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حممد عزير الرمحن بن زابيدن
ملخص البحث:

يسعى البحث إىل إبراز مدى أمهية اللغة العربية يف الرتاث املاليوي القدمي ،ومن مشكالت البحث أن اللغة العربية مل
جتد حظها من الدراسة والبحث يف الرتاث الثقايف املاليوي ،كذلك سيجيب البحث عن دور اللغة العربية والثقافة
اإلسالمية يف تكوين اجملتمع املاليوي ،وعاداته وعقائده الدينية ،وكيف أثر الرتاث الثقايف اإلسالمي يف تشكيل صفات
اجملتمع املاليوي ثقافياً واجتماعياً ،وأبرز مسات اجملتمع املاليوي .وسيتبع البحث املنهج التارخيي والوصفي ،والرتاث الثقايف

اإلسالمي أ حد مكوانت حضارة وثقافة الفرد واجملتمع املاليوي .وتوصلت الدراسة إىل أن من مظاهر أتثر الرتاث
املاليوي ،مفردات اللغة العربية اليت أصبحت جزءاً من اللغة املاليوية حىت يومنا هذا ،فقد اقرتضت اللغة املاليوية كثرياً
من الكلمات والعبارات العربية ،فضالً عن العادات والطقوس اإلسالمية السائدة يف اجملتمع املاليوي ويرجع ذلك إىل
امل ّد الثقايف اإلسالمي يف البالد املاليوية ،ولقد عرف املاليو اخلط العريب ،فكتبوا ابحلرف العريب املعروف ابخلط (اجلاوي)
لغتهم ،وبعد انتشار اإلسالم عكف املاليوين على تعليم وتعلّم اللغة العربية والدين اإلسالمي،
فصارت اللغة العربية جزءاً
ْ
من ثقافة وتراث الفرد واجملتمع املاليوي.
الكلمات املفتاحية :اللغة العربية ،الرتاث الثقايف ،اجملتمع املاليوي.

 األستاذ املساعد بكلية اللغة العربية ،جامعة السلطان عبد احلليم معظم شاه اإلسالمية العاملية الربيد اإللكرتوين:
ibrahimelhag@unishams.edu.my
 حماضر بكلية اللغة العربية ،جامعة السلطان عبد احلليم معظم شاه اإلسالمية العاملية الربيد اإللكرتوينazizul@unishams.edu.my :
أرسل البحث بتاريخ2٠21/12/12 :م ،وقبل بتاريخ2٠22/1/8:م.

اللغة العربية والثقافة اإلسالمية يف ظل الرتاث الثقايف املاليوي

Abstract
This research aims to show the extent of the importance of Arabic in the old Malay heritage, and
prove that Arabic is one of the components of Islamic and Arabic heritage in Malay culture and
heritage. The Arabic language does not have a proper place in the study and research of Malay
cultural heritage is the problem that the study would try to address. There are several important
question that would be addressed including: What was the role of Arabic language and Islamic
culture in the formation of the Malay society, customs, religious beliefs, and Islamic transactions
and how the impact of the Islamic cultural heritage with various types and forms affects the
formation of cultural and social characteristics of Malay society and what are the most prominent
characteristics of the Malay community. This research follows historical and descriptive methods
in highlighting the manifestations of heritage that come in various types such as customs, people,
historical heritage, population heritage, architecture, religious monuments recorded history to the
entry of Islam, and characteristics of Islamic civilization spread in the Malay country. Malay
society are rich in heritage with various components and types that distinguish it from others in its
specificity and cultural and historical manifestations. Islamic cultural heritage is one of the
components of Malay civilization and culture. Among the manifestations of the influence of the
Arabic language and Islamic culture is the Arabic vocabulary, which has become part of the Malay
language today. Untill this day, the Malay language has borrowed many Arabic words and phrases,
and many Islamic customs were practiced in the Malay society. This is due to the expansion of
Islamic culture in Malay countries. Malays know Arabic calligraphy, so they write Arabic letters
known as (Jawi) as their language. After the spread of Islam, Arabic language and Islamic science
became of great importance in the Malay countries, and they worked in teaching and learning
Arabic and the religion of Islam. Because of that, the Arabic language became part of the culture
and heritage of individuals and the Malay community.
Keywords: Arabic, Islamic Culture, Cultural Heritage, Malay Society.

Abstrak
Penyelidikan ini bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana kepentingan bahasa Arab dalam
warisan Melayu lama, dan kami ingin membuktikan bahawa bahasa Arab adalah salah satu
daripada komponen warisan Islam dan Arab dalam budaya dan warisan Melayu. Antara masalah
kajian ialah bahasa Arab tidak mendapat tempat dalam kajian dan penyelidikannya dalam warisan
budaya Melayu. Terdapat beberapa persoalan penting, antaranya: Apakah peranan bahasa Arab
dan budaya Islam dalam pembentukan masyarakat Melayu, adat resam, kepercayaan agama, dan
transaksi Islam dan bagaimana kesan warisan budaya Islam dengan pelbagai jenis dan bentuk yang
mempengaruhi pembentukan ciri budaya dan sosial masyarakat Melayu dan apakah ciri-ciri
masyarakat Melayu yang paling menonjol. Penyelidikan ini akan mengikut kaedah sejarah dan
deskriptif dalam mengetengahkan manifestasi warisan yang mempunyai pelbagai jenis yang terdiri
daripada adat kebiasaan, rakyat, warisan sejarah, warisan penduduk, seni bina, monumen
keagamaan yang dicatat sejarah ketika kemasukan Islam, dan ciri-ciri tamadun Islam yang tersebar
di negeri-negeri Melayu. Masyarakat Melayu kaya dengan warisan dengan pelbagai komponen
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dan jenis yang membezakannya dengan yang lain dalam keunikannya dan manifestasinya terhadap
budaya dan sejarah. Warisan budaya Islam merupakan salah satu komponen tamadun dan budaya
bagi individu dan masyarakat Melayu. Salah satu manifestasi pengaruh warisan Melayu terhadap
bahasa Arab dan budaya Islam ialah perbendaharaan kata bahasa Arab, yang mana ia telah menjadi
sebahagian daripada bahasa Melayu pada hari ini. Sehingga ke hari ini, bahasa Melayu telah
banyak meminjam perkataan dan frasa Arab, serta adat istiadat Islam yang diamalkan dalam
masyarakat Melayu disebabkan oleh tersebarnya budaya Islam di negara-negara Melayu. Orang
)Melayu mengetahui kaligrafi Arab, maka mereka menulis huruf Arab yang dikenali sebagai (Jawi
sebagai bahasa mereka. Selepas penyebaran Islam, bahasa Arab dan ilmu-ilmu Islam menjadi
begitu penting di negara-negara Melayu, dan mereka bekerja dalam mengajar dan mempelajari
bahasa Arab dan agama Islam. Disebabkan itu, bahasa Arab menjadi sebahagian daripada budaya
dan warisan individu dan masyarakat Melayu.
Kata kunci: Bahasa Arab, Budaya Islam, Warisan Budaya, Masyarakat Melayu.

مقدمة
تقوم هذه الدراسة على البحث يف اللغة العربية يف الرتاث الثقايف املاليو ،واللغة العربية تُعد من مظاهر الرتاث اإلسالمي
يف بالد املاليو ،ومن أهم حماور البحث دراسة اللغة العربية ومكانتها يف الدراسات والبحوث بوصفها عنصرا فاعل يف

الرتاث الثقايف ،فالدراسات والبحوث اليت هتتم ابلتخطيط اإلسرتاتيجي ،ال تصطحب الرتاث الثقايف بوصفه حمورا أساسيا
يف عملية البناء والتطور ،وتعتمد الدراسة على مصادر التاريخ ،واملعامل األثرية اإلسالمية كاملدارس واملعاهد الدينية
واجلامعات اإلسالمية ،وكذلك اتريخ اآلاثر الدينية أو االجتماعية ،ويسعى البحث إىل اإلفادة من املعلومات حول
الرتاث والثقافة ،فاملاليو شعب ميتلك حضارة ضاربة يف التاريخ ،وسوف يقدم البحث صوراً لالهتمام ابللغة العربية
وتعلمها والثقافة اإلسالمية يف احلضارة املاليوية ،والغرض من ذلك ربط األجيال القادمة واحلاضرة برتاثها اللغوي
واإلسالمي ،وترسيخ جذور الثقافة اإلسالمية يف عادات وتقاليد اجملتمعات املاليزية ،واحملافظة على ثقافة األجيال
اإلسالمية والعربية احلاضرة منها والقادمة ،واحملافظة على اللغة العربية والثقافة اإلسالمية يف اجملتمع املاليو ،ومن خلل
الرتاث نستطيع الوقوف على اللغة العربية والثقافة اإلسالمية ،كما نقف على أثر امل ّد الثقايف اإلسلمي يف الرتاث ،فهناك

كثرير من مظاهر انتشار اللغة العربية والثقافة اإلسالمية يف ثقافة الفرد واجملتمع ،جبانب املؤسسات اليت هتتم بتدريس اللغة
العربية والثقافة اإلسالمية ،كاملدراس واملعاهد الدينية املنتشرة لتعليم العربية والثقافة اإلسالمية ابإلضافة إىل دور تلقني
اللغة العربية وحتفيظ القرآن الكرمي لصغار السن.
أوالً :الرتاث وأنواعه ومفهومه

 .1التعريف ابلرتاث :الرتاث كلمة واسعة املعاين والدالالت ،فهي كلمةُ عربية فصيحة ،وأصلها يف اللغة ،من
كل ما تركه املرء لورثته 1،فالرتاث هو جمموعة من التقاليد والعادات املوروثة ،واآلاثر والثقافة
( َوَر َ
ث) ،ويُراد هبا ّ
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والسلوكيات واألنشطة املعاصرة ،وميثل هذا الرتاث جزءا أصيل من احلاضر املعاش ،ويشكل ملمح املستقبل،
خاصة بعض الدول اليت تسعى إىل النهوض والتطور ،ومنها دولة ماليزاي اليت حتاول النهوض بقدراهتا الذاتية حنو
2
احلداثة وحتقيق مستقبال أفضل لشعبها ،خاصة أن مسات الرتاث الشعيب وخصائصه أن ينتقل من جيل إىل جيل.
 .2أنواع الرتاث :هناك أنواع خمتلفة من الرتاث منها :األول الرتاث الطبيعي ،وهو ميثل املواقع واألمـ ـ ـ ــاكن
الربية واملناطق البحرية ،وأن ـ ـواع النبااتت الطبيعية واحليواانت ،واملواقع اجليولوجية ،والثاين تراث السكان،
3
وهو تراث السكان الذي يشكل لوازم اإلنسان اخلارجية مثل :اخليمة ،والبيت ،والقصر.
 .3الرتاث الثقاف :الرتاث الثقايف هو جمموعة من املورواثت املعنوية ،ويتمثل ذلك يف الفنون واآلداب والعلوم
اليت مت نقلها من جيل إىل جيل ،وهي تشمل كذلك العادات والتقاليد اليت تعرب عن تفرد ومتيز جمموعة
أو فئة من األخرى يف اجملتمع الواحد ،وهو جمموعة ما أبدعه الشعب من أول اترخيه يف مياين العقيدة
والثقافة واألدب والفن واملعمار والصناعات ،لذلك جند هناك مظاهر متعاقبة من خالل أطوار اترخيه،
وميكن حتليل الفلكلور يف ثالثة عناصر ،هي :املقتنيات من العصور ،والتحول ،وهو حتويل بعض
املعتقدات إىل أمناط جديدة من املعتقدات ختتلف عن الثقافة السائدة ،ومن ذلك حتويل معتقد أن عيون
املاء يسكنها اآلهلة ،فجاء اإلسالم وحوهلا إىل أهنا بركة وخري للناس ،واالقتباس ،وهو اقتباس من األعياد
اليواننية كرأس العام إىل شعائر رأس العام اهلجري عند املسلمني ،وكذلك اقتبسوا من أعياد الرببر والرومان
وأدخلوا عليها عناصر إسالمية.

4

اثنياً :الثقافة اإلسالمية

دور عظيم يف بناء األمة اإلسالمية وترسيخ عظمتها وتوطيد
 .1أمهية الثقافة اإلسالمية :للثقافة اإلسالمية ر
سلطاهنا؛ إذ إن هذه الثقافة أوجدت خري أمة أخرجت للناس ،ومتيزت بعقيدهتا ومنهجها وقيمها
وأهدافها ،فكانت هذه الثقافة عامالً أساسياً يف إجياد األمة اليت احتلت مركز القيادة الفكرية ،والصدراة

العلمية يف العامل ملدة أربعة عشر قرانً من التاريخ البشري ،فاألمة اإلسالمية يف الوقت احلاضر أحوج ما
تكون إىل الثقافة اإلسالمية اليت حتفظ شخصيتها الفريدة ،وعن طريق الثقافة تربط األمة اإلسالمية
ماضيها املشرق حباضرها الذي نرجو أن يكون سبيالً إىل مستقبل أفضل زاخر ابخلري والرقي ،ومانع
لألجيال من التيارات الفكرية املعادية.

والثقافة اإلسالمية من مميزاهتا أهنا شاملة ومتسعة لكل املقومات اليت تنهض عليها الثقافة السليمة،
فالثقافة اإلسالمية ليس مثل كل الثقافات األخرى اليت تفتقر إىل العديد من املقومات الضرورية ،والثقافة
67

العدد األول  -السنة الرابعة عشرة

جملة الدراسات اللغوية واألدبية

اإلسالمية ثقافة متكاملة؛ مبعىن أن أجزاءها ومقوماهتا يكمل بعضها بعضاً فنعطي حصيلة من الثقافة الشاملة
والكاملة ،الثقافة اليت جتمع بني العصر الروحي والعنصر املادي وال تفضل أحدمها على اآلخر.
كما تتميز الثقافة اإلسالمية ابلعمق ،فال تتفق مع الضعف والسطحية؛ ألهنا جاءت من اإلسالم
فتميزت بروح اإلسالم ومشوله ومبادئه ونظمه وعقائده ،فهي ترفض التطرف اإلسراف واإلفراط وتدعو إىل
5

التوسط واالعتدال يف شىت جماالت احلياة وأشكاهلا ويف أنواع السلوك.
وقد واجهت الثقافة اإلسالمية حتدايت منها األفكار الوثنية والفلسفة الفارسية واليواننية؛ ولكنها
انتصرت عليهم انتصاراً عظيماً ،فالثقافة اإلسالمية ال غىن عنها ألي جمتمع يريد التقدم واالزدهار؛ ملا حتمله

هذه الثقافة من مصادر أصلية وخصائص عظيمة.
 .2مفهوم الثقافة:

الثقافة لغةً :هي الفطنة وسرعة الفهم والتهذيب ،وتقومي املعوج ،وسرعة التعليم 6،وحتمل كلمة ثقافة الكثري
ورجل ثقف؛ أي حاذق وفهم،
من املعاين يف اللغة العربية ،فنقول :ثقف الشيء ثقفاً ،وثقافاً مبعىن حذقه ،ر
وثقف الرجل صار حاذقاً خفيفاً فطناً ،والثقافة والثقاف العمل ابلسيف ،وقد تستعمل كلمة الثقافة يف اإلدراك
وأخذ الشيء والظفر به ،فنقول :ثقف أي أدرك الشيء وظفر به يف احلرب ،ومن هنا أتيت كلة الثقافة مبعىن
األخذ والظفر وإدراك الشيء ،والثقافة يف معناها اجملازي تعين التأديب والتهذيب.
الثقافة اصطالحاً :اختلف العلماء يف حتديد مصطلح مفهوم الثقافة فمنهم من قال :هي أسلوب احلياة يف
اجملتمع ،فالعادات واألفكار اليت يشرتك فيها أفراد اجملتمع والتجارب اليت مير هبا اإلنسان فتستقر يف أعماقه،
كلها أشياء تصف هبا البشر واستمدها اجملتمع البشري عرب التاريخ جيالً بعد جيل ،وتناقلتها األعقاب املتوالية
كرتاث االجتماعي.

7

اثلثاً :الرتاث الثقاف اإلسالمي ف ماليزي

 .1الثقافة املاليزية والثقافة اإلسالمية :انتشرت اللغة العربية يف أحناء دولة ماليزاي ابنتشار اإلسلم ،وبدأ
تعليم الناس اللغة العربية والدين اإلسالمي ،فقد كانت املساجد دورا للعبادات ،كما أهنا أروقة معروفة
لتعليم الدين اإلسلمي واللغة العربية ،وكان التعليم فيها يتم عن طريق نظام احللقات كما يف األايم
األوىل يف اإلسالم ،فتعترب املساجد يف ماليزاي دورا للتعليم والعبادات ،وكذلك بيوت املشايخ املعروف
بنظام فوندوق ،فكلمة فوندوق )Pondok( :تعين عندهم البيت الصغري ،فاجلهات املسؤولة تقوم ببناء
8
بيوت صغرية حول املسجد أو املصلى لطلبة العلم ،والطالب يسكن يف هذا البيت طول مدة تعلّمه.
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وهناك نظام تعليمي عرفه املسلمون يف ماليزاي من جميء اإلسالم وهو نظام احللقات ،ومن خالل هذه
احللقات يتم تعليم املسلمني أمور دينهم وأركان اإلسالم ،وكيفية أداء الصالة والصوم وقراءة القرآن الكرمي ،وكل
ما يتصل بتعاليم اإلسالم ،وعن طريق هذا النظام التعليمي استطاعوا ختريج أفواج من طالب العلم املتمكنني
يف العلوم اإلسالمية والعربية حىت صاروا علماء هلم مكانتهم يف بالد املاليو.
مث استبدل ابلتدريج نظام احللقا ت ليحل حمله نظام تعليم جديد وهو نظام املدارس الدينية ليواكب
التطور وحركة التجديد يف النظام التعليمي ،وبدأ إنشاء هذه املدارس اإلسالمية األهلية بطريقة حديثة يف ماليزاي
9
عام 1866م.
ويقول املؤرخ املاليزي كيم كاي كو ) (Kim Kay Khooإن أول مدرسة عربية أُنشئت يف ماليزاي هي مدرسة
(احلامدية) يف ليمبوغ كافل بوالية (قدح) ،وقد قام إبنشائها احلاج وان سليمان ،وبعدها مت بناء مدارس أخرى
منها معهد احملمدي يف والية (كلنتان) عام 1915م ،مث املدرسة اإلسالمية يف (بينانج) 1916م ،وتبعتها
مدرسة اهلادي يف (ملقا) 1917م ،واملدرسة اخلريية يف بينانج عام 1936م ،ومن أشهر املدارس يف ترجنانو
مدرسة السلطان زين العابدين يف ترجنانو اليت أُنشئت يف عام 1936م.
والغرض من بناء (الفوندوق) هو الدراسة وتلقي العلم ،وقد انتشـر هـذا النظـام يف والايت ماليزاي
املختلفة ،خاصةً الوالايت اليت أغلب سكاهنا من املسلمني ،ومثال لذلك :والية ترجنانو دار اإلميان ،والية

كلنتان دار النعيم ،ووالية قدح دار األمان ،ونظام (الفوندوق) ما زال قائماً مباليزاي؛ ولكن دخلت عليه بعض
التغيريات مع دخول نظام املدارس احلديث ،ولقد انتشر نظام املدارس الدينية يف مجيع الوالايت املاليزية ،وتعتمد
املدارس الدينية يف تسري أمورها املالية على التربعات املالية ،وأموال األوقاف والزكاة من املسلمني ،مث قامت
اإلدارات وجمالس الشؤون الدينية التابعة للحكومات ابإلشراف املباشر.
وقد بلغ عدد هذه املدارس يف عام 199٠م ألف ومائة ومثان وسبعون مدرسة حسب اإلحصائية
الصادرة من قسم الشؤون الدينية ،ويف املدارس الدينية األهلية العربية اليت ال ختضع لإلدارة املباشر للشؤون
1٠
الدينية تدرس اللغة العربية بوصفها مادة أساسية.
كذلك تعد اللغة العربية لغة التدريس للمواد الدينية األخرى كالقرآن الكرمي ،والتفسري والتوحيد

واحلديث والتاريخ اإلسالمي ،ولقد حدث تطور ملحوظ ومتسارع يف جمال تدريس اللغة العربية مباليزاي يف عام
1977م.
فقد قامت احلكومة ابلتعاون مع وزارة الرتبية إبنشاء إحدى عشرة مدرسة اثنوية دينية ووطنية ،كذلك
قامت بتطوير بعض املدارس الثانوية الدينية التابعة حلكومات الوالايت ،ووضعت مجيع املدارس اإلحدى عشرة
ْ
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حتت اإلشراف املباشر لوزارة الرتبية والتعليم املاليزية ،وأصبحت تُعامل مثل مجيع املدارس الثانوية الوطنية األخرى،
ولكل والية جهاز خاص إلدارة شؤون املدارس الدينية ،فمثال هناك مكتب خاص يقوم ابإلشراف على املدارس
الدينية يف والية ترجنانو ،ومتنح هذه اإلدارة شهادة الثانوية الدينية اليت تعرتف هبا اجلامعات اإلسالمية والعربية.
انتشرت هذه املدارس
ويُعد ذلك تقدماً كبرياً يف جمال التعليم الديين وتعليم اللغة العربية يف ماليزاي ،و
ْ

حىت بلغ عددها حوايل مخس وأربعني مدرسة يتعلم فيها حوايل ثالثني ألف طالباً وطالبة ،ويف هذه املدارس يتم
تدريس اللغة العربية كمادة إجبارية ملدة ترتاوح بني مثاين وعشرون إىل أربع وعشرون دقيقة ،وتبلغ مدة الدراسة
يف هذه املدارس سبع سنوات ،تقسم إىل ثالث مراحل ،وهي :املرحلة اإلعدادية ثالث سنوات ،واملرحلة الثانوية

تتكون من مرحلتني ،فيكمل الطالب دراسته يف سنتني 11،مث هناك مرحلة توجهية يكمل الطالب فيها دراسته،
وهناك مدارس اثنوية هلا أقسام لدراسة اللغة العربية ملدة ثالث سنوات ،وكذلك معاهد (مارا) املتوسطة للعلوم؛
حيث تدرس فيها اللغة العربية ملدة ثالث سنوات بواقع أربع حصص أسبوعياً.

 .2عالقة اللغة ابلرتاث والثقافة :ال بد من احلديث عن اللغة العربية ،ألهنا تُعد جزءاً من املورث الثقايف

اإلسالمي ،وألهنا ترتبط ارتباطا وثيقا ابلرتاث املاليزي ،فهناك صلة بني اللغة وثقافة اجلماعة اليت تعد
اللغة جزءاً منها ،ومن أهم املوضوعات اليت تناوهلا علماء األنثروبولوجيا موضوع الثقافة (،)Culture
والثقافة تعين يف علم األجناس البشرية احلصيلة الكلية للتقاليد والعادات واألعراف ،وطرق احلياة ألي
طائفة اجتماعية سواء كانت متقدمة لدرجة عالية أو متأخرة ،ويعين هذا أن كل اجلماعات والطوائف
مهما صغرت أو كانت بدائية هلا ثقافتها اخلاصة ،وكل الثقافات على درجة واحدة من املساوة.

12

تعرب عن نفسها
أما املدلول التقليدي لكلمة ثقافة فريتبط ابملمارسة املتقدمة للحضارة اليت عادةً ما ّ

عن طريق اللغة ،وهذا التباين الداليل بني املعنيني ،يتجمع يف مفهوم داليل واحد وهو أن الثقافة ألي أمة أو
اخرتت كلمة ثقافة يف هذا
مجاعة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنمط لغتها ،ومرآة عاداهتا وتقاليدها ونشاطاهتا؛ لذلك
ُ
املوضوع الرتباطها ابلعادات واألعراف واملعتقدات الدينية ،ومدى أتثرها ابملفاهيم اإلسالمية ،ملمارسة النشاط
االجتماعي واحلضاري ،فاللغة العربية حاضرة يف الثقافة املاليزية ومعربّة عن كثري من األنشطة االجتماعية الشعبية

والرمسية ،كما أن هناك أثراً كبرياً للغة العربية يف اللغة املاليوية ،فقد أخذ املاليزيون من العربية فأصبحت اللغة
العربية مألوفة لديهم ،خاصةً يف املدارس واملعاهد وبعض اجلامعات اإلسالمية ،فضالً عن مظاهر الرتاث
13
اإلسالمي القرآن الكرمي والسنة النبوية.
ف الرتاث الثقايف للمجتمعات حقل من حقول البحوث والدراسات املتقدمة يف جمال الدراسات
اإلنسانية واجملتمعية اليت تسهم يف بناء اجملتمعات والنهوض هبا ،وهو يساعد األجيال على االطالع والوقوف
7٠
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على حياة وثقافة أجدادهم واألجيال اليت سبقتهم ،واإلفادة من حضارهتم ومورثها الثقايف ،وخمزوهنا العلمي
واالجتماعي يف حياهتم احلاضرة ،لبناء أسس قوية تقوم على ربط السابق ابحلاضر والعمل على تطويره من
خالل مفاهيم وأفكار ومعتقدات جمتمعاهتم للوصول إىل مستقبل مشرق قائم على تراثهم ومعتقداهتم؛ بذلك
يكون قد وضعنا لبنة قوية تنطلق منها األجيال القادمة ،وربطناها ابلسابق واحلاضر ،فاألمم العظيمة تنطلق حنو
التقدم والرقي من إرثها واترخيها الذي يعترب مثار جتارهبا ونواة حلضارهتا وتقدمها بني الشعوب ،فالرتاث هو
الذي مييز الشعوب من غريها ،ويشكلها خبصائصه الفريدة ومميزاته؛ لذلك ال بد من االهتمام ابلرتاث الثقايف
واحملافظة عليه من االنداثر والزوال ،فربط األجيال مبورثها الثقايف وتقاليدها وعادهتا حيافظ على شخصية الفرد
يف ،وحيافظ على مكوانت اجملتمع وخصائصه ،فيصبح للفرد واجملتمع مالحمه وخصائصه اليت متيزه من غريه من
اجملتمعات والشعوب ،فالرتاث الثقايف هو العنصر األساسي يف عرض مالمح ثقافة ومعتقدات اجملتمع ،والرتاث
حمور من حماور االتصال بني اجملتمعات ،كما أنه حيافظ على متاسكها وحياهتا يف بيئة ثقافية متحدة وتعايش
سلسل فيما بينها ،ويربط اجملتمعات مبفاهيم وعادات وتقاليد مشرتكة ومتعارف عليها.
واللغة هلا دورها العظيم يف هذا اجلانب حيث متثل اللغة الوعاء الذي يسمح من خالله أن منارس هذا
الرتاث الثقايف ،واللغة حتمل يف داخلها كل مكوانت الرتاث عاداته وتقاليده وأفكاره ،وكيفية ممارساته ،ونالحظ
أن هناك أثراً واضحاً للم ّد الثقايف اإلسالمي يف الرتاث املاليزي؛ لذلك جند اللغة العربية حاضرة يف الرتاث الثقايف
املاليزي.
اخلامتة:
توصلت الدراسة إىل ما أييت:
 .1وجود الثقافة العربية واإلسلمية يف جذور الرتاث الثقايف املاليزي الذي يتمثل يف اللغة العربية
والعبادات واملعاملت.
 .2تُكتب بعض اآلاثر املاليزية القدمية ابخلط العريب (اجلاوي) ،كما حتمل اآلاثر املاليزية القدمية
ملمح الطراز اإلسلمي والنقوش اإلسالمية.
 .3الرتاث الثقايف اإلسلمي أصبح جزءا من الرتاث الثقايف املاليزي ،كالعبادات الصلة واحلج
والعمرة والصوم وغريها ،كذلك العادات االجتماعية وطقوس الزاوج واملرياث ،واألمساء العربية
(حممد ،فاطمة ،خدجية) وغريها مما يشكل الرتاث الثقايف املاليزي.
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 .4توجد الثقافة اإلسالمية يف املقررات الدراسية يف املدارس واملعاهد واجلامعات املاليزية؛ حيث
يدرس للطلبة الفقه اإلسالمي والتفسري ،والتاريخ اإلسالمي ،وغريها من مواد الثقافة اإلسالمية.
 .5املاليزيون حريصون على حتفيظ أبنائهم الصغار القرآن الكرمي يف سن مبكرة يف الفوندوق.
هوامش البحث:
 1انظر :حممود ،مفلح البكر ،البحث امليداين ف الرتاث الشعيب( ،دمشق :منشورات وزارة الثقافة2٠٠9 ،م) ،ص ،26فقد استفدان من تعريفه
للرتاث لغةً.
 2انظر :ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب( ،بريوت :دار صادر1986 ،م) ،ج ،2ص.2٠٠-199
 3انظر :الكعّاك ،عثمان ،املدخل إىل علم الفلكلور( ،بغداد :دار اإلرشاد1964 :م) ،ص.25
 4انظر :املرجع السابق ،ص .2

 5انظر :عبد القادر ،وسيد عبد الرؤوف ،الثقافة اإلسالمية ف مواجهة التحديت املعاصرة ،ط( ،1القاهرة :دار الطباعة احملمدية1992 ،م)،
ص.5
 6انظر :الفريوز آابدي ،حممد بن يعقوب ،القاموس احمليط ،تعليق الشيخ أبو الوفا املصري الشافعي  ،حتقيق :أنس حممد الشامي وزكراي جابر أمحد،
(القاهرة :دار احلديث 1429 ،ه 2٠٠8 -م) ،حرف الثاء  ،مج ، 1ص218
 7انظر :الزين ،مسيح عاطف ،اإلسالم وثقافة اإلنسان ،ط( ،9الشركة العاملية للنشر2٠٠2 ،م) ،ص245
 8انظر :اهلنائي ،علي بن احلسن ،قاموس املنجد ،ط( ،27بريوت :دار الشروق1984 ،م) ،ج ،2ص.7

 9الندوي ،عبد الرزاق أمحد ،اللغة العربية ف ماليزي بعد االستقالل( ،رسالة ماجستري ،جامعة اإلسكندرية1992 ،م) ،ص.168

 1٠انظر :بن مسان ،حاج حممد ،وعبد احملسن القيسي " ،أتثري الثقافة اإلسالمية العربية يف التكامل اللغوي املاليوي" ،جملة الضاد  ،عدد مجادي
األوىل  ،قسم اللغة العربية ولغات الشرق األوسط بكلية اللغات واللسانيات ،جامعة املالاي ،أبريل 2٠12م ،ص83 -82

11انظر :شيك ،عبد الرمحن ،تعليم اللغة العربية ف املدارس الدينية التابعة حلكومة والية كلنتان ،ندوة اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي ،أغسطس،
1997م ،ص.1٠
12انظر :كوش ،دينس ،مفهوم الثقافة ف العلوم االجتماعية ،ترمجة :منري السعيداين( ،بريوت :املنطمة العربية للرتمجة2٠13 ،م) ،ص.31
13

عشي ،صليحة" ،صيانة املوروث الثقايف يف اجلزائر كجزء من مقومات التنمية السياحية املستدامة" ،جملة الندوة الدولية األوىل للعمران

والسياحة املستدامة ،جامعة املسيلة  ،اجلزائر  ،اتريخ  ،ديسمرب 2٠11م  ،ص.8-7
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