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 الملخص
 وانتشر الكالم، أفصحب وسلم علـيه اهلل صلى رسوله هبا ونطق الكرمي، القرآن هبا اهلل أنزل لغة العربية اللغة إن

 شىت، بالد نم باإلسالم املعتنقون أصبح العامل، أحناء يف اإلسالم شاع وملا. اإلسالم معها عديدة عصور قبل
 ومن. الدين ألجل يةضرور  يروهنا ألهنم العربية باللغة يهتمون زالوا ما ذلك ومع خمتلفة، ولغاهتم متنوعة من وهم

 يف ثانية كلغة العربية ةاللغ يتعلمون وهم ماليزيا، هي العربية باللغة املهتمون املسلمون شعبها معظم اليت البالد
 العلمية الورقة هلذه صفحات عدة يف تفصيلها سيأيت لدوافع وهذا. غريه أم رمسيا أكان سواء الدراسة فصل
 حيا اللغة أقدم من كانت ولو وتعليمها تعلمها يبقى العربية اللغة أن الدوافع، وبيان ذكر من واخلالصة. القيمة

 العربية نأ على دليال القيامة يوم حىت أي املغرب، من الشمس تطلع مل ما يستمر سوف وهذا العامل، يف
  ). 9: احلجر ةسور ﴾ )حلافظون له وإنا الذكر نزلنا حنن إنا: ﴿تعاىل اهلل قال كما حمفوظان هبا املنزل والقرآن

 .العربية تعلم قضية ا،ماليزي يف العربية العربية، لتعلم دوافع وتعلمها، العربية تعليم :المفتاحية الكلمات
 

 المقدمة
 

 حمكم يف اىلتع اهلل قال. أمجعني وصحبه آله وعل حمـمد، سيدنا اهلل رسول على والسالم والصالة هلل احلمد
 2).:يوسف سورة﴾ )تعقلون لعلكم عربيا قرآنا أنزلناه إنا: ﴿تنزيله

 
 اهلل رسول وأن الدين، ولغة احلديث ولغة للقرآن لغة وجعلها اختارها اهلل بأن العربية اللغة تشرفت

. األرض وجه لىع احلية اللغة أقدم من العربية اللغة وتعد. بالضاد نطق َمن أفصح هو وسلم عليـه اهلل صلى
 حبياة ارتبطتو  اإلسالم بلغه ما وبلغت معمورة، أرجاء يف العربية اللغة انتشرت األوىل، اإلسالم عصور ويف

 اللغة تعد ماك والعبادة الدين لغة كوهنا عن فضال واحلضارة والسياسة واألدب العلم لغة فأصبحت املسلمني
 عن للتعبري وسيلة فهي األخرى، احلية الكائنات من غريه عن اإلنسان متيز اليت االجتماعية الظواهر أهم من

 طريقها وعن ومآربه، حوائجه حتقيق خالهلا من يستطيع اليت األداة وهي مشاعره وإظهار رأيه وإبداء نفسه
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( م5911) جين بنا قاله مبا منطبقا هنا،. معه يتواصلوا أن اآلخرون ويستطيع اآلخرين، مع التواصل يستطيع
 ."أغراضهم عن قوم كل يعربها أصوات هي اللغة" بأن وعرفها

 
 األرض مشارق يف شديد عظيم إقبال مع احلديث، اجملتمع يف كبريا اهتماما العربية اللغة نالت وقد

 هذه تقدم ،املنطلق هذا ومن. اإلطار هذا من نفسها خترج ال ماليزيا وبلدنا. ثانية كلغة تعلمها مع ومغارهبا
  .احلنيفة اللغة هذه كتعلم الـماليزيني إقبال على الـمؤثرة الدوافع إلبراز العلمية الورقة

 
 الدراسة مشكلة

 
 لعيشا ومرافق واألزياء والتقاليد كالعادات اجتماعية إنسانية ظاهرة اللغة بأن( 5991) الصاحل صبحي ويقول
 بأن يتبني املاليوية البيئة يف يةالعرب اللغة حالة ويف اللغة تعليم يف كبري دور له البيئة فعامل احمليطة، البيئة وعامل

 جيب لذا العربية، للغةا مهارات وتعليم تعلم مسرية على كبري تأثري هلا احلضارية مظاهرها بكل املاليوية البيئة
 اجملتمع بسياسة االهتمام إىل باإلضافة رغباهتم، يالئم مما املاليويني للطلبة العربية اللغة تعليم طريقة تكون أن

 أمساء ترى الصدد ذاه ويف. العربية اللغة وتعليم تعلم على تشجيعه ومدى جمتمع كل تتبعها اليت واألنظمة
 ووضع للغوية،ا األخطاء معرفة من التمكن على الطالب يعني الذي املؤثر التعليم عن البحث جيب أنه( 7002)

 ضرورة على يؤكد وهذا ثانية، كلغة بغريها للناطقني العربية اللغة تعليم يف سليمة منهجية علمية ومبادئ أسس
 أساليب مع متوافقا اوظيفي تعليما العربية اللغة مادة تعلم كي البالد، تتبعها اليت السياسة أمهية مدى معرفة

 .الوطن واحتياجات
 

 واالستعداد البيئة اللخ من العربية، اللغة تعلم على املاليزيني اقبال دوافع معرفة جيب أنه على يدل وهذا
 .العربية اللغة تعلم على نياملاليزي اقبال دوافع ماهية وبيان تشخيص إىل احلالية الدراسة وتسعى النفسية، والتهيئة

 
 الدراسة منهج

 
 على ملوتش للدراسة النظري املدخل خالل من وذلك الوصفي، املكتيب املنهج على اعتمدت الدراسة هذه
 عصرنا إىل الِقَدم نذم العربية اللغة تعلم على املاليزيني اقبال دوافع معرفة يف واملناهج والبحوث املصادر مجع

 .احلاضر
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 ماليزيا في العربية اللغة تعليم
 

 Al-Attas 1984, Zainal abidin).اإلسالم دخول مع م51ال القرن منذ ماليزيا يف العربية اللغة دخول مت قد

 على دليل وهو ،(هـ 207 رجب 4) م5101 فرباير 77 بـ توبةمك احلجر نقش اكتشاف بعد ذلك ويأيت (1990
 لعربيةا اللغة بدخول املاليو جزيرة شبه إىل اإلسالم وصول يرتبط .(Asmah 1987) هنا اإلسالم وصول أمهية

 الرئيسي املصدر هو الذي وسلم عليه اهلل صلى حممد النيب إىل القرآن هبا اهلل أنزل اليت العربية اللغة إن حيث
 تثبت أدلة أي هناك يكن مل ذلك، ومع. وسلم عليه اهلل صلى حممد النيب أحاديث إىل باإلضافة للمسلمني

 غري طريق عن حدث قد ةالعربي اللغة تعليم أن ويعتقد. الوقت ذلك يف رمسيا تطبق ماليزيا يف العريب التعليم
  (Abdul Ghani 2006, Asmah 1978).اإلسالم لنشر هنا العرب التجار بوصول مباشر

 
 حيث من سواء مجتمعلل الثقافية اجلوانب يف العربية مع يتماشى اإلسالم نفوذ وتأثري انتشار تطور إن

 مت املثال سبيل وعلى .(Nor Jamalia 2008) وغريها والتعليمية واالقتصادية واالجتماعية السياسية اللغات
 كتابة يف تستخدم أهنا كما. لألدب كلغة العربية األجبدية كتابة من مستمدة جاوية حروف تسمى ما إدخال

 والقانون و،املالي تاريخ لكتاب األصلية النسخة مثل ذلك وغري واألدب املدين، والقانون الدينية، النصوص
 يف الاملث سبيل على أيضا واضح العربية تأثري إن .(Zainal Abidin 1996) ملالك الدولة وقانون ملالك، املدين
 لغة مفردات اءإلثر  املاليوية اللغة يف إدخاهلا مت اليت العربية الكلمات من العديد سجلت وقد ديوان، معجم
  (Abdul Razak 2004, Rahim Sham 1988).اجملاالت خمتلف يف املاليو

 
 أهنا يعتقد اليت زوايا أو ةتقليدي تعليمية مؤسسات بواسطة استقالل قبل العربية للغة الرمسي التعليم بدأ

 دعم التعليمي النظام هذا اكتسب وقد .(Khoo 1980) املكرمة مكة يف املطبق التعليمي النظام من تنشأ
 من واحدة هي العربية اللغة إن. م70 القرن وأوائل 59ال القرن أواخر يف وخاصة التقليدي، املاليوي اجملتمع

 واحلديث، القرآن، تفسري مثل الدينية للمواد لتدريسا ولغة املدرسة يف واستخدمت تدرس اليت األساسية املواد
 األخرى الدينية عاملواضي لفهم كأداة تقوم حيث هاما دورا العربية اللغة تعلم يلعب. وغريها والفقه والعقيدة،

(Rosnani 2004)  ما عادةو  املعلمني شيوخ قبل من حلقات يف شفويا أجريت الدروس توصيل وأساليب 
 Hj) الشيوخ ءهؤال تعاليم من املالحظات تدوين إىل باإلضافة جيلسون الذين التالميذ مع للكتب قراءهتم

Wan Hussien 1993). 
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 لمث رمسيا التعليمية املؤسسات من العديد تنشأ ،5912 عام يف استقالهلا على ماليزيا حصول بعد
 اإلسالمية الدراسات وقسم كيالنتان، بوري، نيالم اإلسالمي العايل التعليم ومؤسسة اإلسالمية، كالنج معهد

 سالميةاإل اجلامعة وإنشاء ماليزية، وطنية جامعة اإلسالمية، الدراسات وكلية مااليا، جامعة اآلداب كلية يف
 العلم طلب ةبعملي هتتم اليت اإلميان مبادئ على القائم الشامل التعليم توفري هبدف 5991 عام يف العاملية
 اللغة عليموت اإلسالمية الرتبية تطوير على ما حد إىل إجيايب أثر له التطور هذا .(Rosnani 2004) كعبادة
 .املعرفة الكتساب وسيلة لتكون وتعلمها العربية

 
 آلخر وقت نم ومنهجية تنظيما أكثر وسيلة أصبحت العربية اللغة تعلم عملية فإن ذلك، جبانب

 املاليزية، يموالتعل الرتبية وزارة يديرها املدارس هذه كانت سواء املدرسي، النظام خالل من اآلن حىت مستمرا
 نظام يف العربية اللغة إن (Azhar et al. 2006) .خاصة هيئات قبل من أو األهلية، الدينية الشؤون إدارات أو

 Akta Pendidikan) ةيالفرنس أو األملانية أو اليابانية مع جنب إىل جنبا أجنبية لغة تعترب املاليزي التعليم
 .(JAPIM 2002) بذلك للقيام واملقبول املعقول من كان إذا احلكومية املدارس يف تقدميها ميكن واليت (1996

 
 العربية اللغة مادة ختضع أن (Kurikulum Kebangsaan 1997) التعليم لوائح يف عليه نص ومت

 العلوم جمموعة يف يةاالختيار  املادة مبثابة العالية العربية اللغة وأما إضافية، مادة أهنا على تصنيفها االتصالية
 .(JAPIM 2002)  اإلنسانية

 
 :لـ العربية اللغة مادة وتقدمت وهكذا،

 عام يف بدأت - (SMKA) الوطنية الدينية الثانوية املدارس ،(الداخلية املدارس (SBP الثانوية املدارس .1
 .االبتدائية املدارس ويف( 5999 عام يف بدأت - KAA) دينية شعبة الوطنية الثانوية واملدارس ،5922

 الثانوية درسةامل سواء اإلسالمية الدينية الشؤون جملس خالل من الواليات، حلكومة التابعة األهلية املدارس .2
 .(SRI) األهلية اإلسالمية االبتدائية املدارس أو (SMAN) األهلية الدينية

 .(SAR) اخلاصة الشعبية الدينية املدارس .3
 .(SABK)  احلكومة مبساعدة األهلية الدينية املدارس .4
 الرتبية ارةوز  من" الذايت احلكم" حتصل اليت والكليات اجلامعات كانت إذا ما العايل، التعليم مؤسسات .5

 .العايل والتعليم
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 عشر أحد باقتناء5922 يناير 5 يف البداية يف رمسيا سنت الوطين التعليم نظام يف العربية اللغة منهج
 وزارة إن (JAPIM 2002, Wan Bakar 1993). للواليات الدينية الشؤون جمالس من أهلية ثانوية مدارس
 وقت ويف .(SMKA) الوطنية الدينية الثانوية املدرسة باسم اجلديدة الدينية املدارس أنشأت قد أيضا الرتبية
 وجودة نوعية ولتحسني .(KAA) العامة الوطنية الثانوية باملدراس الدينية الشعبة فتح ،مت5999 عام يف الحق

 األهلية الدينية ةالثانوي املدارس من بعضا أن واملرافق، التحتية والبنية البشرية املوارد وإدارة اإلداري التنظيم
(SMAN) اخلاصة الشعبية الدينية واملدارس (SAR) الدينية املدارسب وتسميها والتعليم الرتبية بوزارة تسجيلها مت 
 طسأغس يف مراد سري تان اخلاصة اللجنة قبل من به املوصى النحو على (SABK) احلكومية باملساعدات

 مناهج من وعنين تستخدم أهنا املاليزية والتعليم الرتبية وزارة رعاية حتت املدارس هذه وبتسجيل. 7004 عام
 جملس أدارها اليت( األزهر Bu'uth) الشريف لألزهر التابعة العربية واللغة للوزارة التابعة الوطنية العربية اللغة

 وزارة رعاية حتت SABK لـ اخلاص الديين املتكامل املنهج تطبيق مت واجلديد. للوالية اإلسالمية الدينية الشؤون
   .العربية اللغة ضمنه من الذي 7051 عام منذ املاليزية الرتبية

 
 على غريبة لغة يستل العربية اللغة أن بوضوح يتبني العربية، للغة التارخيي التطور هذا إىل واستنادا

 عن الواسع ضوالعر  اليومي والكالم اللغة تعلم سياق يف ذلك من الرغم وعلى ماليزيا، يف اإلسالمي اجملتمع
 ذلك، ومع .(Wan azura & Lubna 2006) أجنبية لغة تعترب زالت ما ماليزيا يف العربية باللغة االتصاالت

  .ماليزيا يف املسلمة اجلالية بني مكانا وتعلمها العربية اللغة تدريس يظل
 

 العربية اللغة لتعلم الـماليزيين إقبال على الدوافع
 

  )7051املدين اهلل دعب( )اإلسالمي الدين) العربية املفردات من كبرية بكمية املاليزية اللغة تسرب: األول الدافع
 املسلمني لدى ليوميةا املكاملة خالل تظهر اليت العربية اللغة من املاليزية اللغة تسربت قد تنِف، ال احلقيقة إن

 هلذه كنموذج اتالكلم بعض وهناك. اليومية صالهتم عبادة يف اللغة هذه بنطق ممارستهم وكذلك. املاليزيني
. راج وهلم نصيحة/ ضار / مصيبة/ مشكلة/ حساب/ مدرسة/ مصلحة/ سجود/ صحة/ سالمة: مثل احلقيقة
 عوض، الكرمي عبد) ويبني. يةالعرب اللغة لتعلم املاليزيني إقبال دوافع يف األهم املوقع حيتل الديين الدافع أن ويبدو

 :أههما دينية أسباب هلا آسيا شرق جنوب يف العربية اللغة تعلم أن( 5102
 فتالوة باألمن، عرهوتش اجلامعة العصرية املاديات فوق به وتسمو املؤمن جوهر تصفى اليت العبادة لغة إهنا -أ 

 قدرا املسلم تعلمي أن ضرورة على العلماء نص وقد. العربية ولغتها عبادة والتسبيح والذكر والصالة القرآن
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 علوج العريب باللسان كتابه أنزل ملا اهلل إن ("470 ص: ت.د) تيمية ابن اإلمام شيخ قال وقد العربية من
 من يكن مل به متكلمني الدين هذا إىل السابقني وجعل العريب بلسانه واحلكمة الكتاب عنه مبلغا رسوله
 " الدين من معرفته وصار – اللسان هذا بضبط إال – ومعرفته الدين ضبط إىل سبيل

 وسلم عليه اهلل لىص رسوله وسنة اهلل لكتاب الدقيق الفهم من اإلسالمية العلوم يف املتخصصني متكن إهنا -ب
 قضاياه على رفوالتع اإلسالم لفهم املعادي التلوث عن بعيدا العذبة اإلسالمية العلوم ينابيع من والنهل
 املثايل تمعواجمل القوي املسلم تبين أن على قادرة هائلة روحية طاقات من فيه ما وإدراك صحيًحا فهًما

 .الراقية العادلة والدولة
 لصحيحةا العقيدة حقيقة على التعرف من الدعاة متكن حيث اإلسالمية للدعوة األوىل الوسيلة إهنا -ج

 ملوجات لتصديا من لذلك تبعا فيتمكنوا احلياة يف وحركتهم الناس قضايا كل متس اليت والتشريعات
 .العربية للغةا غيبة يف مسومه وتوجه حاقدة جهات له وختطط تروجه اليت لإلسالم والتشويه اإلضالل

 
 املاليويني املاليزيني عند اللسان لينة: الثاين الدافع
 ميكن الفضل وهذا .وفصاحة بسهولة املدروسة اللغات من لغة أي نطق على بقدرهتم املاليويون وتفضل اشتهر

 املاليويني أن ليهع املتعارف من. اجلديدة اللغات من لغة أي تعلم يف العالية رغبتهم عن فضال به يفتخروا أن
 مع خربتنا ربع الشيء هذا من نتأكد أن ميكننا. وطالقة بفصاحة األم لغتهم غري اللغات وينطقون يتكلمون

 إىل النظر أمعنا إذا كذلكو  اللغات، من وغريها والفرنسية واليابانية والصينية العربية درسوا الذين املاليويني أبناء
 غري األبناء هؤالء يثح أخرى ساللة من زمالئهم مع باملقارنة العربية، البلدان يف تربوا الذين املاليزيني أبنائنا

 .واألساليب الكلمات من ما بقدر األم بلغتهم يتأثرون زالوا ما املاليزيني
 

 أخرى زائدة أخرىو  العربية أحرف فيها تتضمن اليت" جاوي" بكتابة تسمى خاصة كتابة وجود: الثالث الدافع
 هذه .(Wan Mohd Saophy, 2010) املاليويني املاليزيني لدى العربية اللغة على السيطرة كفاية على تؤثر مما

 ممارستهم حيث العربية، للغةا دراسة جتاه املاليزيني املاليويني أبناء نفوس يف خاص تأثري هلا -انتباه دون- الكتابة
 .هلا التناول وصعوبة لديهم غريبة تكون وال اللغة، هذه بنوعية متعودين جتعلهم هلا
 

 .كبريا اهتماما للغةا هذه بتطوير ماليزيا حكومة اهتمت حيث العربية اللغة هلذه احلكومة موقف: عالراب الدافع
 مستندا تميزةامل الدينية املناهج احلكومة بنت حيث اجلديدة احلكومة قررته الذي القرار هو هذا على والدليل

 إجياد مث ومن ،(Mohd Shahriza, 2014) حاليا الدينية الثانوية املدارس يف الدراسية للمواد العربية اللغة على
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 رئيس عبدول مودحم األستاذ ويوضح. أشبهها وما واإلشارات اللوحات من تربز اليت املدارس يف العربية البيئة
 مساع يف الشعب برغبة لكذ معلال العربية، بتعلم السياسيني حىت الكل اهتمام إىل ماليزيا يف العربية اللغة مجعية

 مصدر العربية اللغة تشكل ،(Mahmud, 2008) السياسيني هؤالء خطابات يف النبوية واألحاديث اآليات
 القومية للهوية اضنواحل القالب يعد الذي اإلسالم، ظل متثل أهنا اعتبار على املاليزيني من يتقنها ملن افتخار

 .املاليو لعرق
 

 .العربية البلدان يف الدراسة ملواصلة الرتبية وزارة ِقَبل من الطلبة ترغيب: اخلامس الدافع
 قبل من الدائم رتغيبفال. العربية اللغة لدراسة املاليزيني الطلبة إقبال على املؤثرة الدوافع من أيضا الدافع هذا

 يف دراستهم يواصلون مث ومن العربية، اللغة ويدرسون الدينية الثانوية باملدارس لاللتحاق الطلبة يدفع احلكومة
 .(Portal Rasmi Kementerian Pendidikan Tinggi, 2017) العربية البلدان يف شىت جامعات

 
 والخاتمة الخالصة

 
 لدى سيما الو  عام، بشكل املسلمني لب يف مثينة مكانة هلا العربية اللغة أن املوضوع، من نستخلص ومما

 مع وبياهنا، ذكرها السالف دوافعال هي تعلمها على وتشجعهم ترغبهم واليت. خاص بشكل املاليزيني املسلمني
 الورقة هذه منافإ ذلك، على وعالوة. منها كل يف التطرق نستطيع ال كثرية أخرى دوافع هناك أن نشك ال أننا

 اآلخرين لباحثنيل مفتوحا نرتكه أشبهها وما هلا والتفصيل فحسب، الدوافع ببعض التعريف ألجل قدَّمناها
  .املوضوع هذا مثل يف للتعمق

 
 عال   مقام يف تدوم العربية اللغة أن إىل لإلشارة سبق مبا أهدافه حتققت قد املوضوع هذا أن وختاما،

 .عةسا كل ويف جهة كل من وإمخاده إلهانته األعداء حتداه ولو عليه يعلى وال يعلو اإلسالم كان كما
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