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 كلمة الشكر
 

أشرف األنبياء زلّمد صّلى احلمد اهلل رّب العادلُت والّصالة والّسالم على 
اهلل عليو وسّلم وعلى آلو وأصحابو أمجعُت. أشهد أن ال الو إاّل اهلل وحده ال 

 ا بعد.شريك لو وأشهد أن زلمدا عبده ورسولو أمّ 
انتهى الباحث بإذن اهلل وتوفيقو من تأليف ىذه الرسالة الوجيزة  يقدمها 

َتي االسالمية احلكومية كمادة من لكلية اآلداب والعلوم االنسانّية جلامعة الران
يف اللغة العربية  S.Humادلواد الدراسة ادلقررة على الطلبة للحصول على شهادة 

 وأدهبا.
لكيالين" النجيب اختار الباحث "ادلقاومة يف رواية عذراء جاكرتا ا

موضوعا ذلذه الرسالة. ويف ىذه الفرصة السعيدة العزيزة يقدم الباحث الشكر 
ن قد بذال يسوماردي ادلاجستَتالذو شرفُت مها سورايا ادلاجستَت لفضيلة ادل

جهودمها وأنفقا أوقاهتما يف إشراف الباحث على اعداد ىذه الرسالة إشرافا 
وال ينسى أن يشكر دلدير  ،جيدا كامال. لعل اهلل يباركما وجيزيهما جزاء حسنا

لغة العربية وأدهبا نسانية ورئيس قسم الاجلامعة وعميد كلية اآلداب والعلوم اإل
قد ساعدوه بإعارة  يني الذَت وجلميع األساتذة ودلوظفي ادلكتبة جبامعة الران

 الكتب احملتاجة يف كتابة ىذه الرسالة.
قد شجعوه يف كتابة ىذه الرسالة  يتال عزيزةقدم الباحث الشكر لعائلتو ال

 .لعل اهلل جيزيهم أحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة
 



 ب

ويف ىذه الرسالة يرجو الباحث من القارئُت نقدا بنائيا وإصالحا نافعا 
 هلل أن جيعلها نافعة للباحث خاصةوأخَتا عسى ا ،إلكمال ىذه الرسالة

باهلل وللقارئُت عامة. حسبنا اهلل ونعم الوكيل ونعم النصَت وال حوال وال قوة إال 
 العلي العظيم واحلمد اهلل رب العادلُت.
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 تجريد
 

 : شريف الدين مجيل  إسم الطالب
 527202125:   رقم القيد

 : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية/قسم اللغة العربية وأدهبا الكلية / القسم
 : ادلقاومة يف رواية "عذراء جاكرتا" لنجيب الكيالين الرسالة موضوع

 ه 7183 ثاينربيع ال 23 / م 2071ير ناي 22:   تاريخ ادلناقشة
 10 :  حجم الرسالة
 َت: سورايا ادلاجست  ادلشرف األول
 َت: سوماردي ادلاجست  ادلشرف الثاين

جاكرتا" لنجيب كان موضوع ىذه الرسالة ىي ادلقاومة يف الرواية "عذراء 
وصورة  ادلقاومة الدالة على الكيالين. ويبحث الباحث فيها عن األسباب

ادلوجودة وادلتضّمنة يف الرواية. وأّما منهج البحث الذي استخدمو  ادلقاومة
نظرية الواقعية  عند فهو منهج الوصف التحليلي سالةالباحث يف ىذه الر 

" ما بعد الرأمسالية من Pramoedya Ananta Toerاالشًتاكية براميوديا انانتا توير "
" حيث أّن الباحث يريد أن Karl Marxنقاد الرأمسالية  تقدمها كارل ماركس "

. ومن الّنتائج  حصل عليها سالةطبق النظرية الواقعية االشًتاكية يف ىذه الر ي
" الباحث فهو األسباب الّدالة على ادلقاومة واالشًتاكية يف الرواية "عذراء جاكرتا

 مباشرةلنجيب الكيالين. صورة ادلقاومة ادلتضّمنة يف الرواية تتحدث عن ادلقاومة 
اجملتمع  طبقة الفرقة يفهبا القوم أو قوم تلكل ادلقاومة  أنّ  .غَت مباشرةوادلقاومة 

)الرأمسارل(  فعل الشيوعي ما على لردّ و حقوق اجملتمع عًتاف اإل على لينقص
. ويف الرواية حتكي يريد اجملتمع أن يكون حرّيًة اجملتمع ىمر علاألتوذّل ي الذي

 على الرأمسالية.
 



 
 

 ه
 

Abstrak 

 

Nama   : Syarifuddin Jamil 

Nim   : 521202795 

Fakultas/prodi  : Adab dan Humaniora / Bahasa dan Sastra Arab 

Judul   : Al-Muqawamah Fi Al-Riwayah “A’dzra Jakarta” Li Najib 

  Al-Kailani Metode Pendekatan Realisme Sosialis.  

Tanggal sidang : 26 Januari 2017  M/ 28 Rabi'ul Akhir 1438 H 

Tebal skripsi  : 40 

Pembimbing I  : Soraya, SS,. MA 

Pembimbing II : Sumardi, SS,. MAg 

Penelitian ini berjudul Al-Muqawamah Fi Al-Riwayah “A’dzra Jakarta” 

Li Najib Al-Kailani. Penelitian ini fokus pada dua permasalahan inti yaitu sebab-

sebab yang menunjukkan perlawanan dan gambaran perlawanan yang terdapat 

dalam novel. Adapun teknik analisa yang digunakan adalah metode deskripsi 

analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generasi. Dan metode teori yang digunakan adalah 

realisme sosialis (Pramoediya Ananta Toer) yang bertentangan dengan 

kapitalisme sebagaimana di kemukakan oleh Karl Marx. Adapun hasil yang 

diperoleh dari penelitian yaitu, sebab-sebab yang menunjukkan perlawanan 

sebagai protes sosial yang di sebabkan oleh kapitalis yang mendominasi dan 

merugikan masyarakat. Sebagaimana kekuasaan oleh seorang kapitalis lebih 

mementingkan diri sendiri dan kelompoknya sendiri. Gambaran perlawanan yang 

terdapat di dalam novel merupakan gambaran terjadinya perlawanan secara 

langsung dan perlawanan secara tidak langsung. Bahwa sesungguhnya semua 

perlawanan yang dilakukan masyarakat atau suatu kelompok dari masyarakat 

kelas bawah yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim yang dibuat 

oleh pihak atau kelompok superdinat (kapitalisme) yaitu partai komunis (PKI) 

terhadap masyarakat. Di dalam novel ini menceritakan bahwa masyarakat 

menginginkan kebebasan dari kapitalisme. 
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 الباب األول

 مقدمة
 

 خلفية البحث .أ 
ادلقاومة ىي موقف البيان واالقرار الذي يقوم هبا اجملتمع وىذا موقف 

 على وجودىا على الفرقة أو يُعّّب إذل احلزب، وهتددالبيان وىو شكل ادلقاومة 
وىذه احلالة ليست بعيدا من التأثَت القضية  تغيَتا الذي دائما ُيشعر اجملتمع
 7واحلصول على الدعم من اجملتمع.

( أّن ادلقاومة  حدثت يف Novri Susanti)يف الكتاب  ابن خلدون قال
تاريخ احلياة اإلنسانية أّّنا تعُّت على وجود فرقة اجملتمع تقديرا على اذلويّة 
واجملموعة والعرق. فرقة االجتماعي يف البناء االجتماعي وكون اجملتمع يعطي 

 ة ىي متساويةيقيقاحلتلفة ادلقاومة. وىذا احلال يأثر على طبيعة الّناس سلعلى 
احليوان الذي يستطيع أن يدفع سلتلف كقوة   شهوة ىيكان لو باحليوانات.  

 to( وليتوذّل األمر )to winطبقات االجتماعية وخيلق سلتلفة من احلركة للفوز )

rule.)2 
القوم أو الفرقة يف طبقة اجملتمع لينقص على أّن لكل ادلقاومة تقوم هبا 

 اإلعًتاف حقوق اجملتمع ولرّد على ما فعل الشيوعي )الرأمسارل( الذي يتوذّل 

                                                           
7
. Fitria Agustin, N. Kusuma, Gelombang Perlawanan Rakyat, Kasus-Kasus Gerakan 

Sosial Di Indonesia. (Insist Press, Yogyakarta. 2003). hal. 247-281 
2
. Novri Susan, Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu konflik Kontemporer. Cet2  

(Jakarta, Kencana 2010). hal. 34 
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(ينقسم ادلقاومة إذل قسمُت: ادلقاومة مباشرة Scottاألمر على اجملتمع. وسكوت )
 .وادلقاومة غَت مباشرة

تقوم هبا اجملتمع ترى   أّما حركة ادلقاومة ىي مجيع األفعال االحتجاجّية
ومقاومة ىي التجربة وادلعارضة ورفض  .أّّنا حتت وطأة وضغطة وال ترضى عنها

اخلضوع إلرادة آخرا. وىذه حركة اجملتمع يعٌت حركة الفرقة وحركة احلزب أو 
حركة اجملتمع الذي منظم غَت رمسّي يطّبع الفرقة واجملتمع هتدف على ادلعارضة أو 

وىذه احلركة ادلقاومة ىي حركة اجملتمع وشكل  8 والثورة.ادللحاح يف التغيَت
السلوك ادلشًتك منظم يف الرمسيأو على عكس ذلك، وىذه احلركة شكل بسبب 

 1.على ظهور حالة اجملتمع يف الّصراع
الذي ( Patriarkat) والتيار الواقعّية االشًتاكّية نقدا على قوم البطريرك

اكّية. وىذه مفهوم النظريّة تأٌب من اشًتاكّية يظهر أيديولوجية الواقعّية االشًت 
ادلاركسّي عن اإلنسان. واحلقيقة ذلذا الرأي للمفهوم اإلنسان. أّن االشًتاكّية 
ليست من الشعوب واجملتمع الذي جتّمعون على األفراد  يُنظم فياالجتماعّي 

اكّية يتغاضى ىل عندىم الّدخل واإليرادات يف الكفاية أو على النقوص. واالشًت 
والّتمهيد والّتسويّة االقتصاديّة  5ليست اجملتمع من األفراد تبعّية على البلد.

ألّن  اجملتمع ىي ادلسؤولّية من البلد لكي ال يكون عدم ادلساواة االقتصاديّة.
الواقعية االشًتاكية يف األدب ىو مصطلح الذي يشمل وجود جبهة النضال، 

                                                           
8. Imam Subkhan, Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme di Yogya, Kanisius Yogyakarta. hal. 

24 
1. Sadikin, Perlawanan Petani dan Konflik Agraria Dalam Diskursus Gerakan Sosial. 

(2003). hal. 9 
5. Erich Fromm, Konsep Manusia Menurut Marx, terj. Agung Prihantoro. (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. 2001). hal. 77 
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وثانيا، ألنو . كسمة شليزة ال ىوادة فيهاأواًل، التشدد   .وال حصل حرف واضحة
دتشيا مع النضال االجتماعي والسياسي، باستمرار يفعل افينسي على األعداء 

 2.والتطور السريع صفوف حزبو
أّما يف ىذه الرواية "عذراء جاكرتا" يتحدث عن احلزبان يف العصر 

عميد الزعيم ب. واحلزبان يف ادلختلفة األيديولوجية وكان احلزب األوذل 7225
باأليديولوجية الرّأمسالّية ويريد أن يتوذّل األمر يف السّياسّية واالقتصاديّة يف ذلك 
العصر. وكان احلزب ادلاشومي يريد أن يكون اجملتمع حرّيًة على الرأمسالّية ويقاوم 

 احلزب ادلاشومي على ىذه الرأمسالّية.
بالنظريّة الواقعّية  ويريد الباحث أن يبحث ىذه الرواية "عذراء جاكرتا"

 االشًتاكّية. وأّن الواقعّية االشًتاكّية ىي جزء ادلتكاملة واحتاد الكفاحّية من البشر
يف اذلدم تضييق اخلناق واالستغالل واالبتزاز والسلب على اجملتمع العاملُت 

واالستعماريّة. وىذا الطرد لصعود  يف الطرد اإلمّبيالّية والفاّلحُت وىي الّبوليتاري
محلت الّشعوب  والرّأمسالّية قد 1األحواء وحالة اجملتمع العاملون يف الكون والعادل.

والّناس إذل احلياة ادلاّديّة. ويتأسس ادلاركيسية على ىذه االقتصاديّة على مفهوم 
 3الّبوليتاري. الكفاح الطبقة ومعارضة الطبقة. ثورة وقوة

 
 
 

                                                           
2. Pramoedya Ananta Toer, Realisme Sosialis dan sastra Indonesia Cet. 1 (Jakarta: 

Lentera Dipantara, 2003). hal. 29. 
1. Ibid. hal. 17 

3. M. Amin Syukur Dkk, Teologi Islam Terapan (Upaya Antisipasif Terhadap 

Hedonisme Kehidupan Modern) Tiga Serangkai. hal. 183 
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 مشكلة البحث .ب 
 :ومها تُتمشكل ا البحث إذلويركز الباحث يف ىذ

ما األسباب الّدالة على ادلقاومة يف الّرواية "عذراء جاكرتا"  .7
 لنجيب الكيالين؟

ما صورة ادلقاومة ادلتضّمنة يف الّرواية "عذراء جاكرتا" لنجيب  .2
 الكيالين؟

 
 
 أغراض البحث .ج 

ويف ىذان النقطتُت يريد الباحثأن يقدم ويوضح األغراض من ىذا 
 البحث :

الّدالة على ادلقاومة يف الّرواية "عذراء جاكرتا" عرفة األسباب دل .7
 لنجيب الكيالين.

دلعرفة صورة ادلقاومة ادلتضّمنة يف الّرواية "عذراء جاكرتا" لنجيب  .2
 الكيالين.

 
 معاني المصطلحات .د 

، أراد الباحث أن ادلوضوع ادلبحوثقبل أن يركز الباحث يف النقاط من 
ات  تتضّمن يف ىذا البحث  يشرح ويوضح ويعرف معاين من بعض ادلصطلح

 كما يارل:
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 2رواية فهو راٍو وادلفعول مروّي.-ارو-يرِوى-الّرواية لغة أصلها رَوى .7
واصطالحا الّرواية ىي سرد قصصي نثري طويل يصور شخصيات فردية 

 70من خالل سلسلة من االحداث واالفعال وادلشاىد.
ادلعارض  مقاومة ولغة ضاده. قاومة يف-قواما-ادلقاومة أصلها قاوم .2

وإصطالحا موقف أن  77وغَتىا. تقاموا يف احلزب أي قام بعضهم لبعض
تتصرف البقاء على قيد احلياة. يف زلاولة دلقاومة وادلعارضة. أو قاوم 
العدو: واجهو وضاّده "قاوم االغراء، الظُّلم، الّبد، ميولو، احلاكم 

يقاوم -ريققاوم الرجل احل-ادلستند، الطغيان، العدوان، اذلجوم، الضربة
 72بشراسة"

ها صليب الكيالين عام كتب الذي عذراء جاكرتا: موضوع الرواية .8
م من ادلطبعة األوذل للناشر وىي حتكي عن ادلقاومة  2078ه 7181
 .غَت مباشرةوادلقاومة مباشرة 

 
 منهج البحث .ه 

أّما منهج البحث الذي يستخدم الباحث يف كتابة ىذا البحث فهو 
( حيث أّنا دراسة Pramoedya Ananta Toeالواقعّية االشًتاكّية )منهج الّتحليل 

 حول الواقعّية االشًتاكّية والّنقد ما بعد الرّأمسالّية.

                                                           
 228. ص. 7ه. ط:  7122 معجم اللغة العربية ادلعاصرة.. أمحد سلتار عمر 9

 712تونس ص. -. التعاضية للطباعة والنشر7232معجم ادلصطلحات األدبية. ابراىيم فتحي 01
 .8132.ص:5. ج:1(. ط:2008)القاىرة: دار احلديث.  لسان العرب. ابن منظور00
 .7315ص :  التعاضية للطباعة والنشر، 7232 األدبيةمعجم ادلصطلحات . ابراىيم فتحي 01
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وأّما يف كيفية كتابة ىذه الّرسالة فيعتمد الباحث الكتاب الذي قرره قسم 
دار  اللغة العربّية وأدهبا، بكلّية اآلداب جامعة الرانَتي اإلسالمّية احلكومّية

 الّسالم وىو الكتاب:
 

"Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab Fakultas Adab 
Dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh, Tahun  "2071  

 
 الدراسات السابقة .و 

قبل أن يبحث الباحث عن ىذه الرواية ىناك طالب الذي يبحث عن 
 :ىذه الرواية وىو

وخصص أنوار  " لنجيب الكيالين.عذراء جاكرتايف رواية " ار الصراعنو أ .7
 يف رسالتو ببحث عن الصراع.

وأما الباحث يركز حبثو عن ادلقاومة عند نظرية الواقعية االشًتاكية براموديا  .2
 (.Pramoediya Ananta Toerأنانتا توير )
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 الباب الثاني

 نجيب الكيالني الذاتيةسيرة ال
 

 حياته ونشأته .أ 
صليب الكيالين من أبرز الروائيُت اإلسالميُت ادلعاصرين وقد شهدت  إنّ 

وفنو األصيل الذي  .وإبداعو ادلميز .لو األوساط واحملافل األدبية أدائو الرافيع
والقصة وادلسراحية والشعر. ولد  .صاغو يف القوالب الفنية ادلختلفة من الرواية

م ادلتواف احملرم  7287الدكتور عبد اللطيف إبراىيم الكيالين يف أول يونيو عام 
 .ه ولد يف قرية شرشابة التابعة دلركز زفيت مبحافظة الغربية مبصر 7850من عام 

وعلى غرار عادة أىل الريف يف ىذا الوقت التحق  .ل ألبيو وأمووكان الولد األو 
حيث تعلم القراءة والكتابة  .صليب الكيالين بكتاب القرية يف سن الرابعة

واحلسابة وقدرا من األحاديث النبوية الشريفة وسَتة الرسول صلى اهلل عليو 
وكان منذ  .وكانت أسرتو تعمل بالزراعة 7.وقصصاألنبياء وقصص القرآن .وسلم

 صغره ديارس العمل مع أبناء األسرة يف احلقول.
والتحق بادلدرسة األولية ٍب مدرسة اإلرسالية األمريكية اإلبتدائية بقرية 

بالقاخرة عام سنباط ٍب قضى الثانوية يف مدينة طنطا وأخَتًا التحق بكلية الطب 
وبعد خترجو عمل بوظيفة)طبيب امتياز( يف مستشفى )أم  ،م 7257

ٍب طبيًبا شلارًسا بقريتو )شرشابة( ٍب انتقل ليعمل  ،م 7227ادلصريُت(باجليزة عام 

                                                           
7. http://www.ruowaa.com/vb3/showthread.php?t=20569 .2072أبريل  71الوصول   

http://www.ruowaa.com/vb3/showthread.php?t=20569
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وتسلم عملو يف القسم الطيب هبيئة السكك  ،يف وزارة النقل وادلواصالت
وذالك يف إليوم  ،بيًبا ىناكٍب سافر إذل دولة الكويت )ليعمل ط ،احلديدية

م( ٍب انتقل منها إذل دولة اإلمارات  7223احلادي والثالثُت من شهر مارس )
 وقضى هبا ما يقرب من )ستة عشر( عاما. ،العربية

ة "كردية شاىُت" شقيقة من األديّبة اإلسالميّ  7220تزوج الكيالين عام 
، بثالثة ذكور ىم الدكتور جاللاألديبة اإلذاعية ادلصرية "نفيسة شاىُت" ورزق 

 2وزلمود احملاميكما رزق بأثٌت واحدة ىي د. عزة. ،وادلهندس حسام
ولقد اتصف ببشاشة الوجو وروح الدعابة التواضع اجلم وىو اخلطيب 
ادلفوه صاحب الفكر ادلتفتح يقول عنو أحد أبنائو تشعر بأن خلقو القرآن يرى 

سو من أجل إسعاد أىلو وذوية ودل تكن اخلالق يف كل معامالتو يتحامل على نف
 طموحاتو كبَتة يف الدنيا ألنو كان حيمل قوة إديان عميقة.

ولقد حتمل الكيالين آالم مرضو دون أن يبث مهو وأدلو ألحد حىت أقرب 
فقد صّب على آالم الكبد الوبائي ٍب آالم السرطان مستمسًكا حببل  ،الناس إليو

 وىو الراضي بقضاءه أيًا كان إال اهلل.اهلل وأىن لو أن ييأس أو خينع 
انضم صليب الكيالين لدعوة اإلخوان يف وقت مبكر من حياتو حيث 

 ،والعلوم الدينية ،وزودتو بالكثَت من ادلعارف ،معتقداتو ،أثرت يف أفكاره
وكان لو أبلغ األثر يف تكوين عقليتو السياسية. فبعد حادثة ادلنشيو يف  ،والدنيوية

م اعتقل عبد الناصر كثَت من اإلخوان ادلسلمُت. صليب  7251أكتوبر  22
، م 7255من شهر أغسطس  1الكيالين احد ىؤالء الذين اعتقلوا يف يوم 

                                                           
2. http://www.zaytoday.com/event/details/5137aba292dcf .2072أبريل  71الوصول   

http://www.zaytoday.com/event/details/5137aba292dcf
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حيث سيق إذل السجن احلريب وحكم عليو بالسجن دلدة عشرة أعوام إال أنو 
 شهًرا. 10حصل على عفو صحي وخرج بعد أن قضى بعد قضاءه بالسجن 

 
 حياته األدبية .ب 

هر بوادر موىبتو الشرعية يف أواخر دراسة االبتدائية وكانت أوذل ظ
منفعال بأحداث  ،م عن فلسطُت 7213اليت نشرىا عام ،قصائده بُت أيدينا

جتوب شوارع طنطا وىم  ،تلك الفًتة, يقول: )عندما رأيت أفواج ادلتطوعُت
دام وعندما رأيت الص ،يرددون ىتافاهتم قبل سفرىم للجهاد يف أرض فلسطُت

 ادلروع بينهم وبُت جكام تلك الفًتة(.
دل يعرف اليأس طريًقا لقلب الكيالين فاستغل فًتة وجوده بالسجن فنظم 
عدد من القصائد حىت أصدر ديوانو األوذل أغاين الغرباء ويف السجن ترامي 
دلسامعو أنباء عن مسابقة تقيمها وزارة الثقافة واإلرشاد )وزارة الًتبية حإليا( 

ايتو األوذل واألقرب لقلبو الطريق الطويل واليت جعل أحداثها تدور يف فكتب رو 
قرية مصرية فيقول الكيالين عنها: استطعت حبمد اهلل إصلاز الرواية يف فًتة ال 
تزيد عن ثالثة أسابيع ويقر الكيالين ب: كانت بدييت احلقيقية مع القصة برواية 

دبية وكانت الرواية تلك أوذل الطريق الطويل وذلك بدون معرفيت بادلذاىب األ
 7251 البشائر وليس آخرىا فقد حصلت على اجلائزة األوذل يف ادلسابقة عام

م بعد أن قدمها الوزير "فتحي  7252ٍب قررت على طلبة الثانوية عام  8.
ومن الطريف أن إدارة السجن مسحت لنجيب باخلروج لبعض ساعات . رضوان"

 للسجن مرة أخرى.لتسلم جائزتو ٍب يعود أدراجو 
                                                           

8. http://islamtoday.net/nawafeth/services/saveart-53-167864.htm .2072أبريل  72الوصول   

http://islamtoday.net/nawafeth/services/saveart-53-167864.htm
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ويقول الكيالين عن بداياتو مع األدب اإلسالمي: على الرغم من أنٍت دل 
أعرف شيًئا عن األدب اإلسالمي أو ادلذاىب األدبية إال أنك إذا رجعت إذل 

 ،اإلنتاج األديب  األوذل بالنسبة رل جتده بعيًدا عن اإلسفاف واإلباحية والعرى
متمسك بأعراف القرية وتقاليدىا  ،بل ىو أدب نابع من فكر رجل قروي بسيط

ذلذا فقد كانت أعمإرل األوذل  ،اليت ىي أقرب ما تكون إذل اإلسالم الصحيح
وإمنا مرت بتلقائية  ،ولكن بدون قصد أو تعمد مٍت .دتثل األدب اإلسالمي

اصة كتاب )األدب وخ ،فقرأت فيها الكثَت ،عفوية. وبدأت أجتو إذل ادلذاىب
 1.ومذاىبو( للدكتور زلمد مندور. وبعدىا بدأت تتضح الرؤية بالنسبة رل

وكان من أىم إصلازاتو: الدعوة إذل قيام أدب إسالمي منذ أواخر 
دلاىية ىذا األدب  ،يف إطار من اإلدراك الواعي, والفهم ادلستنَت،اخلمسينيات

دون تعصب أو  ،مية والعادليف خدمة األمة اإلسال،ورسالتو وأىدافو البناءة
مع احلفاظ على القيام اجلمإلية واإلنسانية الصحيحة. ويف آخر حياة  ،مجود

ه  7175شوال  1ويف يوم اإلثنُت  ،صليب الكيالين أصابو بسرطان الكبد
وكان يف  5.م تويف بعد مرض عضال عاىن منو أشد ادلعاناة 7225/8/2ادلوافق 

 بعدما خلف تراثًا أدبًيا ضخًما. ،احملتسبأثناء مرضو مثال ادلؤمن 
 
 
 

                                                           
1. http://www.khassab.net/vb/showthread.php?t=212039 .2072أبريل  72الوصول   

5.http://azaheer.org/vb/showthread.php?24380%E4%CC%ED%C8%C7%E1%DF% 

ED% E1%C7%E4%ED .2072أبريل  72الوصول   

http://www.khassab.net/vb/showthread.php?t=212039
http://azaheer.org/vb/showthread.php?24380%E4%CC%ED%C8%C7%E1%DF%25%20ED%25%20E1%C7%E4%ED
http://azaheer.org/vb/showthread.php?24380%E4%CC%ED%C8%C7%E1%DF%25%20ED%25%20E1%C7%E4%ED
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 مؤلفاته .ج 
 ،أّن صليب الكيالين أديب وكاتب مشهور العدقكما ذكر الباحث من 
 فمؤلفاتو تنقسم إذل ثالثة أنواع: ،وكانت رواياتو وأشعاره مرموقة

 الروايات اإلسالمية.7ج.
 ألف صليبكتبا عن الروايات اإلسالمية منها:لقد 

 الظل األسود .7
 7212ه  7102 عامالطبعة األوذل  صليب الكيالين الرواية ألفها

 قضايا يعاجل فٍت عمل أول احلديثة الروايات من السلسلة ىذه وتعتّبم، 
 من أحداثها تستمد الروايات وىذه .ومشاكلة ادلعاصرة اإلسالمي العادل

وقائع مثَتة ثابتة تارخييا صيغت بأسلوب قصصي شائق يتميز بدقة 
ورواية الظل األسود تدور أحداثها  .وقوة احلوار ودتاسك احلدثالتصوير 

غرش احلبشة ( ىيال سيالسي) على أرض احلبشة وحتكي قصة اغتصاب
مبساعدة االستعمار وما خلف ىذلك االغتصاب من حرب أىلية ال 

 2تزال مستمرة إذل اآلن.
 ليارل تركستان .2

م،  7217يف رواية لياذل تركستان لنجيب الكيالين كتبها سنة 
يعمل ىي تدور حول صراع االيديولوجيا والقوة التيوقعت يف تركستان يف 

الرواية تكشف عن الصراع السياسي والصراع . 7250-7200 العام
ويصف الصراع . اإليديولوجي للشعب تركستان الكامل من القسوة

                                                           
2. http://www.book-juice.com/books/الوصول 7-72-2072./الظل-األسود 

http://www.book-juice.com/books/الظل-الأسود/
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السياسي يف ىذه الرواية لنضال الشعب احمليطة تركستان يف الدفاع عن 
 1.من االحتالل الشيوعي مها الصُت وروسيابالدىم 

 قاتل محزة .8
م حتكي عن 7233صليب الكيالنيفي سنة الرواية اليت كتبها 

وحشي عبد دتٍت احلرية ألن يف العرب كانت السيطرة بيد القبيلة ادلشرفة 
فأمره سيده أن يقتل محزة و إن فعل فهو حّر. بعد قتال محزة ما زال أمر  

 ه بنظرة سابقة.كما كان أن العرب يرا
 عمالقة الشمال .1

م،حتدث فيها عن قضية  7212 عام صليب الكيالين الرواية ألفها
جتعل الرواية فريده من نوعها وىى معانة ادلسلمُت يف دول افريقيا دعوة 
إذل اهلل يف نيجَتيا يتخللها إعجاب بريء بُت مسلم ومسيحية ترك 
ادلسلم شيئًا هلل فعوضو اهلل خَتًا منو أسلمت ادلسيحية وَحُسَن إسالمها 

نهاية رائعة ُتوجت بالزواج وسار اإلعجاب يف طريق سليم وأكتمل ب
حرب أىلية وأطماع  .احملفوف باحلب والعطف والتعاون يف سبيل اهلل

االستعمار تفرق الناس وتشرذمهم ٍب احتاد قوى احلق وطردىم لقوى 
 3.الباطل واالستعمار

 رحلة إذل اهلل .5
م، وىذه الرواية قصة  7213 عام صليب الكيالين الرواية ألفها

لمُت يف عهد حكم مجال عبد الناصر دلصر وما مجاعة اإلخوان ادلس

                                                           
1. Najib Al-Kailani, 2007,Night in Turkistan, Jakarta: Zikrul Hakim 

3. http://mybook4u.com/أالدب-العربى/روايات-عربية/download/1252.2072-72-7 الوصول  

http://mybook4u.com/ألادب-العربى/روايات-عربية/download/1252
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أصاهبم من قهر اضطهادت وتعذيب وابتالءات وكيف صمدوا بنور 
اإلديان يف قلوهبم ووثوقهم بنصر اهلل ذلم واخراجهم من ىذه احملنة الىت 

 2أصابتهم.
 

 الشعرية. 2ج.
عّّب صليب الكيالين عن معاناة أّمتو خالل حكم الفرد يف دواوينو 

 ة: )أغاين الغرباء( و)عصر الشهداء( و)كيف ألقاك( و)ضلو العال(.الشعريّ 
 

 النقد واألدب اإلسالمي. 8ج.
كتب صليب عن النقد واألدب اإلسالمي: )اإلسالمية وادلذاىب األدبية( 

)آفاق األدب اإلسالمي(و)ادلسرح وو)مدخل يف األدب اإلسالمي( 
 اإلسالمي(و)نظرية األدب اإلسالمي وتصّوراتو(.

 
 الطب. 1.ج

كتب صليب كتبا يف الطب: )يف رحاب الطب النبوي( و)الدواء سالح و 
 70)الصوم والصّحة(.وذو حّدين( و)الغذاء والصحة( 

 
 
 

                                                           
2. http://www.readingroompdf.com/2015/12/erhlaelaalaah.html .2072-72-7الوصول   

70
. http://www.startimes.com/f.aspx?t=33197236 .2072أبريل  72الوصول يف   

http://www.readingroompdf.com/2015/12/erhlaelaalaah.html
http://www.startimes.com/f.aspx?t=33197236
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 لمحة عامة عن الرواية "عذراء جاكرتا" .د 
وتناول أحداث الرواية "عذراء جاكرتا" لنجيب الكيالين جباكرتا عن 

وىي  77ميالدية. 7225 الثانيمن سنةالنصف حالة السياسية االندونيسيا يف 
حتكي زلاولة احلزب الشيوعي اإلندونيسي القيام بثورة شيوعية يف البالد 
واالستيالء على السلطة فيها مدعومًا يف ذلك من قبل الرئيس اإلندونيسي 
سوكارنو ومجهورية الصُت الشيوعية شلا أدى إذل صراع مرير بُت الشيوعيُت وبُت 

دونيسي شلثاًل يف مجاعة )ماشومي( اإلسالمية اليت قدمت أفراد الشعب اإلن
 72الكثَت من الشهداء وزج ببعض أفرادىا يف ادلعتقالت واختطف البعض اآلخر.

وحزب الشيوعي االندونيسيا تنوذّل األمر سياسية االندونيسيا يف ذلك العصر، 
 78وىم يستخدمون متنوعة الطرق لالجتاه ما يريدون يف احلصول اإلرادة.

ودتكن أيضا أن ىذه الرواية أن يسمي رواية تارخيية، ألّنا تتحدث فيها 
اجلوالت مناالضطرابات السياسية، واليت وفقا إلعداد ىذه القصة ىو انتفاضة 
حزب الشيوعي االندونيسيا. وفريدة من نوعها أّن الكاتب يستخدم رموزا سلتلفة 

من الرواية زلفوظ بشكل  للتعزيز وقوة فكرة القصة. ولكن التأثَت رومانسية
 جّيدة.

وىذه الرواية احدى من الروايات الذي كتب األجنيب، وخصوصا العرب 
عن حالة االندونيسيا. ديكن أن يكون ذلك بسبب التقارب والتعالق 

                                                           
77. Najib Kaelani Gadis Jakarta. Navila. Cet. 01 Yogyakarta 2001 

72. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D 

8%A CD8%A7%D9%83%D8%B1%D8%AA%D8%A7 2072نوفامبَت  28الوصول يف    

78. Ibid Najib Kaelani Gadis Jakarta 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1%25D%208%25A%20CD8%A7%D9%83%D8%B1%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1%25D%208%25A%20CD8%A7%D9%83%D8%B1%D8%AA%D8%A7
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األيديولوجية بُت اإلندونيسيا وادلصر الذي أثر وأذلم الكاتب. كالتقارب 
  71مُت يف ادلصر.األيديولوجية بُت ادلامشي وإخوان ادلسل

                                                           
71. Ibid Najib Kaelani Gadis Jakarta 
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 الباب الثالث

 اإلطار النظري

 
 مفهوم النظريّة الواقعّية االشتراكّية .أ 

يتعُت علينا منهجيا أن ندرس األساس ادلاركسي للواقعّية االشًتاكّية. ألّنا 
الواقعّية نبت عفويا واختذ مساره يف التطور ليست رلرد وجو برئ من وجو 

والتنامي بشكل أديب مستقل. بل احتشدت فيها وحوذلا كل اخلصومات الىت 
ومبا أن الواقعّية االشًتاكّية تستند إذل ادلاركسّية. وادلاركسّية  7يتسع ذلا  العصر.

مذىب شامل. جتمعو أوصاف ثالثة: فهو مادّي جدرّل تارخيّي فمن ىنا كانت 
الواقعّية االشًتاكّية مذىبا نقديا شامال أيضا. فالضمون الطبقي ىو الذي يرسم 
ادلذىب األديب وحيدد قيمة األدب. والتطور التارخيي للمجتمعات اإلنسانية 

 ألنّ  2وجوىره تطور الًتكيب الطبقي قد استتبع تطورا .شلاثال يف ادلذىب األدبية.
 النضال، جبهة وجود يشمل الذي مصطلح ىو األدب يف االشًتاكية الواقعية

 ألنو فيها. وثانيا، ىوادة ال شليزة كسمة التشدد واضحة. أواًل، حرف حصل وال
 األعداء على افينسي يفعل باستمرار والسياسي، االجتماعي النضال مع دتشيا

 8حزبو. صفوف السريع والتطور
                                                           

: . ص7230الناشر: دار ادلعارف. ط. الثانية القاىرة  منهج الواقعية يف اإلبداع األدىبصالح فضل  .7
52. 

 .22: . ص7228عادل ادلعرفة.  والغربيُتمذىب األدبية والنقدية عند العرب شكري زلمد عياد  .2
8. Pramoedya Ananta Toer, Realisme Sosialis dan sastra Indonesia Cet. 1 (Jakarta: 
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أّما الواقعّية االشًتاكّية ىي أحد من التّيار االشًتاكّي ومتحركتها يف اجملري 
( عن Pramudya Ananta Toerتوير ) انانتا الفّن واألدب. والفلسفة براميوديا

يكون الواقعّية االشًتاكّية أّن ذلا اذلدف واالجتاه واحد وىي للّرفع اجملتمع أن 
باعتبارىم من  الوفاء ادلثالّية. واجملتمع بغَت تضييق اخلناق، واجملتمع حريّة. مبعٌت

االشًتاكّية. وىي االنسان يف ادلساواة  قبل من اإلنسان كما متوقع حقوق
 اجملتمع مع تعاملها يف الشعور واالرادة والّرغبة. وأّن الواقعية االشًتاكية تنظر

 للمشاكل احللول األديب يصور وفيها االشًتاكي، ورادلنظ من ادلتنوعة وقضاياه
الواقعية االشًتاكية عبارة  أنّ  1االشًتاكي. مبادئ خالل من اجملتمع يواجها اليت

ثل جوىره يف االنعكاس الصادق احملدد تارخييا للواقعي يف معن منهج فٌت يت
االشًتاكية تطوره الثوري. أي يف مسَتة اجملتمع ضلو الشيوعية. وتقتضي الواقعية 

من الفنان أن حيقق بوعي ىدفا معينا ىو تربية اإلنسان بروح الشيوعية. والعون 
الفعال يف التحول الثوري للواقع بوسائل فنية. وبناء رلتمع جديد. والنضال من 
أجل السالم والدديوقراطية واالشًتاكية. وصياغة اإلنسان اجلديد الذي يتمثل فيو 

فالواقعّية  5واجلمال الروحى والكمال اجلسماين. تناسق الثراء األيديولوجي
االشًتاكّية تصور جانب اخلَت يف اإلنسان على عكس الواقعّية "البورجوازية" اليت 

 تصور جانب الشر. والواقعية االشًتاكية تستحق اسم"الواقعية" ألن "الواقع" يف

                                                           
 .21.ص: 7222، 2، مؤسسة سلتار للنشر، القاىرة، منهج الواقعية يف اإلبداع األديب .صالح فضل1
. ص: 7230الناشر: دار ادلعارف. ط. الثانية القاىرة  الواقعية يف اإلبداع األدىبمنهج .صالح فضل 5
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أن  األدب ال يلزم أن يقتصر على ما ىو كائن بل يصح أن يشمل "ما ديكن
 2يكون" وىذا ىو على وجو التقريب ما يقولو أرسطو عن احملاكاة.

 االجتماعي الواقع إصرار من تولد الواقعية الفن نظرية لوكاش، أنّ  ورأى
 إذل األقرب اجلواب ىو انقسام الن ذلك كإنعكاس والفن الواقعي يف الذي

 الفردية اخلصوصيات إذل يشتمل الفٍت وانعكاس. للوحدة ادللحة احلاجة
 يعطي عملو يف واقعي األديب من مثال .االجتماعي الواقع من العام وخصائص

 ال الجراءات ظهر الذي الفردية اخلاصة إجراءات على سليمة الكون يف تصورا
ىو األديب على  جورج لوكاشوكان  1االجتماعية للبيئة العامة الطبيعة من يتجزأ
احلقيقة يف التصور . و وكشف حقيقة الواقعمن السوفياٌب،  ةة االشًتاكيّ الواقعيّ 

لوكاش أن يفهم الواقع يف رلملها. وفهم الكلي للواقع حيدث إال إذا كان الفنان و 
قادرا على فهم حركة جدلية للواقع. ويفهم من فهم إلشراك شعور كامل من 

 3.احلكم الذاٌب
 ألدبكا األبد إذل االشًتاكية الواقعية أدب من وادلوقف احلالة، ىذه يف

من إصالحو  البد ٍب العصر، متطلبات يليب يعد دل واقع كان إذا. ادلقاومة
. وتغيَته، ولكن جيب أن تعطى احلقائق اجلديدة مبثابة استجابة لتحديات العصر

يف الواقع، يف ادلمارسة العملية، وتغيَت وإعادة تشكيل الواقع القائم، ومن ٍب 
يف بعض األحيان حىت . ادلوضوعةخلق واقع جديد، وليس دائما وفقا للخطة 

                                                           
-80. ص: 7228عادل ادلعرفة.  مذىب األدبية والنقدية عند العرب والغربيُت. شكري زلمد عياد 2
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ومع ذلك، ىناك شيء واحد جيب أن تبقى عقد، ومبدأ الفوز . خاطئة
والواقعية االشًتاكية ىي واحدة من أدوات النضال االشًتاكي.  2.الّبوليتارية

الواقعية االشًتاكية ىي جزء ادلتكاملة واالحّتاد الكفاحّية من الّناس يف اذلدم 
الل واالبتزاز والسلب على اجملتمع العاملُت والفاّلحُت تضييق اخلناق واالستغ

وىذا الطرد . ( واالستعماريةImprealismeوىي البورجوازي يف الطرد اإلمّبيالية )
واآلخر احلالة بالواقعّية  70األحواء واحلالة اجملتمع العاملون يف العادل.لصعود 

د على الّنظر األحد يف الواقع الغربّية ويسميها الواقعّية الّبجوازيّة وشكل الّتحدي
 77فحسب.

( كالذي Patriarkatوالّتيار الواقعّية االشًتاكّية نقدا على قوم البطرير )
يطلع أيديولوجيا الواقعّية االشًتاكّية. وىذه مفهوم النظريّة تأٌب من اشًتاكّية 
ادلاركسّي عن اإلنسان. والصحيح ذلذا رأي ادلفهوم اإلنسان. أن االشًتاكّية 
ليست من الّشعوب واجملتمع الذي جتّمعوا على األفراد اليت يُنظم يف الّتلقائّي 
يتغاضى ىل عندىم الّدخل واإليرادات يف الكاف أو على النقيص. واالشًتاكّية 

والتسويّة االقتصاديّة اجملتمع ىي  72ليست اجملتمع من األفراد تبعّية على البلد.
 دم ادلساواة االقتصاديّة.ادلسؤولّية من البلد لكي ال يكون ع

والواقعية االشًتاكية ىي مصطلح مع معناىا الذي كان بالتأكيد يف أّي 
 البلد. وتطورىا حتدد على األحواء احمللية وىي الواقعية العلمية )ادلاّدية واجلدلية
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"الديالكتيكى" والّتارخية(. الواقعية باحلكم تطورىا واالشًتاكية اليت ظهرت  
وجودىا الكفاحية بُت نوعُت من الطبقتُت اليت تعارضت كتأكيد بسبب 

 78وتطورت يف الثابت وىي الطبقة الّبوليتاري والطبقة الّبجوازي.
 

 ظهور الواقعّية االشتراكّية .ب 
ظهور الواقعّية االشًتاكّية ىي تيار الفن يف الصعب حتديد وقتها باحلق 

الواقعّية  ( أنّ Pramoedya Ananta Toerولكن رأى براميوديا انانتا توير ) .والضبط
ومكسيم غوركي وىو أديب . 7205 االشًتاكّية يف التقدير ظهرت عام

 71الروسي، والكاتب الذي يعتقد أنّو ادلؤسس للواقعّية االشًتاكّية.
والواقعّية االشًتاكّية كما ظهرت على امسها ىي ادلصطلح الذي تتكون 

فن واالدب يف العام وليست الواقعية من كلمتُت يف اجملمع. الواقعية كادلصطلح ال
كما عرف يف الكون الغرب ىذا اليوم. وإختالف الواقعية االشًتاكية والواقعية 

ومن ادلصطلح الواقعية  75الغرب ذلما يف االختالف يف التفسَت وتطورمها.
االشًتاكية ظهرت بعد ثالثُت عاما وعلى القول أندريو شدانوف 

"AndreiZdonovواقعية االشًتاكية يف ادلؤدتر األول أمام األدباء "  أعلن عن ال
والواقعية االشًتاكية قد رمسيا على قولو،  7281 السوفييت يف موسكو  يف العام

 :وىو يقول يف األول اإلفتتاح خطبتو
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ىذا أوال أمهية، أننا صلب علينا أن نعرف احلياة لنصورىا حبقائقها يف "
واقع " ليست فيها ادلعٌت، وال غَت لتصور رلال الفن، وال بطريقة ادلدرسة اليت

 .فحسب، ولكن تصور الواقع يف تطور ثوريو"ادلوضوعي
يف ذلك الواقع وشخصية التارخيي الذي موجود وواقع من صورة فنّية 
جيب أن يكون يف اتصال مبهمة تشكيل األيديولوجية وتربية العاملُت يف 

ذا نسميو منهج الواقعّية ومنهج عمل األدب والنقد األديب ى. االشًتاكّية
 72."االشًتاكية

وقد ًب االعالن عن الواقعية االشتًتاكية عقب ذلك خالل ادلؤدتر األوذل 
األخرى . وحتدد على لسان "أندريو شدانوف" 7281للكتاب السوفييت سنة 

على الوجو يف الكتاب دكتور صالحفضل"منهج الواقعية يف اإلبداع األدىب"
تالُت" قد عُت كتابنا مهندسُت للنفس البشرية. فما معٌت الرفيق "س التإذل:أنّ 

ىذا..؟ وأية واجبات تقع على عاتقهم هبذه التسمية ؟ معناه األول: معرفة 
احلياة ال بطريقة أرسطية ميتة. وال ببساطة كواقع موضوعى وإمنا كواقع ينمو 

التاريخ مبهمة ويتطور ثوريا. وذلذا البد من أن يرتبط الغرض الفٌت األمُت للواقع و 
الًتبية االيديولوجية لإلنسان العامل وصياغتو بروح االشًتاكية. ىذا ىو ادلنهج 

 71الذي نسميو يف األدب والنقد ادلنهج الواقعية االشًتاكية.
وظهرت الواقعية االشًتاكية لالستمرار التقليدية الفّن النقدية وىو شكل 

 األروبا. والواقعية )الكالسيكية( يف اجلديد من التقليدية الواقعية الىت تطورىا يف
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ادلذّكرة جورج لوكاش أّن ظهور الواقعية تتعلق بظهور عصر النهضة 
(Renaissance أن قبل ذلك الفّن يستعمل حملاكة اليت تطور من التقليدية يوناين )

 73القددية وخاّصة يف الفهم الذي علم أفالطون من مطلق الفنية.
اليت  واالجتماعية يف االشًتاكية التّيار ىحدإالواقعية االشًتاكية ىي 

التّيار من الفلسفة االشًتاكية روسيا  ادب. ظهر ىذاألى الفنو تتحركها يف رلر 
الذي يتبع دورة االشًتاكي الشيوعّي ويتطور إذل الفّن واالدب. وروح الواقعية 
االشًتاكية وىي الجتاىة االشًتاكية على اجملتمع والنتشار أيديولوجية االشًتاكية 

ن واقعا دب يف التيّار الواقعية االشًتاكية تكو دب. فاألبادلتوسطة األعمال من األ
على اجملتمع وخصوصا مصدر النخوة والغَتة جلعل االعمال النعكاس واقع 

 اجتماعي من رلتمعها.
 يف دراسة الواقعية االشًتاكية تصّور عن ادلعارض بُت الطبقة الّبوليتار

(Proletar )والطبقة الّبجوازي (Borjuis)  .يكونا ادلشكلة اليت معًتف هبا دائما
توجد على اجملتمع. على عينة  يتشًتاكية ظهرت من الواقع الوادلشكلة الواقعية اال

( ىو Pramoedya Ananta Toerمن الكتاب االندونيسية براميوديا انانتا توير )
ديب بادلذىب الواقعية االشًتاكية. وكان يف تارخيي االشًتاكية ذلا فكرة أن األ

أصحاب رأس  يطالب حكومة أفضل، وحياول أن يثبت جملموعة من األغنياء من
ادلال، وأن استغالل غَت أخالقي. االشًتاكية يف البداية رد فعل األقليات ضد 

ويرى لوكاش الوعي الطبقة  72.التنفيذ األخالق الرأمسالية واجملتمع تنمية الصناعة
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الّبوليتاري يف االستقطاب من قبل مصاحل اإلنتاج الرأمسارل. ولذلك، رأى 
تنقية الوعي وفن الواقعي من جتربة واقع حقيقي  لوكاش فن الواقعية ذلا دور يف

وأعاد ذلك الظهر مع ظالل جديدة. ومعٌت نقدي فن الواقعي يف قدرتو على 
اعطاء الوعي اجلديد للواقع. والوعي اجلديد الذي عرض لوكاش ىو الوعي الذي 
يدفع االنسان إذل ّنضة وتنمية واجملتمع اإلنساين ويؤكد لوكاش أن األثر العملي 

 20للفن الواقعي ىو جعل الناس يف شكل كامل.
  

                                                           

.20  Georg Lukacs, Realisme Sosialis Terj. Ibe Karyanto (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama). hal. 79 
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 الباب الرابع

 تحليل المقاومة في رواية "عذراء جاكرتا" لنجيب الكيالني
 

وينقسم ىذا الباب  .وتناول يف ىذا الباب حتليل رواية "عذراء جاكرتا"
إذل القسمُت الرئيسُت والنقطتُت. يف القسم األول يريد الباحث أن يعُت 
األسباب الدالة على ادلقاومة يف الرواية، ويف القسم الثاين يقوم الباحث بتحليل 

 صورة ادلقاومة ادلتضمنة يف الرواية.
 

 األسباب الدالة على المقاومة في الرواية .أ 
دالة على ادلقاومة يف ىذه الرواية متنوعة وسلتلفة وتتضمن عن األسباب ال

ويريد الباحث أن يوضح منها، أّن األسباب ادلقاومة اليت وجد الباحث يف رواية 
"عذراء جاكرتا" من ناحية الدينية واأليديولوجية والفلسفة واإلنسانية والعدالة 

 والرأمسالية فيما يلي:
 . الدينية7أ.

من األسباب والعوامل من ادلقاومة  يرى الباحث أّن الدين واحد
يف الرواية، ألّن الدينية ىو ادلانع للحزب الشيوعية )الرأمسالية( أن توذّل 

 موافق األمر من البلد االندونيسيا وألّن ىذا احلزب الشيوعي غَت
 اإلندونيسيا يف ادلبادئ اخلمسة عن األلوىية مبا يلي: باأليديولوجية بلد
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"واحلالل واحلرام عقيدة دينية مصدرىا اهلل..جائت على أيدى أنبيائو 
الكرام..وىي أعلى مناال من فكر اإلنسان وتصوره القاصر..القتل 

 7حرام ..السرق حرام ولن تصدق أي فلسفة يف قلب الصورة"
يف دروسهم حيذرون الطلبة من االحلاد، ويدعوّنم  "ألن األساتذة

 2لإلعتصام بالدين"
اإلقتباس إعالما دلت أّن األسباب الدالة على ادلقاومة ألن الدينية ىو 
ادلانع للحزب الشيوعي أن يتوذّل األمر من احلكومة يف ذلك العصر، وأّن 

 لد.الدينية االسالمية تكشف الفلسفة الفاسدة اليت تقدمو ذلذا الب
"إننا نلعب بالنار إذ نستغل اّنيار األوضاع واإلقتصادية، ومأساة 
الفقر يف حتويل الناس إذل العقائدة الفاسدة الداخلية..ومقضى على 

 8دتيزنا القومي والديٍت بفلسفات مرقعة."
ىذا اإلقتباس دل على استغوى وضاللة الشعب واجملتمع إذل العقائدة 

 القومي والديٍت بفلسفات مرقعة.الفاسدة والشرك واحلذف من 
 . األيديولوجية والفلسفة2أ.

األيديولوجية والفلسفة من األسباب ادلقاومة، وىنا سيوضح من 
من األسباب ادلقاومة. وألّن  تالكيفية األيديولوجية والفلسفة كان

األيديولوجية والفلسفة الذي حيمل احلزب الشيوعي جيهل اجملتمع 
 من البلد االندونيسيا، ألّن الشيوعيُت يقول أنّ  وخيدعون ليتوذّل األمر
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حزهبم حيملون الثورة العقلية اليت ليست من احلقائق منها لكن عكس 
 من ذلك، فيما يلي:

"ال قيمة للنظرية اإلقتصادية أو الفلسفة االجتماعية مادل ترع حرمة 
 1اإلنسان وحتًتم آدديتو.."

أو الفلسفة االجتماعية ليست  دلت ىذه ادلقتطفة أّن النظرية اإلقتصادية
 ذلا ناجتة ما دل يكرم وحتًتم اإلنسان.

"وىذه األستاذ كان يتحدث يف إحدى الندوات ادلسائية وأورد رأيا 
سلالفا لرأي احلزب..فما كان منهم إال أن أعدوالو كمينا، ودل ينج من 

 5ادلوت إال بأعجوبة"
دلوجودة من الشيوعي دلت ىذه ادلقتطفة على سلتلفة الفلسفة والتفكَت ا

 إال ادلوت من ينج الندوات، ودل إحدى يف يتحدث كان واألستاذ
 بأعجوبة.

"التالميذ الصغار وقد ىدمت على رؤوسهم دور العلم..عشرات 
األلوف من القصص واحلكايات اليت تبدوا األول وىلة أّنا 
خرافية..رأي شيئا آخر..رأي فلول ادلنهزمُت يولون األدبار يف كل 

 2اجتاه.."
بُّت ىذا اإلقتباس يوضح أّن التالميد الصغار على رؤوسهم قد تلوثت 
األفكار الفاسدة اليت تأثر من الشيوعية حىت تكون ادلقاومة وادلعارضة على 
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الفلسفة وااليديولوجية اليت محلتها الشيوعيون. وسهل بالقتل الذين 
 عارضوا واختلفوا على أفكارىم.

 . اإلنسانية8أ.
زب الشيوعية ليست ذلا شعور اإلنسانية حىت ظهرت أّن احل

ادلقاومة، والشيوعيون يقتلون الناس الذي ال يوافق على التفكَت 
واأليديولوجية والفلسفة اليت حيمل احلزب الشيوعي. وىذه اإلقتباسات مبا 

 يلي:
"واحلالل واحلرام عقيدة دينية مصدرىا اهلل..جائت على أيدى أنبيائو 

على مناال من فكر اإلنسان وتصوره القاصر..القتل الكرام..وىي أ
 1حرام ..السرق حرام ولن تصدق أي فلسفة يف قلب الصورة"

ىذا اإلقتباس يضح على أّن القتل حرام لكن الشيوعيون يقتلون الناس 
 والبشر الذي ال يتبعوّنم يف التفكَت والفلسفة وااليديولوجية الىت قدمهم.

إّن اخلداع واإلرىاب لن يدوما إذل األبد، "وتبعها أبو احلسن ليقول: 
وأّن اجلزر اخلضراء سوف حتطم التيارات الغربية وحتافظ على أصالتها 

 3وتراثها"
بُّت يف ىذه ادلقتطفة أّن الشيوعية ليست ذلا االنسانية الّنم يف االرىاب 

 وقتل الناس الذين يعرضون يف التفكَت والفلسفة تقدديا منها.
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كان يتحدث يف إحدى الندوات ادلسائية وأورد رأيا "وىذه األستاذ  
سلالفا لرأي احلزب..فما كان منهم إال أن أعدوالو كمينا، ودل ينج من 

 2ادلوت إال بأعجوبة"
دلت ىذه ادلقتطفة على سلتلفة الفلسفة والتفكَت ادلوجودة من الشيوعية 
 واألستاذ ما قال لو يف إحدى الندوات واعتّب رأيو وىو مبحث على

 الشيوعي يف قتلو.
"وكيف ضليا يف ظل الوحوش..الذين جعلوا من اجلوع والعدالة أغنية 

 70يًتمنون هبا، وىم متخمون، وال يعرفون للعدالة معٌت.."
ىذا اإلقتباس واضح أّن اجملتمع والشعب يف اجلوع ديوت مبهل وبطء 

ألمر وليست ذلم العدالة من احلكومة وكان من عميد الرأمسارل الذي توذل ا
 البلد.

 . العدالة1أ.
يف الرواية وجد الباحث أّن العدالة من إحدى األسباب الدالة 

 على ادلقاومة منها يلي:
"ليس يب شئ من ىذا كلو..فأنا رجل أحب العلم والتقدم، وأريد 

 77لبلدي احلرية والعدل..ادلواطنون مجيعا إخواة..يف ظل شريعة اهلل"
يف الرواية ليست فيها احلرية و العدالة وجد الباحث يف ىذه ادلقتطفة أن 

 للشعب واجملتمع، وجيعلون حزب الشيوعي )الرأمسالية( من اجلوع اجملتمع.
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"وكيف ضليا يف ظل الوحوش..الذين جعلوا من اجلوع والعدالة أغنية 
 72يًتمنون هبا، وىم متخمون، وال يعرفون للعدالة معٌت.."

 اجلوع وليست ذلم العدالة من ىذا اإلقتباس واضح أن اجملتمع والشعب يف
 احلكومة وكان من عميد الرأمسارل الذي توذل األمر البالد

"ضلن أشد الناس تعاسة..احلاكم ال حيمى أحد، والشرطة ال توفر 
 78األمن وال كرامة ألحد"

ىذا اإلقتباس أّن يف الرواية ليست فيها احلرية والعدالة للشعب واجملتمع، 
الرأمسارّل( من اجلوع اجملتمع وال يعرفون العدالة وجيعلون حزب الشيوعّي )

 والشرطة ال توفر األمن وال كرامة ألحد من الشعب.
 . الرأمسالّية5أ.

إّن الرأمسالية إحدى األسباب الدالة على ادلقاومة يف ىذه الرواية، 
 ومنها مبا يلي:

"واحلكم ال حتدده مصلحة طبقية مهما كان وزّنا، ولكنو رلموعة 
القواعد العادلة اليت أقرهتا شريعة اهلل دلصلحة مجيع من 

الناس..واختالف الناس يف ادلهارات الشخصية واجلسدية وادلادية 
 71جيمعهم على معٌت سام..ىو اإلخوة..اإلخوة غَت العداء الطبقي."
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بُّت ىذا اإلقتباس على ادلصلحة كل الناس وليست من ادلصلحة على 
القواعد العادلة بشريعة اهلل وال معارضة يف طبقة معينة ولكن رلموعة من 

 طبقات االجتماعي.
"ضلن ال نستطيع طعم اخلنازير، وال نيب بعد زلمد..وابن اخلطاب 
عاش زاىدا متقشفا يكفيو ما يكفي أقل فرد يف الرعية..ادلاليُت ال 
نبحث عن فلسفة جديدة بل عن رجل يعرف نفسو ويعرف 

 75شعبو..تبحث رجل كعمر"
دلقتطفة وجد الباحث أّن يريد عميد من يتوذل األمر يف ادلستوى يف ىذه ا

احلياة باجملتمع ادلساكن ويعرف ما احتاج من الشعب واجملتمع لكن عميد 
 يف ىذه الرواية عكس من ذلك.

 72"الطبقة العاملة يف نظرك شلن مؤمنون بفلسفتك"
وعي اإلقتباس يدل أّن اجملتمع طبقة العاملة يف الرأي الزعيم )الشي

 والرأمسارل(  شلن يؤمن بنظر فلسفتو.
 
 صورة المقاومة المتضّمنة في الرواية .ب 

فوجد الباحث صورة ادلقاومة ادلتضّمنة فيها صورتان ومها مقاومة ادلباشرة 
ومقاومة غَت ادلباشرة بعد أن قرأ الباحث مرارا عن ىذه الّرواية وأما اإلقتباسات 

 تأٌب:اليت تدل على صورة ادلقاومة فهي كما 
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 . ادلقاومة ادلباشرة7ب.
كانت ادلقاومة ادلباشرة ىي ادلقاومة اليت تقاوم الفرد أو الفرقة 
اجملتمع بشكل مباشرة و فور. وأما اإلقتباسات اليت تدل على صورة 

 ادلقاومة ادلباشرة مبا يلي:
"إننا نغلط أنفسنا حينما نظن أن ادلرأة كالرجال دتاما..فالعلم يؤكد 

طبيعتو..ىرومنات الرجال غَت ىرومنات ادلرأة..قوة عضالهتا أّن لكل 
غَت قوة عضالتو وظائفتها الفسيولوجيو غَت وظائفتو أديكن أن تكون 
ىذه احلقائق كلها غَت ذات موضوع؟ أيصح أن يكون ذلك الًتكيب 

 71العضوى والنفسى دون تأثَت"
رأة كالرجال كما اإلقتباس السابق يدل على ادلقاومة ادلباشرة بأّن ليست ادل

قال الزعيم يف خطبتو اليت ليست يف ذات موضوع وىذا احلال غَت 
 متساوية يف طبيعتو.

"واحلالل واحلرام عقيدة دينية مصدرىا اهلل..جائت على أيدى أنبيائو 
الكرام..وىي أعلى مناال من فكر اإلنسان وتصوره القاصر..القتل 

 73لب الصورة"حرام ..السرق حرام ولن تصدق أي فلسفة يف ق
اإلقتباس يدل على ادلقاومة ادلباشرة بأّن الشيوعية ستقلب معٌت احلالل 
واحلرام بفلسفتها الفاسدة وقلبت صورة حقيقة، وىذا شيء من الفلسفة 

 اجلاىلة وأّن احلالل واحلرام عقيدة دينية وال أحد يستطيع يف قلب ادلعٌت.
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ولكنو رلموعة  "واحلكم ال حتدده مصلحة طبقية مهما كان وزّنا،
من القواعد العادلة اليت أقرهتا شريعة اهلل دلصلحة مجيع 
الناس..واختالف الناس يف ادلهارات الشخصية واجلسدية وادلادية 

 72جيمعهم على معٌت سام..ىو اإلخوة..اإلخوة غَت العداء الطبقي."
يف االستخدام ادلصلحة مجيع  اإلقتباس السابق يدل على ادلقاومة ادلباشرة 

 الناس والعدالة.
"رفعت فاطمة يدىا زلتجة وىتفت: أنا أؤمن بوحدة الشعب  

 20كلو."
أّن فاطمة رفعت يدىا على  اإلقتباس السابق يدل على ادلقاومة ادلباشرة

 االحتجاج عن الرأي والفلسفة الفاسدة اليت يقدمها الشيوعي.
"ووزع يف الوقت نفسو منشورات ضد احلزب متهما إياه بالغدر 
وخطف األبرياء، وتدبَت ادلكائد ضد ادلواطنُت الشرفاء األحرار، 
وحدثت ضجة كّبى، ووقف..أبو احلسن..أمام مكّب للصوت 
وألقى كلمة ملتهبة مهدت الطريق إذل ىياج بالغ، أدى إذل 

اجلماعة ماشومي،  االصطدام باأليدي بُت أنصار احلزب وأنصار
وأسفر عنو بعض اإلصابات الطفيفة، وسرعان ما جائت الشرطة 
وألقت القبض على عدد غَت قليل من الطلبة والطلبات، وقد لوحظ 
يف ادلساء عن مجيع ادلنتسبُت للحزب قد صدر أمر باإلفراج عنهم 
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فورا بعد حتقيق شكلى موجز، وبقى األخرون يف ادلخفر رىن 
 27واب"التحقيق واالستج

اإلقتباس السابق يدل ادلقاومة ادلباشرة بأن االحتجاج ىو ادلقاومة الذي 
عمل بنشاط ادلاشومي من الطالب على اخلطف حاجي زلمد إدريس 
ويكون يف االصطدام باأليدي بُت أنصار احلزب وأنصار اجلماعة 

 ماشومي.
"توذل اجلنرال األكّب القيادة، وحاصر ادلعاصمة، وكاد يقضى على 

 22الثورة..والقوات ادلسلحة دتشط ادلدينة..ضلن نًتاجع.."
توذّل األكّب القيادة  اإلقتباس السابق يدل على ادلقاومة ادلباشرة أّن اجلنرال

 يف حاصر ادلعاصمة وحذف على الثورة وادلسلحة دتشط حول ادلدينة.
 28لواء اجلنرال" "خيوصون أشرف معركة ضد الشر حتت

على ادلقاومة ادلباشرة أّن اجلنرال واجملتمع يف أشرف اإلقتباس السابق يدل 
 معركة ضّد الشر وىو الشيوعية.

 
 . ادلقاومة غَت ادلباشرة2ب.

أّما ادلقاومة غَت مباشرة فهي ادلقاومة اليت عمل الفرد أو الفرقة 
اجملتمع بطريقة وشكل غَت ادلباشرة، ىذه ادلقاومة ديكن أن يكون من 
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ه وأّما اإلقتباسات اليت الدالة إذل صورة خالل وسائل االعالم وغَت 
 ادلقاومة غَت ادلباشرة مبا يلي:

"ويف اليوم التاذل نشرت إحدى الصحف االسالمية الضيق االنتشار 
حدث يف ادلسجد، وقدمت ختليصا غَت سلل خلطبة حاجي زلمد ما 

إدريس، أخذ الناس يتناقلون ما جرى، بعض النيام يستيقظون 
 21ديثا عجب."والناس يتحدثون ح

اإلقتباس السابق يوضح لنا بأّن ادلقاومة اليت عمل وفعل على طريقة 
وشكل غَت ادلباشرة، وأّن ادلقاومة يف ىذه اإلقتباس بشكل الصحف عن 

 اخلطبة حاجي زلمد إدريس.
"أيّها الناس حترروا من اخلوف..أيّها الناس تعلموا أصول دينكم 

 25دلستعارة"عندئذ تتصاغر أمامو كافة الفلسفات ا
إدريس لتعليم األصول  زلمد احلج خطبة من احملادثة اإلقتباس السابق

 اجملتمع، تضر الديٍت وجتنب الفلسفة الفاسدة للشيوعية على احلقيقة يف
 النفس. يف وحزهبا فرقتها إال هتتم الشيوعية وىم

"وسادت فًتة صمت قالت فاطمة بعدىا: أريد أعمل معكم يف 
 22الصحيفة"
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السابق يدل على إرادة ورغبة فاطمة تعمل يف الصحيفة لسهولتها  اإلقتباس
يف عمل االحتجاجية على احلكمة اليت ال العدل والتصرف بشكل 

 تعسفي
"حسنا لتبدئي من أول السلم..خطوة خطوة..لتكوين مندوبة 
لألخبار..ٍب كاتبة حتقيقات صحفية عن ادلسائل اليت هتم الناس..ٍب 

قات ادلقتصبة الواعية اليت تكتب بطريقة مرنة يسمح لك بكتابة التعلي
 21حبيث تفلتُت من قبصة الرقابة..ٍب...إخل.."

اإلقتباس السابق يدل على االحتجاجية وادلقاومة بطريقة كتابة األخبار يف 
الصحفية اليت تتعلق بادلشكلة وادلسائل وهتتم الشعب ألّن احلكومة ال هتتم 

 الشعب.
احلقيقة..وتدواذلا مهسا بُت الناس أشد تأثَتا من "اجلميع يعرفون 

نشرىا يف الصحف..كثَتون يتحدثون عن أبيك..والناس يتناقلوّنا 
مبزيد من احلواشي والتحليالت يف حرية تامة..أما كتابتها باألسلوب 
القانوين الدقيق فسيفقدىا الكثَت من الغموض الرائع، واإلثارة 

 23خّّب احلياة" الكبَتة..استمعي إذل كلمات رجل
اإلقتباس السابق يوضح لنا عن حالة احلقيقة والواقعة ادلوجودة يف اجملتمع، 
وادلقاومة اليت قامت هبا بطريقة السّر بالتحديث ادلسائل احلقيقة حول ما 

 فعل الشيوعية.
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 الباب الخامس

 خاتمة
 

يف اخلتام والنهاية ىذه الرسالة العلمية، يريد الباحث أن يسجل النتائج 
 والتوصيات اليت حصل عليها الباحث يف مرور كتابة ىذه الرسالة العلمية.

 
 النتائج .أ 

 ومن أىم نتائج الرسالةاليت حاصل عليها الباحث ىي:
من ناحية  األسباب اليت الدالة على ادلقاومة ادلوجودة وادلتضمنة يف الرواية .7

 الدينية واأليديولوجية والفلسفة واإلنسانية والعدالة والرأمسالية.
صورة ادلقاومة ادلتضمنة يف الرواية  صورتان ومها ادلقاومة ادلباشرة وادلقاومة  .2

غَت ادلباشرة. وأما ادلقاومة ادلباشرة بطريقة ادلظاىرة وادلقاومة غَت ادلباشرة 
 بطريقة وسائل اإلعالم كالصحف.
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 ب. التوصيات
 ومن أىم التوصيات ىي:

لطلبة قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلداب والعلوم ويرجو الباحث  .7
 شلارسة اللغة العربية الفصحى نطقا وكتابة.اإلنسانية

إذل مجيع طلبة قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلداب  ويرجو الباحث .2
والعلوم اإلنسانية أن يهتموا  مبسائل الواقعية االشًتاكية األدبية منها 

 ادلقاومة ألّن ادلباحث عنها واسعة.

ويرجو الباحث من مجيع القاراء ىذه الرسالة أن يعتّبوا إعتبارا كثَتا من  .8
دلقاومة الىت تتضمن يف رواية "عذراء )الرأمسالية( وا الظهور الشيوعية

 جاكرتا".
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 المراجع

 

 المراجع العربية . أ
 

 والنشر تونس. للطباعة بالتعاضية طبع األدبية ادلصطلحات معجم فتحي ابراىيم
 

 .ه 7122 طبعة: األوذل .ادلعاصرة العربية اللغة معجم عمر سلتار أمحد
 

صدر  عصر و اجلاىلي العصر تارخيو و األدب) الفيصل، زلمد بن العزيز عبد
 (التعليم العارل وزارة)السعودية  العربية ادلملكة( األموي لعصر و اإلسالم

 
 ط. الثانية .دار ادلعارفالناشر:  منهج الواقعية يف اإلبداع األدىبصالح فضل 
 .7230 القاىرة

 
القاىرة،  للنشر، سلتار مؤسسة ،األديب اإلبداع يف الواقعية منهج فضل صالح

2، 7222. 
 

 عادل ادلعرفة مذىب األدبية والنقدية عند العرب والغربيُتشكري زلمد عياد 
7228. 

 
مطابع اذليئة ادلصرية  يف الرواية العربيةالواقعية االشًتاكية زلمد حسن عبد اهلل 

رمسمس. 77121الرقم الّبيدي  285العامة للكتاب ص. ب. 
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