
 

 

املقدمة .أ
اللغة العربية يه اللغة اليت تشمل 

أصبحت اللغة العربية . اعئلة اللغات السامية
احدى اللغات الرئيسية يف العالم اليت يتحدث 

وتستخدم هذه . مليون إنسان 022بها أكرث من 
ألنها لغة القرآن،   .بدلا 02رث من اللغة رسميا أك

الكتاب املقدس لإلسالم، هذه اللغة هلا أهمية 
كبرية بالنسبة للمسلمني يف العالم، سواء اكنوا 

أصبحت اللغة العربية . عربيني أو غريهم
للتعليم وابلحوث للمسلمني، وفهمها  وسيلة

مجيع انلاس اذلين يسجدون باجتاه مكة 
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 Kees Versteegh, The Arabic Language, 

(New York: Columbia University Press, 1997), hlm. 9. 

يف إندونيسيا، تستخدم اللغة العربية . املكرمة
. ىلع نطاق واسع، ألن اغبلية ساكنهم املسلمني

للغة العربية ماكنا رشيفا يف املجتمع 
اختلف  0.اإلندونييس لكونها لغة دينية

املؤرخون يف تقرير بدء دخول اللغة العربية يف 
يفرتض املؤرخون أن بدء دخول . إندونيسيا

اللغة العربية يتصل بدخول دين اإلسالم يف 
إندونيسيا بالنسبة لكون اللغة العربية لكغة 

الرشيف اذلان هما  القرآن الكريم واحلديث
. مصدرا أحاكم اإلسالم
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 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode 

Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 
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 تاريخدخولاللغةالعربيةوانتشارهايفإندونيسيا
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Abstract:  

As the language of Islam, Arabic has an important position for Indonesian people. There has been 

no research result which shows when the study of Arabic come, initiated, and developed for the 

first time. The developed assumption is that Arabic is already known by Indonesian people since 

Islam is known and adhered by majority of our nation. The aim of this paper is to provide a clear 

picture of Islamic world related to the history of Arabic language in Indonesia.  

 

Keyword: History, Arabic Language, Indonesia 

 

Abstrak: 
Sebagai bahasa agama Islam, Bahasa Arab memiliki posisi yang sangat penting bagi orang 

Indonesia. Sejauh ini belum ada satupun hasil penelitian yang menunjukkan kapan bahasa Arab itu 

mulai masuk dan berkembang di Indonesia. Asumsi yang berkembang adalah bahwa bahasa Arab 

telah diketahui oleh orang Indonesia sejak islam dianut oleh sebagian besar bangsa kita. Tujuan 

dari artikel ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas terkait dengan sejarah masuknya 

bahasa Arab di Indonesia.  

 

Kata Kunci: Sejarah, Bahasa Arab, Indonesia 
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املوقعاجلغرايف .ب
بناء ىلع املوقع اجلغرايف تقع إندونيسيا 
يف جنوب رشق آسيا، ويه تابعة جلزر جنوب 
رشق آسيا، اليت تتألف من ابلدلان، مثل 
. الفلبني ومالزييا وسنغافورة واندونيسيا

تكّون إندونيسيا جمموعة كبرية من اجلزر 
اهلادّي واهلندي، وبني : ناثرة بني املحيطنياملت

بالنسبة ذللك، أصبحت . قاريت آسيا واسرتايلا
إندونيسيا جرس عبور خمتلف ادلول يف 

وما ال يقل (. ما قبل اتلاريخ)العصور القديمة 
أهميته أيضا موقع اندونيسيا ىلع طريق 

منذ " ادلويل"اتلجارة بني املراكز اتلجارية اثنني 
، ويه بني (خ إندونيسيا الالكسييكتاري)قديم 

اهلند والصني يسمح اندونيسيا أن جيتاز 
باستمرار أقرص رحلة بني رشق آسيا من جهة 
وجنوب آسيا وغرب آسيا وأفريقيا من جهة 

وذللك صّح القول أن إندونيسيا تقع . أخرى
 .ىلع مفرتق طرق يف العالم

يتكون إندونيسيا من اجلزر الكبرية 
اوى، وبعض اكيلمانتان منها سومطرة وج

وسالوييس، وإيران الغربية، ومنها اجلزر 
وتقع . الصغرية تقع بني اجلزر الكبرية املذكورة

إندونيسيا ىلع خط االستواء مما جيعلها من 
 (.The Tropics)ضمن بالد احلارة نسبيا 

 

 

اإلسالميفإندونيسياوانتشاردخول .ج
خيتلف املؤرخون يف بدء وكيفية 

هناك ثالثة آراء . دخول اإلسالم إىل إندونيسيا
 :عن ذلك

 (Snock Hurgronje)سنوك هور جروجنة  . 

لغربيني رأى معظم املسترشقني ا
سنوك هور جروجنة أن اإلسالم وىلع رأسهم 

دخل إىل إندونيسيا يف القرن اثلالث عرش 
من طريق ( القرن السابع اهلجري)امليالدي 

. جنوب اهلند ىلع أيدي اتلجار املسلمني
اإلسالم "قال سنوك هور جروجنة يف كتابه 

 De Islam In)يف اهلند اهلونلدي 

Nederlandche) :" بدأ ينترش يف أن اإلسالم
قبل غزو " إندونيسيا"جزيرة اهلند الرشقية 

اتلتار ملدينة بغداد اعصمة اخلالفة العباسية 
وذلك    .بنصف قرن( ه626)م 021 اعم 

رواية هل يف " مركوبولو"كما يؤيده الرحالة 
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من أن اإلسالم اكن منترشا يف مدينة 
وأن أمري . م090 اعم  (Perlak)بريالك 

مرياسيسال أحد حاكم املقاطعات اكن قد 
أسلم وسيم نفسه تسمية إسالمية بامللك 
الصالح، وقد وصل اإلسالم إىل ماالاك 

 2.وسومطرة الشمايلة ثم جاوى وغريها
هذه انلظرية اكنت يف ابلداية 
سائدة وتؤثر تأثرًيا واسًعا ىلع اجتاه تدوين 
تاريخ دخول اإلسالم يف إندونيسيا ويستند 
إيلها كثري من املؤرخني سواء اكنوا من 

إال أن . اإلندونيسيني أم من املسترشقني
ـًا أن املؤرخني انلاقدين اك تشفوا الحق

اإلسالم يف القرن اثلالث عرش هو اإلسالم 
اذلي قد انترش ولم يعد يف مرحلة ابلدء أو 
الطلوع وإنما قد شاع قبوهل دلى املجتمع 
اإلندونييس ويؤثر ىلع حياتهم االجتماعية 

ومما يدل ىلع ذلك اعتناق   .والسياسية
يف   األمراء واحلاكم من اإلمارات الساحلية

الشمايلة ادلين اإلساليم وذلك  سومطرة
بدون أدىن شك ال حيدث فجأة حلظة وصول 
اإلسالم تلك املناطق السواحلية وإنما بعد 
أن انترش ووجد قبواًل واسًعا دلى أهل 

  .املناطق

                                                        

ارق،اإلسالميفاملشمجال ادلين الرمادي 2
 .  6، ص(962 مطابع الشعب، : القاهرة) ،واملغارب

 نظرية مكة .0

رًدا ىلع نظرية -تزعم نظرية مكة
أن اإلسالم دخل أول ما دخل يف  -اهلند

اهلجري أو القرن إندونيسيا يف القرن األول 
السابع امليالدي ىلع أيدي العرب اذلين 

. د.ويرى أ. جاءوا من مكة املكرمة مبارشة
احلاج عبد امللك كريم أمر اهلل املشهور بـ 

صاحب هذه انلظرية أن الرأي " بويا حاماك"
القائل إن اإلسالم وصل سواحل إندونيسيا 
يف اثلالث عرش اهلجري يفتقر إىل املربر 

إذ إن يف تلك الفرتة قد ثبتت  اتلارييخ
القوة السياسية اإلسالمية اليت مثتلها 
اململكة اإلسالمية مما يعين أن اإلسالم قد 
جاء قبل ذلك بأمد بعيد وانترش إىل أن 

 .أصبح قوة سياسية
ذهب كثري من املؤرخني بما فيهم 
املسترشقون إىل أن هذه انلظرية يه 

ية، األرجح تلناغمها مع عدة وثائق تارخي
منها وأهمها ما اكتشفه بويا حاماك من 

" سيما"وثائق صينية تقول إن يف عهد ملكة 
اهليندوكية  (Kalingga)بمملكة اكنلجاء 

جباوا الوسطى جاء إيلها مبعوث من ملك 
العرب الستطالع أحوال ابلدل، وملك 

إىل   .العرب يومها معاوية بن أيب سفيان
 نظرية–جانب ذلك اكنت هذه انلظرية 
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قد أثبتت صحتها عدة مؤتمرات عن  -مكة
دخول اإلسالم يف إندونيسيا منها مؤتمر 

املنعقد " تاريخ دخول اإلسالم يف إندونيسيا"
تاريخ اإلسالم يف "م، ومؤتمر  96 اعم 

ومؤتمر ,م 969 املنعقد اعم " مينان اكبو
م، ومؤتمر 992 املنعقد اعم " تاريخ رياو"
املنعقد " انتانتاريخ دخول اإلسالم يف اكيلم"

 .م 996 اعم
 أمانويل جودنهو . 

قد قبلت دلى  اإلسالميةالعقيدة 
ساكن فطاين وبورما والسواحل الرشقية ثم 

ونرشتها  (Prameswara)اعتنقها براموسوارا 
وىلع الرغم من أن سارتونو  6.م    سنة 

اكرتودرجو واصحابة رأوا نفس انلظرية إال 
أن هذه ادلعوة جاءت يف القرن األول 
اهلجري، وليس يف القرن اخلامس عرش 

 . كما يزعم امانويل

ولقد بىن هذه الرأي ىلع األسس 
 :اتلايلة

أنه منذ زمن بعيد اكنت هناك  (أ 
وسياسية ودينية بني  عالقات جتارية

 .اندونيسيا والصني

                                                        
6
 A. Hasyimi, Sejarah Masuknya Islam dan 

Penyebarannya di Indonesia, (Bandung: Al-Ma’arif, 

1981), hlm. 18.  

ثبت باتلاريخ أن املسلمني قد   (ب 
بالصني يف " اكنتون"اسنوطنوا مدينة 

 .م929-1 6سنة " تانج"عهد دولة 
إن جتار العرب اذلين وصلوا إىل  (ج 

الصني قد انطلقوا منها إىل جزيرة 
  9.جاوى

يبدو فيما بعد أن الرأي اثلاين هو 
األرجح، وقد ذهب كثري من العلماء املسلمني 
اإلندونيسيني إىل هذا الرأي، بل أيده مؤتمرهم 

وهكذا  1.م 96 /  ـه 10  يف مدينة ميدان سنة 
دخل اإلسالم إىل إندونيسيا عن طريق 
اجلمااعت اتلجارية اليت اكنت تصحب معها 

ولقد دخل اإلسالم . فيما بعد ادلاعة والعلماء
أواًل ىلع يد رجال من العرب عن طريق 
اتلجارية يف اهلند، ثم كرثت رحالت ادلاعة إىل 

فاكن هناك داعة من بالد فارس . دهذه ابلال
 .واهلند واإلندونيسيني أنفسهم

رغم من ذلك، عقد اخلرباء ىف جمال 
بميدان وانلتيجة   96 اتلاريخ املؤتمر ىف اعم 

ذللك أن اإلسالم دخل ىف األرخبيل ىف القرن 
ه، حيث أيد هذه  622األول اهلجري املوافق اعم 

                                                        

" امحد هداية اهلل زركيش اإلندونييس، 9
 .1: ، ص...ة يف إندونيسيااللغة العربي

حممد ضياء شهاب وعبد اهلل بن نوح،   1
دية للنرش ادلار السعو: جدة) اإلسالم يف إندونيسيا،

 .2 -9: ، ص(م 969 /ه 19  واتلوزيع، 
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ربية بأن انلتيجة مؤتمر آخر عقد ىف سومطر الغ
اإلسالم دخل ىف ميناجناكبوو حواىل القرن 

  9.السابع إىل اثلامن اهلجري

 
 اللغةالعربيةيفإندونيسياوتطورها .د

غة العربية عند بعض املؤرخني أن الل
دخلت ىف إندونيسيا عن طريق اتلجار 
املسلمني من العرب و الفرس، وباتلاىل بلغت 
ىف األرخبيل اللغة العربية من عمرها أكرث من 

من بني هذه الفرتة الطويلة من . اثىن عرش قرنا
الزمن أخذت اللغة العربية تهبط وفقا لقانون 

اللغة العربية جزءا وقديما اكنت تلك . اتلاربخ
للمجمواعت   هاما جدا ىف اتلعبري اثلقايف

العرقية ىف األرخبيل حىت أصبحت الكتابة 
 .العربية جنما قبيل احلرب العاليم األول

ثم إن احلكومة االستعمارية اهلونلدية 
هلا دور هام ىف احنطاط تأثري اللغة العربية ىف 

ونلدية األجبدية إندونيسيا حيث استبدلت اهل
العربية باحلروف الالتينية وتسىع إىل اتلقليل 

فأخذت  2 .من تأثريها ىف األرخبيل بانتظام تام
لعامة االسبانية املستعمرة أنشأت املدارس ا

وأنشأت الربتغايلة . وانلدوات ىف سولور مالوكو
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 Ahmad ’Abd al-Syukur,”Intisyar al-Lugah 
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ثم تتبعت اهلونلدية . املدرسة العايلة ىف غوا
بإشاء املدارس ىف األماكن املختلفة ىف 
األرخبيل مثل باتافيا، الشاطئ الشمايلة، 
مااكسار، الرشق، سوطرا الغربية، سريبون و 

   .باننت
ىف عرص تلك االستعمارية أخذت  

اللغة العربية تنحط احنطاطا حيث ال تدرس 
تلك اللغة إال ىف املعاهد اخلالصة فقط بمعىن 
أنها ال تدرس بشلك اكمل كأداة االتصال 
واتلخاطب لكن تقترصىلع تعلمها كآلة لفهم 

دت هذه احلالة إىل الكتب ادلينية، لقد أ
االنطباع بأن اللغة العربية ىه جديرة بتعلمها 

ىف  ”Kaum Sarungan“ .فئة إزارية املسىم بـ
املدرسة حيث ال تليق أن تتعلمها الطبقة 

 .االرستقراطية
وىف أوائل اثلالثينات أخذ هذا الوضع 
تغري جانبا حبديثية املعهد، ومن سمات حديثية 

العامة ضمن املنهج املعهد هو إدراج ادلروس 
ادلرايس بل األهم من ذلك هو الغاء الفوارق 
بني ادلروس ادلينية و ادلروس العامة حيث 
تدرس اللغة العربية بشلك اكمل كأداة االتصل 
واتلخاطب مع طرق اتلدريس اجلديدة املتطورة 

واآلسف تمىش تلك حديثية املعهد . حينذاك
ستجابة بطيئا ملا هل من املعهد عموما من عدم ا
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احلديثية وذلك العتماده القوى ىلع العادات 
واتلقايل وىف منتصف السبعينات تعترب اجلهود 

هذه  احلديثية ىف تدريس اللغة العربية 
احلديثية ذات صيتها الواسعة بني املجتمع 

 -وزارة الشؤون ادلينية -وذلك ألن احلكومة 
ترأسها، ويدعمها خرباء اللغة من اجلامعة 

احلكومية، وباتلايل تودلت املعاهد اإلسالمية 
اللغوية ىف اجلامعة حيث أثبتت انلظرية الوحدة 
ىف تعليم اللغة العربية عن طريقة السمعية 

 .الشفوية سواء اكنت ىف اجلامعة أو املدارس
ىف الوقت نفسه، توجد حديثية تعليم 
اللغة العربية ىف املؤسسات اتلعليمية وزارة 

فة ىف اجلامعة أو املدارس الرتبية واتلعليم واثلقا
املتوسطة، ىف جاكرتا مثال هناك معهد تعليم 
اللغة العربية اتلابع جلامعة اإلمام حممد بن 
سعود اإلسالمية بالرياض اململكة العربية 
السعودية، ويعرف اآلن بمعهد العلوم 
اإلسالمية والعربية، وتعتربهذه ىه إحدى 

ة ىف ادلوافع ىف حديثية تعليم اللغة العربي
 0 .إندونيسيا

كما شهد اإلسالم من انتشار واسع 
وما وجد من قبول حسن فانترشت اللغة 
العربية بدورها انتشاًرا واسًعا ووجدت قبوال 

فاكن . حسنا من قبل املجتمع اإلندونييس
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 Ahmad Fuad Effendi, “Peta Pengajaran 

Bahasa Arab”, hlm.408. 

متدرجة  انتشار اللغة العربية قد مر بصورة
بعدة مراحل منذ أن اكن ينترش عن طريق 
ألفاظ اآليات القرآنية واألحاديث الرشيفة 
واألدعية واألذاكر اليت حفظها املسلمون 
اإلندونيسيون إىل أن انترش من خالل برامج 
تعليم اللغة العربية اتلابعة للمدارس واملعاهد 

ويمكن تصنيف هذه . واملؤسسات احلديثة
ة من انتشار اللغة العربية املراحل الطويل

 :وتطورها يف إندونيسيا إىل أربع مراحل، ويه
ويه بداية دراسة ألفاظ : املرحلة األوىل . 

العربية يف العبادات واألذاكر واألدعية 
 .وقراءة القرآن

ويمكن تأمني دخول اللغة 
العربية إىل إندونيسيا مع ظهور 
اإلسالم، ألن العربية ترتبط بشلك وثيق 

تلف أشاكل العبادة يف اإلسالم مع خم
باإلضافة إىل دورها لكغة الكتاب 

ذلا فإن أول . املقدس القرآن الكريم
تدريس اللغة العربية يف إندونيسيا هو 
تلبية احتياجات أداء فريضة العبادة 

وفقا هلذه املتطلبات، . خاصة الصالة
واملواد اليت تدرس يه األدعية للصالة 

وترد هذه . وسور القرآن القصرية
اخلالفة يف املوضوع أيضا قراءة حرف 

 .من القرآن مع األسلوب األجبدية
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ويه مرحلة االطالع : املرحلة اثلانية .0
ىلع الكتب العربية عن طريق الرتمجة 
والرشح باللغة املحلية وذلك بهدف 

 .اتلعمق يف ادلين اإلساليم

القرآن ليس تقرأ كوسيلة 
اة اليت للعبادة فقط، بل هو طريقة احلي

. جيب أن يفهم معناها وتمارس تعايلمه
وباملثل، صالة أو قراءات يف صالة جيب 
أن تكون مفهومة واستوعبت معىن أن 
الصالة تعمل حقا وسيلة للتواصل مع 

بالنسبة ذللك جاء تعليم اللغة . اخلالق
العربية ىلع حد سواء بهدف تعميق 
تعايلم اإلسالم، اليت تنمو وتتطور يف 

يرتكز اتلعليم يف ضوء . سلفيةمعاهد ال
هذا االجتاه ىلع عملية تمكني الطالب 
من فهم القرآن واألحاديث وغري هما 

وحتقيقا . من انلصوص العربية ادلينية
هلذا اهلدف ادلينية تهتم عملية اتلعليم 
باإلملام بالقواعد العربية ومهارة الرتمجة 
إذ إن هلما صلة وطيدة بفهم انلصوص 

   .تهاالعربية وترمج

                                                        

  
مناهج تعليم اللغة العربية "شهداء صالح،  

دراسة حتليلية )يف املدارس االبتدائية بإندونيسيا 
: السودان)، رسالة ادلكتوراه غري منشورة، ("تقويمية

 .2 : ، ص ( 0226جامعة انليلني،

ويه مرحلة نهضة تعليم : املرحلة اثلاثلة . 
اللغة العربية يف إندونيسيا وظهور 

اإلسالمية احلديثة اليت تدرس املدارس 
اللغة العربية بوصفها لغة اتلخاطب 

 .ولغة األخوة ادلينية اإلسالمية

وضع اللغة العربية كمادة أو 
موضوع ادلراسة اليت جيب أن يتقنها 

هذه املرحلة اعدة تدرس يف . أكاديميا
مؤسسة الرتبية واتلعليم العربية، أو 
برنامج ادلراسات العليا وغريها من 

أما أهداف تعليم . ملؤسسات العلميةا
اللغة العربية يف هذه املرحلة يه إلتقان 
مهارات اللغة العربية األربعة ويه 
مهارة االستماع ومهارة الالكم ومهارة 

 .القراءة ومهارة الكتابة
مرحلة نشأة املؤسسات : املرحلة الرابعة . 

اتلعليمية للغة العربية أهلية اكنت أم 
مناهج معينة تلعليم حكومية باتباع 

 .اللغة

تعلم اللغة العربية ألهداف املهنة 
وتطبيقية أو واقعية، مثل القدرة ىلع اتلواصل 
شفويا أو املحادثة باللغة العربية تلصبح العمال 
املهاجرين وادلبلوماسيني والسياح، بعثة 
جتارية، أو ملواصلة دراستهم يف واحدة من دول 

 . الرشق األوسط، وغريها
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االنتشار امللحوظ للغة العربية  وهذا
ال يأيت من فراغ كما ال حيدث فجأة وإنما هو 
عبارة عن عملية طويلة تقف ورائها عدة 

وهناك عدة عوامل تؤدي إىل . عوامل وأسباب
 :انتشار اللغة العربية أهمها ما ييل

معروف أن مما يرتتب . العامل ادليين . 
عليه وجود العالقة الوثيقة بني اللغة 
العربية واإلسالم هو انتشار هذه اللغة 
. مواكبة النتشار هذا ادلين احلنيف

فلما وجد اإلسالم قبوال حسنا دلى 
املجتمع اإلندونييس وجدت هذه اللغة 

فكونها لغة ادلين . أيًضا قبواًل حسنًا
اإلساليم قد أّدى بكل اتلأكيد دورا 
يف اغية األهمية النتشارها الواسع 

 .املجتمع اإلندونييسوحسن قبوهلا دلى 
إن انتشار اللغة العربية . العامل اللغوي .0

وقبوهلا دلى املجتمع ال ينعكس عند 
شيوع استخدامها يف احلياة ادلينية 
فحسب وإنما ينعكس كذلك ىلع احلياة 
اللغوية إذ إن هذه اللغة تؤثر ىلع اللغة 

فتطورت . اإلندونيسية وتغين خزانتها
غة عدة جوانب يف خزانة الل

اإلندونيسية نتيجة تأثرها باللغة 
العربية ولعل أهم وجوه هذا اتلأثر 
دخول أصوات اللغة العربية واقرتاض 

. لكماتها إىل اللغة اإلندونيسية
، (sy)والشني  (f)فاألصوات الفاء 

، ىلع سبيل املثال ال احلرص، (z)والزاي 
ليست من األصوات اإلندونيسية 

ية األصلية وإنما يه أصوات عرب
دخلت إىل اللغة اإلندونيسية من خالل 

 (Faham)فهم : اقرتاض اللكمات مثل
وكذلك . (Ziarah)زيارة  (Syarat)رشط 

,  Tafsirىلع مستوى املفردات فاللكمات 
Syukur, Zakat  ىلع سبيل املثال ال احلرص

ليست من اللكمات اإلندونيسية 
األصلية وإنما يه اقرتاضات من 

تفسري، وشكر، : اللكمات العربية ويه
ومما ينتج من هذا اتلأثري اللغوي . وزاكة

وجود التشابه بني اللغة العربية واللغة 
اإلندونيسية، األمر اذلي بدوره يساعد 
اإلندونيسيني ىلع تعلم اللغة العربية 
بسهولة بدون مشقة، وهذا بدوره يؤدي 

إضافة إىل ذلك، . إىل انتشار هذه اللغة
اذلي يعطي اسم كثري ساكن إندونيسيا 

أوالدهم من اللغة العربية بسبب تأثري 
 .اتلعايلم ادلينية اإلسالمية

قد أثبت اتلاريخ أن . العامل االجتمايع . 
اإلسالم دخل إندونيسيا ىلع أيدي 
اتلجار العرب مما يعين أن املعامالت 
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اتلجارية بينهم وبني أهل املناطق يف 
إندونيسيا اكنت بوسيلة اللغة العربية 

كما يعين . ضال عن اللغة اإلندونيسيةف
أن هذه املعامالت اتلجارية نقلت اللغة 
العربية إىل لسان أهل املناطق وتصبح 
. لغة اتلعامل اتلجاري بني الطرفني

فتعلم اإلندونيسيون اللغة العربية ليس 
فقط لألهداف ادلينية وإنما أيضا 
لألخرى اتلجارية اليت ال تقل أهمية إذ 

اكنت يومها من أبرز إن اتلجارة 
 .احلراكت االجتماعية

إن اللغة العربية ال . العامل الرتبوي . 
يكتسبها اإلندونيسيون نتيجة 
تعاملهم اتلجاري مع اتلجار 

كما ال يكتسبونها من   فقط  العرب
خالل حفظهم اآليات القرآنية 
واألحاديث انلبوية واألدعية يف الصالة 
فحسب وإنما يكتسبونها أيضا 

لوب منظم ومنهيج من خالل بأس
لقد اهتمت . عملية الرتبية واتلعليم

املعاهد اإلسالمية منذ قديم الزمان 
بتعليم اللغة العربية ألبناء املسلمني 
بهدف تزويدهم بالقدرة اللغوية حىت 
يتمكنوا من استيعاب القرآن الكريم 
واألحاديث الرشيفة وغريها من مصادر 

ا اهتمت كم. القيم والعلوم اإلسالمية
املعاهد بإحلاق أبناءها باملعاهد 
واملدارس يف الرشق األوسط يلكتسبوا 
اللغة العربية يف بيئتها الطبيعية 
. ويتعاملوا مع انلاطقني األصليني بها

وملا أكملوا دراستهم واعدوا إىل 
إندونيسيا ساهم هؤالء يف نرش اللغة 
العربية سواء اكن ذلك عن طريق 

س املدارس تأيلف الكتب أو تأسي
 .واملعاهد

إن هذه العوامل األربعة قد لعبت 
دوًرا ال يمكن جتاهله يف انتشار اللغة العربية 
يف إندونيسيا منذ اللحظة األوىل وصلت فيها 

ولكن إذا ألقينا انلظر إىل . إىل هذا ابلدل
الوضع اآلين لوجدنا أن اللغة العربية قد 
انترشت بشلك ال ينحرص إىل حد كبري ىلع 

جال ادليين كما اكن وضعها يف املا ي وإنما امل
قد انترشت مواكبة للتطورات يف لك جماالت 

كما ال تسهم يف انتشارها تلك العوامل . احلياة
األربعة املتقدم ذكرها فقط وإنما يستعني 
انتشارها كذلك بالعوامل األخرى مثل وسائل 

فتعليم اللغة العربية مثال يتطور ويتم . اإلعالم
ق برامج تبثها قنوات تلفزيون عن طري

حكومية اكنت مثل تلفزيون احلكومة 
أو أهلية مثل تلفزيون  (TVRI)اإلندونيسية 
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بل توجد هناك . (TPI)الرتبية اإلندونيسية 
آلو : وسيلة اإلعالم العربية مثل املجلة الشهرية

 .اليت تصدر باللغة العربية" إندونيسيا
بفضل لك هذه العوامل انترشت 

اللغة العربية منذ اللحظة األوىل من  وتطورت
دخوهلا إىل إندونيسيا عن طريق ألفاظ اآليات 
القرآنية واألذاكر واألدعية إىل أن جندها حتتل 
ماكنًا اعيلًا ضمن اللغات األجنبية اليت يهتم بها 
اإلندونيسيون ويدرسونها يف لك املراحل 
 .اتلعليمية ويستخدمونها يف شىت جماالت احلياة

ال تعليم اللغة العربية يف إن جم
إندونيسيا كما سبقت اإلشارة إيله شهد تطورا 
ملحوظا ليس فقط من حيث املنهج وإنما أيضا 

وثمة . من حيث اإلدارة واملوارد البرشية
مؤرشات كثرية تدل ىلع ذلك ويتلخص أبرزها 

 :فيما ييل
ظهور برامج تعليم اللغة العربية املكثفة  . 

 يف اجلامعات
ية التسعينات ظهر يف يف نها

اجلامعات اإلسالمية اإلندونيسية 
حكومية اكنت أم أهلية ما يعرف 
. بربامج تعليم اللغة العربية املكثفة

ويه برامج جيب أن يمر بها الطالب 
اجلدد يف السنة األوىل من دراستهم 
وتهدف إىل تزويدهم باملهارات اللغوية 

. اليت تساعدهم يف دراستهم اجلامعية
فكرة إدارة هذه الربامج تذيلال  وجاءت
تدين مستوى اللغة العربية دلى   ملشلكة

طالب املستوى اثلانوي عند اتلحاقهم 
باملرحلة اجلامعية مما يؤدي بهم إىل 
اتلعرض ملشالك لغوية يف االطالع ىلع 

 .املراجع العربية

معاهد دويلة تلعليم اللغة العربيةنشأة .2
نشأت يف بداية األلفينات 

اهد دويلة تلعليم اللغة العربية ويف مع
مقدمتها املعاهد اإلماراتية اخلاصة 

هذه املعاهد . تلعليم اللغة العربية
منترشة يف بعض أكرب املدن 
اإلندونيسية مثل سورابايا، وماالنج، 
وباندونج، وسورااكرتا، وماكسار، 

وتعد نشأة هذه املعاهد . وسولو، وجااكرتا
تعليم  من أهم مؤرشات تطور جمال

اللغة العربية يف إندونيسيا ألنها تدير 
برامج تعليم اللغة العربية يف ضوء 
االجتاهات احلديثة خاصة من حيث 

 .الطريقة واملواد والوسائل اتلعليمية

 

 ظهور ختصص تعليم اللغة العربية  . 
ظهر يف السنوات الست 
األخرية ختصص تعليم اللغة العربية يف 

ة احلكومية بعض اجلامعات اإلسالمي
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اإلندونيسية ىلع مستوى املاجستري 
هذا اتلخصص اكن ال . وادلكتوراه

يتجاوز مرحلة ابلاكلوريوس لعقود 
طويلة مما يقف وراء تدين املؤهل 
اتلعلييم ألغلبية معليم اللغة العربية 

وأول جامعة مهدت . يف إندونيسيا
طريقا إىل إدارة ختصص تعليم اللغة 

سالمية احلكومية العربية يه اجلامعة اإل
ماالنج ويه األوىل يف إدارة هذا 
اتلخصص ىلع مستوى املاجستري 

وهذا  .والوحيدة ىلع مستوى ادلكتوراه
اتلطور األكادييم رغم أنه حديث العهد 
يشلك بكل اتلأكيد مشهدا من مشاهد 
تطور جمال تعليم اللغة العربية يف 
إندونيسيا ألنه يعكس تغري سياسة 

يم اللغة العربية من حتسني جمال تعل
سياسة منهجية جمردة إىل سياسة أشمل 
ترايع املنهج واملوارد البرشية ىلع 

 .السواء
إضافة إىل ذلك يقدم هذا 
اتلطور حال يستحق اتلقدير تلذيلل 
مشلكة قلة عدد املعلمني املؤهلني يف 

ومن املعروف . جمال تعليم اللغة العربية
ت أن قلة عدد املعلمني املؤهلني ليس

لقلة املعنيني بهذه املهنة وإنما 

ختصص أكادييم يساعد ىلع   لعدم
إن املعلمني . تأهيلهم مهنيا ومعرفيا

املؤهلني اذلين حيملون شهادة املاجستري 
وادلكتوراه هم خرجيو جامعات الرشق 
األوسط وعددهم حىت اآلن لم يتعد 
أصابع ايلدين ألن اتللكفة املايلة 

ة كبرية ال لدلراسة يف ادلول العربي
يتحملها إال عدد ضئيل جدا من 

    .اإلندونيسيني
ا أجنزته اجلامعات ولعل آخر م

اإلندونيسية من خالل هذا اتلخصص 
أنها تقدم للطالب نوعني من اتلدريبات 
أوهلما اتلدريب قبل اخلدمة واآلخر 

خيص األول . اتلدريب أثناء اخلدمة
الطالب اذلين حيرصون ىلع شغل مهنة 
معلم اللغة العربية بعد خترجهم من 

أما اثلاين فيخص معليم اللغة . اجلامعة
ربية الراغبني يف رفع مستواهم الع

وهذا . اتلعلييم أو مؤهالتهم املهنية
يفيد جمال تعليم اللغة العربية ليس 

                                                        

  
تعليم اللغة "نرص ادلين إدريس جوهر،  

العربية ىلع املستوى اجلاميع يف إندونيسيا يف ضوء 
رسالة ادلكتوراه ، "تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها

: ، ص(0226جامعة انليلني، : السودان) غري منشورة،
02 . 
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فقط يف تأهيل املعلمني وإنما أيضا يف 
  .إعداد الطالب املتدربني

ظهور برامج تعليم اللغة العربية  . 
 ألغراض خاصة

ظهر يف السنوات األخرية برامج 
غراض خاصة تعليم اللغة العربية أل

مثل تعليم اللغة العربية لفهم القرآن 
الكريم وتعليم اللغة العربية لغرض 

ظهر األول يف بعض املدن . أكادييم
اإلندونيسية مثل جااكرتا وسورابايا 
وماالنج ويتخذ ماكنه يف املساجد 
ومراكز النشاطات اإلسالمية وخيص 
الراغبني يف فهم القرآن الكريم ولكن 

كيف من الكفاءة ليس دليهم ما ي
أما اثلاين فهو يظهر يف . اللغوية العربية

اجلامعات وخيص الطالب املتخصصني 
يف العلوم اإلسالمية الراغبني يف رفع 
مستواهم اللغوي ليك يتمكنوا من 
االطالع ىلع املراجع العربية يف جمال 

 .ختصصهم

تعليم اللغة العربية من خالل الوسائل  .2
 . نتاإلعالمية وشبكة اإلنرت

من عالمة تطور جمال تعليم 
اللغة العربية يف إندونيسيا أنه بدأ 
يستعني بالوسائل اإلعالمية برصية 

اكنت أم سمعية برصية بل يستعني 
بأحدث نوع من هذه الوسائل ويه 

 (.cyber media)الوسائل السيربية 

 
اخلالصة .ه

اكنت العربية دليها موقعا هاما 
قعها لكغة دين للشعب إندونيسيا نظرا ملو

حىت اآلن، لم يكن هناك أي نتائج . اإلسالم
ابلحوث للتأكد منذ مىت بدأت دراسة اللغة 

قد تطور االفرتاض أن . العربية يف إندونيسيا
اللغة العربية أصبحت معروفة من قبل انلاس 
يف إندونيسيا منذ اإلسالم معروف وااللزتام به 

حول خيتلف املؤرخون . اغبلية شعب إندونيسيا
تقرير بدء دخول اإلسالم يف إندونيسيا وتنقسم 

 . آراءهم إىل ثالثة آراء
الرأي األول ان اإلسالم دخل إىل  . 

إندونيسيا يف القرن اثلالث عرش 
من ( القرن السابع اهلجري)امليالدي 

طريق جنوب اهلند ىلع أيدى اتلجار 
 .املسلمني

الرأي اثلاين أن اإلسالم دخل يف  .0
 القرن األول اهلجري أو إندونيسيا يف

القرن السابع امليالدي ىلع أيدى العرب 
 .من مكة املكرمة



 تاريخ دخول اللغة العربية وانتشارها يف إندونيسيا

  ألسنتنا

~  0  ~ 

الرأي اثلالث أن العقيدة اإلسالمية قد  . 
قبلت دلى ساكن فطاين وبورما 

م أو يف     والسواحل الرشقية يف السنة 
 .القرن اخلامس عرش

انترشت اللغة العربية  يف إندونيسيا 
 :احل، ويهبصورة متدرجة بأربع مر

املرحلة األوىل، بداية دراسة ألفاظ  . 
العربية يف العبادات واألذاكر واألدعية 

 .وقراءة القرآن
املرحلة اثلانية، مرحلة االطالع ىلع  .0

الكتب العربية عن طريق الرتمجة 
 .والرشح باللغة املحلية

املرحلة اثلاثلة، مرحلة نهضة تعليم  . 
ظهور اللغة العربية يف إندونيسيا و

املدارس اإلسالمية احلديثة اليت تدرس 
 .اللغة العربية

املرحلة الرابعة، مرحلة نشأة املؤسسات  . 
اتلعليمية للغة العربية األهلية أو 

 .احلكومية
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