
 

 الظل األسود" لنجيب الكيالني"في رواية  شخصيةال

 الرسالة

 هاتقدم

 زرهة الرحم

 أدهباو  نسانية قسم اللغة العربيةالعلوم اإلو  بكلية اآلداب  ةطالب

 327202125رقم القيد : 

 

 جامعة  الرانريي اإلسالمية  احلكومية  

بندا أتشيه -دار السالم  

2072-2071  



 



 



 



 أ
 

 كلمة الشكر

ال والسالاحلمدهلل والصالة يعلم، مامل اإلنسان عّلم بالقلم عّلم مذي
علىخرياألنبياءواملرسلنيأفصحمننطقبالضاد،وعلىآلووأصحابوالذين

جاىدوايفاهللحقاجلهاد.

حتتاملوضوعال الرسالة ىذه يفكتابة انتهتالباحثة ىفوقد شخصية
وجلوىدايتو.وتقدمىذهبالكيالين،بإذناهللعزيلنجرواية"الظلاألسود"

احلكومية، اإلسالمية الرانريي جبامعة اإلنسانية والعلوم اآلداب لكلية الرسالة
يفS.Humةللحصولعلىشهادةملوادالدراسيةاملقررةعلىالطلبكاملادةمنا
العلوماألدبية.

تقدم السعيدة، الفرصة ىذه الكلويف للفضيلنيالباحثة الشكر مة
 حلاملاجستريوسومردىاملاجستريعلىاالدكتوراندوسحممودصاملشرفنيمها

مساعدهتماوجهودمهايفإنفاقأوقاهتماإلشرافالباحثةعلىإدتامكتابةىذه
كامال،لعلاهللأنيباركهماوجيزيهماجزاءحسنا.مثإىل الرسالةإشرافاجيدا

العرب اللغة ومديرئيسقسم اإلنسانية، اآلدابوالعلوم كلية وعميد وأدهبا رية
الرانريى واحملاضرياتعلىجامعة احملاضرين ىذهمساعدهتوجلميع كتابة يف م

بأحسنىاأنتشكرالباحثةللوالديناحملبوبنيالذينقدربياالرسالة.والتنسى
نياواآلخرة.الدىفهتذيبانافعا،لعلاهللجيزيهمابأحسنالثوابىاتربية،وىذبا



 ب

 

جبامعةالرانريياإلسالميةوالتنسىأنتشكرالباحثةإىلموظفياملكتبة
.وأخرياإىلإليهايفتسهيلإعارةالكتباحملتاجةااحلكوميةالذينقدساعدوى

يفإدتامالرسالة.وترجوالباحثةأنتكونىذهالرسالةىااألصدقاءالذينساعدو
وللقارئنيعامة.وختتمالباحثةبالدعاءعسىاهللأنجيزيلباحثةخاصةلنافعة

.كلاملساعدينبأحسنجزاء.واهللأعلمبالصواب
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 Penelitian ini berjudul “Al-syakhshiyyah fi Al-riwayah Adh-Dhil Al-Aswad li Najib Al-

Kailani”. Dalam hal ini, peneliti meneliti tentang tokoh-tokoh yang terdapat di dalam novel. 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Peneliti 

menemukan tokoh-tokoh dari tiga sisi. Pertama dari segi peran yaitu tokoh utama adalah 

tokoh yang berperan dari awal sampai akhir novel, yaitu tokoh Iyasu, dan tokoh pembantu 

adalah tokoh yang berperan membantu pemeran utama, yaitu tokoh Michael. Kedua dari segi 

fungsi yaitu tokoh protagonis adalah tokoh yang berperan dengan sifat terpuji, yaitu tokoh 

Iyasu, dan tokoh antagonis adalah tokoh yang berperan dengan sifat buruk, yaitu tokoh 

Tafari. Ketiga dari segi sifat yaitu tokoh statis adalah tokoh yang tidak berubah sifatnya 

karena kejadian-kejadian yang terjadi di dalam novel, yaitu tokoh Michail, dan tokoh dinamis 

adalah tokoh yang berubah sifatnya karena kejadian-kejadian yang terjadi di dalam novel, 

yaitu tokoh istri Iyasu. 
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 الباب األول

 مقدمة

  خلفية البحث .أ 

الشخصية ىي من أىم العناصر الىت تقوم هبا  القصة ويف الواقع أن 
ة القصة مرتبطة بوجود الشخصيات، ألن وجود القصة تابع من احي

أفراد مقدمة ىف عمل سردي أو  أن الشخصية ىي 1شخصيات القصة.
مصرحية ذي جودة أخالقية واجتاىات معينة كما عربت يف أقواذلا 

  2وأوفعاذلا.

الىت   الكيالين نجيبىي إحدى الروايات ل األسود الظلكانت رواية 
 كشفأن ي حاول الكيالين جنيب أن الرواية ىذه يفحيكى تدور أحداث قصتها 

. إثيوبيا أرض يف وقعت اليت األيديولوجية االضطرابات من اإلنسانية القيم عن
 حبثو . الدينيني زعماءقبل  من بالنفاق ألمت ىتالبيئتو حالة  على اياسو والقلق
 والدين والصدق، والصفاء، الدينية، حرية نع اإلنسانية العادلية القيم عن عميق

 .اخلالصة
ا عناصر تقوم عليها من روايات أخرى حيث إهن الرواية هىذاوال تتفرق 

الرواية عادة ومن أمهها الشخصية، أما عناصر الرواية فهي عبارة عن احلدث، 
                                                           

 53ص: ( 1390)، رؤية إىل العناصر الروائيةحسن شوندى،   1
2
 Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 5995), 

hal : 565 



2 
 

  
 

، األسلوب، احلبكة. فاحلدث ، السرد احلوار، اللغةالشخصية، الزمان، ادلكان
لة من ادلواقف واالنكسارت واالنتصارت ادلتعاقبة اليت تتكون منها القصة، ىو مج

الوقائع ادلسرودة سردا فنيا والىت يضمها إطار أو ىو تلك السلسلة من 
  (Telaah Sastra) يف كتاب (Jacob Sumardjo) كقول جاقوب سومرجو 3خارجي.

صر من عناصر مهمة : الشخصية ىي عن(Zainuddin Fananie)لزين الدين فناين
بل كان ليقدم  ،حداث فقطوما كان دوره ليحرك األ ،و الروايةأيف بناء القصة 

  4.االفكار و ادلوضوعات ادلتضمنة فيها

تريد الباحثة أن تبحث عن الظل األسود لنجيب الكيالين  يف ىذه الرواية
تتعلق هبا. الذي ينطوي على سلسلة من الشخصيات الرئيسية الشخصية وما 

 .والثانوية، والشخصيات فروتاغنيس وخصومية، والشخصيات ادلتوازنة ودمنيكية

 

 مشكلة البحث ب. 
 امث:يهثف كمثا  البحثث مشكلةحتدد  أن ريد الباحثةتاسبق، ماعتمادا على 

 ىا يف ىذه الرواية ؟دور وكيف " الظل األسود" يف رواية ةلشخصياانواع 

 
 

                                                           
3
 53-52، ص: المرجع السابقحسن شوندى،  

4
 Zainuddin Fananie, Telaah Sastra, (Surakarta: Muhammadiyah University Prees, 2222), 

Cet : 2, hal: 78    
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 . أغراض البحثج
يف  ةلشخصيانواع ادلعرفة  وأما أغراض البحث من ىذه الرسالة فهي:

 الرواية. وكيف دورىا يف ىذه" الظل األسود" رواية
 

  د. معاني المصطلحات
معاىن ادلصطلحات  ن تشرحأالباحثة  تريد ،الرسالة  ىذه إىل الشروع قبل

 :رسالةاله لىت تتضمن ىف ىذا
 الشخصية .1
شخصية لغة أصلها شخص: مجاعة شخص اإلنسان وغريه، مذكر، لا

 5.ص، وشخوص، وشخاصاواجلمع أشخ
مقدمة ىف عمل سردي أما الشخصية يف ادلصطلح األديب، فهي أفردا 

 6اومصرحية ذي جودة اخالقية واجتاىات معينة كما عربت ىف أقواىا وافعاذلا.
 الرواية .2
أما الرواية  7رواية مبعىن القصة الطويلة. -يروى -الرواية أصلها من روى 

اصطالحا فهي قصة خيالية نشرية اليت تتعد فصوذلا ويسمح ميداهنا بتعدد 

                                                           
5
 50-49، ص:5، ج:4(، ط: 2003)القاىر: داراحلديث،  لسان العرب، ابن منظور، 

6
Burhan Nurgiyantoro, Op Cit  hal : 565 

 384،ص. 4م، ط2004، (،مكتبة الشروق الدوليةمصر: ) ،ادلعجم الوسيطرلمع اللغة العربية، 8
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 8نوع االخر من القصة. االحداث والشخصيات أكثر من
   "الظل األسود" .3

 الثثىت كتبهثثا روايثثاتال مثثن روايثثة حثثدىإ ىثثو "الظثثل األسثثود"الروايثثة كانثثت 
 مقاومثة عثن حتكى  رواية ال إىل اللغة اإلندونسية، ىذه تترمجو الكيالين   لنجيب

 عثن راض أبثدا يثتم الثذي، ىىالثدين اإلسثالم ةفظثازليف  شخصية ادلالك )اياسو(
 العثثام القثثيم مثثن عميثثق حبثثث. الثثدينيني الزعمثثاء مثثن بالنفثثاق ليئثثةادل احمليطثثة حالثثة

 .يةالدين قيقةاحلو  والصدق، والصفاء، الدينية، احلرية على. اإلنساين
 ه.منهج البحث

هثو ادلثنهج الوصثفي رسثالة فال هىف ىثذ ةستخدمو الباحثتأما ادلنهج الذى 
بتحليل الشخصثية، مقومااثا وطبيعااثا ودوائرىثا  ةقوم الباحثت التحليلي حيث أن

 فسرىا تفسريا واضحا. تالىت تتضمن ىف الرواية ادلعينة و 
عتمد تف رسالةال هذلذإليها الباحثة علومات والبيانات  احملتاجة وىف مجع ادل

علثى طريقثة الثىت  ة ىذه الرسالة تعتمد الباحثةكتابلو  على طريقة البحث ادلكتىب.
لغثة العربيثة و أدهبثثا بكليثة اوداب والعلثوم اإلنسثانية جامعثة الثثر انريي قررىثا قسثم ال

 اإلسالمي ة احلكومي ة ىف كتاب: 
 “Pedoman Penulisan Skripsi (Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab) Fakultas Adab IAIN 

Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 0241”  

                                                           
)جاكرت: كلية اوداب والعلوم اإلنسنية جامعة شريف ىداية اهلل  ادلعني يف األدب العرايب وتارخيو، نبيلة لبيس،7

   201، ص: 1(، ط: 2005االسالمية احلكومية، 
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 الباب الثانى
 نجيب الكيالنى ترجمة  

 

 حياته و نشأته  .أ
جنيب إبراىيم بن عبد اللطيف الكيبلىن أو جنيب الكيبلىن يولد ىف شهر 

دبحافظة م  ىف قرية شرشابة التابعة دلركز زفىت  0350يونيو  0ىـ/ 0531احملرم 
الغربية جبمهورية مصر العربية ، و نشأت ىف عائلة صغَتة. وكان أول مولود يولد 
ألبيو و أمو، وعلى غرار عادة أىل الريف ىف ىذا الوقت التحق جنيب الكيبلىن 
بُكتّاب القرية، وعمره أربع سنوات، وظل بو حىت السابعة من عمره حيث حفظ 

تعلم بادلدرسة األولية الوحيدة بالقرية،   معظم أجزاء القرآن. وىف ىذه ادلرحلة
وكان التعليم فيها إلزاميا ومن حيلف عنها من أبناء القرية تفرض الغرامات 
"بالكتاب"، أينما تعلم القراءة والكتابة، حفظ اآليات من القرآن الكرًن، تعلم 

 0السَتة وقصة األنبياء وغَت ذلك.
قها، وكان ترترتييب اخلامس على وانتهت  ادلرحلة االبتدائية هبمومها ومشا

مجيع طلبة منطقة  وسط الدلتا، وقد أدينا اإلمتحان ىف  مدينة طنط، كانت 
شهادة اإلبتدائية ذلا قيمة كبَتة  ىف ذلك الوقت، فاإلنسان الذى حيمل 
اإلبتدائية يستطيع التحدث باإلجنليزية حلد ما، ويتقن العمليات احلسابية، 

                                                 
  01م، اجلزء األول ، ص: 0385، )القاىرة :  كتاب  ادلختار( ، مذكرات الدكتور جنيب الكيبلىنجنيب الكيبلىن،  0
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بة، ودلساعدة  أحد كبار الشخصيات  يستطيع أن وكذلك  القراءة  والكتا
 2حيصل على وظيفة  قد تدر عليو أربعة  أو مخسة جنيهات شهريـــا .

وإلتحق بكلية الطب جبامعة فؤاد األول ) جامعة القاىرة اآلن ( عام 
م ، إستجابة  إلصرار والده، مع أن جنيب الكيبلىن كان يتمٌت بإلتحاق   0330

ة احلقوق. وىف كلية الطب كان جنيب الكيبلىن داعية كلية اآلداب أو كلي
 5إسبلمية و خطيبة. 

م  أعاد إىل السجن مدة  0391و أكمل كلية، ولكن جنيب ىف السنة 
السنة والنصف. ويبدو  أن اإلدارة ىي الىت ألزمت اجمللة بذلك، فإن بعد 

أشارت وكاالت األنباء قد نقلت خربا صغَتا عنو، وقدمت حديثا إذاعيا عنو، 
فيو إىل أن عبد الناصر يلقى باألدباء و ادلفكرين خلف األسوار، ويعاملهم 
أسواء معاملة. وانضم جنيب الكيبلىن لدعوة اإلخوان ادلسلمُت ىف وقت مبكرة 
من حياتو، حيث تأثر ىف أفكاره  و معتقداتو و زىود تو بالكثَت من ادلعارف، و 

 1بلغ األثر.العلوم الدينية و الدنيوية  و كان ذلا أ
م أعلن عن 0333وقبل التخرج من كلية طب وكان جنيب ىف عام  

مسابقة ىف اجمللس األعلى لآلداب والفنون، والرواية والسرحية، حول احلروب 

                                                 
 .14، ص: نفس ادلرجع   2
غزة: اجلامعة اإلسبلمية   الكيبلىن " عمر يظهر ىف القدس "،ذبليات القدس ىف رواية الدكتور جنيب كمال أمحد غنيم،    5

 .03م ، ص:  2100، 
 .243م، ص:  0384، اجلزء الثاىن،  )القاىرة: كتاب  ادلختار(، مذكرات الدكتور جنيب الكيبلىنجنيب الكيبلىن،   1
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الصليبية، محلة لويس التاسع ملك فرنسا على دمياط وادلنصورة، إبان حكم 
أسر ادللك الصليىب ادللك احلاًف جنم الدين أيوب و زوجة )شجرة الدار(. مث 

لويس، ووضعو ىف )دار ابن لقمان( بادلنصورة، وكانت جوائز ادلسابقة كبَتة، 
ووجدت  لدّي رغبة شديدة ىف اإلشًتاك هبذه ادلسابقة، لكن ادلشكلة الىت  
كانت تواجهو  ىي اإلمتحان  النهائ )درجة بكالوريوس الطب واجلراحة(، 

هي الدراسة بسرعة بعد الفًتة  الطويلة وكان قداقًتب موعده، ويريدجنيب أن ينت
الىت ضاعت بسبب بقائى ىف السجن قبل ذلك، ومع ذلك وجده مدفوعا دفعا 
اليقاوم لئلشًتاك ىف ادلسابقة وخرج  إىل ادلكتبات كي  يبحث عن ادلرجع 
التارخيية ادلختلفة الىت متهدلو  الطريق  للكتابة، و إذا كان التاريخ علم فإن 

للفن. لو أصولو تقاليده، ومعٌت ذلك أن التاريخ البد أن يُهضم    القصة األدبية
ويُتمثل حىت تأتى الرواية عمبل فنيا مقنعا.ولو العديد من ادلؤلفات ىف ىذه 

 3اجملال.
 

 حياته االجتماعية و السياسية .ب
وأما حياتو العلمية فقد بدأ أن يتخرج ىف كلية الطب حيث أصبح ىف 

عقل وىف رلتمع السكاك احلديد الطيب ىف مصر. وبعد وحدة اجملتمع ىف وزارة ال
م  يعمل ىف كويت، مث ىف ديب، مث إىل مناسب  0394خروجو من مصر عام 

                                                 
 .529، ص: نفس ادلرجع  3
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إدارية سلتلفة. وأخَتا أصبح مديرا لوزارة الصحة بدولة إمارة ادلتحدة وىو أحد 
من أعضاء للجان الفنية و األمانة الصحية لدولة اخلليع. وقد اشًتكفى عدة 

 9رات عن الصحة واألدب ىف العرب.مؤمت
أن جنيب الكيبلىن لديو إحساس عميق بتكثيب اجلمال الفٌت ادلرتبط 
بالغموض أحيانا ىف بعض أعمالو، إال أنو ال ينسى مسؤلية ذبارة القارئ، وجوفو 
من أن يقع ىف براثن الفهم اخلاطئ، فًتاه ىف كل أعمالو ينبض خبيوط الوعى 

 4كتابتو الروائية متعة خاصة وفنا مكتمبل.  ادلتيقظ، الىت ذبعل من
وقد آمن جنيب الكيبلىن ىف ابتساع " آفاق األدب اإلسلمي"، حيث 
جعل تلك  والعبارة عنوان الكتاب أصدره أيضا، وقصدهبا ادلوضوعات الىت 
يعرضها األدب اإلسبلمي وىي ىف رأية واسعة جدا ألهنا آفاق احلياة نفسها، 

اإلنسان صاٌف ألن يعرب عنو األدب اإلسبلمي و أن فكل ما يدخل ىف حياة 
جيعلو موضوعا لبعض نصوصو، و أول تلك اآلفاق واقع الفرد و اجملتمع، فهو ىف 

 رأية من أىم ما جيب أن يعكف عليو ويصوره.
يربز مهومو وإخفاقاتو، و يسهم ىف البحث عن احللول، وال حرج عنده 

 ذلك مشكبلت الفساد و اإلرحراف  ىف أن يصور أشد ادلشكبلت تعقيدا، دبا ىف

                                                 
،  ، شعبة اللغة العربية وآدهبا بكلية العلوم اإلنسانية والثقافةالثقافة الًتبوية ىف العيون الضاحكةزلمد فرحان شكور،   9

 .51م،  ص:  2119)ماالنج: اجلامعة  اإلسبلمية  احلكومية(، 
 .22، ص: ادلرجع السابقكمال أمحد غنيم،    4
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واإلرحبلل، فمن الضروري عنده ىناك السحر عن ذلك اخللل الذى انضوى 
 8ربت لوائو طائفة من شباب العصر.

م  وعام عمالقة األدب ىف  0353 -0310عاصر احلربُت العادلتُت 
تلك الفحرة مثل حسُت و ادلقاد و أمحد آمُت و سبلمة موسن عمالقة سيد 

و زكريا أمحد و القصبحى، و عمالقة ادلسرحى ادلصرى مثل جوج أبيض درويش 
و يوسف وىىب والرحياىن. كما فًتة اخنطاط الثقافة ادلصرية ىف الفًتة ادلمتدة بُت 

م ىذه ادلرحلة الىت وضعها  0353-0331احلرب ادلادلية الثانية وقيام ثورة يوليد 
كي"، وذلك نسبة محود ىف مقال لو بصحيفة أخبار اليوم بالعصر "الشكو 

 3شكوكف.
انتخبت الرواية حقبة مبلئمة لطرح مهوم الكاتب ادلتماىية هبموم الوطن، 

م،  0394وىي حقبة اإلهنيار الىت أعقبت النكسة، وزماهنا اخلاص سنة 
الفكسة الىت وضمت اجلبُت ادلسلم بعار اذلزدية  ىي ىزدية العرب، وىي حقبة  

َت إىل الصراع ادلرير بُت الشعب الفلسطيٍت و خصبة حافلة باألحداث الىت تش
أعدائة الصهاينة ومواجهتهم بالكفاح  والتضحيات، وفيها جرت تغَتات  كيربة 

                                                 
 .22-25، ص: نفس ادلرجع  8
: اذليئة  ، )القاىرةأحا ديث ىف األدب مع توفيق احلكيم، جنيب زلفوظ، إحسان عبد القدوس و آخرون رشيد الزوادي،  3

 .23م(،  ص:  0389ادلرئية  العامة  للكتابة، 
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للمجتمع الفلسطيٍت أصابت بنيتو األساسية هبذه عنيقة انكسعت آثارىا ىف 
 01الثوائح اإلجتماعية الىت متثل فاعدة ذلك اجملتمع.

ستُت عدد من الدراسات و ادلقاالت وىناك  إىل جانب ىاتُت الدرا
النقدية الىت تناولت روايات جنيب الكيبلىن ىف الصحف و اجملبلت و ضمنت 
ىف كتب النقاد فيها بلد. وعلى رغم من تعدد الدراسات و تناوعها حول ىذه 
الرواية، فادلتلقي يلحظ أن ربليل الدرسُت جاء مضموميا منصوبا على أفكار 

ببناهنا الفٌت، وقد أضاء ربليم اجلانب اإلسبلمي ىف الرواية،  الرواية دون اإلىتمام
واجلانب اإلنتقادي ادلوجو لؤلمة اإلسبلمية تربية ونظاما و سلوكا وسياسة، إىل 
جانب أهنم مل تعط ادلتلقي صورة متكاملة شافية عن الطرق و األساليب الىت 

 00سلكها األديب الروائي جنيب الكيبلىن.
أن الكيبلىن لديو إحساس عميق بتكثيف اجلمال  يرى د. جابر قميحة

ادلرتبط بالغموض أحيانا ىف بعض أعمالو، إال أنو ال ينسى مسئوليتو ذباه 
القارئ، وخوفو من أن يقع ىف براثن الفهم اخلاطئ، فًتاه ىف كل أعمالو ينبض 
 خبيوط الوعي ادلتيقظ، الىت ذبعل من كتابتو الرواية متعة خاصة وقتا مكتبل. كما
يؤكد د.حلمي القواعد أن جنيب الكيبلىن كان فريدا ىف فك الفضاءات ادلكانية 
واجملاالت الزمانية ىف أعمالو عرب احًتافو و حفاواتو بالتحليل الدقيق و 

                                                 
"، )غزة: اجلامعة  اإلسبلمية    بناء الشخصية الرئيسية ىف رواية "عمر يظهر ىف القدسعبد الرحيم محدان محدان،   01

 .29م،  ص:   2100ىـ /  0151س تارخيا و الثقافة(، كلية اآلدب  القد
 .009 ، ص:نفس ادلرجع 00
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ادلنمنمات، واستطاع  أن ديؤل الساحة بالبديل الصحيح، حيث يعترب أغزر 
والسحار ىف ادلرتبة  الكاتب إنتاجا على اإلطبلق بينما يأتى "جنيب زلفوظ"

الثانية من حيث الكم. حيث قال عنو جنيب زلفوظ ىف عدد أكتوبر عام 
م : " إن جنيب الكيبلىن ىو منظّر األدب اإلسبلمي اآلن"، ذلك ألن  0383

مقوالت النقدية، وأعمالو الروائية و القصصية تشكل مبلمح نظرية أدبية ذلا 
اساتو حول " أفاق اآلدب اإلسبلمي" حجمها وشواىدىا القوية، الىت عززهتا در 

و " اإلسبلمية وادلذاىب األدبية"، و " اآلدب اإلسبلمي بُت النظرية  و 
التطبيق" و مدخل إىل اآلدب اإلسبلمي"، و " ذبربيت الذاتية ىف القصة 

 02اإلسبلمية".
من  األدبية اإلسبلمية كردية  0391و تزوج  د. جنيب الكيبلىن ىف عام 

ألدبية اإلذاعية ادلصرية نفسية شاىُت ورزق بثبلثة ذكور ىم شاىُت شقيقة ا
الدكتور جبلل، و ادلهندس حسام، و زلمود احملامي، كما رزق بأنثى واحدة ىي 

ىـ  ادلوافق  0103شوال  2عاما ىف  91د.عزة. و تويف  د. جنيب الكيبلىن عن 
  05م. 0333مارس عام   4

 
 مؤلفـــاته .ج
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كتاباتو ىي منوذجية ،  مشهور ىف مصرىو أديب كان جنيب الكيبلين 
جدا. ألن والدة التقدير للقيم اإلنسانية واألخوة واحملبة، ومسيكة جدا مع 

كان جنيب الكيبلين قد أنتج عديدة من األعمال  .القيم االجتماعية والدينية
 :ومن ادلؤلفات ادلنشورة ىي كما يلىو كتب روايات كثَتة،  ،األدبية

 
 01الروايات  0ج.

 كما يلى:  كتب روايات كثَتة،يىو كان جنيب الكيبلين   
رواية عن احلرب ربكى ىذه ال، م(0344ه_0534الطريق الطويل ) .0

 .العادلية الثانية
رواية عن الفساد ربكى ىذه ال م(،0383ه_0113الذين حيًتفون ) .2

يف اإلدارة من عيادة والصدق فضبل عن ادلثابرة واستمرار وجود 
 عاىن التشهَت ادلختلفة.الطبيب الشاب الذي 

قصة من رواية عنربكى ىذه ال م(،0382ه_0112الظل األسود ) .5
بلد أثيوبيا اليت تكشف احملفوظات التارخيية والعديد من األسرار 

   اخلفية من قبل ادلؤرخُت.

                                                 
، )مالزيا:  العلوم اإلنسانية ىف اللغة العربية و آدهباحبث تكميلى لنيل درجة الدكتوراه ىف فابية تؤلوك حاج ما مينج،   01

 .8: م ، ص 2118كلية معروف الوحي و العلوم اإلنسانية العادلية(، 
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 رواية عنربكى ىذه ال م(،0343ه_0533لقة الشمال  )اعم .1
 .مشاكل ادلسلمُت يف نيجَتيا

مقاومة  رواية عنربكى ىذه ال م(،0341ه_0531)عذراء جاكرتا  .3
ادلسلمُت ضد موجات الشيوعية قوية دبا فيو الكفاية. مضطهدات 

 .قصة ادلرأة اإلندونيسية وتتأثر الشيوعيُت
نضال  رواية عنربكى ىذه ال م(،0341ه_0531ليلي تركستان ) .9

امرأة الذين ضحوا لقدسية األرض إىل أن تداس الغزاة. امرأة ادلثابرة 
و كأمة يقضيضد مستعمرة. لكن احملنة ىي ثقيلة جدا. سبب اختيار 

 خائن. مواضيع جديدة تعرف انو ىو البطل، عندما التقى الشهادة.
تاريخ ال رواية عنربكى ىذه ال م(،0344ه_0534قاتل محذة ) .4

 صلى اهلل عليو وسلم. مدالصحابة للنيب زل
كفاح  رواية عن، ربكى ىذه الم(0343ه_0538اليوم ادلوعد ) .8

ادللك الذي يزن ضد عدوين، وىي الصليبيون من أوروبا واألمراض 
 .اليت تنتشر يف اجلسم

حياة  رواية عنربكى ىذه ال(، م0331)الرجل الذى آمن   .3
وربمل مجيع ادلوسيقار، مع مجيع الصراعات اليت تنشأ حول اختيار 

 العواقب اإلجيابية والسلبية.



03 

 

 

 

 03قصص  2ج.
. أعمال الكيبلين جنيب اآلخر ىو قصة قصَتة أما بالنسبة إىل

 وىي كما يلي:
إبتسامة يف الشيطان، أرض األشواق، أمَتة اجلبل، الريات السود، 
الكأس الفارغة، اعذراء القرية، لقاء عند زمزم، لبل العبيد، يوميات 

دموع األمَت، حكايات طبيب، عند الرحيل، فارس الكلب مشلول، 
 .رجال اهلل، الكابوس، نا غداً، العامل الضيقىوازن، موعد

 09الشعرية  5ج.
أما بالنسبة لؤلعمال جنيب الكيبلين إىل جانب الروايات  

 وىي كما يلي: والقصص القصَتة ىي الشعرية.
، مدينة 0381، كيف ألقاك 0342، أغاين الغرباء 0340عصر الشهداء 

 ، مهاجر, لؤلؤة اخلليج, رحو العبل، أغنيات الليل الطويل.0388الكبائر 
 04ز حصل عليهائجوا  1ج.
 جوائز سلتلفة واجلوائز العلمية واألدبية وحصل، من بُت أمهها ىو  
جائزة  وزارة الًتبية والتعليم عن الرواية بقصة "الطريق الطويل"  .0
(0334) 

                                                 
 .22، ص: ادلرجع السابقجنيب الكيبلىن  اجلزء األول،   03

16
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 (0338والتعليم عن الرواية بقصة "ىف الظبلم" )جائزة  وزارة الًتبية  .2
جائزة  وزارة الًتبية والتعليم عن الًتاجم والسَت "إقبال الشاعر الثائر"  .5

(0338) 
 (0338جائزة  وزارة الًتبية والتعليم عن البحوث "اجملتمع ادلريض" ) .1
جائزة  وزارة الًتبية و التعليم عن الًتاجم و السَت بكتاب "شوقي ىف  .3

 (0338الدين" )ركب اخل
جائزة مهرجان طو حسُت عن القصة القصَتة  "موعدنا غدا"  .9

(0333) 
جائزة  وزارة الًتبية والتعليم عن القصة القصَتة بقصة "دموع اإلمَت"  .4

(0391) 
جائزة  مؤسسة رعية الفن و اآلدب عن الرواية "اليوم ادلوعود"  .8

(0391) 
 "قاتل محزة"جائزة  مؤسسة رعية اللغة العربية عن الرواية  .3
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 الباب الثالث
 "الظل األسود" لنجيب الكيالني الشخصية رواية

 
الوصفي  عن نبذة وتعريف الشخصية وربليل ةالباحث تىف ىذا الباب بدأ  

 .الظل األسود الشخصية من رواية عن
 

 الشخصية بشكل عام . أ
 تتكلم قليالالشخصية يف رواية الظل األسواد  تتكلم الباحثة عنقبل أف   
 الشخضية بشكل عاـ. عن
 الشخصية مفهـو .1

ـو هبا  القصة ويف الواقع أف الشخصية ىي من أىم العناصر الىت تق
ة القصة مرتبطة بوجود الشخصيات، ألف وجود القصة تابع من احي

عمل سردي أو أف الشخصية ىي أفراد مقدمة ىف شخصيات القصة. 
مصرحية ذي جودة أخالقية واذباىات معينة كما عربت يف أقواذلا 

1وأوفعاذلا.
 

 

                                      
1
Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta : Gajah Mada University 

Press, 6991), hal : 611 
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 أنواع الشخصية .2

سب أطوارىا عرب العمل الروائي: وكاف النقد يصنف الشخصيات حب
سية الىت خصية الرئيضروب من الشخصيات حبيث نصادؼ الش فإذا ىناؾ

كما نصادؼ يف األعماؿ   تصاديها الشخصية الثانوية والشخصية ادلسطحة
الروائية الشخصية اإلجيابية والشخصية السلبية والشخصية الثابتة والشخصية 

 2النامية.
 الشخصية الثانويةو سيةيالشخصية الرئ . أ

يت  تأخذ األمهية الرئيسية يف الرواية، لا الشخصية الشخصية الرئيسة ىي
الشخصية  .مفعوالليت كثرت ذكرىا يف الرواية إما فاعال أو وىي الشخصية ا

اإلضافية يف القصة، ووجودىا إذا كانت ادلتصلة مع  الشخصية الثانوية ىي
 3.اليت تساعد البطل على إسباـ القصةىي و فقط،  الشخصية الرئيسة

 ميةو الشخصية اخلصو  (فروتاغونيس) إلجيابيةالشخصية ا . ب

                                      
 87( ص: 1998، )نظرية الرايةعبد ادللك مرتاض، 2
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ربمػػل وىػػي  .وادلرغوبػػة ،ىػػي شخصػػية الػػيت نع بهػػا إلجيابيػػةا الشخصػػية  
الػيت ربمػل بعثػة  ىي ميةو الشخصية اخلص. أما البعثة من احلقيقة واخلَت يف القصة

 4شخصية تسبب وقوع الصراع للبطلية.ال . وىيمذمة يف القصة
 
 الشخصية ادلتوازنة والشخصية الدينميكية. ج.

تغَت تال وثابتة  ةادلتوازنية األشخاص شخصتصوير  الشخصية ادلتوازنة ىي 
. مػػػػػػن أوؿ القصػػػػػة حػػػػػػىت  ايتهػػػػػػا يت وقعػػػػػتالػػػػػػ ألحػػػػػداثطبيعيتهػػػػػا بسػػػػػػبب ا

 متغػػَتة ومتطػػورة ية األشػػخاصشخصػػإذا كانػػت  والشخصػػية الدينميكيػػة ىػػي
مػػن أوؿ القصػػة  يت وقعػػتالػػ ألحػػداثطبيعيتهػػا بسػػبب اتغػػَت ية تشخصػػوىػػي 

 5.حىت  ايتها
 

 الظل األسود  نبذة عن الروايةب. 
القيم اإلنسانية كشف عن أف يجنيب الكيالين حاوؿ  الرويةىذه ىف 

ياسو إقعت يف أرض إثيوبيا. والقلق على من االضطرابات األيديولوجية اليت و 
ليةة بالنفاؽ من الععما  الدينيُت. ادلالذي يتم أبدا راض عن حالة احمليطة 

القيم العادلية اإلنسانية. على احلرية الدينية، والصفا ، والصدؽ، عن بحث وي
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اية ادلطاؼ كاف قد طرد من السلطة ألنو ال يعاؿ قيقة الدين. البحث يف  احلو 
يتشبث ما يعتقد. ويف النهاية جيب أف تقع على أي حاؿ إثيوبيا يف أيدي دولة 

من  ةباحاكم منطقة إثيوبيا وىو أيضا قر  ، وىويتفار  أخرى، نتي ة لل شع
يقدـ احلرية  ب الذيااإلمرباطور الشرأي اإلمرباطورية. ألنو مل يوافق على 

 .رعيتونية لالدي
جع ا من  تفًتة طويلة. لقد أصبح ب العادلية األوىلو انتهت احلر بعدما    

ضد الدوؿ  يف تركيكوف شهيدا على سقط تف اإلنساىن، على أقل أ التاريخ
ـ على يد السلطاف  1924سبب ا يار البلد القددية يف عاـ ادلشاركة الىت ت

. ومع ًتؾطأحدثو مصطفى كماؿ العبد احلميد الثاين تركيا شهد الدمار الذي 
 الناسالذي خياؼ   بال أنياب اذلك، قبل وقت طويل أنو أصبح أسد

. مشعبهب األمواؿ وال يهتموف يسرقوف ويأخذوف من ادلسؤولُت كثَتفحسب.
من  قدوة ف يكوف أ شيأ وعائالهتم. وليس ىناؾنفسهم أ يف رغباتيفكروف و 

عرب وقدـ   ه كلها. وىذحياهتميكوف دروسا يف أف إال أنو  طمعو  غفلة كل
جنيب الكيالىن عربة دلا  روايتو. بشكل غَت مباشر، وصف ىف  جنيب الكيالين

 .بعنواف الظل األسود تويف رواييفعلوف ىؤال  كاف 
 
 التحليل عن الشخصية في الرواية "الظل األسود" . ج
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يف الصفحات التالية ستحلل الباحثة عن الشخصية ادلتضمنة يف رواية 
 األسود""الظل 

 الشخصية الرئيسية . أ

يلعب  اشخص كاف. و إياسو يأما الشخصية الرئيسية يف ىذه الرواية ى
كاف الشخصية الرئيسية الذي يلعب دوره من أوؿ . لعبا مهما يف ىذه الرواية
  تصور عن يتقتباس التالية الال، كما  كتبت يف اىذه الرواية حىت  ايتها

 يلى تو كماوقياد توعقيد ربكى عنة الىت ادلقتطفو شخصية إياسو. ال
 "تنهد إياسو يف حنق وقاؿ: لقد برمت هبذا النفاؽ، إنٍت أكرىو..أكرىو.

 :ىع إياسو رأسو وقاؿ
 ،،..اشهد أف ال الو إال اهلل وأف زلمد رسوؿ اهلل,,
 ..ىينةا لك... لكن جيب أف تكتم إديانك إىل حُت,,
 ،،..دونوسأعلنو على ادلأل...فإما أف انتصر أو أموت ,,
أي ولدي... ال رباوؿ قطف الثمرة قبل أف يكتمل نض ها، ستكوف ف ة ,,

مرة ادلذاؽ...ومستقبل مالبيُت ادلسلمُت أديانة يف أدياننا..أذكر ىذا وال تقع يف 
 6"..حبائل االندفاع

 " لن تستطيع ذلك يا إياسو..
 دلاذا؟؟ إنٍت الأرىب قوة اإليطاليُت..

 لن تستطيع ذلك لسبب آخر..
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 ,,ماىو؟؟،،
 لقد أصدرت حكمي عليك باإلعداـ..لن تعود إىل القصر امربا طورا..

 قاؿ إياسو بامسا:
 ادلصَت التعس الذى آلت إليو أنا اليهمٍت ادلوت، وال أفكر فيو، وإمنا أفكر يف

بالدنا..أفكر يف محاقتك الىت أوردتنا موارد الضياع..إف كنت يا ىيالسيالسي 
عبك ادلسكُت يواجو الكارثة وحده، فأنا لن أفر..ولن تفر من ادلوت، وتًتؾ ش

 أستسلم للطلياف، ولن أقبل العشر ربت وصايتهم..سأحرب..ادلوت أو النصر..
 قاؿ ىيالسيالسي يف حقد:

 بل ادلوت..
 ..وأشار بيده

وأطبقوا على عنق إياسو ادلسكُت..كاف إياسو -فأنقض مخسة الرجاؿ األشدا 
 7جحوظ عينيو، مل يتأمل أويتململ.."يبتسم برغم احتقاف وجهو، و 

 منب على كل القصة علرأت الباحثة أف إياسو ىو ي األوؿ قتباساليف ا
 إنو حيث، اياسو مسلمإ يف ادلقتطفة األوىل كاف ت، كما ذكر ىاأوذلا حىت آخر 

إسالمو إىل السكاف إثيوبيا،  يظهر، و اهلل تعاىليعتقد بوجود و  ةشهادىف القاؿ 
 .هدد بويأف  من شأنوخطرا  يباىلال و 

اياسو رئيس عظيم، قوي وش اع،  أف قتباس الثاين يصوراليف اوأما 
نو ال يريد الشعب وعاىن بالده فإنو يشعر بالقلق دائما مع شعبو وبالده، إوقاؿ 
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ىذه ىي ابرز صورة عن  س. فهو الععيم الذي ال يستسلم بسهولة.و البؤ 
 شخصية إياسو يف ىذه الرواية.

 
 يةثانو الالشخصية  . ب

و . يف ىذه الروية وىو والد إياسو امسو ميكائيلية ثانو الأما الشخصية 
ميكائيل تصور يف ىذه  يةوشخص( باحلبشة. يلحاكم مقاطعة، )وا ميكائيل

ألنو مسؤؿ يف بيتو.كما دؿ النص  الروية الذي يساعد إياسو يف مجيع مشكلتو
 اآليت:

 "وأخَتا قاؿ إياسو:,,مىت نبدأ؟؟،،
أي ولدي االمرباطور..ال تضرب بسيفك ضربات عشوا ، وال تنطلق اؿ األب: 

إال قاعدة قوية متينة، وال تتقدـ إال ومن حولك رجاؿ يؤمنوف دبا تؤمن 
..وافتح قلبك لعبَت احلقوؿ يف السهوؿ والغابات والقرى، وربسس آماؿ الناس بو

ب مليكو يف كل مكن، وكن نعم الرعي فيكونوا خَت الرعية..إف الشعب الذي حي
ىو القلعة احلصينة الىت حيتمي هبا عندما تدذلم اخلطوب..وال ذبعل بينك وبينهم 
ح ابا أبدا، وال تنكل خباطةهم، واعف عن مسيةهم..وقرب ادلخلصُت 

 8واألتقيا .."
 وبينما ىو يعد العدة لذلك، قدـ أبوه.."

                                      
 35، ص:نفس ادلرجع 8



02 

 

قاؿ ميكائيل:,,أي ولدي.. إف اذباىك شريف ال شك فيو، لكنٍت أخاؼ 
 الغدر،،

 ماذا تعٍت؟؟
إف ا اماكك يف االستعداد احلريب، قد يعطي فرصة للطامعُت..إف رؤوس بعض 
ادلقاطعات اليكنوف لك إالكل عدا ، والكنيسة سوؼ تفقد صواهبا، وذلذا  

 كنت أفضل احلياد، وعدـ االشًتاؾ الفعلي يف احلرب..
اف بالسيوؼ، إياسو:,,كيف ديكن أف أقف زلايدا بُت حق وباطل يتصارعقاؿ 

 ويراؽ بينهما الدـ؟؟،،
يبدويل يا إياسو أف آمالك أكرب من قدراتك..إف شعبنا يستطيع أف يصنع 
ادلستحيل، أو حيقق الكثَت على أسوأ تقدير.. إنٍت حنيما أحارب إىل جوار 

 تركيا، إمنا أدافع بذالك عن احلبشة..
فقد فقدت ,,ىذا تصور طيب، لكنك إذا ما ىعمت تركيا، وىو األرجح 
 9احلبشة، قد يأيت إليك الضرر من حيث تتوقع أف تأيت الفائدة.."

ألنو الثانوية  شخصيةال ىو ميكائيلأف رأت الباحثة  السابق قتباساليف ا
يساعد دائما سنو إؿ و قي، و وطفلياسو ، فهو األب الذي يريب إب لعب دور لأل

ياسو يواجو ادلشاكل إـ ادلشورة والدعم والتش يع القوي عندما ياسو، ويقدإ
 .الكثَتة

 
 ج.الشخصية فروتاغونيس
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كانت الشخصية فروتاغونيس ىي شخصية طيبة وذوخلق كرًن 
دؿ النص كما باحلبشة،   وىو االمرباطور إياسوشخصية يف ىذه تبدوا ومع ب، 
 على ذلك:

وقاؿ سلاطبا الواقفُت على  أشاح إياسو بوجهو، وبدا االحتقاف ظاىرا يف عينيو،"
اختالؼ عقائدىم وتصوراهتم: ,,يا أبنا  شعبنا العظيم..إنٍت أعلن بكل قوة 
وإدياف، العهد احلاضر حيمي حرية العقيدة، وحيارب العنف واالضطهاد العنصري 
أوالديٍت، وال يرغم أحدا على اعتناؽ دين غَت دينو، ويتيح الفرصة لبنا  

الطريق أماـ كل الثقافات األصيلة. إف شعبنا بكل  الكنائس وادلساجد، ويفتح
طوائفو وعقائده جيب أف يعرب عن نفسو تعبَتا واعيا سللصا بعيدا عن العنف 
والصراع الدموي والتعسف. لن تستطيع أيو قوة أف تطرد فالحا من أرضو، 
أوزبلي قرى بأكملها لتسليمها للمبشرين أو ذوي النفوذ...إف نظرتنا لألجانب 

ظرتنا اىل ضيوؼ جيب أف يراعوا أصوؿ الضيافة وتقاليدىا العريقة، دوف ىي ن
 11تدخل يف سياستنا الداخلية واخلارجية وشؤوننا اخلاصة.."

 "قاؿ تفري مقهقها:
 ,,دائما تتحدث عن اهلل يف أوقات اذلعدية والضياع..،،

 ,,كنت أربدث دائما يػػػػػػػا تفري ألين أؤ من بو عن يقُت..،،
 اخلطب والوعظيات ال غَت..،،إنك ذبيد 

 ,,وأجيد يا تفري منازلة الظادلُت..،،
 قاؿ تفري يف سخرية:
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ىذا واضع جدا. إنك مل تع تتحدث عن النصر، على الرغم من األغالؿ 
والسالسل اليت تشل حركتك..كاف رأيب فيك دائما أنك مثايل حامل، ال تصلح 

األخ ادلب ل..كظم  أيها للحكم..الدراويش ال يصلحوف للحكم يا إياسو
إياسو غيظة..وسدد إىل تفري نظرات نارية، وقاؿ: ليس لديك رصيد من القوة 
الروحية ربمي بو أمتك، إف بالدنا لن تثبت أماـ أية قوة عادية: فأنت تريب 

 جيال من العبيد، والعبيد ال حيققوف نصرا...،
احلبشة من احنر افاتك ,,مل تعؿ ربلم يا إياسو، ىؤال  العبيد ىم الذين حرروا 
 11وتسلطك..،،قل ما شةت، فتثبت لك األياـ ما أقوؿ..."

ادلالك ألنو من ادلقتطفة السابقة تتضح لنا أف إياسو شخصية فرتاغونيس 
حياة اجتماعية  والنفاؽ يف بالده، ول يكره ىالذالعظيم ذو األخالؽ الكردية 

 اس األوؿ. . كما ذكرت ىف االقتبال حيب العنف والعدا و عالية، 
أف نو يريد أنو شخصية ال ييأس يف أي حاؿ كاف، و ويتضح لنا أيضا أ

 كما ذكرت ىف االقتباس الثاىن.  .حيسن مكانة قومو الذين يستضعفوف

 

 الخصومية. الشخصية د
كاف و  .شخصية سيةة  رديةة تكره الناسكانت الشخصية اخلصومية ىي 

)زوج األخت الصغَتة(  صهراوكاف ىف ىذه الرواية  شخصية خصومية تفري ىو
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 تطورا للحبشة بعد زوديتو.  كما دلعُت امرباياسو وىو حاكم مقاطعة و إل
 قتطفة التالية:ادل

" عند تناوؿ وجبة االفطار يف الصباح التايل، تذوؽ تفري شرائح اللحم ادلشوي، 
وباف الكذر على وحهو، وسبتم يف حقد ظاىر: ىذا الطباخ ادللعوف حيرص دائما 

غاظيت فيعيد كمية ادللح يف الطعاـ، وال ينضج الطعاـ كما جيب. إيل بو إعلى 
حاال..ىروؿ اخلدـ، وأحضروا الطباخ الذي كاف جيري ويلهث وينكفئ، مث 
ينهض لتعشر من جديد، وواجهو بنظرات قاتلة حادة، وصاح غاضبأ: أيها 

 مجق، لقد سازلتك عشرات ادلرات...األ
 ,,موالي..،،

 لكرباج،،إخرس..ىاتوا ا,,
وا اؿ تفري على وجهو وجسده ضربا مربحا، وادلسكُت يةن ويصرخ ويتوسل، 
ويقبل األرض، وديرغ وجهو الدامي الذي شوىو السوط، دوف جدوى، وما أف 

أقبلت,,ملفن،، وأمسكت بيده وىي تقوؿ يف شعر تفري باالرىاؽ، حىت 
 ضراعة: 

 تسمعٍت؟؟،،,,قلت لك إرمحو يا تفري..إنو مسكُت..أال 
ىذىهيالطريقة الوحيدة اليت ترغمهم على اإلخالص والًتوي يف أعماذلم، إنٍت 

 12إعرؼ أف السوط وحده ىو الذي يصلح أحواذلم..."

"ال يصح أف تس ن امرب اطور أمل يسئ إليك شخصيأ، فضال عن أنو 
 صهرؾ..،،
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 قهقو تفري ساخرا، مث كشر عن أنيابو وصاح:
ٌت أمقتو..وأمقتك أنت أيضا..،،شحب ,,كفي عن ىذا اذلرا ..إن

 وجهها..وىتفت يف رعب: ماذا؟؟ أنت لست يف وعيك يا تفري،،
ىينٍت،  وتتمنُت زوايل، وكذلك كاف أبوؾ ,,إنٍت أعلم جيدا أنك تكر 

وأخوؾ..إنٌت لن أزوؿ..أتفهمُت؟؟ لن أزوؿ أنا باؽ ىنا ألحكم وانتصر، 
بصراحة، وأفصح عن نواياي  وأقضي على مجيع أعدا  ادلسيحية.. إنٍت أتكلم

بطريقة جديدة عليك..لقد تعودت مٍت أف أعمل يف ىدو  وأف أعرب عن نواياي 
بطريقة سلالفة.. واآلف لقد انتهت ادلعركة، ومل يعد ىناؾ من سبب إلخفا  

أخوؾ من الس ن..وأنت!! أنت أيتها ادللعونة..ال  نواياي..لن خيرج أبوؾ وال
أريد أف أرى وجهك بعد اآلف..فلتعيشي يف ىذا القصر كأحقر خادمة، حىت 
يقضي اهلل أمرا..إنٍت أكره أف أمسع اسم إياسو أو ميكائيل..ال ترددي ىذه 
األمسا  أمامي مرة ثانية وإال..وإال قتلتهما..إف كلمة واحدة كفيلة بوضع حد 

 13ىذه ادلهازؿ..،،"لكل 
مث بصق يف وجهو، فارتعدت فرائص تفري، وساد الشحوب وجهو وصرخ  "

 كم نوف، وقاؿ يف حنق:
 ىذه البصقة ستكلفك حياتك...
 والتفت تفري إىل جنوده قائالً:

اذحبوه كما تذبح الشاة...وىاتوا رأسو كي أقدمها ىدية لالمرباطورة ادلسكينة 
 قيت رأسو عند قدمي تفري...مذبوحاً..وألزوديتو...ومات غةغا 
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ويف اليـو التاىل أعلن تفري وفاة االمرباطورة زوديتو... لقد ماتت 
 14بالسم...الطريقة ادلفضلة لدى تفري..." 

أف تفري ىو شخصية خصومية يف ىذه ادلقتطفة السابقة  تتضح لنا من  
ودائما يف الغضب رجال سيةا  كافأنو   كما ذكرت يف االقتباس األوؿالرواية
 ولو بشكل تعسفي مع الناس مل يع بو،  يفعل األشيا و الناس دبا شا  ،  ىويؤذ
 مع الناس. رحيما، مل يكن صلبقلب 

جامد وطمع وحيب  وقلبرجل تفري من ادلقتطفة يليها أف لنا  تصورو 
 دبن حولوال يهتم و ما يريد،  للحصوؿ على ويعمل أعماال مكروىا، الناس قاتل

 كما ذكرت يف االقتباس الثاىن والثالث  يفكر نفسو فقط.

 

 المتوازنةه. الشخصية 
يت ال ألحداثطبيعيتها بسبب اتغَت تال ية ىي شخص الشخصية ادلتوازنة 
ال ميكائيل ألنو ىف شخصية ال ىذهتتمثل  .من أوؿ القصة حىت  ايتها وقعت

  طيبة يةشخصصفتو أف يكوف  يبقىأوؿ القصة حىت  ايتها و من  يتغَت طبيعيتو
 ميكائيل:تصور عن  ادلقتطفة التالية  ه. وىذبنائوكاألب أل

 ىع ميكائيل رأسو وقاؿ:"
لسفوف احنر افكم يا ولد، إف ما تقولو باسم ادلسيحية، ديكن اف يقوؿ إنكم تف

إياسو مثلو باسم اإلسالـ وادلسلمُت، فلماذ االتنحي ذلك جايبا، إف األصل يف 
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أف يكوف احلاكم عاداًل وحيمًا بشىت أبنا  العقائد ادلختلفة، وأف  ادلوضوع ىو
 يكوف معرباً عن إرادة الغالبية..،،

 قاؿ تفري:
 إف بالدنا مسيحية لألبد..

 يف أسى وقاؿ: تنهد ميكائيل
 إف ادلسيحي الطيب ال يفعل ما تفعلو أنت اآلف، وال يقوؿ مثل تلك اآلرا ..،،

 احنٌت أماـ صهره، وقاؿ:وخلع تفري غطا  رأسو، مث 
,,ستكوف ضيفي لبعض الوقت.. معذرة، فليس يف إمكاين إطالؽ سراحك 
اآلف..إنٍت أنفذ إرادة أكرب من إراديت..لقد أصبحت ,,زوديتو،، امربا طورة 

 للبالد...،،
 قاؿ ميكائيل:

ال يهمٍت ما حيدث، سياف عندي أف القى يف س ن، أو يضمٍت قرب، أو أمضي 
لقد أصبحت حيايت بعد ما حدث، ويف ظل مفاىيمكم ادلدينة..يف شوارع 

 15السقيمة الطعم ذلا..إف إرادة اهلل فوؽ كل إرادة.."
ميكائيل ال يتغَت طبيعيتو من أوؿ من ادلقتطفة السابقة تتضح لنا أف 

الذي  بنائوكاألب أل  طيبة يةشخصصفتو أف يكوف  يبقىالقصة حىت  ايتها و 
 تفري.كذلك بصهره ،  يقدـ النصائح اجليدة البنو اليعاؿ أف

 
 دنميكيةال.  الشخصية و

                                      
 136 ص: نفس ادلرجع، 15



22 

 

طبيعيتها بسبب تغَت ية تىي شخص يكيةمندالشخصية الكانت 
. تتمثل ىذه الشخصية ىف من أوؿ القصة حىت  ايتها يت وقعتال ألحداثا

زوجة إياسو وكانت صفتها تتغَت من أوؿ القصة حىت  ايتها. وىذه ادلقتطفة 
 :العبارة التالية تكما دل.زوجة إياسوالتالية  تصور عن 

 ما الذي بك يا حبيبِت؟؟ "
 ال شي ...رماىا بنظرات زلتقنة بائسة وقاؿ: 
 قالت وقد جثت على ركبتيهايف ذلة:

 أنا زوجتك فحراـ أف زبفي عٍت شيةاً.. ,,أي إياسو..
ىل حديث ما يبغضٍت إليك؟.. تكلم حبق السما ، إنٍت على استعداد ألف 

 16..."أفعل ما تأمرين بو حىت تن اب ىذه اخلمة،،
 ماذا كنت تفعلُت ىناؾ؟؟ "

 انفرطت دموعها من جديد، وعادت لطلب الرمحة والصفح واالعًتاؼ باخلطا.
 فقاؿ إياسو مصراً:

 جيب أف أعرؼ احلقيقة..
 كنت ألتمس الربكات، وأؤدي الصلوات..،،
 ىذا ما جيب أف تقوليو، أما الشي  اآلخر؟؟

 ماذ تقصد؟؟
اً زبفُت وراه القذارة صرح فيو حبدة: أنت تكذبُت..أنت ذبعلُت من الصالة ستار 

 والعفة..،،
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 ال شي  أكثر من الصالة يا إياسو..،،
 تكذبُت للمرة الثانية،

ياإياسو.. إنٍت أخطأت.. أنت تعرؼ كل  ال تكن قاسياً  يف حعف:قالت 
شيئ..لقد أقسمت على اإلجنيل أف أحتقظ بالسر..كانت خدعة ماكرة، لقد 
أخربين ميتاوس أف العذرا ذبلت لو يف خلوتو، وقالت لو عليك باالمرباطوراة إ ا 
ىي مفتاح اخلَت للملسر..كانت خدعة ماكرة، لقد أخربين ميتاوس أف العذرا 

وتو، وقالت لو عليك باالمرباطوراة إ ا ىي مفتاح اخلَت ذبلت لو يف خل
إال -للمسيحيُت..فعن طريقها تستطيعوف إعادة اذلارب من جنة يسوع..مل أفهم

أنٍت رلرد جاسوسة على زوجي لقد طلبوا مٍت بعض األوراؽ وادلستندات -أخَتاً 
 ربك، ونومكفقدمتها ذلم كأمر العذرا ..وسألوين ..وسألوين عن أكلك وش

ويقظتك وأفكارؾ وأصدقائك وأعدائك..سألوين عن كل شي ..كانوا يؤكدوف 
يل أف ىذامن أجل مصلحتك ومصلحة البالد العليا..لكم يربك، ونومك 
ويقظتك وأفكارؾ وأصدقائك وأعدائك..سألوين عن كل شي ..كانوا يؤكدوف 
ف يل أف ىذامن أجل مصلحتك ومصلحة البالد العليا..لكم يعع عليهم وعليً أ

ربـر من جنة يسوع يف العامل اآلخر..مل أتصور أف يقذؼ إياسو حبييب اىل 
 اجلحيم مع العصاة وادلذنبُت..ومن مث قدمت ذلم كل ما يريدوف..،،

 سبنت إياسو يف أسى:
 أنت طلق..،،

 صرخت كاجملنونة:
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مستحيل...مستحيل..إياسو..ملعوف ىذا ادلدعو ميتاوس..ملعوف كل 
 .أنت حيايت وجنيت وروحي..إياسو...إياسوشي ..إنٍت أريدؾ أنت..

لكنو صفق الباب يف عنف بعد أف خرج.. بينما قدمت أمو لتست لي حقيقة 
 األمر، وسبتم بينو وبُت نفسو:

 17إف اخلونة عقوبنهم اإلعداـ..أو الطالؽ على األقل،،"
 "االمرباطورة...

تسعة...لكن قالت وقد كشفت خامارىا: ,, أتيت اليك يا أبتاه خائبة 
 االمرباطور قد يأيت يف أية حلظة..،،

 ,,ال زبف...،،
 قاؿ مضطرباً:

 ,,خربيٍت..ىل عرؼ احلقيقة؟؟
 ,,أجل..كل شي ..،،

 كيف؟؟ لقد أقسمت على اإلجنيل أف زبفي سرنا..،،
 أنت يا أبتاه ال تفكر إال يف نفسك وأغراضك..،،

 ضرب كفاً بكف، وىتف:
يف ورطة خطَتة ال جناة منها وال مهرب كيف لقد ضعنا..إف اعًتافك أوقعنا 

 رفُت ىذا التصرؼ؟؟لقد ضعنا..،،تتص
 قالت يف غيظ:
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,,أنا الىت ضعت.. لقد فقدت كل شي .. لقد طلقٍت االمرباطور..طلقٍت يا 
 أبتاه وأنا أحبو..،،

 ىعاألنبارأسو، بينما انف رت ادلرباطورة باكية، وقاؿ ميتاوس: 
 ؟؟أمل خيربيك ماذا سيفعل بنا

 صرخت: قلت لك لقد طلقٍت..أال هتعؾ ىذه الكلمة؟؟
إ ا ذبعل جسدي كلو ينتفض..إ ا أفظع من ادلوت..طردين من قصره..لن أراه 

..إف إياسو حبيب مل يعديل ..أال هتعؾ ىذه الف يعة ؟؟ إين أشعر أف بعد اليـو
العامل كلو قد استحاؿ اىل سواد.. أيامي ال معٍت ذلا..أنا الشي  أصبحت 

 18جيفة...كومة من أسى وعذاب وضياع..لقد طلقٍت يا أبتاه...."
، أل ا دور دورا دمنيكيةتأف زوجة إياسو ادلقتطفة السابقة تتضح لنا من 

كما . من أوؿ القصة حىت  ايتها يت وقعتال ألحداثطبيعيتها بسبب اتغَت ت
 .العوجهنت مطيعة وزلسنة اوك .يف االقتباس األوؿ ذكرت
رتكب خيانة حنو وت، اكوف شر ت اصور أ تفيف االقتباس الثاين أما و 
 .ا لعوجتوالقطإياسو  قطلزوجها، و 
اليت ندـ بعملها الشر تزوجة صاحلة و  تصبحفأ يف االقتباس الثالث أماو  

 .قد خانت بعوجو

ن يب " لالظل األسود"نبذة عن الرواية ىذه ىي تعريف الشخصية    
، ومن ىذا عرفت ن يب الكيالينل "الظل األسود" ربليل عن الروايةو  الكيالين
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 "الظل األسود"ى العناصر ادلهمة من الرواية، أما رواية الباحثة أف الشخصية ى
أف يكشف عن القيم اإلنسانية ربكى  ن يب الكيالينلىى احدى من الروايات 

من االضطرابات األيديولوجية اليت وقعت يف أرض إثيوبيا. والقلق على إياسو 
وىذه  ذي يتم أبدا راض عن حالة احمليطة ادلليةة بالنفاؽ من الععما  الدينيُت.ال

 الرواية يلعب شخصيات رئيسية وثانوية وفرتاغونيس وخصومية ودمنيكية
 ومتوازنة.
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 الباب الرابع

 خامتة

 

الباحثة أن تسجل النتائج  ختام ىذه الرسالة العلمية، تريد يف
 عليها الباحثة يف مرور كتابة ىذه الرسالة العلمية. توالتوصيات الىت حصل

 

 النتائج .أ

الباحثة أن الشخصيات القصصية يف نتائج الىت وجدت الومن أىم 
 ىذه الرواية ىي:

ىو الىت تلعب دورا كبريا ىي إياسو، و  روايةالشخصية الرئيسية يف ىذه ال .1
شخصية الثانوية ىو الحىت آخرىا، و  الروايةلعبا دورا ىاما من أول  يلعب

كل الىت ا شادل كليساعد إياسو يف   ألنو تمثل بو ميكائيل والد إياسوت
 .تواجو

هي شخصية طيبة وذوخلق كرمي ومعجب، تبدوا ف الشخصية فرتاغونيس .2
 هي شخصية سيئةفصومية اخلشخصية الوأما ،شخصية يف إياسوالىذه 

 يف تفري. ىذه الشخصية تمثلت رديئة تكره الناس
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يت ال ألحداثطبيعيتها بسبب اتغري تال ية هي شخصف صية ادلتوازنةالشخ .3
 يف ميكائيل. ىذه الشخصية تمثلوت من أول القصة حىت هنايتها وقعت

 ألحداثطبيعيتها بسبب اتغري ية تهي شخصف الشخصية الدمنيكيةأما و 
تمثل يف زوجة تالشخصية وىذه  من أول القصة حىت هنايتها يت وقعتال

 إياسو ألهنا تغري طبيعها.

 
 التوصيات .ب

 ومن  أىم التوصيات ىي:

 اآلداب والعلوم اإلنسانيةالرجاء من طلبة قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية  .1
 أخرى. ناحيةعن ىذه الرواية من  واليبحث

عتبارا كثريا من الشخصية ا واب ىذه الرسالة أن يعت ئنيالرجاء من القار  .2
القصصية وصفاهتا وطبيعاهتا الىت تتضمن يف رواية "الظل األسود" 

 .وحيققها يف احلياة اليومية

الكتب األدبية والعلوم الرجاء من مكتبة جامعة الرانريي أن توفر  .3
 اإلنسانية مثل الروايات وغريىا.



 
 

 66 

 المراجع

المراجعالعربية .أ

  ،5:ج ،4: ط ،(3006داراحلديث،:القاهر) ،العرب لسان منظور، ابن
 0690 ،الروائية العناصر إىل رؤية شوندى، حسن
 حمفوظ، جنيب احلكيم، توفيق مع األدب ىف ديث أحا الزوادي، رشيد

  العامة املرئية اهليئة: القاهرة) ،آخرون و القدوس عبد إحسان
 م 0986 ،(للكتابة

 عمر" رواية ىف الرئيسية الشخصية بناء محدان، محدان الرحيم عبد
 القدس  اآلدب كلية اإلسالمية اجلامعة: غزة) ،"القدس ىف يظهر
   م 3000/  هـ 0460 ،(الثقافة و تارخيا

"  الكيالىن جنيب الدكتور رواية ىف القدس جتليات غنيم، أمحد كمال
 م 3000 ، اإلسالمية اجلامعة: غزة  ،" القدس ىف يظهر عمر

 ،(الدولية، الشروق مكتبة: مصر) ،الوسيط املعجم العربية، اللغة جممع
 ،4ط م،3004

 اللغة شعبة الضاحكة، العيون ىف الرتبوية الثقافة ،شكور فرحان حممد
  اجلامعة: ماالنج)  ،والثقافة اإلنسانية العلوم بكلية وآدهبا العربية

   م 3006 ،(احلكومية  اإلسالمية



67 
 

66 

 اآلداب كلية: جاكرت) ،وتارخيه العرايب األدب يف املعني لبيس، نبيلة
 احلكومية، االسالمية اهلل هداية شريف جامعة اإلنسنية والعلوم
  0: ط ،(3005

 م 0983 (،بريوت مكتبة) "األسود الظل" الكيالين، جنيب
  كتاب :القاهرة) ،الكيالىن جنيب الدكتور مذكرات الكيالىن، جنيب

 الثاىن  اجلزء  ، األول اجلزء م،0986 ،( املختار
 
جنبيةألالمراجعا  .ب

Nurgiyantoro Burhan. 5991. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press 

Fananie Zainuddin. 0222. Telaah Sastra. Surkarta: Muhammadiyah University 

Prees,  cet: 0 

Http://ar.wikipedia.org/ نجيب _الكيالنى diakses pada tanggal, 02 juli 0252 pukul 

02.02 Wib. 

Http://Mawdoo0.Com/النواع القصص di akses pada tanggal 00 juli 0252 jam 29.22 

wib 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

66 

 

 



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

A. BIODATA 

Nama lengkap  : Zurrahtur Rahmi 

Tempat/Tanggal Lahir : Balee/2 September 3991 

Kewarganegaraan  : Indonesia 

Agama   : Islam 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Alamat   : Desa Balee, Kec.glumpang Tiga, Kab.Pidie 

 

B. RIWAYAT  PENDIDIKAN 

SD Negeri Mamplam      Tamat Tahun 2002 

SMP Negeri 3 Bandar Baru    Tamat Tahun 2002 

MAN Beureunuen      Tamat Tahun 2033 

UIN Ar-Raniry Fakultas Adab dan Humaniora, 

Jurusan Bahasa dan Sastra Arab    Tamat Tahun 2032 

 

C. DATA ORANG TUA 

Nama Ayah  : Zainal Abidin 

Pekerjaan   : Tani 

Nama Ibu   : Kartini 

Pekerjaan   : IRT 

Alamat Orang Tua : Desa Balee, Kec.glumpang Tiga, Kab.Pidie 


	1. COVER
	2. LEMBAR PENGESAHAN
	3. LEMBAR PENGESAHAN SIDANG
	4. SURAT PERNYATAAN 
	5. KATA PENGANTAR
	6. DAFTAR ISI
	7. ABSTRAK ARAB
	8. ABSTRAK INDONESIA
	9. BAB I
	10. BAB II
	11. BAB III
	12. BAB IV
	13. DAFTAR PUSTAKA
	14. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

