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 التمهيد  
تعتبر قارة آسيا أكبر القارات، ويتجمع برها مع بعضه دون أن يسمح للبحر أن يتدخل فيه، 

وهي أكثرمناطق العالم نأيا عن البحر. وهذا ما يجعل الصفة القارية تغلب على جزء كبير من 

هذه القارة، ولكن هذا البر يلقي بثقله نحو المحيط في الشرق، فيقذف فيه عددا من األرخبيالت 

 بر بعضها أكبر مجموعة من الجزر في العالم، ذلك هو األرخبيل اإلندونيسي. يعت

وتمثل عملية انتشار اإٍلسالم في هذا األرخبيل اإلندونيسي قصة من أعظم قصص 

انتشاره في العالم. فالمسلمون لم يذهبوا إلى إندونيسيا بجيوش فاتحة، وإنما ذهبوا إليها كتجار 

سالم. حيث عبروا المحيط الهندي ووصلوا إلى إندونيسيا يحملون ودعاة يدعون إلى دخول اإلٍ 

بضائعهم إلى سكان هذه المناطق، وفي نفس الوقت يدعون إلى اإلسالم بشكل غير مباشر من 

خالل أخالقهم؛ كصدقهم في التعامل، والتزامهم باألمانة، والمعاملة الحسنة التى يتصف بها 

  ان إندونيسيا إلى اإٍلسالم.المسلمون في سلوكهم، فجذبوا بذلك سك

ولما أقبل اإلندونيسيون على اإٍلسالم فرادى وجماعات اشتد ساعد اإلسالم في هذه البقاع، 

وتكونت ممالك وسلطنات إسالمية كان حكامها هم أهل البالد من السكان األصليين. ثم تولت 

 د دخلها اإٍلسالم بعد، وكذلكهذه الممالك مهمة نشر اإٍلسالم في األماكن المجاورة التى لم يكن ق

 مهمة الذب عن اإٍلسالم ضد المغيرين عليه. 
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 الباب األول 

 مقّدمة 

 ،الحمد هلل الذي شّرف لغة العرب، واختار نبيه محمدا العربي منزها عن جميع الريب

 سيدنا محمدا صلى هللا عليه وعلى آله ومن صحب وبعد. 

فاللغة العربية لغة القرآن، ولغة الجالل، والجمال وال يدرك ذلك ويعقله إال من تأمل في 

ي أعماقه؛ ليستخرج منها الدرر العظيمة، يزين بها نظمه ويستقيم هذه اللغة الجميلة، وغاص ف

بها لسانه. تحتل اللغة العربية فضل كونها لغة دينية ينطق بها القرآن الكريم مكانا نبيال في 

المجتمع اإلندونيسي. فعاشت فضل هذه المكانة النبيلة حياة تضمن وجودها منذ األيام األولى 

المتزامن من دخول اإلسالم. إال أن حياتها المضمونة ومكانتها  من دخولها في هذا البالد

النبيلة كلغة دينية لم تعط شيئا يذكر لمسيرتها كلغة أجنبية. فال يذهب بعيدا من قال إن كونها 

 لغة دينية قد ذهب بكونها لغة أجنبية. 

يمها كلغة للما يدلى به الواقع أن تعليم هذه اللغة بوصفها لغة أجنبية ال يربو على تع 

دينية. فال يسعى ما وضع لتعليمها من منهج ومادة وطريقة ووسيلة إال الكتسابها ألجل 

األهداف الدينية فهي فهم القرآن الكريم واألحاديث الشريفة وغيرهما من النصوص الدينية. 

للغة ا ويستمر التعامل عند التالوة القرآن الكريم وقراءة بعض األحاديث النبوية الشريفة، تفترض

العربية نفسها على المسلمين جميعا فيتأثرون بها. وتأثرت ألسنة هذا الشعب باستعماالت 
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العربية حتى تظهر في بعض اللغة اإلندونيسية في صورة ألفاظ وكلمات أو بعض التراكيب 

 العربية. وازدهرت اإلنتاجات العلمية باستعمال هذه اللغة وأحرفها.  

ذلك منحصرة على المهمات الدينية والبيئات التربوية فأصبحت هذه اللغة نتيجة  

   قد اتجه هذا البحث  إلى التركيز اإلسالمية ومعزولة عن مجاالت االتصال االجتماعي. و

 سة صوتية ونحوية وصرفية وداللية(.اللغة العربية وتأثيرها الى اللغة اإلندونيسية )درا

 أسباب إختيار الموضوع  -أ 

اللغة ما تتعلق بو  شرق جنوب أسياشاملة حول تاريخ البلدان في لادراسة التلقى لم 

راسات وأبحاث دبمن الباحثين أو المؤرخين. واهتّم أكثرهم  ا وافياإهتمام العربية في إندونيسيا

 رهمأفكا ، وعكفوا على مطالعةعلماء الذين عاشوا فيهالو  طحول اإلسالم في الشرق األوس

 . ومذاهبهم

ي ف جاهدوا ، القرون نخباء من العلماء اإلندونيسين المتميزين هذه خالل قد برزو  

 رحلون ي حتى كان بعضهم ,يمه إلى جميع المواطنين اإلندونيسيينلاإلسالم وتع الدعوة الى 

اصرين ولهذا يرجى من الباحثين المع. لطلب العلوم الشرعيةفيهما ، ويقيمون الحرمينأرض إلى 

األرخبيل  تهراش. في هذا الشأن بل ينبغي أن يفتخروا بهم أال ينسوا فضل العلماء السابقين

أن  ن سكانهم ال بد . فكانالعالمبها والتي تعد األكثر في المسلمين  بكثرة عدداإلندونيسي 

مها اواستخد ,جانب منكتب اإلسالمية الو  النبوية حاديثاللغة العربية لفهم القرآن واألوا ميفه

 جعلوا نالذي نيلعلماء األوللهؤالء ا ويرجع الفضلخر. آب جان منلإلتصال وتنمية الثقافة 

ة بهذه اللغة اإلسالمي الكتب واصنفف ,العلمي والثقافي المجالاللغة العربية لغة تمهيدية في 
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قتدي يهد من باب القدوة الحسنة لمن ي اهذف. ونشورها بين السكان المواطنين المحليةغير اللغة 

وقد وضع الباحثة هذا البحث في متناول أيدي العالمين . سلمينبهم من بعدهم من األجيال الم

مية في تعليم الدراسات اإلسال المهمإندونيسيا  بدور يلعالم اإلسالماشعار والمتعلمين رجاء إ

والنظام  وبرز من هذه اإلنتاجات تداخل المفردات. بتوفيق هللا ومشيئته ومستقبال احاليو  اماضي

سي في كل اللغوي اإلندونيإلندونيسية وبهذه القضية تثري النظام اللغوي العربي في اللغة ا

  مجاالتها.

 

   إشكاليات البحث -ب

نظرا لقلة المعلومات  وتداخل األخبار أحيانا في رواية المؤرخين واللسانين تّم اختيار 

حيز منطوق عدم تعلى مع الحرص  ,القضايا التى تهم الموضوع لىمنهج الفرضيات للتركيز ع

. وإن اأكثر من مدلوله اأحداث ىرواية وعلى ما يمكن أن تجيب عنه النصوص حتى ال تعطال

طالع كذلك واإل بغيرهااألولية وتحليل المعطيات المتجمعة ومقابلتها  انتقاء المادة من مصادرها

على نتائج الدراسات الحديثة أدى إلى وضع مجموعة من الفرضيات الستجالء غوامض هذه 

اتها.  ونظمت الباحثة هذا البحث وفق الموضوع المكتوب تسهيال وتنظيما بطرح القضية وتطور 

 مشكالت البحث وهي كاآلتي:بحث عن أجوبة الاألسئلة بألفاظ اإلستفهام غرض 

  عالقة اللغة العربية بالمجتمع اإلندونيسي؟الكيف كانت  -1

 كيف كانت العالقة بين اإلسالم واللغة العربية بإندونيسيا؟  -2

   ؟كيف تأثرت اللغة العربية  على اللغة اإلندونيسية -3
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   البحث ف اهدأ -ج

لقد سار البحث في مراحله كلها، وفي شتى قضاياه التى عالجها ومباحثه الى تعرض لها 

 لتحقيق عدد من األهداف أهمها 

 عالقة اللغة العربية بالمجتمع اإلندونيسي التعرف  -1

 م واللغة العربية بإندونيسيا التعرف عالقة بين اإلسال -2

 التعرف  على تأثير اللغة العربية في إندونيسيا  -3

 السابقة ةالدراس -د

إال بعد  وال يقدم عليه ،أن الباحث عليه أن يتريث قبل الدخول في البحث المقصود هو

ألمة ا كرر دراسة موضوع  ليسلئال تتالموضوع،  في التي سبقت الخوضسات االتأكد من الدر 

سبب باآلن سهلة متوافرة  البحث عن الدراسات السابقة في حاجة إليه، خصوصا وإن طرق 

. يجة عملهمن نت ا ومتيقناكدأوالقيام بهذا العمل يجعل الباحث متـ .تقدم وسائل البحث العلمي

 بق أو تتميم لنقص حصلاتمام لعمل سهو إالدراسات السابقة  اإلطالع على أغراض ومن 

على  لزمي فهذه األمور الخوض فيه.ابتكار جديد لم يسبق  من كون هذا البحث التأكيد أو فيها

احث للبتحقق ذكر الجعفرى  بأن الدراسات السابقة و   1في البحث. الشروعمراعاتها قبل  الباحث

لتأكد من جدية ا للباحث تمكن أنها فرعية . أما الرئيسية فهيأخرى رئيسية و  منهاأهدافا  كثيرة 

ه. وأما بدأ من حيث انتهى غير  موضوع بحثه من قبل وأنفيه ث حه، وأنه لم يبموضوع دراست

تحديد المشكلة: إن مراجعة الدراسات السابقة   -1: ما يلياألهداف الفرعية فهي تتمثل في

                                                           
 .14، ص: 2011عبد هللا غازيوي، أسس منهج البحث في العلوم اإلسالمية، آنفو برانت، فاس،  1
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توضح المسيرة  البحثية من بدايتها إلى نهايتها، وهذا كاف لتحديد مشكلة البحث طبقا لما 

السابقة  مراجعة الدراساتبغيره من قبل، ف ق اليهاطر تجوانب جديدة لم يلطرق الت -2سيقوم به. 

دراسة الجوانب ل هوهذه المعرفة توجه, يستطيع الباحث أن يعرف ما تم التوصل إليه وما لم يتم

طرق البحث. إن مراجعة الدراسات السابقة تبصر الباحث بطرق البحث ب ةالتبصر  -3الجديدة. 

مستوى  لتحسينمنها سلكه اآلخرون في دراستهم، ومن ثم االستفادة  المجال الذيوبوأدواته، 

لى ااالستفادة من توصيات البحث. كثيرا ما يلحق الباحثون ببحوثهم  -4دراسته وبحثه. 

لمن سيقوم ببحوث في الدراسات السابقة الموجهة قتراحات مجموعة من التوصيات واإل

ع  إندونيسيا تبين أن هذا الموضو بالجامعات  بعد الرجوع إلى المكتبات  في بعض  2مشابهة.

وضوع م اإلندونيسية )دراسة صوتية والتحوية والصرفية وداللية" اللغة العربية وآثرها على اللغة "

دراسته ب تقومتتحدث عن موضوع البحث الذي  سابقة حيث أن الباحثة لم تجد دراسة ,جديد

  : ةراسموضوع. ومن تلك الدالجانب بعض في ستفاد منها تمعينة دراسة  الباحثة  ولكن وجدت 

ث توركيس ح، أنجزها الطالب البا"اللغة اإلندونيسية )دراسة معجمية( في"اللغة العربية  وتأثيرها 

لخامس جامعة محمد ا، طروحة لنيل الشهادة الدكتوراه بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةأ ,لوبيس

أقسام وفصول منها: عن أطروحته  فيتناول م. و 2001-2000الرباط في السنة الجامعية 

معجم األلفاظ -2تأثير اللغة العربية في اللغة اإلندونيسية: عوامل التأثير ومظاهرها ،  -1

من اللغة  يةترجمة الكتب التراث -3التراكيب العربية المستعملة في اللغة اإلندونيسية، و 

 رف العربية. حاألب ةوبتاليوية إلى اللغة العربية المكاإلندونيسية/الم

                                                           
يحىي بن حسن أحمد الجعفري، االنفتاح العقلي في التربية اإلسالمية، رسالة ماجستير، مقدمة  2
 .  16-15ه، ص: 1431ية اإلسالمية والمقارنة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة،إلى قسم الترب
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 منهج البحث -ـه

))استعمال المعلومات هو صطالحا اذكر الدكتور عبد الوهاب أن معنى منهج البحث 

 يتمثل في أسلوب العرض والمناقشة الهادئة سليم،العلمي الألسلوب ااستعماال صحيحا في 

إجحاف  قنعة دون تزام الموضوعية التامة، وتأييد القضايا المعروضة باألمثلة والشواهد الملوا

ا المادة وتدوينه : جمع وهي على طرق البحث  ملتيش يصطالحاالمعنى ال هذا  3أو تحّيز((.

تضمنه ابتها وتوثيق المعلومات وفهرست ما يثوترتيبها  وخطة البحث وصياغة المادة العلمية وم

يه شمن طرق البحث من حيث مصادره ومادته وكتابته وحوا ه الباحثفكل ما يسلك ,البحث

وفي هذا البحث سلكت   منهج البحث.بورموزه واقتباساته ومقدمته وخاتمه وفهارسه يسمى 

وهو ما يقوم على الظواهر الطبيعية  The Descriptive Methodالمنهج الوصفي  لباحثا

أو االجتماعية وصفا لها للوصول بذلك إلى إثبات الحقائق العلمية، والمنهج الوصفي مكمل 

الذي يصف الظواهر في تطورها الماضي  Historical Recoveryد التاريخي لمنهج االستردا

حينما يستخدم المنهج الوصفي اليقوم بحصر الظواهر  4حتى يصل بها إلى الوقت الحاضر.

ل لظواهر التى تخدم غرضه من الدراسة ثم يصفها ليتوّص اووصفها جميعها، وإنما يقوم بانتقاء 

ة سائر دراسبالمنهج الوصفي حيث تقوم بالباحثة  تعانتواس  5ية.بذلك إلى إثبات الحقيقة العلم

خالل  وذلك من ,الظواهر والحقائق التاريخية واللغوية ووصفها كما هي دون زيادة أو نقصان

                                                           
 عبد الوهاب إبراهيم أبوسليمان ، كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات اإلسالمية،  الطبعة الثانية،  3

 .147ه، ص: 1403جدة، دار الشروق، سنة 
 .82ه، ص: 1404، اإلسكندرية، غازي حسين عناية، مناهج البحث ، مؤسسة شباب الجامعة  4
 نفس المرجع. 5
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عالقة  وادث حالحكاية ما يتعلق بو وتأثيرها على اللغة اإلندونيسية العربية اللغة البحث عن 

 واإلسالم. إلندونيسيبين اللغة العربية بالمجتمع ا

 البحث خطة -و

 يلي:  كماوتصنف خطط البحث  ,ينقسم هذا البحث إلى  ثالثة أبواب

لبحث ا ةأسباب اختيار الموضوع وإشكالي ،المقدمة تناولت الباحثة الباب األول  في

 البحث وخططه. منهجقة و بالسا ةوالدراس هداف البحثوأ 

ى إندونيسيا منذ دخول اإلسالم ويتضمن علخ تاريتناولت الباحثة  ،الثاني وفي الباب 

 ونظرياتا إلى إندونيسياإلسالم  دخولالفصل األول تاريخ في  يتناولفصلين  وستة  مباحث. 

 ،سيافي إندوني يةتاريخ دخول العربيضمن  المبحث األول: المؤرخين، وفيه ثالثة مباحث

 الثالث  المبحثو  ،م بإندونيسياالعوامل المسهمة في استقرار اإلساليحتوى المبحث الثاني و 

عن الممالك اإلسالمية ودورها في انتشار اإلسالم بإندونيسيا. وينتاول الفصل الثاني يبحث 

ثالثة  يحتوي الفصلخالل دراسة لسانية اجتماعية  قضايا نشأة  اللغة العربية بإندونيسيا

 والمبحث الثاني ،معالنظريات حول نشأة اللغة في المجت ل يتحدثالمبحث األو : مباحثال

ين نقاطالبتالقح العرب من خالل اللغة العربية في مجتمع إندونيسيا  انتشاريتحدث عن 

 عن اللغة العربية بين واقع التواصل واستعمال التعبد. يتحدث األصليين، والمبحث الثالث 

السابع  نوتناولت الباحثة في الباب الثاني واقع اللغة العربية في إندونيسيا خالل القرني

الفصل  يفويضمن مباجث. الفصلين وستة  الباب عشر والثامن عشر الميالديين ويتضمن
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يتحدث ول المبحث األ: مباحثالوفيه ثالثة   ،لغة العربية في إندونيسياالار األول عوامل انتش

مية في يعلتالدينية وال اتعن المؤسسيتحدث المبحث الثاني و  ،مراحل تطور اللغة العربيةعن 

اللغة العربية عالقة بين اإلسالم و النتشار اللغة العربية بإندونيسيا، والمبحث الثالث يتناول عن ا

 في إندونيسيا.  ويتناول الفصل الثاني عن اللغة العربية وسياسة االستعمار في إندونيسيا

 المبحث األول يتناول عن اللغة العربية وسياسة :ثالثة مباحثوفيه  التحديات والمعوقات،

السياسة  شمل اللغة العربية وتحدياتوي ها،معوقاتو  هااالستعمار في المجتمع اإلندونيسي تحديات

ة المبحث الثاني يتناول دور االستعمار في تشويه  حقيقو ها في المجتمع اإلندونيسي. معوقاتو 

تعمال عمرين اسمنع المستو إندونيسيا، ب رمل على تاريخ االستعماتاللغة العربية في المجتمع، يش

ث الثالث يتناول المبحو ف العربية باللغة الالتينية. و حر لتغيير او اللغة العربية في المدارس، من 

المية يشمل إنشاء الحركات اإلسو  عن دور اللغة العربية في نضال الحركة الوطنية االستقاللية

اللغة ب ةنصوص التحريضيوالنضال االستقالل، لاألحزاب والجمعيات ، و في عهد االستعمار

 ضد االستعمار.  للجهاد العربية

الباب الثالث تأثير اللغة العربية في إنشاء الحركة العلمية خالل في وتناولت الباحثة 

 تسعة و الميالديين. يتضمن هذا الباب على ثالثة فصول  القرنين السابع عشر والثامن عشر

ثالثة  وتنقسم الى ،بإندونيسيا يةمباحث. في الفصل األول يتناول واقع تدريس علوم اللغة العربال

حتوى  البحث يو  مفهومها ومعاييرها، المبحث األول يتناول طرق تدريس اللغة العربية، :مباحثال

المبحث و  ، معايير طريقة التدريس، أهمية اختيار طرائق التدريس المناسبة.رق تدريسمفهوم ط

دريس قواعد نمل فيه الطرق السادة لتطرق تدريس اللغة العربية بإندونيسيا  ويشالثاني يتناول 

اللغة في المعاهد الدينية بإندونيسيا، الطرق السائدة لتدريس القراءة والكتابة في المعاهد التعليمية 
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بإندونيسيا. ويتناول المبحث الثالث الكتب العربية المستعملة لتدريس اللغة العربية بإندونيسيا 

، وكتب الدراسات اإلسالمية ، والمعاجم والقواميس وهي يتضمن كتب النحو والصرف والبالغة 

المبحث األول  :مباحثالثالثة  وفيهويتناول  الفصل الثاني اللغة العربية والحركة العلمية، ثم 

تأليف في حركة ال، المبحث الثاني يتناول في األبجدية اإلندونيسية يتناول األحرف العربية 

. ويتناول لحركة الترجمة والنق ، والمبحث الثالث يتناولويةاللغة العربية والكتابة العربية الجا

أربعة  لفصلي هذا اويحتو اللغة العربية وأثرها على اللغة اإلندونيسية وآدابها  الفصل الثالث 

لمبحث الثاني اأما و  تأثير اللغة العربية  في اللغة اإلندونيسية. يتناول المبحث األول  .مباحثال

ألدب العربي اث الثالث يتناول تأثير حالمبو  اإلندونيسي.  العربي في األدبيتناول تأثير األدب ف

 في األدب الصوفي بإندونيسيا

بالمالحق  ثم تليهتضمن  إنتاجات البحث التي واختتمت الباحثة هذا البحث بالخاتمة 

 والمصادر.
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 الباب الثاني
 اللغة العربية في المجتمع اإلندونيسي

 ت بي  العرب و إندونيسيا  .  بداية الصال1

ي/ األول الهجر منذ القرن  وصلوا إليها حيثإندونيسيا منذ عهد قديم،  عرف العرب

" أن العالم قد أدرك الصدد في هذاذكر أحمد شلبي قد التجارة. و عن طريق  السابع الميالدي

اصيل عبر محقبل اإلسالم بعدة قرون ضرورة الصلة التجارية واإلقتصادية، وتبادل السلع وال

العربية إلى جنوب الهند، وجزيرة سومطرة والصين. وكانت   هذا الخط الطويل من الجزيرة

الرحلة بالمراكب الشراعية تتبع الرياح الموسمية التى تهب من الغرب إلى الشرق، فتنقل السفن 

ة ير فتعيد السفن إلى الجز  ثم تهب من الشرق إلى الغرب من الجزيرة العربية إلى الصين،

انتشروا في هذه الطرق أنهم وكان من نتيجة هذه الرحالت التى قام بها العرب   6ة."العربي

ظلت للعرب عالقات بذلك و  .التجارية وأقاموا لهم مراكز تجارية في كل المدن التى نزلوا فيها

 حيث بدأ اإلسالم، واستمرت هذه العالقات بعد ظهور ،تجارية بأهالي إندونيسيا منذ ذلك العهد

رة العربية ر لتبليغ هذا الدين الجديد خارج الجزيحافركبوا الب ،أنحاء العالم المسلمون في نشره في

 لعرب فصار ا  حتى وصلوا غربا إلى األندلس وشرقا إلى إندونيسيا والمناطق المجاورة لها.

دينهم  أمورالناس  البلدان التى نزلوا بها دعاة اإلسالم يدعون إلى توحيد هللا ويعلمون في 

 لكوأكثر من ذ ، بلشهورا وسنواتهذه الدعوة  واستمرت ،ودنياهم ويعاملونهم معاملة حسنة

                                                           
  ،مكتبة النهضة المصرية)القاهرة  ،8جأحمد شلبي، موسوعة التاريخ اإلسالمي، الطبعة الثالثة عشر، 6

 .450، ص (1988
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ستقروا بصفة دائمة في البالد التى نزلوا بها واستوطنوا اغير قليل من هؤالء الدعاة  اإن عددف

هذا اكيمون "و يقول س هم؛ولتمتين العالقة بينهم وبين القاطنين األصليين تزوجوا من  أرضها.

كان بعض الدعاة المسلمين من العرب الذين  ما حدث لبعض الدعاة من العرب في إندونيسيا.

جاءوا إلى إندونيسيا لتبليغ الدعوة اإلسالمية، قد استقروا فيها واستوطنوا أرضها، بل إن بعضهم 

  (rgvan Be)وذكر فان برغ   7."كأهل البلد واحتى أصبح تمعهابمج تلقحوا تزوجوا من بناتها و 

لخليج ا ووقليل منهم قدموا من مسقط  ،إندونيسيا هم الحضارم هجروا إلى العرب الذين أّن "

  الون رحّ  مع الحضارم، وأكثرهم وبعض هؤالء استقروا وامتزجوا الفارسي والحجاز ومصر، 

    8." مهامهمحسب  عودون ثم ي يأتون 

 إسماعيل العطاس: " وفي هجرة بعض العرب من اليمن إلى إندونيسيا يقول السيد 

أما هجرة السادة العلويين الحضارمة ومن صحبهم من أبناء حضرموت إلى إندونيسيا فقد بدت 

في القرن الثالث الهجري/التاسع الميالدى وبلغت ذروتها في الربع األول من القرن العشرين 

انتشار  دادأكد العلوي الحقد و   9للميالد، وذلك على ضوء إحصاءات الحكومة الهولوندية".

وكان العرب منتشرين على طرق المواصالت التجارية منذ العهد العرب في إندونيسيا بقوله: "

                                                           
7 M.D. Sagimun , Peninggalan Sejarah di Indonesia, edisi pertama , , 

(Jakarta: Haji Masagung ,1988), p 43. 
8 L.C.W. Van Den Berg, le Hadramouth et les Colonies Arabes Dans 

l`Archipel Indien, translated Rahayu Hidayat, Orang Arab di Nusantara, (Jakarta: 
Komunitas Bambu, 2010), p1. 

-1839يحيى محمد أحمد غالب، الهجرات اليمنية الحضرمية إلى إندونيسيا في الفترة  9 
 .45(، ص 2008م، )د.م: تريم للدراسات والنشر، 1914



12 
 

القديم كما أنهم يمثلون أغلبية كبيرة على شواطئ البحر األحمر وعلى شواطئ بحر الهند وكان 

 .10"ماللهم نفوذ تجاري في عدة مضايق بإندونيسيا كما كانت لهم مراكز تجارية بها قبل اإلس

وقد كان للحضارم مكانة مرموقة عند اإلندونيسيين، وذلك راجع لعدة عوامل، لخصها 

أربعة؛ "أوال اهتمامهم بالدعوة يعطيهم فرصة لتوسيع التبادل التجاري بين العرب ( Reidرايد )

زات اوإندونيسيا. ثانيا: التشابك العلمي والثقافي  بكبار العلماء في الحرمين ذوي األسانيد واإلج

يجعلهم معروفين في المجتمع العلمي، فضال عن اعتمادهم المذهب الشافعي الذي تمذهب به 

اعتراف الحكماء المسلمين اإلندونيسيين ببراعتهم في اللغة   :أغلبية المجتمع اإلندونيسي. ثالثا

لم. سالعربية والعلوم اإلسالمية، خاصة إذا كانوا  ذوي نسب متصل إلى النبي صلى هللا عليه و 

وكان امتداد هذا النسب عند الحكام أمر مهم الستقرار حكمهم وزيادة تكريمهم.  رابعا: كان 

السادة الحضارم مثاال حسنا للتعامل وحسن السيرة، وامتازوا بالنظافة ورقي المعيشة، فاستهووا 

   11السكان، وكانوا دمثى األخالق ذوي قابلية لالندماج بالسكان."

  إلندونيسي والعربتالقح المجتمع ا -2

ومن المعروف أن كل شخص رحل من بلده إلى بلد أخر يحمل معه ثقافته وتراثه 

ولغته. وال يخرج العرب عن هذه القاعدة، فهم عندما انتقلوا إلى إندونيسيا حملوا معهم لغتهم 

                                                           
  ،ىعلوي بن طاهر بن عبد هللا الحداد العلوي، المدخل إلى تاريخ اإلسالم بالشرق األقص10

 .35، ص (م1971/ـه1391دار الفكر المحديث ، :لقاهرة)ا
11Anthony Reid, Southeast Asia in the Age of Commerse 1450-1680, 

)Yale: Yale University Press, 1988), p 34. 
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سية بكل دونيالحياة الثقافية اإلنفكان لها أثر على  يةوالحضار  يةوالتراث يةبكل حمولتها الثقاف

 مجاالتها مما ساهم في تالقح الثقافتين، ومن مظاهر هذا التالقح ما يلي :

 وي تالقح اللغال -أ

في بداية قدوم التجار العرب إلى إندونيسيا وزواجهم بنساء إندونيسيات كانوا ال  

يستعملون اللغة العرب في محيطهم األسري لكسب ثقة السكان المحليين. وقد كانوا يتواصلون 

( التالقح Bergالسكان المحليين ومع زوجاتهم باستعمال اللغة المحلية. وقد وصف برغ ) مع

ذا كان العرب إاللغوي الحاصل بين  العرب  المقيمين في إندونيسيا ومحيطهم األسري بقوله: " 

ستخدمون ال يناءهم بالمقيمون في إندونيسيا يتحدثون فيما بينهم بلغتهم األم، فهم في البيت مع أ

سن  األبناء الذكور ومع بلوغ. زوجاتهملغة محلية أخرى التى هي لغة إال اللغة  الماليوية أو 

معارف م مع من خالل محادثته بشكل قليل، ويتم ذلك غالبا اللغة العربية تعلم يبدأون في الرشد

يعرفن  ال مع نساء محليات ال. أما البنات فال يتحدثن إآبائهم من العرب المقيمين في إندونيسيا

العربية، وبما أنهن ال يستطعن الحديث مع رجال باستثناء أزواجهم أو محارمهن الذين 

 فهن ال يفقهن من العربية إال بضع ،الجاوية أو الماليويةاللغة يخاطبونهن منذ الطفولة ب

ولو بشكل  ةالمحادثة باللغة العربي فتاةال تستطيع أية  القليلةبعض الحاالت  باستثناءكلمات. 

أما في بعض المدن مثل وبنجار وفلمبانغ فقد كان العرب يفرضون على أبناءهم  ، 12بسيط

التحدث باللغة العربية ويحرصون على تعليمها لهم. وبذلك فإن التالقح اللغوي كان قويا من 

                                                           

p 192.op.cit, Berg,  12 
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جهة تعلم العرب للغات المحلية اإلندونيسية لكنه كان ضعيفا من ناحية تعلم اإلندونيسيين للغة 

 ة. العربي

 التالقح االقتصادي  -ب

كيبة النفسية التر  وذلك يرجع إلى ،في التجارة الحرة المقيمون في إندونيسياالعرب  عمل

أهل حضرموت األصليين قد عرفوا على مر العصور بحبهم للتجارة  ي، حيث أنللعرق الحضرم

ق كسب عيشهم يفحتى بعد اندماجهم مع السكان المحليين لم يشاركوهم في طر وبراعتهم فيها ، 

 ويبدو أن المشاركة في األعمال الزراعية الشاقة التي تعتبرالرئيسة التي هي الفالحة إال نادرا. 

هذه  لدى انزعاجمصدر  ، شكلتالسكان المحليين في المناطق الريفية  معشرطًا لالندماج 

 تجاه هذا النوع من طرق كسب الرزق .الطائفة من العرب 

مواطنًا محليًا فهو في الغالب يستقر  ،13حدث أن صار المولدوفي كل األحوال، إذا  

 كز الفئة الثانيةر. وتر إلى فئة الصناعيين أو فئة التجا في التجمعات السكانية الكبيرة وينتمي

فهي إما خدمية ويقصد بها الوساطات العقارية الثابتة منها  ،نواع من التجارةأ ثالثةعلى 

لتجارة في اخاصة ، ة بمعناها التقليدي من بيع وشراءتجار  وإماوالمتنقلة وحتى االستثمارية ، 

مالبس القمشة و األ مثل مستوردة من دول عربية،منتوجات  هو بيعالنوع الثالث  ومواد البناء ، 

 14.العطور وغير ذلكو 

 والتنشئة االجتماعية عن طريق الزواجتالقح ال -ج

                                                           

 يطلق مصطلح المولد على اإلبن من أب عربي وأم إندونيسية. )المصدر نفسه(. 13 
Ibid. 14 
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 الوحيدة أمام المهاجرين الحضارمةيعتبر الزواج من المجتمع اإلندونيسي هو الوسيلة 

لالستقرار وتكوين أسرة، ويرجع ذلك إلى عدم وجود نساء عربيات أو حضرميات في 

إندونيسيا، مع بقاء المهاجرين فيها فترة طويلة من الزمن. ولقد لقي هذا الزواج من 

اب باإلندونيسيات انتقادا كبيرا من أصحاب التوجهات الحضرمية باعتباره واحدا من أس

االستقرار في إندونيسيا، فجميع العرب الذين يولدون في إندونيسيا تقريبا يحملون دماء 

 15مختلطة.

في التالقح واالندماج الحضارمة   نجحالميالدي  خر القرن الثامن عشر واوفي أ

مواقع  وأخذوا ، 16(cultural hybrid) قافيثهجين  تمكنوا من صنعالمحليين السكان با

حتى إن بعضهم ال يعتبرون أنفسهم عربا . مزعماء والتجار وغيرهلل ينكمنسق مهمة

الندماجهم القوي في الثقافة اإلندونيسية وتمثلهم لعاداتها وتقاليدها، لدرجة صعوبة التمييز 

 االيويمنهم من أصبح مو  ،متعددة قبائل في فقد اندمجوا. لسكان األصليينا هم وبينبين

 بناتهم يزوجون بعض الزعماء المحليين ال  كانو  17.يزوذلك في وقت وجوغيرهما،  اوجاوي

 القبائل غير الرفيعة،ساللتهم من رغبة منهم في حماية نقاء   18إال بسادة الحضارم

                                                           
15 Berg, op.cit, p 6. 
16 Ibid 
17Ahmed Ibrahim Abushouks and Hasan Ahmed Ibrahim (ed), the 

Hadhrami Diaspora in Southeast Asia, Identity Maintenance or Assimilastion 
(Leiden: Brill, 2009), P. 135-158. 

ومفرده  كورالحبائب للذب ون حسين حفيد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويلقبالهم من ساللة و  18
حسن الاللة وجد ستفحسب. و  االسمطلق للداللة عن ت، أما اإلناث فتلّقب بالحبابة. وكانت كلمة "سيد " حبيب

 للداللة على . ويستعمل هذا اللقبومفردها شريف وتلقب باألشرافلنبي صلى هللا عليه وسلم لخر الحفيد اآل
 يكون  "السيد الشريف ويعنى " السيد العظيم".  أنظر: بحيث اللقب "سيد"  إلى وقد يضاف  ،معنى عظيم

Van Den Berg, le Hadramouth …,p. 33. 
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 يعيشحيث   uxorilocalاألنساب األمومية ما يسمى  "بفي النظام اإلجتماعي  ويعتمدون 

  19."فالنسب يعود إلى األمعالقته مع أقارب أمه لذلك الولد حياته بصحبة أمه ويمتن 

ارم ضإن السادة الحالشوق: " أبوإعطاء النسب الرفيع يقول أبو بكر  ولمكانة الحضارم في

صلى هللا  النبيالمتصل بفي ساللة اإلسناد  الهوية اإلسالميةلهم دور كبير في تشكيل 

  20.ما"... وشأنا عظي ةرفيع ةالنسب مكّنهم مكانهذا  عليه وسلم عبر التصاهر، وتحقيق

  فيالثقاتالقح ال -د 

من جر العرب الحضارم من بلدهم إلى إندونيسيا استوطنوا أماكن معتددة الما ه  

وكانوا ليين. صاألقاطنين كالوا صار حتى  مع أهلهاهروا اواستقروا فيها وتالقحوا وتص ها،جزره

في أول ( أن العرب Van Berg) وسجل فان برغ قد . سواحلفي مناطق أكثرها  يتواجدون 

 ياناكتإلى بونارتحلوا ثم  ةفي شمال سومطر  (Aceh) مدينة أتشيهلوا بز ن قدومهم إلى إندونيسيا

(Pontianak  )جو بلمبان (Palembang) .يةبالثقافة العرب أكثر تأثراهذه المدن  لذلك كانت. 

ى مومن أبرز مظاهر هذا التأثر الثقافي بين العرب واإلندونيسيين ظهور أسماء عربية. س

 كلمة عبدبومنها األسماء التي تبدأ  العربية الثنائية. األسماء خاصة اإلندونيسيون أبناءهم بها،

 منهاو ، عبد الغفور، وعبد الرحمن،  وغيرها. ؛ مثل عبد هللاالحسنى هللا سماءأ سم مناويليها 

ومحمد : محمد صالح، ومحمد نوح، ، مثلاألنبياء  يليه اسم من أسماءسم محمد و اب ما يبدأ

                                                           
19Peter N. Peregrine, Matrilocality, Corporate Strategy and the 

Organization of Production in Chaocoan World, American Antiquity, Vol. 66. No.1, 
(2001), p 36. 

20Aboebakar, Sedjarah Hidup K. H. A. Wahid Hasyim dan karangan 
Tersiar, (Djakarta: Panitya Buku Peringatan Alm. K.H.A. Wahid Hasjim, 1957), p 
41-42. 
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باإلضافة إلى أسماء فردية مثل محمد، أحمد، وأسماء األنبياء وأسماء رواة األحاديث  .إبراهيم

   وغير ذلك. بخاري ومسلم و أبو داود والترمذيمثل 

من أسماء بنات الرسول صلى هللا عليه وسلم  فتؤخذ أسماءهن أما بالنسبة لإلناث

ربية الع ءاممّية،  نسيبة  وغيرها من األسفاطمة ، عائشة ، سمثل: وزوجاته والصحابيات، 

زينب،  :، مثلة لفظا والمؤنثة معنىسماء المذكر األ هووهناك نوع آخر و المؤنثة لفظا ومعنى. 

ين السلف الصالح والمؤلفين المسلم العلماءسماء أيضا بأ كما سموا أبناءهممريم ، وأم كلثوم.  

ن لغزالي، السنوسي، ابن تيمية، الشافعي، وابللكتب المعتبرة والمعروفة في اإلسالم، مثل: ا

لعربية ا من اللغةأو  الكريم من القرآن هناك أيضا أسماء أخذتعطاء هللا، وابن خلدون وغيرهم. 

، مثل :  هدى للناس، موعظة حسنة، جنة الفردوس، روضة الجنة، حبيب الفكر، بشكل عام

 .هاالتبرك بمعناو  اسن الدعاء لحاملهحوكان القصد غالبا من هذه التسميات  21وئام، وغيرها.

 التربوي والتعليميتالقح ال -هـ

التعليمي  وقد ارتبط الجانب لتجارة والدعوة.هدفين اثنين هما امجيئ العرب إلى إندونيسيا لكان 

اصة خ لتربية والتعليمبرز مظاهر ات والذي من خالله بالهدف الثاني الذي هو هدف الدعوة، 

ل  . وقد ظهر الجانب التعليمي بشكل واضح مع تأسيس أو  الدينية اإلسالميةما يتعلق بالتعاليم 

جمعية عربية إسالمية وهي جمعية خير التى قامت بافتتاح مدرسة خالل السنوات العشر 

وقد استمر الحضارمة بعد ذلك في فتح المزيد من المدارس،  22األولى من القرن العشرين.

                                                           
21Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat, Cet.III, 

(Bandung: Mizan, 1999), p 100. 
22H.A. Mustafa dan Abdullah Aly, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, 

(Bandung: Pustaka Setia, 1998), p 94. 
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 (Van Berg)  بان برغ وقد وصف ية والدين اإلسالمي.التى تعتمد على تدريس اللغة العرب

ألف أقل من  ن يدَرسو خمسون عربيا في إندونيسيا  كان يوجد"  التعليم في هذه الفترة بقوله:

علم الكالم  هيففي مجال التربية والتعليم رجال الدين. وأما المواد التى تدرس  طالب. و ُيعين

ثمانية مدرسين من العرب يدرسون يوجد (، Sumenep)في سومينيف  .والشريعة واللغة العربية

يوجد مائة  ( Surabaya). وفي سوراباياا من بينهم ستة طالب عربخمسمئة وأربعين طالب

. اطالب ون أربع( Batavia) وفي بتافيا ا،خمسون طالب (Semarang) طالب، وفي سمارنج

قد و  .إندونيسيين أصليين  رباالك الطالبأكثر و  صغار السن من العرب الطالب أكثر وكان

  23."رة عربية تدرس التعليم اإلبتدائي للبنات اإلندونيسياتإم  (garut) غاروت مدينة كان في

  يتالقح السياسال -و

يما في إندونيسيا ال سب السياسة للعرب دور في القرن السادس عشر الميالدي كان نهايةفي 

لى عيشجعون المواطنين  حيث كانوا ،ياإلستعمار الهولوندالواقعة تحت سيطرة  المناطق

القرن الثامن عشر أنشأوا حركات وطنية لمعارضة االستعمار مطلع معارضة االستعمار. وفي 

  .ن لمقاومتهاإلندونيسي المقاومين إلى جانب اصطفواو 

 . العالقة بي  اإلسالم واللغة العربية في إندونيسيا  3

هلها في اإلسالم نقلة نوعية في العادات يعتبر مجيئ العرب إلى إندونيسيا ودخول أ 

والتقاليد االجتماعية والثقافية المتوارثة في هذه البالد، خاصة ما يرتبط بالقيم العقائدية المستقاة 

من تراث الديانتين البوذية والهندوسية على مر العصور. فقد أحدث اإلسالم ثورة كبيرة، حيث 

                                                           
23  Van Berg, op,cit, p143-144. 
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ا  وركنا لتوطيد هويتها. فكان وصول اإٍلسالم إليهأصبح أساسا لبناء الشخصية اإلندونيسية 

فتحا لصفحات جديدة في التاريخ الحضاري والثقافي واألدبي للمجتمع اإلندونيسي. وبذلك 

أصبح اإلسالم في المجتمع اإلندونيسي كالروح في جسد اليفترقان، واحتل اإلسالم واللغة 

ياته ن لهم دور كبير في تغيير مجرى حالعربية مكانة عالية في قلب الشعب اإلندونيسي، وكا

   24ثقافة وأخالقا وتفكيرا.

وتعد اللغة العربية العنصر األكثر ارتباطا واألشد التصاقا باإلسالم، فالعربية خارج 

  25العالم العربي ضرورة إسالمية، فهي اللغة الدينية التي تجمع المسلمين في جميع األقطار.

في مدينة آتشيه على سبيل المثال، ثم العثور على مجموعة  وبدراسة مختلف العلوم اإلسالمية

كبيرة من كتب اللغة العربية ولغة الماليو، وهي غالبا كتب حول الشريعة اإلسىالمية وقواعد 

و إن عددا كبيرا من الكلمات العربية دخلت إلى اللغة   26اللغة العربية وتفسير القرآن.

ذلك أن انتشار اإلسالم بين أهل هذه  27ين اإٍلسالمي،اإلندونيسية، نتيجة العتناق أهلها الد

المنطقة كان سببا في انتشار اللغة العربية وفي دخول كلماتها إلى اللغة اإلندونيسية، وهذا ال 

                                                           
)جدة: عالم  1علوي بن طاهر الحداد، المدخل إلى تاريخ اإلسالم في الشرق األقصى،  ط  24

 .144(، ص 1985المعرفة،  

 . 60(، ص 1971، )القاهرة: عالم الكتب، 1جمال حمدان، العالم اإلسالمي المعاصر، ط 25 
26Kumpulan Karangan Snouk Hurgronjo, vol ix, (Leiden: INIS, 1994), p 91 
27Marsden, The History of Sumatera, 2nd (London: Thomas Pay and Son, 

1914), p 103. 
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ينافي وجود عوامل أخرى أدت إلى تبادل المصطلحات واألسماء مثل العوامل التجارية أو 

  28طاء.الثقافية... وذلك تحقيقا لسنة االخذ والع

وقد اقتبست اللغة اإلندونيسية كثيرا من الكلمات والمصطلحات العربية وخاصة في 

المجال الديني والفكري، مالم تكن هناك ألفاظ تدل على المعنى نفسه قبل وصول اإلسالم، 

(  ألنها كانت موجودة بالمعنى نفسه من قبل، Agamaم )اݢحيث لم ُتأخذ مثال كلمة  دين أ

( التي يدل معناها األصلي في اللغة السنسكرتية Sembahyangسمباهيانغ )  وال كلمة صالة

على عبادة األوثان، ولكن تغير هذا المعنى وأصبح يدل على الصالة اإلسالمية مع االحتفاظ 

( بقيت بنفس اللفظ. أما كلمات مثل: وضوء Puasaبنفس اللفظ، وأيضا كلمة صيام بواسا )

 ا، فقد دخلت إلى اللغة اإلندونيسية بصيغتها العربية. وغسل وحج وزكاة ودعاء وغيره

وتتجلى اللغة العربية أيضا في أداء الصالة وفي الدعاء حيث إنه من عادات المسلمين 

اإلندونيسيين في الدعاء أن يقفوا جميعا رافعين أيديهم إلى السماء مع تالوة الشيخ عبارات 

وترى عالمة   29ماعات حتى الرسمية منها بالدعاء."الدعاء بالعربية، وُتبدأ وُتختم جميع االجت

السوسولوجيا رتشي أّن " المجتمع اإلندونيسي اتخذ اللغة العربية كلغة إاللهية وعنصر أساسي 

                                                           

محمد  خير الحاج عبد هللا، الخصائص اللغوية للغتين العربية والماليوية، مجلة كلية  28 
 .42(، ص 2004،) القاهرة: جامعة القاهرة، 3، العدد، 64اآلداب، ج

 .62(، ص 1966القاهرة: دار القومية،  (وصف وانطباعات، محمد عبد الرءوف، الماليو29 
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ر هذه المنطقة حيث ظهرت مؤلفات باللغة العربية في مجاالت شتى". وظهر  30ساهم في ّتحضُّ

 اللغة العربية.من هذه العالقة دور العامل الديني في انتشار 

وقد ذكر عبد هللا منشي في وصف اهتمام اإلندونيسيين بالعربية في القرن الثامن عشر 

الميالدي :" كان الماليويون إذا تخيروا مكانا للتعليم اختاروا تعلم قراءة القرآن الكريم واللغة 

أمر هللا )حمكا( في وذكر الحاج عبد الملك كريم   31العربية ألنهما نافعان في الدنيا واألخرة ".

حديثه عن العربية بإندونيسيا: " لم تكن اللغة العربية ملكا للعرب وحدهم ولكنها ملك للمسلمين 

  32جميعا" .

  عوامل انتشار اللغة العربية بإندونيسيا -4

 أهمها:  ، واللغة العربية في إندونيسياانتشار  فيعدة عوامل ساهمت 

   العامل  التجاري   -أ

ون من يك حيث، من الميادين األكثر استعماال أو عرضة للممارسة اللغويةجارة التتعتبر 

في واقع  اإلنسان يتم البيع أو الشراء بين أشخاص ال يفهمون لغة بعضهم، لكنأن  الصعب

لويس  وصفقد األمر قادر على إيجاد وسيلة للتواصل في كل مرة يحتاج فيها إلى ذلك. و 

 في القرون الوسطى بقوله: التجاري  طرق التبادل Louis Jean Kalviجان كالفي 

                                                           
30Ronnit Ricci, Islam Translated : Literature, Conversion and the Arabic 

Cosmopolis of South and Southeast Asia, (Chicago: University of Chicago Press, 
2011), p 14. 

 .25جنوب شرق آسيا، ص  أليزا يونس، نشأة التفاسير الماليوية في 31

 .310علوي بن طاهر الحداد، المدخل .....  المصدر نفسه، ص:  32
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كان كل واحد منهم يضع بضاعته أرضا في أكوام و التجار يكشفون بضائعهم  "كان 
يبتعدون جميعا عن أنظار السكان األصليين حينئذ كان هؤالء  مرة منفصلة ثصغي

يمة محددة من التبر، أي من قيقتربون ويضعون بجانب كل كومة من البضاعة 
ضة الذهب، ثم ينسحبون. ويعود التجار بعد ذلك فيأخذ كل واحد منهم ما وجده قرا

نهم ن الطبول إيذانا ممن قراضة الذهب إلى جانب كومته، ثم ينسحبون وهم يقرعو 
بدو ن التى وضعوها فيها. يكالصفقة، تاركين البضاعة في األماتمام إبالذهاب وب

منتظمة، دون أن تخشى جماعة أن هذه المبادالت الصامته كانت تجري بصورة 
 33."منهم أن تخدعها الجماعة األخرى 

ترعرعت حيث نشأت و  ،توصف اللغة العربية في التعبير الدارج بأنها " بنت سوق"و 

وهي الحرفة الرئيسة بعد الرعي التى كان العرب يلتمسون بها أسباب  ،بين أحضان التجارة

ية اللغة العربية وتنمية ثروتها اللفظية والداللمضاعفة أغراض  في أثر بالغ"وكان لها  ،الرزق 

من خالل التعامالت التجارية التى كانت تجري سواء بين القبائل في أرجاء الجزيرة العربية 

أو عن طريق احتكاكهم بالشعوب المجاورة لهم في قوافل رحالتهم التجارية  ،بعضها على بعض

 عبيلغرض التجارة و  تعقدلعرب اكانت أسواق كما   34."ومنها رحلتا الشتاء والصيف ،الموسمية

 فيها تطرحو  أشكالها،فنون القول على  اتعرض فيه باإلضافة إلى أسواق كانت ،السلع وحدها

ي عرض ف أنذاك ويتسابق أهل اللغة ،بحثش والنقااألدبية واللغوية للالقضايا والموضوعات 

  35حصيلتهم اللغوية والبالغية.

                                                           
بيروت: المنظمة )، 1طلويس جان كالفي، حرب اللغات والسياسات اللغوية، ترجمة حمزة،   33

 .160-159ص  (،2008العربية للترجمة، 
دار الهالل،  )د.م:،1جيف ، جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية مراجعة الدكتورشوقي ض 34 

 .31، ص (دت
 المصدر نفسه. 35 
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هدته ش التييرها من أوجه النشاط التجاري واالقتصادي  وإن كانت هذه األسواق وغ

أنها  قد استخدمت فيها اللغة العربية على ،الحياة العربية في مختلف البقاع وعلى مر العصور

فإن  ،راءأي من خالل عمليات البيع والش ؛في ترويج وتبايع البضائع والسلع الوسيلة األساسية

ها تاي النشاط االقتصادي لتعدد صور ومجالت استخدامأهمية اللغة بصورة عامة قد زادت  ف

تصال التجاري بين األفراد والشعوب حتى أصبحت هي األخرى ينظر إليها تبعا لتعدد أدوات اإل

لها  يعاتها في ظل الطلب المتنامي عليها، غير أنباسلعة ذات قيمة تبادلية تتزايد م باعتبارها

  Moserذكر موسر قد و   36مخزونها أبدا الينفد.ميزة تختلف بها عن باقي السلع وهي أن 

لى مفهوم تقوم ع"  قوله أن هذه األخيرةباللغة  هعالقت في حديثه عن الجانب االقتصادي في

بدور  اب أن يقومجنسان المفكر ينسان الفنان  واإلعلى أساس أن اإل نبنيتحيث  ،إلنسانيةا

 . 37"إضافي في التحكم في اإلنسان الصانع

، حيث سياإندونيبر اللغة العربية أدى التجار دورا قويا في انتشامن ذلك فقد وانطالقا 

 كانت وقد. يعملون في التجارة ولهم مراكز تجارية في هذا البلدكان بعض التجار العرب 

باللغات لطة ة المختالمعامالت التجارية في األسواق تتم في الغالب باللغة العربية أو بالعربي

ذه ة العربية من خالل هأن يعرفوا قدرا من اللغ ح لإلندونيسيين، مما أتادالمحلية في البال

 ، حيث إن التبادل التجاري يستلزم ضمنيا إيجاد لغة ما للتواصل بين البائع والمشتري.المعامالت

                                                           

 المصدر نفسه. 36 
كولماس،  اللغة واالقتصاد، ترجمة د. أحمد عوض، )الكويت: عالم المعرفة، فلوريان   37 

 .278(، ص 2000
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السكان األصليين وعلى ربط العالقات ين أثر في نشر اللغة العربية ب لذلك أيضاكان و 

 . ن هؤالء التجار العرباالجتماعية بينهم وبي

 وأصبح لغة التعامل التجاري بين الطرفين. ،المناطقهذه انتقل لسان العرب إلى أهل وبذلك 

ي بادئ األمر ف كانفتعلم اإلندونيسيون اللغة العربية لم تكن لألهداف الدينية فحسب ولكن 

 ة. وذكر أحمد رضا إذ إن التجارة كانت يومها من أبرز الحركات االجتماعي  ،ألهداف تجارية

اختالط األمم بعضها ببعض وتمازجها أّن " في اللغة  ةلتجار عامل افي معرض حديثه عن 

من تلك أو العكس كلمات  خرين، فتأخذ هذهرات يدعو إلى تسرب شيئ من لغة اآلبالتجا

 pasar ـوتبّنى فيه مثال كلمة "َبزار" من اللغة العربية تنطق باللغة اإلندونيسية ب  38.وأساليب"

  39بمعنى السوق أو محل التجارة، وال تعرف هذه الكلمة قبل أن يسير التواصل مع العرب.

واشتهرت هذه الكلمة لدى المواطنين اإلندونيسيين وينسب بأسماء األيام نحو بزار اإلنثنين، 

 ستعملت او  أداة التواصلالوية والعربية كومن أجل ذلك، انتشرت اللغة الم  وبزار الثالثاء وغيرها.

   40العربية في المجال اإلقتصادي.الكتابة 

بية وجود العملة المكتوبة باللغة العر غة العربية في النشاط االقتصادي اللتأثير مظاهر ومن 

ط عمل لسلع التبادل في وسوتست،التى صدرتها  بعض الممالك اإلسالمية في إندونيسيا 

  ئذ اللغة المتداولة والمهمة في هذا المجال.وهذا دليل أن اللغة العربية  كانت حين ،المجتمع

                                                           

 .55-54ص ،  (1983، دار الرائد العربي :بيروت)،  مولد اللغةالعاملي أحمد رضا ،  38 
 .78حاج، الخصائص اللغوية... المصدر نفسه، ص محمد خير ال 39 

 نقال عن : 40
  Ahmad Mansur Surya Negara, Api Sejarah, Cet.IV, (Bandung: 

Salamadani,Grafindo Media Pratama, 2013), p 28. 
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 العامل الديني   - -ب

يعتبر الجانب الديني  من أهم األسباب  التى ساهمت  في خلق مجتمع إندونيسي   

ملّم باللغة العربية ، فلما دخل  اإٍلسالم إلى المجتمع اإلندونيسي دخلت معه اللغة العربية 

كما أقبلوا على اإلسالم. رأى الجندّي أن العامل الديني كان أيضا، وأقبل  عليها اإلندونيسيين 

أقوى العوامل في نشر وترسيخ اللغة العربية عند غير العرب من المسلمين بقوله " ومع وجود 

هذه اللغة العربية فقد كانت هي لغة المعامالت الدينية ولغة العلم والشريعة، واشترك أبناء هذه 

ا حتى فاق بعضهم كّتاب العرب وعلماءهم ويرجع ذلك إلى حقيقة األمم جميعا في الكتابة به

التالزم بين انتشار اإٍلسالم وانتشار اللغة العربية ونزول القرآن بها و الحقيقة القائمة في نفس 

كل مسلم وعقله عربيا كا أو غير عربي أن القرآن كالم هللا وأن على المسلم أن يتعلم لغة 

   41القرآن ليفهمه".

ماريو باي  "أن العامل الديني ال ينفك في أبحاثه من علم اللغة الجغرافي  وأضاف

حيث كان النفوذ اللغوي... العربي في البالد اإلسالمية ... مما ال يمكن أن يتجاهله عالم 

اللغة الجغرافي. وهذا النفوذ اللغوي الديني  يعنى عادة أن اللغة التي يرتبط المتكلمون بها من 

عينة، سوف تأخذ كلمات وترجمات مقترضة من اللغة المقدسة، وأن بعضا من خالل عقيدة م

أبناء اللغة قل عددهم أو كثر، وإن كان في العادة يضم كل رجال الدين، سوف  يستعملون 

 42بصورة  أو بأخرى اللغة المقدسة كلغة متكلمة".

                                                           

 .67-66(، ص 1982أنورالجندَي،  الفصحى لغة القرآن، )بيروت: دار الكتاب البناني،  41 
، (م1998/هـ1419عالم الكتب، ،)الكويت: 8ط عمر وماريو باي، أسس علم اللغة،أحمد مختار  42

 .208 ص
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يات بعض اآلباألقل  ية، علىبالعربمن اإللمام   لهدين  اإلسالمي ال بد لل  فالفرد بعد اعتناقه  

ى علم فمن المهم أن يكون الفرد علحتى يؤدي بها صالته وواجباته الدينية. ولذلك  ،القرآنية

مكن  من التعمق في فهم الدين فعليه أن يت أما من يريد أنباللغة العربية ولو بجزء يسير منها. 

 تب الدينية.يراته والتبحر في الكإجادة  اللغة العربية حتى يتسنى له قراءة شروح القرآن وتفس

لعربية ا اكتسبتنحو هذا العلى . أينما ارتحلبهذه الطريقة حمل اإلسالم اللغة العربية معه و 

الم انتشار اإلس، ذلك أن مسلمين من ال درجة من االنتشار في كل المناطق التى تضم جماعة 

لغة العربية أبرز العوامل في انتشار الويبقى العامل الدينى  انتشار اللغة العربية. كان سببا في 

في إندونيسيا بانتشار دين اإٍلسالم كما ذكر في السابق. وأكد البوريني بقوله  " والنتشار الدين 

تأثير في احتكاك اللغات اليستهان به، فلغات الشعوب المسلمة في جنوب شرق آسيا تحتوى 

الم الدينية لها، ولم يكن انتشار اإلس على كلمات عربية تسربت إليها لحاجة أولئك المسلمين

  43.في تلك المنطقة بسبب الحروب"

  عامل الدعاة المسلمين -ج

د ، وقإندونيسيا  العرب استوطنواالتجار مجموعة من  أن  في محور سابق  كما ذكر

بل يمكن  القول أن من التجار العرب  من قدموا  لهدفين  اثنين ؛ هدف  كان من بينهم دعاة، 

رة وهدف الدعوة  إلى اإلسالم. فقد هاجر العديد  من المسلمين  من شبه الجزيرة السباب التجا

اقتصادية أو سياسية، ووصلوا إلى إندونيسيا، ونشروا اللغة العربية  بين سكانها األصليين، 

                                                           

عبد الرحمن أحمد البورينى، اللغة العربية أصل اللغات  كلها، )عمان: دارالحسن للنشر 43 
 .63(، ص 1988والتوزيع، 
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واندمجوا معهم وصاهروهم حتى أصبحوا عنصرا من عناصر التأثير على من حولهم من 

  السكان األصليين. 

 بالعامل العقائدي أن هذا العامل يسمى ايضا عبد الكريم عواد  مصري ث الحذكر الباوقد 

كان العامالن العقائدي واإلرادي هما أقوى العوامل في انتشار اللغة العربية حيث  " واإلرادي 

ويبذلون  ةفي دول جنوب شرق آسيا، فالمسلمون في هذه المنطقة يؤدون صلواتهم باللغة العربي

هودا على قدر استطاعتهم لقراءة القرآن بل تجويده ويحاولون جاهدين قراءة الكتب اإلسالمية ج

وهنا يبرز العامل اإلرادي عند أهل اللغة من العرب، وعند الراغبين  ،العربية لفهم أمور دينهم

  44."في تعلمها من غير العرب

   العامل اللغوي  -د

ندونيسي لم يؤثر على شيوع استخدامها في إن دخول اللغة العربية إلى المجتمع اإل

الحياة الدينية فحسب، بل أثر كذلك على اللغة اإلندونيسية وأثرى مفرداتها، ولعل أهم وجوه هذا 

( والشين fأصوات الفاء )ف 45التأثير دخول أصوات اللغة العربية كلماتها إلى اللغة اإلندونيسية.

(sy( والزاي )zعلى سبيل المثال ليس ) وات ألصلية وإنما هي أصن األصوات اإلندونيسية ام وا

مجموعة من الكلمات  ودخولها إلى إلى اللغة اإلندونيسية من خالل اقتراض  تعربية دخل

وقد جرت العادة في  (.ziarah( زيارة )syarat( شرط )fahamمثل فهم )اللغة اإلندونيسية 

                                                           

 ر مقدمنشو عبد الكريم عوض هيازغ ، اللغة العربية في حنوب شرق آسيا ، ورقة العمل غير م44 
 .3، ص  2015دجنبر  21في مؤتمر الدولي  في اللغة العربية في ماليزيا، 

 .422المصدر نفسه، ص  45  
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  46ية.على اللغة اسم القوانين الصوتعلم اللغة أن يطلق على التغييرات الصوتية  التى تطرأ 

والقوانين الصوتية  تعبر عن العالقة  بين حالتين  متتابعتين  للغة واحدة في وسط اجتماعي 

معين، فهي ليست قوانين علم الطبيعة أو الكيمياء، ولهذا السبب يوجد تطور صوتي في إحدى 

دونيسية اللغة العربية على اللغة اإلناللهجات وال يوجد له أثرا في لهجة أخرى.  ومن وجوه تاثير 

على سبيل المثال ليست  zakat, sukur, tafsirلمات كذلك اقتراض عدد من المفردات،فك

دخلت اللغة اإلندونيسية  فصارت جزءا  كلمات إندونيسية األصلية وإنما هي كلمات عربية 

 47منها.

 عامل الترجمة -ه

دهرت ،  حيث  از م واللغة العربية في إندونيسياانتشار اإلسالفي  الترجمة يدعم  كان عامل 

الكتب اإلسالمية المترجمة من اللغة العربية إلى اللغة المحلية مثل اللغة المالوية كثير من ال

الل خ دين اإلسالم واللغة العربية من الذلك تعلم المجتمع اإلندونيسي بو  ،والجاوية وغيرهما

( هذا العامل  بعربية  المدينة العالمية Ritcciوقد سمت  ريتشي) النصوص المترجمة.

(Arabic Cosmopolis)  واعتبرت أَن " "الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة اإلندونيسية أو

المحلية استخرجت العلوم الدينية واألدبية المضمنة في النصوص العربية. ولما تطورت اللغة 

ندونيسيين أصبحت هذه اللغة لغة العلم العربية و ازدهرت عملية الترجمة لدى العلماء اإل

                                                           

التعريب  عبد الحميد الدواخلي ومحمد قصاص، ) مصر: مكتبة فندريش، اللغة ،  جوزيف  ، 46 
 428ص  (،1950األنجلو المصرية، 

 نقال من الموقع: 47 
 http://www.lisanarabi.net/في-وانتشارها-العربية-اللغة-دخول-313/مقاالت-

 htmlإندونيسيا.
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والثقافة ولغة التواصل بين  العرب واإلندونيسيين وأيضا ولغة اإلدارة والحكومة في بعض 

المناطق بإندونيسيا. وبذلك أثرت الترجمة على توسيع العالقة العلمية بين المراكز التعليمية 

ني أن حركة الترجمة من عوامل نشر ثم أضاف البوري  48دونيسيا وبالد العرب بشكل واسع."بإن

اللغة العربية في بلدان غير العرب بقوله " من أسباب  احتكاكات اللغات وتسريب اللغات هي 

 49الهجرة والتحارة وحركة الترجمة وانتشار الدين".

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Ricci, Islam Translated.., op.cit, p.129. 

 63البوريني، اللغة العربية ... المصدر نفسه ، ص .  49 
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 الباب الثالث 

 اللغة العربية وتأثيرها على اللغة اإلندونيسية 

 رسمية للشعب اإلندونيسي كلغة اللغة  الماليوية -أ 

توجد في إندونيسيا تعدد اللغات القومية  واللهجات عند المجتمع ، ولكن هذا التعدد ال 

أكتوبر  28يسبب الفرقة  بين القبائل الموجودة في إندونيسيا وبالعكس بوعيهم، يعلن في اليوم 

كما قال محمد   50أن اللغة الماليوية تعين كلغة وطنية رسمية للشعب اإلندونيسي. م1928

إن معرفة اللغة الماليوية تعطي فرصة لكل شخص أراد معاشرة الشعب في جاوا أو  " أمين

سوندا أو الماليو، أو جماعة العرب المقيمين هناك. ففي التجارة والعالقات االقتصادية والحياة 

لغة  ولم تكن ال 51."السياسة أصبحت اللغة الماليوية عنصرا هاما ولها مركز اجتماعي

اإلندونيسية كلغة الوطنية واللغة الرسمية فحسب بل كانت في نفس الوقت هي اللغة الموحدة 

للشعب اإلندونيسي. ومن البديهيات الثابته أن اللغة من أهم دعائم الوحدة وأقوى أصولها ثباتا 

  52ورسوخا.

هي ترجع فاألسباب التى دفعت إندونيسيا أن يتخذ اللغة الماليوية  كلغة رسمية  توجد 

 إلى العناصر األربعة اآلتية : 

                                                           

ويضم  اإلعالن على ثالث قرارات مهمة وهي : االعتراف بأن وطنهم هو الوطن اإلندونيسي،  50 
 :  سهم هي اإلندونيسية، االعتراف بأن لغتهم هي اللغة اإلندونيسية. أنظراالعنراف بأن جن

 Ahmad  Mansur Suryanegara,  Api Sejarah, Cet. VI, )Bandung: Grafindo 

Media Pratama, 2013), p 517. 
51 Moch. Yamin, Persatuan dan Kesatuan Dalam A. Zainoel Ihsan dan Pitut 

Soeharto. Aku Pemuda Kemarin di Hari Esok, Kumpulan Tulisan Asli Pidato 

Tokoh Pergerakan Kebangsaan 1913-1938,( Jakarta : Jayasakti 1981), p 148. 
 .78جامعة القاهرة، كلية دار العلوم ، دت(، ص(فتحي جمعة، من قضايا اللغة العربية ،  52
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األول: العامل التاريخي يساعد على نشر هذه اللغة ، فاللغة الماليوية كانت تستخدم كلغة 

بين الجزر اإلندونيسية خصوصا في ميدان التجارة. وعندما   (lingua Franca) االتصال 

ز لنشر الدين اإلسالمي. للتجارة  ومرك  بلغت مملكة ملقا عصرها الذهبي أصبحت مركزا

وبفضل هذ التجارة انتشرت اللغة الماليوية في معظم سواحل جزر إندونيسيا بوجه عام وفي 

 53الموانئ بوجه خاص، حتى تصبح لغة االتصال بين أفراد تلك المناطق. 

في األصوات أو بنية الكلمات والقواعد، فيتيسر ألبناء  54الثاني: للغة الماليوية نظام سهل

كما في لغة جاوا ولغة بالي. وال  55نيسيا تعلمها، فليس فيها مستويات الستعمال اللغة،إندو 

 يوجد فيها تقسيم ثنائي إلى لغة سوقية ولغة فصحى كما حدث في اللغة السنداوية. 

الثالث: العامل سيكولوجية دفعت قبيلتى جاوا وسندا وهما أكثر القبائل عددا في إندونيسيا إلى 

   56ندونيسية  كلغة قومية بكل وعي لتحقيق وحدة الشعب وتوحيد كلمته.قبول اللغة اإل

الرابع: كقاية اللغة الماليوية وقدراتها على استيعاب أنواع التعابير عن مختلف فنون 

  57القول بوضوح.

                                                           
53 Slamet Muljana, Asal Bangsa dan Bahasa Nusantara, Cet. I,(Jakarta: 

Lkis, 2017), p 34. 
54  Ali Syahbana, , Tata Bahasa Baru Indonesia,Vol.2 (Kuala Lumpur: 

Zamban Baru, 1963), p 5.  
ويقصد به وظيفة اللغة في أوسع نطاق االستعمال في الخطاب الشفوي اليومي منها أيجاد  55 

 ايير والمقام الذي يؤدي فيه الكالم. أنظر:  مستوى فصيح للغة مع مراعاة جملة من المع
 .152(، ص1991محمد على الخولي،  معجم علم اللغة النظري ،)بيروت: مكتبة لبنان، 

56 Pusat Pembinaan  dan Pengembangan Bahasa, Kongres Bahasa 

Indonesia, IV, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985), p 24. 
57 J.S. Badudu, Pelik-pelik Bahasa Indonesia, Cet IX, (, Bandung:Pustaka 

Prima, 1979), p 15-16. 
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   تأثير اللغة العربية في اللغة اإلندونيسية . ب

أيدي التجار العرب، أخذ  بعد انتشار اإلسالم في عموم المناطق بإندونيسيا على

اإلندونيسيون من اللغة العربية كثيرا من األلفاظ والمصطلحات والتعابير المتعلقة باإلسالم 

وشعائره وتعاليمه، ومع مرور الزمان انصهرت هذه األلفاظ والتعابير وامتزجت في اللغة 

العربية  الذي تركتهاإلندونيسية، وصارت جزءا منها. وسعى هذا البحث إلى الوقوف على األثر 

في اللغة اإلندونيسية بعد دخول اإلسالم إليها، ذلك الدخول الذي أحدث تغييرات جوهرية في 

الحياة الدينية واالجتماعية والثقافية. وبفضل اإلسالم والعربية، تحّولت اإلندونيسية من لغة 

ين عكس إإلندونيسيشفهية إلى لغة مكتوبة بالحرف العربي.أما في األدب فقد استطاع أدباء 

األفكار والمبادئ التى نادى بها اإلسالم من خالل ترجموه من قصص وحكايات أو ما أسلموه 

من قصص وحكايات كانت شائعة قبل اإٍلسالم. وتظهرتأثير العربية في اللغة اإلندونيسية  

 وأدابها في القضايا التالية: 

 التأثير المفرداتي:     - 1

أكبر الجوانب لتأثير اللغة العربية في اللغة اإلندونيسية. قد تعددت إن الجانب المفرداتي 

البحوث في عدد الكلمات اإلندونيسية الدخيلة من العربية؛ منها البحث الذي قام به سودارنو 

(Sudarno) وأكد أحمد أن 58أن عدد الكلمات الدخيلة ألفين وثالثمائة وست وثالثين كلمة .

ان عدد المفردات اإلندونيسية الدخيلة من العربية ال يقل عن في بداية عصر االستقالل، ك

                                                           
58Sudarno, Kata serapan dalam Bahasa Arab, (Jakarta: Arikha Media 

Cipta, 1990), p 60. 
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دخلت مفردات اللغة العربية إلى  59ثالثين في المائة من مجموع المفردات في المعجم.

 اإلندونيسية في مجاالت الحياة المتعددة، من أمثلتها: 

ويسية دالمجال الديني. وهو أكبر مجال دخلت فيه مفردات اللغة العربية إلى اإلن -1

شرائع اإلسالم مكتوبة باللغة العربية. فلذلك تمتعت اللغة اإلندونيسية 

بالمصطلحات الدينية الدخيلة من العربية. ومن أمثلتها: إنفاق، إلهام، وحي إيمان، 

 معجزة، حديث وغيرها.

مجال المجتمع والسياسة.  الكلمات التى تتناول المجتمع هي : إنسان، عوام،  -2

. وفي مجال السياسة توجد كلمات: سياسة، وزير، نظام، أمراء، جماعة، اتحاد

 مجلس، حكم، شريعة، ديوان.

مجال العلم واألدب والمشاعر والصحافة. يوجد في مجال العلم الكلمات التالية :  -3

تعليم، مقالة، تدريس، طالب، علم، أستاذ، مدرسة، مكتبة. وورد في مجال األدب 

شاعر، قصيدة، ، سجع، موسيقي. وأتى في مجال  من الكلمات ما يأتي: فنون،

 المشاعر من الكلمات ما يأتي: كيفية، َوَهم، َوسَوس،رحيم، فكر، عزيمة.

مجال األسرة. يأتي فيه الكلمات تدل على عالقة النسب مثل: أبو، ابن، جد،  -4

أمي، أختي. وكلمات أخرى تدل على عالقة المصاهرة، مثل : أهل. وفي هذا 

 مات ندل على أشخاص عامة، نحو: خادم، قبيلة، غالم. المجال كل

                                                           
59

 Ibid. 
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مجال الطب. تستخدم في هذا المجال الكلمات  مايأتي: طبيب، صحة، شفاء،  -5

 حيض، نفاس.

 مجال الحرب. ورد في هذا المجال كلمات: أمن، شرط، عسكر، خيمة، جهاد.  -6

 لذيذ، عمارة. مجال األشياء الطبيعية والمصنوعة والطهي:جوهر، باب، كرسي، -7

 التأثير الصوتي:    -2

يستلزم دخول األلفاظ االدخيلة إلى ساحة اللغة الجديدة أن تخضع أوال للنظام الصوتي 

لتلك اللغة لتتشكل في الصورة التى تتفق معها، وقد ينالها من جراء ذلك بعض التحريف في 

ترضة لغتين المقرض والمقأصواتها وأوزانها وطريقة نطقها. ويقدر اختالف النظام الصوتي ل

يكون أثر التحريف في األلفاظ الدخيلة. وبالنظر إلى االختالف الكبير بين النظام الصوتي 

للغتين العربية واإلندونيسية فيتبنى حجم االنحرفات التى يمكن أن تصيب األلفاظ العربية  

وعشرين  دها ثمانيةالدخيلة . فللغة اإلندونيسية لم تكن تعرف من أصوات العربية البالغ عد

حرفا إال نصفها. فاللغتان العربية واإلندونيسية تشتركان في أربعة عشر حرفا صامتا فقط، 

وهي: أ، ب، ت، ج، د، ر، س، ك، ل، م، ن، ه، و، ي. أما الحروف العربية التى لم تكن 

لكن مع في اللغة اإلندونيسية وهي : ث، ح، خ، ذ، ز، ش، ص،ض،ط،ظ، ع، غ، ف، ق.

الحتكاك اللغوي بين اللغتين، أخذت اإلندونيسية ثالثة حروف من العربية وضمتها إلى بدء ا

  60.ساحتها، هي ز، ش، ف

                                                           
60 Teuku Iskandar, Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad, Jakarta, 

Libra, 1996,p 8. 
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أما بالنسبة  للحروف الصائتة فتشترك العربية واإلندونيسية في ثالثة صوائت وهي  

الواو و  حرف المد القصيرة: الكسرة والضمة والفتحة، وتنفرد العربية بحرف المد الطويلة: الياء

واأللف. ويمكن حصر أشكال تأثير في أصوات األلفاظ العربية الدخيلة في اللغة اإلندونيسية 

إلى ثالثة أنواع: اإلبدال أو الحذف أو اإلضافة. وفي اإلبدال قد لجأت إلى إبدال جميع الحروف 

ذه ه العربية التى ال تعرفها إلى حروف متقاربة ومشابهة لها في نظامها الصوتي. واتبعت

 الظواهر على النحو اآلتي: 

الهمزة : إذا كانت  الهمزة متحركة فإنها تنطق بالصوت الذي يرمز إليه في الكتابة الصوتية  -1

ولكن رغم كثرة استعمال هذا الصوت في اللغة اإلندونيسية، فإنه لم يحظ    الدولية بالرمز )؟(

عض في اإلندونيسية التى تتكون ب برمز خاص به في هذه اللغة، فاأللفاظ العربية الدخيلة

  حروفها من الهمزة ال ترسم في الكتابة إال حركتها. وجاءت أمثلتها كما النحو التالي: 

 حركة الهمزة في اللغة اإلندونيسية: 1-2جدول 

 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية

 Adab أدب

 Iman إيمان

 Insan إنسان

 

ة ظ فإنها تنطق بالصوت الذي يرمز إليه في الكتابة الصوتيفإذا وقعت الهمزة ساكنة وسط اللف

 (، ومن أمثلتها: kبرمز الـ )
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 ( في اللغة اإلندونيسيةkصوت الهمزة بـ ) :2-2جدول 

 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية

 Mukmin مؤمن

 Makmum مأموم

 Muktamar مؤتمر

 

يسية، اللغة اإلندونيسية ال تنطق في اإلندونإذا وقعت  الهمزة في آخر اللفظ العربي الدخيل في 

 ومن أمثلتها هي: 

 الهمزة في أخر الكلمة في اللغة اإلندونيسية :3-2جدول 

 ندونيسيةاللغة اإل اللغة العربية

 Syuhada شهداء

 Aulia أولياء

 Baqa بقاء

 

تابة الصوتية الك التاء المربوطة : وتنطق غالبا التاء المربوطة بالصوت الذي يرمز إليه في -2

 ( وتظهر في األمثلة التالية :  hالدولية برمز الـ)

 ( في اإلندونيسيةhصوت التاء بـ ): 4-2جدول 

 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية

 Ukhuwah أخوة
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 Ijazah إجازة

 Fitnah فتنة

 

، كما في (tوفي بعض الظواهر تنطق بالصوت الذي يرمز إليه في الكتابة الصوتية برمز الـ)

  األمثلة التالية : 

 ( في اإلندونيسيةtصوت التاء بـ ): 5-2جدول 

 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية

 Aurat عورة

 Kodrat قدرة

 Kerabat قرابة

 61 (.sالثاء، تنطق الثاء بالصوت الذي يرمز إليه في الكتابة الصوتية الدولية برمزالـ ) -3

ومخرجه بين طرف اللسان  63منخفض منفتح،  62و احتكاكي،والثاء العربي صوت  مهموس رخ

( في اللغة اإلندونيسية كذلك صوت رخو مهموس منخفض sوالـ ) 64وأطراف الثنايا العليا.

                                                           
قد أصبحت هذه األصوات ثقيلة على أعضاء النطق في كثير من البالد العربية، وأصبح لفظها  61

على الوجه الصحيح يتطلب تلقينا حاصا ومجهودا اراديا وقيادة مقصودة لحركات المخارج. وقد تحولت إلى 
 ، ثلج، وثالثة. أنظر:تاء في معظم المناطق المصرية،فيقال توب، تلج، تالثة بدال من ثوب

 .292(، ص 2004،  )مصر:نهضة ،9على عبد الواحد وافي، علم اللغة، ط 

عبد التواب مرسى حسن األكرت، األصوات العربية وصف وتحليل،  ) القاهرة: المكتبة 62 
 .165(، ص 2013هـ/1433األزهرية للتراث، 

، 2، ط 1حسن هنداوي،  ج أبو الفتح  عثمان ابن جني، صناعة اإلعراب، دراسة وتحقيق 63 
 .61دار القلم، دمشق، ،ص 

 .51إبراهيم أنيس ، األصوات اللغوية ، مكتبة نهضة مصر، دت ،ص   64 
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وهي كاالسين العربي  65منفتح إال أن مخرجه هو التقاء طرف اللسان وفويق الثنابا السفلى.

ع طرف اللسان بين األسنان العليا تماما صفة ومخرجا. يتم نطق الثاء العربي بأن يوض

والسفلى، وينطلق الهواء من الرئة إلى ممره في الفم دون أن يسبب ذبذبة األوتار، ولكنه عند 

إن عملية وضع طرف اللسان  66مروره بين األسنان وطرف اللسان يحدق احتكاكا مسموعا.

ية، د النطق بالثاء هي عملية شاقة عند الناطقين باللغة اإلندونيسبين األسنان العليا والسفلى عن

 لذا تنطق الثاء سينا لسهولتها ووجودها في هذه اللغة، كما في األمثلة التالية:  

 ( في اللغة اإلندونيسيةsصوت الثاء بـ ) :6-2جدول 

 ة اإلندونيسيةاللغ اللغة العربية 

 Salju ثلج

 Bahas بحث

 Hadis حديث

 

( hالحاء: تنطق الحاء بالصوت الذي يرمز إليه في الكتابة الصوتية الدولية  برمز الـ ) -4

، ومخرجه  67والحاء العربي هو صوت مهموس رخو )احتكاكي(، مستفل، منفتح، مصمت

( اإلندونيسية هو صوت رخو مهموس منخفض منفتح إال أن مخرجها hوالـ ) 68وسط الحلق.

ء العربية في الصفة والمخرج. فالشبه بين الصوتين كبير، فهي كالها 69من أقصى الحلق.

                                                           
65 Marsono, Fonetik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2th. Ed, 

1989, p 86. 
 .201 أيوب عبد الرحمن ، أصوات اللغة ، مكتبة الشباب، القاهرة ، دت، ص 66 
 .154عبد التواب مرسى حسن األكرت، المصدر نفسه، ص  67 
 .77إبراهيم أنيس ،  المصدر نفسه، ص  68 

69 Marsono, Fonetik, op.cit, p 92. 
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لدرجة أن ال فرق بينهما في اللغة اإلندونيسية، خصوصا وأن صوت الحاء ينعدم في هذه 

األخيرة. والصعوبة التى يوجهها الناطق باللغة اإلندونيسية عند التلفظ بالحاء هو إرجاع جسم 

نطق  قها هاء لقرب الشبه بينهما، وألنه لم يتعود إالاللسان إلى الحائط الخلفي للبلعوم، فينط

 الهاء. وذكر في األمثلة اآلتية: 

 ( في اللغة اإلندونيسيةhصوت الحاء بـ ) :7-2جدول 

 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية

 Hajat حاجة 

 Rahmah رحمة

 Ruh روح

 

،  (xوتية الدولية برمزالـ )الخاء : وينطق الخاء بصوت الذي يرمز إليه في الكتابة الص -5

ومخرجه   70والخاء العربي هي الصوت مهموس، رخو )احتكاكي(، مستعل، منفتح، مصمت.

(، كما في األمثلة khوينطق الصوت الخاء باللغة اإلندونيسية بالرمز )  71أدنى الحلق إلى الفم.

 اآلتية: 

 ( في اللغة اإلندونيسيةkhصوت الخاء بـ ) :8-2جدول 

 اللغة اإلندونيسية ربيةاللغة الع

 Khatam ختم 

 Khusus خصوص

                                                           

 .155عبد التواب مرسى حسن األكرت، المصدر نفسه، ص 70 
 .77إبراهيم أنيس ،  المصدر نفسه، ص 71 
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 Ikhtiar اختيار

( وذلك لقرب الشبه kوأحيانا تنطق بالصوت الذي يرمز إليه في الكتابة الصوتية برمزالـ )

   بينهما، وتظهر في األمثلة اآلتية :

 ( في اللغة اإلندونيسيةkصوت الخاء بـ ): 9-2جدول 

 دونيسيةاللغة اإلن اللغة العربية

 Kabar خبر

 Kamis خميس

 Kemah خيمة

 

(. فالذال zالذال: ينطق الذال بالصوت الذي يرمز إليه في الكتابة الصوتية الدولية برمز الـ) -6

ومخرجه بين طرف اللسان  72العربي صوت مجهور رخو )احتكاكي( مستفل، منفتح، مصمت.

ن الثاء صوت مهموس ال يتحرك معه الوتران ال فرق بين الذال والثاء إال في أ الثنايا العليا

( في اللغة اإلندونيسية فهو صوت رخو مجهور إال أن مخرجها من zو أما الـ ) 73الصوتيان.

هي كالزاي العربي في الصفة والمخرج. والصعوبة التى يواجهها  74طرف اللسان وفويق الثنايا.

الذال، نان العليا والسفلى للنطق بالناطق باللغة اإلندونيسية هي وضع طرف اللسان بين األس

  ( كما في األمثلة اآلتية : zفيحاول نطقه بغير هذه العملية فينتج ذلك صوت الزاي )

 

                                                           

 .165ه، ص عبد التواب مرسى حسن األكرت، المصدر نفس72 
 .50براهيم أنيس ،  المصدر نفسه، ص ا 73

74 Marsono, Fonetik, op.cit, p 86. 
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 ( في اللغة اإلندونيسيةzصوت الذال بـ ) :10-2جدول 

 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية

 Zikir ذكر

 Azan أذان

 Azab عذب

 

(. sالذي يرمز إليه في الكتابة الصوتية الدولية برمز الـ) الشين : ينطق الشين بالصوت -7

ومخرجه  75والشين العربي صوت مهموس، رخو )احتكاكي(، مستفل، منفتح، مصمت، متفش.

وينطق الصوت الشين باللغة اإلندونيسية    76من وسط اللسان مع يحاذيه من الحنك األعلى.

 ( كما في األمثلة التالية : syبالرمز )

 ( في اللغة اإلندونيسيةsyصوت الشين بـ ) : 11-2جدول 

 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية

 Syukur شكر

 Isyarat إشارة

 Syak شك

 

( ولذلك لقرب الشبه sوأحيانا ينطق بالصوت الذي يرمز إليه في الكتابة الصوتية  برمز )

  لة التالية: بينهما، ولكثرة استعمال تلك الكلمة في اإلندونيسية كما في األمث

                                                           

 .159عبد التواب مرسى حسن األكرت، المصدر نفسه، ص 75 
 المصدر نفسه . 76 
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 ( في اللغة اإلندونيسيةsصوت الشين بـ ) :12-2جدول 

 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية

 Sejarah شجرة

 Setan شيطان

 Sohor شهرة

 

(. sالصاد : ينطق الصاد بالصوت الذي يرمز إليه في الكتابة الصوتية الدولية  بالصوت) -8

ومخرجه بين طرف  77ستعل، مصمت، صفير.والصاد العربي صوت رخو ،مهموس، مطبق، م

 78مع  أطراف الثنايا السفلى، وسميت باألسلية نسبة إلى أسلة اللسان، وهو مستدقة، اللسان 

( sوأما الصوت )  79وبالصفرية، ألنه عند النطق بها تسمع لها صوتا بشبه  صفير الطائر.

 ومخرجها بين طرف في اللغة اإلندونيسية فهو كما تقدم ذكره صوت رخو مهموس كذلك،

إذن كالهما متفقان في المخرج والصفة غير أن الصاد حرف مطبق  80اللسان الثنايا السفلى،

( حرف منفتح. وال توجد في اللغة اإلندونيسية األصوات المطبقة، فتحول كل نطق sوالصوت )

( كما في sمنها إلى نطق آخر أقرب منه في الصفة والمخرج، مثل نطق الصاد بصوت )

 مثلة التالية: األ

 

                                                           

 .165عبد التواب مرسى حسن األكرت، المصدر نفسه، ص 77 
 المصدر نفسه. 78
هــ، 1349التجويد، مصطفى الحلبي، القاهرة،  محمد مكي نصر، نهاية  القول المفيد في علم 79 

 .53ص 
80 Marsono, Fonetik, op.cit, p 87 
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 (  في اللغة اإلندونيسيةsصوت الصاد بـ) :13-2جدول 

 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية

 Sabar صبر

 Ikhlas اخالص

 Rukhsoh رخصة

 

(. dالضاد : ينطق الضاد بالصوت الذي يرمز إليه في الكتابة الصوتية الدولية  برمزالـ ) -9

ومخرجه  81شديد مجهور مطبق، مستعل، مصمت. أما صوت الضاد في العربية فهو صوت

إن شئت تكلفتها من الجانب "وقال ابن جنى   82أول حافة اللسان ومايليها من األضراس.

وفضال عن الضاد  للعرب خاصة وال يوجد من  83،"األيمن، وإن شئت من الجانب األيسر

ديد مجهور ومخرجها ( في اللغة اإلندونيسية صوت شdوالـ )   84كالم العجم إال في القليل.

أن  الدال والضاد أختان "وهي الدال العربي. وقال أحمد مختار  85طرف اللسان وأصول الثنايا،

واللغة اإلندونيسية هي احدى اللغات التى ال  86."ويفرق بينهما ترفيق األولى وتفخيم الثانية

                                                           

. والناطق بالتركية يبدل حرف 161عبد التواب مرسى حسن األكرت، المصدر نفسه، ص 81  
رمزان.) سمية دفع هللا أحمد األمين ودوكوري ماسيري ، المشكالت  -الضاد إلى زاي فيقول بدال من رمضان

، 2012وتية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها،  البحث العلمي، جامعة المدينة العالمية أنموذجا، الص
 (.23ص 

 . 144المصدر نفسه ، ص  82 
 .47، ص 1، جالمصدر نفسهابن جنى،  سر صناعة اإلعراب،  83 
  .214المصدر نفسه ، ص  84 

85 Marsono, Fonetik, op.cit , p. 87. 
م، ص 1997هـ/ 1418مختار، دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاهرة،  عمر أحمد 86 

316. 
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لضاد فنطقت ا تعرف صوت الضاد. فإذا اقترضت الكلمة العربية التى تتكون بعض حروفها من

 الضاد داال، لكونهما قريبي الشبه كما في األمثلة التالية:  

 (  في اللغة اإلندونيسيةdصوت الضاد بـ) :14-2جدول 

 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية

 Ramadan رمضان

 Haid حيض

 Darurat ضرورة

 

(. وأمثلة jصوت )( وإما بlوهناك ظاهرة أخرى تتعلق بالضاد، وهي نطقه  إما بصوت  ) 

 النوع األولى : 

 (   في اللغة اإلندونيسيةlصوت الضاد بـ) :15-2جدول 

 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية

 Loha ضحى

 Rialat رياضة

 Rela رضا

 ومثال النوع الثاني :  

 (  في اللغة اإلندونيسيةjصوت الضاد بـ) :16-2جدول 

 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية

 Jamin منضا
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(، tتنطق الطاء بصوت الذي يرمز إليه في الكتابة الصوتية الدولية برمزالـ )الطاء:  -10

، ومخرجها 87مجهورشديد )انفجاري( ، مستعل، مصمت ،مطبق، مقلقل فالطاء العربية صوت 

( اإلندونيسية هي صوت مهموس منفتح t.  والصوت )88طرف اللسان وأصول الثنايا العليا

فكالهما يتفقان في المخرج والصفة ، سوى   89ذلك طرف اللسان وأصول الثنايا.ومخرجها ك

أن التاء والطاء  أختان وبفرق بينهما "أن الطاء من حروف اإلطباق. وقال أحمد مختار عمر 

" tواللغة اإلندنيسية ليس فيها إطباق، لذا سهل نطق الطاء بـ " 90."ترقيق األولى وتفخيم الثانية

 بينهما، ولعدم وجود الطاء في اللغة اإلندونيسية. وتبرز في أمثلة التالية: للشبه الكبير 

 (  في اللغة اإلندونيسيةtصوت الطاء بـ): 17-2جدول 

 اإلندونيسية العربية

 Fitri فطري 

 Sultan سلطان

 Taat طاعة

 

                                                           

 .164عبد التواب مرسى حسن األكرت، المصدر نفسه، ص  87 
 المصدر نفسه. 88 

89 Marsono, Fonetik, op.cit , p 63. 
 .316عمرأحمد مختار عمر، المصدر نفسه، ص  90 
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(. zلـ )ا الظاء: ينطق الظاء بالصوت الذي يرمز إليه في الكتابة الصوتية الدولية  برمز -11

  92أو مفخم، 91والظاء العربية صوت مجهور رخو )احتكاكي(، مستعل،مطبق، مصمت،

( في اللغة اإلندونيسية صوت رخو zوالصوت ) 93ومخرجها طرف اللسان وأطراف الثنايا.

ويتم نطق الظاء عن طريق مالمسة  94مجهور منفتح، ومخرجها طرف اللسان وفويق الثنايا.

ليا بصورة تسمح بمرور الهواء، ولكن مع حدوث احتكاك طرف اللسان لألسنان الع

فعملية مالمسة طرف اللسان لألسنان العليا تتعذر على اإلندونيسيين، فلذلك   95)استمراري(.

( وأخرى بصوت k( لقرب الشبه بينهما، وأحيانا يتطقونه بصوت )zينطقون الظاء بصوت )

(l :كما في األمثلة التالية ) 

 ( في اللغة اإلندونيسيةzظاء بـ)صوت ال :18-2جدول 

 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية

 Hafiz حافظ

 Zahir / lahir ظاهر

 Kelam ظالم 

 

                                                           

 .165ه، ص عبد التواب مرسى حسن األكرت، المصدر نفس 91 
 .316أحمد مختار عمر، المصدر نفسه، ص  92  
 .47، ص 1ابن جنى،  سر صناعة اإلعراب، المصدر نفسه، ج 93 

94 Marsono, Fonetik, op.cit, p 86. 
 .315عمرأحمد مختار عمر، المصدر نفسه، ص  95 
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العين: إذا كان حرف العين متحركا، فإنه ينطق بصوت الذي يرمز إليه في الكتابة  -12

 96الشدة والرخاوة،(.  فالعين العربي هو صوت مجهور متوسط بين ?الصوتية الدولية برمز الـ )

والصوت العين  في اللغة اإلندونيسية صوت شديد ال هو بالمجهور   97ومخرجه وسط الحلق.

ولعدم وجود صوت العين في اإلندونيسية يحاول  98وال بالمهموس ومخرجها أول الحلق.

( ورغم كثرة الكلمات اإلندونيسية المكونة من هذا الحرف، ?الـ ) اإلندونيسيون نطقه بصوت

 نه لم يحظ برمز خاص به في رسم اللة اإلندونيسية. ومن أمثلتها:  فإ

 ( في اللغة اإلندونيسية?صوت العين بـ) :19-2جدول 

 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية

 Adil عادل

 Alim عالم

 Adat عادة

 (، ومثال ذلك : kوأما إذا كانت العين ساكنة فينطقونها بصوت )

 ( في اللغة اإلندونيسيةkبـ)صوت العين  :20-2جدول 

 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية

 Nikmat نعمة

 Iklan إعالن 

 Iktibar اعتبار

                                                           

 المصدر نفسه. 96 
 .75إبراهيم أنيس، المصدر نفسه، ص  97 

98 Marsono, Fonetik, op.cit, p 73. 
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(. gالغين : ينطق الغين بالصوت الذي يرمز إليه في الكتابة الصوتية الدولية برمزالـ ) -13

من أدنى ومخرجه  99فالغين العربي صوت مجهور، رخو )احتكاكي(، مستعل، منفتح، مصت

في حين أن المحدثين  رأوا أن مخرجها مؤخر اللسان  مع   100الحلق ومعها صوت الخاء.

( في اللغة اإلندونيسية صوت انفجاري رخو مجهور، gالصوت )  101أقصى الحنك  اللين.

( gفهما يتفقان معا إال أن الغين احتكاكي والصوت )  102ومخرجها من أدنى الحلق كذلك.

( اإلندونيسي، g، فمن السهل تغير صوت العين العربي إلى صوت )اإلندونيسية انفجاري 

 خصوصا أن الغين ال يوجد أصال في اللغة اإلندونيسية. وتظهر أمثلتها كما يلي: 

 ( في اللغة اإلندونيسيةgصوت الغين بـ) :21-2جدول 

 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية

 Gaib غائب

 Tablig تبليغ

 Gairah غيرة

                                                           

 .155عبد التواب مرسى حسن األكرت، المصدر نفسه، ص 99 
،  الهيئة  المصرية العامة للكتاب، 4سيبويه الكتاب، تحقيق عبد السالم هارون، ج  100 

 . 433، ص 1973
، ص 1987كمال محمد  بشر، علم اللغة العام األصوات العربية، مكتبة الشباب، القاهرة،  101 

121. 
102 Marsono, Fonetik, op.cit, p 71. 
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(. الفاء fلفاء : تنطق الفاء بالصوت الذي يرمز إليه في الكتابة الصوتية برمز الـ )ا -14

 103العربي صوت شفوي أسناني، مهموس، رخو )احتكاكي(، مستقل، منفتح، مصمت، ذلق.

ينطق صوت الفاء اإلندونيسي على  104ومخرجه باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا.

 ا كما يلي: ( وأمثلتهfقسمين، بصوت الـ)

 ( في اللغة اإلندونيسيةfصوت الفاء بـ) :22-2جدول 

 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية

 Faidah فائدة

 Fardu فرض

 Kafir كافر

( لقرب pوفي بعض األحيان ينطق بالصوت الذي يرمز إليه في الكتابة الصوتية برمز الـ) 

 الشبه بينهما. وأمثلتها في الكلمات األتية : 

 ( في اللغة اإلندونيسيةpصوت الفاء بـ) :23-2ول جد

 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية

 Pondok فندق

 Paham فهم

 Pikir فكر

                                                           
( في vوليس للفاء العربية نظير مجهور، وإنما يوجد في اللغة األوربية وهو صوت الـ  )103

(  في األلمانية؛ فهذا الصوت يشبه الفاء العربية في كل شيئ، إال أنه  يختلف wاإلنجليزية ، وصوت الـ )
هموس. حين أن الفاء العربية صوت م عنها في الوترين الصوتيين يهتزان معه؛ ولذا فإنه صوت مجهور في

 .167-166أنظر :  عبد التواب مرسى حسن األكرت، المصدر نفسه، ص 
 .48أنيس، المصدر نقسه ، ص  104 
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(. kالقاف: ينطق القاف بالصوت الذي يرمز إليه  في الكتابة الصوتية لولية  برمزالـ ) -15

لمحدثين(، شديد وصوت مهموس )عند ا  105والقاف العربي صوت  مجهور)عند األقدمين(

مخرجه أقصى اللسان ومايحاذيه من الحنك  106)انفجاري( مستعل، منفتح، مصمت، مقلقل ،

 108( اإلندونيسية صوت شديد مهموس مخرجه أقصى الحنك األعلى،kوالصوت ) 107األعلى.

( اإلندونيسية k( اإلندونيسية هو كون القاف مفخما، و الـ )kوالفرق بين القاف العربي و )

( النها هي الموجودة kاللسان اإلندونيسي ال يتعود على نطق القاف، فينطقه بصوت )مرققة. و 

 في اإلندونيسية كما في األمثلة التالية : 

 في اللغة اإلندونيسية (kبـ) قافصوت ال: 24-2جدول 

 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية

                                                           

وتجلى هذه الظاهرة حتى اآلن في قبائل العربية في السودان وجنوبي العراق. فهم ينطقون بها  105 
ناء ثة حيث ينطقونها بالغين. والذبن مارسوا التدريس ألبنطقا يخالف نطقها في معظم اللهجات العربية الحدي

السودان يذكرون كيف يخلط التلميذ السوداني بين القاف والغين في نطقه وإمالئه. ويوجد أيضا انقالب القاف 
همزة في لهجة القاهرة، والعلة الصوتية في هذا التطور تتخلص في أن مخرج القاف انتقل إلى الخلف باحثا 

األصوات شبها به من الناحية الصوتية. فتعمق القاف إال الهمزة لوجود صفة الشدة في كل منهما.  عن أقرب 
.( غير أن هناك تغييرات أخرى كثيرة، طرأت على هذا الصوت 73-72)إبراهيم أنيس، المصدر نفسه، ص 

الخليج العربي  ( كالجيم الفصيحة في بعض بلدانaffricatedفي البالد العربية، فهو ينطق صوت مزجيا )
كالبحرين، فقد نطق بعض أهلها يقولون : " الجبلة " بدال من " القبلة ". كما ينطق في مدينة " الرياض " 

( في مثل قولهم " ْدِرْبلة dzوضواحيها في الجزيرة العربية صوتا مزجيا كذلك غير أنه مكون من الدال والزاي )
تطورت القاف إلى الكاف في نطق الفلسطينيين في المدن، فهم  " في " قبلة" و " ْدزليب " في " قليب. " كما

 يقولون مثال " كال " في " قال " و" برتكان " في " برتقال " وغير ذلك.  أنظر: 
(، م1982هـ/1403: مكتبة الخانجي، ء،رمضان عبد التواب،  بحوث ومقاالت في اللغة،) القاهرة

 .10ص  
 .156مصدر نفسه، ص عبد التواب مرسى حسن األكرت،  ال 106 
 المصدر نفسه. 107 

108 Marsono, Fonetik, op.cit, p 70. 
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 Kafilah قافلة 

 Fakir فقير

 Kubur قبر

(، qطق القاف بالصوت الذي يرمز إليه في الكتابة الصوتية برمز الـ)وفي بعض األحيان، ين

 كما في األمثلة اآلتية : 

 ( في اللغة اإلندونيسيةqصوت القاف بـ) :25-2جدول 

 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية

 Qori قارئ 

 Qiraat قراءات

 Qadi قاضي

 

اظ كل حروف المد الطويلة في األلف وأما بالنسبة  للحروف الصائتة فقد حولت اإلندونيسية

  العربية الدخيلة إلى حركات مّد قصيرة، فتحول ألف المد إلى فتحة، مثال: 

 تحويل ألف المد إلى الفتحة في اللغة اإلندونيسية :26-2جدول 

 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية

  saAs ساأس
 )تحول ألف المد إلى فتحة(

  luUs لو أص
 إلى ضمة( )تحول واو المد

  miMuk ميمق
 )تحول ياء المد إلى كسرة(
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وبعض األلفاظ الدخيلة نالها إبدال في صوائتها بدون ضرورة أيضا. فبالنظر إلى قائمة األلفاظ 

العربية الدخيلة، ظهر أن الفتحة تحولت إلى كل الصوائت المعروفة في النظام الصوتي 

 اإلندونيسي ومن األمثلة : 

 ل الفتحة إلى الكسرة في اللغة اإلندونيسيةتحوي :27-2جدول 

 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية

 َفراسة 

 )بفتح الفاء(

rasatFi 
 )فتحولت إلى الكسرة (

 َمصلحة

 )بفتح الميم(

slihatMu 

 )فتحولت إلى الضم(

 َسبب

 )بفتح السين(

babSe 

 )باإلمالة السين(

 َصالة 

 )بفتح الصاد(

latSho 
 o))يفخم الواو 

 ُمشاركة 

 )بضم الميم(

syarakat Ma 

 )بفتح الميم(

 ديوان 

 )كسرة الدال(

wan De 

 )اإلمالة في الدال(
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هناك بعض األلفاظ الدخيلة التى تحذف بعض أصواتها فهي حذف الحرف  المضعف ألن 

ل  فمثال تحول كلمة أوّ  109النظام البنائي اإلندونيسي للكلمة اليقبل  تتابع تكرار الحرف الواحد.

(. باإلضافة إلى sunat( وسّنة إلى )tamadun( بدون التشديد، وتمّدن  إلى )awalإلى )

ذلك، تعرضت بعض األلفاظ الدخيلة إلى حذف أوائل حروفها، مثل حذف حرف الهاء في 

(. ويمكن pakat(، وحذف حرفي الميم والواو واأللف في موافقة فصار )ejaهيجاء إلى )

ضا على الحروف الوسطى، مثل حذف حرف الالم في كل من ألماس أحيانا أن يقع الحذف أي

  (. biadap( وبال أدب فصار )emasفصار )

ونظرا لعدم جواز وقوع حرفين ضامتين في أخر الكلمة اإلندونيسية، زيدت حروف  

صائتة في األلفاظ العربية الدخيلة بطريقتين، أوال: الفصل بين الحرفين الصامتين بفتحة أو 

(، وزيادة ضمة saham( وَسْهم بـ )asalكسرة، مثال ذلك: زيادة فتحة في َأْصل بـ ) ضمة أو

(. ثانيا: pikir( وفكر )zikir(، وزيادة كسرة في ِذكر )kufur( وكفر )syukurفي ُشكر )

( و َفرض nafsuزيادة ضمة أو كسرة في آخر الكلمة، مثال ذلك: زيادة ضمة في َنفس )

(fardu وزيادة كسرة في )( أْهلahli.)110   

    التأثير في  التراكيب النحوية -3

يذكر كثير من الدارسين أن اللغات تتأثر ببعضها في المفردات أو الكلمات، وكذلك 

 باللغة اإلندونيسية فقد عثر في لسان أهلها التراكيب المتنوعة التى يمكن تصنيفها فيما يلي:  

                                                           
109Amran Kasimin, Perbendaharaan Kata Arab dalam Bahasa Melayu. p45. 
110 Ibid, p 58 
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، مانأخر الز  , ومن أمثلته: يتألف من مضاف  ومضاف إليه :تركيب إضافي -1

 مهور العلماء. إجماع العلماء، أهل السنة، ج

، الشكر ، السالم عليكمجملة اإلسمية: الحمد هلل، عليه السالم، هللا أكبرتركيب لل -2

 الحمد هلل. وتستعمل هذه الجملة في اإلندونيسية مثل داللتها في العربية.

وضع  نعوذ باهلل تستعمالن في م العظيم،لجملة الفعلية : أستغفر هللا تركيب ل -3

خيرا،  توكل على هللا، جزاك هللا الكراهية والنفور من شيئ كما تستخدمان لطلب مغفرة هللا. 

 رضي هللا عنه. 

األخالق الكريمة، األخوة  يتألف  من نعت ومنعوت ومن أمثلته: :تركيب نعتي-4

 اإلسالمية، اإلنسان الكامل، البيت الحرام. 

راج، اإلسراء والمعيتألف من عطف ومعطوف  عليه ، ومن أمثلته:  : يب عطفيترك-5

 أهال وسهال، الحالل والحرام، والظاهر والباطن. 

تستخدم  بعض حروف الجر في اللغة اإلندونيسية ومن أمثلته:  الجار والمجرور: -6

 بسم هللا، باهلل بالحق، بالصوب.

في اللغة اإلندونيسية ، ومن أمثلته : تستخدم بعض حروف النداء  المنادى :  -7

 ياإلهي، يا هللا، يا أختى، ربنا، ياأمى. 

تتكون الكلمات في اللغة اإلندونيسية من عدد المقاطع    تأثير في الصيغ  الصرفية : -4

الصوتين أوالتجمعات المورفيمية. وتنقسم هذه المقاطع إلى قسمين رئيسين هما: جذر الكلمة 
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ثيرات  الصرفية التى يمكن أن تلحق باأللفاظ العربية الدخيلة تظهر في فالتأ 111واللواصق.

اللواصق التى يمكن أن تدخل عليها بين الفينة واألخرى. وتنقسم اللواصق في النظام الصرفي 

  112الماليوي إلى أربع أقسام:

لواصق أمامية، وهي تدخل في أول اللفظ وتسمى بالسابق. مثال ذلك : دخول السابق  -1

(ber( على الجذر َعِمَل )amal( لتتحول إلى )beramal بمعنى َيْعَمل. وتحتوي اإلندونيسية )

 على خمسة وعشرين سابقا. 

لواصق خلفية، وهي تدخل في أواخر األلفاظ وتسمى باللواحق. مثال ذلك: دخول الالحق  -2

(an( على الجذر َعِمل )amal( ليتحول إلى )amalanبمعنى المصدر عمل، وتح ) توي

 اإلندونيسية على أحد عشر الحقا.

لواصق مزدوجة، وهو دخول سابق والحق على لفظ واحد في آن معا. مثال ذلك: دخول  -3

( pengamalan( ليتحول إلى )amal( على الجذر )an( والالحق عمل )pengالسابق )

 بمعنى تأدية. وتحتوي اإلندونيسية على ثالثين الصقا مزدوجا. 

وهي تدخل وسط اللفظ، وتحتوي اإلندونيسية على ثالثة لواصق وسطية،  لواصق وسطية، -4

 لكن هذا النوع من اللواصق ال يدخل على األلفاظ العربية المقترضة في اإلندونيسية.  

                                                           
111Harimurti Kridalaksana,  Pembentukan kata  dalam Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), p106. 
112Abdullah Hasan dan Ainon Mohammad, Tatabahasa Dinamika, (Kuala 

Lumpur: Utsan Publication& Distributors, t.t). p 57.  
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ويختلف طول اللواصق من استخدام إلى آخر، فيمكن أن يتجاوز عدد حروفها ضعفّي جذر 

ذويان اللفظ األصلي في لواصقه. مثال ذلك: دخول اللفظ األصلي، األمر الذي قد يؤدي إلى 

لتتحول إلى  (alat( على اللفظ الة )kan( والالحق )memperالسابق )

(memperalatkan.بمعنى يستخدم ويستغل ) 

  113ولهذه اللواصق وظائف صرفية مختلفة، يمكن تلخيصها في نقطتين:

 أوال: االنتقال بين أقسام الكالم 

ندونيسية إلى أربعة أقسام: اسم وفعل وصفة وحرف.وبإدخال ينقسم الكالم في اإل

اللواصق نستطيع االنتقال بين هذه األقسام، فيمكن أن يتحول اإلسم إلى فعل، والفعل إلى 

 مثل ذلك:   صفة، والصفة إلى إسم، وغيرها.

 (. berhak( إلى الفعل  يستحق )ber( باستخدام السابق )hakتحويل اإلسم حق ) -1

( إلى الفعل المبني للمجهول ُحّرم di-kan( باستخدام المزدوج )haramسم حرام )واإل -2

(diharamkan ) 

( إلى فعل األمر ِاْحتَرْم i+lah( باستخدام باستخدام الالحق )hormatواإلسم حرمة ) -3

(hormatilah) 

 (، duniawiإلى الصفة  دنيوي ) (wi( باستخدام الالحق  )duniaواإلسم دنيا ) -4

 (،  kehadiran( إلى المصدر حضور)ke-an( باستخدام المزدوج )hadirوالفعل َحَضَر ) -5

                                                           
113 Ibid. 
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 (pensyarah( إلى اسم فاعل ُمَحاِضر)pen( باستخدام السابق )syarahوالفعل شرح ) -6

( إلى اسم مفعول المدعى عليه ter( باستخدام السابق )dakwaوالفعل ادعى ) -7

(terdakwa) 

( إلى المصدر الفصاحة ke-an( باستخدام المزدوج )fasihوالصفة  فصيح ) -8

(kefasihan .) 

( إلى الفعل يهين men-kanباستخدام المزدوج ) (daifوالصفة ضعيف ) -9

(mendaifkan .) 

 ثانيا : توليد معان جديدة  

يمكن أن تخرج اللواصق أحيانا عن أداء وظائف االشتقاق العادي، فتشكل لتؤلف معن 

 لة نوعا عن معنى جذر اللفظ األصلي. مثال ذلك: جديدة مستق

( إلى الفعل يتمّعن ويسنجم hayat( اللفظ حياة )meng-iحّول الالصق المزدوج )

(menghayati( كما حّول الالصق المزدوج .)memper-kan( اللفظ آلة )alat إلى الفعل )

 (.memperalatkanيستخدم ويستغل )

 التأثير في الداللة  -5

إما  داللية تأو تطورا تبعض األلفاظ العربية الدخيلة في اللغة اإلندونيسية تغيراى طرأت عل

اصة، وإما بتخصص داللتها العامة، وإما باالنتقال من حقلها الداللي في بتوسيع داللتها  الخ

اع تأثير وتظهر أنو  . وغيرها اللغة العربية إلى حقل داللي أخر بعد أن دخلت في اإلندونيسية

 داللة على ما يلي: في ال
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  الداللةأو تعميم  توسع -أ

أن يصبح عند ما تشير إليه الكلمة أكثر من السابق، أو  "المراد بتوسع الداللة هو  

ويطلق بعض اللغويين على هذا التوسع تعميم  114."يصبح مجال استعمالها أوسع من قبل

لى فرد أو على نوع خاص وذلك حيث تستعمل الكلمة الدالة ع 115للداللة، أو تعميم الخاص".

ومن أمثلة  116من أفراد الجنس أو أنواعه للداللة على أفراد كثيرين أو على الجنس كله." 

( الذي يعنى في Bilalكلمة بالل ) التعميم في الكلمة العربية الدخيلة في اللغة اإلندونيسية 

 عليه لرسول صلى هللااإلندونيسية المؤذن، فقد استوحت اإلندونيسية هذا اللفظ من اسم مؤذن ا

( في العربية taubatوسلم، ثم ُعّممت داللة اللفظ لتشمل جميع المؤذنين. وكلمة التوبة  )

. ثم توسعت 117تعنى الرجوع إلى هللا بحل عقدة اإلضرار عن القلب ثم القيام بكل حقوق الرب

( تعني kiamat) داللته في اإلندونيسية  الندم والعزم على عدم معاودة الذنب. وكلمة القيامة

داللتها العربية المحدودة وهي يوم القيامة،  قد توسعت  داللتها  بعد دخولها في اللغة اإلندونيسية 

 البالء والكارثة والفساد.  

 تخصص الداللة  -ب

                                                           

 .245(، ص 1988) القاهر:عالم الكتب،  2عمر مختار، علم الداللة ، ط.، 114 
.رمضان  145، (،ص: 1963نجلو،) المصرية :مكتبة األ2إبراهيم أنيس، داللة األلفاظ، ط 115 

 .197عبد التواب، التطور اللغوي، ص. 
، )القاهرة:  دار 2مطر عبد العزيز، لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة،، ط. 116 

 .364هـ(، ص 1401المعارف، 
رة: ي، ) القاهالشريف الجرحاني، معجم التعريفات،  تحقيق ودراسة  محمد صديق المنشاو   117 

 63(، ص الفضيلة ، د.ت  دار
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تحويل الداللة من المعنى الكلي إلى المعنى الجزئي أو  "المراد بتخصص الداللة هو

كون المعنى األول شامال أفرادا كثيرين، فيضيق مجاله، أو بأن " ي  118."تضييق مجالها

ويطلق بعض اللغويين على هذا  119وبتخصص بحيث يصبح مقصورا على أفراد أقل عددا."

وأن هذه الظاهرة تصيب كثيرا من ألفاظ  120."تخصيص المعنى أو تخصيص العام "النوع 

(، اقتصر معنى هذه  الكلمة ahziar) الزبارة كلمة ةمن أمثلة ذلك كانت  121اللغات في العالم.

في مدلوله العام في بيئته اإلندونيسية على زبارة القبور، في حين كان معناها في العربية ال 

كلمة ُسّنة  من مفهومها الواسع الذي يشمل سيرة النبي . ال يدل على االتيان بقصد االلتقاءيز 

لمتين ي بعّض من السنة. وكذلك كصلى هللا عليه وسلم وأقواله وأفعاله إلى معنى الختان الذ

األستاذ ومدرسة قد تخصصت داللتيهما بعد انتقالهما إلى اإلندونيسية، فأصبح األستاذ ال 

 يطلقه إال على معلم الدين ومدرسة ال تعنى إال المدرسة الدينية.

 انتقال الداللة   -ج

خدام أنواع المجازات  من مجال إلى آخر باست  انتقال الداللة يؤول علماء الداللة  أّن " 

القائمة  على التخيىالت ، فكثرة  استخدام الكلمة  في معنى مجازي  تؤدي  غالبا  إلى انقراض 

. فالمعنى الجديد  هنا ليس  أخص  من 122معناه الحقيقي  وحلول  المعنى المجازي  محله"

اع الساكت  من االنقطومثال ذلك انتقال داللة كلمة المعنى القديم وال أعم، إنما هو مساٍو له. 

                                                           

 .245عمر أحمد مختار، المصدر نفسه، ص  118 
 .362مطر عبد العزيز، المصدر نفسه، ص  119 
 154إبراهيم أنيس، داللة األلفاظ، ص  120 

 .154المصدر نفسه، ص  121 

،)بيروت:  دار ابن كثير،  1محمد صالح السمرائي، المجاز في البالغة العربية، ط 122 
 .13(، ص 2015
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عن الكالم أو الصمت  في العربية إلى المرض أو المريض  بعد دخولها في اإلندونيسية. 

من نسخ أولف أو فرض أو عقد أو سجل في العربية إلى  االقتباس   بَ تَ وانتقال داللة كلمة كَ 

 لةن دالن  محْ لل  أو القطف أو الجمع "بعد دخولها في اإلندونيسية. وكذلك انتقال داللة كلمة  ا

صوت موسيقي موضوع لألغنية أو القطعة الموسيقية أو الخطاء في اللغة وغيرها من دالالتها 

. وهناك ألفاظ عربية (lahan) في اللغة اإلندونيسية المزرعة تعنى و العربية إلى  أغنية جيدة. 

تها اإلندونيسية. بيئ دخيلة في اإلندونيسية تخلت عن مدلولها العربي واكتسبت مدلوال جديدا في

   123ومن األمثلة تبرز فيما يلي:

 انتقال الداللة : 1-ج5جدول 

 داللتها اإلندونيسية داللتها العربية اللغة اإلندونيسية اللغة العربية

 طبيعي منسوب إلى العالم Alami عالميّ 

 عادي وطبيعي واجب الوقوع Lazim الزم

اسم المفعول من  Marbot مربوط
 الربط

ؤول لرعاية مس
 المسجد

ما تغطى به المرأة  اسم آلة من قنع Mukena مقنعة
رأسها وبدنها للصالة 
وغالبا ما يكون لونه 

 أبيض.

 لهجة محلية ما يلفظ من الكالم Lafaz لفظ

بعض األلفاظ العربية الدخيلة  في اإلندونيسية اليطرأ على  االحتفاظ بالداللة العربية.  -د

المحدودة، وال بتخصص داللتها الواسعة، وال بانتقال   بتوسيع داللتها العربيةتغير، الداللتها أي 

                                                           

 .134ركيس لوبيس، اللغة العربية ...، المصدر نفسه، ص تو 123 
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داللتها من مجال إلى مجال آخر، وإنما تحتفظ بداللتها العربية كما هي بعد دخولها في 

  124اإلندونيسية. ومن أمثلة ذلك كما يلي: 

 االحتفاظ بالداللة العربية :2-ج5جدول 

 داللتها اإلندونيسية داللتها العربية نيسيةاللغة اإلندو  اللغة العربية

 الداللة العربية نفسها خال من الرياء Ikhlas إخالص

ما ينشر في  Iklan إعالن
الصحف أو اإلذاعة 
أو نحوها في نشرات 

خاصة مما يهم 
المعلن أن يطلع 

الناس عليه 
 ويستجيبوا له

 الداللة العربية نفسها

ه ل سائل عديم اللون  Alkohol الكحول
رائحة خاصة ينتج 
من تخمر السكر 

 والنشاء وغيرها

 الداللة العربية نفسها

كائن بشري عكس  Insan إنسان
 حيوان

 الداللة العربية نفسها

ما يكون ردا على  Jawab جواب
سؤال أو دعاء أو 
دعوى أو رسالة 

 ونحو ذلك.

 الداللة العربية نفسها

                                                           

 المصدر نفسه. 124 
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 انحطاط الداللة:  -ه

األلفاظ شيئا من أثرها أو قيمتها في األذهان، فتنزل من معناها الراقي يحدث  "أن تفقد بعض 

(، gairah. نلمح أثر هذه الظاهرة في كلمة ِغيرة )125إلى معنى أقل قدرا من معناها األصلي"

إلى معنى الشهوة  تعنى النخوة والذود عن الغرض في اللغة العربية،  ثم  انحدرت داللته

 (  في اللغة العربية تعنىmuslihatوكذاك كلمة َمصلحة )  سية.الجنسية في اللغة اإلندوني

  (abadالخير الذي ضد الفساد  ثم  تحولت داللته إلى معنى الكبد والمكر. وكذلك كلمة أَبد )

 الذي يعنى طول الدهر في العربية وتحول في داللته إلى معنى فرن يعنى مائة عام. 

 رقي الداللة :  -و

دوث انحطاط لدالالت بعض األلفاظ، فإنه يمكن أيضا أن يحدث " أن إذا كان باإلمكان ح

فكلمة حسرة  126ترتقي ألفاظ أخرى، فتكتسب معان زائدة أو قيمة خاصة ترفع من شأنها"،

(hasrat الذي يدل على معنى الندم في العربية تطورت داللته إلى معنى الرغبة الشديد في )

( الذي يعني في العربية الكالم البليغ المقفى sajakاالمتالك. كما تحولت داللة كلمة سجع )

 فقط، وتعتي في اإلندونيسية  كل ما كان بليغا من القول مسجوعا كان أم غير مسجوع.

 الداللة من المحسوس إلى المجرد:  -7

                                                           
مجدي حاج إبراهيم، تطور األلفاظ العربية المقترضة في الماليوية وصراعها من أجل البقاء، 125

(، ص 2017ه،/1438)الرياض: المركز الملك عبد هللا  بن عبد العزيز الدولي لخدنة اللغة العربية،  1ط
61. 

 .62ر نفسه، ص المصد126 
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ومن شواهد  127وهو  "أن تكتسب الكلمة ماقيمة ذهنية بعد أن كان مستخدما في جوانب حسية.

(، فقد تطورت داللته العربية في اإلندونيسية لإلشارة إلى dabusدبوس )ذلك من الكلمات 

 لعبة من األلعاب السحرية يطعن المرء فيها بالسيف أو السكين فال يجرحه.

 الداللة من المجرد إلى المحسوس:  -ز

إذا كان يمكن لبعض الدالالت أن تتطور من المحسوس إلى المجرد، فإنه يمكن أيضا "أن 

 128الت أخرى باالتجاه المعاكس، حيث يمكن للكلمة الذهنية أن تكتسب قيمة حسية."تتطور دال

( الذي أصبح من معانيه في اإلندونيسية )التميمة( وهي azimatمثال ذلك كلمة عزيمة )

(، akhbarالدواء الذي يطرد الجن والعفاريت وُتستحضر به الشجاعة. وكذلك كامة أخبار)

 في العربية إلى معنى الجريدة أو الصحيفة في اإلندونيسية.فقد انتقلت داللته المجردة 

  تأثير الخط العربي على األحرف اإلندونيسية -4

 للغة العربية مكانة خاصة لدى الشعب اإلندونيسي المسلم الرتباط الوثيق بالقرآن الكريم

لذي عّلم  هو ا ويوضح العطاس بقوله " إن القرآن واألحاديث النبوية، وأداء الشعائر اإلسالمية.

األمة اإلسالمية االعتماد على لغة الكتابة وأن الشعوب اإٍلسالمية جميعها قد رّحبت بقدوم 

ومن هذا ُيستنتج أن اإلندونيسيون  129اللغة  العربية،وأخذت الحروف العربية أداة لكتابة لغاتهم."

بهذه  لّدعوة اإلسالميةالقدماء كانوا يعتمدون على المشافهة في نقل تراثهم. ثم ارتطم  دعاة ا

                                                           

 .156إبراهيم أنيس،  داللة ...المصدر نفسه ، ص  127 
(، ص 1996، )دمشق: دار الفكر، 2فايز داية، علم الداللة العربي، النظرية والتطبيق، ط 128 

279. 
محمد زكي عبد الرحمن، أثر اللغة العربية في اللغة الماليزية من الناحية الداللية، رسالة  129 

 50( ، ص 1990، )القاهرة: جامعة األزهر ، ماجستير غير منشورة
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الحقيقة، فأخذوا على عاتقهم ضرورة أن ُتكتب اإلندونيسية حتى تسّهل عليهم الدعوة وتكون 

دروسهم أكثر فاعلية في نفوس الشعب اإلندونيسي، واختاروا لهذا المهمة األبحدية العربية. 

ة ن عصر الحجار ومن هنا  أثبت أن الدين هو الدعم األساسي لتاريخ الحضارة االنسانية، م

وقد وجدوا العون والمساعدة من السالطين حماة الدين الذين عمدوا إلى  130.حتى لحد اآلن

كتابة رسائلهم بالحرف العربي، كما شجعوا رعاياهم على القراءة والكتابة، وتأليف الكتب الدينية 

سن نيسية أحقد استطاعت األبجدية العربية التعبير عن اإلندو  131وترجمتها باألحرف العربية.

 132تعبير ولمسوا فيها سهولة ويسرا مقارنة بالحروف الهندية القديمة.

وسميت األحرف الجاوية ألن طائفة من متحدثي المالوية وأغلبهم من جاوا كانوا يفدون 

على مكة ُحجّا، ثم يمكثون زمنا بعد الحج لطباعة بعض الكتب، فأخذت األبجدية االسم من 

 "بما اقتبس من رأي ماركو بولو    Marsdenوذكر مارسدين   133نسبتها لهؤالء الجاويين.

بسبب  تعدد القبائل   134."زيزة التى اعتنق فيها المسلمون أن تسمية الجاوي إشارة على ج

واللهجات المحلية المختلفة  في إندونيسيا فوجدت فيها األسماء المتعددة ألحرف العربية 

الماليو،   عرب  على اسم  بثقافة الماليو تطلق مثل في منطقةالمستعملة  على حسب مناطق، 

                                                           
130Abdullah Abdul Rahman, Asia Tenggara Tradisional Politik dan 

Kebudayaan, Singapura, Teks Publishing, 1985, p23.  
 .39(، ص 1985عبد الفتاح عبادة، انتشار الخط العربي، )القاهرة: مكتبة الكليات األزهرية،  131 
تشيك، آفاق تعليم اللغة العربية ومعوقاته في جنوب شرقي آسيا، مجلة إسالمية عبد الرحمن  132 

 .40( ، ص1998، )د.م: المعهد العالمي للفكر اإٍلسالمي، 12المعرفة، العدد 
رة: المؤسسة المصرية العامة،  محمد عبد الرءوف، الماليو وصف وانطباعات، )القاه 133 

 61ت(صد.
134William Marsden, The History of Sumatera, Kuala Lumpur, Oxford 

University Press, 1966, p 21. 
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على  تطلق  Sundaسندا  وفي منطقة وفي منطقة  جاوا تسمى باألحرف عرب  جاوي ، 

 و فاكون   Pegoan وصار فاكوان   Pegu  من كلمة فاكو   (Pegon) باكون اسم  عرب 

Pegon  جاووعلى اسم  بمعنى انحراف في التلفيظ. وتطلق بمنطقة أتشيهJawoe.135    وذكر

أول من وضع  هذه األحرف هو "أن   Tengku Abdullah Sakti تنكو عبد هللا صاكتى

أبو اسحاق المكارني  عندما أّلف الكتاب " اظهار الحق في مملكة البرالق والفاسي،" وكتب 

بة اويعرف على كثير الناس االن  بالكت 136."ونيسية واستعمال األحرف العربيةتأليفه باللغة اإلند

 العربية الجاوية أو الماليوية. 

في  الكتابة العربية الجاوية لها تفردها وخصائصها التى تختلف عن العربية والفارسية   

العربية.  ويبلغ  عدد حروف اللغة الماليوية   ثالث وثالثين واألردية رغم أنها تستخدم األحرف 

ة )الهجائية( ، وخمسة أحرف باقي من األحرف العربيةيؤخذ حرفا  تسعة وعشرون  حيث حرفا  

وال  -يسيةإندون -هي إضافية منفصلة التى أنشئت وفق الصوت والهجاء في اللغة الماليوية

، (،ح، خ، د، ذ، رچوترتيبها على النحو اآلتي: ءب، ت، ث،ج، ) توجد في األحرف العربية.

و، ء، (، ل، م، ن، هـ، ڴ(، ف، ق، ك، )ڤ(، )ڠز،س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، )

وذكر شيك أن األصوات التى ترمز إليها الحروف العربية في اإلندونيسية  137 .(ٽ/ݒي، )

                                                           
135Hermansyah, Kesultanan Pasai Pencetus Aksara Jawi (Tinjauan 

Naskah-Naskah di Nusantara), Jumantara, Vol.5, No.2, 2014, p28. 
136Tengku Abdullah Sakti , Perkembangan Dan Pelestarian Manuskrip 

Arab Melayu di Aceh, Jurnal Sejarah CITRA LEKHA, Vol. XVI, No. 2 Agustus 
2011, p20. 

137Matlub, Rahasia Belajar Jawi, Pustaka Antara Press, Kuala Lumpur, 
first edition, 1989,  p59.   
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هي أربعة عشر صوتا يضاف إليها الخمسة أصوات الخاصة بها، واألربعة عشر صوتا اُلمبَقى 

عليها وهي: ء، ب، ت، ج، د، ر،س،ك، ل، م، ن، ه، و، ي. أما األربعة عشر صوتا 

تحريف في النطق لتماثل النطق اإلندونيسي، مع مالحظة أن رسم هذه  المتبقية فقد أصابها

األصوات لم يتغير. وهي ث، ح، خ، ذ، ز، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق. وقد 

 138أوضح محمد عبد الرؤوف كيفية  نطق خمسة أصوات التى ترمز بالرموز اآلتية بقوله:

1-   "C  " " الكاف الكويتية أو الصوتca/ch “ لمة اإلنجليزية من الكchair  ويكتب

 إضافة تنقيط الثالثة في الجيم(. چ" بالرمز"

2-   "G  "  " الجيم المصرية أو القاف الحجازية، أو الصوتg  " من الكلمة االنجليزية "

go "  إضافة تنقيظ فوق الكاف(.  ڴبالرمز  " 

3-  "P  "   الصوت الفاء  من الكلمة اإلندونيسية (pagi  ڤرمز " ويكتب بال) " ــــ 

 4-  "Ng "   دمج صوتي النون والجيم، كما في صوت(ng  من الكلمة االنجليزيةgoing   

 (.العبن فوق  نقظ ثالث بإضافة"   ڠويكتب بالرمز " 

5-  "Ny "   دمج صوتي النون والياء، مثل الكلمة الماليوية(nyanyi  "ويكتب بالرمز

  (. "ٽ/ݒ

 ل اآلتي: وتمثل إلى هذه الرموز بالجدو 

 

 

                                                           

 .61محمد عبد الرؤوف، المصدر نفسه، ص  138 
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 رموز كتابة اإلندونيسية في الخط العربي :1-4جدول 

 

م أن عدم القواعد الخاصة  وصيغ ملزمة داخل  شكل من الكتابة العربية الجاوية، رغ

ولكن من شكل ذاته معروف للقراءة والكتابة، ألنها تشبه األشكال الكتابات العربية. وبهذا 

يساعد بناء أساس الفهم في الكتابة العربية الجاوية حيث العملية اإلسالمية اليمكن انفصاله 

بة العربية الجاوية، وفضال عن ذلك دور العلماء اإلندونيسيين الذين يدرسون بتطوير الكتا

أعظمهم في العرب ويؤلفون الكتب بالكتابة العربية الجاوية التى ال تختلف كثيرا عن الحروف 

أسلوب األحرف السابقة استنادا إلى وصف ابن خلدون  Attasوذكر العطاس   139العربية.

 ية في اللهجة البربر في المغرب غير متوفر في اللغة العربية، ومثلفي استخدام الكتابة العرب

" وهو ما بين الكاف والجيم في اللغة العربية. وترمز هذا الحرف   gaعلى ذلك  صوت " 

   140وهذه النقطة تعنى نقطة " الجيم." ،ݢبالكاف نقطة واحدة أعالها "

                                                           

 .7(، ص 1999كويت: دار الفكر ، إبراهيم أنيس، اللهجات العربية، ) ال 139 
140Syed Muhammad Naguib Al-Attas, Islam Dalam Sejarah dan 

Kebudayaan Melayu, Cet. VI,(Bandung: Mizan, 1990), p 62. 

 العربيةمعناها  الجاوية الكلمة الحرف

الحظ أن الرمز 
)ث( إذا جاء في 
بداية الكلمة أو 
وسطها توضع 

 (ݒالنقط تحته )

 جميلة نتيقچ چ
 مدرس وروݢ ڬ

 صباحا يݢاڤ ڤ
 غنم ڠکمبي ڠ

 / كثيرسأل باپك/ ٽتا ٽ/ݒ
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  الخالصة  

 هذا البحث من الخالصة أهمها :   لقد توصل

تبدأ  الصالت بين العرب واإلندونيسين عندما قدوم التجار العرب إلى إندونيسيا لنشر  

اإلسالم. وكان يحملون معهم الدين اإلسالم وفي نفس الوقت اللغة العربية. ورأى اللغويون  

 اإلندونيسيون أن بداية دخول اللغة العربية  إلى إندونيسيا هو أول دخول اإلسالم  فيها. 

ذه الصالت  عدة التالقحات بين العرب واإلندونيسيين ،  وفي بعض األحوال تبرز ه 

اندمجوا العرب  في كل مجاالت الحياة حتى ال يفرق بين العرب والسكان المحليين.  وأنواع 

التالقحات بين العرب والقاطنين هي ، التالقح اللغوي والتالقح االقتصادي والتالقح التعليمي 

 .لسياسيتالقح الثقافي والتالقح اعن طريق الزواج والتنشئة االجتماعي والوالتربوي والتالقح 

تعد اإلندونيسيون لغة العربية كلغة دينية وقدسه في استعمالها للتعبد. واحتل اإلسالم واللغة 

العربية مكانة عالية في قلب الشعب اإلندونيسي وكان  لهما دور كبير في تغيير مجرى حياته 

 وتفكيرا. ثقافته وأخالقا 

لقد أسهمت عدة عوامل في انتشار اللغة العربية في إندونيسيا. وهي: العامل التجاري، 

العامل الديني، عامل الدعاة المسلمين، العامل اللغوي وعامل الترجمة. وكان عامل الترجمة 

هو العامل المهم في نشر اللغة العربية خاصة في المجال العلمي كما كان سببا في تكوين 

حضارة اإلندونيسية. تتجلى إسهامات المؤسسات الدينية والتعليمية في انتشار  اللغة العربية ال

في إندونيسيا من طريق التعليم والكتب المدروسة مثل طريقة الترجمة الكتب التراثية التى تسمى 

 بالكتب الصفراء. خالل هذه الطريفة تبرز مهارة  الطالب في حفظ الكلمات العربية ويطبقون 
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في المحادثة اليومية. وللمؤسسة التعليمية تسمية خاصة حسب المناطق التى تقام فيها عملية 

التدريس. ومن أهمها، المسجد ، وسوراو في سومطرة الغربية مكان يشبه مصلى ثم تغيرت 

وظيفته لمركز التعليم والزاوية أو ما يسمى داية في منطقة آتشيه وهي احدى المؤسسات 

لية، باسنترين  وهي مؤسسة خاصة لدراسة العلوم الدينية بتعمق، المدارس وهي التعليمية األو 

المؤسسة التعليمية المعاصرة التى برزت في بداية القرن العشرين الميالدي و أيضا القصر 

 الملكي الذي له دور مهم في انتشار اللغة العربية في القرون األولى.

ة في ومن أبرز تأثيرات اللغة العربي دونيسيةظهر تأثير اللغة العربية في اللغة اإلن 

اللغة اإلندونيسية نذكر: تأثير في المفردات، تأثير في األصوات، تأثير في التراكيب النحوية، 

التأثير و في الصيغ الصرفية، التأثير في الداللة و تأثير في الكتابة اإلندونيسية باألحرف 

ها إلى ون والملك في تأليف مؤلفاتهم ورسائلهم وإرسالالعربية التي استعملها العلماء اإلندونيسي

  الدول األخرى. 
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