد )21 أسبوًعا(.

 عدم نجاح الطالب يف تكميل مجيع املواد يف مستوى معني يؤدي إىل عدم استحقاقه 

االستمرار يف الدراسة يف املستوى الذي يليه. 
والعلوم  اللغوية  املواد  من  جمموعة  التعليمي  الربنامج  هذا  يف  الطالب  يدرس   

الرشعية؛ كاملهارات اللغوية األربع، والنحو، والرصف، والبالغة، والتعبري، واإلنشاء، 
ومصطلح  واحلديث،  والتفسري،  القرآن،  وعلوم  وجتويًدا(،  )حفًظا  والقرآن  وغريها، 
الترشيع  وتاريح  الفقهية،  والقواعد  وأصوله،  والفقه  )التوحيد(،  والعقيدة  احلديث، 

والتاريخ اإلسالمي، وغريها.
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 اعتامد اللغة العربية لغة التواصل يف عملية التعليم والرتبية وغريها من النشاطات 
املالئمة  الثقافية  والربامج  والدورات،  واجلمعيات،  التأصيلية،  كالدروس  الالصفية؛ 

للطالب.

طاقة املعهد االستيعابية:
خاص  قسم  فُفتح  فقط،  الطالب  يستقبل  املاضية  التسع  السنوات  يف  املعهد  كان 
فيه عام 2013م نحو  الدارسني والدارسات  بلغ عدد  للطالبات كام ذكر سابًقا، وقد 
410 طالب وطالبات، وخترج فيه يف العام املايض 2012م مئة ومخسون طالًبا، مخسة 
عرشة  وثامين  الرابع،  املستوى  من  دارس  ومئة  السادس،  املستوى  من  منهم  وأربعون 

طالبة.
تم قبول أكثر من نصف اخلرجيني يف اجلامعات من خارج إندونيسيا واجلامعات 
وا من  املحلية؛ ليحصلوا عىل مؤهالت تتيح هلم اإلسهام يف أداء الرسالة التي ُأِعدُّ
أجلها بكفاءة عالية. فقد تم قبول مخسة عرش طالًبا وطالبًة يف جامعة إفريقيا العاملية 
بالسودان، كام تم قبول أربعة عرش طالًبا يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة عام 
2013/2012م.  الدرايس  العام  يف  الدراسة  يف  وبدءوا  سافروا  وقد  2013م، 
أربعني  اإلسالمية  اجلامعة  يف  يدرسون  الذين  الراية  طالب  عدد  يصل  وهبذا 
طالًبا، مع وجود اخلرجيني القدامى الذين خترجوا يف اجلامعة اإلسالمية، بل اجتاز 
يف  املاجستري  مرحلة  وبدءوا  العليا،  الدراسات  ملرحلة  املنظم  االختبار  بعضهم 

العام املايض.
أما اجلامعات املحلية، فثقتها يف خرجيي معهد الراية كبرية، حيث يتم قبول عدد كبري 
العلوم  بمعهد  املعروف  فرع جاكرتا  بالرياض  بن سعود  اإلمام حممد  منهم يف جامعة 
اإلسالمية والعربية )LIPIA( يف كّل سنة وبخاصة يف العام الدرايس احلايل؛ إذ بلغ عدد 

املقبولني ثالثني طالًبا، ومن بينهم اخلرجيات يف املعهد.
وأما جامعة ابن خلدون بـ )بوغور( فقد قبلت هي األخرى عدًدا كبرًيا من الطالب، 
اجلامعة  داخل  املختلفة  واألنشطة  الربامج  يف  وبخاصة  كثرًيا،  اجلامعة  واستفادت 
مون دروًسا ودورات يف اللغة العربية، ويلقون حمارضات وبرامج  وخارجها، حيث يقدِّ

دعوية يف قاعات اجلامعة املختلفة.
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ثانيا - كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية:
بسوكابومي  اإلسالمية  والدراسات  الرشيعة  كلية  وتأسيس  إنشاء  فكرة  جاءت 
الباهر  التقدم  رأوا  الذين  املحسنني  اإلخوة  رغبة  عىل  بناء  1432هـ/2012م؛  عام 
الذي  اإلندونييس  الطالب  شخصّية  تكوين  حيث  من  العايل  الراية  معهد  قه  حقَّ الذي 
جعل  مما  راق؛  ورشعي  لغوي  مستوى  عىل  املعهد  من  اإلعدادي  تعليمه  يتلقى  كان 
هم  رجااًل  اهلل  فهيَّأ  فيها،  للدراسة  استقطاهبم  يف  تتنافس  والعاملّية  املحلّية  اجلامعات 
للخري متسابقون، فتكفلوا بوضع لبنة األساس هلا ومتويلها من أجل إبقاء الطالب عىل 
بيئتهم؛ لينهلوا من العلوم الرشعية والعربية. فبدأت الدراسة يف الكلية اعتباًرا من العام 
اجلامعي 1434/1433هـ املوافق 2013/2012م، وقد أنشئت الكلّية لتكون مركز 
علم ومعرفة عىل املستوى اجلامعي، ومصدر إشعاع إسالمي متخصص متتد آثاره عرب 
إندونيسيا إىل األقطار والشعوب اإلسالمية التي تتطلع إىل مزيد من الدراسات الرشعية 

واإلسالمية.
النظر والدراسة يف  بعد  الرشيعة والدراسات اإلسالمية  تّم وضع منهج كلية  وقد 

مناهج كليات الرشيعة بجامعات عاملية خمتلفة؛ لتتناسب مع معايري اجلودة والتطوير.
تداولت  املنهج،  لوضع  خاصة  جلنة  تكوين  تّم  املناهج  هذه  عىل  االطالع  وبعد 
اللجنة، وتم التوصل إىل منهج علمي يواكب الدرجة العلمية املمنوحة، أخضع عمل 
هذه اللجنة إىل ورشة تقويم املنهج تطويره، شارك فيها اخلرباء الذين تداولوا هذا املنهج 
لوا إىل توصيات متت مراعاهتا يف املنهج املتبع يف  بالتحليل واملناقشة والدراسة، وتوصَّ

الكلية.

قيم الكلية:
متتاز هذه الكلية باالهتامم باملسئولية، والتعاون، واالحرتام، واالستقامة، واالنتامء، 

والعدالة، والعمل اجلامعي، والقيادة الفعالة، واملساءلة، واملشاركة.

أهداف الكلية:
1-  حتقيق اإلملام الوايف عند الطالب باألحكام الفقهّية يف كافة املجاالت، وتأصيلها 

وتصحيحها عىل وجه حيقق مقاصد الرشيعة ومصالح العباد.
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الوقائع  معاجلة  يف  منها  واالستفادة  الرتاث،  كتب  إىل  عمليًّا  الطالب  توجيه   -2
ومواجهة التحديات املعارصة.

3- تنمية الفكر الفقهي يف الطالب وتزويدهم بام يمكنهم من طرح احللول الرشعية 
للوقائع احلديثة إىل جانب األصول والفروع الفقهية املقررة.

4- التواصل مع املجتمع والنظر يف قضاياه من خالل هتيئة خرجيي الكلية للعمل يف 
العديد من املجاالت، وإعداد العاملني يف مرافق الدولة املختلفة ومؤسساهتا بام يغطي 

حاجتها الرشعية والثقافية والشئون القانونية.
ومكاتب  القضاء  وجمالس  العدل  بوزارة  العمل  عىل  القادرين  العلامء  ختريج   -5

املحاماة.
اظ. 6- ختريج العلامء القادرين عىل العلمل بوزارة األوقاف؛ أئمة، وخطباء، وُوعَّ
7- ختريج العلامء القادرين عىل العمل يف بيوت الزكاة واملؤسسات املالية اإلسالمية.
8- ختريج الطالب القادرين عىل مواصلة البحث العلمي يف كلية الدراسات العليا 

يف مرحلة املاجستري.
9- إعداد البحوث والدراسات العلمية؛ إثراًء للعملية التعليمية، واستجابة حلاجة 
والندوات  العلمية  املؤمترات  يف  واملشاركة  الفقهي،  االجتهاد  حركة  وإذكاء  املجتمع، 
الثقافية داخل البالد وخارجها، والعمل عىل تطوير املناهج الدراسية بام يتفق وحاجة 

الطالب وخدمة املجتمع وفق املعايري العلمية والرتبوية.
التي هتّم املجتمع اإلندونييس بصفة خاصة، والعامل  القضايا  10- املشاركة يف 
واملسموعة  املرئّية  اإلعالم  وسائل  طريق  عن  وذلك  عامة،  بصفة  اإلسالمي 

واملكتوبة.
11- ختريج املتخصصني يف علوم الرشيعة والدراسات اإلسالمية عىل وجه يتعامل 

فيه اخلريج مع العرص بأسلوب علمي مقنع، وعقلية متفاعلة مدركة وموجهة.
النشء  وتعليم  تعاىل،  اهلل  بأحكام  املعرفة  وتعميم  اإلسالمية  املفاهيم  غرس   -12

األحكام اإلسالمية.
13- جعل إندونيسيا -وهي أكرب دولة إسالمية- مصدر إشعاع إسالمي متخصص 
يمتد أثره للخري عرب إندونيسيا إىل األقطار والشعوب اإلسالمية التي تتطلع إىل مزيد 

من هذه الدراسات.
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ما تتميز به الكلية:
1- تنوع املواد املتخصصة يف الفقه وأصوله، واحلديث، والتفسري، والقانون، التي 

تساند الطلبة يف الكلية.
2- إتاحة الفرصة للطالب يف إجراء بحوث عىل تقنيات تكنولوجية عالية )خمتربات 

حاسب آيل، فصول ذكية، مكتبة راقية ونفيسة(.
3- وجود مكتبة متخصصة حتوي مراجع ومصادر حيتاج إليها األستاذ، والطالب، 

والباحثون.
4- حاجة املجتمع املاسة إىل خرجيي كلية الرشيعة فيام يمّس حياهتم اليومّية من حيث 
اإلمامة واخلطابة ونحوها من األنشطة الدعوية التي مارسها الطالب أثناء وجوده يف الكلية.
5- رسعة اختزال الوقت يف ترقية أعضاء هيئة التدريس يف الكلية بنظام املتابعة املستمرة.
6- وجود احلرية األكاديمية وتنوع البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس يف جمال 

املؤمترات والندوات 

جماالت عمل خريج الكلية:
1- وزارة الرتبية.
2- وزارة العدل.

3- وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية.
4- وزارة الشئون االجتامعية.

5- وزارة الداخلية.
6- جامعة الكويت.

7- بيت الزكاة.
8- اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

9- البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية.
10- املحاماة.

نظام الدراسة يف الكلية:
الطالب  ثامنية مستويات، ومتنح  املوزعة يف  املقررات  نظام  الدراسة  الكلية يف  تتبع 
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عن  أما  االمتحان.  واجتيازه  املقررات  إكامله  بعد  )بكالوريوس(  اجلامعية  اإلجازة 
التخصص، فالكلية متنح حاليا الشهادة يف التخصص العام )الرشيعة(.

طالب الكلية:
أنحاء  خمتلف  من  طالبا  وأربعني  ثالثة  الكلية  يف  الدراسني  الطالب  عدد  يبلغ 
إندونيسيا؛ مثل: كاليامنتان، وسومطرا، وسالوييس،  إندونيسيا، ويمثلون كربى جزر 
وأتشيه، وجاوا، وجاكرتا، وغريها. ومن أجل تلقيهم العلم واملعرفة من معهد الراية 
الذي تم استقطاهبم منه، فإهنم جييدون العربية الفصحى عىل مستوى يعينهم عىل تلقي 
وإعداد  علمية،  بحوث  إجراء  يستطيعون  كام  اللغة،  هبذه  األساتذة  من  املحارضات 

تقارير وتقديم مقاالت، ومناقشة املوضوعات املطروحة، وإدارة احلوار فيها. 
إضافة إىل وجود روح التنافس يف الربنامج التعليمي والنشاطات املصاحبة له، سواء 
أجل  من  واالخرتاع  لإلبداع  املتاحة هلم  األخرى  املجاالت  أو يف  الدراسية  القاعة  يف 
ترقية التعليم الذايت لدى الطالب وتنميتهم، والقيام بتطوير مهارة االتصال بينهم، مع 
مراعاة روح التسامح واألخالق واالحرتام املتبادل فيام بينهم ومع أساتذهتم. وقد أدى 
ذلك إىل تكوين شخصّية الطالب العلمية واالجتامعية والدعوية، والشعور باملسئولية 

جتاه جمتمعاهتم، وواجبهم جتاه دولتهم الفتية.

خامتة
ا بعد: أمَّ

العربية السعودية  التي تبذهلا اململكة  التي تربهن عىل اجلهود  الثالثة  فتلك املعاهد 
املعاهد  العربية ونرشها يف هذا األرخبيل. خطت هذه  اللغة  تعليم  حكومة وشعًبا يف 
فيها خطوات ثابتة جتاه تعليم اللغة العربية والعلوم الرشعية من خالل براجمها الدراسية 
الوثيق  بالتعاون  العربية  اللغة  تعليم  مناهج  تطوير  يف  الواضحة  وإسهاماهتا  املتعددة، 
مع اجلامعات، واملعاهد احلكومية واألهلية يف إندونيسيا، التي استفادت منها –أيًضا- 
بعض البالد املجاورة. كام كان هلذه املعاهد حضورها املؤثر يف تلك املؤسسات. وقد 
العلمية،  املؤمترات، والندوات  اللغوية والرتبوية واملشاركة يف  الدورات  متثل ذلك يف 
بعض  اإلنجازات  هبذه  املعاهد  لتلك  حتقق  لقد  وعموما  الدراسية.  الكتب  وإعداد 
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أهدافها الطموحة التي تسعى إليها جاهدًة لتوسعة دائرة عطائها يف املجتمع، ومواصلة 
مسريهتا التعليمية والثقافية يف إندونيسيا والبالد املجاورة.

وال بدَّ من اإلشارة إىل أن ما حتقق من إنجازات ومكاسب هو ثمرة من ثمرات   
حكومة خادم احلرمني الرشيفني -حفظه اهلل- الذي ال يّدخر وسًعا يف دعم اإلسالم 
واملسلمني أينام كانوا، كام أنه تتويج جلهود سنوات طويلة من البذل والعطاء والعمل 
الدءوب واألمل معقود –إن شاء اهلل– يف وثبات أكرب وطموحات أعىل نحو االرتقاء 

بتعليم اللغة العربية والعلوم الرشعية يف ربوع إندونيسيا وفق معطيات العرص.
ويف اخلتام نسأل اهلل عّز وجل أن تكون هذه املعاهد قد قامت بام تتطلبه رسالتها   

السامية وتطلعات والة أمور بالدها خلدمة املسلمني، وتقديم ما ينفعهم ويعينهم.
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

مجع وترتيب وتنسيق الدكتور/ بوديان شاه
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رغم أن سياسة حكومة إندونيسيا يف تعليم اللغة العربية ثابتة ومل تتغري حتى اآلن، 
العرية كاللغة االجنبية، مع أن معظم سكاهنا مسلمون وهم يمثلون  اللغة  إبقاء  وهي 
حصة  احلكومة  العامة  املدارس  يف  العربية  وتدرس  نسمة،  مليون   250 من   %95
واحدة يف األسبوع، وذلك ضمن اللغات األجنبية االختيارية )اإلنجليزية، والفرنسية، 
اإلسالمية  املعاهد  يف  العربية  اللغة  تعليم  واقع  لكن  وغريها(  واألملانية،  والعربية، 

واملدارس الدينية إىل حد ما مدهش، وذلك بالنظر إىل األمور اآلتية:
أم  كانت  حكومية  والثانوية  املتوسطة  املدارس  يف  العربية  اللغة  تدريس  أن  منها- 
أهلية ملحوظ من جدية املدرسني ومن ودعم وتأييد الوزارة للشئون الدينية باملناهج 

والكتب املقررة.
برسالتها،  التمسك  يف  والتقليدية  احلديثة  اإلسالمية  املعاهد  استقامة  منها- 
وعىل  احلديثة،  الطريقة  أو  القديمة،  الطريقة  عىل  العربية  اللغة  تعليم  يف  وخصوًصا 
الطريقة االزدواجية أو االنتقائية أو طريقة اجلمع، وكل نوع من املعاهد هيدف -حسب 

اهلدف املرسوم له- إىل استعامل الطريقة األنسب للهدف املذكور.
كانت  سواء  العربية  اللغة  تعليم  يف  ونجاحهم  اإلندونيسني  جتارب  تكامل  منها- 
عىل الطريقة القديمة أم عىل الطريقة احلديثة والطريقة االنتقائية، أو طريقة اجلمع، وقد 

د.أمحد هداية اهلل زركيش- جامعة دار السالم اإلسالمية كونتور
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أوصلتهم هذه التجارب إىل مرحلة النضج يف تعليم اللغة العربية وإىل مرحلة اإلنتاج 
للغة  املدرسني  »احتاد  مجعية  إىل  وانضاممهم  اتفاقهم  بدليل  واألديب،  العلمي  الفكري 
العربية بإندونيسيا« ومداومة مشاركتهم يف املؤمترات والندوات والبحوث العلمية كل 

سنتني مرة.
العربية والثقافة اإلسالمية  اللغة  تعليم  الرتبوية يف  املؤسسات  إنشاء  تزايد  ومنها- 

ملختلف املراحل )مذكور يف امللحق(
العربية خصوًصا طالب اجلامعات اإلسالمية، وال سيام أن  الغرية  ارتفاع  ومنها- 

رشط قبوهلم يف الدراسات العليا هو متكنهم من العربية يف املستوى املطلوب.
تعليم  نشاطات  أن خيترص يف عرض  الباحث  أوضح حاول  إىل تصور  وللوصول 
اللغة العربية يف املعاهد واملدارس بإندونيسيا؛ حكومية كانت أم أهلية، دينية كانت أم 
عامة، التى بلغ عددها آالف املعاهد واملدارس بأربعة أنواع من تعليم اللغة العربية يف 

أربعة مباحث: 
وىف  االبتدائية  املدارس  من  كل  يف  للمبتدئني  العربية  اللغة  تعليم  األول:  املبحث 

املعاهد اإلسالمية. 
املبحث الثاين: تعليم اللغة العربية بالطريقة القديمة املنفذة يف املعاهد التقليدية. 

املبحث الثالث: تعليم اللغة العربية بالطريقة احلديثة املنفذة يف املعاهد احلديثة ويف 
املدارس املنتمية إليها. 

املبحث الرابع: تعليم اللغة العربية بالطريقة االنتقائية أو بطريقة اجلمع بني الطريقتني 
القديمة واحلديثة. 

املبحث األول- تعليم اللغة العربية للمبتدئني
إن تعليم اللغة العربية للمبتدئني خيتص بتدريب قراءة القرآن، وهذا موجود يف كل 
من املدارس االبتدائية الدينية واملدارس االبتدائية العامة املتواجدة يف بيئة املسلمني، أو 
والكلامت  املفردات  بتدريب  املدارس  زاد بعض  قد  بل  املسلمون.  فيها  كثر  منطقة  يف 

واملحادثة العربية البسيطة من خالل تدريس قراءة القرآن. 
وتنوعت الكتب املستخدمة يف شتى الطرق لتدريب قراءة القرآن؛ منها طريقة اقرأ، 
وطريقة قراءيت، وطريقة الربقي، وطريقة نظام الساعة املحدودة، وطرق أخرى كثرية. 
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وجدير بالذكر أن الطرق السابقة هلا هيئتها اخلاصة تعقد الدورات التدريبية اخلاصة يف 
املستويات املختلفة من مرحلة الروضة إىل املرحلة اجلامعية. إضافة إىل املدن واملناطق 
األمية يف  برنامج حمو  القرآن يف  قراءة  التي تفرض عىل مجيع سكاهنا قدرة  والواليات 

قراءة القرآن. 
وهذا الربنامج ليس فقط يف املدارس واملعاهد، بل يف املصليات ويف األرس املسلمة. 

املبحث الثاين- تعليم اللغة العربية بالطريقة القديمة
وينقسم تعليم اللغة العربية عىل الطريقة القديمة يف املعاهد التقليدية إىل قسمني: 

العربية شفهيًّا من  الدينية  الكتب  العربية بطريقة ترمجة  اللغة  تعليم  القسم األول- 
العربية املعتربة عندهم، ويف هذا  الدينية من الكتب  العلوم  العامل؛ هلدف تلقني  الشيخ 
القسم ثالثة أنواع؛ منها التلقني العام ومنها عرض القراءة عىل الشيخ، ومنها تدريب 
الغالب  يف  املناقشة  وجتري  املسائل  بحث  برنامج  يف  املدروسة  الكتب  من  املناقشات 

باللغة املحلية؛ أي: بلغة التالميذ. 
والنصوص  والبالغة،  والرصف،  كالنحو،  اللغوية؛  الكتب  تعليم  الثاين-  القسم 
األدبية، بنفس الطريقة يف تعليم الكتب الدينية العربية؛ أي: بطريقة النحو والرتمجة كام 

سنبني فيام بعد. 
هذان القسامن اعتمد عليهام املسلمون يف إندونيسيا يف تدريس اللغة العربية ألجياهلم 
إال أن اهلدف األول جمرد تدريس العلوم الدينية من الكتب العربية، واهلدف الثاين متكني 
ويرجع  املجتمع.  يف  واملعتربة  املعتمدة  املصادر  من  العربية  الكتب  قراءة  من  التالميذ 
إندونيسيا  يف  اإلسالم  دخول  بداية  إىل  العربية  اللغة  تعليم  يف  القديمة  الطريقة  تاريخ 

حتى اآلن. 

 )weton( القسم األول النوع األول: التلقني العام
وصورة هذه الطريقة أن يلقي شيخ املعهد املحارضة العامة أمام التالميذ يف املسجد 
الكتب  التالميذ  ويمسك  العربية  الدينية  الكتب  من  نوع  يف  األماكن  من  غريه  أو 
مع  املعلم  أو  املعهد  شيخ  يقرؤها  ثم  معلمهم،  أو  شيخهم  لدى  الكتب  نفس  وهي 
ترمجة الكلامت كلمة كلمة إىل اللغة املحلية، أو إىل لغة التالميذ؛ كاجلاوية، واملالوية، 
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وسندوية، وغريها. بينام يكتب التالميذ معاين الكلامت املرتمجة إىل لغتهم حتت السطر 
أو حتت الكلامت املرتمجة. وعملية التالميذ يف إعطاء معاين الكلامت حتت السطر يقال 
تشبه  التحت  إىل  مرسلة  الكلامت  معاين  ألن  الدقون؛  إعطاء  عملية  االصطالح  يف 

الدقون)1(، وال يسمح للتالميذ أن يسأل أو يناقش الشيخ. 
وكان التالميذ جيلسون عىل بالط املسجد منترشين حول شيخهم، أو يف قاعة خاصة 
نظام  نجد  ومل  التالميذ،  مستوى  لتحديد  دراسية  فصول  هناك  يوجد  ومل  للتدريس 
ا ملستوى التالميذ  الدراسية كام هو املعروف يف املدارس املنظمة. لكن هناك تقسياًم خاصًّ
مثال  الفقه  يف  الدراسية  الفصول  متثل  الكتب  فمجموعة  املدروسة،  الكتب  حسب 
للمرحلة األوىل: سلم النجاح، وسلم التوفيق، ويف املرحلة الثانية كتاب فتح القريب، 
ثم مرحلة كتاب فتح املعني، ويف املرحلة األخرية يستعمل كتاب إعانة الطالبني وكتاب 

فلسفة الفقه، وفتح الوهاب، أو كتاب األشباه والنظائر.)2( 

 .)Sorogan( القسم األول النوع الثاين: العرض
أن  بعد  الكتاب  ترمجة  عرض  أو  الفهم  عرض  أو  الشيخ  عىل  القراءة  عرض  وهو 
متكن التالميذ من الكتاب اخلاص بطريقة التلقني العام. وهنا يمنح الشيُخ اإلجازَة عىل 

صحة القراءة، وعىل جودة فهم التالميذ ودقة ترمجتهم.)3(

مؤسًسا  الفقهية  املسائل  بحث  يف  املناقشات  تدريب  الثالث:  النوع  األول  القسم 
عىل الكتب املقررة املقروءة يف برنامج التلقني العام أو بعد نجاح العرض أمام الشيخ. 
تدقيق  إىل  هيدف  النوع  هذا  ويف  التالميذ  بلغة  أو  املحلية  باللغة  كثريا  املناقشة  وجتري 

الفهم بطريقة تبادل فهم الكتب املقررة. 
تعليم  إندونيسيا عن طريق  العربية يف  اللغة  تعليم  الواضحة من  الصورة  هذه هي 

1- أمحد هداية اهلل زركيش- رسالة الدكتوراه »اللغة العربية يف إندونيسيا دراسة وتارخيا«، املقدمة إىل 
جامعة البنجاب الهور باكستان، ص: 93.

2- أمحد هداية اهلل زركيش، نفس املرجع، ص: 93
3- أمحد هداية اهلل زركيش، نفس املرجع، ص: 93
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الكتب الدينية العربية مؤسسا عىل طريقة الرتمجة والنحو، ولو عن طريق ترمجة الكلامت 
عىل  تدريبهم  بسبب  العربية؛  اللغة  يف  خربة  التالميذ  لدى  أصبحت  الكتب  تلك  من 
التالميذ  اجلهتني  من  واإلخالص  املثابرة  وبسبب  ترمجتها،  وحفظ  فهم  مع  القراءة 

والشيخ، فنزل الربكة والنرصة والتوفيق واهلداية. 
التقليدية  املعاهد  يف  العربية  اللغة  بكتب  العربية  اللغة  تعليم  عملية  الثاين:  القسم 
والنثر.  والشعر  واألمثال  احلكم  من  األدبية  والنصوص  والبالغة  والرصف  النحو  يف 
التقليدية  املعاهد  العربية عن  اللغة  بكتب  العربية  اللغة  تدريس  كثرًيا عملية  مل ختتلف 
وعملية تدريس اللغة العربية بالكتب الدينية مؤسًسا عىل طريقة النحو والرتمجة. وأما 
الكتب املتداولة بني املعاهد اإلسالمية؛ مثل: األجرومية، وألفية ابن ملك، والرصف 
يتلقيان عناية كبرية وال سيام  النحو والرصف  أن  البالغة، ويبدو  والعروض وجواهر 

أن الكتب املقررة يف اللغة مستواها عاٍل بالنسبة إىل مستوى املبتدئني الناطقني بغريها. 
التقليدية  النحو والرتمجة يف املعاهد  العربية عىل طريقة  اللغة  وصورة عملية تعليم 
أن  وبعد  التالميذ(،  )لغة  املحلية  باللغة  كلمة  كلمة  كتاًبا ويرتمجه  الشيخ  يقرأ  ييل:  كام 
متت القراءة والرتمجة إىل آخر فصل أو باب، رشع برشحه وبيان ما تضمنه من القواعد 
والتعريفات مع اإلتيان بمثال منه. واخلطوة التالية تأيت من جانب التالميذ بأن يقرءوا 
الكتاب ويرتمجونه مثل ما فعله شيخ املعهد، ثم يتأمل مضمونه من القواعد والتعريفات، 

ثم حيفظها.)1( 
وإلعطاء صورة أوضح عن تعليم اللغة العربية بطريقة النحو والرتمجة املوجودة يف 

املعاهد التقليدية وهي كام ييل: 
والنثر،  والشعر  واألمثال  احلكم  من  لنصوص  الدقيقة  القراءة  التالميذ  تعليم   -1

وغريها من الكتب يف النحو والرصف والبالغة. 
أو  املادة  لتلك  الدقيقة  التفاصيل  يشمل  ا  تامًّ استيعابا  املقروء  استيعاب   -2
النصوص؛ للوصول إىل دقة الفهم أو التذوق األديب وللتأكد من نجاح ذلك تعطى 
تدريبات يف الرتمجة لبعض النصوص املقروءة من اللغة العربية إىل اللغة املحلية )لغة 

التالميذ(.

1- حممود يونس، تاريخ الرتبية اإلسالمية يف إندونيسيا، موتيارا جاكرتا، 1979، ص: 52-46.
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املتون  رشح  ذلك  ويشمل  ودقيًقا،  ا  تامًّ إملاما  الرصف  النحو  بقواعد  اإلملام   -3
وتعليقات احلوايش عليها. وللتأكد من ذلك ال بد أن حيفظ الطلبة متون القواعد وقوائم 
شكل  عىل  وعادة  واملسموع،  والشاذ  والقيايس  منها  املطرد  الصيغ  وأوزان  الترصيف 
منظومات شعرية كألفية ابن مالك، وتعطى أيًضا التدريبات االختبارية؛ للتأكد من إملام 

التالميذ بالقواعد. 
واملجازية  احلقيقية  وداللتها  األدبية  املفردات  من  كبري  بقدر  الطلبة  تزويد   -4
ومرادفاهتا ومطالبتهم بحفظ قواعدها املطولة عن ظهر قلب؛ ليساعدهم بذلك يف فهم 
املستويات  إىل  يصلون  حني  يستخدموهنا  خربة  هلم  ولتكون  املقرر،  الكتاب  نصوص 
العليا يف إنشائهم وخطبهم )خطب اجلمعة ومقدمة خطب يف املناسبات اخلاصة( وفهم 
تلك  فهم  استوعبوا  قد  التالميذ  أن  من  وللتأكد  العايل.  املستوى  ذات  األدبية  الكتب 
املفردات استيعابا دقيقا تعطى تدريبات عىل استعامهلا يف مجل وتدريبات عىل الرتمجة. 

وهذه املرة من اللغة املحلية إىل اللغة العربية. 
القدماء،  بأسلوب  شبيه  أسلوب  يف  اإلنشاء  موضوعات  كتابة  الطلبة  تعليم   -5
وللتأكد من ذلك يشجعون عىل استعامل التشبيهات وعىل اإلطناب عن طريق تطوير 
لو  حبذا  ويا  التقليدية،  واالستعارات  الكنايات  استعامل  وتشجيع  باملرتادفات  التعبري 

تضمن املوضوع عىل اقتباسات من األقوال واملأثورات واألشعار واألمثال. 
وهذا من أكمل التصوير هلذه الطريقة، ومل تصل املعاهد التقليدية إىل هذا املستوى 
التالميذ من  فيها هو جمرد متكني  العربية  اللغة  تعليم  من  اهلدف  القليل جدا؛ ألن  إال 

القدرة عىل مطالعة الكتب العربية املعتربة عند شيوخ املعهد. 

املبحث الثالث- تعليم اللغة العربية عىل الطريقة احلديثة يف املعاهد احلديثة 
شاء القدر أن يكون أواخر القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين بداية انتشار 
العامل اإلسالمي؛ حيث متوج من مرص والرشق األوسط، ومن  النهضة اإلسالمية يف 
روادها الشيخ مجال الدين األفغاين وأعوانه، ويف شبه اجلزيرة العربية الشيخ حممد بن 

عبد الوهاب، ويف الرشق يف شبه القارة اهلندية الشيخ ويل اهلل الدهلوي. 
وال شك أن هذه النهضة قد أحدثت اجتاًها جديًدا يف جمال الرتبية والتعليم يف العامل 
العلامء  النهضة  هذه  نسيم  أيقظ   – بحثنا  موضوع  حيث   – إندونسيا  ويف  اإلسالمي. 
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اإلندونيسيني من غفلتهم حتى رأوا رضورة تطوير الرتبية والتعليم.)1( ألن متطلبات 
للغاية  بطيء  التقليدية  املعاهد  يف  التقليدي  النظام  أن  بجانب  وتوسعت  زادت  األمة 
وقد ال يناسب أو يوازي مقتضيات األمة يف العرص احلديث، وال يرجى أن يسدَّ مجيع 
النظر يف تناسب  الرتبية والتعليم، وحيتاج إىل إعادة  حاجات األمة اإلسالمية يف جمال 

الطرق واملادة والزمن املخصص هلا. 
إندونيسيا، وتتميز هذه  اهلولندي يف أرض  إىل ظهور مدارس االستعامر  باإلضافة 
فعاليتها  وظهرت  السهلة،  املتدرجة  وباملناهج  املنظة،  الدراسية  بالفصول  املدارس 
وخصوًصا يف تعليم اللغة اهلولندية واللغة اإلنجليزية، وغريها من اللغات األوربية؛ إذ 
متكن التالميذ من اللغة اهلولندية يف أقرص وقت باملقارنة بتعليم اللغة العربية يف املعاهد 
التقليدية، وزاد األمر خطًرا من أن خرجيي تلك املدارس متأثرون باحلضارة األوربية إىل 

حد مؤسف، ويؤدون الوالء إىل املستعمرين. 
وقد أشعلت هذه املدارس غرور املسلمني منها، فنهضوا إىل منافسة هذه املدارس 
غالت  اإلسالمية  املدارس  بعض  أن  إال  اإلسالمية  املنظمة  املدارس  إنشاء  طريق  عن 
يف منافستها يف العلوم العامة فقط، وابتعدت عن الرسالة احلقيقية واصطبغت بصبغة 

املدارس الِعْلامنية.
كونتور  معهد  اإلندونيسية،  الوطنية  النهضة  ظروف  أي:  الظروف؛  هذه  يف  ونشأ 
عام  القرن  هذا  من  العرشينيات  يف  وبالضبط  كونتور،  العرصي  املعهد  أو  احلديث 
)1926م(. ولقد اجتهد املعهد يف تعليم اللغة العربية املبنية عىل الطريقة احلديثة بحيث 
أتقن وداوم وواصل واستقام يف ممارسة تنفيذ الطريقة احلديثة يف تعليم اللغة العربية منذ 

العرشينيات حتى اآلن. 
نظام  يف  العظيمني  املذهبني  بني  اجلمع  هو  العرصي  كونتور  معهد  امتيازات  ومن 
الرتبية. وأوهلام مذهب نظام املعهد التقليدي الذي يمتاز بعامل الربكة والتوفيق والنرصة 
متثل  ال  الرتبوية  النشاطات  وسذاجة  وقرصها  املناهج  ضعف  ألن  وذلك  واهلداية؛ 
مشكلة، بل خترج يف هذا النظام العلامء الكبار والرجال املرّبزون نخبة زعامء إندونيسيا، 
وثانيهام مذهب نظام املدرسة املنظمة الذي يتميز برتتيب املناهج املندرجة السهلة ويف 

1- مهكا، حممد عبده وأثره يف إندونيسيا، تنتا ماس جاكرتا 1961
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ترتيب املستوى أو الفصل حسب مراحل تطور اإلنسان. ونجح هذا النظام يف غرس 
املعلومات يف أذهان التالميذ، ومتكينهم من اللغة األجنبية يف أرسع وقت ممكن، وقد ال 
حيتاج إىل الذكاء الزائد. ويعرف يف نظام الرتبية يف املعاهد التقليدية بالنظام املبني عىل 

احلكمة، ويف نظام الرتبية يف املدارس املنظمة بالنظام املبني عىل الفلسفة. 
املتكامل الذي جيمع  املنهج  أيًضا يف تنسيق  امتيازات معهد كونتور العرصي  ومن 
منهج تعليم العلوم العامة والعلوم الدينية واللغة اإلنجليزية، واختذت العربية لتدريس 
اإلندونيسية  واللغة  اإلنجليزية،  العلوم  لتدريس  اإلنجليزية  واللغة  الدينية،  العلوم 
لتدريس املواد األخرى. بعبارة أخرى مجع هذا املعهد ثالثة عنارص يف الرتبية اإلسالمية 
وهي يف تعويد التخسع عن طريق تدريبات تزكية النفس يف نظام احلياة مدة 24 ساعة 
يوميًّا، ثم التفقه يف الدين، ثم التثقف بالثقافات الواسعة، وهبذا متسك املعهد برسالته 
املعهدية خصوًصا يف تكوين شخصية تالميذه؛ ليصبحوا فيام بعد نخبة األمة وقادهتم 
يف كل ميادين اجلهاد )اجلهاد الرتبوي والتعليمي، واجلهاد الدعوي والتبليغي، واجلهاد 

املايل، واجلهاد السيايس حتى يف اجلهاد النفيس القتايل(. 
واقتدى عىل هذا النمط خرجيو معهد كونتور العرصي، وتبلغ أفرع هذا املعهد قرابة 
ألف معهد منترشة يف أنحاء إندونيسيا. واآلن ال خيلو أية مؤسسة يف تعليم اللغة العربية 

عىل الطريقة احلديثة يف إندونيسيا من عنارص كونتور مبارشة أم غري مبارشة. 
وهبذا الواقع انترشت طريقة تعليم اللغة العربية عىل الطريقة احلديثة يف إندونيسيا يف 
املدارس واملعاهد واجلامعات وحتى املؤسسات الرتبوية األخرى. ويف السبعينيات جاء 
الدعم الكبري من حكومة إندونيسيا عن طريق وزارة الشئون الدينية يف تطوير مناهج 
تعليم اللغة العربية يف مدارس احلكومة واجلامعات احلكومية، وتزويدها بمعامل اللغة 
اإلكرتونية يف كل جامعة. وذلك يف عهد أمينها العام للشئون اإلسالمية الشيخ الدكتور 

اندوس كفراوي رضوان )الكونتوري(. 
ويف الثامنينيات جاء الدعم يف تطوير لغة التالميذ املتمكنني منها من أبناء إندونيسيا 
العلوم  معهد  باسم  العربية  اللغة  معهد  بإنشاء  احلديثة.  الطريقة  مدارس  خرجيي 
اإلسالمية والعربية التابعة جلامعة اإلمام حممد بن سعود بالرياض بجاكرتا. وجاء بعده 
الشقيقة  اإلمارات  من  احلديثة  الطريقة  العربية عىل  اللغة  لتعليم  أو مؤسسات  معاهد 

باسم معهد أيب بكر وعمر وعثامن وعيل املنترشة يف املدن الكبرية يف إندونيسيا. 
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وأما صورة تنفيذ الطريقة احلديثة يف تعليم اللغة العربية يف معاهد كونتور العرصية 
املواد  جدول  قراءة  طريق  عن  سيتبني  إليه  املنتمية  املدارس  أو  واملعاهد  وفروعها 
عىل  يشتمل  الذي  السنوات  الست  نظام  يف  أسبوع  كل  يف  احلصص  وعدد  الدراسية، 
مستوى اإلعدادية / املتوسطة 3 سنوات، ومستوى الثانوية 3 سنوات.)1( فتدرس اللغة 

العربية مع الدروس األخرى؛ كاإلنجليزية والعلوم العامة األخرى. 

السنة الدراسيةاملواد الدراسية
123456

121412131210أ- اللغة العربية
--1111اإلمالء

----71اللغة العربية والتمرينات
22222-اإلنشاء
22222-املطالعة

111111املحفوظات
22222-النحو

----1-الرصف
111---البالغة

11----تاريخ أدب اللغة
11111-الرتمجة

--1111اخلط العريب
222222اخلطابة

989889ب- املواد الدينية
----11القرآن

----11التجويد
1111-1التفسري
111111احلديث

11----علم مصطلح احلديث
232222الفقه

اإلسالمية  املعلمني  كلية  مكتب  منشورات  من  أسبوع  كل  يف  احلصص  وعدد  الدراسية  املواد   -1
بكونتور، مطبعة دار السالم 1985، ص: 3
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السنة الدراسيةاملواد الدراسية
123456

2222--علم أصول الفقه
---1--الفرائض

111222العقيدة اإلسالمية
11----الديانة العامة

--2111التاريخ اإلسالمي
1-----تاريخ احلضارة اإلسالمية

1122--علم الرتبية اإلسالمية
1-----املنطق

55----عملية التدريس

نجد  العرصي  كونتور  معهد  يف  الدراسة  جدول  من  السابقة  القائمة  إىل  بالنظر 
األشياء اآلتية: 

1- أن املواد يف اللغة العربية والتمرينات للمبتدئني خصوصا يف السنة األوىل تنال 
الطريقة  العربية عىل  اللغة  تعليم  يعترب األساس يف  الوقت؛ ألن ذلك  كبرًيا من  قسًطا 

املبارشة. 
2- وأما يف السنة الثانية فدروس املطالعة واإلنشاء والنحو واخلطابة مكثفة؛ كدروس 

التدريبات التطبيقية يف الطريقة احلديثة؛ لتمكينهم من املهارات اللغوية األربع. 
3- ويبدو يف السنة األوىل متيل إىل نظرية الوحدة، ويف السنة بعدها إىل نظرية الفروع. 
4- وأن املواد الدينية كلها تدرس بالعربية؛ لتزويد التالميذ بالثروة اللغوية، فطرق 
رشح  ويف  درس  كل  يف  املفردات  رشح  يف  خصوًصا  احلديثة  الطريقة  أيًضا  تعليمها 

مضمون املوضوع. 
الفصول  أيًضا يف  التدريس مكثفة  الرتبية وعملية  أن علم  القائمة  5- ووجدنا يف 
احلديثة.  الطريقة  عىل  العربية  اللغة  بتدريس  القيام  يف  القدرة  التالميذ  لتمكني  العليا؛ 

وهذا يناسب هدف املدرسة واسم املدرسة بكلية املعلمني اإلسالمية. 
وإلعطاء التصور األوضح عن تعليم تلك املواد أراد الباحث أن يبني طريقة تعليم 

بعض املواد ذات العالقة املتينة بالطريقة احلديثة يف تعليم اللغة للناطقني بغريها. 
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درس اللغة العربية والتمرينات
اللغة العربية يف السنة األوىل

1- استعداد املدرس باألدوات؛ كوسائل اإليضاح التى تساعد يف نجاح التعليم.
2- عندما أراد املدرس أن يدرس الكلامت اجلديدة عليه أن يقرهنا باألشياء مبارشة 
تقليدها  إىل  التالميذ  يدعو  ثم  الوطنية(،  أو  )املحلية  التالميذ  لغة  إىل  ترمجتها  مع عدم 

مجاعًة. املثال: 
هذه كراسة هذا كتاب  
هذه سبورة هذا مقعد  

هذه طالسة  هذا قلم  
فال يكتب املدرس معاين هذه الكلامت، بل بإظهار تلك األشياء مبارشة، وإن احتاج 

تكرار قام بإظهارها. 
3- أن يكتب املدرس تلك الكلامت عىل السبورة بعد تلفظها كلمة كلمة.

4- أن يأمر املدرس التالميذ بعمل التمرينات بعد االنتهاء من الدرس. 
حتى  والظروف  واألعداد  واألشكال  األلوان  يف  درس  كل  تدريس  يسري  وهكذا 
ا. الدروس يف السنة الثانية، وجدير باملالحظة ان التمرينات يف هذا الدرس شفهيًّا وحتريريًّ

درس املطالعة العربية
1- توجيه األسئلة التى توصل أذهان التالميذ إىل موضوع، ثم كتابة املوضوع عىل 

السبورة. 
2- أن يرشح املدرس املفردات الصعبة بتلفظها مع التالميذ وكتابتها عىل السبورة، 

ثم رشح معناها بالطريقة احلديثة. 
ثم  والتشويقات،  باملناقشة  حيلِّله  وأن  الربط  مع  الدرس  املدرس  يلخص  أن   -3

يستنتج املغزى. 
4- أن يقرأ املدرس الدرس أو املقالة نموذًجا لقراءة التالميذ بعد معرفتهم املوضوع. 

5- أن يقرأ بعض التالميذ املقالة عىل التوايل مع اإلصالح من املدرس. 
املفردات  أو  اجلمل  عن  البحث  مع  خفيض  بصوت  املقالة  التالميذ  يقرأ  أن   -6

الغامضة. 
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7- أن يرشح املدرس سؤال التالميذ عن املفردات والكلامت الغامضة.
8- أن يقرأ املدرس ما عىل السبورة والتالميذ يالحظونه.

9- أن يكتب التالميذ ما عىل السبورة يف كراستهم. 
10- أن يقرأ التالميذ املقالة صامتني إعداًدا ملواجهة التطبيق.

والتكلم عن مضمون  األسئلة  بإجابة  اجلديد  الدرس  التطبيق عىل مضمون   -11
املوضوع. 

السادسة،  السنة  إىل  الثانية  السنة  من  العربية  املطالعة  تدريس  عملية  تسري  وهكذا 
حصتان يف األسبوع. 

درس قواعد اللغة العربية
السنة  يف  تبدأ  احلديثة  بالطريقة  واملدارس  احلديثة  املعاهد  يف  القواعد  تدريس  إن 
الثانية. وذلك بعد متكن التالميذ من املحادثة باللغة العربية يوميًّا، يسهل عىل التالميذ 

استيعاب القواعد بتوافر األمثلة يف حمادثاهتم. واخلطوات كام ييل:
املناسب  الصحيحة، ثم خيتار منها  بأمثلة من اجلمل  باإلتيان  التالميَذ  يأمر  أن   -1

للقاعدة التى يريد تدريسها. 
2- أن يكتب املدرس تلك األمثلة عىل السبورة مع وضع العالمات اخلاصة عىل 

الكلامت التى يريد رشحها. 
3- أن يرشح املدرس الكلامت التى يطلب منها قاعدهتا. 

4- أن يطلب املدرس من التالميذ استنباط القواعد باملساعدة منه، ثم يكتبها عىل 
السبورة. 

5- أن يقرأ املدرس ما عىل السبورة والتالميذ يالحظونه. 
6- أن يكتب التالميذ ما عىل السبورة.

واآلخرون  الكتابة،  من  انتهائه  بعد  مذكراته  أكثر  أو  التالميذ  أحد  يقرأ  أن   -7
يالحظون مذكراهتم.

8- أن يقرأ مجيع التالميذ مذكراهتم وكتبهم صامتني إعداًدا للتطبيق.
9- أن يأمر املدرس التالميذ بإقفال مذكراهتم وكتبهم، ثم يمسح ما عىل السبورة، 

وأخرًيا يسأهلم املدرس عن األمثلة والقواعد واإلعراب التي سبق بياهنا يف الدرس. 
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درس اإلنشاء
يبدأ تدريس اإلنشاء يف املعاهد احلديثة من السنة الثانية بعد أن كان التالميذ قادرين 
عىل التعبري عن إرادهتم وأحاسيسهم بجمله صحيحة بسيطة، وعملية تدريس اإلنشاء 

ا. شفهيًّا وحتريريًّ
فاإلنشاء الشفهي:

1- أن يسأل املدرس التالميذ شفهيًّا األشياء الكثرية.
2- أو أن يرشح الدرس مرًة أو مرتنِي والتالميُذ يستمعون إليه، ثم يتكلم التالميذ 

بام يستمعون إليه من رشح املدرس تلميًذا تلميًذا.
3- أو أن يعطى التالميذ احلرية يف موضوع من املوضوعات أو باالختيار من املدرس.
4- وىف كل نوع من األنواع الثالثة يكون اإلصالح من املدرس شفهيًّا أو كتابًة عىل 

السبورة إن احتاج إىل ذلك.
اإلنشاء التحريري:

1- أن خيتار املدرس موضوع اإلنشاء املوثوق واملالئم لعقول التالميذ.
2- أو أن يكتب املدرس املوضوع مع العنارص خمترًصا عىل السبورة.

3- أو أن يأمر التالميذ بكتابة اإلنشاء يف كراساهتم حسب املوضوع املتفق.
4- ثم جيمع املدرس كراسات التالميذ بعد انتهائهم من الكتابة للتصحيح، وبعد 
التصحيح من حيُث الكتابة والرتاكيب والنحو والرصف، يعيد املدرس الكراساِت إىل 

التالميذ.
5- أن يكتب التالميذ إنشاءهم يف كراساهتم مرة ثانية بعد اإلصالح.

هذه جمرد مثال لسري تعليم املواد اللغوية يف املعاهد احلديثة بإندونيسيا إال أن نجاح 
تعليم اللغة العربية فيها قد يرجع إىل أسباب أخرى مساعدة عىل ذلك، وأمهها أن نظام 
املعهد يفرض عىل التالميذ أن يكونوا يف حرم املعهد 24 ساعة مدة ست سنوات ملن 

دخلوا بعد االبتدائية، وىف أربع سنوات ملن دخلوا بعد املتوسطة أو اإلعدادية.
أم خارج  الفصل  اللغوية، سواء كان يف  البيئة  إمكانية خلق  أيضا  املعهد  نظام  وىف 
الفصل، وسنذكر بعض العوامل املساعدة عىل نجاح تعليم اللغة العربية عىل الطريقة 

احلديثة يف املعاهد احلديثة.
1- وجود هيئة ترقية اللغة العربية واإلنجليزية
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 ومن أهم وظائفها اإلرشاف العام عىل تنفيذ نظام استعامل اللغة الرسمية، وحماكمة 

املتجاوزين، وفرض العقوبات الرتبوية عليهم.
 تلقني املفردات اجلديدة كل صباح ال تقل عن عرش كلامت.

 إصدار املجلة احلائطية وطرحها للمسابقات بني الفصول أو املساكن أو بني الفرق 
الكشافة

 عقد املسابقات يف التمثيل واملرسح بني املراحل واملساكن.

 التدريب عىل اخلطابة املنربية، وعقد املسابقات بني نخبتهم عىل مستوى الصغار 
ومستوى الكبار.

 عقد مهرجان اللغة العربية مرة يف السنة.

2- نشاطات أخرى يقوم هبا قسم اإلعالم هو من أهم نشاطات القسم 
 قراءة اإلعالنات املختلفة من كل املرافق يف املعهد ملن يرغب يف تعميم املعلومات 

يف املناسبات املختلفة. 
 قراءة أنباء الوفاة وطلب الدعاء للمتوىف وللمريض بعد صالة املغرب.

 نرش اخلطابة باللغة العربية اجليدة بالراديو أو برشيط يف املناسبات اخلاصة.
املعاهد  يف  احلديثة  الطريقة  عىل  العربية  اللغة  تعليم  برامج  نشاطات  تسري  هكذا 

ا يف تقدم تعليم اللغة العربية بإندونيسيا. احلديثة التي تعطي لوًنا خاصًّ

التوفيقية  بالطريقة  أو  اجلمع  بطريقة  العربية  اللغة  تعليم  الرابع:  املبحث 
أواالنتقائية يف املدارس يف إندونيسيا.

إن نجاح املعاهد التقليدية يف تعليم اللغة العربية عىل الطريقة القديمة؛ أي: النحو 
بإندونيسيا، فال يمكن بأي حال نسيانه ونجاح  العربية  اللغة  والرتمجة ثابت يف تاريخ 
معاهد كونتور العرصية وفروعه يف تعليم اللغة العربية عىل الطريقة احلديثة أيًضا واقعي 
ال يمكن ألحد إنكاره، وإّن االقتداء بأحدمها ليس أمًرا سهاًل خصوًصا عند املدارس 
من دون املساكن الداخلية، وبعدد احلصص املحدودة، ملجرد ساعتني يف األسبوع مع 

أن باقي املواد الدينية تدرس باللغة اإلندونيسية. 
يف مثل هذه الظروف ظهر االجتاه التوسطي املتمثل يف مبدأ »املحافظة عىل القديم 
الصالح واألخذ باجلديد األصلح«، فحاولوا إجياد الطريقة األنسب واألفعل، فظهرت 
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الطرق التوفيقية الكثرية املتنوعة، وسميت تارة بالطريقة االزدواجية، وتارة بالطريقة 
ثبوهتا  وعدم  نوعها  ولكثرة  اجلمع،  بطريقة  وتارة  املختارة  بالطريقة  وتارة  االنتقائية، 
انتشاًرا واستعاماًل وهي  التوفيقية األكثر  الباحث أن يعرض الطريقة  واستقامتها أراد 
املدارس  ويف  والثانوية(  )املتوسطة  احلكومة  املدارس  يف  العربية  اللغة  تعليم  طريقة 
ملناهج  اخلاضعة  النظامية  املدرسة  أقامت  التي  التقليدية  املعاهد  ويف  إليها،  املنتمية 

احلكومة. 
القرار من وزارات الشئون الدينية  وانترشت هذه التجرية خصوًصا بعد إصدار 
العربية  اللغة  العربية بقرار رقم 74 سنة 1976م عىل أن تعليم  اللغة  بتعليم  املتعلق 
لقرار  تلبية  املناهج؛  بتصميم  املدرسني  من  نخبة  قام  ثم  الوحدة،  نظرية  عىل  بناء 
الوزارة، وتنوعت الكتب للتعلم بني كل منطقة ومدرسة، وتفاوتت صورة تنفيذها 
إىل  يميل  وبعضها  كثرًيا،  الرتمجة  إىل  اللتجائها  القديمة  الطريقة  إىل  متثيل  وبعضها 
املناهج احلديثة لتوافر اإلمكانيات، ثم جاء القرار بتصميم منهج تعليم اللغة العربية 
للمرحلتني: املتوسطة والثانوية، وبتأكيد يف عام 1984م مع وجود التعديالت منها يف 
عام 2008م؛ أصبح الكتاب املذكور مقرًرا يف املدارس احلكومية إىل اآلن واملدارس 
يقف  ومل  فيها،  النظامية  املدرسة  بإنشاء  املطورة  التقليدية  املعاهد  ويف  إليها  املنتمية 
املدرسون يف تأليف الكتاب املقرر يف كل منطقة تلبية للقرار اجلديد من وزارة الشئون 

الدينية يف عام 2013 م. 
والصورة العامة لتنفيذ الطريقة التوفيقية أو طريقة اجلمع كام ييل:)1(

عىل  مبنيٌّ  والثانوية  املتوسطة  للمرحلتني:  العربية  اللغة  تعليم  كتاب  تصميم  أن   -1
نظرية الوحدة، وأن اهلدف األخري هو متكني التالميذ من مهارة القراءة؛ ألهنا تناسب حاجة 

اإلندونيسيني يف اللغة العربية، ولو اضطر أيًضا إىل تدريبات املهارات اللغوية األربع.
املتوسطة  للمرحلتني:  جملدات  ست  يف  العربية  اللغة  تعليم  املقرر  الكتاب  أن   -2
والثانوية؛ تلبيًة لقرار وزارة الشئون الدينية إلندونيسيا رقم 2 سنة 2008م، وتطويًرا 

للكتاب السابق عام 1984 م. 

1- .د. هوي. مقدمة كتاب تعليم اللغة العربية. منهج 2008 كريا طه فوترا، سامرانج، ج. 6. ص، 
د-ه-و 
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3- وأن الكتاب املقرر املذكور يعّد أقىص اجلهد يف سياسة حل مشكلة ضيق الوقت، 
وقلة حصص اللقاء بني املدرس والتالميذ، وصعوبة خلق البيئة اللغوية خصوًصا يف 

املدارس من دون املساكن الداخلية.
ثم  احلوار،  ثم  والعبارات،  املفردات  عىل  حتتوى  جملَّدة  كل  يف  درس  لكل   -4
الرتاكيب، ثم القراءة، ثم الكتابة والدروس اإلضافية إن أمكن، وبخاصة للمتفوقني يف 
الفصل. ويأيت بعدها تدريبات عىل االستامع، ومترينات عامة يف نصف الفصل الدرايس، 
ثم املفردات املرتمجة إىل اإلندونيسية، ومراجع هذا الكتاب؛ منها: العربية بني يديك، 
وكتاب العربية للحياة، وكتاب العربية للناشئني، وصمم غريهم حسب االجتهاد مع 
وجود االختالف البسيط؛ أمثال كتاب »ماهر يف اللغة العربية« عام 2014م، وغريه من 

الكتاب. 
5- فهم مصمم الكتاب وضع املدارس وظروفها يف إندونيسيا املبنية عىل الكفاءة 
تعقد  إضافية  دروًسا  أن  كام  معتربة.  غري  أم  كانت  معتربة  اجلامعة  والكفاءة  الفردية 

للمتفوقني فقط خارج الدوام.
6- لوجود تفاوت كفاءة املدرسني واختالف كفاءة التالميذ وخلفياهتم، وتفاوت 
الوسائل والتسهيالت واإلمكانيات األخرى أدَّى هذا كله إىل تفاوت تنفيذ اخلطوات 
ال  مما  الرتمجة  إىل  فاللجوء  الكتاب،  يف  املرسوم  النحو  عىل  املدارس،  بني  واستقامتها 

يمكن اجتنابه بادعاء ضيق الوقت وبالظروف األخرى.)1( 
وال خيفى عىل أحد يف إندونيسيا أن تنفيد طريقة اجلمع أو الطريقة التوفيقية املبنية 
يف  التفضيل  مع  األربع  اللغوية  املهارات  التالميذ  إكساب  هلدف  الوحدة  نظرية  عىل 
ملن  وغريه  املذكور  املقرر  وبالكتاب  والثانوية  املتوسطة  املرحلتني:  يف  القراءة  مهارة 
أحسن احللول وأنسبها للهدف خصوًصا يف ظروف مدارس إندونيسيا، إال أن األفضل 
تنفيذها يف املدارس الثانوية بنظام خاص باملساكن الداخلية كاملة ببيئتها اللغوية اجليدة 
)MA.PK( وعقدت هذه التجرية يف كل املدن الكبرية بإندونيسيا، وهي مرشوع خاص 
بوزير الشئون الدينية األسبق احلاج منور شاذيل، وقد خترج يف هذه املدارس التالميذ 

املقدمة إىل  الدكتوراة  إندونيسيا دراسة وتارخيا، رسالة  العربية يف  اللغة  1- أمحد هداية اهلل زركيش، 
جامعة البنجاب سنة 1992 ص، 217. 
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باللغة  الدينية تدرس أيضا  املواد  العربية والعلوم اإلسالمية، وألن  اللغة  املتفوقون يف 
بالضبط  إندونيسيا  العربية يف  اللغة  تاريخ  نوعها يف  فريدة من  الظاهرة  العربية، وهذه 
يساوي ما جرى يف املعاهد احلديثة، ومل متض هذه املدارس طوياًل حتى جاء الوزير من 

خيلفه، ومل يوصل هذه التجربة، وتوقفت ألسباب كثرية؛ منها السياسة. 

 اخلامتة
املعاهد  يف  العربية  اللغة  تعليم  واقع  عن  كاملة  صورة  السابقة  املباحث  يف  يتضح 
واملدارس بإندونيسيا وتعّد من أغىل ثروة جتارب املجاهدين يف تعليم اللغة العربية يف 
النضج يف  التجارب املسلمني إىل مرحلة  للناطقني بغريها. وأوصلت هذه  إندونيسيا 
اللغة  العربية، بحيث ال يوجد كلمة أحسن طريقة وال أفضلها يف تعليم  اللغة  تعليم 
طريقة  فكل  اخلاصة.  والظروف  للهدف  األنسب  الطريقة  إىل  حاجتنا  وإنام  العربية، 
تناسب وتوصل إىل اهلدف هي األحوج. ألن الطريقة القديمة؛ النحو والرتمجة تناسب 
املبنية  احلديثة  الطرق  بجميع  املدعمة  املبارشة  والطريقة  التقليدية.  املعاهد  يف  اهلدف 
أو  العرصية، كام أن طريقة اجلمع  املعاهد  تناسب هدف  الوحدة والفروع  عىل نظرية 
الطريقة االزدواجية املبنية عىل نظرية الوحدة تناسب ظروف مدارس إندونيسيا وحلها 

األنسب. 
اللغة  تعليم  يف  التتعليمية  املؤسسات  وآالف  املدارس  وآالف  املعاهد  وآالف 
املذكورة يف اإلحصائيات وكام يتضح أن أكثرها أهلية(  إندونيسيا )كام هي  العربية يف 
أثرها الفعال يف رفع الغرية العربية والغرية اإلسالمية يف الشباب املسلمني بإندونيسيا. 
ومن أوضح معاملها ازدحام املشرتكني واملشرتكات يف كل مسابقة يف اللغة العربية عىل 

مستوى املدارس واجلامعات يف كل منطقة يف إندونيسيا. 
تعليم  يف  التعليمية  املؤسسات  من  واملادي  الروحي  الدعم  وجود  إىل  باإلضافة 
بن  حممد  اإلمام  جلامعة  التابع  واإلسالمية  العربية  العلوم  معهد  أمثال  العربية؛  اللغة 
سعود بجاكرتا، ومعاهد أيب بكر وعمر وعثامن وعيل يف مدن إندونيسيا التابعة لدولة 
العربية  اللغة  يتجزأ من واقع  العربية جزء ال  الدول  اإلمارات، واملعاهد األخري من 
املعاهد يف مستوى اجلامعة، وسيبحثها  إندونيسيا إال أن تلك  املعاهد واملدارس يف  يف 

باحث آخر يف جلسة أخرى. 
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 امللحق
إندونيسيا،  أنحاء  يف  الدينية  املدارس  عن  الدينية  الشئون  وزارة  من  اإلحصائيات 

وعن املعاهد اإلسالمية يف جزيرة جاوا التي متثل 78 % من إندونيسيا.)1(
)2(

مستوى املدرسة)2(
عدد التالميذعدد املدارس

أهليةحكوميةاملجموعأهليةحكوميةاملجموع

19.762824.047روضة األطفال

21.5291.66219.867االبتدائية الدينية

13.2921.38411.908املتوسطة الدينية

5.6487354.913الثانوية الدينية

40.469املجموع العام

14.456املعاهد التقليدية
3.759.198

7.727املعاهد احلديثة

5.044املعاهد املزدوجة

27.627املجموع العام

املالحظة: 
1- ال يذكر عدد التالميذ يف املعاهد التقليدية واملعاهد احلديثة. 

باقي  القديمة 46%، وأما  الطريقة  التى تدرس عىل  التقليدية  املعاهد  أن  يذكر   -2
املعاهد يعقد نظام املدرسة. وبالطريقة االنتقائية.)3(

املقارنة بني اإلحصائيات سنة 1985م وبني اإلحصائيات سنة 2012م من الوزارة 
للشئون الدينية جلمهورية إندونيسيا.

1-  وزارة الشئون الدينية، اإلحصائيات والتقييامت سنة 2011 – 2014.
2- وزارة الشئون الدينية، االحصائيات والتقييامت عن املعاهد واملدارس سنة 2008-2009 هـ، ص: 1.
3- وزارة الشئون الدينية، االحصائيات والتقييامت عن املعاهد واملدارس سنة 2011-2012، ص: 74
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مستوى املدرسة
إحصائيات سنة 2012)2(إحصائيات سنة 1985)1(

أهليةحكوميةاملجموعأهليةحكوميةاملجموع
13.06737612.69121.5291.66219.867االبتدائية الدينية

4.9204204.50013.2921.38411.907املتوسطة الدينية

1.4052541.1515.6487354.913الثانوية الدينية

19.3921.15018.34240.4693.78136.688املجموع العام

)2()1(
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املقدمة 
كان للغة العربية أمهية خاصة وموقع متميز يف حياة املجتمع اإلندونييس عىل األقل 
من زاويتني: األوىل، كوهنا لغة الكتاب الكريم، والثانية: كوهنا لغة كأي لغة متثل أداة 
االتصال بني األفراد املسلمني يف أنحاء العامل. ولقد أنشأ اهلل بفضل القرآن الكريم بني 
مثل  تبىل  الزمن، وال  تقوى مع  العربية واإلسالم وشائج التنفصم عراها، وعالقات 
غريها من اللغات مع مرور األيام، فعربية اليوم هي عربية األمس، وعربية القرن القادم 
إن شاء اهلل، وال يقصد بذلك مجود العربية عىل ما هي عليه وإنام يقصد بقاء خصائصها 
العربية طابعها وسامهتا وإن تطور شأن غريها  تبقى  التي  العامة،  األساسية ومقوماهتا 

من اللغات.
واللغة كائن حي)1( وهي تنمو وتطور، فلذا ال بد من حتديد خصائص اللغة 
املستهدفة يف عرصنا احلارض حتى تعايشه تأثًرا وتأثرًيا، ومن بني هذه اخلصائص 
بحاجات  الوافية  حروفها  ورسم  وكتابتها  وقواعدها  بنيتها  يف  ميرسة  لغة  أهنا 

1- ذكر هذا املصطلح جرجي زيدان يف كتابه » اللغة العربية كائن حي« واللغة العربية كام ذكر تقرير 
املجلس القومي للتعليم يف مرص يف تقرير سبتمرب 1980 م تتأثر بالبيئة واملناخ الذي حتيا فيه.

مملوءة احلسنة- جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق
mamluah@gmail.com
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اإلنسان يف خمتلف جماالت احلياة املستجيبة للحضارة، ومن ثم صار اهلدف من 
تعليم اللغة العربية تربية الطالب تربية لغوية تصل إىل التعبري السليم املنطلق كتابة 
إندونيسيا  يف  العربية  اللغة  تعليم  وكان  وقراءة.  استامعا  السليم  والفهم  ونطًقا، 
عىل خمتلف املستويات ويف خمتلف املراحل جيري من وقت إىل وقت لتحقيق هذه 

األهداف.
التي مر  التطور  ُيَعّد من أهم مراحل  العربية عىل املستوى اجلامعي  اللغة  إن تعليم 
هبا تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا. ستلقي هذه املقالة الضوء عىل هذا املوضوع مبينًا 
يف ذلك كل ما يتعلق بتعليم اللغة العربية عىل املستوى اجلامعي من التاريخ، والنامذج، 
يف  للتجديد.  واملحاولة  والتحديات  الدراسية،  املناهج  خالل  وحتقيقها  واألهداف 
احلقيقة كان انطالق هذه املقالة مما قد كتبه نرص الدين إدريس جوهر)1( عام يتعلق بتعليم 
اللغة العربية يف إندونيسيا. لكي ال تكون هذه الكتابة تكراًرا مما قد بحثه، فرتكيز هذه 

املقالة عىل األشياء التي تتعلق مبارشة باملناهج الدراسية.

1- تعليم اللغة العربية يف اجلامعات اإلندونيسية: ملحة تارخيية
املجتمع  يف  اإلسالم  ودين  العربية  اللغة  أن عالقة  العقالنية  اجلهة  من  املفهوم  من 
املجتمع  يف  العربية  اللغة  ظاهرة  إن  فقيل:  والظاهرة،  العامل  عالقة  اإلندونييس 
اإلندونييس من عواملها دخول اإلسالم فيه. تأسيًسا عىل هذه الفكرة، فيمكن أن نقول: 
وصلت اللغة العربية أول ما وصلت إىل سواحل إندونيسيا يف القرن األول اهلجري أو 

1- نرص الدين إدريس جوهر هو حمارض يف جامعة سونان أنبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا. له 
رسالة الدكتوراه حتت املوضوع » تعليم اللغة العربية عىل املستوى اجلامعي يف إندونيسيا » )2006( 
جامعة النيلني، اخلرطوم، وكذالك له مؤلفات التي تتعلق بتعليم اللغة العربية بإندونيسيا، منها: 
اجتاهات   )2 القائمة  واملشكالت  الواعدة  التطورات  بني  إندونيسيا  يف  العربية  اللغة  تعليم   )1
إندونيسيا  يف  العربية  اللغة  تعليم  وضعية   )3 إندونيسيا  يف  العربية  اللغة  تعليم  جمال  يف  جديدة 
4( تعليم اللغة العربية عىل املستوى اجلامعي يف إندونيسيا 5( دخول اللغة العربية وانتشارها يف 
إندونيسيا 6( مراكز تعليم اللغة العربية بإندونيسيا. قد أخذت الكاتبة من هذه املؤلفات البيانات 
البيانات  من  أساسيا  مصدرا  تكون  أن  تكاد  حتى  املقالة،  هذه  كتابة  خالل  إليها  احتاجت  التي 
املطلوبة باإلضافة إىل املناهج الدراسية ألقسام تعليم اللغة العربية وأقسام اللغة العربية وآداهبا يف 

اجلامعات اإلندونيسية.
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القرن السابع امليالدي)1(، وذلك عىل أساس ما اتفق عليه أغلبية املؤرخني أن اإلسالم 
دخل أول ما دخل يف إندونيسيا يف هذا القرن عىل أيدي العرب الذين جاءوا مبارشة 
اللغة  تعليم  عوامل  من  عاماًل  إندونيسيا  اإلسالم  دخول  ويكون  املكرمة.)2(  مكة  من 

العربية؛ لكوهنا لغة مصادر تعاليم هذا الدين. 
كام هو املعروف أن هناك عوامل كثرية النتشار اللغة العربية بإندونيسيا، إما عوامل 
العربية ال يكتسبها اإلندونيسيون  اللغة  إن  تربوية.  أم  دينية، ولغوية)3(، واجتامعية)4(، 

1- أكد هذه الظاهرة ما كتبه عادل خلف يف كتابه حتت املوضوع »املالحظة اللغوية للرحالة العريب 
ابن بطوطة« بأنه قد وصل يف جزيرة جاوا وسومطرة يف سنة 745 -747 ميالديا ووجد دين اإلسالم 
قد اعتنقه املجتمع. انظر كامل الرشح : عادل خلف )1994( املالحظات اللغوية للرحالة العريب ابن 

بطوطة )القاهرة: مكتبة اآلداب( : 26-24
يف  العربية  اللغة  تعليم  جمال  يف  جديدة  »اجتاهات  املوضوع  حتت  مقالته  يف  الدين  نرص  2-.قال 
إندونيسيا«: إن هذا التاريخ يستند إىل ما يعرف ب»نظرية مكة« عرفها أ. د. احلاج عبد امللك كريم أمر 
اهلل املشهور بـ )Buya HAMKA( والتي تزعم أن اإلسالم دخل أول ما دخل يف إندونيسيا يف القرن 
مبارشة.  املكرمة  مكة  من  جاءوا  الذين  العرب  أيدي  عىل  امليالدي  السابع  القرن  أو  اهلجري  األول 
إندونيسيا يف  التي تزعم أن اإلسالم دخل أول ما دخل يف  اهلند  ا عىل نظرية  النظرية ردًّ جاءت هذه 
القرن السابع اهلجري أو القرن الثالث عرش امليالدي هو اإلسالم الذي قد انترش ومل يعد مرحلة البدء 
والطلوع، بل قد أصبح قوة سياسية ومما يؤكد ذلك اعتناق األمراء واحلكام من اإلمارات الساحلية يف 
سومطراه الشاملية؛ مما يعني أنه قد وصل تلك املناطق منذ أمد بعيد. وقد أثبت صحة نظرية مكة عدة 
مؤمترات عن دخول اإلسالم يف إندونيسيا منها مؤمتر » تاريخ دخول اإلسالم يف إندونيسيا املنعقد عام 

1963م، ومؤمتر »تاريخ اإلسالم يف مينانج كابو« املنعقد عام 1969م.
3- إن انتشار اللغة العربية وقبوهلا لدى املجتمع ال ينعكس عند شيوع استخدامها يف احلياة الدينية 
فحسب، وإنام ينعكس كذلك عىل احلياة اللغوية إذ إن هذه اللغة تؤثر عىل اللغة اإلندونيسية وتغني 
أهم  ولعل  العربية  باللغة  تأثرها  نتيجة  اإلندونيسية  اللغة  فتطورت عدة جوانب يف خزانة  خزانتها. 

وجوه هذا التأثر دخول أصوات اللغة العربية واقرتاض كلامهتا إىل اللغة اإلندونيسية
4- قد أثبت التاريخ أن الدعاة الذين جاءوا باإلسالم +كان منهم دخل مما يعني أن املعامالت التجارية 
بينهم وبني أهل املناطق يف إندونيسيا كانت بوساطة اللغة العربية فضاًل عن اللغة اإلندونيسية. كام يعني 
أن هذه املعامالت التجارية نقلت اللغة العربية إىل لسان أهل املناطق لتصبح لغة التعامل التجاري بني 
الطرفني. فتعلم اإلندونيسيون اللغة العربية ليس فقط لألهداف الدينية، وإنام أيضا لألخرى التجارية 

التي ال تقل أمهية؛ إذ إن التجارة كانت يومها من أبرز احلركات االجتامعية



-108-

الرسول  وأحاديث  الكريم  القرآن  آيات  وحفظهم  العرب  مع  تعاملهم  نتيجة  فقط 
عملية  خالل  من  منهجي  منظم  بأسلوب  أيًضا  يكتسبوهنا  وإنام  الصالة،  يف  واألدعية 
العربية  اللغة  بتعليم  املعاهد اإلسالمية  اهتمت  قد  فمنذ زمن طويل  والتعلم.  التعليم 
ألبناء املسلمني هبدف تزويدهم بالقدرة اللغوية. وتسمى هذه الواقعة بالعامل الرتبوي 
رئيًسا  دورا  يؤدي  الذي  هو  العامل  هذا  ولعل  إندونيسيا،  يف  العربية  اللغة  انتشار  يف 
يف حياة اللغة العربية وانتشارها عىل مر العصور؛ لذا يكون هذا العامل خمتارا كرتكيز 

املوضوع يف هذه املقالة.
إذا تكلمنا عن نشأة تعليم اللغة العربية يف اجلامعات اإلندونيسية يمكن أن نناقشها 
اجلهة،  هذه  من  املستخدم.  املنهج  حيث  من  ينظرها  فقط  املوضوع  وهذا  وجوه،  من 
يمكن أن نقسمها إىل مرحلتني؛ األوىل، تعليم العربية عىل املنهج القديم، والثانية، تعليم 

العربية باالجتاهات اجلديدة.
يف بداية األمر ينحرص تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا يف اهلدف الديني،؛ أي: أن 
املجتمع اإلندونييس هيتم هبذه اللغة بوصفها لغة الدين، حيث كان ما يستند إليه تعليم 
ا وهو أنه يركز إىل حد كبري عىل كوهنا  هذه اللغة من منهج أو مدخل يمكن وصفه تقليديًّ
لغة دينية من دون مراعاة كوهنا لغة أجنبية، مما يسوغ القول: إن تعليمه يتبنى منهًجا دينيًّا 

أو االجتاه يف التعليم هو اجتاه دينّي. 
وأهم ما يتمثل فيه هذا االجتاه الديني بناء املنهج املتَّبِع تعليم اللغة العربية عىل اجلوانب 
الداخلية )internal focus()1( من اللغة وال سيام النحو والرصف واملفردات،2 حتى 
اللغة  إجادة  مستوى  قياس  يف  الرئيس  واملعيار  النحوي.  باملنهج  املنهج  هذا  يشتهر 
العربية يف ضوء هذا املنهج هو القدرة عىل قراءة النصوص العربية، وبخاصة النصوص 
الدينية واألدبية، وترمجتها إىل اللغة اإلندونيسية. لذا فإن اهلدف الرئيس من تعليم اللغة 

ينظر  حيث  اللغة  يف   )structuralism( البنيوي  املذهب  من  تأثر  احلقيقة  يف  املنهج  هذا  وجود    -1
إىل اللغة حسب اجلوانب الداخلية فيها من حيث األصوات واملفردات والقواعد والداللة، واليبايل 
هذا املذهب بيشء خارج اللغة. وإذا طبقنا هذا الفكر اللغوي عىل جمال تعليم اللغة، فتعليم اللغة إذا 

+تعليم العنارص اللغوية« تعليم األصوات، تعليم الرصف، تعليم النحو وما إىل ذلك. 
2- رشدي أمحد طعيمة )1989( تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا: مناهجه وأساليبه )الرباط: 

إيسسكو( ص. 100
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العربية وتعلمها وفق هذا املنهج هو اهلدف الديني، وهو تعليم اللغة العربية وتعلمها 
الكريم، واألحاديث الرشيفة، وغريمها من املصادر  القرآن  التمكن من فهم  من أجل 

الدينية اإلسالمية.
واالجتاهات اجلديدة يف تعليم اللغة العربية بإندونيسيا قد بدأت منذ النصف الثاين 
التعليمية  واإلدارة  التعليمي  املنهج  خالل  من  نالحظها  أن  ويمكن  التسعينيات.  من 
واملوارد البرشية؛ إذ إن منهج تعليم اللغة العربية يف ضوء هذه االجتاه اجلديد يتسم بأنه 
االتصالية،  األهداف  أيًضا  ليشمل  يتطور  وإنام  فقط،  الدينية  األهداف  يف  ينحرص  ال 
وذلك عىل أساس أن اللغة ليست جمرد لغة دينية، وإنام أيضا هي لغة االتصال. ويمكن 
أن نقول: إن املنهج اجلديد ال ينحرص يف اجلوانب الداخلية من اللغة وإنام هيتم كذلك 

باجلوانب اخلارجية )external focus( من اللغة)1(.

أ- مراكز تعليم اللغة العربية يف اجلامعات اإلندونيسية
اللغة  تعليم  مراكز  أهم  الدينية  الشئون  لوزارة  التابعة  اإلسالمية  اجلامعات  تعترب 
العربية عىل املستوى اجلامعي يف إندونيسيا، إضافًة إىل اجلامعات العامة التابعة لوزارة 
الرتبية الوطنية. وتشكل اللغة العربية يف املناهج املتبعة يف هذه اجلامعات مادة أساسية 

جيب أن يمر هبا الطالب يف مجيع الكليات واألقسام.
 واجلامعات اإلسالمية بعضها حكومي وبعضها أهيل. وتنقسم احلكومية منها إىل 

ثالثة أنواع، يمكن وصف كل منها كام ييل)2(:
 Universitas Islam Negeri )UIN( – State Islamic« بــ  يعرف  نوع   -1
University« وهي نوع من اجلامعات اإلسالمية احلكومية التي تتخصص يف دراسة 

اجلامعات اإلسالمية من هذا  السواء. وتتكون  العامة عىل  والعلوم  العلوم اإلسالمية 

1- وهذا النوع اجلديد من املنهج الدرايس يف احلقيقة هو استجابة لتطور املذهب اللغوي من البنيوي 
إيل الوظيفي )functionalism( حيث قال: إن أمهية اللغة هي وظيفتها ال يمكن لنا أن ننظر اللغة فقط 
بعنارصها املتجزئة ، لكن بتكامل بعضها مع بعض. وكان للغة أشياء خارجها التي تكون عامال مهام 

يف اللغة مثل الثقافة والسياسة اللغوية.
2- حصلت الكاتبة عىل هذه البيانات من مقالة نرص الدين إدريس جوهر باملوضوع: »مراكز تعليم 

اللغة العربية يف إندونيسيا« يف ويب » عشاق العربية«. 
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والتكنولوجية،  العلوم  وكلية  النفس،  علم  وكلية  والثقافية،  اإلنسانية  كلية  من  النوع 
وكلية االقتصاد، إضافة إىل كلية الدراسات اإلسالمية مثل: كلية الرشيعة، وكلية الرتبية. 
 Institut Agama Islam Negeri )IAIN( – State« 2- نوع يعرف يف إندونيسيا بـ
Institute For Islamic Studies« وهي نوع من اجلامعات اإلسالمية احلكومية التي 

تتخصص يف الدراسات اإلسالمية، وتتكون من الكليات واألقسام التي تقوم بتدريس 
العلوم الدينية مثل: علوم الرتبية، والرشيعة، والدعوة، وأصول الدين، واآلداب )اللغة 

العربية والتاريخ اإلسالمي(.
 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri )STAIN( – State« 3- نوع يعرف بـ
يف  تتخصص  التي  احلكومية  اإلسالمية  اجلامعات  من  نوع  وهي   »Islamic Collage

مثل قسم  األقسام  وإنام من  الكليات،  تتكون من  أهنا ال  إال  العلوم اإلسالمية  دراسة 
الرتبية، وقسم الرشيعة، وقسم الدعوة.

اللغة  انتشار  يف  مهامًّ  دوًرا  تلعب  أهلية  أم  كانت  حكومية  اإلسالمية  واجلامعات   
أشارت  لقد  إندونيسيا.  أنحاء  كل  يف  كبري  بعدد  منترشة  إهنا  إذ  إندونيسيا؛  يف  العربية 
اإلحصائية سنة 2005م )واآلن هذا العدد مرشح للزيادة( إىل أن اجلامعات اإلسالمية 
يف إندونيسيا قد بلغ عددها 452 جامعًة منترشة يف مجيع املحافظات يف إندونيسيا، كام 

يتضح يف اجلدول اآليت: 

حمافظةالرقم
عدد اجلامعات اإلسالمية

أهليةحكومية
220نانجرو آتشيه دار السالم 1
226سومطرا الشاملية 2
314سومطرا الغربية 3
17رياو 4
22جامبي 5
19سومطرا اجلنوبية 6
21بينكولو 7
210المبونج 8
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حمافظةالرقم
عدد اجلامعات اإلسالمية

أهليةحكومية
11بانكا بيلينونج 9

133جاكارتا 10
257جاوا الغربية 11
112بانتني 12
626جاوا الوسطى 13
112جوكجاكارتا 14
786جاوا الرشقية 15
1-بايل 16
18نوسا تينجارا الغربية 17
1-نوسا تينجارا الرشقية 18
16كاملانتان الغربية 19
12كاملانتان الوسطى 20
111كاملانتان اجلنوبية 21
17كاملانتان الرشقية 22
11سالوييس الشاملية 23
14سالوييس الوسطى 24
435سالوييس اجلنوبية 25
13سالوييس اجلنوبية الرشقية 26
-1جورونتالو 27
13ملوكو 28
-1ملوكو الشاملية 29
14بابوا 30

50402املجموعة
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 إضافة إىل هذه اجلامعات اإلسالمية التابعة لوزارة الشئون الدينية هنالك مراكز أخرى 
لتعليم اللغة العربية عىل املستوى اجلامعي يف إندونيسيا، وهي: 

هذه  أبرز  ومن  الوطنية.  الرتبية  لوزارة  التابعة  العامة  احلكومية  اجلامعات   -1
بجوكجاكارتا،  مادا  غازاه  واجلامعة  بجاكارتا،  اإلندونيسية  اجلامعة  هي  اجلامعات 
التي  والتعليم(  للرتبية  العايل  باملعهد  سابًقا  يعرف  ما  )أو  العامة  احلكومية  واجلامعة 
توجد يف أغلبية املدن الكبرية يف إندونيسيا. تعد اللغة العربية يف املناهج املتبعة يف هذه 
اجلامعات من املواد االختيارية التخصصية، وهي املواد التي اختذها الطالب ختصًصا له 

من ضمن اللغات األجنبية. 
2- معاهد تعليم اللغة العربية التابعة للجامعات يف اململكة العربية السعودية. وخري 
مثال هلذا هو معهد العلوم اإلسالمية والعربية بجاكارتا التابع جلامعة اإلمام حممد بن 
سعود اإلسالمية باململكة العربية السعودية. واللغة العربية يف منهج هذا املعهد ُتَعّد من 
ضمن مواد العلوم اإلسالمية املقدمة لطالب مستوى البكالوريوس ومستوى الدبلوم 

املتوسط لتعليم اللغة العربية.

ج- اجلامعات والكليات واألقسام القائمة بتعليم اللغة العربية 
تنص صياغة سياسة اللغة القومية اإلندونيسية سنة 1999م أن تعليم اللغة العربية 
عىل املستوى اجلامعي يتمثل يف كوهنا مادة املحارضة أو إحدى مواد املحارضة. إال أن 
تعليم اللغة العربية بوصفها مادة املحارضة كام ذكر تتخذ أشكااًل عديدة يف مناهج تعليم 
احلكومية  اإلسالمية  اجلامعات  يف  أكانت  سواء  اإلندونيسية  باجلامعات  العربية  اللغة 
التابعة  العامة  اجلامعات  يف  أم  اإلندونيسية،  الدينية  الشئون  لوزارة  التابعة  واألهلية 
لوزارة  التابعة  اإلسالمية  اجلامعات  يف  العربية  اللغة  وتعليم  الوطنية.  الرتبية  لوزارة 
الشئون الدينية يتم يف مخس كليات وهي كلية اآلداب، والرتبية، والرشيعة، والدعوة، 
وأصول الدين، سواء كانت بوصفها مادة أساسية أم مادة التخصيص. فاللغة العربية 
بوصفها مادة أساسية تدرس يف السنة األوىل يف كل كلية. أما اللغة العربية بوصفها مادة 
التخصيص فتدرس يف كليتني فقط مها: كلية اآلداب قسم اللغة العربية وآداهبا، وكلية 
التابعة لوزارة الرتبية الوطنية  العامة  العربية. أما يف اجلامعات  اللغة  الرتبية قسم تربية 
األجنبية  اللغات  تعليم  وكلية  اإلنسانية  العلوم  كلية  حتت  العربية  اللغة  تعليم  فكان 
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اجلامعات  هذه  من  األسامء  هي  وها  التخصص.  مادة  بوصفها  العربية  اللغة  وتدرس 
والكليات واألقسام التي متكنت الكاتبة من أن تذكرها)1(: 

اسم اجلامعة واسم املدينةاسم الكليةاسم القسمالرقم

كلية العلوم قسم األدب العريب1
اإلنسانية

جامعة إندونيسيا
 Jakarta

كلية العلوم قسم األدب العريب2
اإلنسانية

جامعة غاجه مادا
Jogjakarta

كلية العلوم قسم األدب العريب3
اإلنسانية

جامعة باجاجاران
Bandung

كلية العلوم قسم األدب العريب4
اإلنسانية

جامعة حسن الدين
Makassar

كلية العلوم قسم األدب العريب5
اإلنسانية

جامعة سومطراه الشاملية
Medan

كلية العلوم قسم األدب العريب6
اإلنسانية

جامعة براوجيايا
Malang

كلية اآلداب قسم األدب العريب7
والعلوم اإلنسانية

جامعة رشيف هداية اهلل 
Jakarta اإلسالمية احلكومية

كلية اآلداب قسم األدب العريب8
والعلوم اإلنسانية

جامعة سونان كايل جاغا اإلسالمية 
Jogjakarta احلكومية

كلية اآلداب قسم األدب العريب9
والعلوم اإلنسانية

جامعة سونان أمبيل اإلسالمية 
Surabaya احلكومية

كلية اآلداب قسم األدب العريب10
والعلوم اإلنسانية

جامعة الرانريي اإلسالمية 
Banda Aceh احلكومية

كلية اآلداب قسم األدب العريب11
والعلوم اإلنسانية

جامعة إمام بونجول اإلسالمية 
Padang احلكومية

1- نالت الكاتبة هذه البيانات من أستاذ أمحد فؤاد أفندي وهو حمارض يف اجلامعة احلكومية ماالنج، 
يف التاريخ 19 أغوسطوس 2014
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اسم اجلامعة واسم املدينةاسم الكليةاسم القسمالرقم

كلية اآلداب قسم األدب العريب12
والعلوم اإلنسانية

جامعة السلطان طه سيف الدين 
Jambi اإلسالمية احلكومية

كلية اآلداب قسم األدب العريب13
والعلوم اإلنسانية

جامعة رادين فتاح اإلسالمية 
Palembang احلكومية

كلية اآلداب قسم األدب العريب14
والعلوم اإلنسانية

جامعة رادين إنتان اإلسالمية 
Bandar Lampung احلكومية

كلية اآلداب قسم األدب العريب15
والعلوم اإلنسانية

جامعة سونان جونونج جايت 
Cirebon اإلسالمية احلكومية

كلية اآلداب قسم األدب العريب16
والعلوم اإلنسانية

جامعة عالء الدين اإلسالمية 
Makassar احلكومية

كلية اآلداب قسم األدب العريب17
والعلوم اإلنسانية

جامعة موالنا ملك إبراهيم 
Malang اإلسالمية احلكومية

كلية اآلداب قسم األدب العريب18
والعلوم اإلنسانية

جامعة موالنا حسن الدين 
Banten اإلسالمية احلكومية

كلية اآلداب قسم األدب العريب19
والعلوم اإلنسانية

جامعة األزهر اإلندونيسية
Jakarta

كلية اآلداب قسم األدب العريب20
والعلوم اإلنسانية

جامعة املسلمني اإلندونيسية
Makassar

كلية اآلداب قسم األدب العريب21
والعلوم اإلنسانية

جامعة هنضة الوطن
Mataram

كلية اآلداب قسم األدب العريب22
والعلوم اإلنسانية

جامعة أمحد دحالن
Jogjakarta

قسم تعليم اللغة 23
جامعة ماالنج احلكومية كلية اآلدابالعربية

Malang

قسم تعليم اللغة 24
العربية

كلية اللغات 
والفنون اجلميلة

جامعة جاكرتا احلكومية
Jakarta

قسم تعليم اللغة 25
العربية

كلية اللغات 
والفنون اجلميلة

جامعة سامرانج احلكومية
Semarang

قسم تعليم اللغة 26
العربية

كلية اللغات 
والفنون اجلميلة

جامعة إندونيسيا الرتبوية
Bandung
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اسم اجلامعة واسم املدينةاسم الكليةاسم القسمالرقم

قسم تعليم اللغة 27
جامعة رشيف هداية اهلل اإلسالمية كلية الرتبيةالعربية

Jakarta احلكومية

قسم تعليم اللغة 28
جامعة سونان كايل جاغا اإلسالمية كلية الرتبيةالعربية

Jogjakarta احلكومية

قسم تعليم اللغة 29
جامعة سونان أمبيل اإلسالمية كلية الرتبيةالعربية

Surabaya احلكومية

قسم تعليم اللغة 30
جامعة الرانريي اإلسالمية كلية الرتبيةالعربية

Banda Aceh احلكومية

قسم تعليم اللغة 31
جامعة سومطراه الشاملية اإلسالمية كلية الرتبيةالعربية

Banda Aceh احلكومية

قسم تعليم اللغة 32
جامعة إمام بونجول اإلسالمية كلية الرتبيةالعربية

Padang احلكومية

قسم تعليم اللغة 33
جامعة السلطان طه سيف الدين كلية الرتبيةالعربية

Jambi اإلسالمية احلكومية

قسم تعليم اللغة 34
جامعة رادين فتاح اإلسالمية كلية الرتبيةالعربية

Palembang احلكومية

قسم تعليم اللغة 35
جامعة رادين إنتان اإلسالمية كلية الرتبيةالعربية

Bandar Lampung احلكومية

قسم تعليم اللغة 36
جامعة سونان جونونج جايت كلية الرتبيةالعربية

Cirebon اإلسالمية احلكومية

قسم تعليم اللغة 37
جامعة وايل سونجو اإلسالمية كلية الرتبيةالعربية

Semarang احلكومية

قسم تعليم اللغة 38
جامعة أنتاساري اإلسالمية كلية الرتبيةالعربية

Banjarmasin احلكومية

قسم تعليم اللغة 39
جامعة عالء الدين اإلسالمية كلية الرتبيةالعربية

Makassar احلكومية

قسم تعليم اللغة 40
جامعة موالنا حسن الدين كلية الرتبيةالعربية

Banten اإلسالمية احلكومية

قسم تعليم اللغة 41
جامعة بورووكرتو اإلسالمية كلية الرتبيةالعربية

Purwokerto احلكومية



-116-

اسم اجلامعة واسم املدينةاسم الكليةاسم القسمالرقم

قسم تعليم اللغة 42
جامعة ماترام اإلسالمية احلكوميةكلية الرتبيةالعربية

Mataram

قسم تعليم اللغة 43
جامعة تولونج أكونج اإلسالمية كلية الرتبيةالعربية

Tulungagung احلكومية

قسم تعليم اللغة 44
جامعة نوسانتارا اإلسالميةكلية الرتبيةالعربية

Bandung

قسم تعليم اللغة 45
جامعة دار السالم اإلسالمية كلية الرتبيةالعربية

Gontor Ponorogo

قسم تعليم اللغة 46
املعهد العايل اإلسالمي احلكوميكلية الرتبيةالعربية

Padang Sidempuan

قسم تعليم اللغة 47
املعهد العايل اإلسالمي احلكوميكلية الرتبيةالعربية

Batusangkar

قسم تعليم اللغة 48
املعهد العايل اإلسالمي احلكوميكلية الرتبيةالعربية

Bengkulu

قسم تعليم اللغة 49
املعهد العايل اإلسالمي احلكوميكلية الرتبيةالعربية

Metro

قسم تعليم اللغة 50
املعهد العايل اإلسالمي احلكوميكلية الرتبيةالعربية

Surakarta

قسم تعليم اللغة 51
املعهد العايل اإلسالمي احلكوميكلية الرتبيةالعربية

Salatiga

قسم تعليم اللغة 52
املعهد العايل اإلسالمي احلكوميكلية الرتبيةالعربية

Jember

قسم تعليم اللغة 53
املعهد العايل اإلسالمي احلكوميكلية الرتبيةالعربية

Pamekasan

قسم تعليم اللغة 54
املعهد العايل اإلسالمي احلكوميكلية الرتبيةالعربية

Pontianak

قسم تعليم اللغة 55
املعهد العايل اإلسالمي احلكوميكلية الرتبيةالعربية

Samarinda

قسم تعليم اللغة 56
املعهد العايل اإلسالمي احلكوميكلية الرتبيةالعربية

Palu
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اسم اجلامعة واسم املدينةاسم الكليةاسم القسمالرقم

قسم تعليم اللغة 57
املعهد العايل اإلسالمي احلكوميكلية الرتبيةالعربية

Palopo

قسم تعليم اللغة 58
املعهد العايل اإلسالمي احلكوميكلية الرتبيةالعربية

Sultan Qoimuddin

قسم تعليم اللغة 59
املعهد العايل اإلسالمي احلكوميكلية الرتبيةالعربية

Ambon

قسم تعليم اللغة 60
املعهد العايل اإلسالمي احلكوميكلية الرتبيةالعربية

Ternate

قسم تعليم اللغة 61
املعهد العايل اإلسالمي احلكوميكلية الرتبيةالعربية

Curup

قسم تعليم اللغة 62
معهد الوصلية العايل للتدريس كلية الرتبيةالعربية

Banda Aceh وعلوم الرتبية

2- نامذج تعليم اللغة العربية يف اجلامعات اإلندونيسية
املراد بالنامذج يف هذا السياق هو االجتاه العام أو االفرتاض العام من مستخدم اللغة 
العربية نحو اللغة العربية يف عملية التعليم، أو بقول بسيط »إذا كان الشخص يعلم اللغة 
العربية، كيف تكون العربية يف اعتباره وسط عملية التعليم أو كيف هو يعامل العربية 

وسط عملية التعليم«. 
من  فئة  خيص  ال  فهو  األبعاد  متعدد  متسع،  حديث  العربية  اللغة  عن  احلديث  إن 
املجتمع دون أخرى، وال مرحلة تعليمية دون أخرى، ومن ثم كان الرتكيز عىل التعليم 
يكاد جيده  باجلامعات  العربية  اللغة  موقع  واملتأمل يف  واجًبا،  السياق  اجلامعي يف هذا 

منحرًصا يف أحد النامذج التالية:

أ- مادة ختصص ولغة تعليم
املقصود بكون اللغة العربية مادة ختصص ولغة تعليم هو أن الطالب يدرس مقرراته 
باللغة العربية، وكذلك اللغة املستخدمة وسط عملية التعليم. وذلك كام جرى يف أقسام 
اللغة العربية وآداهبا وأقسام تعليم اللغة العربية، والربامج اخلاص لتعليم اللغة العربية.
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ب- مادة دراسية
باللغة  مقرراته  يدرس  الطالب  أن  هو  دراسية  مادة  العربية  اللغة  بكون  املقصود 
اإلندونيسية إال أنه يدرس اللغة العربية كمتطلب اجلامعة. وذلك كام جرى يف األقسام 
خارج أقسام اللغة العربية وآداهبا وأقسام تعليم اللغة العربية يف اجلامعات اإلسالمية 
مثل قسم تعليم الرتبية اإلسالمية، وقسم تعليم العلوم االجتامعية، وقسم تعليم معلمي 
وكليات  االقتصادية،  وقسم  الرشيعة،  وقسم  األطفال،  وروضة  االبتدائية  املدرسة 

العلوم والتكنولوجيا؛ كل هذه األقسام جتعل اللغة العربية أحد املواد الدراسية.

ج- لغة تعليم وتعلم
يتم  برامج  هناك  كان  إذ  وتعلم؛  تعليم  لغة  العربية  اللغة  بكون  واملقصود 
العاملية  الفصول  برنامج  يف  جرى  مثلام  وهذا  العربية،  باللغة  فيها  املقررات   تدريس 
الرتبية اإلسالمية وقسم الرشيعة.  )international class program( يف قسم تعليم 

كان يف هذه األقسام تدرس املواد الدراسية كلها باللغة العربية.

د- لغة ختصص نوعي
وذلك كام يف كليات الدراسات الدينية؛ مثل كلية أصول الدين، والرشيعة، وعلوم 
بشكل  العربية  اللغة  الطالب  يدرس  الكليات  هذه  ويف  وغريها،  واحلديث،  القرآن، 

متخصص وعميق يف جمال درايس معني. 

3- الكفايات املرجوة من خرجيي تعليم اللغة العربية واملنهج الدرايس لتحقيقها يف 
اجلامعات اإلندونيسية

أ- الكفايات املرجوة من خرجيي أقسام تعليم اللغة العربية واملناهج الدراسية لتحقيقها
هو  اإلندونيسية  اجلامعات  يف  العربية  اللغة  تعليم  قسم  من  األسايس  اهلدف  كان 
العربية  اللغة  أقسام  خرجيي  لدى  يكون  أن  جيب  فلذا  العربية.  اللغة  معلمي  تأهيل 
الرشوط األساسية ألهلية املعلم)1( وهي: األول، توافر الكفاية اللغوية. والثاين، متانة 

1- اقرأ هذه الرشوط يف نظام احلكومة اإلندونيسة عن املعلم واملحارض. وهذه الرشوط مناسبة ملا 
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هناك  إن  آخر:  بقول  أو  التدريس،  بقواعد  اإلملام  والثالث،  واإلملام هبا،  اللغوية  املادة 
ثالث كفايات ملعلم اللغة؛ الكفاية املعرفية، الكفاية املهنية، والكفاية املنهجية. إضافًة 
إىل ذلك فإن هناك كفاية ال تقل أمهيتها يف تكوين املعلم اجليد وهي الكفاية الشخصية.

وللوصول إىل األهداف املرجوة صمم املنهج الدرايس لتعليم اللغة العربية يف هذه 
عرضت  وبالتايل  والكفايات.  الرشوط  هذه  لتحقيق  اإلندونيسية  باحلامعات  األقسام 
الكاتبة الرسم البياين عن املواد الدراسية املوجودة يف املناهج الدراسية يف أقسام تعليم 

اللغة العربية ومدى حتقيقها للرشوط والكفايات املرجوة: 
 )1(

الرشوط األساسية النمرة
املواد الدراسيةالكفاية املرجوةألهلية املعلم

1
الكفاية االتصاليةتوافر الكفاية اللغوية)1(

)اجلانب املهاري(

مهارة االستامع
مهارة الكالم
مهارة القراءة
مهارة الكتابة
فن اخلطابة

فن املرسحية
الرتمجة

وما إىل ذلك

قدمه عبد املجيد عيساين )2011، نظريات التعلم وتطبيقاهتا يف علوم اللغة: اكتساب املهارات اللغوية 
األساسية )القاهرة: دار الكتاب احلديث( ص.24-28. ويمكن كذلك أن نطالع هذا املوضوع يف: 

حممد األوراغي )2010(، اللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربية )الرباط: دار األمان(
جمال  ويف   .)performance( اللغوي  األداء  أو  االنجاز  مفهوم  عن  تتميز  اللسانيني  عند  وهي   -1
باالجتاهات  تطورات  االتصالية  الكفاية  مفهوم  تطور  االتصالية.  الكفاية  مصطلح  هناك  اللغة  تعليم 
حمارضته.  يف  1972م(  )1967و  هيمز  ديل  مرة  أول  يف  ألقاه  االتصالية  الكفاية  املصطلح  املتنوعة. 
الكفاية االتصالية يف رأيه تتعلق بكل منهجية تعليم اللغة التى هلا دور يف تطوير الكفاية االتصالية. ثم 
أكده ويلكينر Wilkins )1976م( و ويدوسنز Widdowson )1978م( يف حتقيق الكفاءة االتصالية 
كانل  مرة  أول  ابتدعه  فقد  التعليم  عملية  قي  التواصلية  الكفاية  تطبيق  أما  الدرايس.  املنهج  بوسيلة 
Canale وسوينز Swain )1980م( وأكمله كانل Canale )1983م( هو يقول: إن الكفاية التواصلية 

أو  التخاطبية  الكفاية  اللغوية،  الكفاية االجتامعية  القواعدية،  الكفاية  أربع كفايات وهي:  تتكون من 
التداولية، والكفاية اإلسرتاتيجية. انظر )كانل وسوينز، 1980: 1-48، كانل، 1983: 23-2(.
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الرشوط األساسية النمرة
املواد الدراسيةالكفاية املرجوةألهلية املعلم

متانة املادة اللغوية 2
واإلملام هبا)1(

الكفاية املعرفية
) اجلانب املعريف 

واالبتكاري(

النحو
الرصف

قواعد اخلط واإلمالء
علم األصوات

علم البالغة

الكفاية املهنيةاإلملام بقواعد التدريس3
الكفاية املنهجية

املواد الدراسية الرتبوية 
) الرتبية العامة والرتبية 

اللغوية(.
املواد الدراسية املتعلقة 

بمنهج البحوث العلمية يف 
جمال تعليم اللغة العربية.

الكفاية الشخصيةالشخصية املمتازة4
املواد الدراسية لتطوير 
الشخصية اإلسالمية 

واإلندونيسية

)1(

ب- خرجيو قسم اللغة العربية وآداهبا
األهداف  أن  وجد  وآداهبا  العربية  اللغة  أقسام  من  الدراسية  املناهج  مطالعة  بعد 

املرجوة من خرجيي هذه األقسام فيام ييل:
واالجتاهات  األساسية  واحلقائق  املعلومات  معرفة  من  الطالب  يتمكن  أن   

واخلصائص واملذاهب، وأن يكون قادرا عىل اكتساب هذه املعارف واحلقائق والوقوق 
عىل هذه االجتاهات

1- واملقصود هبا معرفة قضايا اللغة التى يتطلب تدريسها معرفة علمية دقيقة، تناسب الزمن الذي 
عىل  األمر  يقترص  وال  بامدته،  التالميذ  قلوب  ثقة  يؤسس  أن  عىل  القدرة  للمعلم  لتكون  فيه  نعيش 
الدرس الذي يقوم به املدرس يف ساعات معدودة، بل جيب أن يتمكن من املادة التي يقوم بتدريسها 

وكيف تتصل تلك املادة باملواد األخرى وباحلياة العملية.
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  أن يتكون لديه االهتامم بدراسة هذا احلقل من التخصص، وتنمو عنده الرغبة يف 
متابعة هذه الدراسة والتعمق فيها، وأن يتذوق اإلنتاج األديب واللغوي ويقدر اجلهود 

التي بذهلا العلامء واألدباء يف هذا املجال.
  أن يصبح قادًرا عىل تقويم اآلراء واملذاهب واألفكار يف هذا احلقل من التخصص، 

وأن ينقدها ويبني قيمتها العلمية أو األدبية إىل أصوهلا وعواملها
  أن يقف عىل العالقة املتبادلة بني احلركات العلمية يف حقل ختصصه يف العصور 

املختلفة وعالقتها بالعوامل االجتامعية والسياسية بعامة من جهة أخرى.
  أن يتعرف عىل أمهات الكتب واملراجع واألعامل العلمية البارزة وما أضافته إىل 

حركة التقدم العلمي يف جمال هذا احلقل.
  أن متكنه دراسته من الوقوف عىل أساليب البحث العلمي ومناهجه وأداواته يف 

هذا احلقل وعىل حتليل النتائج وتقويمها.
  أن يصبح قادًرا عىل إجراء البحث العلمي يف حقل ختصصه، بام يف ذلك قدرته 

عىل حتديد موضوع البحث، واختياره املنهج العلمي لدراسته.
  أن تصبح اللغة العربية أداة جيدة ودقيقة ورسيعة يف يد الطالب لكسب املعرفة 

ا وكتابيًّا. قراءة وسامًعا للتعبري عنها شفويًّ
  أن تكشف دراسة اللغة العربية عام يكون لدى الطالب من قدرات لغوية وميول 

أدبية وأن تساعده يف تنميتها.
  أن خترج الكوادر الالزمة من املتخصصني يف هذه اللغة لسد احتياجات املجتمع 

من هذه التخصص.
وبعدما الحظت الكاتبة املناهج الدراسية لتعليم اللغة العربية املوجودة يف اجلامعات 
اللغة  تعليم  منهج  يتسم  اجتاًها جديًدا )عرصيا(.  به  املأخوذ  االجتاه  كان  اإلندونيسية 
بأنه ال ينحرص من حيث األهداف يف األهداف  العربية يف ضوء االجتاهات اجلديدة 
الدينية فقط -كام كان يف املنهج القديم- وإنام يتطّور ليشمل أيضا األهداف االتصالية. 
االتصال  لغة  أيضا  هي  وإنام  الدينية  اللغة  جمرد  ليست  العربية  اللغة  أن  أساس  عىل 
يتمثل  ما  منها  تطويرات أخرى  استتبع  قد  التطوير يف األهداف  بشتى جماالته. وهذا 
يف املحتوى، حيث تطور املواد التعليمية لتشتمل ليس عىل املواد النحوية والنصوص 
املقروءة فقط وإنام تغطى مجيع عنارص اللغة العربية )األصوات واملفردات والرتاكيب( 
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املواّد من  تقديم  يعد  والكتابة(. ومل  والقراءة،  األربع )االستامع، والكالم،  ومهاراهتا 
من  أيًضا  وإنام  فقط،  واألدبية  الدينية  الكتب  من  املستمدة  املقروءة  النصوص  خالل 

خالل النصوص املسموعة التي يتم تنظيمها وتقديمها يف السلسالت التعليمية.

4- حتديات تعليم اللغة العربية يف اجلامعات اإلندونيسية: مظاهر الفشل التداويل نموذًجا
فمن املعروف لدى املجتمع اإلندونييس أن اللغة العربية حتتّل مكاًنا رشيًفا يف املجتمع 
اإلندونييس وأن تعليمها وتعلمها يشكالن أهم ما يشغل جهود العلامء اإلندونيسيني 
واهتامم املؤسسات الرتبوية اإلسالمية اإلندونيسية، ومنها اجلامعات. إال أن هذا املكانة 
العظيمة للغة العربية واالهتامم الكبري بتعليمها وتعلمها ال يعني بالرضورة أن هذه اللغة 
قد حظيت ما تستحقه كلغة دينية وأجنبية من هندسة وسياسة التعليم املتقدمة. ويف رأي 
الكاتبة أن هناك حتديات يف تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا التي تتسبب يف وقوع األزمة 

يف جمال تعليم اللغة العربية. ويمكن تلخيص هذه األزمة يف البنود التالية:
1- الرتكيز عىل اجلوانب الصورية يف تعليم الرصف والنحو.

2- عدم النفاذ إىل تضامني النصوص العميقة والكشف عن بناها الكلية
3- نقصان االهتامم من ناحية الداللة اللغوية واملعنى.

4- إمهال اجلانب الوظيفي يف استخدام اللغة، وعدم تنمية املهارات اللغوية يف احلياة 
العملية.

5- االقتصار عىل جانب الكتابة دون القراءة يف تنمية القدرة اإلبداعية
6- قصور البحث اللغوي الرتبوي يف تعليم اللغة ويف حتديد األسس املنهجية لتعليمها.
7- الغالب عىل املنهج الذي تسلكه اجلامعات اإلندونيسية يف تعليم اللغة هو احلفظ 

ال اكتساب معارف متجددة حية.
إندونيسا  يف  العربية  اللغة  تعليم  إىل  بالنسبة  األزمة  هذه  من  الواضحة  واآلثار 
قد  ما  عىل  تأسيًسا  اجلامعة.  مرحلة  يف  الطلبة  لدى  التداويل  الفشل  مظاهر  هي 
اإلندونيسيني)1( الطلبة  لدى  التداويل  النقل  مظاهر  عن  بحثها  خالل  الكاتبة   وجدت 

1- مملوءة احلسنة )2014(، قضايا النقل التداويل يف مؤلفات متام حسان وأمهيتها يف تصميم املنهج 
الدرايس لتعليم اللغة العربية لدي الطلبة اإلندونيسيني، رسالة الدكتوراه، جامعة موالنا مالك إبراهيم 

اإلسالمية احلكومية ماالنج.
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 أن هناك مخسة مظاهر للنقل التداويل السلبي )الفشل التداويل(، فالثالثة منها كام قرره 
كوهن )Cohen( وهي: 1- االنحراف عىل املعيار املقبول عند اختيار الصيغة الداللية عىل 
األحوال املحددة، 2- اختيار الصيغة الداللية غري الزمة،  3- تقديم األفعال الكالمية 
يف  التداويل  الفشل  مظاهر  من  جديدان  نوعان  وهناك  الكثايف.  املستوى  يف  الزمة  غري 
تعليم اللغة العربية وتعلمها يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
ومها: عدم القدرة عىل املجاملة أثناء احلوار، وعدم القدرة عىل تقديم التعبري االتصايل 

)Communicative Expressions( الصحيح بمناسبة ما والرد منه.

5- حماولة جتديد تعليم اللغة العربية يف اجلامعات اإلندونيسية: تصميم املنهج عىل 
ضوء الفكر اللغوي نموذجا

تعليم وتعّلم  التداويل يف  النقل  أسباًبا يف وقوع  أن هناك  املعروف مما سبق ذكره  كان 
اللغة العربية يف إندونيسيا وهي: األول، نقصان املدخالت ميتا التداولية املناسبة يف تعليم 
والثالث،  األصيلة.  الالخطابية  الدراسية  الفصول  والثاين،  إندونيسيا.  يف  العربية  اللغة 
اللغة  التداولية يف عملية تعليم  الكفاية  املعلمني إىل متطلبات وأمهية حتقيق  انتباه  نقصان 
العربية هو  اللغة  التداويل يف تعليم وتعّلم  النقل  السبب األسايس يف وقوع  العربية، وإن 
أن عملية تعليم وتعلم اللغة العربية ال تتجه إىل حتقيق الكفاية التداولية. ويدل عىل ذلك 
نقصان املدخالت التداولية يف املراجع املستخدمة يف عملية التعليم، وعدم حتقيق الكفاية 
العربية، ونقصان االنتباه من  اللغة  تعليم  الدارسية يف  املناهج  ا من  التداولية هدًفا مرجوًّ
النقل  أسباب وقوع  التايل يرشح  البياين  التداولية. والرسم  الكفاية  املحارضين يف حتقيق 

التداويل يف اللغة العربية:

املنهج التعليمي
)املدخالت والعملية(

الكتاب التعليمي
)املدخالت(

انتباه املحارضين
)عملية التعليم والتعلم(

النقل التداويل
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أسباب وقوع النقل التداويل يف تعليم اللغة العربية بإندونيسيا
التعليم يف  املدخالت وعملية  إىل  تعود  األسباب  أن  نعرف  البياين  الرسم  هذا  من 
من  تتكون  التي  االتصالية  الكفاية  مكونات  أبعاد  إىل  النظر  أمعنا  وإذا  نفسه.  الوقت 
تعليم  عملية  يف  بالكامل  متوافرة  غري  اخلمسة  األبعاد  هذه  أن  سنجد  أبعاد)1(،  مخسة 
اللغة العربية يف إندونيسيا. وهذه العوامل اخلمسة هي املعلومات اللغوية، املعلومات 
الثقافية، واملادة، والسياق، واستخدام اللغة. وتكون العالقة بني هذه القوالب عالقة 
ديناميكية )Dynamic(، وتفاعلية )Interactive(، وتأسيسية )Constitutive( كام يف 

الرسم البياين التايل:

أبعاد مكونات الكفاية االتصالية

املعلومات الثقافية

السياقاملادة

استخدام اللغة

املعلومات اللغوية

الرمزي  البنيوي  املكون  مكونني؛  من  تتكون  االتصالية  الكفاية  أن  املعلوم  ومن 
الكفاية  فتحقيق   .)Use Component( العميل  واملكون   ،)Code Component(

1- . Saville, Muriel.& Troike. 2006. Introducing Second Language Acquisition. (New 
York: Cambridge University Press) p.134
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التداولية إذا، حيتاج ليس فقط إىل املعلومات اللغوية أو املادة، بل إن املعلومات الثقافية، 
الكفاية  اللغة تكون رشوطا أساسية يف حتقيق  السياق ومعرفة نظام استخدام  ومعرفة 

التداولية. 
بعد وضوح األسباب املؤدية لفشل النقل التداويل فيام تقدم، ال بد من السؤال التايل: 
كيف نحل هذه املشكلة؟ واإلجابة عىل هذا السؤال؛ هناك ثالثة أشياء وجبت مناقشتها 

يف حل مشكلة النقل التداويل يف تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا، وهي:

أ- األول: اختيار املواد التعليمية املساعدة عىل تطوير الكفاية التداولية يف تعليم اللغة 
العربية

هناك سؤاالن جيب االهتامم هبام يف اختيار املواد التداولية؛ السؤال األول: ما املواد 
والسؤال  رصيح؟  بشكل  التداولية  الكفاية  لتتيح  يعدها  أن  املعلم  عىل  التى  التعليمية 
الثاين: ما مدى إعطاء املعلم للطلبة أمثلة واقعية تبدو فيها الكفاية التداولية؟ تأسيسا عىل 
ما قام به بردويف هارليق )Bardovi-Harlig( ومهان تيلور )Mahan Taylor()1(؛ إذ 
مجعا ثالثني مثال وقاما بتحميلها يف الشبكة الدولية ملساعدة الدارسني للغة اإلنجليزية يف 
استخدام اللغة املناسبة من الناحية االجتامعية يف جمموعة متنوعة من األوضاع الرسمية 
وغري الرسمية. وتتكون هذه املواد من إدارة املحادثة، افتتاح احلوار واختتامه، الطلب، 

الرفض، تقديم الثناء، والشكوى وما إىل ذلك من األفعال الكالمية األخرى. 
العربية  معلمي  عىل  التي  األوىل  الوظيفة  أن  الكاتبة  رأت  سبق  ما  عىل  تأسيسا 
التداولية لدى املتعلمني هي أن جيمعوا املواد التعليمية التي توجد فيها  حتقيق الكفاية 
املدخالت التداولية ببحث النصوص األصيلة عن األفعال. من مصادر هذه املواد: إما 
من الشبكة الدولية، أو من برامج التلفاز، وبرامج املذياع، ومن الصحف العربية ومن 
األفالم العربية، كذلك من املعايشة مع صاحب اللغة وغري ذلك. وإذا متت هذه العملية 
فإهنا متوافر للمعلمني املعطيات اللغوية الكافية عن األفعال الكالمية العربية من النص 
املواد  اختيار  عملية  يف  تعليمية  كمواد  تنتج  أن  ويمكن   )Authentic Text(األصيل

1-. Cohen, D.Andrew.2008. Teaching and Assessing L2 Pragmatics: What can we 
expect from learner. Language Teaching. Volume 41. Issue 02. April 2008, pp 213-
235. Cambridge University Press.
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 Notional( الظريف  املنهج  أو   )Thematic Syllabus( املوضوعي  املنهج  أساس  عىل 
Syllabus(، ثم تسجل عىل األساس اخلطايب )Discourse Base/Genre Base( يف 

توزيع املواد وتعليمها. وتعرض الكاتبة اخلطوات املطلوبة يف اختيار هذه املواد التعليمية 
يف الرسم البياين التايل:

خطوات اختيار املواد التعليمية عىل ضوء التداولية

عىل أساس املنهج 
املوضوعي أو النظري

- الشبكة الدولية.
- الربامج يف التلفاز.

- الربامج املذياع.
- الصحف العربية.

- املعايشة مع صاحب 
اللغة.

- األفالم العربية.

عىل أساس اخلطاب

عمليات 
البحث

مصادرها

املعلم

النصوص األصلية 
من األفعال الكالمية

- تصميم املنهج.
- توزيع املواد التعليمية حسب املنهج.

- اختيار املدخل املناسبة

اختيار املواد 
التعليمية

ب- الثاين: إعداد املعلمني ودورها يف تطوير الكفاية التداولية يف تعليم اللغة العربية
األسئلة األساسية يمكن مناقشتها يف هذا املوضوع هي: ما مدى املعلومات التداولية 
تعليم  فعالية  ما  التعليم؟  املعلومات يف عملية  أمهية هذه  املعلمني؟ وما  لدى  املتوافرة 
التداولية يف تطوير براجمها؟ كيف شعور املعلمني يف تعليم املواد التداولية إىل طلبتهم؟ 
من  التداولية.  األخطاء  لتصحيح  والتعليق  التوجيه  إعطاء  الثقة يف  املعلمني  لدى  هل 
معلومات  أن  عرفت  التداولية،  الكفاية  حتقيق  ملتطلبات  املدرسني  انتباه  عن  البيانات 
املدرسني مل تكن كافية لتحقيق الكفاية التداولية. والسؤال: ماذا جيب أن يتم يف برامج 
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إعداد معلمى اللغة العربية وال سيام الناطقني بغري العربية؟ تأسيًسا عىل ما قاله نايف 
حمرتفني،  غري  هواة  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  معلمي  من  كثريا  إن  خرمان)1(: 
وهذا باب يكاد يكون عشوائيًّا وال يقوم عىل أسس علمية؛ إذ قلام جتد لسانيًّا يدرسها 
لألجانب، بل قد جتد من ليس متخصًصا يف العربية يقوم بتدريسها، كام أن كثريا منهم 
يعانون نقًصا يف التمكن من طرائق التدريس احلديثة يف تعليم اللغات، مما يكون له كبري 
األثر يف املتعلمني، وغالبا يف فشل العملية التعليمية؛ بسبب عدم متكن بعض املدرسني 
من بعض اجلوانب اللغوية، واحلياتية، واحلضارية للغة األجنبية التي يقومون بتدريسها 
املختلفة  الكالم  التنغيم، واستخدام أساليب  يتمكنوا منها متكنًا كافًيا من  من دون أن 

باختالف املقام واملخاطب، وبعض املضامني االجتامعية التي تستخدم فيها اللغة.
وحِلّل هذه املشكلة، هناك ثالثة حماور وجب االهتامم هبا يف إعداد معلمي اللغة العربية 
املهني، وحمور اإلعداد  اللغوي، وحمور اإلعداد  للناطقني بغريها وهي: حمور اإلعداد 
الدرس  بمستويات  الكامنة  املعرفة  من  املعلمون  عليه  بام  هيتم  األول:  املحور  الثقايف. 
ومناهج  واملعجم،  والداللة،  والرتاكيب،  والرصف،  )األصوات،  األسايس  اللغوي 
املستويات يف  الوظيفي هلذه  التالحم  ما يساعده يف إجياد  انتقاء  ليتمكن من  تدريسها؛ 
التفاعل الصفي واخلارجي بنجاح(، والقدرة عىل تقديم  أداء لغوي يمكن طالبه من 
احلراك  وتنظم  اللغة،  تشكل  التي  الرتابطية  العادات  وتعزز  الوقائع  تكّون  متارين 
ودالالت  أعاريبه،  وأنحاء  واجلاملية،  الرصفية  وأنساقه  الصويت،  نظامه  من  اللغوي 
البيان. ويف املحور الثاين هنتم بتمكن املعلم من  ألفاظه ووجوه استعامهلا وأساليبها يف 
طرائق التدريس احلديثة يف تعليم اللغة، واخلربة يف عرض كفايتها اللغوية والتخاطبية 
والوقوق عىل منهج حتليل اخلطاب منطوقة ومكتوبة وتنوعاته السياسية واالقتصادية 
اخلربات  وتبادر  النص  بلسانيات  يعرف  مما  وغريها  التقابلية  والدالالت  واالجتامعية 
بثقافة  الثالث هنتم  املحور  والتعبري. ويف  والكتابة  والقراءة  مهارات االستامع  تنمية  يف 
معلم العربية للناطقني بغريها؛ ألن اللغة وعاء الثقافة والفكر وبغري اإلحاطة بأدواهتا 
ال يستطيع املدرس التعامل مع مضموهنا، فضال عن إيصاله، وهذا يقتيض من معلمي 

اللغة األجنبية: تعليمها وتعلمها. )الكويت: علم املعرفة(  1- نايف خرماوعىل حجاج. 1988. 
ص. 209
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العربية التزود بالثقافة الالزمة وهي مسألة ال تقل أمهيتها عن تعليم املهارات. إضافًة إىل 
ذلك علينا االطالع عىل أمهية معطيات العلوم املساندة؛ مثل: علم النفس، وعلم اللغة 
التطبيقي، ومناهج التدريس وأساليبه، وما إىل ذلك. والرسم البياين التايل يسهل علينا 

فهم مكونات إعداد معلم اللغة العربية للناطقني بغريها:

ريها
 بغ

ني
طق

لنا
ة ل

ربي
الع

ي 
لم

مع
داد 

إع

حمور اإلعداد اللغوي

- املعرفة الكامنة بمستويات الدرس 
اللغوي األسايس.

- القدرة عىل تقديم متارين: تكون 
الوقاية، تعزز العادات التي تشكل 

اللغة، وتنظم احلراك اللغوي

تعليم  الالزمة يف  الثقافة  املعلم  معرفة 
مفهوم  إدراك  )املثال:  العربية  اللغة 
اإلسالمية،  والثقافة  العربية  الثقافة 
اإلسالمي  الفكر  أسس  معرفة 
بعض  عىل  والوقوف  ومصادرها، 
من  التطبيقية  العملية  اجلوانب 
بالرقعة  اإلملام  اإلسالمية،  احلضارة 
العامل  عليها  يمتد  التي  اجلغرافية 

اإلسالمي املعارص ...(

اإلطالع عىل كيفية تدريس اللغة العربية 
عىل ضوء احلوار بني القديم واحلديث حمور اإلعداد املهني

حمور اإلعداد الثقايف

مكونات إعداد معلم اللغة العربية للناطقني بغريها
عىل  تأسيًسا  إندونيسا؟  يف  العربية  معلمي  إعداد  يف  املكونات  هذه  تسهم  فكيف 
اخلربة النفسية التي لدى الكاتبة وبعد االطالع عىل املنهج الدرايس يف قسم تعليم اللغة 
الكاتبة أن  إبراهيم اإلسالمية احلكومية بامالنج، وجدت  العربية بجامعة موالنا ملك 
االهتامم باملحور الثالث يكاد ال يوجد، ويتضح هذا من توزيع املواد الدراسية يف املنهج 
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املحور  أن  الرغم من  العربية، عىل  الثقافة  بإتقان  تتعلق  التي  املادة  فيه  توجد  حيث ال 
الثالث يف املنهج مهّم يف إعداد املعلم املتقن يف جمال تعليم اللغة العربية، وال سيام إذا كان 
التداولية.  الكفاية  فيها  التي  االتصالية  الكفاية  العربية حتقيق  اللغة  تعليم  أغراض  من 
تعليم  قسم  يف  املناهج  تغيري  تقتيض  التداويل  النقل  مشكلة  حل  أن  هذا  من  واملفهوم 
رأي  ويف  بغريها.  للناطقني  العربية  اللغة  معلمي  إعداد  مكان  هو  الذي  العربية  اللغة 
الكاتبة هناك منهج يمكن تطبيقه يف هذا القسم وهو املنهج عىل أساس اخلطاب املكرب 

.)Macro-Genre Curriculum(
وما األشياء التي يمكن أن نفعلها حلل مشكلة النقل التداويل يف تعليم اللغة العربية 
بإندونيسيا. هناك ثالثة أشياء يمكن أن هنتم هبا: األول، تغيري الفلسفة والنامذج الفكرية 
يف البحث اللغوي، والثاين، احلوار بني التـراث العريب واللسانيات الغربية املعارصة، 

والثالث، تصميم املنهج عىل ضوء الفكر اللغوي التداويل:

1- األول: تغيري الفلسفة والنامذج الفكرية يف البحث اللغوي
إن تغيري الفلسفة والنامذج الفكري يؤثر كثريا يف كل نواحي دراسة اللغة العربية، 
فمثال إذا كان الشخص يفكر عىل ضوء فلسفة القول الطبيعي، فاملوقف يكون عنده أن 
النطقية التي يصدرها  اللغة ليس هلا كيان مستقّل عن اإلنسان، فهي جمموع احلوادث 
املتكلم يف الزمان واملكان. أما الشخص الذي يفكر يف فلسفة القول النظري فله موقف 
أن اللغة جزء من اإلنسان، إنه يصور الواقع الكائن وينقله إىل لغة املفاهيم التى جترده 
من حيثياته وحتوله من حال الكينونة إىل حال الظاهرة املتخيلة يف دماغ املصور. وما أثر 
هذا الفكر يف منهج البحث أو منهج التعليم. فالقول األول يفيض إىل الفكر الوصفي يف 

اللغة، وأما القول الثاين فيفيض إىل الفكر املعياري يف اللغة. 
ليست  بأهنا  اللغة  عن  الفلسفة  تتغري  حينام  اللغة،  تعليم  جمال  يف  آخر  مثال  وهناك 
 Language as( بل هي يف الوقت نفسه خطاب )Language as System( فقط نظام
كذلك  التغيري  هذا  فيكون   ،)Language as Ideology( وأيديولوجيا   )Discourse

يطبق يف تعليم اللغة. إذا كان يف األول عىل أساس أن اللغة هي نظام يكون تركيز تعليم 
باعتبار  يأخذ  الفلسفي  إذا كان األساس  القواعدية؛ لكن  الكفاية  اللغة فقط يف حتقيق 
أن اللغة نظام وخطاب وأيدولوجي يف الوقت نفسه، فإن ذلك يزيد تركيز التعليم إىل 

الكفاية القواعدية
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الكفاية  إىل  باالضافة  االجتامعية  اللغوية  والكفاية  والتداولية،  اخلطابية  الكفاية  حتقيق 
القواعدية. الرسم البياين التايل يدل عىل هذا التغيري:

)Language as System( اللغة كالنظام
 The phonological, syntactic,

semantic elements of language
الكفاية القواعدية

)Language as Discourse( اللغة كاخلطاب
 The coherent and cohesive feature:
 language use in communicative
 context

الكفاية اخلطابية / التداولية

)Language as Ideology( اللغة كاأليديولوجية
 Issues of how the social and political
 forces and domination impact on
language structure and language use

الكفاية اللغوية االجتامعية

اللغة يف التعليم من منظور فلسفة اللغة
ما املقصود بتغيري الفلسفة والنموذج الفكري يف سياق تعليم اللغة؟ يكون اهلدف يف 
إذا جرت عملية  لكن  االتصالية،  الكفاية  مثال، حتقيق  ما  العربية يف مدرسة  اللغة  تعليم 
التعليم جمرى املذهب البنيوي، فال يمكن أن حيقق هذا اهلدف؛ ألن عملية التعليم ال جتري 
عىل ضوء املذهب املناسب. هناك مثال آخر أن النموذج الفكري يف إندونيسيا يقول: إن 
اللغة العربية جزء من الدين، لذا كان االجتاه التعليمي يف اللغة العربية هو االجتاه الديني، 
حتى يكون كل ما يتعلق باللغة العربية يتجه إىل األغراض الدينية. فكيف يكون اهلدف 
تغيري  ما عالقة  دينية. واآلن  إىل أغراض  تتجه  التعليم  إذا كانت عملية  يتحقق  االتصايل 
الفلسفة والنموذج الفكري بتحقيق الكفاية االتصالية وخصوًصا حتقيق الكفاية التداولية؟ 
كام املذكور يف عرض البيانات أن املشكلة األوىل؛ أي: السبب األول يف وقوع فشل النقل 
التداويل يف اللغة العربية هو نقصان املدخالت التداولية يف عملية التعليم ونقصان االنتباه 
من املعلمني يف حتقيق الكفاية التداولية. واحلل هلذه املشكلة سيكون فعااًل إذا بدأ من تغيري 

الفلسفة واألفكار من املسئول، أعنى هنا مصمم املنهج الدرايس واملعلم وغريمها.
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2- الثاين: احلوار بني الرتاث العريب واللسانيات الغربية املعارصة
 احلوار بني الرتاث العريب واللسانيات الغربية املعارصة سيكون حالًّ فعااًل يف مشكلة 
تعليم اللغة العربية. ملاذا؟ إن هناك أسباًبا يف رأي الكاتبة، منها عىل األقل: األول، من هذا 
احلوار ستكون البحوث اللغوية العربية معروفة لدى الباحثني اآلخرين غري العرب وال 
سيام اللغويني الغربيني. الثاين، من هذا احلوار ستعرف متاما مكانة العلوم اللغوية العربية 
من العلوم اللغوية األخرى. اإلملام بالرتاث العريب يكون نادًرا اآلن من قبل املهتمني بتعليم 
العربية  باللغة  اهتامم  الغربيني من دون  اللغويني  بأفكار  كثرًيا  يعتنون  فهم  العربية،  اللغة 
وكيف كانت حماوالت القدامي يف تصدير هذه العلوم، مع أهنم سيطبقون معلوماهتم يف 
العريب. وهذا  الرتاث  القدامى يف  أفكار  التي مصدرها األسايس هو  العربية  اللغة  تعليم 
احلوار سيكون جرًسا هلم يف معرفة أفكار العلامء العرب القدامى وأفكار اللغويني الغرب.
مثال:  الكاتبة  أعطت  العربية.  اللغة  تعليم  ملشكلة  حالًّ  احلوار  هذا  يكون  فكيف 
وأوجه  املفاهيم،  املعارصة سنتعرف عىل  الغربية  واللسانية  العريب  الرتاث  بني  باحلوار 
املفاهيم ستؤّثر يف تعليم  الشبه واالختالف بني األسلوبية والتداولية والبالغة. وهذه 
آراء  البالغة وهذا بوسيلة احلوار بني  العربية، وال سيام يف مفهومنا عن تدريس  اللغة 

مولينييه)1( والبالغة العربية.
يرى مولينييه أن كالًّ من التداولية واألسلوبية حمكومان بمحاولة إخراج األسلوبية 
من املضيق الذي آلت إليه وال سيام أسلوبية األثر، ثم إمكانية التالقي بني هذين املنهجني 
عىل صعيد واحد ال يمكن أن يتم إال إذا اْلتقى التداوليون واألسلوبيون مًعا عىل تصور 
عمدة  واعتربوه  املقامي،  املعنى  عىل  التداوليون  اقترص  فإذا  املعنى:  نظرية  يف  موحد 
تعبريهم(  املجازي عىل حد  اللغوي )احلريف  املعنى  التفسري، وانكّب األسلوبيون عىل 
إذا  إال  املنهجني  بتالقى  لن يسمح  املعنى  االفرتاق اجلوهري يف تصور  فإن هذا  فقط، 

عّدل كل منهام من منظوره إىل هذه املسألة املركزية.
وثمة تشابه كبري بني منهج األسلوبية ومنهج التداولية مع تسليمنا بوجود أسلوبيات 
شتى وتداوليات خمتلفة لعل من بينها عالقة املنهجني كليهام بالبالغة. إضافة إىل الرأي القائل 

1- جورج مولينييه.1998. دراسة األسلوب والبحث، وأدوات الفن األديب. ترمجة د. بسام بركة. 
جملة الفكر العريب) بريةت لبنان: معهد اإلنامء العريب( ص. 231
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 بوراثة األسلوبية للبالغة. فقد شاع القول: إن األسلوبية مرتبطة تارخييا بالبالغة/اخلطابة.
 ويعزز هذا الرأي ما تشهده الوسائل والوجوه البالغية من استثامر واستغالل يف إطار 
األسلوبية املطبقة عىل النص األديب. ويقوم التصور األسلويب من منظور مولينييه عىل 
اعتبار أن البالغة ثالث بالغات: 1- البالغة اإلقناعية؛ وهي التيار األكثر ذيوًعا وهو 
املتصل بفن اإلقناع، فقد يعمد اخلطيب إىل حث اجلمهور عىل فعل أمر أو التفكري بأمر 
ثالثة  بني  التفريق  إىل  إًذا  فيه. ونصل  التفكري  أو  فعله  إىل  يدعوهم  ما  مبدئيًّا  يوجد  ال 
اخلطأ،  أو  بالصحيح  اإلقناع  وهي  به  نقنع  أن  نريد  ملا  اعتباًرا  الفصاحة  من  أصناف 
وهي  اإلنشائية  البالغة   -2 بالضار.  أو  بالنافع  اإلقناع  أو  بالظامل،  أو  بالعادل  اإلقناع 
هبذه  تأسيًسا  املجاز.  نظرية  الصنف  هذا  علامء  أنشأ  البيانية.  التعبريات  دراسة  إمجااًل 
للغة  األسايس  اللغوي  االستعامل  يف  التفريق  رضورة  جيدا  نالحظ  أن  علينا  النظرية 
فنون يف  هبا  ويقصد  النمطية  البالغة  واملتلقي. 3-  اخلطيب  نظر  املجازية وبني وجهة 

متحيص مؤلفات الفكر متحيًصا جيًدا. 
توازًيا  تتوازيان  واألسلوبية  التداولية  بني  العامة  املامثلة  أن  نعرف  احلوار  هذا  من 
والبالغة  اخلطابية  أو  اإلقناعية  البالغة  بني  البالغة  تاريخ  شهده  الذي  ذاك  يشاكل 
اإلنشائية أو اجلاملية. والوصول إىل هذه املعرفة سيتأثر به موقفنا يف تدريس اللغة العربية 

وال سيام يف درس البالغة.

3- الثالث: تصميم املنهج الدرايس عىل ضوء الفكر التداويل
اخلطاب،  حتليل  ضوء  عىل  الدراسية  املواد  اختيار  يف  الكاتبة  اقرتحت  قد  كام 
الفكر  ضوء  عىل  العربية  اللغة  تعليم  منهج  أن  أي:  املنهج،؛  لتصيم  تقتـرح  كذلك 
 ،)Discourse Approach( اخلطاب  حتليل  مدخل  عىل  يكون  أن  ينبغي  التداويل 
 .)Discourse Oriented Curriculum( اخلطايب«  االجتاه  »منهج  نسميه  أو 
االتصال. وأهداف  اخلطاب،  وأنواع  السياق،  أبعاد؛  ثالثة  عىل  املنهج  هذا   يرتكز 
 ومعنى هذا، أن حتديد األهداف والتدريبات وخطوات التعليم تكون عىل ضوء السياق 
 Linguistically Oriented( اللغوي املنهج عن االجتاه  الفرق يف  املناسب، وهذا هو 
Curriculum( الذي يضع السياق خارج هذه األشياء، واختيار املواد التعليمية )كالًما 

أم كتابًة( عىل أساس أنواع اخلطاب، والطريقة واألنشطة التعليمية عىل أساس أهداف 
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االتصال، عموًما كان أم خصوًصا. إًذا يكون االجتاه اخلطايب اجتاها مثاليًّا يف هذا املنهج. 
يف  مراعاهتا  جيب  أبعاد  هناك  اخلطايب  االجتاه  منهج  ضوء  عىل  املنهج  تصميم  ويف 
عملية التصميم، وهي: من املستخدمني )Customers and Stakeholders( للمنهج 
ثالث مداخل يف تصميم املنهج، السياق التعليمي )فيه احتياجات املتعلمني(، تعريف 
أهداف التعليم عىل أساس اخلطاب، وأهم األشياء بعد معرفة هذه كلها معرفة كيفية 
تطبيق هذه األبعاد يف تصميم املنهج املتكامل يف تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا عىل 

أساس اخلطاب عىل ضوء الفكر التداويل.
من هم املستخدمون للمنهج؟ للوصول إىل اإلجابة علينا أن نرجع إىل وظيفة املنهج وهي 
إعطاء احلدود واخلطوات الواضحة ملصمم املواد التعليمية، وتطويرها ومصمم اخلطوات 
التعليمية، ومصمم االختبار، ومقوم الربامج وما إىل ذلك للوصول إىل األهداف املرجوة 
والفلسفة التي أسس عليها املنهج تأسيًسا هبذه الوظيفة؛ ألن املستخدم األسايس للمنهج هو 
املتعلم، ثم يليه املعلم. وبجانب ذلك هناك املستخدمون اآلخرون، وهم الكاتب واملؤلف 
ذلك  إىل  إضافًة  الربامج.  ومقوم  االختبار،  ومصمم  التعليمية،  املواد  ومصمم  التعليمي، 

نعرف من هذه الوظيفة أيًضا أن تصميم املنهج حيتاج إىل تقرير األشياء التالية:
 الفلسفة الرتبوية واللغوية التي بني عليها املنهج

 األهداف اللغوية
 االهداف االجتامعية

 األهداف الثقافية
 األهداف الفكرية

 األهداف الربناجمية
هو  دوره  أن  والواضح  األشياء؟  هذه  تقرير  يف  اخلطاب  حتليل  دور  ما  والسؤال: 

تعريف األهداف يف إعطاء تركيز احتياجات الطلبة االتصالية.
حلل  تطبيقها  كيفية  ثم  تصميمها؟  يف  املعتمدة  واملبادئ  )مداخلها  املنهج  أنواع  ما 
مشكلة النقل التداويل يف تعليم اللغة العربية بإندونيسا باحلوار بني ما اقرتحه متام حسان 
باملنهج عىل أساس اخلطاب الذي اقرتحته الكاتبة Celce-Marcia ؟ هذا السؤال إجابته 
مداخل  ثالثة  هناك  فإن  معروف  هو  كام  التداولية.  ضوء  عىل  املنهج  تصميم  يف  مهمة 
واملنهج   ،)Content-Based Curriculum( املحتوى  أساس  املنهج عىل  للمنهج؛ وهي 
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اإلنتاجية  أساس  عىل  واملنهج   ،)Process-Based Curriculum( العملية  أساس   عىل 
 .)Product- Based Curriculum(

يبنى  املنهج  إن   ،)Content-Based Curriculum( املحتوى  أساس  عىل  املنهج  يف 
الظريف  واملحتوى   ،)Linguistic Content( اللغوي  املحتوى  املحتويات؛  تركيز  عىل 
)Situational Content(، واملحتوى املوضوعي )Subject-Matter(. ويبدو هذا املنهج 
واضًحا يف طريقة القواعد والرتمجة أو املنهج عىل أساس القواعد والظروف. أما املنهج عىل 
إذا  التعليم والتعلم،  بعملية  العملية )Process-Based Curriculum( هيتم كثرًيا  أساس 
أساس  عىل  واملنهج   ،)Task-Based( التدريبات  أساس  عىل  املنهج  عىل  إما  تركيزه  كان 
االحتياجات )Need-Based(، واملنهج عىل أساس املتعلم )Learner-Based(، أو التعليم 
Product- اإلنتاجية  أساس  عىل  واملنهج   .)Strategy Based( اإلسرتاتيجية  أساس  عىل 
املدرس  يعرف  أن  جيب  ماذا  آخر:  بقول  أو  املخرجات  عىل  يركز   )Based Curriculum

لفهم اللغة واهلدف وإنتاجها؛ ليكون تركيز املنهج إىل العنارص اللغوية ومهارات اللغة يف 
الوقت نفسه.

عىل  املنهج  نكّون  كيف  اآلن  سنناقش  منها،  لكل  واملبادئ  املناهج  أنواع  معرفة  وبعد 
هذا  آخر  يف  الكاتبة  ستقرتحه  الذي  املنهج  أن  ذكره  سبق  قد  كام  التداويل؟  الفكر  ضوء 
 Discourse Oriented( »التداويل هو »منهج االجتاه اخلطايب النقل  البحث حلل مشكلة 
اللغة  إما علم  البحوث  أنواع من جمال  إىل  نحتاج  املنهج  تكوين هذا  Curriculum(. يف 

التطبيقي، واكتساب اللغة الثانية، ونظرية تطوير املنهج، وعلم اللغة االجتامعي. ملاذا؟ ألننا 
نحتاج إىل مناقشة األبعاد املوجودة من املنهج من حيث املحتوى، ومن حيث العملية، ومن 
حيث اإلنتاجية بمساعدة هذه العلوم. حينام نتكلم عن املحتوى فالسؤال هو: »ماذا يشتمل 
والتعلم؟«  التعليم  تطبيق  يتم  فالسؤال: »كيف  العملية  البحث عن  الربنامج؟« ويف  عليه 
حسب  الربنامج  سيحققها  التى  األشياء  هي  »ما  هو:  فالسؤال  اإلنتاجية  عن  البحث  أما 

السياق؟ وأين سيطبق املنهج؟« 
نركز اآلن عىل السؤال األول. إن املحتويات يف املنهج اللغوي أربعة وهي املحتوى 
هذه  اختيار  ويف  املوضوعي.  واملحتوى  الثقايف،  واملحتوى  اللغوي،  واملحتوى  الظريف، 
واألصييل   ،)Contextualization( السياقي  هي:  مبادئ؛  ثالثة  هناك  املحتويات 
)Authenticity(، والتكاميل )Integration(. والسؤال املهم مناقشته هو: »هل كل هذه 
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املحتويات موجودة يف منهج تعليم اللغة العربية بإندونيسيا؟ وهل تنطبق املبادئ الثالثة 
يف اختيار هذه املحتويات عىل تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا؟ واإلجابة: هي ليس كل 
املحتويات موجودة يف منهجنا اللغوي العريب وال سيام املتعلق باملحتوى الثقايف واملحتوى 
املوضوعي والظريف املتعلق بالسياق التداويل. وبالنسبة إىل املبادئ يف اختيار املحتويات 
يدل  األصييل.  املبدأ  هو  بإندونيسيا  العربية  اللغة  تعليم  يف  التطبيق  يف  املبادئ  فأضعف 
عىل ذلك أن كثرًيا من املواد الدراسية لتعليم اللغة العربية هي من النصوص املصطنعة 
ولو يف تعليم األفعال الكالمية. وأظن ما اقرتحة متام حسان عن تعليم الثقافة الذي قد 
رشحته الكاتبة يف الباب الرابع سيكّون حلواًل للمشكلة األويل. واملنهج الوصفي للبحث 
يف تعليم اللغة سيكّون حلواًل للمشكلة الثانية. والرسم البياين التايل يوضح هذا الرشح:

املنهج عىل أساس املحتوى وواقعيته يف إندونيسيا

املحتوى الظريف

املحتوى اللغوي

املحتوى الثقايف

املحتوى املوضوعي

املنهج الوصفي للبحث 
يف جمال تعليم اللغة عند 

متام حسان  سيكون حلوالً 
للوصول غىل هذا املبدأ 

تعليم الثقافة العربية 
عند متام حسان سيكون 

حلوالً من نقصان 
املحتوى الثقايف

نقصان االنتباه يف منهج 
 تعليم اللغة العربية 

يف إندونيسيا

املبادئ يف اختيار املنهج عىل أساس املحتوى
املحتوى

املبدأ السياقي
املبدأ األصييل
املبدأ التكاميل
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ننتقل اآلن إىل السؤال الثاين، يف البحث عن عملية تعليم اللغة هناك جانبان نعود 
من  وثانيهام   )Learner Perspective( املتعلم  منظور  من  أوهلام  الرتكيز؛  يف  إليهام 
البحوث يف  أساسه  إن  املتعلم:  منظور  )Teacher Perspective(. يف  املعلم  منظور 
اكتساب اللغة الثانية، أما يف منظور املعلم: فأساسه البحوث يف تعليم اللغة أو بقول 
آخر باالجتاه الفصيل )Classroom Oriented Research(. وهناك املبدأ التوجيهي 
التداولية  املعرفية  امليتا  االجتاه  وهو  اخلطاب  أساس  عىل  التعليم  عملية  تطبيق  يف 
Feedback-( الفعل  ردود  ومدخل   )Metacognitive-) (

.)Focus Approach

ونفس السؤال يلقى يف مناقشة هذا املوضوع »كيف واقعيتها يف تعليم اللغة العربية 
للغة  فيها كمعلمة  التي عملت  السنوات  الكاتبة طوال  إندونيسيا؟« حسبام عرفته  يف 
املعلمني  أن مباالت  الكاتبة  نفسه وجدت  الوقت  العربية يف  اللغة  العربية وكمتعلمة 
العربية بمنظور املتعلم أقل من انتباههم بمنظور املعلم. يدل عىل ذلك نقصان بحوثهم 
ستكون  كانت  املجال  هذا  يف  البحوث  نتيجة  أن  مع  العربية،  اللغة  اكتساب  جمال  يف 
أساًسا للعملية التعليمية بمنظور املتعلم. وما احللول إذا؟ احلل أن يزيد املعلمني االنتباه 
يف هذا البعد، وآراء متام يف اكتساب اللغة العربية قد تساعدهم عىل زيادة املعلومات 
الدراسية  املواد  فإن  التداولية  املعرفية  امليتا  االجتاه  إىل  بالنسبة  أما  املجال.  هذا  يف 
واألنشطة يف الفصل كام ذكرهتا الكاتبة يف الفصل الرابع تدل عىل أن عملية تعليم اللغة 
العربية يف إندونسيا مل يطبق فيها االجتاه امليتا التداولية. واحللول هلذه املشكلة أن هيتم 
املعلمون بالوجوه التداولية يف عملية تعليمهم، عليهم أن جيعلوا فصول دراسية عىل 
ضوء اخلطاب األصيل، أما مدخل ردود الفعل الذي يتم تنفيذه يف عملية تعليم اللغة 
العربية يف إندونيسيا، فإنه ال يتم يف جمال تطوير الكفاية التداولية؛ ألن املواد الدراسية 
 Linguistic( اللغة  يف  الفعل  ردود  نوعان؛  الفعل  فردود  ذلك.  إىل  توجههم  ال 
اللغوي )Performance Feedback( والرسم  الفعل يف األداء  Feedback( وردود 

البياين التايل سيوضح هذا الواقع:
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املنهج باجتاه العملية وواقعه يف تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا

أساسه البحوث يف 
اكتساب اللغة الثانية

أساسه البحوث 
يف تعليم اللغة

نظرية اكتساب اللغة العربية 
واكتساب التداولية لتامم حسان

مدخل ردود 
الفعل 

االجتاه اامليتا 
املعرفية 
التداولية

املنهج باجتاه 
العملية

منظور املتعلم
)Learner Perspective(

ومنظور املعلم 
)Teacher Perspective(

أما يف املنهج من الناحية اإلنتاجية فكان الرتكيز هو عىل ما جيب أن يعرفه الدراسون 
وألن  اللغوية.  واملهارات  اللغوية  العنارص  من  الكاملة  اللغوية  الكفاية  إىل  للوصول 
العربية.  اللغة  يف   )Standard Proficiency( الكفاءة  معايري  عىل  ُبني  املنهج  تصميم 
كان أكثر املناهج اللغوية يف إندونيسيا يركز عىل هذا النوع. لكن املشكلة يف تطبيق هذا 
املنهج هو تقرير املعايري. فلم تكن هناك املؤسسة التي هلا وظيفة تقرير هذه املعايري حتى 
واإلسرتاتيجية  والطريقة  الدراسية،  واملواد  األهداف،  من  به  يتعلق  وما  املنهج  يكون 

كلها عىل يدي مصمم املنهج. 
باإلضافة إىل ذلك هناك البعد السياقي يف تصميم املنهج عىل أساس اخلطاب بوسيلة 
الوسائل التعليمية؛ مثل الشبكة الدولية، األفالم العربية، املربمج التلفازي؛ لكي يكون 
فاملفهوم  سبق،  ما  عىل  وتأسيًسا  األصيل.  اخلطاب  ضوء  عىل  فصاًل  الدرايس  الفصل 
 Content( هو أن املنهج عىل أساس اخلطاب يتكون من األبعاد األربعة: بعد املحتوى
 ،)Product Domain( بعد اإلنتاجية ،)Process Domain( بعد العملية ،)Domain

وبعد السياق )Context Domain(. ولكل من األبعاد مبادئها يف التطبيق كام ذكر آنًفا. 
والرسم البياين التايل سيسهل فهم عنارص املنهج عىل أساس اخلطاب ويقودنا إىل تسهيل 
تقرير اخلطوات يف تصميم املنهج باالجتاه اخلطايب حلل مشكلة النقل التداويل يف تعليم 

اللغة العربية يف إندونيسيا.
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املنهج باالجتاه اخلطايب أبعاده ومبادئ تطبيقه

املنهج 
باالجتاه 
اخلطايب

بعد العملية 
)Process Domain(

مدخل ردود الفعل 
االحتاه اامليتا املعرفية التداولية

بعد اإلنتاجية 
)Product Domain(

 Standard( حتقيق معايري الكفاءة
Proficiency( يف اللغة العربية

وبعد السياق 
)Context Domain(

الوسائل التعليمية 
عىل أساس اخلطاب

بعد املحتوى 
)Content Domain(

املبدأ السياقي
املبدأ األصييل
املبدأ التكاميل

ويف هناية هذه املناقشة تعطي الكاتبة نموذًجا يف تصميم املنهج الدرايس عىل ضوء 
التداولية. وهذا التصميم يرجى فيه أن يكون أّول احللول يف مظاهر الفشل التداويل 
يف تعليم وتعّلم اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية بجامعة موالنا مالك إبراهيم 
الكالم.  مهارة  ينصّب عىل  التصميم  والرتكيز يف هذا  اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
بدأت الكاتبة يف هذا التصميم بلمحة عن مراحل يف تصميم املنهج الدرايس: حتليل 
احلاجات ووضع الفكر األسايس وهو التداولية التي قام عليها املنهج. وقد أخذت 
الكاتبة يف حتليل البيانات نوًعا من حتليل احلاجات املوضوعية وهي اختبار كفايتهم 
التداولية يف مهارة الكالم. أما الفكر األسايس الذي قام عليه هذا املنهج هو الفكر 
الكالم  ملهارة  الدرايس  املنهج  اللغوي. وها هو  األداء  ونظرية  لتامم حسان  اللغوي 

املقرتح:
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املنهج الدرايس ملهارة الكالم األوىل
قسم تعليم اللغة العربية كلية العلوم اإلنسانية والثقافة

جامعة موالنا مالك إبراِهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

1- األهداف األساسية:
 حتقيق الكفاية اللغوية: معرفة النظام الذي حيكم به اللغة، ويطبق من دون انتباه 

والوجدانية  والعقلية  اللغوية  املعاين  التقاط  عىل  القدرة  لديه  أن  كام  به،  واٍع  تفكري  أو 
والثقافية التي تصحب األشكال اللغوية املختلفة.

اللغة  استعامل  عىل  الفرد  قدرة  وهي  العربية  اللغة  يف  االتصالية  الكفاية  حتقيق   

بشكل تلقائي مع توافر حس لغوي يميز به الفرد بني الوظائف املختلفة للغة يف مواقف 
االستعامل الفعيل

2- املواد الدراسية
1- املكونات لتحقيق االتصال: دور الفرد يف املجتمع، دور الفرد يف األداء اللغوي، 

غاية األداء.
2- غاية األداء اللغوي: التعامل واإلفصاح <> اخلرب واإلنشاء

التعامل: استخدام اللغة بقصد التأثري يف البيئة أو يف املعامالت والنشاطات االجتامعية 
املحيطة بالفرد، فيدخل يف ذلك البيع والرشاء واملخاصمة، والتعليم والبحث العلمي 
والتعليق  والسياسة،  واملقالة،  واخلطابة،  والتأليف  قرارات  إىل  املوصلة  واملناقشات 

ا. اإلذاعي، ونرشة األخبار، وهلمَّ جرًّ
اإلفصاح: استعامل اللغة بقصد التعبري عن موقف نفيس ذايت دون إرادة التأثري يف 

البيئة.
اخلطاب  غايتها  عبارات  مثل  واملقامات؛  الغايات  حسب  العربية  العبارات   -3
املقام  عنارص  وبعض  الوداع  غايتها  عبارات  األخرى،  املقام  عنارص  وبعض  العادي 
األخرى ويمكن فيها، عبارات غايتها االستقبال وبعض عنارص املقام األخرى ويمكن 
والعبارات  فيها،  ويمكن  األخرى  املقام  عنارص  وبعض  االلتزام  غايتها  عبارة  فيها، 

األخرى.
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3- االختبار
 االختبار ملعرفة الكفاية يف األداء اإلفصاحي

 االختبار ملعرفة الكفاية يف األداء التعاميل

املراجع
البالغة  علوم  يف  الكايف   .1993 الشتيوي.  سعد  وعيل  العكوب  عيل  عيسى   -1

العربية )اإلسكندرية: اجلامعة املفتوحة(.
2- متام حسان. 1994. اللغة العربية معناها ومبناها. )الدار البيضاء: دار الثقافة(

3- ريام سعد اجلرف. دون السنة. اختبار مهارات التعرف يف اللغة العربية: اختبار 
تشخييص للصف األول والثاين والثالث االبتدائي. )الرياض: معهد اللغات والرتمجة، 

اململكة العربية السعودية(
4- إهياب فكري. 2012. فن الكالم. )منتديات جملة االبتسامة(

5- عيل غانم الطويل.2000. الشخصية املغناطيسية. )بريوت: دار ابن حزم(
6- يوسف األقرصي. 2001. فن التعامل مع الناس. )القاهرة: دار الطائف(

7- يوسف األقرصي. 2001. الشخصية املؤثرة. )القاهرة: دار الطائف(
و بالتايل نموذج من التفاصيل والتوزيعات من املواد الدراسية من املنهج الدرايس 

السابق: 

اللقاء األول:
املوضوع التعارف: تعريف النفس، تعريف اآلخرين، تعريف األرسة 

النفس، أسلوب/ تعبري تعريف  الدراسية األساسية: أسلوب/تعبري تعريف  املواد 
اآلخرين، أسلوب/ تعبري تعريف األرسة. 

 ويف أثناء حوار التعارف هناك أنواع من األداء اللغوي منها اإلفصاح، وهناك 
والرجاء،  والوداع،  واالستقبال،  التحية،  مثل:  املختلفة؛  اللغوي  األداء  غاية 
خاصة  عبارة  هلا  التي  االجتامعية  املقامات  كذلك  وهناك  ذلك.  وغري  والتعجب 
وجب عىل كل طالب أن هيتم هبا، فرشح املحارض أمثلة من هذه العبارة كام كتب يف 

اللوحة التالية:
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نوع األداء 
اللغوي

غاية األداء 
العبارة حسب املقاماتاللغوي

املقامات

اإلفصاح

 التحية

حتية شائعة عىل خمتلف املستويات
حتية عامة وقت الصباح

الرد ملن يقول صباح اخلري
حتية فيام بني أوالد البلد يف القاهرة 

يف الصباح

السالم عليكم
صباح اخلري

هناركم سعيد
صباح النور 
صباح الفل

هناركم سعيد

االستقبال

حتية شائعة عىل خمتلف املستويات
الستقبال العائد من السفر

ملن مل يكن رؤيته متوقعة
حتية شائعة يف أوساط النساء

حتية األليف لألليف

أهال وسهال
احلمدهلل عىل السالمة

فرصة سعيدة
زارنا النبي

خطوة عزيزة

الوداع

يقوهلا الناس لكل الناس
وداع من مثقف آلخر
وداع من أم أو زوجة

وداع من ذوى الثقافة الدينية 
والعربية

مع السالمة
إىل اللقاء

ربنا جيمع فرقتنا
أسأل اهلل تعاىل أن 

جيمع شملنا
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نوع األداء 
اللغوي

غاية األداء 
العبارة حسب املقاماتاللغوي

املقامات

اإللزام

لإللزام بتنفيذ الوعد
لالرتباط ببالوفاء

لإللزام بموقف معني
لاللتزام بالصدق

إلمتام التعاقد
اللتزام البائع بتسليم السلعة

لاللتزام بصدق ما حتتويه
لإللزام بالدفع واالستالم

لاللتزام بالتنفيذ
تلزم املسلم بحفظ دم من قاهلا

وعد احلر دين عليه
كالم رشف

ال تكن مثل فالن
واهلل العظيم أقول احلق

قبلت
اهلل يبارك لك

التوقيع عىل وثيقة
كلمة إرساء املزاد 

العلني
هذا وعد

ال إله إال اهلل

الرتحم

ترحم عام يقال عىل مجيع 
املستويات

من مثقف عادي
يقوهلا الشيوخ واملثقفون

شائع عىل مجيع املستويات
يقوهلا من له ثقافة دينية

يقوهلا أصحاب الثقافة العربية
ترحم قاهري
ترحم نسائي
ترحم شائع

اهلل يرمحه
رمحه اهلل

رمحة اهلل عليه
عليه رمحة اهلل

واهلل كان طيب
خياركم السابقون

جعل اهلل مثويه اجلنة
اهلل يوسع حلايده
الرمحة تنزل عليه

وكلنا هلا
واهلل ارتاح
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نوع األداء 
اللغوي

غاية األداء 
العبارة حسب املقاماتاللغوي

املقامات

التهنئة

هتنئة شائعة
هتنئة وتودد

يقوهلا صاحب الثقافة العربية
 تقال بعد توقيع العقود أو البدء يف 

عمل ما
الدعاء الصداقة

هتنئة مع كلفة
تكتب وال تقال

للملق أو التقرب
مللق الفرد ذي النفوذ

للنجاح بعد تعب وكفاح
يقوهلا العوام

مربوك
مربوك يا فالن

مبارك
ربنا يتمم بخري
واهلل فرحنا لك

 هننيك
أمجل التهاين
هننئ أنفسنا

هننئ املنصب
ألف مربوك

 ربنا يزيدك من نعيمه

النصيحة

النصح مع التخويف والتحذير
تقال للعنيد واملندفع

تقال عند توقيع الشك
تقال لدفع الشك وتأكيد النصح

للنصح والتهديد
 يقوهلا من له نفوذ عىل املنصوح

أنصحك
اسمع كالمي

الدين النصيحة
 أنا ال أغشك

واهلل أنا خائف عليك
 واهلل أن رأيي كذلك



-144-

 االختتام
 وهذه هي ما اقرتحته الكاتبة كحلول ملشكلة النقل التداويل يف تعليم اللغة العربية 
بإندونيسيا. ويرجى بعد انتهاء كتابة هذا البحث أن تتم بحوث كثرية يف جمال التداولية 
يف تعليم اللغة العربية، وستتم الكاتبة إن شاءاهلل بعد قليل بحوث أخرى تتعلق بتطبيق 
ما اقرتحته يف هذا البحث مثل تصميم املواد الدراسية عىل ضوء الفكر التداويل. لعل 

اهلل يسهل علينا هذا العمل آمني.
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املراجع
األديب.  الفن  وأدوات  والبحث،  األسلوب  دراسة  مولينييه.1998.  جورج   -1

ترمجة د. بسام بركة. جملة الفكر العريب) بريوت لبنان: معهد اإلنامء العريب(
2- حافظ إسامعييل علوي. )دون السنة(. اللسانيات القرآنية بحث يف ابستمولوجيا 

اللسانيات عند الدكتور أمحد العلوي ) املغرب: جملة السائل(.
3- جورج مولينييه.1999. األسلوبية. ترمجة صابر احلباشة. الصحافة. الورقات 
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20052م( تعليم العربية يف اجلامعات: مهاراته –أساليبه- 6

تقويمه )القاهرة: دار الفكر العريب(
اللغة:  علوم  يف  وتطبيقاهتا  التعلم  نظريات  )2011م،  عيساين  املجيد  عبد   -7

اكتساب املهارات اللغوية األساسية )القاهرة: دار الكتاب احلديث(
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)القاهرة: مكتبة اآلداب(
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أ- مقدمة
بالدنا  يف  وتعليام  تعلام  اللغات  أكثر  من  تعّد  العربية  اللغة  أن  التاريخ  لنا  أثبت 
إندونيسيا؛ ألن أغلبية سكاننا مسلمون، ومعظم الطالب املسلمني الذين يدرسون 
يتعلمون  بإندونيسيا  اإلسالمية  واجلامعات  الرتبوية  واهليئات  واملعاهد  املدارس  يف 
العربية كامدة مقررة مربجمة يف مناهجها الدراسية، ولكنها –مع شديد األسف- مل تنل 
القرن املايض  التسعينيات من  العلمية إال بعد  الدراسات والبحوث  حظًّا وافًرا من 
ويف العقد األخري. ويرجع هذا الواقع إىل حقائق أمهها أن اللغة العربية مل تدرس يف 
اجلامعات وبخاصة يف كلية الدراسات العليا إال بعد إنشاء قسم تعليم اللغة العربية 
وقسم اللغة العربية وآدابـها يف اجلامعات اإلسالمية احلكومية التابعة لوزارة الشئون 
جلمهورية  والثقافة  الرتبية  لوزارة  التابعة  احلكومية  اجلامعات  من  وغريها  الدينية 

إندونيسيا.
ومن الواقع أن اهلدف الرئيس من تعلم اللغة العربية يف إندونيسيا هو اهلدف الديني 
لدرجة أكرب من أهداف أخرى علمية وسياسية واقتصادية واجتامعية وثقافية، كام أن 
مصادرها  من  اإلسالم  تعاليم  فهم  وهو  الديني،  الدافع  هو  لتعلمها  األسايس  الدافع 
العربية. ويعنى  الرشيفة والكتب اإلسالمية  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  العربية من 

بقلم: د. حمبب عبد الوهاب-  )مدرس مناهج البحث يف تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية 
جامعة رشيف هداية اهلل اإلسالمية احلكومية جاكرتا(
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بإندونيسيا هو ذلك االجتاه الديني،  العربية ودراستها  ذلك أن االجتاه السائد يف تعلم 
قبل أن يتطور هذا االجتاه ليكون اجتاها أكاديميًّا علميًّا.)1( 

، فاهلدف والدافع الدينيان السابقان قد أّديا إىل أن دراسة العربية يف مؤسساتنا  ومن َثمَّ
التعليمية منحرصة يف سبيل خدمة اإلسالم لدرجة أكرب من تطوير العلوم العربية تطويًرا 
أكاديميًّا علميًّا. بعبارة أخرى إن تعلم اللغة العربية بإندونيسيا يتمحور يف تطوير مهارة 
بتعاليم اإلسالم بدال من  املقروء( من أجل فهم نصوص عربية مرتبطة  القراءة )فهم 
تنمية مهاريت الكالم والكتابة باعتبارمها مهارة إنتاجية تعبريية، وتطوير العلوم العربية 
بشكل أكاديمي وعىل أسس علمية. وبعبارة أخرى إن العربية مدروسة كأداة أو وسيلة 

لفهم تعاليم اإلسالم احلنيف.
وبعد أن أنشئت كلية الدراسات العليا يف اجلامعات اإلسالمية واحلكومية بإندونيسيا 
يف التسعينيات، وبخاصة بعد تأسيس ختصص تعليم اللغة العربية وقسم اللغة العربية 
وآدابـها يف كلياهتا )كلية الرتبية وكلية اآلداب(، تطورت الدراسات والبحوث العلمية 

1- يرى الباحث أنه ثمة أربعة اجتاهات يف تعلم اللغة العربية ودراستها، وهي االجتاه الديني، واالجتاه 
األكاديمي، واالجتاه املهني والربامجايت، واالجتاه االقتصادي واأليديولوجي. فاالجتاه الديني يتمثل يف 
أن الغرض من تعلم العربية هو فهم تعاليم اإلسالم وإفهامها للناس. واالجتاه األكاديمي هو ذلك 
االجتاه الذي يعترب اللغة العربية من العلوم املدروسة دراسة علمية أكاديمية من وجهات نظر خمتلفة 
لغوية كانت أو تربوية أو نفسية أو أدبية. والغرض من دراسة العربية هو تطوير العلوم العربية عن 
طريق البحوث العلمية ومناقشتها يف امللتقيات واملؤمترات العلمية ونرشها يف الدوريات واملجالت 
شأنه  برامجايت  مهني  خاص  لغرض  العربية  تعلم  يف  االجتاه  هو  والربامجايت  املهني  واالجتاه  العلمية. 
من  العربية،  اللهجات  التحديد  وجه  وعىل  العربية،  تعلم  من  العاملة  القوى  بعض  به  قام  ما  شأن 
أجل اإلنجاز يف االشتغال بمهنهم يف بعض الدول العربية. وأما االجتاه االقتصادي واأليديولوجي 
هو  ما  العربية  تعلمهم  من  واهلدف  العربية،  دراسة  يف  الغربيني  بعض  عليه  سار  الذي  االجتاه  فهو 
التي  العربية  واللغات  اإلسالمية  الثقافة  فهم  من  واأليديولوجية  االقتصادية  مصاحلهم  توفري  إال 
 Muhbib Abdul Wahab, Epistemologi & انظر:  االسترشاقية.  دراساهتم  تندرج حتت 
Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab )إبستيمولوجية ومناهج تعليم اللغة العربية( 

 .h ،)2008 ,Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta(
.106
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اللغة  مدريس  احتاد  تأسيس  أن  ذلك  إىل  ويضاف  ملموًسا)1(.  تطوًرا  العربية  اللغة  يف 
البحوث  تنشيط  يف  بارز  وإسهام  كبري  دور  له  كان  التسعينيات  يف  بإندونيسيا  العربية 
العلمية يف اللغة العربية بإندونيسيا؛ ألن هذا االحتاد نّظم وال يزال ينظم مؤمترات علمية 
والبحوث  الدراسات  هذه  يف  االجتاهات  أن  غري  سنتني،  كل  العربية  اللغة  يف  دولية 

العلمية يف العربية حتى اآلن مل تكن واضحة املعامل واخلرائط العلمية. 
ومن املؤسف أننا مل تكن عندنا بيانات مضبوطة وواضحة بشأن نتائج الدراسات 
تطوير  من  به  يرتبط  وما  ومتكامل،  دقيق  بشكل  العربية  اللغة  يف  العلمية  والبحوث 
يف  العربية  اللغة  تعليم  نظام  جتديد  أجل  من  نتائجها  من  واالستفادة  العربية  العلوم 
معاهدنا ومدارسنا وجامعاتنا. ومل نعرف متام املعرفة حتى اآلن اجتاهات سائدة يف إجراء 
البحوث العلمية يف اللغة العربية بجامعاتنا، كام مل نعرف خرائطها العلمية واملنهجية. 
وانطالًقا من ذلك نتساءل »فهل قد استفدنا من نتائج بحوثنا العلمية يف اللغة العربية 

من أجل تنمية مناهج تعليم العربية وتطوير علومها وآدابـها؟« 
وبعد أن قام الباحث باستقصاء عناوين رسائل وأطروحات علمية أعدها املتخرجون 
يف مرحلتي املاجستري والدكتوراه يف اجلامعات اإلسالمية واحلكومية بإندونيسيا وبعض 

1- ومن نقائص أعامل البحوث العلمية يف اللغة العربية بإندونيسيا قبل تواجد شبكة اإلنرتنت واملكتبة 
الباحثون يف دراستهم العربية. ومع مرور  الشاملة حمدودية املصادر واملراجع العربية التي يعتمد عليها 
الزمان وصلت إلينا بعض الكتب العربية يف مناهج البحث اللغوي التي تساعدنا كثريا عىل القيام بالبحث 
العلمي، مما جيعل ذلك نقطة انطالق لتنشيط البحوث العلمية يف اللغة العربية. ومن كتب املناهج التي 
جعلت دراسات علمية يف العربية بإندونيسيا متطورة كتاب مناهج البحث يف اللغة لتامم حسان )الرباط: 
دار الثقافة، 1979(، والبحث اللغوي ملحمود فهمي حجازي )القاهرة: مكتبة غريب، 1993(، ومنهج 
البحث  اجلامعية، 2002(، ومناهج  املعرفة  دار  )اإلسكندرية:  ياقوت  اللغوي ملحمود سليامن  البحث 
يف األدب واللغة والرتبية للسيد حممد الديب )القاهرة: مكتبة اآلداب، 2000(، والبحث اللغوي عند 
العرب مع دراسة لقضية التأثري والتأثر، ألمحد خمتار عمر، )القاهرة: عامل الكتب، ط8، 2003(، وآفاق 
 ،)2002 اجلامعية،  املعرفة  دار  )اإلسكندرية:  نحلة  أمحد  ملحمود  املعارص  اللغوي  البحث  يف  جديدة 
والبحث   ،)2002 املسرية،  دار  )عامن:  ملحم  حممد  لسامي  النفس  وعلم  الرتبية  يف  البحث  ومناهج 
والبحث   ،)1999 أسامة،  دار  )الرياض:  وزمالئه  عبيدات  لذوقان  وأساليبه  وأدواته  مفهومه  العلمي 
العلمي: أساسياته وممارسته العملية لرجاء وحيد دويدري )دمشق: دار الفكر، 2008(، ومنهج البحث 

يف اللغة واألدب لعبد اهلل السلمي وخمتار الغوث )جدة: خوارزم العلمية، 2014(.



-150-

أكثر من  بإندونيسيا  العربية  اللغة  العلمية عن  الرسائل  أن عدد  له  أثبت  ملّخصاتـها، 
غري  العلمية.  ومناهجها  ومواضعها  حماورها  بأنواع  علمية  وأطروحة  رسالة   1500
ا بتقديم بيانات متكاملة عن نتائج البحوث العلمية يف اللغة  أننا مل نمتلك مركًزا خاصًّ
العربية بإندونيسيا عرب العصور. ومع تزايد األنشطة البحثية لدى املدرسني والباحثني 
وجمالت  ومراجع  دراسية  كتب  من  كثري  األخريين  العقدين  يف  أصدرت  بإندونيسيا، 
الكتب  هذه  فهل  ومناهجها.  وتعليمها  وآدابـها  وعلومها  العربية  اللغة  يف  علمية 
العربية  اللغة  العلمية يف  البحوث  نتيجة  العلوم  واملراجع واملجالت عبارة عن تطوير 

بإندونيسيا؟ 

ب- حماور البحث وتساؤالته
يدور هذا املقال املتواضع حول حماور وتساؤالت كاآليت:

1- ما االجتاهات العلمية واملنهجية التي تسود الدراسات والبحوث يف اللغة العربية 
اإلسالمية  اجلامعات  يف  املتخرجون  أعّدها  علمية  وأطروحات  رسائل  ملخصات  يف 

واحلكومية بإندونيسيا؟
العلمية يف  البحوث  السائدة يف  االجتاهات  تنوع  تنشيط  املؤثرة يف  العوامل  ما   -2

اللغة العربية بإندونيسيا يف العقدين األخريين؟
العربية  اللغة  يف  والباحثني  املدرسني  لدى  البحثية  الكفاءة  تطوير  يتم  كيف   -3

بإندونيسيا يف املستقبل؟ 

ج- حتديد مشكلة البحث 
البحث يف رسائل وأطروحات علمية للحصول عىل درجتي  تنحرص مشكلة هذا 
التحديد  املاجستري والدكتوراه يف بعض اجلامعات اإلسالمية واحلكومية، وعىل وجه 
إبراهيم  مالك  اهلل اإلسالمية احلكومية جاكرتا، وجامعة موالنا  جامعة رشيف هداية 
اإلسالمية احلكومية ماالنج، وجامعة ماالنج احلكومية وجامعة جاكرتا احلكومية. كام 
تنحرص خارطة االجتاهات يف البحوث العلمية يف أنواع املناهج املتبعة، واملوضوعات 
العلمية السائدة يف الرسائل واألطروحات، واألهداف من إجراء البحوث، والعوامل 

املؤثرة يف إجرائها.
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املدة  التمهيدية يف رسائل وأطروحات علمية صادرة يف  الدراسة  تنحرص هذه  كام 
الزمنية ما بني 1990 و2013م. وهذا املقال عبارة عن نتيجة لبحث مسحي متهيدي 
ومضمون  العربية  اللغة  يف  العلمية  الكتب  وبعض  واألطروحات  الرسائل  لعناوين 
بعضها بشكل غري متعمق، بحيث أن اهلدف من هذا البحث املسحي التمهيدي هو مجع 
وآداهبا  العربية  اللغة  العلمية يف  البحوث  التطورات يف  وتتابع  بسيطة  تكرارية  بيانات 
البحوث  البحث ال تعرب عن وقائع  نتائج هذا  فإن  لذا،  وتعليمها وتطوير علومها.)1( 

العلمية يف اللغة العربية بإندونيسيا عىل وجه العموم.

د- أهداف البحث وأمهياته
هيدف هذا البحث إىل ما ييل:

1- الكشف عن االجتاهات العلمية واملنهجية التي تسود الدراسات والبحوث يف 
اللغة العربية يف رسائل وأطروحات علمية أعّدها املتخرجون يف اجلامعات اإلسالمية 

واحلكومية بإندونيسيا يف املدة الزمنية ما بني 1990 و2013م.
2- حتليل العوامل املؤثرة يف تنوع االجتاهات يف البحوث العلمية يف اللغة العربية 

بإندونيسيا.
املدرسني  لدى  البحثية  الكفاءة  لتطوير  ومثمرة  فاعلة  إسرتاتيجيات  إبراز   -3

والباحثني يف اللغة العربية بإندونيسيا. 
وأما أمهيات هذا البحث فهي كاآليت:

1- اإلسهام يف توضيح خارطة علمية )أطلس البحوث العلمية( يف اللغة العربية، 
وتطورها عرب العصور بإندونيسيا. 

2- إرساء القواعد البيانية واملنطلقات العلمية يف سبيل تطوير العلوم العربية عىل 
أساس بحوث علمية حمكمة.

3- أمهية إعادة النظر والتقويم يف تطوير مناهج البحث يف اللغة العربية، بام فيه ترقية 
كفاءة املدرسني البحثية، وكفاءهتم يف إعداد املقاالت العلمية ونرشها يف الدوريات العلمية.

1- انظر: لويس كوهني ولورانس مانيون، مناهج البحث يف العلوم االجتامعية والرتبوية، ترمجة من 
اإلنجليزية: Research Methods in Education، )القاهرة: الدار العربية للنرش، 2011(، ص.123 
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ومناسبة  صاحلة  جديدة  علمية  موضوعات  تطوير  بشأن  أكاديمي  قرار  اختاذ   -4
للبحث، مع تلبية مقتضيات اجتامعية واقعية، ومتطلبات العرص.

وإن القيام بالبحث العلمي وتطوير العلم جزء ال يتجزأ من مهام اجلامعات الثالث 
بإندونيسيا، وهي الرتبية والتعليم، والبحث العلمي وتطوير العلوم، وتقديم اخلدمات 
االجتامعية للمجتمع. وهذا األمر جيعل املدرسني اجلامعيني مطالبون بالقيام بالبحث 
إىل  العربية  اللغة  مدريس  يدفع  مما  املجالت؛  يف  العلمية  بحوثهم  نتائج  ونرش  العلمي 
ترقية كفاءهتم البحثية. ومنذ العقدين األخريين أصدرت كتب كثرية تدور حول اللغة 
إىل  إضافًة  وتقويمها)1(،  تدريسها  ووسائل  وآداهبا،  فيها،  والبحوث  تعليمها  العربية: 
تقرير »مناهج البحث يف اللغة واألدب« كامدة دراسية مقررة يف قسم تعليم اللغة العربية 

وقسم اللغة العربية وآدابـها يف جامعاتنا.

و- الدراسات السابقة
اهلل  هداية  رشيف  بجامعة  العلمية  الدراسات  أقدم  من  العربية  الدراسات  تعّد 
اإلسالمية احلكومية جاكرتا؛ ألن أول قسم أسس باجلامعة كان قسم الرشيعة وقسم 
تعليم العلوم الرشعية، وقسم اللغة العربية، وكان ذلك يف عام 1957م، غري أن خريطة 
اللغة  قسم  قام  وقد  اآلن.  والبيانات حتى  املعامل  تكن واضحة  مل  فيها  العريب  اخلطاب 
العربية بكلية الرتبية وقسم اللغة العربية وآدابـها بكلية اآلداب للجامعة بتخريج أكثر 

من ألفي خريج ملرحلة الليسانس. 

1- من الكتب اإلندونيسية يف طرق تعليم اللغة العربية –عىل سبيل املثال ال احلرص- كتاب لألستاذ 
أمحد فؤاد أفندي بعنوان Metodologi Pengajaran Bahasa Arab )2005(، وكتاب ألمي حممودة 
 )Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab )2008 وعبد الوهاب رشيدي بعنوان
 Teknik )التعلم النشط يف تعليمية العربية(، وكتاب لألستاذ فخر الرازي وإرتا حميي الدين بعنوان 
 Strategi Belajar عنوانه  أرساري  إمام  لألستاذ  وكتاب   ،)Pengajaran Bahasa Arab )2012
Bahasa Arab: Teori dan Praktik ويف مناهج البحث العلمي يف اللغة كتاب لعبد احلليم حنفي 

عنوانه Metodologi Penelitian Bahasa )2007( )مناهج البحث يف اللغة(، وكتاب لألستاذ حممد 
2007م(،  العربية،  اللغة  البحث يف  Metodologi Penelitian Bahasa Arab )مناهج  عني عنوانه 
وكتاب لبامبانج ستيادي بعنوان Metode Penelitian untuk Pengajaran Bahasa Asing )مناهج 

البحث يف تعليم اللغة األجنبية، 2006م(.
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الباحث  قام  العلمية،  البحوث  موضوعات  عن  البيانات  بعض  مجع  يف  ورغبة 
بدراسة حتت عنوان »خارطة اخلطاب يف الدراسات العربية املتضمنة يف بحوث علمية 
أعّدها متخرجو قسم اللغة العربية باجلامعة )2007(« هادًفا إىل توضيح اخلارطة من 
ناحية مضمون البحث ومناهجه يف البحوث العلمية لقسم اللغة العربية بكلية الرتبية 
يف املدة الزمنية ما بني 1981 و2001م. وذلك باالعتامد عىل استقصاء مصادر البيانات 
ونقدها، وحتليل حمتواها لـ611 رسالة أو بحًثا، وتكتشف هذه الدراسة أن املوضوع 

األكثر بحًثا ودراسة هو مادة تعليم اللغة العربية )%80،52(. 
يف  يتمثل  الذي   )%71( امليداين  البحث  فهو  االتباع  السائدة  البحث  مناهج  وأما 
دراسة العالقة الرتابطية بني متغريين أو ثالثة متغريات. ويكون البحث الكيفي من أكثر 
املناهج املستعملة يف الرسائل )33%(. وكل ذلك يدل عىل أن معظم طالب قسم اللغة 
العربية يفضلون البحث يف عملية تدريس العربية، وبخاصة يف املدراس )%39،76( 

باملقارنة مع البحث يف األفكار والدراسات املكتبية )%29(. 
بإندونيسيا  العربية  اللغة  يف  العلمية  البحوث  نتائج  فهرسة  فإن  ذلك  إىل  إضافة 
لدى إدارة التعليم العايل لوزارة الشئون الدينية مل تكن متواجدة حتى اآلن؛ مما جيعلنا 
عىل صعوبة تامة يف تبيينها وتفصيلها. وربام اإلصدار الوحيد الذي حيوي بيانات عن 
عناوين الرسائل واألطروحات العلمية هو دليل أكاديمي للدراسات العليا ملرحلتي 
احلكومية  اإلسالمية  اهلل  هداية  رشيف  جامعة  أصدرتـها  والدكتوراه  املاجستري 
أيًضا  الباحَث  إىل عام 2013،)1( وقد ساعد  تأسيسها عام 1982  أول  منذ  جاكرتا 
ما نرشه قسم تعليم اللغة العربية لكلية الدراسات العليا التابعة جلامعة موالنا مالك 
الرسائل  عناوين  من  اإلنرتنت  عىل  موقعها  يف  بامالنج  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم 
واألطروحات العلمية. واعتامًدا عىل ما سبق من املعلومات املحدودة حاول البحث 
عناوين  ببعض  )قائمة  بإندونيسيا  العربية  اللغة  يف  العلمية  البحوث  واقع  توضيح 
مع  مرفقة  بإندونيسيا  اجلامعات  ببعض  العربية  اللغة  يف  علمية  وأطروحات  رسائل 

هذا املقال(. 

 Tim Penyusun, Pedoman Akademik Program Magister dan Doktor Pengkajian :انظر -1
Islam 20112015- Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , )Jakarta: 
Sekolah Pascasarjana, 2011(.
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هـ- اإلطار النظري
يعتمد هذا البحث عىل نظريات مرتبطة بمناهج البحث بكل أنواعها )الكمية والكيفية 
من ناحية، والوصفية والتارخيية، واملقارنة والتقابلية من ناحية أخرى(، كام يعتمد عىل اللغة 
العربية عنارصها ومهاراهتا وعلومها ومناهج تعليمها وطرق تعليمها وآداهبا. وإن خارطة 
يف  العلمية  وموضوعاهتا  إجرائها  من  األهداف  يف  تتمثل  العلمية  البحوث  يف  االجتاهات 

ضوء تصنيف العلوم العربية، بام فيها دراسة أفكار الشخصيات اللغوية العربية. 
إىل  منظمة هتدف  بأنه عملية  العلمي  البحث  تعريف  ا  الصدد صار رضوريًّ ففي هذا 
عملية  باستخدام  معينة  تساؤالت  عن  اإلجابة  أو  حمددة،  ملشكالت  حلول  إىل  التوصل 
الدقيقة  املحاولة  هو  العلمي  البحث  جديدة.  علمية  معرفة  إىل  تؤدي  أن  يمكن  حمددة، 
حتقيقه  أمام  وتقف  وحتريه  اإلنسان  تواجه  التي  للمشكالت  حلول  إيل  للتوصل  الناقدة 
أهدافه. والبحث العلمي هو نتاج حلركة اإلنسان وحبه االستطالع واالكتشاف، وتعمل 
عيل مساعدته يف البحث يف معرفة احلقيقة، وحتسني أساليب احلياة، وحتقيق التقدم العلمي.
)1( ويتميز البحث العلمي بخصائص أمهها أن البحث العلمي يسري وفق طريقة منظمة يبدأ 

فيها الباحث بسؤال يف عقل الباحث، ويتطلب البحث حتديدا للمشكلة، وذلك بصياغتها 
صياغة حمددة وبمصطلحات واضحة، ويتعامل البحث مع املشكلة األساسية من خالل 
مشكالت فرعية، وحيدد اجتاه البحث بفرضيات مبنية عىل مسّلامت ونظريات واضحة.)2(
وانطالًقا من التعريفني السابقني، يمكن القول: إن هناك مشكلة ما حتتاج إىل حل، 
والبحث العلمي يسعى إىل البحث عن حل هلذه املشكلة، وأن ثمة أساليب وإجراءات 
عملهم  يف  وتساعدهم  باستخدامها،  يقومون  الذين  الباحثني  قبل  من  عليها  متعارف 
يولد معرفة جديدة، والباحث  العلمي  للمشكلة. والبحث  الدءوب عىل حل موثوق 
تفسري  حماولة  أو  قبل،  من  للباحث  متيرسة  تكن  مل  معرفة  إىل  للوصول  جاهًدا  يسعى 
ظاهرة ما، أو يتعرف عىل عالقات هذه الظاهرة ويقدم وصفا وتفسريا دقيقني هلا. إذن، 

1- انظر: ذوقان عبيدات وزمالؤه، البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه، )الرياض: دار أسامة 
للنرش، 1999(، ص. 11 وانظر أيضا: سامي حممد ملحم، مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس، 

)عامن: دار املسرية، 2002(، ص. 46.
الرتبية والعلوم اإلنسانية،  العلمي يف  البحث  املوجز يف منهج  انظر: سيف اإلسالم سعد عمر،   -2

)دمشق: دار الفكر، 2009(، ص. 18
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فالبحث العلمي تطّلب احلقيقة من مظانـّها تطلًبا منهجيًّا ملعرفتها وتبيانـها، وهو تطلب 
احلقيقة اخلافية من مظانـها من كتب، أو نصوص، أو كالم، أو سلوك، أو نفس إنسانية، 
أو جمتمع، أو ظواهر طبيعية، أو غريها، خفاء جيعلها كاملفقودة، والوسيلة إىل معرفتها 
والتحليل،  والتجريب،  والتأمل،  واملراقبة،  والتفتيش،  التنقيب،  هي  واستخراجها 
اللغة  العلمي يف  واملساءلة، ونحوها من املسائل املالئمة لطبيعتها وجماهلا.)1( والبحث 
وتبياهنا  ملعرفتها  منهجيًّا  تطلًبا  مظاهنا  من  العربية  اللغوية  احلقيقة  تطلب  هو  العربية 

وتطويرها تطويًرا علميًّا.
تعريف  األفضل  فمن  بالعلم،  وثيًقا  ارتباًطا  يرتبط  العلمي  البحث  مفهوم  أن  وبام 
العلم بأنه سلسلة مرتابطة من املفاهيم والقوانني واإلطارات النظرية التي نشأت نتيجة 
للتجريب أو املشاهدات املنتظمة. فالعلم يتضمن جانبني رئيسني مها: جانب مضمون 
املعرفة أو املعلومات التي ترتاكم وتتكامل حول أحد جماالت االهتامم، وجانب املنهج 
اكتشاف  وراء  سعًيا  العلامء  يتبعها  التي  املنظمة  األساليب  يف  يتمثل  الذي  العلمي 
املتغريات يف الطبيعة )يف الدراسات االكتشافية(، أو الربط بينها )يف الدراسات الوصفية 

االرتباطية(، أو حماولة تفسريها )يف الدراسات التجريبية(.)2( 
بأهنا  »الصناعة«  النحاة  بعض  فعّرف  والصناعة.  املعرفة  بني  علامؤنا  فّرق  وقديام 
ويقابل  ال.  أم  بـها  العامل  وجد  وأدلة  مقررة  قواعد  أنه  أي:  بالتمّرن؛  احلاصل  العلم 
الصناعة يف الفكر العريب ما يسمونه »املعرفة«، وهي علم حيصل بمجرد التحصيل دون 
اشرتاط التمّرن.)3( وللمحدثني تفريق بني العلم املضبوط وغري املضبوط يشبه التفريق 
ما بني الصناعة واملعرفة. فللعلم املضبوط عندهم مجلة من اخلصائص يتميز بـها عن 
الناقص  املوضوعية )عن طريق االستقراء  املضبوط، وهذه اخلصائص هي  العلم غري 
التناقض  )بعدم  والتامسك  الثوابت(،  وجتريد  )باحلتمية  والشمول  النتائج(،  وضبط 

1- انظر: عبداهلل السلمي وخمتار الغوث، مناهج البحث يف اللغة واألدب، )جدة: خوارزم العلمية، 
2014(، ص. 18

2- سامي حممد ملحم، املرجع السابق، ص. 27
3- انظر: متام حسان، األصول: دراسة إبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب )النحو – فقه اللغة- 

البالغة(، )القاهرة: عامل الكتب، 2000(، ص.15 
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والتصنيف(، واالقتصاد )من خالل االستغناء باألصناف والتقعيد عن املفردات(.)1( 
وتأسيًسا عىل ذلك فإن اللغة العربية وفق ما وصلنا إليه من دراسات وبحوث علمية 

حتتضن علوًما متنوعة ومتطورة.
األوىل  املجموعة  هتتم  جمموعتني،  إىل  يصنفون  اللغة  بعلوم  املشتغلون  وكان   
اللغة وداللتها. وقد وصف جمال بحث  الثانية بمفردات  اللغة، وهتتم املجموعة  ببنية 
الثانية  بينام وصف جمال بحث املجموعة  العربية،  النحو أو علم  بأنه  املجموعة األوىل 
بأنه اللغة أو علم اللغة أو فقه اللغة أو متن اللغة. ولكل منها تاريخ مستقل، وجدت 
حماوالت لوصف علوم اللغة جمتمعة. فسميت علم اللسان، أو علوم اللسان العريب، أو 

علوم األدب، أو العلوم العربية.)2(
وبالطبع فإن دراسة أية لغة –بام فيها العربية- معقدة؛ ألنـها يمكن النظر فيها من 
اللغة مثال  النظر يف طبيعة  إن  نايف خرما:  قال  الصدد  نظر خمتلفة. ويف هذا  وجهات 
يمكن أن يتم من زوايـا متعددة، فمن الناحية الصوتية الرصفة يشرتك ثالثة أنواع من 
العلامء والباحثني فـي دراستها ووصفها. فهنالك أجهزة النطق التي تتحرك بطرق خمتلفة 
إلصدار األصوات املتباينة. فهي من ناحية موضوع بحث عامل وظائف األعـضـاء، ومن 
ناحية أخرى موضوع دراسة عامل الصوتيات. أما الصوت بعد انطالقه يف اهلواء فهو من 
ُيعنى  الكهربائي املختص بوسائل االتصال والذي  الطبيعة واملهندس  اختصاص عامل 
بشكل خاص بتحويـل األمـواج الـصـوتـيـة إلـى أمواج كهرومغناطيسية لالستفادة 
منها يف جمال االتصاالت بعيدة املدى، إضافًة إىل أن الصوت يطرق األذن وهي عضو 

من أعضاء اجلسم فهي من اختصاص عامل وظائف األعضاء أيضا)3(.
ومن ناحية أخرى، تأيت دراسة اللغة بربطها بالدماغ. فيشرتك يف دراستها: اللغوي وعامل 
النفس والطبيب املختص باجلهاز العصبي، وذلك يف حماولة لتفسري تلك العالقة واالستفادة 
إىل  االهتداء  ويف  ناحية،  من  الـلـغـويـة  واألمـراض  االضطرابات  بعض  عالج  يف  منها 

1- متام حسان، املرجع نفسه، ص. 16
2- حممود فهمي حجازي، علم اللغة العربية مدخل تارخيي مقارن يف ضوء الرتاث واللغات السامية، 

)الكويت: وكالة املطبوعات، 1973(، ص. 59.
3- نايف خرما، أضواء عىل الدراسات اللغوية املعارصة، )الكويت: عامل املعرفة، 1978(، ص. 75.
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أرسار بعض أوجه اللغة من ناحية أخرى. إن اهتامم علم النفس يتطرق إىل معظم نواحي 
بـال علامء علم  يـشـغـل  البرشية. ومما  بالعقل والنفس  له عالقة  ما  تقريًبا وبخاصة  اللغة 
اكتساب  يف  الفردية  والفروق  وأثرها،  اللفظية  العادات  تكون  طرق  مثال  اللغوي  النفس 
اللغة، وسيكولوجية القراءة، وعالقة اللغة بالشخصـيـة، وعيوب الكالم.. إلخ. ومن أهم 
ما يشغل باهلم حاليـا األمـور الـتـالـيـة؛ أواًل: النظرية احلديثة يف القدرة اللغوية الفطرية 
التي أتى هبا تشومسكي، ومدى صحتها، وماهية تلك القدرة التي تولد مع الطفل، ودور 
التي  اللغوية  بالقدرة  العالقة  هو  وثانًيا:  البيئة.  تلك  من  واالكتساب  معينة  بيئة  يف  النشأة 
يتمتع هبا اإلنسان واالستعامل الفعيل للغة. وثالًثا: كيفية تركيب الفرد للرسالة الكالمية التي 

يصدرها، ثم كيفية فكه لرموزها-وهو ما وصفناه بشكل عام غري دقيق كل الدقة.)1( 
تتعلق  الثالثة  األمور  الثاين يف هذه  البحث  نتيجة  »إن  قائاًل:  نايف خرما  وأضاف 
ناحية وكيف خيتلف ذلك عن  األم من  لغة  الطفل  يكتسب هبا  التي  بالطريقة  مبارشة 
بالطبـع  ينعكس  وهذا  أخرى،  ناحية  من  أجنبية  للغة  الطفل  أو  الراشد  تعلم  طريقـة 
عىل مناهج تدريس اللغات قومية وأجنبية وطرق تدريسها واملواد التعليمية املناسبة هلا 
إىل غري ذلك من األمور التطبيقية. ويشارك يف هذا االهتامم هنا املريب، وبخاصة مؤلف 

الكتب اللغوية التعليمية ومعلم اللغـة قـومـيـة أو أجنبية.«)2(
وقد زاد اهتامم علامء الرياضيات باللغة يف العرص احلارض عىل أساس أهنا أهم وسائل 
بالغة األمهية، فأخذوا يدرسون  التقنية احلديثة أسبغت عليها صفة عملية  االتصال، وأن 
اللغة من حيـث الطريقة الرياضية التي تتحكم يف صياغة الرسالة، ثم يف فك رموزها، ومن 
حيث الكيفية الـتي يمكن االستفادة هبا عمليًّا من تلك الدراسات من ختزين املعلومات إىل 
احلاسب اآليل إىل الرتمجة اآللية إىل وسائل االتصال املتعددة وغريها. حتى لقد أصبح لعلم 

اللغة فرع خاص يسمى »علم اللغة الريايض« يدرس يف كثري من اجلامعات حاليًّا.)3(
وعىل أساس أن اللغة من أهـم مقومات املجـتمع، فـإن اهـتـمـام عـلـمـاء االجتامع 
واملتخصصني يف علم اللغة االجتامعي اهتامم كبـري للغاية يشاركهم فيه ويزودهم بكثري 

1- نايف خرما، املرجع نفسه، ص. 75
2-  نايف خرما، املرجع نفسه، ص. 75
3- نايف خرما، املرجع نفسه، ص. 76
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من امللحوظات ونتائج دراسات املجـتمعات البرشية املتنوعة علامء األجناس البرشية 
)األنثروبولوجيا(. وموضوعات اهتامم هؤالء مجيًعا كثرية ومتشعبة، لكنها يف خالصتها 
ترتكز يف عالقة اللغة باملجتمع. وقد نتجت عن هذا االهتامم مؤخًرا أبحاث ودراسـات 
فـي غاية األمهية، تركت أثرها يف االجتاهات احلديثة لعلامء اللغة املتخصصني يف قواعد 

اللغة. ووجهتها وجهة خمالفة ملا كانت عليه قبل سنوات قالئل.)1(
ومن أجل توضيح خارطة االجتاهات يف البحوث العلمية يف اللغة العربية، أصبح 
ويف  اإلنسانية.  العلوم  أصناف  من  تعّد  إهنا  بحيث  العربية،  العلوم  تصنيف  ا  رضوريًّ
والرصف  والنحو  اللغة  وهي  ستة،  األدب  علوم  أن  األفغاين  سعيد  رأى  الصدد  هذا 
واملعاين والبيان والبديع. فالثالثة األوىل ال يستشهد إال بكالم العرب )يريد القدماء( 
دون الثالثة األخرية، فإنه يستشهد عليها بكالم املولدين؛ ألنـها راجعة إىل املعاين، وال 

فرق يف ذلك بني العرب وغريهم؛ إذ هو أمر راجع إىل العقل.)2(
ويرى أمحد اهلاشمي أن العلوم العربية 12 علاًم، وهي: علم النحو، وعلم الرصف، 
وعلم املعاين، وعلم البيان، وعلم البديع، وعلم العروض، وعلم القافية، وعلم قوانني 
من  التصنيف  وهذا  اخلط.)3(  وعلم  املعجم،  وعلم  اللغة،  وفقه  اللغة،  وعلم  القراءة، 
العلوم العربية إنام هو نتاج للفكر اللغوي العريب. ومع تزايد تطور العلوم اإلنسانية، بام 
فيها علم اللغة، وربطها بميادين أخرى من العلوم، أصبحت الدراسات اللغوية العربية 
متشعبة ومتفرعة وفق املناهج العلمية املتبعة، ومن ثم تظهر عىل سبيل املثال نظريات 
العربية)5(،  اللغة  وتعليم  النسبية  واللسانيات  العربية)4(،  اللغة  تعليم  يف  ونفسية  لغوية 
وعلوم أخرى منطلقاهتا علم اللغة؛ مثل: علم اللغة النيّص)6(، أو منطلقاهتا علم الرتبية؛ 

1- نايف خرما، املرجع نفسه، ص. 76
2- انظر: سعيد األفغاين، يف أصول النحو، )بريوت: املكتب اإلسالمي، 1987(، ص. 18-17.

3- أمحد اهلاشمي، القواعد األساسية للغة العربية، )بريوت: دار الكتب العلمية، 1354هـ( ص. 3
العصييل  إبراهيم  لعبدالعزيز  العربية  اللغة  وتعليم  والنفسية  اللغوية  النظريات  كتاب  مثال:  اقرأ   -4

)1999(
5-اقرأ مثال: كتاب اللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربية ملحمد األوراغي )2010(، واللسانيات 

والديداكتيك لعيل آيت أوشان )2005(، والثقافة العربية وعرص املعلومات لنبيل عيل )2001(.
6- اقرأ مثال: كتاب علم اللغة النيص بني النظرية والتطبيق )جزئني( لصبحي إبراهيم الفقي )2000(
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مثل: تعليم وتعلم اللغة العربية وثقافتها)1(، أو دراسة أخرى وجهة نظر فيها علم اللغة 
ودراسة  القرآن)2(،  روائع  يف  البيان  كتاب  مثل:  القرآن؛  وحمورها  العريب  واألسلوب 

متطورة لوقائع اللغة العربية املعارصة.)3(
 وتأيت أخرًيا دراسات وبحوث علمية تتمحور حول العلوم اللغوية أو اللسانية بام فيها 
علم األصوات، وعلم الرصف، وعلم النحو، وعلم الداللة، وعلم املعجم، وعلم صناعة 
والرتاكيب  واملفردات،  األصوات،  وهي  العربية  اللغة  عنارص  عىل  ترتكز  أو  املعجم، 
والقواعد)4(، كام تتمحور حول مهارات اللغة األربع، وهي: االستامع، والكالم، والقراءة، 
والكتابة، وتتمحور أخرًيا حول الكفاءات املطلوبة يف تعلم العربية وتعليمها هي الكفاءة 
اللغوية واالتصالية واالجتامعية الثقافية. بعبارة أخرى إن حماور البحوث العلمية يف اللغة 

العربية ونطاقها واسعة للغاية وفق وجهات نظر فيها وخلفيات الباحثني التعليمية فيها.

و- مناهج البحث وحمدوديته
البيانات  يعتمد عىل مصادر  التمهيدي عىل منهج وصفي مسحي  البحث  يسري هذا 
املكتبية املتمثلة يف دليل كلية الدراسات العليا للجامعات وموقع اإلنرتنت هلا، وأما أدوات 
مجع البيانات املستخدمة فهي دراسة وثائقية واستقصاء عناوين رسائل وأطروحات علمية 
من موقع اإلنرتنت لكلية الدراسات العليا بجامعة رشيف هداية اهلل اإلسالمية احلكومية 
جاكرتا، وجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية بامالنج. وتتم معاجلة البيانات 
وحتليلها وتفسريها باتباع النزعة املركزية ووصفها وعرضها وحتليلها حتلياًل علميًّا كيفيًّا، 
ثم  النظري،  اإلطار  وفق  البحوث  موضوعات  أو  ملجاالت،  تصنيفات  بصياغة  وذلك 

استعراض االجتاهات السائدة فيها، والعوامل املؤثرة يف إجراء البحوث فيها.
وبعد االطالع عىل عناوين الرسائل واألطروحات العلمية وقراءة بعض ملخصاتـها، 

1- انظر: مصطفى عبداهلل بوشوك، تعليم وتعلم اللغة العربية وثقافتها، )الرباط: اهلالل العربية، 1994(.
2- انظر: متام حسان، البيان يف روائع القرآن )جزئني(، )القاهرة: عامل الكتب، 2000(، واجتهادات 

لغوية، )القاهرة: عامل الكتب، 2007(.
3- انظر: وفاء كامل فايد، بحوث يف العربية املعارصة، )القاهرة: عامل الكتب، 2003(.

)الرياض: مكتبة  الطالب )1(،  كتاب  يديك:  العربية بني  الفوزان وزمالؤه،  الرمحن  انظر: عبد   -4
امللك فهد الوطنية، 2005(، ص. ث-ج.
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أنه منحرص يف دراسة بعض  البحث ال خيلو من حمدوديات أمهها  الباحث أن هذا  يرى 
رسائل وأطروحات علمية عن اللغة العربية، وال تشمل مجيعها، والتشمل أيضا أبحاثا 
علمية للمتخرجني يف املرحلة اجلامعية األوىل أو مرحلة الليسانس. أرى أن عدد األبحاث 
أقسام  عدد  ألن  بحث؛  ألفي  من  أكثر  بإندونيسيا  باجلامعات  الليسانس  ملرحلة  العلمية 
تعليم اللغة العربية وقسم اللغة العربية وآداهبا يف إندونيسيا أكثر من 160 قساًم حتتضنه 
اجلامعات اإلسالمية احلكومية واألهلية عىل حد سواء. وهذا البحث مقصور عىل بيانات 

مجعها الباحث من اجلامعات اإلسالمية احلكومية فقط دون غريها من اجلامعات.
لعناوين  عابرة  بقراءة  إجراؤها  تم  مسحية  متهيدية  دراسة  عن  عبارة  البحث  وهذا   
وال  فيها،  والتعمق  ومضامينها  حمتواها  باستقصاء  ال  العلمية،  واألطروحات  الرسائل 
ا. والبيانات املرتبطة بعناوين الرسائل واألطروحات العلمية  بتقويم مضمونـها تقوياًم نقديًّ
يقرأ  ومل  هلا.  اإلنرتنت  موقع  أو  دليلها  عرب  اجلامعات  منشورات  بحسب  أيضا  حمدودة 

الباحث مضمون كل من هذه الرسائل واألطروحات قراءة متعمقة وال قراءة نقدية.

ح- اكتشافات البحث
1- االجتاهات السائدة يف البحوث العربية

حماور  أن  الباحث  يكتشف  العلمية  واألطروحات  الرسائل  عناوين  قراءة  وبعد 
البحوث العلمية يف اللغة العربية بإندونيسيا تتمحور حول 9 جماالت أو موضوعات 
العربية:  اللغة  تعليم  اللغوية، وبحث يف  النصوص واألفكار  أساسية، وهي بحث يف 
عنارصها ومهاراهتا، وبحث يف علوم اللغة العربية )نحوها ورصفها وبالغتها وأدهبا(، 
اللغوي،  البحث  مناهج  يف  وبحث  وتطويرها،  العربية  اللغة  تعليم  مناهج  يف  وبحث 
وبحث يف اللغويات أو اللسانيات، وأثر اللغة العربية يف اللغة اإلندونيسية، وبحث يف 
العربية، وبحث  اللغة  اللغوية والنفسية والرتبوية واالجتامعية يف تعليم  العلوم  تطبيق 

آخر يف قضايا عربية مرتبطة بدراسة اآليات القرآنية.
ثراء  من  تستلهم  اللغوية  واألفكار  النصوص  يف  العلمية  البحوث  إن  الواقع  ويف 
كتب الرتاث والنصوص العربية التي أنتجها العلامء القدامى، والتي تناولت كثرًيا من 
املباحث اللغوية اجلذابة للنقاش والصاحلة لعرصنتها وجتّددها وفق متطلبات العرص. 
واحلق أن املكتبة العربية حافلة بالرتاث العلمي اللغوي الذي يتحدى الباحثني القيام 
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بالبحث والتعمق فيه، ومن بني الكتب الرتاثية التي نالت من الباحثني اهتامًما كبرًيا كتب 
النحو وأصوله. وفيام بيانات عن بعض عناوين أطروحة تدور حول دراسة النصوص 

واألفكار اللغوية بجامعة رشيف هداية اهلل اإلسالمية احلكومية جاكرتا:
1- طه حسني أديًبا ومفكًرا )عبد الرمحن بارتوسنتونو، 1990(

2- املنهج النحوي البن مالك )د. هدايات، 1998(
3- الوجوه البالغية يف األبيات الشعرية للسيد إدروس اجلفري )أمحد بامحيد، 1999(

4- االجتاه الداليل عند الزخمرشي يف تفسري آيات الكالم )حممد مثنى، 1999(
جتديد  يف  العرشين  القرن  علامء  وحماوالت  النحوي  القرطبي  مضاء  ابن  فكر   -5

النحو )رافعي، 2000(
فؤاد  )ت.  شعره  يف  الفنية  للخصائص  حتليلية  دراسة  أديًبا:  الشافعي  اإلمام   -6

وهاب، 2002(
7- جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ومنهجه يف الدراسات اللغوية )أمحد أكرم 

ماليباري، 2005(
8- األدب، واإلسالم، والسياسة: دراسة سيميولوجية لرواية أوالد حارتنا لنجيب 

حمفوظ )شكر كامل، 2007(
9- نحو سيبويه يف الكتاب وتعليم اللغة العربية )حممد أشعري، 2007(

10- مناهج البحث يف النحو وتعليمه: دراسة يف الفكر اللغوي لتامم حسان )حمبب، 
)2008

تفسريه  يف  النحوي  لالستدالل  حتليلية  دراسة  النحوي:  الزخمرشي  منهج   -11
الكشاف )حفني بسطامي، 2008(

نا، 2008( 12- نقد األبيات الشعرية لقدامة بن جعفر: دراسة تظرية وتطبيقية )أرْسِ
13- فكرة أصول النحو عند ابن جني )ياسامدي، 2008(

14- العالقة بني اإلشارات اللغوية وداللتها يف اللغة العربية: دراسة يف فكر ابن 
فارس اللغوي يف كتاب الصاحبي )حممد يوسف، 2008(

15- الفكاهة يف كتاب البخالء للجاحظ )مامان لسامنا، 2008(
حممد  للشيخ  املجيد  القرآن  معنى  لكشف  لبيد  مرح  عىل  النحوية  الدراسة   -16

نووي البانتاين )بوديان شاه، 2008(
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17- الغزل يف أشعار امرئ القيس: دراسة بنيوية وسيميولوجية )نور الدين، 2008(
18- أصول النحو وبنية الكلمة: دراسة نقدية لفكر ابن مضاء )عبداهلل، 2008(

19- أشعار وصفية البن قيم اجلوزية: دراسة بنيوية هرمنطقية )يانعة وارداين، 2008(
20- الغزل يف أشعار احلب اإلهلي عند أيب عتاهية واحلالج وابن الفريض: دراسة 

بنيوية سيميولوجية تناّصية )عيدا نور سيدة، 2009(
21- نقد املرّبد لنحو سيبويه )خازن، 2009(

22- مفهوم البالغة عند فخر الرازي: دراسة حتليلية لعلم املعاين يف هناية اإلجياز 
وتطبيقه يف مفاتيح الغيب )دوي عائشة، 2009(

23- الفكر الصويت العريب عند اخلليل بن أمحد )أمحد شيخ الدين، 2010(
االجتامعي  للتغري  اجتامعية  دراسة  حمفوظ:  لنجيب  الواقعية  الروايات   -24

والسيايس والديني )رضوان، 2010(
25- اخلالفات يف األشعار الصوفية: بنية وتصور ابن الفريض )حزبيني، 2011(

26- الفكر اللغوي التداويل لتامم حسان )بالتطبيق يف حل مشكلة النقل التداويل يف تعليم 
وتعلم اللغة العربية بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية بامالنج بإندونيسيا( 

)مملوءة حسنة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية بامالنج، 2013(
27- النظرية التقديرية يف كتاب سيبويه وتطويرها لتدريس مادة النحو )بالتطبيق 
عىل جامعة هنضة العلامء رادين رمحة ماالنج( )زلفان شحان شاه، جامعة موالنا مالك 

إبراهيم اإلسالمية احلكومية بامالنج، 2013(.
ماجستري  رسالة  اإليامن،  ذو  )مامان  الربزنجي،  لنصوص  البالغي  التحليل   -28

بجامعة رشيف، 2002(
)ذو  اخلصائص  كتاب  مضمون  حتليل  جني:  البن  الداليل  الفكر  يف  االجتاه   -29

الكفل أغوس، رسالة ماجستري بجامعة رشيف، 2004(
30- املحسنات البديعية يف أشعار اإلمام الشافعي )إلياس رفاعي، رسالة ماجستري 

بجامعة رشيف، 2005(
جاء  التي  اللغوية  والنصوص  األفكار  دراسة  أن  لنا  يتضح  العناوين،  هذه  ومن 
العربية  البحوث  خارطة  يف  السائدة  املوضوعات  من  العرب  وغري  العرب  علامؤنا  هبا 
ا يف التعريف بالرتاث الفكري  بإندونيسيا. وذلك يدل عىل أن هذه البحوث تتجه اجتاًها قويًّ
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اللغوي املايض وتقديره واألخذ بالدروس اللغوية املاضية من أجل تطوير األفكار اللغوية 
مقدم  بحث  وهو  برامجايت،  أكاديمي  لغرض  أجريت  كلها  البحوث  وهذه  املستقبل.  يف 
الستيفاء رشط من الرشوط األكاديمية للحصول عىل درجة املاجستري والدكتوراه. بعبارة 
أخرى إن خارطة البحوث العلمية يف اللغة العربية يف العقدين األخريين تدل عىل اجتاه 
سائد يف توفري االحتياجات األكاديمية لدرجة أكرب من توفري االحتياجات االجتامعية.)1( 

ومن املؤسف، مل يوجد حتى اآلن بحث يركز عىل حتقيق نصوص عربية تدور حول 
املخطوطات بشأن اللغويات واللغة العربية. واحلق أن؛ أي: باحث يف العلوم اإلنسانية، 
جيب -يف رأي رمضان عبد التواب- أن يكون عىل قدر من اخلربة بتحقيق النصوص، 
حتى ال يثق يف املصدر الذي يعتمد عليه وثوًقا مطلًقا. وقد ارتبطت يف األذهان، فكرة 
حتقيق النص بإعداده للنرش، وليس األمر كذلك متاًما، بل إن أي باحث يف الدراسات 
اإلنسانية مطالب بتحقيق النص الذي يستنبط منه نتائج معينة، قبل أن يقدم عىل استنباط 
هذه النتائج، وليس من الالزم أن يكون ذلك النص خمطوًطا، فكثري من الكتب املطبوعة 
تولوا طبعها ونرشها،  الذين  إن  إذ  املخطوطات؛  كثرًيا عن  تفرتق  أيدينا، ال  بني  التي 
طائفة من الوراقني وبعض األدعياء، الذين ال يدرون عن فن حتقيق النصوص شيًئا، 
والتحريف،  بالتصحيف  مليئة  األحيان  من  كثري  يف  املطبوعات  هذه  جاءت  ولذلك 

نصوصها مضطربة مشوشة، تبعد كثرًيا عن األصل الذي كتبه مؤلفوها.)2(
باإلضافة إىل ذلك فإن املوضوعات التي تسود البحوث العربية بإندونيسيا تتمثل يف 
دراسات ميدانية تتعلق بتعليم اللغة العربية: مناهجه وطرقه ووسائله وتقويمه والبيئة 
التي  البحوث  ومن  واجلامعات.  واملعاهد  املدارس  من  تعليمية  هيئات  يف  به  املحيطة 

تسري عىل هذا االجتاه ما ييل:

1- من ناحية الغرض يمكن تقسيم البحث إىل قسمني مها البحث لغرض أكاديمي هيدف إىل توفري 
رشط من الرشوط للحصول عىل الدرجة األكاديمية يف جامعة، والبحث لغرض اجتامعي هيدف إىل 
ا يف االلتزام بقواعد أكاديمية مقررة  توفري االحتياجات واملشاكل االجتامعية. فاألول يتجه اجتاًها قويًّ
يف نظام التعليم العايل، وأما الثاين فإنه يتجه إىل أخذ املشاكل الواقعية يف املجتمع أو يف ميادين تعليم 
الثانية  العربية يف عني االعتبار. واألول قد يقدم أولوياته يف دراسة النصوص واألفكار، وأما  اللغة 

يركز اهتاممه عىل وقائع وقضايا اجتامعية ظاهرة يف أرض الواقع.
2- رمضان عبد التواب، بحوث ومقاالت يف اللغة، )القاهرة: مكتبة اخلانجي، 1995(، ص. 191. 
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1- نموذج تعليم اللغة العربية يف الباسنرتينات )القسم الداخيل( بغاروت جاوى 
الغربية )أغوس عبد القادر، أطروحة بجامعة رشيف هداية اهلل، 2006م(

2- فعالية الطريقة السمعية الشفوية يف إكساب مهارة القراءة )سوهارمون، رسالة 
ماجستري بجامعة رشيف هداية اهلل، 2004 م(

رسالة  ليلة،  )نور  الغربية  بسومطرة  إسالمية  بمعاهد  النحو  تعليم  مناهج   -3
ماجستري بجامعة رشيف هداية اهلل، 2004 م(

4- أخطاء طالب قسم تعليم اللغة العربية بجامعة سلطان طه اإلسالمية احلكومية 
بجانبي يف تعليم اإلنشاء: دراسة يف أخطاء رصفية ونحوية واستعامل املفردات وكتابة 

الكلامت )يانوار، رسالة ماجستري بجامعة رشيف هداية اهلل، 2006 م(
5- نظرية تعليم اللغة العربية وعالقتها بدرجات تعلم الطالبات: دراسة يف مدرسة 
ماجستري  رسالة  س.  دوي  )يلفي  الغربية  سومطرة  بانجانج  ببادنج  للطالبات  دينية 

بجامعة رشيف هداية اهلل، 2007 م(
صدري،  مفتي  )اللو  العربية  للغة  »طارق«  دراسية  مادة  يف  االتصايل  املدخل   -6

رسالة ماجستري بجامعة رشيف هداية اهلل، 2008 م(
7- مناهج تعليم القواعد العربية للطالب غري العرب: دراسة لكتاب العربية بني 

يديك )أسيف سيف اهلل، رسالة ماجستري بجامعة رشيف هداية اهلل، 2008 م(
8- اكتساب مهارة الكالم عن طريق تكوين بيئة لغوية: دراسة حالة يف دروس 
لسان إضافية )سيتي أمسية، رسالة ماجستري بجامعة رشيف هداية اهلل، 2008 م(
9-  ميول جمتمع جاكرتا إىل تعلم اللغة القرآنية )مسواين، رسالة ماجستري بجامعة 

رشيف هداية اهلل، 2008 م(
10- التعليم السياقي: حتليل تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية )ابن عبيد اهلل، 

رسالة ماجستري بجامعة رشيف هداية اهلل، 2008 م(
بجامعة  ماجستري  رسالة  )محيدي،  العربية  اللغة  تعليم  يف  االستامع  مهارة   -11

رشيف هداية اهلل، 2008 م(
12- االتصال البيثقايف يف تعليم اللغة العربية )نور املعززة، رسالة ماجستري بجامعة 

رشيف هداية اهلل، 2008 م(
جاكرتا  اإلسالمية  النجاح  دار  معهد  يف  حالة  دراسة  البنائية:  اللغوية  البيئة   -13
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)خالد، رسالة ماجستري بجامعة رشيف هداية اهلل، 2008 م(
أشعري  هاشم  معهد  يف  حالة  دراسة  الشفوي:  التعبري  يف  النحوية  األخطاء   -14
العايل تبوإيرنج جومبانج جاوة الرشقية )أمحد صالح الدين، رسالة ماجستري بجامعة 

رشيف هداية اهلل، 2008 م(
رسالة  )آدمي،  بأشيه  اإلسالمية  الرشيعة  تطبيق  بعد  العربية  اللغة  تعليم   -15

ماجستري بجامعة رشيف هداية اهلل، 2008 م(
املتوسطة  املدرسة  يف  حال  دراسة  االصطناعية:  البيئة  يف  النشط  االتصال   -16
ماجستري  رسالة  ناسوتيون،  )أغوس  الغربية  سومطرة  بانجانج  ببادانج  اإلسالمية 

بجامعة رشيف هداية اهلل، 2008 م(
17- الطريقة االستقرائية يف تعليم القواعد النحوية: دراسة حالة يف تعليم النحو 
يف معهد دار السالم اإلسالمي )أوم مجبار، رسالة ماجستري بجامعة رشيف هداية اهلل، 

2009 م(
18- حماوالت يف تعليم الطالب للغة العربية باتباع التعليم والتعلم السياقي: دراسة 
)مزدلفة،  الرشقية  جاكرتا  تشاكونج   8 احلكومية  اإلسالمية  الثانوية  املدرسة  يف  حالة 

رسالة ماجستري بجامعة رشيف هداية اهلل، 2009 م( 
19- مناهج دراسية مفصلة ملهارة الكالم يف ضوء املدخل االتصايل لطالب قسم 
بجامعة  ماجستري  رسالة  املرتىض،  )نور  احلكومية  ماالنج  جامعة  العربية  اللغة  تعليم 

ماالنج احلكومية، 1991 م(
20- حتليل أخطاء التعبري التحريري لدى طالب قسم تعليم اللغة العربية بجامعة 

ماالنج احلكومية )حممد عني، رسالة ماجستري بجامعة ماالنج احلكومية، 1992 م(
يف  )سعيد  العربية،  اللغة  تعليم  يف  عليها  يرتتب  وما  الكاملة  العربية  الكتابة   -21

الدارين، أطروحة بجامعة سونان كايل جاغا جوكجاكرتا، 1995 م(
22- قواعد اخلط العريب يف تعليم مهارة الكتابة للمبتدئني اإلندونيسني )شهداء، 

رسالة ماجستري بجامعة مالك إبراهيم ماالنج، 2000 م(.
العايل احلكومي  املعهد  العربية: دراسة حالة يف  اللغة  املهنية ملدريس  الكفاءة   -23
للعلوم اإلسالمية تولونج أغونج، )أحد تنـزيه، رسالة ماجستري بجامعة سونان أمبيل 

سورابايا، 2002 م(
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24- تطبيق الطريقة املبارشة وتكوين البيئة اللغوية يف تعليم العربية: دراسة يف معهد 
اإلسالمية  الدين  عالء  بجامعة  ماجستري  رسالة  )سارديانة،  ماكرس،  اإلسالمي  البن 

احلكومية ماكرس، 2003 م( 
25- نظام تعليم اللغة العربية بمعهد عمر بن اخلطاب سورابايا من منظور املنهج عىل 
أساس الكفاءة، )منيبا مصطفى، رسالة ماجستري بجامعة سونان أمبيل سورابايا، 2005 م(.
ومما سبق اتضح لنا أن موضوع تعليم العربية يف مدارس ومعاهد وجامعات إسالمية 
أصبح من املوضوعات التي تشغل بال الباحثني، والتي قد درسوها من وجهات نظر خمتلفة، 
ومعظم مشاكل البحوث متمحورة حول نظام تعليم العربية ومناهج وطرق تعليمها والبيئة 
بتعليم  املرتبطة  البحوث  موضوعات  كثرة  وإن  مدرسيها.  وكفاءات  به،  املحيطة  اللغوية 
العربية تعود إىل أسباب، ومن بينها كثرة احتياجات اهليئات التعليمية اإلسالمية إىل توافر 
املدرسني املؤهلني للغة العربية بإندونيسيا. إن عدد املعاهد اإلسالمية )األقسام الداخلية( 
بإندونيسيا اليوم حسب بيانات وزارة الشئون الدينية أكثر من 20 ألف معهد، كام أن عدد 

املدارس اإلسالمية احلكومية واألهلية أكثر من 30 ألف مدرسة. 
ويضاف إىل ذلك أن موضوع البحث يف اللغة العربية الذي يرتبط بدراسة القرآن 
يعد من املباحث اجلذابة واحليوية. وذلك ألن معظم املسلمني اإلندونيسني يفتقرون إىل 
فهم معاين القرآن فهاًم جيًدا من نواٍح شتى، ومن بينها دراسته من منظور علمي لغوي. 

وفيام يأيت بعض البحوث العربية املرتبطة بالقرآن الكريم:
حافظ،  الكريم  )عبد  الكريم  القرآن  آيات  بفهم  وعالقتها  العربية  القواعد   -1

أطروحة بجامعة رشيف هداية اهلل، 1997 م(
2- القرآن الكريم وعالقته بالقواعد العربية )إمام برشي، أطروحة بجامعة رشيف 

هداية اهلل، 1999 م(
3- فهم تعاليم اإلسالمية األساسية يف القرآن من منظور دراسة داللية، )عزيز فخر 

الرازي، أطروحة بجامعة رشيف هداية اهلل، 2001 م(
القواعد  ضوء  يف  اآليات  معاين  فهم  يف  القرآنية  القراءات  يف  االختالف  أثر   -4

العربية، )يوفني فيصل، أطروحة بجامعة رشيف هداية اهلل، 2003 م(
5-  النظر يف تفسري آيات الكناية يف القرآن، يايان نور بيان، أطروحة بجامعة رشيف 

هداية، 2006 م(
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للعدد  الدينية  الشئون  القرآن لوزارة  الكريم وتفسري  القرآن  الدخيل يف  6- وقائع 
2004 م ، )إبراهيم شعيب، أطروحة بجامعة رشيف هداية اهلل، 2007 م(

7- املجاز عن أرشاط القيامة يف القرآن واحلديث، )صالح الدين، أطروحة بجامعة 
رشيف هداية اهلل، 2008 م(

لوزارة  اإلندونيسية  إىل  معانيها  وترمجة  الكريم  القرآن  يف  اجلر  حروف  داللة   -8
الدين غارانتشانج، أطروحة جامعة رشيف،  ، )صرب  للعدد 2002 م  الدينية  الشئون 

2009 م(
اللغة  إىل  القرآن  ترمجة  يف  املقرتضة  العربية  لأللفاظ  الداليل  التغري  ظاهرة   -9

اإلندونيسية )أمحد شهاب الدين، أطروحة بجامعة رشيف هداية اهلل، 2009 م(.
10- تكرار قصص القرآن: حتليل بنيوي عام لقضية إبراهيم عليه السالم يف السور 

املكية واملدنية، )أندي هاديانتو، أطروحة بجامعة رشيف هداية، 2009 م(.
وانطالًقا من الوقائع السابقة، يود الباحث أن يربز خارطة االجتاهات يف البحوث 

العلمية يف اللغة العربية ببعض اجلامعات يف إندونيسيا كاآليت:
دراسة  يشمل  كيفيًّا  منهًجا  العربية  اللغة  يف  العلمية  البحوث  بعض  تنتهج   -1
عىل  تقوم  ميدانية  دراسة  فيه  بام  كميًّا،  منهًجا  تنتهج  كام  اللغوية،  واألفكار  النصوص 

حتليل إحصائي.
القرآن  بآيات  مرتبطة  علمية  نظريات  دراسة  حول  العلمية  البحوث  تدور   -2
الكريم، كام تدور حول دراسات ميدانية عملية ودراسة حالة، وبخاصة يف تعليم اللغة 

العربية يف مدارس ومعاهد وجامعات إسالمية يف أنحاء إندونيسيا. 
الفكرية  العقلية  االحتياجات  توفري  أمهيات  العربية  اللغة  يف  البحوث  تأخذ   -3
التعليمية  املشاكل  العرص وحل  متطلبات  تلبية  أولوياته يف  تقدم  االعتبار، كام  يف عني 

واالجتامعية الواقعية. 
وخلفيات  العلمية  النظر  وجهات  بتنوع  العلمية  البحوث  موضوعات  تتنوع   -4
اللغة  موضوعات  مها  نوعني  إىل  البحوث  موضوعات  وتنقسم  التعليمية.  الباحثني 

العربية )علومها وتعلمها وتعليمها( وآدابـها )شعرها ونثرها(. 
5- بعض تقارير هذه البحوث العلمية إندونيسية، وبعضها عربية، كام أن بعضها 
مطبوعة  بعضها  وتقابلية.  ومقارنة  تارخيية  دراسة  وبعضها  حتليلية،  وصفية  دراسة 
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منهًجا  تنتهج  العربية  اللغة  يف  العلمية  البحوث  معظم  مطبوعة.  غري  اآلخر  وبعضها 
كيفيًّا أكثر من منهج كمي، وأما املنهج التجريبي يف دراسة مشاكل تعليم اللغة العربية 

ا، إن مل يكن نادًرا. وتطويرها فإنه ال يزال قلياًل جدًّ
اللغة  مدرسو  منها  يستفد  مل  العربية  اللغة  يف  العلمية  البحوث  تقارير  معظم   -6
تعليمية  وسائل  وتنمية  تعليمها  وطرق  العربية  تعليم  مناهج  تطوير  يف  كثرًيا  العربية 
وتقويم تعليمها، كام مل تطبع هذه التقارير عىل شكل كتاب. وبعض البحوث العربية قد 
اتبعت املناهج الوصفية واملقارنة والتارخيية والتقابلية، لكن ال تزال نتائج هذه البحوث 
اللغة  علوم  تطوير  أجل  من  تستفد  ومل  تنرش  ومل  اجلامعية،  مكاتبنا  رفوف  عىل  توضع 

العربية وتعليمها نحو األفضل واألفعل.

2- العوامل املؤثرة يف البحوث العلمية
يف  مؤثرة  عوامل  ثمة  أن  الباحث  يرى  العربية،  البحوث  يف  الوقائع  مالحظة  بعد 

إجراء البحوث العلمية يف اللغة العربية عىل النحو التايل:
املصادر  وحمدودية  البحثية،  الكفاءات  )ضعف  والعلمي  األكاديمي  العامل  أواًل: 
واملراجع العربية املساعدة عىل التعمق يف اللغة العربية، وسوء اإلرشاف والتوجيه عىل 

إجراء البحث، وقلة تنظيم الدورات التدريبية يف البحوث العلمية يف اللغة العربية(
ثانًيا: العامل الربامجايت )النفعي(؛ أي: أن كثرًيا من البحوث العلمية يف اللغة العربية 
هتدف إىل إهناء مرحلة معينة من الدراسات اجلامعية، ال إىل تطوير نظريات علمية بشكل 
منظم. وتم إجراء هذه البحوث يف مدة قليلة من الزمن نسبيًّا، مما جيعل بعض البحوث 

غري متعمقة.
ثالًثا: العامل االجتامعي االقتصادي؛ أي: أن كثرًيا من نتائج البحوث مل تتلقَّ تقديًرا 
قلة دعم  إىل  إىل حمدودية متويل بحث علمي، إضافًة  املعنية، إضافًة  كافًيا من اجلهات 
احلكومة املايل إلجراء بحث علمي تطويري، مع أن البحث العلمي والتطوير العلمي 

من مهام أساسية للجامعات اإلندونيسية.
رابًعا: عامل الكفاءة البحثية: مل يكن البحث مهنة جذابة ملعظم املدرسني اجلامعيني، 
البحث  طريق  عن  العلوم  تطوير  إىل  ال  بالتدريس،  القيام  إىل  أقوى  مياًل  يميلون  فهم 

العلمي. ويرجع هذا الواقع إىل قلة الكفاءة واخلربة البحثية لدهيم.
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3- تطوير الكفاءة البحثية للمدرسني
القيام ببحث علمي يتطلب علاًم وكفاءة؛ ألن البحث العلمي يتمحور حول تطوير 
البحثية  الكفاءة  تطوير  فإن  ثم،  ومن  واالجتامعية.  العلمية  احلياة  جودة  وترقية  العلم 
للمدرسني هام للغاية. وفيام ييل بعض اإلسرتاتيجيات التي لعلها فاعلة ومناسبة لتطوير 

كفاءهتم البحثية.
رئاستها،  هيئة  وبخاصة  اجلامعات،  منسويب  لدى  األكاديمي  االلتزام  تنمية  أواًل: 
بوضع رؤية مستقبلية تتمثل يف أن تكون اجلامعة جامعة بحثية عىل املستويني اإلقليمي 
أكاديمي  بدعم  جامعاهتم  تطوير  أولويات  يقدم  اجلامعات  رؤساء  جيعل  مما  والدويل، 

ومتوييل لرتقية جودة البحوث العلمية، بام فيها البحوث يف اللغة العربية.
البحث يف  البحث بصفة عامة ومناهج  املعتمدة ملادة مناهج  الساعات  ثانًيا: زيادة 
اللغة العربية وأدبـها بصفة خاصة، وعىل سبيل املثال زيادهتا من 4 ساعات لتكون 8 
بني  متوازًنا  املادة  هذه  تدريس  يكون  أن  الرضوري  ومن  الليسانس.  ملرحلة  ساعات 
النظرية والتطبيق بشكل مربمج حتت إرشاف املدرس الكفء يف إجراء البحث العلمي. 
وبذلك سيكون برنامج إعداد الباحثني املؤهلني يف اللغة العربية يف املستقبلني القريب 
والبعيد فاعاًل؛ مما جيعلهم مدرسني باحثني جيدون أنفسهم دائام يف تطوير علومهم من 

أجل تطوير تعليمهم. 
ثالًثا: رضورة ترقية جودة التعليم اجلامعي عىل أساس نتائج البحث العلمي. ويعني 
ذلك أن املدرسني اجلامعيني مطالبون دائاًم بالعمل البحثي من تطوير علومهم وتعليمهم. 
التي  التعليمية  باملادة  مرتبًطا  جديًدا  بحًثا  يصممون  بالتعليم  القيام  يف  يرغبون  فكلام 
يرغبون يف تعليمها. وذلك يتم عن طريق تطوير برامج متكاملة ومتواصلة يف دورات 

تدريبية يف البحث العلمي هلم.
رابًعا: تكوين فئة بحثية من املدرسني يف كل من اجلامعات لغرض تطوير البحوث 
العلمية يف اللغة العربية، بحيث يقومون بتخطيط مرشوع البحوث، وتنظيمه، واملناقشة 
يف نواجتها، وتبادل اآلراء واالكتشافات العلمية فيام بينهم من أجل تنمية آفاقهم العربية 

وثقافتهم العلمية.
ط- خالصة البحث

ويف ضوء ما سبق من االكتشافات، يقدم الباحث خالصة البحث عىل النحو اآليت:
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بإندونيسيا متنوعة  العربية  اللغة  العلمية يف  البحوث  1- إن خارطة االجتاهات يف 
لتوفري غرض  املتبعة، ومتعددة األهداف والغايات. أجريت بعضها  املحاور واملناهج 
واملدارس  املعاهد  يف  العربية  لتعليم  الواقعية  املشاكل  بعض  لتلبية  وبعضها  أكاديمي، 

واجلامعات. 
2- وحماور البحوث العلمية يف اللغة العربية ال تنحرص يف تناول دراسة تعلم العربية 
الفكرية  ونصوصها  وعلامئها  آداهبا  دراسة  أيًضا  تشمل  لكنها  ونظرياتـهـا،  وتعليمها 
اللغوية. وقد تتمحور البحوث العلمية حول اللغة العربية يف دراسة اآليات القرآنية، 

كام تتمحور حول األفكار اللغوية لعلامئها سواء أكانوا عرًبا أم إندونيسيني. 
املنطلقات  عىل  تعتمد  العربية  اللغة  يف  العلمية  البحوث  يف  املتبعة  املناهج  إن   -3
االجتامعية  واالعتبارات  املنطلقات  من  أكثر  اعتامًدا  الفكرية  النظرية  واالعتبارات 
سهلة  العربية  اللغوية  واألفكار  النصوص  يف  العلمية  البحوث  ألن  ذلك  والرتبوية؛ 
اإلنجاز نسبيًّا باملقارنة مع البحوث امليدانية والتجريبية؛ ألنـها تقتيض مدة زمنية طويلة 

وبذل املجهود.
4- ومن االجتاهات السائدة يف البحوث العلمية يف اللغة العربية بإندونيسيا دراسة 
وابن  فارس،  وابن  وسيبويه،  أمحد،  بن  اخلليل  فكر  أمثال  من  اللغوية،  العلامء  أفكار 
جني، وابن مضاء القرطبي، إىل متام حسان. أو بعبارة أخرى، تتجه البحوث العلمية 
يف اللغة العربية إىل دراسة النصوص الرتاثية واألفكار اللغوية من أجل االستفادة من 

دروسها وجتّدد ما يناسبه لتطوير العلوم العربية يف اهليئات التعليمية بإندونيسيا.
أكثر  من  هي  القرآن  بدراسة  وربطها  البالغة  وعلوم  العربية  القواعد  ودراسة   -5
املحاور واملوضوعات العلمية يف البحوث العربية، مما يدل عىل أن دراسة القرآن الكريم 

من منظور اللغة العربية ال تزال شيقة وجذابة خلرجيي اجلامعات بإندونيسيا.

ي- التوصيات 
بناء عىل خالصة البحث السابقة، يود الباحث أن يقدم بعض التوصيات كاآليت:

1- رضورة إنشاء مركز البحوث يف اللغة العربية بإندونيسيا حتت رعاية احتاد مدريس 
اجلامعات  من  وغريها  اإلندونيسية  اجلامعات  مع  وبالتعاون  بإندونيسيا،  العربية  اللغة 

اخلارجية، وعىل وجه اخلصوص بالتعاون مع اجلامعات اإلسالمية يف الدول العربية. 
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2- رضورة إصدار جملة أو دورية علمية دولية حمكمة تتناول نتائج بحثية يف اللغة 
العربية حتت رعاية احتاد مدريس اللغة العربية، مما يدفع املدرسني إىل تنشيط أعامل بحثية 

من أجل تطوير العلوم العربية باجلامعات اإلندونيسية.
3- رضورة تصميم برنامج دورات تدريبية يف إجراء البحوث العربية للمدرسني 

من أجل تطوير كفاءهتم وخرباهتم البحثية بشكل مربمج ومتواصل.
يف  الباحثني  مهارات  لرتقية  املناسبة  البحثية  الكفاءات  معايري  صياغة  رضورة   -4

اللغة العربية باجلامعات اإلندونيسية؛ مما جيعل جودة نواتج البحوث العلمية مرتفعة.
5- أمهيات إجياد وتطوير التعاون املشرتك يف القيام ببحوث علمية تدور حول اللغة 
العربية بإندونيسيا من وجهات نظر خمتلفة مع املدرسني الناطقني بالعربية ومع اجلهات 

واهليئات البحثية املعنية.
الكتب  شكل  عىل  بإندونيسيا  العربية  البحوث  وتقارير  نتائج  طباعة  رضورة   -6

املقننة، ونرشها للمدرسني والباحثني ومكتبات املدارس واملعاهد واجلامعات.
للمدرسني  العربية  البحوث  إجراء  يف  العلمية  املسابقات  تنظيم  رضورة   -7
ا، وتقديمهم تقديرات الئقة هبم؛ من أجل تطوير كفاءاهتم  والطالب اإلندونيسني سنويًّ

ومهاراهتم يف البحث العلمي.
8- رضورة إعادة النظر يف كتب مناهج البحث يف اللغة العربية، وتطويرها ونرشها؛ 

ألن الكتب يف هذا املجال ال تزال قليلة إن مل تكن نادرة أو غري موجودة. 
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التوطئة

العّد؛ منها أعامل اكتسبت بعًدا  آثاًرا أدبية ال حيصيها  القرائح البرشية  وقد أنتجت 
عامليًّا، وتسارع الناقلون إىل ترمجتها، والناقدون إىل دراستها، وإظهار حماسنها، وعيوهبا 
ويسمع  يرى  ما  كل  عن  أدبه  يصدر  فهو  املجتمع،  أفراد  من  فرًدا  األديب  كان  وملا 
)حمجوب،  وإحساساته  ومسموعاته،  مرئياته،  من  األدبية  مادته  صانًعا  فيه،  وحيّس 
1981:160(. ومن اآلداب الرفيعة التى سافرت يف العامل هي األدب العريب هو يأيت 
إىل إندونيسيا ويموج أهله بالتعبريات اجلميلة ويلف مشاغله ويستأثر بأوىف نصيب من 

تفكريه وتدبريه. 
واألدب العريب يف إندونيسيا له تاريخ طويل قديم موغل يف القدم، ودراسة األدبية 
العربية خاصة تبحرت يف موج تأسيس اجلامعات اإلسالمية؛ مثل: جامعة رشيف هداية 
اهلل بجاكرتا، وجامعة سونان كاليجاكا بجوكجاكرتا، )ومها أقدم اجلامعات اإلسالمية 
بدراسة  كبرًيا  اهتامًما  اهتمت  قد  األخرى  اجلامعات  وكذلك  بإندونيسيا(،  احلكومية 
كالشجر  اإلسالمية؛  املعاهد  يف  العربية  األدبية  دراسة  وتكون  وآداهبا،  العربية  اللغة 
العريب،  األدب  دراسة  من  تنفك  ال  اإلسالمية  املعامل  دراسة  ألن  وعروقه؛  بجذوره 

حليمي زهدي- قسم اللغة العربية وآداهبا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 
Halimizuhdy81@gmail.com    احلكومية ماالنج
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ودراسة أي أدب من آداب األمم تقرب دارسه إىل أهله، وذلك الطالعه عىل تارخيهم 
وأفكارهم ومعتقداهتم وكافة جماالت حياهتم، فدارس أي لغة كانت، بدراسته ألدهبا، 
خ مكوناهتا لديه، وتغني رصيده اللغوي، وتتفتح لديه آفاقها  ي ارتباطه هبا، وترسِّ تقوِّ

إىل أبعد حدود. والثقافة العربية قريبة بدين اإلسالم. 
التي  العربية  اللغة  فروع  بني  هبا  رفيعة حيظى  ومنزلة  مميزة،  مكانة  العريب  ولألدب 
تتسم بأهنا وحدة واحدة متكاملة؛ يصّب كل فرع منها يف َمعني اآلخر؛ إذ ُيسهم األدب 
يف تكوين شخصية اإلنسان، وفهمه ذاته، وعامله املحيط به، وذلك من خالل االطالع 
عىل جتارب اآلخرين ومقارنتها بواقعه هو، أو من خالل الكشف عام يف نفوس اآلخرين 

حني يقرأ ما ختطه أقالمهم، وما تفيض به قرائحهم )عبد الرءوف،2010(.
يف  إندونيسيا  يف  اإلسالمية  اجلامعات  يف  يتعلمون  الذين  الطلبة  أن  املؤسف  ومن 
اآلونة األخرية ال يعرفون األدب العريب ومل يمتلكوا مهة قوية لتعلمه، ولألسف الشديد 
-أيًضا- الطلبة يف قسم الللغة العربية وآداهبا اليستوعبون املواد األدبية العربية، وإذا 
السلفية  املعاهد  من  وهو  ا،  جدًّ قلياًل  عددهم  فكان  فيها  واملتفوقني  املؤهلني  وجدنا 
من  وغريها  والقوايف  والعروض  والبالغة  األدبية  النصوص  دراسة  فيها  تكون  التي 
احلقائق  هذه  ونعرف  كذلك.  اجلامعة  خرجيي  لدى  تكن  مل  احلال  هذه  األدبية.  املواد 
العريب  الرتاث  أو  األدبية،  النصوص  أو  األدبية،  األسئلة  إجابة  عىل  قدرهتم  عدم  من 
عند االلتحاق بالدراسات العليا، ومن املواد املمتحنة املهمة هي اللغة العربية. ونقول: 
لألسف تشهد هذه السنوات األخرية تراجًعا وضموًرا، بل ضعًفا يف العناية بالنصوص 
األدبية عىل املستوى العام، واجلامعة اإلسالمية يف اختيار النصوص األدبية التى تغدي 
اللسان والوجدان من جهة، وأيًضا يف مظهر الرشح العريب وحتليل اجلامليات النصوص 
اللغة  مبارًشا يف ضعف  مما كان سبًبا  املضامني، واألشكال من جهة أخرى  من حيث 

العربية، وتراجع امتدادها وانتشارها. 
والظاهرة التى تلفت النظر عدم رغبة الطلبة يف االلتحاق بقسم اللغة العربية وآداهبا 
التي  وفًقا لألبحاث  بالنسبة لألقسام األخرى  ا  قليلني جدًّ كانوا  إندونيسيا، وإن  نحو 
ُأجريت من خالل مقابالت مبارشة مع األساتذة والطالب ومن خالل إدخال البيانات 
من ِقَبل الطالب اجلدد يف كل السنة، ونتيجة البحث من عام 2007م عدد الطالب يف 
وانتقل 3 أشخاص، ويف عام 2008م عدد  وآداهبا 7-11 طالًبا،  العربية  اللغة  قسم 
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الطالب 38-30 طالًبا وانتقل 8 طالب، ويف عام 2009م عدد الطالب 20-25 طالًبا 
– 42 طالًبا وانتقل 5 طالب،  وانتقل 4 طالب، ويف عام 2010م عدد الطالب 37 
بأن توظيف خرجيي كلية  السائد لدهيم  واستمر االنخفاض كل عام؛ بسبب االعتقاد 
اآلداب بشكل خاص ال يزال حمدوًدا نسبيًّا، والصعوبة يف املواد الدراسية واألسالب 

املتعبة. )جمموعة البحث: 2011(
اجلامعات  من  عينات  ثالث  من  الطلبة  استبانة  نتائج  من  فحسب،  ذلك  ليس 
املوجودة يف ماكاسار، وهي اجلامعة املحمدية، واجلامعة اإلسالمية احلكومية، وجامعة 
العريب  األدب  ختصصات  اختاروا  الطالب  معظم  أن  النتائج  أظهرت  الدين،  حسان 
كخيار ثالث، أو يشار إىل خيار التخلص من الطالب الذين ال ينجحون يف اخليار األول 
العديد من الطالب نحو 60% من خرجيي املعاهد اإلسالمية بقية طالب  والثاين. أن 
املدارس العامة الذين يتعلمون اللغة العربية حوايل 20%، ومن املدارس احلكومية ال 

يتم ملسها يف كل من تعلم العربية نحو %20.
وبعد أن الحظنا ووقابلنا مدرسني األدب العريب يف )احتاد مدريس العلوم األدبية 
يف إندونيسيا( يف عام 2013م وجدنا أن اجلامعات يف إندونيسيا ال تفتح قسم األدب 
يتناسب  وهذا  قليلة،  فيها  الطلبة  رغبة  ألن  اإلنسانية؛  أو  األدبية،  الكليات  يف  العريب 

عكسيًّا مع قسم تعليم اللغة العربية الذي يتطور كل سنة. )فيصل، 2013: 23(.
وهناك احلث القوي من ِقَبل بعض أفراد اجلامعات لتنمية األدب العريب يف إندونيسيا 
والدورات  املؤمترات  وإقامة  األدبية  واألندية  العربية  األدبية  احللقات  بـتأسيس 
والندوات وورش العمل، لكن هذه األحوال ال تؤثر كثرًيا يف تطوير األدب العريب يف 
اجلامعات، ومل حتقق الغاية املنشودة، ومل تستطع إزالة تلك املساوئ، وإنام للحصول عىل 

شهادة املؤمترات والندوات فحسب. ومن األسف تلك املحاولة متوقفة.
ألن  وقطرة؛  ملحة  إندونيسيا  يف  العريب  األدب  واقع  يصف  أن  هنا  الباحث  فارد 
قضايا  يف  للتعمق  وواسع  طويل  وقت  للباحث  وليس  بالوقت،  حمدود  البحث  هذا 
العريب  األدب  تاريخ  الصدد يف  الباحث يف هذا  إندونيسيا، ويبحث  العريب يف  األدب 
يف إندونيسيا منذ نشأته ووسائطه وترقيته، وإقبال اإلندونيسيني عليه، وتعليم األدب 
العريب يف إندونيسيا، وأثر األدب العريب يف األدب اإلندونييس. وهذا البحث ال حيل 
املشكالت التى يواجهها األدب العريب يف إندونيسيا كام ذكر الباحث، لكنه للحثِّ عىل 



-178-

إحيائه وترقيته؛ ألنه يلعب دوًرا مهام يف تاريخ إندونيسيا لتقدم حضارته وثقافته. 

املبحث األول: نبذة عن تاريخ األدب العريب يف إندونيسيا
واإلطار  وانفعاالهتا،  إحساسها  وميوهلا، وصورة  ترمجان عواطفها  أمة  وأدب كل 
فيه خواجلها ومذاهبها. وهو معيار دقيق لكل  تنعكس عليه مشاعرها، وترسم  الذي 
ما يرتدد فيها من آراء، أو تصل إليه من رقّي وحضارة. إذا النت القلوب، واحتشدت 
نابضة باإلخاء واحلب، ظهر ذلك يف األدب  العواطف  باحلنان والرمحة، وإذا تدفقت 
الذي هو ثامر األلسنة. وإذا قست األفئدة، وجفت الطباع، وغلبت البداوة، نضح كل 

ذلك عىل صفحة األدب، فبدت كاحلة الوجه )عبد احلميد، 1973: 5(.
إن من أهم مقاييس التحرض لدى األمم هو موروثها األديب، فاألدب هو الصورة 
انعكاس  هو  واللواعج  الفكر  وهذا  ولواعج،  فكر  من  والنفس  العقل  داخل  يف  ملا 
لتفاعالت احلياة الثقافية والعلمية واإلنسانية التي يعيشها األديب، والعمل األديب هو 
شعًرا،  عنه  يعرب  أن  استطاع  األديب  هذا  ونفس  عقل  داخل  يف  هو  ملا  النهائي  الناتج 
أو نثًرا، أو قصة )باديب، 2014(، نتيجة مكتسباته اللغوية واإلنسانية التي تعلمها يف 
وأدبية  علمية  قدرات  من  املجتمع  هذا  عليه  هو  ما  عىل  يدل  الناتج  فهذا  إًذا  جمتمعه، 
املقياس  املجتمع حلياة اإلنسان، وهبذا فإن هذا األدب هو  وإنسانية ومن مفاهيم هذا 

احلقيقي حلضارة املجتمع.
أنه  إندونيسيا، بكثرة دراساته وقراءته دليل عىل  العريب له مكانة خاصة يف  األدب 
العريب  األدب  أصول  عن  األسئلة  من  العديد  هناك  يزال  ال  لكن  عليهم،  غريًبا  ليس 
ووجوده يف إندونيسيا. فلذلك يبحث الباحث بإجياز يف هذا املبحث عن وجود األدب 

العريب وكيفية انتشاره وتنميته يف إندونيسيا.
حتى  أسالفهم.  عن  ورثوها  التي  القديمة  بالتقاليد  غنيًّا  اإلندونييس  املجتمع  كان 
اآلن كانو ال يزالون يتمتعون بمجموعة متنوعة من الكنوز الثقافية العالية، واحدة من 
القطع الثرية من األجداد هي األعامل األدبية، سواء األعامل األدبية التي ازدهرت بني 

عامة الناس، أو املتخصصني )رييس، 2010: 1(.
هبا  جاء  التي  اإلسالم  رسالة  عن  ينفصل  ال  إندونيسيا  يف  العريب  األدب  وجود 
الدعاة الذين قدموا من الدول العربية، وال يمكن فصله عن تأثري األدب املاليو الذي 
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يرحب بعنارص األدب العريب يف األعامل األدبية املاليو التي حتتوي عىل حياة النبي حممد 
اإلسالم  ظهور  عن  -أيًضا-  فصله  يمكن  وال   ،)109  :2011 )منصور،  وأصحابه 
يف األرخبيل الذي حيدث ألول مرة عرب مضيق »ملقا«. تأثري العرب اإلسالمي يؤكد 
حتديد أنامط األدب اإلسالمي املاليو الذي حيتوي عىل تاريخ اإلسالم، وبخاصة األنبياء 
العريب  األدب  من  نمط  يف  أيًضا  تؤثر  بدورها  التي  الشهرية  اإلسالمية  والشخصيات 
الذي رحب به املعاهد اإلسالمية يف األرخبيل، خاصة يف اجلاوية والسوندية )منصور، 

.)110 :2011
ويقول بعض اخلرباء: إن اإلسالم ينشئ والدة األدب يف تاريخ األرخبيل. واألدب 
يف األرخبيل حيتوي عىل العديد من عنارص اإلسالم التي وضعت يف ذلك الوقت؛ ألنه 
ا، بدأ األدب اإلسالمي يظهر كثرًيا  جاء بعد وصول اإلسالم يف القرن 14-15 ميالديًّ
عىل مدى انتشار اإلسالم يف املاليو، واألدب اإلسالمي متأثر باألدب العريب من الرشق 

األوسط )هادي،2011(. 
وجود األدب العريب يف إندونيسيا له ارتباط وثيق بدخول اإلسالم وانتشاره إليه. 
وفقا لعطاس منصور )2011(، وسبب ظهور اإلسالم يف إندونيسيا يرجع إىل مخسة 
الذين  وهم  املسلمني؛  وغري  املسلمني  بني  الزواج   )2( التجارة   )1( هي:  عوامل، 
اإلسالم،  السياسية كدافع العتناق  املجتمع، )3( سامحة  وأسلمة  اإلسالم  ينرشون 
)4( بساطة القيمة األيديولوجية اإلسالمية، وبخاصة ألولئك الذين يتبنوهنا، و)5( 
املجتمع  ثقافة  إىل  تنتمي  وأهنا  القديمة،  العصور  منذ  موجودة  كانت  التى  الظروف 
)منصور، 2011: 111(. إضافة إىل ذلك -وفقا ملنصور- أن تأثري األدب العريب يف 
من  العربية  األدبية  األعامل  أدرجت  اخلامس. وهبذا،  العامل  هو  اإلندونييس  املاليو 
تصوف، مثل: قصيدة »الربدة«، وقصيدة »مولد برزنجي«، و»الديباعي« يف املجتمع 
)منصور،  اإلسالمي  للتصوف  موازية  ثقافة  لديه  يكون  عندما  اإلندونييس  املاليو 

.)12 :2011
يف فرتة من الزمن كان املتصوفون ناجحني يف إعطاء أسلوب فريد من نوعه يف نرش 
وكانوا  واألدبية،  العلمية  املقاالت  كتابة  يف  وكذلك  إندونيسيا،  يف  وتعليمه  اإلسالم 
مستخدمني اللغة العربية التى تشتمل عىل اآلداب العربية مثل الشعر وغريه. ويمكننا 
األنبياء،  وقصص  املالحم،  مثل  العربية؛  األدبية  األعامل  يف  ذلك  شواهد  نرى  أن 
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والرومانسية.
ووفقا لعبد اهلادي )2014( فإن تأثري التصوف يف املجتمع اإلندونييس )نوسانتارا( 
يف  إليه  ننظر  أن  يمكننا  إنه  منازع.  بال  العريب  األدب  بوسيلة  اإلسالم  اعتنقوا  الذين 
يف  فقط  ليس  نوسانتارا،  يف  واألدبية  الفكرية  والتقاليد  والفنون  والطقوس  العادات 
الصوفية  علامء  قبل  من  الثقافة  هذه  مظاهر  من  مظهر  كل  بداية  منذ  املاليو.  األدب 
اإلسالمية.  والعقائد  القيم،  ونظم  وزرعها،  احلياة  فلسفة  لنرش  كوسيلة  استخدم  فقد 
ا يف كثري من جماالت احلياة، هبذه  ويف القرن 13-17م كان املتصوفون لعبوا دوًرا هامًّ
التقاليد  وتتشكل  برسعة  اإلسالم  نرش  ينمو  العريب  األدب  بوسيلة  الصوفية  الطريقة 

الفكرية بقوية )اهلادي، 2014(. 
اهلندوسية والبوذية؛  قائًدا رئيًسا بعد ضعف نرش  املرحلة، أصبح اإلسالم  يف هذه 
بتسبب تدهور هيمنة السياسية، واملسيحية جاءت يف وقت متأخر واإلسالم حينها كان 
ينمو برسعة. ويف هذه الفرتة نفسها كان األدب العريب هيتم بالتعاليم الصوفية بوصفها 
فرًعا من العلوم اإلسالمية، ويف تعاليم الدعاة العلوم اإلسالمية األخرى، وبينهم ظهر 
بعض العلامء الرواد يف تصنيف الكتب اإلسالمية والكتب األدبية باللغات املحلية بام 

يف ذلك املاليو واجلاوية.
بسبب ظهور  نوسانتارا؛  اآلداب يف  يؤثر  الذي  نوسانتارا  العريب يف  األدب  وجود 
الرتمجات والتعديالت من أعامل األدب العريب إىل املاليو. هذه الفرتة تتزامن مع صعود 
اثنني من اإلمرباطورية اإلسالمية املبكرة هي سامودرا فايس )1270-1516 م( وملقا 
للتعليم  مكتوبة  واملناسبة  املرتمجة  العربية  األدبية  األعامل  كانت  م(.   1511-1400(
القرنني«،  ذي  إسكندر  »حكاية  مثل  الفارسية  العربية  املالحم  خصوًصا  الدين  ونرش 
و»حكاية أمري محزة« و»حكاية حممد عيل احلنفية«؛ وقصص األنبياء بام فيها قصة النبي 
حممد صىل اهلل عليه وسلم، والقصة املؤطرة مثل »حكاية بيان بوديامن« و»حكاية رسيبو 
ساتو ماالم )ألف ليلة وليلة(«. يف هذا الوقت ظهر بعض الشعراء بالرتمجة املاليوا مثل 
اخليام،  بعمر  املعروف  إبراهيم  بن  عمر  الفتوح  أبو  الدين  وغياث  املعري،  العالء  أبو 

وفريد الدين العطار، وسعدي، وجالل الدين الرومي.
كان  ملقا.  اململكة  وهناية  )1516-1700م(  السالم  دار  آتشيه  اململكة  ظهور  ومع 
متيز هذا العرص بجهود ترمجة القصص العربية والفارسية إىل املاليوا، وأسلمة القصص 
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الرتاثية من عرص اهلندوس، وكتابة املالحم املحلية والتاريخ. ويف هذا العرص بدأ كتابة 
الصوفية  الرموز  ومن  الصوفية.  والرموز  الصوفية،  األوعية  وتصوير  الصويف،  الشعر 
الشهرية »حكاية الطيور فينجاي« بالنسخة املاليوا وهو مأخوذ من الكتاب »منطق الطري« 

الذي كتبه الشاعر الصويف الفاريس فريد الدين آلعطار)1( )املتوىف سنة 1220 م(.
يف أواخر القرن 16 إىل أوائل القرن 18 م متيزت هذه الفرتة بوعي املؤلف املاليوا 
واألعامل  الصوفية،  األشعار  الفرتة  هذه  يف  وتولدت  مؤلفاهتم.  عىل  أسامئهم  بوضع 
النمط الصويف، وكذلك املالحم، والتاريخ، والرومانسية أكثر. وأصالة  األخرى عىل 

األعامل تظهر بشكل رئيٍس يف القصائد الصوفية مثل شعر محزة فنسوري.
يف كتابة أعامهلم تنطلق عموًما من اجلاملية الشهرية يف العامل اإلسالمي. أواًل، اجلاملية 
بتأسيس الفالسفة؛ مثل الفارايب، وابن سينا، وعبد القاهر اجلرجاين الذين نظروا إىل أن 
األعامل األدبية هي اخليالية. وحققت هذه اخليالية يف األعامل إذا كان الكاتب مستخدًما 
وأرسطو.  ألفالطون  النظر  وجهات  هي  اجلاملية  الرؤية  هذه  )املجاز(.  التصوير  لغة 
ثانًيا: الرؤية الصوفية، وهذه اجلاملية القائمة عىل املتصوفني؛ مثل اإلمام الغزايل، وابن 
العريب، والعطار، وجالل الدين الرومي. وكانت أعامهلم األدبية هي متثيالت الرمزية 

من األفكار واخلربات الروحية )هادي، 2014(.
ومن بداية القرن 18 إىل أواخر القرن 19 كانت األعامل األدبية مكتوبة يف عدة مراكز 
ورياو،  وجوهور،  وفطاين،  وبانجارماسني،  باليمبانج،  مثل  جديدة؛  إسالمية  ثقافية 
وكيالنتان، وأماكن أخرى يف أرخبيل املاليو. ولو كان منذ هناية القرن 18 انخفضت 
كتابة  وإنجلرتا، لكن  مثل: هوالندا  أيدي احلكام االستعامريني؛  املاملك اإلسالمية يف 
األدب اإلسالمي )األدب العريب واإلندونييس( استمرت حتى أوائل القرن 20م، وقد 
ظهر يف هذا العرص مؤلفو الكتب الدينية الرائدة؛ مثل: عبد الصمد بالينبانجي، وارشاد 
عيل  ورجا  البانتني،  والنواوي  الدين،  بدر  وسلطان  الدين،  فخر  وكيامس  البانجري، 

1- فريد الدين عطار شاعر فاريس متصوف مميز عاش يف القرن الثاين عرش امليالدي. من أشهر أعامله 
منطق الطري. و قد ولد العطار يف مدينة نيسابور يف إيران وقىض فيها ثالثة عرش عاًما من طفولته، التزم 
فيها رضيح اإلمام الرضا، ثم أكثر بعد ذلك من الرتحال؛ فزار الري والكوفة ومرص ودمشق ومكة 
ومدينة و اهلند وتركستان، ثم عاد فاستقر يف كدكن قريته األصلية، واشتغل تسًعا وثالثني سنة من 

حياته يف مجع أشعار الصوفية وأقواهلم.
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حاجي، وغريهم.
نظًرا لوجود األدب العريب يف إندونيسيا وانتشاره لعدة أمور، وفقا ألفندي )2011( 
بخمسة وسائط؛ ظل األدب العريب مزدهًرا يف إندونيسيا، وعىل الرغم أنه متخصص 
 )1( هي:  اخلمسة  والسائط  األدب.  من  جزء  هو  الشعر  لكن  العريب،  الشعر  يف  فقط 
الفرق الصوفية الشائعة يف أرجاء األرخبيل اإلندونييس، )2( الطلبة اإلندونيسيون يف 
الدول العربية، )3( تدريس األدب العريب يف املعاهد الرتبوية اإلسالمية، )4( تدريس 
األدب العريب يف اجلامعات خصوًصا يف أقسام اللغة العربية وأدهبا، )5( األغاين العربية 
)أفندي،  اإلندونييس  املجتمع  أوساط  بني  املتداولة  العرب  واملغنيات  املغنيني  ألشهر 

 .)2011
وبخاصة  الشعر،  مثل:  العريب؛  األدب  نرش  يف  ا  هامًّ دوًرا  لعب  املتصوفني  وجود 
خصائص  ومن  الشعر الذي احتلَّ مكاًنا بارًزا بني املجتمع اإلندونييس. 
املتصوفني يف تدينهم أهنم يطلبون السمو الروحي وحيلمون باالحتاد مع الذات اإلهلية، 
وأن قلوهبم مغمورة بالشوق واملحبة هلل سبحانه وتعاىل، ولرسول اهلل حممد صىل اهلل عليه 
وسلم. فكأهنم مل يقتنعوا بمامرسة العبادات املفروضة واملندوبة فحسب، لذلك أنشئوا 
ًبا إليه، وأشكااًل من قصائد  أنواًعا من األذكار واألوراد متجيًدا هلل سبحانه وتعاىل وتقرُّ
النبي، يعربون هبا عن شوقهم إىل رسول اهلل صىل اهلل  النبوية والصلوات عىل  املدائح 
عليه وسلم وحمبتهم إياه، ويقرءوهنا مجاعيًّا يف أوقات معينة ويف مناسبات متعددة. ومن 
الشعبية.  اجلامهري  النبوية– بني  املدائح  قصائد  –وبخاصة  العربية  القصائد  ذاعت  هنا 
فمعظم أعضاء الفرق، أو اجلامعات الصوفية حيفظوهنا عن ظهر قلب، إما بفهم معناها، 

أو من دونه )أفندي، 2010:21(
ودخول األدب العريب إندونيسيا ال ينفك -أيًضا- من وجود الطالب اإلندونيسيني 
الذين يدرسون يف الرشق األوسط؛ مثل: اململكة العربية السعودية، ومرص، والعراق، 
درس  وقد  األخرى.  األماكن  وبعض  والسودان،  واليمن،  وليبيا،  وسوريا،  ولبنان، 
الطالب اإلندونيسيني اللغة العربية وآداهبا وهذا بدأ يف القرن 16 كام ذكر فؤاد أفندي 
)2011( أن أبناء إندونيسيا يف عرص االستعامر رحلوا إىل البالد العربية لطلب العلم. 
بعضهم قصدوا مكة املكرمة التي تعترب ينبوًعا أصياًل ويافًعا للعلوم الدينية اإلسالمية، 
إضافًة إىل املدينة املنورة مدينة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، وآخرون قصدوا مرص 
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الدينية وعلوم  العلوم  العريقة جامعة األزهر الرشيف. وبعد أن خترجوا يف  بجامعتها 
اللغة العربية، عادوا إىل بالدهم وأسسوا مدارس ومعاهد تربوية، ونقلوا ما عندهم من 
علم وفن يف الدين واللغة إىل تالميذهم. وبام أن الشعر تعبري مجيل أداته اللغة وأن الشعر 
أداة للتعبري عن األفكار والتعاليم الدينية، فمعنى ذلك أن للشعر العريب عالقة وثيقة 

بتعليم اللغة العربية والعلوم الدينية اإلسالمية )أفندي، 2010:22 (.
ومن الطلبة الذين درسوا يف الرشق األوسط محزة فنسوري وهو العامل الكبري الذي 
سافر إىل الرشق األوسط، وزار عدة مراكز لتعليم اإلسالم؛ مثل املكة املكرمة، واملدينة 
املنورة، والقدس، وبغداد، وسافر أيًضا إىل باهانج، وكيدا وجافا. ويتقن محزة العربية 
فقط،  الدينية  األطروحات  يف  ليس  اإلنتاج،  غزير  كاتب  وهو  واألوردو.  والفارسية 
لكن أيًضا يف أعامل النثر املحملة باألفكار الصوفية )ازرا، 1998: 167(. كانت أعامله 

مكتوبة بلغات خمتلفة مثل العربية والفارسية واملاليو )مولياين، 2006: 73(. 
»رحلة  كتابه  يف  أفندي  فؤاد  ذكر  فقد  ذكرمها،  سبق  اللذيِن  األمرين  إىل  إضافة 
إندونيسيا،  العريب يف  تلعب دوًرا يف وجود األدب  العربية  أن واسطة األغاين  الشعر« 
يتكون سكاهنا  إذ  الفنون اجلميلة؛  الثقافات وبخاصة  إندونيسيا غنية برضوب من  إن 
اجلميلة  وفنوهنا  املتخصصة،  وأزياؤها  املتفردة،  لغتها  قبيلة  ولكل  القبائل،  مئات  من 
املتميزة. ولكل قبيلة أغانيها اخلاصة وموسيقاها الفريدة، لكن ليس من العسري ألبناء 
قبيلة ما أن يتغنوا بأغاين أي قبيلة أخرى. فأبناء إندونيسيا موهوبون ومولعون بالغناء 
إىل حد أن كثرًيا منهم قادر عىل التغني بأي غناء إقليمي، أو قومي، أو أجنبي. وأغلب 
الظن أن األغاين العربية هي أول ما عرفه اإلندونيسيون من األغاين األجنبية )أفندي، 

.)25 :2010

املبحث الثاين: إقبال اإلندونيسيني عىل األدب العريب
أ- مكانة األدب العريب عند اإلندونيسيني 

ُيقبِل املجتمع اإلندونييس عىل األدب العريب برشاقة؛ ألنه يتوافق مع طبيعة الشعب 
اإلندونييس الذي اعترب أن األدب ينتمي إىل ثقافة أجدادهم، وهو التوازي بني الثقافة 
املوجودة منذ القديم والتصوف يف اإلسالم. وهذا العامل يسهل قبول اإلسالم يف دوائر 

املجتمع اإلندونييس.
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اإلسالم واألدب العريب يف إندونيسيا ال يمكن فصلهام، فاإلسالم الذي قبله سكان 
إندونيسيا بالبساطة والسامحة له تأثري كبري والتكيف الرسيع عىل نمو األدب العريب يف 
إندونيسيا. من دون أي إكراه عىل تنفيذ األعامل التي جيب االلتزام هبا. ُقبل اإلسالم يف 
إندونيسيا؛ بسبب عدة عوامل، عىل سبيل املثال؛ عىل أساس التوحيد واملساواة واحلرية، 
الناس حيبون هذا املبدأ. إضافة إىل الشخصية البسيطة والعادلة، التي حتظى  فإن مجيع 
ببساطة  إندونيسيا  يف  العريب  األدب  وانترش  نوسانتارا.  الشعب  قبل  من  واسع  بقبول 
يف  وحبَّبهم  السكان،  قلوب  إليه  جذب  مما  الدين؛  هذا  وسامحة  اإلسالمية،  العقيدة 

الدخول فيه. 
األدب  بني  ألن  بسهولة؛  مقبواًل  إندونيسيا  يف  العريب  األدب  كان  التوازي  بذلك 
األدب  عىل  لإلسالم  القوي  التأثري  نرى  أن  ويمكن  وثيًقا.  ارتباًطا  واإلسالم  العريب 
القرآن،  تأثري  إىل  يرجع  وهذا  لـ»مسلم«،  املرادف  »املاليو«  مفهوم  يف  بوضوح  املاليو 
من  االستجابة  العريب  األدب  يسّهل  الرتادف  بذلك  ملنصور،  وفًقا   )1980 )منكبي، 
أو  اخليال،  سواء  بدورها  العربية  األدبية  األعامل  وكانت  املاليو  إندونيسيا-  املجتمع 
إندونيسيا بأذرع مفتوحة، وبخاصة يف اجلاوية والسوندية  الواقع قد رحب هبا سكان 

)منصور،2011(.
واألدب  اإلسالمي  األدب  هو  )إندونيسيا(  املاليو  األدب  فإن  النظر،  أمعنا  وإذا 
إندونيسيا  لثقافة  التقاليد األساسية  العربية، فهذا يعني أن  املواد األدبية  اإلسالمي هو 
عىل  اإلندونيسيني  إقبال   )113  :2011( ملنصور  وفًقا  اإلسالمي؛  العريب  األدب  هو 
القصائد، عىل سبيل املثال، يقوم عىل ثالثة عوامل، وهي:1( املحتويات وتتضمن املواد 
الصوفية، وهذا موافق لثقافة املاليو قبل اإلسالم التى تكونت بالتعاليم الصوفية، 2( 
اإلسالمية  باألدبيات  العربية  األدبية  اتصال  يسهل  وهذا  اإلسالم،  مع  تتطابق  مااليو 
والقيم  احلياة  فلسفة  حول  اإلسالمي  األدب  موضوعات   )3( –اإلندونييس،  املاليو 
املوضوعات  هذه  )مااليو(.  اإلندونيسية  األدبية  األعامل  يف  وترشهبا  اجلامل،  وعلم 
الواردة يف ثالثة أعامل أدبية من الشعر العريب والنثر: قصيدة الربدة )شعر ونثر(، ومولد 

برزنجي )شعر ونثر(، ومولد ديبعي )شعر ونثر(.
اإلسالمية  واملعاهد  املدارس  يف  العريب  األدب  عىل  اإلندونييس  املجتمع  إقبال 
التقاليد  يف  املثال:  سبيل  عىل  العريب،  باألدب  يتعانق  مصغر  كمجتمع  )باسنرتين(؛ 
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التى  الرشعية  العلوم  موجة  أوال:  مها،  موجتني  عىل  يأيت  اإلسالمي  العامل  يف  العلمية 
جاءت إىل نوسانرتا يف القرن 13م، جنًبا إىل جنب مع ظهور اإلسالم يف نطاق أوسع. 
العربية،  اجلزيرة  يف  العلوم  تلقوا  الذين  )إندونيسيون(  نوسانرتا  علامء  موجة  ثانيا: 
وبخاصة يف اململكة العربية السعودية، وعادوا إىل إندونيسيا إلنشاء املدارس واملعاهد. 

وهذه املوجة تعّد مصدًرا يف التقاليد العلمية اإلسالمية يف املدارس واملعاهد. 
والعلامء  للباحثني  إهلاًما  تكون  العريب  األدب  بوعاء  الصوفية  العلوم  وهبذه 
العديد من املؤلفات املاليو من  املثال محزة فنسوري صنَّف  اإلندونيسيني، فعىل سبيل 
األدب العريب التي أهلمت الكثري، وهذا حدث يف القرن 16-17م، ومن أعامل األدب 
العريب املستخدمة يف املدارس واملعاهد كامدة دراسية هي كتاب رشح احلكم البن عطاء 
اهلل السكندري. عىل سبيل املثال، يف جاوى، يتم استقبال األدب العريب غالًبا يف املعاهد 
اإلسالمية، وكذلك املعاهد يف سوندانييس بنظر النصوص التصوفية التى كتبها الشيخ 
أمحد السنويس؛ مثل كتاب »بحر مداد يف ترمجة أهيا الولد«،  واألدوية الشافية يف بيان 

صالة احلاجة واالستخارة وتفريج الكربة.
سوندانييس  خمطوطات  بني  التناص  عالقات  هناك   )2000( إيكاجديت  وأكد 
)بصفة  والديباعي  والربزنجي  الربدة  مثل  القصيدة؛  شكل  يف  العريب  األدب  وأعامل 
فاطمة«،  نبي كا  »ناسيحات  بوبوجيان«،  النبي«، و»إيو كتاب  العريب( و»بابار  األدب 

و»سجاراه رسول«، و»ووجان كانجانج نبي«.
هناك اختالف يف قبول األدِب العريب املجتمَع اإلندونييس، وأكد أفندي )2011: 
26 ( كان املسلمون يف إندونيسيا خمتلفني من حيث ثقافتهم وطابع تدينهم. فمنهم 
ينتظم يف معاهد  مثقفون؛ أي: حصلوا عىل شهادة دراسية، أو علمية، ومنهم من مل 
ذو  ومنهم  حمضة،  دينية  ثقافة  ذو  فمنهم  ثقافتهم.  نوع  يف  خمتلفون  واملثقفون  العلم. 
االختالف يف طابع  أما  الثقافتني.  بني  مزدوجة  ثقافة  ذو  ومنهم  ثقافة علمية حمضة، 
إىل  يتجه  واآلخر  العملية،  أو  الفقهية  الصوفية  النـزعة  إىل  يميل  فبعضهم  التدين، 
النـزعة العقالنية والصوفية األخالقية. وهذا االختالف يكمن يف نوع الثقافة وطابع 

التدين.
يمكننا أن نرى إقباهلم عىل األدب العريب يف بعض العوامل التى ذكرها فؤاد وهي: 
1- حفظ القصائد العربية عن ظهر قلب، 2- طبع ونرش جمموعة القصائد، 3- ترمجة 
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الشعر العريب، 4- جمالس الصلوات عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم، 5- الفرق املوسيقية 
العربية، 6- نوادي حمبي الشعر العريب. 

 
ب- أشكال إقبال اإلندونيسيني عىل األدب العريب

2.1. الشعر 
الشعر نوع من األدب العريب أكثر إقباال من قبل شعب إندونيسيا. وذلك من عدة 

أنامط الشعب اإلندونييس لعالج الشعر يف حياهتم. 
منذ دخول اإلسالم إىل إندونيسيا، فكان مجيع عنارص الثقافة اإلسالمية )بام يف ذلك 
الشعر( سواء من العرب، أو من غريهم )مثل اهلند( يؤثر املجتمع اإلندونييس. لكن، ليس 
كل الشعر العريب قبله املجتمع اإلسالمي إال فيه توحيد اهلل والثناء عىل النبي حممد )ابن 
سنطوصا، 2002: 20(. ولعل هذا هو شكل من أشكال التحذير؛ ألن اهلل أعطى القيود 
يف إقبال الشعر كام ذكره القرآن يف سورة الشعراء: اآليات 224-227. وهذا بالنظر إىل 
إقبال الشعب اإلندونييس عىل القصائد التي فيها مدح الرسول، والقصائد التي حتتوي 

عىل األدعية؛ مثل الدعاء للعامل احلرضمي حبيب عمر بن عمر والشيخ محيم اجلزويل.
»رحلة  كتاب  يف  أفندي  ذكره  كام  العريب  الشعر  عىل  اإلندونييس  املجتمع  وإقبال 

الشعر العريب يف إندونيسيا«، وهو كام ييل: 
1- حفظ الشعر العريب

املتخرجني  أو  املعاهد اإلسالمية،  الذين يعيشون يف  املجتمع اإلندونيس خصوًصا 
أو  اليومية،  مكاملاهتم  يف  ويستخدمونه  قلب،  ظهر  عن  العريب  الشعر  حيفظون  منها، 
عند إلقاء اخلطبة واملحارضة والوعظ الديني يف مناسبات متنوعة. فمئات من األبيات 
شوقي،  أمحد  أمثال  الشعراء  لفحول  وأبيات  خمتلفة،  موضوعات  يف  الشافعي  لإلمام 
وأيب القاسم الشايب، وإيليا أيب مايض، وغريهم، بل أبيات من العرص اجلاهيل، والعرص 

العبايس، مألوفة، أو ليست غريبة عند كثري من املثقفني. )أفندي، 2010: 27(.
وجدير بالذكر هنا، أن حفظ الشعر العريب بإندونيسيا ليس أمًرا غريًبا؛ ألن الدراسة 
يف املدارس، أو يف املعاهد اإلسالمية مستخدمة الشعر كوسيلة لتعلم املواد الدراسية؛ 
كالفقه، واألخالق، وقواعد النحو والرصف، والبالغة، وغريها من املواد الدراسية. 
لتعظيم رسول اهلل،  املدائح  فيه  الشعر  أن  اإلندونييس عامة، نجد  املجتمع  وكذلك يف 
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من  موضوًعا  يطرقون  ال  فإهنم  اجلاوية؛  شعراء  دواوين  يف  متكاثرة  النبوية  فاملدائح 
مل  فإن  هبا،  ويفتتحون  إال  املعروفة  الشعر  أغراض  من  غرض  أو  العلم،  موضوعات 
يستهل هبا شاعر يف مستهل القصيدة، فإنه خيتتم هبا. وقد ُجبِلوا عىل هذه العادة منذ أن 

رسخ اإلسالم أقدامه يف نوساترا بوجه خاص.
يف  ويتغنون  عادي  يشء  الرسول  مولد  فيها  اإلندونيسني-  عامة  -عند  القصيدة 
وهم  واملهرجانات،  واملسابقات،  احلفالت،  ويف  واألندية،  واملجتمعات،  احللقات، 

حيفظوهنا عن ظهر قلب. 
2- األندية املوسيقيية العربية

األبيات  فيها  العربية  املوسيقية  األندية  أيًضا  هناك  العريب  الشعر  حفظ  جانب  إىل 
الشعرية العربية تغنى هبا جمموعة من املجتمع اإلندونييس، وهناك ثالثة نواٍد كام ذكرها 
أفندي )2011(. األول: الفرقة املوسيقية الشعبية التي متتاز ببساطتها من حيث آالهتا 
املوسيقية وقصائدها التي تقترص أغانيها عىل املدائح النبوية واألناشيد الدينية. والثاين: 
كالعود  العريب؛  منها  املوسيقية  آالهتا  بتنوع  تتميز  التي  العرصية  شبه  املوسيقية  الفرقة 
الفرقة  وتأخذ هذه  كالبيانو واألرغن واألركوديون.  الغريب؛  ومنها  والقانون،  والناي 
أغنيتها من األغاين العربية الشائعة، اجلديدة والقديمة، معظمها بالعربية العامية، فضال 
أجادوا  الفرقة  أعضاء  إن  حيث  من  فعرصية  الثالثة  الفرقة  أما  املحلية.  األغاين  عن 
تقليديًة  الطرب،  آالت  من  أنواًعا  واستخدموا  وتطبيقيًّا،  ا  نظريًّ واملوسيقى  الغناء  فن 
هي  لتلحينها  الفرقة  هذه  اختارهتا  التي  العربية  فاألغاين  وغربيًة.  رشقيًة  وعرصيًة، 
األغاين اجلاّدة أمثال أغاين أم كلثوم، وفريوز، وماجدة الرومي، التي تتميز بقوة وجودة 
تعريف  قد أسهمت يف  ندرهتا  الرغم من  الفرقة األخرية عىل  وفصاحة كلامهتا. وهذه 

املجتمع اإلندونييس بالشعر العريب )أفندي، 2010: 32-31(.
وأما أشكال اإلقبال عىل الشعر يف املجتمع املسلم اإلندونييس التقليدي فله شكالن، 
يف  االستقبال  والسلوك.  النصوص  مها   )24-21  :2002( سنطوصا  ابن  عند  وهذا 
شكل النص هو رد مبارش يف شكل النسخة، والرتمجة، والنقد. وأكثر إقبااًل عىل نطاق 
واسع هو النسخة، بطبع الكتب واملنشورات املتكررة؛ مثل »قصيدة الربدة« و»برزنجي« 
و»الديباعي«، أما استقبال الشعر مع أشكال السلوك فهو عرض النص الشعر العريب 
ومعاملته عندما يقرأ مع سلوك معني. مثل هذا السلوك، عند قراءة القصائد الثالث. 
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السلوك يف شكل قراءة النص لديه فرق يف كل مكان، مع تقاليد خمتلفة.

2.2. النثر 
إقبال الشعب اإلندونييس عىل النثر العريب ليس كام يف القصيدة، لكن كثرًيا من النثر 
العريب له أوجه تشابه بالشعر العريب يف السجع، وهذا النوع يستخدمه اإلندونيسيون 

كثرًيا.
النظم  حيكمه  ال  جيد  بأسلوب  املنثور  اجلميل،  الفني  الكالم  هو  النثر  وتعريف 
اإليقاعي - كام هي احلال يف الشعر - متيزه اللغة املنتقاة والفكرة اجللية، واملنطق السليم 
النثرية  واملرسحية  واخلطبة  واملقالة  -القصة  النثر  فنون  من  املتلقي.  يف  املؤثر  املقنع، 
هناك  أن  كام  املقارن  واألدب  األدب،  وتاريخ  األديب،  كالنقد  الوصفي؛  النثر  وفنون 
األدبية،  والرسائل  الرتمجة،  أو  والسرية،  كاملقامة،  )اإلبداعي(؛  الفني  النثر  من  أنواًعا 
واألمثال، والوصايا، وعىل الرغم من أن بعض هذه األنواع مل يعد له صدى يذكر يف 

األدب املعارص؛ كاملقامة والرسائل األدبية واألمثال والوصايا )ويكيفيديا، 2014(.
انتشار  العديد  مع  وهو  العريب  بالنثر  ا  جدًّ مولع  اإلندونييس  الشعب  أن  عىل  دليل 
اإلندونييس، كام  الشعب  قبل  تكييفها من  إندونيسيا، وكذلك  العربية يف  النثر  قصص 
عموما  يسمى  )النثر(  األدبية  األعامل  مجيع  املاليوي  األدب  يف  أن  اهلادي  عبد  قدمه 
»hikayat«، من كلمة عربية حكاية )قصة(. وعىل أساس املوضوع وأسلوب العرض، 

تنقسم إىل ثامنية أنواع )اهلادي، 2007(: 
1- حكاية األنبياء: وتقال رسائل األنبياء. وهذه حكت عن حياة األنبياء؛ مثل آدم 
املسيح،  وعيسى  وسليامن  وداود  ويوسف  وأيوب  وموسى  وإبراهيم  ونوح  وإدريس 

وغريهم. واألكثر حكاية موسى وسليامن، وقصة يوسف وزليخة.
2- القصص املرتبطة بحياة النبي حممد صىل اهلل عليه وسلم؛ مثل قصة نور حممد، 
النبي  وحكاية  والشيطان،  النبي  وقصة  مسألة،  ألف  وحكاية  واملعراج،  واإلرساء 

والفقراء، وغريها. 
3- قصة الصحابة وأهل بيت النبي؛ مثل قصة حياة الصحابة ونضاهلم: منهم أبو 
بكر، وعمر، وعثامن، وعيل بن أيب طالب، وقصة سلامن الفاريس، واحلسن واحلسني، 

وغريها.
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4- حكاية من أولياء الصوفية. عىل سبيل املثال حكايات رابعة العدوية، وإبراهيم 
سامان  والشيخ  اجليالين،  القادر  عبد  الشيخ  وحكاية  البسطامي،  ويزيد  أدهم،  بن 

حكاية، وحكاية شمس تربيز، وغريها. 
اإلصدارات  ويف  الشعبية  أكثر  عىل  العثور  يتم  املالحم.  أو  األبطال،  حكاية   -5

املختلفة قصة إسكندر ذي القرنني، وأمري محزة، وحممد عيل احلنفية. 
األنور،  شمس  وحكاية  مانيك،  جوهر  حكاية  املثال  سبيل  عىل  دوق.  حكاية   -6
وحكاية قمر الزمن، وحكاية السلطان بوستامن، وحكاية ستي احلسنة، وحكاية احلرب 

ستي زبيدة مع الصني، وحكاية الشيخ ماردان، وغريها.
7- األمثال الصوفية. املثل الصويف يتألف عموًما باالستناد إىل رواية شعبية، لكن 
فوترا،  إيندرا  وحكاية  ماردان،  الشيخ  حكاية  مثل  روحية.  رحلة  بمثابة  ا  رمزيًّ قدم 

وحكاية بورونج فعاي، وغريها.
8- القصة املؤطرة. معظم القصص املؤطرة يف األدب املاليو هو التكيف من قصة 
املؤطرة العربية والفارسية. كام هو معروف قصة ألف ليلة وليلة وبيان بوديامن، وقصة 

كليلة ودمنة، وغريها. 
9- حكاية املضحك. مثل قصة أيب نواس، وقصة نرص الدين أفندي. 

10- قصة التأريخ. وهذا يسمى غالًبا سالسيال يف األدب املاليو. والقصة الشهرية 
هي رجا- رجا فايس، وتاريخ املاليوا، حكاية أتشيه، وغريها.

والدينية  الترشيعية  املؤلفات  من  كثري  ظهر  إندونيسيا  يف  اإلسالم  انتشار  ومع 
والصوفية باللغات املحلية؛ مثل قصائد الصويف السومطري محزة فنسوري، ومؤلفات 
وبلغ  السالطني«.  و»بستان  السالطني«  »تاج  مثل  األخالق؛  ونظرية  احلياة  يف حكمة 
التارخيية، وال شك يف أن أهم مؤلَّف يف هذا  التأريخ والرواية  النثر املالوي ذروته يف 
امليدان هو »تاريخ املاليو« الذي ُيعد مدخاًل مهامًّ إىل األدب املالوي وإىل أنامط معيشة 
سكان املنطقة وأخالقهم. أما رواية حكاية حنكاتوا فهي أدبيًّا من أمجل ما قدمه األدب 
املالوي الذي دخل مرحلة نثرية جديدة مع عبد اهلل بن عبد القادر 1797-1854م، 
فهو ينحدر من أب مالوي وأم هندية، ويعد املعلم الذي ال جيارى يف سهولة أسلوبه 
باللهجة العامية املالوية غري األدبية. فعىل نقيض أسالفه ومعارصيه ختىل ابن عبد القادر 
واعًيا عن تقاليد األدب املتوارثة، وأشهر أعامله سريته الذاتية »حكاية عبد اهلل« التي مل 
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التي  الوقائع  من  الرسدية  مادته  يستمد  أو خيالية. وهو  مؤثرات خرافية،  أي  يدخلها 
عايشها يف زمنه املتخم بالرصاعات االقتصادية والدينية والسياسية )املوسوعة العربية، 

.)2014
إن األعامل األدبية النثرية التي تنتمي إىل مرحلة ما قبل اإلسالم يف إندونيسيا؛ مثل 
حكاية »رسي راما« تدل من حيث أسلوب التعبري وانتقاء املفردات عىل تأثري إسالمي 
جيل، كام أهنا مدونة باخلط العريب. ونحو عام 1400م وصل اإلسالم إىل شبه جزيرة 
الغزو األوريب هلذه  بدأ  تقريًبا  نفسه  الوقت  املاليو، وساد يف جاوة عام 1520م. ويف 
انتشار اإلسالم عرف األدب املالوي عامل احلكايات واملالحم الشعرية  املناطق. ومع 
الذي يتالقى مع مثيله اهلندي، كام استفاد املسلمون اإلندونيسيون  العربية والفارسية 
الدعوة  نرش  أجل  من  املالوية  إىل  املرتجم  املتهند  اجلاوي  الرتاث  من  وحذق  بذكاء 
اجلديدة، وذلك بإحالل شخصيات من الرتاث اإلسالمي حمل الشخصيات امللحمية 

الوثنية )املوسوعة العربية، 2014(. 
وتدل  اإلندونيسية،  اآلداب  كثرًيا يف  يؤثر  العريب  النثر  أن  تدل عىل  اإلشارة  وهذه 

أيًضا، أن النثر العريب مقبول عند اإلندونيسيني منذ القدم. 
مثل  املرتمجة  النثرية  بالكتب  اإلندونييس  املجتمع  غمر  األخرية،  السنوات  ويف 
ونجيب  واملنفلوطي،  جربان،  خليل  مؤلفات  مثل  الروايات  أو  القصرية،  القصص 

حمفوظ، ونوال السعداوي، وتوفيق احلكيم، وحممود تيمور، ونجيب الكيالين.

3. توهج الدراسات األدبية العربية وترمجتها ونرشها
3. 1. أندية الدرسات األدبية

ودليل عىل أن األدب العريب حيتل مكانة متميزة يف املجتمع اإلندونييس هو صعود 
األندية األدبية العربية يف إندونيسيا، عىل سبيل املثال يف مدينة ماالنج، وجوكجاكرتا، 
العريب  لألدب  النوادي  وقيام  إندونيسيا.  يف  األخرى  واملدن  وسورابيا،  وجاكرتا، 
هناك  أفندي  فؤاد  قال  كام  ماالنج  مدينة  املثال يف  فعىل سبيل  م،  القرن 21  أوائل  منذ 
ا بحيث يتقدم الطلبة  »نادي الشعر العريب« الذي يعقد برنامج »الليلة الشعرية« شهريًّ
واملدرسون بقراءة القصائد وترمجتها ويتخللها التحليل لقصيدة من القصائد املقروءة. 
ا )فؤاد، 2011(. وأيًضا نادي األدب  كام تعقد مسابقة قراءة ومتثيلية الشعر العريب سنويًّ
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العريب باسم النادى »أوكاز« و»طريقة األدب«، وكان فيهام النشاطات األدبية مثل كتابة 
الشعر العريب، معرض األدب، ليلة الشعراء، سوق األدب، ترمجة الروايات واألشعار، 
العربية  اللغة  لقسم  العريب  األدب  لرتقية  النادي  هذا  وتأسيس  وغريها.  العرب  أيام 
وآداهبا خاصة وللمجتمع الذين حيبونه عامة، ومن أهم أهداف تأسيسه هو مساعدهتم 
يواجه  من  ومساعدة  العريب،  األدب  يف  التعليم  وطريقة  األدبية  النصوص  فهم  عىل 

املشكالت يف فهمه، وهذا النادي أسسه حليمي زهدي وفيصل فتوى. 
ويف جوكجاكرتا هناك النادي باسم »منتدى املعلقات« أسس يف عام 2004 م. هلذا 
املنتدى أنشطة منها: عقد منتدى قراءة الشعر العريب وترمجته وحتليله، ونرش دورية باسم 
للشاعر  احلب  »ديوان  منها  اإلندونيسية؛  اللغة  إىل  العريب  الشعر  وترمجة  »املعلقات«، 
نزار قباين«، ترمجة الشعر اإلندونييس إىل اللغة العربية، منها قصائد للشاعر اإلندونييس 
توفيق إسامعيل، وعقد ندوات علمية يف موضوع األدب العريب، وإعداد كتب يف األدب 
حمفوظ«،  نجيب  و»ذكرى  املعارصين«  العرب  الشعراء  »دليل  منها  ونرشها؛  العريب 
ومعجم األدب )أفندي، 2010(. والنشاطات األخرى هي تقدير أعامل األدب العريب 
)الشعر والنثر( من خالل القراءة والرتمجة واملراجعة، ومناقشات مع مواضيع خمتلفة يف 
األدب والثقافة العربية. كام ذكره عطاء اهلل؛ كمؤسس املنتدى »معلقات«، أن تأسيس 
العربية  الدراسات  بنّي خيبة األمل واالستياء عن حالة  املنتدى مظهر من مظاهر  هذا 

وآداهبا يف إندونيسيا  عامة، ويف جوكجاكرتا خاصة.

3. 2. ترمجة النصوص األدبية العربية
ترمجة النصوص األدبية العربية إىل اللغة اإلندونيسية، أو العكس، قد تم تشغيلها لفرتة 
طويلة، منذ جميء اإلسالم إىل إندونيسيا، كام ذكره الكاتب يف املبحث السابق؛ مثل قصيدة 
الربدة، والربزنجي، والديباعي، هذه الرتمجة منترشة يف أنحاء إندونيسيا، حتى ترمجتها إىل 
املذكورة أعاله، هناك  الثالثة  الكتب  إندونيسيا، إضافًة إىل  تتجه يف  التي  املحلية  اللغات 
كتب )الشعر والنثر( املرتمجة إىل حد كبري؛ مثل روايات نجيب حمفوظ، وتوفيق احلكيم، 
وغسان كفاين، وحليم بركات، وعبد احلكيم قاسم، وطيب صالح، وإسامعيل فهد وعبد 
الرمحن منيف. ويف الشعر، عىل سبيل املثال: نزار قباين، وحافظ إبراهيم، وإيليا أيب مايض، 
واملتنبي، ونازك املالئكة، وعيل أمحد سعيد إسرب )املعروف بأدونيس(، وحممود درويش، 
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البارودي، وتوفيق زياك، وبدر شاكر السياب. والرتمجة من اإلندونيسية  وحممود سامي 
إىل اللغة العربية؛ مثل الشعر لتوفيق إسامعيل )الرتاب فوق الرتاب(، ومصطفي برشي، 
وخري األنوار، وأمري محزة، وغريهم. وأضاف أفندي ترمجة بعض القصائد العربية إىل اللغة 
اإلندونيسية واللغات املحلية؛ مثل: الشعر املنثور واألقاصيص جلربان خليل جربان، وقد 
ترمجت مسلسلة إىل اإلندونيسية ونالت إقبااًل عظياًم من اجلامهري، مسلمني وغري مسلمني. 
أيب  وإيليا  شوقي،  أمحد  مثل  العرب؛  الشعراء  مشاهري  لقصائد  أخرى  ترمجات  وهناك 
مايض، وأيب القاسم الشايب )العرص احلديث(، وأيب العالء املعري، والبوصريي )العرص 

العبايس(، لكنها انترشت يف نطاق حمدود وكمية حمدودة. 
ويرى زبري عثامن أن بداية حركة الرتمجة والتأليف يف إندونيسيا يعود تارخيها إىل القرن 
الثالث عرش امليالدي عىل األقل )1977:42( وهذا ليس وقًتا قصرًيا، هناك الرتمجات 
يف خمتلف الكتب العربية واألدبية، ولألسف ليس هناك األرشيفات املصداقية لتطلع 

الرتمجة يف إندونيسيا خاصة ترمجة األدب العريب إىل اللغة اإلندونيسية.
ترمجة  هو  أفندي  عند  العريب  لألدب  وتقديرهم  اإلندونيسيني  إقبال  مظاهر  ومن 
املنثور  الشعر  مثل  املحلية.  واللغات  اإلندونيسية  اللغة  إىل  العربية  القصائد  بعض 
واألقاصيص جلربان خليل جربان، وقد ترمجت مسلسلة إىل اإلندونيسية ونالت إقبااًل 
مشاهري  لقصائد  أخرى  ترمجات  وهناك  مسلمني.  وغري  مسلمني  اجلامهري،  من  عظياًم 
)العرص  الشايب  القاسم  وأيب  مايض،  أيب  وإيليا  شوقي،  أمحد  مثل  العرب؛  الشعراء 
احلديث(، وأيب العالء املعري، والبوصريي )العرص العبايس(، لكنها انترشت يف نطاق 

حمدود وكمية حمدودة )أفندي، 2010(
كتاًبا،   218 ترجم  قد  األمم  خاطب  هو  العريب  لألدب  املنتجني  املرتمجني  ومن 
الشاعر  -أيًضا-  وهو  اآلخر  واملرتجم  العريب.  واألدب  العربية  اللغة  عن  ومعظمها 
الشعرية،  بالرتمجة  »الربزنجي«  قصيدة  حتويل  يتم  رندرا  وييل  إندونيسيا  يف  العظيم 
وتوفيق إسامعيل لدعاء رابعة العدوية، وترجم ميزان ارصاري ألدعية احلبيب أمحد بن 
عمر والشيخ محيم اجلزويل )ابن سنطوصا، 2002: 21(. والدكتور إدهام خالد ترجم 
رشح  عىل  الربدة  ترمجتهم  عملية  يف  يعتمدون  املرتمجني  أكثر  أن  ويبدو  الربدة«،  »هنج 

إبراهيم الباجوري )املتوىف سنة 1276هـ(. 
»منتدي  مثل  هي  للرتمجة  مكثفة  تكون  التى  األندية  بعض  هناك  أن  بالذكر  وجدير 
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بدًءا من شعراء ما  املتنوعة  القصائد  الشعر والنثر. وترجم  معلقات« بذل جهده لرتمجة 
قبل اإلسالم إىل املعارصين، حتى بعض األعامل األدبية من شعراء املهجر العريب. وبعض 
ترمجات الشعر التي تم توثيقها يف الكتاب هو جمموعة من قصائد نزار قباين وترمجه هو 
عرفان زكي إبراهيم. ونرش النادي الرتمجات العربية إىل إندونيسيا؛ مثل شعر بدر شاكر 
السياب، وإبراهيم ناجي، وأمني الرحياين )املهجري العريب األمريكي( وأيب قاسم الشايب، 
ونزار قباين، وأدونيس، وحممود درويش، وفدوى توقان، وهارون هاشم رشيد، ومنري 
العريب  )املهجري  مايض  أيب  وإيليا  يوسف،  وسعدي  الروماين(  العريب  )املهجري  مزيد 
األمريكي(، وصالح عبد الصبور، واإلمارة، ومريد الربغوثي، وحممد املاغوط، وسعد 
الدين شاهني، وإباء إسامعيل، وهباء الدين رمضان، وعارف الكرخي )املهجري العريب 
اآلسيوي(، وليزا سهري جماج )املهجري العريب األمريكي(، ووسام محود )املهجري العريب 
األمريكي(، وغريها )عطاء اهلل، 2014(. واملثري أيًضا، أن طلبة قسم اللغة العربية وآداهبا 
بكلية العلوم اإلنسانية جلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، ترمجوا 

الروايات العربية كل السنة، وُطبع وُنرش آالف النسخ منها.

املبحث الثالث: تعليم األدب العريب يف إندونيسيا 
قريب؛ ألنه وجد يف حياة  إنه  قريًبا.  بعيًدا وأحياًنا  يكون  أن  يكاد  العريب  واألدب 
األمم اإلسالمية وإندونيسيا منها، واألدب العريب يوجد يف الرتث اإلسالمي، واآليات 
القرآنية، لكن قد يكون بعيًدا عنا حني تظهر صعوبتها يف تعلمه، وقلة فرصة العمل ملن 

قد تعلمها ونجح يف تعلمها. 
اإلندونيسيون.  فعلها  التى  الطرق  له  إندونيسيا  يف  العريب  األدب  فتعليم  ولذلك، 
قد  خارجية،  دوافع  هناك  املثال  سبيل  فعىل  لإلندونيسيني،  خمتلفة  دوافع  له  والتعليم 
عىل  اإلرصار  وهناك  وغريها.  سياسية  أو  اقتصادية،  أو  اجتامعية،  أو  ثقافية،  تكون 
وعامة  موحدة  أدبية  صيغة  إىل  الوصول  هبدف  لإلندونيسيني  العريب  األدب  تعليم 
بقدر  وختلو  املشرتكة،  األصلية  العربية  اخلواص  تنتظم  بحيث  العام  اإلطار العريب  يف 
أو  املنطق،  اآلخر، سواء يف  ببلد عريب دون  اخلاصة  املحلية  االختالفات  اإلمكان من 

اللهجات، أو املفردات، أو الرتاكيب ذات السامت املحلية.
كام  اإلندونييس-  للشعب  –وبخاصة  العريب  األدب  لتعليم  العامة  األهداف  وأما 
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استنتاج  عىل  األدب  درس  يف  الطالب  تدريب  هي:   )1998( شحانة  حسن  أشار 
األحكام األدبية من النصوص والفنون الشعرية والنثرية بطريقة ذاتية تلقائية، ووصلهم 
بحياة األدباء وصاًل يستثري متعتهم وشغفهم بقراءة املزيد من تراثهم، وتوعيتهم بالفنون 
واملدارس األدبية احلديثة ومكان األدب العريب منها، وتوعيتهم بتطور األدب وسلسلة 
إىل  أدت  التي  واألسباب  رقيه،  عىل  ساعدت  التي  والعوامل  تطوره،  وقصة  حياته، 
ضعفه يف بعض الفرتات؛ لتعني هذه الثقافة عىل اتصاهلم به وإفادهتم من تراثه، وتوسيع 
خربات التالميذ وتعميق فهمهم حياة الناس واملجتمع والطبيعة من حوهلم من خالل 

درس النصوص األدبية.
ومن األهداف يف تعليم األدب العريب أيًضا، مساعدهتم عىل اشتقاق معاٍن جديدة 
للحياة وعىل حتسني حياهتم وجتميلها، وزيادة معرفتهم بأنفسهم وفهمهم إياها، بحيث 
يتمكنون من توجيه حياهتم توجيًها رشيًدا، وتعريفهم الرتاث األديب للغتهم بام يشتمل 
اء،  اء والرضَّ عليه من قيم مجالية واجتامعية وخلقية وظروف تارخيية أّلفت بينهم يف الرسَّ
أن  جيب  الذي  والدور  فيه،  يعيشون  الذي  املجتمع  مشكالت  فهم  عىل  ومساعدهتم 

يبلغوه يف حل هذه املشكالت.
قسم الباحث تعليم األدب العريب يف إندونيسيا إىل أربعة أقسام: 1( تعليم األدب 
تعليم األدب  اجلامعات، 3(  العريب يف  تعليم األدب  املعاهد اإلسالمة، 2(  العريب يف 
العريب يف املدارس، 4( تعليم األدب العريب يف احللقات واملجتمعات. ويبني الباحث 

األقسام األربعة فام ييل:

1- تعليم األدب العريب يف املعاهد اإلسالمة
فنعرف من خالله  إندونيسيا،  العريب يف  لتعليم األدب  املثال  املعهد اإلسالمي هو 
طريقة تعليم األدب العريب، وكيفية استخدامه الطلبة والتعامل معه. وكان املعهد هو 
شعار تقدم األدب العريب؛ ألن الطلبة يف حياهتم اليومية ال ينفكون عن األدب العريب؛ 
الشعر  هو  لالهتامم  إثارة  واألكثر  العريب.  الشعر  تستخدام  فيه  الدراسية  املواد  ألن 
الشعر  وليس  الشعر  تستخدم  هي  الدراسية  للمواد  املرتبة  النصوص  وكانت  العريب، 
التعليم األديب. وهذه كلها ال نجدها يف املجتمع وغريه من  كاملواد فقط، لكنه طريقة 
مؤسسات التعليم إال يف املعاهد اإلسالمية )باسنترين(، فعىل سبيل املثال املادة الدراسية 
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املستخدمة هي مادة النحو: اآلجرومية  وألفية ابن مالك«، ومادة الرصف »املقصود«، 
ويف البالغة »جواهر املكنون«، واألمثلة املذكورة جمرد عينة مستخدمة يف دراسة قواعد 
اللغة العربية. ونجاح حفظ األبيات من الشعر هو اإلنجاز بحد ذاته يف أعني الطلبة. 

وللمجتمعات األخرى، ربام سوف تستنزف الطاقة اخلاصة هبا )مستفيد، 2014(. 
التعليم يف املعاهد اإلسالمية باستخدام األدب العريب ليس فقط  وأكد مستفيد أن 
الكالم  علم  مثل:  األخرى؛  الدراسية  املواد  يف  -أيًضا-  وجيري  العربية،  اللغة  قواعد 
مثل  األدبية  األعامل  فإن  أخرى،  ناحية  ومن  وغريها.  والتصوف،  والتاريخ،  والفقه، 
القصة القصرية والرواية نادرة يف املعاهد، يمكن أن نجده يف نوع من امللحمة. األدب 
العريب يف املعاهد؛ مثل اجلسد والروح للطلبة، وأصبح الغذاء كل يوم. ولو كان األدب 
وبخاصة الشعر حفظ عن ظهر القلب، لكنه يؤثر بشكل كبري يف كيفية تعليم ساسرتي 

الطلبَة؛ جلعل األدب العريب وسيلًة. 
وقال أفندي )2011( كانت هيئة تعليم األدب العريب يف املعهد وبخاصة يف الشعر 
العريب أن يقرأ الدارسون، وحيفظون أنواًعا من قصائد املدائح النبوية، من دون غريها 
من القصائد، ويتغنَّون هبا يف املساجد ويف مساكنهم. فهي بمثابة األوراد التي تقرأ صباًحا 
ومساًء. وما زالوا -بعد إمتامهم التعليم يف املعهد– يقرءوهنا، ويتغنون هبا، وينرشوهنا 
بني اجلامهري الشعبية يف أواسط املجتمع. أما الدارسون يف املعاهد احلديثة، فتختلف عن 
املعاهد العامة )التقليدية( حيث يتلقون األدب العريب يف فصول الدراسة. ففي املنهج 
الدرايس هلذه املعاهد مادة املحفوطات وتاريخ األدب العريب. ففي درس املحفوظات 
يلّقن الدارسون مئات من نصوص األدب العريب يف احِلَكم واألمثال واألقوال السائرة 
عند العرب، نثًرا وشعًرا. وكانت املعاهد التقليدية يبلغ عددها حالًيا 14.606 معهًدا، 

وأما املعاهد العرصية فيبلغ عددها إىل 3368 معهًدا )إحصائيات عام 2003م(
والتعليم يف املعاهد خيتلف عن املدارس واجلامعات، ليس هناك دراسة خاصة لنقاش 
النظام  واملعارف.  العلوم  لتلقى  وسيلة  لكنه  اخلاصة.  بالنظرية  والشعر  )الرواية(  النثر 
الدرايس يف املعاهد هو نظام متداور )احللقات(. وهذا النظام التقليدي يسمى سوروغان، 
فيه  العريب  األدب  تعليم  وطريقة   .)55  :2001 )واحد،  وباالعان  وطونان  باندوعان، 
بقراءة الشيخ، أو املدرس القصائد )الشعر( ويبني املعاين يف كل كلمة ويأمر الطلبة بحفظها، 

لكن كل معهد خيتلف تطبيقه عن نظريه، وهذا وفق  ما يريده النظام الدرايس فيه.
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2- تعليم األدب العريب يف اجلامعات
العريب:  األدب  بروائع  اإلندونيسية  اجلامعات  مرحلة  يف  العريب  األدب  تعليم  كان 
استعاماًل  إىل اآلخرين  أفكارهم  نقل  اللغة يف  استعامل  الطالب من  ن  فتمكَّ ونثره،  شعره 
دقيًقا، والتمتع بام يف األدب من قوة الفكرة ومجال األسلوب والعرض وموسيقى اللغة، 
وتنمية ميل الطالب إىل القراءة الواسعة لالستفادة من وقت الفراغ، وتدريب الطالب عىل 
استنتاج األحكام األدبية من النصوص بطريقة ذاتية وتلقائية، وتوسيع خربات الطالب 
الطالب،  لدى  واالجتامعية  النفسية  املشكالت  بعض  ومعاجلة  احلياة،  فهمهم  وتعميق 
باملثل  املكبوتة، واالتصال  تنفس عن رغباهتم  التي  القصص واألشعار...  بقراءة  وذلك 
العليا يف األخالق والسلوك البرشي كام يف القصص واملرسحيات ذات املغزى االجتامعي، 
وتعريف الطالب بالفنون واملدارس األدبية احلديثة، ووصل الطالب بحياة األدباء وصاًل 
فهم  التذوق األديب عن طريق  وتنمية  تراثهم،  املزيد من  بقراءة  متعتهم وشغفهم  يستثري 
النصوص فهاًم جيًدا وحتليلها ونقدها وإظهار ما فيها من مواطن القوة وجوانب الضعف. 

وهذه األهداف أخذها الباحث من نظر حافظ )2010: 81(. )1(
وأكد أفندي )2011: 24( أن تعليم األدب العريب يف اجلامعات اإلندونيسية منترش 
وتتكون  قساًم،   74 إندونيسا  جامعات  يف  العربية  اللغة  أقسام  من  وعدد  كليات،  يف 
اجلزم  ويمكن  العربية.  للغة  املعلمني  لتأهيل  قساًم  و50  العريب،  لألدب  قساًم   27 من 
أقسام  ففي  العريب.  األدب  مواد  عىل  حتتوي  األقسام  تلك  يف  الدراسية  املناهج  بأن 
التالية:  املواد  األقل–  –عىل  وتضم  مكثفة،  دراسة  فيها  األدب  يدرس  العريب  األدب 
نظرية األدب، والبالغة، والعروض والقوايف، وتاريخ العرب واللغة العربية، وتاريخ 
النثر  ودراسة  العريب،  الشعر  ودراسة  األديب،  والنقد  واإلسالمية،  العربية  احلضارة 
العريب، ودراسة املرسحية العربية، وطريقة البحث األديب.)2( أما دراسة األدب العريب 
يف أقسام تأهيل املدرسني فغري مكثفة، وتضم –عىل األقل– املواد التالية: تاريخ األدب 

العريب، والبالغة، ودراسة الشعر العريب، ودراسة النثر العريب.

1- السيد حافظ، وحيد، 20010 . تعليم األدب والنصوص. جامعة امللك سعود. رياض ص 81
2- فواد
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يقام تعليم األدب املتخصص عىل أنشطة تقدير األدب؛ لكي يعرف الطالب األعامل 
األدبية، أو يتوافقوهنا قدر اإلمكان. واألعامل األدبية التي من شأهنا أن يتم اختيارها من 
قبل املعلم مع جمموعة متنوعة من االعتبارات، بام يف ذلك النظر إىل السن، أو اللغة، أو 
النضج العقيل، واألولويات. ويقصد بطريقة التدريس التي يستخدمها املعلم يف معاجلة 
النشاط التعليمي ليحقق وصول املعارف إىل تالميذه بأيرس السبل، وأقل الوقت واجلهد. 
الذي يستخدم طريقة االجتاهات اجلديدة يف تدريس األدب؛  لكن هناك -أيًضا- 
أثناء  والبالغي  والرصيف  اللغوي  الرشح  يف  اإلطناب  عىل  الرتكيز  من  للتخلص 
تدريس األدب، ووجه االهتامم إىل جانب التذوق الذي يتطلب وجود عنرصي الفهم 
تدريس  الطالب. دعا االجتاه اجلديد يف  بإجيابية  العناية واضحة  واملامرسة، وأصبحت 
التعيني. تقوم هذه الطريقة عىل استغالل نشاط الطالب يف  األدب إىل دراسته بطريقة 
املشاركة الفعالة يف درس األدب، وذلك بأن يوجه إىل أسلوب البحث والدرس؛ جيمع 
من  تتطلب  الطريقة  وهذه  املتعددة،  ومراجعها  مصادرها  من  ويرصدها  املعلومات 

الطالب القيام بخطوات حمدودة. 

3- تعليم األدب العريب يف املدارس اإلسالمية
املرحلة  من  إندونيسيا  يف  اإلسالمية  املدارس  يف  العريب  األدب  تعليم  انترش  لقد 
االبتدائية إىل املرحلة الثانوية. لكن التعليم ليس فيه املواد اخلاصة باألدب العريب؛ مثل 
الشعر، أو النثر، لكن األدب العريب مثل الشعر هو وسيلة يف التعليم؛ مثل األخالق، 
والقواعد النحوية، والقواعد الرصفية والعلوم األخرى مثل التوحيد وتاريخ اإلسالم. 
والطريقة املستخدمة –كام نظر الباحث- هي الطريقة التقليدية التي تتلخص يف نقل 
املعلم اخلربات واملعلومات إىل الطلبة، وينتهي عمل املعلم إىل أن يسمع الطلبة ما عنده 
من معلومات وليس عندما يتوافر عنرص الفهم لدى الطلبة، ومل يكن لنشاط الطلبة أي 
دور يف اكتساب اخلربات، وبعبارة أخرى يقوم هذا األسلوب عىل الطريقة التقليدية، 
تاليش  يف  وساعدت  الطالب،  سلبية  عّمقت  التي  والتسميع  التلقني  طريقة  وهي 
األدبية.  النصوص  فهم  دون  من  اآليل،  احلفظ  أداة  انتشار  يف  ساعدت  كام  حيويتهم، 
من  والبالغة،  والرصفية  اللغوية  للقواعد  املرسف  الرشح  عىل  الطريقة  هذه  اعتمدت 
إىل  الطالب  وتوجيه  اجلاملية  الصور  توضيح  يف  التذوقية  اجلوانب  إىل  التفات  دون 
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اإلجيايب،  الطالب  نشاط  الطريقة  هذه  أمهلت  وهبذا  األديب،  النص  يف  اجلامل  مواطن 
ودوره يف فهم النص، وتذوقه، والتوجيه الرتبوي السليم.

4- تعليم األدب العريب يف احللقات واجلمعيات
أو  املدارس،  يف  كالتعليم  ليس  اجلمعيات  أو  احللقات،  يف  العريب  األدب  تعليم 
املعاهد، أو يف اجلامعات، هذا التعليم جيرى بطريقة من دون املنهج اخلاص ومن دون 
وله  املعينة،  األماكن  أو  املساجد،  أو  البيوت،  يف  جيرى  التعليم  وهذا  األدبية،  النظرية 
األسامء املختلفة منها »ديباع«، و»جملس الصلوات«، و»تربانج جيدور«، و»صالواتان«، 
وتسمية  وغريها.  و»مسليمتان«  و»قيامان«،  الرسول«،  و»جملس  و»بارزانجيان«، 
األسامء املذكورة تكون خمتلفة يف كل دائرة. وطريقة تعليم األدب العريب فيها هي بقراءة 
الشيخ األبيات الشعرية، وأكثرها مدائح، ثم يقرأ بعده احلارضون كام قرأ الشيخ، ثم 

يرشح الشيخ –يف بعد األحيان- األبيات الشعرية باللغة املحلية. 

املبحث الرابع: رجال األدب العريب يف إندونيسيا 
املراجع  عدم   )1 أسباب؛  لعدة  الباحث،  عند  املباحث  أصعب  من  املبحث  وهذا 
الكافية حول األدباء يف إندونيسيا. 2( األعامل األدبية باللغة العربية قليلة يف الشعر، أو 

النثر، 3( عدم وضوح اخلصائص األساسية عن األدباء.
يف هذا املوضوع، يمكن للباحث كتابة عدد قليل من األدباء الذين يكتبون األدب 
العريب-وهم إندونيسيون-لنقصان املعلومات التي حصل عليها الباحث. األدباء عند 
الباحث وفق عدة حيثيات كام ييل: األول: الكاتب الذي ُولد يف إندونيسيا وعاش يف 
إندونيسيا  الذي ولد يف  الكاتب  الثاين:  العربية.  األدبية  املؤلفات  البلد، وعنده  خارج 
وله أعامل أدبية سواء أكانت نثًرا، أم شعًرا، ولو كانت قليلة. الثالث: األجانب الذين 

يعيشون يف إندونيسيا وهلم أعامل أدبية عربية.

أ- األدباء الذين يعشون يف خارج البلد )املهجري(
األديب  هو  الباحث  معرفة  حسب  عىل  بل  كثريين،  ليسوا  األوىل  باخلصائص  واألدباء 
الوحيد يف إندونيسيا الذي عاش يف خارج البلد: عيل بن أمحد بن حممد باكثري الكندي، ولد يف 



-199-

مدينة سورابايا جاوى الرشقية إندونيسيا 21 ديسمبري1910م، وحني بلغ العارشة من عمره 
سافر به أبوه إىل حرضموت لينشأ هناك نشأة عربية إسالمية مع إخوته ألبيه، فوصل مدينة 
العلمية  النهضة  مدرسة  يف  تعليمه  تلقى  وهناك  1920م،  إبريل   5 يف  بحرضموت  سيئون 
النحوي  اللغوي  الشاعر  العربية والرشيعة عىل يد شيوخ أجالء؛ منهم: عمه  ودرس علوم 
هادي  بن  حممد  الفقيه  يد  عىل  أيًضا  الدين  علوم  تلقى  كام  باكثري،  حممد  بن  حممد  القايض 
السقاف،  الاله  عبد  بن  حممد  واللغوي  الفقيه  حينها  باكثري  عيل  أقران  من  وكان  السقاف، 
وظهرت مواهب باكثري مبكًرا فنظم الشعر وهو يف الثالثة عرش من عمره، وتوىل التدريس يف 

مدرسة النهضة العلمية، وتوىل إدراهتا وهو دون العرشين من عمره. )ويكيفيديا(. 
تنوع إنتاج باكثري األديب بني الرواية واملرسحية الشعرية والنثرية، ومن أشهر أعامله 
الروائية )وا إسالماه( و)الثائر األمحر( ومن أشهر أعامله املرسحية )رس احلاكم بأمر اهلل( 
و)رس شهرزاد( التي ترمجت إىل الفرنسية و)مأساة أوديب( التي ترمجت إىل اإلنجليزية. 
الواحد،  الفصل  ذات  والتارخيية  السياسية  املرسحيات  من  العديد  باكثري  كتب  كام 
وكان ينرشها يف الصحف واملجالت السائدة آنذاك، وقد أصدر منها يف حياته ثالث 

جمموعات، وما زالت البقية مل تنرش يف كتاب إىل اآلن.
أما شعره فلم ينرش باكثري أي ديوان يف حياته، وتويف وشعره إما خمطوط وإما متناثر 
يف الصحف واملجالت التي كان ينرشه فيها. وقد أصدر الدكتور حممد أبو بكر محيد عام 
1987م ديوان باكثري األول )أزهار الربى يف أشعار الصبا( وحيوي القصائد التي نظمها 
باكثري يف حرضموت قبل رحيله عنها، ثم صدر مؤخًرا )2008م( ديوان باكثري الثاين 
باكثري سنة  املعرفة بجدة يضم شعر  اليمن( صدر عن مكتبة كنوز  )سحر عدن وفخر 
1932 - 1933 وهي السنة التي أمضاها يف عدن بعد مغادرته حرضموت، ويعد حالًيا 
ديوان باكثري الثالث )صبا نجد وأنفاس احلجاز( الذي نظمه سنة 1934م يف السنة التي 

أمضاها يف اململكة العربية السعودية قبيل هجرته النهائية إىل مرص)ويكيفيديا(.
إندونيسيا البلد األول عنده، وإن كان مل يتعلم كثريا يف إندونيسيا لكنه يتأثر كثرًيا يف حياته 

وتكوين فكرته، وزار إندونيسيا مرة أخرى التي طبع فيها ملحمة عمر غري لبنان وكويت.

ب- أدباء األعامل األدبية العربية الذين يعيشون يف إندونيسيا
واألدباء باملعيار الثاين، وهم الذين ولدوا يف إندونيسيا وهلم األعامل األدبية العربية. 
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كتابة  ومعظمهم  العريب.  الشعر  وبخاصة  كثريون،  إندونيسيا  يف  العريب  األدب  كاتبو 
القصائد عن املدائح النبوية. 

رجال األدب العريب يف إندونيسيا خيتلفون عن معظم أدباء العربية يف الرشق األوسط 
ولدهيم الدواوين الشعرية، أو جمموعة من الروايات، لكن األدباء من إندونيسيا ليس 
سبيل  فعىل  الديني،  للتعليم  وسيلة  يستخدم  وأكثرها  اخلاصة،  األدبية  املصنفات  هلم 
وغريها.  والفقه  والنحوية،  الرصفية  والقواعد  واألخالق،  التوحيدية،  العقائد  املثال: 

ورجال األدب العريب – حسب معرفة الباحث- كام ييل: 
1- الشيخ هاشم أشعري )نور املبني(

2- الشيخ دمياطي الرتمايس )األسامء احلسني(
3- عبد الكريم هاشم )األبيات الشعرية (
4- عبد اهلادي زهيد )القصيدة املنفرجة(

5- عبد الصمد بالينبانجي
6- إرشاد البانجري

7- كيامس فخر الدين
8- سلطان بدر الدين

9- النواوي البانتني
10- رجا عيل حاجي

11- نور خالص حنان )99 األسامء احلسنى(
12- رمحة العارفني )ساقية هلا خرير(

13- أمحد مجهري )كنز اسنى(
14- أمحد شبكي مشهدي )شعريان باللغة العربية الفصيحة العرصية والعامية(

15- عبد القادر اجليالين املندوري )شعب اإليامن(
مما  أكثر  يطالع  أن  بخاصة  للباحث  بد  ال  ذكرهم  سبق  كام  العريب  األدب  ورجال 
إىل  حتتاج  التى  والكتب  واألخبار  املنشورات  من  سريهتم  وجد  الباحث  ألن  يكون؛ 

التدقيق، وهناك األدباء اآلخرون الذين مل يذكرهم الباحث. 
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اخلامتة
أتم الباحث القيام بالبحث الوجيز وخيتمه بام عرضناه بالنقاط التالية: 

وصول  بعد  13م  القرن  يف  )إندونيسيا(  نوسانتارا  إىل  العريب  األدب  دخل   -1
العريب  األدب  أعامل  من  والتعديالت  الرتمجات  ظهور  بسبب  ووجوده  اإلسالم. 
القصص  ترمجة  جهود  1516-1700م  السنة  ويف  1270-1516م  ويف  املاليو.  إىل 
العربية إىل املاليوا، وأسلمة القصص الرتاثية من عرص اهلندوس، وكتابة املالحم املحلية 
والتاريخ. ويف أواخر القرن 16 امليالدي وأوائل القرن 18 م متيزت هذه الفرتة بوعي 
القرن 19  أواخر  إىل  القرن 18  بداية  املاليوي بوضع اسمه يف مؤلفاته. ومن  املؤلف 
أوائل  حتى  واستمرت  إسالمية،  ثقافية  مراكز  عدة  يف  مكتوبة  األدبية  األعامل  كانت 
القرن 20م، وقد ظهر يف هذا العرص مؤلفو الكتب الدينية الرائدة. رحل األدب العريب 

بواسطة دعاة اإلسالم، املتصوفني، الطلبة اإلندونيسيون يف العرب. 
األنوية  بوجود  الشعر،  أ(  هي:  العريب  األدب  عىل  اإلندونيسيني  إقبال  أشكال   -2
واملدارس  املعاهد  يف  والقصائد  املنظومات  ودراسة  الصلوات،  وجمالس  املوسيقية، 
عىل  اإلندونييس  الشعب  إقبال  النثر،  ب(  له.  اإلندونييس  املجتمع  وحفظ  اإلسالمية، 
النثر العريب ليس كام يف القصائد، ولكن هناك كثرًيا من النثر العريب له أوجه تشابه بالشعر 
العريب يف السجع، وهذا النوع يستخدمه اإلندونيسييون بكثرة. غمر املجتمع اإلندونييس 
بالكتب النثرية املرتمجة؛ مثل القصص القصرية، أو الروايات. وبوجود أندية الدرسات 

األدبية، ترمجة النصوص األدبية العربية، وتعليم األدب العريب يف إندونيسيا
األدب  تعليم   -1 أقسام:  أربعة  إىل  إندونيسيا  يف  العريب  األدب  تعليم  ينقسم   -3
العريب يف املعاهد اإلسالمة، 2- تعليم األدب العريب يف اجلامعات، 3- تعليم األدب 

العريب يف املدارس، 4- تعليم األدب العريب يف احللقات واملجتمعات.
4- ورجال األدب العريب يف إندويسيا: أ( الكاتب الذي ولد يف إندونيسيا وعاش 
يف خارج البلد وعنده املؤلفات األدبية العربية. ب( الكاتب الذي ولد يف إندونيسيا وله 

األعامل األدبية سواء أكانت نثًرا أم شعًرا ولو كانت قليلة.



-202-

املراجع
املراجع العربية

إندونيسيا:  ماالنج  إندونيسيا،  إىل  الشعر  رحلة  2010م،  أفندي،  فؤاد  أمحد   -1
مشكاة للطباعة والنرش.

2- أمني اخلويل،1980، يف األدب املرصي، القاهرة: مطبعة االعتامد.
امللك  رياض: جامعة  والنصوص،  األدب  تعليم  السيد حافظ، 2010م،  3- وحيد 

سعود. 
القاهرة:  والتطبيق.  النظرية  بني  العربية  اللغة  تعليم  1998م،  شحاتة،  حسن   -4

الدار املرصية اللبنانية.
5- حييى عبد الرءوف، 2010، نحو رؤية جديدة يف منهج تدريس األدب العريب، 

مقالة يف وقائع املؤمتر الذي تنظمه اجلامعة العربية األمريكية بالتعاون مع تربية جنني. 
6- فيصل، 2013م، البحث العلمي يف تطوير األقسام األدبية يف الكليات األدبية 

واإلنسانية. ص 23. ماالنج: البيانات غري املنشورة
جامعة  العريب،  واألدب  التوظيفية  العوامل  عن  2011م،  الباحثني،  جمموعة   -7

حسان الدين ماكسار 
شعر،  ديوان  خرير،  هلا  ساقية  1421هـ،  معروف،  بن  حممد  العارفني  رمحت   -8

ماالنج إندونيسيا: املشكاة للطباعة والنرش.
العريب بني اجلاهلية واإلسالم،  املسلوت،1973م، األدب  9- عبد احلميد حممود 

ليبيا: اجلامعة الليبية. 
اآلداب  كلية  تصدرها  جملة  دقل،  األدب.  حمجوب،1981م،  الرمحن  عبد   -10

والدراسات اإلسالمية بجامعة عثامن بن فوديو صوكوتو، العدد األول/1981م.
األدب  يف  اإلسالمي  العريب  األدب  أثر   ،2006 رمضان،  رزقي  حممد   -11
العربية  اللغة  قسم  البكالوريوس،  درجة  لنيل  تكمييل  بحث  اإلسالمي.  اإلندونييس 

جامعة إفريقيا العاملية سودان.
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املراجع اإلندونيسية
1- Maharsi Resi, 2010, Islam Melayu VS Jawa Islam: Menelusuri Jejak 

Karya Sastra Sejarah Nusantara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

2- Azyumardi Azra, 1998, Jaringan Ulama Timur Tengah dan 
Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII. Bandung: Mizan

3- Ibnu Santoso, 2002. Resepsi Masyarakat Muslim Tradisional. Jurnal 
AL-HADARAH, volume 2, nomor 1. Yogyakarta: Ikatan Pengajar Bahasa 
Arab IMLA.

4- Fadlil Munawwar Manshur, 2011, Perkembangan Sastra Arab dan 
teori Sastra islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011 

5- Nasrullah Nurdin, 2013, Makalah dengan judul Sastra Adab 
Nusantara dalam Bingkai Sejarah. 

6- Sri Mulyani, 2006, Tasawuf Nusantara Rangkaian Mutiara Sufi 
Terkemuka. Jakarta: Kencana.

7- Sukron Kamil, 2003, Sejarah Prosa Imaginatif )Novel( Arab; Dari 
Klasik Hingga Kontemporer. Dalam. Jurnal LiNGUA, vol 32003/. 
Malang. Fakultas Humaniora UIN Malang 

8- Athoillah Fathani, 2014. Wawancara lewat media sosial pada 
tanggal 9 september 2014.

9- Komaruddin Hidayat, 2010, Reinventing Indonesia:Menemukan 
Kembali Masa Depan Bangsa. Bandung: Mizan Publika. 

10- Roger Allen, 2012, The Arabic Novel: an Historical and Critical 
Introduction )terjemah, Pengantar kajian Novel Arab(. Yogyakarta: Era Baru 
Presendo

11- Titin N, Makmun, 2014, Jejak pola Syair Arab dalam Syi’iran 
Sunda dan Jawa, prosiding Internasional The Arabic Culture Identity 
Facts and Challengers.Yogyakarta: IDEA Press dan JSA UGM 
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12- Zubair Usman, 1977, Bahasa Melayu Sebelum dan Sesudah 
Menjadi Lingua Franca. Jakarta: Idayu Press

13- Sastri sunarti, Pengaruh Kesusasteraan Asing dalam Kesusastraan 
Indonesia. http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/
artikel/1346

http://ar.wikipedia.org/wikiعىل أمحد باكثري/
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www.nu.or.id/a,public-m,dinamic
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مقدمة )1( )2(
واإليميل  )اإلنرتنت(  العاملية  بالشبكة  يسمى  ما  عرفت  قد  اليوم  اجلامعات  إن 
 e-govermant, e-trading, e-business, وغريمها من املصطلحات التقنية بدًءا من
e-commerce إىل e-learning. واملصطلحات التي يمكن أن ختترص بــ e ليست إال 

من نتائج التقدم التكنولوجي وأثره، وال سيام أن هذا التقدم اهلائل قد شاهدناه واضًحا 
يف جمال املعلومات االتصالية والتكنولوجية، وال يستطيع أحد أن ينكر هذه الظاهرة، 
بل ويعرتف ذلك بأنه من نتاج الثورة الصناعية املتطورة، ولذلك ال نستطيع اليوم أن 
نستغني عنها كأهنا بمثابة اإلكُسجني يف حياة اإلنسان، ويقول الدكتور رمزي أمحد عبد 
احلي )2010: 9(: »إن بقاء األمم واحلضارات ال يرتبط بقوهتا، وإنام بمدى استجابتها 

للتغيري حسب متطلبات احلال واملستقبل«.

اللغة  مدريس  احتاد  نظمها  التي  العربية  اللغة  شهر  بمناسبة  العربية  اللغة  ندوة  إىل  مقدم  بحث   -1
العربية بإندونيسيا بالتعاون مع مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية بالرياض 

، وذلك يف 17 أكتوبر 2014م بجامعة جاكرتا احلكومية .
2- ومها مدرسا اللغة العربية يف قسم األدب العريب كلية اآلداب جامعة حسن الدين مكارس .

إعداد / نجم الدين احلاج عبد الصفا ويرسنج سنويس باصو)2(
جامعة جسن الدين مكارس
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وال  فائدة  ال  حياته  أن  حيس  يديه  إحدى  يف  محولة  توجد  ال  الذي  واإلنسان 
الفيسبوك  مثل  االجتامعية  الشبكات  عىل  يّطلع  مل  إذا  ضيًِّقا  العامَلَ  ويرى  فيها،  جدوى 
وتويرت والواتس آب وغريها. والطالب حيس بالتأخر عن مواكبة الركب عندما يقوم 
بالدراسات والبحث العلمي إذا مل يطلع عىل اإلنرتنت للبحث عن املراجع واملصادر. 
وأنه يرى أكثر تأخًرا إذا كانت الواجبات املطلوبة ما زالت تكتب عىل أوراق ويسّلمها 
األخرض  العامل  قضية  صارت  وقد  الصفحات.  يف  مطبوعات  صورة  عىل  أساتذته  إىل 
)World Green( مربرة لألكاديميني إىل ترك استعامل األوراق البيضاء يف أداء أعامهلم 
اليومية التي كانت يستعملوهنا من قبل، وإن e-learning اليوم هو الذي يقوم مقامها 

وبدياًل وافًيا هلا. 
يتجزأ  ال  جزًءا  صارت  قد  والتكنولوجية  االتصالية  واملعلومات  تغرّي،  قد  والعامل 
حياته  نواحي  مجيع  يف  منها  يبتعد  أن  إنسان  ألي  يمكن  وال  اإلنسانية،  احلياة  من 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية. والتطور التكنولوجي وبخاصة املعلومات االتصالية 
والتعليم.  التعلم  جمال  يف  التحديث  إىل  تؤدي  التي  العوامل  أهم  من  والتكنولوجية 
كثرًيا  تعطيان  استفادهتا  يف  والقدرة  والتكنولوجية  االتصالية  املعلومات  يف  والكفاءة 
من التسهيالت لرتقية مستوى العملية التعليمية، وفرصة تنويع الوسائل التعليمية من 
التلفاز واألقراص والفيديو وإدخاهلا يف امللفات التي يمكن إرساهلا عن طريق الشبكة 

العاملية واستقباهلا عن بعد.
ويف مواجهة ظاهرة التغري والتقدم التكنولوجي التي ال غنى عنهام، هنضت بعض 
املؤسسات التعليمية اإلندونيسية يف تطبيق نظام التعليم املفتوح واملرونة، وهبذه الطريقة 
تعطي الطالب فرصة أكرب الختيار الوقت املناسب لالشرتاك يف عملية التعلم والتعليم؛ 
ألن الطالب يستطيع أن يتلقى الدرس داخل الفصول، وبجانب ذلك يستطيع أيًضا أن 
يتابع الدرس خارج الفصل عن بعد. وبناًء عىل ذلك نرى أمهية تطوير وتعميم طريقة 
التدريس عن بعد، وهي ما يسمى بــ e-learning، وقد طبقت هذه الطريقة يف احلقل 

 .)1( The new learning scenarios التعليمي الذي يتجه إىل نظام

1- Yusring Sanusi Baso. Penggunaan Multimedia Intraktif dalam Pembelajaran 
Bahasa Arab. Makalah dipresentasikan dalam Seminar Internasional Bahasa Arab 
yang dilaksanakan oleh IMLA di Hotel Kenari pada tanggal 8 – 10 September 2005.
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ويبدو أن استخدام التكنولوجيا يف العملية التعليمية يزداد يوًما بعد يوم يف هذا العرص، 
ويعترب من أبرز املحاوالت التي تسعى إىل ترقية طرق التدريس. وقد أشارت الدراسات 
والبحوث العلمية إىل النتائج اإلجيابية يف العملية التعليمية التي استخدمت التكنولوجيا 
املتحدة  األمريكية  الواليات  اجلامعية. وكانت  املرحلة  أو يف  الثانوية،  املرحلة  سواء يف 
استخدام  يف  املتقدمـة  الدول  أوائل  من  املتحدة  العربية  اإلمارات  وتبعتهام  ونيوزلندا 
e-learning وm- learning، وإن دل استخدام هاتني الطريقتني يف العملية التعليمية 

عىل يشء، فإنه يدل عىل أن الدولة قد تقدمت تكنولوجيًّا يف احلقل التعليمي.
رأى  قد  الدين  حسن  جامعة  اآلداب  بكلية  العريب  األدب  قسم  فإن  هذا  عىل  وبناًء 
تطبيق  حماولة  فبدأ  املفتوح،  التعليم  وتنشيط  بعد  عن  التعليم  بأسلوب  األخذ  رضورة 
هذه الطريقة منذ عام 2006 م عن طريق Learning Managemant System باستفادة 
والدعم   )SP 4( وامليزانية  الربامج  وتنظيم  التخطيط  نظام  طريق  عن  احلكومي  الدعم 
مرشوع  طريق  عن  الدويل  البنك  من  الدين  حسن  جامعة  عليه  حصلت  الذي  املايل 
INHERENT )Indonsia Higher Education Networ( يف عام 2008م ومرشوع 

 IMHERE )Indonesia Management Higher Education for Relevance and

Efficiency( يف عام 2009م. 

مفهوم التعليم عن بعد واملصطلحات التي هلا عالقة به
وقبل اخلوض يف صميم البحث ينبغي علينا أن نوضح أواًل مفهوم التـعليم عن بعد 
)Distance Learning( وبعض املصطلحات التي هلا عالقة به مثل التعليم اإللكرتوين 
 )Learning Managemant System( ونظام إدارة التعليم )Electronic Learning(

واملجتمعات االفرتاضية. 
وقد ذكر الدكتور رمزي أمحد عبد احلي عدة تعريفات للتعليم عن بعد، ونذكر بعًضا 

منها فيام ييل)1(:- 
 العملية التعليمية التي يكون فيها الطالب مفصواًل، أو بعيًدا عن األستاذ بمسافة 

جغرافية يتم عادة سدها باستخدام وسائل االتصال احلديثة.

1- عبد احلي 2010 : 69-67
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العلمي، واالستفادة  التحصيل  من  الدارس  يمّكن  تقليدي  تعليمي غري  نظام   -2
ويمّكن  الدراسة،  مواقع  إىل  االنتقال  دون  من  جوانبها  بكافة  التعليمية  العملية  من 
املحارضين من إيصال معلومات ومناقشاهتا للمتلقني من دون االنتقال إليهم، كام أنه 
يسمح للدارس أن خيتار برناجمه التعليمي بام يتفق مع ظروف عمله، والتدريب املناسب 
واملتاح لديه للتعليم من دون احلاجة إىل االنقطاع عن العمل، أو التخيل عن االرتباطات 

االجتامعية.
3- نقل برنامج تعليمي من موضعه يف حرم مؤسسة تعليمية ما إىل أماكن متفرقة 
جغرافيًّا، وهيدف إىل جذب طالب ال يستطيعون حتت الظروف العادية االستمرار يف 

برنامج تعليمي تقليدي. 
التعليم عن بعد بقوله: هو نقل  ف  الدكتور رمزي أمحد عبد احلي فقد عرَّ وأما 
العلم من مراكز جتمعه يف عواصم الدول إىل مدهنا البعيدة التي ال تتوافر فيها وسائط 
واملحارض  املتلقي  الطالب  بني  االتصال  ويكون  واملتخصصة،  الضخمة  املعرفة 
متفاعاًل )interactive(، ويتيح نظام التعليم عن بعد إمكانية تلقي املحارضات من 
 real time( مصدر بعيد عن مكان املحارضة بنفس الرسعة ويف نفس زمن التنفيذ
بكفاءة  واملسجلة  احلية  املحارضات  بث  من  النظام  هذا  ويمكن   ،)application

عالية. 
واملراد بالتعليم اإللكرتوين عنده هو أحد طرق التعليم عن بعد التي اتبعتها الدول 
الغربية منذ مدة وطورهتا من خالل الشبكة العنقودية )world web wide(، ويعرفه 
التعليمية  القائم عىل شبكة احلاسب اآليل، وفيه تقوم املؤسسة  التعليم  بقوله: نوع من 
طريق  عن  فيه  املتعلم  ويتعلم  هلا،  معينة  برامج  أو  وملواد  هبا  خاص  موقع  بتصميم 
 LMS احلاسب اآليل، وفيه يتمكن من احلصول عىل التغذية الراجحة، ثم ذكر مفهوم
الطالب  يمنح  اإللكرتوين  التعليمي  باملحتوى  خاصة  خدمات  يضم  نظام  هو  بقوله: 
واملعلمني واملرشفني إمكانية الدخول له. وأخرًيا يوّضح مفهوم املجتمعات االفرتاضية 
بقوله: هي جمموعات ثقافية تنشأ عند التقاء جمموعة من األشخاص بعضهم ببعض يف 

الفضاء املعلومايت )1(. 

1- املرجع املذكور 2010 : 67 - 70
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أمهية التعليم عن بعد
وأوضح الدكتور رمزي أمحد عبد احلي )2010: 32( أمهية التعليم عن بعد بقوله: 
التنمية  أهداف  لتحقيق  التعليم  فعالية  وزيادة  املعلومات يف حتديث  تكنولوجيا  تسهم 
التكنولوجيا  التي توفرها  املسامهات  املستدامة. وتتمثل هذه  الشاملة  البرشية والتنمية 
املعلوماتية والتعليمية املرتبطة بتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العوامل 

التالية )1(: 

1- زيادة فعالية التعليم.
احلاسبات  عىل  املبنية  التعليمية  التكنولوجيا  أن  تؤكدان  والدراسات  األبحاث  إن 
املخرجات  جودة  يف  تسهم  مالئمة،  بطريقة  توظف  التي  املعلومات  وشبكات  اآللية 
التعليمية وزيادة فعالية التعليم يف املؤسسات التعليمية سواء يف املعاهد أم يف اجلامعات، 
نتائج قيمة، وذات  أنتجت  التكنولوجيا احلديثة قد  التي أدخلت  وأن هذه املؤسسات 

قيمة تعود باملنفعة عىل املجتمع.

2- وحتقيق العدالة واملساواة.
إن املؤسسات التعليمية التي توفر التكنولوجيا احلديثة يف العملية التعليمية تستطيع 
أن ختدم حاجات املواطنني، وبخاصة يف حق الوصول إىل اخلدمات واملوارد التعليمية 
ذات اجلودة والفعالية بغض النظر عن الفقر، أو البعد عن املراكز احلرضية التي حتظي 
هبذه اخلدمات واملوارد. ولذلك فقد حتقق مبدأ العدالة واملساواة يف اكتساب حق التعليم 
والوصول إىل مصادر التعليم عىل ملكية احلاسبات اآللية التي تتزود هبا األرس خارج 

جدران املؤسسات التعليمية رغم تباين مواقعها.

3- وقلة التكلفة.
مقارنة  وزهيدة  متواضعة  تكلفة  تعترب  احلديثة  التكنولوجيا  استخدام  تكلفة  إن 
بامليزانيات التعليمية؛ ألن ما يالحظ اليوم أن تكلفة احلاسبات اآللية أقل مما كانت عليه 

1- املرجع املذكور 2010 : 32
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يف املايض. وهذه التكلفة الزهيدة جتعل املؤسسات التعليمية تسعى جاهزة إىل إدخال 
هذه التكنولوجيا احلديثة إليها واالستفادة منها. وبناء عىل ذلك فإننا نشاهد أن الدول 

املتقدمة قد أرسعت يف إدخال هذه التكنولوجيا إىل مؤسساهتا التعليمية.

4- جماهبة التحديات.
من التحديات التي جيب جماهبتها لتحقيق االستخدام الفعال للتكنولوجيا التعليمية 
التدريس؛  تنمية وتدريب املدرسني وأعضاء هيئة  املدارس واملعاهد والكليات هو  يف 
وكفاءة  فعالية  لزيادة  احلديثة  التكنولوجيا  تقدمها  التي  التعليمية  الفرص  الكتشاف 
عملية التعلم وإفادة الطالب. وكذلك تأكيد تطوير وإمداد برجميات حمتوى التعلم التي 

تتسم باجلودة العالية.

اهلدف من التعليم عن بعد 
إن التعليم عن بعد هيدف إىل حتقيق عدة أهداف عامة نذكر بعًضا من أبرزها)1(:

أواًل: تقديم اخلدمات التعليمية ملن فاتتهم فرصة التعليم ألسباب تعود إليهم، أو 
للمجتمع، أو لالثنني مًعا، وما زال لدهيم طموح يف تنمية أنفسهم وحتسني مستوياهتم 

يف اجلوانب التعليمية، أو االقتصادية، أو االجتامعية، أو املهنية.
التعليمية املالئمة واملناسبة حلاجات الدارسني لالستمرار يف  ثانًيا: توفري الظروف 

التعليم. 
فالتعليم عن بعد يتصف باملرونة والقدرة عىل التكيف مع كافة ظروف الدارسني، 
واملعاقني،  واملرىض،  واملوظفني،  والعامل،  والفالحني،  البيوت،  ربات  يالئم  فهو 

واملساجني، وغري ذلك من الفئات املختلفة.
شتى  يف  معارفهم  وتنمية  لتوعيتهم  كافة؛  للمواطنني  الثقافية  الربامج  تقديم  ثالًثا: 

املجاالت. 
وأخرى  مطبوعة  مواد  من  املختلفة  االتصال  لوسائط  بعد  عن  التعليم  فاستخدام 
مسموعة ومرئية، واستخدام اإلذاعة املرئية، واإلذاعة املسموعة، وشبكات اإلنرتنت، 

1- املرجع املذكور 2010 : 94-95 ) بترصف (
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ال  الفائدة  جيعل  خالهلا  من  والتدريبية  التعليمية  الربامج  وبث  االصطناعية،  واألقامر 
تقترص عىل الدارسني فقط، بل تعم مجيع املواطنني.

رابًعا: مواكبة التطورات املعرفية والتقنية املستمرة يف خمتلف املجاالت.
خامًسا: اإلسهام يف حمو األمية وتعليم الكبار الذين فاتتهم الدراسة.

سادسا: جعل التدريب أكثر مرونة وحتريره من القيود املعقدة؛ إذ تتم الدراسة من 
للسفر إىل مراكز اجلامعات ومعاهد  أو مكانية، كاإلضطرار  دون وجود عوائق زمنية 

التدريب.
ا مشاًعا للجميع. سابًعا: حتقيق العدالة يف فرص التعليم، وجعل التعليم حقًّ

املجتمع،  أفراد  الثقايف والعلمي واالجتامعي لدى  املستوى  ثامنًا: اإلسهام يف رفع 
والعمل عىل التعليم املستمر.

تاسًعا: العمل عىل توفري مصادر تعليمية متنوعة ومتعددة مما يساعد يف تقليل الفروق 
الفردية بني الدارسني واملتدربني، وذلك من خالل دعم املؤسسات التعليمية والتدريبية 

بوسائط وتقنيات تعليم متنوعة وتفاعلية.

العريب بكلية اآلداب جامعة  العربية عن بعد يف قسم األدب  اللغة  تعليم 
حسن الدين

إن التعليم الذي يعتمد عىل الشبكة العاملية قد ُطبق يف عدة دول متقدمة يف مؤسساهتا 
 e-learning التعليمية سواء يف املعاهد، أم يف اجلامعات، ويعرف هذا النوع من التعليم بــ
distance learning  )التعليم عن بعد(. وهذا  )التعليم اإللكرتوين(، وأحياًنا يسمى 
النمط يعطي الفرصة للمدرسني ألن يلقوا دروسهم يف املكان املختلف عن املكان الذي 
يتواجد فيه الدراسون رغم أهنم يستطيعون أن يتلقوها يف نفس الوقت، إضافًة إىل أن 
املدرسني يستطيعون أن يلقوا دروسهم يف املكان املعني والدارسون يراجعوهنا يف غري 

الوقت الذي ُتلقى فيه الدروس. 
التكنولوجي فتطلب  التقدم  الدين ال تستطيع أن تستغني عن هذا  وجامعة حسن 
ت  من مجيع الكليات بأقسامها املتعددة أن تستجيب إىل هذا التقدم اهلائل، ولذلك أعدَّ
اجلامعة عدة مرشوعات لتنمية األقسام يف السنوات امليزانية 2005، 2006، 2007، 
القسم  لتنمية  التخطيط  بمرشوع  اآلداب  بكلية  العريب  األدب  قسم  فتقدم  م،   2008
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التنمية  ميزانية  عىل  حصل  الذي  القسم  أوائل  من  وكان  م،   2005 امليزانية  السنة  يف 
التعليم عن  اإللكرتوين وتطبيق طريقة  التقدم  استجابة  يفكر يف  السنة، وأخذ  يف هذه 
الثانية عن طريق  التنمية للمرة  بعد. ويف عام 2008 م حصل هذا القسم عىل ميزانية 
مرشوعي INHERENT وIMHERE، ومن ذلك الوقت وضع القسم خطط التنمية 
التعلم  الدراسية وطرق  مناهجه  بتجديد  فقام  التعليمية،  والعملية  اإلدارية  اخلدمة  يف 
والتعليم، وتفعيل استجابته للتقدم اإللكرتوين وتكثيف تطبيق طريقة التعليم عن بعد، 
ويف عام 2012 م فاز عىل املستوى اجلمهوري يف مسابقة التعليم عن بعد بني اجلامعات 

اإلندونيسية. 
شبكات  من  واالستفادة  التعليمية  التكنولوجيا  تطوير  يف  محاسته  فازدادت   
طريق  وعن  بعد،  عن  التعليم  طريقة  يف  املتعددة  الوسائل  وتكنولوجيا  االتصاالت 
هذه التكنولوجيا يمكن االتصال بقواعد البيانات واملكتبات ومصادر املعلومات عىل 
للمعلومات  والتوصل  التعليم  مستوى  حتسني  عىل  القسم  يساعد  مما  العاملية؛  الشبكة 
التي قد تستخدم يف جماالت البحث العلمي. وىف السنة نفسها )عام 2012( فقد نجح 
العربية،  اللغة  تعليم  تكنولوجيا  لتطوير  مركًزا  ليكون  الكمبيوتر؛  معمل  اجياد  القسم 
ووسيلة للتعليم املستمر )continuos learning(، وبجانب ذلك يأمل القسم يف تقديم 
التسهيالت للمدرسني والدارسني ملواجهة التحديات التي تتعلق بالتعليم عن بعد يف 

املستقبل.
أن  بد من  العربية ال  اللغة  تعليم  فإن طريقة  للتحديات واالحتياجات  ونظًرا 
تتناسب مع التطور التكنولوجي، ولذلك يسعى قسم األدب العريب إىل إعداد ما 
التي يواجهوهنا يف استيعاب  إليه املدرسون والدارسون يف حل املشكالت  حيتاج 
املواد الدراسية عن طريق استفادة برنامج البحث )mesin pencari( يف الشبكة 
القسم  هذا  فوضع  أمامهم،  موجودة  زالت  ما  املشكالت  بعض  أن  إال  العاملية، 
ال  الطريقة  هذه  ألن  LMS؛  عىل  تعتمد  التي  بعد  عن  العربية  اللغة  تعليم  طريقة 
تقترص عىل إعداد املواد الدراسية عىل صفحات األوراق فقط، لكن ُتعّد -أيًضا- 
 on- demand أو ،streaming video املواد الدراسية يف الفيديو سواء عىل شكل
 GDLN( Global يسمى  ا  خاصًّ جهاًزا  القسم  أحياًنا  استخدم  وقد   .video

 Video يف تعليم اللغة العربية عن طريق )Developmant Learning Network
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Conference، إال أن هذا القسم يتجه اليوم إىل استخدام V- Cube ألن تكلفة 

العملية ال حتتاج إىل مبلغ أكثر بالنسبة الستخدام جهاز GDLN أي شبكة تطوير 
التعليم العام.

وقد افتخرت جامعة حسن الدين بتقدم قسم األدب العريب يف استخدام التكنولوجيا 
احلديثة يف تعليم اللغة العربية عن بعد، ولذلك فقد كلفته اجلامعة باالشرتاك يف عدة 
 IMHERE ومرشوع INHERENT مرشوعات للتنمية األكاديمية ممثِّاًل هلا يف مرشوع

ومرشوع AUN - QA للحصول عىل االعرتاف الدويل. 

فوائد تعليم اللغة العربية عن بعد 
الدين بعدة فوائد ترجع  وقد متتع قسم األدب العريب بكلية اآلداب جامعة حسن 
وهذه  بعد.  عن  العربية  اللغة  تعليم  تطبيق  يف  العاملية  الشبكة  باستفادة  وذلك  إليه، 
الفوائد يمكن حرصها يف قسمني: قسم ما يسمى بــ SIM؛ أي: نظام يتعلق باملعلومات 
األكاديمية، وقسم آخر يسمى بــ LMS( Learning Managemant System(؛ أي: 

نظام يتعلق بإدارة التعليم.
ويشتمل القسم األول عىل:

الفصول  من  فصل  كل  يف  الطلبة  سيأخذها  التي  الدراسية  املواد  بطاقة  إمالء   

الدراسية.
 ووضع املناهج الدراسية وجداول املحارضات.

 ومراقبة سري العملية التعليمية يف كل الفصول.

 واإلرشاف األكاديمي.

 وحتليل تنائج االمتحان.

 وكشف الدرجات الفصلية والسنوية. 

 والبيانات املتعلقة باملدرسني واملدرسات من ترمجة حياهتم، ومؤهالهتم العلمية، 

وجتارهبم العملية، وأنشطتهم العلمية واالجتامعية.
وأما القسم الثاين فيشتمل عىل:

 وصف املواد الدراسية.

 وتنظيم أوقات املحارضات وحتديد املوضوعات لكل مادة من املواد الدراسية.
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 واإلعالنات التي تتعلق بالواجبات املطلوبة وأوقات تسليمها.

 ونصوص املقررات من مجيع املواد الدراسية.

 والتدريبات.

 والواجبات املنزلية.

 وتقسيم الطالب إىل جمموعات.

 واحلوار والنقاش. 

اخلالصة 
وبعد العرض الرسيع وصلنا إىل هناية املطاف، فنقول: إن العامل اليوم قد تغري تغرًيا 
ي اإلنسان، والبعيد صار قريًبا وما حدث  واضًحا، فصار العامل صغرًيا كأنه وضع يف كفَّ
يف مشارق األرض نستطيع أن نشاهده يف مغارهبا يف الوقت نفسه، وكذلك العكس، 
كل  متناول  يف  اليوم  صار  املايض  الزمن  يف  مستحياًل  كان  وما  سهاًل  صار  والصعب 
إنسان من دون صعوبة. وكل هذا نتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي يف مجيع نواحي 
احلياة اإلنسانية، وال يستطيع أي: إنسان أن يعيش بعيًدا من هذه الظاهرة املدهشة وهذا 

التقدم اهلائل.
ينبغي  اجلامعات  يف  أم  املعاهد،  يف  سواء  ودارسيها  العربية  اللغة  مدريس  فإن   
التقدم  هلذا  يستجيبوا  أن  بد  ال  بل  الظاهرة،  هذه  أمام  األيدي  مكتويف  يقفوا  أال 
العلمي والتكنولوجي، وأن خيوضوا جمال املعلومات االتصالية والتكنولوجية، وأن 
يستفيدوا من الشبكات العاملية يف العملية التعليمية للغة العربية وتطويرها بالتعليم 
اإللكرتوين والتعليم عن بعد؛ لكي تكون اللغة يف متناول كل أفراد املجتمع بجميع 
مستوياهتم بغض النظر عن الفروق يف األعامر واألعامل واألماكن واألوقات املناسبة 

هلم. 
سعى  قد  الدين  حسن  جامعة  اآلداب  بكلية  العريب  األدب  قسم  فإن  ولذلك 
االتصالية  املعلومات  جمال  يف  وبخاصة  التكنولوجي،  التقدم  هذا  من  االستفادة  إىل 
اإلمكانيات  رغم  وتعلمها  العربية  اللغة  تعليم  أساليب  تطوير  يف  والتكنولوجية 
استخدام  إىل  وصل  حتى  اجلامعة  تعدها  التي  احلديثة  التعليمية  والوسائل  املحدودة 

طريقتي التعليم اإللكرتوين والتعليم عن بعد للغة العربية.
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مقدمة 
برامج  نوعني:  إىل  عام  بشكل  هبا  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  تعليم  برامج  تنقسم 
الصفات  متعدد  فيها مجهور  ينخرط  التى  العامة  الربامج  للحياة، وهي  العربية  لتعليم 
ال هيدف من تعلمه العربية سوى االتصال بالعربية يف مواقف احلياة املختلفة. والنوع 
الثانى برامج لتعليم العربية ألغراض خاصة، وهي الربامج النوعية التى ينخرط فيها 
الربامج األخرية، فمنها  أنواع هذه  مجهور ذو طبيعة خاصة وحاجات حمددة. وتتعدد 
والعربية   ،)AOP( وظيفية  ألغراض  والعربية   ،)AAP( أكاديمية  ألغراض  العربية 
الرغم  وعىل  وغريها.   )AEP( الرتبية  لرجال  العربية  ومنها   ،)ABP( األعامل  لرجال 
من تعدد هذه األنواع، إال أهنا تقع مجيعها حتت مظلة واحدة هي تعلم العربية ألغراض 

خاصة. 
صعيد  فعىل  احلياة،  نشاطات  كل  اجتاحت  رسيعة  تطورات  احلايل  عرصنا  شهد 
فبظهور  نظريات،  قبلها من  ما  اجتّثت  لغوية حديثة  نظريات  اللغوي ظهرت  النشاط 
اللغوي  السلوك  بتفسري  تنادي  كانت  التي  السلوكية  النظرية  انزوت  تشومسكي  آراء 
اعتامًدا عىل العوامل اخلارجية التي تؤثر يف هذا السلوك، وحّلت مكاهنا نظرية الرتكيز 

عىل الدارس وحاجاته وأغراضه من تعلم اللغة.

د.تولوس مصطفى
 جامعة سونان كاليجاغا اإلسالمية احلكومية يوغياكارتا إندونيسيا
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هذا التحول قاد بدوره إىل املطالبة بتدريس اللغات ألغراض خاصة تتامشى وأغراض 
الدارس وحاجاته. وال شك أن اللغات األوربية، وبصفة خاصة اللغة اإلنجليزية قد 
أسهمت بشكل كبري يف تطوير هذا املجال. فقد اندفع الغربيون إىل وضع مناهج وأسس 
ونظريات حتكم تعليم لغاهتم. وَأْوَلْوا عناية خاصة للناطقني بلغات أخرى؛ مما قاد إىل 
اإلنجليزية  وصارت  وتعلمها،  األجنبية  اللغات  تعليم  حتكم  جديدة  نظريات  ظهور 
رب،  مثااًل حيتذى به يف هذا امليدان. وقد سارت العربية يف بداية مشوارها عىل هذا الدَّ
واستطاعت أن تضع، أو تتبنى مناهج تتناسب واخلصائص التي تتميز هبا. لكن املؤسف 
أن علامء العربية مل يتمكنوا من مواكبة اخلَُطى الرسيعة يف جمال تعليم اللغات للناطقني 
بغريها؛ إذ انتهى هبم املطاف عند اللغة العامة)1(، ومل يستفيدوا من التجارب الثَّرة التي 
الكريم،  القرآن  حتفيظ  يف  اإلسالمية  الدعوة  فجر  منذ  اإلسالمي  الدين  علامء  خلفها 

ورشح األحاديث النبوية، وإيصال املفاهيم الفقهية.
إذا كان ذلك هو حال العربية، فإن اإلنجليزية - كام سبق القول - قد توسعت يف 
هذا املجال، وأخرجت مقررات جديدة تلبي أغراض الدارس وحاجاته. وهذا بطبيعة 
احلال قاد إىل حتديد املستوى اللغوي الذي ُكتب به مادة املقرر الدرايس؛ أي: حدوث 

تطابق بني الشكل اللغوي واملضمون بناء عىل غرض الدارس من تعّلم اللغة.
متعلميها.  أغراض  يلبِّي  مقرًرا  يتطلب  اليوم  العربية  اللغة  وضع  أن  شك  وال 
فالدبلومايس يبحث عن العربية ألغراض سياسية، ورجُل اإلعالم يبحث عن العربية 

ألغراض إعالمية وهكذا.   
يمثل تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة حركة حديثة إىل حد ما يف ميدان تعليم 
منهج  بناء  أو  برنامج،  بإعداد  تتميز  التي  احلركة  تلك  بغريها.  للناطقني  العربية  اللغة 
العربية جلمهور خاص، ذي مواصفات معينة له حاجات لغوية حمددة تفرض  لتعليم 
نفسها عند إعداد الربنامج، أو املنهج. وتلزم املسئولني باتباع منهجية علمية خاصة عند 
إعداد الربنامج، معتمدة عىل التقدير الدقيق حلاجات الدارسني، وليس عىل تفضيالت 

خاصة للمعلم، أو توجهات عليا. 
وتنوع اجلمهور سواء من حيث الدراسة األكاديمية، أو من حيث املهنة احلالية، أو 
التنوع يسفر عن  السلم اإلداري، كل هذا  الوظيفي، أو من حيث  املستقبل  من حيث 

تنوع احلاجات، ومن ثم يستلزم تنوع الربامج. 
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ولقـد كـانت املـشكلة قـائمة فـي برامـج تعليم للحياة، إذ كانت تضم دارسني 
مـن جـهات شتى متنـوعي االهتـاممات والوظائف والقدرات. وكان األمر يقترص 
لالتصال  الالزمة  واملهارات  العامة  اللغوية  باملـعلومات  اجلميع  تزويـد  علـى 
ما  إال  معني،  ختصيص  جمال  عىل  الرتكيز  دون  احلياة  مواقف  خمتلف  فـي  بالعـربية 
كـان يف بـرامج الثقـافة العـربية اإلسالمية للدعاة، )وهو شكل من أشكال العربية 
التخصصية  العلمية  باملادة  تتـرك مسئولية االتـصال  بعـد ذلك  ألغـراض خاصة(. 
املـتاحة هلم. وكان لنا يف ذلك  ملـبـادرات األفـراد واجـتهاداهتم والـوسائل املعـينة 
العـذر، حـيث مل تـكن هـناك بـرامج معـدة، وال كتب للعربية اخلاصة متوافرة، وال 
معـلم مـؤهل، وال بحـث علـمي أجـري ليـقطع لـنا بـرأي فـي حاجات الـدارسني 
الـخاصة.. وال غيـر ذلك مـن أسـاسيات إعـداد بـرامج تعـليم العـربية ألغراض 

خاصة. 
أما اآلن فقد اختلف املوقف كثرًيا، إذ طرأت متغريات عاملية وعربية لفتت األنظار 
العربية ألغراض خاصة نعرض أمهها  برامج تعليم  وحولت اجلهود إىل حد ما، نحو 

فيام ييل: 
1- اتساع االهتامم بتعلم العربية وتعليمها بشكل عام، وبخاصة بعد انتهاء احلرب 
 Glenn البادرة بني أمريكا وروسيا. ويف حوار مفصل شيق أجري مع جلني نوردن
األمريكي،  الدفاع  وزير  مساعد  بمكتب  املخابرات  قسم  رئيس  مساعد   Nordin

أجاب عن أسئلة كثرية حول سياسة البنتاجون بعد انتهاء احلرب الباردة واستعداًدا 
للقرن الواحد العرشين نحو تعلم وتعليم اللغات األجنبية. سئل نوردن عدة أسئلة 

من أمهها: 
- How has the end of the Cold war affected Pentagon foreign 

language needs ? 

- As intervention and peacemaking duties increase, what are the most 
indemand language now ? 

- What skill levels are required for these languages ? 

- How is the Department of Defence meeting these needs ? And what 
are the challenges ? 
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- Can the academic world supply sufficient numbers of foreign 
language speakers ? 

- What long-term steps has the Department of Defense taken to meet 
its needs ? 

وليـس هـذا مـجال الـحديث التـفصييل عـام دار فـي هـذا الـحوار مـن إجابات 
 NFLC بمجلة  منشور  فاحلوار  لذلك،  املجال  يتسع  ال  كام  الـسابقة،  األسئـلة  عن 

 .Policy Issues

كام أنه متاح عىل اإلنرتنت يف املوقع: 
 www.nflc.org/publications/policyissues.asp

اجلمهور  ونوع  اخلريطة،  هذه  يف  العربية  اللغة  موقع  هو  هنا  هيمنا  الذي  ولكن 
املستهدف تعليمه هذه اللغة. أجــاب نوردين عن السؤال حول أكثر اللغات األجنبية 
التي حيتاج البنتاجون تعليمها اآلن، حمدًدا اللغات اآلتية: الروسية، تليها مبارشة اللغة 
العربية، فالصينية، فالكوريـــــــة، فالفارسية، فالصومالية..، ثم األلبانية، فالرصبية 

/ السلوفاكية، فاألردية، فاهلندية.. وغريها من لغات غرب ورشق إفريقيا. 
الرسيع  االنتشار  فهو قوات  اللغات،  لتعلم هذه  أكثر اجلمهور حاجة  أما عن   -1
وحفظ السالم، وهذا بالطبع مجهور خاص، له حاجات خاصة تضع برامج تعليمه هذه 

اللغات حتت نوع تعليم اللغات ألغراض خاصة، ومنها العربية كام سبق القول. 
ا، وحتول حركة العاملة الوافدة من الدول  2- تزايد االهتامم باملنطقة العربية اقتصاديًّ
الوافدين عىل قطاعات عمل خاصة مثل رشكات  األوربية إىل منطقة اخلليج، وتوزع 
السيارات، وقطاع األعامل، والصحة، ووسائل االتصال، أدى ذلك  البرتول، وقطاع 
هذه  بعض  يف  الوافدون  وطالب  القطاعات،  هذه  يف  العربية  لتعلم  احلاجة  انتشار  إىل 
املجاالت بربامج خاصة تتعدى حدود العربية للحياة ألغراض خاصة. ويف مقابلة مع 
بكلية  التعليمي  )املستشفى  العني  بمدينة  توام  عدد من األطباء األجانب يف مستشفى 
لربامج  حاجتهم  وعدم  الربامج  هلذه  حاجتهم  عن  عربوا  اإلمارات(  جامعة  الطب 

العربية للحياة، حيث تعلموا الكثري منها خالل وجودهم يف دول عربية أخرى. 
تيار  أمام  الفرد  حق  وحفظ  التعلم  قضية  إىل  التعليم  قضية  من  االهتامم  حتول   -3
اجلامعة. والتقدير لإلنسان كإنسان، له حقوق ينبغي تلبيتها وعدم جتاهلها. ومن هذه 
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وواجب  واحتياجاته،  مطالبه  حيدد  أن  يف  وحقه  يشاء،  ما  يتعلم  أن  يف  حقه  احلقوق 
الرتبويني واملسئولني يف االستجابة هلا. صار املتعلم إذن هو حمور االهتامم ومركز التوجه 
Learner-centered orientation، ومن مظاهر هذا االهتامم تلبية حاجاته. ومن هنا 

بل  أنه سوق واحدة جلمهور واحد.  العربية ال عىل  اللغة  لتعليم  النظر  التفكري يف  بدأ 
هو عدة أسواق لعدة أنواع من اجلمهور. وانرصف االهتامم اآلن، أو كاد، نحو إعداد 
برامج وتأليف كتب لتعليم اللغة العربية جلامهري خمتلفة، تعليم ألبناء اجلاليات العربية 
اإلسالمية، وتعليم العربية للدبلوماسيني، وتعليم العربية لألطباء.. إلخ. وسريد عرض 
ألنواع بعض الربامج الشائعة يف جمال تعليم العربية ألغراض خاصة يف قسم تاٍل، إن 

شاء اهلل. 
والدارسني  العربية،  للجامعات  بالعربية  الناطقني  غري  من  الوافدين  شعور   -4
يف  ليسوا  بإهنم  األجنبية،  باجلامعات  الدينية  والدراسات  الرشقية،  اللغات  أقسام  يف 
حاجة لتعلم العربية للحياة، قدر حاجتهم لتعلم العربية ألغراض الدراسة األكاديمية 

التخصصية. 
5- بروز اجتاهات جديدة يف الدراسات اللغوية كأثر من آثار تلبية احلاجات اخلاصة 
 discourse analysis لتعلم اللغة. ولقد كثرت الكتابات اآلن حول حتليل اخلطاب
والسياسية،  واالقتصادية،  واألدبية،  العلمية  الكتابات  بعض  يف  اللغة  وخصائص 
واإلسالمية.. إلخ، وحتول االهتامم إىل حد ما، من احلديث عن اخلصائص العامة للغة 

العربية إىل املالمح املميزة للكتابة يف جماالت خاصة. )رشدى طعيمة(

تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة يف إندونيسيا
إىل  األطفال  روضات  يف  الطفولة  مرحلة  من  بإندونيسيا  العربية  اللغة  تعليم  بدأ 
أو  التعليمية اإلسالمية سواء كانت حكومية  مرحلة اجلامعة، وبخاصة يف املؤسسات 

أهلية.
اللغة  تعليم  أما  دينية  ألغراض  العربية  اللغة  تدرس  اجلامعة  قبل  ما  مراحل  وىف 
العربية باجلامعات فتنقسم إىل قسمني باعتباره هدًفا وباعتباره وسيلة. فاألول هو تعليم 
اللغة العربية الذي هيدف إىل تأهيل اخلرباء واملحرتفني يف اللغة العربية وآداهبا. وينقسم 
هذا التعليم إىل نوعني، أوهلام: تعليم اللغة العربية يف أقسام تأهيل معلمي اللغة العربية 
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التابعة لكليات الرتبية، ويبلغ عدد هذه األقسام 38 قساًم. وثانيهام: تعليم اللغة العربية 
يف أقسام اللغة العربية وآدهبا التابعة لكليات اآلداب، ويبلغ عدد هذه األقسام 16 قساًم. 
وهذه األقسام وتلك منترشة يف املعاهد العالية واجلامعات اإلسالمية احلكومية التابعة 
لوزارة الشئون الدينية واجلامعات العامة احلكومية التابعة لوزارة الرتبية القومية. هذا 
إىل جانب أقسام اللغة العربية وأقسام تأهيل معلميها يف اجلامعات األهلية التي مل حيصل 

الباحث بعد عىل معلومات حوهلا. 
والثاين: هو تعليم اللغة العربية يف أقسام أخرى –غري اللغة العربية- بحيث هيدف 
أو مهنتهم.  إىل تزويد طلبتها بكفاءة لغوية عربية معينة، أو حمدودة لدعم ختصصهم، 
ويوجد هذا النوع من تعليم اللغة العربية يف األقسام التابعة لكليات العلوم اإلسالمية 
)أصول الدين، الرشيعة، الرتبية، الدعوة، الثقافة(، وكلية اللغات واآلداب )قسم اللغة 
العلوم االجتامعية  اإلندونيسية(، وكلية االقتصاد )قسم االقتصاد اإلسالمي(، وكلية 
والساسية )قسم دراسات الرشق األوسط(، وكليات علوم الصحة )الطب والتمريض 

والقبالة(، وغريها.
اللغة  تعليم  وجتديد  تطوير  يف  ومكثفة  جادة  حماوالت  هناك  أن  بالذكر  وجدير 
هذه  يف  إندونيسيا  يف  اجلامعات  من  عدد  هبا  يقوم  وإدارة،  وطريقة  منهجا  العربية، 

السنوات األخرية )أمحد فؤاد()1(
وبجانب ذلك هناك تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة. 

 David كارتر  ديفيد  حددها  كام  خاصة  ألغراض  العربية  اللغة  تعليم  ومفهوم 
Carter 1983 م ثالثة أنواع للغة اخلاصة، وهي)2(

ولغة  واملطاعم،  املقاهي  يف  النوادل  لغة  مثل:  حمددة؛  مهنة  أو  حرفة،  لغة    - 1
سائقي سيارات األجرة. وهذا النوع من اللغة يتصف باملحدودية؛ أي: ال خيرج عن 
بيئة  خارج  بفعالية  التواصل  من  صاحَبه  ُن  ُيَمكِّ ال  اللغة  هبذه  واإلملام  العمل،  إطار 

العمل.

1- أمحد فؤاد أفندي . منهاج تعليم اللغة العربية عىل املستوى اجلامعي خارج الوطن العربى يف ضوء 
متطلبات العوملة. بحث غري منشور

Gatehouse, op. cit., p. 3 -2. يف اللغة العربية ألغراض خاصة اجتاهات جديدة وحتديات, الدكتور 
حمجوب التنقاري
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اللغة ألغراض أكاديمية، واللغة ألغراض مهنية، تسعى األوىل ملساعدة    - 2
الدارس ليتفوق أكاديميًّا يف جمال ختصصه؛ إذ متّده بام حيتاج إليه من أدوات لغوية. 
مهنة  ميدان عمله؛ ألن كل  الدارس يف  تشبع حاجات  فهي  مهنية  أما ألغراض 
دمج  ولعل  العامة،  اللغة  عن  فضاًل  بلغتها،  كاماًل  وإملاًما  خاصة،  قدرًة  تتطلب 
ه إىل صعوبة الفصل بينهام؛ ألن الشخص  األكاديمية واملهنية يف درجة واحدة مردُّ
مَحَل  الذي  هو  نفسه  السبب  وهذا  واحد،  آن  يف  والعمل  الدراسة  بني  جيمع  قد 
أكاديمي،  فرعني  إىل  اخلاصة  اللغة  تقسيم  إىل   ELT عن  شجرته  يف  هيتشنسون 

ومهني)1(.
 Kristen لغة مرتبطة بموضوعات حمددة. وهذا النوع الثالث كام ذكر كريستان   -3

ينبغي أال يعّد نوًعا ثالًثا، ألنه ذو صلة بالنوع الثاين.
والذى يعنى الكاتب به يف هذا املجال هو تعليم اللغة العربية ألغراض مهنية؛ ألن 
تعليم  عن  بحًثا  هناك  أن  كام  أكاديمية،  ألغراض  العربية  اللغة  تعليم  عن  بحًثا  هناك 

اللغة العربية ألغراض دينية يف املعاهد واملدارس واجلامعات اإلسالمية.
ومل يكن تعليم اللغة العربية ألغراض مهنية بإندونيسيا موضع اهتامم اإلندونسيني 

رغم أن هناك فرص عمل كبرية حتتاج إىل اللغة العربية. 
فيام يىل بعض برامج تعليم اللغة العربية ألغراض مهنية بإندونيسيا: 

1- تعليم اللغة العربية يف رشكة الطريان الوطنية
2- تعليم اللغة العربية يف املجال اإلعالمي

3- تعليم اللغة العربية للعامل
4- تعليم اللغة العربية يف رشكة الطريان الوطنية)2(

املنهج واهلدف:
األزهر  بجامعة  اإلندونيسية  الوطنية  الطريان  رشكة  يف  العربية  اللغة  تعليم  أنشئ 

وحتديات,  جديدة  اجتاهات  خاصة  ألغراض  العربية  اللغة  فيى   .Hutchinson, op.cit., p.17  -1
الدكتور حمجوب التنقاري

2- الوثائق من جامعة األزهر إندونيسيا
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ا لتعليم  اإلندونيسية بعد أن طلبت الرشكة أن تفتح اجلامعة بني مرصاعيها قساًم خاصًّ
الطائرة  طاقم  ألفراد  العربية  اللغة  لتعليم  قسم  وهو  خاصة،  ألغراض  العربية  اللغة 

اإلندونيسية املتجهة من إندونيسيا إىل اململكة العربية السعودية.
وانطلق الربنامج باعتبار أن الرشكة أصبحت داخلة يف شبكة الطريان الدولية، فال 
بد يف كل رحالهتا التعامل مع الركاب باللغة العربية. ويسمى الربنامج بالدورة العربية 

ألفراد طاقم الطائرة.
الركاب  التعامل مع  القادر عىل  الطائرة  إعداد طاقم  الدورة هو  واهلدف من هذه 
عن  بمعلومات  فيها  املشرتكني  تزّود  الدورة  أن  كام  وظيفتهم  أداء  يف  العربية  باللغة 
العرب  الركاب  ثقافة  تتناسب مع  العربية حتى يستطيعوا أن يقدموا خدمات  الثقافة 

وتقاليدهم.

مواد الدورة:
1- امتحان حتديد املستوى للكفاءات اللغوية األساسية.

2- التعرف عىل احلروف العربية وطريقة نطقها.
ثقافة  مع  يتناسب  بام  وفهمها  العربية  باللغة  والكالم  االستامع  عىل  التدريب   -3

املجتمع العريب.
4- التدريب عىل القراءة العربية.

5- التمكن من التلفظ بنصوص اإلعالنات أثناء حتليق الطائرة.
6- تدريبات احلوار مع ناطق اللغة العربية.

7- االختبار النهائي.

طريقة التدريب:
1- االستامع إلظهار األصوات العربية الصحيحة.

اإلعالنات  لنصوص  الصحيحة  القراءة  عىل  للتدريب  واحلفظ  الرتديد   -2
وحفظها.

املؤدبة  اجلسد  لغة  مراعاة  الصحيحة مع  بالطريقة  التحدث  كيفية  التمثيل عن   -3
واملطابقة مع الثقافة العربية واإلندونيسية
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الكتب املقررة:
1- نصوص اإلعالنات املقررة من قبل اخلطوط اجلوية.

2- الكتاب املقرر من قبل جامعة األزهر إندونيسيا

خلفية املتدربني وتقدمهم اللغوي بعد الدورة:
 مستوى معظم املتدربني اللغوي ضعيف يف أول الدورة إال أنه بعد مرور شهر من 

الدورة أصبح هناك تقدم ملحوظ وبخاصة يف قراءة النصوص اإلعالنية.
 

2- تعليم اللغة العربية يف املجال اإلعالمي)1(
اللغة  تعليم  برامج  لفتح  إندونيسيا  يف  اجلامعات  لبعض  مرشوعات  هناك 
العربية يف املجال اإلعالمي إال جامعة الرانريي هي الرائدة يف هذا املجال حيث 
هي  كام  اإلعالم  لغة  هى  العربية  اللغة  تعليم  قسم  يف  الدراسية  املواد  إحدى  إن 

مقررة كالتايل:

املناهج الدراسية املنفصلة
املادة : لغة اإلعالم )فبأ 6809(

الساعة املعتمدة:  2
القسط: السادس

املعلم: قيص عيل املاجستري
وسائل  يف  املستخدمة  العربية  اللغة  فهم  عىل  قادرين  الطالب  ليكون  اهلدف: 
املعلومة  تقنية  يف  واألجهزة  والتلفاز،  واإلذاعة،  )الصحافة،  والصحافة  اإلعالم 

املعارصة( 
     

1- الوثائق من جامعة الرانريى االسالمية احلكومية  
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التقييم املراجع الوسائل 
التعليمية

إسرتاجتية 
التعليم اهلدف  املوضوع  اللقاء 

املناقشة  كتاب مقرر 
لغة اإلعالم

السبورة
القلم

الكتب املقررة
املعاجم

أن يعرف 
الطالب ما 
يدرسونه 

من أمهية لغة 
اإلعالم

املقدمة 1

املناقشة 
وتوظيف 
الواجبات 

كتب مقرر 
لغة اإلعالم 

والشبكة 
اإللكرتونية 
املتعلقة باملادة

السبورة
القلم

الكتب املقررة
املعاجم

الكومبيوتر 
املحمول

طريقة التعلم 
التعاوين

أن يذكر 
الطالب تعريف 

لغة اإلعالم 
ومستوياهتا

مفهوم لغة 
اإلعالم 2

املناقشة 
وتوظيف 
الواجبات 

كتب مقرر 
لغة اإلعالم 

والشبكة 
اإللكرتونية 
املتعلقة باملادة

السبورة
القلم

الكتب املقررة
املعاجم

احلاسوب

طريقة التعلم 
التعاوين
الطريقة 
اإللقائية

أن يذكر الطالب 
أنواع لغة 

اإلعالم وأمهيتها

أنواع لغة 
اإلعالم 3

املناقشة 

كتب مقرر 
لغة اإلعالم 

والشبكة 
اإللكرتونية 
املتعلقة باملادة

السبورة
القلم

الكتب املقررة
املعاجم

الكومبيوتر 
املحمول

طريقة التعلم 
التعاوين

طريقة التعلم 
العميل

أن يفهم الطالب 
املصطلحات 

السياسية

معّمر 
قذايف 4

املناقشة 

كتب مقرر 
لغة اإلعالم، 

استخدام 
احلاسوب 

واإلنرتنت، 
مقدمة يف تقنية 

املعلومات، 
والشبكة 

اإللكرتونية 
املتعلقة باملادة

السبورة
القلم

الكتب املقررة
املعاجم

الكومبيوبر 
املحمول

اجلهاز فوق 
الرأس

طريقة التعلم 
التعاوين

طريقة التعلم 
العميل

أن يذكر الطالب 
املصطلحات 

العربية املتعلقة 
باحلاسوب

احلاسوب 5
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التقييم املراجع الوسائل 
التعليمية

إسرتاجتية 
التعليم اهلدف  املوضوع  اللقاء 

املناقشة 

كتب مقرر 
لغة اإلعالم، 

استخدام 
احلاسوب 

واإلنرتنت، 
مقدمة يف تقنية 

املعلومات، 
والشبكة 

اإللكرتونية 
املتعلقة باملادة

السبورة
القلم

الكتب املقررة
املعاجم

الكومبيوتر 
املحمول

اجلهاز فوق 
الرأس

طريقة التعلم 
التعاوين

طريقة التعلم 
العميل

أن يذكر الطالب 
املصطلحات 

العربية املتعلقة 
باإلنرتنت

االنرتنت 6

املناقشة 
وتوظيف 

الواجبات، 
إنشاء 

املجموعة 
أو اجلروب 
يف حساب 

الفيس 
بوك، 

والواتس 
آب. 

كتب مقرر 
لغة اإلعالم، 

استخدام 
احلاسوب 

واإلنرتنت، 
مقدمة يف تقنية 

املعلومات، 
والشبكة 

اإللكرتونية 
املتعلقة باملادة

السبورة
القلم

الكتب املقررة
املعاجم

الكومبيوتر 
املحمول

اجلهاز فوق 
الرأس

اجلوال أو 
املحمول 

الذكي

طريقة التعلم 
التعاوين

طريقة التعلم 
العميل

أن يتعّرف 
الطالب 

املصطلحات 
العربية 

املتعلقة بالربيد 
اإللكرتوين، 
واالتصال 
اجلامعي 
املعارص: 

الفيس بوك، 
الواتس آب، 

ببم، السكايب، 
التويتري.

الربيد 
اإللكرتونيك 7

إمتحان 
حتريري

ملعرفة مدى 
اكتساب 

الطالب ما 
تعلمونه من 

املوضوع السابق

امتحان 
نصف 
الفصل

8
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التقييم املراجع الوسائل 
التعليمية

إسرتاجتية 
التعليم اهلدف  املوضوع  اللقاء 

املناقشة  اإلنرتنت

شاشة
القلم

الكتب املقررة
املعاجم

الكومبيوتر 
املحمول

اجلهاز فوق 
الرأس

طريقة التعلم 
التعاوين

أن يكتسب 
الطالب 

املصطلحات 
اجلديدة املتعلقة 

بالتمثيل

مشاهدة 
األخبار  9

املناقشة 
وتوظيف 
الواجبات 

كتب مقرر 
لغة اإلعالم، 

واملجلة، 
والشبكة 

اإللكرتونية 
املتعلقة باملادة

السبورة
القلم

الكتب املقررة
املعاجم

طريقة التعلم 
التعاوين

طريقة التعلم 
العميل

أن يقدر 
الطالب عىل 

فهم النصوص 
املتعلقة بالرياضة

الرياضة 10

املناقشة 
وتوظيف 
الواجبات 

كتب مقرر 
لغة اإلعالم، 

واملجلة، 
والشبكة 

اإللكرتونية 
املتعلقة باملادة

السبورة
القلم

الكتب املقررة
املعاجم

طريقة التعلم 
التعاوين

طريقة التعلم 
العميل

أن يذكر الطالب 
املصطلحات 

العربية املتعلقة 
بالصحة

أرسيات 
)1( 11

املناقشة 
وتوظيف 
الواجبات 

كتب مقرر 
لغة اإلعالم، 

واملجلة، 
والشبكة 

اإللكرتونية 
املتعلقة باملادة

السبورة
القلم

الكتب املقررة
املعاجم

طريقة التعلم 
التعاوين

طريقة التعلم 
العميل

أن يذكر الطالب 
املصطلحات 

العربية املتعلقة 
باجلامل

أرسيات 
)2( 12



-229-

التقييم املراجع الوسائل 
التعليمية

إسرتاجتية 
التعليم اهلدف  املوضوع  اللقاء 

املناقشة  اإلنرتنت

شاشة
القلم

الكتب املقررة
املعاجم

الكومبيوتر 
املحمول

اجلهاز فوق 
الرأس

أسطواين

طريقة التعلم 
التعاوين

أن يكتسب 
الطالب الثقافة 

العربية

مشاهدة 
األفالم 13

املناقشة 

كتب مقرر 
لغة اإلعالم، 

واملجّلة 
العربية، 
والشبكة 

اإللكرتونية 
املتعلقة باملادة

السبورة
القلم

الكتب املقررة
املعاجم

الكومبيوتر 
املحمول

طريقة التعلم 
التعاوين

طريقة التعلم 
العميل

أن يفهم الطالب 
املصطلحات 

السياسية

الثورة من 
مظاهرات 14

املناقشة 

كتب مقرر 
لغة اإلعالم، 

واملجّلة 
العربية، 
والشبكة 

اإللكرتونية 
املتعلقة باملادة

السبورة
القلم

الكتب املقررة
املعاجم

الكومبيوتر 
املحمول

طريقة التعلم 
التعاوين

طريقة التعلم 
العميل

أن يفهم الطالب 
املصطلحات 

السياسية
االنتخابات 15

امتحان 
حتريري

ملعرفة مدى 
اكتساب 

الطالب عام 
تعلمونه من 

املوضوع السابق

االمتحان 
النهائي 16
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 دار السالم 20 فرباير 2013م
املعلم،

قيص عىل املاجستري
رقم القيد: 

3- تعليم اللغة العربية للعامل
أن هذه  العربية يف جماالت خمتلفة إال  بالدول  للعمل  الفرص لإلندونيسيني  تتزايد 
الفرص ال يتبعها اإلعداد اجليد واملتكامل ملن يريد أن يعمل يف تلك الدول، وبخاصة يف 
اللغة العربية؛ األمر الذى يؤدي إىل كثري من اخللل وسوء التفاهم بني العامل وأصحاب 

العمل، بل يؤدي إىل األعامل اإلجرامية من اجلانبني.
هناك حماوالت من أجل التغلب واملعاجلة هلذه املشكلة من اجلهات املختلفة:

1- من رشكات االستخدام إال أن اجلهود يف هذه الرشكات ما زالت حمدودة تكاد 
أن تكون شكلية.

احلكومية  ماالنج  ومنها جامعة  العربية  اللغة  بتعليم  التى هتتم  املؤسسات  من   -2
حيث تدرس يف قسم اللغة العربية املواد اللغوية اخلاصة ألغراض العمل مثل:

أ- العربية للحج
ب- العربية للعمل 1)للخادمات والسواق( 

ج- العربية للعمل 2 )جمال الصحة والفنادق(
د- العربية للسياحة)1(

احلكومة  يف  واهلجرة  العاملة  القوى  وزارة  اعتمدت  لقد  احلكومة:  من   -3
اإلندونيسية عىل مرشوع القرار الذى ينظم سري املؤسسات التى تعمل يف تعليم اللغة 
العربية للخادمات ومرتبات البيت من حيث املواد واملعايري والتقويم ويعد احتاد مدرسى 
اللغة العربية نفسه ليكون هيئة رقابية لتلك املؤسسات باالعتامد من قبل الوزارة؛ كجهة 

رشاكة مع الوزارة يف تنفيذ القرار.
ألن  مفتوًحا؛  زال  ما  إندونيسيا  يف  املهنية  لألغراض  العربية  اللغة  تعليم  وجمال 

1- الوثائق من جامعة ماالنج احلكومية
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والرتمجة  الدبلوماسية  املجاالت  مثل  العربية  اللغة  إىل  حتتاج  كثرية  عمل  فرص  هناك 
والسياحة، وغري ذلك.

استخدام اللغة العربية يف املجال اإلعالمي 
منها  املقروءة  العربية  اللغة  تستخدم  التى  اإلعالمية  الوسائل  إىل  إندونيسيا  تفتقر 

واملسموعة، وال سيام املرئية حتى الوسائل اإلعالمية ذات الصبغة الدينية والتعليمية.
سونان  جامعة  مثل:  العربية؛  باللغة  جملة  يصدر  أن  اجلامعات  بعض  حاول  لقد 
اإلسالمية  اهلل  هداية  رشيف  وجامعة  يوغياكرتا،  احلكومية  اإلسالمية  كاليجاغا 
احلكومية جاكرتا، وجامعة ماالنج احلكومية إال أن كل حماولة منها تتبعها فشل حيث 

إن املجالت التى صدرت من تلك اجلامعات ال تستمر إال شهوًرا قليلة، ثم تتوقف.
األستاذ أمحد فؤاد أفندي ومسرية كفاحية يف خدمة النرش بالعربية ومن أجلها

العربية شغاف  الكتابة، متلكت  بالقراءة وإتقان  الشغف  شخصية جادة، جتمع بني 
بكلية  املحارض  فؤاد  األستاذ  إنه  خدمتها؛  يف  إحصاؤه  يصعب  نشاًطا  فأورثتها  قلبها، 
اآلداب جامعة ماالنغ احلكومية – قسم تربية اللغة العربية. منذ أوائل عهده بالتدريس 
النبذة  تعداده. ويف هذه  وتتكاثر بشكل يصعب  تتواىل  فؤاد  األستاذ  وأنشطة  اجلامعي 

القصرية نحاول ذكر طرف من هذه األنشطة:
1- املبادرة بإصدار جملة حائط بعنوان »هنضة الفتية«.

2- إصدار جملة »الوحدة« باللغة العربية
3- إصدار جملة »الندوة« باللغة العربية

4- إصدار جملة »اللسان« بالعربية
5- إصدار جملة »النادي« بالعربية

6- املبادرة واإلسهام يف إصدار دورية  »احلضارة « املهتمة بدراسات العربية
7- إنشاء دار نرش  »املشكاة « لطباعة الكتب واملنشورات العربية، والتي استطاعت، 

حتى اآلن، إصدار العديد من الكتب بالعربية وعنها. ومن أمثلتها:
1- نحو العربية: العبارة واجلملة من تأليف إمام أرساري

2- الدعاء ليس متيمة والصالة ليست طقًسا من تأليف أ. فؤاد
3- منهجية تدريس العربية من تأليف أ. فؤاد
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4- العربية من أجل فهم القرآن، من تأليف فريق من الباحثني بجامعة ماالنغ
5- الظاهرة اللغوية العملية يف القرآن الكريم من تأليف حممد عينني

6- إسرتاتيجية تعلم اللغة: النظرية والتطبيق من تأليف إمام أرساري
ا عىل القرآن؟ من تأليف أ. فؤاد 7- هل تعرفنا حقًّ

نبذة عن تعليم العربية يف حمطة التلفزيون القومية TVRI بإندونيسيا والعوائق 
التي تعرتض طريقه

ورغم أن إندونيسيا تفتقر إىل الوسائل اإلعالمية التى تستخدم اللغة العربية املقروءة 
منها واملسموعة وال سيام املرئية حتى الوسائل اإلعالمية ذات الصبغة الدينية والتعليمية 
إال أننا ال بد من ذكر املؤسسة اإلعالمية الوطنية الوحيدة التي هتتم باللغة العربية حيث 

إهنا هتيئ أحد براجمها لتعليم اللغة العرب
وفيام يىل بيانات عن تعليم اللغة العربية:

1- مسرية البث بني االستمرار والتوقف:
للتعاون بني وزارات ثالث هي وزارة  التعليمي يف عام 1990م كثمرة  البث  بدأ 
ووزارة  املحطة(  )مالكة  اإلعالم  ووزارة  للربنامج(  منتظم  )ممول غري  الدينية  الشئون 

الرتبية )معدة الربنامج(.
مع موجة اإلصالحات الديمقراطية عام 2000م، ُأعلن عن حل وزارة اإلعالم، 

ومن ثم توقف الربنامج.
يف عام 2012م استأنفت املحطة البث ملدة مخسة أشهر فقط، وتوقف بعدها لعدم 

توافر التمويل الكايف.
يف  وتوقف  التعليمي،  الربنامج  بث  املحطة  استأنفت  2014م  مارس  شهر  ويف 

أغسطس عام 2014م لنفس السبب: عدم توافر التمويل.

2- منهجية التعليم:
يتبع الربنامج منهًجا توليفيًّا بني عدة إسرتاتيجيات للتعلم كالتايل:

1- تقديم حوار وإتباعه برشح مفرداته وأساليبه.
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2- طرح أسئلة متعلقة باحلوار السابق الذكر عىل اجلمهور وتلقي إجاباهتا من خالل 
اهلاتف.

3- رشح القواعد اللغوية األساسية التي وردت يف احلوار.
4- طرح أسئلة متعلقة بالقواعد السابقة وتلقي إجابات اجلمهور عليها من خالل 

اهلاتف.

3- املادة املقدمة: 
اجلامعية  املرحلة  ومع  الثانوية  املدرسة  مستوى  مع  عموًما  املقدمة  املادة  تتناسب 

األوىل.

4- رد فعل اجلمهور:
رحب اجلمهور املحيل والدويل بالبث، رغم انقطاعاته، وزاد من رد الفعل اإلجيايب 

التفاعل املبارش عرب اهلاتف.

5- العوائق التي تقف أمام الربنامج:
تتلخص العوائق يف عائق رئيس هو التمويل، والذي ينبغي أن يكون من مسئولية 
وزارة الشئون الدينية. كيف ال؟ وهناك آالف من املعاهد الدينية واجلامعات اإلسالمية 

التي ترشف عليها الوزارة وحيتاج طالهبا ومدرسوها ملثل هذه الربامج.

جملة ألو إندونيسيا
إندونيسيا يف عام 1999م يف أكرب دولة  ألو  ىف أول جتربة من نوعها صدرت جملة 
إسالمية من حيث تعداد السكان لكن ال ينطقون لغة الضاد »لغة القران« كام ذكرت هبا 

مؤسستها ورئيسة حتريرها أ.د. نبيلة لوبيس.
وللمجلة رؤية: لتكون نافذة مفتوحة عىل مرصاعيها ما بني إندونيسيا والعرب 

وتعترب املجلة أوىل املجالت الصادرة بالكامل باللغة العربية والوحيدة يف مجهورية 
إندونيسيا، وبالتاىل تساعد عىل تعميم وتوطيد العالقات اإلندونيسية العربية من خالل 

اإلعالم اهلادف.
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واهلدف من إصدار املجلة:
1- سد حاجة طالب اللغة العربية، حيث إن يف إندونيسيا آالف مؤلفة من الطالب 
باملعاهد  القرآن  دارسى  وأيًضا  باجلامعات،  واإلسالم  العربية  اللغة  يدرسون  الذين 
التي تساعدهم  الوسائل  ما يكفي من  اإلندونيسية، وليس هلم  اإلسالمية واجلامعات 
عىل فهم اللغة العربية وثقافتها مثل املجالت املكتوبة باللغة العربية، وليس لدهيم إال 

الكتب الدراسية املقررة عليهم. 
2- مساعدة السائحني العرب عىل اجتياز حواجز اللغة يف بالد األرخبيل حيث إن 

هناك آالًفا من السائحني الوافدين إىل إندونيسيا من الرشق األوسط.
3- العمل عىل التعريف الشامل والدقيق بكل ما خيص إندونيسيا يف مجيع املجاالت؛ 
وأدب،  واستثامر،  وتعليم،  وجتارة،  وزراعة،  وصناعة،  وتقارير،  وثقافة،  سياحة،  من 
اإلندونييس  الصعيدين  عىل  وعاملية  حملية  وأخبار  وجمتمع،  دينية،  ومعلومات  ولغة، 
ودول الرشق األوسط؛ ألن اإلندونيسيني يعتزون ويقدرون العرب والرشق األوسط.
لقد مر 16 عاًما عىل أول إصادر للمجلة التي كانت حتى وقت قريب تصدر بصفة 

شهرية لكن اآلن تصدر كل شهرين.
وتوزع املجلة يف مجيع أنحاء إندونيسيا ومدهنا وسفاراهتا وقنصليات الدول العربية 
يف جاكرتا، وأيضا يف بعض السفارات والبعثات اإلندونيسية يف الدول العربية؛ مثل: 

السودان، واألردن، ومرص، واليمن، والسعودية)1(. 

1- جملة ألو إندونيسيا واحلوار مع مؤسستها ورئيسة حتريرها أ.د. نبيلة لوبيس
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يا قيوم، برمحتك  يا حي  باسم اهلل، واحلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل. 
نستغيث، أصلح لنا شئوننا كلها، وال تكلنا إىل أنفسنا طرفة عني.

هذه املقدمات
أ- مفتتح لدراسة مستمرة عن إعادة تأسيس منهجي الفكر والفعل حيال احلضور 

العريب يف إندونيسيا
احلضور  حول  مستمرة،  تزل  مل  متواضعة،  لدراسة  مفتتح  هي  املقدمات  هذه 
)احلضارة( العريب يف إندونيسيا؛ جذوره وامتداداته ومقاصده وحتدياته وآفاقه. تسعى 
حيال  والفعل  الفكر  منهجي  تأسيس  إعادة  يف  بنّاءة  لبنة  تكون  ألن  الدراسة  تلك 
احلضور العريب يف إندونيسيا، ونواته اللغة العربية، بشكل أكثر أصالة وأكثر تكاماًل 
وأكثر جدية. إن مطلب »إعادة تأسيس منهجي الفكر والفعل« هذا هو عصارة جتربة 
الفاعلني واملعنيني  الزمان؛ مشاركة ومراقبة حلوارات  العقد من  امتدت ما يزيد عن 
فاعاًل يف  بوصفه  احلوارات  الكاتب يف هذه  إندونيسيا. شارك  بالعربية يف  واملهتمني 
جمال تربية اللغة والثقافة العربية، ومعنيًّا يكتب من أجلها؛ ألهنا بيته الروحي والعقيل 
ولسانه األم، ومهتامًّ ألهنا نافذته التي يطل منها عىل األنفس واآلفاق وعىل الوحي، 

عيل عبد املنعم
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 Interdisciplinary Islamic( البينية  اإلسالمية  الدراسات  ختصصه:  إطار  يف 
.)Studies

وحتديًدا، تولد مطلب »إعادة تأسيس منهجي الفكر والفعل« هذا من واقع عرشات 
الساعات احلوارية مع الفاعلني واملعنيني واملهتمني بالعربية لغة وثقافة وحضوًرا، ومن 
واقع مطالعة ما يقارب أربعمئة ورقة بحثية، قدمت عىل مدار األعوام األربعة الفائتة 
)2010 – 2014م( يف مؤمترات »احتاد مدريس اللغة العربية )اجلامعيني( بإندونيسيا«  
لقد  له.  املوّجهة  العليا  اللجنة  أعضاء  أحد  بكونه  الكاتب  َيرُشف  الذي  االحتاد  ذلك 
بإندونيسيا،  العربية  حوارات  ميادين  يف  العقد  هذا  جتوال  بعد  الكاتب  خربة  انتهت 
انتهت إىل أن هناك رضورة إلعادة  إندونيسيا؛  املنعقدة يف  الدولية  املؤمترات  وبخاصة 
النظر يف ُجّل تلك احلوارات، مقاصدها وأسسها، وتفعيلها وتقييمها وتقويمها، ومن 
َثمَّ كان سعي تلك الدراسة، وهذه املقدمات، إىل إعادة تأسيس منهجي الفكر والفعل 
جتاه احلضور العريب يف إندونيسيا بشكل أكثر أصالة وأكثر تكاماًل وأكثر جدّية. واألسطر 

التالية توضح خلفيات ودواعي إعادة النظر.

تصاغ هذه املقدمات 
تطورات  وقع  عىل 
وجدت  كثرية  إجيابية 
املجتمع  إىل  طريقها 
عامة  اجلامعي  البحثي 
يب  لعر ا - مي سال إل ا و

خاصة

ب- خلفيات ودواعي كتابة هذه املقدمات:
املجتمع  إىل  إجيابية كثرية وجدت طريقها  املقدمات عىل وقع تطورات  تصاغ هذه 

العلمي اجلامعي عامة واإلندونييس خاصة. نوجز بعضها فيام ييل:
االعتامدية  خالل  من  العامل  حول  اجلامعي  اإلصالح  وجهود  األلفية  مطلع  منذ   

كافة  لتستوعب  اتساًعا  تزداد   )Standaridzation( واملعيارية   )Accreditation(
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أرجاء املعمورة األكاديمية تقريًبا، ومع ازديادها هذا حتفز مهم الباحثني نحو املشاركة 
يف املؤمترات الدولية ونرش أعامهلم؛ أماًل يف أن تسهم تلك املشاركات يف رفع أسهمهم 
الشخصية وأسهم مؤسساهتم عىل مؤرشات املعيارية اجلامعية الدولية. وإذا أضفنا إىل 
العربية  البالد  املعلومات واتساع هامش احلريات يف  نتج من ثورة  التطورات ما  تلك 
ويف إندونيسيا عىل حد سواء، مما زاد من سهولة جتميع املعلومات وتأليفها والتواصل 

بشأهنا، تتضح الصورة أكثر وأكثر عن جمتمع بحثي جامعي يف حال نامء مستمر.

تلك الطاقات اهلائلة، يف ذلك 
النفط  آبار  تشبه  اإلجيايب،  املناخ 
ذاهتا،  يف  ثروة  هي  املكررة؛  غري 
لغريها  بعد  تستصلح  مل  لكنها 
خصائص  غياب  ذلك  وآية 
ثالث: األصالة والتكامل املعريف 

واملقاصدية اجلادة

 ويف إندونيسيا حتديًدا، دخلت احلياة اجلامعية طوًرا جديًدا منذ أن أصدرت املحكمة 

باعتامد   )PUU-VI I 2008/13( اإلندونيسية حكمها األشهر رقم  العليا  الدستورية 
20% من ميزانية الدولة لصالح التعليم، وهو ما انعكس إجيابيًّا، عىل خلفية اإلصالح 
السيايس ومكافحة الفساد وزيادة الوعي العام، وعىل رأسه الوعي اإلسالمي؛ انعكس 

إجيابيًّا عىل احلياة اجلامعية يف جمال العربية تعلياًم وبحًثا وابتعاًثا وخدمة عامة.
للمفارقة، منذ هجامت احلادي عرش من سبتمرب 2001م،  وعىل مستوى دويل،   

والطلب عىل اإلسالميات )ورديفتها العربية( يف ازدياد. وأخذ هذا الطلب دفعة إجيابية 
التكوينات  فيها  )بام  الغربية  املجتمعات  تعيشها  التي  األزمات  حدة  ارتفاع  مع  أكثر 
عالقاهتا  كثافة  من  زاد  مما  وجمتمعيًّا،  ا  واقتصاديًّ ماليًّا  وأسرتاليا(  اآلسيوية  الرأساملية 
العريب وما تالها من  الربيع  العربية واإلسالمية. وإذا أضفنا إىل ذلك ثورات  بالدول 
ثورات مضادة وقالقل متس عمق االستقرار يف هذه املنطقة احليوية من العامل، النجلت 
عىل  وأكثر  أكثر  للتعرف  سعيًّا  والعربية  اإلسالميات  عىل  يزداد  طلب  عن  الصورة 
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يطرحها  التي  احللول  عىل  وللتعرف  جهة،  من  واإلسالمي  العريب  الواقع  مشكالت 
املثال اإلسالمي من جهة أخرى.

العربية  القوى  حتاول  الراهنة،  األيام  مع  تعقًدا  يزداد  الذي  العريب  العمق  ويف   

ساعية  أخرى  جهة  ومن  املأزوم،  أوسطي  الرشق  اإلقليم  خارج  متنفس  عن  البحث 
ملواجهة التمدد اإليراين واإلرسائييل يف أقاليم عرفت بوالئها للتكتل العريب مثل جنوب 
تلك  الالتينية. ونتج من  السابق وأمريكا  السوفيتي  آسيا وإفريقيا وبالد االحتاد  رشق 
املحاوالت العربية توجه املزيد من النشاط الثقايف والتجاري إىل تلك املناطق، وإن كان 
توجًها خجواًل ال يعرب عن عمق الروابط وال عن رضورة الواقع، وللحديث عن ذلك 

بقية يف اجلزء اخلاص بذلك.

تفتقد معظم حواراتنا 
اليوم  العربية  حول 
والتكامل  األصالة  إىل 
املعريف واملقاصدية اجلادة

العوامل جمتمعة مناًخا غاية يف اإلجيابية لتطوير البحوث واحلوارات  شكلت تلك 
العلمية حول العربية ومستقبلها يف إندونيسيا، إضافًة إىل توافر الطاقات البرشية اهلائلة 
اجلانب  وعىل  لكن،  وعرضها.  إندونيسيا  بطول  اإلسالمية  والثقافة  بالعربية  املهتمة 
اآلخر، حتيلنا اخلربة التي امتدت ما يربو عىل العقد إىل االعتقاد بأن ذلك املناخ اإلجيايب مل 
يتم استثامره بشكل مناسب، وبأن تلك الطاقات اهلائلة تشبه آبار النفط غري املكررة؛ هي 
ثروة يف ذاهتا، لكنها مل تستصلح بعد لغريها، وما ذلك، من وجهة نظرنا املتواضعة، إال 
لغياب خصائص ثالث شكل السعي الستحضارهم الدافع الرئيس لتسطري مقدمات 

تعيد تأسيس قواعد احلوار حول العربية وقضاياها.
إىل  اليوم  العربية  حول  حواراتنا  معظم  افتقاد  خلفية  عىل  املقدمات  هذه  ُتسطَّر   

حول  حواراتنا  فموضوعات  املسلك.  أو  املنهج،  أو  املوضوع،  جلهة  سواء  األصالة 
العمق  إىل  نظر  دون  بغريها،  للناطقني  العربية  »تعليم«  تقترص عىل  تكاد  اليوم  العربية 
املوضوعي للغة يف تكوين اهلوية وتوجيه املزيج الثقايف وبناء احلضارة املستدامة. وأما 
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املناهج فيكاد يطغى عليها االستعارة الغربية، أو تقليد العرب دون جهد يذكر يف نقد 
ة. وأما املسلك فيعود بنا لقضية  يَّ إبستموجليا تلك االستعارات وجمادلتها عىل قاعدة نِدِّ
املوضوع، وهو مسلك يقترص عىل  »التعليم« دون  »الرتبية «؛ وهو ما ينذر بضياع أغىل 
ما متلكه العربية وتتفرد به من دون اللغات األخرى، وهو إسهامها الفاعل احلي يف إنامء 

العقل وهتذيب املسلك وصقل الروح.
 ُتقرتح هذه املقدمات، عىل خلفية حواراتنا حول العربية اليوم التي يعوزها التكامل 
نتاج  العربية. فاللغة كظاهرة هي  اللغة  لتناول ظاهرة كاللغة، وبخاصة  املعريف املالئم 
تكامل موجودات عدة يشكل كل منها منظومة يف حد ذاهتا ويف عالقاهتا باملوجودات/
)املخ  احليوي  التفاعل  من  بد  ال  اللغة  ظاهرة  تتحقق  فلكي  األخرى.  املنظومات 
واألعصاب والسمع والبرص والكالم واحلركة( والنفيس )التجريد والتعميم والرتميز( 
والثقايف )تربية اللغة وإعالمها وإبداعها وتداخلها مع العقدي والقيمي( واحلضاري 
التقنية وغريها(. ومن  للوسائط  اللغة  إدارية وحاجة  ونظاًم  وتنمية  واقتصاًدا  )سياسة 
أجل التجاوب، معرفيًّا، مع ظاهرة معقدة كهذه، وجب أن تكون مناهجنا ذات تكامل 
العلمية  حواراتنا  واقع  يف  التأمل  وحني  لكن،  التعقيد.  هذا  تناسب  ومنظومية  معريف 
حول العربية اليوم، من واقع مطالعة مئات األوراق البحثية، قلام وجدنا لذلك التكامل 

املعريف أثًرا، كام سييل احلديث عن ذلك تفصيليَّا يف املقدمة الثانية والرابعة.
 ولدت هذه املقدمات من وحي متابعة انتهت إىل أن كثرًيا من حواراتنا اليوم حول 

تواجهها  التي  الفرص  وتعظيم  التحديات  ملواجهة  الالزمة  اجلدية  إىل  تفتقد  العربية 
العربية لغة وثقافة وحضارة. فكثري مما طالعناه من أوراق بحثية، أو حوارات بشأهنا جاء 
مفتقًدا للبوصلة املقاصدية التي متكن الفاعل واملعنّي واملهتم من ترسيم أولويات للفكر 
التي تابعناها مزاًغا عن مواجهة التحديات  والبحث والفعل. وجاء معظم احلوارات 
 )Comfort Zone( حة)منكفًئا غارًقا يف التفاصيل، راضّيا بالبقاء يف املنطقة املري)ب
الفرص  وبني  التفاصيل  تلك  بني  والتأثر  للتأثري  خطوط  ترسيم  دون  للتخصص، 
التكامل  إشكال  إىل  أخرى  مرة  يرجعنا  ما  وهو  ا،  وحضاريًّ ثقافيًّا  امللحة  والتحديات 
املعريف واملنظومية؛ حيث يغيب السياق لتبقى العربية كمنظومة رمزية سابحة يف الفراغ! 
وهو ما سيتم توضيحه تفصيليًّا ومتثيليًّا يف املقدمة األوىل. ومن مظاهر  »قلة اجلدية « 
يف هذا الصدد ما شهدناه من اهتامم  »موسمي« بقضايا العربية يرتافق وموسم هبوط 
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امليزانيات، أو املنح واهلبات؛ لتنزوي العربية وحضورها بعد ذلك إىل أن حيني آن اهلبوط 
التايل!

عن  العربية  حول  حواراتنا  معظم  تزيغ 
مواجهة التحديات األجدر باملواجهة، منكفئة 
املنطقة  يف  التخصص؛  تفاصيل  يف  غارقة 
لتبقى  السياق  يغيب  حيث  املري)ب(حة، 

العربية منظومة رمزية سابحة يف الفراغ!

ج- اللغة العربية أم احلضور العريب يف إندونيسيا؟
الدراسة  لتلك  رئيًسا  العربية« موضوًعا  »اللغة  العريب« وليس جمرد  كان »احلضور 
دون  )كلغة(  للعربية  مستدام  حضور  ال  أنه  الكاتب  لدى  تولدت  لقناعة  املستمرة 
حضور عريب )ثقايف-حضاري(، وهو ما سيتضح بالتفصيل يف ثنايا املقدمة الرابعة عن 
اخللفية  تلك  عىل  الثقافية-احلضارية.  بسياقاهتا  وتأثرها  العربية  للغة  املنظومية  الرؤية 
جتارسنا عىل تسطري هذه املقدمات، واعتربناها مفتتًحا لدراستنا املستمرة حول احلضور 
)احلضارة( العربية يف إندونيسيا. وعىل تلك اخللفية عربنا أعاله عن طموحنا أن تكون 
تلك الدراسة لبنة يف  »إعادة تأسيس منهجي الفكر والفعل« جتاه العربية، وأن تكون 

هذه املقدمات جهًدا لبناء قواعد للحوار حول إعادة التأسيس هذه.

د- مقصد املقدمات احلالية يف إطار الدراسة املستمرة عن احلضور العريب
)التي  إندونيسيا  يف  العريب  احلضور  عن  املستمرة  الدراسة  فتلك  تأسيسية،  وألهنا 
تشكل املقدمات احلالية مفتتًحا هلا( تسعى لزحزحة مألوف مل ُيكسب احلضور العريب 
االستدامة الالزمة حتى اآلن، دافعة »بام تدعي« أنه جديد أصيل حركي متكامل، سواء 
عىل مستوى منهج التفكري، أو منهج التنزيل. إن تلك الزحزحة وهذا الدفع يأيت يف إطار 
إندونيسيا؛  يف  بالعربية  واملهتمة  واملعنية  الفاعلة  اهلائلة  البرشية  الطاقات  »استصالح« 
راهننا  يف  اإلسالمية  العربية  واحلضور/احلضارة  الثقافة  قضايا  لصالح  استصالحها 
ومستقبلنا. وألن زحزحة ودفًعا كهذين مها من الصعوبة بمكان، فقد لزم هلام مجلة من 
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املقدمات اجلامعة للقواسم املشرتكة بني املألوف امُلزحَزح واجلديد املدفوع به؛ مجلة من 
القواسم اجلامعة تصلح كقاعدة تفاهم، ومن ثم تعاون بني املألوف واجلديد نحو حتقيق 
املقاصد املشرتكة. فعىل الرغم من البون بني فكر احلضور العريب املألوف واجلديد الذي 
نطرحه، إال أن هذين الفكرين ينتميان أساًسا إىل الثقافة اإلسالمية مرجًعا، وإىل الواقع 
يوضح  أدناه   )1( والشكل  اإلسالمية.  احلضارة  إحياء  إىل  مًعا  ويقصدان  ا،  حمكًّ نفسه 

مقصد كل من الدراسة املزمعة واملقدمات احلارضة بني أيدينا.

إعادة تأسيس منهجي الفكر والفعل مقصد الدراسة
حيال احلضور العريب يف إندونيسيا

بناء قواعد مشرتكة للحوار بشأن 
إعادة التأسيس

مقصد املقدمات

شكل )1( مقصد املقدمات احلالية يف إطار مقصد الدراسة املستمرة حول احلضور العريب يف إندونيسيا

هـ- املنطلقات املعرفية هلذه املقدمات
العلم  )فلسفة  الفقه  وأصول  الدين  أصول  من  بعضها  ينطلق  املقدمات  هذه 
العام،  القبول  ذات  املعارصة  العلم  فلسفة  مقوالت  من  ينطلق  وبعضها  اإلسالمي(، 
وبعضها ينطلق من مقوالت فلسفة اللغة )العربية(، وبعضها ينطلق من أدبيات حتليل 
السياسات )اللغوية( العامة، وبعضها ينطلق من أدبيات اإلدارة اإلسرتاتيجية والتغيري 
اإلنساين، وبعضها ينطلق من أدبيات التنمية املستدامة، وبعضها ينطلق من مشاهدات 
واقعية باتت يف حكم احلقائق البّينة، وبعضها يعد استنتاًجا منطقًيا من تلك املقوالت، 
موضوع  لتناول  الالزمة  املعرفية  بالعدة  ارتقاء  إال  املعريف  املزيج  هذا  وما  احلقائق.  أو 
ذي تشعب وارتباط بمجمل أوجه النشاط اإلنساين )اللغة والثقافة واحلضارة العربية(. 
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حتاول هذه املقدمات، وعددها عرش، بناء قاعدة مشرتكة للحوار حول مستقبل العربية 
حتاول  فيها.  العريب  )احلضارة(  احلضور  حمددات  من  رئيس  كمحدد  إندونيسيا  يف 
أصيلة  قاعدة  ؛  للحوار  تكاملية مشرتكة  أصيلة  قاعدة  بناء  اإلسهام يف  املقدمات  هذه 
التي  املعرفية  احلقول  خمتلف  بني  ُتكامل  وتكاملية  األوىل،  عللها  إىل  األمور  ترجع 
يمكن االستعانة هبا يف هذا السياق من جهة، رابطة بني واقع العربية وسياقاته الثقافية 

واحلضارية من جهة أخرى. 

من  املقدمات  هذه  تنطلق 
يشكل  متكامل  معريف  مزيج 
الالزمة  املعرفية  بالُعّدة  ارتقاء 
متشعب  مع موضوع  للتعامل 
وثقافتها  العربية  كاللغة 

وحضارهتا يف إندونيسيا

إحاطة  املقدمات  هذه  تدعي  ال 
يف  وهي  حال،  بأي  هنائيا  يقينا  وال 
حال تطور مستمر، وُجل ما تطمح 
املغيب،  الغائب  استحضار  إليه 
لتآزر  الكايف  بالقدر  وإثارة االهتامم 
اجلهود، وعيا وسعيا، لنرصة العربية

و- هنج هذه املقدمات وخمرجاهتا
ال هتدف هذه املقدمات إىل تقديم إجابات بقدر ما تسعى إىل طرح األسئلة األجدر 
بالطرح. إن القاعدة املفاهيمية املشرتكة التي هتدف هذه املقدمات إىل بنائها، والتي تعد 
أساًسا للحوار املأمول حول العربية، سينتج عنها، بشكل تلقائي، مجلة من املخرجات 
للعربية  التمكني  أجل  من  متكاماًل  بحثيًّا  مرشوًعا  اعتبارها  يمكن  التي  األسئلة  هي 
ومن  مًعا.  ومتكامل  وأصيل  ومتجدد  جدي  بشكل  إندونيسيا  يف  العريب  وللحضور 
هنا هنج هذه املقدمات يف طرح قواسم للحوار يتلو كلٌّ منها مجلة من األسئلة املتعلقة 
به، والتي تشكل أجندة بحثية حوارية؛ من أجل التمكني للعربية واحلضور العريب يف 

إندونيسيا.

ز- حدود هذه املقدمات
نظًرا  بمكان،  السهولة  من  ليست  املقالة/املقدمات  هلا  تتصدى  التي  املهمة  وألن 
ملقصدها يف إعادة التأسيس، ونظًرا ملنهجها اجلامع بني حقول عدة، ونظًرا لضخامة املادة 
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البحثية حمل النظر، ونظًرا لصوغها عىل غري سابق مثال؛ فقد لزم التنويه بأن هذه املقالة، 
عي إحاطة وال يقينًا هنائيًّا بأي حال، وهي يف حال  احلاوية املقدمات العرش تلك، ال تدِّ
تطور مستمر، وبأن ُجّل ما تطمح إليه أن تزحزح من بعض القناعات، وأن تلفت النظر 
إىل بعض الغائبات املغيبات، وأن تثري من االهتامم قدًرا يكفي لتآزر اجلهود، وعًيا وسعًيا، 
ب، أيام  نرصة للعربية ورؤية هلا بمنظورات أصيلة متكاملة جاّدة متجددة. والكاتب يرحِّ

ترحيب، بالنصح والنقد والتعليق)1(. واهلل من وراء القصد، وعليه التكالن.

املقدمة األوىل: قواسم احلوار أوىل باحلوار من موضوعه
وهي مقدمة يف رضورة التوافق عىل قواسم مشرتكة قبل النظر اجلامعي يف األمور

1.1. الكتابة، كأحد أشكال احلوار، ينبغي أن تبدأ بإرساء القواسم املشرتكة:
يبدأ احلوار الكالمي عادة بالتعارف توساًل إىل قواسم مشرتكة يمكن أن يقام عىل 
أساسها. وكذا الكتابة كصنو للكالم يف البيان، فهي حوار بني الكاتب والقراء، جيب أن 
يبدأ، كام احلوار الكالمي، باستدعاء العالقة بني طرفيه )القارئ والكاتب( قبل استدعائه 
عالقتهام بطرف ثالث )موضوع الكتابة/القراءة(. وعىل حني يبدأ احلوار الكالمي عادة 
بالتعارف توصاًل للقواسم املشرتكة، ينبغي أن يبدأ احلوار الكتايب باستدعاء العالقة بني 

طرفيه يف جمموعة من القواسم املشرتكة التي سيبنى عليها الطرفان حوارمها. 

الكتابة، كصنو للكالم يف البيان، هي حوار 
يبدأ، كام احلوار  الكاتب والقراء، جيب أن  بني 
قبل  طرفيه  بني  العالقة  باستدعاء  الكالمي، 
)موضوع  ثالث  بطرف  لعالقتهام  استدعائه 

الكتابة/القراءة(.

منفردة.  تكفي  ال  أهنا  إال  األول،  املشرتك  القاسم  هي  املبارش(  )بمعناها  واللغة 
فباإلضافة إىل األبجدية املشرتكة، ال بد أن تتوافر »لغة خطاب« مشرتك كذلك، تصل 

ali.wanis@gmail.com :1- يمكن مراسلة الكاتب عىل بريده اإللكرتوين
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األبجدية بالتصورات واملواقف املسبقة لكل طرف، سواء جتاه املوضوع املزمع احلوار 
يتصورون من خالهلا  التي  املعرفية  املتحاورة ونامذجها  أو جتاه هوية األطراف  بشأنه، 
األشياء، ومن ثم يترصفون جتاهها. ولغة اخلطاب تلك تتضمن، أول ما تتضمن، تلك 

القواسم املشرتكة املشار إليها. 
جتتهد  ما  بني  للبون  ونظًرا  إندونيسيا«،  يف  العربية  »مستقبل  عن  هذا  مقالنا  حالة  ويف 
املستقبل،  لذلك  مقرتحة  ومواقف  ورؤى  تصورات  من  املتواضعة،  املقالة  هذه  طرحه  يف 
»مناغمة  فإن  إندونيسيا،  يف  بالعربية  واملهتمني  واملعنيني  الفاعلني  أوساط  يف  والسائد 
من  يصري  هذا  كل  املشرتكة«؛  »القواسم  واستدعاء  املقامات«،  و«توحيد  اخلطاب«،  لغة 
وبني  طرحه  املزمع  بني  املعرفية  النامذج  لتباين  إال  البون  هذا  وما  املقدمات.  رضوريات 
السائد بني اجلمهور املستهدف. ويزيد من رضورة التوافق عىل »قواسم مشرتكة« كون األمر 
متعلًقا بغائب ال يمكن مشاهدته، وهو »املستقبل«، فاحلديث بشأن الغيوب، وال ريب، أشد 

احتياًجا للتوافق بشأن اخللفيات والرؤى والنامذج املعرفية من احلديث بشأن املشاَهدات.

2.1. رضب األمثال كآلية لبناء القواسم املشرتكة:
يف  نظر  هو  بام  األمثال«،  »رضب  يمثل  املشرتكة  القواسم  عن  البحث  سياق  ويف 
وتوحيد  املواقف  مناغمة  إسرتاتيجيات  إحدى  املتعددة،  التجارب  بني  املشرتكات 
درس  يف  اللغوي  دوره  عن  وفضاًل  املتحاورين.  بني  واالجتامعية  النفسية  املقامات 
البالغة، يعد رضب األمثال إحدى آليات حتقيق التكامل املعريف بني احلقول املختلفة 
إىل  احلالية  املقالة  تسعى  أساس  هو  املعريف  والتكامل  األمثال.  تلك  عنها  تصدر  التي 
إرسائه كمنهج رئيس حني النظر يف أمور العلم عامة، وأمور علم مستقبل العربية يف 

إندونيسيا بشكل خاص، كام سييل يف املقدمة الثالثة من هذه املقالة.

فضاًل عن دوره يف درس البالغة، يعد رضب األمثال 
آلية من آليات حتقيق التكامل املعريف بني احلقول املختلفة 
التي تصدر عنها تلك األمثال، كام يعد آلية لنفي التفاوت 
بني أنظمة اخللق، نحو توحيد خالقها، والتكامل املعريف 

والتوحيد من أهم مقاصد تربية اللغة العربية.
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اخللق  منطق  توحد  عىل  تأكيد  هو  بام  أخرى،  ناحية  من  األمثال،  رضب  ويشكل 
بعدها  يف  اإلسالمية،  الثقافة  تفعيل  آليات  إحدى  الظواهر،  خمتلف  بني  والترصيف 
العقيدي، حني تثبت اعتقاد »نفي التفاوت« بني أنظمة اخللق، كدليل عىل وحدة خالقها، 
مْحَِٰن  ا َتَرٰى يِف َخْلِق الرَّ ِذي َخَلَق َسْبَع َساَمَواٍت طَِباًقا مَّ وهو ما حتثنا عليه سورة امللك: ﴿الَّ
ِمن َتَفاُوٍت َفاْرِجِع اْلَبرَصَ َهْل َتَرٰى ِمن ُفُطوٍر﴾ ]امللك: 3[. وتفعيل الثقافة اإلسالمية، يف 
إطار احلديث عن قضايا العربية يف إندونيسيا، يشكل أحد أهم املقاصد املستقبلية التي 
ينبغي أن يشتغل عليها متآزرين، الفاعلون واملعنيون واملهتمون بالعربية يف إندونيسيا؛ 
كيف ال؟ والثقافة اإلسالمية هي املنظومة األم للغة العربية، وانفصام األخرية عنها يشبه 
حترك اجلنني خارج بطن األم، كام سييل يف املقدمة الرابعة من هذه املقالة املتواضعة. أضف 
إىل ذلك تغري البيئة اإلسرتاتيجية العملية والعلمية التي ترتفع فيها أسهم اإلسالميات 
الراهنة،  اإلنسانية  ألزمات  والكرامة  باحلكمة  يمتاز  فعال  خمرج  عن  التنقيب  إطار  يف 
املثالني اإلسالمي والعاملي. وال ننسى أن »رضب  بتقارب  كام سييل يف املقدمة اخلاصة 
وتفصيلها  األفكار  تقريب  يف  القرآين  اخلطاب  إسرتاتيجيات  أهم  أحد  هو  األمثال« 
واستثارة العمليات اإلدراكية من تذكر وتفكر وتعقل)1(؛ تلك العلميات التي تعد أساًسا 

للتكامل املعريف كام نراه يف القرآن الكريم، كام سييل يف املقدمة الثالثة الحًقا. 
ويف ثنايا هذه املقدمات سيتكرر رضب األمثال كآلية توضيحية وكإسرتاتيجية لبناء 
تفامهات مشرتكة جتاه املوضوعات املبحوثة. فمنذ قليل استعنا برضب مثل »آبار النفط 
غري املكرر« للتعبري عن حال الطاقات البرشية اإلندونيسية والعربية اهلائلة التي تعلم 
لألمة  الثقافية-احلضارية  القضايا  تستصلح علومها خلدمة  مل  لكنها  بعمق  العربية  عن 
بعد. ويف هذه املقدمة األوىل نستحرض مثالني من عامل الرياضيات األولية ومن »العهد 
القديم« إلثبات رضورة تأسيس القواسم املشرتكة قبل الولوج يف؛ أي: حوار. ولدى 
الثانية(  )املقدمة  الكون  يف  الرباين  لإلنسان  املستدام  )حضارة(  احلضور  عن  احلديث 
لتلك  كضامنة  حوله  من  الوجود  وعنارص  اإلنسان  بني  الرابطة  احلبال  مثل  نستحرض 

1-  راجع يف ذلك اآليات الكريمة اآلتية: 
]ابراهيم: 25[  ُروَن﴾  َيَتَذكَّ ُهْم  َلَعلَّ لِلنَّاِس  اأْلَْمَثاَل  ُب اهللَُّ  • ﴿َوَيرْضِ
ُروَن﴾ ]احلرش: 21[  َيَتَفكَّ ُهْم  َلَعلَّ لِلنَّاِس  هُبَا  َنرْضِ اأْلَْمَثاُل  • ﴿َوتِْلَك 

اْلَعاملُِوَن﴾ ]العنكبوت: 43[ إاِلَّ  َيْعِقُلَها  َوَما  لِلنَّاِس  هُبَا  َنرْضِ اأْلَْمَثاُل  • ﴿َوتِْلَك 
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الرابعة(  )املقدمة  واحلضارة  الثقافة  منظومتي  عالقة  عن  احلديث  وعند  االستدامة. 
سنرضب مثاًل من عامل احلاسوبات بأن الثقافة هي »برجميات« احلضارة. وعند احلديث 
عن عالقة اللغة بالثقافة سنرضب مثاًل آخر من نفس العامل بأن اللغة هي »نظام التشغيل 

األسايس« )Operating System( للثقافة... وهكذا.

يناظر مجع الكسور االعتيادية 
ويلزمهام  البرشية،  اجلهود  مجع 
قبل الرشوع يف  املقامات  توحيد 

عملية اجلمع

3.1. القواسم املشرتكة ورضب مثل مجع الكسور االعتيادية:
فإن  االبتدائية،  املرحلة  التي درسناها يف  الرياضيات األولية،  وباستعارة من حقل 
إرساء قواسم مشرتكة للحوار، بني أطرافه قبل اخلوض يف موضوعه، يشبه إىل حد كبري 
»توحيد املقامات« عرب »القاسم املشرتك األصغر« يف مسائل »مجع الكسور االعتيادية«. 
فجمع الكسور االعتيادية يناظر »مجع اجلهود البرشية« فكريًة كانت أم عمليًة؛ إذ يمكن 
العميل اآلين،  أو  الفكري،  املوقف  ينطوي عىل »بسط« هو  بأن كل جهد منفرد   الدفع 
التي توجه املوقفني األولني.  البيئية  أو  النفسية، أو املجتمعية،  و »مقام« هو اخللفيات 
العمل  ينبغي  بل  اللحظة،  ويف  آنًيا  مجعها  ينبغي  ال  اآلنية،  اجلهود  تلك  جتميع  وعند 
أواًل عىل »مناغمة خلفياهتا« عرب »التوافق عىل قواسم مشرتكة«، وهو ما يشبه »توحيد 
  فإننا بصدد خيارين، 

321 ++ 432 املقامات« يف املسائل الرياضية املشار إليها. فعند مجع  
. والصحيح، وال ريب، هو الثاين.  23

12  = 986 ++
12 ، والثاين هو   69 األول هو 

ويف إندونيسيا التي يتجاوز عدد املعاهد الدينية املهتمة بالعربية فيها السبعة وعرشين 
عن  ناهيك  وطالبة)2(،  طالب  ماليني  األربعة  يقارب  ما  حتوي  والتي  معهد)1(،  ألف 

الدينية  الشئون  بوزارة  اإلسالمي«  للتعليم  العامة  »اإلدارة  موقع  عىل  املتوافرة  البيانات  عىل  بناء   -1
اإلندونيسية، عرب وثيقة »إحصائيات التعليم اإلسالمي للعام 2012-2011«.

http://pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/booklet02tab01.pdf )151 .ص(

2- املرجع السابق، ص 152
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اجلامعات اإلسالمية التي يقارب عددها التسعمئة)1(، ويربو عدد طالهبا عىل الستمئة 
ألف)2(؛ يف إندونيسيا التي مل يزل احلضور العريب فيها، بال مبالغة، هزيال)3(، ال بد وأن 

الدينية؛  الشئون  بوزارة  اإلسالمي«  للتعليم  العامة  »اإلدارة  موقع  عىل  املنشورة  للبيانات  وفًقا   -1
بلغت مجلة مؤسسات التعليم العايل اإلسالمية عام 2012م؛ بلغت 645 مؤسسة:

http://pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/booklet04tab01.pdf )ص. 211(

مستوى  عىل  الثانية  القومية  اجلريدة  وهي  »اجلمهورية«،  )وتعني  ريبوبليكا  جريدة  ملوقع  ووفًقا   
إندونيسيا بعد كومباس التي تعني  »البوصلة «( يف شهر ديسمرب 2013 فقد بلغ عدد تلك املؤسسات 

880 مؤسسة: 
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/1319/12//my1c5d-
uii-rintis-kerja-sama-perpustakaan-digital-dengan-perguruan-tinggi-islam

http://pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/booklet04tab01.pdf -2 )ص. 214(
الديني  احلضور  مؤرش  هو  وأصدمها،  أرصحها،  لعل  كثرية،  اهلزيل  احلضور  هذا  مؤرشات   -3
تتلو  ما  تفقه  التي  قليلة من اإلندونيسيني هي  قلة  إن  العربية(، حيث  اللغة  )املقصد األسايس لرتبية 
بالعربية،  الصادرة  اجلرائد  من  إندونيسيا  خلو  إعالميًّا،  اهلزال،  هذا  مظاهر  ومن  القرآن.  آيات  من 
وكذا املجالت )إال واحدة يتيمة باللغة العربية هي »آلو إندونيسيا«(، وخلوها من حمطات تلفاز ناطقة 
بالعربية، واختفاء العربية من واجهات مواقع اإلنرتنت احلكومية والشعبية الرئيسية. ومن مظاهره، 
ومن  بالعربية.  أعامهلم  ينتجون  الذي  اإلندونيسيني  والنقاد  والشعراء  للكتاب  انعدام  شبه  إبداعيًّا، 
ا، أيًضا اختفاء اللغة العربية من خارطة التفكري اإلندونيسية، ونعني بذلك  مظاهر هذا اهلزال، فكريًّ
أن تصري املفاهيم العربية )التي متتلئ هبا اللغة اإلندونيسية( مرجًعا حني تبنى التصورات واملفاهيم؛ 
كأن تتخذ التقوى )takwa( واحلضارة )per-adab-an( أساًسا للمسلك الشخيص واملجتمعي، 
وأن تتخذ األخالق )akhlak( والعقل )akal( منهًجا لصونه، وأن تتخذ الزكاة )zakat( وجتنب 
يبطن  العربية  املفاهيم  من هذه  واحد  فكل  وهكذا.  ا...  اقتصاديًّ لبنائه  أساًسا   )mubazir( التبذير 
خارطة للوجود ختتلف عن نظرائه يف اللغات األخرى. فالزكاة مثاًل تعني النامء وتعني الطهارة يف ذات 
الوقت، عىل حني نجد مصطلًحا كالتنمية مثاًل ال يعني سوى النامء، بغض النظر عن اجتاه هذا النامء. 
إن عدم حضور املفهوم العريب داخل خارطة التفكري اإلندونيسية أدى لسلب العربية أحد أهم نقاط 
قوهتا وهي كوهنا »نافذة علمية منظومية مقاصدية عىل العامل«؛ وهو ما سييل احلديث عنه بالتفصيل 
لدى تناول »مقاصدية تربية اللغة العربية« كأساس إلعادة توجيه مسلكنا جتاه منظومتها إندونيسيا، 
ا، شبه غياب العربية عن السوق  وذلك يف املقدمة السادسة. ومن مظاهر ذاك احلضور اهلزيل حضاريًّ
وعن الربملان وعن البحوث والتقنية. وعىل الرغم من أن قسًطا كبرًيا من هذا اهلزال يمكن إرجاعه 
ا  لضعف احلضور العريب يف العامل عمومًا، وملرياث حقبة االحتالل الغريب )برتغاليًّا وأسبانيًّا وهولنديًّ
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وغياب  املؤسسات،  تلك  بني  والتآزر  التنسيق  ضعف  إىل  املنطقي  االستدالل  يسوقنا 
مقاصد مشرتكة هلا. وإذا أخذنا باالعتبار املساحة الشاسعة للبالد، وأجواء الديمقراطية 
غري  احلديثة  االتصال  وسائل  عن  فضاًل  اجلديدة،  األلفية  مطلع  منذ  السائدة  واحلرية 
يتمخض  املؤسسات،  تلك  بني  حقيقي  حوار  إقامة  وإمكانية  رضورة  َلَتَبيَّنَّا  املكلفة، 
والقواسم  للمقامات  مناغمة  احلوار  ذلك  يسبق  أن  رشيطة  خالق؛  تعاوين  جهد  عنه 

املشرتكة.

4.1. القواسم املشرتكة واستعارة  »برج بابل«:
ينبغي فعله حني  ما  السابقة توضح  الكسور االعتيادية«  استعارة »مجع  وإذا كانت 
تأليف اجلهود ذات اخللفيات املتباينة، فإن استعارة »برج بابل« تبني خطورة غياب ذاك 
التأليف بني األطراف التي تتعاون فيام بينها من أجل البناء والتنمية. ففي سفر التكوين، 
مما يسمى اليوم بـ »العهد القديم«، اإلصحاح 11 من 1 – 9، نقرأ قصة أهل بابل الذين 
كانوا يطمحون إىل بناء مدينة ذات برج يناطح السامء، وكانوا يأملون يف »اسم« )لغة( 
توحد مكاهنم وكلمتهم، إال أن جمهودهم هذا ضاع هباء حني فاضت أفواههم باللعاب، 

ا(، خاصة اهلولندي، حيث حوربت العربية وبدلت األبجدية اإلندونيسية التي كانت  ويابانيًّا وإنجليزيًّ
تكتب هبا بأخرى التينية، وأنشئت املدارس العامة إلزاحة املدارس الدينية عن توجيه إسرتاتيجيات 
التنمية عن طريق نخب مل تترشب العربية وال الوحي؛ عىل الرغم من كل هذا، إال أن الفرتة املمتدة 
منذ االستقالل عام )1945م( وحتى اآلن، كانت كافية إلحداث نقلة نوعية يف احلضور العريب يف 
إندونيسيا، إن ُأحسن استثامر اإلمكانات املتوفرة، وإن قام كل طرف من األطراف املعنية بدوره، وعىل 
رأسهم الدول العربية تأكيًدا. ويف هذا السياق، ومما جيدر التنويه به، أن درس العربية قد دخل مرحلة 
جديدة يف إندونيسيا، جنًبا إىل جنب مع العملية التعليمية كلها، منذ أن أصدرت املحكمة الدستورية 
العليا اإلندونيسية حكمها األشهر رقم )PUU-VI I/13 2008( باعتامد 20% من ميزانية الدولة 
لصالح التعليم، وهو ما أدى، جنًبا إىل جنب، مع صعود جيل جديد من القيادات الشابة اإلندونيسية 
يف ظل عرص اإلصالح الديمقراطي، واحلوكمة اجليدة، إىل نشوء موجات حتديثية مطردة لعل أمهها 
بشكل  العريب  الدرس  جمال  ويف  عامة،  التعليمية  العملية  تسيري  يف  والتكاملية  املعيارية  نحو  التوجه 
خاص. لكن هذه املوجة اجلديدة مل يزل يعرتضها الكثري من العوائق لعل أمهها ضعف البنى التحتية 
سييل  كام  العربية،  الدول  مثل  املعنية  األطراف  بعض  وختاذل  لغوية(  وسياسات  برشية  موارد  )من 

توضيحه الحًقا يف املقدمة الرابعة.
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وعجزوا عن التفاهم مع بعضهم البعض، ومن ثم أجهض االختالف اللغوي االتفاق 
املوقفي والتعاون الفعيل. 

إن املتأمل يف أحوال الفاعلني واملهتمني باللغة العربية يف إندونيسيا خاصة، ويف العامل 
عامة، ويف القلب منه العامل العريب، ليجد مجلة من أبراج بابل املجهضة تلك يرتنح منها 
التي  اللغة  تلك  املشرتكة؛  اخلطاب  لغة  افتقدنا  ألننا  إال  ذلك  وما  اآلخر،  تلو  الواحد 
تضمن »قواسم مشرتكة صغرى« حول طرق تصورنا للمنظومة اللغوية ومنظومة تربيتها 
ومقاصدمها يف ضوء عالقاهتام البينية من جهة، وعالقة »منظومة تربية اللغة« باملنظومة 
األم »املنظومة الثقافية«، وعالقة تلك األخرية باملنظومة العامة للتنمية احلضارية إلنسان 
اللغة العربية. وكل تلك املفقودات هي ما حتاول هذه الدراسة املتواضعة العثور عليها 
جمتهدة ال تألو جهًدا. هذا، ويوضح الشكل )1( أدناه أمهية بناء قاعدة مشرتكة للتفاهم 

بني أطراف احلوار.

موضوع احلوار

طرف )ب(طرف )أ(
شكل )1(

طبقًا للرؤية املتواضعة هلذه املقالة، ينبغي الرشوع يف بحث اخلط األفقي اخلط الواصل بني 
الطرفني )أ( و )ب( قبل بحث اخلطني الواصلني يف كل طرف وموضوع احلوار )مواقفهام جتاه 

املوضوع(، وقبل اخلطوط املتقطعة يف املتصف )احلوار بني موقفي الطرفني جتاه املوضوع(

إندونيسيا من  العربية يف  العلميني حيال  البحث واحلوار  بابل يف عامل  أبراج   .5.1
واقع املؤمترات الدولية املنعقدة هبا:

1.5.1. مؤمترات احتاد مدريس اللغة العربية )اجلامعيني( بإندونيسيا:
يف  جتمع  مهنية  منظمة  هو  بإندونيسيا،  )اجلامعيني(  العربية  اللغة  مدريس  احتاد 
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واآلداب  اللغويات  حقل  يف  الفاعلني  اجلامعية  التدريس  هيئات  أعضاء  عضويتها 
وتعليم العربية يف إندونيسيا يف كليات كالرتبية واآلداب وغريها. ويقيم االحتاد مؤمتًرا 
ا يدعى إليه باحثون )أعضاء هيئات تدريس جامعية غالًبا( من شتى أرجاء  دوليًّا سنويًّ
املعمورة. ويبلغ متوسط حجم املشاركة السنوية، يف العينة اخلاضعة للبحث، نحو مئة 
العربية  الدول  من  األجنبية  املشاركات  وأكثر  اإلندونيسيني.  من  تقريًبا   %30 باحث، 
واجلدول  إيران.  رأسها  وعىل  العربية  غري  اإلسالمية  والدول  السعودية  رأسها  وعىل 
رقم )1(، امللحق هبذه املقالة، يوضح حجم املشاركة اإلندونيسية واألجنبية يف العينة 
حول  دولية  مؤمترات  أربعة  إىل  املقدمة  األبحاث  تضم  عينة  وهي  للبحث،  اخلاضعة 

العربية عقدت يف إندونيسيا يف املدة من 2010 إىل 2013م.

جدول )1(
عدد املشاركني من خارج ومن داخل إندونيسيا

عدد املؤمترمسلسل
املشاركني

عدد املشاركني 
من خارج 
إندونيسيا

عدد املشاركني 
من داخل 
إندونيسيا

1

اللغة العربية بني 
االنقراض والتطور 

)جامعة األزهر، 
جاكرتا، 2010(

116
)%100(

88
)76% تقريبا(

28
)24% تقريبا(

2

دور اللغة العربية يف 
البناء احلضاري )جامعة 

سونان كاليجاكا 
وجامعة كادجه مادا، 

يوكياكرتا، 2011(

129
)%100(

85
44)66% تقريبا(

)34% تقريبا(

3

التجديد يف الدراسات 
العربية-حالة احلقل 

)جامعة إمام بونجول، 
بادانغ، 2013(

78
)%100(

55
)71% تقريبا(

23
)29% تقريبا(
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عدد املؤمترمسلسل
املشاركني

عدد املشاركني 
من خارج 
إندونيسيا

عدد املشاركني 
من داخل 
إندونيسيا

4

انتشار اللغة العربية 
وثقافتها يف العامل 

قديام وحديثا )جامعة 
إندونيسيا، جاكرتا، 

)2013

63
)%100(

40
)63% تقريبا(

23
)37% تقريبا(

وع
جم

امل

 386 4 مؤمترات
)%100(

268
)69% تقريبا(

118
)31% تقريبا(

مؤمتر  أمهها  من  دولية  مؤمترات  ثامنية  االحتاد  أقام  1999م  عام  يف  نشأته  ومنذ 
واللغة  العوملة،  وحتديات  العربية  اللغة  وعن  وتفسريه،  والقرآن  العربية  اللغة  عن 
العربية بني حتدي االنقراض وفرص التطور، ودور اللغة العربية يف البناء احلضاري، 
سواء  دائم  تطور  حالة  يف  واالحتاد  احلقل.  العربية-حالة  الدراسات  يف  والتجديد 
جلهة الكم )عدد أعضائه وعدد املؤسسات املتعاونة معه(، أو الكيف )إعادة صياغة 
رؤيته وإسرتاتيجية عمله(. فحسب آخر دليل تعريفي له، أعاد االحتاد ترسيم أدواره 
ليكون، إىل جانب دوره األسايس كمنظمة مهنية، منتدى تعاوين، ومجاعة دفاعية، 
اخلاصة  العمل  وخطة  الرؤية  بتطور  ينبئ  ما  وهو  تواصلية،  معلوماتية  وشبكة 

باالحتاد. 
2.5.1. كيف تؤثر املؤمترات الدولية يف احلضور العريب بإندونيسيا؟

بداية، ينبغي ترسيم خطوط التأثري والتأثر بني تلك املؤمترات كأنشطة علمية دولية، 
وبيئة العربية يف إندونيسيا؛ لغة وثقافة وحضارة. نحاول ترسيم هذه اخلطوط اجتهاًدا 
مبنيًّا عىل اخلربة وعىل املنطق، وذلك يف ظل حالة عامة من الغموض التي تكتنف أمور 
انعدام  شبه  فيها  بام  املختصة،  والدراسات  األبحاث  لندرة  نظًرا  إندونيسيا  يف  العربية 
للبحوث املتعلقة بأثر تلك املؤمترات عىل البيئة اللغوية والثقافية واحلضارية العربية يف 

إندونيسيا.
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معظم  ألن  هلا؛  موضوًعا  اإلندونيسية  احلالة  من  تتخذ  ال  األوراق  معظم  إن   
املشاركني هم من غري اإلندونيسيني )70% تقريًبا(، ويندر أن نجد لدهيم اهتامًما أصياًل 
)اهتامًما يتبعه عزم للمشاركة( بام جيري يف إندونيسيا. أضف إىل ذلك أن معظم األوراق 
اإلندونيسية املقدمة متيل إىل تقديم أوراق عن موضوعات لغوية، أو تربوية ال تتأسس 
بعناوين  ثبًتا  حيويان  املقالة  هبذه  امللحقان  و)3(   )2( واجلدوالن  حقلية.  بحوث  عىل 
إندونيسيا، وأوراق من  التي خضعت للبحث، مقسمة إىل أوراق من خارج  األوراق 

داخل إندونيسيا بالرتتيب.
حوهلا،  تدور  التي  واملناقشات  األوراق،  تلك  تشكل  هذا،  من  الرغم  وعىل   

جانًبا مهامًّ من األدبيات »العلمية« التي سريجع إليها الباحثون اإلندونيسيون الحًقا. 
ويتاميز هذا الرجوع بحسب املوضوع. ففي املوضوعات اخلاصة باللغويات التقليدية 
للعربية يكثر الرجوع إىل املراجع العربية كأساس تنهض عليها األعامل البحثية. وأما 
املوضوعات املتعلقة باللغويات احلديثة وتعليم اللغة للناطقني بغريها عامة، فيشكل 
ترجع  التي  اآلراء  تلك  السابقة؛  آلرائهم  ا«  »تعضيديًّ رجوًعا  غالًبا،  الرجوع،  هذا 
وتستهوهيم  العربية،  من  أفضل  بشكل  قراءهتا  )التي جييدون  الغربية  للمراجع  غالًبا 
الرغم من  املبارشة. وعىل  أو  التقليدية،  اخلربات  أو  العرب(،  الباحثني  تستهوي  كام 
ا، إال إنه مهم بالنسبة للباحث اإلندونييس، ألنه يأيت من  »صاحب  كونه رجوًعا تربيريًّ

اللغة«.
 وهناك تأثري آخر غري التأثري املتوقع عىل عامل البحوث والنرش العلمي، وهو التأثري 

الثقايف-احلضاري لالحتكاك هبذا العدد من العرب، الذين يشكلون نخبة ثقافية ممثلة 
لبالدهم؛ احتكاك يتم مع نخبة إندونيسية ثقافية أيًضا. إن هذا االحتكاك بني النخب 
إندونيسيا  صورة  رسم  يف  يسهم  أن  منه  ليتوقع  تعارض  أو  تناغم،  من  عنه  ينتج  وما 
ذلك  بام يف  اإلندونيسيني،  عند  والعرب  العربية  العرب، وصورة  عند  واإلندونيسيني 

ا. امتدادات تلك الصورة ثقافيًّا وحضاريًّ
أن  رغم  العربية،  اللغة  تربية  بيئة  عىل  واحلوارات،  األوراق  تلك  فتأثري  إذن   

الباحث  به  ينال  داللة  ذا  تأثرًيا  ُيَعّد  الالحق،  املعضد  التأثري  قبيل  من  منه هو  قساًم 
اإلندونييس )الفاعل الحًقا( يف حقل العربية رشعية ال يناهلا من املصادر األخرى، 
إضافة إىل بناء تصورات الطرفني عن بعضهام البعض. ومن هنا أمهية االهتامم بتلك 
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املؤمترات واحلوارات املصاحبة هلا؛ ألهنا تسهم يف »تشكيل املناخ العام« للحضور 
رؤية  ذات  املؤمترات  تلك  يف  العربية  املشاركات  أتت  فإن  إندونيسيا.  يف  العريب 
واضحة، تصدر عن التزام أصيل بقيم الثقافة اإلسالمية العربية، وتنهج هنًجا معرفيًّا 
متكاماًل، وتقصد بجدية إلعادة تعريف دور اللغة العربية يف إحياء ثقايف-حضاري 
هذا  عىل  إندونيسيا  يف  املنعقدة  املؤمترات  يف  العربية  املشاركات  أتت  إن  حقيقي؛ 
النحو، فإن هذا سيثمر حضوًرا عربيًّا مستداًما وفعااًل، وإن مل تكن كذلك فالعكس 

أيًضا صحيح.
يف  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  مركز  بمبادرة  التنويه  ينبغي  السياق  هذا  ويف 
إقامة شهر للغة العربية بإندونيسيا وتكريم أصحاب الفضل عىل مسرية العربية هبا؛ 
إندونيسيا،  بأبحاثهم يف  العرب  الباحثني  لقيام  فاحتة خري  تكون  املبادرة  لعل هذه 
ا؛ رشيطة أن يتحىل الباحثون  دعاًم للبنية التحتية اللغوية والرتبوية معلوماتيًّا وبرشيًّ
متكاملة  جادة  أصيلة  ببحوث  للقيام  الالزمة  والتزكوية  املعرفية  ة  بالُعدَّ العرب 

معرفًيا.
2.5.1. حالة عامة من »الزيغ« و »االنكفاء« تغشى امللتقيات الدولية حول العربية 

يف إندونيسيا
لقد أتيح للكاتب فرصة االحتكاك املبارش مع ذلك العامل من خالل تعاونه مع »احتاد 
مدريس اللغة العربية اجلامعيني بإندونيسيا«. ومن واقع مطالعته ما يربو عىل األربعمئة 
»الزيغ«  من  عامة  حالة  هناك  بأن  اجلزم  الكاتب  يستطيع  صلة،  ذات  بحثية  ورقة 
و»االنكفاء« تغشى ذاك العامل؛ عامل البحث والنرش العلمي حول العربية وقضاياها من 
خالل املؤمترات الدولية يف إندونيسيا؛ تلك اللقاءات التي يفرتض أهنا حوارات ذات 

جودة عالية حول العربية وقضاياها.

»الزيغ«  من  عامة  حالة  هناك 
البحث  و »االنكفاء« تغشى عامل 
وقضاياها  العربية  يف  العلمي 
إندونيسيًّا؛ يقدم القدوة فيها، من 

أسف، الباحثون العرب!
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هذه  أن  رغم  للمؤمتر،  املطروحة  بالقضايا  االلتزام  عن  ا  عامًّ مياًل  بالزيغ  ونقصد 
حماولة  ولدى  العربية.  تواجه  التي  احلقيقية  التحديات  ملواجهة  مدعاة  هي  القضايا 
البعض البقاء عىل مسافة قريبة من تلك القضايا، فيتم، غالًبا، من خالل »االنكفاء« عىل 
التفاصيل الدقيقة بعيًدا عن رسم الصورة الكلية وبيان مسارات التأثري والتأثر داخلها 

وخارجها، أو اهلروب إىل اإلرساف يف التعميم والتسطيح. 
وهناك بعد آخر لذلك الزيغ، وهو الزيغ عن َبَدِهيَّات ما يفرتض أنه »معايري متفق 
عليها« للبحث العلمي؛ وأمهها أصالة البحث العلمي اخلاص باللغة العربية. فمن أوجه 
تلك األصالة أن يظهر صوت الباحث واثًقا حاماًل للجديد يف غمرة األصوات الصائلة 
واجلائلة يف ورقته البحثية. ومن أوجه تلك األصالة أن يبذل الباحث جهًدا معقواًل يف 
دون  الثقايف-اإلسالمي؛  العلمي  باملوروث  العربيني  والرتبوي  اللغوي  البحث  ربط 
أن يعني ذلك، بالتأكيد، غض الطرف عن الراهن ومتغرياته العلمية والعملية. إن ما 
من  املنهجية  واالستعارة  عامة،  االستعارة  غلبة  هو  »الزيغ«  من  النوع  هذا  يف  ننتقده 
املناهج الغربية خاصة، عىل البحث العلمي حول العربية وتعلمها يف إندونيسيا خاصة.
يىَص ملواجهة التحديات احلقيقية التي  إن األبحاث املقدمة ملؤمترات عنونت ِخصِّ
تواجه العربية، مل يتوجه معظمها لتلك التحديات مبارشة. فاملؤمتر الذي انعقد بجاكرتا 
ارتباط بجامعة األزهر املرصية( عام 2010م،  واستضافته جامعة األزهر )ليس هلا 
قدم  والذي  وتوقعات«)1(،  حتديات  والتطور:  االنقراض  بني  »العربية  عنوانه  وكان 
له نحو مئة وعرشين ورقة بحثية، وعىل الرغم من خطورة العنوان املطروح، إال أن 
األوراق التي جتارست عىل مواجهة التحدي املطروح واالشتباك معه مبارشة مل تتعد 
الورقة الواحدة، أخًذا باالعتبار أن أكثر املشاركني كانوا من الباحثني العرب، الذين 

تقدموا مسرية »الزيغ« و »االنكفاء« تلك! 
3.5.1. اعتبارات عملية، نعم.. ولكن!

املطروح مثل  بالعنوان  نعم، كانت هناك عناوين عىل صلة غري مبارشة، لكنها قوية، 

والتطور-حتديات  االنقراض  بني  العربية  اللغة  الرمحن وآخرون )حمررون(،  عبد  هيندرا  فيصل   -1
وتوقعات، مؤمتر دويل منعقد يف جامعة األزهر اإلندونيسية بجاكرتا، يوليو 2010م
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»صعوبات تعلم العربية وتعليمها يف عرص التقنية«)1(، ومثل »إسرتاتيجية النهوض بالدور 
احلديثة«،  احلضارة  بمطالب  الوفاء  عىل  العربية  قدرة  و«قضية  العربية«،  للغة  احلضاري 
و«الدعوات اهلدامة للنيل من اللغة العربية«، و«أزمة اللغة العربية يف الرشق األوسط«، 
و«تأثري األزمات السياسية يف تطور العربية وهنضتها« و« اختبار العني لقياس الكفاءة يف 
اللغة العربية للناطقني هبا«؛ لكن تلك العناوين، فضاًل عن كوهنا قليلة، لدى الدخول يف 
عمقها البحثي، نجدها قلام تتطرق إىل إشكال »االنقراض« يف مقابل »التطور« عن طريق 
حتليل كل من املفهومني وبيان دالئله الواقعية من عدمها، وربط ذلك كله بالقيم اجلوهرية 
للعربية واملثال الثقايف-احلضاري اإلسالمي، مربوطة بالسياق الثقايف-احلضاري الراهن 

واملتوقع، وذلك فيام خيص املجال املبحوث.

يمكن  عملية  اعتبارات  هناك  نعم.. 
عىل  ليست  أوراق  بضعة  قبول  ألجلها 
اتصال وثيق بعنوان مؤمتر علمي ما، لكن أن 
يصري هذا هو الغالب، فهو، ال ريب إخفاق 

يف التواصل وزيغ عن مواجهة التحدي

نعم، إن األوراق املقدمة يف املؤمترات غالًبا ما تكون صغرية احلجم مقارنة باملقاالت 
لنتاج  عرًضا  األوراق  هذه  متثل  أن  أخرى،  جهة  من  يفرتض  لكن،  والكتب.  املطولة 
هم  كانوا  ومناهج  قرائحهم،  هبا  جادت  أصيلة  وأفكار  الباحثون،  هبا  قام  أبحاث 
تعّرف  ما  بقدر  يشء،  كل  الورقة  حتوي  أن  ينبغي  ال  ثم  ومن  صوغها،  يف  مسامهني 
بالصريورة واملسرية البحثية املعينة. ومن قبل كل هذا، ينبغي أن تكون تلك األبحاث، 
صفاء  تعكس  أولويات  وفق  املطروح«؛  التحدي  مستوى  »عىل  املعروضة  أوراقها  أو 
الذهن وأصالة الروح يف مواجهة السياق الثقايف-احلضاري املعنّي، دون زيغ عن تلك 

األولويات ودون انكفاء عىل التفاصيل الدقيقة التي تغّيب الوعي وتوهن اهلمم.
فمعظم األوراق املقدمة للمؤمتر املذكور قد جاءت مصابة بالزيغ الذي رصدناه، 

1- تعمدنا ذكر عناوين األوراق دون ذكر أسامء مؤلفيها دفًعا للحرج.
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ويتضح ذلك من متابعة عناوين مثل: مسامهة الشاعر حسن األمرايت يف غرس قيم 
املعارص، ومسامهة  الرتبوي  الديني  الشباب، واخلطاب  النفس لدى  املبادرة وتزكية 
األدب العريب املعارص يف غرس قيم املبادرة والقيادة لدى شباب املسلمني، وتلقي الشعر 
األندليس يف صفحات اإلنرتنت اإلسبانية: نونية ابن عريب أنموذًجا، وقراءة نقدية يف 
ديوانه أحالم صغرية للشاعر عارف خضريي، و«جيش التوشيح« البن اخلطيب بني 
 حتقيقني: هالل ناجي وألن جونز، واألفعال التي يتبعها حرف جر يف اللغة العربية: معناها 
ومبناها، وموقف اجلاحظ من الرتمجة، ومن سياقات الدالالت الضمنية يف التواصل 
املنطوق، والنظريات الداللية يف ضوء علم اللغة، واألدوات الناسخة )إن وأخواهتا( 
يف اللغة العربية واإلندونيسية: دراسة حتليلية تقابلية، ودور اجلانب الصويت يف تأدية 
معنى األلفاظ العربية ووضوح دالالهتا، وتعليم اللغة العربية للمبتدئني يف إندونيسيا 
املدارس  يف  العربية  اللغة  لتعليم  األسايس  الكتاب  يف  حتليلية  ورؤية  وأغنية،  بغناء 
الثانوية يف بروناي دار السالم، ورسم اخلريطة الذهنية كإسرتاتيجية التعلم اإلجيايب 
يف تعليم اللغة العربية، والتعليم اإللكرتوين ودوره ملعلمي اللغة العربية، وإشكالية 
أصوات املد يف تعليم العربية للناطقني بغريها، ومهارات اإلصدار يف اختبار العني 
للكفاءة اللغوية، وجتربة اجلامعة اإلسالمية العاملية بامليزيا يف اإلفادة من فن املناظرة 
للرواية  الفكرية  واألنساق  العربية،  اللغة  لداريس  اللغوي  األداء  حتسني  يف  العربية 
السعودية: قراءة ثقافية، وتارخيية النص الديني يف امليزان األصويل، وأتشيه )منطقة 
السياق يف اخلطاب  النظام ومتطلبات  األدباء، وبني مقررات  نظر  إندونيسيا( يف  يف 
يف  املعياري  واملنهج  والفصاحة  واملعارصة،  األصالة  بني  العريب  واألدب  القرآين، 
لنجيب  محزة  قاتل  رواية  يف  الرئيسة  الشخصية  من  والعاطفة  العربية،  اللغة  جمتمع 
الكيالين، واالقتصاد اللفظي ودوره يف توليد الصيغ دراسة صوتية داللية عىل النهاية 

البن األثري. 
نعم، إن من العرف املقبول أن يتم قبول بعض األبحاث التي ال متت مبارشة لقضية 
التغري  العلمية وحتقيًقا للرتاكم املطلوب لتحقيق  النرش  املؤمتر األصلية؛ تنشيًطا حلركة 
النوعي املنشود، لكن أن تصري هذه األبحاث هي األغلبية، فهو ال ريب نوع من »الزيغ« 
مناهج  باتباع  املنهجي  الزيغ  عن  ناهيك  التحدي،  مواجهة  وعن  املشرتكة،  اللغة  عن 

مستوردة أحادية غري منظومية. 
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أتت  لكنها  اجلدة واالجتهاد،  غاية يف  أبحاًثا  املقدمة  األبحاث  تلك  إن من  ونعم، 
مثل  عناوين  إن  تطويرها.  أو  اللغة،  انقراض  املطلوب:  التحدي  جوهر  عن  »مزاغة« 
»االقتصاد اللفظي ودوره يف توليد الصيغ...« هلو بحث جاد جمتهد يصدر عن باحث 
التفاصيل  ال يقل اجتهاًدا )ترشفت بمعرفته شخصيًّا(؛ لكنه، من أسف، يسرتسل يف 
اللغوية الدقيقة حمجاًم عن موضع الوجهة االقتصادية لأللفاظ تلك يف سياقها احلضاري 
الراهن وقاية من »انقراض العربية« وسبياًل »لتطويرها«؛ كأن يوضح كيف يمكن لتلك 
الوجهة االقتصادية اللغوية تنقيح ألفاظ إعالمنا وإبداعنا الراهن، أو توليد مصطلحات 
اليوم من االنجراف نحو االستهالكية والربوية  إنسان  اقتصادية عربية تعصم  جديدة 
وامليرسية التي هتدد بعنف منظومتنا االقتصادية اليوم، وتكون يف الوقت ذاته خفيفة عىل 
اللسان واآلذان، وكيف يمكن هلذه املصطلحات أن جتد طريقها نحو الذهنية املعارصة 

نقًدا وتكاماًل. 
عرصي  توجه  عن  يعرب  اآلخر  هو  الذهنية...«  اخلريطة  »رسم  بعنوان  بحًثا  وإن 
يربط بني علوم املخ والنفس واللغة والرتبية )اجتاه التكامل املعريف(، ويؤمل منه إعادة 
االعتبار ملسارات التفكري الداليل األصيلة يف اللغة العربية، تلك املسارات التي يمكن 
التعويل عليها اليوم الستنقاذ العربية من كبوهتا عن طريق إيضاح كيف يشكل املفهوم 
العريب شبكات من املعاين تعكس أرقى أشكال التفكري العلمي العرصية )املنظومية(؛ 
لكن الباحثة مقدمة هذا البحث مل تتجرأ عىل دفع املوضوع إىل هناياته املنطقية املتعلقة 
بعنوان املؤمتر، ومل تتطرق بشكل كاٍف إىل املنظومة التي ينبغي أن تتواجد فيها اخلرائط 

الذهنية كي تثمر النتائج املرجوة.
السياسية  األزمات  )تأثري  يتيمة  ورقة  من  إال  املؤمتر،  ذلك  عن  ا  حقًّ غاب  ومما 
والسيايس-الرتبوي،  السيايس-اللغوي  البعد  العربية وهنضتها...(،  اللغة  تطور  يف 
والذي يؤثر أيام تأثري عىل راهن العربية داخل وخارج أراضيها؛ انقراًضا، أو تطويًرا. 
العريب- املحيط  مع  للعالقات  متحيزة  خاصة(  )اقتصادية  عامة  سياسة  غري  فمن 
اإلسالمي، وسياسة ثقافية وسياسة لغوية عربية خاصة داعمة، ستصاب كل اجلهود، 
مهام كانت شاقة وجمتهدة، بالكلل واالختناق. ففي بالد ال يكاد ميزاهنا التجاري مع 
أن  العربية  للغة  أنى  ا،  املليار ونصف دوالر سنويًّ يتجاوز  دولة عربية كبرية كمرص 

تطور وتثمر؟ 



-258-

ومما غاب أيًضا، إال من ورقة يتيمة كذلك، عالقة العربية بإنتاج العلوم خاصة، 
وباحلالة احلضارية الراهنة عامة؛ ألن أزمة العربية احلقيقية هي أزمة اإلنسان العريب، 
الثقافية- مقاصدهم  عىل  وخيّدم  العرب،  به  يقوم  وتقني  معريف  إنتاج  غري  فمن 
احلضارية، ويستجيب، بصدق، للتحديات اإلنسانية والبيئية املطروحة بقسوة هذه 

األيام؛ من غري هذا اإلنتاج يصعب احلديث عن أي أفق لتطوير العربية.
4.5.1. وماذا عن األوراق اإلندونيسية؟

 
6.1. عن أي قواسم مشرتكة نتحدث؟

من  اتضح  والذي  العربية،  حول  حواراتنا  حتياه  الذي  التشتت  بواقع  وعًيا 
البحثية حول  األنشطة  »زيغ«  إندونيسيا )3.1( ومن  للعربية يف  اهلزيل  احلضور 
العربية عن مواجهة حتدياهتا احلقيقية )2.5.1، 3.5.1(؛ تسعى هذه املقدمات 
لتأسيس حوار أكثر علمية وتكاماًل وأصالة وجدية واستدامة حول مستقبل العربية 
الثقافية-احلضارية اإلسالمية  املقاصد  لتفعيل  إندونيسيا؛ حوار يسعى جاهًدا  يف 
الكربى، ويف القلب منها مقاصد اللغة العربية، يف بيئة حملية وعاملية تزداد تداخاًل 
واالقتصاد  واجليوبوليتيك  الديمغرافيا  يف  عميقة  بتحوالت  ومتور  وتشابًكا، 
والثقافة واهلويات واحلدود. وبناء عليه، فإن القواسم املشرتكة حمّل احلديث هي 
قواسم حتدد ما هو العلمي؟ وما هو العلمي املتكامل؟ وما هي األصالة؟ وما هي 
وما  الراهن؟  الثقايف-احلضاري  السياق  يف  مهمة  األمور  هذه  تعد  وملاذا  اجلدة؟ 
الظنون  من  ينطلق  ندير حواًرا  أن  العيب يف  وما  السياق؟  هذا  أهم حتديات  هي 
اللغة  يف  علميًّا  وندقق  نبحث  أن  يف  اخلطأ  وما  السائد؟  باتباع  وينتهي  واألهواء 
الثقافية- العلمية عن سياقاهتا  العربية وعلومها دون أن يتكامل ذلك مع املعرفة 
احلضارية؟ وما الشائن يف أن نأيت من كل هذا طرًفا يتكرر بشكل موسمي من دون 
استدامة؟ وما الداعي أصاًل لنقد السائد يف حقل العربية وعلومها؟ وملاذا ينبغي 
توسيع احلوار ليشمل قضايا أكرب من املعجم والنحو والرصف والبالغة واإلمالء 
والتبيني والبيان؟ ومن قبل كل هذا، ما هي املقاصد النهائية للتفكري، أو التواصل 
الكونية،  بيئتها  اإلنسانية، وعىل  نفع سيعود عىل  أي  منها؟  أي  تعلم  أو  بالعربية، 

عندما يتعلمون هذه اللغة؟
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املقدمة الثانية: عظم األمانة يستوجب احلضور )احلضارة( باستدامة
وهي مقدمة يف رضورة االجتهاد واستدامته عند التعامل مع العربية وقضاياها.

1.2. خلق اهلل عظيم، يستحق التوقف مراًرا، ويدفع للشهود واحلضور:
توقف  مراًرا؛  التوقف  إال  رسيرته،  سلمت  إن  سبحانه،  اهلل  خلق  يف  متأمل  يسع  ال 
يدرك فيه عظم وتعقد الكيفية التي خلقت هبا املخلوقات، وتوقُّف آخر يسأل فيه عن علة 
هذا التعقد وتلك العظمة، وتوقف ثالث يستفرس فيه عن املطلوب منه جتاههام. كيف ال؟ 
وهو يميض وبني جنبيه منظومة حيوية معقدة حتوي ما يزيد عىل مخسة وسبعني تريليوًنا)1( 
وللتنفس،  الدماء،  ولتدوير  العصبي،  للتوصيل  فرعية  منظومات  تنتظم يف  اخلاليا،  من 
يامرسها  وحدوده  دوره  علم  قد  منها  وكل  عنه،  للدفاع  وحتى  وللهضم،...  وللتكاثر، 

بعلم اإلنسان أحياًنا وبدون علمه غالًبا. 
ال حيتاج اإلنسان السوّي لكثري جهد ليدرك مع تلك التوقفات عظم األمانة امللقاة 
ِمْلنََها  حَيْ َأن  َفَأَبنْيَ  َباِل  َواجْلِ َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ َعىَل  اأْلََماَنَة  َعَرْضنَا  ا  ﴿إِنَّ عاتقه  عىل 
أمانة  بمنحه   ]72 ]األحزاب:  َجُهواًل﴾  َظُلوًما  َكاَن  ُه  إِنَّ نَساُن  اإْلِ َومَحََلَها  ِمنَْها  َوَأْشَفْقَن 
اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض  ا يِف السَّ َر َلُكم مَّ الوعي احلر وبتسخري املوجودات مجيًعا له ﴿َوَسخَّ
أن عظمة خلقها ال  ]اجلاثية: 13[، رغم  ُروَن﴾  َيَتَفكَّ َقْوٍم  لِّ آَلَياٍت  لَِك  َذٰ يِف  إِنَّ  نُْه  مِّ مَجِيًعا 
ِكنَّ َأْكَثَر  اَمَواِت َواأْلَْرِض َأْكرَبُ ِمْن َخْلِق النَّاِس َوَلٰ تقل عن عظمته، بل تفوقه ﴿خَلَْلُق السَّ

النَّاِس اَل َيْعَلُموَن﴾ ]غافر: 57[.
 وبناء عىل ذلك تراه )اإلنسان السوّي( ذا عزم أكيد عىل أال خييب ظن اهلل سبحانه 
الشاكر  العابد  فرتاه  قيام.  أحسن  له  املرسومة  باألدوار  القيام  خالل  من  وذلك  فيه، 
لربه، الفالح املزكي لنفسه، املستخلف بعدالة مع بيئته االجتامعية، املعمر بتوازن لبيئتيه 
للغيب،  الرباين  اإلنسان  لشهود  جتليًّا  إال  األدوار  هذه  كل  وما  والصناعية.  الطبيعية 

وحضوره )حضارته( بذلك الشهود يف الزمان واملكان.

1-  «cell.» Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Ultimate Reference 
Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2014.

كي تتحقق اللغة )فكًرا وتبينًا وبيانًا( يلزمها 
منظومة متآزرة تضم احليوي والنفيس واالجتامعي 
والثقايف واحلضاري. ومن أجل هذا، لزم أن يكون 
احلوار اجلاد حول العربية حواًرا متكامل املعارف 

متآزر اجلهود؛ أو باألحرى: منظومّي! 
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2.2. خلق اهلل منظومي متآزر يستلزم مسلًكا متكاماًل:
وال يعترب نمط الشهود واحلضور هذا نوًعا من املعيارية )normality( املنفصلة عن 
الواقع. ال.. إن الواقع داخل وخارج اإلنسان يثبت أن األمانة التي عهد إليه احلفاظ 
عليها وتنميتها تلك تنتظم فيام بينها بعالقات متداخلة تأخذ شكل التآزر بني الطبيعي 
والنفيس واملجتمعي والصناعي ومن قبل كل هذا »اإلهلي«. فخذ مثاًل موضوع هذه 
املقدمات وهو »اللغة« عامة، واللغة العربية خاصة. فاللغة، كي تتحقق فكًرا وسامًعا 
كاألذن  حيوية  أجهزة  الطبيعية  املنظومة  داخل  من  يلزمها  وكتابة،  وقراءة  وكالًما 
)للكالم(،  والشفتني  واألسنان  واللسان  واحلنجرة  )للقراءة(،  والعني  )للسمع(، 
ويلزم  كله(.  هذا  )إلدارة  املخ  مقدمتها  ويف  العصبية  واجلملة  )للكتابة(،  واليدين 
التجريد  رأسها  عىل  اإلدراكية  العمليات  من  مجلة  النفسية  املنظومة  داخل  من  اللغة 
يضمن  وتعليم  تربية  االجتامعية  املنظومة  داخل  من  اللغة  ويلزم  والرتميز.  والتعميم 
املنظومة  داخل  من  أخرًيا  اللغة  ويلزم  باستمرار.  وتطويره  اللغوي  املوروث  تناقل 
الصناعية وسائط مسموعة ومرئية ومنظومات تعليمية وبنى حتتية وغريها. ومن قبل 
كل هذا، لزم خالق رمحن بديع عليم لرعاية كل ذلك. ومن أجل حضور )حضارة( 
لغوي مستدام، ينبغي أن حيوي احلوار حول ذلك احلضور اهتامًما متوازًنا بكل تلك 

املنظومات وعالقاهتا البينية.

يلزمها  وبيانًا(  وتبينًا  )فكًرا  اللغة  تتحقق  كي 
منظومة متآزرة تضم احليوي والنفيس واالجتامعي 
والثقايف واحلضاري. ومن أجل هذا، لزم أن يكون 
احلوار اجلاد حول العربية حواًرا متكامل املعارف 

متآزر اجلهود؛ أو باألحرى: منظومّي! 

3.2. اإلنسان الرباين ذو حضور )حضارة( أصيل متكامل مستدام:
ثم إن نظرة فاحصة عىل حضور )حضارة( هذا اإلنسان الرباين يف الزمان واملكان جتعلنا 
ندرك أنه حضور أصيل )ُيرجع األمور لعللها األوىل: اخلالق سبحانه( من جهة، وحضور 
متكامل يتكامل فيه اإلنسان مع بيئته النفسية والطبيعية والصناعية واالجتامعية من جهة 
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أخرى. ولعل هذا احلضور األصيل املتكامل هو الضامنة األكيدة ألن يستديم هذا احلضور 
يف عامل الغيب )الربزخ واآلخرة(، حتى بعد توقف حضوره يف عامل الشهادة. 

هذا، ويشيع يف اخلطاب اإلسالمي اإلندونييس تعبري »حبل من اهلل وحبل من 
التعبري  وهو  الرباين،  لإلنسان  التكاميل  األصيل  احلضور  هذا  عن  تعبرًيا  الناس« 
َن اهللَِّ َوَحْبٍل  ُة َأْيَن َما ُثِقُفوا إاِلَّ بَِحْبٍل مِّ لَّ َبْت َعَلْيِهُم الذِّ املشتق من اآلية الكريمة ﴿رُضِ
َن النَّاِس... ﴾ ]آل عمران: 112[. وبغض النظر عن جدارة اختاذ تلك اآلية كأساس  مِّ
اإلنسان  عىل  جيب  التي  »احلبال«  مجلة  فإن  املتكامل،  األصيل  للحضور  للتنظري 
الرباين مّدها، يف احلقيقة، مخسة حبال، وليس اثنني فقط. إنه نمط احلضور الذي 
يضمن االستدامة بوصله حبااًل مخسة مع منظومته الوجودية؛ حباًل مع اهلل سبحانه 
ا حيًّا قيوًما( قوامه العبادة الشاكرة)1( من جهة، وحباًل مع نفسه  )بوصفه خالًقا وربًّ
تزكية فاحلة)2( هلا من جهة ثانية، وحباًل مع بيئته املجتمعية استخالًفا عادال)3( معها 

والعبادة  للعبادة،  فاخللق  التالية:  الثالث  اآليات  يف  التأمل  خالل  من  املعنى  هذا  تتبع  يمكن   -1
للتقوى، والتقوى للشكر.

نَس إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن﴾ الذاريات: 56 نَّ َواإْلِ - ﴿َوَما َخَلْقُت اجْلِ
ُكْم َتتَُّقوَن﴾ البقرة: 21 ِذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعلَّ ِذي َخَلَقُكْم َوالَّ ُكُم الَّ َا النَّاُس اْعُبُدوا َربَّ - ﴿َيا َأهيُّ

ُقوا اهللََّ َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن﴾ آل  عمران: 123 - ﴿َفاتَّ
اَها﴾ الشمس: 9 2- يمكن استنتاج هذا املعنى من اآلية الكريمة:﴿ َقْد َأْفَلَح َمن َزكَّ

معنى  هو  عنها  يعرب  ما  خري  أن  وجدنا  القرآن،  يف  واملجتمع  الفرد  بني  العالقة  معاين  تتبعنا  لدى    -3
الطبيعية  املوارد  املكان، ويتداولون  الزمان وعرب  الناس بعضهم بعًضا عرب  »االستخالف«؛ حيث خيلف 
والصناعية، من أجل استدامة النوع البرشي من جهة )اخلالفة عرب الزمان(، ومن أجل تكامل أدوارهم 
َأُكْم يِف اأْلَْرِض  )عرب املكان(. ومن أمثلة اخلالفة عرب الزمان ﴿َواْذُكُروا إِْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمن َبْعِد َعاٍد َوَبوَّ
ُمْفِسِديَن﴾  اأْلَْرِض  يِف  َتْعَثْوا  َواَل  اهللَِّ  آاَلَء  َفاْذُكُروا  ُبُيوًتا  َباَل  اجْلِ َوَتنِْحُتوَن  ُقُصوًرا  ُسُهوهِلَا  ِمن  َتتَِّخُذوَن 
َوَأْصِلْح َواَل  َقْوِمي  األعراف: 74. ومن أمثلة اخلالفة عرب املكان ﴿َوَقاَل ُموَسٰى أِلَِخيِه َهاُروَن اْخُلْفنِي يِف 
من  عنه  يتفرع  وما  احلق،  هو  اجليدة  اخلالفة  معيار  أن  وجدنا  كام   .142 األعراف:  امْلُْفِسِديَن﴾  َسبِيَل  َتتَّبِْع 
ا َجَعْلنَاَك َخِليَفًة يِف اأْلَْرِض َفاْحُكم َبنْيَ النَّاِس بِاحْلَقِّ َواَل  التزام جتاه احلقيقة ومراعاة العدل ﴿َيا َداُووُد إِنَّ
َساِب﴾  ِذيَن َيِضلُّوَن َعن َسبِيِل اهللَِّ هَلُْم َعَذاٌب َشِديٌد باَِم َنُسوا َيْوَم احْلِ َتتَّبِِع اهْلََوٰى َفُيِضلََّك َعن َسبِيِل اهللَِّ إِنَّ الَّ

 

ص: 26. وسييل توضيح هذا األمر عند احلديث عن منظومة األدوار املتدافعة يف البناء احلضاري، يف املقدمة 
الرابعة، وعند احلديث عن مقاصد املنظومة الثقافية-احلضارية اإلسالمية يف املقدمة السادسة.
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رابعة، وحباًل  متوازنة هلا من جهة  إثارة  الطبيعية  بيئته  ثالثة، وحباًل مع  من جهة 
مع بيئته الصناعية عامرة هلا)1( )كل ما تستحدثه يده من نظم مادية، أو مؤسسية( 
األمانة؛  بعظم  شهوده  عىل  تؤكد  تلك  التواصل  خطوط  وكل  أخرى.  جهة  من 
متوازنة  بعالقة  جتاهها،  احلضور  إقامة  تستوجب  حوله  ما  كل  يف  عظمتها  إن  إذ 
عادلة، وهو ما يضمن، يف التحليل األخري، استدامة هذا احلضور، والشكل )2( 
أدناه يوضح تلك احلبال اخلمسة الضامنة الستدامة احلضور )احلضارة( اإلنسانية 

الربانية.

شكل )2(
احلبال اخلمسة حلضور )حضارة( اإلنسان الرباين املستدام يف الزمان واملكان

الرب 
سبحانه

احلضور )احلضارة( 
املستدام لإلنسان الرباين

البيئة 
النفسية

البيئة 
الطبيعية

البيئة 
الصناعية

البيئة 
االجتامعية

1

2

34

5

1- العبادة الشاكرة.
2- التزكية الفاحلة.

3- اإلنارة والعامرة واملتوازنتني.
4- العامرة املتوازنة.

5- االستخالف العادل

1- يمكن استخالص هذه املعاين من تأمل اآليات التالية:
َن اأْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم فِيَها﴾ ]هود: 61[ -  ﴿ُهَو َأنَشَأُكم مِّ

- ﴿ َوَأَثاُروا اأْلَْرَض َوَعَمُروَها﴾  ]الروم: 9[
اَمَء َرَفَعَها َوَوَضَع امْلِيَزاَن. َأالَّ َتْطَغْوا يِف امْلِيَزاِن﴾ ]الرمحن:8-7[ - ﴿َوالسَّ

كام جيدر بالذكر أن التوازن يف عالقتنا بالبيئة الطبيعية والصناعية مرتادف مع العدل يف عالقتنا بالبيئة 
وا امْلِيَزاَن﴾ ]الرمحن: 9[ االجتامعية )﴿َوَأِقيُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط َواَل خُتْرِسُ
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4.2. احلضور )احلضارة( املستدام يستلزم االجتهاد:
يف عملهم الرائد »فخ العوملة«)1(  يورد املؤلفون األملان، نقاًل عن ر.باربري، تفسرًيا 
لسطوة »ثقافة والت ديزين« عىل الثقافة العاملية بأن ذلك يرجع إىل »ظاهرة قديمة قدم 
املعقد  بني  والرسيع،  البطيء  بني  والسهل،  الشاق  بني  املنافسة  إهنا  نفسها:  احلضارة 
واإلكبار،  لإلعجاب  يدعو  ثقايف  بنتاج  يرتبط  األزواج  هذه  من  أول  فكل  والبسيط. 
أما كل ثاٍن من هذه األزواج فإنه يتالءم مع هلونا وتعبنا ومخولنا...«. وإذا ربطنا هذا 
االستنتاج بام سبق من أن احلضور )احلضارة( يتطلب جهد التأصيل وجهد التكامل، 
وهو ما ال يمكن إنجازه برسعة وال ببساطة وال بسهولة، فإن أمر االجتهاد، استفراًغا 
للجهد تأصياًل وتكاماًل، يف التصور اإلسالمي يبدو أقرب إىل الفهم وأوجب يف األخذ 

به، وبخاصة حني استحضار عظم األمانة.

5.2. مسوغات استحضار هذه املقدمة يف صدر املقدمات:
ويف مقام احلوار حول العربية ومستقبلها يف إندونيسيا لزم استحضار هذه املقدمة، 

يف صدر املقدمات التأسيسية للحوار؛ ألسباب أمهها:
1.5.2. عظم أمانة »اللغة« بشكل عام. فاللغة، كام سبق يف النقطة )2.2(، ظاهرة 
عظيمة، حتتاج لتحققها لتآزر منظومات عديدة طبيعية ونفسية واجتامعية وصناعية، ومن 
الفكر والفعل واحلوار  قبل ذلك كله رعاية ربانية. ومن أجل هذا، لزم أن يكون جهد 
حول اللغة، عامة، جهًدا ذا شهود وحضور مستدام متكامل يتناسق وعظم تلك األمانة. 
فالتعقد البديع يف منظومة السمع )األذن( من أذن خارجية ووسطى وداخلية، وتآزرها 
مع املخ، ومنظومة الكالم )احلنجرة واللسان واألسنان والشفة( وتآزرها مع املخ كذلك، 
ناهيك عن منظومة العني والتي حتوي شبكيتها )retina( فقط نحو مئة وسبعة وعرشين 
أجله  من  حيرض  وال  جتاهه  يشهد  ال  كيف  البديع  التعقيد  هذا  خلية)2(.  مليون   )127(

عىل  االعتداء  العوملة:  فخ  )مرتجم(،  زكي  عباس  عدنان  شومان،  وهارالد  وبيرتمارتن  هانس   -1
الديمقراطية والرفاهية، سلسلة عامل املعرفة، العدد 238، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 

الكويت: 1998، ص 41.
 Dorling اإلصدار الثالث، من The Ultimate Human Body 2- طبًقا للربنامج احلاسويب التفاعيل

.Kindersley
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باستدامة وجهد؟ ناهيك عن تذكر ما هلذه املنظومة الطبيعية من تآزر مع املنظومة النفسية 
واالجتامعية والصناعية التي سبق احلديث عنها. 

2.5.2. عظم أمانة العربية كلغة مل تزل آثار يد اهلل سبحانه فيها غضة طرية، لغة 
الرشيفة،  واملثالية  الدقيقة  بالعلمية  تصوراهتا  ومتتاز  الكثيفة،  بالنظمية  تكوينها  يمتاز 
وما  معاٍن،  من  حيمله  ما  مع  فريد  تآلف  من  الصويت  نظامها  عليه  ينطوي  عام  ناهيك 
تعقيًدا  حاالته  كل  يف  الواقع  يناسب  واقعي  منطق  من  النحوي  نظامها  عليه  ينطوي 
العربية  رب  العربية  إنسان  ُيري  وأن  بد  ال  األمانة،  تلك  عظمة  مقابل  ويف  وتشابًكا. 
من نفسه خرًيا بأن يتعهدها بجهد تأصييل منظومي وفعل جمتهد تكاميل، يضمن له وهلا 

حضوًرا مستداًما بني األمم.
ما غلب عىل  املقدمة يف صدر مقدماتنا هو  الثالث لطرح هذه  3.5.2. والسبب 
تقليدية  إندونيسيا خاصة، من  بالعربية عامة، ويف  الفاعلني واملعنيني واملهتمني  جمتمع 
بسيطة، ونظرة ذرية، وفعل فردي غري متآزر؛ فعسى أن يكون ائتالفنا عىل هذه املقدمة 
مؤذًنا بأن التفكري والتشغيل والتنزيل بشأن العربية ومستقبلها مل يعودوا يف حاجة إىل 
اجتهاد نظري  إىل  احتياجهم  املواسم، قدر  الطنني وأفعال  الرنني وخطابات  شعارات 
العربية،  األمانة  عظم  يناسبان  متآزر،  إسرتاتيجي  عميل  وجهاد  متكامل،  تأصييل 
فلنكن  )اجتهاد( وبطء )صرب(،  املتغريات( ومشقة  متعدد  )فكر  تعقيد  وينطويان عىل 

عىل استعداد! واهلل املستعان.
الرابع هو عظم التحديات التي تواجه العربية، والبيئة املتغرية  4.5.2. والسبب 
التي حتيط هبا مما مل تألفه النامذج املعرفية املسيطرة عىل البحث اللغوي الراهن، وهو ما 

يستلزم وعًيا وحضوًرا دائمني، ومن ثم اجتهاد مستدام. 
5.5.2. والسبب اخلامس، وهو ما سيتم توضيحه بالتفصيل يف املقدمتني اخلامسة 
 والسادسة، هو ما يتعلق بمقاصدية منظومة تربية اللغة العربية املنشودة يف إندونيسيا. 
فمقاصدية تربية اللغة العربية تعني أن خيّدم تعلم العربية عىل كل من مقاصد حضور 
)احلضارة( اإلنسان الرباين، فتصري األسئلة املركزية للنتائج املرجوة من أنشطة التعلم 
الشاكر؟  العابد  اإلنسان  شخصية  بناء  يف  العربية  تعلم  يسهم  أن  يمكن  كيف  هي: 
وكيف يمكن أن يسهم يف بناء الشخصية املتزكية الفاحلة؟ وكيف يمكن أن يسهم يف 
العملية  بتوازن؟ ومقاصدية  لبيئتها  املعمرة  املثرية  بعدالة،  املستخلفة  الشخصية  بناء 
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للرتبية  املتحدة  األمم  )منظمة  فاليونسكو  الرتبوية؛  النظم  من  بدًعا  ليست  الرتبوية 
والنساء«)1(  الرجال  عقول  يف  السالم  »بناء  يف  رسالتها  حتدد  والثقافة(  والعلوم 
العقد  حددت  كام   ،)Building peace in the minds of men and women(
وما   . املستدامة«)2(  التنمية  أجل  من  »التعليم  كعقد   )2014-2005( كله  املايض 
تعلم العربية من أجل بناء احلبال اخلمسة املشار إليها يف الشكل )2( أعاله إال تعلاًم 
من أجل تنمية مستدامة إسالمية! ومما جيدر التذكري به يف هذا السياق حالة البحث 
العلمي حول العربية التي تم عرضها يف النقطة )4.1( أن التنمية املستدامة اختفت 
تقريًبا كموضوع مظيل لتطوير منظومة تربية العربية، رغم كونه كذلك عىل املستوى 

العاملي.

ليست  الرتبوية  العملية  مقاصدية 
فاليونسكو  الرتبوية؛  النظم  من  بدًعا 
حتدد رسالتها يف »بناء السالم يف عقول 
العقد  حددت  كام  والنساء«،  الرجال 
كعقد   )2014-2005( كله  املايض 

»التعليم من أجل التنمية املستدامة«.

التأسيسية  املقدمات  املقدمة يف صدر  األخري الستحضار هذه  والسبب   .6.5.2
الالزمة للحوار حول العربية ومستقبلها؛ هو أن الرؤى التي نطرحها هي رؤى تأصيلية 
املقدمة يف  وتنزيلها، فوضعنا هذه  إىل جهد ووقت إلدراكها وتشغيلها  تكاملية حتتاج 
أنه ال جمال لالستعجال واآلنية يف تفعيل ما  القارئ الكريم  صدر املقدمات كي يعلم 

حتويه هذه املقالة املتواضعة من رؤى.

1-   http://en.unesco.org/
2-  UNESCO, Shaping the Future We Want; UN Decade of Education for 
Sustainable Development (20052014-) Final Report, (http://reliefweb.int/sites/
reliefweb.int/files/resources/Shaping%20the%20Future%20We%20Want.pdf)
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املقدمة الثالثة: جودة احلكم عىل اليشء تتوقف عىل جودة تصوره، وجودة 
ر، وتزكية النفس  التصور تتوقف عىل علمية دالئله ومنظوميتها جلهة املتصوَّ

ر جلهة املتصوِّ
 وهي مقدمة يف اإلدراك العلمي-املنظومي املتزكي بوصفه أفضل طرق اإلدراك، 
التهويل، أو  التجزئة املخلة، أو  التعميم الكاسح، أو  أو أقلها احتاماًل للوقوع يف خطأ 
املستقبلية وجهود  وامتداداته  األمور  راهن  استقراء  عند  املغالطة، وذلك  أو  التهوين، 

تشكيل هذا املستقبل.

1.3. احلكم عىل اليشء فرع عن تصوره تكليًفا ووضًعا:
تعترب مقدمتنا الثالثة هذه تفريًعا من القاعدة األصولية الذهبية القاضية بأن »احلكم 
الصياغة  طريق  عن  أبعد  ملدى  مدها  نقرتح  والتي  تصوره«)1(،  عن  فرع  اليشء  عىل 
السابقة عاليه. واألحكام، كام هو معروف، ال تقترص عىل األحكام التكليفية كالواجب 
واملندوب واملباح واملكروه واحلرام، وإنام تضم أيًضا احلكم الوضعي بأفرعه من سبب 
ورشط ومانع)2( . فأن نتحدث عن »أسباب« »وجوب« تطبيق إسرتاتيجية، أو سياسة، 
أو  »موانعه«،  أو  تطبيقها،  »رشوط«  أو  املستقبل،  يف  العربية  اللغة  لتنمية  برنامج  أو 
استبعاد ما عداها، كل هذا يتوقف عىل تصورنا للعامل املثايل الذي نطمح إلجياده للغة 
العربية وبيئتها، وعىل تصورنا عن واقع العربية بتعقيداته املختلفة، وعىل تصورنا عن 
اخلطوات الالزمة إلعادة تشكيل هذا الواقع وصواًل للمثال الذي نطمح إليه، وذلك 

من خالل اإلسرتاتيجية، أو السياسة، أو الربنامج التنموي املعني. 

إن ثالثية التصور تلك )تصور املثال، وتصور الواقع، وتصور الطريق الواصل بينهام( 
لتتوقف جودهتا عىل مدى إحاطتها بعنارص التصور املعني، سواء كان مثاليًّا أم واقعيًّا أم 
خمطًطا. ويف هذا السياق، ينبغي التنويه إىل أن هذه اإلحاطة الدالة عىل »تكامل التصور« 

1- ابن النجار، رشح الكوكب املنري، حممد الزحييل ونزيه محاد )حمققني(، مكتبة العبيكان، الرياض: 
1993، ص. 50

2- جارس عودة ، مقاصد الرشيعة كفلسفة للترشيع اإلسالمي: رؤية منظومية، عبد اللطيف اخلياط 
ًبا(، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، بريوت: 2012 ، ص. 221. )معرَّ
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عليه  يطلق  ما  أو  السائدة،  الثقافة  بآليات  تتأثر  بل  فراغ،  يف  حتدث  ال  و»منظوميته« 
ن«)1(، وهو ما سيتم تناوله يف النقاط )3.3( و)4.3( و)5.3(. البعض »العقل املكوَّ

التصور العلمي املتكامل 
واحلضور  الشهود  بوابة  هو 

)احلضارة( الرباين املستدام

2.3. عالقة التصور العلمي املنظومي بالشهود واحلضور الرباين املتكامل:
بني  وتآزرها  وانتظامها  اإلهلية  األمانة  أن عظم  الثانية من  املقدمة  بنا يف  مر  ملا  تذكًرا 
حبال مخسة )ربانية، ونفسية، واجتامعية، وطبيعية، وصناعية( يستوجب شهوًدا وحضوًرا 
جتاهها مستداًما حياول دوًما أن يكون عىل مستوى تلك العظمة؛ تذكًرا لذلك فإن الشهود 
واحلضور املقصوديِن ال يمكن ولوجهام إال عرب باب التصور العلمي املتكامل الذي يمّكن 
صاحبه من الشهود واحلضور املتكاملني املذكورين. ولتوضيح هذه الفكرة نرضب مثاًل 
بقضية اللغة، فالتصور الذي يقدم اللغة عىل أهنا »عملية حيوية« فقط، خيتص هبا أعضاء 
حيرم  سوف  كهذا  تصوًرا  إن  ولسان؛  وحنجرة  وأذنني  وعينني  مخ  من  البرشي  اجلسم 
اللغة وتطويرها من إسهامات املنظومة النفسية )التجريد والتعميم والرتميز( واالجتامعية 
الذي  التصور  وكذا  والوسائط(.  التحتية  )البنى  والصناعية  واستخدامها(  اللغة  )تربية 
ينظر للغة عىل أهنا »عملية تربوية« فقط، أو نفسية فقط، أو تعتمد برمتها عىل مدى التطور 
التكنولوجي فقط؛ كل هذه التصورات املجتزأة تشكل عائًقا دون شهود اإلنسان الرباين 

نحو حضور يتناسب وعظم األمانة التي ألقيت عىل عاتقه.
الثقايف-احلضاري  باملثال  وثيًقا  يرتبط  املتكامل  العلمي  التصور  فإن  عليه،  وبناء 
خمتلف  مع  املتكاملة  األدوار  من  بجملة  قائاًم  اإلنسان  فيه  يتجسد  والذي  اإلسالمي، 
وإثارة  غريه،  مع  واستخالًفا  لنفسه،  وتزكية  سبحانه،  هلل  عبادة  هبا،  حييا  التي  البيئات 
يف  املتكامل  العلمي  التصور  عىل  التعرف  لزم  لذا  والصناعية؛  الطبيعية  لبيئتيه  وعامرة 

ثقافتنا وحًيا ولغة.

1- حممد عابد اجلابري، تكوين العقل العريب، دار الطليعة، الطبعة الثانية، بريوت: 1985، ص 15
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3.3. التصور العلمي املتكامل يف صلب ثقافتنا اإلسالمية وحًيا:
الرشيف،  والوحي  العربية  اللغة  ِصنَْوا  وجوهرها  العربية-اإلسالمية،  والثقافة 
املختلفة حول اإلنسان؛  الظواهر  املتكاملة عن  بالتصورات  اهتامًما  الثقافات  أكثر  هي 
املرجّوة  التصور  وثمرة  ال؟  كيف  وغيًبا،  وشهادة  وصناعيًّا،  طبيعيًّا  وجمتمعيًّا،  نفسيًّا 
هي توحيد كل التصورات وصواًل لوحدانية اخلالق سبحانه، ثم تنزيل هذه الوحدانية 
القرآن  عىل  ُمطَِّلع  يسع  فال  بأكمله.  للكون  ورمحة  وعمراًنا  الناس  بني  وتعاوًنا  أخوة 
نحو  توجيه  من  الرشيفان  املصدران  هذان  حيويه  عام  التغافل  النبوية  والسنة  الكريم 
العمليات  وبني  وفؤاًدا()1(،  وبرًصا  )سمًعا  اإلدراك  مصادر  بني  املتكامل  التصور 
وإحاطة)2( وتدبًرا  وتذكًرا  وتفقًها  وتعقاًل  وتفكًرا  نظًرا  لإلنسان  األساسية  اإلدراكية 

. ومن قبل كل هذا التأكيد عىل »علمية التصور« و«تفصيله«، وأنه ليس بظنٍّ وال اتباع  

َمْسُئواًل﴾  َعنُْه  َكاَن  ِئَك  ُأوَلٰ ُكلُّ  َواْلُفَؤاَد  َواْلَبرَصَ  ْمَع  السَّ إِنَّ  ِعْلٌم  بِِه  َلَك  َلْيَس  َما  َتْقُف  ﴿َواَل   -1
اإلرساء: 36

وجوب  عىل  يدل  مما  ممارستها،  عن  يعزف  من  زاجًرا  العقلية  العمليات  هذه  بكل  القرآن  ينوه   -2
ممارستها مجيًعا، ويمكن استخراج هذه املعاين من متابعة اآليات البينات التاليات، مع االنتباه للكلامت 

املكتوبة بخط أسود ثخني.
نَساُن ِممَّ ُخِلَق﴾ الطارق: 5 - ﴿َفْلَينُظِر اإْلِ

َوَأَثاُروا  ًة  ُقوَّ ِمنُْهْم  َأَشدَّ  َكاُنوا  َقْبِلِهْم  ِمن  ِذيَن  الَّ َعاِقَبُة  َكاَن  َكْيَف  َفَينُظُروا  اأْلَْرِض  يِف  َيِسرُيوا  - ﴿َأَومَلْ 
َكاُنوا  ِكن  َوَلٰ لَِيْظِلَمُهْم  اهللَُّ  َكاَن  َفاَم  بِاْلَبيِّنَاِت  ُرُسُلُهم  َوَجاَءهْتُْم  َعَمُروَها  مِمَّا  َأْكَثَر  َوَعَمُروَها  اأْلَْرَض 

َأنُفَسُهْم َيْظِلُموَن﴾ الروم: 9
ى َوإِنَّ  َسمًّ اَمَواِت َواأْلَْرَض َوَما َبْينَُهاَم إاِلَّ بِاحْلَقِّ َوَأَجٍل مُّ ا َخَلَق اهللَُّ السَّ ُروا يِف َأنُفِسِهم مَّ َيَتَفكَّ - ﴿َأَومَلْ 

ِْم َلَكافُِروَن﴾ الروم: 8 َن النَّاِس بِِلَقاِء َرهبِّ َكثرًِيا مِّ
ِذيَن اَل َيْعِقُلوَن﴾ األنفال: 22 مُّ اْلُبْكُم الَّ َوابِّ ِعنَد اهللَِّ الصُّ - ﴿إِنَّ رَشَّ الدَّ

وَن هِبَا َوهَلُْم  نِس هَلُْم ُقُلوٌب الَّ َيْفَقُهوَن هِبَا َوهَلُْم َأْعنُيٌ الَّ ُيْبرِصُ نِّ َواإْلِ َن اجْلِ - ﴿َوَلَقْد َذَرْأَنا جِلََهنََّم َكثرًِيا مِّ
ِئَك ُهُم اْلَغافُِلوَن﴾ األعراف: 179 ِئَك َكاأْلَْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأوَلٰ آَذاٌن الَّ َيْسَمُعوَن هِبَا ُأوَلٰ

ُروَن﴾ الزمر: 27 ُهْم َيَتَذكَّ َعلَّ َذا اْلُقْرآِن ِمن ُكلِّ َمَثٍل لَّ ْبنَا لِلنَّاِس يِف َهٰ - ﴿َوَلَقْد رَضَ
ُروَن اْلُقْرآَن َأْم َعىَلٰ ُقُلوٍب َأْقَفاهُلَا﴾ حممد: 24 - ﴿َأَفاَل َيَتَدبَّ

ِذيَن ِمن َقْبِلِهْم َفانُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة  َب الَّ لَِك َكذَّ ُبوا باَِم مَلْ حُيِيُطوا بِِعْلِمِه َومَلَّا َيْأهِتِْم َتْأِويُلُه َكَذٰ - ﴿َبْل َكذَّ
الظَّاملنَِِي﴾ يونس: 39
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أعمى للهوى، أو لألكثرية، أو لآلباء)1(. والوحي أيًضا يوجه نحو التكامل التصوري/
املعريف بام يّتبعه من طريقة يف عرض موضوعات اإلدراك من حقائق الوجود ومطالب 
التدين؛ طريقة عرض متازج مزًجا بني الشهادة والغيب، وبني ظواهر الطبيعة والنفس 
يمتلئ  كذلك  والوحي  التفكيك)2(.  عىل  يستعيص  بشكل  واحلضارة،  واملجتمع 
بني  »امليزان«  حيفظ  الذي  »العمران«  من  نوع  حتقيق  إىل  الداعية  والنامذج  باإلشارات 
الفرد واملجتمع، بني اإلنسان والطبيعة، بني اآلن وغًدا، بني هنا وهناك. إذن هو دين 

التكامل بني مصادر التصور/املعرفة، ومناهجها، وقضاياها، وفاعليها وثامرها.
والوحي كذلك يوجه، بعد هذا التكامل املنهجي يف مصادر وطُرق اإلدراك وطْرق 
القضايا، يوجه إىل حتقيق التكامل الشخيص بني ما نعلمه وما نعمله، عرب جتنيب النفس 
هواها وإقامتها عىل ما تقتضيه معرفتها وعلومها عرب حتقيق التقوى عرب تزكية النفس، 
وهو ما يعد رشًطا من رشوط حتقق التصور العلمي املتكامل كام سييل يف النقطة رقم 
والتصور  العلمي  التصور  يوضحان  أدناه  و)4(   )3( والشكل  هذا،  التالية.   9.3

املتكامل كام يقدمه القرآن.

1-  ينفي القرآن كل مصدر من مصادر التصور عدا العلم، ويمكن استخراج هذا املعنى من متابعة 
اآليات البينات التاليات:

- ﴿نفي الظن: َوَما هَلُم بِِه ِمْن ِعْلٍم إِن َيتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َوإِنَّ الظَّنَّ اَل ُيْغنِي ِمَن احْلَقِّ َشْيًئا﴾ النجم: 28
اهْلََوٰى  َتتَّبِِع  َواَل  بِاحْلَقِّ  النَّاِس  َبنْيَ  َفاْحُكم  اأْلَْرِض  يِف  َخِليَفًة  َجَعْلنَاَك  ا  إِنَّ َداُووُد  َيا  اهلوى:  ﴿نفي   -
َساِب﴾ ص: 26 ِذيَن َيِضلُّوَن َعن َسبِيِل اهللَِّ هَلُْم َعَذاٌب َشِديٌد باَِم َنُسوا َيْوَم احْلِ َفُيِضلََّك َعن َسبِيِل اهللَِّ إِنَّ الَّ
- نفي اتباع األكثرية: ﴿َوإِن ُتطِْع َأْكَثَر َمن يِف اأْلَْرِض ُيِضلُّوَك َعن َسبِيِل اهللَِّ إِن َيتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َوإِْن 

ُهْم إاِلَّ خَيُْرُصوَن﴾ األنعام: 116
َكاَن  َأَوَلْو  آَباَءَنا  َعَلْيِه  َأْلَفْينَا  َما  َنتَّبُِع  َبْل  َقاُلوا  اهللَُّ  َأنَزَل  َما  بُِعوا  اتَّ هَلُُم  ِقيَل  التقاليد: ﴿َوإَِذا  اتباع  نفي   -

آَباُؤُهْم اَل َيْعِقُلوَن َشْيًئا َواَل هَيَْتُدوَن﴾ البقرة: 170
هِبُِم  َوَتَقطََّعْت  اْلَعَذاَب  َوَرَأُوا  َبُعوا  اتَّ ِذيَن  الَّ ِمَن  بُِعوا  اتُّ ِذيَن  الَّ َأ  َترَبَّ ﴿إِْذ  املتغلبة:  القوى  اتباع  نفي   -

اأْلَْسَباُب﴾ البقرة: 166
2-  راجع يف ذلك ما أسميناه بـ »الطبيعة اجلامعة« للبيئة الطبيعية يف القرآن، حيث يشكل احلديث 
مقدمات  املنعم،  عبد  عيل  يف:  وذلك  اإلسالمية،  والقيم  والعقيدة  املعرفة  لكليات  عقد  رابطة  عنها 
لفقه بيئي إسالمي: إعادة االكتشاف – اقتفاء األثر – فرص وحتديات خطاب إسالمي بيئي، دورية 

Millah، املجلد السادس، العدد 2، فرباير 2007.
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تكامل 
مصادر 
املعرفة

تكامل 
وسائل 
املعرفة

تكامل 
موضوعات 

املعرفة

تكامل 
نتائج املعرفة

العلم- العمل

النظر- التفكر- التفقه - التذكر- 
التدبر- التعقل- اإلحاطة- التدبري

الوحي - اآلفاق 
- األنفس

السمع- البرص- 
الفؤاد

الشهادة- الغيب البيئات 
الطبيعية، والصناعية: 

النفسية واملجتمعية

التكامل املعريف 
يف القرآن

تكامل 
العمليات 

العقلية

 4.3. التصور العلمي املتكامل يف صلب ثقافتنا اإلسالمية لغة: 
والعربية، صنو القرآن داخل املنظومة الثقافية العربية اإلسالمية، هي األخرى ال تفتأ 
تقدم تصوًرا للعامل هو األكثر تكاماًل مقارنة باللغات األخرى. ففي اللغة العربية يتكامل 
نافذة  جدارة،  عن  منها،  جاعلة  مًعا،  الواقعية  األبعاد  وتتكامل  الواقعي،  مع  املثايل  البعد 
علمية منظومية مثالية عىل الواقع، كام سييل احلديث عنه يف املقدمة اخلامسة عند احلديث 
عن مقاصد منظومة اللغة العربية. والوحي الرشيف يشري إىل خصائص العربية تلك؛ حيث 
العلم  )تكامل  والتقوى  واحلكمة  والرشد()1(  واملنظومية  )الرتابط  والعقل  بالعلم  يربطها 

والعمل()2(.

1- العقل يف العربية يدل عىل الربط واإلحكام، كام سييل ذكره تفصياًل يف املقدمة اخلامسة.
2- يربط القرآن ربًطا مبارًشا بني العربية والعلمية والعقالنية واحلكمة والتقوى )املثالية اإلسالمية(، 
ويمكن استخراج هذه املعاين من متابعة اآليات الكريامت التاليات، مع مراعاة الكلامت املكتوبة بخط 

أسود غامق:
• جمموعة اآليات الدالة عىل عالقة العربية اإلبانة والعلم والتفصيل: 

بنٌِي﴾ النحل: 103 َذا لَِساٌن َعَريِبٌّ مُّ ِذي ُيْلِحُدوَن إَِلْيِه َأْعَجِميٌّ َوَهٰ َساُن الَّ ُمُه َبرَشٌ لِّ اَم ُيَعلِّ ُْم َيُقوُلوَن إِنَّ - ﴿َوَلَقْد َنْعَلُم َأهنَّ
َقْوٍم َيْعَلُموَن﴾ فصلت: 3 َلْت آَياُتُه ُقْرآًنا َعَربِيًّا لِّ - ﴿ِكَتاٌب ُفصِّ
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5.3. التصور املتكامل يف صلب املثال احلضاري العاملي املعارص:
 وإذا كان الوحي الرشيف وصنوه العربية، كأساس للمثال احلضاري اإلسالمي، 
حيفزان حفًزا نحو علمية التصور ومنظوميته وتكامله مع العمل يف الشخصية السوية، 
فإن املثال احلضاري العاملي اآلخذ يف التصاعد اآلن، وهو أنموذج التنمية املستدامة، 
يؤكد هو اآلخر)1( عىل رضورة التصور املتكامل املنظومي. فالتنمية املستدامة تسعى 
واالجتامعي  االقتصادي  املجال  هي  أربع  جماالت  بني  متوازن  نمو  حدوث  لضامن 
والطبيعي والثقايف. ويف احلقيقة، فإن جماالت التنمية تلك ما هي إال انعكاس للفئات 
الوجودية األساسية حول اإلنسان، وهي البيئة النفسية )اإلنسان الفرد( واملجتمعية 
حيث  من  جديدة  كوهنا  ادعاء  يمكن  ال  والتي  والصناعية؛  والطبيعية  )اجلامعة( 
تفاعالهتا مجيًعا،  املحيط هبا يف  اإلدراك  نوعية  وإنام هي جديدة من حيث  الوجود، 
ما  نوعية اإلدراك اجلديد هذا هو  إن  التأثري والتأثر.  متفرقة معزولة  إدراكها  وليس 
يطلق عليه التوجه املنظومي، وهو ما حيتال »تكاماًل معرفًيا« لدى حديثنا عن أنموذج 

﴾ فصلت: 44 َلْت آَياُتُه َأَأْعَجِميٌّ َوَعَريِبٌّ َقاُلوا َلْواَل ُفصِّ - ﴿َوَلْو َجَعْلنَاُه ُقْرآًنا َأْعَجِميًّا لَّ
• جمموعة اآليات الدالة عىل عالقة العربية بالعقل )ترابط التصور وتكامله(: 

ُكْم َتْعِقُلوَن﴾ يوسف: 2 َعلَّ ا َأنَزْلنَاُه ُقْرآًنا َعَربِيًّا لَّ - ﴿إِنَّ
ُكْم َتْعِقُلوَن﴾ الزخرف: 3 َعلَّ ا َجَعْلنَاُه ُقْرآًنا َعَربِيًّا لَّ - ﴿إِنَّ

• جمموعة اآليات الدالة عىل عالقة العربية باحلكمة والتقوى )املثالية اإلسالمية يف تكامل العلم مع 
العمل(، مع مالحظة أن »اإلنذار« هو آلية رئيسة من آليات استجالب التقوى.

َبْعَت َأْهَواَءُهم َبْعَدَما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اهللَِّ ِمن َويِلٍّ  لَِك َأنَزْلنَاُه ُحْكاًم َعَربِيًّا َوَلِئِن اتَّ - ﴿َوَكَذٰ
َواَل َواٍق﴾ الرعد: 37

ُهْم َيتَُّقوَن َأْو حُيِْدُث هَلُْم ِذْكًرا﴾ طه: 113 ْفنَا فِيِه ِمَن اْلَوِعيِد َلَعلَّ لَِك َأنَزْلنَاُه ُقْرآًنا َعَربِيًّا َورَصَّ - ﴿َوَكَذٰ
بنٍِي﴾ الشعراء: 193 – 195 وُح اأْلَِمنُي. َعىَلٰ َقْلبَِك لَِتُكوَن ِمَن امْلُنِذِريَن. بِِلَساٍن َعَريِبٍّ مُّ - ﴿َنَزَل بِِه الرُّ

ُهْم َيتَُّقوَن﴾ الزمر: 28 َعلَّ - ﴿ُقْرآًنا َعَربِيًّا َغرْيَ ِذي ِعَوٍج لَّ
ُتنِذَر ُأمَّ اْلُقَرٰى َوَمْن َحْوهَلَا َوُتنِذَر َيْوَم اجْلَْمِع اَل َرْيَب فِيِه َفِريٌق يِف  لَِك َأْوَحْينَا إَِلْيَك ُقْرآًنا َعَربِيًّا لِّ - ﴿َوَكَذٰ

ِعرِي﴾ الشورى: 7 اجْلَنَِّة َوَفِريٌق يِف السَّ
ٰى لِْلُمْحِسننَِي﴾ األحقاف: 12 ِذيَن َظَلُموا َوُبرْشَ ُينِذَر الَّ َساًنا َعَربِيًّا لِّ ٌق لِّ َصدِّ َذا ِكَتاٌب مُّ - ﴿َوَهٰ

1- جيدر بالذكر املسبق أن املثال احلضاري العاملي اآلخذ بالتصاعد اآلن هو يف عملية تقارب مستمر 
مع املثال احلضاري اإلسالمي، وسيجري تفصيل ذلك يف املقدمة السابعة.
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أنموذج  عن  حديثنا  لدى  رحياًم«  متوازًنا  »تآزًرا  وحيتال  املعريف،  املستدامة  التنمية 
التنمية املستدامة قيميًّا)1(. 

6.3. التصور املنظومي كمنهج للتصور التكاميل:
والتصور املنظومي هو أكثر مناهج التصور التكاميل تكاملية حتى اآلن من وجهة 
مها  الظواهر  لدراسة  متكاملني  باجتاهني  هيتم  عام،  بشكل  وهو،  املتواضعة.  نظرنا 
»اليشء يف ذاته« و»اليشء يف بيئته وسياقاته«، وهو يف نفس الوقت منهاج معريف يتجاوز 
مثالب احلداثة وما بعد احلداثة مًعا، ويتجاوز عيوب االجتاه الواقعي واالجتاه االسمي 
مًعا، ويعيد االعتبار للغائية واملقاصدية، ويعيد االعتبار لدور الباحث دون أن يفرط 
يف األساس العلمي للمعرفة، جاعاًل من العملية املعرفية برمتها عملية إنسانية تراكمية 
متكاملة تقارب احلقيقة كلام توافرت عالمات/آيات/دالئل عليها، وتتباعد عنها كلام 
قلت عالماهتا، أو مالت معرفتها للواحدية من دون تعدد األبعاد. وفيام ييل تفصيل 
هلذه النقاط يف إطار وضع أساس معريف أصيل ومتكامل مًعا للحديث عن مستقبل 

العربية.
1.6.3. موقع فلسفة النظم بني فلسفات املعرفة:

 املنظومية كنقد للحداثة وما بعدها:
حسبام يرى جارس عودة، تعد الفلسفة املنظومية فلسفة ما ما )مرتني( بعد حداثية؛ 
حيث »تنبذ الفلسفة املنظومية الفكرة االختزالية احلداثية، والتي تزعم أن كل اخلربات 
الوقت  نفس  يف  تنبذ  كام  بسيطني،  ونتيجة  سبب  جمرد  إىل  حتلل  أن  يمكن  البرشية 
الالعقالنية والتفكيكية يف مدرسة ما بعد احلداثة... فبحسب الفلسفة املنظومية، ليس 
الكون آلة هائلة حمتومة احلركة كام تدعي احلداثة، وال هو كائن جمهول من اخلطأ تعريفه 
للكون ال يمكن تفسريه من خالل  املعقد  بعد احلداثة، والرتكيب  ما  أصاًل كام تدعي 
سالسل سببية بسيطة من قبيل »ليس السبب سوى كذا«، كام تدعي احلداثة، وال عرب 
الفلسفة  بفضل  احلداثة...  بعد  ما  تدعي  كام  مركزية  فكرة  ألي  الرافضة  الالعقالنية 

1- عيل عبد املنعم، من هنا نبدأ: مركز)ية( التنمية اللغوية يف إطار التنمية املستدامة، دورية لينغوافرانكا، 
العدد األول، ديسمرب 2013، جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية، جوكجاكرتا.
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ظالله  كل  مع  الغائية  مفهوم  والعلمية  الفلسفية  املحاورات  ساحة  إىل  عاد  املنظومية 
املقاصدية«)1(.

 املنظومية كنقد للموقف الواقعي واملوقف االسمي:
ومن جهة أخرى يعد املوقف املنظومي موقًفا ناقًدا من موقفني فلسفيني شائعني مها 
املوقف الواقعي واملوقف االسمي. »فاملوقف الواقعي ينظر إىل احلقيقة الطبيعية عىل أهنا 
الفرد. وأما املوقف االسمي فريى أن وجود  وجوًدا واقعيًّا خارجيًّا ومنفصاًل عن وعي 
أما  إال.  ليس  لإلنسان  والشعوري  العقيل  الوعي  يولده  أي:  مشّخص،؛  املادية  احلقيقة 
فلسفة املنظومات فهي تطرح إجابة خمتلفة عن وجهتي النظر الواقعية واالسمية السابقتني. 
هي  احلقيقي  والعامل  املنظومات  بني  العالقات  »طبيعة  أن  تعتقد  املنظومات  ففلسفة 
»التقابل«؛ أي: أن إدراكنا العقيل والشعوري للعامل من حولنا يكون عىل هيئة منظومات 
»تتقابل« مع الواقع املوجود دون أن تنفصل عنه، أو تتطابق معه... ال يشرتط أن تتطابق 
وسيلة  هي  املنظومة  وإنام  الواقعي،  العامل  يف  املوجودات  »حقيقة«  مع  املتصورة  املنظومة 

»لتنظيم أفكارنا عن العامل احلقيقي«.
2.6.3. املنظومية واملثال املعريف اإلسالمي:

كام متت اإلشارة سابًقا، ينهض املثال املعريف اإلسالمي عىل العلمية والتكامل املعريف 
والعدم  احلداثي  اليقيني  الغرور  الوسطي من  بموقفها  املنظومية،  فإن  ثم  والتزكية. ومن 
اإلسالمي  املعريف  املثال  لتطوير  مهامًّ  رافًدا  تشكل  أن  يمكن  حداثي،  املابعد  الاليقيني 
اإلسالمي،  املعريف  فاملثال  املعارصة.  بيئته  يف  املعرفية  األخالق  ملكارم  وتتميمه  وجتديده 
الذي يذيل مقوالته دوًما بعبارة »اهلل أعلم«، رغم التزامه الصارم جتاه العالمات واألدلة 
املعرفة  لتضافر مصادر  الداعي  املعريف اإلسالمي  للمعرفة احلقة، واملثال  كمصدر وحيد 
ومواضيعها وعملياهتا اإلدراكية، والذي يدعو لتكامل السلوك مع نتاج املعرفة؛ هذا املثال 
اإلسالمي هو بال شك منظومي وزيادة؛ وتلك الزيادة هي ما يدعو له من انتظام السلوك 

عىل مقتىض العلم، أو ما يعرف إسالميًّا باالستقامة.
3.6.3. املفهوم العام للمنظومة: 

وبشكل عام يمكن تقديم املفهوم األسايس للنظم من خالل مراجعة لعدد من 

1- جارس عودة، مرجع سبق ذكره، ص 69
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 ،)3(Britannica و )2(Encartaو )1(Wikipedia املوسوعات ودوائر املعارف العامة مثل
من خالل املقوالت اخلمس الرئيسة التالية:

 يتكون النظام من عنارص،
 هناك عالقات اعتامد متبادلة )عمليات( بني هذه العنارص،

 هناك قوانني تنظم هذه العالقات، 

 من أجل حتقيق أهداف معينة،

 وأخريا، يتواجد النظام يف بيئة يتأثر هبا ويؤثر فيها )مدخالت، وخمرجات، تغذية 

عكسية(. 
والشكل )5( التايل يوضح هذه املقوالت جمتمعة.

شكل )5(: املقوالت العامة لنظرية النظم
- الدوائر متثل العنارص الداخلية للمنظومة.

- األسهم الواقعة بني الدوائر متثل العالقات )العمليات( ذات االعتامد املتبادل بني عنارص املنظومة.
- املربع املتقطع يمثل حدود النظام املنفتح عىل بيئته.

- األسهم يف جهة اليمني متثل مدخالت النظام )تأثري البيئة عىل النظام(.
- األسهم يف جهة اليسار متثل خمرجات )أهداف النظام(.

- واخلط املنحني يمثل التغذية االسرتجاعية )تأثري خمرجات النظام عىل البيئة، والتي ستؤثر بدورها 
عىل مدخالت النظام(.

1-  www.wikipedia.org
2-  Microsoft Encarta 2009 DVD. Microsoft Corporation.
3-  Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia 
Britannica, 2010.
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للنظم  األسايس  املفهوم  هذا  ستعتمد  احلالية  الدراسة  أن  املسبق  بالذكر  اجلدير  ومن 
لدى النظر للعربية ولرتبيتها وللثقافة العربية وللمثال احلضاري العريب-اإلسالمي تباًعا، 
وذلك من أجل استقراء اآلفاق املرجّوة للعربية يف إندونيسيا ووضع اليد عىل اخلطوات 

العاجلة واآلجلة يف سبيل الوصول لتلك اآلفاق.
3.6.3. خصائص التصور )التفكري( املنظومي:

وللتصور املنظومي عدة خصائص يوضحها جارس عودة بعد مسح واسع ومعمق 
 لثامن وعرشين )28( نظرية نظمية هي األهم يف حقل نظرية النظم. يدفع جارس عودة)1(
التي تطرحها  النظم، يعتقد أهنا جتمع أغلب اخلصائص   بعدة مبادئ عامة لنظريته يف 

املقوالت األخرى بشكل أكثر تكاماًل، وهي:
 أن النظم كلها ذات طبيعة إدراكية، 

 وهي ذات طبيعة كلية، 

 ومنفتحة، 

 وأن هناك عالقات هيكلية ذات اعتامد متبادل بني عنارصها، 

 وأهنا متعددة األبعاد،

 وأخرًيا، فإهنا مقاصدية هادفة دوًما.

ويف هذا الصدد يؤكد جارس عودة عىل التداخل والتكامل بني املبادئ الستة، لكنه 
املبادئ األخرى  إليه  الذي يشد  املبدأ السادس )املقاصدية/اهلدفية( هو  يشدد عىل أن 
أن  املسبق  بالذكر  اجلدير  ومن  املبادئ.  تلك  التايل   )6( الشكل  ويوضح  هذا،  مجيًعا. 
للعربية  النظر  لدى  املنظومية  املعايري  بتلك  االلتزام  جاهدة  حتاول  احلالية  الدراسة 
وقضاياها يف إندونيسيا، وبخاصة تعدد أبعاد تلك القضايا وتشعب ارتباطاهتا وانفتاحها 
عىل التغيري املستمر، ناهيك عن االعتامد املتبادل بني عنارص الوجود اللغوي من جهة، 
وبني الوجود اللغوي والثقايف من جهة أخرى، وبني األخريين والوجود احلضاري من 

جهة ثالثة. 

1- جارس عودة، مرجع سبق ذكره، ص 65 - 110
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شكل )6(
مبادئ التفكري املنظومي عند جارس عودة

اإلدراكية

املقاصدية
االنفتاحيةالكلية

اهلرياركية 
املعتمدة

تعدد 
األبعاد

7.3. إطار حتليل نظم املعلومات كمنهج لتحليل منظومات اللغة والرتبية والثقافة 
العربية: 

املعلومات  نظم  أنموذج  تتبنى  هذه  العرش  مقدماتنا  عىل  تتأسس  التي  والدراسة 
لدى نبيل عيل)1( عند حتليلها لكل من املنظومة اللغوية والرتبوية والثقافية. ولقد وقع 
االختيار عىل هذا األنموذج ملا لنظم املعلومات من طبيعة رمزية لينة تشابه تكوين كل 
من اللغة والرتبية والثقافة، وملا لنموذج نبيل عيل من مقدرة عىل لفت االنتباه إىل أبعاد 
عديدة للظواهر حمل البحث، وأخرًيا ملا لشخص نبيل عيل من دور رائد يف جتديد النظر 
والتخطيط ودعوات الفعل اآلجل والعاجل ملصلحة العربية وقضاياها، يف ظل حتديث 
وعرص  العرب  يف:  الرائدة  مخاسيته  عرب  وذلك  الراهن،  بمستجدات  لوعينا  مستمر 
العريب  والعقل  الرقمية،  والفجوة  املعلومات،  وعرص  العربية  والثقافة  املعلومات، 
وجمتمع املعرفة من جزئني، التي صدرت مجيعها عن سلسلة عامل املعرفة. وفيام ييل نبذة 

خمترصة عن أهم مقوالت حتليل النظم عند نبيل عيل:

1- نبيل عيل )2001(. الثقافة العربية وعرص املعلومات. سلسلة عامل املعرفة. العدد 265. الكويت: 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب. ص: 7، 282، 338.
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 لكل منظومة عنارص داخلية،
 لكل منظومة بنية حتتية، 

 لكل منظومة بنية فوقية)1(، 
 لكل منظومة قائمة من فئات التعامل، 

وذات  هبا  الشبيهة  املنظومات  من  جمموعة  عالقات  منظومة  لكل  فإن  وأخرًيا،   

العالقة معها. 
والشكل )7( التايل يوضح مفهوم نبيل عيل للمنظومات.

عنارص النظام الداخيل

البنية الفوقية

مل
تعا

ت ال
فئا

البنية التحتية

القة
الع

ت 
م ذا

نظ
ال

شكل )7(
أنموذج نبيل عيل لتحليل نظم املعلومات- بترصف

8.3. البنائية الوظيفية كنظرية منظومية للتخطيط املؤسيس:
ومن أهم النظريات االجتامعية التي استوحت مبدأ التفكري النظمي نظرية تالكوت 

1- تعد مقولة »البنية الفوقية« من ترصفنا نحن عىل هامش األعامل العمالقة للدكتور نبيل عيل
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بارسونز يف »البنائية الوظيفية«)1(. يعد تالكوت بارسونز )T. Parsons( أحد مؤسيس 
علم االجتامع احلديث، ويف إطار تنظريه للعمليات والتفاعالت التي تتم يف املجتمعات 
هذا  ويف  احلية.  النظم  نظريات  من  مستوحاة  نظمية  رؤية  بارسونز  يطرح  اإلنسانية، 
احلياة  يريد  نظام  أي  عىل  يتوجب  نظميًّا،  وظيفيًّا  نموذًجا  بارسونز  يطرح  اإلطار، 
باستدامة أن يتبعه. هذا النموذج الوظيفي يتكون من أربعة متطلبات رئيسة هي: )1( 
 )8( والشكل  النمط.  عىل  املحافظة   )4( التكامل،   )3( اهلدف،  حتقيق   )2( التكيف، 
التايل يوضح تلك املتطلبات، وما يرتتب عليها من أنساق داخلية تضمن حتقيقها داخل 
الفرد واجلامعة. ومن اجلدير بالذكر املسبق أن املقدمة العارشة ستحاول توظيف مفاهيم 
اجتامعية  كمنظمة  بإندونيسيا  العربية  اللغة  مدريس  احتاد  تطوير  أجل  من  بارسونز 
حتقيق  سبيل  يف  جمتمعني  املذكورة  األساسية  األربعة  بالوظائف  القيام  من  هلا  بد   ال 

االستدامة وحتقيق املقاصد املرجوة.

النسق 
الفردي

النسق 
االجتامعي

النسق 
الثقايف

عملية 
التنشئة 

االجتامعية

حفظ نمط 
النظام

نسق 
األدوار

مؤسسات 
الضبط 

االجتامعي

التكامل

نسق 
الشخصية

النسق 
السيايس

حتقيق 
األهداف

الكائن 
العضوي

النسق 
االقتصادي

التكيف

شكل )8(
وظائف النظم األساسية وأنساق تلبيتها بناء عىل أفكار بارسونز

1- إيان كريب )1999(، النظرية االجتامعية من بارسونز إىل هابر ماس. سلسلة عامل املعرفة. العدد 
244. الكويت: املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، ص: 69 - 71
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ر:  9.3. التصور العلمي املنظومي يتوقف عىل تزكية النفس جلهة املتصوِّ
اخليال  بني  تتنوع  التي  املختلفة  التصور  أشكال  أحد  إال  العلمي  التصور  ليس 
عن  عزلة  يف  تلك  التصور  أشكال  توجد  وال  املخّل.  واالجتزاء  الكاسح  والتعميم 
البرشية من تعصب  النفس  توجد كذلك يف عزلة عن متاوجات  البعض، وال  بعضها 
»إن  يقينًا.  تعلمه  ما  مقتىض  عىل  استقامة  أو  للقوي،  أو  للسائد،  واتباع  وظن  وهوى 
غراس املعرفة إنام ينبت بني أمشاج من األعشاب والنباتات املختلفة املتنوعة التي ال بد 
أن ترتعرع وتنمو عىل سطح الشعور النفيس لكل إنسان.. األمر الذي حيوج اإلنسان 
إىل معاناة يف الفرز والتمييز بني شجرة املعرفة التي هي العقل املتحرر الصايف، وتلك 
السليم صافًيا من  العقيل  الطفيلية األخرى كي يسلم له اإلحياء  الشجريات والنباتات 
الشوائب والكدورات الدخيلة عليه«)1(. ومن جهة أخرى، »فإن أزمة املعرفة، يف ظل 
احلضارة احلديثة، تعاين من مشكلة نفسية كربى تتمثل يف خضوع النشاطات املعرفية، 
عىل اختالفها، لسلطان النزوات النفسية املتنوعة، وال حتل هذه املشكلة إال من خالل 
معاناة تربوية تستهدف ما عرب عنه البيان القرآين بالتزكية، وال بد إلمكان السري يف طريق 
هذه املعاناة، إىل جانب توفر القناعة الفكرية من حتقيق قسط كبري من الرغبة النفسية«)2(. 

التكاملية  العلمية  املعرفة 
سوية  شخصية  من  هلا  البد 

تبحث عنها وتوظفها

ولعل هذا ما التفت إليه تقرير »حالة العلوم االجتامعية 2010« الصادر عن املجلس 
املعرفة«  »انقسامات  بـ  واملعنون  اليونسكو،  مع  بالتعاون  االجتامعية  للعلوم  العاملي 

1- حممد سعيد رمضان البوطي، أزمة املعرفة وعالجها يف حياتنا الفكرية املعارصة، يف: الطيب زين 
العاملي  املنجية اإلسالمية والعلوم السلوكية والرتبوية، بحوث ومناقشات املؤمتر  العابدين )حمررًا(، 
للفكر اإلسالمي، فرجينيا،  العاملي  املعهد  املعرفة واملنهجية،  للفكر اإلسالمي، اجلزء األول:  الرابع 

1990. ص 56
2- املرجع السابق
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العامل،   »misconstrued« تصور  بسوء  التقرير  نّوه  فلقد   .)Knowledge Divides(
 »misconstruction« الناتج عن سوء توظيف املعرفة، الذي يؤدي إىل إساءة تشييده
الورطة  تشخيص  من  قسًطا  »إن  للتقرير:  فطبًقا  االجتامعية.  العلوم  علامء  جانب  من 
االقتصادية العاملية احلالية يرجع إىل أن العلامء االجتامعيني كانوا »أداة« يف تصميم –أو 
باألحرى إساءة تصميم– الوسائل املالية الساّمة واملؤسسات املالية املعيبة. وإىل جانب 
هذا، مل ُيرد العلامء االجتامعيني، وألسباب انتهازية، تفّهم كيف تعمل تصاميمهم تلك، 
أو كيف ستتطور الحًقا مؤثرة وباختصار، إذا كانت إساءة تصور العامل ليست جيدة، 
العامل  تشييد  إساءة  أي:  اإلساءة؛  تلك  عنها  تسفر  التي  النتيجة  هو  منها  األسوأ  فإن 

نفسه«)1(. 
وكام سبقت اإلشارة يف النقطة 2.3 السابقة، حني تعرضنا ملظاهر التصور العلمي 
التكاميل يف الوحي اإلسالمي، فإن املعرفة العلمية التكاملية ال بد هلا من شخصية سوية 
اهلوى  تؤثر  ال  املعرفة،  عن  البحث  حني  السوية،  فالشخصية  وتوظفها.  عنها  تبحث 
عىل الدالئل، وال تؤثر الظن عىل اليقني، وال تؤثر االتباع عىل االستقاللية القائمة عىل 
 الدليل. ومن بعد هذا، حني توظف تلك الشخصية املعرفة، ال تعرف ازدواج منطقي 
الوعي والسعي، بل ترى سعيها مطابًقا لوعيها، حني تقيم ذاهتا وواقعها عىل مقتىض 
وعيها العلمي التكاميل. إن الشخصية السوية تلك ليعرب عنها الوحي بالنفس الزكية، 

أو املزكاة. 
اإلندونييس  للتعليم  العام  التوجه  استحضار  بنا  حيسن  اإلندونييس،  السياق  ويف 
بـ  يسمى  ما  أو  برمتها،  التعليمية  للعملية  غائي  كهدف  الشخصية«  »بناء  نحو  اآلن 
املوضوعي  املقرر  عرب  املعريف  التكامل  مع  يتزاوج  والذي   ،Pendidikan Karakter

)بمعنى اختيار موضوعات معينة يرتكز عليها البحث والدرس من مجيع املواد املقررة(، 
 .Pembelajaran Tematik أو ما يسمى بـ

وتتصاعد أمهية التزكية )بناء الشخصية السوية( يف ظل حتول املثال التنموي العاملي 
قيم  جتاه  االلتزام  ذات  الشخصية  عىل  الطلب  يرتفع  حيث  املستدامة«؛  »التنمية  نحو 

1-  International Social Science Council, World Social Sciences Report: Knowledge 
Divides. UNESCO & International Social Science Council, http://www.unesco.org/
shs/wssr. P. vi.
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ال  تنموية  عملية  إقامة  أجل  من  وذلك  والتوازن،  واملرمحة  والصرب  واحلقوق  احلقيقة 
بل بني متطلبات  املجاالت مجيعها،  بالتوازن بني  تقترص عىل جمال دون آخر، وحتتفظ 
مجاح  كبح  له  يتسنى  لن  املستدامة  التنمية  فإنسان  كذلك.  واملستقبلية  احلالية  األجيال 
رغباته يف استغالل موارد الطبيعة التي تقع عليها يده حفًظا لدورة احلياة الطبيعية وصوًنا 
حلق األجيال القادمة؛ لن يتسنى له ذلك دون عملية تزكوية مرافقة جلهد تعلمه وعمله؛ 
)االنحياز  واملرمحة  اإلسرتاتيجي(  )التخطيط  الصرب  قيم  حتقق  تضمن  تزكوية  عملية 
للضعفاء( واحلق )التوقف عند حدود الطبيعة وصون حقوق األجيال القادمة(، وذلك 

من أجل ضامن عملية التنمية املستدامة نفسها.

احلضور  لدراسة  بالنسبة  العلمي-املنظومي-املتزكي  التصور  دالالت   .10.3
العريب يف إندونيسيا، وبخاصة اللغة العربية.

ووعًيا  النظم،  مفهوم  عن  املتاحة  التصورات  ألهم  السابق  االستعراض  من 
ر والتزكية جلهة القائم  بعالقة التآزر بني العلمية واملنظومية )التكاملية( جلهة املتصوَّ
به، يمكننا استخالص أهم النقاط التالية، والتي ستشكل إطاًرا مرجعيًّا لنا حني هنم 
بتحليل وتركيب منظومة اللغة العربية يف إطار الثقافة اإلسالمية، وموضعة كلتيهام 
حلوار  سعًيا  اإلندونييس،  السياق  يف  وبخاصة  الراهن،  احلضاري  السياق  إطار  يف 
أكثر علمية وأكثر أصالة وأكثر تكاماًل وأكثر جدية عن مستقبل احلضور العريب يف 

إندونيسيا.
1.10.3. تسلك الدراسة مسلكني من التفكري النظمي:

 مستوى الرتكيب، حيث تتبنى الدراسة موقًفا ال يرى يف العربية منظومة منفصلة 

عن املنظومة الثقافية العربية-اإلسالمية، وأيًضا ال يرى األخرية منفصلة عن املنظومة 
احلضارية الراهنة. إن هذا التوجه ليؤكد عىل حتمية التكامل املعريف عند مناقشة القضايا 
ينفصم عن  بينّي ال  العربية كحقل  اللغة  تعريف حقل  يعيد  إنه  بل  واللغوية،  الثقافية 

احلقول العلمية األخرى بحال من األحوال.
والثقافة  احلضارة  هي  منظومات  ثالث  الدراسة  حتلل  حيث  التحليل،  مستوى   -
العنارص  هذه  بني  التفاعل  رصد  اإلمكان  قدر  حماولة  الداخلية،  عنارصها  إىل  واللغة 
أخرى  منظومات  عنارص  مع  العنارص  هذه  تداخل  إنكار  دون  من  منظوماهتا،  داخل 
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سياسية واقتصادية وبيئية، ومن دون التخيل عن فكر الرتكيب حني التحليل، والعكس. 
والشكل التايل يوضح منطق الرتكيب والتحليل هذا.

 حتاول الدراسة استجالء معامل التفكري املنظومي داخل اللغة العربية وداخل الثقافة 
اإلسالمية، معتربة تنمية التفكري املنظومي، من خالل تنمية خصائصه التي ذكرها جارس 
عودة، أحد األهداف اإلسرتاتيجية ملناهج العربية يف إندونيسيا، وذلك رفًعا من أسهم 
العربية يف مسرية النهوض احلضاري اإلندونييس، بام ينعكس إجياًبا عىل وضعية اللغة 

وتعليمها.
 )representations( تعي هذه الدراسة أن النظم ال توجد حقيقة، وإنام هي متثيالت 
القدرات الذهنية اإلنسانية، وهو ما يطلق عليه جارس عودة  تلك احلقائق من خالل 
»النامذج  املسريي1  الوهاب  عبد  د.  املرحوم  عليه  يطلق  ما  أو  اإلدراكية«،  »الطبيعة 
اإلسالمية  والثقافة  العربية  النظميني  والتحليل  الرتكيب  تطبيق  ولدى  اإلدراكية«. 
أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  املنهجي  التكامل  عىل  التأكيد  يعيد  هذا  فإن  واحلضارة، 
التفرد برأي، أو جتاهل  الفاعلني واملهتمني عىل أقىص مستوى، من دون  التعاون بني 
اإلمساك  الذي حياول  البرشي،  »االجتهاد«  يؤكد عىل رضورة  ثالثة  آخر. ومن جهة 
»عالمات«  من  يمتلكه  بام  إال  رأي  عىل  مصادرة  دون  من  املتعددة  احلقيقة  بجوانب 
عىل رأيه. ويف ذلك، من جهة أخرى، التزام جتاه منظومة قيمية قوامها العلم )جتميع 
العالمات الدالة عىل منظومة بعينها( والصدق )يف التواصل بناء عىل هذه العالمات( 
والتعاون )يف تركيب هذه العالمات مًعا سعًيا لتكوين الصورة كاملة( والتواضع )طلًبا 
للمزيد من العالمات والتعاون( واالجتهاد )استفراًغا للوسع؛ ألن الواقع املنظومي 

من التعقد بمكان ال جتدي معه املعرفة املتعجلة(.
 كام تتبنى الدراسة، متابعة جارس عودة، حمورية »املقصد« )Purposefulness( يف 
النظم مجيعها. ولذلك فإهنا حني مناقشة الثقافة اإلسالمية سنجدها تركز عىل »منظومة 
»منظومة  عىل  تركز  سنجدها  اللغوية  املنظومة  مناقشتها  ولدى  اإلسالمية«،  املقاصد 

املقاصد العربية«. 

اليهود واليهودية والصهيونية. املجلد األول. نسخة  الوهاب املسريي )2000(، موسوعة  1- عبد 
إلكرتونية صادرة عن بيت العرب للتوثيق العرصي والنظم.
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 وتؤكد الدراسة عىل دور اللغة يف البناء الثقايف، ودور الثقافة يف البناء احلضاري، 
وبخاصة يف ظل سيادة مفاهيم التنمية املستدامة، ومن قبُل ومن بعُد، يف ظل املفاهيم 
األصيلة للتنمية اإلسالمية التي سييل ذكرها عند احلديث عن القاسم املشرتك اخلاص 

بمقاصد املثال احلضاري اإلسالمي.
 وجتتهد الدراسة يف تقديم اقرتاحات لتطوير احتاد مدريس اللغة العربية بإندونيسيا 
السياق  يمليه  ملا  وفًقا  الوظيفية،  البنائية  هو  منظومي  اقرتاب  وفق  اجتامعية  كمنظمة 

الراهن واملحتمل مستقباًل.
 تطبق الدراسة، بترصف، إطار نبيل عيل يف حتليلها كالًّ من منظومة اللغة والرتبية 
املنظومات وسيناريوهاهتا  تلك  تكاماًل عن راهن  أكثر  إىل تصور  والثقافة، وصواًل 
للتمكني  األمثل  الطرق  عىل  األيدي  وضع  سبيل  يف  وذلك  املحتملة،  املستقبلية 
للعربية يف إندونيسيا بشكل مستدام. فقبل اإلدراك املنظومي قد يتخيل القائمون عىل 
العربية أن مشاكل العربية تنحرص يف عدم استخدام الوسائط التكنولوجية احلديثة، 
أو يف عدم تدريب الطالب عىل مهارات الكالم، أو يف كسل الطالب؛ وبعد اإلدراك 
بأنشطة  القيام  عن  هم  تغافلهم  يف  يكمن  اإلشكال  أن  القائمون  يعي  قد  املنظومي 
الترشيعية  السلطات  الفعال عىل  الضغط  العربية عن طريق  اجتامعية لنرصة  دفاعية 
إلعطاء العربية وضعية اللغة األحق بالرعاية، أو عىل رجال األعامل لتنشيط جتارهتم 
املادة  من  عادلة  حصة  العربية  إلعطاء  اإلعالم  رجال  عىل  أو  العربية،  الدول  مع 
اإلعالمية املوجهة للجمهور. وعند هذه النقطة سيكتشفون، مرة ثانية، تقصريهم يف 
عدم توفري املادة العربية الالزمة لتدريب طالهبم عىل األداء التجاري، أو اإلعالمي، 

أو الترشيعي.
 بناء الشخصية السوية هو اهلدف الغائي للعملية التعليمية برمتها، سواء أكانت 
علوًما صورية )كالرياضيات واملنطق واللغة(. والشخصية السوية املنشودة هي تلك 

التي تعني عىل حتقق احلضور املستدام واملقاصد اإلهلية ألدوار اإلنسان.
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املقدمة الرابعة: اللغة العربية والرتبية منظومتان يف ذاتيهام، يتفاعالن، فتنشأ 
العربية هي منظومة  اللغة  تربية  العربية، ومنظومة  اللغة  تربية  عنهام منظومة 

ضمن منظومات أكرب ثقافية وحضارية

1.4. اللغة العربية منظومة يف ذاهتا: 
إذا طبقنا إطار حتليل نظم املعلومات املشار إليه يف النقطة 6.3. السابقة، فإن العربية 
فوقية،  وبنية  حتتية،  وبنية  داخيل،  نظام  من  تتكون  منظومة  باعتبارها  تصورها  يمكن 

وفئات تعامل، ونظم ذات عالقة. 
اللغة  واستخدام  والقواعد  املعجم  من  يتكون  العربية  للغة  الداخيل  والنظام   

وللكلمة  للصوت  قواعد  تشمل  فرعية  كمنظومة  والقواعد  آليًّا.  اللغة  ومعاجلة 
تشمل  فرعية  كمنظومة  اللغة  واستخدام  الكتابة.  ولشكل  وللسياق  وللجملة 
اخلارجي  والتواصل  هبا.  اخلارجي  والتواصل  )التفكري(  باللغة  الداخيل  التواصل 
التبيني والبيان. والتبيني يشمل االستامع والقراءة، والبيان يشمل الكالم  هبا يشمل 

والكتابة. 
البرشية  واملوارد  العربية،  اللغوية  املعلومات  موارد  من  تتكون  التحتية  والبنية   

اللغوية العربية، والسياسات اللغوية العربية. 
واالقتصادية  والسياسية  واملجتمعية  الثقافية  املنظومة  من  تتكون  الفوقية  والبنية   

والدفاعية-األمنية والبيئية الطبيعية والصناعية. 
 وفئات التعامل تتعدد لتشمل الباحثني اللغوين، واملعجميني، والكتاب واإلعالميني، 

والرتبويني، والطلبة، واملكتبيني، واملعلوماتيني، واحلكومة املركزية واملحلية، واملجالس 
النيابية، ومؤسسات األعامل، وغريهم.

 والنظم ذات العالقة تشمل ثالث جمموعات من املنظومات اللغوية هي املنظومة 

اللغوية املهيمنة )اإلنجليزية(، واملنظومات اللغوية ذات النفوذ )كالفرنسية واإلسبانية 
والفارسية  واألردية  )كاإلندونيسية  الصديقة  اللغوية  واملنظومات  والصينية(، 
والسواحيلية وأمثاهلم(. والشكل )9( التايل يوضح تلك املكونات للمنظومة اللغوية 

العربية.
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2.4. الرتبية منظومة يف ذاهتا: 
والرتبية منظومة هلا نفس التكوين السابق من نظام داخيل وبنية حتتية، وأخرى فوقية، 

وفئات تعامل، ونظم ذات عالقة. 
ومنهجيات  واملقرر،  والطالب،  املدرس،  من  يتكون  للرتبية  الداخيل  والنظام   

املقرر، واهليئة التعليمية. وكل من هذه العنارص املكونة للمنظومة الداخلية هي يف حد 
ذاهتا منظومة فرعية تتاميز إىل عنارص أخرى.. وهكذا. 

 والبنية التحتية للمنظومة الرتبوية تضم موارد املعلومات الرتبوية، واملوارد البرشية 

الرتبوية، والسياسات الرتبوية.
 وفئات التعامل )أصحاب املصالح( يف املنظومة الرتبوية تضم أولياء األمور وقادة 
ومنظامت  واملركزية،  املحلية  واحلكومات  والترشيعيني،  واإلعالميني  والدعاة  الرأي 

األعامل... وغريهم. 
الرتبوية  املنظومات  هي  الرتبوية  باملنظومة  العالقة  ذات  الشبيهة  والنظم   

املعيارية؛ كاليونسكو واإلليسكو واإليسيسكو، واملنظومات الرتبوية يف التكوينات 
واملنظومات  األوريب،  واالحتاد  املتحدة،  كالواليات  املهيمنة؛  الثقافية-احلضارية 
وروسيا،  كالصني  النفوذ؛  ذات  الثقافية-احلضارية  التكوينات  يف  الرتبوية 
العربية  الثقافية-احلضارية الصديقة؛ كالدول  التكوينات  واملنظومات الرتبوية يف 

واإلسالمية. 
 )10( والشكل  للغة.  الفوقية  البنية  عنارص  نفس  للرتبية  الفوقية  البنية  وتشمل   

التايل يوضح عنارص منظومة الرتبية تلك.
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شكل )9(
منظومة اللغة طبقًا ملفهوم نبيل عيل )بترصف(

املصدر: نبيل عيل، الثقافة العربية وعرص املعلومات- رؤية ملستقبل اخلطاب الثقايف العريب، سلسلة 
عامل املعرفة، العدد 265، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب الكويت: 2001، 282

البنية الفوقية
املنظومة الثقافية - املنظومة املجتمعية - املنظومة السياسية - املنظومة االقتصادية 

-املنظومة الدفاعية األمنية - البيئة الصناعية - البيئة الطبيعية

البنية التحتية
السياسات اللغوية

املوارد البرشية اللغوية
موارد املعلومات اللغوية

أصحاب املصالح

الباحثون اللغويون 
املعجميون 

الكتاب
اإلعالميون

الدعاة
الرتبويون
الطالب

مؤسسات األعامل 
احلكومة

نظم ذات عالقة

لغات مهيمنة 

لغات ذات نفوذ

لغات صديقة

النظام الداخيل للغة

استخدام اللغة 
)التواصل الداخيل و اخلارجي(

املعجم

القواعد

املعاجلة اآللية للغة
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شكل )10(
منظومة الرتبية طبقًا ملفهوم نبيل عيل )بترصف(

نبيل عيل، الثقافة العربية وعرص املعلومات- رؤية ملستقبل اخلطاب الثقايف العريب، سلسلة عامل 
املعرفة، العدد 265، املجلس الوطني للثافة والفنون واآلداب، الكويت: 2011، ص 338

البنية الفوقية
املنظومة الثقافية - املنظومة املجتمعية - املنظومة السياسية - املنظومة االقتصادية 

- املنظومة الدفاعة األمنية - البيئة الصناعية - البيئة الطبيعية

البنية التحتية
السياسات الرتبوية

املوارد البرشية الرتبوية
موارد املعلومات الرتبوية

أصحاب املصالح

الباحثون الرتبويون
قادة الرأي والدعاة

أولياء األمور
الكتاب واإلعالميون

الرتبويون
الطالب

مؤسسات األعامل
احلكومة

املكتباتيون واملعلوماتيون

نظم ذات عالقة

نظم تربوية مهيمنة

نظم تربوية 
ذات نفوذ

نظم تربوية صديقة

النظام الداخيل للرتبية

الطالب

املدرس

املقرر

منهجيات املقرر

اهليئة التعليمية
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3.4. منظومة تربية اللغة العربية كمنظومة ناشئة عن تفاعل منظومتي اللغة العربية 
والرتبية:

تبدو  الرابعة؛  التأسيسية  املقدمة  عن  املتفرعة  الثالثة  الفرعية  املقدمة  هذه  تبدو   
بأن  التنويه  يف  تكمن  أمهيتها  لكن  نعم،  مقدمات.  من  سبقها  ملا  حاصل  كتحصيل 
»منظومة تربية اللغة العربية« يف البيئات الرتبوية غري العربية تتميز من شبيهاهتا يف البيئات 
العربية؛ ألن املنظومة الناشئة هنا هي نتاج تفاعل مع منظومة تربوية )وثقافية( مغايرة، 
هلا أصول حضارية مغايرة أيًضا، ومن ثم فإن ما يصلح ملنظومات تربية اللغة العربية 
يف الدول العربية ال يصلح بالرضورة هلا، وسييل رشح هذا بالتفصيل لدى التعرض إىل 
بيئات منظومتي اللغة العربية والرتبية يف إندونيسيا، ويف سياق مناغمة مقاصد املنظومة 

الرتبوية اإلسالمية مع قرينتها اإلندونيسية. 

4.4. اللغة وتربيتها منظومتان يف بيئتهام الثقافية:
والثقافة منظومة تضم اللغة والرتبية، إضافًة إىل نظم أخرى. وللثقافة نظام داخيل 

وبنية حتتية وفوقية وفئات تعامل ونظم ذات عالقة. 
 فأما نظام منظومة الثقافة الداخيل فيتكون من مخس منظومات فرعية هي: اللغة، 

والتدين)1( )العقيدة والقيم(، والرتبية، واإلعالم، واإلبداع والفكر الثقايف. 
الثقافية  البرشية  واملوارد  الثقافية  املعلومات  موارد  تشمل  التحتية  الثقافة  وبنية 

والسياسات الثقافية. 
 والبنية الفوقية للثقافة تشمل نفس املنظومات الفرعية للبنى الفوقية للغة والرتبية. 

الثقافية تضم نفس فئات التعامل يف منظومتي اللغة  وفئات التعامل يف املنظومة   

مكونات  يوضح  والشكل)(  والفنانني.  والعامة  املثقفني  مجهور  إىل  إضافة  والرتبية 
نسبة  ينبغي  فإنه  إندونيسيا،  يف  العربية  مستقبل  عن  احلديث  ولدى  الثقافة.  منظومة 
العربية هذه إىل الثقافة العربية من جهة، وإىل الثقافة اإلندونيسية من جهة أخرى، وكذا 

تربيتها.

1- من وجهة نظرنا املتواضعة، ينبغي التفريق بني الدين والتدين حني احلديث عن الثقافة، فالدين 
احلق ال يدخل يف الثقافة؛ ألنه منزل من اهلل سبحانه، إنام يدخل يف الثقافة التدين هبذا الدين من جانب 

البرش.
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5.4. اللغة وتربيتها منظومتان يف بيئتيهام احلضارية:
 احلضارة كحضور إنساين من اإلثارة والعامرة)1( يف بيئات متعددة:

واحلضارة منظومة جتسد احلضور اإلنساين يف الزمان واملكان من خالل إثارة البيئة 
الطبيعية وعمران البيئة الصناعية والطبيعية مًعا لصالح الفرد واجلامعة، وهي منظومة 
اإلنسان  يعيش  أساسية  وجودية/أنطولوجية(  )فئات  بيئات  أربع  من  أساًسا  تتكون 
فيها وبينها كل حني، دون أن يتحيز متاًما إىل واحدة دون األخرى. تلك البيئات )كام 
والبيئة  النفسية،  والبيئة  الصناعية،  والبيئة  الطبيعية،  البيئة  رقم( هي  الشكل  يوضحها 
االجتامعية. إن كل بيئة من هذه البيئات ال توجد بشكل معلوم متاًما لإلنسان، إنام، ويف 
باطن  وبعد  )الشهادة(  ظاهر  بعد  بعدين:  ذات  البيئات  هذه  تبدو  معينة،  رصد  حلظة 
)الغيب(؛ فاألسباب )والتي تشكل املايض( واملآالت )والتي تشكل املستقبل( غالًبا ما 
تكون غائبة باطنة ال يمكن إدراكها بالنظر املجرد. ومن جهة أخرى، تتفرع هذه البيئات 
سياسية  إىل  تنقسم  مثاًل  االجتامعية  فالبيئة  حرصها؛  يصعب  عديدة  فرعية  بيئات  إىل 
بينها،  فيام  دائم  تفاعل  حال  يف  هي  الفرعية  البيئات  وهذه  إلخ،  وأمنية...  واقتصادية 

وفيام بينها وبني اإلنسان. 
 بيئات احلضارة املتفاعلة تنتج منظومة من األدوار املتدافعة: 

التفاعل  هذا  مواجهة  يف  واإلنسان  بينها.  فيام  دائم  تفاعل  حالة  يف  البيئات  وهذه 
تتنوع  التي  األدوار  تلك  متزامن؛  األدوار بشكل  له من لعب عديد من  بد  الدائم، ال 
املكان والزمان. فمثاًل، ال بد لإلنسان من لعب أدوار  النمو وترحاالت  طبًقا ملراحل 
و»املنمي  بالبيئة«  و»املعتني  لألرض«  و»الفالح  والرشاب«  الطعام  عن  »الباحث  مثل 
وال  وخارجه..  اإلنسان  داخل  الطبيعية  البيئة  عنارص  تتفاعل  حني  إلخ  ملواردها«... 

منتٍم،  حضاري«  »معجم  وبناء  األصيلة،  اإلسالمية  العربية  املفاهيم  لتوظيف  سعينا  إطار  يف   -1
ِذيَن  استلهمنا هذين املفهومني من القرآن الكريم: ﴿َأَومَلْ َيِسرُيوا يِف اأْلَْرِض َفَينُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَّ
ًة َوَأَثاُروا اأْلَْرَض َوَعَمُروَها َأْكَثَر مِمَّا َعَمُروَها َوَجاَءهْتُْم ُرُسُلُهم بِاْلَبيِّنَاِت  ِمن َقْبِلِهْم َكاُنوا َأَشدَّ ِمنُْهْم ُقوَّ
َن  مِّ َأنَشَأُكم  ﴿ُهَو  ذلك:  قبل  ومن   ،)9 )الروم:  َيْظِلُموَن﴾  َأنُفَسُهْم  َكاُنوا  ِكن  َوَلٰ لَِيْظِلَمُهْم  اهللَُّ  َكاَن  َفاَم 
يٌب﴾ ) هود: 61(، وهي اآلية التي  ِ اأْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم فِيَها َفاْسَتْغِفُروُه ُثمَّ ُتوُبوا إَِلْيِه إِنَّ َريبِّ َقِريٌب جمُّ
ابن  العالمة  تعرب عن مقصد إهلي من خلق اإلنسان وهو »استعامره يف األرض«، إضافة إىل اجتهاد 

خلدون حني سمى علم احلضارة »علم العمران«.
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بيئة  نعدم أن نجد أن دوًرا، أو أكثر من هذه األدوار يعد حاصاًل من تفاعل أكثر من 
لتفاعل  نتاج  بيئات أخرى؛ فدور األم مثاًل هو  بيئة معينة( مع  نظام فرعي داخل  )أو 
البيئة البيولوجية )ألن النسل البرشي حيتاج إىل عناية فائقة باملعنى الطبيعي – كالرضاعة 
واحلامية - حتى بعد والدته( والبيئة النفسية )احلاجة إىل احلب واحلنان، بل واحلاجة إىل 

إعطائهام لآلخرين(. 
املفعوالت  من  الئحة  منها  كلٌّ  يضم  هبا،  القيام  اإلنسان  من  ُينتظر  التي  واألدوار 
واملرتوكات، تشكل مًعا منظومة لكل دور حمدد. فمثاًل: قد تطرح البيئة االجتامعية عىل 
اإلنسان القيام بدور االبن واألب والصديق والزوج واملوظف... إلخ يف نفس الوقت. 
وإصالحهم  ورعايتهم  وتربيتهم  أبنائه  عىل  اإلنفاق  الئحة  األب  دور  يشمل  فمثاًل 
)مفعوالت(، كام تشمل ترك األثرة، وترك العنف، وترك بعض االهتاممات األخرى... 
إلخ. إن تلك األدوار )بام حتويه من الئحة للمفعوالت واملرتوكات( ال توجد يف حالة 
تناغم دائاًم، بل إهنا تنزع إىل التواجد يف حال تدافع. فمثاًل، قد يتدافع )يتعارض( أحد 
موجبات دور األم مع أحد، أو بعض موجبات دور هذه األم كزوجة، أو مع دورها 
كموظفة، أو مع دورها كباحثة عن السعادة )أحد األدوار النابعة من البيئة النفسية(. 
ومن ناحية أخرى، ال يظهر التدافع بني األدوار وموجباهتا يف حياة الفرد فقط، بل فيام 
بني األفراد الذين يشكلون املجتمع الواحد؛ فمثاًل قد يتعارض أحد موجبات دور األم 
املصلح...  املؤدب  يف  املتمثل  األب  دور  موجبات  مع  الرءوم  احلنون  األم  يف  املتمثل 

وهكذا.

6.4. األدوار املتدافعة واحلاجة إىل منظومة القيم:
القيام   - غالًبا   – يستطيع  ال  فهو  ومكاًنا،  وقًتا  اإلنسان  طاقات  ملحدودية  ونظًرا 
بأفعال عديدة يف الوقت ذاته، وبخاصة إذا كانت هذه األفعال تتعارض مع مرتوكات 
من نفس جنسها )كأن ينبغي عىل املوظف احلكومي أن يرفض الرشوة استجابة لدوره 
جيد  هذا،  أجل  من  كأب(.  لدوره  تلبية  ابنه  لعالج  يأخذها  وأن  للجمهور،  كخادم 
اإلنسان نفسه مدفوًعا دفًعا المتالك منظومة قيمية يستطيع من خالهلا إدارة حوار مثمر 
املتفاعلة. وبدون  بيئاته األربع  بني منظومات الفعل والرتك املكونة ملنظومة أدواره يف 
هذه املنظومة يستحيل لإلنسان أن حييا يف تناغم مع بيئاته األربع، وسيتحول إىل مصارع 
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يصارع نفسه وعامله. إن منظومة القيم هذه لتمكنه من إصدار أحكام من قبيل الواجب 
واحلاجة  الرضورة  قبيل  من  أحكام  عن  فضاًل  واحلرام،  واملكروه  واملباح  واملندوب 
والكاملية واملهم واألهم... إلخ. ومن جهة أخرى، تعّد املنظومة القيمية، وتعرب عن آلية 
فريدة إلدارة العامل من حول اإلنسان وتوظيف موارده بشكل يعكس ما يسميه علامء 
نفسها من  تعرب عن  التي  القيمية  املنظومة  لتلك  »اهلوية«. ووفًقا  بـ  االجتامعي  النفس 
خالل هوية الفرد، يستطيع الفرد بناء حضارته التي تشكل »طريقته الفريدة يف حضور 
القيمية اخلاصة هبا؛ تلك  التارخيية اإلنسانية«. ولكل جمموعة برشية منظومتها  املسرية 
املنظومة القيمية التي متكنها من إدارة العامل من حوهلا )ببيئاته األربع(، منتجة، إضافًة، 

أو باحلذف أسلوهبا اخلاص يف مسرية احلضور التارخيي لإلنسانية. 

7.4. تداخل احلضارة والثقافة عرب منظومة الرتبية سعًيا لتنقيح القيم واستمرارها: 
التي  باألدوار  القيام  إطار  )يف  ما  ترك  أو  فعل،  عىل  قيمية  أحكام  إصدار  ُيعد  ال 
تفرضها حالة التفاعل الدائمة يف – وبني - بيئات اإلنسان األربع( أمًرا هينًا مع إدراك 
)الشهادة(.  الظاهرة  أبعادها  جانب  إىل  )الغيب(  باطنة  أبعاًدا  تشمل  البيئات  تلك  أن 
فإدراك األبعاد الباطنة هو أمر ال غنى عنه لدى إصدار األحكام القيمية، فمثاًل، ال بد 
إلصدار حكم »احلرام« عىل أخذ الرشوة يف مثال األب الذي يعاين من تدافع موجبات 
دورين اجتامعيني )األب وخادم اجلمهور( من النظر يف مآالت كل من الفعل، أو الرتك، 
وهو األمر الذي يقتيض التعامل مع البعد الغيبي. إن التعامل مع هذا البعد الغيبي هو 
ما يفرض بالرضورة حدوث التعلم والتعليم، من أجل ضامن إصدار األحكام بشكل 
سليم حني تدافع األدوار عىل البيئة النفسية لإلنسان، متهيًدا خلروجها يف شكل أفعال 
ومرتوكات كموجبات لتلك األدوار. ويف هذا املقام يقول أحدهم: »ما يعود لنا بالعلم 
من فائدة إن تساوت ظواهر األشياء مع بواطنها«. ومع مرور الوقت، يكتشف اإلنسان 
الرشيد أحقية نظام قيمي عىل آخر، وذلك من خالل نتائج تطبيق كل منهام. فاإلنسان 
األربع  بيئاته  مع  التناغم  من  أكرب  مقدار  يضمن  الذي  القيمي  النظام  سيختار  الرشيد 
واستدامة أطول لنموه وتوازنه فيها ومعها. وال يلبث هذا اإلنسان أن حياول أن ينقل 
خربته تلك إىل األجيال القادمة، ومن هنا تنشأ رضورة الرتبية؛ كآلية الستدامة منظومة 

قيمية معينة يف جمموعة حضارية حمددة. 
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8.4. إعادة تعريف احلضارة:
إذن يمكن الوصول إىل خالصة مضموهنا أن احلضارة هي جتسيد إلدارة جمموعة 
برشية معينة لتفاعالت بيئاهتا األربع وفق منظومة قيمية معينة يتم اكتشافها عن طريق 
يوضح هذا   )( رقم  والشكل  والثقافة.  الرتبية  رعايتها عن طريق  وتتم  والعلم،  اللغة 
األمر بدًءا بالنظر املجرد يف الفئات الوجودية حول اإلنسان، وانتهاًء باإلدارة احلضارية 
لتلك الفئات )البيئات(، مروًرا باملنظومة القيمية واملعرفية. وملا كان من الصعب فصل 

احلضارة عن الثقافة، فإننا نقرتح أن يتم تسمية االثنتني باملنظومة الثقافية-احلضارية.

9.4. حمورية اللغة يف عملية الرتبية، وحمورية الرتبية يف املنظومة الثقافية-احلضارية:
فإنه  )الرتبية(،  والعلوم  القيم  عرب  والثقافة  احلضارة  بني  التداخل  ذلك  علمنا  إذا 
العملية  نفسها ويف إحداث  املعرفة  اللغة يف ختليق  تلعبه  الذي  بالدور  التنويه  بنا  جيدر 
يف  حمورية  مكانة  للغة  أن  سجلنا  هذا  أجل  من  األجيال.  عرب  واستمراريتها  الرتبوية 
املنظومة الثقافية واحلضارية مًعا. وبالتبعية فإن للعربية مكانة حمورية يف منظومة الرتبية 
أساسية  احلقيقة خطوة  الوعي هبذه  الثقافية-احلضارية اإلسالمية. ويعد  املنظومة  ويف 
احلضاري  النهوض  مسرية  الستئناف  نبدأ؟«  أين  »من  سؤال:  عىل  اإلجابة  سبيل  يف 
العربية  اللغوية  املنظومة  مقاصد  عن  احلديث  عند  املحورية  هذه  وستتضح  املنشود. 

كمقاصد جزئية من مقاصد املنظومة الثقافية-احلضارية العربية اإلسالمية.

النامء  بني  اإلسالمية  واحلضارة  والثقافة  والرتبية  العربية  منظومات  حالة   .10.4
األصيل والذوبان اهلزيل:

 ولدى وعينا بأن كالًّ من العربية وتربيتها وثقافتها وحضارهتا هي منظومات تتفاعل 
عنارصها الذاتية، ويف الوقت نفسه تتفاعل مع بيئاهتا، فإن االستنتاج القادم هو أن تلك 
املنظامت يف حال دائم من اجلدل بني االنتامء ملنظوماهتا األصلية والذوبان يف منظومات 
شبيهة لكنها ليست أصلية. فمثاًل، لغتنا العربية اليوم تتفاعل دوًما مع اللغات األخرى، 
ولكن، نظًرا هلشاشة منظومتها الثقافية واحلضارية، نجدها دون سند كاف من الرتبية 
وال من اإلعالم وال اإلبداع، وال من االقتصاد وال من السياسة وال من الدفاع واألمن؛ 
فنرى مظاهر الذوبان وقد غلبت عىل أكثرية املتحدثني هبا. ومثل هذا يصدق عىل كل 
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النامء  حالة  بأن  األخري  االستنتاج  هنا  ومن  العريب-اإلسالمي.  واحلضور  الثقافة  من 
املنظومة  الداخيل بني عنارص  التامسك  الذوبان اهلزيل تتوقف عىل مقدار  أو  األصيل، 
من جهة، وبني متاسك املنظومة ككل مع املنظومات الفرعية األخرى املكونة للمنظومة 

األكرب. 

وتقيياًم  علاًم  وترصًفا،  تصوًرا  بمقاصدها،  املنظومات  اخلامسة:  املقدمة 
وتقويام

1.5. مركز األمور مقاصدها وكذا املنظومات:
وهي  بمقاصدها«،  »األمور  هي  كربى  فقهية  قاعدة  من  تفريًعا  املقدمة  هذه  تعد   
التي ذكرها احلديث الرشيف املشهور: »إنام األعامل بالنيات«. وملا كان التصور األمثل 
لألمور هو تصورها عىل أهنا منظومات، فإن املقدمة تدفع بأن »املنظومات بمقاصدها«. 
السابق  املنظومي  البحث  مع  تتسق  الشهرية  الفقهية  القاعدة  تتابع  التي  املقدمة  وهذه 
الذكر الذي قام به جارس عودة، وانتهى فيه ملركزية املقصد يف الفكر والنظرية املنظومية، 

كام سبق ذكره يف النقطة 5.3. 

2.5. املقاصد أساس التصور والترصف:
واملقاصد يف درس املنظومات تعني أن التصور األمثل عن، أو العلم بطريقة عمل 
منظومة ما لن يتأتى إال بتصور متكامل ملقاصدها. وتعني املقاصد يف درس املنظومات 
أن الترصف األمثل )األكثر نجوًعا يف حتقيق األهداف املرجّوة واالستدامة( جتاه املنظومة 
املعينة )العربية وتربيتها يف حالتنا( لن يتحقق إال باختاذ مقاصدها أساًسا إلسرتاتيجية 

الترصف وتقييمة وتقويمه الحًقا.

3.5. وضوح املقصد، يستتبع علو اهلمة، ويدفع الستكشاف اإلمكانيات، وكلها 
رشوط مبدئية لفعالية التخطيط للمستقبل: 

إندونيسيا، والسعي  العريب يف  للحضور  التمكني  آفاق  السعي الستقراء  إطار  ويف 
قدر االستطاعة لتشكيل هذه اآلفاق، فإن وضوح املقصد هو األولوية األوىل بال منازع، 
فمن دون وضوح املقصد يوهن العزم، وتعمى األنظار عن اإلمكانات املتاحة. ووضوح 
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املقاصد يؤدي حتاًم إىل وضوح األولويات من رضوريات وحاجيات وحتسينات؛ مما 
يصون املوارد من اهلدر ويضمن حتقيق األهداف بأقل قدر ممكن من التكلفة.

4.5. عن أي مقاصد نتحدث يف إطار التمكني للحضور العريب يف إندونيسيا؟
سيتم احلديث بالتفصيل عن تلك املقاصد يف املقدمة السادسة، لكن ينبغي اإلشارة 
إىل  وحتيًزا  املزمعة.  للدراسة  بالنسبة  اخلامسة  املقدمة  هذه  داللة  إليضاح  اآلن؛  إليها 
عداها،  ما  عىل  اإلسالمية  الثقافية-احلضارية  املنظومة  مقاصد  هبيمنة  يعتقد  موقف 
إيضاحها يف  التي سبق  املنظومات  احلديث عنها هي مقاصد  ينبغي  التي  املقاصد  فإن 
اللغة  أن  ورغم  واحلضارة.  والثقافة،  اللغة،  وتربية  والرتبية،  اللغة،  الرابعة؛  املقدمة 
العربية تنتمي أساًسا للمنظومة الثقافية-احلضارية العربية اإلسالمية، إال إهنا تتحرك يف 
فضاءات ثقافية-حضارية أخرى )اإلندونيسية والعاملية( ينبغي أخذها باالعتبار لدى 
ينبغي  التي  املنظومات  مقاصد  قائمة  لتصري  إندونيسيا،  يف  العريب  للحضور  التخطيط 

اإلحاطة هبا كالتايل، وبالرتتيب.
 مقاصد املنظومة الثقافية-احلضارية اإلسالمية،

 مقاصد املنظومة الثقافية-احلضارية العاملية املتناغمة مع مقاصد املنظومة الثقافية-

احلضارية اإلسالمية،
املنظومة  مقاصد  مع  املتناغمة  اإلندونيسية،  الثقافية-احلضارية  املنظومة  مقاصد   

الثقافية-احلضارية العاملية، املتناغمة مع مقاصد املنظومة الثقافية-احلضارية اإلسالمية،
الثقافية-احلضارية  املنظومة  مقاصد  إطار  يف  العربية،  اللغة  منظومة  مقاصد   

مع  املتناغمة  العاملية،  الثقافية-احلضارية  املنظومة  مقاصد  مع  املتناغمة  اإلندونيسية، 
مقاصد املنظومة الثقافية-احلضارية اإلسالمية،

 مقاصد منظومة الرتبية، يف إطار مقاصد املنظومة الثقافية-احلضارية اإلندونيسية، 

املتناغمة مع مقاصد املنظومة الثقافية-احلضارية العاملية، املتناغمة مع مقاصد املنظومة 
الثقافية-احلضارية اإلسالمية، 

 مقاصد منظومة تربية اللغة العربية، يف إطار مقاصد املنظومة الثقافية-احلضارية 

مع  املتناغمة  العاملية،  الثقافية-احلضارية  املنظومة  مقاصد  مع  املتناغمة  اإلندونيسية، 
مقاصد املنظومة الثقافية-احلضارية اإلسالمية،
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 مقاصد احتاد مدريس اللغة العربية بإندونيسيا، كمنظومة مؤسسية تضم مدريس 

مع  املتناغمة  اإلندونيسية،  الثقافية-احلضارية  املنظومة  مقاصد  إطار  يف  العربية،  اللغة 
الثقافية- املنظومة  مقاصد  مع  املتناغمة  العاملية،  الثقافية-احلضارية  املنظومة  مقاصد 

احلضارية اإلسالمية،

املقدمة السادسة: منظومة تربية اللغة العربية هي منظومة مقاصدية يف ذاهتا 
ويف بيئتها الثقافية واحلضارية تصوًرا وترصًفا

1.6. فهم منظومة تربية اللغة العربية، والتخطيط ملستقبلها، والتمكني حلضورها 
باستدامة ال يمكن دون تصور منظومي يناغم بني مقاصدها ومقاصد منظومتها الثقافية-

احلضارية اإلسالمية:
ذاتيهام،  يف  كمنظومتني  وتربيتها،  العربية  فإن  واخلامسة،  الرابعة  للمقدمتني  تذكًرا 
حيث  )اإلسالمية(،  األصلية  واحلضارية  الثقافية  بيئتهام  داخل  فرعيتني  وكمنظومتني 
وال  األصوب،  التصور  تتصور  ال  العربية«،  اللغة  »تربية  منظومة  فتنتجان  تتفاعالن 
يترصف جتاههام الترصف األمثل، إال بناء عىل تصور واضح ملنظومة من املقاصد تضم 

كالًّ من:
 مقاصد املنظومة الثقافية-احلضارية اإلسالمية كنظام عام لألدوار املثالية يف إطار 

حضور اإلنسان املسلم يف الكون:
ويف هذا السياق، وتذكًرا ملا ورد يف النقطة 5.4 السابقة من احلديث عن أربع بيئات 
أساسية للحضور اإلنساين يف الكون )البيئة النفسية واالجتامعية والطبيعية والصناعية(، 
تناوهلا عرب مستويات ثالثة  الثقافية-احلضارية اإلسالمية يمكن  املنظومة  فإن مقاصد 

من املقاصد؛ مقاصد اخللق، ومقاصد الرسالة، ومقاصد الترشيع.
البيئة  )جتاه  والتزكية  سبحانه(،  اهلل  )جتاه  العبادة  وتشمل  اخللق:  مقاصد   

النفسية(، واالستخالف )جتاه البيئة االجتامعية(، واالستعامر )جتاه البيئتني الطبيعية 
والصناعية(.

مقاصد الرسالة: وتشمل الرمحة للعاملني وتتميم األخالق والشهادة املتسقة عىل   

األمم األخرى.
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 مقاصد الترشيع: وتشمل حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال والعرض.

 مقاصد منظومة الرتبية كنظام يضمن استمرارية العقائد والقيم أساًسا، واملنظومة 

الثقافية عامة، داخل احلضارة اإلسالمية:
ويف هذا السياق، يمكن احلديث عن املقاصد التالية للرتبية اإلسالمية:

 مقاصد منظومة اللغة العربية كنظام رمزي يضمن ختليق املعاين وحتقيق التواصل 

الداخيل واخلارجي )بني اإلنسان ونفسه وبينه وبني غريه(، إلمتام مهام الرتبية والثقافة 
واحلضور )احلضارة( اإلنساين املسلم.

 مقاصد منظومة تربية اللغة العربية املتناغم مع منظومتها الثقافية- احلضارية اإلسالمية.

2.6. فهم منظومة تربية اللغة العربية، والتخطيط ملستقبلها، والتمكني حلضورها 
باستدامة ال يمكن دون تصور منظومي يناغم بني مقاصدها ومقاصد املنظومة الثقافية-

احلضارية العاملية:
اللغة  تربية  منظومة  لتنتجا  وتتفاعالن  وتربيتها  العربية  اللغة  منظومتا  تنشأ  فكام 
تتفاعالن  أيًضا  فإهنام  )اإلسالمية(،  األصلية  الثقافية-احلضارية  البيئة  داخل  العربية 
واملعلوماتية،  العوملة  مناخ  ظل  يف  وبخاصة  العاملية،  الثقافية-احلضارية  بيئتهام  داخل 

ومن هنا لزم الوعي املنظومي الذي يناغم بني مقاصد كل من:
 مقاصد املنظومة الثقافية-احلضارية العاملية.

 مقاصد تربية اللغة العربية يف إطار املنظومة الثقافية-احلضارية العاملية.

3.6. فهم منظومة تربية اللغة العربية، والتخطيط ملستقبلها، والتمكني حلضورها ال 
يمكن دون تصور منظومي يناغم بني مقاصدها ومقاصد منظومتها الثقافية-احلضارية 

اإلندونيسية:
األصلية  الثقافية-احلضارية  بيئتها  داخل  العربية  اللغة  تربية  منظومة  تتفاعل  وكام 
األجنبية  احلضارية  الثقافية  بيئتها  داخل  تتفاعل  فإهنا  والعاملية،  )العربية-اإلسالمية(، 

املعّينة )اإلندونيسية(، ويف هذا السياق يلزم الوعي املنظومي بمقاصد كل من:
 مقاصد املنظومة الثقافية-احلضارية اإلندونيسية، 

 مقاصد منظومة تربية اللغة العربية يف إطار املنظومة الثقافية-احلضارية اإلندونيسية.
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والتمكني حلضورها  ملستقبلها،  والتخطيط  العربية،  اللغة  تربية  منظومة  فهم   .4.6
ال يمكن دون تصور منظومي يناغم بني مقاصد تربية اللغة العربية يف إطارها الثقايف-
يف  ومقاصدها  العاملي،  الثقايف-احلضاري  إطارها  يف  ومقاصدها  اإلسالمي،  احلضاري 
تربية  مقاصد  من  منظومة  كله  ذلك  عن  لينتج  اإلندونييس؛  الثقايف-احلضاري  إطارها 
اللغة العربية يف اإلطار الثقايف احلضاري اإلندونييس املتناغم عن اإلطار الثقايف-احلضاري 

العاملي، املتناغم مع اإلطار الثقايف-احلضاري اإلسالمي، كام يوضح الشكل )( التايل.

5.6. اجتاهان يف التعليم: اجتاه صاعد واجتاه نازل األول لصالح املهارات االتصالية، 
اللغوية  والذخرية  اللغة  )وضعية  سياساهتا  وصوغ  بالعربية  التفكري  لصالح  والثاين 

واكتساب اللغة(

مع   مستمر  تقارب  يف  العاملي  الثقايف-احلضاري  املثال  السابعة:  املقدمة 
املثال الثقايف-احلضاري اإلسالمي

1.7. املقصود باملثال الثقايف-احلضاري:
النفسية  األساسية،  بيئاته  مع  تفاعله  يف  املأمول،  اإلنسان  أنموذج  به  ويقصد   
من  املرجتاة  األدوار  جلهة  سواء  والغيب،  الشهادة  والصناعية،  والطبيعية  واملجتمعية 
هذا اإلنسان، أو جلهة األنموذج املعريف، أو القيمي الداعمنْيِ تلك األدوار )التي يمكن 
اعتبارها منظومة مأمولة يف الوجود(. ومع قليل من التجاوز، يمكن إطالق »أنموذج 
غاية  النمو  من  جيعل  الذي  واإلنساين  الطبيعي  للواقع  نظًرا  املثال،  هذا  عىل  التنمية« 
مرجتاة يف مجيع أشكال احلياة، وجيعل من التصاغر والتاليش شيًئا متجنًبا، ناهيك عن 
أن خطاب التنمية، بام فيها التنمية املستدامة، هو اخلطاب املعتمد عامليًّا للتعبري عن احلياة 
األمثل. وجيدر بالذكر أن هذا املثال مكانه يف اخلطاب العلني ال الرسي، وجماله يف القول 
بأفضلية  يعتقد  منهم  فرد  أو  الناس،  من  مجاعة  أو  دولة،  من  فكم  الفعل؛  يف  ال  غالًبا 

أنموذج معني، ويأيت ما يناقضه، بل إن هذا مما غلب عىل ابن آدم عموًما.
و»تكامل  »العلمية«  من  العاملي  الثقايف-احلضاري  األنموذج  يتخذ  معرفيًّا،   .2.7

العلوم« كلامت مفتاحية لنقد وتقييم العقائد واملعارف:
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الثقايف- الواقع  العلمية يشهد  الرسمية. وداخل الرشعية  عىل األقل عىل املستويات 
احلضاري العاملي اجتاًها متزايًدا نحو التكامل بني العلوم وتوحيد لغتها الرمزية يف مفاهيم 
ليكون  التوجه  هذا  يكن  ومل  احلقول.  كل  داخل  للتطبيق  تصلح  مفتاحية  وصياغات 
لوال ضغوط األزمات التي تواجه اإلنسانية منذ منتصف القرن املايض بشكل متداخل 
يستوجب مناهج ومعارف ذات تكاملية عالية بني احلقول املختلفة. ولقد أدى ذلك إىل 
ا هو اجتاه االعتقاد بأن مستقبلنا  كون االجتاه الغالب يف األوساط املؤثرة ثقافيًّا وحضاريًّ
مشرتك واحد، وكذا معارفنا ينبغي أن تتآلف وتتوحد. وال خيفى عىل أريب ما هلذا التوجه 

من أثر إجيايب عىل املثال الثقايف-احلضاري اإلسالمي، كيف ال؟ وهو مثال التوحيد.

3.7. وقيميًّا، يزداد التوجه العاملي العتامد قيم احلق والتوازن واإلنصاف: 

إسرتاتيجيات  العتامد  العاملي  التوجه  يزداد  التنموي  الوجود  مستوى  وعىل   .4.7
االستدامة والتآزر:

5.7. داللة هذا التقارب بالنسبة ملنظومة تربية اللغة العربية:
يف  ولعل  املعريف،  التكامل  أنموذج  نحو  العريب  اللغوي  البحث  حتول  رضورة   

دلياًل  املعرفة«  وجمتمع  العريب  »العقل  حول  الرائدة  دراسته  يف  عيل  نبيل  مقرتحات 
ا عىل ذلك. إرشاديًّ

العربية لتوجيهها وجهة املوضوعية  اللغة  تربية  النظر يف مقررات  رضورة إعادة   

املواد  نظر  وجهات  من  معينة  قضية  أو  موضوع،  بحث  يتم  حيث   ،)Thematic(
الدراسية املختلفة، جنًبا إىل جنب مع اللغة العربية.

الستخراج  واحلديث(؛  )القرآن  اخلالص  الوحي  دراسات  يف  التوسع  رضورة   

نظريات أساسية تصلح كأساس للتنمية املستدامة من وجهة نظر إسالمية-عاملية.
 توسيع مدى التشبيك والتعاون مع املؤسسات التعليمية والرتبوية والبحثية املهتمة 

بالثقافة واحلضارة ودور اللغة فيهام.
املقدمة الثامنة: الواقعان اإلسالمي والعاملي يف تباعد عن مثاليهام عىل املدى 

القصري ويف تقارب عىل املدى الطويل
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1.8. الواقعان اإلسالمي والعاملي يف تباعد عن مثاليهام الثقايف-احلضاري يف املدى 
املنظور:

 حالة الواقع اإلسالمي مقارنة بمثاله الثقايف-احلضاري:

كام مر بنا يف املقدمة السابعة، فإن املثال الثقايف-احلضاري يقصد به »أنموذج اإلنسان 
املأمول«، يف تفاعله مع بيئاته األساسية النفسية واملجتمعية والطبيعية والصناعية. ويف 
املثال الثقايف-احلضاري اإلسالمي، كام متت اإلشارة إليه يف املقدمة السادسة )1.6(، 
عابد  بأنه  املثايل  لإلنسان  ينظر  والترشيع،  والرسالة  اخللق  مقاصد  عن  احلديث  حني 
ومتمم  وخليفة  بنفسه،  عالقته  يف  متزكٍّ  وفالح  سبحانه،  باخلالق  عالقته  يف  شاكر 
والصناعية،  الطبيعية  ببيئتيه  عالقته  يف  ومعّمر  بمجتمعه،  عالقة  يف  وشاهد  لألخالق 
ورمحة للعاملني يف عالقته باملنظومة الكونية كلها. وتتخذ هذه املنظومة املقاصدية شكل 
إسرتاتيجية تنموية مستدامة شاملة هتدف حلفظ كل تلك البيئات من خالل حفظ الدين 
والنفس والعقل والنسل واملال والعرض. وهلذا املثال الثقايف-احلضاري أنموذج معريف 

قوامه العلمية واملنظومية، وأنموذج قيمي قوامه احلق والصرب واملرمحة.
وإذا تأملنا راهن العامل اإلسالمي اليوم، مقارنة بمثاله الثقايف-احلضاري، فإن هذا 
الراهن يف حال تباعد عن هذا املثال كام يظهر من خالل التقارير والدراسات الدولية 
الدول  أي مدى هي إسالمية  »إىل  بعنوان  ففي بحث  املضامر.  املصداقية يف هذا  ذات 
اإلسالمية؟« )How Islamic are Islamic Countries()1(، والذي صدر عن باحثنْي 
بناء  معياًرا لإلسالمية  الباحثان  املتحدة، صاغ  بالواليات  من جامعة جورج واشنطن 
عىل أربعة مبادئ رئيسة هي الوالية والكرامة وامليثاق واخلالفة. وجيمع معيار اإلسالمية 
امُلصاغ بني املؤرشات االقتصادية )مثل تساوي الفرص االقتصادية واحلقوق التعاقدية، 
)مثل  السياسية-القانونية  واملؤرشات  للجميع(  التعليم  وإتاحة  الوظائف،  وخلق 
احلوكمة اجليدة وتكامل املنظومة القانونية واحلقوق املدنية وانخفاض املخاطر السياسية 
واحليلولة دون وقوع اإلبادة اإلنسانية( ومؤرشات العالقات الدولية )مثل األداء البيئي 
والعوملة واإلنفاق العسكري ومعدل املخاطر الدولية بالنسبة للدولة املعينة(. ففي هذا 

1- Scheherazade S. Rehman & Hossein Askari, How Islamic are Islamic Countries?, 
Global Economy Journal, Volume 10, Issue 2, 2010.
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فيها  ترتتب  قائمة  الباحثان  قدم  تلك،  اإلسالمية  املعايري  عىل  وبناء  املذكور،  البحث 
الدولة اإلسالمية األوىل  الدول حسب »إسالميتها«. ومن ضمن 208 دول، جاءت 
يف الرتتيب الـ 38 )ماليزيا(، تليها الكويت يف الرتتيب الـ 48، ثم البحرين وبروناي 
 ،66  ،65  ،64 الـ  الرتتيب  يف  فاألردن  فاجلابون  فأوغندا  املتحدة  العربية  واإلمارات 
73، 75، 77 عىل الرتتيب. أما دول إسالمية مركزية مثل مرص وإندونيسيا وباكستان 
ونيجريا وتركيا، فقد جاءت يف الرتتيب 153، 140، 147، 174، 103 عىل الرتتيب.
وعىل الرغم من أن معياًرا مثل املطروح بواسطة هذا البحث مل يتضمن مؤرشات 
بالغة األمهية بالنسبة للمنظومة املقاصدية اإلسالمية؛ مثل عبادة اهلل الواحد )سبحانه 
وتعاىل(، إال أن ذلك ال ينال من مصداقية نتائج البحث املذكور؛ ألن مؤرشاته كلها 
تورده  ما  البحث  هذا  نتائج  عىل  ويصادق  جوهرية.  إسالمية  مقاصد  يف  تصب 
عن  الصادرة  البرشية  التنمية  تقارير  مثل  العالقة  ذات  األخرى  الدولية  التقارير 
األمم املتحدة، والتي ال حتتل فيها الدول اإلسالمية مراتب أفضل من تلك املراتب 
املعروضة بواسطة البحث السابق. فلو نظرنا لتقرير برنامج األمم املتحدة اإلنامئي 
)United Nations Development Program( لعام 2013)1(، لوجدنا أن الدولة 
واإلمارات   ،)36 الرتتيب  )يف  قطر  هي  األول  التقرير  قائمة  يف  األوىل  اإلسالمية 
مثل  مركزية  إسالمية  دواًل  أن  ولوجدنا   .)48( والبحرين   ،)41( املتحدة  العربية 
 ،121  ،112 الرتتيب  يف  جاءت  قد  وتركيا  ونيجريا  وباكستان  وإندونيسيا  مرص 

146، 153، 90 عىل الرتتيب.
  حالة الواقع العاملي مقارنة بمثاله الثقايف-احلضاري:

كام ورد يف املقدمة السابعة )2.7، 3.7، 4.7(، يتجه املثال الثقايف-احلضاري 
العاملي نحو التكامل املعريف جلهة العقائد، واحلقوق والعدالة جلهة القيم، واالستدامة 
والتآزر جلهة اإلسرتاتيجيات الكربى التنموية. غري أن متابعة املؤرشات العاملية يف كل 
من هذه امليادين يوضح مدى التباعد بني الواقع واملثال. بل إن نظرة عىل الدراسات 
والتقارير الدولية ذات املصداقية يف هذا الشأن، والتي يعزى إليها ترّسم املثال العاملي 

1- United Nations Development Program (UNDP), Human Development Report 
2013: The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World, http://hdr.undp.
org. P. 144.
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الثقايف-احلضاري؛ إن نظرة عىل تلك الدراسات تظهر أن تلك الدراسات يف احلقيقة 
تعد نقًدا للواقع بالقدر نفسه الذي ترسم فيه املثال كمخرج من هذا الواقع. 

ففي جمال تشكل املعارف والعقائد، نجد تقرير املجلس العاملي للعلوم االجتامعية 
ا حلالة  واليونسكو السابق اإلشارة إليه يف املقدمة الثالثة )9.3(؛ نجده يقدم نقًدا جذريًّ
العلوم االجتامعية من حيث عدم امتالكها ألنموذج مشرتك لإلنسان املأمول، وشيوع 
لتباين  وتناقضها  جهودها،  ترشذم  إىل  يؤدي  ما  وهو  الواحد)1(،  البعد  ذات  النامذج 
يف  العاملية  االنتقائية  عن  حرج  وال  فحدث  العاملية  املثالية  القيم  جمال  ويف  مقاصدها. 
التعامل مع الشعوب الضعيفة، وعدم توزيع أرباح العملية اإلنتاجية بالعدالة الكافية 
بني أطرافها، سواء داخل البلد الواحدة، أو بني الدول املختلفة. ولعل أكثر ما يعرب عن 
البون الشاسع بني الواقع واملثال العامليني شيوع الفساد اإلداري يف املستويات كافة كام 

تدل عىل ذلك التقارير الدولية املختصة. 

2.8. الواقع اإلسالمي يف حال تقارب من مثاله الثقايف-احلضاري يف املدى الطويل:

3.8. الواقع العاملي يف تباعد عن مثاله الثقايف-احلضاري يف املدى املنظور:

4.8. الواقع العاملي يف حال تقارب من مثاله الثقايف-احلضاري يف املدى الطويل:

5.8. الترسيع من تقارب الواقعني اإلسالمي والعاملي من املثال اإلسالمي يتوقف 
عىل اإلرساع يف بناء منظومة مقاصدية لرتبية اللغة العربية:

املقدمة التاسعة: خذالن العربية الراهن ال يدوم، ومستقبلنا رهن باللحاق 
بنهضتها القادمة

1- International Social Science Council,Op. Cit. P. viii.
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بتكامل  إال  تنجليان  ال  معرفيني،  مشرتكني  كقاسمني  واملقاصدية،  املنظومية  »إن 
والتآزر  العلمية،  واحلقول  املناهج  بني  املعريف  التكامل  هي:  اجتهادية  جماالت  ثالثة 
الوظيفي بني اإلسرتاتيجيات واحلقول العملية، والتضافر الرمزي بني العربية والقرآن 
الكريم وهيمنته عىل املجالني األولني، وهو ما نسميه »املثال الثقايف- احلضاري العريب-

اإلسالمي«.
التنموية، وإن  املعرفية وأنامطه  يتجه نحو إعادة نظر كلية يف نظمه  اليوم  العامل  »إن 
تنموي شامل  إطار نمط  الوظيفي، يف  املعريف والتآزر  للتكامل  الغلبة، آجاًل، ستكون 
العريب- الثقايف-احلضاري  املثال  تقارب  منظومية  ثقافية  تنمية  تضبطه  مستدام، 

اإلسالمي«.
يزل  مل  وتربيتها،  العربية  اللغة  عامل  منه  القلب  ويف  واإلسالمي،  العريب  عاملنا  »إن 
بعيًدا عن كل من املثال الثقايف-احلضاري العريب-اإلسالمي واملثال الثقايف-احلضاري 
العاملي، ومن ثم فهو خاذل للعربية ولرتبيتها. وأن مستقبل العربية اآلجل، سواء حتركنا 
نحن العرب واملسلمون ألجلها، أو مل نتحرك، هو مستقبل إجيايب، هتيمن عليه العربية 
عىل ما عداها، تصوًرا وتواصاًل، وذلك الرتباط مسريهتا بمسرية إحالل املثال احلضاري 
اإلسالمي حمل الواقع احلضاري اإلنساين عرب وسيط آخذ يف النمو واالزدهار هو املثال 

الثقايف-احلضاري اإلنساين«.
»إن أراد العرب واملسلمون ألنفسهم موطئ قدم كريم يف املستقبل، فإن هذا مرهون 
النمو سعًيا إلرسائه  اإلنساين« اآلخذ يف  الثقايف-احلضاري  »املثال  بمسرية  بالتحاقهم 
وتربيتها  العربية  تنمية  عرب  العريب-اإلسالمي«،  الثقايف-احلضاري  »املثال  شاطئ  عىل 

بشكل منظومي مقاصدي«. 
املستقبل  صنع  يف  الفعال  اإلسهام  »أن  عىل  وينص  املستقبل«،  تشكيل  »رباعية   
لصالح املثال الثقايف-احلضاري العريب-اإلسالمي، ويف القلب منه العربية وتربيتها، 
ومناسبة  العزم،  وقوة  اإلمكان،  وتوافر  الرؤية،  وضوح  قوامها:  رباعية  عىل  يتوقف 

البيئة«. 
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املرجعيات واملراجع

امللحقات
جدول )1(

عدد املشاركني من خارج ومن داخل إندونيسيا

عدد املؤمترمسلسل
املشاركني

عدد املشاركني 
من خارج 
إندونيسيا

عدد املشاركني 
من داخل 
إندونيسيا

1
اللغة العربية بني االنقراض 
األزهر،  )جامعة  والتطور 

جاكرتا، 2010(

116
)%100(

88
)76% تقريبا(

28
)24% تقريبا(

2

البناء  يف  العربية  اللغة  دور 
سونان  )جامعة  احلضاري 
كادجه  وجامعة  كاليجاكا 

مادا، يوكياكرتا، 2011(

129
)%100(

85
44)66% تقريبا(

)34% تقريبا(

3

الدراسات  يف  التجديد 
احلقل  حالة  العربية- 
بونجول،  إمام  )جامعة 

بادانغ،  2013(

78
)%100(

55
)71% تقريبا(

23
)29% تقريبا(

4

العربية  اللغة  انتشار 
قدياًم  العامل  يف  وثقافتها 
إندونيسيا،  وحديًثا )جامعة 

جاكرتا، 2013(

63
)%100(

40
)63% تقريبا(

23
)37% تقريبا(

 386 4 مؤمتراتاملجموع
)%100(

268
)69% تقريبا(

118
)31% تقريبا(
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جدول )2( 
ثبت بعناوين األوراق املقدمة من خارج إندونيسيا

عدد الدولةاملؤمترمسلسل
عناوين األوراقاملشاركات

1
20

10
رتا 

جاك
متر 

مؤ
15السعودية

1- أثر القرآن يف بقاء اللغة العربية 
اإلبداعي  التفكري  إسرتاتيجيات  استخدام   -2
يف  تريز(  )نظرية  املشكالت  حل  يف  واالبتكاري 

تعليم اللغة العربية يف املرحلة اجلامعية 
قراءة  السعودية:  للرواية  الفكرية  األنساق    -3

ثقافية. 
4- اخلطاب الديني الرتبوي املعارص 

5- الصلة بني العربية والعلوم 
اللغة  تعلم  املعلومات:  عرص  يف  العربية  اللغة   -6
احلاسب  تقنيات  واستخدام  ثانية  كلغة  العربية 

والشبكات 
عىل  اللفظي  باجلانب  املتأخرين  النحاة  اهتامم    -7

حساب املعنى 
واجتهاد  املسترشقني  سبق  بني  الرتاث  حتقيق   -8

العرب املعارصين 
اإلنرتنت  صفحات  يف  األندليس  الشعر  تلقي   -9

اإلسبانية، نونية ابن عريب أنموذًجا 
حتقيقني؛  بني  اخلطيب  البن  التوشيح  جيش   -10

هالل ناجي وألن جونز 
11- دراسة يف أشكال االزدواج اللغوي يف العربية 
عرص  يف  وتعليمها  العربية  تعلم  صعوبات   -12

التقنية 
13- قراءة يف جتديد النحو 

قيم  املعارص يف غرس  العريب  14- مسامهة األدب 
املبادرة والقيادة لدى شباب املسلمني 

 15- من سياقات الدالالت الضمنية يف التواصل 
املنطوق 
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عدد الدولةاملؤمترمسلسل
عناوين األوراقاملشاركات

20
10

رتا 
جاك

متر 
مؤ

15ماليزيا

يف  املقرتضة  العربية  األلفاظ  انقراض  أسباب   -16
املاليوية 

17- إسرتاتيجيات معاين املفردات يف تعليم القراءة 
العربية للدارسني الضعفاء من غري أبنائها: اقرتاحات 

للمدرسني 
العربية  اللغة  جمتمع  بناء  يف  التعاوين  التعلم   -18

للناطقني بغريها 
األصالة  بني  احلديثة  اإلسالمية  القصة   -19
يف  يظهر  عمر  قصة  يف  رسدية  قراءة  والتجديد: 

القدس لألديب اإلسالمي نجيب الكيالين 
20-  املعجم العريب املاليوي الثنائي 

21- النصوص األدبية املقررة يف مادة األدب ومدى 
فاعليتها يف حتقيق اهلدف املرجو 

يف  بامليزيا  العاملية  اإلسالمية  اجلامعة  جتربة   -22
األداء  حتسني  يف  العربية  املناظرة  فن  من  اإلفادة 

اللغوي لداريس اللغة العربية 
غري  للطلبة  وتعلمها  الكتابة  مهارة  تعليم   -23
اإلنرتنت:  شبكة  عرب  العربية  اللغة  يف  املتخصصني 

برنامج ويكي نموذًجا 
24- جدل أحقية استخدام لفظ اجلاللة 

الكيالين ومسامهتها يف غرس  نجيب  روايات   -25
قيم القيادة لدى الشباب املسلمني 

بمطالب  الوفاء  عىل  العربية  قدرة  قضية   -26
احلضارة احلديثة 

27- موقف اجلاحظ من الرتمجة 
خمتارة  تراجم  عاملي:  إسالمي  أدب  نحو   -28

نموذًجا وقفة عند قيم القيادة واملبادرة 
29- قضايا اآلداب العربية يف كتابات األكاديميني يف 
ماليزيا: قراءة يف دورية إسالميات يف كلية الدراسات 
اإلسالمية باجلامعة الوطنية املاليزية )باللغة املاليزية(

العايل  املعهد  يف  البالغة  نصوص  قراءة  مهارة   -30
للعلوم الدينية بامليزيا: دراسة أولية )باللغة املاليزية( 
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عدد الدولةاملؤمترمسلسل
عناوين األوراقاملشاركات

20
10

رتا 
جاك

متر 
مؤ

12إيران

31- أزمة العربية يف الرشق األوسط 
32- أساليب تدريس اللغة العربية لغري الناطقني 

هبا بني الثابت واملتغري 
العاملية  الثقافة  يف  ودورها  األدبية  الرتمجة   -33

املشرتكة 
العاملية  الثقافة  نرش  يف  ودورها  الرتمجة   -34

املشرتكة 
35- اللغة العربية يف إيران 

36- املادة املقرتحة لتعليم مكاملة العربية لطالب 
اللغة العربية باجلامعات اإليرانية 

إيران  جامعات  يف  العربية  اللغة  تعليم   -37
وسوق العمل 

38- تقويم برنامج تعليم العربية لغري العرب 
اللغة  تعليم  يف  التعليمية  الوسائل  دور   -39

العربية للناطقني بغريها 
وآثارها  والفارسية  العربية  اللغتني  عالقة   -40

عىل متعلمي العربية 
41- معيار اللغة آخر معجم عريب وصل إلينا 

العربية  تعلم  يف  اللغوية  املهارات  موقف   -42  
وتعليمها يف إيران 

10بروناي

43- العاملية نحو تأصيل نظرية األدب اإلسالمي 
44- إن وأخواهتا يف اللغة العربية واإلندونيسية 

العربية  بني  االختالف  جوانب  معرفة  أمهية   -45
واملاليوية يف تعليم النحو 

46- تارخيية النص الديني يف امليزان األصويل 
اللغة  تعليم  يف  السالم  دار  بروناي  جتربة   -47
عيل  الرشيف  السلطان  جامعة  وجهود  العربية 

اإلسالمية لتطوير هذه التجربة 
48- تعليم اللغة العربية يف سلطنة بروناي دار السالم 

بني التحديات والتوقعات
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عدد الدولةاملؤمترمسلسل
عناوين األوراقاملشاركات

20
10

رتا 
جاك

متر 
مؤ

10بروناي

اللغة  لتعليم  األسايس  الكتاب  يف  حتليلية  رؤية   -49
العربية يف املدارس الثانوية يف بروناي دار السالم 
50- فضل القرآن وأثره يف حفظ وإثراء العربية 

للشاعر  صغرية  أحالم  ديوانه  يف  نقدية  قراءة   -51
عارف خضريي 

52- مصطلح اللغات اإلسالمية دراسة حتليلية

8اجلزائر

53- األدب العريب بني األصالة واملعارصة 
54- األنطولوجيا العربية والويب الداليل 

الكالسيكية  القراءة  بني  الديني  اخلطاب   -55
واحلديثة وأثر اللغة العربية يف تأصيله وتفعيله 

56- العربية وحتديات العوملة 
اللغوية  والدراسات  احلاسوبية  اللسانيات   -57

دراسة استقصائية 
58- تعليم اللغة العربية يف أقسام اللغات األجنبية 
بجامعة  اإلنجليزية  اللغة  اجلزائرية-قسم  باجلامعة 

تلمسان أنموذًجا 
59- دور وسائل اإلعالم يف تنمية اللغة العربية 

60- ظاهرة التداخل اللساين يف االقتصاد السياحي 
وتأثرياته 

4األردن

العربية  تعليم  يف  املد  أصوات  إشكالية   -61
للناطقني بغريها 

ونقحرة حروف  واخللف  السلف  بني  الضاد   -62
العربية، أو رومنتها 

63- تاثري األزمات السياسية يف تطور العربية 
الشاعر ) حسن األمراين ( يف غرس  64- مسامهة 

قيم املبادرة وتزكية النفس لدى الشباب 
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عدد الدولةاملؤمترمسلسل
عناوين األوراقاملشاركات

20
10

رتا 
جاك

متر 
مؤ

4فلسطني

65- الدعوات اهلدامة للنيل من العربية 
يف  السياق  ومتطلبات  النظام  مقررات  بني   -66

اخلطاب القرآين: نامذج خمتارة 
يف  السياق  ومتطلبات  النظام  مقررات  بني   -67

اخلطاب القرآين: نامذج خمتارة 
68- مشكالت لغة اإلعالم العريب املعارص: دراسة 

وتطبيق 

4مرص

الصيغ  توليد  يف  ودوره  اللفظي  االقتصاد   -69
دراسة صوتية رصفية داللية عىل النهاية البن األثري 

70- العربية والتحوالت الرقمية 
71- املعاجلة اآللية للغة العربية 

72- تأثري تعليم العربية يف نرش الوسطية 

3اإلمارات

العربية  اللغة  الكفاءة يف  لقياس  العني  اختبار   -73
للناطقني هبا: تعريف وتقديم 

للكفاءة  العني  اختبار  يف  اإلصدار  مهارات   -74
اللغوية 

75- اخلطاب الديني بني الكالسيكية واحلداثة

3ليبيا

76- العربية وتقنية املعلومات 
77-  سياسة فرنسا الفرانكفونية جتاه العربية 

احلضاري  بالدور  النهوض  إسرتاتيجيات   -78
للعربية 

3قطر

يف  العريب  الرتاث  خمطوطات  إحياء  أمهية   -79
احلفاظ عىل اللغة العربية 

80- لغة اخلطاب الديني يف اإلعالم 
الدراسة  عن  بدياًل  اإللكرتوين  التعليم   -81
لغري  العربية  اللغة  تعليم  تطبيقي يف  الصفية: بحث 

الناطقني هبا

2عامن
ومهددات  العربية  اللغة  تدريس  حتديات   -82

انقراضها: واقعها ومقرتحات مواجهتها 
83-  تعليم األدب العريب يف تعزيز الوعي باهلوية 
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84- تعليم وتعلم اللغة العربية يف أسرتاليا: اجلهود 1أسرتاليا 
املبذولة عىل املستويني الرسمي والشعبي 

85- الشعر العريب بني األصالة واملعارصة1البحرين

نرش 1السودان يف  واللغات  املعلومات  تقانة  مركز  دور   -86
وتطور اللغة العربية

87- العربية والطريق إىل العاملية1سوريا

2
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23السعودية

الناطقني هبا..  لغري  العربية  اللغة  تدريب معلمي   -1
الواقع واملأمول 

2- أثر الثقافات املحلية والعاملية عىل اللغة العربية 
3-أسبقية علامء العربية يف الصناعة املعجمية يف ضوء 

نظرية احلقول الداللية 
4- اضطراب معايري التصويب اللغوي وأثره يف اللغة 

العربية 
ونظرة  والتأثري  التأثر  بني  األندليس  األدب   -5

املستعربني اإلسبان 
6- التأثري املتبادل بني النطق والكتابة 

من  للعربية  أمان  النحويان  واالشتقاق  الرتكيب   -7
الذوبان 

8- التناص احلريف واإلحيائي يف شعر أيب نواس 
9- احلاجات النفسية للمتعلمني يف جمال العربية 

10- اخلطاب الديني يف ظل املناهج النقدية احلديثة 
11- اللغة العربية بني املكتوبة واملنطوقة 

12- اللغة واملجتمع وتعليم اللغات األجنبية 
13- املتكلم واملخاطب يف فكر اخلليل دراسة يف نحو 

النص
14- املكتبات ودورها يف نرش العلوم وتطويرها 

العربية  علامء  وتبني  احلديثة  اللغوية  النظريات   -15
املعارصين هلا وأثر ذلك عىل البحث اللغوي 
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السعودية

16- اهلجرة واالندماج الثقايف 
النحاة  ومنهج  التحوييل  التوليدي  النحو  بني   -17

العرب: التأويل والتقدير أنموذًجا 
18- تأهيل معلم اللغة العربية لغري الناطقني هبا من 

واقع جتربة العربية للجميع 
الدرس  يف  السيميائي  املنهج  آليات  تفعيل   -19

األديب 
من  العربية  نحو  اللغوي  التخطيط  دراسة   -20

خالل التوجهات املبارشة وغري املبارشة 
الطفل  شخصية  تنمية  يف  األطفال  أدب  دور   -21

ا  لغويًّ
22- متعلمو العربية وحاجاهتم الدينية 

23- معايري اجلودة املطلوبة يف خرجيي أقسام اللغة 
العربية

22إيران

24- منهج مقرتح لتعليم العربية باملرحلة اإلعدادية 
25- أثر اهلجرة واالندماج الثقايف يف اللغة العربية 

26- أدب األطفال وأمحد شوقي 
يف  والفرس  العرب  بني  الثقايف  االمتزاج   -27

العرص احلديث 
أثر  من  العربية  باللغة  حلقت  التي  التطورات   -28

الثقافات املحلية والعاملية 
29- الصور البالغية يف النصوص النبوية 

30- اللغة واألسلوب يف شعر األطباء الشعراء 
الفصحى  بني  اخلوزستانية  العربية  اللهجة   -31

والعامية 
32- املستوى الداليل يف لغة القرآن 

33- املستوى الرصيف يف اآليات القرآنية 
34- املستوى الصويت يف اللغة القرآنية 

يف  العربية  اللغة  تعليم  يف  املوجودة  املشاكل   -35
املدارس الثانوية اإليرانية

36- املعاين واملصادر وأثرمها يف تصنيع املعاجم 
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37- إنتاج الداللة اللغوية يف كتاب هنج البالغة 
مشكالهتا  أهدافها؛  العربية  اللغة  تعليم   -38

وطرقها 
39- دور الثقافة اإلسالمية يف تنمية اللغة العربية 

40- دور اللغة العربية يف الثقافة اإلسالمية 
املوافقني  العريب بني  النحو  التعليل يف  41- ظاهرة 

واملخالفني 
حروف  تدريس  التدريس؛  مناهج  عتبة  عىل   -42

التهجئة العربية أنموذًجا 
43- جمامع اللغة العربية ودورها يف تطوير اللغة 

التعبري  كتابة  تعليم  وإسرتاتيجيات  مناهج   -44
دراسة وصفية حتليلية 

املحلية  اللغة  عىل  الرتكيز  مع  واللغة  العوملة   -45
)باللغة اإلنجليزية( 

11اجلزائر

اجلوزية  قيم  ابن  اإلمام  عند  الصويت  الدرس   -46
بني األصالة واملعارصة 
47- السياسة اللغوية 

التواتية اجلزائرية  اللهجة  اللغوية يف  الظواهر   -48
دراسة يف العالقة بني الفصحى والعامية 

49- اللغة العربية والرتمجة اآللية 
50- املناهج النقدية املعارصة والنص القرآين 

نحو  واللهجات  الفصحى  العربية  اللغة  بني   -51
تأصيل األلفاظ العامية من خالل الشعر امللحون 

املتعددة  البيئات  يف  العربية  اللغة  تعليم   -52
األلسن: بأية مقاربة؟

األدب  حفظ  يف  اإللكرتونية  املكتبة  فعالية   -53
العريب وتطويره  

54- معجم املعاين عند العرب وأثره يف اخلالفني 
فامذا  أمس،  العربية:  أبناء  قدم  ما  بعض  هذا   -55

سنقدم هلا نحن اليوم وغًدا 
56- واقع اللغة العربية يف وسائل اإلعالم اجلزائرية
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الطفل  شخصية  بناء  يف  وأثره  األطفال  أدب   -57
املسلم الشعر نموذًجا

58- أساليب إعداد أسئلة فهم املقروء 
العربية  اللغة  متخصيص  حاجات  حتليل   -59
املاليزية يف  العلوم اإلسالمية  واالتصاالت بجامعة 

تعلم اللغة العربية ألغراض سياحية 
60- تعليم النحو بالطريقة التوليفية لغري الناطقني 

بالعربية يف ضوء املدخل اللغوي النفيس 
61- حتليل األخطاء يف تالزم األلفاظ العربية لدى 

الطلبة املاليويني اجلامعيني 
62- عزوف الطلبة عن املكتبة وعن املطالعة

63- مقرر اللغة العربية ألغراض السياحة يف املعهد 
العايل للمعلمني بتاواو-ماليزيا )باللغة املاليزية(

يف  القرائية  العرب  غري  الطلبة  تفضيالت   -64
برامج التعليم اإللكرتونية )باللغة املاليزية(

4السودان

دراسات  يف  األديب  النقد  علم  إسهامات   -65
النصوص الدينية 

من  األوىل  احللقة  ملعلم  الالزمة  الكفايات   -66
التعليم األسايس يف تدريس اللغة العربية 

للناطقني  العربية  اللغة  لتعليم  املقرتح  املنهج   -67
بغريها يف املهارات اللغوية 

القديم  العريب  الرتاث  بني  األسلوب  مفهوم   -68
واحلداثة 

2تونس

من  نامذج  حتليل  الالزمة  اإلضافة  يف  املنظور   -69
اآليات القرآنية 

لطلبة  العربية  تدريس  برامج  عن  ملحة   -70
االختصاص 

2ليبيا
71- املنهج الوصفي ونقد النظرية النحوية 

الكفايات  تنمية  يف  الرتبوي  املرشف  دور   -72
التعليمية ملعلمي اللغة العربية يف املدارس الثانوية
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73- قضايا يف النحو العريب واللسانيات املعارصة 2املغرب
74- نظرة القدامى للصوت اللغوي 

العربية 1أسرتاليا اللغة  يف  اإلنجليزية  األساليب   -75
املعارصة: الرفض التام أم القبول املرشوط 

76- ألبانيا-أثر اللغة العربية يف اللغة األلبانية نطًقا 1ألبانيا
وكتابة

77- النص التارخيي والتأويل 1البحرين

78- الرتمجة بني النقل احلريف واإلبداع األديب1بروناي

79- الزخمرشي ومكانة كتابه الكشاف بني التفاسري 1رسيالنكا
البيانية للقرآن منهجا وتطبيقا يف علم البالغة

اإلرث 1سوريا إنقاذ  يف  شاكر  حممد  حممود  جهود   -80
العريب

81- األخطاء اللغوية الشائعة وحاجات املتعلمني1قطر

نحو 1اليمن اليمني  اجلامعي  الشباب  اجتاهات   -82
توظيف التعلم اإللكرتوين

غري حمدد 
العرص 1البلد)1( يف  وتوجيهها  العربية  اللغة  تطور   -83

احلديث

غري حمدد 
البلد 

وبدون 
مؤلف

2

لنحاة  الرتكيبي  اللغوي  التفكري  يف  دراسة   -84
العرب

وتطوير  تفعيل  يف  الرقمية  املكتبات  دور   -85
الرتاث واألدب العريب
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1- ابن مالك وجهوده النحوية والرصفية يف كتابة 
شواهد التوضيح والتصحيح 

2- اجتاهات النقد املرسحي يف السعودية 
يف  الشخصية  للضامئر  العربية  األصول   -3
نظرية  منظور  من  والفرنسية  واألملانية  اإلنجليزية 

جذر الكلمة 
4- الربنامج املكثف يف معهد اللغة العربية بجامعة 

امللك سعود وسبل تطويره 
5- التحوالت اخلارجية عىل االسم املنسوب بالياء 

6- التلقي احلديث واملعارص للمعلقات العربية 
املفرد واملثنى  العدد  الكتابية يف  7- حتليل األخطاء 
واجلمع لدى طالب املستوى الثالث يف معهد تعليم 
اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف اجلامعة اإلسالمية 

باملدينة املنورة دراسة ميدانية 
الظواهر  بعض  يف  الكتابية  األخطاء  حتليل   -8

النحوية يف كتابات الطالب غري الناطقني بالعربية 
9- مجاليات وتقنيات الرسد يف القصة السعودية.. 

املحيميد أنموذًجا 
السنة  اإلسالمية  العلوم  يف  التجديد  خطاب   -10

النبوية نموذًجا 
11- خطابات التجديد يف البلدان اإلسالمية غري 

العربية
12- خفاء اإلعراب خالف املتقدمني واختالف 

املحدثني 
العربية  النحوية  النظرية  تطور  يف  دراسة   -13

وجتديد خطاهبا 

)1(

1- طبقا للكتاب الصادر عن املؤمتر، والذي حيوي األوراق مجيعها، مل ُيذكر بلد الباحث، وذكر اسمه 
فقط )دكتور خازن(، وحاول الكاتب التقيص عن جنسيته فتعذر ذلك. 
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14- دعوات التجديد يف الدراسات العربية 
النحو  منها:  املعارصين  وموقف  مرص  يف 

العريب أنموذًجا
15- دور الرتبية اإلسالمية يف التجديد وفًقا 

ملقتضيات فقه الواقع 
الروائي  اخلطاب  يف  التجديد  رهانات   -16

العريب املعارص: الرواية السعودية نموذًجا 
ضوء  يف  وضوابطه  التجديد  مفهوم   -17

السنة النبوية 
18- نظرة يف اللسانيات السياقية

16ليبيا

19- إشكاليات اخلطاب الديني املعارص 
العريب  األدب  يف  التجديدي  اخلطاب   -20

احلديث مدرسة أبوللو أنموذًجا
وأثر  ونشأهتا  اإلفريقية  اللغات  أصل   -21

اللغة العربية فيها 
املعجم  صناعة  يف  والتطوير  التجديد   -22

العريب 
إمالء  العربية  اللغة  جتديد  إىل  احلاجة   -23

ونحًوا 
والطريق  والتجديدي  احلداثي  اخلطاب   -24

إىل قصيدة النثر 
25- السياسة اللغوية العربية يف إفريقيا 

مفرًسا  الشعراوي  متويل  حممد  الشيخ   -26
وجمدًدا من خالل تفسريه للقرآن الكريم 

يف  نظرة  الزمنية  وداللته  املايض  الفعل   -27
التجديد 

28- آليات اخلطاب النقدي يف شعر أمحد مطر
29- تطوير املناهج الدراسية وأثره يف استعامل 

العربية 
العربية:  اآلداب  يف  التجديد  خطاب   -30
اهلوين  عيل  الليبي  للروائي  الشيطان  ظل  رواية 

أنموذًجا
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16ليبيا

اللغة  ترسيخ  يف  العلمية  املراكز  دور   -31
العربية وتعميق اهلوية يف إفريقيا 

32- رشح ابن عقيل.. دعوة إىل تيسريه يف غري 
تعد 

33- من رواد التجديد يف الشعر العريب حممود 
سامي البارودي 

اللغة  تعليم  يف  التجديد  مسرية  يف  نظرة   -34
والنحو

10اجلزائر

االنحصار  بني  العريب  الفكر  أزمة   -35
وبحث  العريب  العقل  بنية  يف  قراءة  واالنكسار 
يف آليات التجديد عىل مستوى املعرفة واملناهج 
36- االحتكاك والتفاعل بني العرب الفاحتني 

ا وثقافيًّا  وسكان بالد املغرب اإلسالمي لغويًّ
املغريب  النقدي  اخلطاب  يف  التجديد   -37

املعارص 
يف  العربية  فقهاء  عند  السياقية  الداللة   -38
علم  ضوء  عىل  دراسة  اهلجري:  الرابع  القرن 

اللسانيات احلديث 
39- اللغة العربية يف ظل تعدد وتنوع الثقافات 

حالة اجلزائر 
40- اللغة ورهانات التجديد يف الشعر املعارص 
اجلزائر  يف  العربية  للغة  األعىل  املجلس   -41

ودوره يف ترقية العربية وتعزيز مكانتها
وتفعيلها  التطبيقية  اللسانيات  توظيف   -42
املقاربة  حقل  العربية  اللغة  تعليم  تطوير  يف 

بالكفاءات 
اللغة  أساتذة  وممارسة  امتالك  درجة   -43
التكنولوجية  املسيلة للكفايات  العربية بجامعة 

التعليمية 
العريب  للرتاث  جديدة  قراءة  نحو   -44
األفعال  تداولية  عىل  بالوقوف  واإلسالمي 

الكالمية
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العربية  القصيدة  يف  والتجديد  الرؤية   -45
حلركة  املوازي  لإلبداع  مقاربة  املعارصة 

احلداثة الشعرية العربية 
46- خطاب التجديد ونقده عند طه حسني 

أبو العالء نموذًجا 

2ماليزيا

لغري  العربية  اللغة  تدريس  إسرتاتيجية   -47
الناطقني هبا بأسلوب املهامت

بأهداف  وعالقته  اللغوي  املحتوى   -48
تعليم وتعلم اللغة العربية لغري الناطقني هبا 

2مرص

كنموذج  عرفات  خطبة  حمتوى  حتليل   -49
الوعي  تكوين  يف  املؤثر  الديني  للخطاب 

وتطوير املجتمع 
أيب  بني  اهلمزة  ألصالة  صوتية  دراسة   -50

العباس املربد واللغويني 

2اليمن

العريب..  األدب  يف  الفني  التجديد   -51
رسالة التوابع والزوابع البن شهيد األندليس 

نموذًجا دراسة وحتليل للموضوع والفن 
الرصف  تنوين  داللة  يف  جديدة  رؤية   -52

وعلل املنع منه 

1أملانيا
53- الوضع االجتامعي اللغوي لتعليم اللغة 
العربية باليبزيغ أملانيا مع الرتكيز عىل املواقف 

اللغوية

1فلسطني
ألغراض  العربية  اللغة  تعليم  اجتاه   -54
التعاون  أوجه  لتطوير  أسايس  كمقوم  خاصة 

اإلندونييس العريب

 55- فلسفة اإللوري ومنهجه يف نرش اللغة 1نيجرييا
العربية يف نيجرييا 
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9ليبيا

1- آراء املخزومي يف جتديد النحو 
من  ثلة  عند  العربية  عن  الرتمجة  أسباب   -2
املستعربني اإلسبان يف النصف الثاين من القرن 

العرشين 
3- األلفاظ األعجمية يف اآلثار النبوية 

4- ليبيا-التجربة الليبية يف نرش اللغة العربية 
5- اللغة العربية الواقع والتحديات.. جامعة 

طرابلس ليبيا نموذًجا 
6- اللغة والكتابة العربية يف املغرب اإلسالمي 
بني إشكالية املفهوم ومتطلبات النشأة والتطور
يف  املعارصة  العربية  اآلداب  تطورات   -7
الروائي  اخلطاب  رسديات  العريب،  املغرب 
ذاكرة  رواية  لنص  دراسة  اجلديد  املغاريب 

اجلسد ألحالم مستغانمي أنموذًجا 
هبا  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  تعليم   -8
يف  قراءة  أنموذًجا  الشهداء  مركز  ليبيا..  يف 

املحتوى اللغوي والثقايف ملقرر املركز 
عند  النحو  تعلم  يف  الصعوبة  صيحة   -9

املحدثني 

6السعودية

10- أثر اجلامعات يف إحياء الرتاث العريب.. 
اجلامعات السعودية نموذًجا 

11- اللغة العربية والثقافة اإلسالمية 
12- املؤمترات ودورها يف نرش اللغة العربية 

- الواقع واملأمول 
13- تقنية استلهام الرتاث يف النقد املعارص 

14- تنفيذ السياسات اللغوية 
15- كتاب دروس اللغة العربية عىل الطريقة 
احلديثة لتعليم العربية للناطقني بغريها دراسة 
اللسانيات  ضوء  يف  تربوية  لغوية  نقدية 

التطبيقية 
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16- استنتاج معاين الكلامت العربية املقرتضة 
لدى الدارسني املاليويني بمركز اللغات 

الصحف  يف  الشائعة  االسمية  الرتاكيب   -17
العربية واملاليزية: دراسة مقابلة 

18- التصور اإلسالمي يف املجموعة القصصية 
الشيخ والزعيم لألديب حممد حسن بريغش 

ألشعار  دراسة  الشعر:  يف  العربية  معامل   -19
الفنصوري أنموذًجا 

دولة صكتو شامل  العربية يف  اللغة  مكانة   -20
للقضاء  الربيطاين  االستعامر  ومؤامرة  نيجرييا 

عليها 

4بروناي

21- انتشار اللغة العربية ومقوالت يف تعليمها 
العريب  الرتاث  يف  بغريها  للناطقني  وتعلمها 

اإلسالمي 
22- تعليم اللغة العربية يف بروناي بني اآلمال 

املرجوة والصعوبات القائمة 
23- خصائص أسلوب املقابلة القرآنية 

24- علم اللغة التطبيقي ودوره يف تعليم اللغة 
العربية وتعلمها للناطقني بغريها دراسة وصفية 

4اجلزائر

الفاحتني  العرب  بني  والتفاعل  25- االحتكاك 
ا وثقافيًّا  وسكان بالد املغرب لغويًّ

26- أمهية التواصل يف تعليم اللغة العربية لغري 
الناطقني هبا 

27- تعليم اللغة العربية يف املدرسة اجلزائرية: 
التعليم املتوسط أنموذًجا 

ثقافة  يف  الكريم  القرآن  تأثري  مظاهر  من   -28
بني ميزاب ولساهنم 

4العراق

العربية  الدول  يف  اللغوية  السياسة   -29
واإلسالمية أزمة اهلوية والوجود 

وحدة  ترمجة  يف  العربية  اللغة  أمهية   -30
اللغات القديمة وتدريسها بداًل عن الالتينية 
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العراق
املوروث  يف  وترقيقها  الالم  تفخيم   -31

القرائي: وجهة نظر صوتية معارصة 
32- دجلة والفرات يف شعر اجلواهري

2مرص

املنهجية يف  بواكري األسس  33- إضاءة عىل 
اجتاهات تعريب املصطلحات العلمية.. مرص 

نموذًجا 
خالل  من  مرص  يف  اللغوية  السياسة   -34

التعليم االبتدائي: الصف اخلامس نموذًجا

هبا 1السودان الناطقني  لغري  العربية  اللغة  تعليم   -35
باستعامل الوسائط التعليمية 

1فلسطني
يف  الالزمة  للكفايات  مقرتح  تصور   -36
للناطقني  العربية  اللغة  معلمي  إعداد  برامج 

بغريها 

1قطر
الثقافة  تدريس  يف  اجلودة  معايري   -37
بلغات  الناطقني  من  العربية  اللغة  لداريس 

أخرى.. تصور مقرتح 

البلقان 1مقدونيا منطقة  يف  العربية  اللغة  انتشار   -38
وبخاصة يف األرايض األلبانية 

يف 1نيجرييا وثقافتها  العربية  اللغة  انتشار   -39
نيجرييا.. والية كنو نموذًجا 

نشأته 1اليمن احلديث  العريب  األدب  اليمن-   -40
وحركاته والعوامل املؤثرة يف تطويره 
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جدول )3( 
ثبت بعناوين األوراق املقدمة من داخل إندونيسيا

األوراق املقدمةاملؤمترمسلسل

مؤمتر جاكرتا 1
2010

أوراق باللغة العربية:
1- التعريب وألفاظ احلضارة 

2-  الفاعل عند سيبويه والنحاة املحدثني 
العربية  تعليم  يف  املالئمة  اإلندونيسية  العربية  الثنائية  املعاجم   -3

لإلندونيسيني 
4- النظريات الداللية يف ضوء علم اللغة 

5- دور اجلانب الصويت يف تأدية معنى األلفاظ العربية ووضوح دالالهتا 
6- أتشيه يف نظر األدباء 

7- التعليم اإللكرتوين ودوره ملعلمي اللغة العربية 
8- العاطفة من الشخصية الرئيسة يف رواية قاتل محزة لنجيب الكيالين 

9- الفصاحة واملنهج املعياري يف جمتمع اللغة العربية 
10- انتفاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعليم اللغة العربية 

املستوى  العربية عىل  للناطقني بغري  العريب  تاريخ األدب  11- تدريس 
اجلامعي: املشكلة وعالجها 

12- تربية اللغة العربية يف املعاهد السلفية بإندونيسيا.. دراسة حتليلية 
ملنهاج التدريس وطرقها يف املعاهد السلفية 

13- تطبيق مهارة الكالم لغري الناطقني باللغة العربية 
)الفصل  االبتدائية  املدرسة  يف  العربية  اللغة  لتعليم  املادة  تطوير   -14

األول والثاين والثالث( 
15- تطوير املناهج الدراسية وتطبيق املنهج الدرايس اخلاص باملرحلة 

الدراسية يف تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا 
املدرسة  الثانوية عىل أساس  للمدرسة  العربية  اللغة  16- تطوير منهج 

عىل املستوى الدويل 
الكتاب اإللكرتوين  الناطقني هبا بوسيلة  العربية لغري  اللغة  17- تعليم 

ما له وما عليه 
18- تعليم اللغة العربية للمبتدئني يف إندونيسيا بغناء وأغنية

19- حممد برصي علوي وجهوده يف تعليم العربية لغري الناطقني هبا 
التعليم  مرحلة  يف  العربية  اللغة  لتدريس  املعياري  التوحيد  نحو   -20

العايل يف إندونيسيا 
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21- اإلسرتاتيجيات التعلمية العامة ملامرسة حفظ القرآن 
تعليم  يف  اإلجيايب  للتعلم  كإسرتاتيجية  الذهنية  اخلريطة  رسم   -22

اللغة العربية
وباللغة اإلندونيسية:

أحد  بقلم  املاليو  لغة  لقواعد  كتاب  أول  الكاتبني«:  »بستان   -23
أبنائها )باللغة اإلندونيسية(

24- طرق مبتكرة لتعلم اللغة العربية لغري العرب: مالحظات من 
واقع خربة عملية )باللغة اإلندونيسية(

املعارص:  اإلسالمي  األدب  خالل  من  اإلنسانية  الطبيعة  فهم   -25
قراءة فلسفية أدبية )باللغة اإلندونيسية(

26- املبادرة يف صياغة مواد دراسية تكيفية للغة العربية
قواعد  من  للتمكن  العربية  تعلم  أنموذج  اللحى)1(:  ترمجة   -27
اللغة العربية ومن كتب القرون الوسطى الدينية واللغوية  )باللغة 

اإلندونيسية(
28- األفعال املتبوعة بأحرف اجلر يف اللغة العربية )باللغة اإلندونيسية(

مؤمتر يوكياكرتا 2
2011

أوراق باللغة العربية:
1- اكتساب العربية وتعليمها نظرة وظيفية 

2- مشكالت تعليم الكتابة للدارسني اإلندونيسيني 
3-اختبار صحيح خطأ يف العربية باستخدام برنامج هوت بوتيتو 

4-  أدب األطفال حماولة يف غرس هواية القراءة 
5- أدب األطفال وأثره يف بناء الشخصية اللغوية 

6- إسرتاتيجية ترقية فهم قواعد النحو باللعبة اللغوية 
7- إسرتاتيجية ترقية مهارة الكالم عىل ضوء اجتاه التعلم السياقي 

8- إسهامات اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية يف منظور تنمية اللغة 
والثقافة 

9- إعداد الكتاب التعليمي للخط العريب 
10- التحليل النحوي للسكتة عىل قراءة عاصم ورواية حفص 

11-  اجلمل اخلربية يف أوائل السور القرآنية دراسة حتليلية بالغية 

)1(

1- ترمجة الّلحى )Terjemahan Jenggotan(، تعني أسلوًبا يف ترمجة الكتب الرتاثية عرب كتابة الرتمجة 
حتت النص األصيل مبارشة، فيبدو النص كأن له »حلية«!
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اللغة  علم  منظور  من  العربية  اللغة  وتعليم  الذهنية  اخلريطة   -12
النفيس العصبي

13- العامل والوظائف النحوية يف اجلمل 
14-  املحظورات اللغوية العربية 

15- النحت يف اللغة العربية دراسة حتليلية رصفية داللية 
16- أمهية استخدام الوسائل التعليمية البرصية يف تعليم العربية 

17-بعض املشكالت املتعلقة باجلملتني الفعلية واالسمية يف بعض 
كتب النحو 

18-  تأثر اللغة البوقيسية باللغة العربية يف النواحي اللغوية واألدبية 
19-  تأثري اإلسالم يف الشعر اإلندونييس القديم

20- تدريس املفردات أمهيته وطريقته 
21- تطوير نموذج تعليم النحو الوظيفي لرتقية كالم اللغة العربية 

يف املعاهد السلفية 
تستوعب  التي  النصوص  باستخدام  الكالم  مهارة  تنمية    -22

املواقف اليومية
23- خصائص اللغة العربية قدياًم وحديًثا 

24-  جماز القرآن بني املحلية والعاملية

وباللغة اإلندونيسية:
25- االختصارات يف اللغة العربية )باللغة اإلندونيسية( 

26- عادات الزواج يف إيران قبل ثورة عام 1979م يف رواية بنات 
إيران )باللغة اإلندونيسية(

)باللغة  اليوم  اإلندونيسية  يف  املستعارة  العربية  الكلامت   -27
اإلندونيسية(

28- اللغة العربية يف اللغة اإلندونيسية: دراسة يف تكامل اللغات 
)باللغة اإلندونيسية(

29- لغة النثر كتعبري سيايس عند نزار قباين )باللغة اإلندونيسية(
30-الثنائية اللغوية عند اإلثنية العربية يف أمبيل – سورابايا )باللغة 

اإلندونيسية(
اللغتني  املبارش يف  املبارش وغري  به  املفعول  بني  مقارنة  31- دراسة 

العربية واإلندونيسية )باللغة اإلندونيسية(
32- تفكيك الثقافة العربية اإلسالمية: حممد أركون والقرآن من وجهة 

نظر لسانية سيميائية )باللغة اإلندونيسية(
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33- السياق واكتساب اللغة من النظرية إىل التطبيق الرتبوي
)باللغة  السيايس  التواصل  فهم  يف  األسلوب  علم  إسهام   -34

اإلندونيسية(
35- ترصيف الكلمة ذات املعاين املتنوعة يف اللغة العربية )باللغة 

اإلندونيسية(
36- عودة الفردوس: االستقالل اإلندونييس يف عيون عيل أمحد 

باكثري )باللغة اإلندونيسية(
37- تعلم اللغة العربية وبناء الشخصية )باللغة اإلندونيسية(

)باللغة  العربية  اللغة  تعلم  خالل  من  الشخصية  صياغة   -38
اإلندونيسية(

األجنبية  اللغات  تعلم  يف  اإللكرتونية  الوسائط  استخدام   -39
)باللغة اإلندونيسية(

فيه؟  مشكوًكا  زال  ما  هل  العريب:  األدب  يف  املرأة  إسهام   -40
)باللغة اإلندونيسية(

41- السلوك الرصيف- الداليل للتذكري والتأنيث يف اللغة العربية 
)باللغة اإلندونيسية(

42- مفهوم داللة املفردات يف علم اللغة العربية وتطبيقاته
43- داللة دراسة اللغات السامية بالنسبة لعلم اللغة العربية

 - الرتبية  بكلية  العربية  اللغة  تربية  قسم  طالب  اجتاهات   -44
جامعة سونان كاليجاكا-يوكياكرتا

مؤمتر بادانغ 3
2013م

أوراق باللغة العربية:
1- استخدام اخلريطة الذهنية يف القراءة املوسعة نموذًجا متكامال 

لتكوين املدخالت واملخرجات اللغوية 
املستوى  لطلبة  العربية  اللغة  يف  التحريرية  اللغوية  األخطاء   -2

األخري يف كلية تعليم اللغات والفنون 
3- األسس النفسية للمهارات اللغوية 

4- األسس النفسية ملهارة القراءة يف تعليم اللغة وتعلمها 
5- التجديد يف الرتمجة والتعريب

6- التجديد يف العلوم الرشعية: الدراسات يف معنى كلمة العرص 
ا وتطبيقيًّا  يف القرآن نظريًّ

7- اجلوانب األربعة يف تعليم اللغة وآثارها املرتتبة عىل تكامل املهارات 
اللغوية 
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مؤمتر بادانغ 
2013م

بإندونيسيا  العربية  اللغة  وتعلم  تعليم  يف  التداويل  الفشل   -8
األفعال االتصالية األساسية نموذًجا 

9- املشرتك اللفظي كيانه يف اللغة العربية وتعليمه لغري الناطقني 
هبا 

يف  العربية  اللغة  تعليم  مشكالت  حل  يف  األقران  تدريس   -10
اجلامعة املحمدية بيوكياكرتا إندونيسيا 

يف  العربية  اللغة  تعليم  مشكالت  حل  يف  األقران  تدريس   -11
اجلامعة املحمدية بيوكياكرتا إندونيسيا 

12- تطبيق املدخل االتصايل يف تعليم مهارة الكتابة لطلبة قسم 
تعليم اللغة العربية للسنة اجلامعية 

إندونيسيا  يف  العربية  اللغة  تعليم  اجتاهات  املناهج  تطوير   -13
التعليمية 2006م  املنهج املصمم عىل أساس املرحلة  وتطبيقه يف 

واملناهج الوطنية احلديثة 2013م
14- تعديل املناهج الدراسية للغة العربية باملدارس واجلامعات 

اإلسالمية 
15- حزن اليتيم يف قصة اليتيامن القصرية لعيل الطنطاوي: التهكم 

يف النظرية االنعكاسية عند جورج لوكاش 
العربية واإلندونيسية عىل مستوى  اللغة  تقابلية بني  16- دراسة 

اجلملة الطلبية 
17- طريقة تعليم مهارة االستامع عىل أساس حل املشكلة 

18- فهم النصوص الدينية باملنهج األديب لتجديد األفكار الدينية 
19- لغة القرآن أسلوهبا ومعناها وأثرها 

أعداء  كيد  عن  لالبتعاد  تعلمها  وفوائد  العربية  اللغة  مزايا   -20
اإلسالم

وباللغة اإلندونيسية:
بالنسبة  ذلك  وداللة  املتعدي  الفعل  ووظيفة  معنى  حتليل    -21

لتعليم النحو.
22- فرادة الكلامت العربية

23- اجتاهات جديدة يف الرتمجة لدى جمتمعات الثنائية اللغوية

مؤمتر جاكرتا 4
2013م

أوراق باللغة العربية:
1- الكتابة األكاديمية العربية بني املتطلبات واملشكالت 

2- اللغة العربية لغة الدعوة وثقافة لغري الناطقني هبا قدياًم وحديًثا 
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األوراق املقدمةاملؤمترمسلسل

مؤمتر جاكرتا 
2013م

3- اللغة العربية ودورها يف تعليم املعلومات املعارصة
4- أمهية البالغة العربية يف تفسري القرآن 

بإندونيسيا  اإلسالمية  املدارس  يف  العربية  اللغة  تدريس   -5
مشكالته وحتليله 

6- طريقة تعليم مهارة االستامع عىل أساس حل ّ املشكلة 
7- فنون اخلط العريب وتطورها 

8- نظرية النظم عند عبد القاهر اجلرجاين وأمهيتها يف الدراسات 
النقدية احلديثة 

وباللغة اإلندونيسية:
9- فهم اجلناس يف اللغة العربية

كلية  لطالب  التخرج  بحوث  يف  الترصيف  أخطاء  حتليل   -10
اآلداب بجامعة جاكرتا احلكومية

11- اللغة العربية وإسهام القرآن 
12- املهاجرون العرب يف إندونيسيا

قاموس  يف  العربية  اللغة  من  املستعارة  الكلامت  حتوير   -13
املرباوي: حتليل تغري املعنى وتشكيل الثقافة

العريب يف مواقع  التعبري األيديولوجي من خالل املصطلح   -14
جماهدين  جملس  موقع  حالة  اإلندونيسية:  اإلسالمية  اإلنرتنت 

إندونيسيا
15- ظاهرة التعدد الداليل للكلمة العربية يف القرآن الكريم

16- احليوان يف األمثلة واحلكم اإلندونيسية والعربية
لدى  النحو  مهارة  ترقية  يف  شائعة«  »تراكيب  كتاب  فعالية   -17

الطالب
18- أنموذج اخلدمة املدنية عىل أساس التعلم التعاوين من أجل 
اللغة  لتدريس  املرشحني  املدرسني  احرتافية  بمستوى  االرتقاء 

العربية
19- فهم الثقافة العربية من خالل احلكم واألمثال يف إطار عملية 

تعلم اللغة العربية
20- أثر الفكر اإلسالمي عىل األعامل األدبية يف جاوى

21- دور مجاعة املهجر والديوان يف تطوير اآلداب العربية احلديثة
22- رفيق شامي ومكانة اآلداب العربية يف أملانيا

23- اهلجرة العربية يف رواية »اهلالل« لديانا أيب جابر
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الفهر�س

رقم الصفحةاسم الباحثموضوع البحث

آفاق تارخيية للغة العربية يف 
إندونيسيا

أمحد فؤاد أفندي
11جامعة ماالنج احلكومية

تأثري اللغة العربية يف اللغة 
اإلندونيسية

أ. د. إمام أرساري
قسم األدب العريب - جامعة 
ماالنج احلكومية – إندونيسيا

27

جهود اململكة العربية السعودية يف 
جمال تعليم اللغة العربية ونرشها يف 

إندونيسيا

د.بودييانشاه
حمارض يف معهد العلوم اإلسالمية 

والعربية بجاكرتا 
التابع جلامعة اإلمام حممد بن سعود 

اإلسالمية

57

واقع تعليم اللغة العربية يف املعاهد 
واملدارس بإندونيسيا

د.أمحد هداية اهلل زركيش
83جامعة دار السالم اإلسالمية كونتور
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رقم الصفحةاسم الباحثموضوع البحث

واقع تعليم اللغة العربية يف 
اجلامعات اإلندونيسية

مملوءة احلسنة
جامعة موالنا مالك إبراهيم 
اإلسالمية احلكومية ماالنج

105

واقع البحوث العلمية يف اللغة 
العربية بإندونيسيا

د. حمبب عبد الوهاب
مدرس مناهج البحث يف تعليم اللغة 
العربية بكلية الرتبية جامعة رشيف 

هداية اهلل اإلسالمية احلكومية جاكرتا

147

واقع األدب العريب يف إندونيسيا
)موج األدب يتزحزح يف شاطئ 

األرخبيل(

حليمي زهدي
قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة 
موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

احلكومية ماالنج

175

تعليم اللغة العربية عن بعد وتطوره 
يف قسم األدب العريب بكلية اآلداب 

جامعة حسن الدين مكارس

إعداد/ نجم الدين احلاج عبد الصفا 
ويرسنج سنويس باصو

جامعة جسن الدين مكارس
205

تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة 
واستخدامها يف املجال اإلعالمي يف 

إندونيسيا

د. تولوس مصطفى
جامعة سونان كاليجاغا اإلسالمية 

احلكومية يوغياكارتا إندونيسيا
217

مقدمات تأسيسية
من أجل حوار بنّاء حول مستقبل 

العربية يف إندونيسيا
235عيل عبد املنعم

اململكة العربية السعودية - الرياض
مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية

ص.ب 12500 الرياض 11473
هاتف:00966112587268 - 00966112581082

nashr@kaica.org.sa :الربيد اإلليكرتوين



إن اإلسالم دخل أول ما دخل يف إندونيسيا -عىل الرأي األرجح- يف القرن األول اهلجري أو 
القرن السابع امليالدي عىل أيدي العرب الذين جاؤوا من مكة املكرمة مبارشة. وإن احلديث عن 
دخول اإلسالم وانتشاره يف إندونيسيا هو احلديث عن دخول اللغة العربية وانتشارها يف هذا البلد، 

وذلك ملا بينهام من عالقة وطيدة كام لو كانا وجهني لعملة واحدة.
زواياها  من  بإندونيسيا  العربية  اللغة  عن  يتحدث  واحد  كتاب  هناك  يكن  مل  ذلك  كل  ورغم 
املتعددة وباللغة العربية، أو حتى باللغة اإلندونيسية إال بعض اجلزئيات عنها يف الكتب أو يف بحوث 

الندوات واملؤمترات.
اللغة  عن  الندوة  عقد  إىل  العربية  اللغة  خلدمة  الدوىل  اهلل  عبد  امللك  مركز  مبادرة  فإن  لذلك 
العربية يف إندونيسيا وطبع بحوثها يف كتاب من ضمن فعالية شهر اللغة العربية بإندونيسيا موفقة 

بكل املقاييس.

 األمني العام الحتاد مدريس اللغة العربية بإندونيسيا
د.تولوس مصطفى

ص.ب 12500 الرياض 11473
هاتف:00966112587268 - 00966112581082

nashr@kaica.org.sa :الربيد اإلليكرتوين


