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ABSTRACT 

   There is no doubt that the context has its own importance in understanding narrator’s intent, 

especially in understanding God’s words which are believed to be an interrelated unit. However, 

the previous Usuliyun did not pay attention to this great subject as importance as it deserves, if 

they did not define (Context) as a term to show their intent. Therefore, in this brief research, I 

attempted to highlight the most important guidelines about Quranic concepts. As a part of 

Quranic interpretation (Tafseer) which is a branch of the principles of Islamic Jurisprudence 

(Usul Fiqh al-Islami); any attempt to interpret the sacred text without the situation of context 

will not be a perfect interpretation. However, it will be faulty and far away from the narrator’s 

intent. 

Here upon most of the faulty interpretations (especially the metaphorical ones) are results of 

avoiding this important principle, since context has its own significance in interpreting the Quran 

based on the Quran itself. For that reason, it is obvious that this type is the best method of the 

Quranic interpretations.  

In addition, I attempted to explain and emphasize that our Prophet (peace be upon him) was 

using this method while he interpreted the Quranic verses, as well as his companions were using 

this same approach. Moreover, most of exegesis, judicial and constitutional interpreters followed 

this kind of interpretation. 

I endeavored to clarify every subject with examples and I sought to prove that the context itself 

is the most important element during interpretations.  
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 لخص امل

 يف العربية اللغة من املقرتضة املاليوية والتعابري واملصطالحات األلفاظ استخدام ظاهرة املاليوية اللغة يف شاعت     
 فإن  لذا األصلية، لغتهم من أهنا ويعتقدون األلفاظ هذه أصول جيهلون املاليويني من بعضا أن  غري اليومية، احلياة
 على الطارئة التغيريات أهم وبيان العربية، من املقرتضة املاليوية األلفاظ نشوء على الضوء تلقي سوف الدراسة هذه
 استغالل أن  الباحثان  ويرى. احلاضر العصر يف تطورها وواقع  والداللية، والصرفية الصوتية النواحي من  األلفاظ هذه

 لدارسي  العربية  التعليمية  الكتب  أتليف  يف  إجيايب  أتثري  هلا  واملعجمية  التعليمية  اجلوانب  يف  وتوظيفها  األلفاظ  هلذه  الـجيد
 التعليمية الكتب مؤلفي إعانة إىل هتدف الدراسة هذه فإن لذا. العربية - املاليوية واملعاجم العربية، للغة املاليويني
 من املاليوية املفردات هوية عن الكشف يف العربية اللغة من قرتضةامل املاليوية لأللفاظ خاص معجم وإجياد العربية،
 .عربية أصول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7, 2011, No: 3(JISTSR) Vo:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 
 4 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

 
ة الدارجة يف اجلزء اجلنويب  فرع من فروع اللغة األوسرتونيزية، ينطق هبا يف شبه جزيرة املاليو ويف سومطرة وبورنيو وغريها من اجلزر اجملاورة. أهم هلجاهتا اللهج 1

اإلندونيسية، واملاليوية احلديثة تكتب أبجبديتني التينيتني خمتلففتني بعض الشيء إحدامها مستخدمة يف إندونيسيا  من شبه جزيرة املاليو وهي تعرف ابللغة 
 واألخرى يف ماليزاي، كما تكتب ابحلروف العربية أيضا وخباصة يف بعض أحناء سومطرة، ويعرف احلرف العريب املستخدم هناك ابحلرف اجلاوي.

ماجستري غري منشورة، )كواالملبور،كلية   رسالةدراسة يف قاموس ديوان،  التطور الداليل يف الكلمااتلعربية املقرتضة يف اللغة املاليوية إبراهيم،انظر: أرسل 
 28م(. ص: 1994معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية العاملية اإلسالمية مباليزاي، 

 178لسادس، ص: ، اجمللد اموسوعة املوردانظر: 
: اخللفيات التارخيية والتحوالت الناجتة، اإلسالمية، جملة حمكمة تصدر من اجلامعة  اهلجرات احلضرمية إىل شبة جزيرة املاليو انظر: فطاين، عبدالغين يعقوب،    2

 م بتصرف. 2012، 34الوطنية املاليزية مباليزاي، العدد 
 17م، ص: 2010،كلية اللغة العربية، جامعة اإلنسانية مباليزاي، هراين انتفريس،  1، طلداللةمباحث يف علم اعبدهللا، حممد خبري احلاج ،   3
: مدخل جديد لتعلم اللغة  النماذج التطبيقية للمفردات املاليزية املستعارة من اللغة العربيةكريميبوي و جعفر راشد عبداحلميد َو حممد جنيب ، وعنواهنا:   4

 11م. ص: 2012م اإلسالمية املاليزية، ابجني، سالجنور، ، ، جامعة العلو 1العربية، ط

 املقدمة

ابللغة العربية منذ القرون األوىل من السنة اهلجرية وذلك بعد وصول اإلسالم إىل األرخبيل   1أتثرت اللغة املاليوية     
املاليوية، وإسالم سالطينها مما أدى إىل اعتناق الشعب املاليوي لدين اإلسالم، حيث رفع اإلسالم شأن اللغة العربية 

الد يف معامالهتم التجارية، ومما زاد أمهية هذه يف ذلك األرخبيل حينما اختلط الدعاة من التجار العرب أبهايل الب
اللغة  استخدام العلماء املاليويني هذه اللغة يف التدريس يف املساجد واملدارس وأيضا يف مؤلفاهتم، مما أدى إىل اقرتاض 

 2اآلن.  املاليويني كثريًا من األلفاظ العربية، وشيوعها بني األلفاظ املاليوية، وظلت هذه األلفاظ مستخدمة حىت

هذا وقد أشار املؤرخون أن سكان شبه اجلزيرة املاليوية قد استخدموا اللغة العربية يف القرن اخلامس عشر امليالدي      
يف تعاملهم واالتصال فيما بينهم، وذلك نتيجة التصاهر بني أبناء اجلزيرة وبعض العرب الساكنني يف بعض األماكن 

واحلقيقة أن اتريخ دخول العرب واإلسالم يف ماليزاي قد أدخل الثقافة العربية  3من اجلزيرة، خاصة يف منطقة مالقا.
واإلسالمية يف شىت جماالت حياة الشعب املاليزي دينيا واجتماعيا وثقافيا ولغواي وأدبيا فأسهم إىل حد ال ينكره حّي 

 4يف الربط بني اللغة العربية واللغة املاليزية.

يف عصران احلاضر أن كبار الدولة ووجهاء القوم يستخدمون هذه األلفاظ العربية املقرتضة   ومما يثلج الصدور نرى     
ويفضلوهنا على األلفاظ اإلجنليزية، حني يعربون عن أفكارهم يف كتاابهتم وخطاابهتم. وعلى سبيل املثال، كتاب حماضري 

اهيم انئب رئيس الوزراء وكتاب أنوار إبر ، ”Islam dan Umat Islam“ حممد رئيس الوزراء السابق



7, 2011, No: 3(JISTSR) Vo:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 
 5 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

 
 تشيك، عبدالرمحن، عرب اتميز 5

http://portal.arabtime.com/article_preview.cfm%3FAction%3DArticle%26Preview%3DViewOnly%26ArticleID%3D23026 
 بتصرف 18-17العربية، ص: ، كلية اللغة مباحث يف علم الداللة عبدهللا، حممد خبري احلاج،  6

وكتاب عبد اهلادي أوانج رئيس احلزب اإلسالمي ، ”Gelombang Kebangkitan Asia“ السابق
، ال ختلو صفحة من صفحات هذه الكتب من ”Hadharah Islamiyyah Bukan Islam Hadhari“ املاليزي

 األلفاظ العربية املقرتضة، وفيما يلي مناذج منها:
    Membina, ahli, fahaman, pengamal, dunia, akhirat, pemikiran, salib, di selamatkan, beriman, 

mustahil, dahsyat, rakyat, masyarakat, mengakibatkan, akhirnya, Islam, Arab, kemarahan, 

wilayah, kuat, masalah, jumlahnya, aman.  (Mahathir Muhammad, 2003: 1-3). 

    Nahdah, membina, medan, keyakinan, kemakmuran, maknanya, yakni, tamadun, 

berilhamkan, zaman, akhlak, sifat, filasuf, berfikir, nasib, akal, akibatnya, sofis, misalnya, ilham, 

asas, menafikan, kerohanian, sewaktu, insan, pemikiran, ilahiah, alamiah, faham, dunia, akhirat, 

insan (Anwar Ibrahim, 1997: 1-3). 

    Alam, selawat, salam, Nabi, sahabat, akhir, zaman, bersyukur, masyarakat, Islam, hadhari, 

dunia, faham, asalnya, Arab, kalimatullah, kalimah, maksud, hawa nafsu, akidah, dihayati, 

mentafsirkan, ibadah, waktu, difardukan, Israk dan Mikraj, Rasul, padahal, jin, mengabdikan, 

awal, terakhir, riba, aurat, hatta, kehormatan, zuriat, zina, mahram, hasilnya, rasuah. (Abdul 

Hadi Awang, 2005: viii-x)5 

 

 املقرتضة من اللغة العربية   مجع األلفاظ املاليوية •

ه( أمهية اللغة العربية فجمع ألفاظها وكلماهتا يف معجمه العني لتصبح 170أدرك اخلليل بن أمحد الفراهيدي )ت    
ذخرية معجمية إىل يومنا هذا، كما حرصت الشعوب اإلسالمية على مجع ألفاظ اللغة العربية الدخيلة يف لغاهتا 

يهتم الشعب املاليوي املسلم أيضا جبمع ألفاظ اللغة العربية املستعملة يف لغتها كغريها من   األصلية، ومن الطبيعي أن
الشعوب اإلسالمية كون هذه اللغة لغة دينهم وشعائر عباداهتم، غري أن اجلهود املبذولة يف مجع األلفاظ العربية مل 

العربية إىل أصول الكلمات املاليوية   -املاليوية    تكتسب الصفة العلمية، فلم يلتفت كثري من الدارسني ومؤلفي املعاجم
 6خاصة تلك الكلمات املاليوية املقرتضة من العربية، وبيان خصائصها املختلفة مما أدى إىل ضياع هوية هذه األلفاظ.
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 بتصرف.  6-3، ص، التطور الداليل يف الكلمات العربية املقرتضة يف اللغة املاليوية اُنظر: إبراهيم، أرسل ،  7
 183، ص،  الداليل يف الكلمات العربية املقرتضة يف اللغة املاليويةإبراهيم، أرسل، التطور  8

وأشهرها اليت اهتمت جبمع األلفاظ العربية، فلم يكن هناك  ويعد قاموس )ديوان( من أهم القواميس املاليوية    
قاموس أحادي اللغة يف ماليزاي حىت السبعينات غري قاموس ديوان، فإن القواميس اليت دونت قبله يف عهد االستعمار 

عام م، والطبعة الثانية 1970كلها ثنائية اللغة، وقد طبع قاموس ديوان ثالث مرات، الطبعة األوىل صدرت عام 
كلمة من أصول عربية، 1177م، ومن أهم مميزات هذا القاموس أنه قد مجع 1989م،  والطبعة الثالثة عام 1984

كلمة أخرى عربية مل   254وقد أشري يف دراسة أخرى أن هناك  7للكلمات ذات األصالة العربية.Arمستخدما رمز 
لصحيح للكلمات العربية املستخدمة يف اللغة املاليوية يشر مؤلفو قاموس ديوان إىل أصالتها العربية، فيكون العدد ا

هذا وقد ظهرت يف اآلونة األخرية دراسات عديدة وخمتلفة هتتم جبمع األلفاظ املاليوية املقرتضة من  8كلمة.  1371
 اللغة العربية ودراستها، مثل: 

 Arabic Loan words -غة املاليوية  م، وعنواهنا "األلفاظ العربية املقرتضة يف الل1983، عام   M.A.J Beg دراسة -

in Malay .حيث حصر   "، قام املؤلف بدراسة اللغة املاليوية وأتثرها ابللغة العربية من انحية األلفاظ والداللة
جماال. ومن هذه اجملاالت: املصطلحات  26األلفاظ العربية الدخيلة يف اللغة املاليوية ورتبها ترتيبا ألفبائيا ووزعها يف 

 نية، والقانون والعادات، والرتبية والعلم، وجسم االنسان، واحليوان، والنبات وغريها.الدي

 Perbendaharaan" -م.، وعنواهنا " ثروة األلفاظ العربية يف اللغة املاليوية 1987دراسة عمران كاسيمني عام  -

Kata Arab dalam Bahasa Melayu،" املاليوية من عدة قواميس  فقد مجع األلفاظ العربية املستخدمة يف اللغة
كلمة. واعرتف أبن قائمته ليست شاملة جلميع األلفاظ العربية   1928ماليوية، ومؤلفات العلماء، واجملالت، وعددها  

ختتلف قائمته عن األوىل أبنه وضع  املوجودة يف املاليوية وإمنا اختار الشائع منها واملعروف لدى معظم املسلمني.
نطقا وكتابة ومقابله النطق املاليوي. وأكد ضرورة توضيح الداللة الصحيحة لكل لفظ عريب اللفظ العريب الصحيح 

 مستخدم يف املاليوية جتنبا للبس واختالط املعىن خاصة ما يتعلق ابلعقيدة والشريعة.

رسالته املاجستري جبامعة دراسة حممد زكي عبدالرمحن، حيث أعد قائمة لأللفاظ العربية املستخدمة يف املاليزية يف      -
م، وعنواهنا "أثر اللغة العربية يف اللغة املاليزية من الناحية الداللية". مجع األلفاظ 1990األزهر، كلية اللغة العربية، عام  
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 تشيك، عبدالرمحن، عرب اتميز  9

http://portal.arabtime.com/article_preview.cfm%3FAction%3DArticle%26Preview%3DViewOnly%26ArticleID%3D23026 
، )كواالملبور: أ.س  األلفاظ العربية املقرتضة مناللغة العربية وكيفية االستفادة منها يف برامج تعليم اللغة العربية يف ماليزايإبراهيم، عبدالرزاق حسن ،  10

 م(. 1996نورالدين، 
 .حبث سابقإبراهيم، أرسل، التطور الداليل يف الكلمات العربية املقرتضة يف اللغة املاليوية ،  11

العربية املستخدمة يف املاليزية من خالل عدد من املعاجم املاليزية واملصادر األخرى. تعد األلفاظ اليت مجعها على 
وقسم األلفاظ اىل جمموعتني:  .ال احلصر وهي الكلمات املتداولة يف العصر احلاضر على نطاق واسع   املثال سبيل

كلمة(.   1005أوهلا: األلفاظ العربية الدخيلة اليت بقيت وحافظت على معانيها األصلية أو إحدى معانيها )وعددها  
كلمة(. وميزة هذه القائمة أهنا حتتوي على   74)وعددها   االعربية الدخيلة اليت قد تغريت مدلوالهت  اثنيها: األلفاظ

 األلفاظ العربية الصحيحة ومعانيها يف النطق املاليزي والكتابة املاليزية ابخلطني العريب والالتيين. 

 Kata Serapan)م، حيث أعد قائمة لأللفاظ العربية املستخدمة يف اللغة اإلندونيسية  1990دراسة سودارنو، عام      -

dari Bahasa Arab ،)  2318حيث مجع فيها األلفاظ العربية املستخدمة يف اللغة اإلندونيسية املعاصرة وعددها 
 كلمة. 

وهو معجم ماليوي  ، (Kamus Bahasa Melayu  Nusantara)دراسة عبد الرمحن شيك لأللفاظ العربية يف -
ل جنوب شرق آسيا من ماليزاي وإندونيسيا عصري شامل حيصر مجيع األلفاظ املاليوية اليت تستخدمها شعوب دو 

كلمة من أصل عريب، وذلك   3303وبرواني دار السالم وسنغافورة وفطاين جبنوب اتيلند. حيتوي هذا املعجم على 
 9وما مل يشمله الرمز. ملواد املعجم  (Arمن خالل الرمز اخلاص )

 كدراسة:ونذكر هنا بعض الدراسات احلديثة املتعلقة هبذه اجملال  

عبدالرزاق حسن إبراهيم، وعنواهنا: األلفاظ العربية املقرتضة من اللغة العربية وكيفية االستفادة منها يف برامج تعليم     -
 10اللغة العربية يف ماليزاي.

 11ان.أرسل إبراهيم، وعنواهنا: التطور الداليل يف الكلمات العربية املقرتضة يف اللغة املاليوية دراسة يف قاموس ديو    -
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، األمانة العامة  44، جملة نصف سنوية، العددجملة احتاد اجلامعات العربيةإبراهيم، جمدي حاج، األلفاظ العربية املقرتضة تطورها ومصريها يف عصر العوملة،  12

 م.2004ات العربية، األردن، الحتاد اجلامع 
 مدخل جديد لتعلم اللغة العربية.  –النماذج التطبيقية للمفردات املاليزية املستعارة من اللغةالعربية كريميبوي و جعفر راشد عبداحلميد َو حممد جنيب ،  13
مات العربية املقرتضة، حبث متطلب مقدم لنيل درجة املاجستري يف حممد إخوان عبدهللا، إسرتاتيجيات املعاجلة املعجمية واملصادر املعرفية يف استيعاب الكل 14

 م. 2013العلوم اإلنسانية )لغوايت(، كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية العاملية اإلسالمية مباليزاي، 
   22- 21، ص: املعاجلةاملعجميةواملصادر املعرفية يف استيعاب الكلمااتلعربية املقرتضةإسرتاتيجيات عبدهللا،حممد إخوان،  15

 12جمدي حاج إبراهيم، وعنواهنا: األلفاظ العربية املقرتضة تطورها ومصريها يف عصر العوملة.   -

َو حممد جنيب جعفر، وعنواهنا: النماذج التطبيقية للمفردات املاليزية املستعارة من اللغة   راشد عبداحلميد كريميبوي    -
 13.-مدخل جديد لتعلم اللغة العربية    –العربية  

حممد إخوان عبدهللا، وعنواهنا: إسرتاتيجيات املعاجلة املعجمية واملصادر املعرفية يف استيعاب الكلمات العربية    -
 14املقرتضة.

 األلفاظ املاليوية املقرتضة من العربيةمفهوم   •

 15يُعد االقرتاض اللغوي ظاهرة لغوية حتدث يف أي لغات إنسانية، حيث اختلف الباحثون يف مدلوالته فهي:
 أبنه: " نقل ميزات أية لغة إىل أخرى نتيجة االتصال اللغوي". حينما عرفه أكيخنفالد   النقل -

وذلك حينما عرفه تومسن وكوفمان: " دمج امليزات اللغوية األجنبية إىل لغة األم جملتمع لغوي معني بواسطة   الدمج -
 متحدثي تلك اللغة".

اللغة الثانية، وغالبا ما يكون وهو ما قصده نوه بريكمب:" ابلكلمات األجنبية املدرجة حتت ألفاظ  اإلدراج -
 املتحدثون ال يعرفون أصوهلا".

حينما عرفه أد ابكوس ودورليجن أبنه: "العملية اليت يتم بواسطتها ترسيخ الكلمات من اللغة املقرضة  الرتسيخ -
 حىت تصبح جزءا من الكلمات العادية يف اللغة املتلقية".
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 تشيك، عبدالرمحن ، عرب اتميز،  16

http://portal.arabtime.com/article_preview.cfm%3FAction%3DArticle%26Preview%3DViewOnly%26ArticleID%3D23026 
 25-24ملعاجلة املعجمية واملصادر املعرفية يف استيعاب الكلمات العربية املقرتضة، ص: عبدهللا،حممد إخوان ، إسرتاتيجيات ا 17
 26عبدهللا، حممد إخوان ، إسرتاتيجيات املعاجلة املعجمية واملصادر املعرفية يف استيعاب الكلمات العربية املقرتضة، حبث سابق، ص:  18
 19م، ص: 2010، 1جامعة اإلنسانية مباليزاي، هراين انتفريس، ط  -كلية اللغة العربية  عبدهللا، حممد خبري احلاج ، مباحث يف علم الداللة، 19

االقرتاض اللغوي أتيت مبعاين خمتلفة، فهي تعين: النقل، والدمج،  ومن هذه التعريفات املختلفة جند أن عملية    
واإلدراج والرتسيخ وكل هذه التعريفات حتمل خاصية واحدة وهي التأثر والتأثري على اللغة األصلية. إذن إن ظاهرة 

 16"القرض اللغوي" ظاهرة طبيعية لكل لغة حية فهي قائمة على مبدأ التأثر والتأثري.

يت إىل مفهوم الكلمات املاليوية املقرتضة من العربية مل جند تعريفا خاصا هلا، وما ذلك إال لوضوح املعىن عندما أن     
املراد منه واملفهوم ضمنيا، لذا فال حاجة للتعريف، غري أن هناك حماوالت قام هبا بعض الدارسون للتعرف على 

وتعين أن أصلها أو أهنا  -  Ar-ع على تلك الكلمات ااأللفاظ املاليوية املقرتضة من العربية وذلك من خالل وض
يف معاجم اللغة املاليوية، غري أن هذا ال يعد أن يكون تعريفا حبد ذاته، إال أنه يقربنا  –مقرتضة من الكلمة العربية

 17إىل فهم مفهوم الكلمات املقرتضة من اجلانب التصنيفي أو التقين للمعاجم.

اللغة العربية إىل تعريف األلفاظ املاليوية املقرتضة من العربية حينما قال:" هي الكلمات هذا وقد أشار أحد دارسي       
واملندرجة حتت املعاجم املاليوية،  والراسخة   –أبي وسيلة كانت    -ذات األصالة العربية، املنقولة إىل اللغة املاليوية، 

وهذا التعريف  18ألفراد املاليويني وهي اللغة املاليوية".يف االستخدام اليومي للماليويني، بواسطة اللغة الغالبة لدى ا
 يقربنا كثرياً إىل مفهوم اإلقرتاض اللغوي القائم على التأثر.

 خصائص األلفاظ املاليوية املقرتضة من  اللغة الـعربية •

تشرتك، أما ابلنسبة من املعروف أن لكل لغات العامل خصائص منها ما تشرتك مع اللغات األخرى ومنها ما ال     
للغة املتفقة يف كلماهتا فنقول إهنا تصادف، وليس هناك اتفاق اللغة، ألهنا قد تتفق من الناحية اللفظية فقط دون 

 19املعىن، لذا من املستحسن أن نقول إن تلك اللغة مشرتكة يف املعىن، وإمنا هي مشرتكة يف اخلصائص.
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 بتصرف  1ص:  حبث سابق،عبدهللا، حممد إخوان ، إسرتاتيجيات املعاجلة املعجمية واملصادر املعرفية يف استيعاب الكلمات العربية املقرتضة،  20
 بتصرف.   76، ص:  ربية املقرتضة يف اللغة املاليوية التطور الدالليفي الكلمات العإبراهيم، أرسل ،  21
 بتصرف 28، ص ، إسرتاتيجيات املعاجلة واملصادر املعرفيةيف استيعاب الكلمات العربية املقرتضة عبدهللا، حممد إخوان  22

فنجد كثريا من األلفاظ املاليوية الشائعة واملستخدمة يف احلياة اليومية مشرتكة يف خصائصها مع اللغة العربية،      
وهذه األلفاظ املاليوية ما هي إال عبارة عن ألفاظ مقرتضة من العربية، فقد أشارت نتائج الدراسات إىل تباين حجم 

 2000و  1300ريت إىل أن تلك الكلمات املقرتضة ترتاوح ما بني الكلمات العربية املقرتضة يف املاليوية، فقد أش
كلمة تقريبا. فلم تقتصر تلك الكلمات على اجملال الدينية فحسب بل جند كلمات عربية يف جماالت متعددة كالعلوم، 

 20والسياسة، واالجتماع.

لة من الزمن، وهذا ما حدث يف إن عملية االقرتاض اللفظي أمر طبيعي حتدث يف أي لغات، وتستغرق مدة طوي    
اللغة املاليوية عندما اقرتضت ألفاظا كثرية من اللغة العربية غري أن هذه األلفاظ قد شابتها بعض التغريات اجلزئية أو 
الكلية من خالل النطق، أو الصورة، أو الداليل. هذا وقد ذكرت إحدى الدراسات أهم املعايري لأللفاظ املاليوية 

 لعربية ، وهي: املقرتضة من ا
 الرتابط الثقايف والتارخيي.  .1
 . التشابه الصويت والرتكييب بني الكلمة األصلية والكلمة املقرتضة.   .2

 21. التقارب الداليل بينهما. .3

وابلنظر العاملني الثاين والثالث ميكننا تقسيم أهم التغيريات الطارئة يف األلفاظ املاليوية املقرتضة من العربية إىل     
 ثة، وهي:ثال
 التغيريات الداللية  -       التغيريات الصرفية    -  التغيريات الصوتية -

 التغيريات الصوتية  -أوال

تتميز كل لغة من لغات العامل أبصواهتا اخلاصة هبا، فنجد يف بعض اللغات أصوات متشاهبة للغات أخرى، ومنها      
إىل أخرى، جند أنه من املألوف أن ينطق صاحب اللغة ما تكون خمتلفة، وعند حدوث عملية االقرتاض من لغة 

ولعل هذا ما حدث يف اللغة  22الكلمة املقرتضة بطريقة النطق اليت تالئم جهاز نطقه من خمارج احلروف وصفاهتا.
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كلنتان( أمنوذجا،رسالة ماجستري غري منشورة، )كواالملبور:    - ) املعهد احملمدي للبنني  الكتابة اجلاوية وأتثريها على متعلمي اللغة املاليوينيحسن، يعقوب ،    23

 بتصرف 21 – 20م(، ص: 2015اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، 
 بتصرف   81، ص:  الرتمجة بني العربية واملاليوية النظرية واملبادئإبراهيم جمدي حاج ،  24
 بتصرف  33 -29عبدهللا، حممد إخوان، إسرتاتيجيات املعاجلة املعجمية واملصادر املعرفية يف استيعاب الكلمات العربية املقرتضة، ص:  25

 املاليوية حني اقرتاضاها عددا من األلفاظ العربية، وذلك بسبب اندفاع الشعب املاليوي املسلم لتعلم قراءة القرآن
فأجربوا حينئذ إىل تعلم بعض األصوات العربية اليت مل تكن موجودة أصال يف اللغة املاليوية ومع مرور الزمن أصبحت 

 23تلك األلفاظ شائعة ومشهورة االستعمال عندهم.

فها، فنجد أن اللغة املاليوية القدمية مل تكن تعرف من أصوات العربية البالغ عددها مثانية وعشرون حرفا إال نص     
فاللغتان العربية واملاليوية تشرتكان يف أربعةعشر حرفا صامتا فقط، وهي: " أ، ب، ت، ج، د، ر، س، ك، ل، م، 
ن، ه، و، ي "، وهذا يعين أن اللغة املاليوية مل تكن تعرف احلروف العربية اآلتية:" ث، ح، خ، ذ، ز، ش، ص، 

ي أخذت املاليوية ثالثة حروف من العربية،وضمتها ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق". ولكن مع ظاهرة االحتكاك اللغو 
وسوف نورد بعض النماذج املختلفة من خالل التغريات الصوتية لأللفاظ   24إىل نظامها الصويت، وهي:" ز، ش، ف".

 25العربية واليت طرأت عليها أثناء عملية االقرتاض:

 (sabar)تغري صوت الثاء، والسني والصاد إىل صوت السني، مثل: َصربرٌ  والصوت عند املاليويني َسرَب   .1

 (tabib)عند املاليويني تَِبيرب   تغري صوت الطاء إىل صوت التاء، مثل: )طبيب( والصوت .2

ر( والصوت عند املاليويني نـََزر   .3  (nazar)تغري صوت الذال والظاء إىل صوت الزاي، مثل: )َنذر

 (akal)تغري صوت القاف إىل صوت الكاف، مثل: )َعقرٌل( والصوت عند املاليويني أَكل   .4

 (darab)يويني َدَرب  تغري صوت الضاد إىل صوت الدال، مثل: )َضررٌب( والصوت عند املال .5

 (amal)تغري صوت العني إىل صوت اهلمزة، مثل: )َعَمٌل( والصوت عند املاليويني أََملر   .6

 (haram)تغري صوت احلاء إىل صوت اهلاء، مثل: )َحرَاٌم( والصوت عند املاليويني َهرَام  .7

 (taat)يويني أَتَتر  إبدال الكلمات ا ملنتهية ابلتا ء املربوطة اتء، مثل: )طاعة( والصوت عند املال .8

أما التضعيف سواء أكان يف وسط الكلمة أو آخرها، حيذف أحد احلرفني، مثل: )حّق( والصوت عند املاليويني   .9
 (hak)َهأر  
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 بتصرف.  6، )كواالملبور:اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي(، ص: االجتاهات اللغوية والنحوية املعاصرةانظر: مسساعة، أمحد احلسن ،  26
 بتصرف  35 -34، إسرتاتيجيات املعاجلة املعجمية واملصادر املعرفية يف استيعاب الكلمات العربية املقرتضة، ص:  حممدإخوان ، عبدهللا27

 (sedekah) ، و )َصَدَقٌة( = (sebab)، مثل: )َسَبٌب( = (e)وجعله    (a)إبدال الصامت   .10

ٌر( = ِفِكرر    زايدة الصائت .11 ٌن( = رُُكنر  (fikir)عند التقاء الصامتني، مثل: )ِفكر  (rukun)، و )رُكر

، (alamat)حذف الصوائت يف كل كلمة هبا مد )طريقة نطق املاليويني للفونيم املمدود(، مثل: )َعالَمٌة( = أََلَمت   .12
 (hikayat)و )ِحَكايٌَة( = ِهَكَيتر  

 
 التغيريات الصرفية  -اثنيا

أثبتت الدراسات أن اللغة العربية لغة اشتقاقية وإلصاقية، حيث تشتق من الفعل مشتقات كثرية، وكل منها حتمل     
أما اللغة املاليوية فهي لغة  26معنا خاصا به، ويف الوقت نفسه تقبل الزوائد املتمثلة يف حروف الزايدة )سألتمونيها(،

حبتة، فال تشتق منها كلمات كما احلال يف اللغة العربية. ونظرا لالختالف اجلوهري بني النظامني الصرفيني  إلصاقية
بني اللغتني فال بد أن يكون هناك تغيريات يف الدالاللة الصرفية. منها ما تكون  مطابقة للصيغة الصرفية يف اللغة 

نا بعض األمثلة على االستخدامات املاليوية املطابقة بداللة األوزان العربية، ومنها ما تكون خمالفة هلا متاما.  ونذكر ه
 27الصرفية العربية.

 استخدام وزن اسم الفاعل. .1

 = )َحاِكٌم( على وزن فَاِعل  (hakim)مثل:  

 على وزن اسم مفعول .2

ُعورل   (makruh)مثل:   ُرورٌه( على وزن َمفر  = )َمكر

 على أوزان الصفة املشبهة .3

 ِقريرٌ( على وزن َفِعيرل= )فَ  (fakir)مثل:  
(najis)      ٌٌس( على وزن َفِعل  = )جنَِ
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 بتصرف  36 -35، ص: إسرتاتيجيات املعاجلة املعجمية واملصادراملعرفية يف استيعاابلكلمات العربية املقرتضةعبدهللا، حممد إخوان ،  28

 استخدام االسم اجلامد .4

 = )ِقررطَاس(  (kertas)= )ِديـرَوان(،    (dewan)= )أَررَنٌب(،   (arnab)مثل:  

 استخدام اسم املكان .5

 = )َمررَكٌز(  (markaz)= )جَمرِلٌس(،    (majlis)= )حَمرَكَمٌة(،    (mahkamah)مثل:  

 استخدام اسم الزمان .6

ر(  (fajar)= )َمغرِرب(،   (maghrib)مثل:    = )َفجر

 استخدام صيغة املفرد .7

 = )َنِصيرَحٌة( (nasihat)مثل:  

 28بعض االستخدامات املاليوية املخالفة لألوزان الصرفية العربية. -

 املصدر .1

 ال يطابق مع املصدر يف اللغة العربية ألن له وزن خاص به، وذلك بِـ:  املصدر يف اللغة املاليوية -

 =)اأَلمرن( )anamanke(، مثل:(ke…an)بزايدة الحقة وسابقة  

   )التفسري(=  )antafsirpen، مثل:   (pe…an)بزايدة الحقة وسابقة

 استخدام املصدر للداللة على الفعل، وذلك إبدخال السوابق أو اللواحق على املصدر

 ،  = ) أان أتريضiadah)ber(saya )، مثل:  (…ber)سابقة بِـ 
 = ) أان أترجم الكتابnterjemah buku)me(saya  )، مثل: (…me)سابقة بِـ 

 = ) نصحناkannasihatdi(kita  )(، مثل:  (di…kan)سابقةوالحقة بِـ  

 = )أان ألفظkanlafazame(saya   )(، مثل: (me…kan)سابقة والحقة بِـ  

 = )أان أملكimilikme(saya  )(، مثل:  (me…i)سابقة والحقة بِـ  
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 بتصرف. 103-79، ص:  التطور الداليل يف الكلمااتلعربية املقرتضة يف اللغة املاليوية،  إبراهيم، أرسل 29

 = )لذة(  (lazat)استخدام املصدر للداللة على الصفة، مثل:  

 اسم الفاعل .2

 = )شاعر(  (syair)استخدام وزن اسم الفاعل للداللة على معىن االسم، مثل:  

 (menghasilkan) استخدام اسم الفاعل للداللة على الفعل، مثل:  
 = )إنسان َعامل( (orang alim)استخدام اسم الفاعل بزايدة كلمة أخرى املعربة عن الفاعلية، مثل:  

 اسم املفعول .3

تـُورب( (termaktub)استخدام اسم املفعول للداللة على الفعل، مثل:    = )َمكر

 الصفة املشبهة .4

َان(  (hairan)لصفة املشبهة للداللة على معىن الفعل، مثل:  استخدام ا  = )َحرير

 اسم التفضيل .5

 = )أكثر أفضلية(  (lebih afdal)استخدام اسم التفضيل بزايدة كلمة أخرى للتعبري عن املفاضلة، مثل:  

 صيغة املفرد .6

 كراسي(= ) كرسي مجعها    (kerusi-kerusi)استخدام تضعيف صيغة املفرد ملعىن اجلمع، مثل: 

 صيغة اجلمع .7

 = )حروف مفردها حرف(  (huruf)استخدام صيغة اجلمع للداللة على املفرد، مثل: 

 

 29التغريات الداللية  -اثلثا

 وتشمل التغيريات للمظاهر الداللية يف الكلمات املاليوية املقرتضة من العربية على النحو اآليت:    
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 انظر: تشيك، عبدالرمحن ، عرب اتميز  30

http://portal.arabtime.com/article_preview.cfm%3FAction%3DArticle%26Preview%3DViewOnly%26ArticleID%3D23026 
اللغة العربية،   مدخل جديد لتعلم –  النماذجالتطبيقية للمفردات املاليزيةاملستعارة من اللغة العربيةكريميبوي و جعفر، راشد عبداحلميد َو حممد جنيب ،    31

 11ص:ة

 ختصيص الداللة .1

 = )أخبار(  (akhbar)فالكلمة املاليوية  

كلمة مقرتضة من العربية )األخبار( مجع اخلرب وهو ما يُنقل وحيّدث به قوال أو كتابة، واختص املعىن يف املاليوية من 
 اخلرب مطلقا إىل اخلرب الذي ينقل بطريقة خاصة وهي الصحيفة أو اجلريدة.

 تعميم الداللة .2

 = ) آايت(  (ayat)الكلمة املاليوية 

 (ayat)ملاليوية اجلملة )جمموعة من الكلمات ذات معىن مفيدة(، ومعناها يف العربية العالمة، ويبدو أن ومعناها يف ا
 املاليوية مأخوذة من داللة اآلية القرآنية الكرمية، مث عمم املعىن على أي كالم له معىن مستقل.

 نقل الداللة .3

 = ) األبد (  (abad)الكلمة املاليوية  •

ائة عام، ويف العربية )األبد( تعين اخللود أو الدوام أو التخليد، وانتقل املعىن يف املاليوية من الدهر معناها يف املاليوية م
 والتخليد إىل قدر معني من الزمن )مائة سنة(، واشرتك املعنيان يف طول الزمن.

 
 30املقرتضة من اللغة العربية حاليا.  واقع األلفاظ املاليوية •

املقرتضة من العربية قد تناولت مجيع املواقف االتصالية، من العلوم والفنون واهلندسة   إن استخدام األلفاظ املاليوية    
وهلذا فإن عملية االقرتاض اللغوي يف األوساط املاليوية 31واالقتصاد والشؤون االجتماعية واإلدارية والقانونية والرتبوية. 
صران احلاضر، بل ما زالت مستمرة، خاصة بعد ما ازدادت  ابلنسبة لأللفاظ املاليوية املقرتضة من العربية مل تتوقف يف ع
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 م. 2011، يناير 82صحيفة أهال، صحيفة العرب املاليزية، " اللغة العربية يف صناعة السياحة املاليزية، العدد  32
 ، جملة ابلعربية واإلجنليزية، تصدر منتصف كل شهر. -ماليزاي والعامل العريب –أسواق  33

أنشطة التعاون والتبادل املشرتك بني الدول العربية ودولة ماليزاي يف امليادين املختلفة: التعليمية، والسياسية، واالقتصادية،  
 والتجارية، والسياحية. 

م، وذلك بعد أحداث 2000رب عام واجهت السياحة املاليزية موجة جديدة من تدفق السياح الع السياحة: –
م 2004سائح، فيما وصل نسبة سياح العرب عام    21731م كانت نسبة سياح العرب  1999سبتمرب، ففي سنة    11

اشتهرت املنطقة مبعامل جديدة من بنوك وشركات ومطاعم وحمالت عربية متنوعة، مثل:  هذا وقد   32سائح.  156000
نطقة "عني عربية"، مطعم خيمة الصحراء، مطعم حي العرب، مطعم بنك التمويل الكوييت، بنك الراحجي، م

الطربوش، مطعم الروشة، مطعم األهرامات، واملطعم اللبناين، ومطاعم حضرموت وسبأ والفروج وغريها من املطاعم 
 العربية املشهورة. 

قد برز اإلعالم العريب يف أدت الصحافة واإلعالم دورا كبريا يف االقرتاض اللغوي املعاصر. و   الصحافة واإلعالم: -
اليت تبث الربامج  املاليزية ، واجلزيرة، وكذلك احملطات اإلذاعية(ART) ماليزاي من خالل القنوات العربية: إي أر يت

التابعة ملعهد الفهم اإلسالمي املاليزي. ومن الصحف واجملالت العربية املوجودة  ikim.fm ابللغة العربية مثل: حمطة
 ماليزاي حاليا جريدة السياحة والسفر للتنشيط السياحي "أهال وسهال".يف 

حيث ظهرت دواعي االقرتاض اللغوي وال سيما يف املصطلحات املتعلقة ابلبنوك  االقتصاد والتجارة العاملية:    -
واملعامالت املالية واالستثمارية، فشاعت مصطلحات عديدة، مثل: معامالت، صكوك، والبيع بثمن آجل، ومشاركة، 

يزاي ابللغة العربية، ومضاربة، ومراحبة، وجتارة، وتكافل، ورهن وغريها. فنجد أن هناك جملة خاصة تصدرها دولة مال
 .33هتتم ابجلانب االقتصادي أسوق

املوجودة يف البلد من املراحل التعليمية املختلفة يف املدارس واجلامعات. يبدأ التعليم  األنظمة التعليمية العربية:    -
قسام متخصصة اإلسالمي العريب من احلضانة إىل مرحلة التعليم العايل مع اختالف عدد احلصص ونوع املواد. فهناك أ

وبرامج التعليم اإلسالمي ابللغة العربية، كما تكون اللغة العربية مادة اختيارية بني اللغات  ،يف اللغة العربية وآداهبا
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 م بتصرف.2011، يناير 82انظر: صحيفة أهال، صحيفة العرب املاليزية، " اللغة العربية يف صناعة السياحة املاليزية، العدد  34

احلديثة يف املعاهد العليا واجلامعات. ومما زادت من قوة الرتابط التبادل يف البعثات العربية الدراسية يف اجملاالت العلمية 
وكذلك املؤمترات املقامة بشكل كبري وواسع. وإنشاء  34مل تعد العربية مادة حمصورة يف املواد الدينية، املختلفة حيث

 مدارس ومعاهد عربية كاملدرسة السعودية، وجامعة املدينة بشاه عامل. 

البيئة املاليزية ابأللفاظ هذه العوامل التعليمية والتجارية والسياحية والسياسية كلها تسهم بطريقة أو أخرى يف إثراء       
 والتعابري العربية، مما يعزز الثروة اللغوية املوجودة وإضافة اجلديد الذي حتتاج إليه متطلبات التعبري العصري.

 اخلامتة •

بدأ املاليويون ابقرتاض األلفاظ العربية يف األرخبيل املاليو منذ وقت مبكر، وذلك عن طريق الدعاة، والتجار،      
أشارت هذه الدراسة ودراسات أخرى يف هذا اجملال إىل وجود ألفاظ ماليوية كثرية مقرتضة من العربية، . و واملصاهرة

وأن هذه األلفاظ قد تشرتك وختتلف يف بعض اخلصائص الصوتية، والصرفية، والداللية فيما بينهما. وأن توظيف هذه 
ية، لذا نوصي من خالل هذه الدراسة إىل ضرورة أتليف األلفاظ املقرتضة يف التعليم يساعد الدارسني على تعلم العرب

أن مستقبل اللغة العربية يف ماليزاي زاهر بفضل أخريا جند  معجم خاص لأللفاظ املاليوية املقرتضة من اللغة العربية.
 توفر عوامل متعددة تساعد على تطورها، وبفضل جهود أبناء املاليويني احملبيني للغة العربية.
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