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 ق 
 

 استهالل
 

وىاؿه  ٍم كىأىٍم ٍم كىعىًشًنىتيكي كي ٍم كىأىٍزكىاجي وىانيكي ٍخ ًإ ٍم كى نىاؤيكي ٍم كىأىبٍػ ؤيكي افى آابى ٍف كى قيٍل ًإ
ادى  سى ٍوفى كى ٍشى ا كىذًبىارىةه زبى وىى تيمي رىفٍػ تػى نى اقٍػ ٍم ًم كي لىٍي بَّ ًإ ا أىحى ٍونػىهى ني تػىٍرضى اًك ا كىمىسى ىى

ًدم  رًًه ۗ كىاَّللَّي الى يػىٍه ٰ َيىًٌٍبى اَّللَّي أًبىٍم َّتَّ رىبَّصيوا حى تػى ًو فػى يًل ًب ادو ًُب سى هى ًو كىًج وًل اَّللًَّ كىرىسي
ًقٌنى  اًس فى ـى اٍل ٍو قى  اٍل

Katakanlah, “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-

istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang 

kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu 

sukai, lebih kamu cintai dari pada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-

Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan-Nya.” Dan Allah tidak 

memberi petunjuk kepada orang-orang fasik 

 

(QS At-Taubah: 24) 
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 اىداء
يذكراٍل ذاف الٌ نيكو البوعا  ةاحملبوب لدٌم، أيب احملبوب أبو أغوس كجيكسونو كأميالو 

 شكرا على كل حبكم.طلب العلم، عن الصالة كيشجعاٍل 
ألخيت أنينداي فاز أرزاقي كأردانسوارم أصلازات أرزاقي كأخي أضياءفا الف ابء أرزاقي 

 لنكوف من الصاحلٌندان كيرش. عسى هللا أف يسهل أموران للذين يدعوٍل
 .كالصلحات

خاصة جلميع قد نبذك كإقامتهم ليعلمواٍل انواع العلـو كادلعارؼ أساتيذ الذين جلميع 
 كلية اإلنسانية.ُب  ذ تياألستا
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 توطئة
 

احلمد كاالمتناف أدعو هللا سبحانو كتعاىل على كل النعم كاذلبات. دائما ما يتم 
إىل النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص على سبيل ادلثاؿ حَّت نتصرؼ كفقنا للقيم  نقل الشالكات كالتحيات

جتماعية أنطونيو اإلدراسة األدب اإلسالمية. صلاح ادلؤلف ُب استكماؿ الرسالة ابلعنواف )
( لتحقيق جزء من متطلبات احلصوؿ على درجة (Antonio Gramsci)غرامشي

  مالك إبراىيم الدكلة اإلسالمية جامعة ماالنج.البكالوريوس ُب العلـو اإلنسانية موالان
ابت. اخالؿ إعداد ىذه األطركحة، كاجهت العديد من الصعوابت كالعق

لذلك، أكالن كقبل كل شيء، أكد أف أشكر كالدٌم الذين قدموا الرعاية كالتعليم كالتشجيع 
هتم كآماذلم كالتحفيز كالركح الصادقة مع تضحيات كاملة كعمل دؤكب ابإلضافة إىل صلوا

حَّت ديكن إكماؿ دراسيت بشكل صحيح. كما أعرب عن امتناٍل جلميع الذين ساعدكٍل 
 ُب إكماؿ ىذه األطركحة، إىل البحث اجلمع:

كمدير جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية زين الدين  حضرة األستاذ الدكتور  .1
 احلكمية ماالنج.

اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراىيم كلية العلـو   عميد فيصل دمحم الدكتور ة فضيل .2
 اإلسالمية احلكمية ماالنج.

كرئس قسم اللغة العربية كأدهبا كلية العلـو اإلنسانية  اسطالب عبد الدكتورة فضيل .3
 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكمية ماالنج.

ربية ة الدكتور حلمي سيف الدين كادلسرؼ ُب األكادميكي بقسم اللغة العفضيل .4
 كأدهبا كلية العلـو اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكمية ماالنج.

 ُب ىذا البحث. ستاذة نور حسنية ادلاجستًن كمشرفةلة األكالشكر موصوؿ لفضي .5
ذم ُب قسم اللغة العربية كأدهبا كلية العلـو اإلنسانية جامعة موالان مالك يأساتمجيع  .6

 حلكمية ماالنج.إبراىيم اإلسالمية ا



 

 ح 
 

 عهد ادلفتوحي عنجوؾ، خاصة ديديك ترم كحيودمذم ُب ميأساتمجيع  .7
مجيع أصدقائي ُب قسم اللغة العربية كأدهبا كلية العلـو اإلنسانية جامعة موالان مالك  .8

 يشجعوٍل كيعلمينالذين  َُِٕإبراىيم اإلسالمية احلكمية ماالنج، خاصة دلرحلة 
 يحة.العلـو ادلختلفة كالعربة ادلل

، البسيط البحث إعداد ىذاُب  كقد الشكر كاإلمتناف جلميع من يساعدٍل أقوؿ ذلم جزيل
األمة اإلندكنيسية.  ،، تنمية العلم كالدينللجامعة مفيد البحث كأسبىن أف يكوف ىذا
 كيفتح علينا فتوح العارفٌن. آمٌن. كعمال متقبال علما انفعاأف يرزقنا  كنسأؿ هللا عٌز كجلٌ 
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 مستخلص البحث
 اذليمنة سيف الدكلة ُب "ديواف ادلتنيب" أليب الطيب ادلتنيب( َُِِ)ارزاقي، ارغا زيدا 

. حبث ((Antonio Gramsci)جتماعية أنطونيو غرامشياإل)دراسة األدب 
جامعة موالان مالك قسم اللغة العربية كأدهبا. كلية العلـو اإلنسانية.  ،جامعي

 . ية احلكومية ماالنجإبراىيم اإلسالم
 .نور حسنية، ادلاجستًن :   ادلشرفة
 ، ديوافأنطونيو غرامشيادلتنيب،  ،اذليمنة : الرئيسية اتالكلم

ديواف ادلتنيب ىو رلموعة عن قصائد عدة أليب الطيب ادلتنيب، ُب حٌن كصفت عدة 
سي كاألكضاع قصائد بعنواف كحر قلبو كعلى قدر أىل العـز تعيت األعظم أك النقد السيا

االجتماعية. اجملتمع نتيجة ىيمنة القيادة، كخاصة قيادة حكومية سيف الدكلة اليت 
. تصف ىذه القصيدة شلارسة ىيمنة سيف الدكلة من خالؿ ٕٔٗ-ْٓٗاستمرت من 

الشاعر ادلتنيب على الفئات االجتماعية ُب عمـو اجلمهور كاجملتمعات السياسية اليت تعاٍل 
ىو ربديد أشكاؿ اذليمنة،  البحث اىذمستمرة. كاف الغرض من  من خسائر اجتماعية

ما ( ُاسئلة البحث يعين   ، كأتثًن ىيمنة سيف الدكلة الواردة ُب سلتارات ادلتنيب.كأسباهبا
( ما اسباب اذليمنة ُب ديواف ُِب ديواف ادلتنيب أليب الطيب ادلتنيب؟؛ أشكاؿ اذليمنة 

( ما ّرية أنطونيو غرامشي ُب علم اجتماع األدب؟؛ ادلتنيب أليب الطيب ادلتنيب على نظ
أثر سيف الدكلة ُب ديواف ادلتنيب أليب الطيب ادلتنيب على نظرية أنطونيو غرامشي ُب علم 

 اجتماع األدب ؟
كىذا البحث يعترب حبثا كصفيا كيفيا مكتبيا. يستخدـ ىذا البحث مصادر البياانت 

ُب شكل رلالت  ثانويةالبياانت الكمصادر  األساسية ُب شكل سلتارات من شعر ادلتنيب
ُب مجع البياانت  ةقيطر  كيستخدـكأدبيات ذات صلة دبفهـو أنطونيو غرامشي للهيمنة. 

تقنية ربليل البياانت ُب ىذا  تخدـسكي. تقنيات القراءة كادلالحظة ىيىذا البحث 



 

 م 
 

ت عن طريق تقليل تم عملية ربليل البياانت. كحربماف الفين دليلسالبحث إصدار التحليل 
 البياانت كعرض البياانت كاستخالص النتائج.

نتائج لبحوث اذليمنة الواردة ُب ديواف ادلتنيب أليب الطيب  ّىناؾ  نتائج ىذا البحث،
( أشكاؿ ُما يلي: كابلتفصيل   ككصل الباحثأنطونيو غرامشي.  نظريةادلتنيب على 

، كادلعارضة ، كالشعب ادلظلت الرفيعةتشمل القيادا العاـمع اذليمنة اليت تستهدؼ اجملت ـو
، كتستهدؼ اجملتمع من اجملتمع، كاإلطاحة ابحلكومة، كالتأثًن على الثقة، كادلقاكمة األبدية

، الدكلة. جهاز احلكم، كاحلفاظ على السلطة ساأسالسياسي دبا ُب ذلك تغيًن 
يمنة اذل ببسا( ِر من هتديد ادلعارضٌن؛ احذاال، ك كالتخلص من السلطة، كالتواطؤ

القوة ادلطلقة لسيف الدكلة لقيادة شعبو ُب ذلك الوقت من  الواردة ُب ديواف ادلتنيب ىي
 سببهااي. غالبنا ما يكوف خالؿ اذليمنة على مجيع مستوايت اجملتمع العاـ كاجملتمع السياس

 ، كالعضوية ُب رلموعات اجتماعيةادلكانة، كالسلطة، كالثركة، كالعمر، كأدكار اجلنسٌن
معينة. ىذا ابلطبع ديكن أف يؤدم إىل تدمًن النظاـ االجتماعي أك البنية ُب اجملتمع مثل 

، أم أف الظلم الذم يشعر أتثًن اذليمنة ُب ديواف ادلتنيب (ّالعنف كالقمع كحَّت احلرب. 
بو اجملتمع يؤدم إىل تدمًن القيم األخالقية كاألعراؼ االجتماعية القائمة. ديكن أف 

ألصل التغيًنات ُب شخصية بعض األفراد أك اجملموعات الذين كانوا ُب ا حيدث ىذا من
، كربولوا إىل غاضب كعدكاٍل كانتقامي، شلا يؤدم إىل يتمتعوف بشخصية ىادئة كصبور

عدـ االمتثاؿ لألعراؼ االجتماعية القائمة. كما تضر النزاعات ادلطولة بسبب النزاعات 
تمعات ادلهمشة ُب شكل احلرماف من حقوؽ ادللكية النامجة عن اذليمنة على السلطة ابجمل

 كالقمع كالنفي.
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Al-Mutanabbi anthology is a collection of several poems created by Abu Tayyib 

Al-Mutanabbi, while several poems entitled Wa Harra Qalbahu and Ala' Qadri 

Ahli Al-Azmi Ta'ti Al-Aza'im describe the political criticism and social conditions 

of society as a result of leadership hegemony, especially the leadership of the 

Syaif Ad-Daulah government which lasted from 945-967. These poems described 

the practice of Syaif Ad-Daulah's hegemony through the poet Al-Mutanabbi 

towards social groups in the general public and political communities that suffer 

ongoing social lost. The purpose of this study was to determine the forms of 

hegemony, the causes of hegemony, and the impact of Syaif Ad-Daulah's 

hegemony stated in Al-Mutanabbi's anthology. The formulation of the problem in 

this study answered: 1) what were the forms of hegemony in Al-Mutanabbi’s 

Diwan of Abu Al-Tayyib Al-Mutanabbi?; 2) what were the reasons for the 

dominance in Al-Mutanabbi’s Diwan of Abu Al-Tayyib Al-Mutanabbi over 

Antonio Gramsci’s theory of sociology of literature?; 3) what was the effect of 

Saif Al-Dawla in Al-Mutanabbi’s Diwan by Abu Al-Tayyib Al-Mutanabbi on 

Antonio Gramsci’s theory of sociology of literature? 

This research was descriptive, qualitative, and literature research. This study uses 

primary data sources in the form of an anthology of poetry Al-Mutanabbi and 

secondary data sources in the form of journals and literature relevant to Antonio 

Gramsci's concept of hegemony. Data collection methods used in this study were 

reading and note-taking techniques. The data analysis technique in this study uses 

the Miles and Huberman version of the analysis technique. The data analysis 

process was carried out using data reduction, data presentation and, conclusion. 

Based on the results obtained from this study, there were 3 results of hegemonic 

research contained in the diwan Al - Mutanabbi by Abu Tayyib Al - Mutanabbi 

based on the perspective of Antonio Gramsci. In detail, the researcher concludes 

as follows: 1) The forms of hegemony aimed at civil society include exalted 

leaders, oppressed people, opposition from society, overthrowing the government, 

influencing trust, eternal resistance and aimed at political society including 

changing the establishment of the ruling apparatus, maintaining power, get rid of 

power, collusion, alerting the threat of opponents; 2) the cause of the hegemony 

stated in the diwan Al - Mutanabbi was the absolute power of Syaif Ad-Daulah to 

lead his people at that time by hegemonizing all levels of general society and 

political society. Most were often caused by status, power, wealth, age, gender 

roles, and membership in certain social groups. This of course potentially destroy 

a social order or structure in society such as violence, oppression, and even war; 
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3) the impact of hegemony in diwan Al - Mutanabbi, namely the injustice felt by 

the community triggered the destruction of existing moral values and social 

norms. This might be happened from the personality changes of certain 

individuals or groups which previously had a quiet and patient, turning into angry, 

aggressive and, vindictive, resulting in non-compliance with existing social 

norms. Extended conflicts due to disputes caused by the domination of power also 

harm marginalized communities in the form of deprivation of their property 

rights, oppression and, exile. 



 

 ـ 
 

ABSTRAK 

 

Arzaqi, Argha Zidan (2021) Hegemoni dalam Antologi Puisi Al-Mutanabbi 

Karya Abu Tayyib Al-Mutanabbi Berdasarkan Perspektif Antonio 

Gramsci. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Pembimbing : Nur Hasaniyah, S.Ag., M.A. 

Kata kunci : Al-Mutanabbi, antologi puisi, Antonio Gramsci, hegemoni  

 

Antologi Al-Mutanabbi adalah kumpulan beberapa puisi yang diciptakan oleh 

Abu Tayyib Al-Mutanabbi, adapun beberapa puisi yang berjudul Wa Harra 

Qalbahu dan Ala’ Qadri Ahli Al-Azmi Ta’ti Al-Aza’im menggambarkan tentang 

kritik politik dan keadaan sosial masyarakat akibat hegemoni kepemimpinan, 

khususnya kepemimpinan pemerintah Syaif Ad-Daulah yang berlangsung selama 

945-967. Puisi ini menggambarkan praktik hegemoni Syaif Ad-Daulah melalui 

penyair Al-Mutanabbi terhadap kelompok sosial masyarakat umum dan 

masyarakat politik yang mendapatkan kerugian sosial yang berlangsung. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk hegemoni, penyebab 

hegemoni, dan dampak hegemoni Syaif Ad-Daulah yang terdapat dalam antologi 

Al-Mutanabbi. Tujuan penelitian ini meliputi: 1) bagaimana bentuk hegemoni 

dalam Diwan Al-Mutanabbi karya Abu Tayyib Al-Mutanabbi?; 2) bagaimana 

penyebab hegemoni Syaif Ad–Daulah dalam Diwan Al-Mutanabbi karya Abu 

Tayyib Al-Mutanabbi berdasarkan perspektif sosiologi sastra Antonio Gramsci?; 

3) bagaimana dampak hegemoni Syaif Al-Daulah dalam diwan Al-Mutanabbi 

karya Abu Tayyib Al-Mutanabbi berdasarkan perspektif sosiologi sastra Antonio 

Gramsci. 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, kualitatif dan pustaka. Penelitian ini 

menggunakan sumber data primer berupa antologi puisi Al-Mutanabbi dan 

sumber data sekunder berupa jurnal dan literatur yang relevan dengan konsep 

pemikiran Antonio Gramsci tentang hegemoni. Metode pengumpulan data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah teknik baca dan teknik catat. Teknik analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis versi Miles dan Huberman. 

Proses analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini terdapat 3 hasil penelitian 

hegemoni yang terdapat dalam diwan Al-mutanabbi karya Abu Tayyib Al-

mutanabbi berdasarkan perspektif Antonio Gramsci. Secara rinci peneliti 

menyimpulkan sebagai berikut: 1) Bentuk-bentuk hegemoni yang ditujukan untuk 

masyarakat sipil meliputi pemimpin yang diagungkan, masyarakat yang ditindas, 

pertentangan dari masyarakat, menjatuhkan pemerintah, mempengaruhi 
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kepercayaan, perlawanan abadi dan ditujukan untuk masyarakat politik meliputi 

merubah pendirian aparat penguasa, mempertahankan kekuasaan, menyingkirkan 

kekuasaan, kolusi, mewaspadai ancaman penentang; 2) penyebab hegemoni yang 

terdapat dalam diwan al-mutanabbi adalah kekuasaan mutlak Syaif Ad-Daulah 

memimpin rakyatnya pada saat itu dengan menghegemoni semua lapisan 

masyarakat umum dan masyarakat politik. Sebagian besar memang sering 

disebabkan oleh status, kekuasaan, kekayaan, usia, peran menurut gender, dan 

keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu. Hal ini tentunya dapat 

mengakibatkan adanya kehancuran pada suatu tatanan atau struktur sosial dalam 

masyarakat seperti terjadinya kekerasan, penindasan, bahkan peperangan; 3) 

dampak adanya hegemoni dalam diwan al-mutanabbi yaitu adanya ketidakadailan 

yang dirasakan oleh masyarakat memicu hancurnya nilai-nilai moral dan norma 

sosial yang ada. Hal ini dapat terjadi dari perubahan kepribadian individu atau 

kelompok tertentu yang semula memiliki kepribadian yang pendiam, dan sabar 

berubah menjadi pemarah, agresif dan pendendam sehingga mengakibatkan 

ketidakpatuhan pada nilai nilai norma sosial yang ada. Konflik yang 

berkepanjangan akibat adanya perselisihan yang disebabkan oleh dominasi 

kekuasaan juga merugikan masyarakat yang termarginalkan berupa, perampasan 

atas hak miliknya, penindasan hingga pengasingan. 
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 الفصل األول
 ادلقدمة

 خلفية البحث  .أ 
األدب عمل فين بشرم حيقق ىدفو من خالؿ مجل ، دبا ُب ذلك إنتاج 

ىل العصر احلديث. ديكن استخداـ األدب اخلاص الكتاب من األزمنة ادلبكرة إ
ابدلؤلفٌن كوظيفة لتغيًن نظرة القارئ إىل احلياة ُب اجملتمع. غالبنا ما يتم تصوير أنواع 
سلتلفة من احلياة من خالؿ األعماؿ األدبية مثل احلياة االجتماعية كالفردية 

ل األديب ديكن كاالقتصادية كحَّت السياسية. حَّت ال يكوف ىناؾ شك ُب أف العم
 استخدامو ابعتباره انعكاسنا للحياة ُب يومو.

ف أشكاؿ عدـ ادلساكاة سيتم استخداـ األعماؿ األدبية كوسيلة لوص
ق بكل ما حيدث ُب احلياة ، كوسيلة لنقل تطلعات ادلؤلف. فيما يتعلاالجتماعية

، إما كشكل من أشكاؿ كصف احلياة أك رلرد فيض من أفكار ادلؤلف. احمليطة
، ككذلك ُب  التجديدتلعب األعماؿ األدبية دكرنا مهمنا ُب زلاكلة أف تصبح رائدة ُب

 االعرتاؼ بظاىرة اجتماعية.
، تعمل األعماؿ األدبية عادةن كمكاف للتعبًن عن التعبًنات كما ذكران سابقنا

كادلشاعر كتدفق أفكار ادلؤلف، أك كوسيلة خلياؿ ادلؤلف يعمل أبفكار تصف 
الظواىر االجتماعية اليت ربدث ُب اجملتمع. تصبح ىذه أداة مثًنة ادلشاعر حوؿ 

لالىتماـ للعمل األديب. ردبا ىذه ىي خلفية النوع االجتماعي لألعماؿ األدبية اليت 
 أنشأىا ادلؤلف.

، دبا ُب جتماعي كثًننا ُب احلياة اليوميةتوجد األعماؿ األدبية ذات النوع اال
، فإف إنشاء الشعر قريب جدنا لقصًنة. كمع ذلكلركاايت كالقصص اذلك الشعر كا

من اجملتمع كيسهل قبولو من سلتلف الدكائر أنو ديكن للجميع تفسًن بيت شعر كفقنا 
 لقدراهتم اخلاصة.



 

ِ 
 

الشعر ىو نوع من العمل األديب حيتوم على صور للعواطف كادلشاعر 
معىن الشعر العريب  كاألفكار كاآلراء كالثناء كالسخرية اليت يشعر هبا الكتاب. تطور

مع انتقاؿ احلياة البشرية بشكل عاـ كاجملتمع العريب بشكل خاص من دكر الرحل 
إىل احلضارة. ظل الشعر العريب ُب أذىاف كقلوب الكتاب العرب منذ بداية العصر 

 اجلاىلي كحَّت الوقت احلاضر.
ديكن استخداـ الشعر ابعتباره انعكاسنا للسلوؾ االجتماعي كالقيم 

شكالت اليت ربدث ُب اجملتمع. ادلعىن الذم َيٌب من الشعر لو أتثًن كبًن. يتنافس كادل
العديد من الشعراء على لقمة العيش من خالؿ العيش جنبنا إىل جنب مع ادللك  

 كحاكم للدكلة. من بٌن الكتاب العديدين كما ذكران سابقان أبو الطيب ادلتنيب.
. لو سلتارات بعنواف ُفة أتثًنان كأبرزىاكاف أبو الطيب ادلتنيب أكثر شعراء الكو 

ديواف ادلتنيب. يظهر أحد األعماؿ األدبية العديدة خصائصو اخلاصة. يتألف الديواف 
. كمن أىم ََِٖيناير  ُبيتان نشرهتا دار الصدر ُب  ِٓٗصفحة من  ّٖٕمن 

، كاليت سيتم مناقشتها دبزيد من ادلتنيب ادلديح كالتهجئة كالوصف مالمح شعر
 تفصيل ابستخداـ النهج األديب السوسيولوجي.ال

سيتم استخداـ هنج علم اجتماع األدب كإدراج منهجي ُب شكل فهم 
أساسي للحياة البشرية ُب اجملتمع. ابختصار، ديكن توضيح أف علم اجتماع األدب 
ىو دراسة موضوعية كخيالية للبشر ُب اجملتمع، كدراسة ادلؤسسات كالعمليات 

كشف علم االجتماع كيف يصبح اجملتمع شلكننا، ككيف حيدث االجتماعية. يست
ككيف يستمر من خالؿ دراسة ادلؤسسات االجتماعية، كمجيع القضااي االقتصادية 

 (.ٗ: ُٖٕٗكالدينية كالسياسية كغًنىا )دامونو ، 

                                                           
1
، كاف شاعرنا عربينا عباسينا ـ( من الكوفة، اخلالفة العباسية ٓٔٗسبتمرب  ِّ-ُٓٗ))أبو الطيب أمحد بن احلسٌن ادلتنيٌب الكندم(  

عرؼ أبنو شاعر عريب عاش ُب العصر العباسي الثالث. يي صحيفة شعرية.  ََّ، كحلن لو. هورنا ُب بالط سيف الدكلة ُب حلبمش
 .شيء أك شخص ما نوع من شعر ادلديح يستخدـ للتملقشاعر موثوؽ بو ُب رلاؿ فرض الشعر )ماد ، مدح( ، كىو 
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أنطونيو غرامشي ىو أحد الشخصيات ُب النظرية االجتماعية لألدب 
ديكن تفسًن اذليمنة القائمة على تفكًن جرامشي  ادلعركؼ أبفكاره حوؿ اذليمنة.

، كثقافة رلموعة من الناس الذين كاألعراؼ ،هنا قوة أك ىيمنة على قيم احلياةعلى أ
هم اجملموعة ، حبيث تتبعىل ثقة ُب رلموعات أخرل من الناسيتحولوف ُب النهاية إ
 (.ّٖ ، ص.ََُِ، ادلهيمنة بوعي )أنور

اجتماعية تعرب عن نفسها سيادة رلموعة  ، فإف(ُٕٔٗكفقنا لغرامشي )
، مها "اذليمنة" ك "القيادة األخالقية كالفكرية". هتيمن رلموعة اجتماعية بطريقتٌن

على اجملموعات ادلعادية اليت دييل إىل "تدمًنىا" أك حَّت التغلب عليها بقوة اجليش 
 ، ص.ََِٗحالف معو )ابتراي ، كعريف ، أك تقود اجملموعة نفس اجملموعة ابلت

ُُٕ.) 
، سيكوف ىناؾ دائمنا أكلئك الذين حيكموف كيينظموف ُب حياة اإلنساف

كالذين يصبحوف بعد ذلك اضطهادنا إذا أدل الرتتيب ادلعطى إىل اإلكراه الذم 
يتطلب اتباعو بغض النظر عن شكل النظاـ أك نتيجة األمر ادلعطى. جيب أف 

ذ القيادة ، القوة لتصبح قوة مهيمنة تكتسب اجملموعة االجتماعية اليت تقود ، كتنف
، )ابتراي كعريف، كىو ما يسميو جرامشي ابذليمنة ر ُب القيادةكجيب أف تستم

 (.ُُٖ-ُُٕ ، ص.ََِٗ
ا ُب الدراسات االجتماعية لألدب. مل يعد  ا جديدن تفتح ىيمنة جرامشي بعدن

تمع الطبقي  ا اجمليينظر إىل األدب فقط على أنو ظاىرة اثنوية يعتمد عليها كحيددى
كثقافية قائمة بذاهتا كذلا  ، كلكن ييفهم على أنو قوة اجتماعية كسياسيةكبنيتو التحتية

 ، ص.ََِّ ،، على الرغم من أهنا ال تنفصل عن بنيتها التحتية ) فاركؽنظاـ
(. الثقافة أك الثقافة ىنا كمنظمة لتحقيق إصلاز أعلى سواء لنفسها أك من حيث ٖٕ

ى أف اذليمنة مرتبطة ابدلواقف كاالسرتاتيجيات ُب التنسيق القوة. كىذا يدؿ عل
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كاكتساب السلطة اليت سبارسها بعض ادلنظمات أك اجلماعات ُب شلارسات السلطة 
 (.ِٕ ، ص.ََُِ، )كورنياكاف

إف موضوع الثقافة كالتشكيل األيديولوجي مهم ألنو حيدث ُب عملية 
غ الفردم ، كلكن ذلا مركز للتكوين معقدة. األفكار كاآلراء ال تنشأ فقط من الدما 

كاالنتقاؿ كالنشر كاإلقناع. ٍب تصبح قدرة األفكار أك اآلراء اليت هتيمن على مجيع 
 (.ِٔ ، ص.ََِّ)فاركؽ ، مستوايت اجملتمع ىي الذركة 

ًب اختيار ديواف ادلتنيب كموضوع للبحث كاستيخدمت ىيمنة علم االجتماع 
، اقع االجتماعي ذليمنة سيف الدكلةكصف الو األديب كمحور للبحث ألف ادلؤلف 

كىو تصوير ثقاُب للحاكم كجنوده الذين كانوا يقيموف ُب البالد. سوراي ُب عهد 
 ساللة العباسية.

 أسئلة البحث .ب 
، ديكن دراسة ية للغاية، ألنو مع ىذه ادلشكلةإف صياغة ادلشكلة أساس

يطرح الباحث عدة أسئلة ، سالقراءة ادلتأنية كخلفية ادلشكلةالدراسة. من خالؿ 
حبثية. لذلك، يعمل ىذا البحث على اإلجابة عن األسئلة كحلها أك دعوة الباحثٌن 

 :القرتاح حل. يرل الباحث أف مشاكل البحث كالتايل
 ؟ُب ديواف ادلتنيب أليب الطيب ادلتنيبما أشكاؿ اذليمنة  -1
رية أنطونيو اذليمنة ُب ديواف ادلتنيب أليب الطيب ادلتنيب على نظ ما اسباب -2

 غرامشي ُب علم اجتماع األدب؟
على نظرية أنطونيو  أثر سيف الدكلة ُب ديواف ادلتنيب أليب الطيب ادلتنيب ما -3

 غرامشي ُب علم اجتماع األدب ؟
 أىداف البحث .ج 

 :على أسئلة البحث أعاله ، فإف الغرض من ىذه الدراسة ىومرتكز 
 .يب ادلتنيبُب ديواف ادلتنيب أليب الطف أشكاؿ اذليمنة لوص -1
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نظرية أنطونيو  تنيب أليب الطيب ادلتنيب علىاذليمنة ُب ديواف ادل اسبابف لوص -2
 .غرامشي ُب علم اجتماع األدب

على نظرية أنطونيو  أثر سيف الدكلة ُب ديواف ادلتنيب أليب الطيب ادلتنيبف لوص -3
 .غرامشي ُب علم اجتماع األدب

 فوائد البحث .د 
 :تنقسم الفوائد إىل قسمٌن كمها البحث افوائد مهمة ، كُب ىذالبحث لكل 

 الفوائد النظرية -1
زايدة ادلعرفة، كخاصة ُب األدب لة من ىذا البحث ىي الفائدة النظري

، ة النظرية ذليمنة أنطونيو غرامشياألدب كزايدة ادلعرف نظرية، كتطور تقدير العريب
 ب.كاألد وير العلـو كالدراسات االجتماعيةككذلك مسامهة الفكر ُب تط

 الفوائد التطبيقية  -2
 للباحث (أ 

ديكن أف يضيف بصًنة كذبربة مباشرة حوؿ كيفية ربليل األعماؿ األدبية من 
 ية.جتماعاإل خالؿ علم األدب

 للقارئ (ب 
زايدة ادلعرفة كادلسامهة أبفكار حوؿ كيفية ربليل األعماؿ األدبية ابستخداـ 

 ية.االجتماع  األدبهنج علم 
 للجامعة (ج 

 ية.جتماعاإل ُب ذبميع أطركحة علم األدب كمادة جيب مراعاهتا
 ةقالدراسة الساب .ه 

. جامعة موالان مالك ابراىيم ماالنج. "السلطة ََِِمريس سلسبيال ىاماس،  -1
كاذليمنة السياسية ُب الديواف ألمحد مطر )دراسة األدب االجتماعي عند 

أشكاؿ أنطونيو غرامسي(". ىذا البحث اجلامعي حصل الباحث على ثالثة 
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، كىي ادلقاكمة العنيفة من اجلماعات ادلسلحة اكمة من ضحااي اذليمنةادلق
كادلقاكمة اإلنسانية كادلفاكضات اإليديولوجية كمستول اذليمنة ادلوجودة ُب الشعر 
ينتمي إىل األدٌل مستول من اذليمنة األف ضئيل خضوع اجملتمع للحاكم كدييل 

سًن أف شكل اذليمنة الذم إىل ادلقاكمة كالتمرد ُب شكل حرب . لذا ديكن تف
 ي.حيدث ُب شعر أمحد مطر ال يناسب مع اذليمنة عند أنطونيو غرامش

. جامعة موالان مالك ابراىيم ماالنج. "اذليمنة ُب الفيلم َُِٓفرمندا توفيق،  -2
)دراسة ربليلية نظرية  Valley of The Wolves Iraq))"كادم ذائب العراؽ" 

وؿ البحث عرؼ أف الفيلم كادم ذائب من كصي(. أنطونيو غرامشاذليمنة 
بصور عن كيف حاؿ العراؽ ربت (  Valley of The Wolves Iraq) العراؽ 

القدرة األمريكية يعىن محل القوة الوالايت ادلتحدة األمريكية ك يتعلق بصيغ 
 Valley of The Wolves) اذليمنة الذم صور ُب الفيلم " كادم ذائب العراؽ " 

Iraq  )ي . أما أشكاؿ اذليمنة ُب الفيلم كادم ذائب العراؽ يطمين كجل (Valley 

of The Wolves Iraq )  يعين كجود اإليديولوجية , التفوؽ , اذليمنة , كالقيادة
 .األخالقية كالفكرية

طالباف ُب  ىيمنة" .جامعة موالان مالك ابراىيم ماالنج .َُِٕكحي ىداييت،  -3
كأما ي(". أنطونيو غرامش دراسة ىيمنةسين )ريواية عداء الطائرة الورقية خلالد ح

شكل ىيمنة طالباف ُب الركاية عداء الطائرة الورقية (  ۱نتائج ىذا البحث منها 
كشو انتشار األيديولوجية من خالؿ احملاضرة األسبوعية تشنها مسؤكيل طالباف 

الباف أبف ط(  ۲, اذليمنة , السيادة , القيادة األخالقية , الثقافة كادلثقفٌن , 
تريد ربرير أفغانستاف من االحتالؿ السوفيائية كإعادة الذركة لقبائل البشئوف ُب 
أفغانستاف بطرد بعض األقليات العرقية ، مثل احلرارة . أتثًن ىيمنة طالباف إىل 

ء ُب أفغانستاف بعد ىيمنة أفغانستاف كىي النمو السريع من أعداد الفقرا
 قة حَّت كوف سپاسپنو مرتددة، كظهور األيتاـ كذكم اإلعاطالباف
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اذليمنة " .جامعة موالان مالك ابراىيم ماالنج. َُِّدمحم غفراف سامل،  -4
)دراسة األدب ُب قصائد أبو نواس  االيديولوجية السياسية ُب ديواف ابو نواس

كأما نتائج البحث اليت حصلها الباحث من ىذا البحث ىو ية(". جتماعاإل
كما معركؼ كخربة كل يـو كما لو كاف كراء حيدث ىذا االذباه ألف الدكلة  

مع  ، كجود الدكلة يشعر عندما اصطدـ. على ادلستول الفردمالوعي البشرم 
، كلكن يكفي أف تؤثر على السلطة ىناؾ كاقعا خارج نفسو، كىو ُب اجلو العاـ

ًن كواقع ، كحقيقتو نشسلطة كالشرعية ُب اخلطاب السياسيحياهتم اليومية ال
كجود  . كمن ادلشكالت اليت كصفها أبو نواس تدؿ علىُب اجملتمع سلطة الدكلة

. كيكشف األيديولوجية السياسية ُب ديواف أبو اذليمنة ُب ديواف أبو نواس
 .نواس

بندا  -جامعة الرانًنم اإلسالمية احلكومية دار السالـ .َُِٕ، فطرل مهرٌل -5
(". دراسة ربليلية) ٌلاذليمنة ُب الركاية "الزيىن بركات" جلماؿ الغيطا" .أتشية

كاف ىذا البحث يبحث عند مسألتٌن كمها، كيف صورة اذليمنة كما عمالية 
اذليمنة َب ركاية الزيين بركات. بناء على ذلك، ربتار الباحثة النظرية اذليمنة، ألف 

ُب ىذه  "ىذه النظرية تبحث عن ادلمارسة السلطة اليت تقـو السطاف. كأما 
التحليلية، كابإلضافة إىل رسالة "الزيىن بركات تصور  الرسالة تستخدـ الدراسة

ك القهر إىل الناس الذين ىم ضعفاء كاالقتصاد  تمع ادلدٍلالقسوة على اجمل عن
غًن ادلتوازف بٌن إنتاجية كافراز. كتصور اذليمنة احلاد االدٌل من جهة عمالية 

 .ىيمنة كذلك ىيمنة جائت بسب اجحاؼ السلطاف
. جامعة موالان مالك ابراىيم ماالنج. "ربليل َُِٓين، دمحم انعم فالح الد -6

األدب اإلجتماعي ُب الشعر "احلجر الصغًن" إليليا أبو ماضي". ىذا البحث 
اجلامعي حصل الباحث على النتيجة اذلجرة إيليا أيب ماضي أثر كبًن ُب ثقافتو 

قدامى ُب ك إنتاجو األديب ، فامتاز شعره ابلتجديد ُب ادلوضوعات ، كدبخالفة ال
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ر ادلدح كاذلجاء كالراثء ك إمنا نزع إىل التأمل ُب احلياة كالكوف كاخلًن كالش
، ابلتحاد األشياء احلسية رمزا ألمور معنوية ، كُب كاإلنساف مع االذباه إىل الرمز

الشعر ىناؾ العناصر الداخلية تعين العاطفة ك اخلياؿ كادلعىن كاألسلوب كالوزف، 
 .فهم ىذا الشعراليت تساعد القارئ لت

دراسة ("اخلياؿ َب ديواف الشعر أيب الطيب ادلتنيب . َُِٔصفاكرنياكاتى،  -7
ياؿ ُب ".النتائج اليت ًب احلصوؿ عليها من ىذه الدراسة تشمل قيمة اخل)البالغية

، كخياؿ التفسًن ديواف أبو الطيب ادلتنيب، كىي كتابة اخلياؿ )االرتباط(
، ات، كادلدركتشمل عناصر اخلياؿ: احملسوسات. ك ، كاخلياؿ اإلبداعي)التأكيل(

 .كالتجارابت / ادلساحدات
 النشايةمن شرح البحث السابق أعاله كجد الباحث العديد من أكجو 

كاالختالؼ ُب البحث ادلطلوب إجراؤه. تشمل أكجو التشابو أف ىذه الدراسة 
 تستخدـ نظرية أنطونيو غرامشي عن اذليمنة كمحور للبحث. إال أف ىناؾ

اما ، كىي عليها مع األحباث السابقة العديد من االختالفات اليت ديكن العثور
ديواف ادلتنيب الذم سبق دراستو ابستخداـ حبث بالغة. من انحية ل موضوع

أخرل، ديكن أف تكوف ىناؾ اختالفات ذات داللة إحصائية مع عناصر 
ة اليت مل البحث السابق اليت استخدمت األفالـ كالركاايت كالقصص القصًن 

جتماعي على نظرية اإلدب عن األحبث كتركيز  تستخدـ ابلطبع ديواف ادلتنيب.
 .رية أنطونيو غرامشينظ

 منهج البحث .و 
البحث )مشهورم كزين منهج البحث ىو تقييم ُب دراسة النظـو الواردة ُب 

(. فإف البحث العلمي كطرائق التدريس كالعلمية اإلشرافية ُُٓ :ََِٖالدين، 
ُب  كاإلدارية للتقوَل كالدراسة من أجل تطويرىا كالكشف عن اجلديد فيها كالبحث

نظم إعداد ادلعلم كتدريسو كاقتصادايت التعليم كأنواع ادلهاـ الدراسة كُب عالقة 
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التعليم ككل دبطالب التنمية االقتصادية كاالجتماعية كفلسفة اجملتمع كتطلعاتو ُب 
(.  تتكوف منهجية البحث من ُِ ، ص.ََِٖالقريب كالبعيد )العزكم، ادلستقبل 

انت، كطريقة مجع البياانت، كطريقة التحقق من مدخل كنوع البحث، كمصادر البيا
 :صحة البياانت، كطريقة ربليل البياانت. فيما يلي شرح كل منهجية حبث فرعي

 نوع البحث -1
الكيفي، ، كىي: البحث خدـ الباحث ثالثة أنواع من البحثاست

ف من ثالثة انواع البحث كما يلي كالبيا، كالدراسة ادلكتبية. كالبحث الوصفي
ادلكتبة ىو البحث عن طريق تصنيف البياانت البحث دلكتيب. البحث ا

كادلعلومات دبساعدة ادلواد ادلختلفة ادلوجودة ُب ادلكتبة، مثل الكتب كاجملالت 
كالواثئق كما إىل ذلك. استخداـ ىذا البحث كأساس أساسي للبحث ادليداٍل 

ا سبب تسمية ىذ (.ِٖ: َُٗٗككبحوث تناقش البياانت الثانوية )فيصل،
( يقـو الباحث أف جبمع البحوث السابقة ُالبحث ابلبحث األديب ىو: )
( ِعن اذليمنة أنطونيو غرامشي؛ ك ) خاصةادلتعلقة بعلم األدب اإلجتماعي 

عن اذليمنة أنطونيو  تتعلق بعلم األدب اإلجتماعي خاصةالبحث عن نظرايت 
 غرامشي.

 مصادر البياانت -2
ها كتصبح يتم التعرؼ على حقيقتمصادر البياانت ىي ادلعلومات اليت 
(. كينقسم مصادر ُِٔ: ََِٕأساس التحليل ُب البحث )نور أستوٌب، 

ئسية كمصادر البياانت ُب ىذا البحث إىل نوعٌن، كمها مصادر البياانت الر 
 البياانت الثانوية. 

 مصادر البياانت األكلية (أ 
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ط األكلية من الكتب اليت ترتب البياانتيتم احلصوؿ على مصادر 
الباحث . (ْٔ: َُُِ)كيبوكا،  ارتباطنا مباشرنا دبوضوع ادلادة البحثية

 .ديواف ادلتنيب يستخدـ مصادر البياانت ُب
 

 مصادر البياانت الثانوية (ب 
مصادر البياانت الثانوية ىي تلك من الكتب اليت ال ترتبط 

ي للبحث، كلكن ذلا صلة ارتباطنا مباشرنا ابلكائن ادلادم كاذلدؼ الرمس
البحث الثانوية ُب تستخدـ مصادر (. ْٔ: َُُِوضوع )كيبوكا، ابدل

 .الدراسات السابقة كالكتب النظرية اليت تدعم ىذا البحثىذا البحث 
 طريقة مجع البياانت -3

عدة طرؽ جلمع البياانت، من بٌن أمور  البحث، استخدـ الباحثُب ىذه 
 :أخرل

 طريقة القراءة (أ 
 ث للحصوؿ على بياانتىي تقنية يطبقها الباح القراءة طريقة

 طريقة. (ُُٗ ، ص.ُِٗٗ،مايلز كىوبرماف(ادلعلومات بطريقة القراءة 
 .قراءة كمسح ديواف ادلتنيب القراءة ُب ىذا البحث يعين

 كلديواف ادلتنيب ب يقرأ الباحث .1
 .ديواف ادلتنيب دبنظور علم االجتماع أنطونيو غرامشي يقرأ الباحث .2

 تابةالك طريقة (ب 
شياء سبكن استخدامها للبياانت، يتم اانت أيسجل الباحث البي

كفقا  القصًنة، ك لتسهيل على مجعهااحلصوؿ عليها من قراءة كفهم القصص 
ادلالحظات ىي عن طريق  تابةالكتقنية (. ّٗ ، ص.ََِٓ)زلسوف، 
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ادلعلومات كالبياانت ادلتعلقة هبيمنة سيف الدكلة ُب ديواف ادلتنيب.  تابةالك
 يب على خطوات موصوفة ابلتفصيل.ربتوم بعض ىذه األسال

إىل أتثًن سيف الدكلة ُب ابتكار العمل األديب لديواف  كلفت الباحث .1
 اتادلتنيب أليب طيب ادلتنيب.

و الباحث هبيمنة سيف الدكلة ُب ديواف ادلتنيب أليب الطيب ادلتنيب عكنو  .2
 على أساس النظرية السوسيولوجية لألدب أنطونيو غرامشي.

 اانتطريقة ربليل البي -4
ربليل البياانت ىو أسلوب أك سلسلة من األنشطة دلراجعة البياانت 

يكوف للظاىرة قيمة  البياانت، كيكذبميعها كتنظيمها كتفسًنىا كالتحقق 
ابإلضافة إىل ادلراحل  .(ّٓ: ََُِ)طرباٍل،  كعلمية ،كأكادديية ،اجتماعية

لدكلة اليت ربدث العديدة ادلذكورة أعاله ، يصف الباحث ابنتظاـ ىيمنة سيف ا
ُب إنشاء العمل األديب لديواف ادلتنيب أليب الطيب ادلتنيب بناءن على ربليل نظرية 
اذليمنة االجتماعية ألنطونيو غرامشي. ادلؤلفات. ربليل البياانت ُب البحث 

ل البياانت إىل ثالث العلمي ىو مرحلة كسيطة من البحث العلمي. ينقسم ربلي
طريقة  ربليل البياانت على يتم شرح مراحلف التايل، على النحو طرؽ / مراحل

 ما يلى:
 طريقة تقليل البياانت (أ 

ج البياانت اليت ًب احلصوؿ البياانت ىو عملية تلخيص لنتائ تقليل
خالص استنتاجات ، من خالؿ عملية التبسيط كالرتكيز من أجل استعليها

 (. كاخلطواتٔٗ ، ص.ََِٖكن التحقق منها )كريستناتو، الذم دي
 اليت ازبذىا الباحث كالتايل:

بفرز البياانت غًن ادلدرجة ُب علم اجتماع األدب على  يقـو الباحث .1
 نتائج مجع البياانت.



 

ُِ 
 

بفرز البياانت اليت ال صلة ذلا بنظرية أنطونيو جرامشي  يقـو الباحث .2
 .للهيمنة

 

 

 طريقة عرض البياانت (ب 
ند عرض البياانت إىل تنظيم البياانت ادلختصرة. ع طريقةهتدؼ 

 ديكن هاكمن ،ديكن رؤية سياؽ البياانت العاـادللخصة تقدَل بياانت التقرير 
اؼ ادلشكلة )سوىار إذا لـز األمر الستكش ستخراجو مرة أخرلال الباحث
(. كاخلطوات اليت ازبذىا الباحث ُب عرض ُِٗ ، ص.َُِِسابوترا، 

 البياانت ما اييل:
أم عرض نتائج  ،ث البياانت اليت ًب مجعها ُب كصفيصف الباح .1

 التحليل ادلرتبط بنظرية ىيمنة أنطونيو غرامشي ُب نتائج مجع البياانت.
 يقـو الباحث إبعادة صياغة البياانت ادلصنفة.ب .2
يقدـ الباحث شرحان متسلسالن للبياانت من خالؿ كصف ادلناقشة  .3

 بناءن على نظرية اذليمنة اليت كضعها أنطونيو غرامشي.
 استخالص النتائج (ج 

 . ىو شكل من أشكاؿ مراجعة نتائج البياانت النتائج استخالص
بناءن على  .أيضنا ُب شكل أدلة كحقائق ك منطق نتائج مناقشات األقراف

(. ّٖ: ََُِ)سورايسومانرتم،  التصورات كمبدأ استخالص النتائج
كاخلطوات اليت ازبذىا الباحث ُب استخالص النتائج سيشرح علي ما 

 اييل:
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ج كادلناقشة ُب كصف موجز يعتمد على نظرية يلخص الباحث النتائ .1
 اذليمنة أنطونيو غرامشي.

ستقراء البياانت من النتائج ادلوجزة ُب ادلرحلة األكىل كاف الباحث اب .2
 للحصوؿ على استنتاجات جوىرية.

يقـو الباحث ابستقراء البياانت الثانية من النتائج ادلوجزة عن طريق  .3
استنتاجات تكوينية. إضافة كجهة نظر الباحث للحصوؿ على
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 عرض البينات

 حتفيض البينات

 مجع البينات

 استخالج النتائج
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 الباب الثين
 اإلطار النظري

 
 مفهوم الفكرة أنطونيوا غرامسي .أ 

، إيطاليا تولد ُب أليس، سردينيا neo - Marxisأنطونيو غرامشي ىو مفكر 
امشي بدفرت اليومية معركؼ غر . ۱۴۳۲إبريل  ۲۲كتوُب ُب رامی  ۱۳۴۱يناير  ۲۲

مكتوب  selection from the prison Notebooks (۱۴۲۲ ۱۴۳۴)ربت ادلوضوع 
فقد اشتهر فكرة أنطونيو غرامشي . ۱۴۳ك  ۱۴۲۴ُب السجن ُب عداد السنة 

ادلتنوعة بسبب الدفرت اليوميتتو كمنها فكرتو عن ادلثقفوف العضويوف كنقد التلقٌن 
الرتبية السياسة كالتعليم كظلم شلا دفعو ليصبح رائدا ُب الرتبية الشعبية كأفكار 

، ص .  ۲۲۱۲كاف ، )سوراي ركي الذم تركز على الوعي النقدمريب التشاالتد
۱۲۱.) 

بين النظرية اذليمنة أنطونية غرامشي على فرضية أمهية األفكار كقوة جسدية 
غًن كافة ُب السيطرة السياسية االجتماعية . كىيمنة عند أنطونيو غرامشي ىي 

لطة ك تشعركف أبف لديها اجملموعة الذين تسيطر عليها ليس فقط ينصاعوف للس
، قاؿ غرامشي كانوا  السلطة كتستوعبوف القواعد اليت كضعتها السلطة لكن أكثر شلا

أبف اجملموعة الذين تسيطر عليها إعطاء ادلوافقة كيوافقوف على ما ًب ربديدىا كما 
سيتم ربديدىا دبوافقة اتمة حَّت ال يشعركف ادلهيمنوف ابلسيطرة أك اذلزدية من قبل 

، ص ۲۲۲۴  ،موعة ادلطلة ، ألف اذليمنة معرتؼ هبا كعي كال إضطرار )سوکيونواجمل
۳۱.) 

إف مفهـو اذليمنة ىي مسامهة غرامشي الرئيسية ُب النظرية السياسية كتتم 
احلصوؿ عليها من تنقيح ادلاركسية األرثوذكسية اليت تعترب حتمية للغاية كإجيابية 

. کشف سيموف أف النقطة األكؿ عن (۲ْ، ص ۲۲۱۱، هاراتٌبسوکي(كميكانيكية 
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مفهـو اذليمنة عند أنطونيو غرامشي كانت الطبقات العلي كأعضائو مارسوا السلطة 
على الطبقات السفلي من خالؿ العنف كاإلقناع . اذليمنة ليست السيطرة 
ابستخداـ القوة كلكن اذليمنة اإلتفاؽ ابستخداـ القيادة السياسية كاإليديولوجية . 

نظرية اذليمنة ليست جديدة ُب التقليد ادلاركسي، إف فهم اذليمنة معركؼ كابلطبع 
من قبل ادلاركسيٌن . كما يفرؽ بٌن نظرية ىيمنة عند أنطونيو غرامشي كنظرية ىيمنة 
عند ماركس منها : األكؿ، يطبق غرامشي اذليمنة أكسع على رلموعة أك أكثر ُب أم 

نشأ من أم رلموعة كانت طادلا أهنا قادرة علقة اجتماعية، يعين أف القوة ديكن أف ت
على إتقاهنا دكف إكراه ُب حٌن أنو كفقا للماركسية فإنو يشًن إىل العالقة بٌن 

التأثًن خيصص غرامشي اذليمنة ُب إصطالح "الربكليتاراي كاجملموعة أخرل . كالثاٍل، 
ادلاركسية كما فهمتها   " القيادة السياسية ُب نظاـ التحالف "" كليس فقطالثقاُب

 .(۱۲ٓ، ص .  ۲۲۱۲سورايكاف ، السابقة )
كرة غرامشي متجذر ُب شرح مفهـو فكرة غرامشي ُب دراسة أخرل أف ف

. كضع غرامشي أسسو النظرية على أساس ما رآه من النظرية ادلاركسية مارکس كلتٌن
 لألصل ادلادم للطبقة كدكر الصراع الطبقي كالوعي ُب التغيًن اإلجتماعي كدكره ُب
اشتكشاؼ فکر مارکس حوؿ موضوع اذليمنة الربجوازية ُب اجملتمع ادلدٍل كما عرب 

. كيصبحهما ادلوضوع األساسي كفقا كإصللز ُب اإليديولوجي األدلاٍل عنو مارکس
. يعتقد مارکس أف ىناؾ تغيًن من الشركط ادلسبقة كايتو عن تشغيل النظاـ الرأمسايللر 

، كلكن تعتصم الرأمسالية بسبب ظهور رتاكيةاعية كاإلقتصادية إىل اإلشاإلجتم
ادلصاحل األساسية كالبنية الفوقية ُب ربديد التغيًن اإلجتماعي، بناء على كل ذلك، 

. (ٔٔ. ، ص۲۲۱۲، ذلا فرؽ سلتلف سباما عن مارکس )علي أف فكرة غرامشي
رفض غرامشي فكرة ماركس اليت تنص على أنو حيث ديكن عرض أم تقلبات 

، رفض غرامشي ا كتعبًنات ىيكلة. كبعبارة أخرمسياسية كعرضهأيديولوحية ك 
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إعتقاد مارکس بتفوؽ القوة اإلقتصادية كالتكنولوجيا كمحدد للتغيًن التارخيي 
 .(۲۲. ، ص۲۲۱۱اراتٌب، ه)سوکي

ادم ُب احلكة ، كما تطورت ُب سياؽ موقعو القيكقد قادت أفكار غرامشي
لت هبا خالؿ ادلدة الطويلة اليت قضاىا سجينا ، كالطريقة اليت تشكالعمالية اإليطالية

األدب كالفن ُب معتقالت الفاشية، إىل إعادة النظر ُب كل فرع من كل فركع 
سلتارات من دفاتر تمد سعيد على عمل غرامشي األىم ). كيعكالثقافة كأتثًناهتا

ة . كيقع الدفاع عن الثقافة الدديقرطيظهور مؤسسة اإلشرتاؽُب عملو حوؿ  (السجن
. ، ص۲۲۲۲، لتواري  الفاشية كاإلمربايلية )كالياُب القلب من فهم ادلشركع ادلتأثر اب

۳۲) . 
كتعمل اذليمنة بصورة أفضل، عرب خلق خليط من األفكار ادلتضارية كالزج 
هبا داخل عقوؿ اجلماىًن، ُب كقت الذم يتشربوف فيو ادلعتقدات كالقيم الثقافيات 

 ىل التابع يقبل ابدلساكاة كاإلضطهاد بوصفها ظاىرتٌنالطبقة ادلسيطرة. كىي تقصد إ
طبيعيتٌن كغًن قابلتٌن للتغيًن. كقد كاف )احلس العاـ(، تبعا للفضاء الداليل 

( لعاـ. فاحلس اب من خلق أساطًن السلطة كالسيطرة، كراء سبكٌن الغر الغرامشي
اإليدكلوجي مصطلح مطلق السلبية ُب ادلعجم الغرامشي نظرا لغدكه موقعا للبناء 

 (.۳۲ .، ص۲۲۲۲كاليا، )
أتثر تفكًن غرامشي خبلفيتو. أصبحت الظركؼ االجتماعية كالسياسية 
ُب إيطاليا خالؿ غرامشي على النظرية أتثًنا كبًنا اليت طبقها فيما يتعلق ابذليمنة. 
أصبحت ذبربة كمالحظة كتفسًن احلياة اإلجتماعية كالسياسية ككذلك الظاىرة 

س قضااي االجتماعية كالسياسية اليت حدثت حوؿ حياتو أحد أساإلجتماعية لل
ع من النظرية ادلاركسية . كجيعل ىذه النظرية اذليمنة فهما أكسىيمنة أنطونيو غرامشي

ُب حٌن أف خلفية ماركس ُب أدلانيا اليت   .(۱۲ .، ص۲۲۱۲، للسلطة )سيسواٌب
ل توجيو أف التغيًنات " ميختلفة ادلشاكل اإلقتصادية حبيث "أجربتكانت مليئة دب
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، ذبعل اإلقتصاد كأساس رئيسي ُب ستقرار اإلقتصادماالجتماعية نتيجة من عدـ اإل
اعية اليت أتٌب من أقول ربديد كل شيئ كربدد الظركؼ اإلقتصادية الفجوة اإلجتم

  .(۲ٔ. ، ص۲۲۱۲، إقتصاد )علي
كبٌن تربط فكرة غرامشي حوؿ اذليمنة بٌن القبوؿ الذاٌب لدل اجلماىًن 

اإلقناع كالتعاكف ، عرب عملييت ةالعمل على تكريس السلطة من جانب طبقة صغًن 
. كيتحقق ىذا القبوؿ بفعل اذلالة كادلكانة اليت سبتلكها طبقة مع مؤسسة احلكم

مركزية مستطرة تعمل ابستمرار على تشكيل إسرتاتيجياهتا السياسية كاإلقتصادية 
م سيتحوؿ كجواب إىل الثورة إذا غابت ىذه لرتسي  فكرة القبوؿ لدل اجملتمع الذ

، كتتضمن اذليمنة التحكم الذم يتحقق عرب الوعي حباالت اإلىتياج ستًناتيجياتاإل
، ۲۲۲۲، ُب اجملتمعات اخلاضعة للهيمنة )كاليا التخريبية اليت غالبا ما تكوف حاضرة

 . (۳۴. ص
ماىًن عرب ، أتثًنىا على اجلكسبارس اذليمنة، تبعا لإلستعماؿ الغرامشي

، اعي، أيضا، لعملية االقناع. كيلعب فرض منط من اللغةاإلستعماؿ الرىيف كالالك 
، دكرا ىاما ُب إنشاء أنظمة كمؤسسات تكس لكتابة األدبية كالتارخيية عربىاكإصلاز ا

. يضطلع األدب كالتاري  الربيطانياف مثال يولوجيا الطبقة ادلسيطرة كترسخهاإيد
اإلصليليزية كحامل للثقافة اإلصليليزية دبهمة إذاعة األفكار اليت كابلقدر ذاتو اللغة 

 (.ّٔ، ص ۲۲۲۲، على اآلخر كعرب كسائط اذليمنة )كاليا تساىم ُب سيطرة طبقة
 نظرية اذليمنة أنطونيوا غرامسي .ب 

كخاصة  .اذليمنة ىي نظرية اليت ديكن استخدامها ُب ربليل العمل األديب
 كيسمى اذليمنة ُب اللغة اليواننية أيضا  اإلجتماعي يتعلق األدب فيما

“eugemonia”يدؿ على ىيمنة ادلوقف الذم تطالب بو دكؿ ادلدف ) پوليس (  شلا
راتنا أف اذليمنة . كأما قاؿ لنيوماف كوات (ّٕ، ص. َُِِ)كرنياكاف،  بشكل فردم

ة وانف (، كىو ما يعين أف يؤدم كالقيادة كالقو ) الي “ hegesthai"مشتق من كلمة 
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، ص. َُُِيمنة ادلعجمية تعين " القيادة " )رتنا، اليت تفوؽ قوة اآلخرين . حَّت اذل
ُٕٓ.) 

كقد كضعت اذليمنة اليت كتبها الفيلسوؼ ادلاركيس اإليطايل أنطونيو غرامشي 
ادلفاىيم  كقد ًب تطوير مفهـو اذليمنة أنو نقالة على أساس ضد. (۱۳۴۱-۱۴۳۲)

شانتاؿ موُب، استخدمت ىيمنة ادلصطلح ألكؿ مرة ُب . كفقا لادلاركسية األرثوذكسية
. على الرغم من أف بعنواف " مالحظات حوؿ جنوب سؤاؿ ُب مقالتو ُّٔٗعاـ 

ـ  َُٖٖيتم استخداـ مصطلح اذليمنة ابلفعل بليخانوؼ كأتباع ادلاركسية ُب 
 (.َِ، ص. ََِْ)سيموف، 
ر ادلاركسية كفلسفة من أفكا غرامشي ىو أحد ادلفكرين اإليطايل اليت أتثرت 
، شارؾ غرامشي أيضا دلعدؿ ُب كقت الحق كانتقد الفكرة، على الرغم من أف اىيغل
، كخصوصا ادلعارضية ادلتطرؼ االشرتاكية اإلصالحية.  احلركة االشرتاكية اإليطاليةُب

 غرامشي ادلعركؼ أيضا ابسم الناقد ادلسرحي من كمعلق سياسي.
أخرل، مع أك بدكف رلموعة رلموعة تعريف اذليمنة ىو سيطرة كاحدة 

، حبيث أف األفكار اليت سبليها اجملموعة ادلهيمنة ضد رلموعة يهيمن التهديد ابلعنف
 .قبلت أمرا طبيعيا أف ىو أخالقي كالفكرية كالثقافية

كطريقة التفكًن ىي  نظرية غرامشي للهيمنة اليت أدت إىل النظرة إىل العامل
سواء على الصعيد ادلؤسسي على مفهـو الواقع ُب اجملتمع  ، كاليت يتم توزيعهاادلهيمنة
، أيديولوجية أملت الذكؽ كلو كالعادات األخالقية كادلبادئ كالسياسة كالفردم
 . سيما ابدلعىن الفكرم كاألخالقيجتماعية، ال، فضال عن العالقة برمتها اإلالدينية

ة على العلبقة بقة ادلهيمنكيوضح غرامشي أف اذليمنة ىي إتقاف عملية للط
تدعم بنشاط أفكار الطبقة السائدة. ىنا يتم ، كالدنيا من الطبقة ىي أيضا الدنيا

أما ، كلكن من خالؿ استمارات ادلوافقة هبيمن عليها اجملتمع. اتقاف ليس ابلقوة
اذليمنة. ُب إطار نظرية غرامشي،  ، ىناؾ يوجد أشكاؿأساس نظرية غرامشي للهيمنة
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مفاىيم رئيسية ىي الثقافة، كاذليمنة، أيديولوجية، اعتقاد ىناؾ على األقل ستة 
 . الشائع، كادلثقفٌن كالدكلة

، ىناؾ ادلصطلحات النظرية غرامشي كقامت بناء عالقات مهمة بعد ذلك
أيديولوجية ُب نظرية  .اليت ادلاركسية نظرية حوؿ مفهـو غرامشي عن األيديولوجيا

مفهـو  .سلتلف األىداؼ إتقافغرامشي لو دكر مهم جدا، خصوصا لتحقيق 
، األمر الذم حيد من فکر ي ىو تصحيح االفرتاضات ادلاركسيةاأليديولوجيا غرامش

، كُب حالة العالقات االجتماعية الطبقية احلفاظ عليها، عاش، كالشرعيةنتاج عالقة 
وضع قسرم بسبب رم ُب الُب حالة العالقات االجتماعية ذب االجتماعية حدث

 . (ُْ، ص. ََِٔصادية )ايغليطوف، احلاجة االقت
بًن ، كلكن أيضا لديو أتثًن كغرامشي أف الفكر ليس فقط موجودة كقاؿ

. مفهـو غرامشي األيديولوجيا ُب مزيد من ادلواد جدا من أجل التغيًن التارخيي
زائف كأشكاؿ سلتلفة من النظرية اليت ىي دبثابة أداة ُب ربرير البشرية من الوعي ال

 .كُب سياؽ النضاؿ من أجل الطبقة االجتماعية كالسياسية ،االستغالؿ
، كلكن د رلموعة إىل رلموعة أخرل ابلقوة، ليس تفوؽ أحاذليمنة، لغرامشي

التوكيل يس فقط ُب العالقات االقتصادية )التفوؽ من رلموعة مع رلموعات أخرل ل
ا نقطة . كقد أصبح ىذ( عن طريق العنفمن كسائل اإلنتاج كما يعتقد ادلاركسي

جوىر اذليمنة ُب سياؽ النظرية ىو صلاح  مناقشة نظرية غرامشي للهيمنة. مهمة ُب
. حَّت اعات اتبعة للسيطرة على تبعيتهاللمجموعة احلاكمة غرامشي دبوافقة مج

اذليمنة ىي األداء كالتمكن من معظم شرعية، ألنو من ادلقبوؿ قوقم ُب نظاـ 
، ص. ََُِة )أنوار، د تسيطر عليها اجلماعاأليديولوجية كالثقافة كالقيم، كقواع

ُٖ.) 
. ناؾ نوعاف من كيفية ربقيق التفوؽكأما أرل ذلك غرامشي يوضح أف ى

اذليمنة كانت دائما تتميز  كربقيق التفوؽ عن طريق، األكؿ ىو من خالؿ " اذليمنة "
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. كالثاٍل ىو من خالؿ "القيادة "استخداـ القوةالفتح"، ك "، ""دمارشکل "
قية كالفكرية". كيتم ربقيق التفوؽ من خالؿ القيادة عن طريق التفاكض األخال

كالتسوية. التفوؽ عن طريق القيادة األخالقية كالفكرية ىو ما يسمى غرامشي عن 
قدمها غرامشي  .(ُِْ، ص. َُِّ( )فاركؾ، اذليمنة")اليت تتميز عن "اذليمنة 

ادية كاألخالقية كالسياسية. فإف اذليمنة ُب األساس ارتباطا مباشرا للمصاحل االقتص
ة لقضااي شلاثلة تتعلق لفحر أعمق كدراس مفهـو اذليمنة يصبح كسيلة عملية

، فإنو ديكن أف ينظر إىل أف أشكاؿ اذليمنة عندما تشاىد ذلك الشرحابلسياسة. 
 . كالفكرية ، ككذلك القيادة األخالقية، ىيمنةفيما بينها، كىي عقيدة التفوؽ

 م ىو ربقيق اذليمنة عن طريق االنتشار غرامشي للفكركبعده مطلب مه
. كيتم انتشار الفكر من خالؿ ادلؤسسات اجلماعات أك الطبقات االجتماعية

داء مهاـ زلددة ُب ادلثقفوف كفقا لطبقات اجتماعية أ .االجتماعية، كاللغة، كادلثقفٌن
، مها ادلثقفٌن اؾ فئتٌنياسية. ابلنسبة لو، كادلثقفٌن ىن، كالسجوانب اإلنتاج، كالثقافة

. كمنقوشة ادلثقفٌن التقليديٌن مًنكا الريف كرجاؿ كقـو العضوية التقليديٌن كادلثقفٌن
دين كاحملامٌن كاألطباء كموظفي اخلدمة ادلدنية تشارؾ ُب ىيكل منوذج اإلنتاج 
اإلقطاعي، ُب حٌن أف ادلثقفٌن العضوية أف الناس الذين يعملوف كوكالء للطبقة 

، كاليت يتم تضمينها ُب الطبقة ادلثقفة موف اذليمنة داخل اجملتمع ادلدٍلية ينظاجتماع
 .ىي ادلدير كاألساتذة كاجلنود كادلهندسٌن كالصحفيٌن كالكتاب

لتحقيق كفقا لغرامشي، األدب ليس فقط لديها دكر ُب التطبيق العملي 
وسيولوجية ُب ، كلكن كما يفتح أبعادا جديدة ُب الدراسات السالقيادة ادلهيمنة
، مستقلة ثقافيا ) كمن ادلفهـو األدب كقوة اجتماعية، سياسية .اجلانب األدب

مستقلة (، فضال عن كجود نظاـ خاص هبا، كإف كاف ُب الواقع ىي ُب الوحدة 
  .العضوية مع البنية التحتية االجتماعية
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 -يع ُب الدراسات األدبية نظرية اذليمنة ىي الدراسة فيما يتعلق الرد السر 
ُب اختصر شيدت  .، مؤلف كالعالقات العامةالعالقة بٌن األدب مع اجملتماعات

. األعماؿ األدبية مل تعد كظيفة كمرآة ت كيف االجتماعية ُب النص األديبالقوا
السليب، قصة اجلاسوس الذم تتحرؾ من خالؿ كاألحداث اليومية. بدال من ذلك، 

الية على التوايل. كبعبارة كم الذاٌب ك األدب ىو ُب حد ذاتو حداث ثقافيا، مع احل
. كُب ىذا السياؽ ذکر ليت اجلانب الثقاُب كلو ُب إظهار، األدب ىو الطاقة اأخرل

وذج يتم من خالؿ استغالؿ . ربليل من"األدب ابسم "العامل ُب كلمة كاحدة
 .العالقة اليت سبثل الكوف الثقاُب )نفس ادلرجع، ص، كلكن دائما إلجياد الكلمات
ُٖٔ.) 

، من آراء اش أعمق حوؿ أنواع اذليمنة نفسها، كمع ذلكمل يكن ىناؾ نق
سلتلفة من اخلرباء الذين يشًنكف إىل تفكًن جرامشي أبف الطبقة سبارس السلطة على 
الطبقة اليت ربتها عن طريق العنف كاإلقناع حبيث يكوف من ىذا الفكر نوعاف. 

منة الالكاعية )اإلقناع(. يتماشى ىذا مع للهيمنة أم اذليمنة الواعية )العنف( كاذلي
رأم سيموف الذم ينص على أف نقطة انطالؽ غرامشي بشأف اذليمنة ىي أف الطبقة 

)سيموف،  كأعضاؤىا ديارسوف السلطة على الطبقات اليت ربتها عن طريق العنف
، فإف نوع اذليمنة الذم يتم بوعي أك بغًن كعي ستنشره (. كىكذاُٗ .، صَُِّ
 .ت االجتماعية أكالن ادلؤسسا

إف شكل نوع اذليمنة الذم يتم ربقيقو ىو ُب شكل عنف )تقبل / ىيمنة( 
من قبل الطبقة العليا ضد الطبقة الدنيا كىو ما يسمى فعل اذليمنة. عادة ما تكوف 

نة ىذه سلبية ألهنا تتخذ شكل عنف، كقمع، كإكراه، كمصادرة، أعماؿ اذليم
، كأعماؿ كسيطة للهيمنة يقـو هبا جهاز ٌن سليفةكعقوابت تفرضها السلطات، كقوان

الدكلة. ُب حٌن أف شكل نوع اذليمنة الذم ال يتم نقلو ىو ُب شكل إقناع يتم 
تنفيذه بطرؽ خفية مثل االستفزاز كجذب التعاطف كبناء تواصل أك زلادثة قوية 
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يات ، لتشكيل عقلوجيهها كالسيطرة عليها كإدامتهابقصد التأثًن على اذليمنة كت
 .الناس

مستوايت للهيمنة  ، ىناؾ ثالثةافة إىل ىذين النوعٌن من اذليمنةابإلض
، كىي اذليمنة الكاملة )ادلتكاملة( كاذليمنة ادلنحلة كاحلد األدٌل من اقرتحها جرامشي

)ُب فيميا اذليمنة. ًب التعبًن عن مستوايت اذليمنة الثالثة كفقنا لغرامشي بواسطة 
 ( كىي:ْٖ-ِٖ، ص. ُّٗٗ ىيندرطا،

اذليمنة الكاملة )ادلتكاملة(. تتميز اذليمنة ادلتكاملة ابالنتماء اجلماىًنم الذم  -1
يقرتب من الكلية. يظهر اجملتمع درجة قوية من الوحدة األخالقية كالفكرية. 
كىذا كاضح ُب العالقة العضوية بٌن احلكومة كاحملكومٌن. العالقة ليست مليئة 

صعيدين االجتماعي كاألخالقي. ديكن أيضنا ابلتناقضات كالتضادات على ال
، أم اذليمنة اليت تعمل تكاملة على أهنا اذليمنة الكاملةاإلشارة إىل اذليمنة ادل

 بفعالية ُب مجيع جوانب حياة الناس لقتل مبادرات التمرد.
، تواجو اذليمنة االقتصادية للربجوازية لة. ُب اجملتمع الرأمسايل احلديثنحادليمنة اذل -2

، مل تكن ىذه اذليمنة فعالة دبا ظهر إمكانية التفكك. بعبارة أخرل ىائال يربداي
، يرل اجملتمع ُب عة اجملتمع أبسره. ُب ىذه احلالةفيو الكفاية كفشلت ُب شل طا

الواقع الكثًن من عدـ ادلساكاة كفيها يوجد الكثًن من اخلالؼ كاالختالؼ كلكن 
 سلبية(. ال يقرتف أبفعاؿ ملموسة أك سبرد )مقاكمة

اذليمنة احلد األدٌل )احلد األدٌل من اذليمنة(. ىذا الشكل الثالث ىو اذليمنة اليت  -3
 .فشلت ُب أف تغرس ُب اجملتمع كقوبلت ابدلقاكمة كالتمرد

تعين اذليمنة حرفيا القيادة. يستخدـ ادلعلقوف السياسيوف ىذا ادلصطلح عمومنا 
رامشي نفسو أف ادلصطلح يشًن إىل لإلشارة إىل ىيمنة السلطة كالقيادة. يعترب غ

فهم معقد، كابلطبع تساىم األشكاؿ السياسية كالثقافية كاأليديولوجية ُب بناء 
(. ُِّ، ص. ََُِؿ ادلساكمة كليس اإلكراه )فاركؽ، ىذه القيادة من خال
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تنتقل اذليمنة من ادلؤسسات االجتماعية كالرموز الفكرية إىل الطبقة االجتماعية 
 ادلستهدفة.

 لم األدب اإلجتماعي من منظور أنطونيو غرامسيع .ج 
. منوذج علم األدب كاشراؾ البنية االجتماعية : علم اجتماعكفق راتنا

)كرنياكاف،  االجتماع يركز على ربليل اجتماعي ُب مؤلفات موضوعية أك ذاتية
، كيرين ككيليك ادلؤلفات بنظر جوانب االجتماعية للكشف (.ُِ، ص. َُِِ

اجتماع ادلؤلفٌن ( ۱ة أنواع من ادلنهج ُب ربليل االجتماعي كما يلي ينقسم إىل ثالث
ادلؤلفٌن لتكونوا صاحب  الذين يهتموف ابدلنازعات كاأليديولوجية االجتماعية كيرتبط

( األدب االجتماعي ّؤلفات األدبية اليت ًب نفسها، االجتماعي ُب ادل( ۲، ادلؤلفات
 .جملتمعالقراء كأتثًن األدب ُب ا الذم يهتم ُب

ادلذكورة عرضت كيليك  النوع الثالثة من علم األدب اإلجتماعي
(Wellek)  كارف(Warren)  " ُب كتابوTheory of Literature" علم االجتماع عن ،

. درست مشکالت على سبيل دبهنة ادلؤلف كا مؤسسات األدبية ادلؤلف مرتبطة
، كالفكر اعية، ككضع ادلؤلفثاؿ أساس اقتصادم اإلنتاج األديب، كاخللفية االجتمادل

ادلؤلف يتضح من سلتلف األنشطة الكتاب خارج األدب، علم اجتماع األدب 
، فضال عن األمور أخرم ُب العمل األديب العمل األديب، األىداؼ بفحص زلتوايت

نفسو كادلشاكل األجتماعية ذات الصلة. علم االجتماع للقراء ُب دراسية مشاكل 
، فضال عن ادلدل الذم يتم ربديد ية من األثر االجتماعيعماؿ األدبالقراء كاأل

 .العمل األديب علي اخللفية االجتماعية كالتغيًن االجتماعي كالتنمية
يرل أنطونيو غرامشي األدب على أنو انعكاس حلالة اجملتمع اليت كصفها 
ادلؤلف ُب كقت إنشاء العمل األديب. تعترب كل ادلشاكل كادلشكالت اليت كصفها 

نة ال ؤلف ُب عملو انعكاسات للواقع القائم. على الرغم من أف نظرية اذليمادل
، فإف نظرية غرامشي للهيمنة تستخدـ على تتحدث بشكل مباشر عن األدب



 

ِْ 
 

ع كأساس لدراسة علم اجتماع األدب، كما فعل رديوند كيليامز، كتوٍل نطاؽ كاس
 (.ٕ، ص. َُِّديفيس، كأرييل ىراينتو )فاركؽ، 

يت أجراىا ة األعماؿ األدبية ُب إطار نظرية غرامشي للهيمنة التشرح دراس
كجود األعماؿ األدبية كموقع  .(ِٖ-ٖٕ ، ص.َُِّرديوند كيليامز )فاركؽ، 

للهيمنة، كوهنا العملية األساسية للتكوين االجتماعي الذم من خاللو تعمل اذليمنة 
الكتاب الذين ال ك قاتل من أجل. تتمثل إحدل ىذه النضاالت ُب شكل نقد من 

يوافقوف أك حَّت يعارضوف الظواىر االجتماعية ُب اجملتمع حبيث يعملوف كيكافحوف 
 من أجل تطلعاهتم كأفكارىم ذباه ظاىرة اجتماعية قائمة.
( ٕٗ، ص. َُِّ، فاركؽيستخدـ مفهـو اذليمنة من قبل كيليامز )عرب 

، يتم ية. ابإلضافة إىل ذلكأك التأسيس لتحليل العمليات الثقافية ُب أدكارىا النشطة
استخدامو أيضنا لتحليل األشكاؿ الثقافية ادلعارضة كالبديلة اليت قد تعارض النظاـ 
ادلهيمن، حَّت عندما تكوف ىذه األشكاؿ ال تزاؿ مغلفة أك مهمشة حبدكد كضغوط 

، ُب مقالتو بعنواف ر النظرم لتحليل األدب اإلصلليزماذليمنة. ٍب طبق كيليامز اإلطا
، أكضح ُب حبثو العالقة ادلعقدة بٌن األشكاؿ "ُْٖٖاؿ الركاية اإلصلليزية عاـ شك"أ

 .(ِٖ-َٖ ، ص.َُِّمن الركاية اإلصلليزية )فاركؽ، ادلتبقية كادلهيمنة كالناشئة
يتجزأ من ، يينظر إىل األعماؿ األدبية على أهنا جزء ال كموقع للهيمنة
فئة ادلثقفٌن العضويٌن الذين ىم أحد أجهزة ، ييدرج ادلؤلف ُب الثقافة. ُب ىذه احلالة

(. ظهرت الثقافة القائمة من مصدرين. أكال، جنبا ٕٔ، ص. َُِّفاركؽ،اذليمنة )
، ة ادلهيمنة أف ربافظ على مكانتهاإىل جنب مع فئة جديدة. بقدر ما ديكن للثقاف

نية. فإهنا تتحرؾ مباشرة لدمج عناصر تلك الثقافة من خالؿ الطبقة اجلديدة ادلع
اثنينا، تنبع الثقافة الناشئة أيضنا من تعقيد ادلمارسات البشرية نفسها. الثقافة السائدة 

 انتقائية كسبيل إىل هتميش كقمع مجيع ادلمارسات البشرية األخرل.
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، ثقافة البنية الفوقية اليت ليست كفقنا لغرامشي، األدب ىو جزء من الفكرة
قة االقتصادية أك البنية التحتية ادلادية فقط انعكاس )حركة انعكاس( لبنية الطب

. ىذا ( ّٔ-ُٔ، ص. َُِّد ذاهتا )فاركؽ، )الوسائل(، كلكن كقوة مادية حب
يعين أنو ُب العمل األديب توجد فكرة من ثقافة أكسع ال تقتصر فقط على العالقة 

ح ، بل ديكن أف تصبكسيلة موجودة مع األعماؿ األدبيةادلتبادلة لبنية اجتماعية أك 
، فإف األعماؿ األدبية ىي موقع نتج ثقاُبقوة أكرب تولدىا الفكرة الثقافية. كم

للهيمنة. توجد ُب األعماؿ األدبية أيديولوجية هتيمن على اجملتمع كتواجهها 
 .( ٕٗ، ص. َُِّ)فاركؽ، أيديولوجية ادلؤلف 

( على ُِ، ص. َُِِ، كرنياكافيينظىر إىل األدب ُب منظور غرامشي )
، األدب كأكؿ عرض لتمثيل أيديولوجية الطبقة االجتماعية ٌن، مها: أكالن أنو شيئ

للمؤلف ُب تصور رؤيتو للعامل. يعترب األدب كسيطنا مهيمننا، كحيدد اإلعالـ 
األيديولوجية اليت ربدث ُب اجملتمع. اثنينا، ديكن أيضنا ربديد األيديولوجيا ُب األدب 

ألنو مظهر من مظاىر حدس ادلؤلف.  من خالؿ فهم األدب ُب سياؽ استقالليتو
، يوجد ُب ( أنو كموقع للهيمنةْٕ: َُِّكؽ )عالكة على ذلك، يوضح فار 

األعماؿ األدبية تشكيل أيديولوجي. التكوين ىو ترتيب ذك عالقات متناقضة 
 .كترابطية كاتبعة. من أجل ربقيق اذليمنة، جيب نشر األيديولوجية

( من ْٕ، ص. َُِّفاركؽ، )عرب ال حيدث االنتشار كفقنا لغرامشي 
تلقاء نفسو، كلكن من خالؿ اللغة كاحلس السليم )الفكر العاـ( كالفولكلور )الذم 

ة للنظر إىل طريق-يتضمن نظاـ إدياف شامل كخرافات كآراء كطرؽ تفكًن(. 
، بعض ادلؤسسات االجتماعية ُب مركزىا مثل ادلدارس كأشكاؿ اإلجراءات كاألشياء(

 .سسات النشر ادلختلفةالتدريس أك مؤ 
، وضوح األعماؿ األدبية أك األدبيةال تناقش نظرية غرامشي للهيمنة ب

ا أف األعماؿ األدبية ديكن أف  كلكن من األكصاؼ ادلختلفة أعاله، من الواضح جدن
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تكوف موقعنا للهيمنة، ألف األعماؿ األدبية ُب إنشائها ال ديكن فصلها عن الواقع 
جملتمعية احمليطة. زلل إقامة ادلؤلف. يفرتض جرامشي أف العمل االجتماعي أك البيئة ا

 األديب جيب أف يكوف لو خلفية اترخيية ثقافية شلاثلة تقريبنا لثقافة اجملتمع احلايل.
ا. يعترب األدب جزءنا ال يتجزأ  نظرة غرامسكرم لألعماؿ األدبية قوية جدن

لف أف ديثل أيديولوجية الطبقة من الثقافة ألنو من خالؿ األعماؿ األدبية ديكن للمؤ 
االجتماعية ُب تصور رؤية ادلؤلف للعامل أيضنا. يعترب األدب كسيطنا مهيمننا، كحيدد 
اإلعالـ األيديولوجية اليت ربدث ُب اجملتمع. عالكة على ذلك، ديكن أيضنا ربديد 
األيديولوجيا ُب األدب من خالؿ فهم األدب ُب سياؽ استقالليتو ألنو مظهر من 

 .ظاىر حدس ادلؤلفم
 ذليمنة اعوامل ادلسببة  -1

النزاعات االجتماعية القائمة على ىيمنة السلطة ُب اجملتمع ذلا أسباب 
، كنتائج سلتلفة. غالبنا ما يكوف سببها ادلكانة، كالسلطة، كالثركة، كالعمر

، كالعضوية ُب رلموعات اجتماعية معينة. ىذا ابلطبع ديكن كأدكار اجلنسٌن
تدمًن النظاـ االجتماعي أك البنية ُب اجملتمع مثل العنف  أف يؤدم إىل

 كالقمع كحَّت احلرب.
إف أصل ىيمنة السلطة ىو ُب الواقع ألنو ال تزاؿ ىناؾ ثقافة تشكلت 
من عادات الناس الذين ال تزاؿ حقيقتهم موضع شك كلكنها ال تزاؿ 

امت بتلقٌن سبارس. الثقافة ادلشار إليها ُب ىذه احلالة ىي الثقافة اليت ق
ين. ، تتكوف الثقافة من مصدر سلوؾ الناس أنفسهم. كفقا لوليامزأفكار ك 

، جنبا إىل جنب مع فئة جديدة. بقدر ما ديكن للثقافة ادلهيمنة احلفاظ أكال
، تنبع لدمج عناصر تلك الثقافة. اثنينا على مواقعها، فإهنا تتحرؾ مباشرة

،  َُّالبشرية نفسها )فاركؽ، الثقافة الناشئة أيضنا من تعقيد ادلمارسات 
 (.ُٕٓ .ص
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عالكة على ذلك، فإف الثقافة ادلعنية ىي ثقافة ستؤدم إىل انقساـ الطبقات 
عية على االجتماعية ُب اجملتمع كاليت تصاحبها بعد ذلك سيطرة طبقة اجتما

( ُب كثيقتو ادلعركفة ابسم ّٔ .، صََُِ، أخرل. ينص ماركس )دامونو
ف التاري  االجتماعي البشرم ليس سول اتري  البياف الشيوعي على أ

الصراع الطبقي. إف تقسيم الطبقة االجتماعية ُب اجملتمع، أم الطبقتٌن العليا 
يد من كالدنيا حيث ستلعب الطبقة العليا دكرنا مهمنا، دبا ُب ذلك ادلز 

 ، ىو نقطة البداية ذليمنة السلطة ُب اجملتمع.السيطرة على الطبقة الدنيا
عديد من العوامل اليت أدت إىل انقساـ الطبقة االجتماعية ُب ىناؾ ال

، أدرؾ ماركس كإصللز أف تقسيم حدىا ىو العامل االقتصادم. أكالن ، أعاجملتم
(. ّٕ .، صََُِا ُب احلياة االجتماعية )دامونو، العمل يلعب دكرنا مهمن 

تعترب العوامل االقتصادية أساس تقسيم الطبقات االجتماعية ألهنا تلعب 
ا ُب تقسيم الطبقات االجتماعية.  دكرنا كبًننا جدن

ال ديكن ابلتأكيد فصل كجود الطبقة االجتماعية ُب اجملتمع عن سياؽ 
القيادة كالقيادة. جيب أف يتمتع القادة ابلسلطة لتنفيذ قيادهتم كاحلفاظ 

. ديكن أف يتمتع رلتمع الطبقة العليا بصفتو الفاعل ادلهيمن ابلسلطة عليها
اجملتمع  ، أك ُبخالؿ الطبيعة الفطرية مثل ادللك اليت يتم احلصوؿ عليها من

، ة بسبب موقعو ُب ىيكل مثل الرئيس، يتم احلصوؿ على ىذه القو احلديث
ات أك من خالؿ مصادر االزدىار مثل الثركة كالوصوؿ للعمل مع الشبك

ليت تتأثر ، كالشخصية اة، كادلزيد من القدرة أك اخلربةالعالقات االجتماعي
، كادلواقف كالشخصية كذلا شعبية أكرب ُب ادلكانة دبزيج من الثقة ابلنفس

 االجتماعية.
من ادلؤكد أف القوة ادلهيمنة ستخلق صراعنا اجتماعينا بسبب الفجوة 

( يقوؿ أف َُٗ .، صُِٗٗ، طبقات العليا كالدنيا. )سورابكيتبٌن ال
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الصراع حيدث ألنو يوجد ُب اجملتمع رلموعات مصاحل كمؤسسات 
كمنظمات كطبقات اجتماعية ليس ذلا دائمنا نفس ادلصاحل ادلتناغمة. من 

 بٌن ىذه اجملموعات مستوايت سلتلفة من القوة كالسلطة.
 أتثًن اذليمنة -2

د سلطة طبقة ن كجو أف الصراعات االجتماعية الناذبة ممن ادلؤكد 
كاحدة على الطبقات األخرل بسبب انقساـ الطبقات االجتماعية ُب 
اجملتمع الناجم عن ثقافة ذلا أتثًن على بعض الناس، كخاصة اجملتمع ادلسيطر 
عليو. يكوف التأثًن السليب أحياانن أكثر كضوحنا من التأثًن اإلجيايب. كىذا 

األشكاؿ من اذليمنة دكف  يتماشى مع رأم ىارايسبوكو أبنو إذا تركت ىذه
 .، صََُِ، تمييز كالعنف كالظلم )ىارايسبوكورادع، فسوؼ تؤدم إىل ال

ْ.) 
أكرب أثر سليب ذليمنة السلطة على شكل سبييز يوجد فيو عنف. 
سيؤدم ىذا إىل تدمًن الوحدة القائمة ُب البنية االجتماعية إذا مل يتم حل 

ة القائمة ُب النظاـ االجتماعي النزاع بنجاح. ديكن أف يؤدم تدمًن الوحد
 إىل نشوب صراع أكرب ديكن أف يؤدم إىل مزيد من العنف أك احلرب.

، يتسبب الظلم الذم يشعر بو اجملتمع ُب تدمًن القيم األخالقية اثنينا
كاألعراؼ االجتماعية القائمة. ديكن أف حيدث ىذا من التغيًنات ُب 

نت ُب األصل شخصية ىادئة كاشخصية بعض األفراد أك اجملموعات اليت  
، شلا أدل إىل عدـ االمتثاؿ ربولت إىل مزاج كعدكاٍل كانتقامي، ك كصبور

لألعراؼ االجتماعية القائمة. كما تضر النزاعات ادلطولة بسبب النزاعات 
النامجة عن اذليمنة على السلطة ابجملتمعات ادلهمشة ُب شكل احلرماف من 

 حقوؽ ادللكية كالقمع كالنفي.
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لواقع، ليس للظاىرة ُب اجملتمع أتثًن سليب فحسب، بل ذلا أتثًن إجيايب. ُب ا
من اآلاثر اإلجيابية اليت تنتج عن ىيمنة السلطة أهنا ديكن أف تلهم 

طٌن ُب لعب ياألشخاص الذين يكونوف غًن فاعلٌن عادة ليصبحوا نش
 ، ديكن أف يعزز الوحدة لألفراد معكارىم ُب اجملتمع ، إىل جانب ذلكأد

أفراد آخرين أك رلموعة تشعر أف لديهم نفس ادلصًن الناتج عن اذليمنة. 
القوة، أك بعبارة أخرل ديكن أف تعزز الشعور ابلتضامن بٌن األفراد أك 

 .اجلماعات
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 الباب الثالث
 عرض البينات وحتليلها

 
ىذا الفصل كفقنا لصياغة ادلشكلة، كىي: أشكاؿ  ادلناقشة ُب سيصف الباحث

أثر سيف الدكلة ُب ديواف ادلتنيب أليب الطيب ، ُب ديواف ادلتنيب أليب الطيب ادلتنيبيمنة اذل
اذليمنة ُب ديواف ادلتنيب أليب الطيب ادلتنيب على نظرية أنطونيو غرامشي ُب  ، اسبابادلتنيب

 .علم اجتماع األدب
ما  ، كىورسة اذليمنة اليت ديارسها احلاكمكشكل اذليمنة شكل من أشكاؿ شلا

قنا لفهم يرد ُب ديواف ادلتنيب ىو سيف الدكلة ُب شكل أخالقي كفكرم كإكراه ككعي. كف
، فإف اذليمنة احلقيقية ىي القوة اليت يتم احلصوؿ عليها من أنطونيو غرامشي للهيمنة

، دكف إكراه كمتابعة األمور ادلتعلقة حبكم احلاكم. ؿ الوعي اخلاضع للسيطرة الكاملةخال
ية أنطونيو جرامشي عن اذليمنة على فرضية أمهية األفكار كالقوة ادلادية غًن لقد أثبت نظر 

 .الكافية ُب السيطرة االجتماعية كالسياسية
، جيب أال يشعر أكلئك الذين يسيطركف على السلطة فقنا ألنطونيو غرامشيك 
، بل جيب أيضنا إجبارىم على إعطاء ستوعبوف قيم كمعايًن السلطة فحسبابدللكية كي

كرىٌن. ىذا ما قصده أنطونيو غرامشي ابذليمنة أك السيطرة التوافقية على م
ي
وافقة ادل

 (.ُّ .، صََِٔ، نوكيو و القيادة األخالقية كالفكرية" )س"
يتم التحكم ُب الوعي العاـ كالكتاب من قبل سيف  كمع ذلك، ُب ديواف ادلتنيب

لك الوقت يسيطر على كل الدكلة دكف إكراه. كاف سيف الدكلة عندما كاف احلاكم ُب ذ
، ليتاراي أك الشعب اخلاضع للسيطرةشيء دكف االستيالء على مجيع احلقوؽ من الربك 

ة إحدل الطرؽ اليت سيطرت هبا الربجوازية أك احلكاـ على طريقة التفكًن كأسلوب احليا
 .حَّت مصًن الشعب اخلاضع للسيطرة
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ٌب بطريقتٌن: القمع يرل أنطونيو غرامشي أف تفوؽ فئة أك طبقة اجتماعية َي
، جتماعية تتم ُب ازدكاجية األشكاؿكالقيادة كاألخالقية كالفكرية. كفيما يتعلق ابلرقابة اال

أم الرقابة الداخلية من خالؿ األخالؽ كالتكوين أك خارجينا )ابستخداـ العقاب 
. كالثواب( كديكن أف تعين االعتداء كاإلكراه ألهنم ال يريدكف اتباع إرادة السلطات

 .(ُِْ .، صَُِْ)ىانداايٍل كنوفيانتو، 
رأل غرامشي أف الطبقة ادلهيمنة ىي الطبقة اليت حصلت على موافقة السلطة 
من الطبقات االجتماعية األخرل من خالؿ إنشاء كاحلفاظ على نظاـ من التحالفات 
من خالؿ الصراعات السياسية كاأليديولوجية. أم أف موقف كل طبقة يتسبب ُب ظهور 

ديولوجيات فكرية سلتلفة للهجـو كالدفاع. يستخدـ احلكاـ السالح أك العقل للحفاظ أي
على القوة ادلطلوبة. كابلعكس مع احملكومٌن كمجموعة متحدة ُب عقوؿ مضطربة 
ابستخداـ مقاكمة سلتلفة أك حَّت قبوؿ السلطة كما ىي كاف احلاؿ مع أبو الطيب ادلتنيب  

 الدكلة.ككاتب قضائي ُب عهد حكومة سياؼ 
األيديولوجية لكل طبقة اجتماعية ذلا غرض سلتلف. ابلنسبة للطبقة احلاكمة 
)الربجوازية(، هتدؼ األيديولوجيا إىل احلفاظ على التماسك االجتماعي من أجل ادلصاحل 

، فإف اإليديولوجيا تيفهم هدة )الربكليتاراي( أك احملكومٌنادلهيمنة. أما ابلنسبة للطبقة ادلضط
، ََُِْب اجملتمع )سوتريسنو كفوترانتو،  كعي أك معركة الطبقة االجتماعيةعلى أهنا 

 (.ِْ-ِّ .ص
استخداـ الشعر كمصدر للمعلومات حوؿ السلوؾ كالقيم كادلشاكل اليت ربدث 
ُب اجملتمع. يتأثر ادلعىن الوارد ُب القصيدة بشدة ابلظركؼ احمليطة اليت تؤثر على حياة 

، عرب ادلتنيب ُب قصيدة عن احتجاجو كرٌده على لة العباسية. ككشاعر ُب عهد الدك الشاعر
ادلشاكل اليت حدثت بينو كبٌن سيف الدكلة احلاكم ُب ذلك الوقت. الشعر أداة 
يستخدمها ادلتنيب الستعادة انتباه احلاكم سيف الدكلة الذم يكرىو بسبب ربريض شعراء 

القصيدة حالة قلبو اليت أصيبت  آخرين يغاركف من قربو من احلاكم. يذكر ادلتنيب ُب ىذه
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بسبب حبو الكبًن لسيف الدكلة. ربتوم ىذه القصيدة على مدح كرسائل لسيف الدكلة.  
كما يذكر ادلتنيب مزاايه كتوبيخو كشتائمو للشاعر الذم تسبب ُب خالفتو مع احلاكم. 
 .ىذه القصيدة ىي شكل من أشكاؿ اإلنذار كرده على سيف الدكلة من أجل استقبالو

 : كاحٌر قلباه، بعض القصائد ادلأخوذة من ديواف ادلتنيب بعنواف
 اشكال اذليمنة يف ديوان ادلتنيب .أ 

اجملتمع ادلدٍل ، كمها مناقشة رلالٌن من رلاالت اذليمنة، ستتم ُب ىذا التحليل
، كالذم كجد الحقنا العديد من أشكاؿ اذليمنة اليت حدثت. كاجملتمع السياسي

 :يف الدكلةؿ ىيمنة شااشك. ُ اجلدكؿ كيظهر اجلدكؿ التايل ُب
 ل ىيمنة شيف الدولةا. اشك2

 اشكاؿ اذليمنة اىدؼ اذليمنة 
 سبجيد األمًن ىيمنة اجملتمع ادلدٍل

 اجملتمع ادلظلـو 
 معارضة اجملتمع 
 قلب نظاـ احلكم 
 تؤثر على الثقة 
 مباراة أبدية 

 تغيًن موقف اجلهاز احلاكم ىيمنة اجملتمع السياسي
 احلفاظ على القوة 
 التخلص من الرافضٌن 
 ادلؤامرة 
 احذر من مواجهة التهديدات 

ؿ اذليمنة اشكا. ُؿ ا، اجلدك لبياانت اليت حصل عليها الباحثُب ا
ادلوصوؼ أعاله أف شكل اذليمنة ىو ُب شكل اجملتمع ادلدٍل كاجملتمع السياسي. 
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عها أنطونيو غرامشي الواردة ُب ديواف تتوافق ىذه البياانت مع نظرية اذليمنة اليت كض
 :ادلتنيب. سيتم عرض مناقشة بياانت البحث على النحو التايل

 ىيمنة اجملتمع ادلدٍل -1
اجملتمع ادلدٍل ىو ادلنطقة اليت يتم فيها ادلوافقة كاإلرادة احلرة من قبل 
جهاز اذليمنة ضد األراضي اليت يسيطركف عليها من أجل كسب موافقة 

(. يصبح اجملتمع ادلدٍل ٕٕ .، صََِّضع للسيطرة )فاركؽ، ااجملتمع اخل
منتدل للفئة االجتماعية ادلهيمنة لتنظيم اإلمجاع كاذليمنة. اجملتمع ادلدٍل ىو 

متها كبناء أيضنا منتدل حيث ديكن للفئات االجتماعية الدنيا تنظيم مقاك 
يتجلى شكل ىيمنة . (ِٖ .، صََِْبديل أك ىيمنة مضادة )سيموف، 

 سلطة ُب اجملتمع ادلدٍل ُب ديواف ادلتنيب ُب األشكاؿ التالية:ال
 سبجيد األمًن (أ 

، كاف لشيف الدكلة كرتب األجهزة اليت تلتو ُب ديواف ادلتنيب
سلطة كاملة على األراضي اليت يسيطركف عليها. ابلنسبة لبعض الناس 
، يعترب سيايف الدكلة ىو زعيم منطقة السلطة بشكل تعسفي. ال يهتم 

لناس حَّت أراد بعض الشعراء أف يصبحوا كتاابن ُب البالط من أجل اب
احلصوؿ على أمواؿ إلعالة أسرىم من خالؿ كتابة الشعر ُب مدح 
سيف الدكلة كفيما يلي قصيدة مدح لشيف الدكلة كردت ُب ديواف 

 ادلتنيب.
 َكاِرمدلوََتيت عَلى َقدِر الِكراِم ا عَلى َقدِر َأىِل العَزِم ََتيت العَزَاِئم  

 (ّٕٓ، ص.َُِْ)ادلتنيب، 
بداية مجلتو الشعرية. يشيد ادلتنيب بشيف الدكلة بذكر النبيل ُب 

، فإف منصبو ىو األعلى كرئيس دكلة. إف ىيمنة سيطرة ابلنسبة لو
، لعنفمجاعة أخرل على مجاعة ما ُب ىذه احلالة تكوف بدكف هتديد اب
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ادلهيمنة ضد اجملموعة  حبيث يتم قبوؿ األفكار اليت سبليها اجملموعة
 ادلسيطرة كشيء طبيعي أخالقي كفكرم كثقاُب.

 اجملتمع ادلظلـو (ب 
، يشعر بعض الناس على ما يبدك ُب قيادة سيف الدكلة

ابلقمع من السياسات ادلفركضة على اجملتمع. منطقة االتفاؽ 
اليت أبرمها جهاز اذليمنة ُب ادلنطقة اخلاضعة لسيطرهتا تفوز 

سيطركف عليهم. سيف الدكلة كقائد ابألشخاص الذين ي
ادلتنيب  يستخدـ قوتو على الفور ُب كل شيء. كفيما يلي شكول 

 :كمجتمع ينقل ُب قطعة شعره
 وَذَِلَك ما ال تَدَّعيِو الَضراِغم  ِعنَد الناِس ما ِعنَد نَفِسيوِ  وَيَطل ب  

 (ّٕٓ، ص.َُِْ)ادلتنيب، 
مية ال سالمن االقتباس أعاله، يتضح أف الشريعة اإل

، بل تتخذ أيضنا قرارات ينبغي هتيمن على السلطة فحسب
اس ، يشعر النن طريق ادلداكلة. مع ىذه السياسةتنفيذىا ع

رامشي أف اذليمنة ىي اذليمنة ابالضطهاد من قبل زعيم. أكضح غ
، كما أف هيمنة على عالقات الطبقات الدنياالعملية للطبقة ادل

الطبقة احلاكمة. ىنا ال تتم  الطبقات الدنيا تدعم بنشاط أفكار
السيطرة عن طريق اإلكراه، كلكن من خالؿ شكل من أشكاؿ 

 .ادلوافقة اليت يهيمن عليها اجملتمع
 معارضة اجملتمع (ج 

ُب قيادة سيف الدكلة يشعر البعض ابلقمع من السياسات 
ادلفركضة على اجملتمع. منطقة االتفاؽ اليت أبرمها اجلهاز ادلهيمن على 
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اس الذين يسيطركف عليهم. يت يسيطركف عليها تربح من الناألراضي ال
، التفوؽ القسرم جملموعة على أخرل ، ليستاذليمنة، ابلنسبة لغرامشي

كلكن تفوؽ رلموعة على أخرل ليس فقط ُب العالقات االقتصادية 
، كما يعتقد ادلاركسيوف( من خالؿ العنف. تصبح كالة كسائل اإلنتاج)ك 

قشة نظرية غرامشي للهيمنة. ىذا مقتطف من ىذه نقطة مهمة ُب منا
 معارضة اجملتمع:

 إىل قول قوم أنت ابلغيب عامل جتاوزت مقدار الشجاعة والنهى
 (ّٖٓ، ص.َُِْ)ادلتنيب، 

جوىر اذليمنة ُب سياؽ النظرية ُب صلاح اجملموعة احلاكمة 
غرامشي دبوافقة اجلماعات التابعة للسيطرة على تبعيتها. حَّت اذليمنة 

، ألهنا مقبولة لتكوف مدرلة ُب نظاـ ي األداء كالسيطرة األكثر شرعيةى
 األيديولوجيا كالثقافة كالقيم كالقواعد اليت تسيطر عليها اجلماعة.

 قلب نظاـ احلكم (د 
، اليت كانت موجودة منذ سنوات، يبدك أف قوة شيف الدكلة

 جعلت منو حاكمان تعسفيان تسبب ُب الكثًن من الضرر للمجتمع. قاؿ
جرامشي إف الفكر مل يكن موجودنا فحسب، بل كاف لو أيضنا أتثًن كبًن 
على التغيًن التارخيي. خيدـ مفهـو غرامشي لأليديولوجيا ُب مادة أكثر 
نظرية كأداة لتحرير البشرية من الوعي الزائف كأشكاؿ االستغالؿ 
ادلختلفة، كُب سياؽ الصراعات الطبقية االجتماعية كالسياسية. ىذا 

 :باس من القصيدةاقت
 وحّتى كأن السيف الالمح شامت حقرت الوديتيات كى طرحتها
 (ّٗٓ، ص.َُِْ)ادلتنيب، 
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، ديكن مالحظة أف أشكاؿ اذليمنة إذا نظران إليها من االقتباس
، كمن ٍب فإف منة كالقيادة األخالقية كالفكريةتشمل عقيدة التفوؽ كاذلي

انتشار رلموعات فكر ادلطلب ادلهم ىو ربقيق اذليمنة من خالؿ 
غرامشي أك الطبقات االجتماعية. يتم نشر األفكار من خالؿ 

 .ادلؤسسات االجتماعية
 تؤثر على الثقة (ق 

يمنة ُب نشر األيديولوجيا )فاركؽ، تتمثل إحدل طرؽ ربقيق اذل
(. متضمننا ُب ربقيق ىذا اذلدؼ، ىناؾ حاجة إىل ْٕ .، صََِّ

اذلدؼ ادلنشود. كمنها ما فعلو  أشياء مثل التأثًن على الثقة لتحقيق
سيف الدكلة ُب ديواف ادلتنيب للمحافظة على السلطة. ديكن مالحظة 

 ذلك ُب االقتباس التايل:
 ولكن مغنوما جنا منك غامن يسرى مبا أعطاك ال عن جهالة

 (ّٗٓ، ص.َُِْ)ادلتنيب، 
فهم االقتباس أعاله أنو ليس من السهل إطالؽ اذليمنة من أجل 

إذا ًب تنفيذىا من قبل اجلهات ادلهيمنة اليت ًب اعتبارىا كثرة  التحسٌن
ُب ادلؤامرات ذات القوة التعسفية. كحاكؿ سيف الدكلة إقناع اجلمهور 
بعدة قصائد من أتليف ادلتنيب. إذا نظران إليها من التفسًن، ديكن 
مالحظة أف أشكاؿ اذليمنة تشمل عقيدة التفوؽ كاذليمنة كالقيادة 

كالفكرية. كمن ٍب فإف ادلطلب األساسي ىو ربقيق اذليمنة من  األخالقية
 .خالؿ انتشار مجاعات جرامشي الفكرية أك الطبقات االجتماعية
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 مباراة أبدية (ك 
، كانت ىناؾ مقاكمة من على ما يبدك، ُب قيادة سيف الدكلة

اجلمهور الذين ال يتعاطفوف كثًننا مع تصرفات قيادتو. ىذا جيعل مقاكمة 
 :مع بشَّت الطرؽ. ديكن مالحظة ذلك من االقتباس التايلاجملت

 وتفليقو ىام العدا بك دائم ومل ال يقي الرمحن حديك ما وقی
 (ّٕٓ، ص.َُِْ)ادلتنيب، 

، ديكن مالحظة أف التأثًن الذم من خالؿ االقتباس أعاله
و. ال تسًن السلطة دائمنا سيختربه سيف الدكلة قلق من كجود سلطت

لفوف أك يقاتلوف ُب اجملتمع ال بد أف يكوف ىناؾ من خيت ، ألنوبسالسة
 (.ُّٔ .، صََِِ)سانتوسو، 

 ىيمنة اجملتمع السياسي -2
كراه كتدخل السلطات اجملتمع السياسي ىو اجملاؿ العادلي للعنف كاإل 

(. ديكن أف يقاؿ كمجاؿ لتكوين القيادة ُب ٕٕ .، صََّ)فاركؽ، 
ائج أشكاؿ ىيمنة السلطة ُب اجملتمع اجملتمع ادلدٍل. فيما يلي مناقشة لنت

 :السياسي الواردة ُب ديواف ادلتنيب
 تغيًن موقف اجلهاز احلاكم (أ 

يبدك أف إضعاؼ القوة الرئيسية لشيف الدكلة اليت هتيمن 
على القيادة كاف لو أتثًن كبًن على كثًن من الناس من خالؿ 
البدء ُب تغيًن موقفهم من قوة شريف الدكلة على حد سواء 

يش كمعظم كتاب البالط مثل ادلتنيب. على الرغم من أف اجل
، عرفوف أف ادلتنيب جزء من قيادة شيف الدكلةالكثًن من الناس ي

 إال أنو ديكن رؤيتو بوضوح من االقتباس التايل للمتنيب:
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 وََقد َعَجَزت عَنو  اجل يوش  اخلَضاِرم    يف  الدَّولَِة اجلَيَش ََهَّو  ي َكلُّف  سَ 
 (ّٕٓ، ص.َُِْ، )ادلتنيب

من خالؿ االقتباس أعاله، نوضح أف ادلتنيب قد غًن موقفو 
بشيف الدكلة. من خالؿ استخداـ القوة اليت يتمتع هبا كجزء 
م من القيادة حملاكلة إطالؽ تطلعاتو من خالؿ الشعر ادلصم

، يستخدـ شريف الدكلة ادلتنيب التفاؽ ادلنطقة. ُب ىذه احلالة
 .ن الناس من خالؿ شعرهللتأثًن على العديد م

 احلفاظ على القوة (ب 
سيف الدكلة الذم من خالؿ ادلتنيب حيافظ على سلطتو من 

و ُب السلطة الذم خالؿ التأثًن ُب صناعة الشعر. من أجل حفظ موقع
، كاف َيمل من خالؿ قصيدة مداح ادلتنيب أف حيافظ بدأ يزعج الناس

 :على قوتو. ىنا اقتباس كجدت
 وذا الطعن أساس ذلا ودعائم  الروس ىدمهاوكيف ترجي الروم و 

 (ّٖٓ، ص. َُِْ)ادلتنيب، 
، اله أنو من أجل التخلص من اخلصـويتضح من االقتباس أع

أثر شريف الدكلة على ادلتنيب ُب أتليف أشعار مدح لتأمٌن سلطتو. 
يتحقق التميز من خالؿ القيادة من خالؿ التفاكض كالتسوية. ىذا 

دة األخالقية كالفكرية ىو ما يسميو غرامشي التفوؽ من قبل القيا
اذليمنة )على عكس "اذليمنة"(. يقدـ جرامشي اذليمنة ُب ادلقاـ األكؿ  
كحلقة كصل مباشرة ابدلصاحل االقتصادية كاألخالقية كالسياسية. يصبح 
مفهـو اذليمنة أداة عملية الستكشاؼ كدراسة أعمق لقضااي شلاثلة 

 .تتعلق ابلسياسة
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 الرافضٌن التخلص من (ج 
 ككاف بعض الناس من معارضي قيادة شريف الدكلة كشاعر

، عندما تصبح مجاعة ما مسيطرة البالط ادلتنيب. كما قاؿ جرامشي
ن كربتفظ ابلسلطة ُب قبضتها، جيب أف تستمر ُب القيادة. ال ديك

، )سيموف، بل جيب زلاربتها ابستمرار احلصوؿ على اذليمنة هبذا الشكل
 :نا اقتباس كجدت(. ىْٓ .، صََِْ

 وثغرك ابسم ځووجهك وضا مترى بك األبطال كلمى ىزمية
 (ّٖٓ. ، صَُِْ)ادلتنيب، 
، يظهر أتثًن سيف الدكلة كقائد للتخلص همن االقتباس أعال

من ادلعارضٌن من خالؿ آية ادلتنيب. كىذا يدؿ على أف احلفاظ على 
نو مثل ادلتنيب ادلنصب ال َيٌب فقط من كبار احلكاـ كلكن أيضنا من دك 

 ابعتباره شاعرنا ُب البالط يؤثر أيضنا على اجملتمع.
 ادلؤامرة (د 

، من أجل ةتصبح منطقة سلطة يقـو هبا ادلسؤكلوف كالقاد
تناسق ادلؤيدين من عدة رلتمعات سياسية. حاكؿ ادلتنيب بصفتو أحد 

إقناع أتباع آخرين دبواصلة أتباع شيف الدكلة كشريكنا لشاعر البالط 
 :ف الدكلة. االقتباسات التالية موجودة ُب سًنة ادلتنيبيدعم ش

 وابلصهر محالت األمري الغواشم  وقد فجعتو اببنو وابن صهره
 (ّٗٓ، ص.َُِْ)ادلتنيب، 

، ديكن فهم أف ادلتنيب أصبح مؤيدنا من خالؿ االقتباس أعاله
لشيف الدكلة دلواصلة قيادة احلكومة. كىذه أيضا حاجة ادلتنيب كشاعر 

ط إلعالة أسرتو. يستخدـ مفهـو اذليمنة لتحليل العمليات الثقافية بال
، يتم استخدامو أك التأسيسية. ابإلضافة إىل ذلك ُب أدكارىا النشطة
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ـ أيضنا لتحليل األشكاؿ الثقافية ادلعارضة كالبديلة اليت قد تعارض النظا
، حَّت عندما تكوف ىذه األشكاؿ ال تزاؿ مغلفة أك مهمشة ادلهيمن
 كد كضغوط اذليمنة.حبد

 احذر من مواجهة التهديدات (ق 
الدكلة حذرا من ككجود عدة طوائف كمعارضٌن جعل سيف 

، بتأليف عدة قصائد إلقناع ذلك. قاـ ادلتنيب، كشاعر ُب البالط
ادلعارضٌن بعدـ ارتكاب أفعالو من خالؿ آية مدح لشيف الدكلة. 

 :ديكن العثور على ىذا ُب اآلية التالية
 على أن أصوات السيوف أعاجم  ادلشرفة فيهمويفهم صوت 

 (ّٗٓ، ص. َُِْ)ادلتنيب، 
، انتشار ىذا الفهم من تلقاء نفسو ، ال حيدثكفقنا لغرامشي

كلكن من خالؿ اللغة كالفطرة السليمة )الفكر العادم( كالفولكلور 
)الذم يتضمن نظامنا شامالن للمعتقدات كاخلرافات كاآلراء كطرؽ رؤية 

األشياء(. ادلؤسسات اليت أصبحت مركزنا مثل ادلدارس األفعاؿ ك 
 كأشكاؿ التدريس أك مؤسسات النشر ادلختلفة.

  اسباب اذليمنة يف الديوان ادلتنيب .ب 
معرفة العالقة القائمة بٌن ادلتنيب كمحاتو، من الضركرم النظر إىل شخصية 

ئد الثالث ادلتنيب كعامل ديكن أف يؤثر على العالقات الشخصية. ككجدت ُب القصا
شخصيات إجيابية كسلبية للمتنيب. تتمثل ىذه الشخصيات اإلجيابية ُب أف تكوف 
ا ُب االمتناف. الشخصيات  ، كجيدن ا، كحذرنا، كسللصنا، كذكينا، كمهذابن حازمنا، كمفيدن

 السلبية اليت تظهر ُب ىذه القصيدة ىي نكراف الذات كمتغطرسة.
ئد كحرة قلبو كعالء قدرم أىلي الطابع اإلجيايب للمتنيب السائد ُب قصا

العازمي ىو احتماؿ كبًن ابلنسبة لو لبناء عالقة جيدة مع سيف الدكلة، خاصة أف 
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شخصيتو ادلخلصة كادلفيدة ذبعلو موضع تقدير. كحيتاجو سيف الدكلة. دكلة شاعر 
البالط. تبدك شخصية ادلتنيب اليت تظهر ُب قصيدة "كخًنك جالسٌن فيز زماٍل كتابو" 

قضة ُب نفس الوقت، كىي مهذبة كمتعجرفة. يظهر تواضعو ُب طريقة تعبًنه عن متنا
األمل ُب الوعود اليت قدمها لو كافور. اختار موقفنا سلبينا حَّت ال ينجح ُب احلصوؿ 
على آمالو كما ىو موضح ُب مصفوفة ىذه القصيدة. من انحية أخرل، يبدك 

أمل بسبب التوقعات غًن احملققة. ُب  متعجرفنا إلعطاء االنطباع أبنو ال يشعر خبيبة
قصيدة "لعقد كاانت خالعاهتم" مل صلد على اإلطالؽ شخصية سلبية آؿ ادلتنيب. 
كبدالن من ذلك، فإف ما ظهر ىو ذكاءه ُب امتنانو لطف حاميو، عدكد الدكلة، دكف 

 أم ميوؿ.
نيب كبناءن على قراءة ادلستول الثاٍل ذلذه القصائد الثالث، فإف شخصية ادلت

اإلجيابية ىي ادلسيطرة أكثر من الشخصية السلبية، حبيث تكوف عالقتو مع احلكاـ 
على قراءة ادلستول الثاٍل ذلذه القصائد الثالث، فإف الشخصية  الثالثة إجيابية.

اإلجيابية للمتنيب ىي األكثر غلبة من الشخصية السلبية، شلا جيعل العالقة، كىذه 
ة مهمة ُب العالقة بٌن االثنٌن. غالبنا ما تكوف اخلصائص الشعرية تساىم مسامه

قدرتو الدبلوماسية ُب التعامل مع ادلشاكل عامالن من شأنو أف ينقذه من االنطباعات 
السلبية اليت قد تكوف موجهة إليو. اللغة التصويرية ادلستخدمة ُب ىذه القصيدة، 

. عندما يقارف احلكاـ مثل التناقض كادلبالغة، ذبعل القصيدة ذات قيمة مجالية عالية
الثالثة دبلوؾ آخرين، ستظهر مقارنة متناقضة للغاية، خاصةن مع دعم أسلوب اللغة 
ادلبالغ فيها الذم يؤكد على الشيء الذم تتم مناقشتو. احتاج احلكاـ العباسيوف إىل 
خصائص مثل ىذه الشعر ألهنا عملت على ربسٌن صورهتم الذاتية أماـ الناس أك 

سياسيٌن أك غًنىم من ادللوؾ الذين كانوا أعداءىم. كنتيجة لذلك، ادلعارضٌن ال
، كىو منط احلماية، القات جيدة مع ادلتنيب بنمط راس حاكؿ احلكاـ احلفاظ على ع

كمنط التكافلية التكافلية، كصداقتو مع احلكاـ الثالثة على ما يراـ. كقد سارت 
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حملادثة اليت قد تضر بعالقتو ادلخاكؼ بشأف شخصيتو السلبية ُب البداية من ىذه ا
 ابحلكاـ الثالثة ديكن تغطيتها دبسامهة تنعكس ُب الشخصيات اإلجيابية.

مل يتم كتابة ادلصفوفة أك جوىر القصيدة بشكل صريح ُب نص الشعر. 
لذلك، يتم البحث عن ربديد ادلصفوفة من خالؿ ربقيقها ُب النموذج كرؤيتها ُب 

على قدرم أىلي العازمي ىو "حَّت لو كانت  ادلتغًنات. النموذج ُب القصيدة
الوظيفة أقصر شلا ينبغي". ىذا اخلط الشعر ىو منوذج بسبب طبيعتو الشعرية ك 

 . أم أف كل أعماؿ الرفض يل أتٌب من ىذا اخلط الشعرم.ىيفوغراماتيك
كسار سيف الدكلة ضلو ثغر احلدث لبنائها ككاف أىلها أسلموىا ابألماف إىل 

، فنزذلا سيف الدكلة يـو األربعاء االثين عشرة ع كثالثٌن كثالث مئةدمستق سنة سبال
الث مئة كبدأ ُب يومو فخط ليلة بقيت من مجاد اآلخرة سنة ثالث كأربعٌن كث

، فلما كاف يـو اجلمعة انزلو األساس، كحفر أكلو بيده، ابتغاء ما عند هللا عز كجل
ألف فارس كراجل من مجوع ٌن ، ُب ضلو من مخسابن الفقاس )دمستق النصرانية(

. كاحلزر كأصناؼ رجالو ككقعت ادلصافة يـو الرـك كاألرمن كالركس كالبلغر كالصقلب
، ٍب إف سيف الدكلة خرة من أكؿ النهار إىل كقت العصراالثنٌن انسالخ مجادل اآل

من غلمانو كأصناؼ رجالو، فقصد موكبو كىزمو، محل عليو بنفسو ُب ضلو مخس مئة 
كقتل  ، كىو صهر الدمستقكأسر تودس األعور: بطريق مسندك ،تعاىل بو كأظفره هللا

، كأسر خلقا كثًنا من اسخالريتو كأراخنتو فقتل أكثرىم ثالثة اآلؼ رجل من مقاتلتو
، ككضع بيده آخر شرافة يـو الثالاثء على احلدث إىل أف بناىا كاستبقى البعض كأقاـ

ة ادلذكورة فقاؿ أبو الطيب ُب األربع عشرة ليلة خلت من شهر رجب من السن
 : (ّٕٓ-ّٗٓ، ص.َُِْ)ادلتنيب،  كأنشده إايىا بعد الوقعة ابحلدث ذلك،

ٌب العىزىاًئمي   أتى
.  عىلى قىدًر أىىًل العىزـً ىكىاًرـي  

ٌب عىلى قىدًر الًكراـً ادل  2كأتى
.   كىتىعظيمي ُب عىييًن الصىًغًًن ًصغىاريىا  ًم العىظىائمي كىتىصغيري ُب عىييًن العىظي 

                                                           
ِ . : مجع مكرمة من الكـر ، ادلكاـر  العزدية: العـز



 

ِْ 
 

.  شى مهىَّوي ػػػػػػػػػييكىلُّفي سىيفي الدَّكلىًة اجلىي  3كىقىد عىجىزىت عىنوي اجلييوشي اخلىضاًرـي  
.   كىيىطليبي ًعندى الناًس ما ًعندى نىفًسيوً   كى ما ال تىدَّعيًو الضىراًغمي ػػػػػػكىذىلً  

.   حيوي الى ػػػػػػػػػػػًر عيمرنا سً ػػػػػػيػيفىٌدم أىًبىُّ الطىي ىال أىحداثيها كالقىشاًعمي  
 4نيسوري ادل

. اًلبو ػػػػػا خىلقه ًبغىًًن سلى ػػػػػػػػػا ضىرَّىػػػػػػػػى كىم  د خيًلقىت أىسيافيوي كالقىواًئمي ػػػػػػػكىقى  
.  اػهػػػػػىل احلدث احلمراء تعرؼ لون  5كتعلم أم الساقيٌن الغمائم 

. و  ػػػػػػل نزكلػػػػقب اـ الغرػػػػػػػا الغمػػػػػػسقته  فلٌم دان منها سقاهتا اجلماجم 
. ا ػػػػػا تقرع القنػػػػػػػا فأعلى كالقنػػػػػػػػبناى  6ا متالطمػػػػػااي حوذلػػػػػكقوج ادلن 

. ل اجلنويب فأصبحت  ػػػػػا مثػككاف م  7كمن جثث القتلى عليها سبائم 
. اػػػػػػػا ترددىػػػطريده دىر ساقه  8على الدين ابخلطي كالدىر راغم 

. و ػػػايل كٌل شيء أخذتػػػػػت اليػػػػػػػتفي  9ك غواـرػػػػػأخذف منػػػكىٌن دلا ي 
. ا ػػػػػارعػػػال مضػػػػاف ما تنويو فعػإذا ك  مضى قبل أف تلقى عليو اجلواـز 

. ككيف ترجي الرـك كالركس ىدمها  كذا الطعن أساس ذلا كدعائم 
. م ػػػػػػػػااي حواکػػػػا كادلنػػػػػاكموىػػكقد ح  فما مات مظلـو كال عاش ظامل 

. م ػػػػأهنػػػػػد كػػػػػػوؾ جيركف احلديػػػػأت  10اد ما ذلٌن قوائمػػػػػػسركا جبي 
. هم  ػػػػػػػض منػػػػػرقوا مل تعرؼ البيػػػػػإذا ب  اهبم من مثلها كالعمائمػػػػػػثي 

. غرب زحفو  مخيس بشرؽ األرض كال  11كُب أم اجلوزاء منو زماـز 
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مشيو متثاقال لكثرتو. اجلوزاء: صلماف معرتضاف ُب كسط السماء. الزماـز مجع اخلميس: اجليس أم ىم مخيس. زحف اجليش:  ُُ

 .زمزمة: صوت الرعد
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. ةػػػػن كأمػػػل لسػػمع فيو كػػػذبت  12ما تفهم احلداث إال الرتاجم 
. اره ػػػػػػش نػػػػػػػفلٌلو كقت ذٌكب الغ  13فلم يبق إال صاـر أك ضباـر 

. اػػػػتقطع ما ال يقطع الدرع كالقن  14كفٌر من األبطاؿ من ال يصادـ 
. ُب ادلوت شٌك لواقفكقفت كما   گائك ُب جفن الردل كىو انئم 

. سبٌر بك األبطاؿ كلمى ىزدية   15كثغرؾ ابسم ځككجهك كضا 
. ذباكزت مقدار الشجاعة كالنهى  إىل قوؿ قـو أنت ابلغيب عامل 

. ضممت جناحيهم على القلب ضٌمة    16سبوت اخلواُب ربتها كالقوادـ 
. غائب  بضرب أتی اذلامات كالنصر   17كصار إىل اللبايب كالنصر قادـ 
. حقرت الوديتيات كى طرحتها  كحٌَّت كأف السيف الالمح شاًب 
. كمن طلب الفتح اجلليل فإمنا    مفاتيحو البيض اجلفاؼ الصواـر 
. نثرهتمم فوؽ األحيدب كلو   18گما نثرت فوؽ العركس الدراىم 

. تدكس بك اخليل الوكور الذكرم    كقد كثرت حوؿ الوكور ادلطاعم 
. ا ػػػػػػػك زرهتػػػػػػػػػٌن فراخ الفت  أنػػػػػػتظ  19أبماهتا كىي العتاؽ الصالدـ 

. ا  ػػػػػػػػا ببطوهنػػػػػػإذا زلفت مشيته  20گما تتمشى ُب الصعيًن األراقم 
. ل يـو ذا األمس مقدـػػػػػػػأُب ك  قفاه على اإلقداـ الوجو الئم 
. ث حَّت يذكقو ػػػػػػػػريح اللي أينكر  كقد عرفت ريح الليوث البهائم 

                                                           
ُِ .  اللسن: اللغة. احلداث: القـو

ُّ  : هلل: كلمة تقاؿ عند التعجب. الغش: ما يدخل على ادلعادف الثمينة شلا ال خًن فيو كأراد بو ىنا الرجاؿ كالسالح. الضباـر
 الشجاع.

 .تقطع: تكسر ُْ
 كلمى: جرحي. ىزدية: منهزمة. كضاح: مشرؽ. ُٓ

 قلبو: الكتيبة ُب كسطو. القوادـ: عشر ريشات ُب مقدـ جناح الطائر. اخلواُب: ما ربتها. ُٔ
 بضرب: متعلق بضممت. اللبات: أعلي الصدكر. ُٕ

 األحيدب: جبل فوؽ احلدث. ُٖ
 يل. الصالدـ: الشداد.الفت  مجع فتخاء: اللينة اجلناح من العقباف. العتاؽ: كراـ اخل ُٗ

20
 الصعيد: كجو األرض. األرقاـ: احليات فيها سواد بياض. 
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. ابنو كابن صهرهػػػػكقد فجعتو ب  21كابلصهر محالت األمًن الغواشم 
. مضى يشكر األصحاب ُب فوتو الظيب   دبا شغلتها ىامهم كادلعاصم 

. كيفهم صوت ادلشرفة فيهم   على أف أصوات السيوؼ أعاجم 
. عطاؾ ال عن جهالة يسٌر دبا أ  كلكن مغنوما صلا منك غاًل 

. كلست مليگا ىازما لنظًنه   كلكنك التوحيد للشرؾ ىاـز 
. تشرؼ عدانف بو ال ربيعة  22كتفتخر الدنيا بو ال العواصم 

. لك احلمد ُب الدار الذم يل لفظو  23فإنك معطيو كإٍل انظم 
. كإٍل لتعدك يب عطااي ُب الوغی  24ان مذمـو كال أنت اندـفال أ 
. على كل طيار إليها برجلو   25إذا كقعت ُب مسمعي الغماغم 

. أال أيها السيف الذم ليس مغمدا   26كال فيو مراتب كال منو عاصم 
. ىنيئا لضرب اذلاـ كاجملد كالعلى   كراجية كاإلسالـ أف سامل 

. كمل ال يقي الرمحن حديك ما كقی    عدا بك دائمكتفليقو ىاـ ال 
 :" كما يليعلى قدر أىل العـز أتٌب العزائم" ربت ادلوضوع ربليل الشعر

 وتعلم أي الساقيني الغمائم ىل احلدث احلمراء تعرف لوهنا
 (ّٕٓ، ص.َُِْ)ادلتنيب، 

، حَّت راؽ فيها دماء الرـك، ألف سيف الدكلة أادلدينة جعلها محراء
: فهل وهنا األكؿ. يقوؿسالت عليها كادلطر، كداـ ذلك حَّت سى ل

؟ سيتو من طوؿ ما جرل الدماء عليهاتعرؼ احلدث لوهنا األكؿ أـ ن
، كبٌن الغماـ الذم بٌن سيف الدكلة الذم سقاىا الدـ كىل تفرؽ

                                                           
 فجعتو: رزأتو. احلمالت مجع محلة: الكرة ُب احلرب. الغواشم: اليت ال تثىن عما تريده. ُِ

 عدانف ىو ابن أد أبو العرب. ربيعة: قبيلة ادلدكح. العواصم: بالد قصيتها أنطاكية. ِِ
 الدر: شعره. ِّ

 ك: ذبرم. كأراد بعطاايه اخليل.تعد ِْ
 على كل طيار: متعلق بيعدك. ضمًن إليها للوغى. ادلسمعاف: األذانف. الغماغم: أصوات األبطاؿ عند القتاؿ. ِٓ
 اإلرتياب: الشك. العاصم: ادلانع كاحلامي. ِٔ
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اء؟ فتعلم أم ساقييها الغمائم. كقيل: معناه ىل تعرؼ لوىا؟ سقاىا ادل
: ك. كقيلإمنا قد حث بو حاذلا حٌن عمرىا، ككانت قد خربت قبل ذل

داء فكأنو بناىا ، إذا بناؤه ذلا إعادة ال ابتأراد أنو بناىا غًن البناء األكؿ
لوىا  ىل تعرؼ القلعة ۳۲، ككانت قبل ذلك خبالفو .من احلجر األمحر
تعلم أم الساقيٌن  ، إما ابحلجارة ، كإما ابلدماء، كىلألنو غًن لوهنا

تفاء بذكر الغمائم، كر اجلماجم اك  ، كترؾسقاىا الغمائم، اـ اجلاجم
 كىي السحاب.

 وقوج ادلنااي حوذلا متالطم بناىا فأعلى والقنا تقرع القنا
 (ّٕٓ، ص.َُِْ)ادلتنيب، 

، كتداخل الرماح يقوؿ: بين احلدث حَّت أسبها كأعالىا، ُب حالة ادلطاعنة
ت فيها، لكثرة القتل. أف سيف بعضها ُب بعض، كالتطاـ أمواج ادلو 

، بعد ذؿ الرـك ابإليقاع ىم، كقهرىم ابالستيالء عليهمالدكلة القلعة، كأ
 كتالطم موج ادلوت ُب مازلتهم.أف تقارع القاُب حركم، 

 ومن جثث القتلى عليها متائم وكان ما مثل اجلنويب فأصبحت
 (ّٕٓ، ص.َُِْ)ادلتنيب، 

يقوؿ: إهنا تركع كل كقت، كما يركع اجملنوف، كعدـ كقتا بعد كقت، 
فتشبو ابجملنوف، فلما قتل أعداءىا، كمن كاف يطلبها،  فكانت االنستقر،

سكنت كاجملنوف إذا علقت عليو التمائم، فصارت جثت القتلى ذلا  
كالتمائم. جعل االضطراب ابلفتنة فيها جنوان ذلا، كذلك أف الرـك كانو 
يقصدكهنا كحياربوف أىلها، فال نزاؿ الفتنة هبا قائم، فلما قتل سيف 

ق القتلى على حيطاهنا، سكنت الفتنة، كسلم أىلها، ، كعلالدكلة الرـك
فجعل جثث القتلى كالتمائم عليها، حيث أذىبت ما هبا من اجلنوف، 

، فسكن سيف الدكلة ، فكأف الفتنة كانت حنوانكىو إسكاف الفتنة



 

ْٔ 
 

تلك ادلخافة، كأذىبت تلك اللهابة، كترؾ حوذلا من جئت الرـك مقاـ  
 يع احملاذر.کا مقاـ التمائم، كآمنها من مج

 سروا جبياد ما ذلنى قوائم ون احلديد كأهنم أتوك جير 
 (ّٖٓ، ص.َُِْ)ادلتنيب، 

اهنم احرتموا على نفوسهم، كخيوذلم كلبسوا احلديد، كألبسوا خيوذلم 
، فصارت كأهنا القوائم ذلا. التجافيف، حَّت صارت التبٌن قوائمها

صيدة إيطاء، فالقوائم: قوائم السيوؼ، فلهذا مل يكن ُب ىذه الق
كلوكانت دبعنی جلار، ألف األكؿ معرفة، كىذه نكرة، كالسرل: سًن 

 ، كاجلياد: اخليل.الليل
 گائك يف جفن الردى وىو انئموقفت وما يف ادلوت شكى لواقف
 (ّٖٓ، ص. َُِْ)ادلتنيب، 

، كقد أحاط ادلوت تل: كقفت ُب مقاـ من قاـ فيو ال يشك أنو يقيقوؿ
َّت كاف الردل انئم عنك كأنت قائم ُب جفنو، من كل داست جانب، ح

إلحاطتو بك. شبو إحاطة الردل بو بكونو ُب جفنو، كسالمتو بكوف 
مسعت الشي  أاب معمر الفضل بن إمسعيل القاضي انئم عنو.  الردی

يقوؿ: مسعت أاب احلسن علی بن عبد العزيز يقوؿ: دلا أنشد ادلتنيب ىذا 
 .الدكلة تطبيق البيت كالذم بعده، أنكر عليو سيف

 وحّتى كأن السيف الالمح شامت حقرت الوديتيات كى طرحتها
 (ّٖٓ. ، صَُِْ)ادلتنيب، 

تركت الطعن ابلرماح، كرجعت إىل الضرب ابلسيوؼ، حَّت كأنك 
، ككأف ، ألهنا أنكي ُب العدكحقرت الرماح كعدلت عنها إىل السيوؼ

تركت الرماح ُب  لرماح كقلة غنائها فشتمها كعاهبا.السيف رأم عجز ا
قريبة ، ال، ألهنا سالح اجلبناء، كسالح الشجعاف السيفالقتاؿ كازدريتها
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، اخرتت السيف على الرمح عًن الرمح، كدلا ما بٌن الفريقٌن ُب القتاؿ
ابلضعف كقلة ، فكأنو يشتمو و يطعن من بعيد، كالسيف من قريبألن

كعدلت إىل  ، كاستقللت فعلها،الغناء. كادلعىن: أنك طرحت الرماح
ا شتمت ، فكأهناليسوؼ، عادلا بفضلها، كاعتمدهتا خلربتك أبمرىا

 . ا لفعلهانها تسخطتالرماح بتصغًنىا لشأىا، كإىا
 گما نثرت فوق العروس الدراىم دب كلو نثرهتمم فوق األحي

 (ّٖٓ. ، صَُِْ)ادلتنيب، 
م اى، كنثرىم عليو كما تنشر الدر قتلتهم ُب كل موضع من ىذا اجلبل إنك

فوؽ العركس. شبيو األحيدب ابلعركس، ألنو قد اختضب ابلدـ،  
كالعركس ُب ادلصبوغات كاجملاسد، كشبو القتلى ابلدراىم، لبياض جثتهم 
حوذلا، كنثرىم: ينثرىم الدراىم فوؽ العركس. فرقتهم على ىذا اجلبل 

ىذا ، فتفرقت مصارعهم على مقتولٌن، كنثرىم نثر الدراىم على العركس
، ما تتفرؽ مواقع الدراىم إذا نثرت. كىذا من زلاسن أيب الطيبك  ،اجلبل

كنثر ، الدكلة ربكم ُب الرـك قتال كأسراكقد أشار هبذا إىل أف سيف 
 جيشهم فوؽ ىذا اجلبل نثرا.

 أبماهتا وىي العتاق الصالدم  تظنى فراخ الفتخ أنك زرهتا 
 (ّٖٓ، ص. َُِْ)ادلتنيب، 

، الشتباه أصوات ور أنك زرهتن أمهاهتننت فرا النسدلا صهلت اخليل ظ
 بعض األكقات، كلذلك قاؿ األخر: إذا اخليل صاحث اخليل دبا ُب
 .. كقيل: شبو اخليل ابلنسور من جهة السرعة كالضمورصياح النور

، ألف خيلك  دلا صعدت خيلك إليها أهنا أماهتاظنت فراخ العقباف 
، تظن فراخ العقباف: كالعقباف شدة كسرعة كضمرا كقاؿ ابن اإلقليلی

من حثث القتلى أنك زرقا أبماهنا،  لكثرة ماصًنت حوؿ ككورىا
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 ، كامنا فعل ذلك صالدـ خيلك، ككثرة كتائبفأمددهتا دبطاعمها كأقواىا
 جيشك.

 گما تتمشى يف الصعيري األراقم   إذا زلفت مشيتها ببطوهنا
 (ّٗٓ، ص. َُِْ)ادلتنيب، 

ستها كقلة استقرار قوائمها باؿ االيقوؿ: إذا زلقت اخليل من رءكس اجل
ا تنساب احليات ُب األرض ، انسابت فيها على بطوىا كمعليها
، جعلتها سبشي على بطوىا إذا زلقت اخليل ُب صعودىا اجلباؿ. كالرتاب

، أم إذا زلقت لصعوبة ، يصف صعوبة ترقيها إىل اجلاؿُب الصعيد
ى تلك احلاؿ مسرعة  ، كأمضتها عل، مشيتها على بطوهنا مكرىةمارباكلو
مشى االراقم ُب الصعيد على بطوفا، كتسًن فيو متمكنة ُب كما تت
 . مسًنىا

، ليس من ادلستغرب أف يستخدـ اإلماـ ادلعايًن العديدة ادلذكورة أعالهمن 
، ال ينبغي أف د قواعد العلم. ُب الواقعالرضلي كجود قصائد ادلتنيب كدليل ُب ربدي

عمل ادلولدف أك الشعراء ادلعاصرين ُب فئة الكالـ العريب  تيدرج القصائد اليت ىي من
 .، صَُِْالعلـو النحوية كاألشوؿ )سبيم هللا، الذم ديكن أف يكوف اقرتاحنا ُب 

ِٖ.) 
 :إليكم إحدل ترانيم ادلتنيب لسيف الدكلة

 اح من العطش القفارػػػػػػػػأبرم    اح تنػػػػػػػاكلتهمػػػػػػػػوا الٌرمإذا فات
 اركف كادلوت اضطراراػػػػػػػػػفيخت    اػػػػػػػػػػا كخلفػػادلوت قداميركف 

 ارػػػػالىم لعينيو ادلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفقت    إذا سلك السماكة غًن ىاد
 ارػاضى دلن بقي اعتبػػػكَب ادل    اايػػػػػػػػػ تبق مل تعش البقكلو مل
 ارػػػػػػػػفمن يرعى عليهم أك يغ    مػػػػػهدىم عليػػػػػػ يرع سيٌ إذا مل

 ارػػػػػػػػػػاه النجػػػػػػػػػػػػػػػكجيمعهم كإي   اػػػػػايػػػػػػػػػاه السجػػػػػػػػػػػتفرقهم كإي
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 ا مزارػػػػػػػػػػػػػن ذلػػػػػػػػػػكأىل الرقتي    لى أرؾ كعرضكماؿ هبا ع

 
سيف الدكلة ادلتحمسٌن  الغرض من اآلية ُب ادلقطع األكؿ ىو مدح مجاؿ جنود

معركة إبصرار. كىنا للحرب. كما ىي النسبة عندما َيتوف مجيعنا ابلرماح كالسيوؼ ُب 
، أم الصيبة اليت ال تذكر عادة التسيبية ككجو الصيبية اليت كردت ُب سيبيح ابلليغ

الكلمتٌن: الرماح )أم الرمح( ك )العطش(. العطش مثل الرمح الذم ديكن أف يسبب 
 .ادلوت

ربتوم على نفس ادلوضوع كالغرض، أال كىو مدح شجاعة  ،ادلقطع الثانية ال تزاؿ
جنود سيف الدكلة ادلستعدين للموت ُب ساحة ادلعركة. أما النسبة فيحاربوف فال خيافوف 
ادلوت مع أف ادلوت أمامهم كخلفهم كليس لديهم خيار آخر. ألهنم يعتقدكف أف ادلوت 

 .و اخلاصة، فادلوت لو طريقتارناليس خي
، لكنها تستهدؼ  يزاؿ الغرض من القصيدة ىو نفسوُب ادلقطع الثالث، ال

سيف الدكلة. ىنا سيف الدكلة كدليل ُب احلرب. ألنو ُب احلرب إذا مل يكن ىناؾ دليل 
)قائد( فسوؼ يضيعوف )ال يعرفوف االذباه(. كلمة ادلنار تعين العلم الطريق. ىنا يتم 

عل جسد الشخص ، شلا جيضاع شخص ما ُب فسحة السماءسًنه على أنو علم، إذا تف
 .، كما تشًن ادلناروف على االذباىات كيعرفوف الطريق، فهم حيصلديوت ُب معبد منار

، فالغرض من القصيدة ىو أكثر ُب احلكمة ادلوجهة إىل سيف أما ادلقطع الرابع
النسبة ىي أنو إذا الدكلة حَّت يتمكن من أخذ دركس من ذبارب القتلى )اجلنود القتلى(. 

 مل يدخر شيف أحدان من جنوده فلن حيميو أحد.
ُب ادلقطع اخلامس، اذلدؼ ىو نفسو ادلقطع الرابع، أم احلكمة. الدرس لسيف 
الدكلة أنو يعتين جبنوده، ألنو لن يتمكن أحد من حراستهم )اجلنود( غًن سيف الدكلة 

 .م، فإف األعداء سوؼ يقسموهنتهانفسو. كإذا مل يتم حراس
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ادلقطع السادس حيتوم على حكمة موجهة لسيف الدكلة. نظرنا ألف النسبة ال 
تزاؿ مرتبطة ابدلقطع اخلامس، أم عندما يقسمهم العدك، فإف النجار فقط ىو الذم 
جيمعهم. تعين كلمة السجااي الطباع االخالؽ كاليت تعين ادلوقف كاألخالؽ تعرؼ على 

 أهنا شخصية.
، يعود ادلوضوع كالغرض إىل ادلاد ُب مدح جنود سيف بينما ُب ادلقطع األخًن

على جياد ذكية. الكلمة  أرؾ ك أردالدكلة. كانت النسبة عندما توجو اجلنود إىل مناطق 
تعين دكلتٌن مها اتبوت كأرد. بينما كلمة الرقتٌن تعين دكلة يوجد فيها هنرين الفرات كمها 

 .الرقة الرافقة
يتضح أنو يشيد بشدة إبصرار جنود سيف الدكلة ، ُب آايت شعر ادلتنيب أعاله

ا كالذم يصف مثابرة اجلنود  على القتاؿ. ديكن مالحظة ذلك من ادلقطع األكؿ فصاعدن
عندما جاءكا مجيعنا ابلرماح كالسيوؼ كحب اجلنود للحرب الذين كانوا على استعداد 

اؿ التايل اليت ال تز للموت على الرغم من أف ادلوت كاف أماـ أعينهم كابدلثل مع ادلقطع 
، ُب ادلقطع الرابع كما يليو ، بدأ ادلتنيب إبدخاؿ احلكمة مرتبطة ببعضها البعض. كمع ذلك

 )ابستخداـ الوعد، أم النصح( من رحلة اجليش.
 اذليمنة يف ديوان ادلتنيب اثر .ج 

أداة يستخدمها ادلتنيب الستعادة انتباه احلاكم سيف  كشعر كأحٌر قلباه
ىو بسبب ربريض شعراء آخرين يغاركف من قربو من احلاكم. يذكر الدكلة الذم يكر 

ادلتنيب ُب ىذه القصيدة حالة قلبو اليت أصيبت بسبب حبو الكبًن لسيف الدكلة. 
ربتوم ىذه القصيدة على مدح كرسائل لسيف الدكلة. كما يذكر ادلتنيب مزاايه 

ه القصيدة ىي كتوبيخو كشتائمو للشاعر الذم تسبب ُب خالفتو مع احلاكم. ىذ
 شكل من أشكاؿ اإلنذار كرده على سيف الدكلة من أجل استقبالو.

كاف أبو فراس احلمداٍل أمًنان نبيالن كشاعران رليدان، كلكنو كلد ُب عصر 
أضاع منو اإلمارة، فقد عاصر رجلٌن خطًنين جدان: سيف الدكلة احلمداٍل ابن عمو 
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سة فلم ينل منو أك معو شيئان، بل إف ككاف أجدر منو ابإلمارة كأقدر منو على السيا
سيف الدكلة تعمد أال يفدم أاب فراس حٌن أسره الرـك لعلمو بطمعو ُب اإلمارة، 

 كلغركره بنفسو كىو شاب إذ كاف يقوؿ:
 كُب الليلة الظلماًء يفتقدي البدري 

فكأف سيف الدكلة أراد أف يسحق غركره كأف يشعره أالَّ أحد افتقده، 
أما ُب ف يعتب أكذلا كيكاد يتذلل آخرىا. سنوات عجاؼ كا فظل ُب األسر سبع

سيف الدكلة ُب  رلاؿ الشعر فقد عاصر أبو فراس رجالن أخطر ُب الشعر من
بل ىو أخطر شاعر عريب على اإلطالؽ كىو ادلتنيب الذم كسف  السياسة. دبراحل
 كب.عر ادلتنيب كالشمس سبحق الكوا فقد كاف ش -ككل معاصريو  -بشعر أيب فراس 

كقبل أسر أيب فراس كاف حيقد على ادلتنيب كحيسده لشهرتو العظيمة 
. كالقى ادلتنيب شعران أماـ سيف الدكلة كىو ًنكرة شعره كتقدَل سيف الدكلة لوكس

يشرتط ره قائمان ُب حضرة كائن من كاف. جالس كعادتو فقد كاف ادلتنيب ال يلقي شع
ابلشعراء اآلخرين كمن ضمنهم أبو  ذلك اعتزازان بنفسو كشعره، كعرض ُب القصيدة

فراس الذم كاف حاضران فسب ادلتنيب كرماه ابلدكاة فشجت رأسو كساؿ منو الدـ 
-ُِّ، ص. َُِْ)ادلتنيب،  كسيف الدكلة يبتسم راضيان فقاؿ ادلتنيب ارذباالن 

ُّْ): 
هي سىقىمي     قىلباهي شلَّن قىلبيوي شىًبمي كاحىرَّ   ِٕكىمىن جًبًسمي كىحايل ًعندى
تًٌمي حيٌبان قىد بىرل جىسىدممايل أي   بَّ سىيًف الدىكلىًة األيمىمي كىتىدَّعي حي    كى
مىعينا حيبٌّ لًغيرَّتًوً ًإف كا  ِٖفػىلىيتى أىاٌن ًبقىدًر احليبًٌ نىقتىًسمي    فى جيى
ةه قىد زيرتي  ـي كىقىد نى   وي كىسييوؼي اذلًنًد ميغمىدى  ظىرتي إًلىيًو كىالسييوؼي دى
 ِٗكىكافى أىحسىنى ماُب األىحسىًن الًشيىمي    حسىنى خىلًق اَّللىً كيلًًٌهمً فىكافى أى 

                                                           
 السبم: البارد  ِٕ
 الغٌرة: الطلعة ِٖ
 الٌشيم: مجع شيمية، كىي اخلليقة كاخللق. ِٗ
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 َُّب طىيًًٌو أىسىفه ُب طىيًًٌو نًعىمي    ديكًٌ الَّذم ديىَّمتىوي ظىفىره فىوتي العى 
  كىًاصطىنػىعىت  قىد انبى عىنكى شىديدي اخلىوًؼ 

ى
 البػيهىمي  هابىةي ماال تىصنىعي لىكى ادل

 وارًيػىهيم أىرضه كىال عىلىمي أىف ال يي    شىيئان لىيسى يىلزىميها نىفسىكى أىلزىمتى 
 ُّتىصىرَّفىت ًبكى ُب آاثرًًه اذًلمىمي    ريمتى جىيشان فىًانثىىن ىىرىابن أىكيلَّما 
 ِّكىما عىلىيكى هًبًم عاره ًإذا ًاهنىزىموا   كى ىىزميهيمي ُب كيلًٌ ميعتػىرىؾو عىلىي
 ّّتىصافىحىت فيًو بيضي اذلًنًد كىالًلمىمي    ول ظىفىرو رل ظىفىران حيلوان سً أىما تى 
ـي    ؿى الناًس ًإاٌل ُب ميعامىلىيتاي أىعدى   كىأىنتى اخلىصمي كىاحلىكىمي  فيكى اخًلصا

سىبى    عيذيىا نىظىراتو ًمنكى صاًدقىةن أي  ـي أىف ربى  الشىحمى فيمىن شىحميوي كىرى
هي األىنواري    ًتفاعي أىخي الدينيا بًناًظرًهً كىما اًن  كىالظيلىمي ًإذا ًاستػىوىت ًعندى

ـي    معي شلن ضمَّ رللسيناسيعليم اجل  أبنين خًني من تسعى بو قىدى
ًلماٌب مىن ًبًو صىمىمي كىأىمسى    ذم نىظىرى األىعمى ًإىل أىدىيبأىان الَّ   عىت كى
 تىًصمي اخلىلقي جىرٌاىا كىخيى  كىيىسهىري    ـي ًملءى جيفوٍل عىن شىوارًًدىاأىان
 ّْحىٌَّت أىتىتوي يىده فػىرٌاسىةه كىفىمي    ًىلو مىدَّهي ُب جىهًلًو ضىًحكيكىجا
 نَّ أىفَّ اللىيثى يبتىًسمي فىال تىظينَّ    رأيتى نييوبى اللىيًث ابرًزىةن  ًإذا

ـي    ةو ميهجىيت ًمن ىىمًٌ صاًحًبهاكىميهجى   ّٓأىدرىكتيها جًبىوادو ظىهريهي حىرى
ـي كىًفعليوي   كًض رًجله كىاليىداًف يىده  الرى رًجالهي ُب  ما تيريدي الكىفُّ كىالقىدى

ىوًت يىلتىًطمي    كىميرىىفو ًسرتي بىٌنى اجلىحفىلىًٌن بًوً 
 ّٔحىٌَّت ضىرىبتي كىمىوجي ادل

 كىالقىلىمي  كىالسىيفي كىالريمحي كىالًقرطاسي   اللىيلي كىالبىيداءي تىعرًفييناخلىيلي كى 
نفىرًدان  الفىلى صىًحبتي ُب  ّٕحىٌَّت تػىعىجَّبى ًميٌن القوري كىاألىكىمي   واًت الوىحشى ي
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ـي    يىًعزُّ عىلىينا أىف نيفارًقػىهيماي مىن   ًّٖكجدانينا كيلَّ شىيءو بىعدىكيم عىدى
لىو أىفَّ أىمرىكيمي ًمن أىمران أىمىمي    ما كافى أىخلىقىنا ًمنكيم بًتىكريمىةو 

ّٗ 
 رحو ًإذا أىرضاكيمي أىملىي فىما جًلي   حاًسديان افى سىرَّكيمي ما قاؿى ًإف ك
ىعاًرؼى ُب أىىًل النيهى ًذمىمي    نا لىو رىعىيتيم ذاؾى مىعرًفىةه كىبىينى 

 ًَْإفَّ ادل
ـي كىيىكرىهي    بوفى لىنا عىيبان فػىييعًجزيكيمكىم تىطلي  توفى كىالكىرى  اَّللىي ما أتى
ـي أىان الثػيرىايٌ   شىرىُب العىيبى كىالنيقصافى عىن ما أىبعىدى    كىذاًف الشىيبي كىاذلىرى
ـى الَّذم ًعندم صىواًعقيوي لىيتى ا هي الًدَلىي   لغىما  41ييزيليهينَّ ًإىل مىن ًعندى
 هًبا الوىٌخادىةي الريسيمي  ال تىستىًقلُّ    نىول تىقتىضيين كيلَّ مىرحىلىةو أىرل ال
ـي  نَّ لىيىحديثى   رىكنى ضيمىًنان عىن مىياًمًننالىًئن تػى   ًلمىن كىدَّعتػيهيم نىدى
ركاًإذا تػىرى   فارًقػىهيم فىالراًحلوفى ىيمي أىف ال تي    حَّلتى عىن قىوـو كىقىد قىدى
 42كىشىرُّ ما يىكًسبي اإًلنسافي ما يىًصمي    الًبالًد مىكافه ال صىديقى بًوً شىرُّ 
 43كىالرىخىمي شيهبي البيزاًة سىواءه فيًو    رُّ ما قػىنىصىتوي راحىيت قػىنىصه كىشى 
وزي ًعندىؾى ال عيربه كىال عىجىمي    لىفظو تىقوؿي الًشعرى زًعًنفىةه أبًىمًٌ   44ذبى
 45قىد ضيمًٌنى الديرَّ ًإاٌل أىنَّوي كىًلمي    ًعتابيكى ًإاٌل أىنَّوي ًمقىةه ىىذا 

 أما اذليمنة فيمكن رؤيتها ُب ربليل اآلية اآلتية:
ُب ادلدح الذم سبيػَّزى بو شعريه،  كعادتو ُب قصائده لسيف الدكلة يسهبي 

فيمدحي األمًن بشيًمو كأخالًقو: فكاف أحسن خلًق هللا كلًٌهم ككاف أحسن ما ُب 
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ر الذم حيقًٌقو على األحسن الشيمي. ٍبَّ ديدحي قوَّة سيف الدكلة كخوضو للمعارؾ كالظف
 .تنيبيوجًٌو عتابو الكبًن لألمًن العادؿ الذم مل يعدؿ ابحلكم على ادلأعدائو. 

يبدأ كعلى مسمًع اجلميع ُب رللس سيف الدكلة أببيات الفخر اليت يفتخري 
هبا بنفسو، كىذه األبيات الشهًنة كاليت قد تكوف من أشهر أبيات ادلتنيب ُب الفخر، 
ربملي ُب طيَّاهتا الكثًن من الصفات اليت ترفعي ادلتنيب عن أقرانو الذم جيلسوف عند 

رلاالن للشكًٌ دبدل اعتزاز الشاعر بنفسو رغم كجوده ُب  سيف الدكلة، كمل يرتؾ هبا
ـي ليالن مطمئننا فإفَّ  رللس األمًن سيف الدكلة، كيؤكدي أنو أشهري اجلميع كأنَّو عندما ينا
اجلميعى ينشغل بو كبشعره، فهو ينظم القصائد دكف أف حيتار أك يتعب، على عكس 

 .ة الشعر كيتخاصموف ُب دقة ادلعاٍلالكثًن من الشعراء الذين يسهركف الليايل لكتاب
ا على أفَّ شهرتىو فاقت األمساع كاألنظار، كبطولتو  كيقوؿ بعد ذلك مؤكًٌدن

كيعيدي صاحتو أصبح يعرفو القلم كالقرطاس. صارت اخليل كالليل كالصحراء تعرفو كلف
يتأمل  راح اليتالكرَّة ابلعتاب لسيف الدكلة، كيتأمل كيتحسَّر ألنَّو سيفارقو، كخيربيه أفَّ اجل

ا ليست ذات أمل للشاعر، ٍبَّ يفخري بنفسو مرةن  هبا إذا كانت مصدرى سركرو  لألمًن فإهنَّ
، كخيتمي ُب هناية القصيدة بكلمات حكمو كعرب ىي  اثنية مربائن نفسو من كلًٌ عيبو

 .قمَّةه ُب اجلماؿ كالورعة، عن البالد اليت زبلو من الصحاب
كاف و. ك يب ادلتنيب ربت سيف الدكلة احلمدانيكاف ُب ذاؾ الوقت ابو الط

سيف الدكلو احلمداٍل ادلقرب. كُب نفس الوقت كاف ادلتنيب شاعر.  صديقو كحبيبو
كلكن دخل الوسواس  كىو قريب سيف الدكلة احلمداٍل كيقاؿ انو ابن عمو كىو 
شاعر معركؼ كىو " ابو فراس احلمداٍل "  ككاف حياكؿ اف يقلل من شأف ابو 

 .ككاف كلما انشد ابو الطيب يتدخل ابو فراس. ب عند سيف الدكلو احلمداٍلالطي
كيقوؿ لو انت ال ربرـت الشعر كال ربرـت االمًن كابياتك مسركقو من الشاعر 

كمن ادلعركؼ اف ابو الطيب ىو اكؿ شاعر ال يقوؿ شعره كاقفا بل . الفالٍل كالعالٍل
زازا كال يقف اماـ امًن اك حاكم بل يقولو كىو جالسا على كرسيو فخرا بنفسو كاعت
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حيث اف ذاؾ الزماف كبرتبيتو )جيلس كيتكلم عكس اجلميع لفخره الشديد بنفسو 
اء عند خالتو يعين بدكم اختلط العجم ابلعرب كابو الطيب عاش كترىب ُب الصحر 

 .(الشكيمو
 اذليمنة سيف الدكلة ُب "ديواف ادلتنيب"جدكاؿ . ِ
 اذليمنةااثر  منةاذلياسباب  اشكاؿ اذليمنة

 الظلم القوة ادلطلقة سبجيد األمًن
 تغيًن الشخصية ادلكانة اجملتمع ادلظلـو
 كسر القواعد السلطة معارضة اجملتمع

 صراع طويل الثركة قلب نظاـ احلكم
 تغيًن الشخصية العمر تؤثر على الثقة
 صراع طويل أدكار اجلنسٌن مباراة أبدية

 كسر القواعد السلطة متغيًن موقف اجلهاز احلاك
 كسر القواعد السلطة احلفاظ على القوة

 صراع طويل القوة ادلطلقة التخلص من الرافضٌن
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 الباب الرابع
 قرتاحاتخالصة وإ

 

 اخلالصة .أ 
نتائج  ّ، ىناؾ من ىذه الدراسة ًب احلصوؿ عليها بناءن على النتائج اليت

لبحوث اذليمنة الواردة ُب ديواف ادلتنيب أليب الطيب ادلتنيب بناءن على منظور أنطونيو 
( أشكاؿ اذليمنة اليت تشمل ُغرامشي. كتوصلت الباحثة ابلتفصيل إىل ما يلي: 

، معارضة اجملتمع، سبجيد األمًن، ىيمنة اجملتمع ادلدٍل اليت  قلب نظاـ اجملتمع ادلظلـو
احلكم، تؤثر على الثقة، مباراة أبدية. ىيمنة اجملتمع السياسي اليت تغيًن موقف 
اجلهاز احلاكم، احلفاظ على القوة، التخلص من الرافضٌن، ادلؤامرة، احذر من 

( كاف سبب اذليمنة الواردة ُب ديواف ادلتنيب ىو القوة ادلطلقة ِمواجهة التهديدات؛ 
ذليمنة على مجيع مستوايت و ُب ذلك الوقت من خالؿ الشيف الدكلة لقيادة شعب

كانة، ، سواء عامة اجلمهور أك اجملتمع السياسي. غالبنا ما يكوف سببها ادلاجملتمع
، كالعضوية ُب رلموعات اجتماعية معينة. كالسلطة، كالثركة، كالعمر، كأدكار اجلنسٌن

البنية ُب اجملتمع مثل  ىذا ابلطبع ديكن أف يؤدم إىل تدمًن النظاـ االجتماعي أك
( أتثًن اذليمنة ُب ديواف ادلتنيب، أم أف الظلم الذم ّالعنف كالقمع كحَّت احلرب. 

يشعر بو اجملتمع يؤدم إىل تدمًن القيم األخالقية كاألعراؼ االجتماعية القائمة. 
ديكن أف حيدث ىذا من التغيًنات ُب شخصية بعض األفراد أك اجملموعات اليت  

صل شخصية ىادئة كصبور، كربولت إىل مزاج كعدكاٍل كانتقامي، شلا كانت ُب األ
أدل إىل عدـ االمتثاؿ لألعراؼ االجتماعية القائمة. كما تضر النزاعات ادلطولة 
بسبب النزاعات النامجة عن اذليمنة على السلطة ابجملتمعات ادلهمشة ُب شكل 

 احلرماف من حقوؽ ادللكية كالقمع كالنفي.
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 اإلقرتاحات .ب 
اـ الباحث بتحليل اذليمنة اليت حيتويها ديواف ادلتنيب ابستخداـ نظرية ق

أنطونيو غرامشي ُب علم االجتماع األديب. كُب ربليلهم كصف الباحثوف أشكاؿ 
كأسباب كأتثًنات اذليمنة كما صورت ُب ديواف ادلتنيب. يقرتح الباحث أنو إذا  

منة أكثر تركيزنا بناءن على كنت ترغب ُب مواصلة ىذا البحث، فيمكنك ربليلو هبي
منظور أنطونيو جرامشي. بناءن على االستنتاجات كاإلشارة إىل فوائد البحث، 

 :ييقرتح ما يلي
من ادلتوقع أف يستخدـ ىذا البحث ُب تطوير العلـو األدبية كخاصة  -1

 دراسة اذليمنة كشكل من أشكاؿ ربليل األعماؿ األدبية.
دلتنيب أليب الواردة ُب ديواف ا يقتصر ىذا البحث على ىيمنة السلطة -2

، ىناؾ حاجة دلزيد من البحث ُب ىذا ادلنتدل الطيب ادلتنيب. لذلك
 .ابستخداـ هنج أك كجهة نظر أخرل

، يتوقع أف يكوف البحث مرجعان ُب أحباث أخرل ابستخداـ دراسة اذليمنة -3
تتعلق بسلوؾ أك حالة اجملتمع. خاصة إذا كانت مرتبطة ابلقيادة كأتثًنىا 

 .على اجملتمع مع أتثًن القيادة ادلهيمنة
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 قائمة ادلصادر وادلراجع
 

 ادلصادر
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 لعلميحبث ا

(. السالطة كاذليمنة السياسية ُب الديواف ألمحد مطر ََِِمريس سلسابيال ىامس. )
)دراسة األدب االجتماعي عند أنطونيو غرامشي(. حبث العلمي. كلية علـو 

 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكمية ماالنج.اإلنسانية. 
 Valley of The))ذائب العراؽ" اذليمنة ُب الفيلم "كادم (. َُِٓ. )فرمندا توفيق

Wolves Iraq  حبث العلمي.   ي(.أنطونيو غرامش)دراسة ربليلية نظرية اذليمنة
 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكمية ماالنج.كلية علـو اإلنسانية. 

طالباف ُب ريواية عداء الطائرة الورقية خلالد حسين  ىيمنة(. َُِٕكحي ىداييت. )
جامعة حبث العلمي. كلية علـو اإلنسانية. ي(. أنطونيو غرامش منةدراسة ىي)

 .موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكمية ماالنج
ُب قصائد  اذليمنة االيديولوجية السياسية ُب ديواف ابو نواس(. َُِّدمحم غفراف سامل. )

حبث العلمي. كلية علـو اإلنسانية. ية. جتماعاإل)دراسة األدب أبو نواس 
 .امعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكمية ماالنجج
دراسة ) اذليمنة ُب الركاية "الزيىن بركات" جلماؿ الغيطاٌل(. َُِٕ. )فطرل مهرٌل

بندا  -جامعة الرانًنم اإلسالمية احلكومية دار السالـ(. حبث العلمي. ربليلية
 .أتشية

عي ُب الشعر "احلجر الصغًن" ربليل األدب اإلجتما(. َُِٓ. )دمحم انعم فالح الدين
جامعة موالان مالك حبث العلمي. كلية علـو اإلنسانية. . إليليا أبو ماضي

 .إبراىيم اإلسالمية احلكمية ماالنج
(. دراسة البالغية(اخلياؿ َب ديواف الشعر أيب الطيب ادلتنيب (. َُِٔ. )صفاكرنياكاتى

 .سورااباي عة سناف أمبل اإلسالمية احلكوميةجامحبث العلمي.  
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