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امللخص

يدرس هذا الب حث املذهب األديب الواقعي من املنظور اإلسالمي .انبثق املذهب الواقعي عن النظرية الفلسفية
شر ،وحمنة .فهذه النظرة خمالفة للنظرة اإلسالمية
الشر ،فاحلياة يف نظرها ٌّ
اليت تؤمن أبن احلياة مبنية على ّ
للحياة .لذا أييت هذا البحث ليدرس االجتاه األديب الواقعي الذي يتمشى مع اإلسالم وتعاليمه ومبادئه.
طورها من بعده
وينطلق البحث من األسس النظرية للمذهب الواقعي اإلسالمي اليت وضعها سيد قطب و ّ
شقيقه حممد قطب  .ويف سبيل إبراز هذا املذهب األديب اإلسالمي يقوم البحث بتطبيق هذه األسس النظرية
على قصص خمتارة من األدب املاليوي احلديث ،ويتم ذلك بتحليل نصوص هذه القصص وفقا ملنهج الواقعية
اإلسالمية .وتتجلى أمهية هذا البحث يف إبراز مذهب أديب إسالمي يتفق مع النظرة اإلسالمية ،ومن مث
استغالله يف دراسة النتاج األديب اإلسالمي ،ولعله بذلك سبيل اخلروج من االعتماد على العقلية الغربية
املنحرفة .كما تكمن أمهيته يف املسامهة يف جمال أسلمة األدب.
الكلمات املفتاحية :األدب الواقعي -األدب اإلسالمي  -الواقعية اإلسالمية  -القصص املاليوية احلديثة.

 1أستاذ الدراسات األدبية املساعد يف قسم اللغة العربية وآداهبا ،اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي.
 2أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية ،كلية الرتبية ،اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي.
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Abstract:This study examines the ideology of literary realism from the Islamic
worldviews. The realism of literature was originated from the philosophical view which
believes that life is established and developed from evilness and badness. Hence this
ideology is in contradiction with Islamic worldviews. Therefore the research intends to
study the literary realism that is in agreement with Islamic teachings and principles and
consequently shed light upon the Islamization of literature. This study adopts the
theoretical elements and fundamentals of Islamic literary realism introduced and created
by Sayyid Qutb and later developed by his brother Muhammad Qutb. The research
analyses the selected modern Malay fictions (5 short stories and 1 novel) using these
theoretical elements and fundamentals which are in accordance with the Islamic realism
ideology. The significance of this study lies in its effort to reveal and highlight Islamic
literature ideology pursuant to Islamic worldview and consequently avoidance and
keeping away from devious western ideology.
Keywords: Literary realism – Islamic Literature – Islamic Realism – modern Malay
fictions
2018 JGBSE

________________________________________________________________________

مفهوم املذهب األديب الواقعي

 يف أحضان املذهب3م1830 ( مذهبًا أدبيًا يف فرنسا إثر ثورهتا عامRealism) ظهرت الواقعية
 واالنشغاالت، وانفعاالته، والتعبري عن مشاعره،الفلسفي الغريب فرفضت الرومانسية اليت هتتم بذات اإلنسان

أساسا على
ً  فقامت إبلغاء هذه االهتمامات ألهنا خترج عن إطار الفن الذي يقوم،الباطنية للنفس البشرية
 وهتتم الواقعية بتصوير الواقع4. وحب االنطواء على النفس، واالبتعاد عن األاننية والذاتية،خدمة اجملتمع
 وأن ما فيه من مظاهر اخلري،شر يف جوهره
ٌّ  وترى الواقعية أن الواقع العميق. وإبراز خفاايه،وكشف أسراره
5
 نظرا ألن الواقعية انبعة من النظرية، وحمنة، ووًبل،شر
ٌّ  واحلياة يف نظر الواقعية.كاذًب
ً ليس يف حقيقته إال
6

.الشر
ّ الفلسفية اليت تؤمن أبن احلياة مبنية على
 فريى بعضهم "أهنا تسجل مظاهر احلياة كما،اختلف مفهوم الواقعية األدبية عند األدًبء والنقاد
، ومن مث يقوم بتصويره، فعمله حمصور يف اختيار املشهد الذي يعجبه،كاملصور
 فيكون دور األديب،هي
ّ

.877  ص، املعجم املفصل يف األدب، التوجني: انظر3
،)م1990 ،1 ط، دار البشري: القسم الثالث األدب واملذاهب األدبية (عمان، نظرية األدب يف ضوء اإلسالم، عبد احلميد بوزوينة: انظر4
.24-23 ص
.111  ص،)م1987 ، مؤسسة الرسالة: اإلسالمية واملذاهب األدبية (بريوت، جنيب الكيالين: انظر5

.59  ص،)م1998 ،4 ط، دار األدب اإلسالمي: حنو مذهب إسالمي يف األدب والنقد (القاهرة، عبد الرمحن رأفت الباشا: انظر6
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علما أبن املشاهد اليت يويل األديب الواقعي العناية هبا ،هي اليت تصدر عن مشكالت عامة الناس
7
وقضاايهم ،وتكشف عن مآسيهم".
تشعب املذهب الواقعي وتفرع إىل اجتاهات ومدارس ،ومن أمهها الواقعية النقدية أو الغربية أو
األوروبية ،والواقعية االشرتاكية .أصبحت الواقعية الغربية اهنزامية تشاؤمية ،وتطرفت يف نقدها عند حتليل
اجملتمع وإبراز عيوبه .وأما الواقعية االشرتاكية فقد طبقت التعاليم الشيوعية ،ودعت إىل اإلصالح
9

االجتماعي 8.وعلى الرغم من تشعب اجتاهات الواقعية ومدارسها ،فقد مجعت بينها مبادئ عامة هي:
العناية ًبلواقع وتناول مشكالته وقضاايه ،والبحث عن احلقيقة يف الواقع احملسوس عن طريق التجربة والربهان،
(فهي مل تؤمن بعامل علوي ،أو غيـيب وراء الواقع املشاهد) ،وتصوير احلياة كما هي ،والتزام الدقة واملوضوعية يف
عرض الواقع ،واإلميان بتأثري الظروف االجتماعية واملادية يف سلوك اإلنسان وتصرفاته وأفعاله ،واالهتمام
ًبجملتمع أكثر من الفرد (فالواقعية أدب اجتماعي ال شخصي) ،واالهتمام ًبلطبقات الدنيا :من فقراء،
وعمال ،وكادحني ،ولذلك عين األدب الواقعي مبوضوعات البؤس ،واجلوع ،والتشرد ،واحلرمان ،واالحنراف،
والشذوذ ،وغري ذلك مما تعاين منه الطبقات الدنيا ،واالهتمام ًبألدب املوضوعي وال سيما القصة ،والعناية
مبضمون العمل األديب أكثر من العناية ًبلشكل ،ومعاداة فكرة الفن للفن ،والدعوة إىل فن جمنّد خلدمة
اجملتمع ،والتزام قضاايه ومهومه.
فالواقعية األدبية مذهب أديب كبري ،كثر أتباعه ،وتوسع نفوذه شرقًا وغرًًب ،وعليه مآخذ يف بعض
مبادئه ،ومن أمهها :نظرهتا القاصرة والتشاؤمية إىل اإلنسان واحلياة والواقع ،وإمهاهلا الواقع الغييب غري
احملسوس ،وقصورها يف العناية بطبقة معينة من اجملتمع ،فضال عن تركيزها على تصوير عناصر الشر يف احلياة
البشرية.
الواقعية اإلسالمية يف األدب
الواقعية األدبية كما أشران سابقا انبثقت عن تصورات خمالفة للتصور اإلسالمي .وجدير ًبلذكر هنا أنه ليس
كل ما تدعو إليه الواقعية معارضا لإلسالم ،فاهتمام الواقعية ًبلواقع ،وخدمتها للمجتمع ،وعنايتها بتصوير

 7انظر :الباشا ،املرجع نفسه ،ص .59

 8انظر :انصر احلاين ،املصطلح يف األدب الغريب (بريوت :منشورات دار املكتبة العصرية1968 ،م) ،ص.187-186
 9قصاب ،املذاهب األدبية الغربية ،ص .57-56
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مشكالت احلياة ،ومآسيها ،ومساوئها ،من األشياء اليت يدعو إليها اإلسالم ،لذا جند أن األدب اإلسالمي
10
ال يرفض كل ما دعت إليه الواقعية األدبية ،ولكنه ينتقي الصاحل والنافع ،ويرتك الفاسد واملنحرف.
ومن هذا املنطلق نرى إطالق كثري من النقاد اإلسالميني وأدًبئهم تسمية الواقعية اإلسالمية على
االجتاه األديب اإلسالمي .وليس ذلك غريبًا ،وقد قال أحد األدًبء الروس اخلارجني على الواقعية االشرتاكية:

"إنه من املنطقي متشيًا مع وصف الواقعية إبحدى اإليديولوجيات أن تكون هناك واقعية رأمسالية ،وأخرى
11
مسيحية ،واثلثة إسالمية "...ونرى أن حممد قطب أول من استخدم هذا املصطلح حيث خصص ًبًبً
مستقالً له بعنوان (الواقعية يف التصور اإلسالمي) 12.وقد اعتمد حممد قطب يف بناء منهج واقعي إسالمي
على ما طرحه شقيقه سيد قطب 13.ووافقهما على ذلك من جاء بعدمها من النقاد ،واألدًبء ،والباحثني،
17

منهم :وجنيب الكيالين 14،وحممد بن حسن الزير 15،وأمحد بسام ساعي 16،وحلمي حممد القاعود،
وعماد الدين خليل 18.وهناك ًبحثان ماليزّاين نـَبَّها إىل ضرورة استخدام مصطلح خاص للواقعية اليت تناسب
األدب اإلسالمي الذي يستقي مادته من القرآن ،وتعاليم اإلسالم ،أحدمها لطفي عباس الذي اقرتح
19
(عني بنت حممد) اليت
استخدام مصطلح ) (Realisme Islamأي الواقعية اإلسالمية ،واآلخر الباحثة ٌ
20
آثرت مصطلح واقعية األدب احلسن.

 10انظر :قصاب ،املذاهب األدبية الغربية ،ص .67
 11فضل ،منهج الواقعية ،ص .72

 12انظر :قطب ،منهج الفن اإلسالمي ،ص .64-45

 13سيد قطب ،يف التاريخ فكرة ومنهاج (بريوت :دار الشروق1974 ،م) ،ص .21-11
 14انظر :الكيالين ،اإلسالمية واملذاهب األدبية ،ص .67

 15انظر :حممد بن حسن الزير ،القصص يف احلديث النبوي دراسة فنية وموضوعية (جدة :مكتبة املدين ،ط1985 ،3م) ،ص -466
.481
 16أمحد بسام ساعي ،الواقعية اإلسالمية يف األدب والنقد (جدة :دار املنارة ،ط1985 ،1م).

 17حلمي حممد القاعود ،الواقعية اإلسالمية يف رواايت جنيب الكيالين دراسة نقدية (الرايض :مكتبة العبيكان ،ط2005 ،1م).
 18انظر :عماد الدين خليل ،يف النقد التطبيقي (عمان :دار البشري1998 ،م) ،ص  ،85و ص .96

Lutfi Abbas, “Realisme Magis dan Realisme Islam”, Dewan Sastera, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka, June 1986), 66-67.
20
Ainon Mohd, Panduan Menulis Novel Teknik Surah Yusuf, (Selangor: PTS Pofessional, 2011), 19.
19
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وقد حصر حممد قطب االختالف بني الواقعية اإلسالمية وبني الواقعيات األخرى يف نقطتني
21
أساسيتني:
األوىل :طبيعة تصور الواقعية لإلنسان ،وموقفه من هللا والكون واحلياة وأخيه اإلنسان ،والثانية :طريقة
تسجيلها للقطات البشرية اليت ختتارها للتعبري الفين.
فاإلنسان يف التصور اإلسالمي خملوق يتكون من عنصرين رئيسني :قبضة من طني األرض اليت متثل
ك لِْل َمالئِ َك ِة
فيه اجلانب املادي ،ونفخة من روح هللا اليت متثل فيه اجلانب الروحي .قال هللا تعاىل﴿ :إِ ْذ قَ َ
ال َربُّ َ
ِِ
ِ
ني۞فَِإ َذا س َّويـتُه ونـَ َفخ ِ ِ ِ
إِِّين َخالِ ٌق بَ َشراً ِّم ْن ِط ن
ين﴾ 22.فاإلنسان السوي
َ ُْ ْ ُ
ت فيه من ُّروحي فَـ َقعُوا لَهُ َساجد َ
يتكون من العنصرين األصيلني يف تكوينه مها املادة والروح ،وهلذين العنصرين أثر كبري يف سلوك اإلنسان
وواقعه .قد يظهر يف اإلنسان من عناصر الضعف املرتبطة ًبألرض ،مبا فيها من ضرورات ،ورغبات ،وشر،
كذلك قد يكون فيه من عناصر القوة املتعلقة بنفخة الروح 23.وكذلك إن اإلنسان يف نظر اإلسالم إنسان،
ليس حيو ًاان ،وال ملَ ًكا .وهو خملوق هللا ،فيه استعداد للخري والشر ،وفيه قابلية ألن خيتار أي طريق يسلك:
﴿ونـَ ْف ن
اها﴾ 24.هذا هو
اب َم ْن َد َّس َ
ورَها َوتَـ ْق َو َاها۞ قَ ْد أَفْـلَ َح َم ْن َزَّك َ
ا۞وقَ ْد َخ َ
اه َ
س َوَما َس َّو َاها۞فَأَ ْهلََم َها فُ ُج َ
َ
التصور اإلسالمي لإلنسان ،يصور اإلنسان يف صورته املزدوجة ،يصور مواطن الشر واخلري يف اإلنسان،
25
ويصور اإلنسان يف حلظات ضعفه وحلظات قوته.
أما النقطة األخرى فتتمثل يف طريقة تسجيل الواقعية اإلسالمية للقطات البشرية اليت ختتارها للتعبري
الفين .إن الواقعية اإلسالمية تعرتف بضعف اإلنسان ،وهي حني تصور حلظات ضعفه ال تصورها على أهنا
واقع ال جمال لتبديله ،بل إهنا تصورها على أهنا حلظة هبوط ،ال على أهنا حلظة بطولة تستحق التقدير
واإلعجاب 26.فهي ال تنكر حقيقية حاالت الضعف يف اإلنسان وواقعيتها ،ولكنها ال متجدها وال تسلط
عليها األضواء .والقرآن نفسه يشهد على حاالت ضعف اإلنسان ولكنه يدعو للرفعة واحملاولة للتغلب على

 21قطب ،منهج الفن اإلسالمي ،ص .53
 22ص ،اآلية.72-71 :
 23انظر :قطب ،املرجع نفسه ،ص  ،54والزير ،القصص يف احلديث النبوي ،ص .467-466
 24الشمس ،اآلية.10-7 :
 25انظر :قطب ،املرجع نفسه ،ص .54
 26قطب ،منهج الفن اإلسالمي ،ص .54
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27
ب الشَّهو ِ
الضعف ،يقول هللا عز وجل﴿ :وخلِق اإلنْسا ُن ِ
﴿زيِّ َن لِلن ِ
ات ِم َن
ضعيفاً﴾ ،ويقول تعاىلُ :
ّ ّ َُ َ َ َ
َّاس ُح ُّ َ َ
28
اخلي ِل الْمس َّوم ِة واألَنْـع ِام و ْ ِ
اط ِري الْم َقْنطَرةِ ِمن َّ ِ ِ ِ
النِّس ِاء والْبنِني والْ َقنَ ِ
﴿خلِ َق
احلَْرث﴾ ،ويقولُ :
الذ َهب َوالْفضَّة َو َْْ ُ َ َ َ َ َ
َ ََ ََ
ُ َ َ
30
29
ِ
َّار﴾.
ا ِإلنْ َسا ُن م ْن َع َج نل﴾ ،ويقول﴿ :إِ َّن ا ِإلنْ َسا َن لَظَلُ ٌ
وم َكف ٌ

إن الواقعية اإلسالمية ال تغفل جوانب الشر والرذيلة يف اإلنسان بل تصورها ،ولكنها تقول عنها إهنا
شر ،وتصورها على أهنا خطأ ،وكذلك ال تسلط األضواء على حلظة اهلبوط ،وإمنا على حلظة اإلفاقة من ذلك
اهلبوط .ومما سبق يتضح لنا أن الواقعية اإلسالمية تنطلق من النظرة اإلسالمية للكون ،واحلياة ،واإلنسان،
وهي ختتلف اختالفًا جوهرااي عن غريها من االجتاهات الواقعية .تقوم الواقعية اإلسالمية بتصوير احلياة
اإلنسانية يف مجيع حاالهتا ،اخلري والشر ،والقوة والضعف ،والرفعة واهلبوط ،واألبيض واألسود ،ولكنها ال تركز
على مواطن الشر ،والضعف ،وال تعدها فضيلة ،وإمنا ترسم هذه املواطن واللقطات على أهنا نقائص ،ينبغي
جتاوزها ،وال تستحق التقدير  .وهكذا تسمح الواقعية اإلسالمية لألديب املسلم أن يتناول جوانب الرذيلة،
موضوعا ألدبه ،ولكن بشرط أن يتناوهلا أبسلوب الْ ُمنَـ ِّف ُر منها ،الْ ُم َقبّح هلا.
والشر يف احلياة ،وجيعلها
ً
الواقعية اإلسالمية يف القصص املاليوية

من أجل التحقق على الواقعية اإلسالمية يف األدب املاليوي قمنا بتحليل مخسة مناذج من القصص القصرية
ومنوج واحد من الرواية لثالثة من كبار األدًبء املاليويني وهم" :أب ساكو" (إسحاق احلاج حممد) ،و"كريس
ماس" (كمال الدين حممد) وعثمان أوانج .اختياران هلذه القصص لكوهنا قصصا واقعية متثل واقع حياة
اجملتمع املاليوي يف بداية العصر احلديث .وهذه القصص تناولت شخصيات إنسانية مستمدة من الواقع
املشهود .وهذه الشخصيات تتمثل يف أانس من خمتلف الطبقات االجتماعية من الرؤساء ،والتجار،
بشرا يصيب
واملوظفني ،والعمال ،والفالحني ،واألزواج ،والزوجات ،والشباب .وقد رمستهم هذه القصص ً
وخيطئ ،يلتزم ًبلدين ويرتكب الذنوب ،يقوى إميانه يف وقت ،ويضعف يف وقت آخر ،أتتيهم حلظات
اهلبوط ،وتوقظهم حلظات اإلفاقة .فواقع اإلنسان يف هذه القصص أمشل وأكرب من الواقعية الغربية يف

 27النساء ،اآلية.28 :
 28آل عمران ،اآلية.14 :
 29األنبياء ،اآلية.37 :
 30إبراهيم ،اآلية.34 :
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قصصها ،واليت تركز على حلظات ضعف اإلنسان وهبوطه ،إمياانً منها يف أن ذلك واقعه املسيطر عليه،
اجلدير بتسليط الضوء عليه.
السيد كمال يف قصة "املوسم املضطرب" ( 31)Musim Geloraحمام شاب ،اضطر لالرتشاء خوفا
من أن يعتقله الشرطي ،ولكنه يف النهاية مت اعتقاله وحكم ًبلسجن مدى احلياة .فهذه القصة تصور جرمية
الرشوة على أهنا شر يرفضها اجملتمع املتمدن.
وتناولت قصة ) (Menang Berjudi Terpinjam Budiلـ"فأ ساكو" مساوئ وسلبيات القمار ،إذ
إن املقامر أحياان اضطر للقرض الذي أدى إىل إدانة الفضل من الناس ،والذي قد يؤدى إىل ارتكاب الذنوب
لرد اجلميل .كما صورت القصة رفض البطل دعوة امرأة الرتكاب الزان حيث صوره أبنه شر وذنب ال جيوز
ارتكابه ،وأنه ال يستحق التمجيد والتقدير .ويف القصة أيضا تصوير للخمر أبنه مقزز ،وشربه من عادة
32

الغربيني املستعمرين اخلبثاء ،بل وجند القصة تصوره أبنه شرب لونه أصفر ال يشتهيه رجال مهذبون.
وتصور قصة "سبيل التسلية" ) (Jalan Hiburanخيانة اجلد حلفيدته الشابة اجلميلة إذ ًبعها لرجل
غين وخدعها بتزوجيها إايه ،وبعد أن محلت أ رجعها إىل أمها .ويف هناية القصة صار اجلد جمنوان وعوجل يف
مستشفى اجملانني ،وقد ُوجد يف درج مكتبه يف غرفته رسائل فيها اعرتافاته أبنه ارتكب أخطاء وذنوًب ،وتويف
اجلد يف املستشفى .فالقصة مرة أخرى تصور هذه الذنوب واملعاصي على أهنا شر وأهنا جانب الضعف
33
اإلمياين لدى الناس ،وأهنا ال تستحق التقدير والتمجيد.
تقص قصة "زوج وزوجة" (Suami dan Isteri) 34لألديب عثمان أوانج أزمة احلياة الزوجية اليت مير
هبا (مهات) وزوجته (ميناه) بعد مرور ست سنوات من زواجهما وبعد أن ُرِزقا بثالثة أوالد ،حيث بدأت
املشاجرة بينهما تكثر وتتكرر .وقد كاان يف بداية زواجهما زوجني متحابني متفامهني ،كثريا ما خيرجان إىل
احلدائق والشواطئ يتنزهان ويستمتعان وأيكالن يف املطاعم واألسواق ،وكانت حياهتما الزوجية حافلة
ًبلطمأنينة واملودة والرمحة ،ولكن بعد ستة أعوام من هذا الزواج بدأت العالقة بينهما ًبهتة ومعتمة وسطحية،
ف(مهات) مل يكن خيرج مع زوجته إىل احلدائق والشواطئ ،وإمنا خيرج مع أصدقائه وصديقاته يف عمله ،وبدأ
(مهات) منشغ ال يف اخلارج بنشاطات مجيعته االجتماعية ،ف ندر مكوثه يف البيت مع أهله وأسرته ،وقلما يرجع يف
البيت لتناول الغداء كما كان يف بداية الزواج حيث وصل إىل البيت قبل أن تكمل الزوجة إعداد الطعام .ومل يكن
يرى زوجته مجيل ة جذابة كما كانت ،وذلك النشغاهلا أبعمال البيت من الرتتيب والتنظيم والتنظيف واالعتناء
Pak Sako, Cerpen-Cerpen Pak Sako, (Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995), 57 -59.31
Cerpen-Cerpen Pak Sako, 26-30. 32
Cerpen-Cerpen Pak Sako 39-44. 33
Usman Awang, Yang Nakal-Nakal. (Petaling Jaya: Buku Fixi, 2013). 34
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ًبألوالد ،فنيست التزين لزوجها ومل تسرح شعرها الطويل ومل تلبس املالبس اجلميلة النظيفة ،ومل تتطيب له ،فتحولت
إىل خادمة تركت أثرا سلبيا يف زوجها ،فبدأ جيتذب إىل مجال غريها من زميالت عملها يف املكتب ،ولكن هللا قدر
له صديقا محيما طيب القلب (ماجد) الذي أراد اخلري لصديقه (مهات) ،فنصحه كي يعود كما كان زوجا صاحلا
حبيبا ألهله ،كما طلب من زوجته (طيفة) أن تنصح زوجة مهات (ميناه) كي تتغري وتعود إىل حالتها األوىل من
اجلمال واجلذابة واالعت ناء بنفسها وأهلها ،فعاد مهات ينجذب إىل زوجته (ميناه) ،وبدأ حيبها كما كان ،فرجعت
حياهتما الزوجية سعيدة تسود فيها املودة والرمحة والسكينة .وهكذا جند القصة تنطبق عليها الواقعية اإلسالمية يف
تسليطها الضوء على حلظات السرور والبهجة والسعادة ومل تنفي مع ذلك فرتا ت احلزن واخلمول واألمل اليت ختتطف
األضواء السابقة من احلياة يف أحايني أخرى ولكنها ال تطول وال تبقى .كما جند أيضا أن القصة نظيفة وعفيفة يف
مفرداهتا وعباراهتا وخاصة يف مواطن تتعلق ًبلعالقات الزوجية ،حيث يلجأ الكاتب إىل الكناية بدال من التصريح،
وعلى سبيل املثال يقول" :تلك الليلة يتمتعان للمرة الثانية سعادة عروسني جديدين.35"...
وق ّدم األديب الكبري "كريس ماس" يف قصته "حادثة يف مزرعة"(Kejadian di Dalam Estet) 36

قضية معاانة احلياة وصعوبة العيش اليت خيوضها اجملتمع املاليوي يف فرتة حالة الطوارئ وحظر التجول عند
سيطرة الشيوعيني على شبه جزيرة املاليو .كان معظم املاليويني غري مثقفني ،يعيشون يف القرى واألرايف،
وكانت حياهتم فقرية ومتخلفة ،ومع ذلك مل ييأسوا يف حياهتم فاجتهدوا يف طلب الرزق وكسب املعيشة .وقد
ِ
حيب
صور هذه احلياة املريرة عرب بطل القصة (بدول) ،كان رجال مسلما فقريا ملتزما بدينه وعادة عُ ْرفه ،وكان ّ

فتاة من قريته (مرمي) حبا مجا ،ويريد الزواج منها لكنه ال ميلك ماال خلطبتها ،فسافر إىل سنغافورة حبثا عن
ا لعمل ومل ينجح لعدم أهليته فهو رجل قروي ليس لديه أي مؤهل أكادميي فرجع إىل قريته ،ومت قبوله شرطيا
خاصا (حارسا) يف مزرعة املطاط ميتلكها (املدير) اإلجنليزي املستعمر ،وتعمل حبيبة قلبه أيضا يف هذه
املزرعة ،ففرح بعمله وبقربه من روح قلبه  ،واستطاع بعد عمله هذا أن يتزوج من مرمي مبساعدة املدير .ومما
صوره (كريس ماس) من التزام (بدول) ابتعاده عن ارتكاب الزان ومقدماته مع حبيبته حيث قال" :لكن ال
ّ
جيوز له أن ميس حبيبته ،كما أنه ال يقدر على نكاحها ،وذلك ألن مجيع شروط العادة العرفية والدينية مل
تكتمل بعد" 37.وهناك مشهد صور فيه األديب تصرفات غري ملتزمة من قبل (مرمي) و(بدول) لكنه يف

 35املرجع نفسه ،ص .177
36

37

Keris Mas, Koleksi Terpilih Keris Mas, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1995), 15-23.

املرجع نفسه ،ص .16

62

)Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE
Vol. 4: No. 13 (December 2018) page 55-65 | www.gbse.com.my | eISSN : 24621714

تصويره هذا يوحي أبن هذا التصرف خطيئة وذنب 38.وكذلك عندما صور األديب كريس ماس ردود فعل
(بدول) بعد رأى املدير ميشي مع زوجته (مرمي) متعانقني يف منتصف الليل حيث انفجر غاضبا وكاد أن يقتل
مرمي ببندقيته 39.وهكذا جند أن األديب (كريس ماس) يصور يف هذه القصة مشاهد الشر والرذيلة على أهنا
ذنب وخطيئة ،يرتكبها اإل نسان يف حلظات ضعف إميانه وهبوط تقواه ،وهذه اللحظات ال يستحق متجديها
واإلعجاب هبا.
وتدور رواية "اتجر كبري من كواال ملبور" (Saudagar Besar dari Kuala Lumpur) 40لألديب
(كريس ماس) حول بطل القصة السيد حممد اتجر كبري ورجل أعمال مشهور صاحب شركة ملباه تواالنج
ألعمال التعدين واملناجم  .له شريك جتاري صيين السيد اتن من شركة اتن إنرتبرايس وله مصاحل مشرتكة مع
السيد حممد ،خطّطا لبناء مشروع سياحي يف أراضي قرية (بوالي) اليت ميتلكها أهل القرية وسكاهنا ،فرغبا يف
شراء هذه األراضي منهم .اعرتض القرويون أصحاب هذه األراضي على هذا املشروع ألهنم شعروا أبهنم
مظلومون وخمدوعون من قبل عدميي املسؤولية .فريون أن السيد حممد رجل ماكر ذو نفوذ قوي ونوااي خفية
خبيثة ،ومهلك الفقراء واملساكني ،ومصدر املعاصي واملنكرات .وبطريقة خفية جنح السيد حممد يف إقناع
النائب املسؤول هلذه احملافظة يف نقل مجيع سكان القرية إىل مشروع فيلدا (مؤسسة تنمية وتطوير األراضي
الفدرالية اليت أتسست عام  1956م من أجل حمو الفقر عرب زراعة أشجار النخيل واملطاط) .وًبملقابل
اعرتض راحم ابن السيد حممد نفسه مشروع والده وأعماله وأفكاره ،وهو يدرس يف لندن .يرى راحم أن والده
رجل ظامل وطماع ،ومن أجل إقناع ابنه للموافقة على مشروعه وعدم معارضته حاول السيد حممد تزويج راحم
من مهاين سكرتريته فخطبها له .ومن جانب آخر لقي السيد حممد اعرتاضا واحتجاجا آخر من قبل (ليباي
معروف) الذي أراد أرض تركته أن تكون أرضا وقفية حىت ال تتعرض ألعمال املناجم والتعدين .وهناك
شخصية أخرى "سودين" (موظف السيد حممد) اتفق مع (ليباي معروف) على أال تسقط أرض وقفية
ملصلى والده (اإلمام سعد) يف يد السيد حممد .بعد أن شعر سودين أبن السيد حممد قد استغله ،قام
ًبحلصول على دعم (مهاين) إلقناع راحم ومن مث قام راحم ًبلضغط على والده وإقناعه على الوعي
واالعرتاف أبخطائه وذنوبه ،ويف األخري وافق السيد حممد على ذلك بشرط أن يقبل راحم منصب موظف
ومسؤول إداري للمناجم ،فوافق راحم على املنصب بشرط أن يتخلى والده من أرض تركة (ليباي معروف)
 38املرجع نفسه ،ص .18
 39املرجع نفسه ،ص .23-22
40

Keris Mas, Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997).
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وأرض اإلمام سعد الوقفية ،وأرض أخرى ألسرهتم اليت تتوسط األرضني السابقتني ،وهذه األرض األخرية
العمال واملوظفني ،واملكاتب ،واملخازن واملصلى .ويف هناية القصة وافق
جملمع خاص لبيوت ّ
ستكون موقعا ّ
السيد حممد على هذه الشروط وطلب من ابنه راحم أن حيل حمله ويكون اتجرا انجحا 41.نرى أن الرواية
تنطبق عليها الواقعية اإلسالمية يف فكرهتا ًبن تصار احلق على الباطل يف هناية القصة الذي يتمثل يف انتصار
راحم ومؤيديه الذين أرادوا التمنية والتطور ألرضهم من اجلانبني املادي والروحي األخالقي معا دون إمهال

أحد اجلانبني ،وذلك ألن التنمية املادية وحدها جتعل الناس مييلون إىل الطمع والربح املاديني ،وانتشار
الفساد ،واملنكرات ،واملعاصي .فاألديب (كريس ماس) يف هذه الرواية يقدم لنا رسالة قيمة تتمثل يف أمهية
تعمري هذه األرض وتنميتها وتطويرها من الناحية املادية بغية تسهيل حياة الناس وخدمة مصاحلهم ولكن هذا
االهتمام ينبغي أن يكون يف الوقت نفسه مصطحبا مع العناية واالهتمام ًبجلانب الروحي واألخالقي ،وقد
أشار إىل ذلك األديب الكبري شهنون أمحد قائال" :التنمية اليت تقوم على أساس اإلميان والعلم والعمل
وحدها هي اليت تضمن االزدهار والسعادة للجميع سواء أكان يف الدنيا أم يف اآلخرة .واإلنسان يف تنمية
نفسه وتطويرها ال يكتمل ببُعد واحد فحسب وإمنا حيتاج إىل بـُ ْعدين اثنني؛ األول بصفته عبدا هلل واآلخر
بصفته خليفة هللا يف األرض" 42.وهكذا جند أن الواقعية اإلسالمية أوسع وأعم من الواقعية الغربية ،فتهتم
ًبجلانبني املادي والروحي األخالقي معا.

النتيجة
توصل البحث إىل نتائج من أمهها:
وقد ّ
اإلسالمي للكون واحلياة واإلنسان.
 -1إن واقعية هذه القصص املاليويّة واقعيّة إسالميّة تنبثق عن التصور
ّ
البشري يف مجيع حاالته ومجيع آفاقه ،اخلري
 -2إن واقعية هذه القصص املاليوية أعم وأمشل ،تشمل الواقع
ّ
الضعف ،والرفعة واهلبوط ،واألبيض واألسود ،واملادي والروحي ،والظاهر والغيب.
القوة و ْ
والشر ،و ّ
الشر والضعف ،وهي يف تصويرها جلوانب النقص
 -3إن واقعية هذه القصص املاليوية ال تسلّط الضوء على ّ
ِ
ب من واقع اإلنسان ،وهو اجلانب الوضيع يف
شر وضعف ،وجان ٌ
والعيب واهلبوط تقوم على أساس أهنا ّ
يستحق التقدير واإلعجاب.
اإلنسان ،ولذلك ال
ّ
Mohd Yusof Hasan, Siti Khariah Mohd Zubir, Ikon Kesusasteraan: Pemikiran Global: 11 41
Sasterawan Negara Malaysia. (Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2013), 46-47.
Shahnon Ahmad, “Saudagar Besar dari Kuala Lumpur dari Perspektif Pembangunan Kini ”, Sasterawan 42
Negara Keris Mas: Tanggapan Tokoh dan Sarjana, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001),
257
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 -4إن واقعية هذه القصص املاليوية تبيح التعبري عن جماالت اجلنس اهلابطة املنحرفة عن السبيل السوي،
لقي ،بعيدا عن إاثرة الشهوة،
ولكن ْ
وديين ،على أساس أهنا جانب الضعف اإلمياينّ واهلبوط اخلُ ّ
لقي ّ
بقيد ُخ ّ
وهتييج الغريزة.

املصادر واملراجع

أمحد بسام ساعي ،الواقعية اإلسالمية يف األدب والنقد (جدة :دار املنارة ،ط1985 ،1م).
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