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عديل بن يعقوب
ملخص البحث:

هتتم هذه املقالة ابألثر الذي تركته اللغة العربية واللغة اإلجنليزية يف اللغة املاليوية؛ إذ فتأثرت اللغة املاليوية
منذ البداية ابللغة العربية ،واقرتضت منها كلمات كثرية ،واستعملت يف كتابتها احلروف اهلجائية العربية
"اجلاوية" ،وذلك يرجع إىل العلماء املاليويني األوائل الذين تلقوا تعليم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية
يف البالد العربية ،حىت أصبح لدى هؤالء العلماء القدرة على كتابة القرآن الكرمي ابللغة العربية؛ ولذلك
فقد دخلت يف اللغة املاليوية كلمات عربية كثرية متعلقة ابلدين اإلسالمي وغريه .يتبع الباحث املنهجني
الوصفي واملقارن لبيان مدى أتثر األدب املاليوي ابلرتاثني العريب والغريب ،وقد توصل البحث إىل نتائج،
منها :أن اإلسالم أدى دوراً مهماً يف تكوين ثقافة شعب أرخبيل املاليو؛ لذا أصبح أتثري اللغة العربية
واضحاً وقوايً يف اللغة املاليوية ،إىل درجة أهنا كانت تكتب ابحلروف اهلجائية العربية "اجلاوية" ،واكتشف
العلماء املاليويني فداحة املوقف؛ ألهنم شاهدوا أبعينهم التأثري السيء للثقافة الغربية يف أبنائهم؛ ألن هذه
الثقافة تتناىف مع تعاليم الدين اإلسالمي السمحة ،فبدأ هؤالء العلماء يف حماولة تنظيف جمتمعهم من آاثر

الثقافة الغربية السلبية ،وأصبحوا يهتمون ابلثقافة اإلسالمية والعربية.
الكلمات املفتاحية :التأثر-اللغة-األدب املاليوي-العلماء-اللغة العربية-الثقافة الغربية.
Abstract
This article attempts to discuss on the influence of the Arabic and English in Malay.
The initial influence was from Arabic evidently from the numerous loan words it took
from it in addition to the Arabic scripts known as Jawi due to influx of Malay scholars
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أثر الرتاث العريب والغريب يف األدب املاليوي
who learned Arabic and religious studies in the Arab world that enable them to write
the Quran in Arabic that would subsequently Islamic terms and other loan words to
enter the Malay word stock. The paper follows descriptive and comparative methods
to explain the extent of influence of both traditions. Among the conclusions of the
paper are: Islam played a very significant role in constructing the Malay culture and
this is apparent in the strong presence of its influence in Malay that is was once
written in the Arabic scripts. The Western influence was seen negatively by some
Islamic scholars as many considered it to be in contradiction to the Islamic teachings.
This had initiated the efforts to clean up the society from this negative influence and
revert to the Arabic Islamic culture that once had its strong foothold in the Malay
culture.
Keywords: Influence, Language, Malay Literature, scholars, Arabic, Western
Culture.
Abstrak
Kajian ini cuba membicarakan tentang pengaruh bahasa Arab dan Inggeris dalam
bahasa Melayu. Pengaruh pertama ialah daripada Bahasa Arab yang jelas dapat dilihat
daripada perkataan pinjaman Arab yang menjadi sebahagian perbendaharaan kata
Melayu dan peminjaman huruf Arab (Jawi). Ini adalah hasil daripada pengaruh para
ulamak yang merantau menimba ilmu di dunia Arab yang membolehkan mereka
hingga dapat menulis Al-Quran dengan baik yang membuka ruang yang lebih jelas
untuk istilah-istilah Islam untuk memasuki bahasa Melayu. Kajian ini mengikut
pendekatan deskriptif dan perbandingan untuk menjelaskan sejauh manakah kesan
kedua-dua bahasa dalam bahasa Melayu. Di antara dapatan kajian ini ialah: Islam
telah memainkan peranan yang amat penting dalam pembentukan budaya Melayu dan
ini adalah jelas daripada kehadirannya yang begitu ketara dalam bahasa Melayu yang
dahulunya ditulis dengan huruf-huruf jawi. Pengaruh Barat pula dilihat secara
umumnya sebagai negatif oleh beberapa ulamak kerana mereka menganggap ia
bertentangan dengan ajaran Islam. Ini telah membawa kepada usaha untuk
membersihkan masyarakat daripada kesan negatif tersebut dan kembali kepada
budaya Arab Islam yang pengaruhnya dahulu adalah amat mendalam dalam budaya
Melayu.
Kata kunci: Pengaruh, Sastera Melayu, cendiakawan, Bahasa Arab, Budaya Barat.
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مقدمة
كانت السياسة االستعمارية اإلجنليزية متجد اجلنس األبيض وثقافته وحضارته ،ولذلك اهتمت بنشر اللغة
اإلجنليزية يف أوساط اجملتمع املاليوي ،وفرض االستعمار تعليم اللغة اإلجنليزية يف املدارس املاليوية،
وجعلها لغة رمسية تعلّم يف املدارس ،وفرض نظام التعليم الغريب الذي يبدأ من املدارس االبتدائية وحىت

خترج من هذا النظام يف بالد املاليو طبقة وسطى متحدثة ابإلجنليزية ،وتتكون من
املراحل اجلامعية ،.وقد ّ
األطباء ،واحملامني ،واملهندسني ،واملوظفني اإلداريني ،واملعلّمني .وذكر إمساعيل حسني أن اللغة اإلجنليزية
أصبحت راسخة يف حياة هذه الطبقة يف نومهم وأحالمهم ،ويقظتهم 1،ومن هنا أصبحت اللغة اإلجنليزية
حتظى مبكانة رفيعة يف اجملتمع املاليوي.
وقد اتّبع املستعمر اهلولندي السياسة نفسها يف إندونيسيا ،وأول من أسهم يف تطوير اللغة
اهلولندية هناك هو ج .ه أبندانون ( )J. H. Abendanonالذي كان يشغل مدير اإلدارة
التعليمية اإلندونيسية يف عام 1955م ،وقد أسهم هذا الرجل يف وضع املناهج الدراسية إبندونيسيا؛
حيث اعتقد أبندانون أن استخدام اللغة اهلولندية سيجعل اإلندونيسيني يتأثرون ابلغرب يف مدة
قصرية 2.والشخص اآلخر الذي أسهم يف تطوير اللغة اهلولندية يف إندونيسيا هو غ .ج .نيوفنهويس
1931 - 1817( DW. J. Nieuwenhuisم)  ،املعروف جبهوده يف تطوير اللغة املاليوية.
وقد وصف جهده هذا أبنه سيؤثر يف تطوير اللغة اهلولندية وأيسهم يف ولوجها آفاق الثقافة العاملية ،وقال
جي .حيج .نيوفنهويس( :إن تطوير اللغة اهلولندية مهم جداً للدفاع عن املصاحل اهلولندية يف هذه الدولة،
3
وسيجعل هولندا بلداً مشهوراً يف أحناء العامل).

أوالً :احلروف الالتينيّة
لقد اجتهد املستعمر يف نشر اللغة اإلجنليزية يف بالد املاليو ،ومن أهم العوامل اليت أثّرت أتثرياً ابلغاً يف
اللغة املاليوية إدخال نظام الكتابة ابحلروف الالتينية يف اللغة املاليوية ،وقد أثّر ذلك أتثرياً ابلغاً يف نظام
الكتابة ابللغة اجلاوية العربية الذي ميثل اهلوية اإلسالمية للغة املاليوية .واحلقيقة إن هدف املستعمرين يف
البداية من كتابة اللغة املاليوية ابحلروف الالتينية هو تعلّم هذه اللغة لغرض التجارة ونشر الدين
غريوا هدفهم إىل نشر لغاهتم "اإلجنليزية واهلولندية".
املسيحي؛ ولكن بعدما احتلوا أراضي أرخبيل املاليو ّ
البحار اهلولندي كورنيليس دى
وقد متت احملاولة األوىل لكتابة اللغة املاليوية ابحلروف الالتينية بواسطة ّ
هومتن ) (Cornelis de Houtmanيف عام 1598م ،وأع ّد قائمة ابلكلمات املاليوية اليت كتبها
4

حبروف التينية يف مناطق خمتلفة يف هذه املنطقة.
حاول اإلجنليز يف البداية استخدام احلروف العربية يف كتابة اللغة املاليوية ملصلحة إدارهتم يف
بالد املاليو ،ويف عام 1852م اقرتح جون كروفورد ) (John Crowfordاستعمال احلروف
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الالتينية يف الكتابة بدالً من احلروف العربية حيث رأى يف احلروف العربية الكثري من الضعف كما ذكر،
ويف عام 1892م ،قدم هنري هدسون )  (Henry Hudsonاقرتاحاً عن نظام كتابة اللغة املاليوية،

وكذلك حتدث ويليام مارسدان ) (William Marsdenعن نظام الكتابة يف اللغة املاليوية يف
كتابه قواعد اللغة املاليوية 5،وبعد ذلك أدخل شيالبري ) (W. G. Shellabearنظام الكتابة
ابللغة الالتينية يف اللغة املاليوية ،كما حوى ذلك حبثه بعنوان "تطور نظام الكتابة املاليوية" (The

) ،Evolution of the Malay Spellingويف عام 1952م كونت وزارة التعليم للدول
املاليوية املتحدة ،جلنة خاصة بنظام كتابة اللغة املاليوية ،وقد ترأس هذه اللجنة ر .ج .ويكيلسون
) (R. J. Wikilsonوهو انئب انظر املدارس يف ذلك الوقت ،وقد ابتكرت هذه اللجنة نظاماً
6
لكتابة اللغة املاليوية عرف بكتابة ويكيلسون ).(Wikilson
وقد تطور النظام اإلمالئي وتعدى موظفي اإلدارة إىل أبناء املاليويني ،وحدث ذلك بعد ما اقرتح أ.م
سكنر ( )A.M skinnerعلى احلكومة أبن تفرض على األبناء املاليويني يف املدارس كتابة اللغة
املاليوية ابحلروف الالتينية ،ويوجد نظام آخر لتدريس األطفال يف القرى ابحلروف الالتينية قبل تعليمهم
القراءة والكتابة (What would of a system which instructed out own
village children in the letters before training them to read and
) 7.writeومنذ ذلك احلني صارت الكتابة ابحلروف اجلاوية العربية تتعرض ملنافسة قوية من قبل
الكتابة ابحلروف الالتينية ،وقد وصفت احلروف الالتينية يف هذه املنافسة برمز الذكاء؛ أما احلروف العربية
ف قد وصفت بعكس ذلك ،كما ورد يف التقرير السنوي عن التعليم الصادر يف عام 1904م الذي يرى
(إأ ن الشخصية األوروبية اليت تتصف بذكاء اجلنس األبيض أنسب للعقل املاليوي؛ وأما الشخصية
8
العربية اليت تتصف ابجلهل فال تتناسب مع متطلبات احلياة).
إن مكانة احلروف العربية أصبحت حمددة اعتباراً من سنة 1940م ،مقارنة بسنة 1930م اليت كانت

فيها احلروف العرب ية قادرة على املنافسة ،وعدد الكتب اليت كتبت هبا كان أكثر من عدد الكتب اليت
كتبت ابحلروف الالتينية ،وكذلك نسبة  %90من وسائل اإلعالم من جرائد وجمالت ما زالت تستخدم
احلروف العربية يف ت لك السنة ما عدا اجلرائد الوالئية اليت مل تستخدم احلروف العربية يف الكتابة 9.وعندما

جاءت سنة 1950م تغري احلال وأصبح من بني كل مثانني كتاب مرتجم ،سبعون منها مكتوابً ابحلروف
10
الالتينية.
تكونت بعد مؤمتر اللغة املاليوية الثاين يف عام 1954م جلنة التحقيق لدراسة نظام الكتابة ابحلروف
العربية ،واحلروف الالتينية ،وقد توصلت يف هذا العام إىل أن نسبة  %35من الكتب املاليوية املستعملة
يف املدارس املاليوية مكتوبة ابحلروف اجلاوية العربية ،مقابل  %65منها مكتوبة ابحلروف الالتينية.
ديسمرب 2019م
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وحدث األمر نفسه يف إندونيسيا؛ حيث إنه يف عام 1930م كانت الكتابة ابحلروف اجلاوية العربية
هي املسيطرة على الساحة ،ويف ذلك الوقت ألف الكاتب اإلندونيسي حاج عبد الكرمي أمر هللا املعروف
بـ (محكا) أكثر من ثالثني كتاابً كتب مجيعها ابحلروف اجلاوية العربية ،وأيضاً قد تعددت اجملالت اليت
تستعمل احلروف اجلاوية العربية مثل جملة املنري ،والبيان ،واإلمام ،وامليزان ،وصوت احملمدية؛ ولكن يف
السنوات التالية تضاءل استخدام احلروف اجلاوية العربية أمام سيطرة احلروف الالتينية اليت وجدت الدعم

الكبري من املستعمر اهلولندي 12.وجند الكاتب اإلندونيسي الكبري "محكا" قد عقد مقارنة بني التقدم يف
إندونيسيا ،واحلداثة يف تركيا فقال( :الكتب الرتكية كلها مكتوبة ابحلروف الالتينية؛ إذ يف عام 1922م،
أزال مصطفي كمال أاتتورك احلروف العربية كلها من تركيا بطريقة قاسية ،مث يف إندونيسيا احلروف العربية
أو احلروف اجلاوية املاليوية قد متحى بسبب احلروف الالتينية ،وميكن أن حيدث ذلك يف مالاي أيضاً،
وكيف نستطيع أن مننع السماء من السقوط إذا كنا معتمدين على السبابة فقط)؛ 13إذ اعتقد "محكا"
بوجود حركة داخل إندونيسيا تعمل ضد أتثري العرب يف األدابء اإلندونيسيني.
وترأس هذه احلركة ليكرا  (Lembaga Kebudayaan Rakyat) LEKRAجملس

الثقافة الشعبية وهي منظمة اجلمعية الشيوعية يف إندونيسيا ،وقد حاول أعضاء هذه احلركة إزالة كل
األصوات واحلروف املتأثرة ابللغة العربية ،مثل الصوت الصادر من حرف العني ،والفاء ،والتاء ،وغري
ذلك .وقد استعملت "ليكرا" نظاماً كتابياً يبعد كثرياً عن التأثري العريب ،مثالً اسم الشريف عثمان
14
( )Sharif Uthmanيكتب بـ ــ :سريف أمسان (.)Sarif usman
لقد عمل الغربيون بنظام اإلمالء الالتيين يف ابدئ األمر ليناسب نطق الكلمات املاليوية نطق
الكلمات اإلجنليزية ،وال سيما الكلمات اليت حتتوي على حروف العني ،والصاد ،والضاد ،والطاء،
والذال ،واحلاء ،واخلاء ،والثاء ،والقاف ،أدرك "زعبا" وين العابدين بن أمحد مشكلة اإلمالء الذي كتب
ابحلروف الالتينية؛ و"زعبا" هو أحد املثقفني املاليويني الذين اقرتحوا التغيري ابعتبار الكلمات املاليوية
اليت حتتوي على احلروف العربية كما هو موجود يف كتابه (مصباح اللغة املاليوية).
يفضل اجملتمع املاليوي كتابة لغتهم ابحلروف الالتينية وال يفضلون الكتابة ابحلروف اجلاوية العربية
والسبب يف ذلك اعتقادهم أبن احلروف الالتينية وسيلة لنشر العلوم والتكنولوجيا ،كما يعتقدون أن
احلروف اجلاوية العربية تشكل صعوبة ابألخص يف املصطلحات املرتمجة من اللغة اإلجنليزية ،وهذا الكالم
غري صحيح؛ ألن الياابنيني ،والصينيني ،والروس يكتبون لغتهم األم حبروفهم اخلاصة ،وحققوا التقدم
15
واالزدهار.
من أقوى الداعمني لكتابة اللغة املاليوية ابحلروف الالتينية الشباب الذين ينتمون إىل فرقة (50
 ،) ASASوقد اقرتح هؤالء الشباب الكتابة ابحلروف الالتينية الكتابة الرمسية يف الدولة ،وق ّدم ذلك
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االقرتاح يف مؤمتر اللغة والرسالة املاليوية األول يف سنغافورة عام 1952م ،ومل ينجح اقرتاحهم هذا يف
ِ
وصوت الربملان لصاحل
مرة أخرى يف املؤمتر الثاين يف عام 1954م وقبلّ ،
املؤمتر األول،؛ ولكنهم قدموه ّ

هذا االقرتاح يف  14ديسمرب 1959م ،وهكذا أصبحت كتابة اللغة الوطنية ابحلروف الالتينية رمسياً،
صوت الربملان لصاحل الكتابة ابللغة العربية؛ ولكن بدرجة أقل من احلروف الالتينية؛ ونتيجة
وكذلك ّ
لذلك رّك زت احلكومة على االهتمام ابحلروف الالتينية ،ومشل الكتابة اإلمالئية اجلديدة يف عام 1972م.
لقد أثرت اللغة اإلجنليزية كثرياً يف اللغة املاليوية ،وذلك من خالل استعمال اللغة املاليوية احلروف
الالتينية يف الكتابة ،وأصبحت أصوات احلروف العربية املوجودة يف اللغة املاليوية منبوذة من قبل األدابء
اإلندونيسيني .وقد أتسف "محكا" لذلك قائالً( :مهما حصل وعلى أية حال الناس مل يريدوا أن يفهموا
16
شعوران ،وسيقولون :إننا أتثران ابإلجنليزية واهلولنديني).
ولذلك يوجد كثري من الكلمات املاليوية تكتب على الطريقة اإلجنليزية كاسم والية  Melakaالذي
يكتب  ،Malaccaواسم مدينة كواتهبارو (  )Kota Bharuالذي يكتب ( ) Kota Baru
وأمساء املاليوين مثل :يعقوب ( )Ya’qubأصبح ) ، (Yaacobويوسف ) (Yusufأصبح
17

) ،(Eusoffوغزايل ) ،(Ghazaliأصبح ).(Razaleigh
وقد تسببت أولوايت الكتابة ابحلروف الالتينية الكثري من اإلرابك ،وخاصةً يف عملية نسخ الكلمات
العربية حبروف التينية ،وبعد ذلك نسخها حبروف جاوية عربية مرة أخرى ،مثال :كلمة (فيصل) إذا كتبت
حبروف التينية ستكون "  " Faisalوتتغري إىل "فايسل" بعد نسخها ابلكتابة اجلاوية.
وكانت يف تلك األايم لغات أخرى تستعمل يف أرخبيل املاليو ،مثل اللغة السنسكريتية واجلاوية،
ولغات أخرى دارجة ،وقد فرض الرئيس األول إلندونيسيا بعد االستعمار "سوكارنو" اللغة املاليوية لغ ًة
رمسية للجمهورية اإلندونيسية؛ ألن هذه اللغة هلا دور عظيم يف توحيد األمة اإلندونيسية ،وأيضاً انتشرت
اللغة املاليوية يف أرخبيل املاليو لدورها يف نشر الدعوة اإلسالمية.
ولكن االستعمار قد أثّر يف جيل الشباب اجلديد وحببهم يف ثقافته إىل أن صاروا حيبون الكتابة
ابحلروف الالتينية؛ والسبب الرئيس يف دخول املفردات اإلجنليزية يف اللغة املاليوية هو إقبال املثقفني
املاليويني على استخدام األجبدية الالتينية .وهذه العملية قد حدثت ابلتدرج ،بدأت يف القرن التاسع
عشر عندما أخذت الكلمات اخلاصة إبدارة أنشطة شركة اهلند الشرقية اإلجنليزية .ويقال إن مونشي عبد
هللا هو أول من استعمل الكلمات اإلجنليزية يف جمال اإلدارة؛ حيث إنه استعمل حوايل ( )40كلمة
إجنليزية مثل :الكونستابل ) (Constableواحملكمة ) (Courtوالطبيب )  ( Doctorوغري
18
ذلك.

ديسمرب 2019م

259

جملة الدراسات اللغوية واألدبية

اثنياً :اللغة اإلجنليزية
ويف منتصف القرن التاسع عشر أدخلت عدد من الكلمات اإلجنليزية يف اجملال العسكري ،مثل:
األدمريال ) ،(Admiralواللواء ) (Brigadierوغري ذلك ،مث أدخلت كلمات يف اجملال
االجتماعي واالقتصادي ،مثل :البنك ( ،)bankوالنادي ( (Clubوغري ذلك ،وكذلك أدخلت
كلمات إجنليزية يف جمال العلوم والتكنولوجيا ،واملصطلحات العلمية ،مثل :احلمض )،(Acid
واألوكسجني ) ،(Oxygenوالذرة ) (Atomوغريها .إن جمال العلوم والتكنولوجيا هو اجملال
األوسع الذي تستخدم فيه مصطلحات كثرية ،كما أشار إىل ذلك طم سيونج جي (Tham
) Seong Cheeدخلت اللغة اإلجنليزية وتزيد يف مجيع مفردات اللغة املاليوية احلديثة خاصةً يف
19

املصطلحات العلمية.
إن اقرتاض املصطلحات العلمية من اللغة اإلجنليزية ال يقتصر على املصطلحات اجلديدة اليت ال توجد
يف اللغة املاليوية ،بل مت استبدال املصطلحات املاليوية ابإلجنليزية ،مثل :جغرافيا (،(Geography

الذي يسمى بعلم العامل ،فقد استبدل ابللغة اإلجنليزية وصار يكتب ( ( Geografiوكذلك علم احلياة
استبدل ب ــ (Biologi) :وعلم الرايضيات استبدل بـ ــ.(Matematik) :
لقد أتثّر النحو املاليوي ابلنحو اإلجنليزي ،وكنا يف السابق جند أتثري النحو العريب يف النحو
املاليوي واضحاً ،خاص ًة يف بناء اجلملة 20،وظهر هذا بوضوح يف الكتاب الذي ألفه راج على حاج

الذي يع ّد أكرب دليل على أتثّر النحو املاليوي ابلنحو العريب؛ ولكن أتثري النحو اإلجنليزي يف النحو
املاليوي قد ظهر عندما حاول املوظفون الربيطانيون فهم اللغة والثقافة املاليوية ،منهم:
مرسدين ) ،(Marsdenوكروفر ( ،(Crawfordوماكسويل ( )Maxwellوغريهم.
اجتهد "زعبا" ) (Zaabaيف إصالح النحو املاليوي بكتابه املشهور الذي ألفه يف عام
1947م ،والذي يسمى ) (Pelita Bahasa Melayuمشكاة اللغة املاليوية ،وقد اعرتف "زعبا"
أبن هذا الكتاب قد أتثر بقواعد اللغة اإلجنليزية يف معظمه؛ ولكنه أيضاً أتثّر قليالً ابلنحو العريب.
كان "زعبا" مبدعاً ،فقد كتب حنواً ماليوايً صرفاً غري متأثّر ابلغربيني؛ أما الذين أتوا من بعده يف

العصر احلديث فإهنم يكتفون بتقليد النحو الغريب وال يبتكرون مثله؛ لعدم وجود خلفية عربية لديهم مثل
ما يتمتع به "زعبا" ،ويرجع عدم إملامهم ابلثقافة اإلسالمية العربية؛ ألن معظم اجليل الذي أتى بعد
"زعبا" قد تعلم يف املدارس العلمانية فقط ،ومن هنا فإن نظام التعليم يف ماليزاي يف حاجة ماسة إلعادة
النظر يف املناهج الدراسية.
ومن علماء اللسانيات املاليوية املشهورين (نيئ صفية كرمي) اليت اعتقدت أبن النحو اإلجنليزي
قد يصلح إلصالح النحو املاليوي على أساس (أن ما أحسن إلصالح حنوية اللغة العربية ،أحسن
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إلصالح النحوية املاليوية أيضا) 21،وقد أشارت (نيئ صفية) إىل النحوية التحويلية ،كما أشار إليها ر.أ
يعقوب ) (R.A Jacobsو ب.س راسيمباوم )  22.(P.S Rosenbaumوقد أكثر ابحثو
اللسانيات املاليوية من استخدام النحوية اإلجنليزية ومصطلحاهتا ،مثل :املوضوع ) ،(Subjectواملسند
إليه ) ،(Objectواملسند ) (Predicateوغري ذلك.
ويف جمال األدب عرف مونشي عبد هللا ) (Munsyi Abdullahأبيب األدب املاليوي
احلديث ،وال شك أن عبد هللا قد أعجب ابألدب اإلجنليزي الذي أثر يف األدب املاليوي ،فمن حيث
الشكل أتثّر األدب املاليوي ابلواقعية الغربية اليت عرفت من كتابة املذكرات اليت شاعت يف األدب

تبن عبد هللا وجهات النظر الغربية بوضوح ،ومن أعماله :حكاية عبد
الغريب ،ومن حيث األفكار فقد ّ
هللا ) ،(Abdullah Hikayatوقصة رحلة عبد هللا البحرية )Kisah Pelayaran
) ، Abdullahوكان لدى عبد هللا أسلوب وثقافة بريطانية؛ ما جعل دا توق بسار ( Datoek
 ،)Besarورولوينك ( )Roolvinkيقوالن( :إن عبد هللا هو صناعة بريطانية ،وميكن أن يشار إليه
أبنه أحد األدابء الربيطانيني).

23

اثلثاً :مؤسسة املرجان

وقد نشط االستعمار اإلجنليزي يف نشر كتب األدب اإلجنليزي يف اجملتمع املاليوي ،ومن تلك

اجلهود قيام مكتب املرجان للتأليف بنشر سلسلة التعليم املاليوي (The Malay School
) Seriesوسلسلة كتب املكتبة املاليوية ) (The Malay Home Libraryومكتب املرجان
للتأليف مؤسسة أنشئت يف عام 1924م يف كلية السلطان إدريس لتدريب املعلمني يف حمافظة (اتجنونج
ماليم) ) (Tanjung Malimاليت أدارها أو.ت .دوسيك ) (O.T Dussekبدعم قوي من
زعبا ) (Za'abaوهذه املؤسسة قد نشرت عدداً من الكتب األدبية الغربية املرتمجة ،ومنها:

24

عنوان الكتاب

Name of The Book

Nama Buku

آكل البشر

Man- Eaters of Tsavo

Sang Maharaja Singa

رحلة جليفر

Gulivers Travel

Pelayaran Guliver

الثعلب رانرد

Renard the Fox

Sang Lameri

مغامرات شرلوك هوملز

Adventures of Sherlock
Holmes

Cerita – cerita Sherlock
Homes 1

روبن هود

Robin Hood

Cerita Robin Hood

رحلة حول العامل يف 80
يوماً

Round The World in
80 days 1 by Jules

MengelilingiDuniaDalam
80 Hari 1
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Vernes

جزيرة الكنز

Treasure Island

PulauEmas

جزيرة املرجان

Coral Island

PulauKarang

غموض بوتبانك

The Mystery of Potbank

Cerita Saxton Blake

عمال هرقل االثن عشر

Twelve Labours of
Hercules

Panglima Hercules

القناع األسود

Black Mask

Topeng Hitam

ماكبث

Macbeth

Macbeth

يوليوس قيصر

Julius Caeser

Julius Caeser

فاوست

Faust

Faust

يذكر نقاد األدب أن هذه الكتب الغربية املرتمجة مل تؤثر يف الكتاب احملليني؛ ألن موضوعاهتا تتصف
ابلرومانسية ،وكان هناك مناذج مشاهبة هلا من قبل يف الرتاث املاليوي 25مثل :هانج تواه ( Hang
) ،Tuahوحكاايت مالكا ،وحكاية ساللة السالطني؛ ولكن فائدة ترمجة هذه الكتب الغربية تتمثل
يف تعريفها للماليويني ابألدب ،واألدابء الغربيني مثل شكسبري وغريه.
رابعاً :قصة فريدة هامن ،والتأثّر بثقافة الغرب

ومهماً ،وذلك بعد رواية فريدة هامن اليت تعد أول رواية
اختذ األدب املاليوي منحاً جديداً ّ
ظن كثري من الناس أن هذه الرواية متأثرة
ماليوية ،وقد ألفها سيد شيخ اهلادي يف عام 1926م ،وقد ّ
ابألدب العريب؛ ألن موضوعها حول اإلصالح االجتماعي يف اجملتمع املسلم ،وابلتحديد اجملتمع املصري.
وقد ع ّد بعض النقاد هذا التأثري أصله غريب؛ ألن بعض األدابء املصريني والعرب اآلسيويني أتثّروا ابألدابء
الغربيني والسيما الفرنسيني واإلجنليز.
بدأت كتابة الرواية ابللغة العربية يف النصف الثاين من القرن  19برتمجة الكتب الغربية من
اإلجنليزية والفرنسية إىل اللغة العربية وخصوصاً يف مصر ،ومن أبرز الرواايت العربية رواية زينب اليت ألفها

حممد حسني هيكل الذي تعلّم يف ابريس؛ حيث تصف هذه الرواية احلياة االجتماعية للقرية املصرية،
وموضوعها الرئيس خماطر الثقافة التقليدية على الزواج األسري ،والشخصية الرئيسة فيها هي فتاة مجيلة
امسها زينب ،أحبت هذه الفتاة شاابً امسه إبراهيم؛ ولكن والدها قد أرغمها على الزواج من شخص آخر
يدعى حسن ،وعلى الرغم من ذلك فقد أصبحت زوجة صاحلة وخملصة لزوجها ،وبعدما سافر حبيبها
األول لاللتحاق ابجليش ،مرضت زينب ابلسعال وتوفيت إثر ذلك ،ومن املالحظ أ ّن الشخصية الرئيسة
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يف أغلب الرواايت العربية يكون مصريها املوت يف آخر الرواية ،كما كان حيدث يف الرواايت الرومانسية
الفرنسية يف القرن التاسع عشر ،ويقال إن الروائي املصري عبد القادر املازين ( 1890-1994م) ،قد
برع يف األدب اإلجنليزي وترمجته إىل اللغة العربية ،ومن أعماله املميزة ترمجة كتاب جالورثي
26
(.)Galsworthy
أما رواية فريدة هامن ( )Faridah Hanumاليت ألفها سيد شيخ اهلادي ،فهي عبارة عن ترمجة
لــ :رواية زينب مع تغيري أمساء الشخصيات حسب مالءمتها للبيئة املاليوية .فحكاية فريدة هامن حتكي
عن موضوع حكاية زينب نفسه وهو احلب وحترير النساء من التقاليد القدمية ،وقد أشار سيد شيخ
اهلادي إىل فكرة التحرر الغريب من خالل هذه الرواية املصرية؛ ألن فكرة التحرر نفسها مرفوضة من

وجهة نظر اإلسالم ،.ويف احلقيقة فريدة هامن ليست رمزاً للمرأة املسلمة امللتزمة ،والدليل على ذلك عالقة
27
احلب بينها وبني شف يق أفندي اليت أدت إىل وجود لقاءات سرية بينهما حترمها الشريعة اإلسالمية،
وفضالً عن ذلك فإن مالبس فريدة هامن غري شرعية ،ومثرية للشهوة 28،وبسبب هذا اعرتض كل العلماء
يف أرخبيل املاليو على هذه الرواية.
وعلى أثر رواية فريدة هامن بدأ التنوع يف األدب املاليوي الذي أتثر ابألدب الغريب وال سيما يف

الرواية 29،مثل :رواية (أسلمى هي؟) ( )lakah Salmahاليت ألفها أمحد رشيد اتلو .فالشخصية
الرئيسة يف هذه الرواية "سلمى" وهي فتاة حديثة التعليم ابللغة اإلجنليزية ،تدافع عن حترر املرأة ،وتدافع
عن اإلدارة الربيطانية.
خامساً :احلرب العاملية الثانية

بعد احلرب العاملية الثانية ظهرت كثري من الرواايت املثرية ،ومثال لذلك أتليف أمحد لطفي

العديد من الرواايت املثرية ،منها :غرق غايالنغ ساراي ) ،(Geylang Serai Karamوخادمة
"فالين" ( ،)Pelayanوالغرفة ( ،)Bilikواألرملة ( ) Jandaوغري ذلك ،وقد انتقد العلماء هذه
الرواايت بشدة خاص ًة رواية األرملة 1949م؛ حيث أداهنا مفيت والية جوهور ،واعتربها غري أخالقية
30
وغري قانونية ،وأمر بعدم توزيعها على القراء.
وكذلك أتى التأثري الغريب من خالل سياسات مجعية " "50 ASASاليت تبنت فكرة "الفن
للمجتمع" .يقول االستاذ حممد حاج صاحل عن مفهوم الفن للمجتمع أبنه اعتقاد الفلسفة العاملية اليت
31
ميكن مقارنتها اب لفلسفة اليواننية ألرسطو الذي يستخدم األدب كفن للتنفيس والرتويح عن النفس.
وذكر حيىي إمساعيل أن مفهوم الفن للمجتمع صدر من الواقعية االشرتاكية اليت متيل إىل أدب النضال
السياسي 32.وظهر أيضاً اجتاه آخر وهو" :الفن للفن" ويف احلقيقة أن اجتاه "الفن للفن" و"الفن
للمجتمع" مل يكوان اجتاهني جديدين يف عامل األدب؛ ألن الناس قد عرفومها منذ زمن الشاعر تينسون
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) (Tennysonيف القرن التاسع عشر يف إجنلرتا؛ ولكن اجلدل حوهلما ال يزال قائماً حىت اآلن خاص ًة
يف شرقي أورواب.
ويف ماليزاي جند أن األعمال األدبية اليت أنتجتها ) )50 ASASهي أدب املدن ومع أن
) )50 ASASتدعو إىل "فن اجملتمع"؛ ولكنها يف الوقت نفسه تنتج أعماالً ال صلة هلا بعامة الناس
"اجملتمع" الذين يقيمون خارج املدن 33.وأشار سيد نقيب العطاس إىل أن الثقافة الغربية قد اتّسمت

ابملأساة يف بداية اتريخ األدب الغريب ،مثل أوديبوس ) (Oedipusأتليف سوفوكليس
) ،(Sophoclesوماكبث ) ،(Macbethوهاملت ") (Hamletأتليف شكسبري
( ،)Shakespeareوفاوست ( ،)Fusstأتليف غوته ) ،)Goetheوسيسيبوس ()Sysiphus
أتليف كاموس ،وإن هذه املأساة خربة اترخيية يف حياة اجملتمع الغريب ،وإن هذا اجملتمع عاش يف شك ومل
جيد احلقيقة ،ويبدو أهنم عانوا من العذاب يف حقب طويلة ،مثل " ...تعذيب الرب لربوميثوس
" "Prometheusاألعمى 34." ..وإن روح هذه الثقافة الغربية تظهر بوضوح يف األعمال األدبية
املاليوية مثل :الشعر ،والقصة القصرية ،والرواايت اليت تتّسم ابلتشاؤم ،واالرتباك ،واليأس ،والغموض،
كما يف رواية موجات ليست زرقاء ( )Ombak Bukan Biruأتليف فاطمة بوسو ،ورواية

األشواك طول الطريق ( )Ranjau Sepanjang Jalanأتليف شحنون أمحد ،ويف جمال الشعر
قد ظهرت قصائد غامضة يف عام 1950م من أتليف الشعراء  :نور سي) ،) Noor S., I.و م

.غزايل (  (M. Ghazaliو ا.س أمني ( ،)A.S Aminوكذلك فإن األعمال األدبية املثرية اليت
ظهرت يف األدب املاليوي ال ميكن فصلها عن التأثري الغريب .وعلّق حيىي إمساعيل على هذا املوضوع
قائال :إن واقع األدب املاليوي احلايل ،متأثر ابلثقافة الغربية اليت تؤكد اإلاثرة ،واألعمال األدبية الغربية
املثرية يف األدب املاليوي ،هي :دي هيج .لورانث D.H Lawrence,وهنري ميللر ( Henry
) (Ian Flammingوغريها ،كما جند أ ّن الكتّاب املاليويني الذين
 )Millerااين فلمبيج
اهتموا ابلتسلية فقط ،قد أتثّروا كثرياً ابألدب الغريب املثري .وأشار شحنون أمحد إىل انفجار املؤلفات
ّ
35
اجلنسية بعد احلرب العاملية الثانية ،كتأثري قوي من األدب الغريب املثري ،واعرتف أبنه يف شبابه قد رغب
36
يف الكتابة احملتوية على اإلاثرة اجلنسية.
قدر الكاتب حيىي إمساعيل نسبة األعمال األدبية املاليوية املشتملة على اإلاثرة اجلنسية 37ب ــ:
 ،%70وذلك يف عام 1968م ،ومثال لذلك هذه القصص من أتليفه( :داهاغا) ،و(فجاه بردراي)،
و(صفيا) ،و(متبلنج)  ،و(فراهو كجيل) .وقصه (كواالملبور كيتافوان) من أتليف عبد هللا حسني،
و(نوريتا) ،و(أنق دوكون درامان) ،من أتليف إسحاق احلاج حممد ،و(قونه) من أتليف إي .أر كمال
الدين و(جفن كاو مناغيس) ،و(ساينج) ،من أتليف عثمان أابدي و(سجو مقال داجينج ينج بكو)
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من أتليف سلمة حمسن .و(متفنج كاسية) ،من أتليف جهايت أابدي .كان شحنون أمحد ينتج األعمال

األدبية العبثية ،لكنه تركها ورفضها رفضاً اباتً ،قائالً( :إن هذا السخف الرمادي له موطئ قدم يف بالدان،

ليس فقط يف األدب؛ ولكنه أيضاً يف فن الدراما والرسم ،وإنه يتّصف ابلفوضى والغموض) 38.وقد انتقد
حممد الطيب عثمان وأبو بكر محيد ،هذا األدب املثري ،فقاالThe product borrowing :
 39،)from the westإن فن النقد مل يعرف يف األدب املاليوي الكالسيكي؛ ولكن جمموعة
( )50 ASASقد بدأت يف نقد األدب بزعامة أشرف؛ ولكن نقده كان حمدداً مبوضوع "فن اجملتمع"
ومن هنا نستنج أن التطور األديب املاليوي ،قد ارتبط ابلتطور األديب األورويب واملصري ،واإلندونيسي.
مهماً لألدب املاليوي .وقد ّأدت
بعد إنشاء قسم الدراسات املاليزية يف جامعة مالاي ،حدث تطوراً ّ
املؤسسات العلمية دوراً مهماً يف تطوير أدب املاليو منذ سبعينات القرن املاضي ،وخاصةً يف جمال النقد،
وقد نشرت كثري من البحوث العلمية يف هذا اجملال؛ ولكن من وجهة نظر إمساعيل حسني ،وهاشم أونج
أن هذه التجربة ال تزال تدور يف فلك تقليد األدب الغريب؛ وبعبارة أخرى إن العلماء الشباب الذين تلقوا
تدريبا أكادمييا ال يزالون مستمرين على هنج األدب الغريب ،من أمثال :أشرف ،ومحزة .والعامل البارز يف
عامل األدب املاليوي هو حيىي إمساعيل الذي وصل إىل القمة ،وعرفه عامة الناس انقداً أدبيّاً موهوابً
وجمتهداً ،وعلى الرغم من ذلك مل ي ستطع أن يفلت من تقليد النظرايت الغربية ،وهذه هي إحدى نقاط
الضعف الكبرية اليت تواجه كل حماولة لرفع مستوى األدب املاليوي؛ أما عبد الصمد سعيد ،فقد وصل
إىل املستوى العاملي 40عندما ألف روايته املشهورة سالينا ) (Salinaاليت قلّد فيها الغرب ،وحصل على
التقدير يف مسابقة كتابة الرواية اليت نظمها جممع اللغة والكتاب (Dewan Bahasa dan

) Pustakaيف عام 1958م ،و رواية \سالينا حتكي عن سكان مدينة سنغافورة.

ويف إندونيسيا كان هناك ما يعرف ابألدب اجلديد منذ عام 1938م ،وذلك عندما أدخل سوتن

شهري األدب اجلديد إىل إندونيسيا ،وكذلك نوقش هذا االجتاه يف اجملتمع املاليوي 41،وفضالً عن ذلك
جند كثرياً من املؤلفات تستعني ابملصادر واملراجع الغربية ،حيث جند وونج سينج تينج (Wong
) Seng Tengقد أشرف على كتابة املقالة اجلديدة؛ ألنه اعتمد على شخصيات أدبية غربية مثل:
إميل زوال )1828( (Emil Zolaم – 1920م) ،ومكسيم غوركي )( Maxim Gowrky
(1868م – 1938م) 42.يقول عبد الصمد سعيد ( )A. Samad Saidأنه قرأ كتباً غربية كثرية،
وكرر قراءة بعضها ،وأنه بذلك حتماً سيتأثر ابألدب الغريب يف أتليفه للقصص 43.ويف إندونيسيا ظهر
التأثري الغريب من خالل كتاابت الشاعر اجلديد ) ،(Pujangga Baruواألسطول 45
).)ANGKATAN 45
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إن أتثري الواقعية االشرتاكية اليت تزعمها مكسيم غوركي ) ،(Maxim Gowrkyقد ظهر
كونوا جملس الشعب الثقايف ) (LEKRAيف عام 1950م
على نتاج كثري من أدابء إندونيسيا الذين ّ

والذين تبنوا "فن اجملتمع"  ،و"الفن للفن"؛ 44ولكن هـ .ب ايسني ) ) (H.B Jasinقد رفض هذا
االجتاه "الواقعية االشرتاكية" قائالً( :حنن ال نريد الواقعية االشرتاكية  ،وال نريد أيضاً الكتابة املتأثرة
هبا)؛ 45أما التأثري اهلولندي فقد ظهر جليّاً يف كتاابت خري األنوار ) ،)Hairil Anwarالذي أتثر
ابألدب اهلولندي بعد احلرب العاملية األوىل ،واألدابء اهلولنديون الذين أثّروا يف خري األنوار هم :إدوارد دو
بريون ( ، (Edward De Barronومارمسن ( ،)Marsmanوهدريك) ، (Heddrikيعلّق
إمساعيل حسني على أدب إندونيسيا الغريب قائالً" :إن اجملتمع اإلندونيسي ،هو جمتمع شعبه خمتلف،
وثقافته متنوعة وإن الطموحات القومية العرقية لدى إندونيسيا هي أن ختلق ثقافة وطنية واحدة .ولتحقيق
تطور عندهم أشكال األدب الغريب غري املباشر ،ومن
هذه الغاايت ،اختاروا طريق الثقافة الغربية؛ لذلك ّ
مث ولدت أشكال من األدب مثل" :خطأ العناية واألغالل" ،وقد متّ حتديث أدب إندونيسيا بدخول
التقاليد األدبية األجنبية ،واألدب اإلندونيسي اجلديد هو أدب معزول ،يدور حول األغنياء ،ويقتصر
على املدن فقط ،وينفصل عن املاليني من عامة الناس.

46

سادساً :إسالميّة األدب

ويف اآلونة األخرية قد برزت جهود حترير األدب املاليوي من هيمنة التأثري الغريب من خالل تسليط

الضوء على األدب اإلسالمي" ،وقد عارضت جمموعة من األدابء فكرة " الفن هلل واحلكمة للناس" منهم
شحنون أمحد؛ ولكنه كان من أوائل األدابء الذين حاولوا إنتاج أدابً إسالميّاً.
تكونت
وقبل هذا قد حت ّدث كثري من الكتّاب املاليويني عن فكرة إسالمية األدب وأسلمة األدب ،مث ّ

لديهم فكرة األدب اإلسالمي .ومنهم :سيد نقيب العطاس ،وعثمان احملمدي ،والدكتور حممد كمال
حسن؛ أما شحنون أمحد فهو أديب وروائي كبري ،له مؤلفات كثرية يف األدب ،ونرى ميله إىل الواقعية يف
األدب .مث حتول إىل الفكر اإلسالمي ،وأصبح يتحدث عن األدب اإلسالمي؛ ولذا فهو يع ّد ّأول من
حاول تطبيق فكرة األدب اإلسالمي يف إنتاجاته األدبية .وكانت أوهلا قصة "الشقاق" .وبعد ذلك اتّبع

كثري من الكتّاب املاليويني فكرة األدب اإلسالمي منهم :نورا وقصته "العزلة" ،وأنس كي هادميجا
وقصته "حممد آخر".
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اخلامتة
توصلت دراستنا إىل ما أييت:
 .1لقد أدى اإلسالم دوراً مهماً يف تكوين ثقافة شعب أرخبيل املاليو؛ ولذلك أصبح أتثري اللغة العربية
واضحاً وقوايً يف اللغة املاليوية ،إىل درجة أهنا كانت تكتب ابحلروف اهلجائية العربية "اجلاوية".
 .2لكن عندما جاء االستعمار حاول جاهداً حمو التأثري اإلسالمي والعريب من اللغة املاليوية،
فغريت احلروف
فتحققت أهدافه مبساعدة جيل من الشباب الذين تلقوا تعليمهم يف املدارس الغربيةّ ،
اهلجائية للغة املاليوية ،من احلروف اهلجائية العربية "اجلاوية" ،إىل احلروف اهلجائية الالتينية ،مث حلّت
الثقافة الغربية مكان الثقافة اإلسالمية والعربية.

 .3أدرك اآلن كثري من العلماء املاليويني فداحة املوقف .ألهنم شاهدوا أبعينهم التأثري السيء للثقافة
الغربية على أبنائهم؛ ألن هذه الثقافة تتنايف مع تعاليم الدين اإلسالمي السمحة ،فبدأ هؤالء العلماء
حماولة تنظيف جمتمعهم من آاثر الثقافة الغربية السلبية ،وأصبحوا يهتمون ابلثقافة اإلسالمية والعربية4 .
 .4حيتاج عودة الثقافة اإلسالمية والعربية إىل وضعها السابق يف أرخبيل املاليو اىل عمل دؤوب وصرب،
ورويداً رويداً سوف يتخلّص الشعب املاليوي من اإلرث االستعماري القبيح؛ ولكن هذه الصحوة قد
أتت بعقل منفتح؛ أيخذ من الثقافة الغربية ما هو انفع ومفيد ،وال يلتفت إىل مساوئها ومثالبها.
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