اللغة العربية يف الياابن
د .سليم الرمحن خان الندوي
الربوفيسور يف جامعة تشوؤ الياابنية ،طوكيو
ورئيس مركز "الندوة" للتعليم اإلسالمي يف الياابن
 ٩ديسمرب ٢٠٢٠م
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أمجعني.
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
أود أن أش ك ك كككر معايل الدكتور الش ك ك ككيمح كبو أمحد ،والدكتورة مشامة بروين ،والدكتور حممد مص ك ك ك ى
خان الندوي ،ومجيع السك ك ك ككادة الاين ن موا املؤمتر االلكرتوين العاملي ،موضك ك ك ككوعه الرئيسك ك ك ككي "أ ر الل ة
العربية على الل ات العاملية" ،تعقده كلية سك ك ك ككرسك ك ك ككيد ةسك ك ك ككم الل ة العربية أورن آابد التابعة امعة اباب
ص ك ك ككاد أمبيد كر مرا واده  ،Babasaheb Ambedkar Marathwadaمهاراتش ك ك ككهر،
اهلند .وأشكر رئيس ا لسة واملشاركني واحلاضرين مجيعا يف هاا املؤمتر.
ان الَراجي ام ،باسك ك ام هللاا الَر ْ ح ا
ةال هللا تعاىل يف القرآن الكرمي ،أَعوذُ اابهللا امن ال َشك كي َ ا
َ ْ
َنزلْنَاهُ
محَ ان الَردْي امأ "زا َل أ َ
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ْ ْ
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فأ  ،١٢اَْْليَةُأ .)٢
ةُك ْر ا
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(س َورةُ يُ ُ
آل َعَربايًّا لَ َعلَ ُك ْم تَك ْعقلُو َن ﴿ُ ."﴾٢
والل ة العربية هي ل ة القرآن الكرمي والسنة النبوية وأهل ا نة.
وةبل أن أبدأ الكالم دول موضككوا اليوم "الل ة العربية يف الياابن" أود أن أةول زن العادات والتقاليد
جدا من تعاليم اإلس ك ك ككالم ،هاا هو ما ةاله كثو من العلماء وامل كرين املس ك ك ككلمني ،على
الياابنية ةريبة ا
سكبيل املثالأ اهتمام الن افة ،وأمهية الوةت ،والوفاء ابلعهود ،وادرتام الوالدين وكبار السكن ،والشك قة
على الص ك ك ك ك ار ،وجدية العمل ،وتناول ال عام املتوازن ،وتن يف األطباق بعد األكل ،وتناول ال عام
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وشك ك ك ككرب املاء يف دالة ا لوس ،والنوم يف وةت مبكر من الليل ،واالسك ك ك ككتيقا من النوم يف الصك ك ك ككبا
الباكر ،عندما جئت زىل الياابن عام ١٩٨٢م ذهبت زىل املدرسة الياابنية ،وكانت ا ملة األوىل اليت
مبكرا يف الليل واستيقظ
تعلمتها هيأ "" "yoru hayaku neru asa hayaku okiruمن ا
مبكرا يف الصبا " ،وحتية بكلمة "."konnichiwa
ا
زذا ن رل زىل الل ككة اليككاابنيككة وجككدل أهنككا حتتوي على كلمككات عربيككة مثككلأ "كككاو أأ كتف" و "ألو
أنت" وغوها من الكلمات األخرأ.
وةال الدكتور كوميكو كوندو  Kumiko Kondoزن تدريس الل ة العربية يف املؤسك ك ك ك كسك ك ك ك ككات
التعليمية الياابنية تعود زىل عام ١٩٢٥م دينما بدأ تدريسك ككها يف معهد أوسك ككاكا للدراسك ككات األجنبية
كل ككة ةني ككة ،فك ككان ذل ك نواة جه ككد تن ككام ككت مع مرور الزمن يف ورخيه ككا مث ككل األزم ككة الن ي ككة يف
السككبعينيات .و ا أخرب الدكتور كوميكو كوندو  Kumiko Kondoزن عدد املؤس كسككات اليت
تم بتدريس الل ة العرببة يف الياابن تضاعف من ةرابة  ٢٤زىل  ٤٧مؤسسة خالل بضع سنوات.
هناك جامعات ايابنية عريقة تم بتدريس "الل ة العربية" هي جامعات طوكيو وعلى رأسك ك ك ككها جامعة
طوكيو وهي من أرةى ا كامعكات ،وجكامعكة تشك ك ك ك ك ك ككوؤ ،وجكامعكة وكو ش ك ك ك ك ك ك ككاكو ،وجكامعكة دايتو بونككا،
وجامعة أوس ك ك ك ككاكا للدراس ك ك ك ككات األجنبية ،وجامعة أوس ك ك ك ككاكا جايداي ،وةد االندما بني ا امعتني
معا معهد أوسكاكا للدراسكات األجنبية ،وجامعة هووشكيما ،زضكافة زىل عشكرة معاهد
األخوتني لت رزا ا
كربأ ،أمهها املعهد العريب اإلسكالمي يف طوكيو الاي سسكس يف عام ١٩٨٢م التابع امعة اإلمام
حممد بن س ك ك ك ككعود اإلس ك ك ك ككالمية يف اململكة العربية الس ك ك ك ككعودية هبدف دعم ونش ك ك ك ككر الل ة العربية والثقافة
اإلسالمية يف الياابن وتعزيز التواصل العلمي والثقايف بني الياابن وبني العاملني العريب واإلسالمي.
أتيت زىل الياابن كأسك ككتاذ الل ة العربية والثقافة اإلسك ككالمية يف املعهد العريب اإلسك ككالمي يف طوكيو عام
١٩٨٢م ،وتواصككلت العمل فيه منا عام ١٩٨٢م زىل عام ۱۹۸۷م مث تواصككلت العمل فيه من عام
۲۰۱۷م دىت بداية عام ٢٠٢٠م.
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وأةوم بتكدريس الل كة العربيكة منكا أكثر من ال ني عكا امكا يف جكامعكة تشك ك ك ك ك ك ككوؤ اليكاابنيكة ،طوكيو يف كليكة
الدراسات السياسية.
يف ا ككامعككات اليككاابنيككة ال يتم ةبول أكثر من  ٢٠طككالباكا يف فصك ك ك ك ك ك كول تعليم الل ككة ،ولكن ةبككل درب
اخلليج كان العدد أكثر من  ٤٠طالباا وطالبة يف كل فص ك ككل عندي ،ولكن مع األس ك ككف الش ك ككديد زن
عدد ال الب ةد اخن ض ما بني  ١٥و ٢٠بعد درب اخلليج.
وةد ذه املسك ك ك ككلمون الياابنيون زىل الدول العربية والدول اإلسك ك ك ككالمية األخرأ لدراسك ك ك ككة الل ة العربية
واإلس ك ك ككالم ،وةدمت جامعة األزهر يف مص ك ك ككر ،وا امعة اإلس ك ك ككالمية ابملدينة املنورة ،وجامعة أم القرأ
مبكة املكرمة ،وجامعة اإلمام حممد بن س ككعود اإلس ككالمية ابلرايض وغوها تس ككهيالت تعلمية هلم ،وملا
عاد هؤالء ال لبة زىل الياابن بدؤوا ينشرون العلوم اإلسالمية والل ة العربية يف الياابن.
ويف اليكاابن يتم تكدريس الل كة العربيكة عرب التل زيون اليكاابين  ،NHKوكمكا يتم تكدريس الل كة العربيكة
يف ا معيات واملراكز واملعاهد اإلسالمية وله س و جيد لل اية.
زن الربوفيس ك ك ككر أوغاكي يف جامعة طوكيو (وهو غو مس ك ك ككلم ولكنه حم ل س ك ك ككالم) ةال مرة للدكتور
صك ككاد مهدي السك ككامرائي زذا كنت تريد أن تعرف دين اإلسك ككالم يف الياابن فاجعل تعليم الل ة العربية
ش ك ككائعا ألن املس ك ككيحيني يعلمون الل ة اإل ليزية دىت يعرفوا قافتهم ودينهم ،وتعليم الل ة العربية م يد
جدا لتعريف الثقافة واحلضارة للشعوب يف العامل.
الل ة العربية والثقافة اإلس ك ك ككالمية فمنهم من ةام برتمجة معاين القرآن الكرمي
زن الش ك ك ككع الياابين
كاحلا عمر ميتا رمحه هللا ب ل املل فيصل بن عبد العزيز آل سعود رمحه هللا ،و يف األايم القريبة
ةام برتمجة معاين القرآن الكرمي الش ك ك ك ك ككيمح س ك ك ك ك ككعيد س ك ك ك ك ككاتو د ه هللا ،ومنهم من ةام برتمجة ص ك ك ك ك ككحي
البخاري ،وص ككحي مس ككلم ،واألربعني النووية ،ورايض الص ككاحلني ،والرديمل املختوم يف الس ككوة النبوية،
ومنهم من أل وا كتبا يف موضوعات زسالمية وعربية.
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دضك ككرت مرة يف مؤمتر مجعية دراسك ككات الشك ككرق األوسك ك ةي الياابن ،سك ككأل أدد ملاذا يتعلم الياابنيون
الل ة العربية ،ومل يس ك ك ك ك ككت ع أدد اإلجابة ،فرفعت يدي وأجبت زنين أطر هاا الس ك ك ك ك كؤال على طاليب
ا دد كل عام فيجي منهم  ۷۰يف املائة أهنم يتعلمون الل ة العربية للحصك ك ك ككول على معلومات عن
دين اإلسككالم ،وجيي منهم  ٢٠يف املائة أهنم يتعلمون الل ة العربية ل هم القضككية ال لس ك ينية وجيي
منهم  ١٠يف املائة أهنم يتعلمون الل ة العربية لألغراض التجارية.
اخل العريب ،وله دور كبو يف تعليم الل ة العربية عند الياابنيني ،وزن األس ككتاذ
والش ككع الياابين
الياابين"فؤاد كوئيتشي هوندا" يرتأس ا معية الياابنية للخ العريب.
والشع الياابين احمل للل ة العربية جيتمع يف اليوم العاملي لل ة العربية يف  ١٨ديسمرب من كل سنة.
زن نشك ككر الل ة العربية تدريسك ككا بني الشك ككع الياابين والشك ككعوب األخرأ يف العامل فرصك ككة مثينة إليصك ككال
الصورة احلقيقية للثقافة اإلسالمية والعربية وةيمها اإلنسانية.
وأشكر ا ميع على دسن مساعتكم ،وجزاكم هللا خوا.
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