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كلمة  الشكر  

 
احلمدللهالذخيلقاإلنسانوعلمهالبيانوجعالللغة العربية لغةالقرآن،والصالة 

والسالم على سيدنا حممد صلىاهلل عليو سلموعلىآلو وأصحاهبالذين جياىدونفي 
.  سبيل اهلل

قدمها اليت ي ىذه الرسالة الوجيزة كتابةوقدانتهىالباحثبإذن اللهوتوفيقو من
لكلية األداب جلامعة الرانريى اإلسالميةاحلكومية كمادة مناملواد الدراسية املقررة 

.  يف علوم اآلدابS.Humعلى  الطلبة  للحصول  على  شهادة  
لنجيب " الظل األسواد"سلطة الرأمسالية ىف رواية "وقد اختارالباحث

.  موضوعا هلذه الرسالة دراسة حتليلية املركسية، "الكيالين
 احملبوبني اللذين قد هقدم الباحثالشكر لوالدييويف ىذه الفرصة السعيدة  

ربياه تربية حسنة وىذباه هتذيبانافعا لعل اهلل جيزيهما أحسن الثواب يف الدنيا 
الدكتور نور خالص سفيان شكر لفضيلة املشرفني مهاينسى أن يواآلخرة، وال

، قدبذال جهودمها وأنفقا أوقاهتما يف إشراف سوماردي أمسان املاجستريواملاجستري
الباحثعلىاعداد ىذه الرسالة  إشرافا جيدا  كامال، لعل اهلل  أن يباركهما وجيزيهما 

.  جزاء حسنا
س قسم  اآلداب يرئ، عميد كلية اآلدابلقدم الباحث الشكر يو

وجلميعاألساتذوملوظفى املكتبة جبامعة الرانريي الذين قد ساعدوه بإعارة يالعرب
.  الكتباحملتاج  إليها يف كتابة ىذه  الرسالة



  ب

رجو الباحث من القارئني نقدا بنائيا وإصالحا نافعا يويف ىذه الرسالة 
إلكمال ىذه الرسالة، وأخريا عسى اهلل أن جيعلها نافعة للباحث خاصة وللقارئني 

نعم النصري والحوال والقوة إال باهلل العلى وحسبنااهلل ونعم الوكيل نعم املوىل . عامة
 . العظيم واحلمد هلل رب العاملني
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لنجيب " الظل األسود" ىف رواية وسلطة الرأمسالية موضوع هذه الرسالة هكان
وفيهذهالرسالة حبث الباحث .املاركسيةة يالكيالين، دراسة حتليل
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( Karl Marx)هجالوصفالتحليليعندنظرية الرأمسمالية بكارملاركس 
والنتائجاليت .حيثأنّالباحثرييدأنيطبقالنظريةالرأمسماليةفيهذهالرسالة
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 .طة



 

 و

Abstrak 

 

Nama   :  Suryadi 

Nim   :  521202775 

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

Judul : SULTAH RAKSAMALIYAH FI RIWAYAT “AL DZIL AL 

ASWAD” LI NAJIB AL KAILANI 

Tanggal Sidang :  29 Januari 2018 

Tebal Skripsi  :  49 Halaman 

Pembimbing I  :  Dr. Nurchalis Sofyan, MA. 

Pembimbing II :  Sumardi Usman, MA.. 

 

Penelitian ini berjudulSultah Raksamaliah Fi Riwayat “Al Dzil Al Aswad” Li 

Najib Al Kailani . Dan pada karya tulis ini penulis meneliti dampak-dampak 

kapitalisme yang terkandung di dalam novel. Penelitian ini memfokuskan pada 

unsur-unsur yang berkenaan dengan teori kapitalisme didalam 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 teori kapitalisme Marx. Dan 

hasil yang diperoleh dari unsur-unsur yang berkenaan dengan teori kapitalisme 

Marx dalam novel bayang-bayang hitam karya najib kailani yaitu menampilkan 

beberapa dampak dari kapitalisme kepada masyarakat, negara, maupun penganut 

kapitalisme yang berlebihan. 
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 األولالباب 
 مقدمة

 
خلفية البحث  .أ 

ووفقا لكارل ماركس، ادلرتكبُت الرئيسيُت للجاين ال ميثل تغيَتا لألفراد لفرد 
اجملتمع الرأمسايل يتكون من ثالث .معُت، ولكن بدالً من ذلك طبقة اجتماعية

، وأصحاب رؤوس األموال (الذين يعيشون خارج األجور)العمال : فئات، ىي
يف النظام الرأمسايل لإلنتاج، . (مباشر من أرض جراية)وادلالك  (حياة العنكبوت)

العالقة بُت الطبقة العليا والطبقة . فئتُت من البصر، أي الطبقة العاملة ومالك الفئة
 .السفلي ىي عالقات القوة، حيث واحدة قاعدة على اآلخر

رأى الكالسيكية ادلاركسية، مبا يف ذلك اللينينية، أن السلطة تًتكز يف البالد 
واذلدف من  (الطبقة جزئيا)وتقع حتت السيطرة الكاملة للطبقة الرأمسالية 

بناء االشًتاكية ميكن أن تبدأ إال . ىذىاالسًتاتيجية الثورية ىو للوصول إىل السلطة
 .بعد حتقيق السلطة من قبل الطبقة العاملة

أعدائهم ليس ألن العدو نفذت أعمال السلطة، ولكن ألن العدو لديو قوة 
______________ 

 

Eko Handoyo, Etika Politik, Cet 2, (Semarang: Widya Karya, 2016), hal: 19  

.Roger simon, Gagasan-Gagasan Politik Gramsci, Cet IV, (Yogyakarta, pustaka pelajar 

offset,2004), hal: 108 
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والسلطة أيضا ال يأيت من موقع عالقات اإلنتاج، ولكن السلطة ىي مثرة . معينة
من الواضح أن ىذا . شكل من أشكال التنظيم اليت ىي منوذجية من رلتمع اليوم

اجملتمع الرأمسايل، ولكن ليست ىذه ىي الشخصية الوحيدة من اجملتمع، واجملتمع 
وبالتايل، ىناك أشكال سلتلفة . أيضا اجلنسي واألبوي، ناىيك عن التمييز العنصري

من النضال من أجل الدميقراطية الذي لو خصائص على وجو اخلصوص تلقاء 
نفسها وال ميكن ختفيضها إىل صراع أنو على الرغم من لديهم من القواسم ادلشًتكة 

مع النضال يف بعض النواحي، والنضال من أجل قيادة من تطلعات الشعب ىو 
الشعبوية دميقراطي وغَت الصفية ىو جزء مهم من ادلسابقة فاز ىيمنة الطبقة العاملة 

 .والطبقة الرأمسالية

وأما الرأمسالية ىي نسبة إىل نظام اإلقتصادية ومنو أيضا بالنظام اإلقتصادي 
ىو ذلك النِّظام الَّذي يقوم على ادللكية الفردية لعناصر اإلنتاج، واحلرية الرأمسايل 

اإلقتصادية يف إدارة، وتسيَت، وشلارسة النَّشاط االقتصاديِّ من خالل جهاز الثمن 
فهو نظام إقتصادىي ذو فلسفة اجتماعيَّة وسياسيَّة، يقوم على ، أو قوى السُّوق

 .أساس تنمية ادللكية الفردية، واحملافظة عليها، متوسًِّعا يف مفهوم احلرية
تعريف اإلقتصادية تفسَتا للماركسية الذي يعتقد أن التطورات السياسية يف حتقيق 

أحد أشكال اإلقتصادية نسخة اليت لديها تاريخ من تلقاء  .التنمية االقتصادية
______________ 

 

 59:، صنفس ادلرجع
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 .نفسها، بغض النظر عن إرادة اإلنسان، وىي مشتقة من منو قوى اإلنتاج جارية
وينظر الرأمسالية باعتبارىا التقدم الالزم جتاه األزمة واالهنيار االقتصادي بسبب 

 .الصراع بُت قوى اإلنتاج وعالقات اإلنتاج يصبح عظيم
حول صليب الكيالين ىف ىذه الرواية  للكشف عن القيم اإلنسانية من 

والقلق على اياسو الذي يتم . االضطرابات األيديولوجية اليت وقعت يف أرض إثيوبيا
بـحث عميق من . أبدا راض عن حالة احمليطة مليئة بالنفاق من الزعماء الدينيُت

. على احلرية الدينية، والصفاء، والصدق، وحقيقة الدين. القيم العادلية اإلنسانية
. البحث يف هناية ادلطاف كان قد طرد من السلطة ألنو ال يزال يتشبث ما يعتقد

ويف النهاية جيب أن تقع على أي حال إثيوبيا يف أيدي دولة أخرى، نتيجة للجشع 
ألنو مل يوافق . تفاري، وىو حاكم منطقة إثيوبيا وىو أيضا قريب من اإلمرباطورية

 .على مقًتحات اإلمرباطور الشباب الذين يقدمون احلرية الدينية لشعبها

، ألن "الظل األسود" يف رواية الرأمسليةولذلك، يريد الباحث تطبيق نظرية 
إختار الباحث رواية . احلبكة فيها حتتوي على الرأمسالية يف حياة الشخصية الرئيسية

ونظرية الرأمسالية ألن ىناك عالقة بينهما، وىذه رواية مليئة " الظل األسود"
  .بالرأمسالية

______________ 

 

 5:، صنفس ادلرجع
 .(م1982بَتوت، دار النفاش، ) ،الظل األسواد- رويات إسالمية معاصرة صليب الكيالين، 
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 مشكلة البحث.ب

 ما تأثَت السلطة الرأمسالية يف  ذلذه البحث وىي واحدةمشكلةويركز الباحث 
 لنجيب الكيالين؟" الظل األسواد"الرواية 

 
أغراض البحث . ج

" " الظل األسواد"يف ىذا منهج البحث يكون حجيت يف حبث الرواية 
لنجيب " الظل األسواد"لنجيب الكيالين دلعرفة تأثَت السلطة الرأمسالية يف الرواية 

. الكيالين
معاني المصطلحات . د

أراد الباحث أن يشرح ادلعاىن ادلصطلحات الىت ادلتعلقات بادلوضوع ىذه 
 :الرسالة، كما يلى

 الرأسمالية .1

 اسم منسوب إىل رَْأس مال، وأهنا :(مفرد) الرأمسايل الرأمسالية لغة ىي
سياسة رأمسالية مصدر صناعي من رأس .نظام يقوم على ادللكّية اخلاصَّة للثروات

نظام إقتصادي يكون فيو رءؤس األموال شللوكة ألصحاب األموال  (قص)مال 
ادلوظفة، وغَت شللوكة للعمال، ومن أىم خصائصة التنافس احلر لتحقيق أكربريح 
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 .شلكن
رأس ادلال ىو الكتاب الكالسيكي، وكما ىو احلال مع مجيع األعمال 

الكالسيكية، فإنو يتعامل مع مجيع القضايا األساسية لالقتصاد تقريبا، من نظرية 
القيمة واألسعار لألزمات، ومعدل الفائدة، وإجيار األراضي و الطبقات 

واستخدم مؤلفو التحليل االستقرائي واجملرد االستنتاجي لسببية . االجتماعية
االقتصاد السياسي الكالسيكي ليقوم بوضعو وبناء منوذج خاص بو يف بعض 

اجلوانب يشبو ويثري ذلك من الكالسيكيات، ويتوقع أيضا ادلشاكل اليت 
الفكرة ادلركزية اليت تكمن وراء كل نظرية . يناقشها االقتصاديون ادلعاصرون حاليا

ماركس االقتصادية، من نظرية القيمة إلىواألزمة وتوزيع ادلنتج بُت الطبقات 
االجتماعية ىو القدرة على تراكم واستنساخ وتوسيع النظام االقتصادي 

اجملتمع الرأمسايل يستنسخ ويوسع بنجاح على أساس الظروف ىو أنو . الرأمسايل
يضع نظريتو قيمة العمل، ويوضح أصل قيمة الفائض، وقانون تراكم رأس ادلال، 

ومنطق التكاثر على نطاق بسيط وموسع، و وتوزيع وتوزيع الفائض من 
ىذا ما يدعوه . ادلنتجات، ونقل القيم إىل أسعار اإلنتاج، واألزمات االقتصادية

 .نظرية ماركسيان األساسية"ميشيو موريشيما 

______________ 

 

 837-836 :ص. 1: ط.  ه1469 .معجم اللغة العربية ادلعاصرةمحد سلتار عمر،  أ.

Carlos Marx, El Capital, Cet 1, (Mexico, Ricardo Gampa, 2014), hal; 39-53  



6 
 

 

 السلطة .2

 شخص أو علىالسلطة ىو قدرة أي شخص أو رلموعة من البشر تأثَت 
رلموعة بأن ىذا التصرف وفقا لرغبات وأىداف الناس الذين لديهم ىذه 

 .السلطة
: السليط. بالضم وتغٍت الشده" سلط"السلطة لغة من الفعل الثالثي 

أما التسليط التغليب، وإطالق القهر والقدرة، وأما السلطة إصطالحا . الشديد
تعددت التعاريف ومنها احلق شرعي الذي مينع لشخص ما يف إصدار األوامر 

 وتعريف أيضا أهنا اسم مشتق من .والقواة يف إجبار اآلخرين على تنفيذىا
والسلطان صاحب احلجة . سلط من سلطان وسلطان ىو الويل ومجعو سالطُت

: أو صاجب الشدة واحلدة والسلطة مبعٍت القدرة والسلطان من السليط
 .مايضاءبو وىو السراج الذي يستنار بو

 رواية .3

______________ 

 
Eko Handoyo, Etika Politik, Cet 2, (Semarang: Widya Karya, 2016), hal: 45 

جامعة : ادلملكة العربية السعودية)، األمناط-األنواع-ادلصادر-السلطة، ادلفهوممشعل بن سليمان العدواين، 
 6: ، ص(ه1435اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية، 

 7:، صنفس ادلرجع



7 
 

 

 .رواية فهو راوٍو وادلفعول مرويّ -يرِوى-الّرواية لغة أصلها رَوى
واصطالحا الّرواية ىي سرد قصصي نثري طويل يصور شخصيات فردية من 

 .خالل سلسلة من االحداث واالفعال وادلشاىد

 الظل األسواد .4

الظل األسواد ىو موضوع من ادلوضوعات الرواية لنجيب الكيالين 
تتحدث عن القيمة اإلنسانية من االضطرابات األيديولوجية اليت وقعت يف أرض 

والقلق على اياسو الذي يتم أبدا راض عن حالة احمليطة مليئة بالنفاق . إثيوبيا
على احلرية الدينية،  .حبث عميق من القيم العادلية اإلنسانية .من الزعماء الدينيُت

البحث يف هناية ادلطاف كان قد طرد من  .والصفاء، والصدق، وحقيقة الدين
ويف النهاية جيب أن تقع على أي حال  .السلطة ألنو ال يزال يتشبث ما يعتقد

إثيوبيا يف أيدي دولة أخرى، نتيجة للجشع تفاري، وىو حاكم منطقة إثيوبيا 
ألنو مل يوافق على مقًتحات اإلمرباطور  .وىو أيضا قريب من اإلمرباطورية

 .الشباب الذين يقدمون احلرية الدينية لشعبها
 

 

______________ 

 

 963. ص. نفس ادلرجع.

 176. تونس ص-التعاضية للطباعة والنشر. 1986معجم ادلصطلحات األدبيةابراىيم فتحي . 

 .(م1982بَتوت، دار النفاش، ) الظل األسواد،-  معاصرة رويات إسالميةصليب الكيالين، 
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 منهج البحث. ه

حبث ىذه الرسالة فهو منهج ىف أما منهج البحث الذي استخدمو الباحث 
جلمع  و،(ادلركيسي)الوصف التحليليباعتماد على النظرية نقد الرأمسالية لكرل ادلرك 

ادلعلومات والبيانات ذلذه الرسالة فيعتمد الباحث على طريقة البحثادلكتيب وذلك 
 . قراءة الكتب وادلصادر ادلتنوعة اليت ذلا صلة مبوضوع ىذه الرسالةةعن طريق

وأما كيفية كتابة  ىذه الرسالة  فقد يعتمد الباحث على الكتاب الذي قرره 
 جامعة الرانري اإلسالمية والعلوم اإلنسانيةقسم اللغة العربية وأدهبا، بكلية اآلداب 

:  بندا أتشيو ىو الكتاب- دار السالم احلكومية
“Pedomam Penulisan Skribsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab Dan 

Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, Tahun 2014” 

  
 الدراسة السابقة. و

   حيتاج الباحث إىل الدراسات السابقة قبل يبدأ حبثو، البد من الباحث دلعرفة 
موضوع البحث، ىل موضوعو الباحث قد كتب قبلها أو ماىي ادلوضوعات الذي 

وبعد أن قرأ الباحث البحوث العلمية اليت كتبها الطلب يف . يتصل يف حبثها اآلن
كلية األدب والعلوم اإلنسانية، وجد الباحث البحوث العلمية اليت تتصل يف ىذا 

 .البحث
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لنجيب " الظل األسود" معًمر جفريندي، الصراع النفس يف رواية  .1
ادلرتكز يف ادلسألتُت ادلهمتُت مها الفاظ . (دراسة سيكولوجية)الكيالين  

وأما منهج الباحث يف . الدالة على الصراع النفسي وىيكل الشخصية
ىذه الرسالة فهو منهج الوصف التحليلي، ومن النتائج اليت حصل 

أن الفاظ الدالة على الصراع النفسي ادلتضمن يف : عليها الباحث ىي 
وأما ىيكل .  واألنا العليا(3)واالنا  (2)اذلو  (1)ىذه الرسالة ىي 

الشخصية يف الرسالة ىي إياسو يهيمن عن األنا العليا، وتفري تدل 
على القوة اذلوية غَت متناه، وأما مالفُت ذليمن عن اذلو أحيانا واألنا 

 .العليا يف بعض االحيانا
" أمحد لقمان حكيم، العناصر السيكولوجية للشخص الرئيسي يف رواية  .2

وىدف ىذا البحث ىو التعبَت عن . لنجيب الكيالين" الظل األسود
" الظل األسود"العناصر السيكولوجية للشخص الرئيسي يف الرواية 

______________ 

 

لنجيب الكيالين، رسالة علمية للحصول على " الظل األسود" معًمر جفريندي، الصراع النفس يف رواية . 
شهادة البكالوريوس يف قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية دار 

 2016السالم بند أتشيو 
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ولنظريتو البٌت النفسية اإلنسانية الثالثة وىي اذلو . لنجيب الكيالين
 .ي أربعة عشر مراحلوأما النتائج البحث ه. واألنا واألنا األعلى

. لنجيب الكيالين" الظل األسود" قّرة عيٍت، القيم الدينية يف رواية  .3
وحتديد البحث ىو دراسة انواع القيم الدينية من شريعة، وعقيدة 

ودراسة الفكرة أو . لنجيب الكيالين" الظل األسود" وأخالق يف رواية 
لنجيب " الظل األسود" الرسالة ادلرتبطة بالقيم الدينية يف رواية 

وأما النتائج البحث ىي الفكرة أو الرسالة ادلرتبطة بالقيم . الكيالين
لنجيب الكيالين وأنواع القيم الدينية " الظل األسود" الدينية يف رواية 

 .لنجيب الكيالين" الظل األسود" يف رواية 
لنجيب " الظل األسود"العناصرالداخلية يف رواية ألفة خَتة النساء،  .4

ىذ البحث تتكون من عناصرين وىو ما عناصر .(دراسة أدبية)ينالكيال
الدخيلية يف الرواية الظل األسواد لنجيب الكالين و كيف عالقة بُت 

______________ 

 

لنجيب الكيالين، " الظل األسود" أمحد لقمان حكيم، العناصر السيكولوجية للشخص الرئيسي يف رواية .
رسالة علمية للحصول على شهادة البكالوريوس يف قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية اآلداب والعلوم الثقافة، جامعة 

 2016سونان كاليجاكا اإلسالمية جوكجاكرتا، 

لنجيب الكيالين، رسالة علمية للحصول على شهادة " الظل األسود " قرّة عيٍت، القيم الدينية يف رواية 
البكالوريوس يف قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة سونان أمبيل اإلسالمية سورابايا، 

2017 
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عناصر الدخيلية يف الرواية الظل األسواد لنجيب الكيالين، ومنهج 
البحث إستخدم الباحث ىو دراسة العناصرية الدخلي،وأما نتائج ىذ 

البحث حيتوي من سبعة وأربعُت الىت حيلل بإستخدام منهج الدراسة 
 .التحليلية الوصفية

. زرىة الرىم، الشخصية يف رواية الظل األسود لنجيب الكيالين .5
وأما . وتبحث فيها الباحثة عن الشخصيات اليت تتضمن يف ىذه الرواية

منهج البحث الذي استخدمتو الباحثة يف كتابة ىذه الرسالة فهو ادلنهج 
وأما النتائج اليت حصلت عليها الباحثة ىي من . وصفي التحليلي
الشخصية الرئيسية اليت تلعب من أول رواية حىت : ناحية دور ىي

أخرىا، حيث إهنا إياسو، والشخصية الثانوية ىي شخصية تساعد 
: البطل يف الرواية، حيث وىي ميكائيل، ومن ناىية وظيفة وىي

 اليت تلعب دورا زلمودا جيدا يف (protagonis)الشخصية فروتاغونيس 
 اليت تلعب دورا (antagonis)الرواية ىو إياسو، والشخصية اخلصومية

اليت (statis)ادلتوازنة : مذموما يف الرواية، ىو تفري، ومن ناىية طبيعية ىي

______________ 

 

، رسالة علمية (دراسة أدبية)ينلنجيب الكيال" الظل األسود"العناصرالداخلية يف رواية ألفة خَتة النساء، . 
للحصول على شهادة البكالوريوس يف قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة سونان أمبيل 

 2017اإلسالمية سورابايا، 
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مل تغَت طبيعيتها بسبب األحداثاليت تقع من أول الرواية إىل اخرىا، ىو 
اليت تغَت طبيعيتها بسبب (dinamis)ميكائيل، والشخصية الدينميكية 

 .األحداث اليت تقع يف الرواية، ىي زوجة إياسو
أنت الذكر احلكيم، النقد االجتماعية يف رواية الظل األسود لنجيب  .6

الكيالين، أما اغراض البحث فهي لتعرف حالة اجملتمع و القضايا 
والنظرية . االجتماعية اليت نقدىا صليب الكيالين يف رواية الظل األسود

وبيانات يف ىذه . اليت نقدمها الباحث ىي النظرية االجتماعية األدبية
وتقابل . الرسالة تتكون من كلمة وعبارة ومجلة يف رواية الظل األسود

ومن حاصل البحث كانت القضية الظالمة .البيانات بالقراءة والكتابة
اليت جعلت يف حالة اجملتمع وتتأثر القضايا األخرى كما تصورت يف 
رواية الظل االسود لنجيب الكيالين، والقضايا االجيماعية اليت نقد 

القضية السياسية ىي النقد على السلطة : صليب الكيالين منها
ادلتصرفة، والقضية االقتصادية ىي النقد على الرأمسالية، والقضية 

______________ 

 

، رسالة علمية للحصول على شهادة زرىة الرىم، الشخصية يف رواية الظل األسود لنجيب الكيالين. 
البكالوريوس يف قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية دار 

 2017السالم بند أتشيو 
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األخالقية ىي النقد على الصفة السوئية ادلتصرفة، والقضية الدينية 
 .تتكون من النقد على االضطهاد والضالل

______________ 

 

، رسالة علمية للحصول أنت الذكر احلكيم، النقد االجتماعية يف رواية الظل األسود لنجيب الكيالين. 
على شهادة البكالوريوس يف قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة الرانَتي اإلسالمية 

 2017احلكومية دار السالم بند أتشيو 
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الباب الثاني 

ترجمة نجيب الكيالني وحياته األدبية 
 
 حياته ونشأته .أ 

 عاـ يف شهر زلـربن إبراىيم بن عبداللطيف الكيالين كلد جنيب الكيالين  
 زلافظة يف(شرشابة)يف قرية ـ 1931 يونيو عاـ ق ادلواقف األكؿ من1350
، نشأت يف عائلة صغرية، يعمل  العربية مصر زلافظات مجهورية إحدل،الغربية

. كالده يف الزراعة ذك ثالث أبناءىم جنيب الكيالىن، كآمني،كزلمد
كحني بلغ جنيب الثامنة اندلعت احلرب العادلية الثانية، فعاشت القرية يف أزمة 

شديدة فعاشت القرية يف أزمة اقتصادية شديدة، كقد زاد األمر شدة إلزاـ الفالحني 
بدفع زلاصيلهم إىل قوات االحتالؿ الربيطاين، فأصبح احلصوؿ على احلد األدىن 

  .منضركريات احلياة أمرا بالغ الصعوبة
 دراساته.ب

 إىل ادلدرسة األكلية الوحيدة بالقرية، ككاف التعليم تعمر ذىباؿكيف ىذه ادلرحلة من 
كىكذا ،لف عنػها من أبناء القرية تفرض الغراماتعلى كلن أمرهتخ كمن م،فيػها إلزامّيا

______________ 

 

دار كنوز : الرياض)،  االجتاه اإلسالمي يف أعماؿ جنيب الكيالين القصصيةعبد اهلل بن صاحل العريين،
 . 11، ص2، طػ(2005إشبيلية للنشر،
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، أينػمػا تعلم القراءة كالكتابة، حفظ اآليات من القرآف "بالكّتاب"ت مرتبطا حأصب
 .الكرًن، تعلم السرية كقصة األنبياء كغري ذلك

بكّتاب القرية شأنو يف "بدأ رحلتو الدراسية كىو ابن الرابعة حني التحق  
ذلك شأف أكثر األطفاؿ، كأمت حفظ كثري من سور القرآف الكرًن، ككاف جّده ألبيو 

،كحني حيض على تعليػمو، كالعناية بو، دلا دلسو فيو من ذكاء، كرغبة يف التحصيل
كأحلقو هبا، فما كاف من  (سنباط) إىل ادلدرسة بػػ جنيببلغ الثامنة من عمره، أخذ 

كالد نػجيب إال أف قبل بذلك، بعد أف كاف مرتددا ختوفا من النفقات ادلالية الباىظة 
-، حيث مل يكن ىناؾ(طىطا)مث درس ادلرحلة الثانوية بػػ . اليت سيضطر إىل حتملها

كحني أمت . مرحلة إعدادية، ككانت الدراسة الثانوية تستمر مخس سنوات-آنذاؾ
ككاف يفضل االلتحاؽ  (جامعة فؤاد األكؿ)دراستو الثانوية التحق بكلية الطب يف 

بكلية اآلداب أك احلقوؽ لكن كالده أرغمو على دخوؿ كلية الطب فوافق على كره 
كقد عادت عليو دراستو العلمية تلك بفوائد . منو، مث مالبث أف أحبها، كرغب فيها

كثرية، كفتحت لو آفاقا جديدة يف العلم كادلعرفة، كنػّمت فيو ركح ادلوضوعية، كدقة 
ك حني كصل إىل السنة الرابعة يف الكلية، ُأخذ . األحكاـ، كااللتزاـ الدقيق بالنظاـ

إىل السجن بسب انضمامو إىل مجاعة اإلخواف، كبقي فيو ثالث سنوات، مث أكمل 
 .دراستو بعد اإلفراج عنو

______________ 

 

مؤسسة ادلختار اإلسالمي، : ___)، مذكرات الدكتور جنيب الكيالىن اجلزء األكؿ جنيب الكيالىن، 
. 14 .ص، (ـ1983

 13-12. ، ادلرجع السابق، ص عبد اهلل بن صاحل العريين
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ـ عمل يف الكويت، مث يف 1967- ق1387 بعد خركجو من مصر سنة 
ديب، كتقلب بعد ذلك يف مناصب إدارية سلتلفة كاف آخرىا عملو مديرا للثقافة 

كىو عضو يف اللجاف الفنية . الصحية بوزرة الصحة بدكلة االمارات العربية ادلتحدة
. لألمانة الصحية لدكؿ اخلليج، كقد حضر عدة مؤدترات لوزراء الصحة العرب

 ينوم التفرغ قريبا للعمل األديب، كلديو الكثري من األعماؿ  جنيب الكيالينكالدكتور
 أعمالو مليئة بالقيم .األدبية ادلختلفة اليت يزمع االنتهاء منها كتقدديها للقراء

خاصة الدفاع عن الضعفاء . أعمالو مليئة بالنقد االجتماعي. اإلسالمية كاإلنسانية
كأخريا اختار الرجل .كاف ما يقرب من ربع قرف من مصر. كالفقراء كادلظلومني

إف . األديب ادلتواضع كالعظيم العودة إىل مصر، كطنو؛ بعد جتوذلا دلدة ربع قرف تقريبا
األمل الذم عاىن منو مل دينعو من حتريك أصابعو من أجل االستمرار يف العمل 

 .كالوعظ
  أعماله االدبية ومؤلفاته . ج

َكَتَب الدكتور جنيب الكيالين ُكُتبا يف موضوعات علمية كأدبية متنوعة عدد 
كثرية من ادلقاالت اليت ينشرىا بني حني كآخر يف اجملالت اإلسالمية كاألدبيةكقد 

 كالركاية، الشعر،قصة القصرية، كالدراسات مشهورة لاستبدأ الركائى، كمؤلفتو أخر
. إىل زماف احلاضر

 

______________ 

 

 15-14. ص، 2،طػنفس ادلرجع
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 الروايات. 
 : كما يلىكتب ركايات كثرية،مىو  كاف جنيب الكيالين 

ركاية عن احلرب العادلية ، حتكى ىذه اؿ(ـ1977-ػق1397)الطريق الطويل  .1
 .الثانية

ركاية عن الفساد يف حتكى ىذه اؿ،(ـ1985-ػق1405)الذين حيرتفوف  .2
اإلدارة من عيادة كالصدؽ فضال عن ادلثابرة كاستمرار كجود الطبيب الشاب 

 .الذم عاىن التشهري ادلختلفة
ركاية عنقصة من بلد  حتكى ىذه اؿ،(ـ1982-ػق1402)الظل األسود  .3

أثيوبيا اليت تكشف احملفوظات التارخيية كالعديد من األسرار اخلفية من قبل 
 .ادلؤرخني

ركاية عنمشاكل  حتكى ىذه اؿ،(ـ1979-ػق1399)عم لقة الشماؿ  .4
 .ادلسلمني يف نيجرييا

ركاية عنمقاكمة ادلسلمني  حتكى ىذه اؿ،(ـ1974-ػق1394)عذراء جاكرتا  .5
مضطهدات قصة ادلرأة . ضد موجات الشيوعية قوية مبا فيو الكفاية

 .اإلندكنيسية كتتأثر الشيوعيني
______________ 

 

، حبث تكميلى لنيل درجة الدكتوراه ىف العلـو اإلنسانية ىف اللغة العربية ك آدهبا فابية تؤلوؾ حاج ما مينج، 
 .8:  ـ ، ص2008، (كلية معركؼ الوحي ك العلـو اإلنسانية العادلية: مالزيا)
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ركاية عننضاؿ امرأة  حتكى ىذه اؿ،(ـ1974-ػق1394)ليلي تركستاف  .6
امرأة ادلثابرة ضد . الذين ضحوا لقدسية األرض إىل أف تداس الغزاة

. ق كأمة خائنيقضيسبب اختيار . لكن احملنة ىي ثقيلة جدا. مستعمرة
 .مواضيع جديدة تعرؼ انو ىو البطل، عندما التقى الشهادة

تاريخ الصحابة  اؿركاية عن حتكى ىذه اؿ،(ـ1977-ػق1397)قاتل محذة  .7
 . صلى اهلل عليو كسلمللنيب زلمد

ركاية عنكفاح ادللك الذم ، حتكى ىذه اؿ(ـ1979-ػق1398)اليـو ادلوعد  .8
 .يزف ضد عدكين، كىي الصليبيوف من أكركبا كاألمراض اليت تنتشر يف اجلسم

ركاية عنحياة ادلوسيقار، مع ، حتكى ىذه اؿ(ـ1994)الرجل الذل آمن   .9
مجيع الصراعات اليت تنشأ حوؿ اختيار كحتمل مجيع العواقب اإلجيابية 

. كالسلبية
 قصص 

 :أما القصة القصرية اليت ألفها جنيب الكيالىن، فمنها كما يلى
 (ـ١٩٨٠)   دموع األمر .1
 (ـ١٩٧٩)  حكايةالطبيب .2

______________ 

 

 .22: ، صادلرجع السابق جنيب الكيالىن  اجلزء األكؿ، 
. 8: ، ص(١٩٨٥بريكت،مؤسسةالرسالة،)، آفاقاألدباإلسالميجنيبالكيالين، 
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 (ـ١٩٨١) عند الرحيل   .3
 (ـ١٩٧٩) فارس ىوازف   .4
 (ـ١٩٧٩)   موعودنا غدا .5
 الشعرية 

 :لقد ترؾ جنيب الكيالىن نتاجا كبريا متنوعا، منو سبعة رلموعة شعرية

 أغاىن الغرباء .1
 عصر الشهداء .2
 أغنيات الليل الطويل .3
 مدينة الكبائر .4
 حنو العال .5
 مهاجر .6
 كيف ألقاؾ .7
   المسرحية
 على أسوار دمشق .1
 اجلنراؿ علي .2
 زلاكمة األسواد العنسي .3
 الوجو ادلظلم للقمر .4

______________ 

 

 .http://ar.wikipedia.orgالكيالىن_جنيب 2016-7-16الوصول 
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 مدخل إىل األدب اإلسالمي .5
 آفاؽ األدب اإلسالمي .6
 رحليت مع األدب اإلسالمي .7
 جتربيت الذاتية يف القصة اإلسالمية .8
 حوؿ ادلسرح اإلسالمي .9
 القصة اإلسالمية كأثرىا يف نشر الدعوة .10
 حنو مسرح إسالمي .11
 أدب األطفاؿ ضوء اإلسالـ .12
 اإلسالمية كادلذىب األدبية .13
 الطريق إىل احتاد إسالمي .14
 (اجلز األكؿ كالثاين)اإلسالـ كحركة احلياة  .15
 حوؿ الدين كالدكلة .16
 حتت راية اإلسالـ .17
 حنن كاإلسالـ .18
 الثقافة يف ضوء اإلسالـ .19
 إقباؿ الشاعر الثائر .20
 شوقي يف ركب اخلالدين .21
 جواءز حصل عليها 

______________ 

 

 .19: ، صادلرجع السابق كماؿ أمحد غنيم، 
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 جوائز سلتلفة كاجلوائز العلمية كاألدبية كحصل، من بني أمهها ىو 
 (1957)" الطريق الطويل"جائزة  كزارة الرتبية كالتعليم عن الركاية بقصة  .1
 (1958)" ىف الظالـ"جائزة  كزارة الرتبية كالتعليم عن الركاية بقصة  .2
" إقباؿ الشاعر الثائر"جائزة  كزارة الرتبية كالتعليم عن الرتاجم كالسري  .3

(1998) 
 (1958)" اجملتمع ادلريض"جائزة  كزارة الرتبية كالتعليم عن البحوث  .4
شوقي ىف ركب "جائزة  كزارة الرتبية ك التعليم عن الرتاجم ك السري بكتاب  .5

 (1958)" اخلالدين
 (1959)" موعدنا غدا"جائزة مهرجاف طو حسني عن القصة القصرية   .6
" دموع اإلمري"جائزة  كزارة الرتبية كالتعليم عن القصة القصرية بقصة  .7

(1960) 
 (1960)" اليـو ادلوعود"جائزة  مؤسسة رعية الفن ك اآلدب عن الركاية  .8



    
 

22 
 

 الباب الثالث

 اإلطار النظري
 

 الرأسماليةة مفهوم نظري .أ
ولكن.اجملتمعيفاظتراحلاألوىلمناضتضارةالسابقةىوالشيوعيةالبدائية

منذبضعةآالفمنالسنُت،منذأنمتاستزراعاألراضيوفائضاإلنتاج،
وكثَتا.وبدأتاضتروبتنظم؛تنشأحالةقمعية.أصبحتالفروقالطبقيةواضحة

مايضطرأسرىاضتربإىلزراعةاألرضأوبناءاظتعابدواألىراملسادةأسيادىم
الثروةدتيلإىلأنتًتاكميفبعض.ىذاىوإمرباطوريةالرقيقمناظتاضي.اصتدد

يبدأ-االمرباطوريةالرىيبةرومانوم-االهنيارالنهائيلإلمرباطوريةالرقيق.األغنياء
منذحوايلألفسنة،يفأوروباوأماكنأخرى،شكلجديدمن.حقبةجديدة

ويسمىىذااجملتمع.الفالحُتوشكلجديدمنأشكالالرق،تنشأتدرجييا
سيدلديواألرض،والفالحيعملعلىأرض.العبدىواآلنالتعشيب.اإلقطاع

فإنوحيصلفقط.سيده،وإثراءعتوكمكافأةقديعملعلىالقليلمناألرضلنفسو
استغرقاألمرعدةآالفمنالسنُتمنالعبودية."قليالللعيش،عادة،حىتأقل

مثاستغرقاألمرعدةقرونمناإلقطاعلتمهيد.لتمهيدالطريقلإلقطاع
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اليتمنتبذورىايفاجملتمع-الرأشتالية-الطريقلشكلجديدمناجملتمع
 ".اإلقطاعي

ثروةوقوةسكانالبلدة،علىاألقلبعضمنهمزادتوالثروةواالزدىارمن
.النبالءيصبحفقططفيلياللمجتمع.مالكاألراضيمنمالكاألراضيرفض

ىمسكان-بعدصراعاتطويلة،نكساتوثورات-السادةاصتدديفاجملتمع
دبجرد."وارتفعتالتجارةوالتبادل.البلدةالذينجاءواليعرفواباسمالربجوازية

يفكلمكان،.حتريرىامنجسوراإلقطاع،تقدمالرأشتاليةيصبحسباقغتنون
وأدتأخبرةوروائحهاإىلحتويلاألراضياظتخصبة.اظتصانعواألفرانآخذةيفالنمو

واظتكتظةبالسكانإىلأراضفقَتةغَتصاضتةللسكن،وتسممنفاياهتاوتلوث
 .األهنارحىتتصلإىلنقطةالؾتيت

وىناكشرطجديدلكلمناالسًتقاقاظتاركسيوغَتاظتاركسييطلقعليو
وكاناظتستأجرونالسابقون،وأحيانا،الفالحون".العبوديةحبسباألجور"

ألنوإذارفضوا)األحرار،ينطلقونمنأراضيهمويتوجهونإىلاظتدناليتأجربوافيها
للعمليفاظتصانعواظتناجمينتمونإىلسيدىم!(وىكذا-تعرضهمللتهديدباصتوع

خلقالعمال،كالعبيد.اصتديد،الربجوازية،أصحابرأساظتال،الرأشتاليُت

______________ 

 

Daun Malam, Komunisme Primitif, Cet 2, (Flying Pants, 2017),  hal: 17 
 18:نفساظتراجع،ص
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واظتزارعُت،فائضاإلنتاجللسادة،أعلىبكثَتؽتاكانواحباجةإىلالبقاءعلىقيد
 .الرأشتالية،كمجتمع،تقومعلىاألجورورأساظتال.اضتياة

ومعتطورالرأشتالية،بدأاالقتصاديونوغَتىم،دبنفيهماإلصالحيون
وبدأ.االجتماعيونواظتثقفوناالشًتاكيوناظتثليون،بتحليلىذااجملتمعالناشئ

أساسا،منذعام.ظهورخطجديدمنالفكرالذيناقشخصائصالرأشتالية
،كانىذاالفكرمرتبطامعاثنُتمناألظتان،الذينعاشوالسنواتعديدة1844

وىمكارلماركس.يفانكلًتا،يفذلكالوقتالدولةالرأشتاليةاألكثرتقدما
وفريدريكإؾتلزعلىالرغممنأهنميعًتفونبديونتفكَتىمإىلاالقتصاديُت

"غَتعلمي"والفيلسوفاضتاليُت،وكالمهاماركسوكذلكإؾتلزبقوةضدمايعتربونو
االشًتاكيُت"االشًتاكيةوالشيوعية،وكذلكأولئكالذينيسمونأنفسهم

."اضتقيقيُت
(خلقالظائف)إنمنيفشلونيففهمالرأشتاليةسريعامايدعمونبرامج

يف.لقدأساءوافهماظتغزىمنالعمل،ناىيكعنمغزىالرأشتالية.لتوفَتالعمل
موقفكثَتامااستشِهدبو،شهداالقتصاديميلتونقريدمانحفرقناةضخمة

.بإحدىالدولاآلسيوية

______________ 

 

 19:نفساظتراجع،ص
 20:نفساظتراجع،ص

 9:،ص(2013:القاىرة)الطبعةاالوىل،اخالقياتالراشتالية،ػتمدابرعتيماصتندي،.
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إنالعالقاتبُتالرأشتاليُت،الذينيستغلونالعمال،تتحددمنخالل
وتتمتع.اظتنافسة،اليتتستمرلفًتةطويلةباعتبارىاالنابضالرئيسيللتقدمالرأشتايل

اظتؤسساتالكبَتةدبزاياسياسيةوماليةوتنظيميةواقتصادية،وأخَتاوليسآخرا،
فالكميةاألكربمنرأساظتال،اليتتكونقادرةعلى.علىاظتؤسساتالصغَتة

ىذاىو.استغاللعددأكربمنالعمال،البدأنخترجمنتصرامناظتنافسة
 .األساسالذيالديكنتغيَتهمنتركيزوتركيزعمليةرأساظتال

النظريةاالقتصاديةظتاركسلديهافرضيةمفهوموالفلسفياطتاصللعامل،
وإلرساءأطروحاتوحولاضتاجةإىلحتريراإلنسان،اعتمد.فلسفتومنبراكسيس

ماركسعلىاالقتصادالسياسيالكالسيكي،علىأساليبووأدواتو،ألنومنخالل
تشريحاجملتمعاظتدن"انتقادفلسفةىيجلللقانوناكتشفأناالقتصادىو

حكومةالدولةاضتديثةليستأكثرمنغتلسإدارةاألعمالاظتشًتكةللطبقة
،ومنناحيةأخرى،يفالقرنالتاسععشر،كاناالقتصادالعلوم"الربجوازيةكلها

االجتماعيةاألكثرمتقدمةمنوجهةنظركماىواضتاليفعصرىا،اصتدليةاليت
تستندإليهاالقاعدةاالقتصاديةللمجتمعالرأشتايلواضتسالتارخييللمؤسسات

اكتشاف"إناعتدفالنهائيمنرأساظتالىو:"االجتماعيةاليتتتوافقمعها
 ." القانوناالقتصاديالذييرأسحركةاجملتمعاضتديث

رأساظتالىوالكتابالكالسيكي،وكماىواضتالمعرتيعاألعمال
الكالسيكية،فإنويتعاملمعرتيعالقضايااألساسيةلالقتصادتقريبا،مننظرية

______________ 

 

Leon Trotsky, The Essential Marx, Cet 3, (New York, Courier, 2006), hal; 15 . 
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القيمةواألسعارلألزمات،ومعدلالفائدة،وإجياراألراضيوالطبقات
واستخدممؤلفوالتحليلاالستقرائيواجملرداالستنتاجيلسببية.االجتماعية

االقتصادالسياسيالكالسيكيليقومبوضعووبناءمنوذجخاصبويفبعض
اصتوانبيشبوويثريذلكمنالكالسيكيات،ويتوقعأيضااظتشاكلاليتيناقشها

الفكرةاظتركزيةاليتتكمنوراءكلنظريةماركس.االقتصاديوناظتعاصرونحاليا
االقتصادية،مننظريةالقيمةإلىواألزمةوتوزيعاظتنتجبُتالطبقاتاالجتماعيةىو

اجملتمعالرأشتايل.القدرةعلىتراكمواستنساخوتوسيعالنظاماالقتصاديالرأشتايل
يستنسخويوسعبنجاحعلىأساسالظروفىوأنويضعنظريتوقيمةالعمل،

ويوضحأصلقيمةالفائض،وقانونتراكمرأساظتال،ومنطقالتكاثرعلىنطاق
بسيطوموسع،ووتوزيعوتوزيعالفائضمناظتنتجات،ونقلالقيمإىلأسعار

نظريةماركسيان"ىذامايدعوهميشيوموريشيما.اإلنتاج،واألزماتاالقتصادية
 ."األساسية

فإنىذا.يعتقدماركسأنىذاالتغيَتسيأيتإىلاصتهازمعحركةثورية
بالنسبة:"التغيَتلنيؤيتذتارهإالمنخاللاضتركةاظتوحدةللطبقةالعاملةالدولية

لنا،الشيوعيةليستحالةجيبأنتنشأوالمثاليةيفاضتقيقةجيبأنتتكيفمع
من.،وؿتنندعوالشيوعيةالفعلاضتقيقيالذيسيضعحداللوضعاضتايل"ذلك

 .(األيديولوجيةاألظتانية)العاملعندمايعيشماركس".اظتباينالقائمة

______________ 

 

Carlos Marx, El Capital, Cet 1, (Mexico, Ricardo Gampa, 2014), hal; 39-53  

Karl Marx dan Das Kapital,  E-Baski Ve Yayna(Istanbul, 2014),  hal; 9 
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ىوقيمةاالستخداموالغزلواألحذية،وماإىل-ملكالرأشتايل-اظتنتج
ذلكولكنعلىالرغممناألحذيةىي،إذاجازالتعبَت،وأساسالتقدم

االجتماعي،ورأشتايللديناىورجلالتقدمالعزم،وقالانوالتلفيقاألحذيةمن
ميمييف-قيمةاألداةليستعلىاإلطالقشيءإدياءصبلوي.أجلهماطتاصة

يتماستخدامقيماالستخدامىنافقطألنووبقدرماتكون.إنتاجالسلعاألساسية
أوال،يريدأنينتج.والرأشتاليةلديناأمران.الركيزةاظتادية،ناقالتقيمةالصرف

وثانيا،يريدإنتاجمنتج،فإن.قيمةاستخدامعتاقيمةالتبادل،عنصرللبيع،سلعة
 .قيمتهاأعلىمنغتموعقيمةالسلعاظتطلوبةإلنتاجها،ؽتايضيفأيضاقيمة

يفالواقع،ألنىذاىوإنتاجالسلعاألساسية،حىتاآلنلديناعلىمايبدو
مثلالسلعةنفسها،وحدةقيمةالفائدة.فقطاعتبارجانبواحدمنىذهالعملية

.والقيمة،جيبأنتكونعمليةإنتاجهاوحدةعمليةالعملوعمليةتشكيلالقيمة
وؿتننعلمأنقيمةكلسلعة.دعونااآلننعتربعمليةاإلنتاجعمليةلتكوينالقيمة

يتمحتديدىامنخاللكميةالعملاليتحتققتيفقيمةاستخدامها،منخالل
وىذاينطبقأيضاعلىاظتنتجالذيجاءإىلرأشتالينا.وقتالعملالالزمإلنتاجها

ولذلكفمنالضروريأوالضتسابالعملاظتوضحةيفىذا.نتيجةلعمليةالعمل
 .اظتنتج

اعتقدماركسأنالرأشتاليةستخرجيفكرةمناللهب،تستهلكنفسها
ومامل.وتطاحبردعةبروليتارياالمفرمنهاستشهداستعادةوسائلاإلنتاجللعامل

______________ 

 

Das Kapital, Karl Marx, Jazzybee Verlag, Cet 9, hal; 159-161 
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يتنبأبوىوأنالتجاوزاتالرأشتاليةقدتؤديإىلردفعلعنيفبُتالرأشتاليُت
واظتستهلكُتالذينسيبدأونبعدذلكيفالصراخمنأجلشكلأكثررعاية

كماأنماركس.وىومايسعىإىلزتايةالشعببلوبناءعاملأفضل-للرأشتالية
ملتوافقبالضرورة؛بقدرماكانسعيدالرؤيةالتحسيناتيفمستوياتاظتعيشة

والنهجاألخالقية،وردباكانقدرأىىذهكماالالصقةالشائكةإلبطاء
.االضمحاللاألخالقيالذيكانيفضللبناءالزستحىتحتطمتوأحرقت


 الرأسماليةظهور . ب

أكملتعليمو.يفترير،الراين،أظتانيا1818مايو5ولدكارلماركسيف
أثناءدراستوللقانونيفجامعاتبونوبرلُت،كانمهتمابالتاريخ.الثانوييفترير

انتقدالدينمنحيثاظتاديةيف1841والفلسفة،بعددروسىيجليانفيعام
يف".االختالفاتيففالسفةالطبيعةمندديوقريتوسوأبيقور"أطروحةدكتوراهلو،

حُتانضمإىلاليساراعتاجليُت،أصبحصديقامعاإلخوةباور،وحتتتأثَت
،قادكتاباتراينيشتسايتونج،اليتتأسستمنقبل1842فيورباخ،يفعام

 .الربجوازيةالراديكاليةاظتعارضة
سيمون،فورييو،وبرودونيفػتاولةلفهم-درسمؤلفُتمثلسانت

زوجتو.تزوجصديقطفولتوجيٍتفونوستفالُت1843يف.االشًتاكيةالفرنسية
ىيزوجة(1881ديسمرب2-1814فرباير12)فونوستفالُت"جيٍت"جوانا

______________ 

 

Steve Shipside, Karl Marx’s Das Kapital, (United Kingdom, IIL, 2009),  hal; 13  
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ونيفرزيتاتيفبرلينكانت-فيلهلم-كارلماركسويوىان،أستاذيفكليةفريدريش
،طويلالقامةوطويلالقامة،مععيونخضراء(بارونفونوستفالُت)ابنةلودفيغ

يفبعضاألحيانكانجيمع.ساحرةوالشعرالبٍت،واالعجاباظتناطقاحمليطةهبا
 ." كانلديووجورشيقومشرق.شعرهوالسماحعتابالرحيل

يفمدينةترير،اليتتنتميإىلاظتملكةالربوسية،جاءكارلىاينريشماركس
-1777)والدهىاينريش.إىلالعاملكطفلثالثألسرةيهوديةمنسبعةأطفال

اختارتالسلطاتالربوسيةاللوثرية،.فالسفةالتنويرفضلفولتَتوروسو(1838
.االعتقادالرشتيبروسيا،ألنولنيعطيشهادةالقانوناليهودي،أصبحمسيحيا

،وكانتأشتاءشقيقتهاصويف،(1863-1788)وكاناسموالدهتاىنريتا
 .ىَتمان،ىنرييت،لويز،إميليوكارولُت

بعدخترجومنصالة.تلقىماركستعليمويفاظتنزلحىتسنالثالثةعشرة
رغبةماركسيف.،التحقجبامعةبونلدراسةالقانون17لأللعابالرياضية،يف

قراءةاألدبوالفلسفةمترفضهاعلىأساسأنوالدهاليستطيعأنينظرإليويف
ويفالعامالتايلأرسلووالدهإىلجامعةفريدريش.اظتستقبلباظتعٌتاالقتصادي

خاللىذهالفًتة،كتبماركس.فيلهلميفبرلُت،وىيجامعةأكثراحًتاما
مقاالتعنالعديدمنالشعرواضتياة،متأثرةبالعقليةاإلضتاديةللهيغليانالشباب

الفرقبُتالدديقراطيةوإبيكوريانالطبيعة"،1841يفعام.يفاصتامعة
 .أعطىطبيبو"الفلسفة
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28يف.ماركسيذىبإىلباريس1843يفاألياماألخَتةمنأكتوبر
،التقىفريدريشإؾتلزيفمقهىباريسيانالشهَتالرجيانس،1844أغسطس

ومنأىماألسباباليتدفعتشركةإؾتلز.وىكذاواحدةمنأىمصداقاتوبدأت
،يفمكتبراينيش1842إىلباريسإىلمقابلةماركس،مرةواحدةيفعام

يظهرإؾتلزماركسواحدامنأىمأعمالو.تسايتونج،وىيصحيفةنشرتماركس
باريسيفذلكالوقتالثوريُت."1844شروطالطبقةالعاملةيفإؾتلًتايفعام"

الربيطانيُتواألظتانواإليطاليينجاءماركسأيضاإىلباريسللعملمعأرنولدروج،
فرانزوسيسش-كانقادراعلىأخذصحيفةديوتسش1844ويففرباير
 .جاىربوشر

عمل1851يفعام.استقريفلندنحىتهنايةحياتو1849يفمايو
يفعام.تويفابنوإدغارمناضتشرات1855يف.كمراسللنيويوركىَتالدتريبيون

صفحةعلىرأساظتال،واظتمتلكاتاطتاصة800،ىناكعملمن1857
واألجورواضتكومة،علىالرغممنأنعملوعلىاالقتصادالسياسيبسببانعدام

وغروندريس،اليترتعواعملهم.اظتالوالظروفاظتعيشيةالسيئةتقدمببطءشديد
وقدنشرتأولدراسةشاملةعن.1939،نشرتفقطيفعام1858يفعام

وىويتألف.اظتسامهةيفنقدسياسةاالقتصاد1859االقتصادالسياسييفعام
مناظتخطوطاتاظتكتوبةخبطاليداليتكتبهاآدمشتيثوديفيدريكاردويفنظرية

وقدنشرىذاالكتاببعد.،الذييناقشالنظريات63-1862نظريةالقيمة
يفعام.وتشملىاتانالدراستانالرسوماتوأجزاءؼتتلفةمنكابيتال.وفاتو
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،يتمنشراصتلداألولكابيتال،الذيعملوالعمالقحتليالتعملية1867
أهناالتزالتعملعلىاصتلدالثاينوالثالث،ولكنىذهاجمللدات.اإلنتاجالرأشتايل

 .ديكنأنتنشرمنقبلإؾتلزبعداظتوت
التقىإؾتلز1844بدايةالصداقةاليتستستمرأيضايفالعمر،يف

وكان.،الذيسيكونمنالراحةالفكريةواألخالقيةواظتادية(1820-1895)
علىالفور،جنباإىلجنب،أهنانشرت:التعاونبُتاالثنُتبدأالسياسيةوالنظرية

يفالسابق،خاللالعام،بدأماركسيفتعميقدراساتو".األسرةاظتقدسة"
إنالفلسفةاصتدليةمن".اظتخطوطاتاالقتصاديةالفلسفية"االقتصادية،وكتابة

،وقبل"أطروحةيففيورباخ"فهيتتحققمعالعمل:الفلسفةاألظتانيةكلهاناضجة
،اليتوضعتأسسالتصوراظتادي"األيديولوجيةاألظتانية"كلشيء،مع

.للتاريخ
وقدطردماركسمنفرنسا،وأصلحيفبروكسلحيثنشركتابةجدلية

،وىوماديثلالتبٍتالصريحلنظريةقيمةالعملواليتدتثل"بؤسالفلسفة"ىامة،
البيان"مثيسيطرموضوعالطبقةالعاملةيف.مفرزةكاملةوجدليةمنبرودون

ويفالعامنفسوعاداالثنان.1848الذيكتبوماركسمعإؾتلزيفعام"الشيوعي
،داعيةاىلجبهة"يفكولونياتسايتونج"نيورينيش"إىلأظتانياوأسساصحيفة

ىربإىلباريس،:كانماركسقدطردمنأظتانيامثالحقا،منفرنسا.دديقراطية
______________ 

 

Karl Marx dan Das Kapital, E-Baski Ve Yayna, (Istanbul, 2014), hal ; 6-13  

.  Andi Muawiyah Ramly, Peta Pemikiran Karl marx, Cet 3, (Yogyakarta, PT. LKIS, 2013), 

hal : 42   
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يفالواقع،رفضاالنتقالإىلموربيهان،منطقةاظتستنقعاتيفبريتاين،وىوشرطال
ىاجرإىللندن،.غٌتعنومنقبلاضتكومةالفرنسيةاليتأرادتمنحوحقاللجوء

.ىناكعاشيفظروفمنالفقراظتدقع،دبساعدةإؾتلز.متحركامععائلتو
18إيل"و"1850إىل1848معارككالسيففرنسامن"يفلندننشر

نشرالكتاباألولمن1867يفعام.(1852)"برومايوديلوجييبونابرت
(.1894و1885وسيتمنشرالكتابُتاآلخرينمنقبلإؾتلزيف)"رأساظتال"

،اليت(63-1862)"نظرياتالفائضيفالقيمة"ب"رأساظتال"واستكملت
 .1905نشرتيفعام

كانكارلماركسلفًتةطويلةطفالمنالثورةالفرنسيةالكربى،اليت
لكنهاكانتثورةأخرى،أبطأولكنأكثرعمقا،واليت.1789اندلعتيفعام

مت"الثورةالصناعية"مفهوم.الثورةالصناعية:قبلكلشيءستصفحياتووعملو
وكانالفرنسي.تطويرهمنقبلاظتفكريناالشًتاكيُتيفأوائلالقرنالتاسععشر

لويسأوغستبالنكويفيًتليجنأولمناستخدممصطلحلعهدكامل،
عنالوضعالطبقةالعاملة1845وفريدريكاؾتلزتوىلاستخداملغتويفكتابوعام

 .اليوم،يتممناقشةالثورةالصناعيةيفرتيعأؿتاءكتبالتاريخ.يفانكلًتا
ختلىعنمشاريعواظتهنيةاصتامعية،يفأعقابسياسةاضتكومةالربوسية،

،أجرب"غازيتارينانا"بعدأنأصبحرئيسحترير.لتكريسنفسوللصحافةالسياسية

______________ 

 

 George Ritzer, Teori  Marxis, Cet 2, (Bantul, Kreasi Wacana, 2013), hal: 12. 

Sven-Eric Liedman, Karl Marx En Biografi, hal 22. 
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علىاالنتقالإىلباريسبعدإغالقالصحيفةمنقبلاضتكومة،بعدأنقاديف
أسسماركسيف1843يفعام.ىذاالدورمعركةضاريةضدمؤسساتالدولة

،وىونصاستمريف"1844اظتخطوطاتاالقتصاديةالفلسفيةلعام"باريسغتلة
1843كماأنويفعام.واجملتمعالرأشتايل"الغريب"تقدميتصوراتوحولالعمل

أهنىكتابةنقدىيجللفلسفةالقانون،الذييقيسفيوجديانفسومع
يفىذهالسنواتتزوجتجيٍتفونوستفالُت،.مشاكاللفلسفةالسياسيةاضتديثة

وىيامرأةشابةتنتميإىلاألرستقراطيةالرينانيةالقددية،الذيسيكونالرفيق
 .الثمُتمنكلحياهتا

التقىإؾتلز1844بدايةالصداقةاليتستستمرأيضايفالعمر،يف
وكان.،الذيسيكونمنالراحةالفكريةواألخالقيةواظتادية(1820-1895)

علىالفور،جنباإىلجنب،أهنانشرت:التعاونبُتاالثنُتبدأالسياسيةوالنظرية
،"أطروحةعلىفيورباخ"يفوقتسابق،يفسياقمعالعمل".األسرةاظتقدسة"

،اليتوضعتأسساظتفهوماظتادي"األيديولوجيةاألظتانية"وقبلكلشيء،مع
 .للتاريخ

وقدطردماركسمنفرنسا،وأصلحيفبروكسلحيثنشركتابةجدلية
،وىوماديثلالتبٍتالصريحلنظريةقيمةالعملواليتدتثل"بؤسالفلسفة"ىامة،

البيان"مثىيمنموضوعالطبقةالعاملةيف.مفرزةكاملةوجدليةمنبرودون
ويفالعامنفسوعاد.1848الذيوضعوماركسمعإؾتلزيفعام"الشيوعي

يفكولونيا،وىيمؤيدة"نيوراينيشزيتونج"االثنانإىلأظتانياوأسساصحيفة
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ىربإىل:متطردماركسمنأظتانيامثالحقامنفرنسا.للجبهةالدديقراطية
باريس،يفالواقع،رفضاالنتقالإىلموربيهان،منطقةاظتستنقعاتيف

.ىاجرإىللندن،متحركامععائلتو.بريتاين،اضتكومةالفرنسيةاليتتريدمنحاللجوء
معارك"يفلندننشر.ىناكعاشيفظروفمنالفقراظتدقع،دبساعدةإؾتلز

"برومايوديلوجييبونابرت18إيل"و"1850إىل1848كالسيففرنسامن
وسيتمنشر)"رأساظتال"نشرالكتاباألولمن1867يفعام.(1852)

«كابيتال»وقداستكملت.(1894و1885الكتابُتاآلخرينمنقبلإؾتلزيف
أما.1905،ونشرتيفعام(1863-1862)«نظرياتعنفائضالقيمة»ب

بالنسبةللنشاطالسياسي،فقدشكلكارلماركسجزءاأساسيايفاظتؤسسة
ويفتقلباترابطةالعمالالدولية،أوالدولية،اليتماركسىو(1864)

،قدمالدعم1871ويفعام.الرقماظتهيمن،حىتاالنقطاعمعباكونُتالفوضوية
 .إىلبلديةباريس

واألكثرسياسيا)وتتمثلالنقطةاألكثرتقدمايفالفكرالسياسيظتاركس
"نقدغوتاللربامج"يف(واألكثردتاسكاواظتشكوكفيهاواظتعروفةباسمردم

،الذيأكدفيوغتدداأنويفاظتراسالتمعفًتةالتحولثورييفغتتمع(1875)
الديكنللدولةأنتكونأيشيء"شيوعي،جيبأنيكونبالضرورةفًتةانتقال

وكانتاظتناسبةتوحيداالشًتاكيُتاألظتانيف".سوىالدكتاتوريةالثوريةللربوليتاريا
غوتا؛تبُتأناالسًتاتيجيةالسياسيةاليتمتتوضيحهاليستثوريةجدابالنسبة

يفالسنواتاألخَتةمنحياتوكانماركسمهتمابالتخمرالسياسي.ظتاركس
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واالقتصاديوالفكرييفروسياوخارجهااستبعادأنبدايةثوريةديكنأنتأيتمن
مارس14وبعدذلكبعامُت،.توفيتزوجتوجيٍت1881يفعام.ىناك

 .،مارسهاماركس،الذيرثىلوإؾتلزواضتركةالعماليةالدولية1883


 . تعريفها ودورها في الحياة:  السلطة . ج
 

"وجود"السلطةيتماضتصولعليهالرفعاألبعاداظتتصلةبالوالدة -1
 (السلطة)

 (الطاقةىفينج)مصادرالرخاء"لديها"سلطةاضتصولعلىاظتقررأن -2
 (ىيكلالسلطة)يفبنية"موقفو"السلطةاليتمتاضتصولعليهاألن -3

الحادةحيثأنغالتونغ"قد"و"ىناك"حسبغالتونغ،الفرقبُتأبعاد
أويتماضتصول(مواردالطاقة)"مصدرالطاقة"ضمكلمنهماإىلمايسمىب

.(الفرقالسلطة)"قد"و"ىناك"علىالطاقةبسبباالختالفاتمنحيث
بينمانوعقوةثالثةتسمى.مصادرالطاقةدبايفذلكيفمنظورأورينتاسالسلوك

كيكوساناعتيكليالقًتبمنالتوجوللهيكل،وىيأيضاالقوةاليتتأيتمن
علىسبيلاظتثال،سواتواأنأداالىكايااألمةاظتوارد.(عالقةالسلطة)العالقة

ومن.الطبيعية،ولديهاالعديدمناألسلحةويقعيفوسطاعتيكلللتجارةالعاظتية
الواضحأنىذهاألممقدمصدرطاقةىائلةبينماىياكلالسلطةالكبَتةعلىأي

______________ 

 

Roberto Di Morfetta, Reflessioni Su Karl Marx, Cet 1, (Italian, 2017),  hal; 8-10   
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وىكذا،ىذه.حالنظراًألنوكانيفصميماظتتعدداألطرافوالعالقاتالثنائية
.األمةمتزايدلديهاثروةمعلوماتوديكنبيعهاعلىالشعوباألخرى

السلطةاظتطلقةللدولة.ويرىتوماسىوبز،والطبيعةاظتطلقةلسلطةالدولة
البلدنتيجةلدارأناظتعاىدةليستملزمة.ديكنمننتائجمعاىدةأنتاريديفيدو

وكانالبلدأعلىسلطةحتتفظحبقحتديدكلشيء؛أنغتتمعتلقي.علىاالتفاق
فقطوىناكأيإمكانيةللطعنيفبلداناجملتمعأونتوكنايك،وباظتثل،الديكنأن

مايعتربغتتمعجيدةوعادلةويتحددال؛كل.يطلبمنالدولةحسابلتصرفاتو
أنالدولةنتيجةلنموذجمن.رجلواحدىوذئبلرجلآخر.شيءحتددهالدولة

وكانالبلدمثلاهللىورباضتياةواظتوتللبشر،..صنعاإلنساناجملتمعالعهد
فضالعنحتديدماىوجيدصندوقالسلطةالفلسطينية،والسلطةالفلسطينية

الدولة.صندوقماىوغَتعادلةدتاما،وضدأياكانالبلدالحيتاجإىلاظتساءلة
قالاهللالذيديكنأنديوت،دبعٌتأناالوبونأنوالربعلىالرجل،وقالأنو

.ديكنأنديوت،دبعٌتأنالبلدانديكنأنمبعثر
وكانالبلددونعنصرالطاقة،اضتصول.السلطةأمرأساسييفأيبلد

السلطة.علىمتوسطوغَتغتديةوالديكنأنيعيشوالتحرك،جرداء،وعاجزة
.لتنظيماضتياةالبشريةتأيتمنالصالحياتالواردةيفخارق
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.السلطةىييفاألساسواحدةمناألشكالالتشغيليةعتذهالقوات
.فالسلطةالسياسيةالتوجديفعالقاتخاصة،كماتفعلنظرياتعلماالجتماع

 .إنجوىرالسلطةيفحدذاتو،فهوموجوديفحدذاتو،مستقالعنالواقع
 

 

______________ 

 

Nasruddin Anshory, Dekonstruksi Kekuasaan, Cet 1, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2008), 

 hal 14-15 
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ع ـالباب الراب

 لنجيب الكيالني" الظل األسود"تحليل السلطة الرأسمالية في رواية 

 
  لنجيب الكيالني  " الظل األسواد"لمحة عامة عن الرواية  .أ 

رواية الظل األسود ىو الرواية اإلسًتاقية لنجيب الكيالين اليت عرب فيها عن 
 20 الصفحة و 212 تتكون من .مهوم املسلمون خارج حدود العامل العريب

الرواية حتكى عن .  م مبكتبة دار النغانس يف بَتوت1982الرواية مؤًلف . الفصل
 1935-1913اختالف عقيدة بُت املسلمون واملسيحٌُت يف التاريخ اإلثيوبية سنة 

 .فيها تدور اارر والتتارر واإلختالف بُت املسلمُت واملسيحٌُت . م
رواية الظل االسواد ىي إحدى من روايات اإلسالمية معاصرة بتأليفها جنيب 

وكانت يف ىذه الرواية قيمة .  يصور ااوادث التارخيية يف الدولة اايشة.الكيالين
دينية وصراعات السياسية والثقافة بسبب اختالفات الدينية اليت صورت يف الفٍت 

فهذه الرواية تصٌور حيث وقع الصراع بُت .األديب الرواية بتأليفها لنجيب الكيالين
كان إياسو يريد أن يكون بلده بلدا آمنا بالتسامح بُت . املسلمون والنصرانُت

______________ 

 

 1994/  ه 1415م مكتبة العيكان، .د)، الواقعة اإلسالمية يف جنيب الكيالينحلمي حممد القاعود، 
. 14: ، ص(م

. 1: ، ص( م1982-ه 1402دار النفوس، : بَتوت) ،الظل األسود جنيب الكالين،
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ولكن، تفري أحد أقارر املالك يرى أن . املسلمُت والنصرانُت الذي حيرم باجملمعة
الدولة ال ديكن أن تقف إذا كان ىناك اختالف يف الدين، أن جيعلو اايشة دولة 

ىذه الرغبة ليست رغيبة . النصرانية، حىت ال جياد دين فيها إال النصارى يف اايشة
وقاموا ضد قرار األمَت . بل قسيسون الكنيسة يف اايشة كان يفكرون ما يره. وحده
 .إياسو

وملا اكره القسيسون والد إياسو ميكائيل وإياسو ملقاتلة املسلمون يف دولة 
فرفتا ألهنما كانا يتحرمان االختالفات الدينية يف الدولة ومن حقوق . اايشة
واألىم من ذلك ميكائيل وإياسو كانا نصرانيا يف الظاىر ومسلم يف . الشعب
. وما النصاري إال القناع هلم، ويف أعماق قلوهبم، اإلسالم ثابت بقوة. الباطُت

. ويعتقدونو، ويف الواقع ميكائيل ىو املسلم الذي إضطر على تدين النصاري
وبسبب عدم حتمل إياسو على ىذا الكذر والنفاق، عندما يًتحل إياسو أحوال 

البالد اايشة ليزور جمتمعو وأعلن إسالمية، ويسبب ىذا األمر التجة يف مجيع 
و ىم . أحناء البالد ويغتب عائلة اململكة والقيسسن، فتال عن تفري محوه
و يف النهاية . غاضبون  جدا و سوف وضع اسًتاتيجية لتقويض إياسو من منصبو

ىامجوا اململكة وحيارر جنود اململكة ومعهم الشعب الذين حيبون مالك أياسو، 
 .ولكن، لألسف الشديد استطاع املعارضون التغليب على إياسو فعزلوه من منصيو
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و ملا حرر لتصدى على القصر، الواقع يسر تفري وقسيسيون السيطرة على 
حتل حمل السلطة إياسو عمتها . القصر، قبض على و أبو إياسو وأمو وزوجتو

زوديتو، ولكنها ليس مالكة يف ااقيقة، بل جمرد الرمز و أما ااكومة يف حقيقتها 
. بسبب طمعو، ال يستطيع أي أحد منعو من أن يكون مالكا. حتت يد تفري

فسمم زوجتو مالفُت، و أما أبوىا ميكائيل، و أما إياسو ال يعرف أين مها اآلن، و 
زوديتو املالكة وزوجها حصل عليهم .  إياسو قتى سنوات عديدة يف السجن
يف ىذه الرواية ىو املوت إياسو على يدي . نفض االمر، حبيث ماتا على يد تفري

و . و لكن يف النهاية، بعد وفاة إياسو بكى تفري. جند تفري، وحدث القتل أمامو
 .  يشعر بالتعف جدا، عندما راى إياسو أكره الناس عنده مات متيسما سعيدا

 

  لنجيب الكيالني" الظل األسواد" تأثير السلطة الرأسمالية في الرواية  .ب 
 

لنجيب " الظل األسواد" تأثَت السلطة الرأمسالية يف الرواية فوجد الباحث 
 بعد أن قرأ الباحث مرارا عن ىذه الرواية وأما اإلقتباسات اليت تدل على الكيالين

 :تأثَتالسلطةالرأمسالية فهي كما يأيت
 ، .. لكن مدخرات الدولة ال تكفي اارور والكنيسة " 
مث إن مزارع املسلمُت وقراىم مليئة .. إهنما شيء واحد أيها االمرباطور العظيم " 

باخلَتات، حيث الزرع والزرع وخَتات األرض الطيبة، فما عليك إال أن تصدر أمرك 
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 ،..بفرض الترائب اجلديدة، ولسوف يؤدوهنا وىم صاغرون
 مناملقتطفأعالىشرحطريقةعماللرأمساليةفيداس 

. قوة عاصمةالرأمساليةفيالرواية،التيسيدعلىاالقتصادية بال
. تعتقدااكومةمماأدىبإرادةرأمساليدائماًالعرشوالسلطةمنالناسالذينالديلكونسلطةرأساملال

إىل اجملتمع تأثَتمنحالوصفأعالىواضحجداًأنأعطىالسلطةالرأمسالية
لنتفكرزعيماللرأمساليةأثرا.فيالسلطة،الذيسيكوناجملتمعغايةاالكتئابترائبعاليةشنيعالصغَت

 . ملرسومطموحاتالسلطة

مث مثل 
،ىذاحيدثفيالرأمساليةعنطريقاجلانبتكنوعلمية،وتعاآلنواحدالعاماللرأمساليةفيالعصرااديث

دباخلَتجلميعالناسفيالعامل،وتوفَتراحةاياةاإلنسامننخالاللتكنولوجيا، 
ولكنماذاحيدثعندمنزاللرأمساليالفوارقاالجتماعيةالتيلديهاتراكمرأساملالسوفتتطهددائماً 

. كاحمزبالعمل
التلوثالصناعيالعلمي،تدمَتالغاباتاملداريةأساساالغاباتإضافةدرجاتاارارةارتفاعدرجةحرار

وقدم.ةاألرضبسببتدمَتطبقةاألوزون،وسوفيصبحالبشرانقرضتمثاللديناصوراتبسبباجلشع
تالبلدانالناميةااقنللشؤوناخلارجيةأنتصبحالبلدانالصناعية،ألهناببساطةمحاقةفيالبلداناملت

. قدمةالنمو،أنالبلدانالناميةفقطكاملستهلكينبداًلمناملنتجُت
ضافةإلىذلك،نكارالديوناملتكبدةاملتناميلنقادراًعلىالدفعحتىمعاستغالاللثرواتالطبيعيإلوبا

______________ 

 

 12:  ص1982 الطبعة األول الظل األسوذجنيب الكيالين .
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 .فهوجيعاللبلدانالناميةكماداتزىرةالدولةفقط. ةالشاملة
.  وبالنظر سوكرنوحااللرأمساليةفيأوروبا فرقباالرأمساليةفيإندونيسيا

فيأوروبا،والرأمساليةالتيازدىرتالرأمساليةمصنعيةفياملقاماألول،بينماىناىوالرأمساليةالزراعية،ف
. يأوروبا،الطابعالصناعيللرأمسالية،بينماىنامعظماملزارع

الدرجةاألولىيعٌت الرأمسالية الصناعيةتلدولذلك،فيأوروباأثرالرأمساليةسيئة
أما ىناالرأمسالية .بروليتاريا،أيالناسالذينالديلكونوسائالإلنتاج

املزارعالزراعيةتنتجالفالحيناملعدمُت،بشكلعاماليزاللديهموسائالإلنتاجاألرضواملعاول،إ
 .خل،ولكنالنتيجةحمدودجداًواليفيباحتياجاحتياتو

 ..."مل يتزوجٍت بل تزوج ااكم ... إنو ال يفكر إال يف نفسو " 
االقتباسأعاله،عرضواضحجداًقوةالرأمسالية،التيتافارديتزومجلفينفقطَتيدتوسيعقوتو

 : كمثلو .ا،العرش،والرأمساليةالتييمكنالوصوإلليهامنهذاالزواج
... وساورهتا الشكوك، مل تر زوجها تفاري؟ آه مل يعد ذلك خافيا على أحد " 

تزوجها ألهنا حفيذة منليك وشقيفة االمرباطور إياسو، جمرد صفقة راحبة من وجهة 
نظره كما يفعل التجار ورجال األعمال، وجتربتها معو طوال تلك السنُت أثبتت أنو 
يظهر خالف ما يبطن، ويتحك وقبلو مفعم باألحقاد، ويرحب بالتيوف وىو 

______________ 

 
Dadang Rusbiantoro, Bahasa Dekonstruksi, Cet 1, (Yogyakarta: Pt Tiara Wacana . 

Yogja, 2001), hal: 4-5  

.Yudi Latif, Negara Paripurna, Cet 1, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Pertama, 2011), hal: 

520  

 37:  ص1982 الطبعة األول الظل األسوذجنيب الكيالين .
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... يعد هلم اخلناجر، ويتملق الشعور وىو ال يطيق أن يناقشو أحد ااسار 
إن قصره يبدوهلا وكأنو سجن أسود ... صورة من االحنراف البشري اليت ال تطاق 

ال يكشف هلا، إهنا جمرد . حنيف، ورجالو وخدمو يبدون وكأهنم عيون مرصودة
إنو ليس الزوج الذي حتلم بو، ... موظفة يف بالطو نؤدي دوره كزوجة للحاكم 

 "...ليس زوجا على االطالق 
ليس ىذا ... لسوف آمر هبدم املساجد، ولسوف يقام مكان كل مسجد كنيسة "

فجسب، بل ستبٌت الكنيسة بأيدي املسلمُت أنفسهم، وستكون مجيع تكالف 
البناء من أمواهلم، ولسوف أعمال على حتويل مالك األرضي الزراعية من املسلمُت 

اىل عبيد لألرض، بعد أن أىب ىذه األرض للكنيسة وجلمعيات التبشَت اليت ترشى 
لكنك تعلم أهنم . عنها، لقد كان يف نييت أن أذبح كل مسلم على ظهر ىذه البالد

ماىرون يف الزراعة والصناعة، ونشاط البالد اإلقتصادي يعتمد اىل حد كبَت على 
 .. "جهودىم املتصلة 

رأمسالييملكرأساملال أي 
. السلطةااكومةوالعملوالسلطةواألوامرالتيفيمصلحتوىيمنةأهنيحصلعلىعاصمة

______________ 

 

 44: نفس املراجع ص.
 145-144: نفس املراجع ص. 
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،وذلكالصراع بالدس عاملورأمسالييملكرأساملاليمكنأنتجعالملرءيصبحمالكاألرض
 .الرأمسايل على وصف االجتماعيبصرف النظر عن العدللمالك االرض

حيدمثثالواحدلسلطةاملمولينالرأمساليةفيجافاىوالنقاشعنتأثَتعلىالقريةمزارعقصبالس
كرفياجملتمعجافا 

فيااقبةاالستعماريةذلك،اتتحأنًتكزفقطعلىمزارعقصبالسكرالتيزرعتبهاالدولةمنخالاللن
 .ظامزرعقسراًيديرىاالقطاعاخلاصاملستثمريناألجانب،السيمافيالغرر

بتسليمهؤالءالقادةعلناانتقاداحتادةضدأعمااللرأمساليةالعامليةالتيغَتمستقرومناحملت
. مألنتتعالبلدانالناميةفيوضعيمكنهامناملهمشُت،حتىاملستعمر

. فَتأيهم،وقدحتولتالرأمساليةالعامليةإلىإديبَتياليسعامليةوالقوىاالستعمارية
 .مستشهداًبتنبؤلينُت،اإلمربياليةمرحلةمتقدمةمنالرأمسالية

مل يكن يناسبك سوى أن حتكم غابة انت الحتب اهلل وال .. أيها املقيت امللعون " 
 .."بل حتب نفسك .. الشعب وال الكنيسة 

______________ 

 

.Wasino, Kapitalisme Bumi Putra, Cet 1, (Yogyakarta: Pt. LkiS Pelangi Aksara, 2008), hal: 

8 

.Hendrawan Supratikno,Ekonomi Nurani vs Ekonomi Naluri, Cet 1, (Jakarta: Yayasan 

Pustaka Obor Indonesia, 2011), hal: 44 

 

 178: نفس املراجع ص. 
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مناملقتطفأعالىأنالسلطةالرأمساليةأليتافارديتقلبةللغايةحيثأهنلميستطعمنالسيطرة
.  عليهوإجًتحكلعطشالرأمسايل

. حتىأهنيستطعالتمييزحيثأهناسوفتحصلعلىاألرباحالتيتلبيةرغبتو
الرألمساليةتدمَتىحتىالديكنالتمييزبينماىودين،اهلل،األسرة،حتىزوجتو،فيحينأهنيمكنأنيست

. التتحية بوفيدمنهامجيعينبغيأنيكون جيبعلىالرغممن
. التقدماملادديناألفرادمهومولكنإذارأييناعلىالرأمساليةكفكرةأساسية، ىذاالفكر

. الرأمساليةاليتماملشاكالالجتماعية
. الرأمساليةيستندإلىالعادامتناملشاعرالبشريةوىياألدىن،أياملصااالشخصيةوأىواءاجلشع

.  وىذاىوالسببالرأمساليةاملمكنةالتقدماحملرزفياإليرادامتنالسلعواخلدماتفيسريعةوكبَتة
. والعكسمنذلك،ألهنَتكزعلىالرعايةالفردية

. يتمتشغياللرأمساليةأساساعلىمبدأقانونالغار،فقطالقويةديكنأنتعيش
. الرأمساليةفياملنافسة،التتجاىلوجودالتتحيات. أقصىفائدةفيالسعيإلىرأمساليةاملنافسة

الذين جتاىاللرأمساليةاجملتمعألغيتالذينلميشاركوافيمجماللنشاطاالقتصادي، يعٍت
 .يصبحون عاطلُت عن العمل

 
 

______________ 

 

.Prof. Sarbini Sumawinata, Politik Ekonomi Kerakyatan,Cet 1, (Jakarta: Pt. Gramedia 

Pustaka Utama, 2004), hal: 21 
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الباب الخامس 

 خاتمة
 النتائج .أ 

فوصل الباحث بعد أن حبث الباحث عما يتعلق مبوضوع هذه الرسالة،
 :اآلن إىل النتائج، كما يلي

" الظل األسواد" ىف رواية سلطة الرأمساليةموضوع هذه الرسالة هي كان 
وفيهذهالورقةالكتاببحث الباحث .املركسيةة يلنجيب الكيالين، دراسة حتليل
ويركزهذاالبحثعلىاملشكلةاألساسيةوهيالعناصرفيمايت.عنآثارالرأمساليةاملتضمنةفيالرواية

وأّمامنهجالبحثالذياستخدمهالباحثفيهذهالرسالةفهومن.علقبنظريةالرأمساليةفيالرواية
( Karl Marx)هجالوصفالتحليليعندنظرية الرأمسمالية بكارملاركس 
والنتائجاليت حصلمنالبحث .حيثأنّالباحثرييدأنيطبقالنظريةالرأمسماليةفيهذهالرسالة

" الظالألسواد "وهي العناصراملتصلةبنظريةالرأمساليةماركسفىرواية
لنجيبالكيالنيالذييعرضبعضآثارالرأمساليةعلىاجملتمعوالدولة،فضالعناتباعالرأمساليةاملفر

. طة
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 التوصيات. ب
الرجاء من الطالب بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية قسم اللغة  .1

رواية الظل األسواد لنجيب "العربية وأدهبا أن يكشفوا أسرار 
 .من ناحي أخرى مثل البنيوية" الكيالنىي 

الرجاء من مجيع طالب قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية األداب  .2
والعلوم اإلنسانية بدراسة تفكيكجاكدريدا التحليلي من روايات 

 .الظل األسواد لنجيب الكيالنىي"
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