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 اللغة العربية يف الياابن
 د. سليم الرمحن خان الندوي

 الربوفيسور يف جامعة تشوؤ الياابنية، طوكيو 

 ورئيس مركز "الندوة" للتعليم اإلسالمي يف الياابن 

 م ٢٠٢٠ديسمرب  ٩

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أمجعني. 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته 

امة بروين، والدكتور حممد مصككككككك  ى مشمعايل الدكتور الشكككككككيمح كبو أمحد، والدكتورة  أود أن أشككككككككر 
ئيسككككككككي "أ ر الل ة ر ال  هموضككككككككوع ،العامليااللكرتوين  املؤمترمجيع السككككككككادة الاين ن موا  خان الندوي، و 

العربية على الل ات العاملية"، تعقده كلية سككككككككرسككككككككيد ةسككككككككم الل ة العربية أورن  آابد التابعة  امعة اباب  
، مهاراتشكككككككهر،  Babasaheb Ambedkar Marathwadaه  دصكككككككاد  أمبيد كر مرا وا

 اا املؤمتر.يف هوأشكر رئيس ا لسة واملشاركني واحلاضرين مجيعا اهلند. 

أ "زاَل أَنزَْلَناُه  ةال هللا تعاىل يف القرآن الكرمي،  ْيما ما هللاا الَرمْحَحنا الَردا ، باسككككْ ْيما ْي َانا الَرجا هللا ماَن الشككككَ أَُعْوُذ ابا
    (. ٢، َاْْليَُةأ ١٢)ُسوَرُة يُوُسَفأ  ﴾".٢ْعقاُلوَن ﴿ةُكْرآلا َعَربايًّا لََعَلُكْم تكَ 

 ل ة القرآن الكرمي والسنة النبوية وأهل ا نة.  هي الل ة العربية و 

أود أن أةول زن العادات والتقاليد    "الل ة العربية يف الياابن"موضككوا اليوم ل الكالم دو  أبدأةبل أن و 
ا من تعاليم اإلسكككككككالم، هاا هو ما ةال ، على لماء وامل كرين املسكككككككلمنيالعكثو من   هالياابنية ةريبة جدا

 لشك قةالن افة، وأمهية الوةت، والوفاء ابلعهود، وادرتام الوالدين وكبار السكن، وااهتمام  سكبيل املثالأ  
األكل، وتناول ال عام  األطباق بعد  وتن يفاملتوازن،   اول ال عامتنو ، وجدية العمل،  الصككككككككك ار على
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يف الصككككككككبا  من النوم واالسككككككككتيقا   ،ا لوس، والنوم يف وةت مبكر من الليل  يف دالةوشككككككككرب املاء  
كانت ا ملة األوىل اليت و زىل املدرسة الياابنية،    ذهبت  م١٩٨٢  الباكر، عندما جئت زىل الياابن عام

يف الليل واستيقظ    ا" "من مبكرا yoru hayaku neru asa hayaku okiru"  أتعلمتها هي
 ".   konnichiwaحتية بكلمة "و  مبكراا يف الصبا "،

أهنككا حتتوي على كلمككات عربيككة مثككلأ "كككاو أأ كتف" و "ألو    وجككدلزذا ن رل زىل الل ككة اليككاابنيككة  
  .أنت" وغوها من الكلمات األخرأ

تدريس الل ة العربية يف املؤسككككككككككسككككككككككات  زن  Kumiko Kondo كوميكو كوندو الدكتور  ةال و 
يف معهد أوسككككاكا للدراسككككات األجنبية  تدريسككككها  دينما بدأ م  ١٩٢٥  عامتعود زىل التعليمية الياابنية  
يف   الزمن يف ورخيهكككا مثكككل األزمكككة الن  يكككة  مع مرور  تنكككامكككتفككككان ذلككك  نواة جهكككد  كل كككة ةنيكككة،  

اليت  عدد املؤسككسككات زن   Kumiko Kondoكوميكو كوندو   الدكتور   السككبعينيات. و ا أخرب
 .مؤسسة خالل بضع سنوات  ٤٧زىل   ٢٤من ةرابة تضاعف  يف الياابن  تم بتدريس الل ة العرببة

وعلى رأسككككككككها جامعة    العربية" هي جامعات طوكيوالل ة هناك جامعات ايابنية عريقة  تم بتدريس "
  بونككا،  وجكامعكة تشككككككككككككككوؤ، وجكامعكة وكو شكككككككككككككككاكو، وجكامعكة دايتو،  طوكيو وهي من أرةى ا كامعكات 

أوسكككككككككاكا للدراسكككككككككات األجنبية، وجامعة أوسكككككككككاكا جايداي، وةد   االندما  بني ا امعتني  وجامعة
هووشكيما، زضكافة زىل عشكرة معاهد جامعة و   األخوتني لت رزا معاا معهد أوسكاكا للدراسكات األجنبية،

ام التابع  امعة اإلم  م  ١٩٨٢ كربأ، أمهها املعهد العريب اإلسكالمي يف طوكيو الاي سسكس يف عام
والثقافة هبدف دعم ونشكككككككككر الل ة العربية    حممد بن سكككككككككعود اإلسكككككككككالمية يف اململكة العربية السكككككككككعودية

 وتعزيز التواصل العلمي والثقايف بني الياابن وبني العاملني العريب واإلسالمي.الياابن يف اإلسالمية 

عام اإلسككككالمي يف طوكيو   لعريبيف املعهد االل ة العربية والثقافة اإلسككككالمية  أسككككتاذأتيت زىل الياابن ك
  عام فيه منالعمل تواصككلت مث  م  ۱۹۸۷م زىل عام ١٩٨٢وتواصككلت العمل فيه منا عام م،  ١٩٨٢
 م. ٢٠٢٠عام دىت بداية م  ۲۰۱۷
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ا يف جكامعكة تشككككككككككككككوؤ اليكاابنيكةأةوم بتكدريس  و  يف كليكة   ، طوكيوالل كة العربيكة منكا أكثر من  ال ني عكامكا
  .السياسيةالدراسات 

تعليم الل ككة، ولكن ةبككل درب   ولطككالبككاا يف فصكككككككككككككك  ٢٠ال يتم ةبول أكثر من  يف ا ككامعككات اليككاابنيككة  
، ولكن مع األسكككككف الشكككككديد زن  عندي  يف كل فصكككككلوطالبة  طالباا   ٤٠ أكثر من  العدد  كان  اخلليج

  .درب اخلليج بعد ٢٠و ١٥عدد ال الب ةد اخن ض ما بني 

لدراسككككككككة الل ة العربية  والدول اإلسككككككككالمية األخرأ زىل الدول العربية وةد ذه  املسككككككككلمون الياابنيون  
ا امعة اإلسكككككككالمية ابملدينة املنورة، وجامعة أم القرأ و يف مصكككككككر، جامعة األزهر  وةدمت   ،واإلسكككككككالم
تسكككهيالت تعلمية هلم، وملا  وغوها   ابلرايضاإلسكككالمية  وجامعة اإلمام حممد بن سكككعود  ،مبكة املكرمة

 يف الياابن.عاد هؤالء ال لبة زىل الياابن بدؤوا ينشرون العلوم اإلسالمية والل ة العربية 

تكدريس الل كة العربيكة    ، وكمكا يتمNHK  اليكاابين  عرب التل زيونيتم تكدريس الل كة العربيكة  ويف اليكاابن  
  .س و جيد لل ايةيف ا معيات واملراكز واملعاهد اإلسالمية وله 

للدكتور  مرة ةالزن الربوفيسكككككككر أوغاكي يف جامعة طوكيو )وهو غو مسكككككككلم ولكنه حم  ل سكككككككالم(  
ف دين اإلسككككالم يف الياابن فاجعل تعليم الل ة العربية  صككككاد مهدي السككككامرائي زذا كنت تريد أن تعر  

 م يدالل ة العربية تعليم يعرفوا  قافتهم ودينهم، و شكككككائعاا ألن املسكككككيحيني يعلمون الل ة اإل ليزية دىت 
 . يف العامل جدا لتعريف الثقافة واحلضارة للشعوب 

فمنهم من ةام برتمجة معاين القرآن الكرمي والثقافة اإلسكككككككالمية  الل ة العربية  زن الشكككككككع  الياابين    
يف األايم القريبة    عمر ميتا رمحه هللا ب ل  املل  فيصل بن عبد العزيز آل سعود رمحه هللا، و احلا ك
الشكككككككككككيمح سكككككككككككعيد سكككككككككككاتو د  ه هللا، ومنهم من ةام برتمجة صكككككككككككحي   برتمجة معاين القرآن الكرمي ةام 

،  نبوية يف السكككوة ال ، ورايض الصكككاحلني، والرديمل املختومويةو النالبخاري، وصكككحي  مسكككلم، واألربعني  
 ومنهم من أل وا كتبا يف موضوعات زسالمية وعربية. 
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أدد ملاذا يتعلم الياابنيون    سككككأليف مؤمتر مجعية دراسككككات الشككككرق األوسكككك  ةي الياابن،   مرةدضككككرت 
زنين أطر  هاا السكككككككككككؤال على طاليب   الل ة العربية، ومل يسكككككككككككت ع أدد اإلجابة، فرفعت يدي وأجبت

للحصككككككككول على معلومات عن الل ة العربية   نيتعلمو  أهنميف املائة   ۷۰ا دد كل عام  فيجي  منهم 
وجيي  ل هم القضككية ال لسكك ينية الل ة العربية  يتعلمون أهنميف املائة   ٢٠ جيي  منهمدين اإلسككالم، و 

 .لألغراض التجاريةالل ة العربية  يتعلمون أهنميف املائة   ١٠ منهم

وزن األسكككتاذ  عند الياابنيني،    العربيةوله دور كبو يف تعليم الل ة ، اخل  العريبوالشكككع  الياابين    
 . الياابنية للخ  العريب"فؤاد كوئيتشي هوندا" يرتأس ا معية الياابين

 ديسمرب من كل سنة.  ١٨يف جيتمع يف اليوم العاملي لل ة العربية العربية    لل ةلاحمل  والشع  الياابين  

إليصككككال   مثينةفرصككككة يف العامل  األخرأ  والشككككعوب   الياابين  لشككككع تدريسككككا بني ا الل ة العربية نشككككرزن 
 .نيةالعربية وةيمها اإلنسااإلسالمية و الصورة احلقيقية للثقافة 

 وأشكر ا ميع على دسن مساعتكم، وجزاكم هللا خوا. 

ُ وَن ﴿ "ُسْبَحانَ  َا َربا    َواحْلَْمدُ ﴾ ١٨١َعَلى اْلُمْرَسلانَي ﴿ َوَساَلم  ﴾ ١٨٠رَبا َ  َربا  اْلعازَةا َعَما َيصا ّلِلا
أ  )ُسورَةُ ". ﴾١٨٢اْلَعاَلمانَي ﴿  (. ١٨٢-١٨٠ أ تُ ، َاْْلايَ ٣٧الَصافَاتا

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته 


