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ج 

Kisah Jabal Dalam Novel Aulad Haratina 
Karya Najib Mahfudz 

(Study Analisis Sosiologi Sastra) 

 جتريد
Abstraksi  

 
 Kisah Jabal adalah salah satu judul dari serial Aulad Haratina, yang ditulis 
oleh Najib Mahfudz pada tahun 1960. Novel ini menceritakan sebuah perjuangan 
seorang Jabal dalam memimpin perlawanan terhadap ketidakadilan penguasa serta 
orang-orang kaya di kampungnya. Sebenarnya Jabal masih keturunan Jabalawi 
sang pendiri kampung dari kakeknya yang bernama Adam. Ia diangkat sebagai 
anak oleh keluarga al-Afandi, keluarga kaya dan penguasa yang tidak memiliki 
seorangpun anak. Al-Afandi sebenarnya sudah mengetahui bahwa ia dan Keluarga 
Hamdan dimana Jabal berasal, merupakan sama-sama keturunan Jabalawi. Namun 
ambisinya terhadap harta kekuasaan telah mengaburkan pandangannya dalam 
bersikap adil. Ia bahkan memprkuat posisinya dengan mengangkat Zaqlat, sosok 
kejam dan kuat, sebagai penjaga dan pengaman harta benda dan kekuasaannya. 
Ditengah kegamangannya antara membela rakyat tertindas atau membalas budi 
pada keluarga yang mengasuhnya semenjak kecil, Jabal justru secara tidak sengaja 
menjadi penyebab terbunuhnya salah satu antek penguasa, ketika ia sedang 
membela warga yang terlibat perkelahian dengan sang antek. Jabal kemudian 
melarikan diri bersama Al-Hamdan. Dipengungsian, Jabal diajarkan menjadi 
pawang ular oleh mertuanya al-Balqity. Kemudian ia kembali ke kampungnya 
untuk menghancurkan tiran di sana. 
 Novel lahir dari masyarakat dan akan kembali ke masyarakat. Oleh karena 
itulah novel yang muncul dari kondisi masyarakat yang berlaku. Begitu juga 
bahwa novel ini terlahir dari kondisi masyarakat Mesir yang harus dilihat dari 
perspektif sosiologinya. Kondisi sosiologis yang melatarbelakangi pengarang 
mendapatkan perhatian penuh, yaitu seputar kelas sosial, ideologi dan pandangan 
pengarang. Novel adalah lahir dari suatu sistem sosial masyarakat maka kaitan 
antara karya sastra dengan sistem sosial masyarakat dimana karya itu lahir harus 
mendapatkan perhatian. Karena novel ini sebagai representasi dari kondisi sosial 
masyarakat, maka bagaimana realitas sosial direpresentasikan dalam suatu karya. 
 Novel ini adalah berbicara mengenai kesenjangan sosial yang senantiasa 
menimbulkan reaksi dalam berbagai bentuk. Bisa berbentuk keras dan menentang, 
bisa juga berbentuk kepasrahan dan ketakutan. Sehingga dalam novel ini nuansa 
pembebasan kekuasan penguasa sangat kental yang terepresentasikan dalam 
pembebasan masyarakat mesir dari kekuasaan penguasa dan kroni-kroninya. Data-
data sosiologis yang ada dalam novel ini adalah refleksi dari fakta sosial yang ada 
pada masyarakat Mesir. Data-data tersebut berupa peristiwa-peristiwa diantaranya 
pertentangan kelas antara kelas pengusa dengan yang dikuasai, merebaknya 
kekerasan dan ketidakadilan yang menimpa masyarakat mesir. Najib dengan lugas 
menampilkan kesenjangan sosial, karena dia mewakili dan menyuarakan 
kekhawatiran sebagai anggota masyarakat Mesir tentang bahaya dan kerusakan 
tatanan sosial bangsa Mesir. 
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د 

  الشعار
  

  للناس أنفعهم الناس خير
  

“There is no a blue rose in this world”  
  
  
  

  

  اإلهداء
  

 قدس اهللا سره ونور ضرائهه ويعلى )املرحوم(ى وأيب  احملبوبني أموالديوإىل 
ا ورمحا باحملبة الدائمة  ال يزالن يصبان حبعليهماف. رله وارمحهفاللهم اغ, هـدرجات

  دعو إليهما أن أىف حبى وشوقى الدوام بالدوام الليل والنهارعلى 
  "رمحهما كما ربيىن صغريا واغفرهلمااللهم ا"

أن إعلم , إن اهللا معناال ختف وال حتزن ,  أنا متعجرف إليك, بركات الصغريإىل أخى
   "ل حياتنااستقب الا وجهاداجد أطلب العلم   يا بينال تنسى" أبينا قال

  ة ـ احلرك وآلـهForsmad طى لطالب الدميقرا الدراسوإىل زمالئى الربرة  ىف النادي
 استمر  جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتاKAMلطالب 

   ألن اهللا حيب اتهدين واصربيا أصحاىبجهادكم 
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و 

 وتقدير شكر كلمة
 

 ومـن  أنفسنا شرور من باهللا ونعوذ ,ونستغفره ونستعينه حنمده هللا احلمد إن 
 محـد  ابلغ امحده .له هادي فال يضلل ومن ,له مضل فال اهللا يهد من أعمالنا سيئات
 أن واشهد ,الرحيم الرءوف ,الكرمي الرب اهللا االّ اله ال أن واشهد ,وامناه وامشله ,وازكاه
 إىل والـداعي  ,مستقيم صراط إىل اهلادي وخليله وحبيبه ,ورسوله عبده حممدا سيدنا
 .الصاحلني وسائر كلّ وآل ,النبيني سائر وعلى عليه وسالمه اهللا صلوات ,قومي دين

 سـبحانه  اهللا فبعـون  ,والفكر والقدرة الطاقة سائر بذلت أن وبعد ,بعد ماأ 
 لنجيب حارتنا أوالد الرواية ىف جبل قصة" العنوان حتت البحث هذا ابةكت متت وتعاىل
 بعـض  وتكميـل  العلم خدمة ألجل قدمت ."أدبية اجتماعية حتليلية دراسة :وظحمف

 ىف وأدا العربية اللغة شعبةل الدينية العلوم ىف العاملية الشهادة على للحصول الشروط
 هـذه  وىف .جوكجاكرتـا  احلكومية اإلسالمية كاليجاكا سونن جبامعة اآلداب كلية

 هذا امتام ىف الةفع له من إىل العاىل والتقدير اجلزيل الشكر بكلمة أتقدم أن أريد الفرصة
  :بالذكر وأخص .البحث

 
 كليـة  كعميد املاجستري قليوىب الدين شهاب كتوردال احلاج الفاضل السيد .١

 قـد  الذى كرتاجوكجا احلكومية اإلسالمية كاليجاكا سونن جبامعة اآلداب
 .البحث هذا على وافق

 وأدا العربية اللغة لقسم كرئيس املاجستري خريى ألوان كتوردال الكرمي السيد .٢
 .البحث هذا كتابة على أيضا وافق قد الذى

 هـذا  كتابة كمشرف املاجستري بنيامني ومحبر كتوراندوسدال العزيز السيد .٣
 .البحث هذا إلشراف جهده بذل على جزيال شكرا أقدم وهلذا .البحث
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و 

 اإلسـالمية  كاليجاكـا  سونن جبامعة اآلدب لكلية األساتذة الفضالء السادة .٤
 .علومهم يعلمون الذين جوكجاكرتا احلكومية

 عز اهللا وأسأل ,هذه أكون ىتح وكبريا صغريا ربياىن قد الذين احملبوبني والدي .٥
 .آمني منا اهللا لتقب .واآلخرة الدينا ىف اجلزاء أحسن جيزيهم أن وجل

 احلركـة  وآل Forsmad الدميقراطية لطالب الدراس لناديا ىف الربرة زمالئى .٦
 الذين جوكجاكرتا احلكومية اإلسالمية كاليجاكا سونن جبامعة KAM لطالب

 أن ىل ميكـن  وال قتـصادية وإ واجتماعية وحيةور فكرية احلياة ىف افقوىنر
 ,أفكـارهم  ىعل شكرا Rode رادى ىف أصحاىب ومجيع ,بفرد فردا أذكرهم
 .اجلزاء حسنأ جيزيهم أن اهللا وعسى

 ميكن وال ,الفصل ىف أدرس حول معى تعلمون الدين اآلدب كلية ىف أصدقائى .٧
 .بفرد فردا أذكرهم أن ىل

 
 فلذلك .البحث هذا كتابة ىف قصانوالن طاءاتاخل من بكثرية اعترفت وأخريا

 ,البحث هذا كتابة تتكمل كى كانم أي من املدافعة واإلرشاد والنصيحة النقد رجوا
 ترجـع  واليه .قرائته على يسري من ولسائر هلا نافعا البحث هذا جيعل أن اهللا رجووا

 .األمور
 
 الباحث
 

 (جعفر صديق )
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ز 

  فهرس البحث
  

   أ................................. ............................صفحة املوضوع
  ب... .............................. ............................صفحة املوافقة

  ج........ ..........................................................التجريدة 
  د....... ........................................... ..........الشعار واإلهداء

  ه.. ............................................. ........كلمة الشكر والتقدير
  ز ................................................. ..............فهرس البحث

  
  ١ ........................................ ....مةاملقد:   الباب األول

  ١ ....................................خلفية البحث .  أ
 ٤. .................................. .حتديد البحث.ب
   ٤ ..........................ئده  أغراض البحث وفوا.ج
 ٥ .................................التحقيق املكتىب .  د

  ٥ ........................... ......اإلطار النظرى. هـ
  ٨........................... .........طريقة البحث. و
  ٩ .....................................نظام البحث . ز
  

  جتماعية والتارخييـة  ترمجة حياة جنيب حمفوظ وخلفية اال     :   ىناالباب الث
  ١٠ ................. ىف الرواية أوالد حارتنا  جبللقصة

  ١٠ .............ترمجة حياة جنيب حمفوظ  : الفصل األول
جتماعية والتارخيية لقصة جبـل ىف      الخلفية ا : الفصل الثاىن   

  ١٦ ................................الرواية أوالد حارتنا 
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ز 

  ١٧ ................................ .حالة اإلقتصادية. أ
  ٢١ .................................حالة السياسة . ب

  
قصة جبـل للروايـة أوالد      ل  حتليل االجتماعى األدىب  :   لثالباب الثا

  ٢٨............................................ حارتنا 
  ٢٨..ة قصة جبل للرواية أوالد حارتناصخال: صل األول فال

 لقصة جبل للرواية    التحليل االجتماعى األدىب  : الفصل الثىن     
  ٣٠...................................... أوالد حارتنا 

  ٣٠..... ..........................قائع اإلنسانية الو  . أ
 ٤٠... ...دى الفردية أو الفاعل الذى يتعاتمعالفاعل   . ب
  ٤٣ ..............................جتماعية  االالطبقة. ج
    ٤٧ ................................. املنظور العاملى.  د

  
  ٤٩.......... ........ ......................اإلختتام:   الباب الرابع

  
  ٥١...... ........................................................... .املراجع
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 ١

 
 
 

 لاالوالباب   
  مقدمة

  
 خلفية البحث  . أ

اتبه الستجابة إىل ما حييطه من البيئة، يعترب العمل األديب وسيلة لك
باإلضافة إىل أنه أداة له لتقدمي رسالته القيمة ملن يستمتع باحلقائق الىت أشار 

وهذه احلقيقة ستبدو واضحة إذا كان العمل األديب جاء ليستمتع به . إليها
  ١.أعضاء احملتمع

إن طبيعة األدب وظيفته وقيمته ىف حقيقتها تتعلق بعضها ببعض، 
فوظيفته كما رأى هوراس، كما نقله ويليك وويرن، متكونه من شئ مريح 

نية اجلمالية، وأما الشئ النافع فله عالقة باملواد ونافع، فالشئ املريح له عالقة بالب
العمل األديب من حيث البنية اجلمالية مريج، وأما هو من حيث . األدبية العظيمة

عظمته نافع، إال أما، كما ذكرنا، أصبحا واحدا موحدا ىف عمل أيب ذي قيمة 
 ٢.سامية

ولذا، نفهم أن العمل األديب يظهر وسط اتمع باعتباره نتيجة خيالية             
فظهوره يعد جـزءا مـن      . لصاحبه تعتمد على ظواهر اجتماعية وقعت حوله      

                                                 
١ Ida Nurul Chasanah, Ekspresi Sosial Sajak-sajak K.H.A. Mustofa Bisri (Yogyakarta: 

Logung Pustaka, cet. I, 2005), hlm. 1  
 
٢ Rachmat Djoko Pradopo, Kritik Sastra Indonesia Modern, (Yogyakarta: Gama 

Media, 2002), hlm. 85 
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 ٢

 إن العمل اإلديب ال بد له من تقدمي املسائل االنـسانية و             ۳.احلياة االجتماعية 
 دقيقـة   فاألديب ينظر إليها بنظرة عميقة ويالحظها مالحظة      . مشاكل احلياة 

 وتقـص  .بكل جهوده، مث يعرب عنها عن طريق عمله اإلديب متماشيا مبـا رآه            
البيئة وبـني اإلنـسان      عن مسائل ومشاكل احلياة وتفاعلها ب      األعمال األدبية 

 فهى نتيجة من حوار وتفاعل وتفكـر وردود فعـل           .وتفاعلها بنفسها وبرا  
  . حيدث ىف البيئة اإلجتماعية واحلياةالكاتب مبا 
 ختلف األدباء ىف تعبري تلك املسائل ومشاكل بتمايز خلفية حيـام          وا

عن األعمال األدبيـة    فاملناقشة    . وإمكام وإرادم ىف تقدميها إىل القراء
 عـن   ة على املناقشه عن األدباء الذين يقومون خلفها واملناقـش         فهى تشتمل 

ملناقشة تشتمل  فا. صراع تصورات واإليدولوجيا والفلسفة اليت يعانقها األدباء      
على اآلراء اليت تظهر وتربز ىف اوسط اإلنسان الذي يقوم خلف إنتاج تلـك              

     ٤.األعمال
ية أوالد فروا. جنيب حمفوظ من رواد الروائيني ىف األدب العريب املعاصر  

 The Children Of London; Our  طبعة اللغة اإلجنليزية حتت العنوانحارتنا من

Quarter. بعة وهو قصة وهذا البحث سيختار واحدا من هذه الفصول األر٥
  .عن جبل

ففى هذه القصة صور جنيب حمفوظ وضعا حمددا ميتلئ بالثقافات العنفية 
وبعبارة أخرى أا حتكى االنتهاكات للحقوق اإلنسانية  . والالعدلية

وهو من خالل بطله حاول تصوير بطولته ىف املقاومة . واالستبدادية والشره
                                                 

٣ Iswanto, Penelitian Sastra Dalam Perspektif Strukturalisme Genetik, Dalam Metode 
Penelitian Sastra, ed. Drs, Jabrohim, Ari Wulandari, S. S, (Yogyakarta: PT. Hanidita Graha 

Widia, cet. I, 2001), hlm. 61  
 
٤Drs. Yoseph Yapi Taum, M.Hum, Pengantar Teori Sastra, (Flores NTT; Nusa Indah, 

cet. I, 1997),hlm.40  
 
٥Najib Mahfouz, Aku Musa Engkau Fir’aun, diterjemahkan oleh Joko Suryanto, 

(Yogyakarta: Tarawang, cet. I, 2000), hlm. 192  
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 ٣

ا أا قصة ذات صبغة قوية ىف مب. على استبداد احلاكم واألغنياء ىف حارته
حبكاته وذات الصبغة االجتماعية، فهي صاحلة للقيام ببحثها من حيث عالقة 

ومبثل . ما فيها من احلبكة القصصية باخللفية التارخيية الىت تكون هذه القصة
هذا االعتبار فالطريقة األمثل ملقاربتها هي الطريقة االجتماعية لألدب، فإا 

. لبحث ىف العالقة بني ما ىف العمل الألديب وبني ما ىف االجتماعطريقة حتاول ا
إن ما ىف العمل األديب ليس إال انعكاسا الستجابة ذاتية من نفس الكاتب، وىف 

فهو مل . الوقت نفسه استجابة اجتماعية ألنه ينتمي إليه، ملا يالبسه ىف البيئة
  .يزل يتفاعل ىف اتمع الستمرار حياته

فان األدب والفن يصوران املشكالت احلياتية بصورة عميقة        وعلى هذا     
اقع فهو  ق وعن عالقة اإلنسان ذا الو     ,ةتماعيج اال عائ عن خصوبة الوق   تكشف
بل ينفذ إىل أعماق األشياء     ..  عند املظاهر اخلارجية للحياة االجتمعية     ال يقف 

ميكـن  جتماعية مصورا خربات وجتارب اإلنسان باتمع وهنـا         والظواهر اال 
ر جتماع ألا يـصوران املـشاع      واألدب يتفوقان على علم اال     القول أن الفن  
   ٦.شكالا احلياتيةدق تفاصيلها مع املاإلنسانية ىف أ

 ألـا   جبل كمادة البحث  رتنا ىف جنم    لباحث رواية أوالد حا   واختار ا    
 إنطوت فيها الواقعة الصرحية اي أن القصة انعكاس مـن الواقـع             هذه الرواية 

جتماعية التارخيية اليت تساعد ىف عمليـة        الفردية أي الكاتب الواقائع اال     واخلرب
 ألا  واختار دراسة البنيوية التكوينية كطريقة البحث     , دراسة البنيوية التكوينية  

 ه الطريقة تم بالعناصر الداخلية والعناصر اخلارجية معا والفاعـل الـذي           هذ
 على طريقـة    الكاتب ىف حبث قصة جبل    من السابق يسعى    إنطالقا  . يصدرها

                                                 
اهليئة الصرية العامة , مصر(, ۱۹۷۰–١٩٥٢ املسرح والسلطة ىف مصر من ,فاطمة يوسف حممد ٦
 ٧. ص, )٢٠٠٦, للكتاب
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 ٤

داخليـة والبنيويـة اخلارجيـة أي       البنيوية التكوينية وحيلل عالقة النيويـة ال      
  . الىت تصدرهاىت تقوم خلفيتها واملنظور العاملىجتماعية التارخيية الاال

  
 حتديد البحث  . ب

 املسألة ىف   نطالقا مما سبق ذكرها ىف خلفية املسألة ميكن للكتابة حتديد         ا     
  :لي  هامة كما يفأثبت الباحث املسائل الىت اعتربها الباحث, رواية جبل

ما هي صور اخللفية االجتماعية والتارخيية الىت تكون ظهور رواية أوالد  .١
 جبل خاصة؟حاراتنا خامة و

 كيف تقوم العالقة بني ما الرواية وبني ما ىف خارجها؟ .٢
  
 أغراض البحث وفوائده  . ج

  :فأما األوىل فهي. هذا البحث له أغراضه وفوائده   
معرفة صور اخللفية االجتماعية والتارخيية الىت تكون ظهور رواية أوالد  .١

  .حاراتنا خامة وجبل خاصة
 .الرواية وبني ما ىف خارجهامعرفة العالقة بني ما  .٢

  :وأما فوائده فهي
أنه من املتوقع أن مثل هذا البحث سيزداد فينا من خالله الوعي بأن أي  .١

عمل من األعمال األدبية، وخاصة العمل العظيم منها، ال بد من العوامل 
  .اخلارجية الىت تساهم ىف تكوينه

 املصرية عامة، أن هذا البحث سيثري صورة عن األدبيات العربية .٢
 .وأدبيات جنيب حمفوظ خاصة
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 التحقيق املكتيب  . د
بناء على ما قام الباحث من مطالعة البحوث السابقة مل يوجد البحث   

هناك حبث ىف الرواية أوالد حارتنا كتبه . الذي يتعلق مبوضوع هذا البحث
وأما الفرق بني حبث الذى قد كتبه إمام .  م١٩٩٥إمام ساتنجى سنة 

فأما . نجى وبني البحث الذى قدمه الكاتب فهو من حيث املادة واملقاربةسات
, من حيث املادة، فإن إمام جيعل الرواية أوالد حارتنا كلها كمادة حبثه

وأما . كمادة هذا البحث" جبل"والكاتب يأخد قسما من هذه الرواية وهو 
فية، والكاتب من حيث املقاربة، فإن إمام يستعمل مقاربة اجتماعية دينية ثقا

ولذلك ال يساوي هذا البحث مع البحث . يستعمل مقاربة اجتماعية أدبية
  .الذى سبقه

 
  اإلطار النظري.   ه

جيا للممارسات الطبقة ىف    ميثل حقال فكريا وايديولو   ن االبداع األديب    إ     
 وهي ممارسات يفقد هويتها الشائعة لتتضح عرب جتليات فنية هي مـا             اتمع،

سلوب التشكيل   جممل عناصر أ   ينوجيسد الشكل الف  ... الشكل الفين  يطلق عليه 
ـ  , كاالصور والبنا الدرامىالفىن  والطـور  اتواحلدث والشخصيات والعالق
  .جتماعى والرؤية العامةبة مع الوعى السياسى واالجردل التوج

 فهو يرى أن العالقة بني األدب واتمع تتجاوز :وأيضا راى جولدمان     
رها امهية الواقع اتسقط من اعتبن دون أ. جتماعية االرياتمعظم التفس

 رؤي العمل األدىب حيث دراسة هذا صياغةجتماعى مبعناه الشامل ىف اال
 الرؤية الشاملة ,,اف ما يطلق عليه ــالواقع هي الىت متكن الناقد من اكتش

  .هادة مصاحلد تعبريا عن مجاعات اجتماعية حمدتلك الرؤية الىت توج ,, للعامل
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جتماعى احلضارى ات بني العمل األدىب والواقع اال جلدلية العالقاوتأكد     
  : هيحددت فروض ثالثة رئيسية ارتيطت باالنقد السوسيولوجى

  .أن األدب يعكث اتمع والثقافة السائدة فيه:   األول    
جتمـاعى ىف    اال أن األدب يعمل كوسيلة من وسائل الضبط        : الثاىن      

  .اتمع
ويـؤثر ىف   , لرأي العامة خالقية يرتبط باا  يلة أ  أن األدب كوس   :ث  الثال

 والقــيم وىف ســلوك األفــراد جتماعيــةاالجتاهــات اال
    ٧.واجلماعات

ـ      ا     ـ  ـستخدم الباحث ىف هذا البحث طريق ـ  ـة يعرف يان ـها لوس
فهو يرى أن العمل األديب هو .  البنيوية التكوينية Lucien Goldmannجولدمان 

بناء، ولكنه ليس بناء جامدا بل هو نتيجة من العملية التارخيية الىت تـستمر ىف               
 إنشاء نظريته يلتجئ إىل جمموعة من املقوالت الىت تتعلـق           وهو ىف . السريورة

بعضها ببعض، وهى احلقيقة اإلنسانية والذات االجتماعية، والبنيانية والنظـرة          
  ٨.والفهم والشرحإىل العامل 

رأى جوملان أن العمل األديب كبنية معنوية ميثل نظرة الكاتب للعامل،     
 والبنيوية التكوينية . ا تمع من اتمعاتليس هو مبثابة فرد، بل بوصفه عضو

  مبنظورجتماعية األدبية وبنيوية االبنيويةال بني تعلقتستقرائية األدبية الىت هى اال
 فلذالك أن األعمال األدبية ال تفهم كامال,  الىت تعربهاى أو اإليديولوجيةالعامل

  .مغفل من النص األدبية جتماعيةإذا كان كمال احلياة اال
 تظهر ىف األعمال األدبية ا رأى جولدمان أن املنظور العاملىيضوأ     

املنظور العاملى  فإمنا  ىف األدبى احلقيقويوصل تكويىن, العظيمة هى اردى
                                                 

 ٦–٧. ص, .Op.Cit......., فاطمة يوسف حممد ٧
٨ Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra: Dari Strukturalisme Genetik Sampai Post 

Modernisme, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. I, 1994), hlm.12 
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.  اجتماعهل هوية مجيعه فيصح أن يوكل عن طبقةوكهى احلس اجلمعى الىت ت
 صوهلا يفهم أو يستطيع أن, نيوية األعمال األدبيةال بيثبت هذه الرؤية

رب جولدمان مث اعت.  املعينةجتماعية أو العناصر التكوينية من خلفية االوتكوينها
مكان والوقت املعينة صلّة إل للكاتب واى العاملأن العالقة بني املنظور

  ٩.التكوينية
يقسم ف ) ٢٦:١٩٨٦يونس ( يضا رأى جولدمان ى كل حال أعل     

ستقراء األعمال األول أن ا, أحوالوية التكوينية على ثالثة ية البنياإلستقرائ
قدر بثمن األدب  القيمة الىت ت والثاىن يدرس،األدبية واجبة على وحدة
 a coherentبني التنوع والوحدة ىف متناسق  tension كأعمال األدبية الشدية

wholeإما الصلة عن خلفيةجتماعية، والثالث حتليل الصلة وخلفية اال ، 
مبنظور العاملى جتماعية وحدة وإما املقصود عن اخللفية االجتماعية عناصر الاال

  ١٠. على حاالت حىت حتقيقهاجتماعية الىت تولد املصنفمن بعض اال
بنية التصورات  املباشرة ولكنها هرةا ليست واقعة الظاملنظور العاملىو     

د الطبقة اإلجتماعية املعينة امام الطبقة والطموح والشعور الىت تستطيع أن توح
صل إىل صورا الظاهرة ىف  هى جتريد ويفلذا نفهم أن املنظور العاملى. األخرى

بل , ضعىواقعة وال متلك الوجودى الومنظور العاملى ليست . األدب والفلسفة
هى تتصور كتعربات نظرية من احلالة واحلاجة الصادرة من الطبقة اإلجتماعية 

 كصورة الوعى من اجلماعة الىت توحد األفراد لتكون موحدة حتت هوية ينةاملع
 فعظمة األعمال األدبية هى من احد الشروط اهلامة ىف دراسة. ساوية

ألن األعمال األدبية العظيمة تبحث , اإلجتماعى التارخيى ىف البنيوية التكوينية
اء ة ومع ذلك فاألدبعن املسائل الكبرية وتستطيع أن تصل إىل العالقة الداخلي

                                                 
٩ Ibid, hlm. 56 
 
١٠ Ibid, hlm. 57 
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مع الرتعات اإلجتماعية اهلامة ىف نفسهم العظماء يستطيعون ان يطابقوا أ
على فهذ الشرط يبىن . حىت يستطيعوا أن يصلو إىل تعربات متحدة, زمام

  ١١.نظرية جولدمان عن واقعة مجالية
 أن األعمال األدبية ) ۵١:۱۹۷۹(دامونو عن قول  (رأى جولدمان   

بنية فاألول حاصل األعمال األدبية للكاتب األول يعىن , تقسم على فرعني
لثاىن حاصل األعمال  وا،األعمال األدبية الىت يساوى بالبيئة اإلجتماعية املعينة

جتماعية وحس  االن سطوح الوقائعصورة عأعمال  ألا األدبية للكاتب
ينية رأى جولدمان من يستقراء األعمال األدبية بنظرية البنيوية التكو. اجلمعى

تب األول ألن احلاصل األدب أعمال لكافيستمل عن األعمال األدبية كا
 الىت تواجه Problematic Hero  املشكلة وفيها بطلMasterpeaceالعظيمة 

 حةيح وتوجد على نتيجة الصDegraded جتماعية القبيحيةباحلاالت اال
Autheniic Value ١٢.فسيعرب املنظور العاملى من البطل املشكلة الذى يواجهها   

  
 طريقة البحث  . و

 االجتماعية األدبيةب ىف حتليل هذا البحث طريقة ستخدم الكاتا    
أن : لدمن على سبيل ما يلى وج من طرز يل ىف حتليل أربعة درجةمنهج جدو
 الوقائع  الىت تتعلق بنيوقائع اإلنسانيةالا مبوضوع جبل واجب عليهواية ر

 ىف هذه الطريقة  وتظهر املساواة.صر والوقائع االجتماعية التارخيية ملالنص
ت الكاتب أن يشتكشف وصلاخلطوة األوىل أوهذه .  بعد فهم شاملفيهما

قصة جبل ىف الرواية  من اخللفية التارخيية عرفطبقة االجتماعية للمؤلف فت

                                                 
١١ Zainuddin Fananie, Telaah Sastra, (Surakarta: Muhammadiyyah University Press, 

cet. II, 2001), hlm. 45 
 
١٢ Suwardi Endraswara, Metode Penelitian Sastra: Epistemologi, Model, Teori dan 

Aplikasi, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2003), hlm. 56 
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 . الفردىكفاعلقع املؤلف ا الربوز هذه الرواية من وسبابأوالد حارتنا، وأ
 للكاتب وفاعل الذى من بنيوية وقائع اإلنسانية والطبقة االجتماعيةالتبلور و

 للمؤلف يعىن حاصل الفردى للكاتب يتصور كلهم ىف املنظور العاملىيتعدى 
   ١٣.والبيئة االجتماعيةتفاعل بني الفاعل الذى يتعدى الفردى 

 
  

 نظام البحث  . ز
  :ينقسم هذا البحث إىل أربعة أبواب، وهي كما يلي 

خلفية البحـث وحتديـد البحـث       : حيتوي فيها   . الباب األول مقدمة   •
وأغراض البحث وفوائده والتحقيق املكتيب واإلطار النظـري وطريقـة          

  .البحث ونظام البحث
الجتماعيـة  الباب الثاين حيتوي على ترمجه حياة جنيب حمفوظ، وخلفية ا          •

  والتارخيية لقصة جبل ىف الرواية أوالد حارتنا
الباب الثالث حيتوي على حتليل االجتماعي األدىب لقصة جبل للروايـة            •

أوالد حارتنا، وفيها خالصة قصة حبل للرواية أوالد حارتنـا، وحتليـل            
 االجتماعى األدىب لقصة جبل للرواية أوالد حارتنا

 ختتاماالباب الرابع  •
  

  
  
  
  

                                                 
١٣ Faruk………., Op.Cit., hlm 12 
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  الباب الرابع
  
  ختتاماال

  
رواية أوالد حارتنا لنجيب حمفوظ وبعد أن نبحث وحنلل قصة جبل ىف 

  : نلخص بعض األمور كما ياىلالطرقية االجتماعية األدبية باستعمال
 ١٩٥٤الصورة االجتماعية والتارخيية تدل على شدة حكمة مصر سنة من سنة  .١

، ألن الدولة منع مجعية إخوان املسلمني، وقوادها مسجون ألم ١٩٥٨إىل 
، ١٩٥٨ إىل ١٩٥٤مدعون وبتدمري، ووقعت ازمات متعددة ىف مصر من سنة 

والدولة الطاعية الثورة ال بد أن . ها ازمات السياسة واإلقتصاد واالجتماعومن
تصح لدى اتمع بواسطة طريقة دميقراطية وإقامة الدستور مع التمسك 

األول غلف حكم الناصر : هناك واقعان يدالن على ذلك. باحتكار السلطة
حتاد الوطىن ، والثاىن بعد أن اعلن اال١٩٥٦نفسه برفع الدستور ىف مصر سنة 

ويأخد املرشحون من االحتاد الوطىن يعىن .  عني احلم جملس الوطىن١٩٦٠سنة 
  .املنظمة املؤمترة العالية

 عليها الوقائـع اإلنسـانية، ىف هذه الرواية تدل  يةاخللفية االجتماعية والتارخي.  ٢
ية سلطة استبدادالدولة الظاملة والطاغية وذى حلوادث السابقة تشبه وقائع فا

ئقة مل توجد ىف جمتمع مصر بوجه الوإن احلياة ال. قراطيةدميبعيدة عن العدل وال
 واإلقطاعى حلاالت االجتماعية مثل النظام الرأمساىل والفاشىوكذلك هذه ا. عام

يوجد التناسب بني هذه الرواية وبني الوقائع االجتماعية و .ىف مجيع أشخاصها
 ١٩٥٦قتصادية والسياسية ىف مصر من سنة التارخيية عن احلالة االجتماعية واال
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 ألن الوقائع فيها عاقبة الدولة الطاعية وذوسلطة وبعيدة عن محاس ١٩٥٩إىل 
  .العدل واعتمار وبال اضتهاد فيها
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Nama   : Ja'far Shidiq 

Tempat Tgl. Lahir : Majalengka, 22 Januari 1984 

Nama Orang Tua  

Ayah  : Adang Bin Hafil (Alm.) 

Ibu  : Ratna Ika 
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Jawa Barat 45461 

Alamat Yogyakarta : Jl. Timoho GK 4 971 DA 3 
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4. SMU Ibrahimy, Pon-pes Salafiyyah Syafi'iyyah, Sukorejo, 

Asembagus, Situbondo, Jawa Timur. Lulus tahun 2002. 
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