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  ملخص البحث:
ال خيفى على كل مهتم ما حظى به األدب اإلسالمي املاليوي من الدراسات واجلهود 

دراسة خلفية األدب املضنية من قبل الباحثني الغيورين، ويهدف هذا البحث إىل 
يدرس نظام األدب املاليوي التقليدي معتمدين على مفهوم  اإلسالمي املاليوي، كما

"بويتيكا ماليو" لدى حممد حاجي صاحل، ومفهوم األدب املاليوي التقليدي عند 
براغينسكي وذلك ملا هلذا النظام من األمهية لفهم القضايا املثارة من قبل بعض املنظِّرين 

ا هؤالء اجلهابذة يف جمال األدب املاليوين، مشريا إىل تلكم اإلسهامات اليت قدمه
اإلسالمي املاليوي. كما ناقش هذا البحث أسس األدب املاليوي "املعاصر" من خالل 
النماذج األدبية املختارة. ومل يغفل دور بعض األدباء املاليويني يف هذا املضمار مثل 
 شحنون أمحد عثمان كالننت هاشم أوانج وغريهم. وقد انتهج هذا البحث املنهج

  التحليلي والوصفي يف الوصول إىل التنائج املرجوة.
  املنهج، األدب، اإلسالمي، املاليوي، أسس األدب املالوي الكلمات املفتاحية:

  

Abstract 
Malay Islamic Literature is privileged of having attracted vast studies 

and strenuous research efforts by zealous researchers is not any secret to 

those interested in the subject. This research aims to study the 

background of Malay Islamic literature; the traditional Malay literature 

system based on the concept of "Boitica Melayu" of Muhammad Haji 

Saleh; and the traditional concept of Malay literature of Bragainski 

because this system is important to understand the issues raised by some 

Malay theorists. In doing so, the study indicates the contributions made 

                                                 
  مباليزيا. سالمية العامليةإلانية، اجلامعة انسإلكلية معارف الوحي والعلوم ا ،ةقسم اللغة العربيأستاذ مشارك يف  ∗



200                                                                             oäi@ò¼Š æbàrÇ@xb¨a@‡¼c 

by these connoisseurs in the field of Malay Islamic literature. This 

research also discussed the foundations of contemporary Malay literature 

through the study of literary selections. In addition, the study did not 

overlook the role of some Malay literary writers in this area such as 

Shanon Ahmed Osman, Klantin Hashim Awang and others. This 

research adopted the analytical and descriptive approach to yield the 

desired results. 

Abstrak  

Sastera Islam Melayu beristimewa kerana telah berjaya menarik kajian-

kajian yang luas dan usaha-usaha penyelidikan yang berat oleh 

penyelidik yang bersemangat bukan suatu rahsia untuk mereka yang 

berminat dalam mata pelajaran ini. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji 

latar belakang sastera Islam Melayu; sistem kesusasteraan Melayu 

tradisional berdasarkan konsep "Boitica Melayu"" oleh Muhammad Haji 

Saleh; dan konsep tradisional sastera Melayu Bragainski kerana sistem 

ini adalah penting untuk memahami isu-isu yang dibangkitkan oleh 

beberapa ahli-ahli teoris Melayu. Dalam berbuat demikian, kajian ini 

menunjuk penyumbangan yang dibuat oleh para pecinta bidang sastera 

Islam Melayu. Kajian ini juga membincangkan asas-asas kesusasteraan 

Melayu kontemporari melalui kajian pilihan sastera. Disamping itu, 

kajian ini tidak terlepas pandang peranan beberapa penulis sastera 

Melayu dalam bidang ini seperti Shanon Ahmed Osman, Klantin 

Hashim Awang dan lain-lain. Kajian ini menggunakan pendekatan 

analitikal dan deskriptif untuk menghasilkan keputusan yang 

dikehendaki. 

  
    مقدمة

ال يوجد يف األدب املاليوي الشعيب نصوص لتوصيف املفاهم األدبية، وأسسه 
وأشكاله. ولكن نشاط التأليف لألعمال األدبية ينبئ بوجود أسس وأشكال. وتلك 
األسس متمثلة يف املقاطع، واإليقاع، والتشخيص، والتكرار، والعبارات، والرؤية 

إن مفهوم "بويتيكا ساستريا ماليو" أو ما العابرة للحياة، وفن سرد العمل األديب .
يدعى بنظرية األدب املاليوي له تعلق برؤية العامل لدى شعب املاليو، وبالبيئة 
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، فإنّ تفهما مثاليا لألدب املاليوي ينبغي أن يبتىن على فهم 1االجتماعية والسياسية هلم
ساستريا إسالم ماليو" أو األدب  وباملثل، فإن النظر يف 2جيد لنظرية األدب املاليوي"

  اإلسالمي املاليوي وفهمه، حيتاج فهما جيدا ووضع أسسٍ له.
ويركز هذا البحث على دراسة خلفية األدب اإلسالمي املاليوي. فقد قامت   

الدراسات اجلادة لتأطري أسس األدب اإلسالمي املاليوي فقط يف بدايات التسعينيات 
العام باألدب املاليوي يف الترويج، وتنشيط اهلوية الثقافية والقيم يف نتيجة االهتمام 

العمل اإلبداعي املاليوي. واستجابة لتلك االهتمامات النشطة فإن الكُتاب املاليوين 
والعلماء الذين نشطوا يف حوارات "ساستريا إسالم" اقترحوا أطرا عديدة مضمنة القيم 

التقليدي حوى أطرا متوافقة والقيم اإلسالمية، فحسب  اإلسالمية. علما أن األدب
  .3براغينسكي "فإنّ الوعي الذايت لألدب املاليوي التقليدي كان إسالميا"

نبدأ بدراسة نظام األدب املاليوي التقليدي معتمدين على مفهوم "بويتيكا 
غينسكي؛ ماليو" لدى حممد حاجي صاحل، ومفهوم األدب املاليوي التقليدي لدى برا

إذ إنَّ دراسته لنظام األدب التقليدي املاليوي ضرورية لفهم وتقييم بعض اآلراء 
واحلجج والقضايا املثارة لدى بعض املنظِّرين املاليوين، مثل مفهوم اجلمال "إندا" 
احملوري يف الكتابات األدبية املاليوية، ومفهوم "الوعي الذايتّ". وسنناقش أسس األدب 

  اصر" من خالل النماذج اآلتية:املاليوي "املع

                                                 
 Unsur-unsur(استرياءن ماليو دان نوسنترا أنسور ثيوري دامل كسوس -أونسورصاحل حممد احلاج،  1

Teori Dalam Kesusasteraan Melayu Dan �usantara( ،) ياجني: فكوليت
  ).1988يفرسيتس كباجنساءن مليسيا، سوسيل سايين، يون

كواال ملبور: ديوان اسا ( ،)Puitika Sastera Melayu(بويتيكا ساستريا ماليو صاحل حممد احلاج،  2
 .)2000ا، دان بوستاك

 The System of Classical(دي سيستيم أُوف كالسيكَال مالَي ليترشري يف.أي  براغينسكي،  3

Malay Literature( ،).38ص )،1993يف برس،  يت. أي. لندن: كي .  
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 ).1999"كريتيكان ماليو" لعثمان كالنتان ( -1
 ).1995"بنقاعدهن ماليو" هلاشم أوانج ( -2
 ).1991"ثيوري تكملة" لشافعي أبو بكر ( -3
 ).1992"بريصوراتن بارو" ألفندي حسن ( -4
 "ثيوري تيكس دياليسم" ملنا سيكانا. -5

 ).1995"قاعده إنتجراسي" ألنغكو ميمونة ( -6
 سان ساستريا ماليو" لعثمان احملمدي."غاغ -7

ويعد النموذجان األوالن حبق إحياًءا لألدب التقليدي املاليوي، فما يعرضه   
عثمان وهاشم اليزال إىل اليوم من تطلَّعات املاليويني. أما "برصوارتان" ألفندي حسن 

حكمة واملعرفة يف فهو حماولة أخرى لبعث األدب املاليوي القدمي، إذ يعطي األمهية لل
الكتابة األدبية. وأما شافعي أبو بكر فقد استلهم مفهومه "ثيوري تكمله" من املفاهيم 
اليت طرحها أمحد بن حممد زين بن مصطفى الفطاين يف كتابه "حديقة األزهار 
والرياحني" والفكر الذي تكونت جذوره يف "سيكوال بوندو" يف كالنتان وترجنانو 

  .4يحيث ترعرع شافع
 حممد حاجي صاحل ومفهوم "بويتيكا ساستريا ماليو"

صرح حممد حاجي صاحل بأنّ األدب املاليوي، ال ينبغي أن يقيم باملوازين 
واألسس الغربية، ألن نظرية "بوتيكا ساستريا ماليو" حمكومة مسبقًا بظروف اتمع 

ستريا" الذي يعين (أدب) وعنده أنّ "سا .5الذي أبدعه، ومؤطَّر بلغته، وحبيزه وفلسفته
بينغاران (أديب) و"كاريا" النتاج  باملاليوية، يتضمن ثالثة عناصر مثل سائر اآلداب:

                                                 
كواال ( ،)Islamic Modernism In Malay(إسالميك مودرنيسم إيِن ماليا إبراهيم أبو بكر،   4

  .   159-136ص )،1994ونيربسييت أُوف ماليا برس، يملبور: 
: ديوان اسا كواال ملبور(، )Puitika Sastera Melayu(بويتيكا ساستريا ماليو صاحل حممد احلاج،  5

   .xص )،2000دان بوستاكا، 
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لذا ينبغي أن تأخذ مجيع النظريات الفرعية العناصر  األديب، و"خالياك" (املتلقي).
  .6الثالثة السابقة يف عني االعتبار

ألدب املاليوي من أصعب واعترف حممد حاجي صاحل بأنَّ تأطري مفهوم ا
إالّ إنه استطاع أن يبلور املقاربة التالية  ،7مهمات الباحث، "توغاس تربرات سارجانا"

:ملفهوم األدب املاليوي  
كاتا)، واصطالحات اصطالح اليت تكون - متضامة يف كلمات عدة (كاتا -1

فإن ذلك سوف يوفِّر  (تريسرات) يف حلم (داغينغ) وعصب (أتوت) الكتابة األدبية.
 أرضية أكثر أصالة، ووجهة (ليبه وجار) أكثر صوابا.

ارتكز أيضا على املفاهيم األدبية األوربية على املصطلحات األساسية يف  -2
األدب األوريب، فاهتم باألعمال األدبية املكتوبة (كَاريا يانغْ برتوليس)، وبذلك فإنَّ 

ي الشفهي/الشعيب (بودايا) سوف يقصى من دراستنا جزًءا كبريا من األدب املاليو
 هذه.

مييل األدب املاليوي إىل اجلمالية يف اللغة، واملضمون النفعي يف العمل  -3
ن مع األدب األوريب8األديب، ما جيعله على تباي.  

استهلَّ حممد صاحل نقاشاته ملفهوم األدب املاليوي (بويتيكا ساستريا ماليو) 
ريف املصطلحني كيسوساستري وساستريا. فمصطلح كيسوساستريا يشري مبحاولة تع

 ن عناصر األدب القصصيعادة إىل كلٍّ من األدبني الشفاهي واملكتوب، ويتضم
ويعرض بأسلوبٍ فين لغوي مدعومٍ بأدوات أدبية لسانية "سين اسا سرتا (شريكا)، 

  .9بيلباغاي أالتانيا"
                                                 

  املصدر السابق. 6
  .11املصدر السابق، ص  7
  املصدر السابق. 8
9
  .11املصدر السابق، ص   
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 أن األدب نوع "خاص" من اللغة على خالف اللغة وأشار يف مواضع أخرى إىل
، خمالفًا املفاهيم النقدية الغربية اليت ترى اللغة األدبية احنرافًا عن 10"املعتادة" املستخدمة

 ا من العنف اللغوي. ليست هناك لغة خاصة يف األدب املاليوي "داالماملعايري، ونوع
. وباملثل، 11ينج خصوص أُونتوق كَريا ساستريا" ساستريا سبِنر تيدق ادا ساتو بهاسا

ميكن للفولكلور (ساستريا رايا) أو األدب الشفاهي (لسانْ) أن يوظف اللغة اليومية 
املعتادة. كما هو حال قصة "سي كيالمباي"، وقصص "شرييتا راجا بوتيه"، وقصص 

) األديب 1992وحيد (ت  "شرِيتا جابك دانْ جابيك". فهي مجيعا توظف لغة حممد
  الشفاهي املاليوي األخري "بيغلبور الرا" الذي كان ميزج األدب واللغة اليومية معا.

ومن جانب آخر، توجد لغة أكثر فردية ومعيارية يف "حكايات معلم دميانْ 
وأغونغ شيك تونغال" واستخدام لتقنيات تعبريية مثل الوصف الدقيق "بيمريانْ"، 

واالستعارات، والتكرار، وتقنيات تعبريية وسردية أخرى تربز تقاليد  والتشبيهات،
قدمية يف األدب املاليوي واضحة "شوكوب بيالس" وقوية "بريبنغارو" وتنطلق تلك 
املفاهيم األساسية من تقاليد عديدة نشأت على مر مئات السنني إىل أن كونت أعرافًا 

  . 12والتطبيقية للماليوينيترمز إىل التطلعات الروحية، والعلمية، 
  يرى حممد حاجي صاحل أنّ من وظائف األدب ما يأيت:

األدب بكونه مدونة للشعب (ساستريا سباغاي خزانه باجنسا) فأكّد أن  -1
، 13ساستريا (األدب) دليل مدون للمعرفة الشعبية، "برياكام علم سسواتو بانغسا"

                                                 
10
، )Literary Theory An Intorduction(، ليتريري ثيوري أن إنترودكشيون تونتريي إجل  

  .5- 4. ص 1996أوكسفورد: بلكويل بفليشس، 
11
، كواال ملبور: ديوان )Puitika Sastera Melayu(بويتيكا ساستريا ماليو صاحل حممد احلاج،   

  . 38. ص 2000اسا دان بوستاكا، 
12
  . 43املصدر السابق، ص   

13
  . 44صدر السابق، ص امل  
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لوبة لدى شعب ما، أو لدى جمتمع وبالعلم وضع حممد حاجي املهارات املنهجية املط
 . 14أو فرد عرب سلسلة من اخلربات

2-  ا ووجها للعقل (وادا دانْ واجاه)، واألدب املاليوياألدب بوصفه نوع
اهتم بتارخيية ذوحساسية خلقية ودينية "ساستريا ماليو أمات فيكا سجاره"، فيكا 

ق وكوما شائكني، فإن . ورغم جترد الفلسفة واألخال15أجما دان فيكا مورالييت"
 .16األدب املاليوي قد سجل أعلى جودته يف هذين املوضوعني

األدب بوصفه "عالجا"، و"ترفيها" (بيناوار دانْ بينغبور)، فإن األدب  -3
املاليوي بأمجعه حيوي "املعرفة"، والترفيه. ولكن درجة املعرفة والترفيه قد تتفاوت من 

كتاب" (األدب الديين) مثالً، فإنَّ الترفيه ليس عمل أديب إىل آخر. ويف "ساستريا 
النوع املتعلق باللَّذة الذي يركز على متعة احلواس "كيسوكان داريان". بل الترفيه 
يهدف إىل إشباع الرغبة يف املعرفة والفهم، والسعي جبد للتنوير أو املعرفة. واملتعة 

يف أدب التعاويذ "مانتريا" الكامنة يف سرد هذا األدب ضئيلة جدا أو معدومة. و
واألدعية، تعطى مهمة التبليغ "أالتانْ كي هيدوبانْ" وطرق البقاء األولوية. ومن 
جانب آخر، قد يأخذ لترفيه يف األدب الشفاهي/السرد، "شريكا"، واحلب 
"حكايات"، والشعر شكال أكثر على عالجيا، لعالج الذين يشعرون بالقلق "روانْ"، 

. ومن املفارقة أنّ املبدع نفسه 17"، واألسى "نستابا"، واحلب "بريشينتا"واحلزن "دوكا
 قد يكون أحد احملتاجني إىل العالج، كما هو مبين يف مقطوعة سييت زبيدة.

“Dengarkan tuan suatu peri 

syair dikarang dagang yang ghari 

                                                 
14
  املصدر السابق.  

15
  .51املصدر السابق، ص   

16
  .53املصدر السابق، ص   

17
  .55املصدر السابق، ص   
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bukan menunjukkan bijak bestari 

sekadar menghiburkan hati sendiri’’  
توظيف األدب يف بثِّ املثال/القدوة والتميز "بيمباوا كونتوه دان انغول".  -4

 .18وهو يقوم ذه الوظيفة حني يعرض القيم األساسية والنماذج حلياة مرنة بني األفراد
األدب بوصفه نوعا من القول املتميز "ساستريا سباغاي أوجابانْ بريمانا"،  -5

األدب مكتبة من املعرفة صادرة عن عقل الشعب  من خالل هذا املفهوم، يغدو
 .19وموروثهم الطويل من التجارب

األدب بوصفه مصدرا للخربة اجلمالية "بنغاملن استيكا"، إن األدب  -6
 .20املاليوي يعطي متلقِّيه خربة استيطيقيا، وجتربة تنمي وعيه بالوجود األنساين

 يمفهوم براغنسكي عن نظرية األدب املاليوي الكالسيك

ميتد األدب الكالسيكي املاليوي من بداية النصف الثاين للقرن السادس عشر 
إىل النصف األول للقرن التاسع عشر. وقد غلبت عليه ظاهرة االنتقال من الدعوة 
اخلارجية لإلسالم إىل تعميق الوعي باإلسالم لدى املؤمنني به. وبعض أسس الشريعة 

ا اإلسالم أكثر تأثريا يف األدب. ونتيجة لذلك، اإلسالمية وخاصة الدعوة الصوفية، فغد
ظهرت أعمال كثرية دينية، وأدبية، وتارخيية جديدة، وغدا األدب املاليوي يف جممله 
منضويا حتت اخلط اإلسالمي وتأثرت به املفاهيم النقدية مثل مفهوم اإلبداع، 

يف األدب واجلمال، والقيم األدبية. وشهدت تلك الفترة قيام الوعي الذايت 
21املاليوي.  

                                                 
18
  .59املصدر السابق، ص   

19
  .67املصدر السابق، ص   

20
  .69املصدر السابق، ص   

21
 The System of Classical(دي سيستيم أُوف كالسيكَال مالَي ليترشري  يف.أي  براغينسكي،   

Malay Literature( ،29. ص 1993، لندن:  كي.أي.يت.يف برس .  
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يصرح براغنسكي أيضا أن الثقافة املاليوية مل حتدد مفهوما عاما منفصال للنشاط 
األديب بل كان يعد مظهرا يف مفهوم كلي للخلق واإلبداع، يرى إنَّ اهللا وحده القادر 

دورها على اخللق واإلبداع. وأنه حميط جبميع األعيان الثابتة جلميع األشياء، اليت ب
تصبح مثاالً لألفكار اخلاصة لألشياء املفردة. فهمت الثقافة املاليوية قدرة اهللا على 
اخللق واإلبداع، أو رمحته بوصفها منبعا جلميع تلك األفكار. املوجودة، وأفضت م 
هذه الطريقة إىل "عامل امللك وعامل الشهادة"، حيث ميكن اإلحساس ا. وألنَّ الطبيعة 

بشيء من اإلهلام ميكن أن يصبح يعلن األفراد مصدر جتلِّي البشرية مز ة إىل حددو
وانكشاف غَيبِي. من مث ميكن اإلنسان جتميع تلك الصور اليت تنكشف له خللق أعمال 
أدبية. إنَّ عملية اإلبداع، كما يوضحه براغنسكي تتكون إذن من جانبني: األول 

  .22ر فعلية (خلق األعمال األدبية)استقبالية (استقبال اإلهلام)، واآلخ
وحسب براغينسكي، فقد كانت هناك وسيلتان للنفوذ إىل اجلانب االستقبايلّ 
لعملية اإلبداع. أوالمها للكاتب الناقد للحصول على الفكرة أو اخلطة العامة للتأليف 
من بعض مصادر التعليم. وتظل الفكرة املكتسبة يف ذهن الكاتب، ومنها ينطلق إىل 

يال الذي متَّ ترويضه مسبقا بطريقة معينة، يغدو بتدرج حمددا باأللفاظ. والوسيلة اخل
األخرى اليت يشار إليها عادة مقدمة األعمال املاليوية، هلا تعلق باإلهلام اإلهلي املباشر. 
ويف مثل هذه احلاالت، فإنّ اخلصائص األساسية تكون زمان شباب الكاتب (كان 

الرشد وقلة العلم واخلربة)، والرمحة اإلهلية اليت وهبت اإلهلام  الشباب مرادفا لعدم
  .23لاللشاب غري راشد املعتمد بكليته على مشيئة اهللا

فاملعلومات األدبية املاليوية يف مقدمات األعمال والكتابة األدبية املاليوية تشري 
  كثريا إىل اإلهلام وتنطلق منه. وتتألف من املراحل اآلتية:

                                                 
22
  .30املصدر السابق، ص   

23
  .32املصدر السابق، ص   
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يف الشاعر لتأليف عمل إبداعي مع قلق وشك حول قدرته  رغبة عارمة -1
  على إكمال هذا العمل. 

مرحلة تأمل وتفكّر يف القوة اإلهلية "كيكايان" ويف عظمته "كيبساران"  -2
واليت يهبها اهللا لألشياء، وقدرته تعاىل على اخللق واإلبداع، وهي مرحلة ابتهال 

  متواصل يف عقل الشاعر.
حساس عن الواقع يف حالة من التأمل، والذي يتكثّف يف االنقطاع التام لإل -3

 حالة اخللوة بالليل، أو يف حالة النوم، أو يف حالة فقدان وعي أشبه بالنوم. 

 اإلحساس بإهلام مفاجئ نوراين، أو إشارة أخرى تتألف يف روح اإلنسان. -4

ينطلق الكاتب واألديب من فكرة حمددة بانفعال روحي، يعني يف تزويد  -5
عر بالنور الروحي وبصورة العمل اإلبداعي الذي سوف ينشأ بفعل هذا الشا

 .24االنقداح
وإذا بلغت روح مبدع العمل اإلبداعي مستوى من التنوير، أو درجة من 

الصورة تطفو يف نفسه حبلقات منتظمة، ميكن أن تتألف يف  -التدريب، فإنّ الفكرة 
اجلانب املؤثّر للعملية األدبية ميكن كلمات مكتوبة أو منطوقة. إنّ مفهوم املاليو عن 

  .25إعادة تشكيله يف الشكل اآليت
ينظر إىل العمل األديب سواء أكان كتابا، أو روايةً أو شعرا، بأنه وحدة مؤلفة 
من جانبني: ظاهري وباطين. وهو يف اجلانب األول نظام منسق "كراغانْ، أتوران" من 

خارجي "كيآدان" يدرك باحلاسة الظاهرة الفونيمات "كاتا، بونيي لفظ" له وجود 
(عني، أذن وما إىل ذلك)، ويف اجلانب األخري هو نظام من املعاين "آريت، إسي، معىن" 

                                                 
24
  .33-32املصدر السابق، ص   

25
  .188-180املصدر السابق، ص   
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له وجود غري ظاهر، وتلك املعاين تكوا الفونيمات اللفظية، وتتقبلها احلواس الداخلية 
  بأشكاهلا اردة (احلاسة العامة، واخليال وما إليهما).

إنّ تأليف عمل أديب يتألف من اجلمع اجليد، والتنسيق "ديبا توتتكان" بني هذين 
النظامني، ويستخدم مصطلح "باتوت" يف الكلمة السابقة يف كثري من مقدمات 

  .26األعمال. وينص جبالء يف تلك املقدمات على مفهوم التنسيق بني األلفاظ واملعاين
وبني التعبري مشكلة ثنائية، أوالمها أنّ سلسلة من وحيلّ التناسق بني بنية املضمون 

الصور اجلميلة ينبغي أن متنع من أن تطفو يف الروح أو العقل. فالصور اليت تدركها 
العني الباطنة ينبغي أن جتري بأسلوب منتظم على ضوء القواعد األدبية. ثانيتهما أنّ 

أجل القيام ذا املهام فإن التعبري عن الصور بالكلمات ينبغي أن يكون صحيحا. ومن 
الكاتب ينبغي أن ميلك تألُّقًا روحيا، وحتكُّما لعملية اإلبداع يقوم به العقل "بودي، 

. ويعطي التناسق للعمل 27عقَل" بوصفه وريثا للذكاء واملعرفة "عارف بيجأسانا"
  األديب خاصيتني: اجلمال والنفعية.

يف املتلقِّني، كان يعتقد أنه حمصلة  مجال العمل األديب من اخلصائص املؤثرة -1
لعامل "األشياء" وأنه إضافة إىل األعمال األدبية من مجال اهللا املطلق. كان الشيء 
اجلميل ينظر إليه بأنه عجيب وغريب غري عادي، وأن تشعبه واكتماله منتظم. ولصفة 

ه "برياهي" يف روح الغرابة يف الشيء اجلميل، فإنه يتملَّك انتباه املتلقِّي، ويثري حب
متلقيه، وكان يعتقد أن الروح ميالة يف رد فعلها األنغام املوسيقى اجلميلة أو الكالم 

  .28املنظم والعمل األديب كذلك

                                                 
26
  .34املصدر السابق، ص   

27
  .76، ص 1963سكينر،   

28
  .36املصدر السابق، ص   
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ويف املفهوم املاليو، فإنّ املنفعة يراد ا الرسالة الكامنة يف العمل األديب ويف  -2
ري ديين. وعليه، فإنّ النفعية، على خالف بنيته العميقة، سواء أكان عمال دينيا أم غ

اجلمالية ال يكون إدراكه باحلواس، ولكن بالعقل أو "بالقلب الروحي"، القادر على 
  .29اختراق عامل الباطن

وتنتح العملية اإلبداعية اجليدة نظاما معقَّدا من العالقات: من اخلالق الباطن إىل 
وصور األفراد، واهليكل الذهين لعمل إبداعي إىل النيب حممد، واألعيان الثابتة، وأفكار، 

هيكله الظاهر، واملنفعة، واجلمال، وإدراكه لدى العقل أو القلب الروحي. (انظر 
) ويشكل هذا النظام نوعا من القنوات تتوسع من الكاتب إىل اإلله واهب 1املخطط 

وة عرب العمل ) وتنصب الق2قوة اإلبداع، ومن الكاتب إىل القارئ (انظر املخطط 
  .30اإلبداعي على القارئ حيث يرجى أن يقوم بعملية التأثري فيه

يصرح براغينسكي أنّ مفهوم األدب التقليدي املاليوي، كان نظاما موحدا 
مدمجا تراتبيا. ولفظة "موحدا" يف حملِّه، حيث إن األدب املاليوي بدل أن يكون 

ية، فإن الوعي الذايتّ اإلسالمي لألدب املاليوي بوذ- عناصره متشعبة ماليوية وهندو
التقليدي كان إسالميا. وذلك مما حيفِّز الكُتاب إىل إعادة ترمجة األعمال القدمية 
وإبداع أعمال جديدة تكون منسجمة مع الثقافة اإلسالمية، أو على األقل، ليست 

  بعيدة عن الروح اإلسالمية. 
 إطار األدب املاليوي املعاصر

بعد إعطاء تصور عن األدب التقليدي/الكالسيكي املاليوي لدى براغينسكي 
وحممد حاجي صاحل، سنناقش خصائص األدب املاليوي املعاصر، وهي تتفاوت يف 
تأكيدها على القيم اإلسالمية أو املاليوية، فاقترح بعض الكتاب بعث بعض اآلداب 

                                                 
29
  صدر السابق.امل  

30
  .37املصدر السابق، ص   
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بينما يقترح آخرون مزيدا من األدب  املاليوية اإلسالمية القدمية يف األدب احلديث،
  املعاصر، لكن مبقاربة إسالمية. 

∗∗∗∗شحنون أمحد "ثيوري ساستريا إسالم"
  سالمي)إل(منهج األدب ا 31

يرى شحنون موقع الكُتاب يف عالقة محيمة مع املفاهيم اإلسالمية عن اإلنسان 
. وحتثّ وظيفة بوصفه حامال لوظيفتني مها: وظيفة العبودية "هامبا" ووظيفة اخلالفة

العبودية اإلنسان ألنّ خيصع بكليته هللا ال لغريه، أما وظيفة اخلالفة على األرض، 
فتوجب عليه أن يدعو إىل اخلري، وينهى عن الشر وحيول دونه "أمر معروف، ي 
منكر". ويف هذا األخري، ينطلق اهتمام الفرد من شخصه إىل االهتمام باآلخرين. ويف 

رأى شحنون النشاط األديب نشاطا تعبديا ال خيتلف عن الصالة والصوم  هذا املفهوم
يعرف شحنون "ساستريا إسالم" بأنه  وأمثاهلما من العبادات. ويف هذا اإلطار التنظريي

((األدب املكون باسم اهللا ومن أجل اإلنسانية)) فاللفظان "باسم اهللا" و"من أجل 
أدبا باسم هللا فإننا نعتقد تلقائيا، وبال أدىن شك،  اإلنسانية" متقاربان، ألنه حني تنشئ

  .32أن كل شيء يوجبه اهللا علينا (عرب القرآن والسنة) فإنه من أجل إسعاد البشر
إنّ احلقيقة كما نزلت يف القرآن والسنة هي النقطة املركزية واملرجع يف هذا 

وقد تقدم شحنون األدب الذي يناشد قراءه ويقودهم إىل فهم أمثل لتلك احلقيقة. 
  بإعطاء اإلرشادات التالية يف إبداع "ساستريا إسالم":

يعارض ساستريا إسالم الغموض والضبابية. وبكلمة أخرى، ينبغي أن  -1
يكون ساستريا إسالم واضحا ال فضفاضا؛ ألنّ اإلسالم يعارض أي غموض وغرابة. 

  القارئ يف لبس. فالغرابة، والغموض، واملفارقة، ال توضح املراد، بل توقع 

                                                 
3131
 Sastera Islam (The [Malay] Islamic Literature) 

32
 ،)Kesusasteraan dan Etika Islam(كسوسسترياأن دان إتيكا إسالم شحنون أمحد،   

  .3. ص 1981بتالينج جايا: فجر بكيت، 
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اللغة املستخدمة يف األدب، ينبغي أن تكون واضحة حىت تكون معانيه  -2
واضحة. باختصار، إنّ اإلسالم يدعو إىل استخدام لغة سهلة الفهم. وينتقد شحنون 

 بوتار" أي اللغة املستخدمة بال مباالة، خاصة يف الشعر،  -أمحد استخدام لغة "بوتار
أ يف املتلقي، وتعطى مثل تلك األعمال ألقابا مثل "الشعر رغبة يف إحداث األثر اخلط

 ارد" أو "الشعر املرئي" أو غري ذلك. 

استثمار تقنية مقابلة اخلري والشر ووضعهما جنبا إىل جنب، دون تغليب  -3
 جانب الشر لئال يساء فهم الرسالة.

يوسف االستقاء من القصص القرآنية خاصة قصة زليخا وحماولتها يف إغراء  -4
وعلى أنّ القرآن يف سرده هلذه القصة، مل يركِّز ال على الوصف اجلسمي لزليخا وال 
على حماوالا يف اإلغراء، بل على صمود يوسف القاطع يف رفض إغرائها. ويرى 
شحنون أمحد، إنّ املشاهد غري املرغوبة يف أي سرد، ينبغي أن تتوجه حنو اإلخبار 

 .33فحسب "ميمربيتاهو"
لعامل فيما وراء الطبيعة يف السرد. فذهب شحنون إىل إعادة تأسيس إدماج ا -5

حبكة يرفضها الكتاب املعاصرون بوصفها غري واقعية أو غري متخيلة، أال وهي 
استخدام "احملرك األديب الرئيسي" وسيلة حلل ناجح يف السرد. ويقرر أنّ اإلهلام اإلهلي 

و بوصفه مكونا سرديا، مطلوب وجيد إذا يف ساستريا إسالم ليس غريبا وال ناشزا، وه
 . 34شارك يف تأكيد احلقيقة اإلهلية

∗∗∗∗س. عثمان كالننت والنقد املاليوي "كرتيكانْ ماليو
35"  

يقترح عثمان كالننت بعث املالمح اإلسالمية لألدب املاليوي القدمي يف    
يلِ ربك بِالْحكْمة ادع إِلى سبِ﴿النعاصر منه. وعلى ضوء اآلية القرآنية قوله تعاىل: 

                                                 
33
  .23املصدر السابق، ص   

34
  .27املصدر السابق، ص   

35
 Kritikan Melayu (The Malay Criticism) 
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والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ عن 
يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلى ﴿]، وقوله تعاىل: 125[النحل:﴾ سفَإِنَّ الذِّكْر ذَكِّرو

نِنيمؤالْم نفَعا 55[الذاريات: ﴾تويؤكّد أنّ األدباء املاليويني قد طوروا أدب .[
"إسالمي اجلذور" ومفهوما نقديا يسميه كرتيكان ماليو. وحبسبه مل يركز األدب 
التقليدي املاليوي على قيام املمالك وكيف نشأت، بل ذهبوا وراء ذلك حني حاولوا 

  . 36اكمة آنذاك ونقدهاالتعبري عن قلقهم واستيائهم من الطبقة احل
كما يذهب عثمان إىل أن النقد اإلسالمي دقيق، حمترم بناء. وهو يف الوقت   

نفسه قوي مؤثر. وأنّ خصائصه الثالثة: الذكاء، والبناء، والتأثري واضحة يف"سيجارا 
  . 37ماليو، وحكايت مريونغ مها وانغسا ميسا ماليو"

ريقة املاليو للتعبري عما يعتلج يف ويعترب عثمان كالننت األدب املاليوي ط  
نفوسهم، ويزعم أن "كريتكان ماليو" قد تطور بتزامن مع األدب املاليوي يف كافة 

. وإنّ األدب املاليوي قد تطور بانسجام حتت ظل القيم 38أنواعه "راغام" التعبريية
عثمان بالتوضيح اإلسالمية. هذا وقد أغىن املاليو أدم من جتربتهم مع الطبيعة. ويتابع 

وبيان أوضاع كريتكان ماليو من خالل األحاجي، والقص "تشرتا لسان" والفولكور، 
واخلرافات، واألساطري، والقصص الفكاهية "بانغلي بور الرا" واحلكايات، والقصص 

  ذات الطابع التارجيي. 
  النقد من خالل األحاجي واألمثال - أ

اليو وأمثاهلم ذات طابع عاملي. إذ أا يؤكّد عثمان كالننت أنّ مجيع أحاجي امل
توظف قيما عاملية هلدف النقد، وبكلمة أخرى، فبدل أن ينتقدوا فردا أو مجاعة نقدا 

                                                 
36
 Sastera Sebagai Alat(سستريا سباغي ألت فنأوشابن باطن إس.عثمان كلنتان،   

Pengucapan Batin(، ) ،اسا دان بوستاكا 6ديوان (xiii  25-19، ص.  
37
  املصدر السابق.  

38
  .4املصدر السابق، ص   
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مباشرا أو قادحا، فإم يستخدمون تعبريات مستقاة من مالحظتهم للطبيعة واحلياة 
ملية يف النقد لإلميان إىل رفضهم ونقدهم لألفراد واجلماعات. واستخدام القيم العا

حيقق نقدا إجيابيا، وتصحيحا ألخطاء اآلخرين بطريقة لبقة. وقد أعطى املاليويون 
  التقليديون قيمة كربى للطبيعة (األم)، وخملوقات اهللا. 

  النقد يف القصص الشفهي - ب
يصرح عثمان كالننت أن درس املاليو األول يف طريقة التفكري يبدأ بالقصص 

وي تلك الطرق على مناذج حيوانية مثل احللزون، والصقر، والسلحفاة. البسيطة، وتنط
واستنتجوا أن محيع تلك احليوانات بينها وبني البشر أوجه شبه وطبائع متشاة، 
اكتشفوا كذلك أن القوة العضلية يفوق عليها حدة الذكاء. وتلك القصص اليت تصور 

اية للنقد حول نوعني من النماذج البشرية الصراع بني النماذج احليوانية قد كانت بد
متصارعني. والقصص مثالً كما يف حكاية األرنب والسلحفاة قد ركزت على أمهية 

  .39الذكاء اإلنساين يف مواجهة ظروف احلياة
 النقد عرب تشريتا رايا (الفولكلور) - ج

حسب عثمان كالننت، أنَّ مؤلف الفولكلور املاليوي عادة جمهول، وهو  
أنغان مات جنني" (أساطري مات جنني) و"سي  - الفولكلورات مثل "أنغان  يعترب

تيغانغ" (منكر اجلميل) مما ميد املاليو بطرق تصرف يف ظروف االقتصاد والعالقات 
اإلنسانية، وبعيدا أن تكون تلك القصص عن اهول وعن مناذج تافهة، فإن "جنني" 

  راء املاليويني أمهية احلقبة الفانتيزيا.أنغان مات جنني" يبني للق - يف "أنغان 
ويقرر عثمان كالننت أنّ الفولكلورات من هذه، تقرر أمهية قدرة اإلنسان على 
التفكري "عقلْ أتاو بيميكرانْ". والقصة تعطي مثاال للذين يف معترك التجارة والصناعة 

                                                 
39
  .7-5املصدر السابق، ص   
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مما يراها مثتل  يوييف كيفية التصرف. وحيدد عثمان كالننت عشر خصائص للنقد املال
.بوضوح اخلطوط اإلسالمية يف األدب املاليوي  

أنّ النقد املاليوي يركّز على النصوص األدبية، لدرجة أنّ النص وحده هو  :أوال
  موضوع النقد، وليس املؤلّف، أو السارد، أو الكاتب.

نا : يستخدم "كرتيكان ماليو" رموزا متعددةً، وصورا، وأحداثا خاصة. وهثانيا
يأيت موضوع "تريصورة" (املشري) و"تريسرية" (املشار إليه) وإنَّ نظرة متفحصة يف 
"تريصورة" و"تريسرية" تكشف عن رموز كثرية، وصور وأحداث متعددة، ومعاين 

  . 40يومئ إليها الكاتب
يركز "كرتيكانْ ماليو" على التصرفات، وأن فهما جيدا لفرد أو  :ثالثا

  .41مة للغاية يف إبطال املعاين اليت قد يتخيلها القارئلشخصية يف النص، مله
يغرس "كرتيكان ماليو" الوعي واإلدراك، ومن أجل فهم هذا الوعي  :رابعا

  .42واإلدراك، فالبد من حتليل شامل للنص
جيمع "كرتيكان ماليو" املعرفة لدرجة أنّ "كرتيكان ماليو" يربز  :خامسا

قيم الفنية. وينسجم هذا الطابع مع تركيز القرآن على األفكار واآلراء وليس أساسا ال
  . 43املعرفة

يعرض "كرتيكان ماليو" منوذجا جيدا، كما هو مبين يف قصص سي  :سادسا
   أنغان مات جنني.    - تيغانغ وأنغان 

                                                 
40
  .40املصدر السابق، ص   

41
  .41-40املصدر السابق، ص   

42
  .42-41املصدر السابق، ص   

43
  .43-42املصدر السابق، ص   
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يهتم "كرتيكان ماليو" باملوضوعات الروحية، وهذا واضح يف  :سابعا
وعود الروحية بني سانغ سابوربا ودميانغ ليبار دونْ يف املوضوعات املتعلقة باملقدس وال

   .44حكاية سيجارا ماليو
يبلغ "كرتيكان ماليو" دور اخليال بإلغاء هدف خاص. وعلى سبيل  :ثامنا

املثال، يف حادثة اكتشاف بالد جديدة، فإنّ النصوص املاليوية التقليدية أحيانا تشري 
يرفس كلبا، أو  شيل" (نوع من األيل الصغري)"كنإىل ذلك باكتشاف منلة عمالقة، أو 

حتول دودة إىل ذهب، أو اكتشاف أمرية يف قمة جبل وغري ذلك. إنّ مجيع تلك 
  االكتشافات تربز قوة حاسة الؤلف يف التخيل. 

إنّ "كرتيكان ماليو" علمي يف طبعه، وذلك واضح يف فهم وتقبل مواده  :تاسعا
ئ حيتاج إىل توظيف عقله بغية فهم وتقييم األحاجي واألمثال الطبيعية لدرجة أنَّ القار

   45املضمنة فيها.
يربز "كرتيكان ماليو" أمهية استخدام الكلمات والتعبريات اللطيفة،  :عاشرا

  . 46املثرية للمعرفة، واجلميلة
ويأمل عثمان كالننت يف عرض "كرتيكان ماليو" الذي يزعم أنه جيمع بني 

وبني القيم بوصفها أرضية لتأسيس إطار نظري مبوجبه ميكن موازنة  التعاليم اإلسالمية
  .47األدب املاليوي

  
  

                                                 
44
. ص 1952، كواال ملبور:  بستاكا أنتارا، (Hikayat Abdullah)حكايات عبداهللا عبداهللا منشي،   

22-23.  
45
  املصدر السابق.  

46
  .47-46املصدر السابق، ص   

47
  .3-2املصدر السابق، ص   
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∗∗∗∗هاشم أوانج ومنهجيته "بينكاعيداهان ماليو"
  (قاعدة ماليو) 48

   نشاط يربز القدرة على إبداع فن يف رأي هاشم أنّ اإلبداع اإلسالمي
ن اإلبداع ال يربز فقط االعتراف يستلهم القيم اإلهلية وصفاته. وأنّ نتاج هذا النوع م

املخلص بوجود اهللا، وعلوه تعاىل فحسب، ولكنه يف الوقت نفسه يصور صفات اهللا 
  وقدرته. 
إنَّ إبداع عمل يف هذا السياق ينسجم مع الفطرة لدى املسلمني، ألنه أوالً،   

ات اجلمال يتناغم مع عقيدة كلّ مسلم. ثانياً، ألن كل خملوقات اهللا ينطوي على صف
و"اندا"، واالكتمال "سبورنا". وهذا واضح يف خلق اإلنسان كما هو موضح يف 

  ]. 4[سورة التني: ﴾لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ في أَحسنِ تقْوِميٍ﴿القرآن الكرمي: 
ولتقرير رأيه، اقتبس كلمة براغينسكي "إنّ لفظة كيكايان اهللا، وكلمة   

درة اهللا تعاىل يف اخللق، اليت ليس هلا حدود إال مشيئته، كيبسارانْ اهللا تشري إىل ق
  . 49ومجال خملوقاته شاهدة على ذلك"

يرى هاشم أوانج أنه ميكن مراجعة األعمال األدبية وتقييمها داخليا وخارجيا   
من خالل "قاعدة كي أغامان" املكونة من املقاربة الفنية (تراجع وتقيم اخلصائص 

ة االجتماعية (تراجع وتقيم اخلصائص اخللقية واالجتماعية) واملقاربة اجلمالية) واملقارب
  الدعوية الدينية (تراجع وتقيم ما يتعلق بعلو اهللا وقدرته). 

هذا، ويركّز هاشم أوانج على الدور والرسالة حنو اتمع الذي تكون العمل 
خلري والشر يف حياة األديب يف حضنه، باعتبار أن األدب اإلسالمي يصور كال من ا

اإلنسان حسب الرؤية اإلسالمية. ويعين هاشم أوانج بذلك بأنّ تقييم األدب 
اإلسالمي ينبغي أن يركَّز على املوضوعات املتعلقة باملضمون والثيمة، وأن يكون 

                                                 
48
 Pengkaedahan Melayu (The Malay Mannerism) 

49
 The System(دي سيستيم أُوف كالسيكَال مالَي ليترشري يف.أي  براغينسكي،   و املصدر السابق.  

of Classical Malay Literature( ،77. ص 1993، لندن: كي.أي.يت.يف برس.  
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اهتمامه خبلفية الكاتب ملراجعة التوافق بني ما يعرضه وبني ما يطبقه شخصيا يف احلياة. 
. 50 السابق فإنّ موازنه نية الكاتب يف كتابه لألدب اإلسالمي ميكن جتريبهويف التقومي

ويف املقاربة الدعوية فإن االهتمام ينصب على خصائص "إندا" (اجلمال)، و"برمعىن" 
(املعىن). باعتبار أن األدب ينظر إليه ويقيم حسب هذه املقاربة من خالل حتفيزه 

  .51قوى حنو ربهوإرشاده اإلنسان لتقوية وعيه بالت
) يف قوله ((... واالخنراط 1980ويستشهد هاشم أوانج بآراء فضل الرمحن (

يف الفن ... إذ أن هدفه هو إنتاج أناس ذوي انتماء عال وتقوى أمثال أيب بكر 
الصديق، وعمر وعلي، وليس ممثلني أمثال شاريل شابلن، ومارلني مونرو أو غريتا 

اشم أوانج يصرح أنه من خالل املقاربة الدعوية هذه، . وبتعبري آخر، فإنّ ه52غاربو))
فإنّ األدب ينظر إليه بوصفه وسيلة لالنتماء واخلضوع والتوعية، والتجمع، واملنطق، 
والعاملية، و التذكر. ويتابع هاشم أوانج أن اخلصائص السابقة ممثَّلة بامتياز يف رواية 

 . 53هارون حاجي صاحل "هدايات"
∗∗∗∗بريصورتان باروحممد أفندي حسن و"

  " (اآلداب اجلميلة املاليوية)54
  "بريسورتان وسين أنتوق علمو" الفن والعلم

يدعو حممد أفندي حسن الكتاب والعلماء املاليويني إلعادة بعث األدب   
اإلسالمي الذي أبدعه سلفهم املاليو، ويؤكّد على إلغاء الغاية األدبية للعودة إىل 

                                                 
50
  .41املصدر السابق، ص   

51
  .42املصدر السابق، ص   

52
  . 27صدر السابق، ص امل  

53
 Metodologi(ميتودولوجي كسوسسترياأن إسالم: قاعده بنيالين، هاشم أوانج،   

Kesusasteraan Islam: Kaedah Penilaian(  ،1995 يف حسني، إس 43. ص) .
، )�adwah Ketakwaan Melalui Kreativiti(ندوه كتقواأن ماللوإي كرياتيبييت  حعفر،

  ).1995اسا دان بوستاكا،  تق، كواال ملبور: ديوان
54
 Persuratan Baru (The [Malay] New Belle-lettres) 
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بريصورتان" عن طريق إعادة تأسيس الفن الكتايب مبقابل حديقة اآلدب اجلميلة "تأمان 
الكتابة من أجل التمرد. وأنه من الالَّزم تصوير الوظائف اإلنسانية من خالل 

  .55التوحيد
ويبني أنَّ "سيين أنتوق علمو" كان األساس املوجه للكتاب املاليويني، قبل أن 

قبل ذلك عن الغرب. وندب  ينحرفوا باملفاهيم املنقولة من إندونيسيا، اليت نقلت
أفندي حسن املاليويني إىل إنتاج منوذج شخصيات أمثال الشيخ نور الدين الرانريي، 

. ووضح أنّ 56ومحزة فانسوري، ورجا علي حاجي، وسيد حممد نقيب العطاس
استخدام مصطلح "كي سوساستريان" كما هو يف السياق املعاصر، خيرج كثريا من 

  ين آنفا. مفكري املاليو كاملذكور
وأكَّد أنّ املعىن الصحيح ملصطلح "بريصورتان" الذي ظل غري مستخدم أو 
استخدم يف سياق ضيق، حىت جعله مرادفا ملصطلح "ساستريا"، ينبغي أن يعاد 
تأسيسه. وهو يتضمن وظيفة علمية وإبداعية "كيغياتان كريتيف علمية" مما جيعله ذا 

دا بالوظائف اإلبداعية كما هو مفهوم يف عالقة بوظائف علمية كثرية، وليس حمدو
"ساستريا". ويدعم أفندي حسن رأيه مبحاولة جرت يف الغرب مقتبسا من 

(Geoffrey Hartman, 1989)  يف قوله: "ينبغي أن يفهم األدب هنا
  . 57الحتواء احملاوالت الكتابية، واألشكال العلمية املوسعة يف سياق األدب"

استبدال كلمة "ساستريا" يف اجلامعات بكلية  وعليه، يقترح أفندي حسن  
الفلسفة والفكر، ذلك بتحديد "بريصورتان" بوصفه نشاطا يوسع الفكر، وليس 

  اختزاله يف الوظائف اإلبداعية.
                                                 

55
 حممد أفندي حسان، برسورتان بارو دان شاباران إنتليكتول : منيلي كمبلي كجياتن كرياتيف دان كريتيكن  

  ).55، ص 1998(أوتوا، مقالة غري مطبوعة، 
56
  املصدر السابق.  

57
  . 57-55املصدر السابق، ص   
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  املصاحلة بني اجلمال والتوحيد
يربط أفندي حسن بني الدراسات اجلمالية والدراسات األدبية. ففي رأيه أنّ   

يب ينبغي أن يدمج ثالث مالمح يف حياة اإلنسان: الطابع الروحاينّ، فهم اجلمال األد
واجلسدي، والعقلي. فمن الناحية الروحية، يصبو األدب إىل اكتمال دورين ووظيفتني 
لإلنسان مها: كونه عبداً هللا وخليفةً له يف األرض. ويف سبيل القيام اتني الوظيفتني، 

ويف الوقت نفسه مزاولة املهام االجتماعية  من الواجب على اإلنسان عبادة اهللا
  املستمرة مع اآلخرين. 

واألدب يف سياقه اجلسدي يصور طريقة للحياة وطريقة اجتماعية للحياة. فريكّز 
على االنضباط، والنظام، والتعاون واالنسجام األخوي. وهو يوفر الوصايا 

  . 58واإلرشادات، ويدعو إىل العدل
وف تدرس مجالية املعاين الكامته يف النص األديب انسجاما مع ما سبق س

وعالقتها باحلياة واإلنسان املتحضر. وينظر إىل "املعىن" من زاويتني مها: الزاوية 
الشكلية اليت تؤطِّر مجال األدب، و"املعىن" من حيث "الرسالة" (بريوتوسانْ) مثل 

ر احلقيقة "كيبناران" من املضمون، والفلسفة، والرسالة، واخللق، وغري ذلك. مما يؤطِّ
  وجهة نظر توحيدية. 

ويقرر أفندي حسن أنّ اجلمع املتناغم بني اجلمال والوظائف العلمية سوف ينتج 
فريى الفاروقي أنّ الكتابة اإلسالمية  59أدبا فعاالً للعقل والروح يف الوقت نفسه.

يف القرآن  "بريصورتان" عبارة عن اجلمع بني السمو والشكل، كما هو مذكور
أَلَم تر كَيف ضرب اللّه مثَالً كَلمةً طَيبةً كَشجرة طَيبة أَصلُها ثَابِت ﴿الكرمي: 

} تؤتي أُكُلَها كُلَّ حنيٍ بِإِذْن ربها ويضرِب اللّه اَألمثَالَ 24{ وفَرعها في السماء
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  ).9، ص sdn.bhd(كواال ملبور، أمبنج برس  سيستم برسورتان ماليوحممد أفندي حسان،   

59
  .11املصدر السابق، ص   
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} ومثلُ كَلمة خبِيثَة كَشجرة خبِيثَة اجتثَّت من فَوقِ 25{ رونَللناسِ لَعلَّهم يتذَكَّ
} يثَبت اللّه الَّذين آمنواْ بِالْقَولِ الثَّابِت في الْحياة 26{ اَألرضِ ما لَها من قَرارٍ

[سورة  ﴾}27{ علُ اللّه ما يشاُءالدنيا وفي اآلخرة ويضلُّ اللّه الظَّالمني ويفْ
  إبراهيم]. 

واألدب ذا النوع ميكن أن ينشأ على أيدي الكتاب املثقفني "بريأدب" 
هلْ أُنبئُكُم ﴿واملؤمنني "بريإميان" الذين يعملون الصاحلات كما هو موضح يف القرآن: 

نياطيلُ الشزنن تلَى ملَى ك221ُ{ علُ عزنت {ٍيمأَث لِّ أَفَّاك }222 عملْقُونَ السي {
} أَلَم تر أَنهم في كُلِّ 224{ يتبِعهم الْغاوونَ والشعراء }223{ وأَكْثَرهم كَاذبونَ

عملُوا } إِلَّا الَّذين آمنوا و226{ } وأَنهم يقُولُونَ ما لَا يفْعلُون225َ{ واد يهِيمونَ
الصالحات وذَكَروا اللَّه كَثرياً وانتصروا من بعد ما ظُلموا وسيعلَم الَّذين ظَلَموا 

  [سورة الشعراء].  ﴾}227{ أَي منقَلَبٍ ينقَلبونَ
حيفِّز اإلنسان لفهم حقيقته ومعرفة اهللا. ويؤكّد أفندي حسن أنّ التعليم هلا 

". وعلى كلّ، فإنّ األدب هو الذي يصور العقل يف كليته "كيبيجقسانأن "تروجييا
سيباغت" املهم كلّ الناس على مر العصور. واألدب الذي يعرضه الشيوعية خمتلف 
عن الترويج مثالً، وهو متحيز وضيق النطاق باعتبار أنه يستبعد العقل الكلي، ويفرض 

اة مما يتحدد باملطالب االقتصادية، واحلقائق املتعلقة الوجهات الضيقة واملضلَّلة من احلي
واألدب يف املنظور اإلسالمي نشاط إنساينّ يوظّف االبتكار، ويرى . 60بالسياسة

األدب أمانة استودعها األديب، ووظيفة األدب يف اإلسالم هي خلق األعمال 
  "اجلميلة" ذات املغزى.  

مدعومةً بالرغبة يف فهم القرآن  وأشار أفندي حسن إىل أنّ دراسة اجلمال  
والرغبة يف تأكيد إعجازه، قد أسفرت عن ثالثة علوم هي: علم املعاين، وعلم البيان، 

                                                 
60
  املصدر السابق.  
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وعلم البديع. وتدرس تلك العلوم الثالثة حتت موضوع علم البالغة العام. وأوضح 
علم  أفندي حسن أنّ العلماء املسلمني أمثال عبد القاهر اجلرجاين قد أفادوا أساسيات

  . 61اجلمال من املصادر اإلسالمية أي: القرآن واحلديث، والشعر العريب
) والعطاس 1981، و1979وقد استلهم أفندي من آراء براغينسكي (

) فأشار إىل أنّ اإلسالم قد أثر يف األدب املاليوي تأثرياً واضحاً 1972، 1968(
طاس يف أن مفهوم ) الذي أكد آراء الع1989وعميقاً. ووافق رأي براغينسكي (

اجلمال ينسجم مع مفهوم التوحيد، إذ أنّ مفهوم التوحيد يرجع مجيع صفات اهللا إىل 
اجلالل واجلمال. كما يشري أفندي حسن إىل أنّ تناغم التوحيد واجلمال ينبغي أن 
يكون واضحاً، وأنّ دراسة اجلمال ينبغي أن يعيد مركز اإلنسان الذي ليس واعياً 

  .62نه منسجم معهابفطرته فحسب، ولك
  Espenإسنب 

يعارض أفندي حسن مفهوم الالنفعية يف األدب، ويعارض يف الوقت نفسه   
اخلالف القائم حول نفعية األدب وال نفعيته مقترحا معاجلتها مبصاحلة األدب ألسس 

. واعتباراً بذلك، فقد اقترح أفندي حسن نوعاً جديداً يف النثر "إسنب" 63التوحيد
)Espen( الذي .ه حيل حمل األدب اإلسالميزعم أن  

) والقصة القصرية eseiتركيب مزجي لكلميت ( )Espen("إسنب" 
)cerita pendek الن إىل الكتابة بأخذ الوصف من احملاوالت الكتابيةوحيو (

                                                 
61
، ص 1954(بريوت: دار املسرية،  أسرار البالغة. و ينظر أيضا يف هلموت ريتر، 31املصدر السابق، ص   

، (وارمنستر : أرِس إند اجلرجاين ثيوري أوف بويتيك إمياجيناري). و ينظر أيضا يف كمال أبو ديب، 7
  ).41، ص 1975فيليبس، 
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 espenوأسلوب العرض يف القصة القصرية واملسرحية. وعالوةً على ذلك، فإنّ 
  .laporanافة احلديثة وكتابة التقارير يوظّف خصائص متعددة من الصح

نوعاً أدبياً، فإنّ أهم خصائصه وصفه احلقيقة الكامنة وراء  Espenويكون 
 Espenاإلبداع اإلنساينّ اعتمادا على تعليم التوحيد. والشرط الوحيد لكتابة 

حلقيقة اإلنسان طبقا للمفهوم اإلسالمي ا هو وجود فهم كافا إسالميبوصفه نوع 
دون اعتبار لعقيدة الكاتب. ومل حيدد أفندي حسن مفهوما مجاليا معاصرا لتحديد 

مبقدوره ضم املفاهيم اجلمالية املعاصرة  Espenغري أنه أشار إىل أنّ  Espenمعامل 
  .Espenاملتعددة.  وعلى كلّ، فإنه سيتناول هذا املوضوع حينما يعم استخدام 

  Espenخصائص 
على الفكر والتأمل، واحلوار اجلاد حول مواضيع  )Espen(يركّز "إسنب"   

وقضايا معينة، واخلالفات حول القيم والفلسفات وكل ما له عالقة بالفكر اإلنساينّ 
 ا من تقنيات القص والسرد. ويصرح أفندي حسن بأنّ كال من الفكر والقصمستفيد

خر يف بعض املواقف. . وقد يبدو أحدمها أهم من اآل)Espen(متكافئان يف "إسنب" 
 )Espen(والقصة القصرية كامن يف كون "إسنب"  )Espen(والفرق بني "إسنب" 

  حمدداً بالفكر، بينما القصة القصرية حمددة بالشخصيات.
القضايا بوضوح، لذلك فإنّ املوضوعات القائمة  )Espen(ويناقش "إسنب"   

 )Espen(ار "إسنب" حمددة واضحة. فمن اإلمكان اعتب )Espen(يف "إسنب" 
ميكن   )Espen(تعليمية ولكن غري تروجيية.  وبوصفه واسطة علمية، فإنّ "إسنب" 

توظيفه ملناقشة مجيع أنواع القضايا القائمة يف اتمع بأسلوب جيد دون احلياد عن 
  .الطابع الفين  

فمن السهل اعتباره مثل  )Espen(وطبقا للطبيعة التعليمية يف "إسنب"   
وعظي" على الرغم من أن األدب املاليوي املعاصر رافض "ألدب اخلطبة". "أدب 
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لعرض آراء كتاب "إسنب"  )Espen(وذلك ألنّ اخلطب توظف يف "إسنب" 
)Espen(   .وأفكارهم  

نوع أديب رشيد جتريبيا كالشعر، والقصة القصرية،  )Espen("إسنب"   
بقدر عال من املعرفة،  )Espen(" والرواية. ومن املهم أن حيظى الكاتب يف "إسنب

وإالّ فعلى الكاتب أن يكون على األقل ملما مبفهوم إسنب بشكل أوضح. وذلك مهم؛ 
يتوقّف على مدى معرفة الكاتب. ومن جانب آخر،  )Espen(ألنّ تقييم "إسنب" 

فإن طريقة عرض القضايا تتوقف على قدرة الكاتب يف توظيف التقنيات لإلبداع 
   إسنب.الكتايب يف

   مالحظات
  تلخيصا خلصائص "بريصورتان بارو" كما نوقش، فهي على النحو التايل:

 يركّز "بريصورتان بارو" على املعرفة والفكر والذكاء. .1

يركّز "بريصورتان بارو" أسلوبا كتابيا علميا ومعرفيا يركّز على املعرفة  .2
 والقيم الفنية.

فاهيم (غاغاسن) ويناقش املفاهيم يوظف "بريصورتان بارو" على األفكار وامل .3
واألفكار باستخدام الشخصيات لتمثيل تلك املفاهيم واألفكار، وبذلك فإنّ 

 الشخصيات يف "بريصورتان بارو" قوية، واعية، دينية، وذوو معرفة.

يركّز "بريصورتان بارو" على اإلبداع املتقدم، الراشد، واملتمدن، وبتعبري  .4
بارو" يركّز على "منذجة األفكار" كما هو موضح لدى  آخر، فإنّ "بريصورتان

  .64فاروق
بتحديد اخلصائص السابقة، ناقش أفندي حسن مفهومني أساسيني ومهمني يف 
إنتاج األعمال األدبية أال ومها مفهوم السرد ومفهوم األسلوب، وهذا واضح يف قوله: 
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  ).12- 11، ص sdn.bhd(كواال ملبور: أمبنج برس  سيستم برسورتان ماليوحممد أفندي حسن،   
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اهيم واألفكار... إنين ((ليس من الالئق الحقا للرواية أن تسرد ولكن أن توحي باملف
مل أعد مهتما بالسرد ألنه، اعتمادا على دراسيت اخلاصة، فإن القرآن ال يسرد كثريا.  

  . 65إنّ السرد يوظَّف لبث األفكار واملفاهيم، للتذكري أو التقريع))
بتعبري آخر، فإنّ أفندي حسن يقترح تبديل الصبغة الترفيهية يف الكتابة السردية، 

هيم واألفكار يف شكل الكتابة السردية، وعليه، فإنّ السرد الذي يدعو مبناقشة املفا
حواسنا للفضول ليس له أمهية. طاملا أن "الكتابة احلديثة" دف إىل بث األفكار 
واملفاهيم بدال عن األحداث والشخصيات. ويف نظر أفندي حسن، فإنّ "بريصورتان 

  ب ونقده.بارو" ميثّل فكراً كامال ذا عالقة بإبداع األد
ويف ضمن هذا الفكر الكامل فإنّ أفندي حسن يعرض نوعا جديدا أمساه 
"إلسنب". وظف يف ذلك النموذج املفهومي "بريصورتان بارو" وهذا أكثر وضوحا 

). تلخيصا، 1997) و"بوجانغا ماليو" (1993يف عمل أفندي حسن "أليغويب" (
ادا اهللا" خلدمة اهللا. إنّ هدفه بعث فإنّ هدف "بريصورتان بارو" هو "بينغابيدانْ كعب

قيمة املعرفة يف األدب بالتناغم مع طبيعة اإلنسان وفطرته، وبطبيعة األعمال وحقيقة 
األدب ويطبق هذا اهلدف بتحويل السرد يف مفهوم كامل من املعرفة اعتماداً على 

فندي "منذجة األفكار" كما هو موضح يف "ألغوبت"، "بوجانغا ماليو" ويف أعمال أ
  حسن احلديثة.

  شافعي أبو بكر ونظرية "تكملة"
وقد قدم شافعي مقترحه عن األدب اإلسالمي ألول مرة يف ورشة عمل عام   
بعنوان "دراسة لتأثري احلضارة اإلسالمية يف عامل املاليو".  وعلى مدى ست  1991
اهيم ) هذّب نظريته "تكملة" مقدما بذلك مفهوما بديالً للمف1997- 1991سنني (

  املوجودة مسبقًا مما هو متأثّر يف األغلب بالغرب.
                                                 

65
  .30املصدر السابق، ص   
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وحسب شافعي، فإن تطبيق ساستريا إسالم "رجوع إىل األصول املاليوية"   
يقول: ((إنَّ استكشاف األدب اإلسالمي يشبه انتقاء األصول املاليوية اإلسالمية 

  . 66))القدمية، اليت متثل أسسا موجهة، ومنسجمة مع التطورات املستقبلية
  "بلوبرنت" وأساس نظرية "تكملة"

تقدم أنّ شافعي قد استلهم نظريته من آراء أمحد بن حممد زين بن مصطفى   
) يف كتابه "حديقة األزهار والرياحني". وكان الشيخ أمحد 1908- 1856الفطاينّ (

الفطاينّ من العلماء الشهريين يف فطاين يف القرن التاسع عشر. قام بتدريس الطلبة 
اليويني الوافدين إليه يف احلرم املكي، وألف كثريا من الكتب اجلاوية اليت طبعت امل

آنذاك يف مصر، ومكة، وإستانبول. ويف جمال األدب كان الشيخ متضلعا يف األدب 
العريب وغريه من فنون العلم يف اللغة العربية، ومن مؤلفاته األدبية كتاب عنقود الالئي، 

  األماين، وعلم االستعارة. ومنظومة العوامل، ونيل 
واختذ شافعي كتاب الشيخ أمحد الفطاينّ "حديقة األزهار والرياحني" منوذجا   

  لألسباب التالية:  67لنظريته (نظرية التكملة)
ألف هذا الكتاب يف العصر املاليوي التقليدي حني مل يكن األدب  .1
 متأثرا باألدب الغريب. -حسب شافعي  - املاليوي 

 الكتاب مرويات كثرية. حيتوي هذا .2

3. كثريةً.  اباإلضافة إىل املرويات النصوصية، يوظف هذا الكتاب أشعار
وكاتبه بارع يف الكتابة النثرية والشعرية، واألشعار املضمنة فيه من قرض الكاتب 

 نفسه. كذلك فإنّ كتاباته األخرى حافلة باألشعار.

                                                 
(باجني، يو.كي. إم،  تراديسي برسوراتن إسالم: بنجاالمان دي ماليزيا منشاري أكر داريشافعي أبو بكر،  66

  ).14، ص 1986مقالة غري مطبوعة، 
  ).140، ص 1994(كواال ملبور، يونيربسييت ماليا برس،  إسالميك موديرنيسم إن مالياإبراهيم أبو بكر،  67
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توجيهات ومعامل عن إنّ موضوع هذا الكتاب إسالمي، وعليه فإنه يعطي  .4
.األدب اإلسالمي 

يهدف هذا الكتاب إىل وضع أسس وتعليم عرب الكتابة األدبية، وهو يدعم  .5
  .68الطريقة املباشرة اليت كانت القيم اإلسالمية تلَقَّن للمسلمني عربها

والنظرية، كما يراها شافعي، عبارة عن تكوين مفاهيم ناشئة عن أسس حول 
كمة ومعرفة أو غري ذلك، وهي تنبين على تأمل منهجي أشبه ظاهرة يف العامل، أو ح

  .69بالعلم. وعليه، فإنّ نظرية األدب اإلسالمي تصور ناشئ عن أسس اإلسالم
ئق أيب بكر السابقة، فإن املناقشة اآلتية تتناول "نظرية تكملة" ومع اعتبار حقا

مع اإلشارة إىل ورقته البحثية عن "نظرية تكملة: ساستريا إسالم، تيوري دانْ بيبورانْ 
1992داالم رانغكا توحيد" 

. ورسم شافعي نظريته يف شكل ثالث دوائر متثل 70
النظرية. ومتثل تلك الدوائر الثالث  الفلسفة فيها الدائرة الوسطى تتبعها املعرفة مث

  القواعد اليت تقوم عليها نظرية التكملة.
  الفلسفة

بكوا يف واسطة الدوائر الثالث فإا تقوم بدور أساسي يف دعم مجيع مظاهر 
. وباعتبار اإلسالم، فإنّ شافعي يوضح أنّ الفلسفة ال تعين جمموعة أفكار 71احلياة

بل، تنطلق أساسا من توحيد هللا، وقاعدا األساسية انطلقت من معلومات مكثفة، 
هي اإلميان والعقيدة. كما أنّ فلسفة التوحيد يشمل أيضا الفقه، واألخالق والقيم. 

                                                 
68
  املصدر السابق.  

69
  املصدر السابق.  

70
، (عند إس. جعفر حسني، (ق) "ندوه كتقواأن ماللوي يوري سستريا إسالمثشافعي أبو بكر، تكمله :   

  ).147-132، ص 1995كرياتيفييت" (كواال ملبور، ديوان اسا دان بوستكا،  
71
، ص 1995(كواال ملبور، ديوان اسا دان بوستكا،   ندوه كتقواأن ماللوئي كياتيفييتإس. جعفر حسني،   

52.(  
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. واإلميان بالتوحيد هو الذي مييز 72فالتوحيد، باختصار، هو حجر األساس لإلسالم
نطلق بالذات أكد ومن هذا امل 73اإلسالم عن سائر األديان، واملؤمنني من غريهم
  شافعي أن يكون كاتب األدب اإلسالمي مسلما.

باالشتراك مع عقيدة التوحيد، تربز مفهوم اإلنسان الذي يقوم بدورين: أوهلما 
العبودية وهي االنقياد التام هللا، ال لغريه يف عالقة عامودية مباشرة، وثانيهما دور 

الشر يف عالقة أفقية. ويعد القرآن اخلالفة يقوم فيه بالدعوة إىل اخلري والنهي عن 
والسنة يف مستوى متساوٍ مع عقيدة التوحيد يف اإلسالم، يكوما مصدرين أساسيني 

  للمعرفة واحلقيقة، وعليه فاملعرفة الصحيحة وسيلة إىل معرفة قدرة اهللا تعاىل وجالله.
  دور املعرفة

البناء الكلي لنظرية إنّ موضع "املعرفة" يف الدائرة الثانية توضح أمهيتها يف 
"التكملة" إذ يؤكّد شافعي أنّ اإلسالم قائم على أمهية املعرفة كما هو مبين يف كلمة " 
اقرأ " الكلمة األوىل يف التنزيل الرباين. فمن النقاط اليت أكّد عليها شافعي، هي العالقة 

ن الشعر موجها القائمة بني األدب واملعرفة، فيذهب شافعي أنه قبل جميء اإلسالم، كا
إلبراز اجلمال (البديع) والتعبري عن غرائز اإلنسان األساسية. وقد أوقف اإلسالم 
ذلك، وأكّد أن يكون ارتباط الشعر باملعرفة، وسرعان ما غدا هذا أمرا معموال به. 
  وكان الوعي باستخدام األدب كوعاء للمعرفة أيضا موازيا ألمهية املعرفة يف األدب.  

أيضا مبثل األمية خاصة حني أضيفت "األلغاز" لتجميل املعرفة. وعلى  كان النثر
سبيل املثال، وظف الغزايل األلغاز يف كتابه "إحياء علوم الدين" لتجميل كتاباته 
بأسلوب غدا الكتاب فيه مثقِّفا ومشوقا. هذا وقد وظف اإلسالم القصص دائما لنقل 

                                                 
72
  .46املصدر السابق، ص  

73
، (باجني، يونيربسييت كبنساءن ماليزيا، مقالة غري ثيوري تكملة برملبنجكن بوهون طيبهشافعي أبو بكر،   

  ).30، ص 1997مطبوعة، 



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîi†þa@wçbä¾a@óÜÇ@ñ‰Ïbãòîi†þa@wçbä¾a@óÜÇ@ñ‰Ïbãòîi†þa@wçbä¾a@óÜÇ@ñ‰Ïbãòîi†þa@wçbä¾a@óÜÇ@ñ‰Ïbã@@@@òíìíý¾a@òîßý�⁄aòíìíý¾a@òîßý�⁄aòíìíý¾a@òîßý�⁄aòíìíý¾a@òîßý�⁄a@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 229 

 

مليء بالقصص اليت تعرف "باالعتبار"  املعارف. وحسب شافعي، فإنّ القرآن الكرمي
أو املثل، وهي للذين يتفكرون ويعتربون. ولتأكيد رأيه، أشار شافعي إىل كلمة (أدب) 

  اليت تعين التجمل والتحسني والتأثري واإلشعار بالصدق.
ذا الربط بني املعرفة واألدب كان أساس األدب اإلسالمي يف بداية تاريخ 

ث ما شد انتباه شافعي يف نظريته "التكملة" وهذا الربط الوثيق اإلسالم، وهذا املورو
حيتم على األدب أن يكون وعاًء للمعرفة واحلقيقة. ويهتم األدب اإلسالمي بالوعي 

  اهلادف إىل األخالق إىل "التجميل بأسلوب راق" حسبما استيسر.
  نظرية "تكلمة"

إىل العصر احلاضر، فإنّ  )�باستقصاء األدب اإلسالمي من عصر النيب حممد (
شافعي قد تأثر مبا اعتربه مظهرين أساسني ميثّالن اإلبداع اإلسالمي، ومها: "التجميل" 

  و"التكملة".
وعليه، فإنّ مهمة األدب التركيز على هذين املظهرين ذوي العالقة بصفتني من 

اهللا،  صفات اهللا مها: الكمال واجلمال. ويوضح شافعي أنّ اجلمال جزء من كمال
وهذا واضح يف خملوقاته تعاىل منها اإلنسان. وميكن يف اإلنسان شيء من التوق إىل 
"العودة" إىل الكمال يعرب عن ذلك من خالل األدب. وتلك الرحلة حنو "الكمال" هي 
من جراء "التكملة". وتلك احملاولة ألن يغدو "إنساناً كامالً" كما مثّضله النيب حممد 

ليت أنزهلا اهللا يف القرآن والسنة، هي اليت توجه اإلنسان حنو هدفه أال ) عرب املعرفة ا�(
وهو أن يغدو خليفة هللا تقيا (إنسان، خليفة، رباين، كامل) وتلك طريقة دينامية قوية. 
وعلى الرغم من أنه ال ميكن أن يكون كامال، إذ الكمال هللا وحده، فإنّ سعي 

  لة".  اإلنسان إىل الكمال والتجميل يعد "تكم
وعليه، فإنّ خاصييت التكملة املشار إليهما أعاله، حييالن على قضية الشكل 
واملضمون. أما املضمون، فإنّ "نظرية تكملة" ال يقدم موضوعا معينا لألدب 



230                                                                             oäi@ò¼Š æbàrÇ@xb¨a@‡¼c 

اإلسالمي. فالكون بأمجعه، مفتوح أمام خيال الكاتب ليبدع خلياله ما أمكن. ويف 
ب يف املوضوع نفسه. غري أنه أشار إىل أنّ هذه النقطة، يؤكد شافعي رأي حممد قط

هناك موضوعات تنذر نفسها خلدمة اإلسالم وهي يف الغالب لصيقة الصلة باألدب 
اإلسالمي، ويشمل ذلك قصص األنبياء، وأصحام، والعلماء املسلمني، وااهدين، 

رية يف واملوضوعات الصوفية وأمثاهلا. وعلى الرغم من أن نظرية "تكملة" نفسح احل
  اختيار املوضوع، فإا نؤطر ذلك بدائرة فلسفة التوحيد.

وأما الشكل، فإنّ شافعي ال يرى حاجة معينة لتحديد شكل أو أشكال لألدب 
اإلسالمي. وعلى سبيل املثال، فإن الشعر الذي كان رائجا بني العرب قبل ظهور 

. وباملثل، فإنّ 74ياإلسالم، قد جرد من مضمونه السيء وكيف للمضمون اإلسالم
"بانتوم" و"غوريندام" املاليويني الشائعني قبل اإلسالم، واستخدما لدى ظهور اإلسالم 

. وعلى كلّ، فهناك بعض األشكال اليت استخدمها الكتاب املسلمون 75يف املنطقة
الكبار، مث استخدمت الحقاً يف األدب اإلسالمي املعاصر. ومن النماذج يف ذلك 

كثرا الشكل الشعري ومثل ذلك 76"املثنوي" الذي استخدمه جالل الدين الرومي .
توظيف "غوريندام" الذي وظفه الكاتب املاليوي راجا علي حاجي وجعله شائعا من 

  .  77خالل كتاباته اإلسالمية
  نظرية "تكملة" الشجرة الطيبة

وضح شافعي يف كتاباته املتتابعة أساسيات نظريته خاصة يف "ثيوري تكملة 
). وكرر حمددا أنّ نظرية تكملة بانسجامها مع أسس 1979برالبانغن بوهن طيبة" (

                                                 
74
(عند إس. جعفر حسني، (ق) "ندوه كتقواأن ماللوي  تكملة : ثيوري سستريا إسالمشافعي أبو بكر،   

  ).59-58، ص 1995تكا،  كرياتيفييت" (كواال ملبور، ديوان اسا دان بوس
75
  .61املصدر السابق، ص   

76
  .63-60املصدر السابق، ص   

77
  .61املصدر السابق، ص   
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اإلسالم متكاملة كما هو موضح يف األسس السبعة اليت تشكلها، وهي مرتبة بشكل 
  تنازيل حسب أمهيتها وقد أوضحها يف خمطط أشبه بشجرة.

بة)، أطلق شافعي على هذا املخطط اسم "بوهن طيبة" (أي: الشجرة الطي  
وجذورها (املتلقني، والنص، والكاتب) وجذعها (املعرفة واإلسالم والنبوة)، ومثارها 
(عظمة اهللا). ومفهوم هذه الشجرة الطيبة مستفاد من اآلية القرآنية عن الكلمة الطيبة. 

كَشجرة أَلَم تر كَيف ضرب اللّه مثَالً كَلمةً طَيبةً ﴿قال اهللا تعاىل يف حمكم تنزيله: 
} تؤتي أُكُلَها كُلَّ حنيٍ بِإِذْن ربها 24طَيبة أَصلُها ثَابِت وفَرعها في السماء{

} ومثلُ كَلمة خبِيثَة كَشجرة 25ويضرِب اللّه اَألمثَالَ للناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ{
} يثَبت اللّه الَّذين آمنواْ بِالْقَولِ 26اَألرضِ ما لَها من قَرارٍ{ خبِيثَة اجتثَّت من فَوقِ

الثَّابِت في الْحياة الدنيا وفي اآلخرة ويضلُّ اللّه الظَّالمني ويفْعلُ اللّه ما 
احلسىن اليت  كما متثل املخطط التقليدي ألمساء اهللا[سورة إبراهيم].  ﴾}27يشاُء{

  ترسم على شكل شجرة.
فاألساس األول وهو الكمال اإلهلي، يؤكّد فيه شافعي أنّ العمل األديب ينبغي   

أن يستلهم عظمة اهللا املشهودة يف الكون والظواهر الطبيعية خبريها وشرها، واجلمال 
   احمليط بنا، وخملوقاته تعاىل انطالقا من اجلبال الشواهق إىل أدق احلشرات. 

) بوصفه إنسانا كامالً، وهذا حييل �واألساس الثاين يتعلق بنبوة حممد (  
مباشرة إىل الشطر الثاين من كلمة الشهادة الذي ينص على أنّ حممدا رسول اهللا. 
وبوصفه إنسانا كامالً، فإنّ حممدا ميثل القدوة والنموذج الذي ينبغي أن حيتذى. ويقرر 

در اإلمكان، نقل القيم واملثل اتمعة يف شخص النيب شافعي أن الكتاب ينبغي عليه بق
)�(78.  
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واألساس الثالث هو كون اإلسالم "الدين" وطريقة احلياة الكاملة، الشاملة   
جلميع مناشط احلياة. ومبا خيص األدب، فإنّ شافعي يوضح أمهية "اإلحسان" وهي 

التواضع واحلب اإلنساين املرتبة العليا من فقاوة القلب يغدو فيها اإلخالص، والصدق و
  .79جزءا من اإلنسان

األساس الرابع يتعلق باملعرفة بغية تطوير نفس اإلنسان، وهو "التكامل"، وهذا   
األساس يعترف بأمهية املعرفة وعالقتها باألدب. ويصرح شافعي أنّ التخيل وحده غري 

أكرب من كاف إلبداع األدب اإلسالمي. فمن الواجب على الكاتب أن يتزود بقدر 
  املعرفة؛ حىت يتمكّن من تضمني فلسفة اإلسالم وتصوره يف أعماله.  

وينبغي أن يرفع األدب اإلسالمي متلقيه إىل أعلى مرتبة فلسفية وخلقية. وقد   
-644استشهد شافعي بعدة أمثلة لتقوية مذهبه، مثل أعمال عمر بن أيب ربيعة (

) وإقبال 533- 450لصقلي () وابن محدي ا826-784)، وأيب العتاهية (711
  ) وأمثاهلم.1938(ت 

هكذا، فإنّ أصل "الشجرة الطيبة" هي األساس الثالثة ذات العالقة املباشرة   
بإبداع األدب، وتلقيه وتقييمه، ويف سياق الدوائر الثالثة فإا متثل املرتبة العليا اليت 

ب حيتم عليه أن يتزود نظرية". واألساس ذو العالقة بالكاتب"تتضمن ما أمساه شافعي 
  .80استكمال"ب"باملعرفة واألدوات الالزمة لتطوير نفسه، يف عملية تعرف 

كما سبقت اإلشارة إليه فيما مضى، فإنّ كلمة "تكملة" تشري إىل عملية   
التجميل والتكميل للعمل األديب يف كل من املضمون الشكلي واملوضوعي. ضمن 

اهتماما بالغا باملرتبة اخلُلقية اليت يؤكدها. ومن  جانب، ينبغي أن يعرض العمل األديب
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جانب آخر، يقرر شافعي أنّ اللغة املستخدمة ينبغي هلا أن تعكس انتهازيتها اجلمالية 
  .81مما مييزها عن اللغة العامة

فيميز شافعي بني صنفني من املتلقني، أوهلما هو الذي" يعلَّم" ويهضم القيم،   
متع" بالطابع اجلمايل الواضح يف العمل األديب. أما الصنف ويف الوقت نفسه "يست

اآلخر فهو الذي توازي معرفته مستوى معرفة الكاتب، وهو بالتايل يغدو ناقدا 
  .82وموجها للكاتب يف بلوغ هدف اإلنسان الكامل

األساس السابع، وهو متمثّل يف الكلمات: كمال، كامل، أكمل، تكامل،   
ها من اشتقاقات "كمال" وهي من أمساء اهللا وهو االسم الذي تكملة، استكمال، مجيع

  أطلقه شافعي على نظريته.
وحني ننظر إىل أصل "الشجرة الطيبة" وهو مستوى (الكاتب واملتلقني   

والنص) فإنّ عملية التكملة تربز بوضوح، إنه تطور حنو اهلدف األعلى أال وهو كمال 
فإنه يوفر اهلدف والوجهة. وعملية التكملة  اهللا، وهو إن كان خارج مقدور اإلنسان،

  يشمل كال من الكاتب واملتلقني كلّ يف وجهته.
إنّ كثريا من الباحثني قد طبقوا نظرية "تكملة" يف دراسام الكتشاف املظاهر 
الصوفية يف أشعار كيماال وتوفيق إمساعيل، وعبد اهلادي و. م. وأمحد نور اهللا، 

ارت نظريات أخرى احلماس، أمثال "بريصورتان بارو" وأشيب زمزم نور. كذلك أث
ألفندي حسن، وساستريا إسالم لشحنون أمحد، وطبقها طلبة اجلامعات يف أعماهلم، 

  ).1997ومن األمثلة على ذلك عمل رزايل حسب اهللا عن الروايات املاليوية (
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ا وقد أجابت الدراسات احلديثة عن مدى صالحية النظريات املشار إليها آنف  
للتطبيق أم ال. ومهما يكن من أمر يف مدى إشباع النظريات املذكورة للحاجات 
األدبية. فاألدب املاليوي احلديث ما زال يف طور البحث والتحقيق. لكن الباحثني 
املاليزيني مرتاحون وراضون مبا مت حتقيقه، وكما تقول أنغكو ميمونة "فإنّ الساحة 

ة إىل األمام عن األدب الغريب، فلم يدركوا فقط أن األدبية املاليزية قد تقدمت خطو
بعض النظريات الغربية مثل املاركسية غري الئقة، بل أتوا مبفاهيم نظرية خاصة م مثل 

  " ثيوري" على أيدي الطلبة.  
∗∗∗∗أنغكو ميمونة حممد طاهر و "قاعدة إنترجراسي"

83  
يني الذين هضموا الثقافة إنّ أنغكو ميمونة حممد طاهر متثل منوذج العلماء املاليو

الغربية جيدا، ولكنهم ظلوا مرتبطني بقوة الوعي اإلسالمي. وقد اقترحت أنغكو 
 .ا لألدب اإلسالميا منهجيميمونة مثل هاشم أوائج وغريه من العلماء املاليويني إطار
وتلك الطروحات أكثر "معاصرة" يف طبيعتها. كما تربز اطالعهم على الدراسات 

الغربية، وخربم ا، مع متسكهم ووعيهم باإلسالم بوصفه منهجا للحياة. وقد  األدبية
 اقترحت انغكو "قاعدة إنتجراسي" بوصفه منهجا لتقومي األدب اإلسالمي املاليوي

  وإطارا له. وتقرر أنغكو أنه ال يبعد عن اإلسالم.
يوية تطرح "قاعدة إنتجراسي" رؤية جديدة لدراسة األعمال األدبية املال

وحتليلها. وحتاول تعميق البحث األديب وتوسيع نطاقه باألخذ يف االعتبار استقبال 
بطريقة ال يكون االهتمام فيها  84الدب بوصفه إنتاجا أدبيا واجتماعيا أبدعه اإلنسان

منصبا على اخلصائص الذاتية للعمل األديب مثل املوضوع، والشكل، واملضمون، بل 
ملضمونه االجتماعي الذي يعترف باألدب بوصفه نشاطًا إنسانيا  تعطى األمهية مثلها

                                                 
83
 Kaedah Integrasi (The Integrated Method) 

84
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  ).64، ص 1995
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يتعرض وخيضع للخربات اإلنسانية. ويعترف كذلك بأنّ اخلربات اإلنسانية تتأثر 
. ولتوضيح الفكرة السابقة حددت 85باململيات الزمانية واملكانية احمليطة بتلك اخلربات

عملية اإلبداع األديب، وهي:  "قاعدة إنتجراسي" مخس عوامل تقوم بدور مهم يف
  األيديولوجيا، واالقتصاد، واملؤسسة، واملعاهدات األدبية الثقافية.

  األيديولوجيا –أ
تشري األيديولوجيا إىل الفكر أو التصور أو الرأي الذي يغلب على البناء  

وحسب أنغكو ميمونة، فإنّ تأثري هذه األيديولوجيا واضح جبالء يف شكل 86األديب .
دب الذي يعرف بأدب "الدعاية" ويف مضمونه. واملهم لدى "قاعدة إنتجراسي" هو األ

أوضحت أنغكو هذه الفكرة 87"الوساطة األيديولوجية" يف عملية اإلبداع األديب .
) ونشرها Salah Asuhan, 1928بنموذج رواية عبد املعز "صالح أسوان" (

كا" مؤسسة تديرها احلكومة ، حينما كان "باالي بوستا1928"باالي بوستاكا" عام 
واتباعا للقرارات اهلولندية، فقد 88اهلولندية ومسؤولة عن اللغة واألدب األندنوسي .

تبنت "باالي بوستاكا" أيديولوجيا مجاليا يساتد الغرب، وبتعبري آخر، أدبا يعلي من 
ايته . وعليه، حني قدم عبد املعز رو89شأن الغرب ويصور األندنوسيني احملليني أشرارا

"صالح أسوان" رفض باالي بوستاكا نشرها قبل إدخال تعديالت عدة على النص 
  .90األصلي خلدمة إيدولوجية "باالي بوستاكا"
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  االقتصاد –ب
يف ظل الرأمسالية، يقوم قانون الطلب والسوق بدور أساسي يف كل شيء. مما   

مشتريا وملصاحل يؤثر على نشر األعمال األدبية حيث ختضع لذوق املتلقي باعتباره 
  املسيطرين على السوق. 

  املؤسسة –ج
يراد باملؤسسة األطراف املعنية باإلبداع األديب مبا يف ذلك املمولون،   

والناشرون، والنقاد، وغريهم. وتدخل املؤسسة واضح جبالء يف األعمال املعدة 
فا معايري يبحث عنها للمسابقات واجلوائز، فاملؤسسة املنظّمة لتلك املسابقات تضع سل
  يف األعمال املشاركة، واحلرص على توفر تلك املعايري غري فنية.  

  االتفاقيات األدبية والثقافية –د
االتفاقات األدبية تؤثر يف الكتابات األدبية يف وقت ما. ففي حقبة الستينيات،   

مثل  كان من االتفاقات املؤثرة آنذاك تصوير مساوئ احلكام والسلطات احلاكمة
  .91رواية حيىي إمساعيل "النغكا كريي" (اخلطوة اليسرى)

باملثل، فإنّ االتفاقات الثقافية تقوم بدور فعال يف إنتاج األدب. ويف السياق   
السابق، فإنّ الطابع الثقايف يقوم بدور الرقيب الذايت يف نفس األديب ويؤثر عليه يف 

العمل األديب. لدرجة أن األعمال إلغاء أو إعادة صياغة بعض القضايا املعروضة يف 
  األدبية اليت ختالف االتفاقات الثقافية ال جتد قبوال لدى الناشرين.   

وتعتقد أنغكو ميمونة أنه بتحليل التأثريات الدخلية اليت طال جتاهلها يف حتليل   
الكتابات األدبية، فإنّ "قاعدة إنتجراسي" تعرض منهجية متكاملة تأخذ يف احلسبان 

قاللية اإلبدع، وباملقابل، فإنّ "قاعدة انتغراسي" تناقش أمهية اعتبار األدب بوصفه است
ذا عالقة باحمليط االجتماعي الذي يؤطره، وفوق ذلك، فإنّ "قاعدة انتجراسي" حتاول 
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تطوير نوعية التحليل، خاصة قدرة التحليل على تفسري العمل األديب باجلمع بني بعاده 
  .92والفنية واألدبية

∗∗∗∗انا سيكانا ونظرية "تيكس ديالسم"م
93   

 "وحني كان العلماء املشار إليهم سابقًا، حياولون الترويج "إلطارهم املفهومي
كان غريهم أمثال مانا سيكانا يدعون إىل مزيد من "تطبيع" األدب املاليوي للنظريات 

تلك النظريات الغربية احلديثة. وعلى كلّ، فإنّ مانا سيكانا حيتج ألمهية تقومي وتبين 
الغربية يف سبيل االنسجام للقيم اإلسالمية وأيضا "للذوق املاليوي احمللي". وباملثل، 
فإنه يقترح خيارا منهجيا لنظرية "تكملة" و"بريصورتان بارو" أمساه "ثيوري تيكس 
ديالسم". ومن املفيد اإلشارة إىل أنّ بعض الباحثني املاليو ال يرون "تيكس ديالسم" 

  ز نفسها بوصفها إسالمية.نظرية ترب
فالغالب أنّ مانا سيكانا حياول عرض آراء الباحثني املاليويني، الذين يأنفون من 
الفكرة العامة يف جعل إطار إسالمي لألدب املاليوي كما مثله شافعي أبو بكر بنظريته 
"ثيوري تكملة" وأفندي حسن بنظريته "بريصورتان بارو"، أنّ مانا سيكانا يزعم 

  .94العا جيدا على الدراسات األدبية العربية واإلسالمية، واملاليوية والغربيةاط
يرى مانا سيكانا أن نظرية "ثيوري تكس ديالسم" هذه جتمع بني اخلصائص 
اإلسالمية والغربية. وحماولته تلك للربهنة على أنه ليس من الضروري نبذ مجيع 

ماليوية خاصة. وبالطبع، فإنه يشري إىل النظريات األدبية الغربية من أجل تطوير نظرية 
أن نظريات مثل نظرية التحليل النفسي والنسوية قد اكتشف املسلمون أنّ هلا جذورا 
إسالمية. كذلك فإنّ حقل األسلوبية يف األدب، على سبيل املثال، يراه مانا سيكانا 
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حوا عرب السنني . وأكّد أيضا أن املاليويني قد جن95إعادة صياغة لعلم "البالغة" العريب
  .96يف تطبيع النظريات الغربية وذيبها باستخدامهم لنوع من "التقييم أو الرقابة"

ويشكر مانا سيكانا جهود العلماء املاليويني الذين جنحوا يف تطوير أسلوب من 
"التطبيع والتهذيب" للنظريات األدبية الغربية. ويذهب إىل أنّ معظم النظريات الغربية 

النقد اليت مت تطبيقها يف األدب املاليوي ال تلغي اخلصائص التقليدية كما يف األدب و
احلال لدى تطبيقها يف الغرب. وقد طبع العلماء املاليويون وكتام كل تلك النظريات 

  .97لتتواءم و"الذوق احمللي"
 .أمرا ال مناص منه لألدب املاليوي ر األدب العامليهذا، ويرى مانا سيكانا تطو

حال االعتراف ذا التطور، فإن مانا سيكانا يذهب إىل أنه من الواجب على  ويف
األدب املاليوي مسايرة التطور يف األدب العاملي املعاصر. وهذا األمر ممكن يف حال 
إبداع نظريات ماليوية، أو بتعديل بعض خصائص النظريات الغربية، مث تبينها يف 

نظريات اليت ال تعارض القيم اإلسالمية، ميكن تطبيقها األدب املاليوي. بالطبع، فإنّ ال
  .98مباشرة يف األدب املاليوي

وينتقد مانا سيكانا أولئك الذين يرفضون كلّ شيء آت من الغرب. باملثل، فإنه 
يشري إىل أن تبين النظريات األدبية الغربية قبل دراسة مسبقة جلدارا غري الئق. ويشري 

ثون ماليويون مشهورون بوعيهم الديين، ولكنهم يطبقون كذلك إىل أنّ هناك باح
. ومرة أخرى، فإنّ مانا سيكانا قد عجز عن اإلتيان 99النظريات املاركسية يف كتابام

                                                 
95
) ندوه ، و عند إس. جعفر حسني، (تقثيوري سستريا مودين درفدا برسبكتيف إسالممانا سيكانا،   

  ).245- 221، ص 1995ن اسا دان بوستاكا، (كواال ملبور، ديوا كتقواأن ماللوئي كرياتيفييت
96
  املصدر السابق.  
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  املصدر السابق.  
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  املصدر السابق.  
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  .226املصدر السابق، ص   
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مبثال للزعم السابق الذي زعم فيه أنّ املاركسية ميكن تطبيعها يف األدب املاليوي مع 
يذهبون أن كل شيء ذي أصل بعض التعديالت، ويعارض الباحثني املاليو الذين 

  .100ماركسي خيالف اإلسالم
  نظرية "تيكس ديالسم"

يوضح مانا سيكانا أن نظرية "تيكس ديالسم" لديه جاءت نتيجة اطالعه   
. وهذا اللفظ تركيب مزجي لكلمتني 101ومعايشته لنظريات األدب املعاصر واحلداثة

ا يشري إليها مانا سيكانا مها: "تيكس" أي النص، و"ايديالسم" أي أيديولوجيا. وكم
فإا نظرية تعرف العمل األديب بأنه تركيب ألفكار واخلربات امعة يف شكل طبقات 

  . 102من املعاين وتربز نوعية عالية
وتتأسس فلسفة نظرية "تيكس ديالسم" لدى مانا سيكانا على االعتقاد بأنّ   

لسمو. وجيعله الكاتب كلّ كاتب حياول وضع نصه ضمن مستوى معني من اجلودة وا
هدفه يف بلوغ األيديولوجيا واالحتفاظ به يف كتاباته. عالوةً على ذلك، فإنّ مانا 

.سيكانا يعتقد أن لنظرية تيكس ديالسم جذورها يف األدب املاليوي التقليدي  
إذ أنّ األدب املاليوي التقليدي ميثل االنتاج العقلي والعلمي للكتاب   

ء. ويقدم مانا سيكانا ثالث أسباب يف اهتمام األدب املاليوي املاليويني القدما
  باملالحم أمثال "حكايات هانغ تواه".

 أوهلا: أن الطابع البطويلّ لتواه وجيبات ميجد الشجاعة والكفاح. •

ثانيها: أنّ شخصية جيبات تعكس مثالية املاليو وتعاليهم، كما أنّ جيبات  •
 ؤمن به بصرف النظر عن عواقب الصراع.ميثل الذكاء يف الصراع من أجل ما ي
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  .185املصدر السابق، ص   



240                                                                             oäi@ò¼Š æbàrÇ@xb¨a@‡¼c 

ثالثها: أنّ "حكايات هانغ تواه" منوذج ممتاز للكتابة األدبية اليت تسمح  •
  .103لتفسريات متعددة، ورموز كثرية

هذا، وتؤكّد نظرية تيكس ديالسم خصائص عدة. أوالها أا تربز فكرة الفكرة 
احلصول على معىن الئق  واخلربة القائمة ضمن النص األديب. وبالطبع ذلك من أجل

  .  104يقترحها الكاتب يف النص، ويف هذا ال مناص من دراسة اخلربات وحتليلها
ثانيتها، تتأسس نظرية "تيكس ديالسم" على مبدأ الوجود واحلضور، بدرجة أنّ 
النص حيلل أساسا باعتماد األسباب املوجودة اليت حتددها، وأصل تلك األسباب. من 

ضا يف "تيكس ديالسم" هي مبدأ االضطراب.  فيؤكّد مانا سيكانا اخلصائص املهمة أي
أنّ املبدأ يف النص هو الذي جيعله ساميا بدرجة جيعل الكاتب يصارع من أجل احلفاظ 
على التوازن بني (املاضي) وهيكل (احلاضر)، يف حماولة إلنتاج شيء سام وفريد يف 

"التضارب/االضطراب" هو بيات  ، ويوضح مانا سيكانا أنّ اهلدف وراء مبدأ105عمله
  .106تصور الكاتب وقدرته على إبداع عمل أديب مميز

وطبقًا ملانا سيكانا، فإنّ نظرية "تيكس ديالسم" تشجع على أمهية استكشاف 
الكتاب هلويتهم الشخصية يف كتابام، والطريقة الوحيدة لبلوغ تكون عرب إبداع 

على الكتاب جتنب إبداع األعمال العادية اليت  أعمال أدبية مميزة، وبتعبري آخر، ينبغي
ال حتتوي قيمة خاصة. وبالعكس، ينبغي على الكتاب الصراع من أجل إبداع عمل 

  . وهذا بالضبط ما اقترحه مانا سيكانا.107مميز
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  حممد عثمان احملمدي و"مفهوم األدب اإلسالمي لدى املاليو"
عن "ساستريا إسالم" فيما يلي ملخص خمتصر آلراء حممد عثمان حممدي   

وبصرف النظر عن مقاله "مفهوم األدب اإلسالمي" فمن اإلمكان حتديد إسهام 
احملمدي يف نقاش األدب اإلسالمي بأواخر السبعينيات. وعلى كلّ، فقد وجدت أنّ 
مقال احملمدي املشار إليه يقدم الرؤية أكثر تكامل وتركيزا عن مفهوم األدب 

  إنّ امللخص التايل مقتبس من ذلك املقال.اإلسالمي لديه. وعليه، ف
يرى احملمدي "ساستريا إسالم" بأنه األدب يكشف عن معرفة وتفهم للكون،   

 ،وميكن فعل ذلك من خالل البناء السردي .والقيم يف إطار رؤيوي إلسالمي
وتركيب األحداث، أو الشخصيات، ويتضح باستخدام لغة مجيلة، والرمز النثري أو 

الصادق، من قبل كاتب ملتزم باملبادئ اإلسالمية، وباحلضارة والثقافية  الشعري
  واحلياة.

وعلى ساستريا إسالم أن يعكس فهما متكامال للقيم احلقيقية اليت توجه   
اإلنسان يف حياته، وأن يعطي معىن لرسالته يف احلياة. وهذا النظام الواضح يف موازنة 

سالم من خالل عملية التأطري لألحداث، القيم اإلنسانية ينعكس يف ساستريا إ
واحلبكة، ورسم الشخصيات يف العمل األديب. وباملثل، فإنّ السرد القصصي، سوف 
يقدم املعىن إىل القارئ، وجيعله قادرا على بعث احلركة ويف حياته ويوجهها الوجهة 

  .108الصحيحة
 وينبغي أن يعكس "ساستريا إسالم" فهما لإلسالم أو بتعبري آخر،  

إبستمولوجيا إسالمية.  وذا، فإنّ املوضوعات املطروقة، من ضمن املوضوعات 
الكثرية، هي تعريف املعرفة، طبيعتها ومستوياا، ووظائفها، هذا باإلضافة إىل دور 

                                                 
108
  ).  83، 78، 76حممد عثمان احملمدي، (  
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. ويف عملية فهم املعرفة، فإنّ املوضوعات 109املعرفة يف تطوير شخصية اإلنسان
عقل، واإلهلام، والوحي، والنبوة. وكلّ ذلك ميكن املتعلقة بتعريف املعرفة وأمهيتها لل

  .110دراستها
كذلك، ينبغي أن يكون "ساستريا إسالم" مجيال بطريقة جتمع بني احلقيقة   

واجلمال الطبيعي الكامن يف احلقيقة. كما ينبغي أن يليب "ساستريا إسالم" حواس 
لعقل. عالوةً على القارئ. وعلى كلّ، فليست احلواس الداخلية، ال أقل من القلب وا

ذلك، ينبغي أن يكون "ساستريا إسالم" ممتعا وليس رتيبا، وهذا خاصة حينما ندرك 
. وهذا واضح جبالء 111أن "ساستريا إسالم" يقدم احلقيقة لإلنسانية ويطور من شأنه

يف أسلوب القرآن الكرمي السردي يف سورة يوسف الذي جيمع بني احلقيقة واجلمال 
  . 112إلنسان حنو الصالحواملتعة، ويلهم ا

أما أسلوب توظيف "ساستريا إسالم" "للرمز" قائم على أسلوب القرآن   
والسنة، واألدب والتاريخ اإلسالمي، باإلضافة إىل الرمز املوجود يف عامل الطبيعة، 
واخلربات الروحية األصلية. ويف "ساستريا إسالم"، خاصة يف األدب الصويفّ، فإن 

هري. ومن القضايا ذات العالقة بالرمز قضية " الربكة" اليت تقرر الرمز يقوم بدور جو
  حتمية اخلري من اهللا يف كلّ عمل.

كما ينبغي أن يكون "ساستريا إسالم" صادقًا يف الكشف عن خربة، وصادقًَا   
يف منهجه وتارخيه بأسلوب يتحاش فيه القضايا اليت خارج نطاق العقل، وتلك اليت ال 

  .113تستحق عناية
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على "ساستريا إسالم" أن يبث األمل والوة، وليس اليأس. ويصرح احملمدي و  
بأنّ "ساستريا إسالم" ال يشمل البتة كتابات مثل "آكلو اللوتس" للكاتب لورد 
تينسون الذي يقوم على الضعف اإلنساين. فريى احملمدي الكتابات من هذا النوع 

لك يشجب احملمدي الكتابات هدامة يف طبيعتها للروح والتطلعات اإلنسانية. كذ
ذات الطابع اجلنسي، مثل "فن اجلنس". ومن جانب آخر، ينبغي أال يكون هناك 

  .114تعرض بني شخصية الكاتب وبني املبادئ اليت يدعو إليها يف كتاباته
باملثل، فإنّ احملمدي يذهب إىل أنّ "ساستريا إسالم" ينبغي أن يربز العقيدة   

ة خلدمة اهللا، والقضايا ذات العالقة باألخالق، وجعل احلياة اإلسالمية، وأن ينذر احليا
اإلسالمية حسب الشريعة، ومنهج اإلسالم يف الفن. وكلّ ما مضى، يتم تركيبه يف 
سرد مجيل متوافق مع القيم اإلسالمية اجلمالية، وقمة ذلك كلّه، هي انعكاس فهم 

لبارزين يف خلق اإلنسان الكاتب عن كمالية مجال اهللا، وعظمة اجلمال، والكمال، ا
  وتركيب امسه.

ويذهب احملمدي إىل أنّ "الكالم" و"الكتابة" لدى اإلنسان، ال ينبغي أن   
تعكس حياته الداخلية فحسب، بل ينبغي أن تعكس أيضا وأن توضح الطبائع الداخلية 
يف عقله وروحه، مع توجيه حياته ونشاطاته وعالقاته مع اتمع والثقافة. والفكرة 

لسابة حتدد اإلنسان بوصفه "حيوانا ناطقا " الذي ينسجم مع مبدأ "البيان " املشار ا
} علَّمه 3} خلَق الْإِنسانَ{2} علَّم الْقُرآنَ{1الرحمن{﴿إليه يف القرآن الكرمي: 

  .115[سورة الرمحن]﴾ }4الْبيانَ{
  حددها لتطوير إنتاج ا، خلص احملمدي فكرته باقتراح الشروط التالية اليت أخري

  ساستريا إسالم يف ماليزيا، ومما ذكر.
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 فهم جيد نسبيا لتارخيية األدب اإلسالمي التقليدي ضرورة. •

 اإلشراف والتعاون من لدن العلماء يف حقل األدب املقارن. •

 إقامة ورش العمل عن مهارات الكتابة التطبيقية. •

 توفري الفرص للكتاب الناشئني لنشر أعماهلم. •
  

  : إطار األدب اإلسالمي املاليوي.1ل اجلدو
 توضيحات طبيعتها اسم النظرية العام صاحب االقتراح

علماء" اهلادف إىل كمال بعث األدب القدمي "لل بعث األدب الصويف املاليوي القدمي ثيوري تكملة 1992 شافعي أبو بكر
ويركز هذا على عناصر التوحيد،  اإلنسان.

 واألخالق، والقيم، والعلم.

  انسجام التوحيد مع اجلمالية اإلسالمية. –أ  بعث األدب املاليوي القدمي  بريصورتان ماليو بارو  1998  حممد أفندي حسن
  أمهية املعرفة والتنوير يف الكتابة األدبية. –ب

بعث رؤية العامل لدى املاليو يف   بينقاعده حان ماليو  1989  هاشم أوانج
إحساسهم وتقييمهم للعنصر "العاملية" 

  يف الكون.

  طريقة املاليو يف حتليل األدب واجلمال.

حساس وبث إلطريقة املاليو يف التعبري وا  بعث تاريخ املاليو يف النقد واألدب.  كريتكان ماليو  1999  س. عثمان كالنتان
  آرائهم.

توظيف املعرفة واخلربة واطالع العلماء   قاعدة انتغراسي  1995  انكو ميمونة حممد طاهر
للدراسات األدبية الغربية مع  املاليويني

  متسكهم باإلسالم بوصفه منهج حياة

حياول قاعدة انتغراسي توسيع وتعميق 
  التصورات األدبية.

 1999  مانا سيكانا
- 

2000  

  تيكس ديالسم
  و"التعبدية"

تقييم النظريات الغربية وتطبيعها للقيم 
  اإلسالمية والذوق املاليوي.

أكثر غربية وال  تطوير نظرية ماليوية أدبية –أ
  تتعارض مع القيم اإلسالمية.

زعم مانا سيكانا أن نظرية حتتضن كال من  –ب
  اخلصائص اإلسالمية والغربية.

اإلثبات أنه ال حاجة إىل إنكار مجيع  –ج
النظريات الغربية من أجل تأسيس نظرية ماليوية 

  إسالمية خاصة.
غاغسان ساستريا   2000  عثمان احملمدي

  ماليو إسالم
عث االبستمولوجيا اإلسالمية يف ب

  األدب
سالمي للكون، الكشف عن اإلدراك اإل

ويتوضح ذلك يف التركيب  واملعرفة، والقيم.
السردي، وبناء األحداث، والشخصيات، 
واستخدام لغة مجيلة، وشعر راق، والرمز 

الصادق على يد كاتب خملص ملتزم باألسس 
  اإلسالمية يف احلياة واحلضارة والثقافة.

  

  : إسهامات العلماء املاليويني يف دراسات ساستريا إسالم2اجلدول 
 اإلسهام طبيعة اإلنتاج العام االسم

  محزة فنسوري، 
  مشس الدين سومطراين،

  نور الدين الرانريي،
  وآخرون جوهري البخاري،

م" األدب الشامل للقيم "ساستريا بربسور اإلسال  حكايات، بوسي، شعر، رومان إسالم ساستريا كتاب  عشر القرن السادس
اإلسالمية،  "سين أنتو دعوة" (األدب التعليمي)، " 
سيين أنتو مشركة" (األدب لالجتماع)، "سيين أنتو 

  سيين" (األدب لألدب).
  ساستريا برينسور إسالم.  حكايات، بوسي، شعر  18القرن   راجا علي حاجي
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  19القرن   عبد اهللا منشي
أناك دارا  متان شنتا براحي، ة حنون،حكايات فريد  1925  سيد شيخ هادي

  بوترا نور العني.   شريمني كيدوبان، غسان،
ساستريا برينسور واألدب املاليوي ذي االجتاه 

  اإلسالمي.
  سالمت تينغال، بركصحان، لوان، كونعا سيتا  1941 – 1934  حاجي أمحد بن إمساعيل

  زرينا دان...، بيانغ حتام، بوتريي مصر
  ر إسالم.ساستريا برينسو

  بساكا كجاج  األربعينيات  رحيم كجاج
  تالت كجاي

  ساستريا برينسور إسالم.

بعث وعي ساستريا إسالم يف الفن واألدب واحلياة   الشعر، اإلسالم واحملاوالت الكتابية.  اخلمسينيات  ذو الكفل حممد
  بشكل عام. 

  جوهري أمحد،
  عبد اهللا بسمت

ت، واملقاالت، وترمجة الشعر اإلسالمي، واحملاوال  اخلمسينيات
  قصص الشرق األوسط.

ساستريا إسالم، بعث الوعي اإلسالمي يف الفن، 
  واألدب واحلياة بشكل عام.

  تقوية الوعي حنو تطوير ساستريا إسالم.  مقال  1960  يونو
  تقوية الوعي حنو تطوير ساستريا إسالم.  مقال  1962  نورمني

  تطوير ساستريا إسالم.تقوية الوعي حنو   مقال  1962  ماجدي يوناين
  تقوية الوعي حنو تطوير ساستريا إسالم.  مقال  1964  رامسا أمسرا
  تقوية الوعي حنو تطوير ساستريا إسالم.  مقال وكتابات أدبية  1964  حممد لبيب 

التعريف مبفهوم اإلسالم عن األدب، وتطوير الوعي   مقال وكتابات أدبية  1966  بدر الدين
م وإنتاج ساستريا إسالم حنو تطوير ساستريا إسال

  منوذجي.
الستينيات   يوسف زكي يعقوب

  والتسعينيات
التعريف مبفهوم اإلسالم عن األدب، وتطوير الوعي   مقاالت، حماوالت، كتابات أدبية.

حنو تطوير ساستريا إسالم وإنتاج ساستريا إسالم 
  منوذجي.

من الستينيات إىل   سيد نقيب العطاس
  الوقت احلاضر

التعريف مبفهوم اإلسالم عن األدب، وتطوير الوعي   اوالت، كتابات أدبية.مقاالت، حم
حنو تطوير ساستريا إسالم وإنتاج ساستريا إسالم 

  منوذجي.
من السبعينيات إىل   حممد كما عبداهللا (كماال)

  الوقت احلاضر
السبب األساسي يف اقتراح بديل إسالمي لألدب   مقاالت، حماوالت، كتابات أدبية.

يوي.  وتطوير الوعي حنو ساستريا إسالم.  ومن املال
  خالل تطوير منوذج ساستريا إسالم.

السبعينيات إىل الوقت   سحنون أمحد
  احلاضر

صاحب "األدب امللتزم" دعا إىل فهم صحيح لاللتزام   مقاالت، حماوالت، روايات، كتابات أدبية.
  يف األدب اإلسالمي، وتطوير الوعي.

طور النقاشات يف ساستريا إسالم، وطور الوعي   مقاالت وحماوالت وشعر  السبعينيات  قاسم أمحد
  بساستريا إسالم.

من السبعينيات إىل   حممد كمال حسن
  التسعينيات

صاحب الدعوة إىل "األدب امللتزم" والدعوة لفهم   مقاالت وحماوالت
الوعي حنو  طور حيح لاللتزام اإلسالمي يف األدب.ص

بآراء يف  م منذ ذاكوساه تطوير ساستريا إسالم.
وهو صاحب مفهوم  نقاشات ساستريا إسالم.

  "مستوى اإلسالمية" يف الكتابات األدبية.
من السبعينيات إىل   حممد عثمان احملمدي

  القت احلاضر
دعا إىل فهم صحيح لـساستريا إسالم عرب   مقاالت، وحماوالت وكتابات أدبية أخرى

  المي.الدراسات، واقترح ايضا مفهوم األدب اإلس
من التسعينيات إىل   حممد خباري لوبس

  الوقت احلاضر
أدخل رؤى فاريسية، وتركية، وعربية إسالمية يف   مقاالت، حماوالت، وأشعار، وكتابات أدبية أخرى

  دراسات ساستريا إسالم يف ماليزيا.
عبد الرمحن نافيا (مانا 

  سيكانا)
من السبعينيات إىل 

  الوقت احلاضر
)، ونظرية "التعبدية" 1999اقترح نظرية "تيكس ديالسم" (  وكتابات أدبية أخرىمقاالت، وحماوالت، 

).  أو اإلطار اإلسالمي لساستريا إسالم وزيادة 2000(
  تطويره.
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من الثمانينيات إىل   إمساعيل حامد
  الوقت احلاضر

ة أوضح العالقة بني اإلسالم، وبني األدب والثقاف  مقاالت، وحماوالت، وكتابات أدبية أخرى
  املاليوية من الكالسيكية إىل الوقت املعصر.

من الثمانينيات إىل   شافعي أبو بكر
  الوقت احلاضر

الدعوة )، وصاحب 1992اقترح نظرية "التكملة" (  مقاالت، وحماوالت، وأشعار، وكتابات أدبة أخرى.
ساهم كذلك يف  لفهم أصح لساستريا إسالم.

دراسات ساستريا إسالم، ووضع كذلك كتابات 
  أدبية منوذجية لألدب اإلسالمي.

من الثمانينيات إىل   أفندي حسن
  الوقت احلاضر

مقاالت، وحماوالت، وروايات، وقصص قصرية، 
  ومسرحيات، وكتابات أدبية أخرى.

اقترح نظرية "بريصورتان بارو" ، وانتقد املظاهر غري 
  اإلسالمية يف األدب املاليوي.

من الثمانينيات إىل   نغكو ميمونةأ
  وقت احلاضرال

قدمت رؤية متكاملة لدراسات ساستريا إسالم يف   مقاالت، وحماوالت
شجعت أطرا أدبية هي: "التكملة" ماليزيا، و

وهي اآلن  صورتان بارو" لباحثني ماليويني."بريو
  تدعو ملفهوم "األدب للمعرفة".

  

  

  خالصة البحث: 
ية، ودور األدب عين هذا البحث بدراسة املناهج األدبية اإلسالمية املاليو

املاليوي يف االستجابة ملتطلبات العصر وتطوره يف مواكبة أحداث احلياة على خمتلفة 
األصعدة السياسية والثقافية واالجتماعية. ومن هنا كان هلذا البحث اهتمام بارز 
باحلديث عن أهم أعالم األدب املااليوي وكتاباتاهم، وبيان نظريام وجهودهم 

ل القضايا ومعاجلتها معاجلة أدبية؛ وقد كان هذا االهتمام منصبا ومناهجهم يف تناو
على الطورين الكبريين يف حياة األدب املاليوي؛ الطور التقليدي ومرحلة األدب 
احلديث واملعاصر. وتبني يف هذا البحث مدى الربط العميق والصلة القوية بني األدب 

مي كان له تأثري وحضور جبار يف تبين واتمع املاليوي. كما أن الطابع الديين اإلسال
فكرة أو معاجلة قضية وواقعة مبختلف املناهج اليت تنوع استخدام أعالم األدب 
املاليوي هلا. وأخريا تبني أن الثقافة املاالوية ثقافة ذات كيان مستقل، وأن عنصري 

  التوحيد واألخالق من أهم ركائز األدب املاالوي اإلسالمي.  
  ما أهم ما توصل إليه البحث ما يأيت:هذا وإن وإن 

استقاللية األدب املاالوي عن غريه من اآلداب أسلوبا وفكرا،  - 
 وباألخص األدب الغريب.

 حضور الثقافة اإلسالمية يف تناول قضايا األدب املاالوي. - 
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لألدب مكانة عظيمة يف معاجلة قضايا الشعب املاالوي، واألدب آلة  - 
 يل.مهمة يف خماطبتهم بأسلوب مجا

ضرورة مواصلة حلقة الكتابة يف سلسلة بيان مناهج وجهود أعالم  - 
  األدب املاالوي بيانا ومقارنة وتطويرا.

 


