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  كلمة  الشكر

نتــائج الفكــر وحــط عــنهم مــن مســاء العقــل كــل   قــد أخــرج يالــذ هللا احلمــد  

د مقتفـــى العـــريب حممـــ ســـيدنا علـــى والســـالم والصـــالة. حجـــاب مـــن ســـحاب اجلهـــل

  . اهلامشي املصطفى وآله وصحبه ذو اهلدى من شبهوا بأجنم يف اإلهتدا

الـوجيزة الـىت  الرسـالة هـذه تـأليف مـن وتوفيقـه بـإذن اهللا الباحـث ىانتهـ وقـد  

 احلكوميـة كمـادة اإلسـالمية امعـة الـرانريىجب والعلـوم اإلنسـانية داباآل لكليـة قـدمهاي

اللغــة  يف  S.Humدةعلــى  الطلبــة  للحصــول علــى شــها املقــررة الدراســية املــواد مــن

  وأد�االعربية 

لنجيـــــب  الظــــل األســــود يف روايـــــة جتمــــاعىاال النقــــد" الباحـــــث اختــــار وقــــد  

  اخصوصـــ  للباحـــث نافعـــة تكـــون عســـى  أن الرســـالة هلـــذه موضـــوعا، "الكـــيالىن

  . وللقارئني  عامة

 املشــــرفني مهــــا لفضــــيلة الشــــكر الباحــــث قــــدميالســــعيدة   الفرصــــة هــــذه ويف  

 اجلامعـــة ملـــدير الشـــكرو  املاجيســـرتوأيـــوب بـــردان  املاجســـتريشـــريف الـــدين الـــدكتور 

 وجلميـــعاللغـــة العربيـــة وأد�ـــا  قســـم سيورئـــ والعلـــوم اإلنســـانية اآلداب كليـــة وعميـــد

  ةاحملتاجـ الكتـب بإعـارة سـاعدوه قـد الـذين يالـرانري  جبامعة املكتبة يوملوظف األساتذة

 وهـذباه حسـنة تربيـة ربيـاه قـد الـذين احملبـوبني لوالديـهو  .كتابـة هـذه  الرسـالةال يف إليه

 أن نســـىيوال واآلخــرة، الــدنيا يف الثــواب أحســن جيزيهمــاأن  اهللا لعــل نافعــا �ــذيبا

  .هذه الرسالة ء املساعدة ىف كتابةصدقاألل شكري



 ب 
 

 نافعــــا وإصــــالحا نقــــدا بنائيــــا القــــارئني مــــن الباحــــث رجــــوي الرســــالة هــــذه ويف  

 وللقــارئني خاصــة للباحــث نافعــة جيعلهــا أن عســى اهللا وأخــريا الرســالة، هــذه إلكمــال

 بـاهللا العلـى إال والقوة والحوال النصري نعمو  املوىل نعم الوكيل ونعم اهللا حسبنا .عامة

 . و احلمد هللا رب العاملني العظيم

 
  

  هـ١٤٣٨ ذوالقعدة ١٢                 

  م ٢٠١٧ أغوسطوس  ٤                 

  

    الباحث                  
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واية الظل األسود نقد االجتماعى ىف ر الهذه الرسالة هو   موضوعكان 

حالة ا�تمع و القضايا  تعرفلفهي أما أغراض البحث . لنجيب الكيالىن

النظرية اليت و . رواية الظل األسودب الكيالىن ىف جنيها االجتماعية اليت نقد

وبيانات ىف هذه الرسالة تتكون . ث هي النظرية االجتماعية األدبيةتقدمها الباح

ة ة والكتابوتقابل البيانات بالقراء. ارة  ومجلة ىف رواية الظل األسودمن كلمة وعب

.   



 و 

 

حالة ا�تمع  مة اليت جعلت يفومن حاصل البحث كانت القضية الظال

. واية الظل األسود لنجيب الكيالىنوتتأثر القضايا األخرى كما تصورت ىف ر 

هي النقد  ةيالقضية السياس: جنيب الكيالىن منهاالقضايا االجتماعية الىت نقد و 

والقضية  ،الرأمساليةنقد على الهي والقضية االقتصادية  ،على السلطة املتصرفة

تتكون من والقضية الدينية  ،فة السوئية املتصرفةقد على الصنال األخالقية هي

   .نقد على االضطهاد والضاللال
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Penelitian ini berjudul "kritik sosial dalam novel bayang-bayang hitam 

karya Najib Kailani". Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi  

masyarkat dan kritik pengarang terhadap masalah sosial dalam novel bayang-

bayang hitam. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi sastra. 

Data penelitian ini berupa kata, frasa, dan kalimat dalam novel bayang-bayang 

hitam karya Najib Kailani. Data diperoleh dengan teknik membaca dan mencatat. 

Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi masyarkat Ethiopia yang 

tercermin dalam novel bayang-bayang hitam karya Najib Kailani adalah masalah 

ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat yang memicu masalah sosial lainnya. 

Masalah sosial yang dikritik pengarang antara lain: masalah politik yaitu kritik 

terhadap otoritas penguasa, masalah ekonomi yaitui kritik terhadap kapitalisme, 



masalah akhlak yaitu kritik terhadap sikap buruk  para penguasa, dan masalah 

agama meliputi kritik terhadap pemkasaan dan kesesatan ajaran. 
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  الباب األول

  مقدمة

 خلفية البحث  .أ 

رسول كما قال  ،األخالقيط بالرتبية يف اللسان و الكلمة اليت حتدب يعىن األ

قال شوقى ضيف ىف  و ١.أدبىن ريب فأحسن تأديب -سلمصلى اهللا عليه و -اهللا

تطور  الكلمات اليتمن أدب كلمة : العصر اجلاهلى العرىبكتابه تاريخ األدب 

  .ة واحلضارةإىل أدوار املدني ةعربية وانتقاهلا من دور البداو أمة  معناها بتطور حياة

، انتقلت ىف إىل الطعام ى إمنا جند لفظة آدب مبعىن الدعوةعصر اجلاهلالوىف 

جندها تستخدم على العصر اجلاهلى من هذا املعىن احلسى إىل معىن آخر، غري أننا 

وحينما نصل إىل العصر ٢.لسان الرسول صلى اهللا عليه وسلم ىف معىن �ذيىب خلق

األموى جند أن الكلمة ضمت إىل معىن تعليمى فقد وجدت طائفة من املعلمني 

، وإذا انتقلنا إىل العصر العباسى وجدنا املعنيني التهذيىب والتعليمى تسمى باملؤدبني

م الكلمة، فقد مسى ابن املقفع رسالتني له تتضمنان ضروبا من يتقابالن ىف استخدا

  ٣.احلكم والنصائح احللقية والسياسة

                                                           
1
 Wildana wargadinata dkk.,Sastra Arab dan Lintas Budaya, (Malang:UIN Malang 

Press,2008 ),cet. 1, hal. 3 
 

 ،١١ط ،) ١١١٩ ،عارفدار امل:القاهرة(،األدب العربى العصر الجاهلىتاريخ  ،ضيف ىشوق ٢

       ٧ ص
  ٨، ص نفس املكان ٣



٢ 
 

  

نساين فن رفيع من فنون األدب اإلمن فنون األدب فهي  الرواية تكانو 

يشحذ  .، وميدان رحب من ميادين اإلبداع والبالغة والبياناللطيف احملبب للنفوس

ويستنفر أدواته، ليصور للناس عاملا يرمسه اخليال،  الكاتب فكره، ويستدعي خمزونه،

  ٤.وحترك شخوصه احلروف والكلمات

 توفيق احلكيم،و  جنيب الكيالين،الذين يعرفون ىف فن الرواية  األدباء ومن

تعد رواية و املشهورين األدباء  أحدوكان جنيب الكيالىن . غريهميب حمفوظ، و جنو 

املنشورة الىت تتحدث عن حياة ا�تمع، وتنقد عن القضايا  الظل األسود من مؤلفته

   .االجتماعية سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو أخالقية أو دينية

 ةم االجتماعيو العل نظريةب النقد االجتماعى لذالك، كان الباحث سيبحث عن

اليت  االجتماعيةالقضايا  ويشرح الباحثحياة ا�تمع  يف علجيا تتعلق مب أل�ا

  .يف رواية الظل األسود ينقدها جنيب الكيالىن

  

 أسئلة البحث  .ب 

ها جنيب الكيالىن يف رواية الظل اليت ينقد ما القضايا االجتماعية .١

   األسود؟

 البحث من ضغر ال  .ج 

 :فهو البحث يف هذه الرسالة من ضغر الا أم

القضية  ومن ها جنيب الكيالىناليت ينقد القضايا االجتماعية عرفةم .١

 .، واألخالقية، والدينيةاالقتصادية، والسياسية

                                                           
   ١١ ص، من عبث الرواية ،عبد اهللا بن صاحل العجريي ٤



٣ 
 

  

  معاني المصطلحات  .د 

 رح معاين املصطلحات اليت تتضمن ىفشيأن  نقطةالىف هذه  ريد الباحثي 

  : هذه الرسالة

 النقد .١

د ينقُ  –نقد  "نقد مشتق من كلمةكلمة الن  يف املعجم الوسيط يقال أ جاء

اصطالحا النقد االجتماعى أما و ٥.همن رديئ نقره ليختربه ، أو ليميز جيده: نقدا 

يستهدف النص ذاته باعتباره املكان الذي يتدخل فيه ويظهر طابع اجتماعى : فهو

  ٦.ما

  جتماعاال .٢

 :جيتمع -اجتمع"من كلمة  مصدر الوسيطكلمة االجتماع يف معجم   ذكرو  

  ٧.هو علم يبحث يف نشوء اجلماعات اإلنسانية ومنوها ، فاالجتماعمطاوعة مجعه

  

  الرواية .٣

، يروى –روى  مشتق من كلمة ا�ا كلمة الروايةمعجم الوزير ذكر على اليف 

ابة كت: وضح تعريفتها و أكثرها شيوعاالرواية يف أ ٨.القصة الطويلة :ومعىن الرواية 

  .٩نثرية تصور احلياة

                                                           
٥

 ٩٨٤.ص ٢- ١.ج )٢٠٠٤، مكتبة الشروق الدولية(،معجم الوسيط ،إبراهيم أنيس وأخرون 

  نقد.م
  ١٣٨.، صاألدبىمدخل إلى مناهج النقد  رضوان ظاظا،٦

  مجع .م ،١٥٦.ص ، ٢-١.ج معجم الوسيط ،إبراهيم أنيس وأخرون  ٧



٤ 
 

  

 الظل األسود  .٤

قصة تاريخ إثيوبيا يف عن ى حتكاليت الرواية  فهي ،جنيب الكيالىن رواية كتبها 

 ٢٠ النصف األول القرن 

  

 

 منهج البحث  .ه 

 الوصفي هذه الرسالة فهو املنهج كتابةيف   ه الباحثأما املنهج الذي استخدم

أحد أشكال التحليل والتفسري العلمي املنظم لوصف ظاهرة أو  يعينالتحليلي 

وتصويرها كميا عن طرق مجع البيانات ومعلومات معينة عن ظاهرة  مشكلة حمددة

مجع املعلومات وأما ١٠.أو مشكلة وتصنيفها وحتليلها إخضاعها للدراسة الدقيقة

وذلك  املكتيب طريقة البحثعلى  عتمد الباحثيتاجة هلذه الرسالة فوالبيانات احمل

 أماو . مبوضوع هذه الرسالةا صلة ر املتنوعة اليت هلادعن طريق قراءة الكتب واملص

ذه الرسالة فهي الطريقة اليت قررها قسم اللغة العربية وأد�ا بكلية ه كتابةطريقة  

بندا  –جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية دار السالم  والعلوم اإلنسانية بادآلا

  : أتشيه هو الكتاب
Pedoman Penulisan  Skripsi (Jurusan Bahasa dan Sastra Arab) Fakultas Adab UIN 
Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2013 

 
  الرومانيزم.م، ٢٨٣.ص ،معجم الوزير ٨

٩
 الدويل لإلعالم احلقيقة دار:القاهرة( العربية الرواية في دراسات ،الرحيم عبد حممد الرحيم عبد 

  ١١. ص)١٩٩١

  ٢٨٧، ص ١ط ) ٢٠٠٨(، االجتماعيةمناهج البحث في العلوم علي معمر عبداملؤمن،  ١٠



 
 

٥ 

  الباب الثانى

 نجيب الكيالنى سيرة

 

 ،جنيب الكيالىنسرية ب اصل الكتابةيو ان  يريد الباحث يف هذا الباب الثاىن   

   .دراسته ومؤلفتهحياته جنيب الكيالىن و من  لباحثا سريته اليت سيكتبها تفكان

  حياته  . أ

ن ذلك ىف اوك ١١،جبمهورية مصر العربية )شرشابة(قرية جنيب الكيالين يف  ولد 

وتقع قرية شرشبة  .م١٩٣١املوافق األول من يونيو عام . ه ١٣٥٠شهر احملرم عام 

على بعد عشرين كيلو مرتا من مدينة طنطا املعروفة، وتعترب طنطا أكرب مدن الوجه 

وأسرة الكيالىن أسرة   ١٢.ى العريقالبحرى باستثناء اإلسكندرية ثغر مصر التارخي

 وبعض القرى احمليطة �ا، وكان والده يعمل يف الزراعة،) شرشابة(كبرية تقطن 

جنيب وهو أكربهم سنا، : ويعول أسرته املكونة منه، ومن زوجته، وثالثة أبناء هم

، ه اندعلت احلرب العاملية الثانية، وحني بلغ جنيب الثامنة من عمر وأمني، وحممد

شت القرية يف أزمة اقتصادية شديدة، وقد زاد األمر شدة إلزام الفالحني بدفع فعا

حماصيلهم إىل قوات االحتالل الربيطاين، فأصبح احلصول على احلد األذىن من 

                                                           
11Najib Kailani,Bayang-bayang Hitam(Bandung:Syaamil Cipta 

Media,2002)cet.1, hal.187 
        ٧ص ١. ج) كتاب املختار(،الدكتور نجيب الكيالنى مذكرات ١٢



٦ 

 

كانت أسرته تواجه املوقف بصرب، وعزمية، ١٣.ضروريات احلياة أمرا بالغ الصعوبة

ن والديه، ولذا رأيناه يواجه مشكالت حياته ولعل كاتبنا قد تأثر تأثريا كبريا مبا رآه م

. بثبات وتسليم وظل على مبدئه، وهو يدرك مدى التضحية الىت عليها تقدميها

وكان رجال ) احلاج عبد القادر الشافعي(ومن الذين أثروا يف حياته، جده ألمه 

ه جدمن اّلذين أثّروا يف حياة جنيب الكيالين ١٤.جرا من كبار جتار القطنصاحلا، وتا

وصالح، وتاجرًا من كبار احلاج عبد القادر الشافعي، وكان رجل بر وتقوى  ،ألمه

كنت شديد الّتأثر   :كتور جنيب، يقول الد جتار القطن، حافظا للقرآن الكرمي

جل العظيم يف طفوليت، أكثر من تأثري بأي إنسان بأخالقيات وسلوك هذا الر 

، وخاصة عندما يعقد يل باتعلى تعليمي ويقدم يل اهل، كان يشجع والدي آخر

  ١٥.يف املساء وهو مضطجع على سريره امتحاناً 

ثالثة ذكور وبنت واحدة ومجيعهم ما : الدكتور جنيب متوزج وله أربعة أبناء 

 .زالوا يدرسون يف املرحلة اجلامعية، ما عدا االبن األصغر فهو يف املرحلة الثانوية

 ضرحة، وفضح مدعي الكرامات،سعى إىل هدم األ) شرشبة(وحني عاد إىل قرية 

الىت آمن  ، إىل غري ذلك من األموروتتبع جتار املخدرات، وإخبار السلطات عنهم

                                                           

االتجاه اإلسالمى فى أعمال نجيب الكيالنى عبد اهللا بن صاحل العريين،  ١٣

  ١١ص ) ١٤٠٩جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، :الرياض(القصصية

  ١٢، صنفس املكان ١٤
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٧ 

 

وقد دعت تصرفاته تلك إىل حماربة أهل القرية له،ونعته باجلنون والطيش، لكن . �ا

  ١٦.ذلك مل يكن ليفت يف عضده

  

 دراسته  . ب

ابعة من عمره ، أخذه جده ألبيه إىل كّتاب القرية، واشرتى لر عندما بلغ جنيب ا

، وقد أظهر جنيب ذكاء، وصفاء ذهن، ورغبة يف له األدوات الدراسية اليت حيتاجه

حفظ كثريًا من سور الّتحصيل، فلم يكد يبلغ السابعة من عمره حىت كان قد 

ناشيد دينية ، وأديث النبوية، ومقتطفات من السرية، وبعض األحاالقرآن الكرمي

ووطنية، وأمساء ااهللا احلسىن، وبعض القصص القرآين، كما أمل بقواعد القراءة 

« وُأحلق يف تلك الفرتة باملدرسة األولية الوحيدة بالقرية . والكتابة، ومبادئ احلساب

وكان الّتعليم فيها إلزامياً، ومن يتخّلف عنها من أبناء القرية تُفرض الغرامات على 

ولكنه مل يرتك الكّتاب، وهكذا أصبح مرتبطًا بالكتّاب صباحاً، ، »ويل أمره

احلاج عبد القادر  ،هوحني بلغ الثّامنة أخذه جده ألم. وباملدرسة األولية ظهراً 

) مدرسة األمريكان(ب، وسجله ا�اورة لقريتهم) سنباط( قرية الّشافعي، إىل

األعباء املالية الكثرية االبتدائية بعد أن أقنع والديه اللذين كانا خائفني من 

  ١٧.للّتعليم

                                                           
  ١٤، ص نفس املكان ١٦
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٨ 

 

، حيث مل يكن هناك آنذاك مرحلة )طنطا(مث وصل إىل املرحلة الثانوية ب

وحني أمت دراسة الثانوية ١٨.إعدادية، وكانت الدراسة الثناوية تستمر مخس سنوات

وكان يفضل االلتحاق بكلية اآلداب أو ) جامعة فؤاد األول(التحق بكلية الطب يف

والده أرغمه على دخول كلية الطب فواقف على كرو منه، مث ما لبث  احلقوق لكن

 ١٩.أن أحبها، ورغب فيها

 

  مؤلفاته  . ت

املنشورة �ذا العدد إشارات عديدة إىل بعض ما كتب الكيالين ودار  تهاؤلفال منو 

 حول أدبه قبل إصدار هذا العدد الذي بني يدي القارئ الكرمي

 :روايات.١ 

م دشنه برواية الطريق الطويل، اليت ١٩٥٦بالسجن سنة أول عمل نثري له  - 

م مث قررت للتدريس على طالب ١٩٥٧نالت جائزة وزارة الرتبية والتعليم سنة 

  .م١٩٥٩املرحلة الثانوية يف الصف الثاين الثانوي عام 

، اليت نالت جائزة ا�لس األعلى لرعاية الفنون ١٩٦٠رواية اليوم املوعود، عام  -

 صر يف العام نفسه،واآلداب مب

 م١٩٦١رواية يف الظالم نالت نفس اجلائزة يف العام التايل  -

                                                           
  ١٦ص، االتجاه اإلسالمى فى أعمال نجيب الكيالنى القصصيةعبد اهللا بن صاحل العريين،  ١٨

  ١٧، صنفس املكان ١٩



٩ 

 

 رواية قاتل محزة -

 رواية نور اهللا -

 ليل وقضبان -

 رجال وذئاب -

 حكاية جاد اهللا -

 مواكب األحرار -

 . عمر يظهر بالقدس -

 . لياىل تركستان -

 . عمالقة الشمال -

 أمرية اجلبل -

 :يةصاقصا�موعة ال.  ٢

 عند الرحيل -

 موعدنا غداً  -

 العامل الضيق -

 رجال اهللا -

 فارس هوازن -

 حكايات طبيب -

  الكابوس -

  .دراسات متنوعة. ٣

  مدخل إىل األدب اإلسالمي – 



١٠ 

 

  آفاق األدب اإلسالمي – 

  . رحليت مع األدب اإلسالمي – 

  يت الذاتية يف القصة اإلسالميةجترب –

  يف نشر الدعوة إلسالمية وأثرهاالقصة ا –

  ضوء اإلسالمأدب األطفال يف  –

  .اإلسالمية واملذاهب األدبية – 

 الطريق إىل احتاد إسالمي – 

    

حصل الدكتور جنيب الكيالين على عدد من اجلوائز منحتها له مؤسسات علمية و 

  : ٢٠تقديرا لدوره وإسهاماته، ومن تلك اجلوائز ،وأدبية خمتلفة

م، ١٩٥٧عام ) الطريق الطويل(جائزة وزارة الرتبية والتعليم املصرية عن روايته  -

وقامت بنشرها وزارة الثقافة واإلرشاد آنذاك، وقدمها له وزيرها املرحوم فتحي 

  .م ١٩٥٩الثانوي يف عام )رضوان، مث قُررت على الصف 

إقبال (عن كتابه  جائزة وزارة الرتبية والتعليم املصرية يف جمال الرتاجم والسري -

  .م١٩٥٧عام  (الشاعر الثائر

  م١٩٥٨عام ) يف الظالم(جائزة وزارة الرتبية والتعليم املصرية عن روايته  -

                                                           
20 journal of humanities(2014) vol.15 No.4 hal.261 
 



١١ 

 

شوقي (جائزة وزارة الرتبية والتعليم املصرية يف جمال الرتاجم والسري عن كتابه  -

   . م١٩٥٨عام  (يف ركب اخلالدين

يف جمال الدراسات النفسية واالجتماعية جائزة وزارة الرتبية والتعليم املصرية  -

جائزة القصة القصرية لنادي القصة  . م١٩٥٨) ا�تمع املريض(عن كتابه 

وامليدالية الذهبية املهداة من الدكتور طه حسني عن ) احتاد الكّتاب(

 م١٩٥٩عام ) موعدنا غدا(جمموعته القصصية 

) اليوم املوعود(ته جائزة ا�لس األعلى لرعاية الفنون واآلداب عن رواي -

، وُأخرجت وية يف العام نفسهم ، واليت قُررت على طلبة املرحلة الثان١٩٦٠

، وقد أُعدت كمسلسل  (إذاعة الكويت(م بـ ١٩٧٣مسلسال إذاعيا عام 

هـ حتت ١٤١٤عرض يف شهر رمضان ) إنتاج مصري لييب مشرتك(تلفزيوين 

  ياقوتة ملحمة احلب والسالم)اسم 

  . م١٩٧٢) قاتل محزة(ة العربية مبصر على روايته جائزة جممع اللغ -

إقبال (عن كتاب ) ضياء احلق(امليدالية الذهبية من الرئيس الباكستاين  -

 ) عمادة البحث العلمي جملة العلوم االنسانية .م١٩٨٠عام ) الشاعر الثائر

 



 
 

١٢ 

  الباب الثالث 

  جتماعىاالالنقد طار النظري عن إلا

 الجتماعىا تعريف النقد  . أ

اإلطار النظرى الذي يرتبط عن ن يبحث أيريد الباحث  الباب يف هذا   

: فهي لباحثاليت سيكبتها ويبينها ا النظريات أما. ىالنقد االجتماعبتعريف 

 .االجتماع يف األدبالنقد و ى والصلة بني تعريف االجتماع و التعريف النقد األدىب

جنيب الكالىن يف روايته  تنقسم إىل أربعة نت القضايا االجتماعية اليت نقد وكا

االجتماعى يف القضية  ، والنقدقتصاديةيف القضية اال النقد االجتماعى: أقسام منها

 والنقد االجتماع يف القضية الدينية ،قد االجتماع يف القضية األخالقيةوالن ،السياسة

.  

  األدىب تعريف النقد .١

عر اجلاهلى يعين ان يشرح الشعر وتقرير طريقة الش كان النقد ىف األدب العرىب 

 ،لتفسريوا ،وفهم ،ويف أصوله أن النقد جاء من قراة ،لتكون منهاجا للشعراء

، وأنه عند احملدثني كم الذى تصدره على الشعر والنثرالنقد األدىب هو احل. وحكم

حممد عبد  وجاء .األدىب تقديرا صحيحا وبيان قيمته ودرجته األدبيةتقدير النص 

وهو حتليل اآلثار  أن النقد مدارس النقد األدىب احلديث يف كتابته املنفم خفاجى

ما يشا�ها من بيان قيما�ا العامة، واملوازنة بينها وبني األدبية واحلكم عليها، و 

و والغرض منه دراسة األساليب أ ،وحكمول النقد قراءة وفهم وتفسري وأص. اآلثر



١٣ 

 

 
 

ومن تعريف األخر جند أن النقد االجتماعى حبسب ١٧.الكتاب او اآلراء واألفكار

يستهدف النص ذاته باعتباره املكان   Claude Duchetتعريف كلود دوشيه 

  ١٨.اجتماعى ماالذي يتدخل فيه ويظهر طابع 

  

 علم االجتماع تعريف .٢

ن علم االجتماع هو دراسة الظواهر االجتماعى يقال إعلم ىف كتاب أساس    

 عالقته بالبيئة وا�تمع والثقافة أو االجتماعية أو النظام االجتماعية، أو االنسان يف

كما   وكان إختالف ىف مفاهيم علم اجلتماع بني علماء االجتماع ١٩.غري ذلك

كونه يدرس معتقدا أن مثة ما مييز علم االجتماع من حيث   ))زاندن((يواصل 

الذي يتجلى يف التاثري  ”human interaction)) التفاعل االنساين((أساس 

االجتاهات سه األفراد يف عالقتهم املتبادلة، التاثري يف املشاعر و دل الذي ميار ااملتب

 إن علم االجتماع ال يهتم مبا جيري يف دخائل النفس أو الفرد االنساين، .واألفعال

احملل األول مبا حيدث بني  بل هو يهتم يف .لم النفسوهو ا�ال األساسي لع

، إن ثورة اهتمامه اذن هي البشر بوصفهم كائنات اجتماعية متارس نشاطا الناس

يهتم علماء االجتماع اذن  ،دخل مع األخرين يف عالقات متعددةمتعدد األوجة وت

واليت تنمو وتتطرو من . يت يكون الناس عالقتهم من خالهلابالطرق املتواترة ال

                                                           
، ص )الدار املصرية البنانية: القاهرة(، مدارس النقد األدبى الحديث ،حممد عبد املنفم خفاجى١٧

١٠   

  ١٣٥، ص مدخل إلى مناهج النقد األدبيرضوان ظاظا،  ١٨
  ١٦، ص )دار النهضة العربية:بريوت(،أسس علم االجتماعحممود عورة،  ١٩



١٤ 

 

 
 

كما يعنون أيضا بأساليب  ،كال الروابط االجتماعية املختلفةخالهلا أيضا أش

سون ا�م يدر  ،عالقات والرابط أو تغيريها وحلهااحملافظة على استمرار هذه ال

والعصابات والتنظيمات الكربى كااملصانع  ،األسرة واجلماعات وا�موعات

  .واجلامعات وغريها

تعريفا لعلم ١٩٧٧وزمالؤه فتبينون يف مؤلفهم املنشور عام )) مكاجي((أما  

 ،social order))الذي يدرس النظام االجتماعي((ه العلم االجتماع يذهب إىل أن

ن طم املنظم الذي جتري وفقا له الشئو شري تصور النظام االجتماعي إىل ذلك النيو 

عاونك شخص غريب عليك بأن االنسانية بدءا من عالقات التعاون البسيطة كأن ي

يقدم لك مساعدة حىت اجلماعات املنظمة اليت تتحدث لغة مشرتكة وتشرتك يف 

أي ا�تمعات التارخية بوصفها (نفس املوقف السياسي ألجيال ورمبا لعدة قرون 

والنظام االجتماعي ليس جمرد أن يفعل الناس ما تعملوا أن يفعلوه فليس مثة )نظما

ى اطاعة قواعد السلوك والتصرف فإن هذه القواعد السلوكية قد أحد يرغم الناس عل

ال تتحدد بالنظم والقوانني يف كثري من األحيان لكن الناس يتعلموها ويكتسبوها 

إن هذا النظام الذي حتدث وفقا له  .اطة من خالل املشاركة االجتماعيةببس

ا هذا االنتظام هو والطريقة اليت يوجد � ،تماعيةاألشكال املتعددة لألحداث االج

  ٢٠.موضوع دراسة علم االجتماع

)) علم االجتماع من النظرية إىل التطبيق((يف مؤلفة )) برنارد فيلبس ((ويقدم 

و )) أن علم االجتماع هو علم دراسة ا�تمع((تعريفا مؤداه  ١٩٧٩املنشور عام 

                                                           
  ١٧، ص املكاننفس  ٢٠



١٥ 

 

 
 

اذا كانت من مث فإن دراسة علم االجتماع ميكن ان تفيدنا افادة باللغة فيما 

  ٢١.تصوراتنا عن ا�تمع و احلياة االجتماعية صحيحة

  

  صلة النقد بعلم االجتماع .٣

إن العالقة بني األدب وا�تمع عالقة جذرية متماسكة وال يتولد فن عموما وال 

أدب خصوصا إال ىف اجلامعة، وال يصح إذا قلنا إنه يولد فالن فنا ليتمتع به نفسه، 

وكان مصطلح النقد االجتماعى هو حديث نسبيا  .أو يقول شعرا ليسمعه وحده

تفسري األدب والظاهرة األدبية يف ا�تمعات (ه قدمي من حيث الفكرة فهو يعىن لكن

النقد من حيث أصول ومناهجه وثيق الصلة و  ).اليت تنتجه، وتستقبله، وتستلهلكه

 ،فيها�تمع والنوامس الىت تتحكم بعلم االجتماع الذي حبيث عن فلسفة نظم 

فعلم االجتماع ما هو إال نقد ومتييز حلاالت ا�تمع ونظمه وربط هلا بنواميس 

وال شك أن النقد يثرى بدراسات علم االجتماع ويستفيد من  ،ينة واحلضارةاملد

وحول وصف تقدم النوع  ،لعالقة بني الفرد واجلماعة للفردمباحثه الىت تدور حول ا

وذكر األدوار الىت  ،اعية واالقتصادية والعقليةاالجتماإلنساىن وتدرجه يف احلياة 

  ٢٢.لعبها على مسرح احلياة حىت وصل إىل احلال الىت هو عليها اآلن

  

  

                                                           
  ١٨ ، صنفس املكان ٢١
، )الدار املصرية البنانية: القاهرة(، مدارس النقد األدبى الحديث ،حممد عبد املنفم خفاجى  ٢٢

  ١٥٨ص 
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  أنواع النقد االجتماعى  . ب

  قتصاديةيف القضية اال النقد االجتماعى .١

أما  .ون شيء مهم يف النقد االجتماعكي أن االقتصادى قدالقضية يف هذه 

كلمة فال .األمر الذي كيف ا�تمع يقضي حاجتهم اليوميةهو  ةلظاهرة االقتصاديا

احملجتمع مرتبط باحلصيلة والتزيع والتبادل مبعىن كل عمل الناس و " كيف"

حيث توقف،  ،اديتماع االقتصجوكان ابن اخللدون واضع علم اال ٢٣.واالستهالك

ناقشة والتأمل عند الكثري من الظواهر االقتصادية بالتحليل وامل ،)مقدمة(يف كتابه 

أن لذي جعله سعيا جادا لكسب الرزق،  و كتناوله للعمل ا ،العقالين والفلسفي

اعلم أن الكسب إمنا  :فقال ابن خلدون .اإلنسان ال ميكن يعيش بدون عمل

فالبد يف الرزق من سعي وعمل ولو  ،عي واالقتناء والقصد إىل التحصيليكون بالس

  .يف تناول وابتغائه من وجوهه

وحتقيق الثراء،  ،والعمل ،سيمت أن اإلنسان تواق إىل احلريةويرى آدم 

كما أن الدولة عاجزة عن حتقيق  .وامليل إىل املقايضة والتبادل واإلحساس بالتوافق،

يرى أيضا أن كل من خيدم و . دية كما هو حال النظام الطبيعيالرفاهية االقتصا

ملنافع مبعىن أن األفراد عندما يتبادلون ا .إمنا خيدم املصلحة العامة ،خلصةمصلحته ا

  ٢٤.فذلك كله خلدمة ا�تمع ،وحتقيق املصلحة العامة ،واملصاحل واحلاجيات اخلصة

  

  

                                                           
23 Philipus dkk, Sosiologi dan Politik,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2004) 
hal.65 

  ٢٨-٢.ص  ،مبادىء علم االجتماع االقتصاديمجيل محداوي،  ٢٤
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  ةلنقد االجتماع يف القضية السياسا .٢

ومن الزاوية السسيولوجية إىل توزيع القوة  ،يشري هذا املصطلح ببساطة

أو بأسلوب  ،هذا التوزيع وفقا هلانتظم والسلطة والنفوذ داخل ا�تمع والطرق اليت ي

آخر السياق االجتماعى للقوة، ويقصد بالقوة عادة قدرة فرد أو مجعة اجتماعية 

على ممارسة جمموعة من األفعال كإجتاذ القرارات أو حتديد جدول أعمال كتمهيد 

ضد مصاحل اآلخرين  –يف حاالت الضرورة  ،لية اختاذ القرارات اليت قد تكونلعم

  .حىت مواجهة معارضة من األفراد أو اجلماعات االجتماعية األخرىأو 

ومن اجلدير بالذكر أن هذه العبارات ال ميكن أن تشري إىل كافة االبعاد 

واملضامني اليت ينطوي عليها مفهوم القوة، لكننا نطرحها هنا فقط كمدخل متهيدي 

وتواجهنا دراسة النظام  .باعتبارها متثل جوهر هذا النظام لدراسة النظام السياسي

السياسي مبجموعة أخرى من املفهومات واملصطلحات اليت تشكل عناصر أساسية 

ينطوى عليها النظام السياسي كمفهوم السلطة والنفوذ والعنف وهي مفهومات 

 .ترتبط أيضا بسياقات نظرية معنية يف الدراسة السسيوجلية لظاهرة السياسية

دراسة ظاهرة القوة وتوزعها يف ا�تمع سواء مان  واملقصود بالنظام السياسي اذن

باالضافة  ،امباطورية أو أي منط اجتماعي آجرهذا ا�تمع قبيلة او دولة قومية أو 

اىل العالقة بني مثل هذه ا�تمات واحلركات االجتماعية والتنظيمات والنظم اليت 

  ٢٥.ترتبط بسكال مباشر بعملية حتديد هذه القوة

  

  

                                                           
   ٢٣٧، ص )دار النهضة العربية:بريوت(أسس علم االجتماعحممود عورة،  ٢٥
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    األخالقية تماعى ىف القضيةالنقد االج .٣

وم على ن ينظر إىل الظواهر اخللقية نظرة جتريدة تقلقد حاول دوركيم أ

طابع املقدس ذلك ال ،ىف الوقت نفسه ،ولكنه مل يفعل ،املالحظة والتحليل العلمى

والذى ميقتضاه حتتل مكانة فريدة ىف دائرة الظواهر االجتماعية  ،املميز لتلك الظواهر

ون أن د)كانت(كما عرب عنها )الواجب(قى مع فكرة واستطاع أن يلت .عامة

وذلك بفضل نظرته إىل الظاهرة األخالقية من  ،يضحى مبا يقتضيه مبدأاخلري

وعيب على مذهب دوركيم أحيانا أنه ينزع من الفرد كل غربة حنو  .جوانبها املختلفة

على  فرد من أن يعلوالطموح ولكنا رأيناه يقرر على العكس من ذلك أنه البد لل

 ،عية الىت تضطره إىل أن ينسى نفسهمدفوعا إىل ذلك بقوة املثل العاليا اجلم ،نفسه

لكى ميضلى حنو حتقيق الغايات املتشركة بروح النزاهة  ،ويتجرد من مصاحله وشواغله

وهناك يذهب خصوم املذهب االجتماعى غلى القول  .واالخالص وبذل الذات

كن أن يسمح لنا بأن نقرر أن كل ما يتطلبه ا�تمع من ليس مثة شيء ومي(بانه 

فإن مثل هذ القول ال يصدق حىت على الغرائز الىت  الفرد البد أن يكون حسنا،

ن يكون دائما الراى الذائع بني الناس ال ميكن أجادت �ا علينا الطبيعة وكما ان 

قية فاسدة حىت ولو  فليس ما مينع من أن تكون القاعدة األخال هو احلقيقة بعينها،

أنعمنا النظر ىف أخالق  بل إننا لو .مبدأ عاما  تشنقه اجلماعة بأسرهاكانت 

لو وجدنا أن كل جمتمع امنا هو ىف احلقيقة على درجة حمددة من السمو  ،اجلماعات

  .االخالقى فالبد لألخالق الفرد أن تتنكر لتلك األخالق اجلمعية حىت يسمو�ا
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لفلسفة وليدة تصور لنقد بقوله إن هذه النظرية اويرى دوركيم على هذا ا

فقد رأينا أن يف ا�تمع من الثراء األخالقى ما يعجز أي فرد  .خاطيء للمجتمع

وآية ذلك أن ا�تمع زاخر بالتيارات .عن اإلحاطة به او اإلملام بشيء جوانبه 

د منا ال األخالقية اليت تعمل عملها يف صميم العصر الذى نعيش فيه ،ولكن كل فر 

  ٢٦.يدرك من كل تلك التبارات إال ذلك التيار احملدود الذى مير عرب مبشته الفردية

  

  الدينية النقد االجتماعى يف القضية .٤

وكان ذلك قد ينهى هرطقة  ،أن الدين يقوي البنية االجتماعيةيرى دوركيم 

على  نتيجة الذي يكوند التعديل بتأيت احلجة احلقيقة ويقدس على قوانني و و حيدي

 ولكنه ال يظهر وفاءهم فقط، .يقويهولذلك الدين جاء من التضامن و  .فرقة ا�تمع

وكل  .ن جيعل التعديل على الفرقةأما يستطيع الدين ليحتجز أ .بل حيفظه أيضا

إما باجلهر أو  وجود الفرقة ا�تمع قد يعدل من وقت اىل آخر فتغري بنيته ايضا،

وكان عامل االجتماع . بالتدرجيي يتغري النظام الدين باملخدرة أو بالدفعة الواحدة أو

و ليسلم على املوت ويقابل على احلديث من أمريكا انه يقول الدين هو يأب

  ٢٧.حباط وليشتد على عدواىن يف العالقة االجتماعيةاأل

  

                                                           
  ٢٥٧.ص)دار املعرفة اجلامعة(األخالق بين الفلسفة وعلم االجتماع ،السيد حممد بدوي ٢٦

27 Betty R.scharf ,Sosiologi Agama ,(Jakarta: Prenada Media,2004) , cet. I, hal.21 



 
 

٢٠ 

 الباب الرابع

   لنجيب الكيالنى" الظل األسود"في رواية جتماعىاال النقد تحليل

  

  لنجيب كيالن "الظل األسود " روايةا�تمع يف حملة عامة عن   . أ

يف  ارتكيال مملكة تما انكسر ظهر عندت الىت القصة لظل األسود هيرواية ا

القساوسة الذي يكافح  حدث عن الشاب يعىن اياسوتهذه الرواية ت .عصره

وعن املسيح ولكنهم قد  ،ون  كثريا عن اهللا وملكوت السماءيتحدث منهم ،واألوغاد

يكون  ا�تمعد�م حيت ااثار احملنة لألمة مثل يقتل ا�تمع و خيرب بيو�م ومكان عب

  .خوفا و حذنا ليواصل حياته

رب العلمية احل ة بعد انتهاءضايقة ا�تمع أنه يعيش يف الحيا تكما ظهر 

من ظاهرة حياة ا�تمع يف رواية الظل األسواد لنجيب الكيالىن أن ا�تمع و  الثانية،

لرتكية ىف  والية السلطة ايعيشون ىف . واملسيحى ىالفرقتني يعىن اإلسالم ينقسم إىل

ان تستويل على  ونن يريداملسيحو  وكان .اخلليفة يعىن إثيوبيا بإفريقيا آخر عصر

م اليت ال يريد ان وكذلك على أمتهاملسلمني ريب على يهمون بالتخ .تلك الوالية

ة كل والي  ونتملكون أن يريدوىف القضية السياسة، كان املسيحون ي. يطيع النظامهم

وىف . سجن ا�تمع الذي ال يطيع نظامهمثيوبيا وتنظم نظام احلياة اململكة وتإ

ولو ينتج من  الملباحصلوا ريدون ان يبىن الكنيسة الكثرية و ، أ�م ياقتصادهم

، ومن املنافقون ويكره ليطيع دينهم فقد كان منهمأخالقهم  أما ىف. الكيفية اخلطيئة

حيا�م أ�م يعيش يف  وكان املسلمون. النفصال من إثيوبياال يطيعهم فعليه القتل وا
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انكسر مساجدهم  .استهم واقتصادهم وأخالقهم ودينهمما ىف سيىف حالة الدميم إ

نهم م بوقت طويل ولكولو كان احلرب يتصل �. للمسيحني رقاءوبيو�م وجعلهم أ

نصرهم ألنه ولد من وراثة وكان اإلمرباطور اياسو قد  .قد صربوا ليقابل تلك القضية

       .ان خيتبأ دينه لينصر ملكيته وأمته  اجب و  هولكن .اإلسالم

  

  ىنالقضايا االجتماعي الىت نقد لنجيب الكيال  . ب

  االقتصاديةالقضية النقد ىف  .١

ان ا�تمع عندما سيقضي وك .با�تمع االقتصادي هو حالة اليت يتأثر جدا 

كان للناس الذي فهذه األفعال قد  . كثريا منه يبحث باألفعال الظلمة  ،اقتصاده

لذلك  ،تعمل ليضبط حياة ا�تمع اآلخرتلك القوة أ�ا اسفب ،يعيش بسلطة كثرية

فهذه  .السلطة كثرية وال يستطيع ان يقضى اقتصادهتمع الذي ما عنده ما أحزن ا�

  . القضية اليت نقد لنجيب الكيالين كما كتب يف روايته الظل األسود

  :هز إياسو راسه ، مث قال "

 ))أهناك مطالب أخرى ؟ . . حسن (( -

  :عبث املطران بأوراقه وقال 

 ))إن ا�لس األعلى للكنائس يف حاجة اىل قدر كبري من املال ((  -

 ))ملاذا ؟؟ ((  -

 . . ))وبناء بعض الكناءس . ونشر رسالة الرب . إلصالح حاهلم  -

 . . ))لكن مدخرات الدولة ال تكفي احلرب والكنيسة ((  -
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مث إن مزراع املسلمني . . إ�ما شيء واحد ايها االمربطور العظيم ((  -

وقراهم مليئة باخلريات ، حيث الزرع والضرع وخريات األرض الطيبة 

ليك إال ان تصدر أمرك بفرض الضرائب اجلديدة ، ولسوف ،فما ع

 ٢٥". . ))يؤدو�ا وهم صاغرون 

  

كان املطران و  .يفعل شر ليقضى اقتصاده اومن تلك  الظاهرة عرفنا أن شخص

دة من مزرارع وضرع وأرض اياسو ليصدر أمره بفرض الضرائب اجلدي يدعو

ىف  .على تلك طلبة املطران اصرب و  واإال سكت ل شيئافأمة اإلسالم ال يفع .املسلمني

ر ماله ويظن املال عنده فقد القضية األخرى كان جمتمع األمة املسيحية لن يشع

 .الرواية القضية اليت ظهرت ىف هي قليل، كما

  :قال تفري وابتسمة ماكرهة ترتسم على فمه املقيت "

إننا مل ننتصر غال بربكاتك أيها األب . . هذا قليل من كثري ((  -

 . . ))املقدس 

  :وصمت برهة مث استطرد قائال 

كل مسجد كنسية   ، ولسوف يقام مكانلسوف آمر �م املساجد(( -

،  الكنيسة بأيدي املسلمني أنفسهم، بل ستبىنليس هذا فحسب. . 

، ولسوف أعمل على حتويل ن مجيع تكاليف البناء من أمواهلموستكو 

لألرض، بعد أن أهب مالك االراضي الزراعية من املسلمني اىل عبيد 

                                                           

  ١٢ ص )دار النفاتس:بريوت(،الظل األسود ،الىنيجنيب الك  ٢٥ 
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، لقد كان وجلمعيات التبشري الىت ترضى عنها هذه األرض للكنيسة 

أ�م لكنك تعلم . أذبح كل مسلم على طهر هذه البالديف نييت أن 

، ونشاط البالد االقتصادي يعتمد اىل ماهرون يف الزراعة والصناعة

 ٢٦". .جهودهم املتصلة  حد كبري على

  

توظف املسلمون يباملسلمني و الكنيسة ألمة املسيحى مكلف  كل تكاليف بناء

القضية ألن املسلمني املاهرين ينظمون حياة  هافجعلت. ليبىن تلك الكنيسة

  .اقتصادهم

  

  ية السياسيةالقضالنقد ىف  .٢

ن حيد كل ية تتحدث عن السلطة  اليت تسطيع أوكانت السياسة يف هذه الروا

ما عندها  ختها اياسو،زوجة تفري أو أظهرت ىف تلك الرواية أن مالفن  .لعم

  .جنيب كيالىن ىف كتابة روايتهكما ينقد .احلرية

 

وخدمه يبدون  إن قصره يبدو هلا وكأنه سجن أسود خنيف ، ورجاله" -

، ا عن نواياه ، وال يفتح قلبه هلاال يكشف هل. وكأ�م عيون مرصودة

                                                           
     ١٤٤ ص) دار النفاتس:بريوت( ،الظل األسود ،الىنيجنيب الك  ٢٦
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إنه ليس ..تؤدي دورها كزوجة للحاكم  إ�ا جمرد موظفة يف بالطه

  ٢٧"طالقالذي حتلم به ، ليس زوجا على اإل الزوج

جنيب الكيالىن أن مالفن ما استطعت ان تفعل شيئا وما احلرية نقد 

رجاله وخدمه كأ�م عيون مرصود تعىن كل وقت يشارف عملها ولذلك  .عندها

مالفن أنه  وأما تفرى زوج. ما يشعر �امالفن ختاف ان تعرب إىل اآلخر عكانت 

يستطيع ان متكن سلطته بفرصة الثقفة الىت جاءت من غرادة املستعمرين ورجال 

  ىف هذه الكتابة اآلتية تكما ظهر .الدين

إن ويل العهد وقائد احلبشة تفري هو السلطة الفعلية اليت تعرب عن "

غرادة املستعمرين ورجال الدين النعتصبني ، واستغل تفري فرصة 

فة املتاحة له ، ورضاء األجانب والكنيسة عنه ، يف القضاء على الثق

مناوئيه ، والتمكني لسلطانه جبمع األتباع ، وإطاء املناصب احلساسة 

ملن يثق فيهم ، وإغداق املنح واهلبات على من يشاء من أنصاره 

    ٢٨. "ومؤيديه

  

نظامه ض على طة قوية عنده فيستطيع ان يقتل  من كان يعرت حينما جاءت سل

 .وينصر ملن كان يتبعه

  

  القضية األخالقيةالنقد ىف  .٣
                                                           

  ٤٠،ص) دار النفاتس:بريوت(،الظل األسود ،الىنيجنيب الك  ٢٧

   ١٨٠،ص) النفاتس دار:بريوت(،الظل األسود ،الىنيجنيب الك ٢٨ 
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رأينا أن هناك موجد حسن  ،احلياة االجتماعيةنتكلم عن األخالق ىف 

ألخالقية أن جنيب فكتب الباحث يف هذه القضية ا. قاألخالق و سوء األخال

  كما ظهرت يف روايته.الكيالىن نقد على املسيحية اليت تكذب ىف كالمها

  

  : وصرخ إياسو وقد ا�مرت الدموع من عينيه 

 ٢٩. . ))هؤالء الوحوش . . إ�م يكذبون . . إ�م يكذبون ((  -

  

، وال قومي، ويطنبون يف الكالم عن االستقامة واخللق اليتحدثون عن الرمحة مإ�

وكانت  .الكذبلكن كلها و  ،رات األخوة والتسامح وبركات اهللايفتأون يرددون عبا

  المه كما كتب ىف الكتابة األتيةك  أن يستهزءاألخرى أن تفرى حيب  هرةاالظ

  

  :قال إياسو مازحا " 

 ))هل قرأت شيأ من هذا يف األناجيل ؟؟ ((  -

 . . ))يف احلياة العملية . . بل قرأته على صفحات التجربة ((  -

 . . ))ليس لدي مسلمات يا تفري ((  -

 ))بل لك جسم رجل ، وعقل طفل ، وقلب شاعر ((  -

 . . . . ))وأنت  ؟؟ أنت ((   -

 ))ماذا ؟؟ ((  -

                                                           
  ١٤، صالظل األسود ،الىنيجنيب الك  ٢٩



٢٦ 

 

 
 

 ٣٠"))جالد يا تفري ((  -

ان كان تفرى له صفة اجلالد يعىن الصفة الىت حيب و  ىف كالمه إن تفر يستهزء اياسو

   .يقتل ويسحق الناس

  

  القضية الدينيةالنقد ىف  .٤

الدين ن ومن مهمته أ. قد اتصل باحلياة االجتماعية  ألن الدين نشأ هذا النقد

اب عذال عن يرىليتبعه وال   الناس وإن الدين ال يكره. ينصر وحيسن حياة ا�تمع

كان نقد لنجيب كيالىن ىف هذه القضية ألن اكرهت املسيحية على و  .ناسلل

   كما ظهرت ىف كتابة األتية.ال يتبعه ويعذ�م ان كانو املسلمني لدخول دينها

ارقون املسلمون اىل خطرية ال يكون السالم إال بعد ما يعود امل(( "

   ٣١"))الرب 

مهم ان  فال يسلمهم وسيظل .ستنكر أن املسلمون يفعلون الضاللفاملسيحية ت

اىل ا�تمع  ندعو ون ويضليرجال الكنيسة  وكان. كانو ال يدخل إىل املسيحي

  ت ىف الروايةكما تصور .بقواعدها اإلجنيل اجلديدالضاللة 

املعرفة أيتها الغبية ليست حكرا على جمموعة بعينها ، هؤالء "(( 

القساة الطامعون من رجال الكنيسة يرسون قواعد دين جديد كله 

                                                           
       ٣٩ص، الظل األسود ،الىنيجنيب الك  ٣٠
  ١٢ص، الظل األسود ،الىنيجنيب الك  ٣١



٢٧ 

 

 
 

على اخرتاع واحنرف من صنع أذها�م وأحقادهم ، الفاشلون 

والسيوف اىل حذيرة وحدهم هم الذين يسوقون الناس بالسياط 

   ٣٢"رأيهم

اب األناجيل اجلديدة ليتالعب الناس سوف يعلم ألفت الرجال الكنيسة كت

بل تلك القواعد ال يستطيع ان  .طريقته الطريقة الصحيحة ىف الدينوحيقق أن 

  .تكون كداللة للحياة الدينية أل�ا قضيت برتبية االضطهاد ىف الدين

  

  

  

                                                           
   ٢٢ص، الظل األسود ،الىنيجنيب الك  ٣٢



٢٨ 

  الباب الخامس

  خاتمة

  النتائج  . أ

النقد االجتماعى ىف رواية الظل األسواد  لنتائج الىت وجدت من هذا البحثا 

  :لنجيب الكيالىن منها 

مها املسلمون  ،فرقتنيإىل تصورت ىف رواية الظل االسواد أن ا�تمع ينقسم  .١

لت الظالمة ىف احلياة االجتماعية وكانت الظالمة تقضى عوج. واملمسيحون

   وهود اما أيضا الفسأ .جتماعية مثل االقتصادى والسياسىالالقضايا ا ىف

  .قضية األخالقية والدينية كان يف 

  :منها فكثرية يف رواية الظل األسواد فأما القضايا اليت ينقدها جنيب الكيالىن .٢

سيحني الذين يأمرون للم ها جنيب الكيالىن، ينقدالقضية االقتصادية -

   . االقتصادى حاجتهم ىفاملسلمني ليقضي 

  . مارة اليت ينظم حرية حياة اإلنسانحنو اإلعن قد نهي ال السياسةالقضية  -

  . سوء اخللق عند املسيحني نقد عنهي ال القضية األخالقية -

  . كراه والضالل يف الديناإل   نقد عنهي ال والقضية الدينية -

  التوصيات  . ب

دب األنظمة و امل النظرية قد حبثت منالبحث يف رواية الظل األسود  .١

  هلذا البحث السيكولوجي دراسةب ن كان يبحثإ هحسنأف ،االجتماعى

  ليواصل هذا التحليل بدراسة األخرىيرجو الباحث  .٢
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