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 الملخص

( للمؤلف حسن الدين مد عيسى من منظور نظرية التكملة اليت أوجدها شافعي 6102هذه الدراسة تستعرض رواية بعنوان سرجانا بنغسا )
)كمال( ومبدأ النبوة بوصفه  مبدأ الربوبية الذي له صفة الكمال :أبو بكر. وتوضح مدى أبعاد مبادئ نظرية التكملة السبعة فيها، وهي

إنسانا كامال )كامل( ومبدأ اإلسالم الذي له صفة الكمال )أكمل( ومبدأ العلم واألدب الذي له صفة التكامل ومبدأ األدب املتصف 
فة بالرتبية باجلمال و"تكملة" )تكميلة( ومبدأ املؤلف الذي جيب عليه أن يستكمل نفسه )االستكمال( ومبدأ اجلماهري )القراء( املستهد

وتوصلت الدراسة إىل أن الكاتب جنح يف توظيف مبادئ نظرية التكملة السبعة يف  الذي قدمه املؤلف يف عمله الكاملة لإلنسان )كميل(
 لمي أشرف.أيروايته من خالل سرد فلسفته باستخدام األدوار والشخصيات وال سيما دور 

Kata kunci: Sarjana Bangsa, Hasanuddin Md Isa, perspektif takmilah 

 

 مقدمة 

وأما موضوع البحث فسيكون ما يتعلق برواية سرجانا بنكسا هذه الدراسة هي دراسة أدبية تستند إىل البحث النوعي. 
(Sarjana Bangsaوهي من تأليف األديب الكبري حسن الدين مد عيسى ) .أدبية جديدة  نظرية على أساسالرواية  كتبت

مع املنظور  رالكبيىمعرفة إىل أي مدى يتناسب هذا العمل اإلبداعي  اهلدف من هذه الدراسة هو .6102ام للماليو يف ع
 .التكملةمن منظور نظرية وال سيما اإلسالمي 

 :خلفية رواية سرجانا بنكسا

 62، مقسمة إىل صفحة 963 من الرواية تتكون هي عمل إبداعي من إنتاج حسن الدين حممد عيسى. سرجانا بنكسارواية 
 .باخلطابات واملناقشات واحلقائق واألفكار العلمية الكتاب من البداية إىل هنايتها خرالكتاب. ويز  مقدمة يف بداية فضال عن فصال

يف الثانية مبساعدة الشخصية و  (إيلميأشرف ) لمؤلف من خالل الشخصية الرئيسة فيهالنقل الفكرة الرئيسية للرواية  مت حماولة
 النمط األديب العمل على ت العلمية، إال أن مؤلفها جنح يف ايصالحسن. على الرغم من أن الرواية مليئة باملناقشا املدرسرواية 
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ساعدة شخصيات أخرى مثل الوروفيسور الدكتور صاد  ، مبحسن و  املدرسإيلمي و  أشرفمن خالل شخصيات بارزة مثل 
 ما مي فونج وغريها. نورليلي يل ، بابا يل كام سينج ، ماك إساه ، ما

. 6102إىل اجلمهور يف عام  BH و ITBM  ،PENA الرواية يف مسابقة كتابة اليت حازت على املركز الثاينالرواية  ظهرت هذه
 Teori) ةاملراسالت اجلديد نظرية ولدت منالرواية  فكرة كتابة يتضح أن مع األديب املؤلف الشخصي الباحثمن مقابلة 

gagasan persuratan baru) هي األديب و  املهمة يف العمل األموربعض بنظرية ال اليت طرحها حممد أفندي حسن. هتتم هذه
(Afandi Hasan, 20111:) 

 إعطاء األولوية للمعرفة والتفكري واحلكمة. أواًل:

علمي ألن حمتواى أسلوب . األسلوب يف نفس الوقت يراعي اجلمليات يف األدب ولكنه ثانًيا: استخدام أسلوب علمي، وأكادميي
 ، ألنه معروض يف شكل فين.الرواية علمي ، لكنه مجيل

 على األفكار ومناقشتها يف صورة شخصيات قوية دينية ودراية وما إىل ذلك.تركيزا خاصا  ثالثًا: تركز النظرية

 اإلبداع اخلال  والتحكم واملتحضر.أمهية على  النظريةد رابعا: تؤك

 نظرية التكملة

العلماء  ريات األدبية املوجودة اليت أسسهأبو بكر كبديل عن النظ شافعيهي نظرية لألدب اإلسالمي أسسها  التكملةنظرية 
 Adli Haji. تتناول هذه النظرية األعمال األدبية من خالل سبعة مبادئ أساسية )فيما بعد تأثر هبا األدباء املاليزينيقد و  الغربيون

Yaacob:2014, Abdul Halim Ali: 2012:) 
 )كمال(. مبدأ الربوبية الذي له صفة الكمالأواًل ، 
 )كامل(. مبدأ النبوة بوصفه إنسانا كامالثانياً ، 
 )أكمل(. مبدأ اإلسالم الذي له صفة الكمالثالثا ، 
 )تكامل(. مبدأ العلم واألدب الذي له صفة التكاملرابًعا ، 

 )تكميلة(. مبدأ األدب املتصف باجلمال و"تكملة"خامًسا ، 
 ل(.كمانفسه )االست يستكملسادسا ، مبدأ املؤلف الذي جيب عليه أن 

  )كميل(. املستهدفة بالرتبية الكاملة لإلنسانسابعاً ، مبدأ اجلماهري )القراء( 
 رواية سرجانا بنكسا ونظرية التكملة

 نظرية من  أن األديب القادر قد صبغ روايته صبغة تامة هبذه املبادئ السبعة الباحثوجد لرواية لالتحليل و  القراءة بناًء على
)كمال( ومبدأ النبوة بوصفه إنسانا كامال )كامل( ومبدأ اإلسالم  بدأ الربوبية الذي له صفة الكمالمب بدأً ، (Takmilah) التكملة

الذي له صفة الكمال )أكمل( ومبدأ العلم واألدب الذي له صفة التكامل ومبدأ األدب املتصف باجلمال و"تكملة" )تكميلة( 
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املستهدفة بالرتبية الكاملة لإلنسان  ومبدأ املؤلف الذي جيب عليه أن يستكمل نفسه )االستكمال( وانتهاء مببدأ اجلماهري )القراء(
  )كميل(.

. القصة الكاملة بدأ الربوبية الذي له صفة الكمالمأن القصة اليت رواها املؤلف تتوافق مع الرواية املمتعة هذه يف وجد الباحث 
 حممد أفندي حسن مليئة بالعناصراليت قدمها ( Teori gagasan persuratan baruاملراسالت اجلديدة )نظرية ب املتأثرةهلذه الرواية 
 اهلل سبحانه وتعاىل. صفات تعريف اهلدف منهاو  بالربوبية اليت هلا عالقة

 من خالل عمله الفين يفهم هذاو عليها املؤلف يف الرواية.  تفنن الذي خالل عناصر اجلمال األديب من صفاتهذه ال ترسيختم ي
 لكمال.لألن مجال هو رمز 

أن  على املسلمني كافة ينبغي ذلكلفكرة بأن النيب إنسان كامل. و  يستتند منهذا املبدأ ف بوصفه إنسانا كامالوأما مبدأ النبوة 
هذه حبيث يرسم مؤلف الرواية  ،هذا املبدأ يتسم يف شخصية الدكتور أشرف إيلمي و املدرس حسن. يتبعوه يف كل األمور

 ف هبا متجلية يف هذين الشخصيني.الصفات احملمودة اجلميلة اليت حثها اإلسالم بأن نتص

والسنة يف حياة  احلياة مأخوذة من القرآن من خالل تطبيق قيممبدأ اإلسالم الذي له صفة الكمال تتبىن الرواية أيًضا 
رجل عابد تقي كثري القراءة ولديه معرفة واسعة عن  املدرس حسان بأنه مؤلف الرواية وصفيلمي. إياملعلم حسن والدكتور إسري 

مل يكن لديه معرفة واسعة و ، عامل شاب أشرف إيلميإىل ابنه الدكتور  هذه السمات والصفات ورّثه. دين اإلسالم احلنيف
 .طالقة لسانهله ما يتصف به أبيه فضال عن ذكاءه و بل كان  فحسب، باالقتصاد والسياسة واحلكومة والتعليم والثقافة االجتماعية

، وهو مبدأ مبدأ األدب املتصف باجلمال و"تكملة"مع  تتفقأن هذه الرواية  كذلك ، اتضحما قرأءه الباحثبناًء على 
  .من الناحية اجلمالية متعلقة بأساس األدبأديب 

خلقهم يف هذا الكون  اهلل بأن  القراء إىل إميان دعوةرواية ال حتتوي فقط على قيم إسالمية مبا يكفي لالال شك أن 
 .الدراسة املعاصرة حوهلاو  يةاإلسالم عارف والعلوماملب مليئة أيضا ، ولكن الروايةكخليفته

 العمل ية هذااملثرية لالهتمام يعكس مجال األساليب . واستعماله هذهمجيلة وجذابة ويةلغ أساليبم استخديهتم املؤلف با
ولكن  يف معنوية القصةليس فقط  تظهر هذه اجلمالية والكماليةألهنا  "كمالية األدب"، وصلت الرواية إىل مرحلة األديب. وهكذا

 .تتجلى يف ظواهر مضموهنا

 كتابة. مت  باهلل الوثيق يدل على إميان املؤلفمبدأ "املؤلف الذي جيب عليه أن يستكمل نفسه" ، فإن باإلضافة إىل ذلك
 تصوفاملعرفة الكاملة للدين مثل الهذا ألنه بدون و مر اهلل تعاىل. واأطاع أالذي  املخلص املطيع العبدقلب من  العظيم هذا العمل

 مثل هذه الرواية العظيمة. ينتجيستحيل على املؤلف  وغريها شريعةوالتوحيد وال

 صيفحسن. من خالل هذا التو  املدرسيف مجيع جوانب حياة ها اإلسالم بإدماجدين  مشوليةيصف املؤلف بوضوح 
وبعد انتهاء قراءة . احملمودة األعمالممارسة و اخلري من عمل إىل  القراءيدعو حياول أن ، من الواضح أن املؤلف تطور القصةو 
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مبدأ اجلماهري )القراء( املستهدفة بالرتبية الكاملة وعلى هذا، يتفق " ،على التوجيهات واإلرشادات الرواية قد حيصل اجلمهور
 .لإلنسان"

. لقد لكتابة روايتهأساس ك سبعةالهذه املبادئ  وجد الباحث املؤلف حسن الدين حممد عيسى قد طبقبشكل عام ، 
  التكملة يف نظرية موضوعالتوحيد كما هو  فكرة هذها العمل مستدا إىل  أن املؤلف قد جنح يف إنتاج وجد الباحث كذلك

“Takmilah”رذيلةعمال اجلهاد ومقاومة األو ، يم التوحيد. حتتوي الرواية أيًضا على عناصر التعليم ، والوعظ عن طريق غرس ق 
 عيش كمسلم كامل.للالقارئ  إرشاد قد يؤدي إىل احملمودة  لغرس مثل هذه القيموالظلم. إن  واملذمومة
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