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Abstract
This research is aiming at analyzing the use of Arabic loan words in Indonesian
language and conducting contrastive analysis between the two languages for the
purpose of making teaching materials. To this end, the researcher used descriptive,
analytic, and survey-based method. In so doing, the researcher identifies, classifies,
and describes all that related to Arabic loan words in Indonesian language. The
researcher then analyzes them in terms of phonetic, morphology, and semantic.
Likewise, the researcher uses contrastive method to analyze the differences between
Arabic and Indonesian language in all linguistic levels and to predict difficulties that
Indonesian students might face in learning Arabic. This research concludes that
Arabic loan words in Indonesian language make learning Arabic easier for Indonesian
students. Accordingly, Arabic loan words should be considered in devising Arabic
learning materials. It also discovers that the best method to make Arabic learning
materials for Indonesian students should be based on scientific processes, that is by
devising Arabic teaching materials which is purposely designed for non-Arabic
speakers. Similarly, the contrastive method also ends up in conclusion that the
employment of Arabic loan words makes Arabic learning processes easier. This
research recommends the use of Arabic loan words available in Indonesian language
when designing learning materials. By doing so, students can easily make linguistic
associations and finally understand learning subjects with ease.
Keywords : vocabulary, Arabic Language, Indonesian Language
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مقدمة
إن تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها أصبح عملية تربوية وتعليمية مستقلة
ببرامجها ومناهجها وكتبها التعليمية ،ألنه يقدم اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية إلى
الذين ال ينتمون إلى الحضارة العربية وال يعرفون الكتابة بالعربية والتحدث بها ،إذ البد
من وجود خطط ومناهج ومقررات وهيئات تدريس تختلف عن نظيراتها املقدمة للذين
ُ
ت َعد العربية لغتهم األولى.
ويشهد ميدان تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها نشاطا ملحوظا في كثير من
البلدان اإلسالمية يهدف إلى تيسير سبل نشرها على أسس تربوية سليمة ،وذلك خدمة
لهذه اللغة واستجابة لإلقبال املتزايد على تعلمها في مختلف بقاع العالم وتحقيقا ألهداف
إسالمية وحضارية واقتصادية ،فاجتهدت املؤسسات التعليمية والهيئات التربوية
واملعاهد العربية اإلسالمية في تخطيط برامج دراسية ووضع مناهج تربوية ومقررات
خاصة بهذا املجال.
ّ
وللحد من هذه املشكلة ثمة محاوالت من الخبراء في ميدان تعليم اللغة العربية
في وضع املعايير والضوابط واألسس العلمية التي ينبغي االستناد إليها في إعداد املواد
التعليمية باإلضافة إلى االستفادة من نتائج الدراسة التقابلية بين اللغة العربية واللغات
األصلية للطالب الذين يتعلمونها ً
بناء على فرضية  Fries Charlesالتي مفادها أن أفضل
ً
املواد التعليمية فعالية في تعليم اللغة األجنبية هي تلك املواد املبنية على وصف علمي
ألنظمة اللغة املراد تعلمها مع مقارنة دقيقة باألنظمة املقابلة لها في اللغة األم للمتعلم.1
ْ
حدت بالباحث إلى القيام بهذه الدراسة إسهاما منه في
وهذه القضية هي التي
تطوير وتحسين برامج تعليم اللغة العربية لإلندونيسيين ،لقد الحظ أن املفردات العربية
1محمود إسماعيل صيني وإسحاق محمد األمين ،التقابل اللغوي وتحـليل األخطاء ،الرياض ،عمادة شؤون
المكتبات ،جامعة الملك سعود ،2891 ،ص .5
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املقترضة الشائعة االستعمال في اللغة اإلندونيسية كثيرة مما يجعله يفترض أنها تسهل
تعليم اللغة العربية للطالب اإلندونيسيين إذ إنها تعد ذخيرة لغوية يمكن االستفادة منها
في تأليف نصوص املواد التعليمية ويحسن اتخاذها مدخال ّ
ميسرا لتعليم اللغة العربية
لهؤالء الطالب .وكذلك يرى الباحث أن املواد التعليمية املبنية على نتائج الدراسة
التقابلية بين اللغة العربية وبين اللغة اإلندونيسية تشكل األساس في تحقيق الغاية
املرجوة من تعليم اللغة العربية ألبناء إندونيسيا ،إذ إن هذه الدراسة تساعد الباحث على
معرفة الصعوبات التي سيواجهها الطالب اإلندونيسيون عند تعلمهم اللغة العربية من
ً
جراء االختالف بين لغتهم واللغة العربية .فيتس ّـنى له تقديم املتشابه أوال تسهيال للطالب
وتأخير ما عداه حتى يصبح لدىهم رصيد لغوي يمكن االعتماد عليه كما يتس ّـنى له زيادة
التدريبات التي تعالج املشاكل املتوقعة .األمر الذي جعله يعزم على إجراء الدراسة
التقابلية بين اللغتين ليستفيد من نتائجها في إعداد وتأليف النصوص للطالب
اإلندونيسيين.
نبذة عن الدولة اإلندونيسية
إن لفظ إندونيسيا يوناني األصل يتركب من كلمتين وهما "إندوس" أي الهند و
"نيسوس" أي الجزر .وكانت إندونيسيا قبل أن تضع الحرب العاملية الثانية أوزارها تعرف
بـ ــاس ـ ـ ـ ــم " "Hindia Belandaأي جزر الهنـ ــد الهولنـ ــديـ ــة .وقعـ ــد إعالنهـ ــا االس ـ ـ ـ ــتقالل من
االس ــتعمار الذي مارس ــته هولندا ملدة حوالى  053س ــنة واليابان حوالى  0س ــنين في  11آب
 1495م أص ـ ــبحت معروفة باس ـ ــم إندونيس ـ ــيا .وكان أول رئيس ألقيت على عاتقه رئاسـ ـ ــة
جمهورية إندونيسيا أحمد سوكارنو.
وتعد إندونيسيا أكبر أرخبيل في العالم حيث يتبعها عدد هائل من الجزر يزيد على
 10335جزيرة ،ستة آالف منها مأهولة بالسكان ،وأكبر هذه الجزر جزيرة كاليمانتان أو
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برنيو التي لها حدود مشتركة مع ماليزيا من الشمال وتبلغ مساحتها  504ألف كيلومتر
مرقع .وثاني أكبر جزيرة إندونيسية هي جزيرة سومطرا وتبلغ مساحتها  910ألف كيلومتر
مرقع ثم جزيرة إيريان جايا التي لها حدود مشتركة مع بابوا غينيا الجديدة وتبلغ مساحتها
 931ألف كيلومتر مرقع ثم جزيرة سوالويس ي وتبلغ مساحتها  184ألف كيلومتر مرقع ثم
جزيرة جاوى التي فيها عاصمة إندونيسيا جاكرتا وتبلغ مساحتها  101ألف كيلومتر مرقع،
ومن الجزر الشهيرة جزيرة بالي التي تقع في الحد األقص ى الشرقي لجزيرة جاوى.1
دخول اللغة العربية إلى إندونيسيا
تض ـ ـ ـ ــاربت األقوال حول بداية دخول العرب إلى إندونيس ـ ـ ـ ــيا وال أحد يعرف على وجه
التحــديــد من هو أول نــاطق عرقي وص ـ ـ ـ ــل إلى منطقــة من املنــاطق اإلنــدونيس ـ ـ ـ ـيــة وقــد بــذل
العلماء واملؤرخون جهودهم لكشف النقاب عن هذه الحقيقة الغامضة.
وب ــالنطر إلى ه ــذه أقوال معء العلم ــاء حول ه ــذا املوض ـ ـ ـ ــوع ،يمكن القول ب ــأن
بــدايــة قــدوم العرب إلى إنــدونيس ـ ـ ـ ـيــا كــانــت منــذ القرن األول امليالدي ،وبــد وا ْ
يتجمهرون
ويس ـ ــتوطنون مش ـ ــكل ملحو واتخذوا أماكن اس ـ ــتيطانهم في املناطق الغربية من املناطق
اإلندونيس ـ ــية منذ أواخر القرن الثاني وبدايات القرن الثالث امليالدي .وبد وا في تأس ـ ــيس
اململكة بتنصيب زعيمهم العرقي.
واللغة العربية دخلت إلى اندونيسيا مصاحبة دخول العرب إلى إندونيسيا ،وأما
انتشارها فمرتبط ارتباطا وثيقا بانتشار اإلسالم فيها .وذلك بوصفها لغة الدين اإلسالمي
ولغة القرآن الكريم واألحاديث الشريفة.
تأثيراللغة العربية في اللغة اإلندونيسية
لق ــد مرت القرون الطوال على االحتك ــاو اللغوي بين اللغ ــة اإلن ــدونيس ـ ـ ـ ـي ــة وبين
اللغ ــة العربي ــة ،وال غرو في أن الحض ـ ـ ـ ـ ــارة العربي ــة اإلس ـ ـ ـ ــالمي ــة تفوق ــت على الحض ـ ـ ـ ـ ــارة
 2وزارة اإلعالم بإندونيسيا ،لمحة عن إندونيسيا ،جاكرتا ،مطبعة الدولة اإلندونيسية 2881 ،م ،ص .7
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اإلندونيســية في بادا األمر والعصــور القديمة مما أدى إلى تأثر الحضــارة اإلندونيســية في
عدة مجاالتها بما فيها اللغة بالحضـ ـ ــارة األعلى وهي الحضـ ـ ــارة العربية اإلسـ ـ ــالمية .ويقول
فيصـل السـامر في هذا الصدد "إن آثار لغة ما في لغة ثانية إنما يقوم دليال علميا واضحا
على تفوق اللغــة األولى بحيــث تحتــل مكــانتهــا في لغــة أخرى وتص ـ ـ ـ ــبح جزءا ال يتجزء منهــا،
وإن وجود أثار لغة ما في لغة أخرى يقوم أيضا دليال على وجود تأثير ثقافي وحضاري".0
واللغة العربية باعتبارها لغة نقية لم تتعرض لتأثير لغات أخرى مشـ ـ ــكل كبير قد
أثرت بــدورهــا في لغــات أخرى بمــا فيهــا اللغــة اإلنــدونيس ـ ـ ـ ـيــة ،وكــانــت مظــاهر تــأثير اللغــة
العربي ــة في اللغ ــة اإلن ــدونيس ـ ـ ـ ـي ــة تنحص ـ ـ ـ ــر في ثالث ــة جوان ــب هي الكت ــاب ــة ،واألص ـ ـ ـ ــوات،
واملفردات ،وفيما يلي توضيح ذلك:
أوال  :تأثيراللغة العربية في كتابة اللغة اإلندونيسية
معد دخول اإلسالم واتشاره وازدهار الدراسات اإلسالمية في املناطق اإلندونيسية
أص ـ ـ ــبحت اللغة املياليوية تكتب بالحروف العربية في جميع املجاالت من العلوم والثقافة
واآلداب ويطلق على هذه الحروف الخط العرقي املياليوي ( )Tulisan Arab Melayuوفي
ماليزيا تسمى بالخط الجاوي (.4)Tulisan Jawi
ثانيا  :تأثيراللغة العربية في األصوات اإلندونيسية
هناو معء األصوات الدخيلة في اللغة اإلندونيسية مقترضة من اللغة العربية.
وهذه األصوات كالتالي:
/ .1ف /صوت احتكاكي شفوى أسناني مهموس.

 3فيصل السامر ،المرجع السابق ،ص .21
4
( أسس تدريس اللغة Mulyanto Sutardi, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab
Departemen Agama Press, Jakarta. 1979, page 97العربية)
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ال توجد كلمة إندونيس ــية األص ــل تحوي هذا الص ــوت ،وهو ليس ص ــوتا أص ــليا في
اللغة اإلندونيس ـ ـ ــية ،ويعد هذا الص ـ ـ ــوت من األص ـ ـ ــوات املقترض ـ ـ ــة من اللغة العربية ،ألن
جميع الكلمات التي تحوي هذا الصوت مقترضة من اللغة العربية ومثال ذلك5:

( Fikihفقه)

( Firasatفراسة)

/ .1ش /صوت احتكاكي لثوي غاري مهموس.
جميع الكلمات اإلندونيس ـ ــية التي تش ـ ــتمل على هذا الص ـ ــوت مقترض ـ ــة من اللغة
العربية مما يدل على أن هذا الصوت عرقي األصل مثال ذلك:
( Syaratشرط)

( Syukurشكر)

/ .0ز /صوت احتكاكي لثوي مجهور.
أكثر الكلمـات اإلنـدونيس ـ ـ ـ ـيـة التي تحتوي على هذا الص ـ ـ ـ ــوت مقترض ـ ـ ـ ــة من اللغة
العربية .مما يعني أن اللغة العربية أثرت في أصوات اللغة اإلندونيسية ومثال ذلك:
( Zahidزاهد)

( Zinaزنا)

ثالثا  :تأثيراللغة العربية في املفردات اإلندونيسية
اللغـة اإلنــدونيس ـ ـ ـ ـيــة تحتوي على عـدد كبير من املفردات املقترض ـ ـ ـ ــة من أص ـ ـ ـ ــول
عربية ،وقد أدت اللغة العربية دو ًرا ً
كبيرا في تكوين مفردات اللغة اإلندونيسـ ــية ،وسـ ــتأتي
إن ش ـ ــاء

قائمة املفردات العربية املقترض ـ ــة في اللغة اإلندونيس ـ ــية ويذكر الباحث هنا

معء األمثلة من تلك املفردات حسب مجاالتها:
 .1املفردات الدينية:
 Sholatمأخوذة من صالة

المعجم الكبير للغة ( Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia
) Second edition, Balai Pustaka Press, Jakarta. 2001اإلندونيسية
5
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 .1املفردات االجتماعية:
 Hadiahمأخوذة من هدية
 .0املفردات االقتصادية:
 Muamalahمأخوذة من معاملة
 .9املفردات السياسية:
 Siasatمأخوذة من سياسية
 .5املفردات الفكرية:
 Ilmuمأخوذة من علم
 .3املناسبات الدينية
 Idul Fitriمأخوذة من عيد الفطر
ْ
وهذه األمثلة إن ْ
دلت على ش يء فإنها تدل على الدور الكبير الذي أدته اللغة العربية
في تكوين مفردات اللغة اإلندونيسية.
االقتراض اللغوي من اللغة العربية إلى اللغة اإلندونيسية
مفهوم االقتراض اللغوي
ال يختلف اثنــان في أن احتكــاو الش ـ ـ ـ ــعوب وتعــايش ـ ـ ـ ـهــا م ًع ـا يؤثر في اللغــات التي
تتكلمها فتتسـرب الكلمات من لغة إلى أخرى ،ويتناسب ججم ما يتسرب من لغة إلى غيرها
من اللغات تناسـ ــبا طرديا مع تأثير الشـ ــعب الذي يتكلم تلك اللغة على غيره من الشـ ــعوب
التي تتعايش معه.
وتتعدد أسباب احتكاو الشعوب التي تؤدي بدورها إلى احتكاو اللغات وتسريب
الكلمات فيما بينها ،فباإلضـ ــافة إلى االكتسـ ــال واالحتالل والحرب ،هناو الةجرة والتجارة
وحركة الترجمة وانتشار الدين.
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إن اللغــات يــأخــذ معض ـ ـ ـ ـهــا من معء ،ف ـالظروف التي تطرأ في حيــاة األمم تؤدي
حتما إلى االتص ـ ـ ـ ــال واالحتكاو اللغوي ودخول كلمات جديدة إلى كل لغة من غيرها ،وقد
اص ـ ـ ـ ـطـلـل عـلـم ـ ــاء اللغ ـ ــة على ه ـ ــده الظ ـ ــاهرة األخيرة ب ـ ــاالقتراض اللغوي " Borrowing
.3"Language
وأم ــا التعريف االص ـ ـ ـ ــطال ي لالقتراض اللغوي عن ــد معء من ّ
تطرقوا إلى ه ــذه
الظـاهرة فهو إدخـال أو اس ـ ـ ـ ــتعـارة ألفا أو غيرها من لغة إلى أخرى .وقد اس ـ ـ ـ ــتعمل أهل
الـلـغ ـ ــات لـفــظ االقـتـراض " "Borrowingوالـنـق ـ ــل واالسـ ـ ـ ـ ـتـع ـ ــارة " "Empruntواإلدخ ـ ــال
" "Innovationوأطلقوا على األلفا املقترض ـ ــة التي أض ـ ــافوها إلى لغتهم "،"LoanWords
وأما العرب فقد أطلقوا على عملية نقل األلفا واسـتعارتها لفظ التعريب وعلى األلفا
ّ
املعربة.1
املقترضة األلفا
وتسـتند نسـبة األلفا املقترضة في لغة ما إلى مستوى االحتكاو وعمق االتصال
الثقافي والحض ـ ــاري بين اللغتين اآلخذة واملعطية .ويدل ارتفاع نس ـ ــبة األلفا املقترض ـ ــة
على عمق التواصــل والتعاون كما يشــير إلى درجة اعتماد اللغة اآلخذة على اللغة املعطية
وإلى كثرة الظروف واملجاالت التي تستلزم االقتراض.8
طرق االقتراض اللغوي
هنــاو طرق عــدة تلجــأ إليهــا لغــة مــا عنــدمــا تقوم بــاقتراض كلمــة من لغــة أخرى،
منها:
 .1أن تــأخــذ اللغــة اآلخــذة من اللغــة املعطيــة الكلمــة وتخض ـ ـ ـ ــعهــا لقوانينهــا الص ـ ـ ـ ــيغيــة
والص ـ ـ ـ ــرفيــة ،وتس ـ ـ ـ ــمى هــذه العمليــة بــاالقتراض املعــدل .4مثــال ذلــك كلمــة رادار التي
Bloomfield, Language, Unmim University Book, Great Britain, 1987. page 463
 7سميح أبو مغلى ،الكالم المعرب في قواميس العرب ،ط ،Iبيروت ،دار الفكر ،2889 ،ص .9
 8عبد الرازق حسن محمد ،المرجع السابق ،ص .29
 9محمد على الخولي ،الحياة مع لغتين ،المرجع السابق ،ص .82
al Mahāra Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Vol.3, No.1, Juni 2017/1438H P-ISSN: 2477-5835/E-ISSN: 2477-5827

6

69

استخدام املفردات العربية املقترضة في اللغة اإلندونيسية
Yufi Mohammad Nasrullah

اقترض ـ ـ ــتها العربية من  Radarاإلنجليزية ،والتلفاز املعدلة من  Televisionاالنجليزية
ومثل كلمة  Kabulاإلندونيسية التي تقترض من كلمة " قبول" العربية.
 .2أن تترجم اللغــة اآلخــذة وحــدات الكلمــات املقترض ـ ـ ـ ــة ترجمــة حرفيــة إلى كلمــة وطنيــة،
وفي تلــك الحــالــة يكون عنـدنــا ترجمــة مقترض ـ ـ ـ ــة أو اقتراض مترجم والكلمــة اإلنجليزيــة
 Expressionمأخوذة من الكلمة الالتينية  Expressioفهي لذلك كلمة مقترض ـ ـ ـ ــة .أما
الكلم ــة األمل ــاني ــة  Ausdruckفم ــأخوذة من كلم ــة التيني ــة مط ــابق ــة له ــا فهي اقتراض
مترجم 13ومثل التعبير االص ـ ـ ــطال ي اإلندونيس ـ ـ ــية  Bermandi keringatفهو ترجمة
مقترضة من التعبير االصطال ي العرقي تصبب عرقا.11
 .3قد يتم االقتراض بمزج كلمتين من أصلين مختلفين وجعلها كلمة واحدة وهذا يسمى
بـالتـداخـل  Contaminationأو املزج  Blendingومثـال ذلـك مـا حـدث حينما امتزجت
الكلمـة الجرمـانيـة  Hochبالالتينية ( Alcumxكال اللفظين معناه عال) لتكون الكلمة
الفرنسية القديمة  Haltالتي أصبحت فيما معد .11 Haut
 .4قد يحدث في قليل من الحاالت أن ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبقل اللفظ املس ـ ـ ــتعار على حاله دون تغيير في
أصـ ـ ــواته أو صـ ـ ــيغه وال يتم هذا في أغلب األحيان إال حين يثق املسـ ـ ــتعير بقدرته على
نطق اللغـة األجنبيـة ،وحين يرغـب في إظهـار مهـاراته بين أفراد بيفته ،فكلما قوي املرء
في معرفـة اللغــة األجنبيــة مـال إلى عـدم التغيير في ألفــاظهـا املس ـ ـ ـ ــتعــارة أو التبــديـل من
مظهرهـا 10وذلـك مثـل كلمـة س ـ ـ ـ ــينمـا التي اقترض ـ ـ ـ ـهـا العربيـة من  Cinemaاإلنجليزية،
ومثل كلمة  Sholatالتي اقترضها اللغة اإلندونيسية من كلمة "صالة" العربية.

 10رمضان عبد التواب ،فصول في فقه اللغة ،ط ،2القاهرة ،مكتبة الخانجي ،2888 ،ص .423
 11محمد عفيف الدين دمياطي ،التعبيرات االصطالحية وتدريسها للطالب اإلندونيسيين ،بحث تكميلى لنيل درجة
الماجستير ،الخرطوم ،معهد الخرطوم الدولي للغة العربية1003 ،م ،ص.55
 12ماريوباي ،أسس علم اللغة ،دار عالم الكتب ،دت ،ص .257
 13إبراهيم أنيس ،من أسرار اللغة ،المرجع السابق ،ص .257
al Mahāra Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Vol.3, No.1, Juni 2017/1438H P-ISSN: 2477-5835/E-ISSN: 2477-5827

استخدام املفردات العربية املقترضة في اللغة اإلندونيسية
Yufi Mohammad Nasrullah

70

 .5قـد تقترض الكلمـة فيترجم جزء منهـا إلى اللغـة املقترض ـ ـ ـ ــة ويبقل الجزء اآلخر كمـا هو
في لغة املص ـ ـ ــدر مثال ذلك ص ـ ـ ــوتيم املأخوذة من  Phonemeوص ـ ـ ــرفيم املأخوذة من
 ،Morphemeحيــث تمــت ترجمــة الجزء األول من الكلمــة من اإلنجليزيــة إلى العربيــة
ويبقل الجزء الثاني كما هو في اإلنجليزية ،وتسمى هذه العملية باقتراض مةجن.19
 .6وهناو معء اللغات النادرة التي تلجأ إلى وصــف الكلمة األجنبية بدال من ترجمتها أو
اقترض ـ ـ ـ ـهــا في ش ـ ـ ـ ــكلهــا األص ـ ـ ـ ــلي مثــل اللغــات الهنــديــة األمريكيــة التي تص ـ ـ ـ ــف الكلمــة
 Telephoningبكلمات  Little Wire Speechأي كالم سلمي قليل.15
عوامل انتقال املفردات العربية إلى اللغة اإلندونيسية
إن االقـتـراض الـلـغـوي ليس أمرا غريب ـ ــا وال يعتبر عيب ـ ــا من عيوب اللغ ـ ــة ،فهو
وس ــيلة لتطور اللغة ونموها واتس ــاع دائرتها ،وبما أنه ليس معيب فإن اللغة اإلندونيس ــية
كثيرا مـا كـانـت تقترض كلمـات من لغـات أجنبيـة إلض ـ ـ ـ ــافة مفردات جديدة إلى قاموس ـ ـ ـ ــها.
األمر الذي يحدو معلماء اللغة إلى القول بأن اللغة اإلندونيس ـ ـ ــية لغة هجينة إذ إنها مزيج
من ع ــدة لغ ــات ّ
تكون مجموعته ــا مفردات اللغ ــة اإلن ــدونيس ـ ـ ـ ـي ــة ،فمعظم لغ ــات الع ــالم
السائدة تؤثر في اللغة اإلندونيسية.13
وقد أخذت اللغة اإلندونيســية كثيرا من املفردات األجنبية من اللغات املختلفة،
فاللغة اإلندونيس ـ ــية أخذت من اللغة الس ـ ــنس ـ ــكرتية كلمات مثل ( Istriزوجة) ،و Sastra

 14محمد على الخولي ،الحياة مع لغتين ،المرجع السابق ،ص .82
Falk S. Julia, Linguistic and Language, John Uniley and Son, 2nd Edition, 1978,
page 56
16
(,Gramedia Pustakaأفاق اللغة اإلندونيسية) JS. Badudu. Cakrawala Bahasa Indonesia
 Alif Munsy . 9 dari 10 kata Bahasaو Utama Press. Jakarta, 1997, page 134
 ( KPG press, Jakarta, 2003,تسع من عشر كلمات اللغة اإلندونيسية أجنبية)Indonesia Asing ,
page 1
15
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(أدب) ،و ( Priaرجــل) ،و ( Setiaوفى) ،و ( Negaraدولــة) .وأخــذت اللغــة اإلنــدونيس ـ ـ ـ ـيــة
كثيرا من مفردات اللغة الص ـ ــينية منها ( Sampanسـ ـ ــفينة) ،و ( Bakmiمكرونة) ،و Calo
(س ـ ـ ـ ــمس ـ ـ ـ ــار) ،و ( Tukangعــامــل) .و أخــذت من اللغــة البرتغــاليــة كلمــات مثــل Bendera
(رايــة) ،و ( Dansaرقصـ ـ ـ ـ ــة) ،و ( Teriguدقيق) ،و ( Tintaحبر) ،و ( Penaقلم) .وأخــذت
من اللغ ـ ــة الهولن ـ ــدي ـ ــة كلم ـ ــات مث ـ ــل ( Absenغ ـ ــائ ـ ــب) ،و ( Berlianجوهرة) ،و Dosen
(محاضــر) ،و ( Pasمناســب) ،و ( Sepurقطار) .و أخذت من اللغة اإلنجليزية كلمات مثل
( Edukasiتعليم) ،و ( Diskonتخفيء) ،و ( Klubنادي) ،و ( Jusعصير) ،و ( Timفريق).
ومن اللغة الفارس ــية أخذت اللغة اإلندونيس ــية كلمات مثل ( Bajuقميص) ،و Gandum
(قـمح) ،و ( Dewanمجلس) ،و ( Pahlawanبط ـ ــل) ،و ( Dombaش ـ ـ ـ ـ ـ ــاة) ،ومن اللغ ـ ــة
اإليطـالية كلمات مثل ( Tempoمدة) ،و ( Mottoش ـ ـ ـ ــعار) ،و أخذت اللغة اإلندونيس ـ ـ ـ ــية
من اللغــة األس ـ ـ ـ ـبــانيــة كلمــات مثــل ( Rayuإغراء) ،و ( Maluحيــاء) ،و ( Sepatuحــداء).11
كمــا أخــذت اللغــة اإلنــدونيس ـ ـ ـ ـيــة عــددا غفيرا من مفردات اللغــة العربيــة بــاإلض ـ ـ ـ ــافــة إلى
أخذها من اللغات املحلية.
وهذه األلفا األجنبية الدخيلة في اللغة اإلندونيسـ ـ ــية تؤكد الحقيقة التي نادى
بهـا علمـاء اللغـة اإلنـدونيس ـ ـ ـ ــيون بـأن اللغـة اإلنـدونيس ـ ـ ـ ـيـة مـا هي إال لغـة مولـدة أو هجينة
لتعرض ـ ـ ـ ـهــا لتــأثير لغــات أخرى مش ـ ـ ـ ـكــل كبير و لكثرة الكلمــات التي تنتمي إلى لغــات أخرى.
و"لقـد كـان تـأثير اللغـة العربيـة في اللغة اإلندونيس ـ ـ ـ ــية أكبر بالقياس إلى تأثير لغات أخرى

( Nyoman Tusthi Eddy. Unsur Serapan Bahasa Asing dalam Bahasa Indonesia
 . Nusa Indah Press, Flores, 1989,االقتراض اللغوي من اللغات األجنبية إلى اللغة اإلندونيسية)
page 67, 82.
17
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فيهـا" ،18لعمق االتص ـ ـ ـ ــال وقوتـه بين اللغتين العربيـة واإلنـدونيس ـ ـ ـ ـيــة وانتش ـ ـ ـ ــار الثنــائيين
اللغويين في اللغة العربية واإلندونيسية من أبناء إندونيسيا.
وبمــا أن اللغــة اإلنــدونيس ـ ـ ـ ـيــة ال تس ـ ـ ـ ــتعير مفردات اللغــة العربيــة إال إذا حــدث
اتصـ ـ ــال مباشـ ـ ــر أو غير مباشـ ـ ــر بين الشـ ـ ــعوب الناطقة بهاتين اللغتين ،فإنه من األهمية
بمكان أن نســتعرض العوامل الرئيســية التي تلعب دورا كبيرا في تنشــئة االتصــال وتقويته
بين العربيـة واإلنـدونيس ـ ـ ـ ـيـة ،ومن ّ
ثم أدت إلى تس ـ ـ ـ ــرب كثير من األلفـا العربيـة في اللغــة
اإلندونيسـ ـ ـ ــية ،كما س ـ ـ ـ ــنحاول كشـ ـ ـ ــف اللثام عن الوس ـ ـ ـ ــائل والكيفية التي ّ
تم بها انتقال
األلفــا العربيــة إلى اللغــة اإلنــدونيس ـ ـ ـ ـيــة وإبراز أمعــادهــا على املس ـ ـ ـ ــتوى التجــاري والــديني
والثقافي وفيما يلي إيضال ذلك:
العامل التجاري
لقد كانت الص ـ ــالت التجارية بين الصـ ـ ــين والعرب ترجع إلى عدة قرون قبل ظهور
االس ـ ـ ـ ــالم وإن التجــار العرب عرفوا إنــدونيس ـ ـ ـ ـيــا منــذ عهــد مبكر بــاعتبــارهــا محطــة مهمــة
لوص ــولهم إلى الص ــين .14وقد تعاملوا مع التجار املحليين وقد انتعش ــت هذه التجارة وزاد
االتص ـ ـ ـ ــال بص ـ ـ ـ ــورة ملحوظــة حيــث كــان التجــار العرب يقومون بــالتجــارة ونش ـ ـ ـ ــر الــدعوة
اإلس ـ ــالمية في آن واحد .وقد أش ـ ــارت املص ـ ــادر التاريخية إلى أنهم س ـ ــاهموا في نقل األفكار
واملبــادا الــدينيــة إلى بالد إنــدونيس ـ ـ ـ ـيــا وقــاموا بتطوير التجــارة املحليــة وربطهــا بــالتجــارة
العاملية عبر البحر ،ونتيجة لهذا التعامل انتشـ ـ ـ ــرت الثقافة اإلسـ ـ ـ ــالمية املسـ ـ ـ ــلحة باللغة
العربية في بالد إندونيســيا وبدأ أولئك التجار يســتخدمون ويدخلون كلمات وتعابير عربية

18

 ), Angkasaغابة اللغة اإلندونيسية( Hamid Hasan Lubis .Jenggala Bahasa Indonesia
Press, Bandung, Page 7.
19
( Mizan Press, Bandung, 1998,إيجاد التاريخ) Ahmad Mansyur. Menemukan Sejarah
page 73
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في تلك املناطق فجرت تلك األلفا تدريجيا على ألس ــنة اإلندونيس ــيين واندمج معض ــها في
اللغات املحلية وخاصة معد ظهور اإلسالم وانتشاره.
إن االتص ــال غير املباش ــر بين العربية واإلندونيس ــية بواس ــطة التجارة يعد نقطة
البداية التي وض ـ ــعت الاجر األس ـ ــا ـ ـ ي للعربية في إندونيس ـ ــيا والتي وض ـ ــعت اللبنة األولى
النتقــال األلفــا العربيــة إلى اللغــة اإلنــدونيس ـ ـ ـ ـيــة .وال غرو في أن معظم الكلمــات املتعلقــة
بالتجارة قد تس ــربت ودخلت اللغة اإلندونيس ــية نتيجة ذلك االتص ــال املباش ــر بين التجار
العرب والتجار املحليين اإلندونيس ــيين ما بين القرن الثالث والرامع امليالدي حيث أش ــارت
السجالت الصينية إلى استيطان العرب في أتشيه منذ ذلك الحين.13
وعليه فمن املرجل أن كلمة ( Akadعقد) وأســماء البضــائع نحو ( Katunقطن) و
( Gamisقميص) و أس ـ ـ ـ ـمــاء األججــار الكريمــة املتــداولــة و الكلمــات التي ال يس ـ ـ ـ ــتغني عن
اس ـ ـ ـ ــتعمــالهــا في التجــارة نحو ( Amanahأمــانــة) و ( Ribaربــا) هي أولى األلفــا التي دخلــت
اللغة اإلندونيسية من اللغة العربية.
العامل الديني
لقد دخل اإلســالم إندونيســيا في القرن األول الةجري أو القرن الســامع امليالدي إذ
تحدثنا التقارير الصــينية أنه كان للعرب مســتوطنة في شــمال ســومطرى منذ عام .11310
وقد شــهد "ســليمان الســير" بوجود املســلمين في جزيرة الســيلبيز (ســوالويسـ ي –حاليا–) في
رحلتـ ــه التي قـ ــام بهـ ــا خالل النص ـ ـ ـ ــف األول من القرن الثـ ــال ـ ــث الةجري .وأن مركوفولو
( )Marcopoloفي ح ــديث ــه عن منطق ــة آتش ـ ـ ـ ـي ــه ( )Acehالتي زاره ــا س ـ ـ ـ ـن ــة  1141م (341
هجري) قد ص ــرل بأن جميع س ــكان البالد من عبادة األوثان إال في مملكة فرالو الص ــغيرة
20أحمد شلبى ،المرجع السابق ،ص .352
 21المرجع السابق ،ص .352
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الواقعة في الزاوية الش ـ ـ ـ ــمالية الش ـ ـ ـ ــرقية من جزيرة س ـ ـ ـ ــومطرى ،حيث كان س ـ ـ ـ ــكان املدن
وحدهم مسلمين.11
و قد كان لإلسـ ـ ــالم دور حضـ ـ ــاري وثقافي واجتمافي كبير ،وبفضـ ـ ــله عرف سـ ـ ــكان
إندونيســيا ديانة التوحيد ّ
وتعرفوا على العالم الخار ي واتصــلوا به ،كما كان للغة العربية
دور مميز في إيص ـ ــال االس ـ ــالم واملعارف الجديدة إلى املسـ ـ ـلمين اإلندونيس ـ ــيين ،إذ إن هذه
ً
اللغة لها صـلة وثيقة بدين اإلسـالم حيث إنها تشاركه دائما أينما انتشر لكونها لغة لكتابه
العزيز وحديث نبيه الكريم فضال عن أنها وعاء الفكر اإلسالمي والثقافة اإلسالمية.
وبم ــا ك ــان من الواج ــب على املس ـ ـ ـ ــلمين أن يتعلموا على األق ــل م ــا يكفيهم للقي ـام
بالشــعائر الدينية والفروض العينية من صــالة وصــيام وجج وغير ذلك ،كان ذلك يقت ـ ي
حفظهم لبعء الس ـ ـ ـ ــور القرآنيــة وقعء األدعيــة املــأثورة وتعلم كلمــات دينيــة كــالتحميــد
والتسـ ـ ـ ــبيح والتهليل وغير ذلك .وال ريب في أن يكون معء التجار الذين أتوا باإلسـ ـ ـ ــالم إلى
إندونيســيا قد ســاعدوا أيضــا على فتح املدارس القرآنية وتدريس ش ـ يء مســيط للمســلمين
اإلنـدونيس ـ ـ ـ ــين ممـا يحتـاجون إليـه .ولـذلـك فـإن معظم األلفـا اإلس ـ ـ ـ ــالميـة األس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـيـة
املتعلقـة بـالتوحيـد والفقـه والقرآن والش ـ ـ ـ ـعـائر الدينية والتي ال يمكن أن يدخل اإلس ـ ـ ـ ــالم
بدونها قد دخلت اللغة اإلندونيس ـ ــية وتجنس ـ ــت بها ،ومن املعقول واملناس ـ ــب أن نض ـ ــيف
إليها مجموعة الكلمات املتعلقة بالقراءة والكتابة وكذلك أســماء األيام العربية ومن أمثلة
تلك الكلمات( Nabi :نبي) ،و ( Sahص ـ ــل) ،و ( Qur'anقرآن) ،و ( Takbirتكبير) ،و Tahlil
(تهليل) ،و ( Lafalلفظ) ،و ( Tajwidتجويد) ،و ( Jum'atجمعة) ،وغير ذلك.10
وغني عن البيان أن دخول اإلســالم إلى اإلندونيســيا قد أف ـ ى إلى ازدياد الصــالت
بين إندونيسـ ـ ـ ــيا وسـ ـ ـ ــائر البالد اإلسـ ـ ـ ــالمية األخرى ،فقد أثر اإلسـ ـ ـ ــالم في حياتهم الثقافية
 22أحمد الشلبي ،موسوعة العالم اإلسالمي ،القاهرة ،دار الوعي العام ،2878 ،الجزء الثاني ،ص  .709و
رحالت مركوبولو ،ترجمة عبد العزيز جاويد ،القاهرة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،2882 ،ص .40
23
JS. Badudu. Op. Cit. page 129
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والفكريــة وع ـ ـ ـ ــجعهم على املعرفــة ،فــأوقف العلمــاء حيــاتهم على البحــث والتــأليف وطلــب
العلم مما كان أســاس الحضــارة املدنية في إندونيســيا ،وقد غلب اإلســالم حياتهم من حال
إلى حال فتأثروا بالثقافة اإلس ـ ـ ـ ــالمية مما يؤدي إلى ازدهار ونهض ـ ـ ـ ــة ثقافة اإلندونيس ـ ـ ـ ــيين
وحضارتهم.
وقــد قــام العلمــاء ورجــال الــدين اإلنــدونيس ـ ـ ـ ــيين بترجمــة العلوم الــدينيــة إلى اللغــة
اإلندونيس ـ ـ ــية ملس ـ ـ ــاعدة العامة الذين ال يعرفون اللغة العربية في فهم أحكام الدين .كما
ألفوا كـذلـك عـدة كتـب باللغة اإلندونيس ـ ـ ـ ــية عن التعاليم الدينية ،وفي معء األحيان قد
ال يجــد العلمــاء واملؤلفون في اللغــة اإلنــدونيس ـ ـ ـ ـيــة مــا يس ـ ـ ـ ــد حــاجتهم من األلفــا للتعبير
وتوضــيح األحكام فاســتعاروا األلفا العربية الدينية لكي تســد ذلك الفرا  .وبذلك دخل
الكثير من األلفا العربية في اللغة اإلندونيسية.
العامل الثقافي والحضاري
بدأت حركة الثقافة الجديدة للمسـ ــلمين اإلندونيسـ ــيين في العصـ ــر الحديث منذ
أواخر القرن التاس ـ ـ ــع عش ـ ـ ــر بالدعوة إلى إص ـ ـ ــالل الش ـ ـ ــؤون الدينية بإندونيس ـ ـ ــيا وتطوير
التعليم .وكانت "الباســنترين" ( )Pesantrenهي املراكز األولى للثقافة العربية اإلســالمية في
إندونيسيا التي ترمي إلى إصالل الشؤون الدينية وتدريس العلوم الدينية واللغة العربية.
وقد كان طامع الثقافة عربيا إس ـ ــالميا ص ـ ــرفا حيث إن الش ـ ــعوب التي اعتنقته لم
تكن لهـ ــا تقـ ــاليـ ــد ثقـ ــافيـ ــة راقيـ ــة من قبـ ــل .ونجـ ــد أثر هـ ــذه الثقـ ــافـ ــة في اقتراض اللغـ ــة
اإلندونيس ـ ـ ــية لكثير من األلفا العربية في ش ـ ـ ــتى مجاالت الحياة وأنش ـ ـ ــفت املؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــات
الثقــافي ــة والتعليميــة وانتش ـ ـ ـ ــرت اللغــة العربيــة .كمــا دخلــت اللغــة اإلنــدونيس ـ ـ ـ ـيــة عــالم
التدوين والكتابة عن طريق الحرف العرقي وقد أصد ت معء املؤلفات التي ُكت ْ
بت باللغة
ر
ِ
العربية منها " تفس ــير املنير" لإلمام النووي البنتاني وقعض ــها باللغة اإلندونيس ــية بالحرف
العرقي ككتــاب "مراد

في تحص ـ ـ ـ ـيــل املعرفــة واألحكــام الش ـ ـ ـ ــرعيــة" لإلمــام عبــد الر وف
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ُ
الس ـ ـ ـ ــنكيلي الــذي كتــب بــالحرف العرقي املالوي ،وكــل هــذه املؤلفــات من تراث إنــدونيس ـ ـ ـ ـيــا
الفكري والثقافي في تلك الفترة ،وهناو املخطوطات التي تشهد بذلك.19
وقـد كـان التـأليف ثم الترجمـة من العربيـة إلى اإلندونيس ـ ـ ـ ــية من أغزر املنافذ التي
تؤدي إلى إثراء اللغــة اإلنــدونيس ـ ـ ـ ـيــة بــاأللفــا واملفردات العربيــة ،ولــذلــك دخــل كثير من
األلفا العربية العلمية إلى اللغة اإلندونيسـية .فعلى سـبيل املثال ال الحصر ( Ilmuعلم)
و ( Fikirفكر) و ( Rumusرموز) و ( Tertibترتي ــب) و ( Madrasahم ــدرس ـ ـ ـ ـ ــة) و Paham
(فهم) و ( Adabأداب) وما إلى ذلك.
وقد أعجب اإلندونيس ــيون باألدب العرقي فدرس ــوه وتعلموه ونس ــجوا على منواله
وقل ــدوه في أش ـ ـ ـ ـع ــارهم اإلن ــدونيس ـ ـ ـ ـي ــة ،وق ــد ت ــأثرت نظم القص ـ ـ ـ ـي ــدة الواح ــدة في اللغ ــة
اإلندونيسية معامل االرتباط بالقافية الواحدة في اللغة العربية .مما يؤدي إلى دخول عدد
كبير من الكلمات العربية في اللغة اإلندونيس ـ ـ ـ ــية ،وقد اس ـ ـ ـ ــتعانوا كذلك بأوزان الش ـ ـ ـ ــعر
العرقي وذلــك ألن رجــال الــدين الــذين ترجموا مبــادا اإلس ـ ـ ـ ــالم من اللغــة العربيــة إلى اللغــة
اإلندونيسـية لم يقتصروا على كتابتها نشرا بل بذلوا جهودهم في ترجمتها نظما فاستعانوا
ببحور الشعر العرقي وأشعارهم كالطويل والبسيط.
وليس ـ ــت أش ـ ــعار العلماء وحدها هي التي تأثرت بالقافية العربية بل كذلك ش ـ ــعر
العـامــة .وكثير من الش ـ ـ ـ ــعر الــديني اإلنــدونيس ـ ـ ـ ـ ي يحتوي على نس ـ ـ ـ ـبــة مرتفعــة من األلفــا
العربية املتعلقة بالتوحيد والش ـ ــريعة التي اس ـ ــتوعبت في اللغة اإلندونيس ـ ــية .ولذلك يعد
الشعر مصدرا أساسيا لدخول األلفا العربية إلى اللغة اإلندونيسية.
وقــد اس ـ ـ ـ ــتف ــاد مجلس اللغــة اإلنــدونيس ـ ـ ـ ـي ــة في هــذا العص ـ ـ ـ ــر من ع ــدد كبير من
املفردات العربية في املجاالت العلمية والحض ـ ــارية ،ألنهم وجدوا في اللغة العربية مص ـ ــدرا
24

(األدياء الميالويون) Siti Haji Hawa Abdulloh .Cendekiawan Kesusastraan Melayu
Kuala Lumpur, 1987, page 150
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غنيا للمفردات العصـرية وألن اإلسـالم قد اس ّ
ـتمر في توجيه أنظار املسلمين اإلندونيسيين
إلى الكلمات العربية وإلى الثقافة العربية اإلسالمية.
دوافع اقتراض املفردات العربية في اللغة اإلندونيسية
س ـ ــبق أن أش ـ ــرنا إلى أن دخول اإلسـ ـ ــالم في إندونيس ـ ــيا أدت إلى دخول الحضـ ـ ــارة
والثقافة العربية في إندونيس ــيا ،فأش ـ ْ
ـرقت بذلك معارف جديدة ومجاالت فكرية متعددة
وعلوم لم تكن من ثقــافــة اإلنــدونيس ـ ـ ـ ــيين وطرائق تفكيرهم .فــاحتــاج اإلنــدونيس ـ ـ ـ ــيون إلى
ّ
املعبرة عن هــذه املعــارف واملعــاني التي ليس ـ ـ ـ ــت موحودة في لغتهم .وبــالتــالي كــانــت
األلفــا
الحــاجــة والض ـ ـ ـ ــرورة هي أهم الــدوافع التي أدت إلى إدخــال كثير من املفردات العربيــة في
اللغة اإلندونيس ـ ــية وال ْ
غرو في أن هذا الدافع هو الس ـ ــبب الش ـ ــائع في كل اقتراض لغوي،
وهو أمر ينطبق على اللغات جميعا في أغلب الحاالت.
ولم تكن كل املفردات اإلندونيسـ ـ ـ ــية املقترض ـ ـ ـ ــة من اللغة العربية وليدة الحاجة
والض ـ ـ ــرورة فحس ـ ـ ــب بل هناو معء املفردات املقترض ـ ـ ــة من العربية ولها ما يرادفها من
املفردات اإلندونيسية األصلية ويكون السبب في ذلك تحسين التعبير والتفاخر.
وفيما يلى معء األس ـ ـ ــباب التي يرجع إليها اقتراض اللغة اإلندونيس ـ ـ ــية من اللغة
العربية:
سد حاجة اللغة اإلندونيسية إلى تغطية قصور املفردات
إن من أس ـ ــباب اقتراض مفردات من لغة أجنبية معينة وجود مفردات جديدة في
تلـك اللغـة األجنبيـة ولم تتمكن اللغة املقترض ـ ـ ـ ــة أو اآلخذة من تعبير معاني هذه املفردات
الجديدة بمفرداتها ،وذلك ما يحدث في اللغة اإلندونيسية.
فقـد ش ـ ـ ـ ــعر اإلندونيس ـ ـ ـ ــيون بحاجاتهم إلى كلمات تعبر عن األش ـ ـ ـ ــياء التي لم تكن
مــألوفــة في حيــاتهم قبــل احتكــاكهم بــالــدول املجــاورة فــاس ـ ـ ـ ــتعــانوا بــألفــا اللغــات األخرى
للتعبير عنها ،وبما أن تعاليم اإلسـالم جاءت إلى إندونيسيا بأفكارها ومصطلحاتها الخاصة
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التي لم تكن مألوفة في حياة اإلندونيسـيين فمن الطبييي ْأن ْ
اس َ
تعار اإلندونيسيون معء
األلفا العربية لتغطية قص ــور مفردات اللغة اإلندونيس ــية على التعبير عن الفكرة التى
تتضــمنها الكلمات غير املألوفة .وعلى ســبيل املثال ال الحصــر كلمات إندونيســيةAkhirat :
(آخرة) و ( Halalحالل) و ( Haramحرام) و ( Makhluqمخلوق) و ( Kurbanقربــان) ومــا
إلى ذلــك .فكــل هــذه الكلمــات مقترض ـ ـ ـ ــة من اللغــة العربيــة ويكون هــذا االقتراض لقص ـ ـ ـ ــور
مفردات اللغــة اإلنــدونيس ـ ـ ـ ـيــة على تعبير الفكرة بمــا يرادفهــا من املفردات اإلنــدونيس ـ ـ ـ ـيــة
األصيلة.15
ميل بعض اإلندونيسيين إلى الترف التعبيري والتفاخر باللغة العربية
يتشـ ـ ـ ــدق بهذا الترف التعبيري معء اإلندونيسـ ـ ـ ــيين الذين يحاولون إظهار قربهم
من اللغ ــة العربي ــة وتش ـ ـ ـ ــبههم ب ــالعرب .ويكون ذل ــك نتيج ــة إعج ــاب معء املس ـ ـ ـ ــلمين في
إن ــدونيس ـ ـ ـ ـي ــا ب ــالعرب واملي ــل إلى تقلي ــده ــا .وه ــذا في واقع الح ــال ل ــه م ــا ّ
يبرره ف ــإن اله ــدف
الرئيسـ ـ ـ ي وراء الترف التعبيري هو ا ِلحفا والدفاع عن اس ـ ــتمرارية الحياة التي يحيط بها
دين اإلســالم .13ولذلك اســتعمل اإلندونيســيون كلمات عربية إســالمية من أمثالSholat :
(ص ـ ـ ـ ــالة) و ( Silaturrahmiص ـ ـ ـ ـلــة الرحم) و ( Ibadahعبــادة) و  ) ( Allahو 'Idul Fitri
(عيـد الفطر) و ( 'Idul Adhaعيـد األض ـ ـ ـ ــكى) ومـا إلى ذلك وإن كان في اللغة اإلندونيس ـ ـ ـ ــية
كلمات خاصة ترادفها.
سد حاجة اللغة اإلندونيسية إلى توفيرمفهوم معاني املفردات
هناو س ـ ـ ـ ــبب آخر يرجع إليه اقتراض اللغة اإلندونيس ـ ـ ـ ــية من اللغة العربية وهو
قص ـ ـ ـ ــور معــاني مفردات اللغــة اإلنــدونيس ـ ـ ـ ـيــة ،ولتغطيــة هــذا القص ـ ـ ـ ــور اقترض ـ ـ ـ ــت اللغــة
اإلن ــدونيس ـ ـ ـ ـي ــة مفردات معين ــة من اللغ ــة العربي ــة ليس له ــا مرادف ين ــاس ـ ـ ـ ــبه ــا في اللغ ــة
 25مهيبان ،دور اللغة العربية في تكوين المفردات اإلندونيسية ،مجلة الجامعة ،المجلد  32العدد  ،1جامعة
سونن كليجاكا اإلسالمية ،يوكياكرتا1004 ،م ،ص .342
26
Nyoman Tusthi Eddy, Ibid, Page 43
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ُ
اإلنـدونيس ـ ـ ـ ـيــة ومن أمثلــة ذلـك كلمـة ( Imanإيمـان) و ( Taqwaتقوى) .تس ـ ـ ـ ــتع َمـل الكلمــة
 Imanفي اللغة اإلندونيسـ ـ ـ ــية بدال من الكلمة  Percayaالتي تقابلها الثقة في اللغة العربية
ُ
وتس ـ ـ ـ ــتع َم ـل الكلم ــة  Taqwaب ــدال من الكلم ــة  Takutالتي تعني الخوف في اللغ ــة العربي ــة.
فكلمـ ــة اإليمـ ــان والتقوى في اللغـ ــة العربيـ ــة تـ ــدل على معنى خـ ــاص ال تقـ ــابلـ ــه املفردات
اإلندونيسـ ــية وال تسـ ــد مسـ ــدهما الكلمتان  Percayaأي الثقة و  Takutأي الخوف ،حيث
إن اإليمـان نـاقء الكفر وهو تص ـ ـ ـ ــديق مطلقـا وهو قول بـاللس ـ ـ ـ ــان وإقرار بـالقلـب وعمــل
ب ــالجوارل والثق ــة ال يتع ــدى معن ــاه ــا إلى ذل ــك .وأم ــا مفهوم التقوى ف ــاالمتث ــال ب ــأوامر
واالمتنـاع عن نواهيـه ،والكلمـة اإلنـدونيس ـ ـ ـ ــية  Takutالتي معناها الخوف ال يتض ـ ـ ـ ــمن كل
تلك املعاني الواسعة.11
شعععور بعض اإلندونيسععيين بأن اسععتعاال الرلاات العربية ألي وأك رتهذبا وتأدبا من
استعاال نظائرها اإلندونيسية
ك ــان معء العلم ــاء اإلن ــدونيس ـ ـ ـ ــيين يع ــدون معء املفردات اإلن ــدونيس ـ ـ ـ ـي ــة غير
ص ـ ـ ــالحة للتعبير فيفض ـ ـ ــلون اس ـ ـ ــتعمال املفردات العربية رغبة في تحس ـ ـ ــين التعبير ،وتبع
أفراد املجتمع طريقــة العلمــاء بفض ـ ـ ـ ــل أن هــذه املفردات العربيــة أكثر تهــذبــا و تــأدبـا .وقــد
أصـ ــبحت املفردات اإلندونيسـ ــية األصـ ــلية مبتذلة وفظة االسـ ــتعمال باملقارنة مع نظائرها
العربي ــة .ومن أمثل ــة ه ــذه املفردات :كلم ــة ( Hamilح ــام ــل) ب ــدال من  ،Buntingوكلمـ ــة
( Jenazahجنازة) بدال من  Bangkaiو كلمة ( Auratعورة) بدال من .Kelamin
سد حاجة اللغة اإلندونيسية إلى مصطلحات معينة
إن املفردات العربية التي استعارْتها اللغة اإلندونيسية في بادا األمر هي املفردات
املستعملة في النشاطات الدينية ثم يتسع استعمالها معد ذلك وأصبحت مفردات عامة
مثل ( Sahabatصحابة) و ( Wajibواجب) و ( Umatأمة) ،فكلمة " صحابة " ُت َ
ستعمل في
 27مهيبان ،المرجع السابق ،ص .341
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أول األمر للداللة على صحابة رسول ثم يشيع استعمالها وأصبحت تستعمل للداللة
على صحابة بوجه عام ونقول مثال(ُ Dia sahabatku :ه َو َ
ص َح َاب ِت ْي) و Saya bersahabat
(َ dengannyaأ َنا ُأ َ
ص ِاح ُب ُه) وكلـمة " الواجب " تستعـمل في أول األمر للـداللة على حكم من
أحـكام الدين ثم يتسع معناها وأصبحت تستعـمل في غير أحكام الدين ونقول مثالKamu :
( wajib hadirوجب عليك الحضور) .وكذلك املصطلحات الخاصة في السياسة .فهناو
مفردات عربية استعارتها اللغة اإلندونيسية سدا لحاجتها إلى املصطلحات املناسبة
وأصبحت معد ذلك مفردة إندونيسية مثل( Musyawarah :مشاورة) و ( Wakilوكيل) و
( Majlisمجلس) و ( Mahkamahمحكمة) و ( Rakyatرعية) و كذلك املصطلحات
التربوية وعلى سبيل املثال( Madrasah :مدرسة) و ( Kitabكتاب) و ( Daftarدفتر) و
( Kuliahكلية) و ( Muridمريد) و ( Pondokفندق).
املفردات العربية املقترضة في اللغة اإلندونيسية
لقد اعتمد الباحث في سرد املفردات العربية املقترضة في اللغة اإلندونيسية على
عدد من املعاجم اإلندونيسية ،ومن أهم املعاجم التي اعتمد عليها الباحث هي Kamus
( Besar Bahasa Indonesiaاملعجم الكبير للغة اإلندونيسية) .وقد اعتمد الباحث كثيرا
على هذا املعجم ألنه يتميز باملميزات التالية:
أ .إنه معجم أسا ي أصدرته وزارة التربية والتعليم للحفا على اللغة اإلندونيسية.
ب .يتفق منةج تأليفه مع منةج تأليف املعاجم الحديثة ،فهو محكم الترتيب ،واضل
األسلوب ،سهل التناول.
ج .يضم هذا املعجم نحو  11ألف كلمة إندونيسية ويقع في مجلد كبير يحتوي على
 1111صفحة من القطع الكبير .وكل صفحة تتكون من عمودين وبذلك يعتبر من
ً
أكبر املعاجم اإلندونيسية ججما وأغزرها مفردة.
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د .يحتوي هذا املعجم على ّ
جل األلفا األجنبية املقترضة في اللغة اإلندونيسية من
اللغات العربية والصينية واإلنجليزية وغير ذلك.
ه .يمتاز ه ذا املعجم بالوضول في شرل مفرداته ومعانيها الحديثة ،وتعزيز شرحه
باألمثلة والشواهد والعبارات الوفيرة املقتبسة من كتب األدباء والعلماء ومن لغة
الحياة اليومية للناطقين باللغة اإلندونيسية.
و .إنه يهتم برد املدخل إلى أصله ،فهو إذا ذكر املدخل ،ذكر إلى جانبه أصله .ومما ال
شك فيه أن هذه املعلومات تفيد كثيرا الباحث اللغوي بوجه عام ،والباحث املعجمي
بوجه خاص .وال سيما أن كثيرا من مفردات وكلمات اللغة اإلندونيسية استمدت
أصولها من اللغات األجنبية املتعددة كالعربية والصينية واإلنجليزية.
الخاتاة
لقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية:
 .1عوامـل انتقـال األلفـا العربيـة إلى اللغـة اإلنـدونيس ـ ـ ـ ـيـة هي العامل التجاري والعامل
الديني والعامل الثقافي.
 .1دوافع اقتراض املفردات العربية في اللغة االندونيسية هي اآلتي:
 سد حاجة اللغة اإلندونيسية إلى تغطية قصور املفردات.
 ميل معء اإلندونيسيين إلى الترف التعبيري والتفاخر.
 سد حاجة اللغة االندونيسية إلى توفير مفهوم معاني املفردات.
 سد حاجة اللغة اإلندونيسية إلى مصطلحات معينة.
 ميل معء اإلندونيسيين إلى تحسين التعبير باستخدام اللغة العربية.
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 .0عدد املفردات العربية املقترضـ ـ ــة في اللغة اإلندونيسـ ـ ــية  1833مفردة ،وتبلغ نسـ ـ ــبتها
 %1.5من املفردات اإلندونيسية.
 .9تشابهت اللغة العربية واللغة اإلندونيسية على املستوى الصوتي فيما يلي:
 الصوائت القصيرة الثالثة – الكسرة والفتحة والضمة –.
 الصوامت التالية/ :ف /و/ت /و/ق /و/هـ /و/و /ش /و/ء /و/ب./
 معء أوصاف هذه الصوامت – / /و/خ /و/ج /و/د /و/س /و/ز.-/
 ثالثة أوزان من املقاطع وهي :ص لَ ،و ص ل صَ ،و ص ل ص ص.
 وظائف التنغيم.
 .5اختلفت اللغة العربية عن اللغة اإلندونيسية على املستوى الصوتي فيما يلي:
 الصوائت العربية الطويلة الثالثة.
 مكان توزيع هذه الصوامت/ :ش /و/ء /و/ب /داخل الكلمة.
 معء أوصاف هذه الصوامت – / /و/خ /و/ج /ود /وس /وز.-/
 الصوامت العربية السبعة – /ث /و/ذ /و/ط /و / /و/ض /و/ص /و/ل /و/ع/
 املقطعين وهما :ص ل لَ ،و ص ل ل ص.
 مواقع النبر.
 .3الصعوبات الصوتية التي يمكن أن تواجه الطالب اإلندونيسيين هي:
 نطق الحركات الطويلة الثالث.
 نطق الصوامت التي تختلف فيها اللغتان في معء األوصاف.
 نطق صوت /ذ /و / /و/ط /و/ص /و/ض /و/ل /و/ع./
 أداء النبر داخل الكلمات الواحدة.
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املراجع
إبراهيم أنيس ،من أسعرار اللغة ،الطبعة الرامعة ،القاهرة ،مكتبة األنجلو املصرية،
1411م.
رشدي أحمد طعيمة  ،املهارات اللغوية؛ -مستوياتها -تدريسها -صعوبتها ،ط ،1القاهرة،
دار الفكر العرقي1339 ،م.
رمضان عبد التواب ،فصول في فقه اللغة ،ط ،3القاهرة ،مكتبة الخانجي1444 ،م.
سفارة جمهورية إندونيسيا بالسودان ،أهال وسهال إلى إندونيسيا ،الخرطوم1335 ،م.
سميح أبو مغلى ،الكالم املعرب في قواميس العرب ،ط ،1بيروت ،دار الفكر1448 ،م.
عحدة فارع وآخرون ،مقدمة في اللغويات املعاصرة ،ط ،1عمان ،دار وائل1333 ،م.
عبد العزيز إبراهيم العصيلي ،طرائ تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ،ط،1
الرياض ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية1331 ،م.
عبده الراجكي ،علم اللغة التطبيقي وتعليم اللغة العربية ،اإلسكندرية ،دار املعرفة
الجامعية1333 ،م.
فاضل صالل السامرائي ،الجالة العربية واملعنى ،ط  ،1بيروت ،دار ابن حزم1333 ،م.
فتكي علي يونس ومحمد عبد الر وف الشيخ ،املرجع في تعليم اللغة العربية للجانب،
ط ،1القاهرة ،مكتبة وهبة1333 ،م.
فيصل السامر ،األصول التاريخية للحضارة اإلسالمية في الشرق األقص ى ،مغداد ،دار
شؤون الثقافة1483 ،م.
ماريوباي ،أسس علم اللغة ،بيروت ،دار عالم الكتب ،د ت.
محمد السيد مناع ورشدي أحمد طعيمة ،تعليم العربية والدين بين العلم والفن،
القاهرة ،دار الفكر العرقي1331 ،م.
محمد علي الخولي ،الحياة مع لغتين ،الرياض ،مطامع الفرزدق التجارية1488 ،م.
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، التقابل اللغوي وتحعليل األخطاء،محمود إسماعيل صيني وإسحاق محمد األمين
.م1481 ، جامعة امللك سعود، عمادة شؤون املكتبات،الرياض
، مطبعة الدولة اإلندونيسية، جاكرتا، ملحة عن إندونيسيا،وزارة اإلعالم بإندونيسيا
.م1441
Ahmad Mansyur, Menemukan Sejarah ) (إيجاد التاريخMizan Press. Bandung,
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