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� مقاالت � الصفحة الرئيسية

뀀뀁뀈뀘 � تسجيل الدخول أخبار عاجلة

مقاالت شؤون محلية مال وأعمال صحة ومجتمع شؤون دولية عرب ماليزيا علوم وتكنولوجيا رياضة وترفيه سياحة وسفر

 

ة، فلم يعرفوا القراءة والكتابة، وأن ما أجادوه من آداب إنما كان ي� يشترك العرب والماليو قبل اإلسالم في أنهم تغلب فيهم اُألم�
ن، ولم ُيعرف األدب المكتوب لدى العرقين إال بعد ظهور اإلسالم، على أن التعالق بين العربية واإلسالم ا غير مدو� ُيتناقل شفوي�
فتها مع نظامها الصوتي؛ لُتنتج أبجدياتها بعت الدين الحنيف، فاقتبست األبجديَة العربيَة وكي� ألقى بظالله على األعراق التي ات�
رهم الواضح بالثقافة الخاصة، ومن ذلك الحرفان الفارسي والعثماني مثًال، ولم يكن الماليو ببعيدين من هذا، فمن مظاهر تأث�

العربية اإلسالمية ما يتعلق بفنون الكتابة؛ إذ اقتبسوا الحرف العربي كذلك لُينتجوا أبجديتهم الخاصة المعروفة بالجاوية؛ نسبًة
إلى (جاوة) من جزر أرخبيل الماليو، والمشتهرة كثيًرا في كتب الرحالة العرب، وفيها حل� العرب الحضارمة قادمين من حضرموت

ن 28 حرًفا أصوًال، وجرى تكييفها مع أصوات الماليوية، لُتنتج في اليمن، ومعهم بدأ استخدام األبجدية العربية التي تتضم�
نت 36 حرًفا أصوًال. األبجدية الجاوية التي تضم�

ومع الحرف الجاوي الذي يمثل اعتزاًزا باالنتماء إلى الهوية اإلسالمية؛ نشطت حركة التأليف في األدب الماليوي، واسُتخدم أوًال
في الكتابات الرسمية للسالطين الماليو منذ القرن الرابع عشر الميالدي، وغالًبا قبله، وتحفظ السجالت مراسالت واتفاقيات

نت بالحرف الجاوي، كالخطاب الذي أرسله سلطان ُجهور الرابع بينهم وبين حكام الدول االستعمارية من مثل البرتغال وهولندا؛ ُدو�
ت صنوف الكتابة بالحرف الجاوي في أثناء االستعمار البريطاني، وبعد إلى ملك فرنسا لويس الخامس عشر عام 1719، واستمر�
ل مملكة ماليزيا واستقاللها عام 1957، إلى أن أصدرت الحكومة الماليزية قانون اللغة الرسمية القاضي باستخدام الحرف تشك�
الالتيني بدًال من الحرف الجاوي، ولكن سالطين الواليات الماليزية من منطلق أنهم رعاة اإلسالم والمسلمين في ماليزيا؛ لم
يقبلوا التخلي عن حرفهم الجاوي تماًما؛ ألنه يمثل جزًءا من الهوية اإلسالمية للماليو، وهذا ما ترجمته الحكومة الماليزية
ا يستهدف مدارس المرحلة االبتدائية؛ لتعليم الخط الجاوي، وتالوة القرآن الكريم، واقًعا عام 2005؛ إذ أطلقت مشروًعا تعليمي�

واللغة العربية، وفي ذلك إشارة إلى أن الثقافة الماليوية ال تنفصل عن الثقافة العربية اإلسالمية.
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