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Abstract
Aceh is one of the provinces in Indonesia where the majority of the population is Muslim. Islam and
Arabic are like two sides of a coin that cannot be separated from each other, when Islam coming to
Indonesia, started from province of Aceh, Arabic language developed with the beginning of Islam,
Muslims had to learn the Arabic language to explore their religion. In this article, tries to describe the
development of teaching Arabic in Aceh.
Keyword : Development, Teaching Arabic

مس تخلص البحث
أتش يه اإحدى حمافظة اإندونيس يا وأكرث ساكهنا املسلمون،اللغة العربية واالإسالم كعمةل واحدة ال ميكن فصلها عن بعضها البعض،
و جاء االإسالم اإىل اإندونيس يا بداية من أتش يه،قد اإنترشت اللغة العربية يف هذه الوالية ابنتشار االإسالم ،اكن املسلمون يف
هذا الوالية يتعلمون اللغة العربية من العربـــيـــني ايذنن جاووا اإيها لجل التجارة ،ولجل دنهنم .حياول الباحث يف هذا املقال أن
يصف عن تطور تعلمي اللغة العربية يف أتش يه مذذ بداية ههور االإسالم إاىل يومذا هذا.
اللكامت املفتاحية  :تطور ،تعلمي اللغة العربية.

مقدمة
اإن اللغة يه وس يةل من وسائل التعبري عن الفاكر واخلواطر اليت ختتلج يف خلجاات االإسساان ،وشاي
يف خاا،ه ،ويه أداة ماان أدوات التوالاال الاقااايف واملعااريف بااني الشااعوو ،والعاماال القااو يف توطيااد و ااا
العالقات بني أمة وأخرى وترس يخ عراها بيهنام ،هذا ما خيتص بلغات البرش بصفة عامة.
أما اللغة العربية فلها فاو كل هاه ق اة ةبارية ،وأقياة قصاوى ،ال تطاال فقا يف أهناا وسا يةل التعباري
الوحيدة للمة ،ورمز من رموز مشوخها ووجودها ،ويف أهنا تعدّ اليوم واحدة من كربايت اللغات يف العامل ،ولكن
لهنا أوال وقبل لك يشء لغة القرأن الكرمي.
وللغة العربية أقية دينية ابرزة لكوهنا لغة القرأن الكرمي واحلديث النباو الرشايف وبعباارة أخارى لهناا
لغة االإسالم ويه بذ حتظى ابحرتام واهامتم معيقني من مجيع املسلمني ايذنن ينظرون اإيها نظرة تقادس وإاةباار.
فهي اللغة اليت يؤدون هبا عائرمه ادلينية واليت خياطبون هبا املاوىل عاز وجال والايت يتوقاف علهاا معلهام ابدلنان
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وتطبيقهم لحاكم الرشيعة .ويه أيضاا وورياة دلراساة لغاات واقافاات عاملياة اإكل دخلار هاامت عرب ّياة كاارية يف
لغات عديدة اإسالميّة وغري اإسالميّة.
واللغة العربية ليسر لغة أمة معينة  -الماة العربياة ما ال  -ولكهناا اإىل جاناب كل لغاة العاامل االإساال
هه ،فهي لغة العبادة ادلينية اليومية للك املسلمني ،يؤدون هبا عائرمه حيث اكنوا ،وهكذا ألبحر اللغة العربية
مذذ قرون لغة قومية يف أس يا ،ويف أفريقيا ،وحيامث وجاد ويوجاد عطاع اإساال .ويه لغاة اإحادى وعرشانن دو
عربية تعي يف قاريت أس يا وأفريقيا .لجل كل هه يعلو ا ن اللغاة العرب ّياة الياوم ونازداد عادد ادلارساني لهاا يف
املدارس واجلامعات العرب ّية والغرب ّية مجيعا.
اإن الرغبااة العارمااة للشااعوو االإسااالمية الناطقااة ابللغااات الخاارى يف توطيااد عالقا ااا ابلاابالد العربيااة
لس باو دينية واقافية أدت اإىل الاهامتم هبذه اللغة ،والاندفاع اإىل تعلمها؛ لهنا يه وس يةل االتصال الوحيدة لفهام
هذا ادلنن احلنيف ،فالفتاوى والفاكر اليت لدرت وتصدر ال ميكن احلمك لها أو علها اإال بواسطة هذه اللغاة ،وأن
من ال ميكل هذه الداة يفقد متاما لغة التوالل مع االإسالم .وأن لك من ق ّل حظه من اللغة العربية ق ّل نصيبه مان
التعبري الرفيع املس توى؛ اإكلن العامل ادليين والاقايف هام احملراكن الساس يان الااان جاا النااطقني بلغاات أخارى
اإىل التلهّف لتعمل اللغة العربية ،ولكان هاذا التلهاف الشاديد والرغباة املتقادة ،واحلاب العمياه يف تعامل هاذه اللغاة
تصطدم مع واقع تعلمها وممارس هتا ،فهناك لعوابت لغوية من حيث قواعدها وترا أطراف أساليهبا تواجه متعلم
اللغة العربية بولفها لغة اثنية برصف النظر عن ةوهنا لغة دنهنم وعقيد م يتحمت علهم تعلمها وخدمهتا ،فا تقصاري
يف هذا اجلانب ال يع ّد تقصريا يف الوس يةل حفسب وإامنا يف جانب الغاية كذ .
وضع اللّغة العربيّة يف حمافظة أتش يه.
اكنر اللّغة العرب ّية وال تزال حتت ّل ماكنة خالة يف قلوو املاليني من الشعب االإندونييس بصفة عامة
والتش يني بصفة خالة ،وكل بفضل القرأن الكرمي واحلديث الرشيف املصدرنن الساسني ل،نن االإسال
احلنيف ايذ ال ب ّد ملن اعتنقه أن يتعلّمها قد أعطاها القرأن ماكنة خالة بزنوهل هبا.
وابلرمغ من أ ّن اللغة العربيّة تعترب لغة أجذبية يف هذا االإقلمي ،فاإهنّ ا ختتلف عن غريها لس باو وعوامل
ّ
مت ّ اجملطع االإسال يف حمافظة أتش يه ،ومن أقّها -:
حم ادلنن لابر  ،قضااي سرش اللغة العربية والاقافة العربية االإسالمية يف اخلارج ،اجملةل العربية ل،راسات اللغوية ،معهد اخلرطوم ادلويل للغة
العربية ،الس نة الوىل العدد الول ،أغسط  89م ،ص. :
نيس
قريب هللا اببكر مصطفى ،تعلمي اللغة العربية يف اإندو يا ما هل وما عليه ،حبث مقدم يف ندوة ادلولية حول شربة تعلمي اللغة العربية يف
اإندونيس يا ،ص9 -98 :
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أ /العامل ادليين.
دخلر اللغة العرب ّية اإىل حمافظة أتش يه مع االإسالم .وحيث اإهنّ ا لغة ادلنن اجلديد ،فقد وجدت من
التش يني املسلمني اإقباال عظ ا ورغبة أةيدة يف تعلّمها وتعل ها ابعتبارها لغة مقدّ سة ،يذ اندفع الابء والبناء يف
هذه الوالية ّ
لتعمل العرب ّية من أجل قراءة القرأن وحفظه ،واالإطالع عىل الحاديث النبوية والكتب الفقهية،
ف لبحر اللّغة العرب ّية لغة العمل والفن واحلضارة دلى التش يني.
و /العامل الاقتصاد .
اكنر العالقة الاقتصادية بني اإندونيس يا والب،ان العرب ّية قد ّ
توطدت مذذ قدمي الزمان وكل عندما
التقى املسلمون العرو واالإندونيس يون يف عال التجارة.
وقااد اس ا ّطرت العالقااات التجاريااة يف ازدايد متّصاال ،ويف عهااد هااارون الر ا يد زار عاادد ماان التجااار
االإندونيس يني بغداد ورأوا هناك احلضارة االإسالميّة يف أزىه مظاهرهاا ذاذبهتم هاذه احلضاارة اإىل دنان االإساالم،
وعندما عادوا اإىل اإندونيس يا اكنوا ديد امحلاسة يف سرش هذا ادلنن وتقوية ألوهل يف بالدمه .
وقد انترشت هذه اللغة يف حمافظة أتش يه وكلاع اس تخداهما بني الت ّجار حاميل العقيدة االإسالميّة جبانب
هجود علامء املسلمني حينئذ.
ويف الوقر احلاو ف إان ّه توجد عالقة شارية واقتصادية بني اإندونيس يا والب،ان العرب ّية نظرا لقية
التعاون الاقتصاد بني ادلول االإسالميّة.
ج /العامل الس يايس.
ومن الس باو اليت دفعر التش يني اإىل تعمل وتعلمي اللغة العربيّة ةوهنا لغة رمسية يف دول عدم الاحنياز
وأروقة المم املتحدة ،وهذا يعين أ ّن تعلّمها ابلنس بة ل،بلوماس يني والس ياس يني من أبناء تكل الوالية أمر ال ب ّد
مذه ،وسس بة لظهور اللغة العرب ّية كعنرص هام يف اقافة اجملطع فقد ّاشهر مذاجه التعلمي يف حمافظة أتش يه (يف
اإندونيس يا بصفة عامة) لتدرس اللغة العرب ّية جذبا اإىل جذب مع اللغة الوطنية واحمللّية (التش ية) واللغات الجذبية
الخرى.
د /العامل الاجامتع .
قد أابر التارخي أن االإسالم دخل أتش يه عىل أيد التجار العرو ،يعين أن املعامالت التجارية بيهنم
وبني أهل املناطه يف أتش يه اكنر بوس يةل اللغة العربية فضال عن اللغة االإندونيس ية .كام يعين أن هذه املعامالت
التجارية نقلر اللغة العربية اإىل لسان أهل املناطه وتصبح لغة التعامل التجار بني الطرفني .فتعمل التش هيون
اللغة العربية لي فق للهداف ادلينية وإامنا أيضا لخرى شارية واليت ال تقل أقية اإكل اإن التجارة اكنر يوهما من
أبرز احلراكت الاجامتعية.
أمحد ليب ،التارخي االإسال و احلضارة االإسالمية ،الطبعة الاانية 898 ،م ،ص .694
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ها /العامل الرتبو .
اإن اللغة العربية ال نكتس هبا التش هيون نتيجة تعاملهم التجار مع التجار العرو فق  ،كام ال
نكتس بوهنا من خالل حفظهم الايت القرأنية ،والحاديث النبوية ،والدعية يف الصالة حفسب .وإامنا نكتس بوهنا
أيضا ب سلوو مذظم ومهنج من خالل معلية الرتبية والتعلمي .لقد اهطر املعاهد االإسالمية مذذ قدمي الزمان بتعلمي
اللغة العربية لبناء املسلمني هبدف تزويدمه ابلقدرة اللغوية حىت نطكذوا من استيعاو القرأن الكرمي ،والحاديث
الرشيفة وغريها من مصادر القمي والعلوم االإسالمية .كام اهطر املعاهد ابإحلا أبناهئا ابملعاهد واملدارس يف الرش
الوس ليكتس بوا اللغة العربية يف بيئهتا الطبيعية ويتعاملوا مع الناطقني اللليني هبا .وملا أمكلوا دراس هتم وعادوا
اإىل أتش يه ساقوا يف سرش اللغة العربية سواء اكن كل عن طريه ت ليف الكتب ،أو ت سي املدارس واملعاهد.
أثر اللغة العربيّة عىل اللغة التش ية.
تعترب اللغة أداة ف ّعا لالتصال والتفامه بني اجملطعات اخملتلفة وختضع لقوانني الت اري والت ث ّر ،وقد توجد
مفردة يف لغة دون أخرى ،وقد تنتقل هذه املفردة للتعبري عن يشء جديد ال يوجد يف لغته وهذا أمر طبيع اإكل ال
ميكن عزل عطع عن الخر ب ّ حال من الحوال .وحيدث االتصال بني الشعوو اخملتلفة عن طر عدة اكلتجارة
وادلعوة ادلينية وتبادل الاقافة واحلضارة.
انطالقا من هذا املنظور الحظ الباحث أ ّن اللغة التش ية -ةسائر اللغات -ختضع أيضا للقوانني املذةورة.
وكل نتيجة اتصال هذه اللّغة ابلشعوو الخرى كلات الاقافات واحلضارات اخملتلفة واللّغات املتعدّدة سواء أاكنر
بعيدة أو قريبة.
هناك ألفاظ دخلر من العرب ّية اإىل التش ية وميكن أن سس ّمها ب لفاظ دخيةل ،تكل اللفاظ ادلخيةل عربية
اللل وقد ّ
حولوا اللوات الغريبة اليت ال
تغريت مفردا ا لوتيا .فوجد الباحث م ال أ ّن املتلكّمني ابلتش ية قد ّ
حول لوت /ص  /şايذ هو لوت لاو احتاكيك همموس
توجد يف لغهتم اإىل ألوات قريبة الش به مهنا ،فقد ّ
مفخّم اإىل لوت /س  /sايذ هو لوت لاو احتاكيك همموس مرقّه م ل همة "لرب" يقولون "سرب"
) ،(sabaوحول لوت /ث  /θايذ هو لوت بني أس ناين احتاكيك همموس اإىل لوت /س  /sايذ هو
وحول لوت /ز  /zايذ
لوت لاو احتاكيك همموس م ل همة "اثنوية" فيقولون "سانوية" )ّ ،(sanawiyah
هو لوت لاو احتاكيك عهور اإىل لوت /ج  /jايذ هو لوت لاو حذيك انفجار همموس م ل همة
وحول لوت /كل  /ðايذ هو لوت بني أس ناين احتاكيك عهور اإىل
"زمن" فيقولون "مجن" )ّ ،(jameun
لوت /د  /dايذ هو لوت لاو انفجار عهور م ل همة "أس تاكل" فيقولون "أس تاد" (.)ustad
فضال من التغيري الصويت هناك بعض اللوات اليت تشرتك بني اللغة العربية واللغة التش ية ،ويه :
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 .الصوامر
تشرتك بني اللغة العربية واللغة التش ية يف  4لوات لامتا ،ويتضح كل يف اجلدول اليت:
الرمق

اللوات العربية

اللوات التش ية

املاال العريب

املاال التيش

أ

A

أمانة

Amanah

و
ت
ج
ح
د
ر
ز
س
ف
ك
ل
م
ن
و

B
T
J
H
D
R
Z
S
F
K
L
M
N
W
Y

بغض
تقدنر
جن
حرام
دليل
رايء
زاكة
سكني
فتنة
ةريس
لسان
مل
نذر
وقر
يقني

Beungeh
Teukeudi
Jeen
Hareum
Dalee
Riya
Zakeut
Sikin
Fiteunah
Kurusi
Lidah
Miseu
Naza
Watee
Yakin

6
9
4
7
9
8
8

6
9
4

 .احلراكت
الرمق

احلراكت العربية
َاا
اِا
ُاا

احلراكت التش ية
A
I
U

املاال العريب
أمانة
سكني
بغض

املاال التيش
Amanah
Sikin
Beungeh

وأما من الناحية الرتةيبية (النحوية) فتشرتك اللغتان يف طريقة ترةيب امجلةل الامسية و امجلةل الفعلية،
ويتضح كل يف اجلدول التايل:
الرمق

امجلةل الامسية
العربية

امجلةل الفعلية
التش ية

العربية
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البير ةبري

Rumoeh nyan
rayeuk

الودل مجيل

Aneuk nyan lagak

أهر الرز
كلهبر اإىل السو

Loen pajoh bue
Loen jak u pasai

حتولر
يالحظ ممّا س به أ ّن اللفاظ ادلخيةل اإىل التش ية – يف أكرث الحوال -مل تبه عىل حالها بل ّ
بعض ألوا ا اإىل ألوات قريبة الش به لللوات املوجودة يف اللغة التش ية .أيضا أ ّن بعض اللوات التش ية
تشابه اللوات العربية يف الرتةيب.
واجلدنر ابيذةر أيضا ،أ ّن أثر اللغة العرب ّية عىل اللغة التش ية مل يقترص عىل اس تخدام بعض املفردات
العرب ّية وإانّام تعدّى كل اإىل حماو كتابة اللغة التش ية ابحلرف العريب وكل يف عال املؤلّفات ادلينية ومعاين كتب
الرتاث والكتب االإسالميّة الخرى دلى التالميذ يف املعاهد التعل ّية االإسالميّة (.)Pesantren
واقع اللغة العربيّة يف حمافظة أتش يه.
نرتب احلديث عن اللغة العرب ّية يف حمافظة أتشسه ابحلديث عن االإسالم ،ابعتبار أ ّن حاميل االإسالم
اإىل تكل البقعة مه العرو ،وأ ّن لغة ادلنن االإسال يه اللغة العرب ّية.
ويف القرن 8ها  688 /م أسمل كاري من االإندونيسني سس بة ملا دلهيم من قدرة قوية يف الس ياسة
بوجود املام االإسالميّة مكملكة أتش يه دار السالم ( ،)Aceh Darussalamومملكة مالقا ( ،)Malakaومملكة
6
دماك ( ،)Demakومملكة تشريبون ( ،)Cirebonومملكة ترانيت (.)Ternate
أ ّما الاثر الوىل من االإسالم يف اإندونيس يا فاكنر يف أتش يه ،لن مذطقة أتش يه يه أول مذطقاة دخال
فهااا االإسااالم كااام جاااء يف تقرناار الناادوة العلميااة الاايت عقاادت يف مياادان ) (Medanعامصااة سااومطرة الشاااملية
9
ابإندونيس يا هر مارس س نة 846
وقد انترش االإسالم يف أرض أتش يه عىل أيد ادلعاة العرو ايذنن سرشوا تعالمي االإسالم من خالل
تعاملهم اليو مع الناس يف حيا م بشلك عام ،ويف شار م بشلك خاص ،اإىل أن وفقهم هللا تعاىل ابعتنا
الشعب التيش ل إالسالم.
http://www.republika.co.id 6
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ومن اهامتمات السالطني والمراء سرش الاقافة االإسالميّة واللغة العرب ّية عىل الشعب املسمل ،وقد
تعمل وتعلمي العرب ّية يف أرض أتش يه من بيوت العلامء واملساجد ،واكن الهدف السايس من ّ
انطلقر مسرية ّ
تعمل
وتعلمي اللغة العربيّة فهم القرأن الكرمي والس نة النبوية والكتب االإسالميّة وتراهثا ،واكن املهنج املتّبع يف التعلمي مهنج
القواعد والرتمجةّ ،
فاملعمل يقوم برتمجة معاين القرأن الكرمي ،والحاديث النبوية ونصوص ادلينية الخرى ابللغة احمللّية
أ اللغة التش ية ،وا ّ
ملتعمل يتلقى هذه املعاين وحيفظها عن ههر قلبه.
لقد ههر علامء أتش يه املطزيون يف اجملاالت الدبية والعلوم االإسالمية ،وكل يف عرص سلطان اإسكذدار
مودا ( ) 4 4- 487وألفوا كتهبم ابللغة العربية م ل محزة الفذصور مؤلف كتاو "تَ ْب َي ٌان يف معرفة الداين"
ومش ادلنن السومطراين مؤلف كتاو "معراج احملققني االإميان" ونور ادلنن الرانري مؤلف كتاو "رصاط
4
املس تقمي" و يخ عبد الرووف الس نكييل مؤلف كتاو "معراج الطالو يف فصيل".
لك أحناء أرض أتش يه عدّة مجع ّيات ّ
مث يف أوائل القرن العرشنن امليالد ت ّسسر يف ّ
ومذظامت
حكومية وأهلية ،تقوم بنرش الاقافة االإسالميّة واللغة العرب ّية عن طريه ت سي املدارس واملعاهد واملراكز
ل،راسات االإسالميّة واللغة العرب ّية .وهناك ما سسمى مبعاهد الرتبية االإسالمية احلدياة حيث تكون لغة التدرس
واللغات اليومية فها دلى الطالو يه اللغة العربية واللغة االإجنلزيية .ومن تكل املعاهد يه معهد بس تان العلوم
ب تش يه رشقية ومعهدا علوم ادلنن ومصباح العلوم بلهؤسوماو ومعهد املسلمني ب تش يه الشاملية ومعهد الزهراء
ببريون ومعهد جوماال أمال ب تش يه بيد ومعاهد تنعكو تش يك معر داين وفوز الكبري واملنار ودار االإحسان
ونور احلمكة والفالح أبو ملؤو وروح االإسالم أانك بنعسا ب تش يه رايوك ومعهدا دار العلوم وإانصاف ادلنن ببذدا
أتش يه
وطبيع بعد هذا الاد أن نكون هناك أالف العلامء والطالو والش باو ايذنن يتح ّداون ابللغة العرب ّية،
ومهنم من تلقى تعل ه يف البالد العربيّة ،ومهنم من مل سسافر اإىل الوطن العريب ،ومع كل يتقن اللغة العربيّة كتابة
وحدياا.
يتوقّع الباحث يف ه ّل هذا التطور امللحوظ يف عال تعلمي اللغة العرب ّية يف أرض أتش يه ،أن سس ّطر ويتوالل
لريتفع ابلعرب ّية اإىل مس توى أعىل ،المر ايذ يتطلّب من املهطّني بنرش اللغة العرب ّية ّ
مذظامت وهيئات وجامعات
تطورا أوسع وماكنة أرفع
وأفرادا أن يقوموا ابلتخطي والتنفيذ املهنج اخمللص لربامج طموحة ،حتقّه اللغة العرب ّية ّ
يف اجملطع التيش.
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خامتة
العوامل ت ثر عىل انتشار اللغة العربية بوالية أتش يه :
 .العامل ادليين
 .العامل الاقتصاد
 .العامل الس يايس
 .6العامل الاجامتع
 .9العامل الرتبو
لك أحناء أرض أتش يه عدّة مجعيّات ّ
أوائل القرن العرشنن امليالد ت ّسسر يف ّ
ومذظامت حكومية
وأهلية ،تقوم بنرش الاقافة االإسالميّة واللغة العرب ّية عن طريه ت سي املدارس واملعاهد واملراكز ل،راسات
االإسالميّة واللغة العرب ّية.
املراجع
حم ادلنن لابر  ،قضااي سرش اللغة العربية والاقافة العربية االإسالمية يف اخلارج ،اجملةل العربية ل،راسات اللغوية،
معهد اخلرطوم ادلويل للغة العربية ،الس نة الوىل العدد الول ،أغسط  89م.
قريب هللا اببكر مصطفى ،تعلمي اللغة العربية يف اإندونيس يا ما هل وما عليه ،حبث مقدم يف ندوة ادلولية حول
شربة تعلمي اللغة العربية يف اإندونيس يا.
أمحد ليب ،التارخي االإسال و احلضارة االإسالمية ،الطبعة الاانية 898 ،م.
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