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 تجريد
Skripsi yang berjudul “Hegemoni dalam novel “Rifa’at” karya Najib 

Mahfudz: analisis sosiologi Antonio Gramsci” ini mengkaji tentang hegemoni 

yang terdapat dalam novel “Rifa’at” dengan menggunakan teori sosiologi 

hegemoni Gramsci. Peneliti tertarik mengkaji novel ini karena karya tersebut 

bertemakan kekuasaan yang sarat akan terjadinya sebuah hegemoni. Hegemoni 

tersebut dapat menunjukkan makna yang “sesungguhnya” dari sebuah karya 

sastra. 

Teori hegemoni Gramsci memberikan perhatian terhadap proses 

pemaknaan yang didominasi oleh praktik otoritatif. Dalam analisis Gramsci, 

hegemoni dipahami sebagai ide yang mendukung kekuasaan kelompok sosial 

tertentu. Gramsci menganggap dunia gagasan sebagai kekuatan material yang 

berfungsi mengorganisasikan massa manusia, puncak dari gagasan itulah Gramsci 

menyebutnya sebagai hegemoni. Analisis hegemenoni Gramsnci dimulai dengan 

menjelaskan formasi ideologi-ideologi yang terdapat dalam Novel “Rifa’at” untuk 

kemudian dinegosiasikan hingga menghasilkan adanya sebuah konsensus. 

Dalam prosesnya peneliti menemukan tiga belas ideologi yang terdapat 

dalam dua puluh tujuh tokoh yang berbeda dalam novel “Rifa’at” ini. ideologi-

ideologi tersebut adalah: feodalisme, fasisme, otoritarianisme, demokrasi, 

humanisme, patriotisme, nasionalisme, sosialisme, liberalisme, materialisme, 

hedonisme, teisme dan anarkisme. Ideologi-ideologi yang bermacam-macam, 

berurutan, tampak berlawanan, namun tetap saling berhubungan tersebut saling 

bernegosiasi sehingga menimbulkan sebuah konsensus, sebuah ideologi yang 

menjadi penawar dari racun hegemoni “Jin Ifrit” yang menguasai tiap kepala 

dukuh dan masyarakatnya. Ideologi konsensus yang diusung “Rifa’at” guna 

menyelamatkan penduduk dukuh yang tersubordinasi dan mengembalikan 

kampung Jabalawi yang tentram ini, kemudian diketahui, adalah humanisme.  



 كلمة شكر و تقدير

أشهد أن الإلو العمل. نعمة اإلميان واإلسالم والعلم و احلمد هلل الذي أنعم علينا ب 
شهد حممدا عبده و رسولو . اللهّم صّل على سّيدنا حممد الفاتح دلا غلق و إال اهلل وأ

اخلامت دلا سبق ناصر احلق باحلق واذلادي إىل صراطك ادلستقيم و على آلو وصحبو حّق 
 قدره و مقداره العظيم. 

أريد أن اُوجو الشكر اجلزيل والتقدير الفائق دلن لو فضل ىف إمتام ىذا البحث. و  
 كر منهم : أخّص بالذ 

فضيلة ادلكرمة الدكتورة سييت مرمي احلاجة كعميدة كلية اآلداب والعلوم الثقافية  (1
 جبامعة سونن كابيجاكا اإلسالمية احلكومية.

شعبة اللغة العربية لكلية اآلداب جبامعة سونن كاليجاكا  ةرئيس ةصاحبة الفيضل (2
وىي أيضا   ةاإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا : يوليا نصر الطفي ادلاجستي 

كمشرفة ىذا البحث اليت قد أعطت أوقاهتا وبذلت جهودىا على القيام 
بإشراف الباحث يف إمتام ىذا البحث، ألف الشكر على اإلشراف واالقرتاح 

 والدعاء.
والدّي احملبوبني أيب توتو إسكندار وأمي سييت سومارين اللذين يهتمان برتبية  (3

ر على ما وىباه للباحث من الفرصة الباحث وتأديبو بدون ملل، جزيل الشك
 والتسهيالت.

مجيع األصدقاء والصديقات األعزاء يف شعبة اللغة العربية وأدهبا من مرحلة  (4
 السيما لكم من فصل ) أ (. 2002الدراسة 

ذلم شكرا جزيال بقول جزاىم اهلل أحسن اجلزاء ومع الساعدة والسالمة ىف أشكر  
 الدنيا و اآلخرة . آمني  . . .



و أخيا أرجو أن يكون ىذا البحث وراثة مىن جلميع القراء األعزاء و أنتظر كل  
 نتقاد و التنبيو ألجل تصويبها و تصحيحو ىف األيام القادمة. واهلل اذلادى إىل سبيل احلقّ ا

 واهلل أعلم بالصواب.
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية املسألة .أ
على التعبري عن به ، يقدر األديبانعكاس اجملتمع. إن هو اإلنتاج األديب 

، كثريا اجملتمع حياته. إن هذا النوع من اإلنتاج يتأثر باجملتمع ويؤثرهم. بلمن كشكتا  امل

يف نفس الوقت، من األديب يف زمان ما وأن  يما حيددون قيمة اإلنتاج األديب احل

هبا أعضاءهم وهو مرتبط مبكانة اجتماعية معينة وال يتخلص من وجود التأثر ببيئة ولد 

اإلنتاج األديب عبارة عن مؤسسة اجتماعية مع  1ونكشأ وتكشكل طبيعته. عند ورين ووليك،

أن اللغة وسيلتها. إمنا اللغة املستخدمة يف اإلنتاج األديب يتكشكل متأسسا على اتفاقية 

األديب  ها مومبدإ. برتاكيب اللغة، حياول اإلنتاج األديب تقدمي احلياة لقراءه. احلياة اليت قد

 عيف كثري من األحيان نكشأ من الوقائع االجتماعية. والعتاقة بني اإلنتاج األديب واجملتم

ومضمون النص األديب االجتماعي الكاتب من اجتماعية  -عام لبكشك-قابلة للنظر 

 لديهم.تأثريه 

                                                           
1 Rene Wellek dan Austin Warren. Teori Kesusasteraan. Diterjemahkan oleh Melani 

Budianta (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 119 
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وأما دامونو فقال أن اإلنتاج األديب يظهر صورة احلياة، وأن هذه احلياة هي واقع 

ويف هذا التحديد، إن احلياة تكشتمل على العتاقة بني اجملتمع والوقائع  2اجتماعي واحد.

اليت حدثت يف قلب اإلنسان. ومع ذلك، تلك الوقائع اليت حدثت يف قلب اإلنسان 

ان تصبح مواد اإلنتاج األديب تكشكل انعكاس العتاقة بني إنسان وهي يف كثري من األحي

واحد وآخر  يف احلياة االجتماعية وتنكشأ موقفا اجتماعيا بل تؤدي إىل حدوث واقع 

إنتاجه األديب ألن يتنعم به اجملتمع ويفهموه وينتفعون  األديبكتب اجتماعي معني.  

اال  احلادثة يف اجملتمع اهتماما من أعضاء اجملتمع. إنه يهتم باحل يبإن األد  3به.

إىل أن يكشرتك  يبشديدا. وكل من احلاال  والتغيريا  اليت حتدث يف اجملتمع دافع األد

، وإنتاج أفكاره يكتبه يف وسيلة تسمى باإلنتاج األديب. أساسا محنواه ا يف اقرتاح تعليق

اجملتمع. والفهم حنو نتاج األديب يعترب بأنه انعكاس حياة على ذلك، ينكشأ مفهوم أن اإل

 تطور مع تطور اجملتمع.اإلنتاج األديب ال يتخلص من حالة اجملتمع ، ألن  اإلنتاج األديب

كشرق األوسط. يف اليف اجملال األديب  ةمن األدباء املكشهور هو جنيب حمفوظ كان 

طوال حياته، كتب سبعني قصة قصرية وستة وأربعني رواية وثتاثني نسخة مسرحية. وحىت 

اآلن، ترمجت إنتاجاته األدبية إىل كثري من اللغا ، منها اإلندونيسية. إنتاجه األول نكشر 

                                                           
2 Sapardi Djoko Damono. Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar Ringkas (Jakarta: 

Depdiknas, 1991), hlm. 1 

 1. ص. نفس املصدر 3 
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 مهس اجلنون. وبعدئذ، كتب مصر القدميةوهو يف واحد وعكشرين من عمره،  1391يف 

 طيبةكفاح ( و1399(، رادوبيس )1393) عبث األقدر( مث 1391 )قصة قصرية،

جا  كثريا ما تعترب بنهاية فرتة خيالية جنيب حمفوظ. وبعد ذلك،  ت(. تلك اإلن1399)

(. يف سنة 1391) القاهرة اجلديدةكان يتجنب من األسلوب املنفلوطي، مث كتب 

( مث 1391) ابالسر ( و1391) زقاق املدقمث  خان اخلليلي، كتب حمفوظ 1391

(. وهذه اإلنتاجا  األدبية تدل على تغري أسلوب جنيب حمفوظ من 1393) بداية وهناية

، بني القصرين: ثتاثية القاهرةشرع يكتب  1311-1311اخليالية إىل الواقعية. يف سنيت 

. هذه الثتاثية اليت تكتب يف ألف ومخسمائة صفحا  جتعله السكرية، وقصر الكشوقو

من اجملمع األديب  1311من أكتوبر لعام  19ة نوبل العاملية لآلداب يف حائزا على جائز 

 4الدويل بسويديا.

)ترمجها فيليف ستيوارد حتت العنوان  أوالد حارتنا، كتب حمفوظ 1311سنة يف 

(. هذه الرواية الطويلة 1311"، لندن، The Children of Our Quarterاإلجنليزي "

تنقسم إىل مخسة أبواب، وهي أضحم وجبل وعرفة ورفاعة وقاسم. إن هذه الرواية أيضا 

حمفوظ، وهي واقعية فلسفية. وبعد، كتب حمفوظ  إنتاجا تدل على جهة جديدة من 

                                                           

 املوسوعة احلرة.  ،ويكيبيديا 4 
http://ar.wikipedia.org/wiki/جنيب_حمفوظ . Diakses pada tanggal 11-11-1119 
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 الطريق(، مث 1311) دنيا هللاو السمان واخلريف(، مث 1311) اللص والكتاب

(. إنه 1311) ثرثرة فوق النيل( و1311) الكشحاذو بيت سيئ السمعة( و1319)

 1311يوجد امليل إىل الواعية الفلسفية يف تلك اإلنتاجا  األدبية. يف منتصف سنة 

، كتب قصصا قصرية فيها قدم تعليقا  عن املكشاكل الدينية والقومية 1313حىت 

حتت و مخارة القط األسودهي  املصرية والسياسة. إمنا يتربهن ذلك بقصصه القصرية،

 املرايا( و1311) شهر العسلو ال بداية وال هناية( وحكاية 1313) قمكشرتو املظلة

 قلب الليلو حكاية حارتنا( و1319) الكرنك( و1319) احلب حتت املطر( و1311)

 5(.1311) أفراح القبة( و1311) عصر احلب( و1313) الكشيطانو حضرة احملرتمو

كشرق يف الأسطورية   من روايا هي أحدإن الرواية "رفاعة" لنجيب حمفوظ 

األوسط اليت حتكي عن غري عدالة الرئيس وظلمه. يكشعر الباحث بأن حيتاج إىل حتليل 

أن يغري حالة اجتماعية الكشاب هبا حياول  يةقص فيها عن كيفالكاتب هذه الرواية ألن 

يزال يعامل الناس معاملة عنيفة واستبدادية سيئة بوجود الرئيس الظامل الذي كان ال 

العاطفة حىت يرضى بأن والرجل الذي حياول تغري هذه احلالة االجتماعية يستخدم احلب و 

بقصة النيب عيسى عليه الستام، وهو نيب تكشبه ميو  ضحية لتحقيق أمنيته. هذه القصة 

                                                           
5 http://muallaqat-sastra.blogspot.com/2111011/biografi-najib-mahfuz.html. Diakses 

pada 13-11-1119 

http://muallaqat-sastra.blogspot.com/2008/08/biografi-najib-mahfuz.html
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الرواية كموضوع  يعترب املسيحيون بأنه إهلهم. لذلك، قرر الباحث ألن يستخدم هذه

البحث. حتكي هذه الرواية عن رجل امسه رفاعة، وهو ابن اخلكشاب الذي له أمنية ألن 

 لتأثرهم باجلن عفريت. ولكن أمنيته تتطلب قيمة مثينة، ينيصلح جمتمع يف حيه الفاسد

قتله اجملتمع الذين ال يرغبون بالتغيري. حلسن احلظ، له أربعة الطتاب، الذين  حياته. وهي

اهم وعلمهم للتغلب على اجلن عفريت. وإن اجلن عفريت الذي قصد به يف هذه رب

 الرواية هو طبيعة اجملتع يف بيئته.

نظرية ال يآلة لتحليل موضوع البحث فهكأما النظرية املستخدمة يف هذا البحث  

على سيطرة قوة طبقة اجتماعية هي نظرية السيطرة الالسيطرة ألنطونيو غرامكشي. إن 

مها وجود السيطرة ؤيد ينيية واألختاقية اللتلاالجتماعية األخرى بالرئاسة العقالطبقا  

النظرية، العتاقة بني اإلنتاج األديب واجملتمع ال يفهم بكشكل على صورة مقنعة. يف هذه 

من ذلك، االعرتاف بتعقد العتاقة ال ينفي  غمر لبامباشر، إمنا يفهم بكثري من الوسائل. 

عتامة ثانية وجودها عينها اجملتمع. اإلنتاج وهو متغريا غري متسقل،  اإلنتاج األديب بصفته

األديب هنا يعامل كمؤسسة اجتماعية اليت ليست هلا استقتالية ومتلك اإلمكانيا  ألن 

جتاه اجملتمع. يف هذه النظرية، قدم أن نظرية اجتماعية أدبية ليست  متكشكلةيتضمن صفة 



6 
 

ه أيضا ميلك إمكانيا  ة، إنمؤسسة اجتماعية مستقلفقط معرتفة بوجود اإلنتاج األديب ك

 6جتاه اجملتمع.متكشكلة 

شيوعي، أنطونيو غرامكشي.  شخص مفكر إيطايلهذه النظرية السيطرة رائد إن 

التغلب على قيم احلياة ومبادئ فرقة من اجملتمع وتقليداهتم هي  ةقال إن السيطرة املقصود

على الوعي. الفرقة اليت سيطر عليها الفرقة األخرى ال تكشعر وهم حيث إهنم يتبعوهنا 

إمنا هذه النظرية  9يظلمها الفرقة األخرى وتكشعر بأن ذلك شيء ال بد من وجوده.بأهنا 

يف اجملتمع  ةحتدد بـ"رأي احلياة أو كيفية الفكر الغالب اليت فيها مفهوم عن الواقعة املنتكشر 

متلي مجيع الكشعور وتقليدا  أختاقية ومبادئ  سواء كان مؤسسيا أو فرديا، هي أيضا

 1 واألختاقي.يندينية أوسياسية ومجيع العتاقا  االجتماعية، السيما يف معناها العقتا

نظرنا إىل معىن السيطرة اآلين، فهي تدل على أحد من رئاسة دولة معينة اليت  ذاإ

ليس فقط دولة املدينة على دولة أخرى املتعلقة هبا بكشكل حمكم أو غري حمكم املوحدة يف 

 التأثري  الدولة "الرئيسة". يف السياسة الدولية، نستطيع أن ننظر إىل ما حدث يف وجود

                                                           
6 Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 61 
9 http://irapurwitasari.blog.mercubuana.ac.id/autor/hegemoni-budaya/ diakses pada 11-

11-1119 
1 Nezar Patria dan Andi Arif, Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2113), hlm. 154 

http://irapurwitasari.blog.mercubuana.ac.id/autor/hegemoni-budaya/
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حبرب ألن تكون قوة مسيطرة أيضا املسماة  يتااألمركة املتحدة وسوفيبني باردة حرب يف 

 9على العامل.

هذه النظرية، السيطرة، تطبق يف أحد من روايا  جنيب حمفوظ حتت العنوان 

ية ل. يبحث الباحث يف هذه الرواية بتحليل الوقائع اليت فيها توجد الرئاسة العق"رفاعة"

 واألختاقية.

 حتديد املسألة  .ب
 

 :ميكن تقدمي األسئلة التالية ،املسألةسبق بيانه يف خلفية مما 

 لنجيب حمفوظ؟ "رفاعة"رواية اليف إيديولوجيا ما هو شكل  .1

 ؟لنجيب حمفوظ "رفاعة"رواية اليف تفاوض اإليديولوجيا كون يكيف  .1

 هداف البحثأ .ج
 

 هذا البحث فهي كما يلي:أهداف ما أ

 .لنجيب حمفوظ "رفاعة" روايةاليف إيديولوجيا شكل الداللة على  .1

 .لنجيب حمفوظ "رفاعة"رواية اليف تفاوض اإليديولوجيا وصف  .1

                                                           

 .نفس املصدر 9 
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 فوائد البحث .د
 أما فوائد هذا البحث فهي كما يلي:

تعميق معرفة الكاتب عن األدب العريب، السيما املتعلق باالجتماعية  .1

 .األدبية ألنطونيو غرامكشي

االجتماعية األدبية ارتفاع فهم املهتمني باللغة واألدب العريب حنو  .1

 ألنطونيو غرامكشي.

املراجع العلمية لكية اآلداب والعلوم الثقافية، ال سيما يف شعبة إثراء  .9

 اللغة العربية وأدهبا.

 التحقيق املكتيب .ه
 

التحقيق املكتيب هو مجيع حماوال  اليت قدمها الباحث لنيل كل املعلوما  

املعلوما  جندها يف الكتب وتقريرا  املكتوبة املتعلقة مبوضوع البحث ومجعها. هذه 

 11البحث واإلنتاجا  العلمية واملوسوعة واألخرى.

بعد ما قام الباحث بالبحث عن البحوث السابقة واإلنتاجا  العلمية األخرى 

ألنطونيو بواسطة التحقيق املكتيب ، يستنتج الباحث أن الدراسة االجتماعية األدبية 

                                                           
11 Tim IKIP Malang, Dasar-Dasar Metode Penelitian, cet. II (Surabaya: Lembaga 

Penelitian IKIP Malang, 1999), hlm. 23 
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مل يقم ببحثها باحث من الباحثني لنجيب حمفوظ  "رفاعة"رواية اليف غرامكشي 

السابقني. وأما البحوث املستخدمة الدراسة التحليلية املتساوية هبذا البحث، فهي  

 كما يلي:

هذا  ".حتليل السيطرة لغرامكشي يف الرواية الكشيوعية ألخدية كارتا ميحارجا" .1
جبامعة كاجاه ماذا. هذه  ةالثقافكلية   ةطالبفيرتي وووالنداري ه تالبحث كتب

املوجود يف تلك الرواية، وهذا الكشكل إيديولوجيا الكتابة تبحث يف شكل 
ديولوجيا  بصفتها وسيلة شرعية سيطرة طبقة أيتحقق بوجود تطبيق 
الكشخص الرئيسي يف هذه الرواية هو حسن. وإن اجتماعية على األخرى. 

دونيسيا جبانبها الكشرقية. اخللفية املكانية املوجودة يف هذه الرواية هي إن
واملوضوع األساسي يف هذا البحث هو إلجابة سؤال كيف تيأثر البيئة الثقافية 

 إديولوجيا.

هذا  "" إلي واوان كارتيك: دراسة السيطرة ألنطونيو غرامكشي.Incestرواية "" .2
جبامعة كاجاه ماذا. هذه  ةالثقافكلية   ةطالبأريين سوجيحايت، ه تالبحث كتب

واملنتج هي العتاقة العتاقة بني اجملتمع واإلنتاج األديب أن الكتابة تبحث يف 
. أساسا على ذلك، هذا البحث ركز على املنهج اجلدايل. يديولوجيةاأل

األشخاص األساسية يف هذه الرواية منها أرتيكا وجوك دودي. وإن اخللفية 
بايل أكا. واملوضوع األساسي يف هذا  املوجودة يف هذا البحث هي قرية

 البحث هو إعطاء منطلق الفكر جملتمع بايل لتكشكيل األختاق والثقافة.

 Korbannyaحتليل السيطرة لغرامكشي كالبنيوية والثقافة يف نص مسرحية "" .3

Kong-Ekهذا البحث يدرس نص مسرحية ." لكوي تيك هواي "
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"Korbannya Kong-Ekألنطونيو غرامكشي. ولذلك،  " وحيلله بنظرية السيطرة
 Tiong Hoaتقرير يف هذا البحث قدمه الباحث بوصف حالة مؤسسة "ال

Hwe Koan (THHK) وعتاقتها االجتماعية بني احلكومية االستعمارية "
هولندي واحلكومة اإلندونيسية. الكشخص الرئيسي يف هذه النسخة -هندي

 املسرحية هو كونج إيك.

 خطبة زياد بن أبيه مل يبحثها أحد.كل هذه البحوث تدل على أن 

 اإلطار النظري .و
 

قبل أن نتكلم عن نظرية السيطرة ألنطونيو غرامكشي، فمن اجلدير أن نبحث أوال 

تعتمد نظرية ماركس القدمية على أن القوة يف نظرية الطبقة اليت قدمها كارل ماركس. 

م مارك اجملتمع قساالقتصادية مهمة جدا لتفريق الطبقا  االجتماعية يف اجملتمع. 

إن من أهم اخلصائص اليت  11إىل البنية التحتية أو مبدإ االقتصاد و البنية الفوقية.

على تعني كل أشكال االقتصادية عند ماركس هي التفريق بني املالك والعامل. 

شكل كبري، منط اجملتمع الرأمسايل، ينقسم إىل طبقتني: طبقة املالك )بورجوازي( 

)بروليتاري(. عاشت الطبقة األوىل من إنتاج امتصاص على الطبقة وطبقة العامل 

الثانية. الطبقة الثانية اليت متلك فقط قوة عملها متوقفة على طبقة املالك اليت 

                                                           
11 Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra, hlm. 61 
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تتحكم يف الطبقة أدناها. وبعبارة أخرى، البنية الفوقية هي انعكاس من حالة البنية 

 12التحتية.

" عبارة عن مصطلح يف Superstar Ideologisأو "اإلديولوجية البنية الفوقية 

البنية الفوقية املاركسي لآلراء األختاقية والفلسفية والدينية واجلمالية واألخرى. 

هذا النهج يسمى أيضا  13اإلديولوجية هلا وظيفة يف جعل عتاقة السيطرة شرعية.

 ويعرف كرأي ماركسي قدمي، وكان( determinasi ekonomis)بالعزم االقتصادي 

ي يعني وجودية االجتماعية، ولكن وجودية االجتماعية 1مفاده " إنه ليس املوي ال

 14اليت تعني الوعي."

مفهوم نظرية السيطرة ألنطونيو غرامكشي يتأصل من تنقيحه حنو مفهوم املاركسي 

األرثوذكسي. بالرغم من ذلك، إنه غري قابل ألن يقال إن غرامكشي يقلب منط مبدإ 

ملاركسية القليدية. يعترب غرامكشي بأن دنيا األفكار والثقافة والبنيوية البنيوية الفوقية ا

الفوقية ليست فقط انعكاسا أو تعبريا من بناء الطبقة االقتصادية أو البنيوية التحتية 

املادية، إهنا أيضا أحد من تلك القوا  املادية نفسها. إن دنيا األفكار أو 

تنظيم مجاهري الناس وحتقيق ميدان يتحرك إديولوجيا، بصفتها قوة مادية، تستهدف 

                                                           
12 Nezar Patria dan Andi Arif, Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni, hlm. 154 
13 Magnis Suseno, Etika Politik (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 226 
14 http://indonesiasosialis.blogspot.com/2113014/historis-materialisme-marx-

sebagai.ht,l. diakses pada 15-11-2113 

http://indonesiasosialis.blogspot.com/2013/04/historis-materialisme-marx-sebagai.ht,l
http://indonesiasosialis.blogspot.com/2013/04/historis-materialisme-marx-sebagai.ht,l
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الناس فوقه. املكشاكل الثقافية وأشكال إديولوجيا تصبح مهمة جدا ألنطونيو 

غرامكشي ألن جتري فيها عملية معقدة. وإن األفكار واآلراء املوجودة ليست مولودة 

بدون سبب من عقول الناس، ولكن متلك مصدر الكشكل وإشعاع ونكشر وإقناع. 

فكار واآلراء للسيطة على مجيع طبقا  اجملتمع هي قمتها. هذه القمة اليت وطاقة األ

 15(.hegemoniمساها غرامكشي بالسيطرة )

بكشكل حريف، السيطرة معناها "رئاسة" اليت استخدمها املعلقون للرجوع إىل 

(. قال غرامكشي أن السيطرة مفهوم أكثر تعقيدا، املختلف dominasi)حتديد التغلب 

بأشكال السيطرة اإلجبارية. إن يف رأي غرامكشي، الطبقة االجتماعية سوف تنال 

الفضل )التفوق( بطريقتني، مها السيطرة )اإلجبارية( والرئاسة األختاقية والعقتانية. 

اع األكثر من تكشكل السيطرة أحدا من سلستا  التغلب املنال بتقنية اإلمج

قبل استخدامها مثل املؤسسة اضطهاد الطبقة األخرى. هناك أنواع الطرق اليت 

 16املوجودة يف اجملتمع الذين يعينون أبنية إدراكية منهم بكشكل مباشر أو غري مباشر.

ينقسم حد البنية الفوقية لغرامكشي إىل طبقتني أساسيتني، مها اجملتمع املديين 

يرجع املفهوم عن اجملنمع املدين إىل فرقة من الكائنني احليني واجملتمع السياسي. 

" مع أن اجملتمع السياسي أو "الدولة"  يدل على Privatاملسماة بـ"اخلصوصية" أو "

                                                           
15 Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra, hlm. 61-62 
16 Nezar Patria dan Andi Arif, Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni, hlm. 119-121 
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مجيع املؤسسة االجتماعية اليت هلا قوة السيطرة للقيادة. يف وجه واحد، هاتان 

قة املسيطرة يف مجيع اجملتمع ويف الطبقتني تطابقتا بوظيفة السيطرة اليت أجرهتا الفر 

 19وجه آخر بـ"السيطرة املباشرة" اليت عرب  عنها الدولة أو احلكومة القضائية.

السيطرة هي إحدى مؤسسا  اإلمجاع. وليست هذه هي عتاقة التغلب 

 11.ةديولوجيأباستخدام السلطة، إهنا عتاقة الفردي باستخدام رئاسة السياسة و 

وسيطرة الفرقة املسلطة على الفرقة املسلط عليها يبناها نظام اإلمجاع. وإن اإلمجاع 

(consensus)  عند غرامكشي حيقق الفرضية(hipotesis)  أهنا تتحقق بوجود االتفاق

إن اإلمجاع هو "تعهد  -على صورة غري مباشرة-أكثر من اآلخر. وقال غرامكشي 

ف العايل املوجود الصحيح. ويولد اإلمجاع فعايل" يعتمد على وجود رأي أن املوق

 19بكشكل تارخيي بسبب إجناز املتطور يف دنيا اإلنتاجا .

هذه السيطرة تنال مبحاوال  سيطرة طبقة على طبقة أخرى ليست أمرا جمربا. 

سيطرة طبقة مسلطة  21سياسية وثقافية وعقتانية لتحقيق آراء الدنيا جلميع اجملتمع.

إهنا باتفاق، وبذلك تعرتف الطبقة التحتية بوحدة ثقافية  ال جتري مبعاملة عنيفةأ

 شكلها الفرقة املسلطة. 

                                                           
19 Ibid. hlm. 142 
11 http://phianz1919.blogspot.com/2112011/oleh-alfian-rokhmansyah-s.html. Diakses 

pada 13-12-2113 
19 Nezar Patria dan Andi Arif, Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni, hlm. 126 
21 Sugiono, Metode Penelitian Bisnis (Jakarta: Salemba Empat, 2116), hlm. 41 

http://phianz1989.blogspot.com/2012/10/oleh-alfian-rokhmansyah-s.html
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 نهج البحثم .ز
 

املعيار املنهجي العام الذي طوره غرامكشي هو املادية التارخيية، وهي النظر إىل 

يف هذه القضية، يتضمن تغيري  21اجملتمع من جهة تطورهم ويف احملاولة لتغيري التاريخ.

التاريخ مفهوم حتقيق اجملتمع اجلديد يف السياق اجلدايل بني القوة املادية والقوة 

اإلديولوجية. السيطرة واإلديولوجيا بصفتهما مفهومني أساسيني لغرامكشي يكشكلتان 

 باستخدام منهج املدي التارخيي. "رفاعة"رواية المنطلقني أساسيني يف حتليل 

إن طريقة العمل النظامية أو املنهج الذي يل احلصول على هدف البحث، لتسه

استخدمه الباحث يف هذا البحث يتكون من خطوا . اخلطوة األوىل، خطوة إعداد 

البحث. يف هذه اخلطوة، عني الباحث موضوع البحث ويعمل التحقيق املكتيب 

لبحوث اجلامعية وينظم نظام البحث. عني الباحث موضوع البحث مبتاحظة تطور ا

األحدث، ال سيما يف بيئة الباحث اجلامعية. واعتمادا على ذلك، يعترب بأن رواية 

سلسلة رابعة اليت حيلله الباحث مل يقم بالبحث فيها الباحثون أوالد حارتنا

جاكرتا احلكومية حتت العنوان  السابقون. بالرغم من ذلك، يوجد البحث يف جامعة

 لعمر خمتار رفاعة"حارتنا لننجيب حمفوظ: دراسة أسلوبية حنو "ترمجة رواية أوالد 

                                                           
21 Fitri Wulandari. Skripsi Hegemoni Gramscian Roman Atheis Karya Achdiyat Karta 

Miharja, 1999. Fakultas Budaya UGM. 
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حتت تربية شكران كامل. يف هذا البحث، مييل الباحث إىل إجابة يؤال كيف حياول 

لنجيب حمفوظ. هذا  أوالد حارتنااملرتجم ترمجة النص األديب، يف هذه القضية، 

ه باللغة بسبب وجود االختتاف بني أسلوب النص األصلي وأسلوب ترمجت

اإلندونيسية. ولتحليل االختتاف بني أسلوبني املختلفني، يستخدم الباحث النظرية 

وإجابة سؤال هل يطابق أسلوب الرتمجة األسلوبية كمحاولة ملقارنة هذان األسلوبني 

بالنص األصلي. وبعدئذ، حيتاج الباحث إىل التحقيق املكتيب بقراءة موضوع البحث 

همه حسب ما خيصص يف نظرية السيطرة ألنطونيو بكشكل تكراري وعميق مث ف

غرامكشي. باإلضافة إىل ذلك، يبحث الباحث عن مجيع املراجع املتعلقة مبوضوع 

البحث بكشكل مباشر أو ال مث قراءهتا وفهمها. وإن املراجع هنا هي كتب وتقريرا  

البحث ومواد بالكشبكة. وجبانب ذلك، يف قضية اختيار النظرية، يتاحظ البحث 

منطلق البحث بطريقة قراءة مجيع املراج ظرية السيطرة لغرامكشي وفهمها بصفتها ن

والثقافة واآلراء املاركسية وآثارها. إيديولوجيا  املتعلقة بأنطونيو غرامكشي والسيطرة و

وبعد أن عني موضوع البحث، ينظم الباحث نظام البحث املتكون من خلفية 

ها واإلطار النظري. هذا النظام يستهدف املسألة وحتديدها وأهداف البحث وفوائد

 ترتيب جهة البحث.
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الناشئة يف إيديولوجيا واخلطوة الثانية، هي التحليل. إن هذه اخلطوة معينة بتعيني 

بالبحث عن التعبريا  املتعلقة باألشخاص إيديولوجيا . عني الباحث شكل "رفاعة"

رواية ال. واخلطوة التالية هي البحث عن إديولوجيا  يف "رفاعة"واخللفية واملكشاكل يف 

وتعيني العتاقة بينها وبني إديولوجيا الكاتب. ويف تكشكيل إديولوجيا  "رفاعة"

ما عمله األشخاص اليت متثل الكاتب، الذي يكون مادة البحث هو التعبريا  و 

الستنتاج إديولوجيا الكاتب. واخلطوة األخرية هي استنتاج تقرير البحث. هذه ا

. وهذا يكشكل إجابة على سؤالني يف خلفية "رفاعة"يتأسس على إنتاج حتليل رواية 

 املسألة.

 نظام البحث .ح
 

يف كتابة البحث، ليكون منظوما، على الباحث أن يقسم حبثه إىل أبواب، حىت 

 يفهم القراء بسهولة. يف هذا البحث، قسم الباحث حبثه إىل أبواب كما يلي:

خلفية املسألة وحتديدها وأهداف البحث وفوائده والتحقيق املكتيب  الباب األول

كري واإلطار النظري ومنهج البحث ونظامه. هذا الباب يكشكل إطار الباحث الف

 ليكون مصدرا يف عملية البحث.

 ."رفاعة"رواية الخمتصر ترمجة جنيب حمفوظ و  لىع تويحي الباب الثاين
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 .إيديولوجيا وتفاوضهشكل يف  الباب الثالث

 خامتة وفيها اخلتاصة واالقرتاحا . الباب الرابع

 
 



 الباب الرابع
 خامتة

 خالصة .أ
من جمموعة حتليالت السيطرة لغرامشي املطبقة يف الباب الثالث، يستنتج الباحث فيما 

 يلي:

ميدان صراع إيديولوجيات. إن اإليديولوجات عبارة عن صورة  "رفاعةإن الرواية "

 الثة عشرثهذه الرواية حتتوي على تنشأ شكل إيديولوجيا.  "رفاعة"رواية الالناشئة يف 

إيديولوجيا. منها الفاشية اليت تكون السيطرة فيها أمر مفخرا، والدميوقراطية اليت فيها آراء 

الراعية أمر أساسي، والتوحيد الذي يعين أن اإلنسان يتيقن بوجود هللا، واإلنسانية اليت 

ن اإلنسنان أجتعل احملبة أساس احلياة، والقوية اليت جتعل القرى ككل احلياة، والوطنية تعىن 

يرضى بكل شيء لسالمة أهل قراه، والتحريرية اليت جتعل احلرية أمرا رئيسيا، والفوضوية 

اليت ال حتتاج إىل أي أمري، ومذهب املتعة يبحث به الناس عن السعادة الدنيوية، واملادية 

ة الستبداديااليت جتعل املادة فوق كل شيء، واحملافظية اليت ختتار السكوت عن التغيري، مث 

اليت جتعل السيطرة كلها لفرد واحد دون النظر إىل حرية اإلنسان. وبعض من إيديولوجيات 

 املسيطرة يستنتجها الباحث فيما يلي.
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إذن ي ال يسمح له ترنيمها إال بذتظهر اإلقطاعية يف أشعار وأغاىن رمنها الشخص ال

ام أهل وجه إىل قائدي القرى أمقائدي القرى. هذه األشعار واألغاين حتتوي على املدح امل

 القرى.

تظهر إيديولوجيا الفاشية حني أكد بايومي واليته بتفخر مقامه العايب أمام قائدي 

 القرى، بل قال إن السيطرة اليت ميلكها قائدو القرى ليس يف طبقة واليته ومقامه.

ى، واألهل ر وأما إيديولوجيا الدميوقراطية فتظهر حينما يدعم أيهاب، أمني وراثة الق

ي اجلبالوي بكل الوعي وثقة بالنفس، راجيني أن كل من غادر القرى، حعليا لقيادة 

بتغيري الرئيس، يود أن يرجع إىل هذه القرى احملبوبة ألن السكينة والسالمة ترجعان إىل 

 هذه القرى حتت قيادة الرئيس اجلديد.

، هللا داعيا فاعةر تبدو إيديولوجيا التوحيد يف هذه الرواية حينما، يستعني عبده، والد 

ها، ويدعو هللا وأهل ن تسفيك الدماء بني قائدي القرىعخيتار أن يتجنب  رفاعةأن ابنه، 

 ت ظله.أن يكونوا حت
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قراه ينظف  ألن رفاعةفتظهر حينما أمر جبالوي  رفاعةوأما إيديولوجيا اإلنسانية يف 

من اجلن عفريت اللعني. غضب جبالوي على أن قراه احملبوبة قادها الناس بقلوب قذرة 

 الذي يفعلون كل شيء ألهلها على هواهم حىت يكون األهل يتأملون أملا شديدا.

إن إيديولوجيا القومية تظهر حينما عرب عبده الذي ما زال يف سوق املطقم عن إرادته 

ه ا ميكن ألنه مشاق إليها اشتياقا مجا، ألن فيها أقربائه وجريانألن يرجع إىل قراه بسرعة م

الذين هم حيبونه كل احلب، وكل أهل هذه القرى الذين يستعينون باحلق كما أقام ذلك 

 أخ األب جواد وزوجته.

قم دعوته الذي ال يزال أ رفاعةوتظهر إيديولوجيا الوطنية يف هذه الرواية بواسطة دور 

بالوي بأن يتضحى لسالمة أهل قرى ج رفاعةى ليس مبرة واحدة. يرضى وحيدده قائدو القر 

 فاعةر الذين هم يعانون باملشقات الكثرية بسبب سيطرة قائدي القرى عليهم، وال يبايل 

 فوت حياته يف املستقبل.

ده وبعض بواسطة دور شافعي وعب "رفاعة"رواية الوأما إيديولوجيا التحريرية يظهر يف 

من أهل اقرى الذين ال يريدون أن يكونوا حتت وحشية قائدي القرى الذي ال يزالون 
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يأملون قلوهبم دون استماع ما منهم من آراء. هذه احلالة جتعل األهل حياولون أن يتحرروا 

 منها مبغادرة هذه القرى الفاسدة.

ن القئدين. ، هو أحد مبطيخةب أهل القرى إيديولوجيا الفوضوية يظهر يف حني يضار 

يف احلقيقة، قبل حدوث هذه العمل الفوضوي، حدده أحد من أهل القرى، ولكن 

، بقلبه الوحشي، يعيد التحيد جتاهه ويلطم وجهه. بعدئذ، ال يستطيع الرعية بطيخة

 ليس ما فعله اإلنسان بعقل صليح. بطيخةالسكوت ألن ما فعله 

هب املتعة بوجود ياسامنة اليت ترغب يف اجلماع مع أحد قائدي يظهر إيديولوجيا مذ

ا للسعادة اله إمنالقرى، بايومي. وليس بني ياسامنة وبايومي قيد النكاح. ولذلك، ما فع

 وية فحسب.الدني

يدة فيظهر بواسطة دور عبدة. حينئذ، الس "رفاعة"رواية الوأما إيديولوجيا املادية يف 

، فاعةر . وعبدة، كأم رفاعةلقرى تريد أن تنكح ابتنها، عائشة زكية، زوجة من قائدي ا

ي يود أن ينكح ك  رفاعةبشكل مباشر ال يصرب على انتظار حتقيق هذه اإلرادة، وهي حتث 

 عائشة. إذا، سينال كثريا من الثروة واملقام.
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 رفاعةلم أن خيتار السكوت آمنا مل ي بطيخةيظهر إيديولوجيا احملافظية يف حني قرر 

السكوت  طيخةبالذي أجرى إرادته لتنظيف القرى من اجلن عفريت املوجود فيها. خيتار 

أهل القرى يكونون أتباعه ألنه خياف من حدوث أمر أسيئ. هذا لسبب كثري من 

 .اخللصني

ة يظهر بواسطة بايومي، حينما يعرف أن أحدا من قائدي القرى االستبداديإيديولوجيا 

 غضبه حنو أهل القرى آتيا بقصب ويضر كل رعية وجده يف تويف. مث، عرب بايومي عن

الطريق. هذا جيعل كل أهل القرى خياف منه وال يريد أن خيرج من بيته بل بعض منهم 

 يغادرون هذه القرى احملبوبة.

ويف كل من ثالثة عشرة إيديولوجيا، وجد الباحث أن اإليديولوجيا املسيطر هو 

ذه النظام القطاعي يكون إيديولوجيا مسيطرا ألن خلفية هاإلقطاعي والفاشية والفوضوية. 

الرواية هي القيادة، حيث كان رئيس القرى كملك الذي وجبت طاعته. إيديولوجيا 

الفاشية أيضا من إيديولوجي مسيطر ألن موضوع هذه الرواية تغيري السيطرة الذي يؤدي 

يطرا ألن لوجيا الفوضوية مسإليه الرعية الذين مل يؤمن باملسيطر القدمي. ويكون إيديو 
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قائدي القرى يف ، يف بعض كبري من كل حبكة هذه الرواية يفعلون ما كان بباله دون 

 تفكري ما سيحدث بعد وتأمل أهل القرى.

وبايومي  فاعةر وأما األشخاص اليت تكون مفكرين مسيطرين يف هذه الرواية فستة، هم 

رة على حيب جدول األشخاص وخنفس وعلي وجبالوي. هذه األشخاص الست خمتا

وحتليل شكل إيديولوجيا وتفاوض اإليديولوجيات املوجودة يف الباب الثال. هذه 

األشخاص الست تظهر مفكرين مسيطرين وهم يأثرون اآلخرين تأثريا قويا. ومنهم، 

لدوره يف نشر الدوة إىل زفر اجلن عفريت املوجود  رفاعةالشخص الذي أقوى سيطرة هو 

ينجح ولو أصبح ضحية وحشية قائدي القرى، ولكن أفكاره عن معىن احملبة  يف قراه وهو

 والعاطفة تنتشر إىل كل طبقة اجملتمع ويغلب على دور األشخاص األخرى.

،  مث يستمر "رفاعة"رواية المبعرفة اإليديووجيا املسيطر واألشخاص املفكرين يف نص 

ها الفرقة أن السيطرة اليت شّكلالتحليل بتفاوض اإليديولوجيات، فيمكن االستنتاج 

املسيطرة ال تسعد الفرقة املرؤوسة، ولكن، من املؤسف، أن الفرقة املرؤوسة ختتار السكوت 

للخوف من وجود الواقعة األسيء مما كان قبل. بل هذه احللة جتعل الفرقة املسيطرة يعمل 

طرة اليت ة. إن السيالال عداالت أكثر حىت تنشأ أملا شديدا طويل الوقت للفرقة املرؤوس
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ت هي السيطرة املنحدرة، حيث السيطرة اليت أقامها املسيطر ليس "رفاعة"رواية التظهر يف 

فعالية حىت تكون الرعية مل يطعوه كل الطاعة. واجملتمع وجدوا كثريا من أمورا سيئة يف 

، رفاعة رنفس املسيطر وكثريا من غري اتفاق مبا فعله وقرره ولو بدون ثورة حقيقية. وحبضو 

 وعى اجملتمع عن قوة ميلكوهنا، وأقاموا هبا ثورة إلسقاط النظام احلاكم حينئذ.

 قرتاحاتا .ب

 

ألن ينال هذا البحث الكمال فيحتاج إىل حبوث قادمة عديدة إلمتامه والبحوث السابقة. 

بناء على ذلك، على الباحث أن يقدم اقرتاحات لتوجيه البحوث القادمة حىت تكون 

 على املوضوع وحيصل على املرمى فيما يلي: أكثر ارتكازا

عمق مما  أ للباحثني القادمني أن يقوموا بالبحث يف هذه املادة بتحليلرجو الباحث ي .1

 .السيطرة إىل أقسام على أساس صورهتا وطبقتهافيقسمون كان حلله الباحث هنا، 

نجيب حمفوظ ل رفاعة يقرتح إىل األحباث القادمة، لتكميل معضلة العلوم، يف فهم نص  .2

ماعية االجتهذا، أن يستخدم التحليالت املتنوعة سواء كانت هي التزال يف إطار 

 اآلخر أو التحليالت األخرى.
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