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ABSTRACT 

 

The language context is a vital aspect in understanding narrator’s intent, especially 

in understanding Quranic verses. However, context definition has been treated 

regardless by some scholars. In order to highlight some guidelines of Quranic 

concept, such as the interpretation on Islamic Jurisprudence principles without well 

equip on contextual understanding, the interpretation ineffectively. As a 

consequence of defective interpretations particularly on metaphorical aspect, the 

explanation is failed. In addition to that, the research attempts to explain and 

emphasize our Prophet`s (peace be upon him) method while interpreted the verses 

from Quran. The researcher endeavors to clarify the subject to prove that the 

context definition is the important component during interpretations.   
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اصةلص ام ا
 

تعد اللغة  الويةةل  اثةة ر  ش تشةاةس اليةلوكةفر ال ردية  وا لفطةة  للملوادةة اثتعةدد  ش وتلةك جنةف، ولة ل   ةد 
الوطنة  مبفلةزاي تةدي دورا حةواي ش طللة  االتصفل بني هة   الملوادةة اثتنوطة  كملفد ة  اث)يةو أوهةا أهةس ال لةد أن اللغ  

األصةلةني،، وطفد ة  الصةةنةني، وطفد ة  ا نةود أالتفجنةةس،، وكةة ل  تةةدي اللغة  الوطنةة  دورا جنةلةف ش الوحةد  الوطنةة  بةةني 
الةة ي ت نتةةك اةاوجنةة  اثفلةزيةة  ش كةةس اجملةةفالر وجننةةةف اللغةة ، وتيةةت د   الملوادةةة جنةةن أقةةس عاةةةم لةةعفر أجنةةفلةزاي واحةةد ،

هةةة   اللغةةة  ش اثعةةةفجن)ر الرسةةةة  ش اثةييةةةفر اةاوجنةةةة ، والشةةةركفر اةلةةةة  والةةةوأارار اث تل ةةة ، والتواصةةةس بةةةني أ ةةةراد 
اث)يوي  ق ةس االيةتعلفر الطيملةف  لك اثفلةزي اثتعدد الملوادة. ش ضوء ه ا يوف تاو  الدراي  بتت ك أوضفع اللغ  تاجمل

، وال حث طةن اللغةفر اثتداولة  ش اجملتلةك اثةفلةزي كفلصةةنة  والتفجنةلةة  وللهةف كفللغة  0591وبعد ايتا)ل جنفلةزاي طف  
العربةةة  طةةط بةةريجنق أقةةت قةةفف، وتمل ةاةةك ش اثةةداري اةاوجنةةة  لتحاةةةم الوحةةد  بةةني اث)يةةو أ  يةةةا، وبةةةفن ايةةت دا  

اث)يوي  ش اثةداري اةاوجنةة  الوطنةة  وش اثةييةفر التعلةلةة ، والصةعو ر الة  واقةةا اللغة  اث)يوية  بوصة ةف اللغ  
لغ  رسة  ش اثعفجن)ر، وتت ك طللةفر عيني أوضفع اللغ  اث)يوي  بني اثفلةزيني طلى اخةت)ف طةواد ةا، وارقةراءار 

 ع  يةفيةف واقتلفطةف ش وتلك التعددي  الليف ة  كلفلةزاي.ال  اخت ر  عس اث)يوي  لغ  وطنة  قفجن
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ا:م قد  ام ا
ق س اةديث طن أحوال اللغ  اثفلةزي  الوطنة  مبفلةزاي، ال بد جنن بةفن تصةور واضةع طةن خريةه هة   اللغة ، وطةط التةفريه، 

  اثفلةزية  جنةن أصةةس لةى اخةت)ف طةواد ةا. واللغةلةت ةني لنةف صةور  واضةح  طنةةف كةت   ةةا ألةتةةف  لنيةة   ني  اثةفلةزيني ط
، وأصةةة حا اث)يويةةة  لغةةة  Austronesiaاللغويةةة  ش اللغةةة  األيةةة و وأي   Nusantara ويةةةنتفرا  لغةةة  أيةةةر  211

جنن  الادمي، ويتحدث هبف الملوادة اثتعدد  ال  تيةان قةزر اث)يةو جنةن أورو  والصةني   Lingua francaالتواصس 
اوا ند.

  أحوللاللةلة الملاليوي اعرباللخثريخ:ا-أ
لاد كفن خريه اث)يو لط جنعلو  لاثل جنن اثتاللةني  ألية و وأي ، وتة كر اثصةفدر  الادنة  أن اةاوجنةفر اثتعفق ة  ش 

غة  قزر اث)يو بدأر حباوجن  هندي  جنن  بداي  جنة)د اثيةع أطلةةك الية) ،، وكف ةا الداي ة  ا ندية    ة اد تيةت د  الل
أن   ةةوي اللغةة   1الينيةةاريتة  بوصةة ةف لغةة  الةةدين ولغةة  الن  ةة  بشةةاس وايةةك. وو اةةف ثةةف يكةةر  أحةةد ال ةةفحثني اث)يةةويني

الينياريتة  أحدث للغ  اث)يوي   ور  وتغلا ك لا؛ حةث صفرر بعد أن كف ا لغ  ل وي الثاف ةفر العفدية ، لغة  العلةا 
ف ب اقة ا  الاللة ،  ن ةد كللةفر اق ضةا جنةن اللغة  الينيةاريتة  ش وةفل وال ار اثتلةز، وأن أول أت ل كفن جنن ق

أجنةةةف اصةةةمل)  كللةةة  أجن)يةةةو،  أطضةةةفء ا يةةةا، والت ةةةفر ، واحالر واأليةةةلح ، والع ةةةفرار الدينةةةة  واثعر ةةة  ولةةةل يلةةة .
-Moا: جنة)دية ؛ نيي كت ةا هة ا اثصةمللع هاة  249 -240 لأخوي جنن ايت دا  الاللة   ش اللغة  الصةةنة  يةن  

lo-yeu   واكتشةة ا 283، وقةةد اكتشةةة ال ةةفحثون  قرا و اولةةف تةكةةد طلةةى  شةةأ  الاتفبةة   ث)يويةة  جننةة  يةةن ، 
 ، واكتش ا قري ف جنةن هضة   ش دادةر   491بعض الناوش اة ري  ش قزر اث)يو، وجنن أها ه   الناوش كف ا ين  

يةةة ، وهةةت كتفبةة  تشةة ك الاتفبةة  الينيةةاريتة . أجنةةف ش جندينةة  قةةفكرخ ار دو ة  Tanjung Periukخ ةةون بريةةود 
 2الناوش اة ري  ال  اكتش ا بلغ  اث)يو وكت ا هبف ش هنفي  الارن اليفبك اثة)دي  اف ا أربع   اوش كفحيت:

  .283ين   Palembangش جننملا   ث ف ق   kedukan اش هض   كدوكفن  -0

                                                           

 ,Hussein, Ismail. 1966. Sejarah Pertumbuhan Bahasa Kebangsaan Kita. Kuala Lumpurا ظةر:  1 
Dewan Bahasa Dan Pustaka, p10-10.  

 Karin, Nik Sofiah, farid M. Onn, Hashim Hj. Musa and Abdul Mohmood. 1995. Tata ا ظةر: 2
Bahasa, Dewan Bahasadan Pustaka, Kuala Lumpur, p.7. 
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  .282ين     banka  اف ش قزير   kota kapur  اش كوخك ور   -2
  .282ين   hulu jambiش دادر  هولو قفجنيب  karang brahi اش كفر ق براهت    -3
  .284قري ف جنن  ث ف ق، ين   talang tuwo اش خال ق تووا  -4

 وطند تدقةم النظر ش ه   الناوش وقد جنف أييت:
 اثاتش   ش ه   الناوش تعط طن جندى االق ا  جننةف ش لغ  اث)يو. الينياريتة أن   -أ

، جنثةةفل w حفلةةف كةةفن ياتةب ش الينيةةاريتة  الادنة    bش وةفل  ظةف  الاتفبةة  الينيةاريتة  وقةةد أن حةرف   -ب
 ةةةةف  ةسلةة الينيةةاريتة ، ووقةةد أن  wulanمبعةةش لةةةر ش اث)يويةة  كف ةةا تاتةةب هاةة ا:   bulanيلةة  كللةة  

، هاة ا:  eبةدال جنةن   aأو كت ةا جنةك نيضةف    dganمبعةش أجنةك،؛ نيي تاتةب هاة ا:  denganش كللة    eحةرف 
dangan.وهنفد قضفاي أخرى تظةر كة ة  كتفب  الاللفر ، 

اللةلة الملاليوي ازمناحكوم اسريياجثاي:ا-ب
، مثة  ط)قة  و ةاة  حباوجنة  يةلي نةفاي يةن  ش ضوء جنف يكري  طةن اللغة  اث)يوية  الة  اكتشة ا طلةى يةد العللةفء أطة) 

تويةةعا بشةةاس ك ةةل   ةة اد ش قةةزر اث)يةةو؛    ، كلةةف يكةةر طلةةى هةة   الناةةوش. وهةة   اةاوجنةة 282  ويةةن  283
حةةةث تشةةل الاتةةف ر طلةةى هةة   الناةةوش  هنةةف كف ةةا  جنةةر جنةةن جنلةة  يةةلي نةةفاي، وتث ةةا هةة   الناةةوش أن لغةة  اث)يةةو 

ولغ  رسة  ش الدوادر اةاوجنةة  وش أجنةفكن أخةرى فتل ة . أجنةف حاةاة  وقةود اللغة  اثفلةزية   أص حا لغ  التواصس    اد،
بوص ةف لغ  تواصس ش يل  الزجنفن  اد مّت دطا ه   النظري  طةط كتةف ر الرحفلة  الصةةنةني الة ين  ةةوا نيلةةةف ش جننةفطم 

 1الرحل  ش ا ند.
  0111اللغةةةة  اث)يويةةةة  ش دولةةةة  يةةةةري نةةةةفاي، وش طةةةةف    أكةةةةدر طلةةةةى ايةةةةت دا  832وقةةةةد اكتشةةةة ا  اةةةةوش يةةةةن  

  اكتشةةةة  اةةةش يث ةةةا وقةةةود لغةةة  اث)يةةةو ش 0282 ، ويةةةن  0225، وش يةةةن  Bengkuhاكتشةةة ا ش جننملاةةة  
تلةة  اةا ةة . وطلةةى الةةرلا جنةةن أن حاوجنةة  يةةري نةةفاي ال وييةة  جنةةن الاةةرن اليةةفبك ني  الاةةرن الثفلةةث طشةةر اثةةة)دي قةةةد 

اردار  اةاوجنةة  واثعةفجن)ر الت فرية  والع)قةفر العفجنة ، وطلةى الةرلا جنةن تةوا ر اللغة  الينيةاريتة  قعلا اث)يوي  لغة  
                                                           

 Teeuw, A. Andrics. 1992. “Some problems in the study ofش كتفبةك:  A. Teeuwا ظةر جنةف يكةر  العةفص الصةة   1
word classes in Bahasa Indonesia. Lingua 11,, p. 409. 

 .Karim, Nik Sofiah, Tata Bahasa Dewan, p.10 ا) طن: 
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ش اث)يويةةةة ، نيال أن االيةةةةتعلفل  ةةةةف كةةةةفن ضةةةةلن الع ةةةةفرار اثتضةةةةلن  اثعةةةةف  الدينةةةةة ، وش لغةةةة  رقةةةةفل الةةةةدين ال ةةةةوييني 
فل ش يةفدر األجنةفكن بوصة ةف لغة  التواصةس بةني أ ةراد أاليفجنت،، وداخس قصر اليلملفن، وباةا لغة  اث)يةو ش االيةتعل

وجننة  تلة  اةا ة  بةدأر لغة  قةفوا تةةدي دورا جنةلةف ش االيةت داجنفر  لك، وا تشرر حة  وصةلا قزيةر   ويةف  ا.تاجمل
ل تيةةت د  لغةة  اث)يةةو ش لغةة  التواصةةس ش قةةفوا ويةةفكنةةف، وش يةةوجنملر  مبنملاةة  قةةفجنيب الةة  ال تةةزا االلغويةة ، وأصةة ح

 .طلةةف ش قفوا Majapahit  طلى الرلا جنن يةملر  حاوجن  جنفقف  ها  اردار 
اللةلة الملاليوي ايفاوالي امةلكثاومثايردهث:ا-ج

تعد جند  اةاا بوالي  جنلاةف أو جنلاةف ش اصةمل)  الرحفلة  العةرب قةدنف، جنةن اةاةب اثةلة  ش خريةه لغة  اث)يةو؛ حةةث 
وايهتةةةف، وش هةةة ا الاةةةرن الثفلةةةث طشةةةر اثةةةة)دي بةةةدأ اريةةة)   ال تشةةةفر؛ حةةةةث قعلةةةا اةاوجنةةة  لغةةة  اث)يةةةو ش قلةةة  أول

جننةة  تلةة  اةا ةة ، وش يةةن    Jawi أصة حا لغةة  اث)يةةو هةةت لغة  الةةدين اريةة)جنت، وبةةدأر الاتفبةة   ةةرف العةةر  
كتفبة  كت ةةا Minang Kakbau ش واليةة  جنةنْةَنْاَا ةو   Pagar Ruyung  اكتشة ا ش جننملاة  0392

  اكتشةةةة  اةةةش ح ةةةري ش جننملاةةة  جنةةةة  توقةةةو  0382نديةةة  والينيةةةاريتة ، وبعةةةد طشةةةرين يةةةن  جنةةةن هةةة ا التةةةفريه   
Minye Tujuh  مبنملاة   تشةةكAceh  إب دو ةيةةف، كتةب طلةةك   ندية  وبعةض الاللةفر العربةة ، وش يةن  وقةد

شةةة ا أربعةةة   اةةةوش كتةةةب طلةةةةةف بةةةدأر الاتفبةةة  اث)يويةةة  كلةةةف يكةةةر ال ةةةفحثون جننةةة  الاةةةرن اليةةةفبك ا  ةةةري؛ حةةةةث اكت
، BATU BERSURAT ث)يوية ، وهةةت الناةةوش الةة  اكتشةة ا ش والية  تر ةةف و وأطلةةم طلةةةةف ش اث)يويةة  

ش ني دو ةيةةةةف، واكتشةةةة بعةةةض الناةةةوش  PALEMBANGوالناةةةوش الةةة  اكتشةةة ا طلةةةى يةةة ع ق ةةةس  ث ةةةف ق 
 1هة.283 / 0282 للغ  اث)يوي  أجنن دول  يري نفاي طف 

                                                           

 Hussien, Ismail.1986. Sejarah Pertumbuhan Bahasa Kebangsaan Kita, Dewan Bahasa dan: ا ظةر  1
Pustaka, Kuala Lumpur. PP.10-1; Yakoob Isa, Ahmad Farid Abd Jala. 2005. Tulisan Jawi: sejarah, 

Seni dan Warisan. Raihan Creative (M) Sdn Bhd, Pahang, malaysia, P. 35-38.  
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بةةدأر الاتفبةة   ةةةرف العةةر  ش الاةةرن الثفلةةث طشةةر  MELAKAوش اثةةد  الةة  حاةةا  ةةةةف اليةة)طني  أجن )كةةف، 
اثةةة)دي؛ حةةةث دخةةس اريةةة)  ني  جن)كةةف، وأصةة حا اللغةةة  اث)يويةة  لغةة  الةةدين اريةةة)جنت، وبةةدأر الاتفبةة   ةةةةرف 

 1رف العر .أي الاتفب   ة  TULISAN JAWIالعر ، وأطلم طلةةف أقفوي، أو 
قري ةف جنةن كةواالبرا ق  TERESATوقد اكتشة ال فحثون  قر الناوش  ث)يوي  كلف يكري ب  ةف و ش هنةر ت ر يةفر 

KUALA BERANG   وكتةب الةناش  ةةرف 0383- 0313وقد كتب ه ا الةناش تاري ةف جنةف بةني اثةد ، 
 PAGARي وهةت ش جننملاة   كةفر رويةو ق د اكتشة ا  اةوش أخةرى ش جننةفطم فتل ة  كت ةا   ةفو وقة 2ا ةفوي.

RUYUNG MINANGKABAU   ةةو 0392إب دو ةيةةةف طةةف ةة      MINYE ، وش جننملاةة  جن 
TUJU   وتعةةود ألةةة  هةة   الناةةوش ني  أهنةةف  ثةةس اثرحلةة  األو  الةة  كت ةةا  ةةةةف 0381ش  تشةةةك إب دو ةيةةةف طةةف . 

 3اث)يوي   ةرف ا فوي أو العر .
ا:يوي اقل الالسخراثراللربياثيأوضثعاللةلة الملال

  قصةةد 0920  احتةةس الطتغةةفلةون واليةة  جنلاةةف، وص يتغةةل لةةتء  لنيةة   ني  اللغةة  اث)يويةة ، وش يةةن  0900وش يةةن  
وقفجنةف ب تةةب الاتفبة  وتنظةلةةف، وقةد ألةفر   Tidoreأحد الرحفل   اريملفلةني جنك الرحفل  جنفق)ن ني  قزيةر  تةودور  

 Francoisأحةةد ال ةةفحثني ش اث)يويةة  ني  حاةاةة  ا تشةةفر اث)يويةة  ش ربةةس اةاوجنةة  الطتغفلةةة ، وهةةو العةةفص ا ولنةةدي 
Volentijin   ش الارن التفيك طشر اثة)دي، وهنفد دلةس  خر طلى ايت دا  اللغ  اث)يوي  ش تلة  اةا ة ، وهةت

 ، 0210يةةن   James Lancesterفدس اثت فدلةة  بةةني يةةافن  تشةةةك ني  الاةةفبج ار لةةةزي قةةةلس ال يةة  الريةة
وريفل  اليلملفن ط)ء الدين لف  جنن  تشةك ني  جنل  ار لةز اثل  قةلس ال ي ، وش الارن اليةفبك طشةر اثةة)دي 

)يويةةة  ش جنوضةةةوع الصةةةرف والنحةةةو واألصةةةوار، وأل ةةةا بةةةدأر الدرايةةةفر تتنةةةفول اللغةةة  اث)يويةةة  ش أورو ، وتنفولةةةا اث
                                                           

 Hj. Musa, Hashim.1999. Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi. Dewan Bahasa danا ظةةر:   1
Pustaka.Kuala Lumpur. p. ix.  ؛ وكنفيل، وقدان حملد صفحل، "نيلةافلة  كتفبة  اللغة  اث)يوية   ةةرف العةر ". اثةة ر العةفثت األول:نييةةفجنفر

براهةا، وط د الةرمحن لةة ، اللغ  واألدب ش ال نفء اةضفري لألجن  اري)جنة ، ا فجنع  اري)جنة  العفثة  مبفلةزاي، عرير: أمحد لةه ط د الي) ، و صر الدين ني
 08-02ث ةور، ط د الرأاق اليعدي، وطفصا لحفد  طلت، وودي حفج نيبراهةا، وحملةد أبةو يةعةد، دار الت ديةد، ا فجنعة  ارية)جنة  العفثةة  مبةفلةزاي، كواالو 

 .342ص -330 . ص2111 و لط 
 .Rashid, Harun Amin. 1966. Kajian Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. Singapore. P. 13ا ظر:   2
 .Karim, Nik Safiah & Lain Lain.1995 Tatabahasa Dewan. P. 12ا ظر:   3
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وطلةةةى الةةةرلا جنةةةن .  ،0118 –  0213يةةةن  أ بعةةةض اثعةةةفقا ش اللغةةة  اث)يويةةة  ش تلةةة  اةا ةةة  جنةل ةةةفر طةةةد  جنةةةن
 ش جننةةةفطم طةةةد  نيير  لتويةةةك واال تشةةةفر بةةةني اث)يةةةو يةةةاوال واليةةة  جن)كةةةف  يةةةدي الطتغةةةفل نيال أن اللغةةة  اث)يويةةة  أخةةة 

ملر  وجن)كف، وأخ ر حرك  التةألةة اث)يوية  تنتشةر طلةى أيةدي طللةفء  ةا دور وايةك ش الاتفبة ، وجنةنةا: آبتشةك ويوجن
 1الشةه  ور الدين الرا لي، ومحز  ال نيوري، ومشس الدين اليوجنفترا  وللها.

اللةلة الملاليوي ازمنالالسخراثرالهلولندي:
كف ةا اث)يوية  جنةن اللغةفر اثيةت دجن  بةني الاةفطنني ش تلة  الة )د، ق س دخول ار لةةز ني  قةزر اث)يةو وايةتعلفرهف،  

وقةةةد ايةةةت دجنا   ةةة اد ش اردار  وش قصةةةور اليةةة)طني، وش اثعفهةةةد واثةييةةةفر التعلةلةةةة ، وش كلةةةةفر الدرايةةةفر 
يويةةة  ش كةةةس جنةةةن اريةةة)جنة  وال صةةةول الدينةةةة  واثعفهةةةد الدينةةةة . وقةةةد كف ةةةا طللةةةة  االتصةةةفل بةةةني اثةةةواطنني  للغةةة  اث)

وقةةةد ايةةةتعللا اللغةةة  اث)يويةةة  أجنةةةن االيةةةتعلفر  2الةةةوالاير احتةةةة : جْنْلاةةةف أو جْنْلاةةةف، وبوالَوبةنةةةفْ َق، ويةةةنغف ور  ا لةملةةة ،
 ؛ حةةةث كف ةةا تيةةت د  بشةةاس رسةةت ش يفةةس والاير، وش 0524الطيملةةف ، وال يةةةلف ق ةةس اةةةرب العفثةةة  الثف ةةة  

أن اثةةةورب ني  3ن النظةةةر ني  أقنفيةةةةا أو طةةةواد ةا، ويكةةةر أحةةةد ال ةةةفحثني اثةةةفلةزينيجنافتةةةب الشةةةرط  وجنةةةورب ت الدولةةة  دو 
ار لةةةز الةة ين يعللةةون ش بةة)د اث)يةةو تعللةةوا اللغةة  اث)يويةة  ق ةةس اةةةرب العفثةةة  الثف ةةة ، وأن طلةةةةا   ةة اد الن ةةف  ش 

، وقةةةد صةةةفر جنعظةةا هةةةةالء جنةةةن ك ةةةفر  حةةحت عديةةةد اثيةةةتوى ش اللغةة  اث)يويةةة  ق ةةةس اةصةةول طلةةةى العلةةةس بشةةةاس رسةةت
 .R. O. Winsteds C. C. Brown، و J. R.Wilkinsonالعللفء ش اللغ  اث)يوي ، وجننةا: 

 
 
 
 

                                                           

، 01، ص01، صا ظر: حفج طثلفن، رمح ، وبدري  ةةب، كوك ة  العللةفء واث اةرين ش أرخ ةةس اث)يةو، جنركةز ال حةوث، ا فجنعة  ارية)جنة  العفثةة  مبةفلةزاي 1
 طللفء اث)يو ودورها ش الاتفب  والتألةة  للغ  العربة ؛ وا ظر جنف يكر :  ،. حةث ألفرا ني  حةف  ه   الاوك   جنن 2100

Karim, Nik Safiah & Lain Lain.1995 Tatabahasa Dewan. P. 16. 
 .Karim, Nik Safiah & Lain Lain.1995 Tatabahasa Dewan. P. 18ا ظر:  2
-Suffian, Hashim. Mohamad. 1978. The constitution of Malaysia: Its Development -1957 ا ظةر: 3

1977, Kuala Lumpur, oxford university press, p. 277. 
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اأوضثعاللةلة الملاليوي ايفاللوقتالحلثضب:
 طةط ن مبفلةزاي العلس طلةى لةم الملريةم للغة  اث)يوية  ش بةدااير الاةرن العشةرين، وقةد كةفن هة ا العلةس ييةلو بدأ اث)يوي

قةود جنتواصل  جنن جنرايلت الصحة، واثثا ني وجنعللت اللغ  اث)يوي ، واليةفيةني. وقةد أصة حا الصةحة واجملة)ر 
هةةةت اثصةةةدر األول ش الاةةةةف  هبةةة   اثةلةةة ، وبةةةدأر حركةةة  الاةةةةف  بنشةةةر اث)يويةةة  واالهتلةةةف  هبةةةف طةةةط قةةةةود اليةفيةةةةني 

  الافدلةة : اللغةة  الوطنةةة  ثةةفلةزاي هةةت اللغةة  اث)يويةة ، وجنةةن هنةةف بةةدأر اث لصةةني لةةوطنةا، وقةةد حااةةوا أهةةدا ةا ش اةاةاةة
جنرحلةة  قديةةد  ش خريةةه اللغةة  اث)يويةة  الةة  كف ةةا جننةة  الاةةد  لغةة  التواصةةس، واللغةة  اثشةة ك  بةةني الملوادةةة ش والاير 

 جنفلةزاي.
عةبء ا ديةد  ةف، وأصة حا بة ل  اللغة  وبوصة اث)يوي  اللغ  الوطنة  ثفلةزاي  اةد أصة حا هة   اللغة  الأجنة  ةلةس ال

اث)يويةة  هةةت اللغةة  الرسةةة  للةة )د ش اردار  والتواصةةس بةةني اثةةواطنني، ولغةة  التةةدريس العللةةة  ش اثةةداري واثعفهةةد العلةةةف. 
 . 0591وكةةةس هةةة   اثةييةةةفر قفجنةةةا بتن ةةةة  هةةة   األجنةةةور خملةةةو  خملةةةو  طةةةط اللغةةة  اث)يويةةة  جننةةة  ايةةةتا)ل جنةةةفلةزاي 

ف  بدأر ه   اللغ  تتملةور وتتحيةن جنةن قف ةب التملةور والتحيةني الة ي مت جنةن أصةحفب اللغة ، وجنةن الدولة  وبشاس ط
 1بدأر ه   ارقراءار بشاس ح ر بوص ةف  ور  لغوي .

ا:ترةلةمالملاليوي اوللخصاةطاهلثامبثلةزاي
وش اثنةفهق التعلةلةة ، بوصة ةف   ش أطةني الداريةني ش اثةداري اثفلةزية  0592احتلا اث)يوي  جناف   خفص  ق س طف  

لغ  التدريس والةتعلا للل)يةو ق ةس الاةرن التفيةك طشةر اثةة)دي؛ حةةث أصة حا ويةةل  وأدا  للدراية  ش التعلةةا الةدي  
خفصً ؛ نيي يعلا الداريون ش التعلةا الدي  قةراء  الاةر ن وبعةض اث ةفدس ارية)جنة ، وص ياةن حةنة اد أي لةتء ييةلى 

 اث)يوي  ش اثداري اةاوجنة .  صول ش اللغ 
- 0152وقةةةةد ألةةةةفر ال ةةةةفحثون ني  أول جنةةةةن أ شةةةةأ الةةةة اث اللغةةةةوي اث)يةةةةوي، وهةةةةو العةةةةفص ط ةةةةد  بةةةةن قةةةةفدر جننشةةةةت أ

يويةة  جنةةك صةةدياك أيةةل يةةتفجن ورد را لةةز، الةة ي ألّةةة كتةةفب أحاةةفاير ط ةةد  اث) ، الةة ي يعةةد جننشةةة اللغةة  0894
)يوية  اثوا ر ش أجنف ةك أي رل ة  جنةن الملل ة  ش كتفبة  اللغة  اث)يوية . وقةد أدخلةا اللغة  جننشت،؛ حةث ألفر ني  أ ك ص يت

أاثةداري   Penang وطف جنن التعلةا الد ةوي ش اثداري اث)يوي  بوص ةف قزءا جنةن جنةييةفر اثةداري  بوالية  ب نةف ق
                                                           

 ,Ab. Rahsid. Ab. Rahman. 2009. Bahasa Kebangsaan, Laser press, Sdn. Bhd, Selangorا ظةر: 1
Malaysia, p2, 5 .  
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أكل ور،، وبوالية  بنةف ق اللتةفن  تةزاالن حة  الةةو ، ار لةزي  ب نف ق،، وجنن ألةر ه   اثداري اثدري  اث)يوي  مبنملا  
وتعةةةدان جنةةةن أقةةةد  اثةةةداري اث)يويةةة  مبةةةفلةزاي، وقةةةد أطةةةةد تةةةرجنةا هةةةفتني اثدريةةةتني، و اةةةدخ جنوقعةلةةةف بوصةةة ةلف جندريةةةتني 

 ني لةزيتني، وأص حتف جنن ضلن اثداري اةاوجنة .
 Polau Penangبنةف ق الو اث)يوي  واثةداري ار لةزية  ب ةو وش الارن التفيك طشر اثة)دي وقد طدد جنن اثداري 

ين، وجننةف جنداري الت شةل اثيةةحت اثدطوجنة  جنةن بريملف ةةف، أجنةف  تعلا اث)يوي  للملل   اث)يو ال  Melakaووالي  جنلاف 
تعلةا، ولةس هنفد  صةول اثداري اث)يوي  ش الوالاير األخرى  اف ا تدري اث)يوي  ش التعلةا الدي  بوص ةف لغ  ال

 1اللغ  اث)يوي   ةةف.
نين طللةةة  الت ملةةةل  عةةس اللغةة  اث)يويةة  لغةة  العلةةا يعةةد قف  ةةف جنةةن طلةةا اللغةة  االقتلةةفطت؛ نيي قعلةةا اللغةة  لغةة  التعلةةةا 

للغةة  بيةة ب ا ةةةود الةة  قةةف  هبةةف طللةةفء اللغةة . وجنةةن العللةةفء الةة ين كةةفن  ةةا دور  عةةفل ش الاةةرن العشةةرين ش وةةفل طلةةا ا
 ، وا ةةدال 0522االقتلةةفطت العةةفص أقو ةةوا  ةشةةلفن، وأقةةون رويةةن،، وألةةفرد  ركيةةون، ولةةلها، وكةةفن يلةة  طةةف  

حول اللغ  يةدي دادلةف ني  تت ةك تملةورار ايةت داجنةف بوصة ةف لغة  وطنةة  قفجنعة ، تةدخس ش جننةفهق التعلةةا ش اثةداري 
علفر الطيملةةف  دور ش  ةةر  لغتةةك طلةةةةف، وبعةةد ايةةتا)ل اةاوجنةةة  لاةةس بلةةد. ومثةة  دول  ةةةةف طوادةةة طةةد  كةةفن ل)يةةت

جنفلةزاي أخ ر ه   الدول العلس طلى التلي  بلغتةف الوطنة  ش اثنفهق الدراية ، وجنن هة   الةدول جنةفلةزاي وني دو ةيةةف 
 ةا يعةد وا ند وال ل ني، وه   الةدول تشةتةر بوقةود طوادةة جنتعةدد  األليةن  ةةةف؛ حةةث نين اختةةفر لغة  وطنةة  قفجنعة  

 جنن أوقك الصعو ر ال  تواقةةا طند ارطداد للت ملةل اللغوي ش ال )د.
واللغ  اث)يوي  مبفلةزاي تدخس ش حةز اقتلفطت يةفيت؛ حةث أصة حا اللغة  الوطنةة  ا فجنعة  واللغة  الرسةة  ش الةدوادر 

اثفلةزيةةة  بوصةةة ةف لغةةة  الدرايةةة  ش العلةةةو  اةاوجنةةةة  بوصةةة ةف لغةةة  قفجنعةةة  للل)يةةةو أوال، ودخلةةةا اث)يويةةة  ني  ا فجنعةةةفر 
والتانةةةة  اةديثةةة ، ش الع)قةةةفر الدولةةةة ، وأصةةة ع ايةةةت دا  اث)يويةةة  مبةةةفلةزاي نيلةةةفر  ني   الوحةةةد  الوطنةةةة  بةةةني الملوادةةةة 

 2اث تل   هبف، والت ملةل اللغوي     اللغ  الوطنة  مبفلةزاي يةدف ني  جنف أييت:
 ك اثفلةزيني طلى اخت)ف أقنفيةا وطواد ةا. شر اللغ  اث)يوي  بني مجة -0
 قعس اللغ  اث)يوي  لغ  العلا. -2

                                                           

 .Asmah Hj Omar, Pengajaraan Bahasa Malaysia, p. 9ا ظر:  1
 .Pengajaran Bahasa Malaysia Dalam Konteks Perancangan Bahasa Kebangsaaan, p 129ا ظر:  2
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 قعس اللغ  ار لةزي  لغ  ق ة  مبفلةزاي. -3
تاةفن اللغة  ار لةزية  طةط التعلةةا اثةة ر وا ةةد. أجنةف اللغة  اث)يوية   لاةت عاةم هة   نيولتحاةم ه   األهةداف ال بةد جنةن 

 تعلةةةا العلةةو  الت ري ةةة  ال بةةد أن تتضةةلن جنصةةمللحفر تتوا ةةم جنةةك اللغةة  ار لةزيةة ، وقعةةس األهةةداف وقعلةةةف جننفيةة   ش
هةةة   اللغةةة  لغةةة  طللةةةة ، وأن تاةةةون الاتةةةب اثاةةةرر  ش ار لةزيةةة  بلغةةة  يةةةلةل  و صةةةةح ، واتاةةةفن اث)يويةةة  لةةةدى العللةةةفء 

تافهنةةةف لةةةدى اثةةةفلةزيني طلةةةى نيم ا ةةةدف جنةةةن واث اةةةرين، ولاةةةت ياةةةون أت ةةةل اث)يويةةة  وار لةزيةةة  ش الداريةةةني  ةةةب عاةةةة
ني بوصةة ةا أهةةس ال لةةد األصةةلةني، ولتحاةةةم يلةة  قفجنةةا وأار  التعلةةةا اثفلةزيةة  طةةف  ياخةةت)ف أقنفيةةةا، ولةةدى اث)يةةو 

  إبطةفد  تنظةةا جننةفهق التعلةةا ش اثةةداري االبتدادةة  وارطدادية  والثف وية ، وش العةةف    يةك كةفن جنوقةة اثعللةةني 0598
لغةةة  اث)يويةةة  للل)يةةةو ولةةةلها جنةةةن الملوادةةةة وطللةةةفء اث)يةةةو الا ةةةول التةةةف   ةةة ا التوقةةةك، و ةةة ا اثةةةنةق ا ديةةةد اثتضةةةلن ال
تاةةفن الملل ةة  اث)يةةو اللغةة  ني  الةة ي يعةة  0529مبةةفلةزاي، وكةةفن  ةة ا أ ةةر ش ق ةةول اثةةنةق ا ديةةد الةة ي طلةةس بةةك جننةة  طةةف  

ضةف الة  ا اللغة  اث)يوية  أيةاث)يوي  باس ت فصةلةف وجنيتوايهتف األربع ، واتافن اثفلةزيني طلى اخت)ف طواد ةا وأقنفية
جنةةفيو  03اصةةمللع طلةةةةف الحاةةف اللغةة  اثفلةزيةة ، جنةةك األخةة  بعةةني االطت ةةفر نيتاةةفن الملل ةة  اللغةة   اث)يويةة  كتفبةة  وك)جنةةف، ش 

  اخت ر اةاوجن  اثفلةزي  قرارا بتيلة  اللغ  اث)يوي   للغ  اثفلةزي ، وتعد بة ل  لغة  التعلةةا ش اثةداري اثفلةزية   0525
ه ا الارار كت ال تاون اث)يوي  سة  للل)يةو دون النظةر ني  الملوادةة األخةرى الة  تنتلةت ني  جنةفلةزاي، كلةف، وقد اخت  

ول ا بدلا ني  اثفلةزي  لت لك عتةف مجةةك الملوادةة كفلصةةنةني وا نةود التفجنةةس، وكةفن هنةفد ية ب  خةر وهةو األحةداث 
)يو أدر ني  التوقةك الاةوي تةو تغةةل ايةا لغة  اث)يةو ني    بني الصةنةني واث0525الملفد ة  اثةي   ال  حد ا طف  

 1اثفلةزي  كت توحد ه   الملوادة ش بوتا  واحد  ولغ  قفجنع  أو ليفن قفجنك وهت اللغ  اثفلةزي .
فر وش  ظةةر  يةةريع  ش تةةدريس العلةةو   للغةةة  اثفلةزيةة  ش ا فجنعةةفر اثفلةزيةة ،  ةةةد أن الد عةة  األو  الةة  دخلةةا ا فجنعةةة

حةةةث قعلةةا التعلةةةا  ث)يويةة ، وواقةةةا UM  ، ونثةةس هةة   ا لعةةفر قفجنعةة  اث)يةةو0529اثفلةزيةة  كف ةةا طةةف  
 UKM.2، وا فجنع  الوطنة  اثفلةزي  UPMبعض الصعو ر ش تعلةا ار لةزي ، وك ل  ا فجنع  الزراطة  اثفلةزي  

 
 

                                                           

 .Asmah Hj Omar. Penajaraan Bahasa Malaysia, p.1ا ظر:  1
  .Asmah Hj Omar. Penajaraan Bahasa Malaysia, p132ا ظر:  2
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 :للةلة الملاليوي اوينثؤهث
ا ةود ال   رى لتعزيزهف وتملويرهف وعيةنةف؛ حةث تيل ه   ا ةةود و ةم جنتملل ةفر الدولة  ياصد ب نفء اللغ  اث)يوي  

وي  واةف ظ  طلةةف هت ولك اللغ  اثفلةزي الة ي يمللةم طلةةك يوأهدا ةف. وش جنفلةزاي  د أن اثةيي  ال  تاو  بنشر اث)
 حةنةة اد اختةةةفر اللغةة  اث)يويةة   ، ومت0592وأ شةةة طةةف  Dewan Bahasa Dan Pustaka    ث)يويةة 

لتاةةون اللغةة  الوطنةةة  ا فجنعةة ، وقفجنةةا هةة   اثةييةة  نةةةود ق ةةفر  جنةةن أقةةس عيةةني أوضةةفع اللغةة  اث)يويةة ، وكةةفن هنةةفد 
حمفوالر طد  جنن طللفء اللغ  لتث ةا اللغ  اث)يوي . وه ا التملةور ش اللغة  مّت طةط  ة)ث جنراحةس، وهةت: اثرحلة  األو ؛ 

  اجمللةةك اللغةوي اثةةفلةزي  ختةةفي قةرار أيفيةةت طةةن اللغة  الةة  يةةوف تعتلةد، وخفصةة  اللغةة  اث تةفر  بوصةة ةف لغةةً  حةةث قةةف
ية اتة ة  جنعةنة  لتصةةنةة ني وطنةة ، وجناف ة  هة   اللغةة ، وهة   ا ملةو  تتمللةةب مجةك اثعلوجنةفر الوا ةةة  طةن اللغة ، وترتةةةب

  وع اللغ  اث تفر .
الاةةةف   ألطلةةفل الةة  يكةةرر وتنظةلةةةف، وهةة   ا ملةةو  تتمللةةب ترجنةةةز اثصةةمللحفر وتيةةةةلةف ا ملةةو  الثف ةةة  وتاةةون طةةط 

طط الاةف  نةود تالس االخت) ةفر بةني اللة ةفر جنةن يحةت قغرا ةة  واقتلفطةة ، وياةون طةط نيطةداد جنعةفقا، وجنعةفقا 
ون هةة ا ب نةةفء اصةةمل)حفر قديةةد  ش ه فدةةة  وللهةةف، واةفولةة  لتةةة يب اللغةة  طةةط ال مجةة  اثت فدلةة  بةةني اللغةةفر، وياةة

 1ا ف  ني اثة  والتا .
أجنةف ا ملةةو  الثفلثة    تاةةون بعللةةة  تاةومي لاةةس ارقةةراءار الة  اختةة ر لت ةفدي الضةةعة ش  شةةر اث)يوية  وبنفدةةةف. وطنةةد 

اةاوجنة  اثفلةزية   النظر ش ا ملوار العللة  ال  اخت ر لتحاةةم جنةف مت طرحةك ش تملةوير اللغة  بةدأر ا ملةو  األو  لةدى
طنةةدجنف وا اةةا اةاوجنةة  طلةةى قعةةس اث)يويةة  اللغةة  الوطنةةة  ا فجنعةة  لللةةفلةزيني، وقعةةس ولةةك اللغةة  اثةةفلةزي  0598يةةن  

 اثيةول األول واث فلر طن تملوير اللغ  وجنف يتعلم هبف طط ال جنةز والتاومي اثيتلر والتة يب.
يةةةةة فب يةفيةةةةةة ؛ حةةةةةةث نين اللغةةةةة   ةةةةةف دور ش عديةةةةةد يةةةةةلوكةفر اال ةةةةةراد واختةةةةةةفر اللغةةةةة  اثفلةزيةةةةة  لغةةةةة  وطنةةةةةة  كف ةةةةةا أل

وا لفطةفر،  فللغةةفر اثتعةةدد  تةةدي ني  يةةلوكةفر فتل ةة  لللتاللةني ش بلةةد جنتعةةدد اللغةفر كلةةفلةزاي، لةة ل   ةة ن دور 
ك يتضةةلن نيقةةراء اللغةة  اللغةة  اثفلةزيةة  بوصةة ةف يةةلوكةفر اقتلفطةةة  لغةةل اث)يةةو ش اجملتلةةك اثةةفلةزي دور لةةفجنس وجنةةةا، أل ةة

بوصةة ةف أدا  تواصةةس بةةني الملوادةةة، وبوصةة ةف اللغةة  اثشةة ك  ش نيقفجنةة  الع)قةةفر بةةني اثةةفلةزيني طلةةى اخةةت)ف طةةواد ةا 

                                                           

 .Karim, Nik Safiah & Lain Lain.1995 Tatabahasa Dewan. P.20-21ي: ا ظر جنف يكرتك طن قةود ولك اللغ  اثفلةز   1



2016, 3, No: 2) Vo: JALSR( Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 
 
 

Journal of Arabic Language Specialized Research (JALSR) 02 

وأقنفيةا، وبوص ةف هوي  األجن . واللغ  اثفلةزي  تعد ب ل  ويةل  االيت دا  ش تنيةم النشةفطفر ش الوالية ؛ جنةن هنةف 
   يت دا  اثفلةزي  بوص ةف أدا  للوحد  الوطنة  ش وتلك جنتعةدد الثاف ةفر اثتداخلة  واثتشةفبا ، قفجنا اةاوجن  اثفلةزي

 وويةل  لل رسة  لوحد  اث)يو.
رأى االيةةةتعلفر الطيملةةةف  ضةةةرور  االيةةةت فد  جنةةةن اللغةةة  ار لةزيةةة  وقعلةةةةف أدا  ش نيطف ةةة  اليةفيةةة  الطيملف ةةةة  ش اثن عةةة  

 تشاةس  وطني جنن االخت) فر، أو لف االخةت)ف ش المل اةفر واةةةف  االقتلفطةة ، وعةا هة ا االقتصفدي ؛ ول ل  مث
االخةت)ف كف ةةا اللغةة  ار لةزيةة  تةةتالا وتتةةداول بةةني المل اةة  األريةةتاراطة  جنةةن اث)يةةو.  وق ةةلةةف االخةةت)ف ش المل اةة  

اثيةةةت دجن  هةةةت اث)يويةةة  أو اثفلةزيةةة  والصةةةةنة  االقتلفطةةةة  العفديةةة  وال )حةةةني؛ حةةةةث كف ةةةا ويةةةفدس ارطةةة)  الوطنةةةة  
والتفجنةس ا ندي ، وأيضف كف ا لغ  اثداري ا فص  باس طفد ة  تيةت د  لغتةةف ش كةس جندرية ،  ضة) طةن اللغة  الوطنةة  

 1اثفلةزي .
مبةفلةزاي، ولة ل  ص  ةد وكف ا بريملف ةف حريص  طلى تزويةد الن  ة  اث)يوية  التعلةةا الغةر  كةت تاةو   داء واق ةفهتا نيداراي 

أي قةةةد ش الاةةةف  إبقةةراءار وطنةةة  ش وةةفل ال بةةة . أجنةةف  لنيةة   ني  لةةل اث)يةةو  علةةةةا أن ييةةعوا    يةةةا للحصةةول 
 طلى التعلةا مبفلةزاي، بةنلف األكثري  جنن اث)يو حصلوا طلى أدىن تعلةا ش اثداري الدينة  ا فص  هبا.

  هبةدف توحةةد الملوادةة اثتعةدد  طةط  ظةف  اثدرية ، 0592يةس رقةراء وربة ة  تربوية  طةف  بدأر ا ةود مبفلةزاي للتأ
ةزي  إبدخفل اللغ  ار لةزي  لتاةون الويةةل  الوحةةد  الردةية  ش التوقةةةفر جنةن أقةس لوقد قفجنا وأار  ال بة  والتعلةا اثف

 أتيةس الاوجنة  اثفلةزي  ش النظف  التعلةلت.
ةةة  اثفلةزيةة  توقةةةةف أو أدا  لتالةةةس الصةةراطفر الثاف ةةة ، ولتاةةدمي لةةويج الوحةةد  مبةةفلةزاي،  فللغةة  كلةةف هةةو وتعةةد اللغةة  الوطن

جنعلةةةو  هةةةت رأي جنةةةفل ار يةةةفن، والتعلةةةةا هةةةو طللةةةة  ايةةةتثلفر لةةةك، وهةةةت تتمللةةةب بمل ةعتةةةةف ايةةةت دا  جنصةةةفدر جنةلةةة  ش 
ةا لغة  ق ةة   ضة) طةن اللغة  األ  ييةت ةدون كثةلا اجملتلك. وجنن قف ب  خر   ة ن اثةفلةزيني طلةى اخةت)ف طةواد ةا لةدي

جننةةةف، و ةةف أيةةفي قةةوي ش طللةةة  االتصةةفل،  فللغةة  ختتلةةة جنةةن قةةو  ني  قةةو  ش  ظفجنةةةف؛ لةة ا  تةةفج االتصةةفل ني   ةةةا 
 أ ظل  اللغ  اثيت دجن  بني اثفلةزيني.

 
                                                           

 Othman, Zairina. 1984. Political Integration: A national Language for Malaysian, Master ا ظةر: 1
Thesis, Western Michigan University, p. 62. 
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 :عالق اتاوراللخرةلةماابلةلة اللوطنة الملثلةزي 
التعلةا مبةفلةزاي ني  جنراحةس، وهةت: جنةف ق ةس االيةتعلفر الطيملةف ، وجنةف ق ةس اةةرب العفثةة  الثف ةة ، وجنةف ناننف تايةا تملوير 

 ق س ايتا)ل جنفلةزاي، وجنف بعد االيتا)ل.
جنف ق س االيتعلفر الطيملةف : كةفن التعلةةا يركةز طلةى تعلةةا الاةر ن الاةرمي، واليةلود ا ةةد واألخة)ق بشةاس طةف ،  -أوال

  أخ  لةئف جنن التدرب طلى جنةن  الصةد والزراط . وكفن هنفد  ظف  التعلةةا الةدي  الة ي ييةلى بةة أبو ةدق، وه ا النظف
Pondok.1 

 : ش هةةة   اةا ةةة  كةةةفن النظةةةف  التعلةلةةةت أكثةةةر أت ةةةلا؛ ألن النظةةةف  0549جنرحلةةة  جنةةةف ق ةةةس اةةةةرب العفثةةةة  الثف ةةةة   -ق ةةةةف
لتعلةةةا؛ نيي قةةف  االيةةتعلفر الطيملةةف  ش الاةةرن التفيةةك طشةةر اثةةة)دي بعةةر  التعلةلةةت   ةة اد يشةةفبك النظةةف  الطيملةةف  ش ا

 ظفجنةةك للمل اةة  األريةةتاراطة  اث)يويةة ، وكةةفن التعلةةةا جنةةدطوجنف جنةةن اةاوجنةة  اثفلةزيةة  طلةةى اثيةةتوى االبتةةدادت، وبةةدأ التعلةةةا 
-اثةةةفرار الردةية  األربةك أالاةة)    ش كةس أتةفء جنةةفلةزاي، وكةفن يةةدف ني  تزويةد0820 يةت دا  اث)يوية  جننة  يةةن  

؛ لة ا ناةن وصةة التعلةةا   ة اد   ةك  يناصةك  Arithmeticالاتفبة ، للداريةني، والرايضةةفر -الاةراء  -االيةتلفع
 الاةا االقتصفدي  واالقتلفطة .

ثةنةق جنصةللف  ، وايةت د   ةةةف احلة  اةيةفبة  ال يةةمل ، كةفن ا0825وكفن التعلةةا  للغة  الصةةنة  لةك وقةود جننة  يةن  
للتعلةةةا  لصةةةنة ، وأحضةةر اةتةةوى الدرايةةت جنةةن الصةةني، واثعللةةون كةة ل ، وقةةد كةةفن التعلةةةا  لصةةةنة  يا أ ةةر  عةةفل ش 

  .0521التملور اليةفيت ش الصني؛ نيي قفجنا اةاوجن  الطيملف ة   لتحاا هب   اثداري ش ضوء قف ون 
الت شةل اثيةةحة  الة ين أييةوا جنةداري طلةةف للتفجنةةس، وكف ةا ويةةل   أجنف تملور التعلةةا  لتفجنةةس  اةد أيةةا  ةةك مجفطةفر

 التعلةا لغ  التفجنةس، وكف ا اثنفهق قلةل  االتصفل  لاةا االقتلفطة  واالقتصفدي . 
 :للةلةثتالملسخراةل ايفامثلةزاي

ا.لالزدولجة اللةلةوي اوللخردداللةلةوي -
ق ةةس اةةةديث طةةن االأدواقةةة  ال بةةد أن  تنةةفول بعةةض اثصةةمللحفر اثتعلاةة  مبوضةةوع االأدواقةةة ؛ حةةةث هنةةفد جنصةةمللع 

، وهةت Lingua Francaاللغ  اثش ك  واللغ  ا  ني واللغ  األو  اثيتعلل ؛  فللغة  اثشة ك  يعةط طنةةف  ر لةزية  

                                                           

 .Othman, Zairina. 1984. Political Integration: A national Language for Malaysian, p. 64ا ظر:  1
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ني  جندينةةةة   francaتعةةةة  لغةةةة ،  وتشةةةةل كللةةةة   Linguaاللةةةة  اللغةةةة  الةةةة  يتةةةةداو ف الملل ةةةة  ش اةةةةةديث والاةةةة) ،  
Frank   الة  تاةةك ش أورو  قةةدنف، وتيةةت د  ش طاةةد  الْصةةلب ش اةةةرب الةة  قفجنةا بةةني الصةةلة ةني واثيةةللني أجنةةن

هةت لغةة  اةةروب الصةلة ة  ب ليةملني. أجنةةف اللغة  ا  ةني  ةةةت الة  نتةزج هبةةف لغتةفن  ةأكثر، وتنةةتق لغة  تةدجنق بةةني لغتةني، و 
جنةقت  تةدي جنةل  مث تزول، كلف هو اةفل ش اثراكز الت فري  الاطى ال  ختتلل هبف اللغفر. أجنةف اللغة  األو  اثيةتعلل  

 1 ةت اللغ  ال  يتداو ف اثواطنون خلةمل  بلغ  اثيتعلر كلف ش جنفلةزاي اللغ  ار لةزي  جنك اث)يوي .
 لالزدولجة اللةلةوي امبثلةزاي:ا-أ
ف اللغة  األ  والثف ةة  اللغة  الثف ةة  لاحةدني  العفد   د أن اثفلةزيني قد ولدوا ش بةئة   علةةا يتاللةون لغتةني ش  ن واحةدش

وهةةةو: "جنوقةةة قبةةةا  يةةة ةف توقةةةد  ةةةةك  رضةةةف   ني   Diglossia ، وقةةد أطلةةةم طلةةةى هةةة ا االيةةةت دا  جنصةةمللع 
وجنةةن يلةة  مبةةفلةزاي اللغةة   2 وطةةة  أخةةرى فتل ةة  صةةفرجن  جنةةن يحةةة  التانةةني... ني ". للة ةةفر األيفيةةة  للغةة  بعةنةةةف...ا

صةةلة  األ  جنةةك اللة ةةفر اث)يويةة  أكلة ةة  تر ف ةة  وكلنتةةفن و ة ةةري يةةةل )ن وقوهةةور وبةةلاد وللهةةف جنةةن األاث)يويةة  
 لةنود.اللة فر،، أو لغ  اثندرين أالصةنة ، واللة   الصةنة  للصةنةني ولغ  التفجنةس ل

اللثنثئة اللةلةوي امبثلةزاي:ا-ب
، وتعة  اجنةت)د ال ةرد وجنعر تةك للغتةني وايةت داجنةلف ش  ن واحةد  Bilingualisوهةت اللغة  الة  يعةط طنةةف مبصةمللع 

ش االتصفل الةوجنت،  لث) أحةدها ييةت د  اث)يوية  مث ار لةزية ، أو التفجنةلةة  مث اث)يوية ، أو الصةةنة  مث اث)يوية  ، أو 
ة جنتعدد  يار  اف ةفر فتل ة  ودايير اث)يوي  مث العربة . والي ب ش ايت دا  الثنفدة  ش اجملتلك اثفلةزي وقود طواد

جنتنوط ، تةدي ني  ايت دا  لغتني ش االتصفل؛ حةث اللغ  الوطنة  اث)يوية  أو اثفلةزية  ا فجنعة ، مث اللغة  األ  للملوادةة 
جنةةس ا نةود الة ي اثتعدد  لل اث)يوي  كفلصةنةني والتفجنةس ا نود. وهنفد اللغ  ار لةزي  ال   لك اث)يو والصةةنةني والتف

رأى   ؤهةةةا  نلةزيةةة  وأصةةة حا اللغةةة  ار لةزيةةة  بةةة ل  اللغةةة  ا فجنعةةة  بةةةني اثثا ةةةني الن  ةةة  الةةة يار دريةةةوا ش اثةةةداري 
                                                           

 Hartmann, R. R. K. &Stork, F. C.1976. Dictionary Language andش تعريةة اللغة  اثشة ك  وا  ةني، ا ظةر:  1
Linguistics. London: Applied Science publisher. 

 Melbek, Abul Rashid Daing, Moain, Amat Juhari. Sociolinguistikوا ظةر ش تعريةة اللغة  األو  اثيةتعلل  مبةفلةزاي: 
dan Bahasa Melayu, p.49-51. 

 ، 0551، طةةفص الاتةةب، الاةةفهر ، 2هديةةون، طلةةا اللغةة  االقتلةةفطت، ترمجةة  حملةةود طةةةفد، جنراقعةة :  صةةر حفجنةةد أبةةو أيةةد، وحملةةد أكةةر  يةةعد الةةدين، ال 22
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، وال يةةةلف نيعربةةة  يار ال عةةد الةةدي  للل)يةةوينيدخةةف ا ش هةة   اثةةداري ألبعةةفد اقتلفطةةة  و  يةةة  خفصةة  هبةةا، واللغةة  ال
ر العربةةة  كةةفألأهر مبصةةر وا فجنعةةفر األرد ةةة  والعراقةةة  اليةةوري  وللهةةف، و  ةةر هةةةالء التحةةدث الةة ين خترقةةوا ش ا فجنعةةف

 لعربةةة  بةةةنةا بعةةد اث)يويةة  جن فلةةر ، وهةةا كثةةر مبةةفلةزاي، وقةةد ياةةون للعفجنةةس الت ةةفري مبةةفلةزاي دور جنةةةا ش الثنفدةةة  اللغويةة  
ف  العةةرب الةة ين  تةةفقون بشةةاس ك ةةل ني  جن مجةةني جنةةن ثعر ةة  لغتةةني ش  ن واحةةد، رمبةةف بيةة ب اليةةةفح ، وخفصةة  لليةةة

العربةةة  ني  اث)يويةة  و لعاةةس؛ حةةةث يةةدخس جنةةفلةزاي جنةةن اليةةةف  العةةرب جنةةن دول ا لةةةق العةةر  اثلةةةون و صةةة تاري ةةف، 
 1وقد يتعدى ه ا أحةفي ش ضوء نيحصفدةفر وأار  اليةفح  مبفلةزاي.

اللخردداللةلةويامبثلةزاي:ا-ج
  ة  ش  01حةةث وقةد أن هنةفد  2؛ةك لغفر طد  بي ب التعةدد الملةفد تني  أن اجملتلك اثفلةزي يتوا ر   تشل الدرايفر

 Mandarinالةةةوالاير اثفلةزيةةة  لةةةل   ةةةفر يةةةوجنملر  وبورتةنةةةو، أجنةةةف الصةةةةنةون اثةةةفلةزيون  ةةةةا يتاللةةةون لغةةة  اثنةةةدرين   
فص، جنثةةةةةةةةةس: تةولةةةةةةةةو، وهةةةةةةةةةوكني وْكَنتةةةةةةةةةو ةَس، الصةةةةةةةةةنة   ضةةةةةةةةة) طةةةةةةةةةن اللة ةةةةةةةةفر الصةةةةةةةةةةنة  اثتنوطةةةةةةةةة  يار ال كةةةةةةةةةب ا ةةةةةةةةة

. و لنية   ني  اجملتلةك ا نةدي اثةفلةزي الة ي يتحةدث  Teochew, Hokkien, Kantonis, Hakkaوهّاةف
لغةة  التفجنةةةس بوصةة ةف اللغةة  األ ، وقةةد أن هنةةفد   ةةفر أخةةرى  ضةة) طةةن اللغةة  األ ، وهةةت:   ةة  تل  ةةو، وجنةةفالي)  وْك ّةةدا 

ةةةن فْه). أجنةةةف أهةةس ال لةةةد األصةةةلةوبنغةةفيل وبن ةةةف  وأردو    ةةة   ةةةا،  04ن الةة ين يعةشةةةون ش الغةةةف ر  ثلةة   و هنةةدي، وي 
 Kadazan, Murut, Sulu, Tausug, Bajau, Sungai  ة  ش والية  صة ف ، جنثةس:   ة :  91و

dan Dusun.  ةة  ، جننةةةف اللة ةةفر احتةةة :  32. أجنةةف ش واليةة  يةةرواد  ةنةةفد  perbumi, kadayak, 
bidayu, milanau, binan, longbawang.  :وهنةفد   ةفر أخةرى مبةفلةزاي، وهةت ،jawa, bukis, 

binjar, muktar, malthyalang, acheh, minankabau.  ا تةةى ، وهة ا التعةفيش بةني اللة ةفر
 .Diglossiaف  الأدواقة  اللغوي ، و عر اثديد ا لغوي الوضك ال  ني

                                                           

  ش: بةةن أيةةن الةةدين، لةةزايل، تعلةةةا اللغةة  العربةةة  أللةةرا  جنةنةةة  لملل ةة  التلةةريض  لالةةة  2101ا ظةةر ش نيحصةةفدةفر دخةةول العةةرب ني  جنةةفلةزاي يةةنواي حةة   1
لةةفر ني  أ. وقةةد 04اي، ص ، ا فجنعةة  اريةة)جنة  العفثةةة  مبةةفلةز 2101اريةة)جنة  العفثةةة  بواليةة  يةة) ور: درايةة  وصةة ة  علةلةةة ، حبةةث جنفقيةةتل لةةل جننشةةور، 

جن)يةةني أادةةر جنةةن دول ا لةةةق العةةر  خفصةةً  طةةف   1  حةةةث  ةةفوأ 2101  ني  0551نيحصةةفدةفر وأار  اليةةةفح  اثفلةزيةة  طةةن أطةةداد الةةزوار العةةرب جننةة  طةةف  
2111.  

 .Melbek, Abul Rashid Daing, Moain, Amat Juhariا ظةةر طةةن اللة ةةفر اثنتشةةر  مبةةفلةزاي للملوادةةة اثتعةةدد  ش:  2
Sociolinguistik dan Bahasa Melayu, p.55. 
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 1:للوطنة الملثلةزي اأثباللخردداللةلةويايفالسخصدلماللةلة  -
ياو  اثفلةزي يو التعدد اللغةوي  يةت دا  اللغة  واال تاةفل جنةن لغة  ني  أخةرى طنةد جننفقشة  التملةورار التانةة  ش اثةةدان، 
وييةةةةةت د  ش العلةةةةةا كةةةةةفل ةزايء والرايضةةةةةةفر وا نديةةةةة  والعلةةةةةو ، واألحةةةةةةفء والرايضةةةةةةفر والاةلةةةةةةفء واةفيةةةةةوب،  اللغةةةةة  

اةةةةديث طةةةن العةةةفدار أو الاضةةةفاي الدينةةةة     ةةةك ييةةةت د  اللغةةة  اث)يويةةة ، أجنةةةف نييا عةةةدث اثةةةفلةزي ار لةزيةةة ، أجنةةةف طنةةةد 
يةةةوي أو الصةةةة  أو ا نةةةدي التفجنةةةةس جنةةةك ابنةةةك الةةة ي دري ش جنةةةداري أقن ةةةة  أو دري ش دولةةة  أقن ةةةة  كطيملف ةةةةف أو اث)

لةزيةةة  جنعةةةةا بوصةةة ةف لغةةة  اتصةةةفل، وعةةةدث طللةةةة  أيةةة الةف أو الةةةوالاير اثتحةةةد  األجنرياةةةة ،    ةةةك ييةةةت د  اللغةةة  ار 
اأدواقةةةة  ش ايةةةت دا  اللغةةة  اث)يويةةة  ش حفلةةة  اةةةةديث طةةةةن اليةفيةةة ، وينتاةةةس اثتحةةةدث جنةةةن الملوادةةةة الةةةث)ث بةةةةني 
ار لةزي  واث)يوي . و لني   ني  اث)يوي ال ي دري اللغة  العربةة  ش األأهةر الشةرف مبصةر أو ش نيحةدى الةدول العربةة  

ألخرى    ك ينتاس بني اث)يوي  والعربة  طند اةديث طن الدروي الدينة  ش اثيفقد أو طند الاة)  ني  العةوا  وياةون ا
 ايت داجنك للعربة   وطف جنن الادر  ونيبراأ ال ةا الدقةم للغ  العربة  بوص ةف لغ  الار ن الارمي. 

واللغةةة  االتصةةةفلة  بةةة ل  لةةةدى اثةةةفلةزيني طلةةةى اخةةةت)ف طةةةواد ةا تنحصةةةر ش اث)يويةةة  والصةةةةنة    واطةةةةف أالانتةةةو ةس 
وا ةةةوكني وللهةةةف، والتفجنةةةةس وار لةزيةةة  والعربةةةة  ش اثرحلةةة  األخةةةةل ، وكةةة ل   ةةةد ش واليةةة  يةةةرواد أن اث)يةةةوي يةةةةتالا 

، أي الا فدةس األصةلة  الة  Orang Asliيةون وجنةوْرَر و قةفَو وللهةف ولغة  اث)يوي  والصةنة  ولغ  اري فن وجن)قف ودو 
اثفلةزيةةة  لتحيةةةني جنيةةةتوى   ال تةةةزال تيةةةان ش الغةةةف ر، جنةةةك تاةةةد  بيةةةةل ش حةةةةفهتا وتملةةةور جنةةةد  قفجنةةةا بةةةك اةاوجنةةة
 يتحةدث هبةف اث)يةو الة ين اثعةش  لديةا وتعلةا أبنفدةا ش اثداري اةاوجنة . أجنف اللغ  الثف ةة  لةدى اث)يةويني  ةةت الة 

قةةدجنوا جنةةن جننةةفطم قةةفوا وبةةواين ولغةة  جننةةداينق ولغةة  راوا و تشةةةك جنةةن ني دو ةيةةةف، وهةةت لغةةفر أتخةة  ايةةتعلفال ك ةةلا لةةدى 
اثةةةفلةزيني جنةةةن أصةةةول ني دو ةيةةةة . وهنةةةفد لغةةةفر تنتلةةةت ني  األيةةةر  األيةةة و ةزي  وهةةةت لغةةة  الصةةةةنةني وجننةةةةف: لغةةة  هةةةوكني 

وللهف. أجنف اللغ  ال  تنتلت ني  قو  ا نود التفجنةةس الة ين قةدجنوا جنةن قنةوب ا نةد  ةمللةم طلةةةف  وتةولو وكف تنةس وهّاف
غةةفل  وكةةوقرايت وللهةةف. وياةةون لللةةفلةزي ن، ولغةة  التفجنةةةس، ولغةة  جنةةفالايال  ولغةة  ال ن ةةفب ولغةة  ال Teleguلغةة  ت ل اةةو 

                                                           

وطللفء طلا اللغ  الن يت أن الش حت لك الادر  طلى الا)   وال ةا بلغتني ش  ن واحد، جنث) العربة  والرويةة ، أو  التعدد اللغوي ياصد بك لدى اللغويني 1
  مبعش الثنفدة  اللغوي  أو االأدواقة  اللغوي . ا ظر: Bilingualism اثفلةزي  والعربة . ويمللم طلى ه ا اثصمللع ش ار لةزي  

 Steinberg. Danny D, Hiroshi Nagata, David P Aline. 2011. Psycholinguistics: Language, mind and 
world, Longman. Linguistics Library, second edition, England.  
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جنةةك احخةةر؛ حةةةث ناةةن تايةةةا اجملتلةةك اثةةفلةزي  طلةةى جنيةةتوى  ةةردي خفصةةة  ش التحةةدث  للغةة  اثيةةتعلل  ش التواصةةس
يتحةدث اثفلةزية  جنةك الصةةنة   اةل، أو اثفلةزية  جنةك التفجنةةس  نفف جنتنوطة ، وهةت: قةد  ةد جنةفلةزايً طلى تنوع طواد ك ني  أص

د  ش نيطةفر  ال، أو اثفلةزي  جنك العربة   ال. أو اثفلةزي  جنك ار لةزي   ال، وه ا الصنة جنن النفي تاةون  اف تةك حمةدو 
اللغةة  األ  ولغةة  أخةةرى تعللةةةف بوصةة ةف لغةة  ق ةةة ؛ والصةةنة الثةةف  جنةةن نلةة   ةة)ث لغةةفر ش  ن واحةةد، جنثةةس: الصةةةنة  
واثفلةزيةة  وار لةزيةة ، أو التفجنةلةةة  واثفلةزيةة  وار لةزيةة ، أو اثفلةزيةة  وار لةزيةة  والعربةةة . وهنةةفد أطةةداد قلةلةة  وحمةةدود  جنةةن 

وهة ا التعةدد اللغةوي لةك  كثر جنةن اللغةفر اثة كور  كفثفلةزية  والصةةنة  والتفجنةلةة  وار لةزية  أو العربةة .تةتان أربةك لغةفر  ةأ
 أبعفد  اف ة  واقتلفطة  ودينة  وأحةفي طفد ت ش نيطفر وط .

 أمنثطالة الالتصثلامبثلةزاي: -
للغة  الوطنةة  الة  تيةت د  ش أتةفء جنةفلةزاي، ألفر ال فحثون ني  أن ارقراءار ال  اخت ر جنن أقس قعس اللغة  اثفلةزية  ا

ني  هد ني، أو لف ا وي  الوطنة  اثفلةزي ، والتافجنس الوط  بني الملوادة، ولةف قةزء جنةن الاوجنةة  اثفلةزية ،  ف وية  الوطنةة  
تةةل ييةةةا ش أودر جنةةفلةزاي هبويةة   ةةف ط)قةة  باراجنةة  اجملتلةةك بوصةة ك أجنةة  واحةةد  جنيةةتال ، وااليةةت دا  اللغةةوي الةة ي اخ

نيطملفء الدطا لإلقراءار ال  اخت ر جنن أقس ضلفن اختةفرار الدول  للةوي  الوطنة ؛ ألن اليةافن جنةن طوادةة لة ، 
ولان بي ب أن اجملتلك اثفلةزي يتةألة جنةن طوادةة يار جنيةتواير فتل ة ،  ةد أن هة ا اجملتلةك ينتلةت ني  أيةر  لغوية  

نةا مب لوطةةةفر  ةةةا اأدواقةةةة  لغويةةة  ش الاةةة)  أو االيةةةتعلفل اللغةةةوي،  واحةةةد ، وش الوقةةةا   يةةةك يتحةةةد ون  ةلةةةف بةةةة
، واجمللوطةة  الثف ةةة  الصةةةنةون، واجمللوطةة  الثفلثةة  ا نةةود Bumiputra فجمللوطةة  األو  نثلةةون أهةةس ال لةةد أال وجنة ةةوترا، 

 - %99ل لةةةد،  يةةة   التفجنةةةةس، وبةةة ل  تتاف ةةةأ اجمللوطةةةفر الةةةث)ث جنةةةن حةةةةث العةةةدد؛ حةةةةث نثةةةس ال وجنة ةةةوترا أأهةةةس ا
 جنن التفجنةس، وب ل  يتاف ةون جنن حةث التعدد اللغوي. %9، و%39، وال فقت جنن الصةنةني 21%

والتنوع أو التعدد اللغةوي جن ةةد لعةفص اللغة ؛ حةةث يث ةا تعاةةدار اللغة   لنية   ني  اةاوجنة  للعةود   لنةفي ني  الع)قة  
ي ش أ  يةةةا صةةعوب  ش االتصةةفل طلةةى كةةس اثيةةتواير؛ أل ةةك نييا ص االقتلفطةةة  بةةةنةا، وش الوقةةا   يةةك قةةد  ةةد النةةف

يان بني أ ةراد اجملتلةك واةاوجنة  أي اتصةفل  ةعة  يلة  ال شةس ش عاةةم الغةفاير العفجنة  للدولة  الوطنةة  مبةفلةزاي، وطةد  
جنةن حةةث ايةتعلفل اللغة   الثا  بني الدول  والشعب؛ ل ل    ن االتصفل اللغوي مبفلةزاي ييل ش ا فهني، األول الرست

اثفلةزي  ش االحت فالر الرسةة  واالقتلفطةفر والاتفبة  والتاةفرير والوقدةم، واثرايةلني، هة ا طلةى اثيةتوى اةاةوجنت، أجنةف 
  ةتا طط اثنفهق الدراية  أو التوقةةفر ش طةةد االيةتعلفر الطيملةف ؛ حةةث واثواطننيطللةفر التواصس بني اةاوجن  
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 وهبةف ق  Negri  Sembilan و ةري سة )ن   Selangor  لةزية  رسةةف ش والاير: ية) ورايةت دا  ار
Pahang وبلاكو  Perak   وجن)كةفMelaka  وبةنةف ق Penang  وصة ف  ويةروادSabah , Sarawak ،

أجنف اللغ  اث)يوي   اد كف ا تيتعلس أجنن االيتعلفر الطيملف  ش الوالاير لةل ال درالةة    ة اد، جنثةس: قةد ، وبةللس، 
، وكف ةا لغة  التواصةس لةدى الية)طني   Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganuوكلنتةفن، وتر ةف و 

 1طيملف ةني.وي  طلى الرلا جنن أن اثورب ني كف وا جنن اليهت اللغ  اث)
وطلةى الةرلا جنةةن أن ايةت دا  اثفلةزية  وار لةزيةة  ش اثعةفجن)ر الرسةةة  والتاةفرير واثاةفب)ر، نيال أن هةة ا التمل ةةم ص ي عةةد 

ش اثعةةفجن)ر العفجنةة  وش الملل ةةةفر  Tamil، ولغةةة  التفجنةةةس ا نديةة   Mandarinايةةت دا  لغةة  أاثنةةدرين، الصةةةنة  
عةةد ار لةزيةة  اللغةة  اثيةةت دجن  لةةدى الملوادةةة؛ ألهنةةف كف ةةا لغةة  اثيةةتعلر الطيملةةف ، ولغةة  الرسةةة  وويةةفدس ارطةة) . وت

الن  ةة  جنةةن أبنةةفء الملوادةةة الةةث)ث مبةةفلةزاي. وتيةةت د  اللغةة  اث)يويةة  بةةني اليةةافن األصةةلةني أال ةةوجنت يةةوترا، أو اث)يةةو، 
ل اثتعللةني أيضةف، وهةت لغة  االتصةفل بةني الملوادةة. وكف ا لغ  األ راد أو اجملتلك للل)يو ش ص ف  ويرواد أيضف، ولغة

وتاةةون اللغةة  ار لةزيةة  لغةة  التواصةةس بةةني الن  ةة  اثثا ةة  جنةةن الملوادةةة الةةث)ث؛ حةةةث إةةرج اثةةتالا جنةةن اللغةة  األ  ني  
 ار لةزي  ش جنواقة اقتلفطة  أو طللة  أحةفي.

ن اللغةة  الصةةنة  أاثنةدرين،  ةلةف بةةةنةا، أجنةف الصةةنةون اثةةفلةزيون أجنةف الصةةنةون أو الملفد ة  الصةةةنة  مبةفلةزاي  ة هنا ييةت دجنو 
 ةلةةةف بةةةةنةا    Kantonese الةة ين لغةةةتةا اثيةةتعلل  لةيةةةا أاثنةةدرين،  ةيةةةت دجنون لغةةة  أكةةف تو ةس،  الصةةةةنة 

 بوص ةف لغ  االتصفل.
. أجنةف ش األيةواق العفجنة  Iban ولغة  أني ي ةفن، Bajau و ةد ش جننملاة  يةرواد أن اث)يةو ييةت دجنون لغة   أال ةفْقَو، 

 ن د أن لغ  االتصفل بني اثواطنني طلى اخت)ف طواد ةا هت اللغ  اث)يوي  أو اثفلةزي ، وهنفد لغ   لك بةني الصةةنة  
؛ حةةةةةث ييةةةةت د   ةةةةةةف اثةةةةتالا اللغةةةة  الصةةةةةنة  أالانتةةةةو ةس، Pidginsأاثنةةةةدرين، واث)يويةةةة  يمللةةةةم طلةةةةةةف جنصةةةةمللع 

                                                           

 , Hj Omar, Asmah. 1987. National Language and Communication In Multilingual Societiesا ظةر:  1
Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur, p. 14- 15. 
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بواليةة  بةننةةف ق، ولةةف Holkin ةةةديث جنةةك اث)يةةوي أو جنةةك الصةةة  اثةةفلةزي. وهنةةفد لغةة  أا ةةولاني،  نةةفء اأواث)يويةة  
 1تيتعل)ن لدى ولوط  صغل  جنن الصةنةني. Lingua Francaلغتفن جنزدوقتفن  

 كلف أييت:ش ضوء جنف يكري  د أن اللغ  اث تفر  طلى اثيتوى االقتلفطت مبفلةزاي بني الملوادة اثتعدد  تاون   
اللغةة  اث)يويةة  أو اثفلةزيةة : وتيةةت د  بةةني اثةةفلةزيني طلةةى اخةةت)ف طةةواد ةا جنةةن اث)يةةو والصةةةنةني والتفجنةةةس ا نةةود  -أوال

 ال ين ال يتانون ار لةزي  .
 أاألقف ب،.  جنن الملوادة الث)ث ش العلو  والتحدث جنك لل اثفلةزيني الن  اللغ  ار لةزي : وتيت د  بني  -ق ةف
اللغ  ا فص  باس طفد ة : كفث)يوية  بةني اث)يةو، والانتةو ةس أو اثنةدرين بةني الصةةنةني، ولغة  التفجنةةس بةني ا نةود  -قلثف

 التفجنةس. 
 :(j- QAF)ا للةلة اللربية ايفايبانمج

الاةرمي واللغة  العربةة  و ةر  والار ن  بريجنق أقت قفف، هو اختصفر ألوادس اةروف الاتفب  ال)تةنة  للاللفر "قفوي
، صةةغلا jأ  العةني". وهةت اثاةةوير األيفيةة  ش جنةفد  ال بةةة  ارية)جنة ، وتعةةد اللغة  العربةة  اختةفريةة ، وياتةب اةةرف

أل ةةك يشةةل ني  أن جنةةفد  قةةفوي وهةةت الاتفبةة  اةةةرف العةةر  ال تةةزال ش طللةةة  ارصةة)  والتاةةومي. و اةةر  بةةريجنق أقةةت 
في تاويةةة  جنةةفد  ال بةةةة  اريةةة)جنة  ش  ظةةةف  ال بةةةة  الةةةوط  طةةط ال كةةةةز طلةةةى تعلةةةةا جنةةةفد  "قةةةفوي" يةةةأقةةفف، تاةةةو  طلةةةى 
 2غ  العربة  و ر  العني.لوالار ن الارمي وال

 ، وطنةد اال تةةفء جننةك يةوف 2119مث تن ة  هة ا الةطيجنق ش اثةداري اةاوجنةة  اثفلةزية  ش اثرحلة  االبتدادةة  جننة  يةن  
طلةةى جنعلوجنةفر وا ةةة  ش اثةةنةق يتلانةون  ةةةك جنةةن قواطةد الاتفبةة  ا فويةة  أاةةرف العةةر ، وخةةتا الاةةر ن   صةس الداريةةون

 الارمي والادر  طلى  ةا اللغ  العربة  باواطدهف األيفية  و ةا  رو  العني.

                                                           

 ,Hj Omar, Asmah. 1987. National Language and Communication In Multilingual Societiesا ظةر:  1
p.14-15.. 

 Bahasa Kurusus Pendedahan Sukatan dan Huriaian Sukatan Pelajaran Bahasa Arab di Sekolahا ظر:  2
Kebangsaan Tahun 2007.   2111وية قا ش العربةة : جننشةورار دور  طةر  اثةنةق الدرايةت ودلةلةك للغة  العربةة  ش اثةداري االبتدادةة  للعةف ، 

 .8 ، ص2111االث ور، و أار  التعلةا اثفلةزي ، كقيا جننفهق ال بة  اري)جنة  واألخ)ق، نيدار  ال بة  اري)جنة  واألخ)ق، و 
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ر اللغة  العربةة  ثنةق اللغ  العربة  ش ه ا الطيجنق أهداف طفجن  وأهداف خفص ، وجنن األهداف العفجن  اكتيةفب جنةةفرا
االيفيةةة  لةةةدى الت)جنةةة  وتةةةرلة ةا ش تعللةةةةف وتشةةوياةف نيلةةةةةا جنةةةن أقةةس ايةةةت داجنةف اتصةةةفلةف.  أجنةةف األهةةةداف ا فصةةة  
 ةةةت: االيةةتلفع ني  أصةةوار اةةةروف والاللةةفر وا لةةس جنةةك ال ةةةا؛ و ملاةةةف  ملاةةف يةةلةلف؛ والتحةةدث ش اللغةة  العربةةة  

وف والاللفر العربة  كتفب  صةحةح ، واثرحلة  األخةل  كتفبة  جناةفالر قصةل  ش االتصفلة  ش جنواقة جنعةن ؛ وكتفب  اةر 
  1جنواقة جنتعدد   يت دا  ا لس اثةير  جنك ال ةا، يركز اثنةق طلى جنةفرار االيتلفع والا)  والاراء  والاتفب .

رى مبةةةفلةزاي كأبنةةةفء الملفد ةةة  الصةةةةنة  يكةةةري أن اللغةةة  العربةةةة  اختةفريةةة  ش هةةة ا الةةةطيجنق لغةةةل اثيةةةللني جنةةةن الملوادةةةة األخةةة
والتفجنةلةة  ا نديةة ، أجنةف  لنيةة   ني  اث)يةويني واثيةةللني بشةاس طةةف   ةةةت نيلزاجنةة ، وجنةةن هنةف أصةة حا العربةة  لغةة  قفجنعةة  

تفبتةةف ك لغ  أخرى جنك لغتةا األ  اث)يوي  وهةت العربةة  االتصةفلة  و ني ، حبةث تاون لدى اث)يويللل)يو عا نيطفر دي
 و ةلةف، واللغ  ار لةزي .

 خثمت :
، ولةك أت ةل وايةك اييفي ش الوحةد  اللغوية  الة ي يعتلةد طلةى طواجنةس طةد  مبةفلةز أوه ا االيتعلفل للغفر اثتنوط  طفجنس 

ش الوحةةد  بةةني الملوادةةة؛ نيي نين الت لةةك ال شةةري بةةني الملوادةةة مبةةفلةزاي يةةةدي ني  الت فطةةس اللغةةوي  لتنلةةة  ارخصةةفب 
صةس الة ي يعتلةد طلةةك،  األلتغريب بني اللة فر وااليفلةب الا)جنة  أوال، وتاةوين لغة  جنشة ك  تاةون اللغة  اثفلةزية  وا

وياةةون هةة ا ش اثةةدن حفصةة ؛ حةةةث  رضةة  الت ةةفدل اللغةةوي الةة ي جنةةن لةةأ ك صةةاس اللغةة  اثفلةزيةة ، وتصةة ع اللغةة  اثفلةزيةة  
لتعفجنةةةس جنعةةةةف، وقةةةد تاةةةون ا فجنعةةةفر واثعفهةةةد العلةةةةف  املةةة  التاةةةفء بةةةني ني  ا  خفصةةة   ثةةةدن عةةةف يةةةد ك الملوادةةةة اثتعةةةدد

ش ضةةوء األ شةةمل  االقتلفطةةة  وال نةةة  والرايضةةة  الةة  تاةةو  هبةةف ا فجنعةةفر و ال ةئةةفر اث تل ةة  والثاف ةةفر اثتعةةدد مبةةفلةزاي  
 ختلةةل بةةني اللغةة  األ  لغةةل لغةة  قفجنعةة  ونين دخلةةةف اللغةة  اثشةة ك  الةة بةةةنةا لللةةفلةزيني طلةةى اخةةت)ف طةةواد ةا يةةتارب 

 حةةةث يةةةدي للةةى نياث)يةةوي واثفلةزيةة ، واللغةة  اثفلةزيةة  للل)يويةة  وار لةزيةة ، وهنةةفد ا دجنةة  الوطنةةة  العيةةاري  للل)يةةوي
لةةةةةر، وهةةةةو طفجنةةةةس ييةةةةفطد طلةةةةى التاةةةةفرب بةةةةني أدجنةةةة   اةةةةل للل)يةةةةويني وثةةةةد   ) ةةةة  صةةةاس اللة ةةةةفر اثفلةزيةةةة ، ألن ا 

 ، وتاريب الا)  للى ال صحى اثفلةزي ، وهنفد طفجنةس  خةر ييةفطد طلةى التوحةد اللغةوي والةوط  بةني فلةزياثاللة فر 
جنةن قةة ، وياةرب بةني اثةفلةزي والصةة  وا نةدي اثيةلا، وياةرب   زيةةالملوادة طط الزواج وهو يارب بني اللة ةفر اثفل

                                                           

ري االبتدادةة : اثةنةق الدرايةت ا ظر: قيا جننفهق ال بة  واري)جنة  واألخ)ق، نيدار  ال بة  اري)جنة ، وأار  ال بة  والتعلةةا اثفلةزية ، اثةنةق اثتافجنةس لللةدا 1
 .5-2ي. أر، صنيكت.  .   2114للغ  العربة  االتصفلة  
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فلةزية  جنةن أقةس التوحةد اللغةوي بةني الملوادةة  ةاةو  اثجنف الت لعفر الرسة  الة  تاةو  هبةف الدولة  أاللغ  نيلةةا وألوالدها؛ 
فلةزيةةة  ش الت ةةةفر  والت لعةةةفر الدوريةةة  كةةةفةق واثعةةةفر  واأليةةةواق الةةة  تعةةةد لغتةةةةف لغةةة  جنشةةة ك  بةةةني طلةةةى ايةةةت دا  اث

قةس أتاو  هبةف اةاوجنة  اثفلةزية  جنةن  قراءاراره    . كسنيوي)ياثالملوادة اثفلةزي  اثتعدد؛ حةث ييةملر طلى أيواق 
لةةك اثةفلةزي بتنوطفتةةك الملفد ةةة  والثاف ةةة  ش بوتاةة  تاجملر ةك جنيةةتوى اللغةة  اثفلةزيةة  وتاريةب اللة ةةفر ني  ال صةةحى، ودجنةةق 
أراء يةة  داتةةة يةةري حملةةد  ةةةب تةةون رأاق ردةةةس و واحةةد  لغويةة  تاةةون هةةد ف واحةةدا، عةةف اضةةملر اةاوجنةة  ا ديةةد  برا

 كية  والصةةنة  وا ندية  التفجنةلةة  نلةةز ، وياصةد بةك دجنةق الملوادةة اث تل ة  اثفلةواحد ر جنفلةزاي فجنفلةزاي اةفيل ني  ر ك لع
  ش نئةر والتةاالنشفطفر االقتلفطة  والتعلةلة  والثاف ة  واثنفي فر الوطنة  واثشفرك  ش األطةةفد اث تل ة  وت ةفدل الةزاير 

 ر اللغة  تةة لليةف ؛ حةةث ا طةط اللغة  طلةى الةرلا جنةن التعةدد نيلةزيف ةر ش توحةةد اثةأثفلةزي  عةف لة ل  جنةن األطةفد  للغ  ا
 ةر أاي عةف لة ل  جنةن جنةفلةز   جنةن دولة  حةيقعةا طلى قلب واحد حيةب اثلاةن، وهةت يةفية  اثفلةزي  ش توحةدها ومج

يضةةف ش التنلةةة  االقتصةةفدي  الةة  أ ةةر أوقةةد كةةفن لةة ل   بلةة  ش اليةةلا االقتلةةفطت والتيةةفجنع بةةني الملوادةةة بيةة ب اللغةة ،
تةةفج اةةةةديث طنةةةةف ني  صةةة حفر كثةةةل  يتنةةةفول الت ةةةفدل الت ةةفري بةةةني الملوادةةةة، والتعةةةفجن)ر الةوجنةةةة  ش كةةةس وةةةفالر  

 فلةزي  ا فجنع  اثوحد .اثاةةف  طط اللغ  
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