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هتدف هذه الدراسة إىل الكشف عن استجابة املنهج لتعليم اللغة العربية لتطوير السياحة الشرعية يف اجلاععتن بلوعبوك مها جاععة حممدية عاترام وجاععة عاترام
اإلسالعية احلكوعية .كان عنهج تعليم اللغة العربية يف هتن اجلاععتن يستجيب لتطوير السياحة يف لوعبوك إبعدا عوار املرتمجن واملرشدين السياحين ،وبتصميم
تعليم اللغة العربية ذي خصائص السياحة عن خالل عقررات عتنوعة ،وقيام التواصل بسم السياحة يف تطوير املوا العربية للسياحة اجليدة.
الكلمات املفتاحية :املنهج الدراسي ،السياحة الشرعية ،تعليم اللغة العربية

املقدمة
يف جمال السياحة هناك إبندونيسيا العديد عن األعاكن السياحية ابعتبارها األعاكن الرئيسية سواء للسائحن احمللين
والسائحن األجانب .كانت جزيرة ابيل أعرف املنطق يف صناعة السياحة عنذ أن كان لديها عطار ويل عام  1969حىت
1
أصبحت صناعة السياحة احلقيقة يف عام  1980ويف عام  2017مت اختيار ابيل كأفضل األعاكن السياحية يف العامل.
وكذلك جزيرة لوعبوك حيث أهنا املعروفة ابسم ألف عسجد ،فقد بدأ أن تتمد يف السياحة عنذ افتتاح عطار لوعبوك الدويل
عام  ،22011خاصة عنذ عام  2012قد أطلقت إندونيسيا السياحة احلالل لتغليف اهتمام السياح األجانب عن الدول
اإلسالعية 3 .وتصري السياحة احلالل عالعة جتارية ( )brandingلتطوير صناعة السياحة يف لوعبوك لتصبح الوجهة السياحية
البديلة.
لوعبوك نوسا تنجارا الغربية إحدى املناطق ابإلضافة إىل جاكرات وجاوا الغربية ويوكياكارات وجاوا الشرقية اليت أعلنت
استعدا ها لتصبح وجهة سياحية شرعية ،ألن هناك  13عقاطعة مت إعدا ها هلذا الغرض .تشمل املقاطعات الثالثة عشر :أشيح
وسوعرتا الغربية ورايو والنفونك وابنتن وجاكرات وجاوة الغربية ويوج
4
كياكارات وجاوا الوسطى وجاوا الشرقية وسوالويسي اجلنوبية وابيل.
ويف حدث القمة العاملية للرحلة احلالل العام  2015مت اختيار لوعبوك كأفضل وجهة لشهر العسل يف العامل وأفضل
وجهة للسياحة احلالل يف العامل .تُعرف لوعبوك اآلن عن قبل العامل أبهنا أفضل وجهة السياحة احلالل يف العامل ،خاصة ابلنسبة
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للسياح املسلمن عن الشرق األوسط ،لكن حاليًا هلا  15عرشدا سياحا فقط يستطيعون التحدث ابللغة العربية 5 .ولذلك حمتاجة
6
إىل اللغة العربية يف تطوير السياحة يف لوعبوك ،وتستحق اللغة العربية كلغة السياحة بعد اللغة اإلجنليزية يف هذه املنطقة.
يصري قطاع السياحة خاصة جلزيرة لوعبوك ابإلضافة إىل أن عشهورهتا كجزيرة ألف عسجد .هذا أساس قوي يف عامل
الرتبية السيما التعليم العايل أن جعل السياحة (السياحة الشرعية) خاصية التعليم العايل يف لوعبوك سواء اجلاععات العاعة أو
اإلسالعية عثل جاععة حممدية عاترام وجاععة عاترام اإلسالعية احلكوعية.
7
جيب تقدمي عفهوم السياحة الشرعية (السياحة احلالل) عبكراً للطالب يف املدارس بشكل رمسي وغري رمسي  ،حىت
يتمكنوا املسامهة عندعا يكونون يف اجلاععة يف تطوير السياحة الشرعية عن خالل عناهج األقسام اليت تطور عناهجها الدراسية
ابجلوانب السياحية كخاصيتها.
طورت كال اجلاععتن عنهج أقساعهما أن جتعال اجلانب السياحي خاصية قسم تعليم اللغة العربية .كما هو ععلوم أنه ابتداءً
عن العام الدراسي  2017/2016أن طُلب عن مجيع األقسام تطبيق عنهج التعليم العايل الذي املعتمد إىل إطار املؤهلة الوطين
اإلندونيسي حيث جيب على مجيع األقسام أن حتد عواصفات اخلرجين بثالث عواصفات هي عواصفة رئيسية وعواصفة عساعدة
8
وعواصفة خاصية.
وقسم تعليم اللغة العربية جاععة حممدية عاترام وجاععة عاترام اإلسالعية احلكوعية إبعدا ثالث عواصفة وهي عدرس اللغة
9
العربية كمواصفة رئيسية ،والباحث واملرتجم كملفات كمواصفة عساعدة ،واملرشد السياحي كمواصفة خاصية.
هناك العديد عن البحوث املتعلقة ابلسياحة الشرعية وهي )1 :حبث وين هندراوان بقوله أن لوعبوك كمنطقة للسياحة
احلالل تتطلب عرشدين سياحين حمرتفن ابللغة العربية عن خالل توفري صيغة جديدة لنماذج التعلم للسياحة العربية ابستخدام
10
عهما يف تنمية السياحة يف جمال اإلقاعة
تصميم ( )2 .)ADDIEوحبث يدو و وآخرون بقوهلم أن اللغة اإلجنليزية تلعب ًورا ً
والنقل ألن اللغة اإلجنليزية غالبًا عا تستخدم كلغة اتصال 11.وكذلك تستخدم اللغة العربية كلغة تواصل عع السياح عن الشرق
األوسط يف جمال اإلقاعة والنقل حىت ميكن القول إن اللغة العربية سيكون هلا ور عهم يف تطوير السياحة الشرعية )3 .حبث جيين
12
أيضا عسألة
كبريا يف توسيع فرص العمل وتشجيع األنشطة الصناعية الداعمة .هذه هي ً
خريية بقوهلا أن السياحة توفر ًورا ً
ممارسي اللغة العربية عن خالل املؤسسات التعليمية حبيث ميكن قبول إنتاجهم عن قبل عامل العمل ليس فقط يف عامل التعليم ولكن
يف األنشطة الصناعية عثل خدعات الرتمجة وصناعة السياحة والتوجيه السياحي )4 .قال آن جيالين إن التطوير كان يهدف إىل
حتقيق عؤشر القدرة التنافسية السياحية ابعتباره املؤشرات الرئيسية ،مبا يف ذلك حتسن البنية التحتية وتشجيع وإعدا املوار البشرية

5
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وخاصة زاي ة قدرة اجلهات الفاعلة يف قطاع السياحة13 .يف عناهج تعليم اللغة العربية اليت تعتمد على إطار املؤهلة واملعيار الوطين
للتعليم العايل تعطي األولوية لتعزيز التنافسية للموار البشرية اليت تتحقق يف حتسن عواصفة خريج األقسام لتصبح فاعلة يف جمال
السياحة.
وبناءً على الدراسات السابقة ،أن عنهج تعليم اللغة العربية عكانة عهمة يف استيعاب احتياجات عامل العمل يف جماله وهي
السياحة .فيما يتعلق هبذا األعر ير الكاتب أن يدارسها ابلعنوان :استجابة عنهج تعليم اللغة العربية لتطوير السياحة الشرعية يف
لوعبوك.
البحث
أ.

مفهوم السياحة الشرعية

يبدأ تطوير عفهوم السياحة الشرعية بنوع احلج والسياحة الدينية (سياحة احلجاج  /السياحة الروحية) .حيث مت عقد
عؤمتر يف عام  1967يف قر واب إبسبانيا عن قبل املنظمة العاملية للسياحة بعنوان "السياحة واأل اين :عسامهة يف حوار الثقافات
واأل اين واحلضارات" ( .)2011 ،OTWNOتشتمل سياحة احلج على األنشطة السياحية القائمة على حتفيز بعض القيم
الدينية عثل اهلندوسية والبوذية واملسيحية واإلسالم واأل اين األخرى .مبرور الوقت ،ال تقتصر ظاهرة السياحة على أنواع ععينة عن
أيضا إىل أشكال جديدة عن القيم العاملية عثل احلكمة احمللية وفوائد اجملتمع وعناصر التعلم.
سياحة احلج  /الدينية ،بل تتطور ً
14
وابلتايل عن املمكن أن يصبح السياح املسلمون شرحية جديدة تتطور يف عيدان السياحة العاملية.
يف الئحة وزير السياحة واالقتصا اإلبداعي الرقم  2العام  ،2014ذكر أن أعمال السياحة الشرعية هي عفهوم يدعج
القيم الشرعية يف األنشطة السياحية عن خالل توفري املرافق واخلدعات اليت تتوافق أبحكام الشريعة 15.تشمل املصطلحات األخرى
للسياحة الشرعية :السياحة اإلسالعية والسياحة احلالل والرحلة احلالل وكوجهة صديقة للمسلمن 16.السياحة احلالل هي نشاط
زائر عع وجهة وصناعة السياحة اليت توفر املنتجات واخلدعات السياحية وعرافق اإل ارة اليت تناسب ابلشريعة 17.يستخدم الشريعة
السياحة عن قبل العديد عن الناس بسبب اخلصائص العاملية ملنتجاهتا وخدعاهتا .املنتجات واخلدعات السياحية واألشياء السياحية
والوجهات السياحية يف السياحة الشرعية هي نفسها املنتجات واخلدعات واألشياء والوجهات السياحية بشكل عام طاملا أهنا ال
18
تتعارض عع القيم واألخالق اإلسالعية .لذلك ال تقتصر السياحة الشرعية على السياحة الدينية.
بناءً على املفاهيم السابقة أن عفهوم الشريعة الذي ال يتعارض عع القيم واألخالق اإلسالعية مبفاهيم احلالل واحلرام يف
اإلسالم .ميكن أن يعلم عفهوم احلالل عن املنظورين مها املنظور اإلسالعي واملنظور الصناعي .عا املقصو ابملنظور اإلسالعي هو
كحكم األطعمة اليت ميكن أن يستهلكها املستهلكون املسلمون وف ًقا للدين اإلسالعي .هذا له عواقب حلماية املستهلك .وأعا عن
عنظور الصناعة -ابلنسبة ملنتج األغذية -فيمكن تفسري عفهوم احلالل على أنه فرصة جتارية .ابلنسبة لصناعة األغذية ،اليت
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تستهدف املستهلكن أعظم املسلمن ،حمتاج إىل ضمان احلالل للمنتجات ليمكن ارتفاع قيمته بصورة القيمة غري امللموسة ،عثل
19
على املنتجات الغذائية اليت يتم سر عبواهتا على أهنا علصقات حالل أكثر جاذبية للمستهلكن املسلمن.
ععىن السياحة الشرعية أوسع عن السياحة الدينية ،أي السياحة القائمة على الشريعة اإلسالعية .كما أوصت به عنظمة
السياحة العاملية ،فإن عستهلك السياحة الشرعية ليس عن املسلمن فقط بل غري عسلمن يرغبون يف االستمتاع ابحلكمة احمللية.
واملعايري العاعة للسياحة الشرعية هي :أوال ،اعتالك اهلدف إىل حتقيق املنفعة العاعة .اثنياً ،يكون االعتالك عن التنوير واملرطبات
واهلدوء .اثلثا ،جتنب الشرك واخلرفات .الرابعة ،خالية عن املعصية .اخلاعس ،واحلفاظ على األعن والراحة .السا س ،احلفاظ على
20
االستداعة البيئية .سابعاً ،احرتام القيم االجتماعية الثقافية واحلكمة احمللية.
ميكن وصف فوائد السياحة بشكل عام على النحو التايل )1 :عوة صناعات جديدة عتعلقة ابلسياحة ،عثل النقل
واإلقاعة (الفنا ق واألكواخ السياحية واخليام وغريها) اليت حتتاج إىل التوسع يف العديد عن الصناعات عثل :املعدات الفنا ق
وصناعة املوا الغذائية واملطاعم واحلرف اليدوية اليت تعد أنواع خمتلفة عن اهلدااي التذكارية وغريها )2 .زاي ة الطلب على املنتجات
الزراعية )3 .توسيع سوق البضائع احمللية )4 .عم خلية الدولة ابلعمالت األجنبية لتقليل العجز يف عيزان املدفوعات وابلتايل
النهوض ابالقتصا الوطين )5 .إعطاء أتثري إجيايب على العاعلة يف ذلك البلد ألن السياحة توسع عن فرص العمل اجلديدة (عثل
العواعل اجلديدة يف الفنا ق والسكن وشركات السفر واألعمال التجارية التذكارية واملوظفن يف املكاتب احلكوعية ذات الصلة
ابلسياحة واملرتمجن واأل لة وغريها) )6 .علء أحد عاعلة إعا ة التوزيع فعالية يف النظام االقتصا ي الدويل ،حيث يزور سكان
البلدان ذات الدخل الزائد إىل بلدان أخرى ،مبا يف ذلك البلدان اليت مل تتطور اقتصا اهتا بعد .وهكذا تنتشر السياحة رأس املال عن
بلد (انعي) إىل بلد آخر (مبا يف ذلك بلد مل ينمو) )7 .املساعدة لتطوير املناطق النائية يف بلد عا إذا كانت املنطقة متلك جذاب
21
سياحيا.

ب .استجابة منهج تعليم اللغة العربية لتطوير السياحة الشرعية يف لومبوك

شكل املواقف االستجابية عن عنهج تعليم اللغة العربية لتطوير السياحة الشرعية يف لوعبوك هي:

 -1إعداد موارد املرتجم ومرشد السياحة

جمال السياحة الشرعية يتعلق ابلعديد عن اجلوانب األخرى عثل اجلوانب االجتماعية والثقافة والتعليم .تلك اجلوانب تشرتك
كثريا عن املوار البشرية كمديرين كعمال انطالق السياحة الشرعية .إحدى املؤسسات اليت تلعب ًورا يف إعدا املوار البشرية
املهنية هي اجلاععة اليت لديها قسم تعليم اللغة العربية .أعد قسم تعليم اللغة العربية يف جاععة حممدية عاترام وجاععة عاترام
اإلسالعية احلكوعية عواصفات اخلريج وفقا للخصائص احمللية وهي املشاركة يف عامل السياحة .قبل إعالن السياحة الشرعية يف
لوعبوك نوسا تنجارا الغربية بعض خرجيي قسم تعليم اللغة العربية خيدعون يف الرحلة والسفر للعمرة واحلج .وأعا بعد إعالنه فيها
فدورهم وعشاركتهم أكثر حتما حيث اجملاالت األخرى حباجة إليهم عثل :عطبحية األكالت واخلدعة والسياحة الطبيعية وغريها.
حسب رأي وران يف أكيول وكلينس ( ،)2014فإن السياحة هلا اآلاثر املتنوعة عن االجتماعية والثقافية ،وتعترب السياحة
جديدا عن األسواق اإلسالعية وغري اإلسالعية .وحسب رأي ذو الكفل يف أكيول وكلينس ( )2014أن سوق
عنتجا
ً
احلالل ً
احلالل يف ثالثة جمموعات ،وهي :الطعام ومنوذج احلياة (عستحضرات التجميل واملنسوجات وغريمها) واخلدعات (حزم الرحالت

19

w/h”/mbnbborP/ /,botk5br/e/hbEP Pba reP/ P,br11p,ba/mP/ bsr rrh / r/ ,bko b
por/o eP1/,botk5 ,bo3bs /1/e0/ b,se2:/r1bNP: P:bs/ePBP:/0/buh/eP/mb,oPh/ 02bu2th/ b
21
bHDb, a/re/ h b pPariwisata Dalam Pandangan Islam. Jakarta : Misaka Galizap3N-37b, ott4b,
20
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عرف السياحة اإلسالعية أبهنا أنشطة املسلمن الذين يسافرون إىل عكان غري
والتمويل والنقل) .وف ًقا لدوعان يف أكيول وكلينس ،تُ َّ
22
عرتبط بـممارسة نشاط عقابل أجر عن اخل املكان الذي متت زايرته.
يف جمال طهية الطعام حيتاج السياح إىل عراجع كافية ملعرفة أنواع األطعمة اليت تعد عن التخصصات احمللية يف جزيرة لوعبوك
واليت تضمن الطعام احلالل .يتم إعدا ذلك عرجع الطهي عن خالل أنواع خمتلفة عن األحباث ،وخاصة التطوير حبيث ميكن إنتاج
عنتجات يف شكل قائمة طعام لوعبوك النموذجية اليت تستخدم اللغة العربية.
وعن األطعمة اخلاصة جلزيرة لوعبوك بالجينغ ( )plecingورز عولو ( .)nasik mulutكان بالجينغ كمجموعة
اخلضروات يتم تقدميها عع الكيتوابت أو الرز األبيض بصورة نكهة حارة تتضمن فلسفيًا ابسم لوعبوك الذي يُفرتض أن يكون
الفلفل احلار على الرغم عن أن كلمة لوعبوك أتيت عن لغة ساساكية مبعىن عستقيم .وهي تصنع عن كنكوغ ()kangkung
وتوغي( ) togeاملغلى وأحياان ابخليار أيضا ،والسلطة عن فلفل وطماطم وعلح وتراسي املشوي وأحياان خيلطها بعض الناس ببشر
النارجيل .وكنكوغ هنا خصوصا بكنكوغ عن لوعبوك 23.وأعا رز عولو فهو متت صناعته عن األرز اللزج ولونه أصفر وليس تقدميه
إال يف حفلة ذكرى عولد حممد رسول هللا يف شهر ربيع األول.
يف جمال العا ات كانت لوعبوك لديها عا اهتا اخلاصة اليت جيب أن يعرفها السياح .حتتاج هذه العا ات املختلفة إىل
الوصفية ابستخدام اللغة العربية اليت حتتاج إىل عشاركة عؤهل اللغة العربية عن خرجيي اللغة العربية.
وعن تقاليد العا ات جملتمع ساسك هي :حفلة ذكرى املولد ابعتباره عولد رسول هللا الذي حيتفل به كل شهر يف ربيع األول
عن طريق تقدمي وجبة خاصة رز رسويل ،وحفلة ابصطيا انيلي (( )bau nyaleنوع عن و ة البحر) يف عوسم األعطار يف
جنوب لوعبوك ،وهذا عرتبط أبسطورة األعرية عانداليكا .قصة األعرية عانداليكا هي قصة رعية حيث ابنة امللك يف صراع أبناء
امللوك لزواجها لكنها تفضل اختيار أن تصبح انيلي عن زواج أحد ذلك أبناء امللك .وشكل العا ات األخرى هي نيونكوالن أو
نيوندول ( ،)nyongkol/nyondolيرتبط هذا احلدث بعا ات الزواج يف لوعبوك حيث بعد انتهاء الوليمة كان العروسان
عصحواب مبوسيقى تدعى الطبل الكبري وكجيمول.
تزوران إىل عنزل والدي العروس بصحبة رفيق يرتدون عالبس تقليدية وعا ةً
ً
لتعبئة كل األشياء اليت تكون خصائص لوعبوك حمتاجة إىل ممارس اللغة العربية عن خالل أحباث الباحثن واملرتمجن
واملرشدين السياحين حىت يشعر السياح ابملدللة يف ترحيب لوعبوك كوجهة سياحية عاملية للشريعة .يف استيعاب كمال تلك املوار
البشرية يكون املنهج الدراسي ور عهم يف إعدا عواصفات املوار البشرية عن خالل حتديد عواصفات اخلرجين وف ًقا لعامل العمل
وحصة السوق يف املنطقة اليت يوجدون فيها.
الدراسة يف عاليزاي تدل على أن املرشدين الذين يتحدثون العربية عفيدون للغاية للسياح عند التفاعل عع عوظفي الفندق /
السكان احمللين .ليس ذلك فحسب ،بل يشعر الفندق ابحلاجة إىل اللغة العربية .يُعتقد أن عوظف الفندق الذي ميكنه خدعة
24
الضيوف ابللغة العربية قا ر على حتسن صورة الفندق يف عيون السياح.
جيب أن يكون عنهج تعليم اللغة العربية أكثر عهنية يف إعدا املوار البشرية للسياحة الشرعية عن عنهج السياحة اليت
ععا إىل تطوير رؤية السياحة الشرعية .قسم السياحة أيضا يعد املرشدين السياحين الذين يستطيعون التحدث ابللغة
هتدف ً
العربية .يف راسة عا ،ذكر أنه يف تعليم اللغة العربية ،كان طالب قسم السياحة يرجون على طريقة التدريس اليت يستخدعها
احملاضرون أكثر إاثرة لالهتمام عن خالل األلعاب وعشاهدة الفيديو عن حتدث اللغة العربية ليستطيعوا حتدث اللغة العربية إذا
22

EP P,br11b,bk4b
pob, otko b,sret/1/// bN/m/:/bae/ bNre0rh/bNor/h/b,21/e b,o/omPee/m
24
Ibrahim, Zulkifli, dkk., 2009: 6 dalam Misran, “ Dialek ‘Ammiyyah Dalam Pengajaran Bahasa Arab
Untuk Pariwisata di Indonesia” Adabiyyāt, Vol. XII, No. 2, Desember 2013, 401
23
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أصبحوا عرشدي السياحة .ويؤكد هذا عن خالل شرح أن أساليب التدريس الفعالة تغطي جمموعة عتنوعة عن اإلعكاانت /
القدرات واالهتماعات واخلصائص واخلربات واالحتياجات والعا ات وأساليب التعلم للطالب .احلالة واإلعكاانت وعستوى القدرة
25
واالهتمام والدافع واملشكلة واألسلوب وسرعة التعلم للطالب.

 -2تصميم مواد الدراسة املميزة للسياحة من خالل مقررات متنوعة

للوصول إىل عواصفات اخلريج اليت مت حتديدها يف تصميم املناهج الدراسية كان حمتاج إىل عقررات تدعم عساعدة أمهية
لوصول تلك عواصفات اخلرجين .عا ة مت تطويرها يف كل عن قسم تعليم اللغة العربية يف جاععة حممدية عاترام وجاععة عاترام
اإلسالعية احلكوعية هي عا ة اللغة العربية للسياحة .عن خالل هذه املا ة يكون الطالب قا رين على إتقان املفر ات العربية
املتعلقة ابلسياحة واجملاالت األخرى املتعلقة ابلسياحة الشرعية .وعا ة أخرى مت تطويرها لدعم السياحة وهي ترمجة فورية هتدف إىل
تزويد الطالب ليكونوا قا رين على ترمجة الرسائل الشفهية عباشرة اليت يقدعها السياح الناطقون ابلعربية.
املقارنة بتدريس اللغة العربية عاعا فإن تدريس اللغة العربية للسياحة له غرض خاص وهو ترقية كفاءة املوار البشرية
السياحية يف إعطاء اخلدعات للسياح العرب الذين أيتون إىل إندونيسيا .كانت األغراض اخلاصة ختتلف عن غرض تعلم اللغة
26
العربية بشكل عام .ستؤثر تلك األهداف املختلفة على عا جيب تعلمه وكيفية تدريسه (املدخل والطريقة).
أيضا عا ة اللغة العربية وهي اللغة العربية الشائعة ،واليت تستخدم عا ة للتواصل بن العرب يف
ابإلضافة إىل ذلك ،هناك ً
عناطقهم .يف احلياة اليوعية على سبيل املثال اململكة العربية السعو ية ال تستخدم اللغة العربية الرمسية ،واليت تسمى اللغة العربية
الفصحى ،ولكن العربية العاعية ،واليت ختتلف إىل حد عا عن اللغة العربية الفصحى .ومت إعدا العربية العاعية كثريا للعمال
األجانب الذين سيعملون يف الدول العربية عثل العمال اإلندونيسين الذين يعملون يف اململكة العربية السعو ية.
هلجة العربية العاعية كثرية عتنوعة عع سعة عنطقة استخداعها خمتلفة أيضا .وهذا اتساع عنطقة استخدام اللغة العربية عن
القارة اآلسيوية إىل إفريقيا اليت تضم  22ولة عع عتحدثن يزيد عد هم عن عائيت عليون شخص ،اليت يسبب إىل اختالف
أشكال عن هذا التنوعات عن بعضها البعض ،على الرغم عن أهنا ال تزال يف نفس اللغة .عن اخلصائص اللغوية وجماالت
االستخدام ،ميكن جتميع هذه التنوعات يف مخس جمموعات رئيسية .ميكن أن تتضمن كل جمموعة عنطقة استخدام واحدة أو
أكثر .تشمل اجملموعات املختلفة عا يلي :أ) جمموعة عتنوعة عن العراق (تُستخدم يف العراق وأجزاء عن حدو ها) .ب) جمموعة
عتنوعة عن اخلليج (تستخدم يف ول اخلليج ،عثل اململكة العربية السعو ية والكويت وقطر والبحرين واملناطق احمليطة هبا) .ج)
جمموعة عتنوعة عن الشام املستخدعة يف بلدان عثل سوراي ولبنان ) .تستخدم جمموعة عتنوعة عن عصر يف عصر وليبيا والسو ان.
27
ه) يتم استخدام جمموعة املغرب واملناطق احمليطة هبا يف بلدان يف مشال إفريقيا غرب ليبيا ،عثل املغرب وتونس واجلزائر.
عثال على تنوع العربية العاعية يف التعبري عن "أريد أن أذهب اآلن" ،والتنوع العراقي "أريد أروح حسا" (deuur derra
 ،)rreedوالتنوع الشاعي "بدي روح حيلي" ( ،)elaal euur rdrdddrrوالتنوع اخلليج "أبغى أروح ه حن" ( deardd
 )deuur adrrrraوالتنوع املصر"عاوش أروح ي الوقت" (` .)ddzlw deuur aldzdwalهذا التنوع يف اللهجات هو
الذي يسبب واجبة حتديد األولوايت يف تدريس هلجات العربية العاعية .ابلنظر إىل الظواهر السابقة مت التأكيد عرة أخرى على أن

ae/ Ph/0bsb b SoP:bSe /B/0P,bisrer t/ // bsrh re/m/e/ bN/m/:/bae/ bEPbsreroeo/ baP rrPbs/ePBP:/0/z,b b
3k-l2epb5bs2pbk,b o PbotkO,bk5bar /m/://e/ / b oe /ebsr rPrP1/ bN/m/:/bae/ br/
26
4kkb,m/hhPhha‘b:””/ ,botkksb75br/e/hbsP:e/ ,bEP/er1b
27
4k3b,m/hhPhha‘bsP:e/ ,bEP/er1b
25
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أيضا.
العربية العاعية اليت تشتد احلاجة إليها اآلن هي هلجة السعو ية وعصر .قد يتغري هذا عع االجتاهات واألهداف اليت تواجهها ً

28

 -3قيام التواصل بني أقسام السياحة يف تطوير املواد العربية للسياحة
يستجيب عنهج تعليم اللغة العربية لتنمية السياحة الشرعية عن طريق التواصل ابألقسام السياحية للعب ور نشط يف تطوير
السياحة الشرعية عع التعاون وإشراك األطراف األخرى عثل جاععات السياحة ووكاالت السياحة وعؤسسات التدريب على اللغة
وعؤسسات السياحة والسفر واجملتمعات احمليطة ابلوجهات السياحية وعا إىل ذلك.
التواصل عع اجلاععات اليت لديها براعج للدراسة السياحية عثل جاععة عاترام السياحية اليت لديها ثالثة أقسام وهي قسم السياحة
للبكالوريوس وقسم الفندقية للبكالوريوس وقسم الرحلة السياحية للبكالوريوس ،وجاععة عاترام احلكوعية اليت متلك قسم السياحة
للدبلوم ،ووجاععة لوعبوك السياحة التطبيقية ،وجاععة عاترام اإلسالعية احلكوعية واليت لديها قسم سياحة الشريعة للبكالوريوس عنذ
عام  29،2016يف إطار تطوير املوا ابلسياحة الشرعية واللغة العربية .ميكن أن يكون شكل التواصل بن اجلاععات ورشة العمل
يف تطوير عوا تعلم اللغة العربية.
اخلالصة

استنتاج هذه الدراسة أن استجابة عنهج تعليم اللغة العربية يف جاععة حممدية عاترام وجاععة عاترام اإلسالعية احلكوعية
استجاب تطور السياحة يف لوعبوك عن خالل توفري األ وار مبا يف ذلك :إعدا عوار املرتمجن واملرشدين السياحين ،وتصميم عوا
احملاضرات اليت تتميز هبا السياحة عن خالل املقررات ،وقيام التواصل بن أقسام السياحة يف تطوير املوا العربية للسياحة.

املراجع
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are0/:bam/PePh/m,b r Ppb isr r/eomb sre1rh / r/ b s/ePBP:/0/b 0rem/r//b Nor/h/b r/ b N/m/:/z,b
0 P.re:P0/:bsrrrePbuoh/0re/b00/e/,bottNb,e/1oe0/:bu/:0e/b,a/eh/
4k4b,m/hhPhha‘bsP:e/ ,bEP/er1b
m00/sppt2ee//peP:0r1rP10Ppr2pPr b
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املنهج لتعليم اللغة العربية لتنمية السياحة الشرعية
Misran, “Dialek ‘Ammiyyah Dalam Pengajaran Bahasa Arab Untuk Pariwisata di Indonesia”
Adabiyyāt, Vol. XII, No. 2, Desember 2013
s/:/eorP ,b ise2:/r1b N/m/:/b ae/ b r/e/hb sr rrh / r/ b s/ePBP:/0/b rPb ,2h 21b saNz,b
p2epb4,bs2pbo,b0 P.re:P0/:bsom/hh/rPh/mbs/0/e/h,botk4lb,or/0o /
tPeb /hP/0Pebb hP:/ePEbrPeP:m/ab0P:/:ab/e/bm/hP /eabeP0/ro,bePhPe1/abm/m /sbuP 0/aib,s/:/eorP
l2epb5bs2pbo,botkOb oe /0bae/ Ph/0b,z::e/hPh/mb Ph/0/e/h
s/:/eorP ,bia/0 Pubs/ m/mba/1ePhPeb,or/0Pebae/ Ph/mb/e/ba:/:P0ba/m:PePrbEPe/:PhbePba/euPh/0Pb
sr rPrP1/ b N/m/:/b ae/ ,b 0:sb s/oe/ /b s/eP1b : re/mPhbb ,Er:re0/:Pb , /or/0P0b a/1ePh
ps/e/ r,botkO
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, point (c).
pN/ b k bs/:/eb k pkob,s/ePBP:/0/bw/e/ebsrer/bsaNbs2h2eboba/mo botkob0r 0/ r
sret/1/// bN/m/:/bae/ bNre0rh/bNor/h/b,21/eb,o/omPee/m
b, /1/e0/sbor/o eP1/,botk5 b,se2:/r1bNP: P:bs/ePBP:/0/buh/eP/mbpu2th/ ,boPh/ 02
kPr2r2,br11,bisre/ / bN/m/:/b: rreP:br/e/hbsr rrh / r1/ bkP:/0/brPburh/e/ rz,b
pe/1oe0/:bu/:0e/,b0 P.re:P0/:bsrrrePbs2 2e2r2burh/e/ r,bkNNob,,//2e/ bsr rer0P/
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