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 ملخص البحث

 م إياهااختذت اللغة العربية مكانتها املرموقة لدى املسلمني الفطانيني،  وأصبح تعليمه
وقد انتشرت هذه . من العوامل األساسية يف ظهور املؤسسات التعليمية اإلسالمية - ألبنائهم 

غة العربية ألبناء لّوال ياإلسالمالدين تقوم مبهمة تعليم  ، وهياملؤسسات يف كل أحناء املنطقة
التعرف على واقع تعليم وتعلم إىل هذا البحث يهدف و. املسلمني يف املنطقة وما جاورها

لمؤسسات ل فاًويتناول البحث تعري. غة العربية ىف املؤسسات اإلسالمية ومشكالتهاللّ
 ،بية اغة العركما يتناول أهداف تعليم اللّ. التعليمية من حيث نشأا وتطورها ومستوياا

راسية اليت تستخدمها وطرق التدريس والوسائل التعليمية اليت تستعني هج أواملقررات الداواملن
يف ايته و تعليم وتعلّم اللغة العربية يف املنطقة، مث حياول البحث التعرف على مشاكل. ا

  .يطرح حلوال يراها مناسبة

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣ 

  

  املقدمة

املؤمترات ترمجة عن خصوصية ثقافية تربط بني املؤمترين وبعضهم تأيت األحاديث يف ما غالباً 
كانت  لة ما ،   فتطرح مشكعيننعقاد مؤمتر ماالبعض، أو استجابة لدواع مرحلية أدت إىل 

من نوع بالتوصل إىل حلول  ون يأمل املؤمترين املؤمتر، وكلذلك هي السبب الرئيسي النعقاد 
   . املطروحة ةلمشكلما ل

وقد اجتمعت فيه تلك  يف فطاين، غة العربيةعن اللّ –يف هذه اإلطاللة  -أيت حديثنا من هنا ي
ال شك وأا   -اخلصوصية الثقافية وتلك الدواعي املرحلية،  واإلشكاليات اليت نطرحها 

انعكاس من هذا املزيج الثقايفّ املرحلي .  
من وصف واقعها وذكر  - لغة العربية يف هذه املنطقةنشط إىل احلديث عن الّأوقبل أن 
أود أن اتناول عدة  مظاهر عامة سلبية ألقت بظالهلا على اللغة العربية يف هذه  –مشكالا 

املنطقة ومشااا من أطراف العامل اإلسالمي، واتضح لكاتب هذه السطور أنّ تلك 
اين منها اللغة العربية يف شكالت الفرعية اليت تعلكثري من املالسلبيات متثّل اخللفية النظرية 

  .املناطق املذكورة
للفت النظر إىل النصف املليء من  - مل أختر ما سأعرضه يف هذه الساحنة : وبعجل أقول 

الكأس، وإنما ركّزت على النصف الفارغ منه، وهو مبثابة مالحظات فردية، قد تكون غري 
واهللا اهلادي إىل سواء .  لصحيح املعاشإذا عكسها هو ا -دقيقة، لذا يسرين اال تكون صادقة

  .الصراط
  

   .وضع العامل العريب يف الوقت احلاضر - ١
اتسعت رقعة اإلسالم إىل ما شاء اهللا أن تتسع، وكان هذا التوسع يصاحبه مفهوم 

، وقد مر هذا املفهوم على تقلبات )كاجلسد الواحد(وحدوي عضوي جيعل املسلمني  



 ٤ 

ا هو عليه العامل اإلسالمي من ضعف وتشرذم يف اآلونة األخرية، كلّ تارخيية أوصلته إىل م
  .يغني على لياله

يعيش يف اآلونة ) اجلحاز وما حوهلا ( ولقد زاد الطني بلة أنّ قلب العامل اإلسالمي         
ستثنائية، مما جعل باقي شعوب العامل اإلسالمي يفتقد آماالً كثرية شبه ااألخرية أوضاعاً 

ا يعقدوا على الشعوب العربية، فانعكس ذلك سلباً على أوضاع تلك الشعوب كانو
يف كثري من تلك  - ورمبا تولّد. اخل ....السياسية منها واالجتماعية والثقافية : اإلسالمية 
إحباط من نوع ما، أفقدهم الثقةَ باحلضارة والثقافة والتراث اإلسالمي بصورة  -الشعوب

أن يكون له عالقة بالعامل  هلْن أعينهم كلّ ما له صلة بالثقافة اإلسالمية بعامة، فاحنط م
أنّ اللغة العربية كانت أوىل ضحايا هذه احلقبة التارخيية، بل ومع : العريب، وغين عن القول

  . هذه النفوس احملبطة
  

  ).البعد عن املركز اإلسالمي(الطَرفية  - ٢
حىت أجد تسمية أنسب منها، وتتلخص  ،)فية الطر( دعين استخدم هذه التسمية 

بأنّ أطراف العامل اإلسالمي حتمل عبئاً ثقافياً وحضارياً أكرب من طاقتها، فهي : هذه املشكلة
متثّل خطّ الدفاع األول لإلسالم وثقافته وحضارته، واملسلمون فيها هم وكالء حصريون 

وإن هم (  ة وثقافة وتراث األمة اإلسالمية،على الدفاع عن تاريخ وحضار) إن صح التعبري(
: مناطق متاس بني احلضارتني -تلك املناطق ، ألنّ)وكالء منسيون يف أغلب األحوال

   .اإلسالمية و غريها من احلضارات، مما جعلها يف تصادم دائم ومستمر مع اآلخر
عامل اإلسالمي، ال يكون حال تلك األطراف كحال غريها من املناطق الداخلية للوقد 

وضع استثنائي بكلّ ما تعنيه الكلمة، لذا  فمن  -أنّ وضع هذه األطراف: واحلقيقة هي
الحظ فيها مظاهر خاصةً، هي وليدة التدافع، والتحاكك اليومي الذي تعيش فيه تأن السهل 

  .طقااملنتلك 
مربراً    أن تبقىميكن ال ) الطرفية والبعد عن املركز ( هذه النقطة  أنّ نا ندركعلى أن 

تكون ال أن  جيبللتهاون أو التملّص عن الثّوابت واهلروب عن املسئوليات التارخيية، كما 



 ٥ 

هذه النقطة مربراً للتصرف باخلفة، وعدم االهتمام مبعايل األمور، أو مبا يدعو إىل السلبية، 
  .ويوحي التبعية واهلامشية، ويقتل دافع اإلجناز وروح اإلبداع

  
  .مشكلة التداخل - ٣

تؤدي  -بني هويتني  واليت تعين بصورة عامة تداخالً -ال شك أنّ مشكلة التداخل
تعيش يف داخله  -إيل االزدواجية يف الشخصية وثنائيـتها، النّ الفرد يف منطقة التداخل 

لبية تأثريات س -) أي االزدواجية(قيمتان ربما متقاطعتان يف كثري من احلاالت، فتكون هلا 
  .يف مهنية الفرد وإجنازه

كمن يأمتر من مصدرين خمتلفني يف آن واحد، : يف آن واحد ثقافتنيبوالشخص الذي يعيش  
قد تقوله األخرى ال، وترفض  - فما تقول إحدى الثّقافتني نعم، وتقبله كقيمة من قيمها 

ت اجلغرافية قبوله كقيمة من قيمها، ولو بنسبة معينة، وليس هذا فحسب بل  االمتدادا
مصادر ضغط أوخلفيات أمان  لكال  نتشكال -احلضارية و ةيالثقاف ، واألطرالبشرية

الثّقافتني، مما جيعل الشخص يف منطقة التداخل يفكّر بني إجيابية وسلبية يف آن واحد، وال 
يستطيع أن جيمع قواه ويوجهها حنو هدف حمدد، فاألهداف لديه متفاوتة إن مل تكن 

خر، أو التعصب واالنغالق الذي آ ثقايفّبديل إما اهلروب والبحث عن : يؤديمتقاطعة، مما 
اء بنقد بن مبادرة أو أي ارات اليت تفقده أية، أو املصانعة وامشاركة إجيابي ه لْقد يفقده أي

  .أي إبداع يذكر
  

  . مشكلة العوملة الثقافية - ٤
حماولة جعل األشياء احمللية عاملية، : أنها) عوملةال(قد يكون من أبسط دالالت كلمة 

 ، لكن أي ثقافة حملية تلك)حملية عاملية ة ماحماولة جعل ثقاف(وبالتايل تكون العوملة الثقافية 
جنحت يف احملاولة، واليت وظّفت هلا جهود جبارة لتشق طريقها حنو العامل ؟، ال شك أا  اليت

تسميتها ثقافةَ من ال ثقافة له، فهي  -يف اآلونة األخرية  - على األوفق الثقافة الغربية اليت
، وهي )اهلروب النفسي ( أصبحت ملجاً يلجأ إليها كل هارب عن ثقافته وأصله، أي 

، مما جيعل املعجبني )اإلغتراب النفسي ( مأوي لكل مغترب وهو جبسده يف مقامه وموطنه 
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ما املغزي وما املنفعة من : واعوملي جديد، من دون أن يتساءل ا وقوداً بل سوقاً، لكل منتج
هذا املنتج، يقدس العوملةَ وأدواا ووسائلها، ويستبدهلا بكل مجيل أصيل، صحي، موروث، 

ترى هؤالء املعجبني  –فإذا حاولت العوملة وما تزال حتاول استبدال القيم احمللية بقيم عوملية 
وإذا حاولت العوملةُ دفع اللغة اإلجنليزية وإعالء كلمتها،  أول من ينجز هذه الصفقة، -

فإن هؤالء يبدأون حتقري لغام، بلّ وأي  -وسوقت بذلك  كل مسوقٍ ومعروضٍ يف السوق 
لغة سوى اللّغة اإلجنليزية، ولو كانت بوزن اللّغة العربية، ويرمون من وراء ظهورهم كلّ 

  .!ق، ولو كانت بوزن الثّقافة اإلسالميةثقافة ال تتوافق مع ثقافة السو
العوملة أيديولوجية جديدة، أخذت مساحة واسعة من الكرة األرضية، واستهلكت . نعم  

كثرياً من جهود العلماء واملفكرين،  فيلزم التعامل معها بإجيابية، ولكن حبذر وبنظرة 
كري الثقايف املسوق مع املنتج فاحصة، تستطيع أن تفرق بني املنتج املادي وبني املنتج الف

املادي، فتأخذ اجلديد املتوافق وثقافتها احمللية، وترفض اجلديد املخالف وثقافتها احمللية، تلك 
 - رفض القدمي البايل الذي يسوق يف أسواق العوملةتقبل اجلديد النافع، وتالنظرة الفاحصة 

كلُ أصيل يقبل التطور، ويسعي  إليه، كأنه جديد طري فاقع اللّون، تلك النظرة يتبناها 
وميلك أدواته، بشروطه اليت تتوافق مع أصالته وموروثه احمللي، ال بشروط غريه اليت تعلي 

: وصدق اهللا العظيم القائل . من الثقافات البالية، وتسفّل ثقافته وموروثاته ) سقط املتاع ( 
)وا وبِروا اصنَآم ينا الَّذها أَيونَيحفْلت لَّكُملَع قُوا اللَّهاتابِطُوا وروا وابِر١)ص.  
  

   .الرمسية والشعبية يف البلدان متعددي اللّغات والثّقافات - ٥
من املشكالت العويصة يف البلدان ثنائيي اللّغة والثّقافة أو متعددي اللّغات والثّقافات 

الدراسية، فهذه املشكلة تربوية اجتماعية  املناهجوعالقتها بمشكلة الرمسية والشعبية  –
بقدر ما هي إقليمية أوعاملية، لكن غالباً  -بقدر ما هي سياسية، وهي وطنية سيادية -ثقافية

ما تتقاطع املسارات السياسية واملسارات التربوية والتتوافق، وغالباً ما حيصل بني السياسيني 
، فالسياسي ينطلق من الواقعية اجلغرافية لتربة الوطن والتربويني شد وجذب من نوع ما

الواحد، بينما التربوي ينطلق من الوقعية الثقافية، واالمتدادات احلضارية واالجتماعية، فال 
                                                           

  .٢٠٠آية : آل عمران - ١



 ٧ 

مه الواقعية اجلغرافية اليت تتعامل مع حدود الوطن فقط، بل غالباً ما حياول التربويون 
م إىل العامل خارج حدود الوطن،  وكم نري غزواً ثقافياً خارج م وتراثهاتصدير ثقاف

حدود الوطن وجغرافيته، فال شك إذا أن يسبب هذا التجاذب بني الطرفني إشكاالت تربوية 
  .تكون من ضحاياها أساسيات مهمة من ثقافة اتمع

  
  العلوم اإلسالمية والعربية يف فطاين

 وحاملة الرسالة السماوية ومبلغة الوحي اإلهلي كما قال اهللا لغة القرآن الكرمي اللغة العربية
   :!$̄ΡÎ) çµ≈ oΨø9 t“Ρr& $ºΡ≡ u™ö è% $wŠ Î/ t tã öΝ ä3 ¯=yè©9 šχθè=É) ÷ès? ∩⊄∪صلى اهللا عليه وأمر رسول اهللا   ١
العربِيةَ  تعلَّموا: " املسلمني أن يتعلَّموها ويعلِّموها للناس ألا من الدين حيث قال  وسلم

نِكُميد نا مهوقال أيضاً  " فَإِن " : اسا النهولِّمعةَ وبِيرا الْعولَّمعوأكد على ذلك قول " ت
فَعلَى كُلِّ مسلمٍ أَنْ يتعلَّم من لسان العربِ ما بلَغه جهده حىت :  اإلمام الشافعي حيث قال 

 دهشا يميبِالذِّكْرِ ف قطنياِهللا و ابتك لُوتيو لُهوسرو هدبا عدمحإالَّ اهللا وأَنَّ م أالَّ إله بِه
كذَل رغَيو دهشالتحِ وبِيسن التم بِه رأَمرِ وكْبِين التم هلَيع ضرا : " وقال ابن تيمية  ٢.افْتضأَيو

فَإِنَّ نفْس اللُّغة العربِية من الدين، ومعرِفَتها فَرض وواجِب، فَإنَّ فَهم الكتاب والسنةَ  –
اجِبو وفَه إالَّبِه اجِبالو متاالَ يمو ،ةبِيرالع ةمِ اللُّغإالَّ بِفَه مفْهالَ يو ،ض٣.فَر  

وأدرك الفطانيون أمهية ; الم إىل فطاين وصلت معه اللغة العربية حينما وصل اإلسو
اللغة العربية، وتعاملوا معها على أا لغة القرآن ولغة الدين ووسيلة لفهم دستور اإلسالم 

أسسوا وتعليم ألبنائهم، الالتعلُّم وب ا إليهاقْبلُوأوشرائع الدين وفهم التراث اإلسالمي، ف
حىت ظهر منهم علماء  ،همة تعليم العلوم الدينية واللغة العربيةمؤسسات تعليمية تقوم مب

كما كانت هلم مؤلفات  ،هلم جهود مشكورة يف خدمة الدين واللغة العربية ،مشهورون

                                                           
  ٢:   يوسف          ١
  ٤٨:  الرسالة         ٢
سالم بن تيمية، اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم، حتقيق وتعليق أمحد بن عبداحلليم بن عبدال-      ٣

   ٤٧٠  / ١   :.  هـ ١٤٠٤الدكتور ناصر بن عبدالكرمي العقل،الطبعة األوىل 



 ٨ 

 سبيل فعلى. ١.أصبحت فيما بعد مراجع أساسية يف املنطقة ويف بعض اجلامعات األوروبية

  .عشر التاسع القرن يف البارزين العلماء أشهر من كان : املثال
  .)م١٨٤٧-م١٧٦٩( الفطاين إدريس بن عبداهللا بن داود الشيخ -
 .)م١٩٠٨-م١٨٥٦(الفطاين مصطفى بن زين حممد بن أمحد الشيخ -
  .الفطاين حممد بن العابدين زين الشيخ -
  .الفطاين داود إمساعيل بن حممد الشيخ -
 .٢العربية والعلوم اإلسالمية العلوم يف مترمجة وكتب مؤلفات العلماء هؤالء من ولكل
أنواعها ونشأا وتطورها وأهداف تعليم اللغة : سنستعرض املؤسسات التعليمية يف فطاينو

، تدرس فيها واملقررات الدراسية ة الذي يتبع فيها،هج الدراسيااملنكذلك ها، وفيالعربية 
ات واملشاكل اليت تطرق إىل بعض الصعوبنكما  فيها، وطرق التدريس والوسائل التعليمية

نراها  احللول واالقتراحات اليت وبعدها نطرح بعض ،تواجهها املدارس يف تعليم اللغة العربية
  .مناسبة

  
  املؤسسات التعليمية يف فطاين ومستويات تعلّم اللغة العربية فيها

عدة مؤسسات تعليمية تقوم مبهمة تعليم اللغة العربية  )جنوب تايلند: أي(توجد يف فطاين 
ت اشتهر وقدتقليدية الدينية الؤسسة ، وامل)تاديكا(بـ املعروفةمدارس رياض األطفال ك

  .   واجلامعات ،واملدارس اإلسالمية األهلية ،)فندق(باسم 
تعليم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية تنشط يف فطاين أكثر من أي وقت  جند حاليا أنّو

االبتدائية  :حلااملرويف  ،)تاديكا(وفة بـعريف مدارس رياض األطفال امل هانجدف. مضى

                                                           
باللغة ( ٢٥٤٨- ١، ورقة رقم  ٢تطور املدارس اإلسالمية يف املنطقة : ١٢مكتب املفتش احلكومي املنطقة      ١

  ).التايلندية
  آفاق تعليم اللغة العربية ومعوقاته يف جنوب شرقي آسيا: عبد الرمحن بن تشيك -  ٢

  د العاملي للفكر اإلسالميها املعهجملة فكرية حمكمة يصدر: اسالمية املعرفة 
    ٠١٢: العدد

  



 ٩ 

املؤسسات اجلامعية كما جندها يف . واملتوسطة والثانوية يف املدارس واملعاهد اإلسالمية األهلية
  ١.فما فوقهاالبكالوريوس  ةمتنح درجاليت 

لنحو املؤسسات التعليمية اليت تقوم مبهمة تعليم اللغة العربية يف املنطقة حاليا على اوهنا تأيت 
  :التايل 

  
  ). تاديكا(رياض األطفال . ١

 –كون تو. وهي تابعة ملسجد القرية حيث يتوالها إمام القرية واهليئة اإلدارية للمسجد
عددها  م إىل أن٢٠٠٧ّتشري إحصائيات عام ، و) تاديكا(لكل مسجد روضة أطفال  -غالبا

 يقضي الطفل تلك املدارسيف و ٢.تاديكا ١,٥١٣ يصل إىلنوبية ياجلثالث اليف احملافظات 
  .املرحلة االبتدائيةمتتد الدراسة إىل ويف بعض رياض األطفال  ٣رحلة التمهيديامل

  
   ".فندق" املؤسسة التعليمية األولية . ٢
على  ةإسالمي ةمؤسسة تعليمكل طلق على يف اللّغة املاليوية وت تستخدمكلمة عربية  فندقال

مؤسسة تعليمية دينية أهلية أسسها شيخ عامل للقيام مبهمة  أو كل .راسيةنظام احللقات الد
   .غة العربيةتعليم الدين واللّ

أبناء بني غة العربية ونشرها هو تعليم العلوم الدينية واللّ ةواهلدف األساسي هلذه املؤسس
وكذلك تربيتهم تربية إسالمية على ج  ،واملناطق ااورة عامة ،املسلمني يف املنطقة خاصة

  .هل السنة واجلماعةأ
افظات احملنتشر يف ت تعليمية من هذا النوع، مؤسسة ٣١٧توجد حاليا  هوتبني اإلحصائيات أن

 ،ومازالت حتتفظ خبصوصياا ومساا املتميزة،  ٤.فطاين وجاال وناراتيوات :ثالثالنوبية اجل
رق التدريس هجها وطاسواء أكانت من حيث كيفية إدارة شئوا أم من حيث أهدافها ومن

                                                           
  ٢٠٠٩كلية الدراسات اإلسالمية،   : انظر   ١
  . املرجع السابق  ٢
ل أساس الكتابة والقراءة وأساس الدين كأركان اإلسالم واإلميان وتعليم الصالة تعليم الطف - يقصد بالتمهيدي    ٣

  . وحنو ذلك
  ).  باللغة التايالندية(بوذية  ٢٥٥٠،  ١٢مكتب التفتيش احلكومي املنطقة      ٤



 ١٠

يف بعض  زادوقد ت ،راسيةتسري على طريقة احللقات الد -والعملية التعليمية فيها . ا
  .أسبوعية عامة تلقى على مجهور الناس اًاملؤسسات دروس

  
  . املدارس اإلسالمية األهلية. ٣

ليدية باملؤسسات التق ينظام التعليملل نتيجة تطورٍيف املنطقة كان املدارس اإلسالمية تأسيس 
تطورت لتطور نظام  تقليدية اتلذا، فإن معظم املدارس اإلسالمية كان مؤسس). فندق(

دارس امل(تطلق عليها باسم  تصبحأ حىت - التعليم وسياسة احلكومة واحتياجات اتمع
  . )اإلسالمية

 هناك مدارس أهلية أخرىو. غة العربية فقطالعلوم الدينية واللّهناك مدارس أهلية تقتصر ب 
 ١٣٦وعددها . العلوم العصريةوأيضاً الدينية واللغة العربية  العلومفيها  شمل الدراسةُت

  ١.مدرسة
ال قد مميزات وخصائص  يتطور حىت أصبح ذواملدارس اإلسالمية األهلية ومل يزل بعض 

 ةديني مساقات: يف تلك املدارستوفر ي إذ. حكومية كانت أم أهلية مدارس غريها، توجد يف 
تدرس من املرحلة  ةالديني ساقاتفامل. )مدرستان يف مدرسة واحدة(ة، أكادميي خرىأو

وتكون  ،مكتوب باللغة العربيةفيها راسية ومعظم املقررات الد ،االبتدائية إىل املرحلة الثانوية
ة املتوسط :تنياملرحليف تدرس ف ةاألكادميي ساقاتوأما امل. غة احملليةهي اللّ فيها لغة التدريس
اللغة  :وللدارسني فرصة الكتساب أربع لغات هي. املدارس احلكوميةمثلها مثل  ،والثانوية

  .التايلندية واملاليوية والعربية واإلجنليزية
يف األقسام  إماويكون للطلبة املتخرجني من هذه املدارس خيارات يف مواصلة دراستهم،  

العصرية  يةالعلمالتخصصات جها، أو يف الدينية يف اجلامعات اإلسالمية داخل البالد أو خار
  . أو يف األقسام املهنية وما إىل ذلك

 أنّجند بالرجوع إىل التاريخ التعليمي يف فطاين : انشأة املدارس اإلسالمية األهلية وتطوره
 ١٥٩٢/ هجرية  ١٠٠٢حواىل سنة  تكانيف املنطقة  تأول مؤسسة تعليمية تربوية ظهر

ملؤسسات شيئًا فشيئًا حىت ظهرت املؤسسات التعليمية النظامية مث تطورت هذه ا. ميالدية

                                                           
  .املرجع   ١



 ١١

. ١م ١٩٢٩/-ه١٣٥٠وذلك حواىل سنة  "املدارس اإلسالمية األهلية " اليت يسموا حاليا 
منتشرة  ،مدارس ومعاهد تعليم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية -مث ظهرت يف فترات متزامنة 
  .يف كل أحناء منطقة فطاين

تعليم إسالمي أول ظهر ) القرن العشرين(الثامن والتاسع من القرن املاضي  :ينقدويف الع
راسات اإلسالمية بكلية العلوم اإلنسانية يف قسم الدكان ، وأول ما ظهر يف املنطقة جامعي

كلية الدراسات اإلسالمية جبامعة األمري ليكون أساساً لبعد ذلك  استقلّو. واالجتماعية
ست الكلية اإلسالمية يف جاال، ويف العقد التاسع يف القرن العشرين تأس   ٢.سوجنكال فطاين

  ٣.مث تطورت هذه الكلية حىت أصبحت جامعة جاال اإلسالمية حاليا
  
  .املؤسسات اجلامعية. ٤
ما هو منها فنجد  -من ضمن مناهجهاللغة العربية ا تكونأما املؤسسات اجلامعية اليت  

كلية الدراسات اإلسالمية فتمثّلها ات اجلامعية احلكومية املؤسسف. أهليما هو حكومي و
، وأما فيها غة العربية والدراسات اإلسالميةومركز اللّ ،جبامعة األمري سونكال فطاين

جامعة جاال اإلسالمية وجامعة شيخ داود فتمثّلها املؤسسات التعليمية اجلامعية األهلية 
  .  فطاين

  
  ؤسسات التعليمية بفطاينأهداف تدريس اللّغة العربية بامل

 اإلسالمي ينتعليم الد - إىل ظهور املدارس اإلسالمية األهلية  أدتمن أهم العوامل اليت  
يف تلك فتعليم اللغة العربية . يف فطاين واملناطق ااورةاتمع املسلم ونشره بني أبناء 

وتالوة  ،ات املفروضةيهدف إىل متكينهم تأدية العبادات املفروضة كإقامة الصلو املدارس
الكتاب والسنة وكتب التراث : من مصادره  اإلسالمي وفهم تعاليم الدين ،القرآن

  . اإلسالمي

                                                           
  ٣٢:  ١/٢٠٠١: جملة البحوث العلمية، الكلية اإلسالمية جاال، العدد     ١
  .٢٠٠٥دراسات اإلسالمية، منهج الدراسات اإلسالمية، كلية ال  -     ٢
       ١٣:  ١٩٩٧الكلية اإلسالمية جاال، دليل الكلية،       ٣



 ١٢

ملعرفة أهدافهم يف تعلم ) تؤئورو(وقد أجرى الباحث مقابلة مع بعض مشايخ املدارس األولية 
من على أساس أا وتعليمها  غة العربيةتعلُّم اللّ رصون علىن أنهم حيفبي. وتعليم اللغة العربية

ا وسيلة هامة لفهم تعاليم الدين، وال ميكن أن يفهم الدين وتعاليمه اإلسالمي، ين الدوأ
ال يكون عاملا يف  ماشخصا أنّ ىير وكانفهما صحيحاً إال من املصادر اإلسالمية العربية، 

ن كانوا يتعلمون اللغة العربية لذلك، فالذي. غة العربيةين ما مل يكن عارفا بعلوم اللّأمور الد
معرفة تعاليم الدين فحسب دون األغراض الدنيوية  هدفهمكانوا  )أي ذلك الشيخ( يف عهده
م العلوم اإلسالمية من املصادر املترمجة سواء أكانت تعلّمن  أنّ كان يرى أيضاًو. األخرى

أنّ ين، ويف أمورالد اًمتبحر اًعامل ال يعتبر - غريها باللغة املاليوية أم بتلك املصادر املترمجة 
 ،هم وسيلة للتبحر يف العلوم اإلسالميةديليست لف - باللغة العربية كاف الذين ليس هلم إملام 

  ١ .ألن املصادر اإلسالمية التراثية األصيلة جلُّها باللغة العربية
ثالثة انية ووجدأخرى أهداف معرفية و -كما هو معروف  –لعملية التعليمية وإذا كانت ل

كما يظهر من إجابة الشيخ  – يف هذه املدارس هاغة العربية وتعليماللّ تعلم فإنّ - ٢.سلوكية
قد تتباين األهداف  هإال أن ،هذه األهداف كلها سعى إىل حتقيقي -يف املقابلة السابقة

  . أخرىومدرسة  بني اللغة هاراتواملالسلوكية 
عملية  نّأ جندا نفإنكهدف سلوكي ية اليت يراد حتقيقها غواملهارات اللّكم ونوع إذا الحظنا و

وفهم  ،على مهارة القراءة تركز -"فندق " يف املدارس األولية  هاغة العربية وتعلماللّ تعليم
 ،وفهمها ،غويةوالقواعد اللّ ،لذلك فإم يهتمون حبفظ املتون. املقروء من النصوص الكتابية

 ،والعقائد ،والفقه ،واألحاديث ،لتراثية من كتب التفاسريفهم املصادر ا لطالبحىت يتسىن ل
فهم ال يهتمون ا ، واحملادثة ،والكتابة ،غوية األخرى كاالستماعأما املهارات اللّ. وحنوذلك
حيسنون الكتابة أو  الذين تعلموا على نظام الفندق ال أنّ - بالضرورة  - ال يعين  وهذا. كثرياّ

                                                           
منهم حاج عبدالعزيز حاج سنيك معهد           )  فندق  ( أجرى الباحث مقابلة مع عدد من مؤسسي املدارس التقليدية                        ١

. ٢٠٠٧نوميرب    ٢٠وذلك يف     )   فندق الئيل    ( اهلدى    الدعوة اإلسالمية جلوم وحاج بن حاج عبداملطلب مدرسة دار                        
  .ببيته. ٢٠٠٨يوليو  ٣) فندق ليكوء(وحاج عبدالرمحن مديراملدرسة احملمدية . بالس اإلسالمي بوالية جاال

هانسا نيل وجييان، صياغة األهداف التعليمية، ورقة عمل مقدم يف دورة يئة الكفاءة ملدرسي رياض األطفال   -    ٢
  . ٢٥٤٧ / ٤).  باللغة التايلندية( ٢٥٤٧/   ٤افظات اجلنوبية الثالث يف احمل



 ١٣

منهم من حيسن ذلك عن طريق التدريب  لى اجلهد الفردي، ألنّبل األمر يتوقف ع ،احملادثة
  ١.والتمرين الشخصي

  -  بعدما ظهرت املدارس اإلسالمية األهلية احلديثة ومدارس رياض األطفالو
جبميع املهارات  ظىحت فأصبحت ،يف فطاين هااللغة العربية وتعلم تطورت أهداف تعليم

  .يف مستويات حتصيلها نوعي غوية األربعة، وإن كان هناك اختالفاللّ
ال ينحصر يف اهلدف الديين والعلمي فالتعلم والتعليم يف املرحلة اجلامعية  أما 
اال جماالت احلياة املختلفة، كاستعمال اللغة العربية يف إىل بل يهدف أيضاً  ،فحسب

  .واألعمال اإلدارية وحنو ذلك ،االقتصادي
  

  ) راسيةاملقررات الد( املناهج الدراسية 
راسي أو املقررات الدراسية يف علوم اللغة العربية يف فطاين من خيتلف املنهج الد

ة بشكل كن حمددتمل ) فندق(باملدارس األولية  ةهج الدراسيافاملن. مدرسةمدرسة إىل 
 ،تشمل مادة القواعد النحوية ماوغالباً ،٢متروك لشيخ املدرسة ها حتديدبل  مدروس،

  .البالغةكالنحو والصرف و
غة العربية مبسمياا املختلفة شمل مواد اللّتهج يف املدارس اإلسالمية احلديثة فاأما املن 

  .كالنحو والصرف واإلنشاء واملطالعة واحملادثة والبالغة واألدب والنصوص وحنو ذلك
  

سيةالكتب املدر  
الكتب  :ماة اليت تستخدم يف فطاين ميكن تقسيمها إىل نوعني أوهلدرسيإن الكتب امل

  . واآلخر الكتب اليت وضعت على الطريقة احلديثة ،اليت وضعت على الطريقة القدمية
على الكتب اليت وضعت على الطريقة " فندق " تعتمد املؤسسة التعليمية األولية 

 ،والباكوري ،والفواكه ،ففي علم النحو يعتمد على كتاب منت األجرومية. القدمية
                                                           

  .٢٠٠٨يوليو  ٣)  فندق ليكوء(حاج عبدالرمحن، شيخ املدرسة احملمدية    ١
، منهج اللغة العربية للمرحلة االبتدائية باملدارس الدينية فطاين، دراسة حتليلية )قادر سعد(عبدالقادر أمحد   -  ٢

قدم للحصول على درجة املاجستر يف اللغة العربية كلغة ثانية، قسم اللغة العربية، كلية معارف الوحي تقوميية، حبث م
  ٢٧: ١٩٩٤والعلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية العاملية، ماليزيا، 



 ١٤

ويف . وحنوها ،شذور الذهب ،وشرح ابن عقيل ،ومنت األلفية البن مالك ،والكواكب الدرية
ومنت  ،وكتاب أبنية األمساء واألفعال ،واألساس ،مادة الصرف يعتمد على كتاب منت البناء

 ،ويف البالغة يعتمد على كتاب حاشية صرف البيان. وحنوذلك ،وعنوان الصرف ،املقصود
  .حنوهاو ،واجلواهر املكنون ،وحسن الصياغة

التعلم والتعليم  قيف أيامها األوىل متأثرة بطر تأما املدارس اإلسالمية األهلية احلديثة فقد كان
  ". فندق " ملدارس األولية امعظم منهجها ومقرراا كان  حيث ،يف املدارس التقليدية

الكتب اليت  واملقررات الدراسية إىل استعمال ةراسيهج الداتطوير املن وبعد فترة من الزمن متّ
منها مايؤخذ من البالد العربية، مثل النحو الواضح وقواعد اللغة فديثة، احل قطرالتؤلف ب

 من ومنها ما ألفه علماء وأساتذة من أبناء فطاين أو. العربية والبالغة الواضحة وغريها
حاج كتاب اإلنشاء املدرسي لعبد الرمحن  :ثلأرخبيل املاليو يف الستينات القرن املاضي، م

وكتاب النحو العريب لعبدالعزيز حاج وان نئ، طبع . هجرية ١٣٩٠عبداللطيف،  طبع سنة 
طيف وان وكتاب القراءة واملطالعة حلاج وان عبد اللّ. م١٩٦٠هجرية املوافق  ١٣٨٠سنة 

وكتاب الصرف الواضح . هجرية ١٣٨٩حممدنور وإمساعيل عبدالرمحن لطفي، طبع سنة 
وكتاب تيسري النحو حلاج . هجرية ١٣٨٩ي، وطبع سنة حلاج يوسف مصطفى البندار

وهناك جهود مجاعية مثل سلسلة  ١.هجرية ١٣٩٢عبدالقادر بن حاج داود طبع سنة 
اليت تولت تأليفها مجاعة ) تاديكا(الكتب واملقررات للمرحلة االبتدائية يف رياض األطفال 

  . ي بوالية فطاينالتابعة لقسم التعليم بالس اإلسالم "فوستاك"املؤلفني 
. مث هناك حماولة حكومية لوضع كتب دراسية حملية تدرس يف املدارس اإلسالمية األهلية

، وهو )املنطقة الثانية(بـ ةوالثقافي ةوالديني يةشئون التعليممصلّحة الوتتوىل هذه احملاولة 
ضعت وفقا راسية اليت ومنها الكتب الدفكان حاليا، ١٢مكتب املفتش احلكومي للمنطقة 

مث . م ١٩٨٠/ بوذية  ٢٥٢٣املرحلة االبتدائية واملتوسطة عام يف راسات اإلسالمية ملنهج الد
م وضعت الكتب  ٢٠٠٥/ بوذية  ٢٥٤٨ويف عام . م ١٩٩٢/ بوذية  ٢٥٣٥منهج عام 
وهذه الكتب تشمل على مجيع املقررات  ٢.ة ملدارس رياض األطفال التابعة للمساجدالدراسي

                                                           
  .ياما زالت تلك الكتب من ضمن املقررات الدراسية اليت يستخدمها بعض املدارس اإلسالمية األهلية حال     ١
  1426 .�.�  / 2548الشئون اإلدارية، الوزارة الداخلية،       ٢
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غة العربية وتستخدمها املدارس اإلسالمية األهلية وخاصة ملواد اللّ اتا فيها مقررالدراسية مب
  .مدارس رياض األطفال التابعة ملساجد القرية

غة العربية وتأليف الكتب الدراسية يف وضع منهج لتعليم اللّرغم اجلهود احمللية املتوالية و
هذه  ية األهلية يف فطاين، إال أنه ال تغينوإجياد الوسائل التعليمية املناسبة للمدارس اإلسالم

 :راسية اليت تؤلف يف البالد العربية مثلعن االعتماد على الكتب الد -بالشك – هوداجل
وسلسلة تعليم اللغة . لوزارة املعارف باململكة العربية السعودية كتاب العربية للناشئني

د بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية ملعهد تعليم اللغة العربية، جامعة اإلمام حمم العربية
ملركز اللغة باجلامعة اإلسالمية باملدينة  ودروس اللغة العربية لغري الناطقني ا. السعودية
 سلسلةوجامعة أم القرى مكة املكرمة،  والكتاب األساسي ملعهد اللغة العربيةاملنورة، 

دكتور عبدالرازق حسن حممد وهو تأليف السلسلة العربية االتصالية و، العربية بني يديك
  .اليزيني بصفة خاصة ويف جنوب شرقي آسيا بصفة عامةاملكتاب ألف للطالب 

  - :ليما ينشري جزء منها فيكل من هذين النوعني مزايا لو
  .  غويةالكتب القدمية يكون تركيزها على القواعد اللّ •
 السادس للقرن املاضي ليون يف غضون العقداحملساتذة األعلماء والالكتب اليت ألفها  •

 -  وهي عبارة عن حماولة طيبة لتحديث املواد التعليمية حىت تالئم الظروف احمللية -
تركز على املهارات اللغوية خاصة كتركيزها على جانب القواعد أو اإلنشاء أو 

: قد ال تناسب هذه األيام  إال أنها عهدتناسب ذلك ال وهي وإن كانت ،احملادثة
 .ر األهداف التعليميةوف وتغيالختالف الظر

 اهتوجمموعة الكتب اليت وضع ١.ها مجاعة املؤلفني لفوستاكاتأما الكتب اليت وضع
مكتب املفتش احلكومي ( )املنطقة الثانية(بـ ةوالثقافي ةوالديني يةشئون التعليممصلّحة ال

  .فهي توضع بطريقة مبسطة تناسب املبتدئني) حاليا١٢املنطقة 
  
  

                                                           
ويف كل حمافظة . "احتاد مدارس رياض األطفال"  مبعىن "فرساتوان تاديكا " فوستاكا وهي كلمة خمتصرة من    ١

  .ئيةوقد أصدر االحتاد جمموعة من الكتب الدراسية ملرحلة رياض األطفال واملرحلة االبتدا. توجد فوستاكا
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  ريس والوسائل التعليميةطرق التد
غة العربية باملدارس طرق تدريس اللّ أنّ ات امليدانيةواملالحظ الشخصية رباالتج أظهرت  

وميكن تقسيمها إىل . املواد التعليمية طبيعة الختالفختتلف من مادة آلخر اإلسالمية األهلية 
  . ة حديث قوطر دية،تقلي قطر

نحو والترمجة، والطريقة احلديثة كطريقة املباشرة، وطريقة قصد بالطريقة التقليدية طريقة الوي  
طرق تعليم مجيع تناول الدكتور رشدي طعيمة وقد . القراءة، والطريقة السمعية الشفوية

  ١.مع إشارة إىل مالمح كل طريقة هذهاللغة العربية 
غة العربية لّحيث يتم تعليم ال) الفندق(لقد شاعت طريقة النحو والترمجة يف املدارس األولية 
غة احمللية وشرحها كي يسهل فهمها عن طريق استعراض القواعد اللغوية وترمجتها إىل اللّ

وللتأكد من حفظ الدارسني للمتون . حفظ املتون والقواعد النحوية معارسني، على الد
  .والقواعد وفهمها قد يسلك املعلم طريقة التسميع واإلعراب

قد تأثرت فاألوىل  اباملدارس اإلسالمية األهلية يف أيامهغة العربية أما طرق تدريس اللّ
بالطريقة التقليدية وخاصة يف مادة القواعد ويكون التعليم غالبا معتمداً على طريقة اإللقاء 

تستخدم أيضا الوسائل ه غوية أيضا إال أنواحملاضرة والشرح وحفظ املتون والقواعد اللّ
أما غريها من . لم والطباشري وكراسة التدريبات وحنوذلكالتعليمية احلديثة كاللَّوحات والق

    ٢.نياملدرس أحد من طريقة السمعية الشفوية فلم يتعرض هلاالطريقة املباشرة والالطرق ك
بعد ما ظهرت االجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية بدأت حماوالت لتحديث طرق تعليم و
فأقيمت دورات يف تعليم اللغة العربية للمدرسني . ألهليةغة العربية يف املدارس اإلسالمية االلّ

  .غوية يف تدريس اللغة العربيةبدأ االهتمام جبميع املهارات اللّو.  يف هذه املدارس
يف عملية ها بعض املدرسني يستخدمأنّ الوسائل التعليمية احلديثة، جند  ومن ناحية استخدامِ

غوية  وأقراص سيدي ، واملسجل، واملعامل اللّالتعلم والتعليم كاستخدام جهاز فوق الرأس
والشبكات العاملية   Computer Assisted Instruction  (CAI)وكمبيوتر مساعدة للتدريس 

  .وحنوها

                                                           
  .١٤٤- ١٢٧:   ١٩٨٩رشدي طعيمة، تعليم العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبه،      ١
  .٢٠٠٧نوفمرب  ٢٠مقابلة مع حاج عبدالعزيز بن حاج سنيك،     ٢
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حركة تعليم وتعلم اللغة العربية يف املدارس األهلية  دخلت  ١٩٩٢- ١٩٩٠يف سنة و
الوسائل التعليمية للمدارس وذلك حتت مشروع إنتاج . اإلسالمية يف فطاين طورا جديدا

األهلية اإلسالمية بتعاون بني جهات متعددة مثل شئون إدارة احملافظات للواليات اجلنوبية، 
جامعة  يف لمنطقة الثانية، وكلية التربيةلالثقافية ووالدينية  يةية والتعليموشئون التربإذارة الو

أنتجت وسائل ف. الواليات اجلنوبية واملدارس اإلسالمية األهلية يف ،األمري سوجنكال فطاين
ومواد  ،ولعبة لغوية ،وبطاقات اجلمل ،غة العربية، منها بطاقات املفرداتتعليمية لتدريس اللّ

  . كأشرطة التسجيل وأشرطة الفيديو ،ومواد مسعية بصرية ،مسعية
من  وعلى الرغم من انتشار التعليم العريب اإلسالمي يف مجيع مراحله ومبرور سنوات عديدة

معظم املؤسسات حتتفظ  وهذا ما جعل.  غة العربية ال يتقدم بسرعة، إال أن تعليم اللّذلك
وطرقها يف عملية التعليم والتعلم كاعتمادها على طريقة اإللقاء والشرح بأساليبها القدمية، 

وال تستعني بالوسائل التعليمية احلديثة، وكذلك طريقة القراءة وطريقة النحو والترمجة 
  . يقة احلفظوطر

أما من ناحية استخدام الوسائل التعليمية فمعظم هذه املؤسسات تعتمد على الوسائل  
التعليمية األساسية مثل السبورة والطباشري واألقالم والكتاب املدرسي وكراسة التدريبات 

 ،تلفاز ،مسجل ،مثل جهاز عرض فوق الرأس(فقط، وال تأخذ الوسائل التعليمية احلديثة 
مكانتها الالئقة يف مسار التعلم والتعليم يف املدارس ) والشبكات العاملية ،وكمبيوتر ،فيديو

  .فقط ما قل وندراألهلية اإلسالمية يف فطاين إال 
  

  والصعوبات  املشاكل
يف املدارس اإلسالمية األهلية يف فطاين نتوصل  هاعملية تعليم اللغة العربية وتعلمل نامن عراض

  -:نوجزها كما يلي  اليت إىل بعض املشاكل
. عدم وضوح األهداف السلوكية يف كل مرحلة من املراحل التعليمية .١

راسية هو مطلوب يف كل مرحلة من املراحل الد املبوضوح  داألهداف مل حتدف
عملية اختيار احملتوى أو املقررات الدراسية واختيار طرق التدريس  تسهلحىت 

  .والوسائل التعليمية
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بناًء على  عناصرها اختيار تم وضعها أويلكتب الدراسية الأن املقررات أو ا .٢
 .حتياجات الدارسنيمعمقة الدراسة 

٣. ويتوىل مهمة  ،بني يف جمال تعليم اللغة العربيةقلة مدرسني متخصصني أو مدر
بكل تفاصيل  له كافيةمن ال دراية أو  كافية،مؤهالت  هالتدريس من ليس ل

 أن بعضهم ليس على بصرية بالطرق املالئمة كما ،تدريسهاب قوماملادة اليت ي
 ١.للمادة

سادت طريقة القواعد والترمجة وطريقة اإللقاء والشرح يف التدريس دون  .٤
مراعاة طبيعة املادة وعدم التفريق بني املواد النظرية واملواد التطبيقية وعدم 

 ٢.غوية للدارسنيإعطاء الفرصة إلكساب املهارات اللّ
رسني الذين يقومون مبهمة تدريس اللغة العربية يف املدن معظم املعلمني وإ .٥

ليسوا من أصحاب التخصصات  بسبب أم  – املدارس اإلسالمية األهلية
قد ال  -يف هذا امليدان أو ليس لديهم خربة كافية يف هذا اال التأواملؤه

 حيسنون اختيار احملتوى اللغوي والثقايف الذي يتناسب مع األهداف التعليمية
ألن تلك املهمة حتتاج إىل قدر كبري من  سئولنياليت سبق حتديدها من قبلِ امل

 . اخلربات والكفاءة الذاتية
معظم املدرسني يعتمدون كليا على الكتب الدراسية وكراسة التدريبات  .٦

. وهذا ما تسري عليه عملية التعليم يف مجيع املدارس اإلسالمية. اجلاهزة
شتمل عليه تيعتمد أساسا على الكتاب املقرر وما  فاملدرس يف ختطيطه للدرس

من التدريبات، وكذلك أسلوب استخدام الوسائل التعليمية يرتبط مبوضوعات 
 .الدرس وأنواع األنشطة اللغوية يف الدرس

  

                                                           
  ٩٨:  عبدالقادر أمحد،   مرجع سابق     ١
  ٩٨املرجع السابق،       ٢
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  احللول واالقتراحات
 من الواقع امللموس، يرى املهتمون واملشتغلون يف جمال تعليم اللغة العربية أن حتديث طرق

إعادة النظر أوتطوير عنصر من عناصر  قتصرتدريس اللغة العربية يف فطاين وتطويرها ال ي
حيتاج إىل إعادة النظر يف منهج تعليم اللغة  -أكثر من ذلك  -املنهج فحسب، بل األمر

العربية جبميع عناصرها األساسية، مبا فيها األهداف واحملتوى أواملقررات الدراسية وطرق 
  .سائل التعليمية والتقومي وإجياد املدرسني املتخصصني األكفاء يف هذا االالتدريس والو

وهنا أود أن أعرض بعض احللول واالقتراحات لتطوير وحتديث حركة تعليم وتعلم اللغة 
     - :العربية يف املدارس اإلسالمية يف فطاين يف األمورالتالية 

غة العربية للطالب خاصة هد تعليم للغة العربية تقوم بإعداد اللّاتأسيس مع .١
 .عامة اللغة العربية ايتعلمو وللذين يودون أنّ

اجلهات املعنية يف نشر وإقامة التعاون األكادميي بني املؤسسات التعليمية احمللية  .٢
  .اللغة العربية يف العاملني العريب واإلسالمي

بغريها إجراء دراسة وحبوث حول أساسيات تعليم وتعلم اللغة العربية للناطقني  .٣
يف مناطق األقليات املسلمة وخاصة يف فطاين،  كدراسة العناصر األساسية 

إجراء وأنشطة تعليمية و ،ووسائل ،وطرق تدريس ،احملتوى ،للمنهج من أهداف
 .تقومي وحنوها

وحبوث عن الكلمات واملفردات ذات اجلذور العربية املستخدمة ات إجراء دراس .٤
 .راسية وكراسة التدريباتالكتب الديف اللغة احمللية مث توظيفها يف 

تأسيس مركز تأهيلي إلعداد مدرسي اللغة العربية وإقامة دورات تدريبية  .٥
 . وتطويركفاءم يف جمال تعليم اللغة العربية

تكوين جلنة خاصة مكون من اخلرباء احملليني إلعداد الكتب الدراسية والوسائل  .٦
اسة التدريبات واملعاجم اللغوية التعليمية احمللية مثل الكتب املدرسية وكر

والقواميس وكتب القراءة اإلضافية وذلك بإشراف جهة خمتصة يف جمال تعليم 
 .اللغة العربية للناطقني بغريها
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يف  يأخذ مكانةّ مرموقةتطور التكنولوجيات احلديثة  يؤكد بأنّ عاشوالواقع امل .٧
ام هذه وكفاءم يف استخد ،تزويد قدرات املدرسني، فجمال التعلم

التكنولوجيات وتوظيفها يف جمال تعليم اللغة العربية وفقا ألسس وقواعد التعليم 
املؤسسات التعليمية حىت يتحقق أكرب قدر  هذا التزويد من واجبات - .موالعلّ

 . ممكن من األهداف التعليمية والتربوية
  

  :اخلامتة 
  

لعربية للناطقني بغريها يف هذه ويف إطار سعينا إلجياد حلول ملشاكل اللّغة ا –يف اخلتام 
منذ ما قبل :  حبثاً عن احللقة املفقودة  -نقول ,  املنطقة ويف غريها من أحناء العامل اإلسالمي

جاء  - اإلسالم عرفت البيئة العربية لغة عربية مشتركة بني القبائل العربية فلما جاء اإلسالم 
توى عودها، فأصبحت اللّغة العربية املشتركة لغة على هذه اللّغة املشتركة فهذّا ونقّحها فاس

اإلسالم، حينها انتقلت العربية من لغة حملية إىل لغة عاملية متتد يف مسافات شاسعة من العامل، 
ومن لغة قومية إىل لغة أممية مشتركة بني عديد من القوميات يف أحناء العامل، ومن لغة شعب 

ة: عوب املسلمةواحد إىل لغة مشتركة بني الشة، واألوروبية منها، واإلفريقياآلسوي.   
لكن يف العصور املتأخرة بدأت اللغة العربية، تتقهقر من امتدادها اجلغرايف الذي حافظته منذ 

الدعوة إىل : مئات السنني، متجهة حنو احمللية، وما النقاشات اليت دارت يف البيئة العربية مثل
إال مظهراً من مظاهر هذا  –ىل كتابة اللّغة العربية باحلرف الالتيين العامية، والدعوة إ

  .التقهقر
فإنها  –أنّ العربية رغم تقهقرها : ولكن كانت هناك حقيقة مل تفصح عن نفسها بعد وهي

مازالت حية يف قلوب الشعوب املسلمة، وهي مقدسة لديها أكثر مما هي يف البيئة العربية، 
ال تعرف العاميات وما يدور يف سلكها، وكثري منهم ال يستوعب بتلك فتلك الشعوب 

الدعوات اليت نادت إىل كتابة اللّغة العربية باحلرف الالتيين، ألنّ اللّغة العربية بالنسبة هلم هي 
 )بوية القرآن واحلديث النة القرآن واحلديث ( ، واحلروف املكتوبة هي )عربيحروف عربي

بويماومه) الن سان فال جيوز املساسا يف نفوس الشعوب املسلمة مقد.  
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 –فلما انطلقت اجلهود األخرية يف نشر اللّغة العربية من قبل املؤسسات واجلامعات العربية  
وغري املسلمني ) أصحاب اللّغة العربية فعالً(انطلقت تلك اجلهود من منظور جيمع املسلمني 

، )اللّغة العربية للناطقني بغريها( ك برناجماً تعليمياً حتت عنوان يف بوتقة واحدة، وأُعد لذل
رعاية للحقوق الثّقافية والتارخيية هلؤالء  - وكان األحرى باملسئولني عن ذاك الربنامج 

الربنامج التعليمي املوجه إليهم من ذلك العمق التارخيي الثّقايف ذاك أن ينطلق  –الشعوب 
ترجع نرى أن وعليه . الناطقني بغريها مجلة من - فقط –كوم  أن ينطلق الروحي، بدالً من

ً إىل تلك احلقوق  ) اللّغة العربية املشتركة(منطلقاً من أصحاا عرب منهج تعليمي يتخذ
كأيديولوجية وكشعار عوملي، يراعي تلك احلقوق الثّقافية وذاك العمق التارخيي املشترك، 

  .التربوية منها والنفسية واالجتماعية: ب املطلوبة إلعداد املنهج اجليدكما يراعي مجيع اجلوان
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  :املصادر واملراجع 
  

أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم بن تيمية، اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة  -
حتقيق وتعليق الدكتور ناصر بن عبدالكرمي العقل،الطبعة األوىل  ،أصحاب اجلحيم

  .   هـ ١٤٠٤
املشاكل : سينج جافاكيا، تعليم اللغة العربية كلغة ثانية يف فطاين جنوب تايلندجي أو -

واحللول،  حبث مقدم للحصول على درجة املاجستر يف التربية، قسم التربية، كلية 
  .١٩٩٥/١٩٩٦معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية العاملية، ماليزيا،

ة لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبه، منشورات رشدي أمحد طعيمة، تعليم العربي -
  .هـ  ١٤١٠م ١٩٨٩إيسيسكو الرباط  -املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة

الشئون اإلدارية، الوزارة الداخلية، مستوى وحمتوى منهج الدراسات اإلسالمية  -
باللغة (هـ  ١٤٢٦ب املوافق  ٢٥٤٨مبدارس رياض األطفال التابعة للمساجد عام 

  ).التايلندية
 -آفاق تعليم اللغة العربية ومعوقاته يف جنوب شرقي آسيا: عبد الرمحن بن تشيك  -

: العدداإلسالمي  للفكر العاملي يصدرها املعهد جملة فكرية حمكمة: سالمية املعرفة إ
٠١٢     

دينية ، منهج اللغة العربية للمرحلة االبتدائية باملدارس ال)قادر سعد(عبدالقادر أمحد  -
حبث مقدم للحصول على درجة املاجستر يف اللغة  ،فطاين، دراسة حتليلية تقوميية

العربية كلغة ثانية، قسم اللغة العربية، كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، اجلامعة 
  .١٩٩٤اإلسالمية العاملية، ماليزيا، 

  .٢٠٠٥كلية الدراسات اإلسالمية، منهج الدراسات اإلسالمية،  -
  .١٩٩٧لية اإلسالمية جاال، دليل الكلية،  الك -
  ١/٢٠٠١: الكلية اإلسالمية جاال، جملة البحوث العلمية، العدد -
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حممد رجب فضل اهللا،  االجتاهات التربوية املعاصرة يف تدريس اللغة العربية، عامل  -
  .هـ ١٤٢٣م املوافق ٢٠٠٣الكتب، الطبعة الثانية 

 ٢ر املدارس اإلسالمية األهلية يف املنطقة ، تطو١٢مكتب املفتش احلكومي املنطقة   -
  ).باللغة التايلندية(   ٢٥٤٨- ١، ورقة رقم 

،  ورقة عمل يف اجتماع املسئول التعليمي حملافظات ٢املكتب التعليمي للمنطقة  -
 ٢٥٣٤-٤٨ورقة رقم   ٢٥٣٤جنوبية، مشروع  تطوير املسئول التعليمي لعام 

  ).باللغة التايلندية(
،  تقريرعن حتليل األهداف التعليمية واحملتوى الدراسي ٢ي للمنطقة املكتب التعليم -

  ).باللغة التايلندية( ٢٥٢٣- ٢٠ورقة رقم   ٢٥٢٣للمرحلة االبتدائية عام 
باللغة (عاما للمكتب التعليمي املنطقة الثانية  ٢٥،  ٢املكتب التعليمي للمنطقة  -

  ).التايلندية
، وسائل ١٢ب املفتش احلكومي املنطقة مكتب األمني العام بوزارة املعارف، مكت -

  ).باللغة التايلندية(اإلرشاد التعليمي ومتابعة مدارس رياض األطفال التابعة للمساجد 
هانسا نيل وجييان، صياغة األهداف التعليمية، ورقة عمل مقدم يف دورة يئة الكفاءة  -

  ).  باللغة التايلندية( ٢٥٤٧  / ٤ملدرسي رياض األطفال يف احملافظات اجلنوبية الثالثة 
) فندق(وزارة املعارف، عملية تعلم وتعليم الدراسات اإلسالمية يف املدارس األولية  -

  ).باللغة التايلندية( ٢٥٤٨- ٥٥مبحافظات جنوبية ورقة رقم 


