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 قسم اللغة العربية وأدبها
 كلية العلوم اإلنسانية

 ماالنج جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية
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 ج
 

 هاللتساإل
 

قالاتعاىليفالقرآنالكرًن:
 ﴾ َوالَِّذيَن ُهْم أِلََمانَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم رَاُعونَ ﴿
 ﴾ ٱلَّذيَن َيرِثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم فيها خاِلُدونَ  ﴿

ٛبٔٔسورةااؼبؤمنون:
 

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat "yang dipikulnya"  dan 

janjinya. 

Yang akan mewarisi syurga Firdaus dan di sanalah mereka mencapai 

khulud (kekal) selamalamanya. 

  (Al Mu’minun,8 s 11) 
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 اإلهداء
 

أىديىذاالبحثإىل:
الذيقدأعطاينضباسةلنجاحمسكارشريف،ابوبالنبيلالوالديالكرًن

 جزيبل.شكرالوالبحثأقولىذا
وليلةاليتقددعتيلنفسيكليوم أرسياموالديتالكريبةابوبةالنبيلةالشريفة

أقولشكراجزيبل.لنجاحييفطلبالعلم،
أعطاينضباسةلنجاحابوبةالنبيلةفطريةاليتقدوأخيتاعبميلةو

 شكراجزيبل.ؽباىذاالبحثأقول

 

  



 ه
 

 كلمة الشكر والتقدير
 

أنزل الذي  عربياعلينااغبمد وأنالقرآن ولطائف، النعم بأنواع علينا عم
اؼببعوثاإل علىؿبمد والصبلة والبيان، العلم بتعليم خلقو علىسائر وفضلنا حسان،

ومشوسعواملالعرفان.أما،وأصحابوبدورمعاملاإليبانخبَتاؼبللواألديان،وعلىآلو
بعد.

البحثاعبامعيربتاؼبوضوع: ىذا  ظلّ ال الروايةهيمنة في ال قدسبتكتابة
(شيمابنظرية هيمنة غر اجتماعية ادبية )دراسة تحليلية  لنجيب الكيالني سوداأل

إلكماللو.رغمأهناقدبذلجهدهطأواػبالنقصواعًتفالباحثأنوكثَت
والزمبلء األساتيذالكرام بدونمساعدة الكتابةملتصلإىلمثلالصورة وىذه

األحباء.ولذلكيقدمالباحثفوائقاالحًتاموخالصالثناءإىل:
ٔ.  إبراىيمالاألستاذ مالك موالنا اعبامعة رئيس اؼباحستَت راىرجو، موجيا دكتور

 ماالنج.اإلسبلميةاغبكومية
 كليةالعلوماإلنسانية.عميدةة،اؼباجستَتاستعاذةدكتورال .ٕ
 قسماللغةالعربيةوأدهبامديردكتورؿبمدفيصل،اؼباجستَتال .ٖ
 كتابةالبحثاعبامعيااؼباجستَتمشرف،فىعارفمصط .ٗ
 دهبا.أكادميكبقسماللغةالعربيةوأاألموريفة،اؼباجستَتمشرفمعرفةاؼبنجية .٘

منأىلالعلمصبيعا.وجعلنااوإيهمؽبمشكراجزيبلعلىكلمساعدهتمأقول
 واػبَت، للباحثووالعمال اعبامعي البحث ىذا ينفع أن رجائي يفوتعن ال

 وسائرالقراء.آمُتياربالعاؼبُت.



 و
 

البحثالعلميوكيفية”PMII “Ibnu Aqilمنظمة .ٙ اليتقدعلمتٍتمنهجية
فيةكتابةالعلميةمنذمستوىاألوىليفجامعةموالناالكتابةالصحيحةوكي

مالكإبراىيماإلسبلميةاغبكوميةدباالنج،أقولشكراجزيبلوعسىاأن
يسهلصبيعمنيتعلمونفيهاهبداية.

الكتابة”Imapas“منظمة .ٚ وكيفية العلمي البحث منهجية علمتٍت قد اليت
 منذ العلمية كتابة وكيفية مالكالصحيحة موالنا مستوىاألوىليفجامعة

إبراىيماإلسبلميةاغبكوميةدباالنج،أقولشكراجزيبلوعسىاأنيسهل
 صبيعمنيتعلمونفيهاهبداية.
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وزارةالشئونالدينية
كليةالعلوماإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدبها
اغبكوميةدباالنججامعةموالنامالكإبراىيماإلسبلمية

 
 قرير المشرفت


و:نىذاالبحثاعبامعيالذيقدمإ

عثمان:االسم
ٕٖٕٓٔٓٔٔ:رقمالقيد

أدبية)دراسةربليليةجيبالكيبليننل سوداألظلّالالروايةيمنةيفاؽب:العنوان
(شيمابنظريةىيمنةغراجتماعية


 التعديبلت بعض فيو وأدخلنا نظرنا الشكقد على ليكون البلزمية لواإلصبلحات

االختبار شروط )اؼبطلوبالستيفاء سرجانا درجة على واغبصول لكلية(S1النهائي
م.ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓوماإلنسانيةيفقسماللغةالعربيةوأدهباللعامالدارسيالعل


مٕٙٔٓويونيٕٚربريرادباالنج
اؼبشرف




اؼباجستَتعارفمصطفى،
ٕٜٜٗٓٓٔٓٔٚٓٓ٘ٔٔٓٚٔرقمالتوظيف:



 ح
 

وزارةالشئونالدينية
كليةالعلوماإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدبها
جامعةموالنامالكإبراىيماإلسبلميةاغبكوميةدباالنج

 
 تقرير لجنة المناقشة عن البحث الجامعي

و:اقشةىذاالبحثاعبامعيالذيقدملقدسبتمن
عثمان:االسم

ٕٖٕٓٔٓٔٔ:رقمالقيد
أدبية)دراسةربليليةجيبالكيبليننل سوداألظلّالالروايةيمنةيفاؽب:العنوان

(شيمابنظريةىيمنةغراجتماعية
قسماللغةالعربيةوأدهبالكلية(يفS1درجةسرجانا)واستحقاقووقررتاللجنةقباحو

.براىيماإلسبلميةاغبكوميةماالنجالعلوماإلنسانيةجبامعةموالنامالكإ

مٕٙٔٓويونيٕٚربريرادباالنج
 ()جستَتاعبدالرضبن،اؼب -ٔ
 ()اؼباجستَت،تاانيادجدكتور،ولداناوارال -ٕ
 ()اؼباجستَتفمصطفى،رعا -ٖ
كليةالعلوماإلنسانيةعميدة

 
 

 الماجستير ة،استعاذ ةالدكتور 
ٕٕٖٕٜٜٖٖٜٓٓٓٔٔٓٚٙٔرقمالتوظيف:



 ط
 

وزارةالشئونالدينية
كليةالعلوماإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدبها
جامعةموالنامالكإبراىيماإلسبلميةاغبكوميةدباالنج

 
 كلية العلوم اإلنسانية  عميدةتقرير 


كليةالعلوماإلنسانيةعميدةتقرير
اغبكوميةعميدةتتسلم اإلسبلمية مالكإبراىيم موالنا جامعة اإلنسانية العلوم كلية

ماالنجالبحثاعبامعيالذيكتبوالباحث.
عثمان:االسم

ٕٖٕٓٔٓٔٔ:رقمالقيد
أدبية)دراسةربليليةجيبالكيبليننل سوداألظلّالالروايةيمنةيفاؽب:العنوان

(شيمابنظريةىيمنةغراجتماعية
العلوم(لكليةS1الستيفاءشروطاالختبارالنهائيواغبصولعلىدرجةسرجانا)

اإلنسانيةيفقسماللغةالعربيةوأدهبا.

مٕٙٔٓيونيوٕٚ،ربريرادباالنج
عميدةكليةالعلوماإلنسانية




 ة، الماجستيراستعاذ ةالدكتور 
 ٕٕٖٕٜٜٖٖٜٓٓٓٔٔٓٚٙٔرقمالتوظيف:



 ي
 

الدينيةوزارةالشئون
كليةالعلوماإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدبها
جامعةموالنامالكإبراىيماإلسبلميةاغبكوميةدباالنج

 
 تقرير رئيس قسم اللغة العربية وأدبها


ماالنج اغبكومية مالكإبراىيماإلسبلمية موالنا جامعة وأدهبا العربية تسلمقسماللغة

.الباحثالبحثاعبامعيالذيكتبو

عثمان:االسم

ٕٖٕٓٔٓٔٔ:رقمالقيد
أدبية)دراسةربليليةجيبالكيبليننل سوداألظلّالالروايةيمنةيفاؽب:العنوان

(شيمابنظريةىيمنةغراجتماعية
العلوم(لكليةS1الستيفاءشروطاالختبارالنهائيواغبصولعلىدرجةسرجانا)

اإلنسانيةيفقسماللغةالعربيةوأدهبا.

مٕٙٔٓمايوٕٚ،ربريرادباالنج

رئيسقسماللغةالعربيةوأدهبا
 
 

 محمد فيصل، الماجستير الدكتور
ٕٖٕٜٗٓٓٔٔٓٓٔٓٔٔٗٚٔرقمالتوظيف:



 ك
 

 تقرير الباحث
 

:طالبالأفيدكمعلمابأين
عثمان:االسم

ٕٖٕٓٔٓٔٔ:رقمالقيد
أدبية)دراسةربليليةلنجيبالكيبلينسوداألظلّالالروايةيمنةيفاؽب:العنوان

(شيمابنظريةىيمنةغراجتماعية
وكتبتحضر زدتوو بنفسيوما إبداعغَتتو امن وإذا تأليفاألخر.  عىأحديفدّأو

تكونفأناأربملمسؤوالعلىذلكولنعبلمنحبثو،وتبيُتأنوفواؼبستقبلأنومنتأليف
اإلنسانيةعلىةأومسؤوليلىاؼبشرفعاؼبسؤولية العلوم كلية وأدهبا العربية قسماللغة

موالنامالكإبراىيماإلسبلميةاغبكوميةماالنج.


مٕٙٔٓيونيوٕٚربريرادباالنج،
الباحث




 عثمان
ٕ.ٖٕٔٓٔٔرقمالقيد:

  



 ل
 

 صستخلم

)دراسة تحليلية لنجيب الكيالني  سوداأل ظلّ ال الروايةهيمنة في ، ٕٖٕٓٔٓٔٔ، عثمان
 . قسم اللغة العربية وأدبها، كلية البحث الجامعي. (شيمابنظرية هيمنة غر اجتماعية ادبية 

، تحت 2ٕٔٓاإلنسانية، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج العلوم 
الماجستير. عارف مصطفى،االشراف: 

)دراسة تحليلية .ظّل األسواد، نجيب الكيالني، أنطانيو غرامشى، الهيمنة الكلمة الرئيسية:
(شيمابنظرية هيمنة غر اجتماعية ادبية 

مفهومغرامشيللهيمنةاالنقساماعبديلنشأتمنالتفكَتالتقليدياإليطايل 
 للقوة ( force)السياسي (consent)واؼبوافقة . بدأت مث للهيمنة غرامشي تنمونظرية

الدولالكربىللسيطرةعلىالدولالتابعةؽبا.البلدانالكبَتةعادةغرسممنستخدتو
أيديولوجي الاؼبرؤوس على دولة تطيعأن مع الفوقية. الدول الزمانإىل نظريةتطور

يفىذه الدراساتاألدبية. من الدراسة يفربليل بدأتالستخدامها اؽبيمنة غرامشي
الباحث ان الرادأاؼبناسبة الناس.لدراسة معظم قبل من درست ما نادرا اليت رواية

ىذهألننظريةاؽبيمنةغرامشييستخدمجداعندماةلطيفىذهالروايةتكونباحثلل
نجيبالكيبلينلروايةالعنوانكانأفريقيا.يفتاريخالالعاملعناىتمتهاالروايةأصبحت

 الظلاألسود.ىو
الظلماأشكالاؽبيمنةاليتتوجديفروايةىي،األوىلمشكلتُتباحثالقدم 

ثانيااألسود العواملاليتىي. وذلك،أسودإىلظهوراؽبيمنةيفروايةظلّتسببما
 .العواملالواردةيفالظلاألسودهبدفمعرفةأشكالاؽبيمنةو

البياناتىواغبصولعلىالبيانات  استخدام األدبياتو مراجعة باستخدام
 مثصبعهابطريقةوثائقيةوربليلهامنخبللربليلاتوى.مصدرا،األسودالظل



 م
 

ىذأماو البحثنتائج ا إثيوبياىي مناطق على للسيطرة الكاردينال حاول
بالكامل اؼبسيحية األراضي إىل ربويلو تريد اإلثيوبية وواإلمرباطورية . منىنا اؼبقاومة

و( Michel) ميتشيل أثيوبيا الكاردينالإىل( Iyasu)إمرباطور اليتأجراىا اؽبيمنة أن. مع
 helei)بسبباؽبيمنةالسياسية.أجرتوىيبلسيبلسيفسدتميشيلواياسواإلمرباطور

sellease) وىيالديٍتباإليديولوجياميشال.الوصولإىلالتفوقصهرامنالذيكان.
يفيبلسي(.ووىي)ىيبلسيمنةاؽبحُتربقيقالتفوقمعنجحوالذيي فسدتأخَتا

قوة.التنافسللوالضيقالديٍتالفكربسببةاالثيوبيةملك
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Abstrak 

 

Usman. 12310102. Hegemoni dalam Novel bayang bayang hitam dalam karya 

najib kailani (analisi sosiologi sastra teori Hegemoni Antonio Gramsci ). Skripsi. 

Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang 2016. Pembimbing Arif Musthofa M.Pd 

Kata Kunci: Hegemoni, Antonio Gramsci, Bayang bayang hitam, Najib 

kailani 

 

 

Konsep hegemoni Gramsci berawal dari dialektiktis dikotomi pemikiran 

politik tradisional Italia tentang adanya keakutan (force) dan persetujuan 

(consent). Kemudian teori hegemoni Gramsci mulai berkembang dan digunakan 

oleh negara negara besar untuk mendomimasi negara negara subordinat. Biasanya 

negara negara besar menanamkan ideologi pada negara subordinat supaya tunduk 

kepada negara negara suprastruktur. Dengan berkembangnya zaman teori 

hegemoni Gramsci mulai digunakan untuk menganalisa sebuah kajian kajian 

sastra. Dalam kesempatan ini peneliti ingin meneliti sebuah novel yang jarang 

dikaji oleh kebanyakan orang. Menurut peneliti novel ini sangat bagus kalau 

dikaji dengan mengunakan teori hegemoni Gramsci karena novel ini menjadi 

perhatian dunia tentang sejarah di afrika . Novel ini  karya najib kailani yang 

berjudul bayang bayang hitam. 

Peneliti menghadirkan dua masalah, pertama seperti apa bentuk bentuk 

hegemoni yang ada dalam novel bayang bayang hitam. Kedua faktor faktor apa 

sajakah yang menyebabkan munculnya hegemoni dalam novel bayang bayang 

hitam. Dengan tujuan mengetahui bentuk bentuk hegemoni dan faktor faktor yang 

ada dalam novel bayang bayang hitam.   

Data yang diperoleh menggunakan kajian pustaka dan  megunakan sumber 

data novel bayang bayang hitam kemudian dikumpulakan dengan metode 

dokementer dan dianalis dengan analisis konten.  

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan seorang cardinal berusaha 

menguasai wilayah Ethiopia dan ingin menjadikan kerajaan Ethiopia menjadi 

wilayah keristen seluruhnya.dan disini ada sebuah perlawanan dari seorang 

mechel dan kaisar Ethiopia terhadap hegemoni yang dilakukan oleh kardinal. 

Sebaliknya Michel dan kaisar iyasu hancur karena politik dengan dominasi. Yang 

dilakukan oleh helei sellease yang tak lain menantu dari Michel. Yang mencapai 

supremasi dengan ideologinya yaitu para pemuka agama. Sedangkan yang 

berhasil mencapai supremasi dengan dominasi yaitu tafari (heley sallasy). Dan 

akhirnya kerajaan Ethiopia hancur karena pemikiran agama yang sempit dan 

persaingan kekuasan.  
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Abstract 

 

Usman.  12310102. A Hegemony theory analysis in black shadows novel by najib 

kailani. Literary sociological analysis of Antonio Gramci’s theory. Department of 

Arabic Language and Literature Faculty of Humanities of the State Islamic 

University of Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016. Supervisor Arif Musthofa, 

M, Pd 

Keywords: hegemonyn, Antonio Gramsci, novel shadows by najib kailani 

Gramsci’s hegemony theory is initially emerged by dichotomy dialect of 

Italia traditional political thoughts about the existence of force and consent. Then, 

it develops and utilized by more powerful country to dominate subordinate 

countries. Commonly, more powerful country cultivates its ideology into 

subordinate one in order to make it bend to superstructure countries. Accordingly, 

Gramsci’s theory of hegemony was utilized to analyze literary works. Hence, the 

researcher is interested to conduct research on novel because it is rarely 

researched by other researchers before. It drew world attention because the novel 

discusses African history, a great work of Kailani Najib, entitled Black Shadows.         

The researcher formulates two research problems. Firstly, it is about the 

kind of hegemony in the novel, secondly, about factors which motivate 

hegemony. They are formulated in order to know the type of hegemony and the 

factors which motivate it exists inside of the novel.  

This research utilizes library research method by employing the novel as 

data source, collected by documentary method and analyzed by content analysis.  

The result shows that cardinals attempt to dominate Ethiopia and want to 

establish Ethiopia kingdom in order to alter the area become Christian area. 

Accordingly, there is a strong counterattack from Michel from Ethiopia emperor 

against cardinal’s hegemony. On the contrary, Michel and Iyasu emperor are 

fallen by hegemonic politic which is done by Helei Sellease, Michel’s son-in-law. 

Further, religionists reach supreme by their ideology while Tafari (Helley Sallasy) 

is successfully reaches the supreme by domination. Finally, Ethiopia kingdom is 

fallen because of stunted thoughts of religionists and a domination. 
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 فصل األولال

 المقدمة

خلفية البحث . أ

األدبىيوظيفةدموالثقايفأواؼبخابرات.أّمااملةوالتقاجملاألدبىولطف 
يتفقبرأي وىذا للقارئ. التسلية كوسيلة مؤلفاتالفٍتاليتسبكناستخدامها كمثابة

العم يفٔوارن ترفيوتنصعلىأنأيقراءة و القصة لاألديبمناػبيالتعٍتتتمتع
النفسليفوزكسبالقلب.

الوصفي)صفيةقصصي(دبوينقسماألدبإىلالقسمُتالرئيسيُتنبا:األ
واألدبآإلنسائي)اإلبداعياألدب/اػبيال(.ويتكوناألدبالوصفيإىلثبلثةأجزاء

إىلثبلثةأقسامقسمأدبيةاإلنسائيىيتاريخاألدبونقداألدبونظريةاألدب.وتن
.ٕمنها:الشعر،النثر)النصر(،واؼبسرحية

ضمنمعٌت الغرامة حجم يفمعيار النثر بشكل القصة ىي بالرواية وتقصد
وعلىاألقلمنعناصر متنوعة. قصتها و كثَتمنالغبلف، )األخدود( اؼبؤامرة طابع

و موضوع، )مؤامرة، والواقعداإلعدااػبيال اغبال كيفية ؼبعرفة بالنسبة أما واسعة. )
إىلاغبقيقية األدبيدخل أن وكيفيبكن الرواية، منخبلل بصريا واغبدثاؼبصَور

 .ٖفبأساسالواقعيةاالجتماعيةيفاجملتمعوحقيقةاغبياة
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يفمفاصلحىتتلتقيالنتائجاإلنسانيةالدراسةالعميقةلغايةاؼبطلوبةوربتاج
اغبياة.ويصبحذلكجزءامهميفدراسةالروايةباألدب،حىتأنيناقشعنالسياسة

الطبيعيةواإلجتماعيوأيديولوجيةوالتفكَتوالثقافةاليتربدثيفاجملتمات.
برأىعنىذهالظاىرة،مثأرادالباحثأنيتحّللأكثرمشوال،وخاصةمن

أي االجتماعي، األدب دراسة الصراعحيث وعبلقة ىو اؽبيمنة وكما االجتماعي،
معروفعادةوالكثَتمنالصراعاتيفببلدافريكياح،والسيمايفالواليةاثبوفيا.ألن

إىلاعبانبالتارىبيوالبلدانيفببلدالشرق األوسطىيكثَتمناألحيانيف استنادا
يفالشرقاألوسط.كماىوالصراعات،وأنوعندنقطةاىتمامالعاملمنحيثالصراع

أنبية لو ألنو االستيبلء، الكربى الدول أصبحت األوسط الشرق ببلد أن معروف،
 اسًتاتيجيةىامة.

كمثالالظّلاألسواداعبديدكانقبيبالكيبلينوبكيالسياسيةواالجتماعية
توجدالقل اليتوقعتيفأرضإثيوبيا. قاؼبلكلئلنسانمناالضطراباتاأليديولوجية

الدينية. بالنفاقمناألئمة اليتسبليء ايطة معحالة أبدا الذيماكانراضيا إياسو
الدين. وحقيقة وأمانة الدينوىدوء األنساينوحرية عننتائجالعموم العميقة الدراسة
البدألنتقع ويفالنهاية يعتقده. يبسكما ألنو منالبحثىبرجمنإمارتو والنهاية

،وىوعميد(Tafari)ريفحالإثيوبيايفأيديدولةأخرى،أثارمنجشعتعلىأي
مقًتحات على يتفق مل ألنو أيضا. اإلمرباطورية من قريب وىو إثيوبيا منطقة يف

اإلمرباطورالسالذينيقدموناغبريةالدينيةجملتمعاتو.
نية،وانتهاكوقالويراوان،أماأحدمنأسبابالصراعفهياؼبعاملةغَتاإلنسا 

وفبايعززذلكأيضامنقبلالرأيسوىارتو،أنأحد .حقوقاإلنسانوانتهاكالقانون



 ش
 

االجتماعية القضايا عن تنشأ اليت والظلم اؼبساواة عدم مشكلة ىي الصراع أسباب
العريضة، والثقافة اػبطوط يف إليها ينظر عندما اغبقيقة، يف واالقتصاد. والسياسة

 .تيفالشرقاألوسطىيمسألةاؼبواردالطبيعيةوالدواردالبشريةوأسبابالصراعا
ربتقوةإثيوبيايبدأعنحالةاؼبملكةإثيوبياالصراعاتاليتربدثيفاؼبملكة

معؾبتمعاتوالوالياتاؼبتحدة إيطافيا الدينالنصرين،وصوالإىلالصراعبُتاؼبملكة
.ويبكنأنينظرإليهابدراسةعميقيفاألفريكيا،حيثيوجدفيهاأىدافمننصرين

عمقيرتبطبالصراعاالجتماعيوأشكالالذيبنةاليتوصفتيففيلمروايةالّلاألسواد،
لؤلدباالجتماعي النظرية والعبلقة ذلك، يف والذيبنة الصراع لعملية واضح ىو وأنو

ة.ىذاالروايةيعطيصورةالرواي )اؽبيمنة(معروايةأواغبقيقةاليتوصفهااؼبؤلفأويف
 .معالنصرينإثيوبياواضحةأوسبثيلكيفأنالظروفيفذلكالوقتلغزواؼبملكة

الذي غرامشي أنطونيو للهيمنة اؼبقًًتح ومناقشة الباحثلدراسة أراد ولذلك،
خدمواؼبمثلةيفالرواية،لذلكيفوقتالحقيدكنأنينظرإليوبشكلواضحعلى

فوائد،شكلمنأشكا توفر أن اؼبتوقع ومن يفالرواية. استخدامها اليتيتم لاؽبيمنة
وىذه األدباالجتماعي حيثالبحوثالدتعلقة من األدبالعريب، لتطوير وخاصة
يفرواية "اؽبيمنة حبثبعنوان ىذا والدراساتاجملتمعاتيفالوالياتاألفركيا. الدراسة

 ".ةاألدباؽبيمنةأنطونيوغرامشي(اظّلاألسواددراسةربليليةإجتماعي

بالفرقرائس  شعبّية اتصالبُتصبهور من الكاملة تعرفالصفة ىيمنة ىنا
اجملتمع،ليسبالعبلقةالسياسييفتعريفضيقبلحولاؼبشكلةتتعلقبأفكارأوضغة

 Marxisالوعي،وىذههتدفالعبلمةاألصليةمنالنظريةاؽبيمنة.عندمااؼباركسياؼبعقد)

Ortodoksيعطيضغةالوعيعلىأنبيةاألساساالقتصاديللمجتمع،وأنالفلسفة)



 ت
 

علىدورغرامشيتتشبثبفكرةتوحيدبنفساعبوانبمعا.(filsafat Libralالتحريرية)
وذىبغرامشي،اؽبيمنةٗ القائدوأدىمعامنخبللاؼبعتقداتالشعبيةأواغبديث.

الذ القيمواؼبعايَتىوالفكرة ينبغيأنيكونالذخلية ييهيمنطاعةاغبكامأكثرفبا
 ٘اغباكمهببعليهمأنيعطياؼبوافقةعلىتبعيتها.

 أسئلة البحث ب.
اسئلةالبحثؽبذاالبحثىيكمايلي: اػبلفيةالبحثالسابقةعلىضوء

 ماصوراؽبيمنةيفالروايةالظّلاألسودلنجيبالكيبلين؟ (1
ماالعواملاليتتؤثرظهوراؽبيمنةيفالروايةالظّلاألسودلنجيبالكيبلين (2

 ج. أهداف البحث
 أىدافىذاالبحثكمايلي:

روايةظّلاألسوادلنجيبكيبلينؼبعرفةصورىيمنةيف (1
 ؼبعرفةالعواملاليتتؤثرظهوراؽبيمنةيفالروايةالظّلاألسودلنجيبكيبلين (2





.فوائدالبحثد
قسمالفوائدالباحثعلىقسمُتكمايايل:

 الفوائد النظرية (1
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 تطبيقنظريةالذيبنةالنظريأنطونيوغرامشي .1
 راسةاإلجتماعيةاألدبيةبنظريةاؽبيمنةألنطانيوغرامشيزيادةالفهمعند .2

 الفوائد التطبيقية  (2
األدبية .1 اإلجتماعية والفهمللقراءوالطبلباألخرينعندراسة معرفة لًتقية

 بنظريةاؽبيمنةألنطانيوغرامشي
ؼبساعدةالطبلبخاصةيفشعبةاللغةوأدهبايففهميفروايةالظّلأألسواد .2

 ه. الدراسة السابقة
قدعرفناأنالبحوثالعلميةقدمنذزمنطويل،فردباكااؼببحوثعليومتساويا
عندعدةالبحثالعلمية،يبحثالبحثعنالدراسةالسابقةمنالبحثالعلميالذي

يتعلقهبذاالبحثومنها:
وأدهبا .1 العربية اللغة توفيقبقسم فرمندا اإلنسانيةالبحثاعبامعيبكتابة بكلية

دباالنجربتالعنوان"اؽبيمنةيف اغبكومية ملكإبراىيماإلسبلمية موالنا جبامعة
دراسةربليليةنظريةاؽبيمنة) (Velly of The Wolves Iraq)العراق:فيلموادىدئايب

غرامشي( ".(أنطونيو سنة يف اجتماعٕ٘ٔٓ" علم من اعبانب على أكثر .)
 .األدبايطة

بكليةا .2 وأدهبا العربية اللغة بقسم سامل غفران ؿبمد بكتابة اعبامعي لبحث
ملكإبراىيماإلسبلميةاغبكوميةدباالنجربتالعنوان" اإلنسانيةجبامعةموالنا
 اؽبيمنةواإليديولوجيةلسياسيةيفدوانأيبنواس)دراسةإجتماعيةأدبيةبنظرية

غرامشي أنطونيو  (.اؽبيمنة سنة يف اإليديواهبيٕٗٔٓ" اعبانب على أكثر "
.سياسيةمنعلماجتماعاألدبايطة
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بُتاختبلفالبحوثالعلميةقدمنذزمنطويلبالبحوثالعلميةاألنوىي
اؽبيمنةأنطونيوغرامشي.وكانالباحثيبحثدوان"إجتماعيةأدبيةبنظريةواؼبوضوع"فيلم

".الظّل األسواد لنجيب كيالني في الرواية الهيمنة"باؼبوضوعفيو

 و. منهج البحث
البحثعلميةأوطريقةاػباصغبليلةمسائلحبملعلىالظهراغبقائقكأساسيف

.أخدالنتيجةوالبحثليسفقدطريقةاػباصة،لكنيعملبإستعمالمناىجالعلمية
     نوع البحث ومدخلة  .1

 الوصفي. الكيفي اؼبنهج الباحث األجراءاتاستحدم ىو الكيفي البحث
الناس من اؼبنطوقة أو الكتوبة الكلمات بشكل الواصفية البيانات بإنتاج البحث

والواقعاؼبنهجالوصفيىوالبحثالذييوجوإلعطاءاغبقائقٙوالسلوكوؿبظةفيها
معينة دائرة واػباصاؼبضبوطعنصفة البحثىوٚبالعملية وإستخدمتيفىذا

وأممدخلوالديإستخدامالباحثةيف (library  Reseachالدراسةالتحليليةاؼبكتيب)
ىذاالدراسةىييمنةغرامشي.

مصادر البيانات.ٕ
اؼبصدر بياناتالبحثعلى باحثمصدر ونباتقسم الثناوية واؼبصدر األساسية

 فيمايلي:

 ".كتابألظّلاألسواد"روايةالبياناتالرئيسيةؽبذاالبحثىي .ٔ
   البياناتالثانويةىيالكتبالذييتعلقهبذاالبحث .ٕ

(1) Antonio Gramsci prison notbooks’penerjemah’ Teguh Wahyu 

Utomo : 

(2) Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni “nezar patria dan andi 

arief : 
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(3) Kritik Antonio gramsci terhadap pembangunan dunia ketiga 

“Muhadi  sugiono : 

(4) Gagasan gagasan politik Gramsci “ Roger Simon : 

(5) Pijar Pijar pemikiran gramsci “A pozzplini : 

 جمع البيانات .طريقة ٖ

اؼبستخدمةعبمعاؼبعلوماتوالواقعات  طريقةصبعالبياناتىيالطريقة
ٛيفاؼبيدان.

لبياناتوىيالطريقةاؼبكتبيةفإنهبايدلفالطريقةاليتاستخدمالباحثعبمعا
علىازباذالبياناتوالنظرياتواألفكارمنالكتبواؼبصادراؼبختلفةواؼبلحوظةوغَتىا

ٜمثصبعهاوحللهاوفسرىاإىلعبارةواضحةؿبددة.


 
  .طريقة تحليل البياناتٗ

ربليبل ربللها مث البحث ىذه يف البيانات الباحث هبمع أن بعد
اؼبوجودة، (content analysis)مضمونا النتائج للحصول أما البحث. استخدم ىذا
ـبتلفة ُتمعموادحيثيتفاعلالباحث دراسة أي النوعيمضموناربليل نهجم الباحث

يتمثيبكنوضعهايفالسياقالصحيحليفشكلوثائق،حىتمقابلةبياناتؿبددةحبي
فيقومالباحثبتخطيطاػبطواتكمايلي:ٓٔربليلها.

فرضيةالو.صياغةسؤالالبحثأ1
الدراسة.تعبَتالشخصيةٕ
اختيارالعينةاؼبناسبةمنالشخسية.ٖ
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.اختياروربديدوحدةالتحليلٗ
اليتربللالباحث.تطويرفئاتاتوى٘
.ربليلالبياناتاليتمتصبعهاٙ
 واحباثالبياناتاؼبهمة.استنتاجاتٚ










 فصل الثانيال
 اإلطار النظري

 بمفهوم األد .أ
األدبىيوظيفةاملةوالتقدموالثقايفأواؼبخابرات.أّمااجملاألدبىولطف

يتفقبرأي وىذا للقارئ. التسلية كوسيلة مؤلفاتالفٍتاليتسبكناستخدامها كمثابة
وترفيو يفٔٔوارن العملاألديبمناػبيالتعٍتتتمتعالقصة تنصعلىأنأيقراءة

النفسليفوزكسبالقلب.
الوصفي)صفيةقصصي(دبوينقسماألدبإىلالقسمُتالرئيسيُتنبا:األ

(.ويتكوناألدبالوصفيإىلثبلثةأجزاءواألدبآإلنسائي)اإلبداعياألدب/اػبيال
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إىلثبلثةأقسام.وتنقسمأدبيةاإلنسائئٕىيتاريخاألدبونقداألدبونظريةاألدب
 .ٖٔواؼبسرحية منها:الشعر،النثر)النصر(،

 أنواع األدب .ب
 االزدهار األدبي ينقسم إلى ثالثة مجموعات .أ
 األدبالسردي  .1

السرداألديبىواألدبالذييروياألحداث،والتاريخللطريقةلعرضهاىي 
ؾبردقصة،ليساغبوار.وجدتاألدبيفشكلالسرديفرواياتوقصصقصَتة

 وكلماتوالنثر.
 األدباؼبسرحي .2

ىوالنصالذيىوحواريكشفقصةمنخبللتسلسل األدباؼبسرحي
 ذااألدبىياألفبلمواؼبسرحياتوغَتىا.زمٍتمعأخدودمعُت.مثالى

 اؼبسرحيةاليتربكيقصةاغبياة.-اؼبسرحيةىيالشكلاألديبللمسرحية
 األدبالشعري .3

باألخدود يهتم ال مونولوج ىو الذي األدب من نوع ىو الشعري األدب
تستخدمولكناؼبزيدمناالىتماملتقنياتالكتابةواستخداماللغةاليتغالباما

اللغةاجملازيةلتعبَتمعٌت.ومناألمثلةعلىذلكىيشعر.
 األدب يمكن أن تقسم إلى عدة أنواع عندما ينظر إليها من محتوياتها: . ب
اليتالٔ دبوضوعية تصفاألشياء اليت اؼبقاالتاألدبية من شكل ىي ، ملحمة .

 يةللمؤلف.تنطويعلىاألفكارواؼبشاعر،والعواطفأواغبياةالشخص
.كلمات،شكلأديبىومنبناتأفكاراؼبؤلفالذيتأثرالعواطفالروحية،معٕ 

 اإليقاعلتعزيزاؼبعٌتواستحضارعواطفاؼبستمعُت.
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 ظ
 

 ٖ .Didaktif،األخبلقية الرسائل على ربتوي اليت األدب أشكال من شكل ىو ،
 وهتدفإىلتثقيفوتوفَتالقيماعبيدةيفاغبياة.

ؼبسرحيةىياألدبتكشفاغبدثالذيمتتطويرهيفمثلىذهالطريقةكمالو.اٗ 
 كانصوترائع.

 ويفالوقتنفسو،عندماينظرإليهامنالتاريخ،يتمتقسيماألدبإىلثبلثةأجزاء: 
.األدبالقدًنٔ
.األدباالنتقايلٕ
.األدباغبديثٖ
 

 ج. مفهوم الرواية 
العا وجهة يف الرواية حولان يدور واقعي سردي زبيلي نثري نص ىي م

اؼبعرف. واكتساب والتجربة للحيات سبثل وىي حديثمهّم، يف متّورطة شخصيات
ٗٔوالروايةىيتتفاعلوتنمووربّققوظائفةمنخبللشبكةتسميالشخصيةالروائية

القصة ىي رومان أما كامل سكرا يعترب كما الرومان، ىو رواية عن وؼبصطبلحؤلخر
 ٘ٔبتشكلنثرواسع،ؽبااغببكة،واؼبوضوع،وأكثرطبيعة،واكثربيئة.

يف يفطول  (American College Dictionary)الرواية اػبيالية النثر ىيالقصة
( عند او األشخاصواغبركة، تصور اليت  The Advend learner’s Distinary ofاؼبعُت

curenأّماروايةىيالقصةالوقفالتمثلعناغبياةالظاىَتيةاؼبصورةيفالتصاميمأو)
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أأ  
 

ييفالكوليفكتابواحدأوأكثر،واليتربللاألحوالالتشابكة.وأتىبالتصميميكتف
ٙٔحياةالرجالوالنساءخيالية.

وىيالرواية )(Ensiklopedi Indonesia تنقسمالروايةبأربعةأقسامكماتعتربيف
 ٚٔوالروايةالنفسية.  (Tendens) يةالتارخيةوالروايةاؼبيبلنيةاإلجتماعيةوالروا

واإلجتماع، النفس، من بأعرضها تناسب ـبتلفة الرواية  الرواية أنواع وكان
ةاػبياليةوالواقعة،والفلسفة،والتاريخ،أوسَتةاغبياةالفرديةومنقسمةأيضاىيالرواي

حىتٛٔوالعلمية. اؼبتبوعة. بانتشار اؼبتحملة اؼبوضوعات األغراض تلك انتشرت وقد
ٜٔتسببأنواعالروايةـبتلفةكمايلي:

 :عنالشجاعةالروايةالبطلية .1
 الروايةالتارىبية:عنالتاريخالقومي .2
 الروايةالنفسية:عنالفردواإلجتماعية .3
 الروايةاإلجتماعية:عنالعاداتاإلجتماعية .4
 الروايةالفلسفة:عنالثورةوالفكرية .5
 الروايةاألسطزرية:عناغبوادثاػبيالية .6

اؼبتواعةك عناصر ريٍتويليك)يفالرواية تعربىا يفالرواية (Rene wellekما أما
( طودا عند أما والتصخيصواػبلفية، التصميم وىي عناصرة، (Damin. Todaثبلثة

 ٕٓالروايةؽباأربعةعواملوىي:اؼبوضوعالشخاصوالتصميمواألسلوبواألخوال.
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 Henry Guntur Taringan, prinsip prinsip sasar sastra,(Bandung: Angkasa, 1991) hal 

164 
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 Ibid 186  أنظر ايضا في Ensikopedi Indonesia  jilid III  
 ٛٚٙ،)بَتوت:دارالعلمللمبلبُت(ص.ٔ-اميليعقوب.اؼبعجماؼبصليفاللغةواألبج ٛٔ
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 Frans Mido cerita rekaan dan sebeluk beluknya (Flores:Nusa indah). Hal 15- 16 



بب  
 

أنيفالروايةأنتويفالعناصرأآليت،وىي:اؼبوضوع (S. Tarifووّضحتاريف)
 ٕٔوتصميموالتنازعاؼبسرحيوتصويرالشخصيةواشدةواألحوالوالرأيوالواحدة.

 د. علم األدب االجتماعي 
علماجتماعاألدبىودراسةاألدبوإشراكالبنيةاالجتماعية.راتنا:")وفق
 ذاتيةعلممبوذج أو موضوعية مؤلفات يف اجتماعي ربليل على يركز .ٕٕاالجتماع

للكشفاؼبؤلفاتبنظرجوانباالجتماعو،ويرينوويليكينقسمإىلثبلثةأنواعمن
( وىي االجتماعي ربليل يف باؼبنازعاتٔاؼبنهج يهتمون الذين اؼبؤلفُت اجتماع )

ا صاحب لتكونوا اؼبؤلفُت يرتبط ذلك وغَت االجتماعية، )واأليديولوجية (ٕؼبؤلفات،
(األدباالجتماعيالذييهتمٖاالجتماعييفاؼبؤلفاتاألدبيةاليتهتتمنفسها،و)

 يفالقراءوتأثَتاألدبيفاجملتمع.

منعلماألدباإلجتماعياؼبذكورةعرضتولليكلنوعالثبلا وWellekثة
 كتابوWarrenارن ٜٜٗٔ)”Theory Of Literature“ يف :ٜٔٓ-ٖٖٔ . علم(

االجتماععناؼبألفمرتبطةدبهنةاؼبؤلفواؼبؤسساتاألدبية.درستمشكبلتعلى
و اؼبؤلف، ووضع االجتماعية، واػبلفية األديب، اإلنتاج اقتصادي أساس اؼبثال سبيل
اجتماعاألدب علم الكتابخارجاألدب. اؼبؤلفيتضحمنـبتلفاألنشطة الفكر

 ، األديب األديبيفحصؿبتوياتالعمل العمل أخرىيف أمور عن فضبل األىداف،
نفسوواؼبشاكلاالجتماعيةذاتالصلة.علماالجتماعللقراءيفدراسةمشاكلالقراء
واألعمالاألدبيةمناألثراالجتماعي،فضبلعناؼبدىالذييتمربديدالعملاألديب

 نمية.اعتماداعلىاػبلفيةاالجتماعيةوالتغيَتاالجتماعيوالت
  علم االجتماع للمؤلف  .1
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22
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جج  
 

األدبية االجتماع دراساتعلم اؼبوجهة بعضالشيء ـبتلفة تركيز ؾبال مع
للمؤلفُت،أييفالوضعاالجتماعيلؤلديبيفاجملتمعوعبلقتهاجبمهورالقراء.من

رنأصبحتتشملمناطقالدراسةالسوسيولوجية:إوWellekاؼبقًتححسب
تماعيللمؤلف،.الوضعاالجٔ
.األيديولوجيةاالجتماعيةللمؤلف،ٕ
.اػبلفيةاالجتماعيةوالثقافيةللمؤلف،ٖ
،وضعاالجتماعيللمؤلفيفاجملتمع.الٗ
.اجملتمعالقراءاؼبقصود،٘
.الكسبللشاعر)األساسياألدباقتصادياتاإلنتاج(،ٙا
.االحًتافيفالتأليف.ٚ

 علم االجتماع للمؤلف  .2

من األدبية األعمال من االجتماع علم دراسة ىو للمؤلف االجتماع علم
الدراساتتتناولاألعمالاألدبيةمعاؼبشاكلاالجتماعيةمنالذينيعيشونيفاجملتمع

،الذييعترباألدبكماتقليد Plato.علماجتماعاألديباستناداعننظريةالتقليدمن
 للواقع.

دبىواألدبعلىاتوىوالغرضوضمناأشياءأخرىؿبورعلماجتماعاأل
 Watt (Via Damonoيفالعملاألديبنفسوواؼبشاكلاالجتماعيةذاتالصلة.منواط

يدرساألدبكمرأةللمجتمع.ماىومضمريفاألعمالاألدبيةعلماجتماعاألديب
 تعتربتعكسأووصفواقعيفاجملتمع.

األ اثنُتمن يف يفعلمدراسة القضايا من العديد ىناك أعبله، دبخرباء
االجتماعاليتتكونؾبالالدراسةاألدبىي:ؿبتوياتالعملاألديبواألىدافواألمور
أخرىيفاألدباؼبتعلقةاؼبشاكلاالجتماعية.وباإلضافةإىلذلك،علماجتماعاألدب



دد  
 

للمجتمعواألدباالجتماعيوالث األدبمرأة دراسة أنيسجلالواقعكما قايفوثيقة
(،يدرساألدبكاالتحيزٜٙٛٔاالجتماعيوالثقايفللمجتمعيفوقتمعُت)يونان،

(Refact( واقع من )Harry Levin.) ترى ال ميل لديو دراسة االجتماع األدبعلم
،ولكنترغبفقطيفالعناصراالجتماعيةوالثقافيةاليتتوجديفاألدبشامبلاألدب

. 
الدراسةتستندفقطعلىؿبتوىالقصة،بعدمالنظرإىلبنيةالعملاألديبأو

العناصراعبوىريةلؤلعمالاألدبية.وفقامعالتعريفالواردأعبله،دراسةعلماالجتماع
(،علىالنحوالتايل:"يتميزعلماجتماعاألدب٘-ٖ:ٜٙٛٔالعملاألدبليونان)

االجتما األدبكوثيقة )يشهد من للثقافة ورقةٔعية يف قصة( / )اتوى عناصر )
عنصر إىل مباشرة العناصر ىذه وترتبط . " األخرى العناصر مع عبلقتها وتفكيك

(وىذااؼبنهجيبكنأنٕاالجتماعيوالثقايفألنويعملنقلالعناصرفقطيفنفسها.)
والغ والرجال النساء عن اؼبثال سبيل على ما، شيء صورة والعاملتتخذ والعادة رباء

اغبديث،وغَتىا،يفالعملاألديبأواألعمالاليتيبكنأنينظرإليهامنمنظور
(وىذااؼبنهجيبكنأنتأخذفكرةأوموضوعوجدتيفاألدبفيمايتعلقٖالتنمية.)

 بالواقعخارجاألدب.
 علم االجتماع للقراء .3

ا علم مبوذج ىو للقراء االجتماع إىلعلم يركز أن يدرس األدب جتماع
االىتمامإىلالعبلقةبُتاألدبمعالقراء.القارئىواعبمهوراؼبستهدفمناؼبؤلفيف

Wellekصناعةاألعمالاألدبيةأواؼبؤلف.بالعبلقةمعاعبمهورالقراءأواعبمهور،وقال
ولكنأيض الراعي، أو العام الذوقاعبمهور إناألديباليتبع يبكنأنذبعلوإرن، ا

اعبمهوروهببجعلالذوقاعبديدالذيهببأنيتمتعهبااعبمهورالعامة.
القراء مشكلة تشمل السوسيولوجية الدراسة ؾبال القراء تصبح اليت األشياء

واألعمالاألدبيةمناألثراالجتماعي،فضبلعناؼبدىالذييتمربديدالعملاألديب



هه  
 

 على علىموقعنا )اعتمادا االجتماعية والتنمية والتغيَت االجتماعي و  Wellek الوضع

Werrenللأدبتدرس االجتماعية الوظيفة يدرسأيضا فإنو إىلذلك، وباإلضافة .)
(. Wat،Via Damonoمدىنتيجةاألدباؼبتعلقةنتيجةاجتماعية)

األدبيةاالجتماعياؼبؤلفةاألدبيةىودراسةاألدباالجتماعييدرساؼبؤلفة
بتعليقاؼبشكبلتاالجتماعيةاؼبوجودةيفاجملتمع.علماألدباالجتماعيينحرفمن
نظريةالتقليديمنأفبلطوناليتتعتربنسخةمنالواقع.أمااجتماعاؼبؤلفةاألدبيةيركز
دبشلة وتتعلق نفسها األدبية اؼبؤلفة يف تتضمن الذين واألىداف األدبية، اؼبؤلفة يف

 ٖٕعية.إجتما
 ه. ترجمة أنطونيو غرامشي

غرامشييف"ا أنطونيو يفالAles Sardinaسردينيا")لسولد جغلياريوالية(
(cagliari)ٕٕتاريح ٜٔٛٔيناير الرا. الطفل أشقاءوكان سبعة من بع من. والده

إيطاليا اعبزيرة يفمكتبسجبلتاألراضييف جنوىشبو يعمل كانت(gilarza)و .
ملؼبدةعندماكاناالنتهاءالتعليملًتكاؼبدرسةوالعٜٔ.يفسنةٕٗسردينيامنوالدتو

( )panitraسنتُتيفمكتبةفنيًتا بعدسجناألسرةحيثانتقلت (gilarza(يفغيبلرزا
يفتعُت(،وSanta Lussurgiuوصلتعليميةيفسانتالوسورجيو)ٜ٘ٓٔ.سنةٕ٘والده

(.cagliari)كالياري
ٕٙ

تلقياؼبنحالدراسيةيفعبامعةتورينووبدأتدراستوىناك؛اؼبستلمٜٔٔٔسنة
توليايت باؼبَتو ادراسية منح األوىلودرسPalmiro Togliatti) األخر السنة ويف علم(.

يفالسنواتٕٚ(اللغةاليونانية؛latin(،جغرافية،وكبولتيٍت)Italyاألدباإليطايل)اللغة
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 Pozzolini, pijar pijar pemikiran Gramsci (Yogyakarta: Rasist Book 2006) hal 01  
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26

 Ibid 194 
27

 Ibid 194 



وو  
 

وتاريخ وشاركيفٖٜٔٔواألدباليوناين.حديثالتالية،ودرسالفلسفةاألخبلقية،
انتخاباليتعقدتاألوىلعلىأساساالقًتاعالعام،وارتبطاألوىلمعاغبركةاالشًتاكية

جَتيدوIIكتبمقالةاألوىليفصحيفةاالشًتاكيٜٗٔٔيفسنة.(turinيفتورين)
وبدأالعملكصحايفيفاغبزباإلجتماعيٜٙٔٔ.)Gerindo Del Popolo(ديلبوبولو

األوامر  “”review Dram أفانيتوكتبمراجعة الطلقوكتبأيضا يفاؽبواء واؼبناقشة
 ٕٛ).Gerindo Del Popolo(للثاينجَتيدوديلبوبولو

للًتحيببالوفٜٚٔٔ سنة التحضَت يف وشارك من السوفيايتد  Uni)االرباد

)Soviet فجأة حدث الذي التمرد بعد العمال–. هبا قامت أيام أربعة ويستمر
غرامشياختَتكلجنةواعتقالأكثرمن(يفأغسطسturinتورينو) الزعيماالشًتاكي،

 االشًتاكي" "اغبزب )ٕٗمؤقتة روسيا بالثورة ربتفل مقالRusiaديسمرب، بكتابة )
يفوسائلاإلعبلمؼبشًتكُتيفبينماكان.ٜٕ Avanti) (رأظباليُت"يفافانيت"الثورةضدال

( مقاومةTurinتورينو على وركز الفكر. اجملال التطوراتيف أيضا نشاطها ويقابل .)
.الدولة السائدةاتتشرهتا أيديولوجية
روسيإٕٜٔعاميف إىل انتقلت غرامشي ، (Rusia" يف وعملت فيينا(،
.ومنىناأنبدأإطبلقأفكارالنقدحولٕٜٗٔسنةحىت)(Moskow Winaموسكو"
.وبعدذلكعادإىلإيطالياوسرعانماانتخبكعضويفؾبليسالنّوابيفٖٓاالشًتاكية

،كالنّائبللمجموعةاالشًتاكية.أنمناؼبهميفىذهاؼبرحلة،وأنووباولٕٜٗٔسنة
لكبو"اغبزبالشيوعي"عندمايعدأحداألطرافمفتوحة،ولكنبداًلمنتنفيذالتحو

.ذلكطائفة.ذوفضليفتطويراىلحربمتجذريفاغبركةاعبماحَت
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 يفالسجن"حكومةموسوليٍتالفاشيٕٜٙٔسنة ،حكمعليوبعشرينعامًا
الفكريةصب".ولكنمثلسائراؼبفكرينغَتىم.الغبلفاعبويعزلةجلدحىتسلطتو

( يسمىباؼبثقفُتالعضوية ما يطبقمفهوم ىناكأنو (.Intelektual Organikاألفكار.
(والدولةhegemony.األفكارحولاؽبيمنة)حصدمنذذلكالوقت،قدأشبرأفكارهمثل

.،وربمليفذلكالوقت(Civil Society)واجملتمعاؼبدين
يلقييفالكتب أفكاره الذيكتبالسجبلتٖٗكل غرامشي، يفهااليومية

أوقاتاإلشرافالصارموبيساكيتان.ويتضمنكليومياتبعضمفهوم.ؾبموعةـبتارة
" بعنوان كتاب إىل بعد فيما ربولت اليت مذكراتو من اتويات  The Prison) من

Notbooks ).
تويفغرامشيحياةٖٜٚٔنيسان/أبريلٕٚ:ٕٕبعدمرضطالأمده،الساعة

،شخصيعتٍتجنازتو،الذين(Tatiana)سبتديفغرفتويفالسجننفسو.كانتتاتيانا
 ."ٖٔسبكنوامنيومياتالعلمية"آمنة

و. غرامشي ونظرية الهيمنة
نظريةاؽبيمنةىوأنالنظرياتالسياسيةاألكثرأنبيةيفالقرناغباديوالعشرين.

ال الفرضية على يبٌت النظرية ىذه ال اليت األفكار بأنبية يفيكفىقائلة البدنية القوة
السياسية االجتماعية )ٕٖالسيطرة غرامشي أنطونيو النظرية ىذه وطرح .ٜٔٛٔ-

أٖٜٚٔ اعتبار ويبكن ماركس)(. بعد سياسيا غرامشيمفكرا فكرةMarxisنطونيو .)
اليتتتأثرعلىالقوانُتىيغل للهيمنة، النظرية(Hegel)رائعة كبو بديلة ويعتربمعيارًا ،

كنقد النظرية ىذه وظهرت سوبراسوتروكتور. لقاعدة مبوذج حول التقليدية اؼباركسية
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االجتماعيسابقا التغيَت ونظرية للنهج االقتصاديةوبديل واغبتمية الفئة الذيتسيطر
.للماركسيةالتقليدية

 للماركسية ليستجديدة الفعلية اؽبيمنة )عادةنظرية فيميا عند .Femiaأن )
ماركس كارل غرامشي: قبل األخرى اؼباركسية التعريفعرفيف ،(karl mark)ذلك

.والذييبيزبُت(Sigmud Simmel)(،سيغموند)ظبل(Sigmund Freud) سيغموندفرويد
ىيمنة قبل نظرية اؼبستخدمُتلشروطفباثلة علىنطاقأوسعوغرامشيمع تطبيقو مت

بينما العبلقاتاالجتماعية، كلومبوكيفكل أخرىأعلى أكثر أو واحد من للتفوق
رى،وفصل(وفرقةاألخPlotariatاؼبصطلحسابقافقطوأشارإىلالعبلقةبُتالربوليتاريا)

غرامشياؽبيمنةيفتأثَتاؼبصطلحةالثقافيةليسيفالقيادةالسياسيةونظامالتحالفات
ٖٖفقط.

نظريةاؽبيمنةلغرامشيىينتيجةاألفكارغرامشيعندمايفالسجنوطبعونشر
قاديفانتويكونمصدراؼبقارنة"Selection From the Prissons Notebookيفبالعنوان"

اؽبيمنة نقدتنظرية بعده تطوير يف التنمية. نقدت اؽبيمنة نظرية التطور يف التنمية.
تعرفباسم"غرامشياناعبديدة".وبنيتنظريةاؽبيمنةعلىأنبيةاألفكاروال ؾبموعٌة

يكفيقوةالبداينيفالسيطرةاالجتماعيةوالسياسية.
يفرب اليتيبكناستخدامها ىينظرية فيمااؽبيمنة وخاصة العملاألديب، ليل

"فبايدلeugomoniaيتعلقاألدباإلجتماعى،ويسمىاؽبيمنةيفاللغةالينانيةايضا"
.وقاليومانٖٗعلىىيمنةاؼبوقيفالذيتطلببودولاؼبدن)بوليس(بشكلفردي
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" كلمة من مشتق اؽبيمنة أن راتنا hegesthaiكوتا يؤدي" ان يعٌت ما وىو )اليونان(
ٖ٘ ."القيادة"ومنذلكعرفتاؽبيمنةلغة.والقيادةوالقوةاليتتفوققوةاآػبرين

غرامشي. أنطونيو استمرىا مث الفيلسوفاؼباركسيإيطاليا اؽبيمنة نظرية وتطور
ويفإىلمفهومالعقيدةاؼباركسية.وقال"م تفكيكيةاؼبفهوممناؽبيمنةتطورتبناءاعلى

 عام يف مرة ألول استخدم مصطلح اؽبيمنة بالعنونٕٜٙٔشانتال"، كتابة يف
اعبنوب" وعلىالرغممن(Selection The Prison Notbooks)"مبلحظاتعلىمسألة .

( بليخانوف اتباع قبل من االستخدام قيد الواقع يف اؼبصطلح (Plekhanovىيمنة
ٖٙ.ٓٛٛٔواؼباركسيةيفعام

يفإطارنظريةغرامشيىناكمااليقلعنستةمفاىيمىيأيديولوجيةاؽبيمنة
ٖٚواالعتقادالشائعمرةواحدة،واؼبثقفُتوالدولة.

 (cultural) الثقافة (1
ثقافةعندغرامشيفهوثقافةاالنضباطالداخليكمنظمةعنرجلىوأماو 

التارىبيةوظيفةؽبايف ربقيقالوعيالعايلالذيدبساعدتوشخصيفهمبنجاحالقيمة
مناغبقوقوالواجب ومعذلكمفاىيمفباثلةاليبكنأنتظهرمنتلقاءٖٛاتاغبياة .

عنشخصمثل أنفسهم،منخبللسلسلةمناألفعالوردوداألفعالسيتمفصلها
 اليتربدثللحيواناتوالنباتاتيفأوضاعطبيعية.
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الواقععندغرامشييبُتأنفقطعلىمستوىدرجةمعينةمنمرحلةواحدة 
لبشريةسوفاكتسابالوعيبالقيمةوفازنفسواغبقيفرميأوراجنيساسييفوقتا

 ٜٖمبطالنقشاؼبفروضةعليوبأقليةيفبريودييفوقتسابقيفالتاريخ.
  (Hegemony) الهيمنة (2

بالفرقرائس  شعبّية اتصالبُتصبهور من الكاملة تعرفالصفة ىيمنة ىنا
السياسييفتعريفضيقبلحولاؼبشكلةتتعلقبأفكارأوضغةاجملتمع،ليسبالعبلقة

 Marxisالوعي،وىذههتدفالعبلمةاألصليةمنالنظريةاؽبيمنة.عندمااؼباركسياؼبعقد)

Ortodoksيعطيضغةالوعيعلىأنبيةاألساساالقتصاديللمجتمع،وأنالفلسفة)
تشبثبفكرةتوحيدبنفساعبوانبمعا.علىدورغرامشيت(filsafat Libralالتحريرية)

وذىبغرامشي،اؽبيمنةٓٗ القائدوأدىمعامنخبللاؼبعتقداتالشعبيةأواغبديث.
القيمواؼبعايَت ينبغيأنيكونالذخلية الذييهيمنطاعةاغبكامأكثرفبا ىوالفكرة

 ٔٗاغباكمهببعليهمأنيعطياؼبوافقةعلىتبعيتها.
  Ideology ( common sense) األيديولوجيا والمعتقدات و سمية العامة  (3

،ويبيزةوقالغرامشيأناأليديولوجيةىيأكثرمنؾبردنظاممناألفكار 
وىيب التارىبية األصلية وإيديولوجية والفبلسفة اؼبفكرين عرضها قد اؼبتغَت النظام ُت

اؼبعينة االجتماعية حال  يف تعامل أن اؼبعتقداتٕٗإيديولوجية أن غرامشي وقال .
الشائع علىواألفكار يؤثر فإهنا اغبالة ىذه يف اؼبادتية. القوة ىي اؼبماثلة والفكرة ة
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متعلقبعضوية.أمافلسفةأومفهومالشخصللعاملفهينتاجأوٖٗالشخصيفالعامل
 .ٗٗالشخصيففرقةاجتماعيةمعينةاليتتنتشررأياوإجراءا

مفهوماغبسالسليم  (عندغرامشيفهومنأكثردولcommon sense)أما
يفذبربة أساسلو اؼبدرباؼبشًتكال وكان منتظم. ليسبشكل ولكن انتشارا العامل

موحدايفا لعامل،فضبلعنالفلسفة.الفلسفةىيمذكرةشعبيةولكنالتقدمتصورا
علىذلكاغبس وعبلوة اغبسالسليم. و الدين قبل للتحقيقمن قابلة غَت الفكرية

 ٘ٗ السليممثلالدينومعقد.
  (Intelectual)فكرة (4

وقالغرامشيأن  أيديولوجية، أنينشر منأجلربقيقاؽبيمنة،البدلفكرة
الربدثنفسوولكنمنخبللاؼبؤسساتاالجتماعياؼبعُت،علىسبيلنشراؽبيمنة

نضجومثقففهونسيباؼبثاليفاللغةالوطنيةوأمااؼبثاليفأشكالاؼبدارس،والتعليم،
اؼبثقف لقوم موظفكقناة لديو اؼبركز ذلك اؼبتغَتة. السيطرة االجتماعي .ٙٗواجملتمع

 ٚٗ.ليديُتوالعضويةنوعُتمناؼبثقفُتالتق
ىناكنوعانمنآراءغرامشيأنوبتاجإىلأنأكدمنجهةاؼبثقف،األوىل 

امباشرةيفظلالرأظباليةمنإلغاءالتمييزبُتالعملاليدويوالعملالفكريالذيلطاؼب
.كبلالعبلقةبُتاؼبعرفةٛٗيفعمليةاإلنتاجداخلاجملتمعاؼبدين،وأيضايفجهازالدولة
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منقبلالطبقةاغباكمةطابعالقوةولدتمنشيءأقربإىلاحتكاراؼبعرفة-والسلطة
 .ٜٗ.واغباجةإىلتغيَتجوىرييفالعبلقةبُتالناسواؼبعرفةيفاالنتقالإىلاالشًتاكية

  (State)الدولة (5
عاملاجملتمعاؼبدينواجملتمعالسياسي.األوىل،  غرامشييبيزواليتُتيفالببلد:

"،يفحُتأنواليةالثاينىواؼبهمةيفمفهوماؽبيمنةألهنامنطقةإتّف اقّية"اإلرادةاغبُرُّ
الدولة مفهوم يف يذخبلن العاؼبُت ذلككبل ومع والَتْدُخْل. الُعْنُف اإلْكرَاٌه من عامل

 ٓ٘باؼبعٌتاػباص.الدولةعندغرامشيالتعلقباؼبسؤولُتاغبكوميُتبلدبجتمعاؼبدين.
اليربر  اغبكومة وهبا والتطبقية النظرية الدولةىيالنشاطكامبليفاألنشطة

 ٔ٘ووبافظعلىىيمنتها،ولكنهتدفلغلبعلىالنشطةلتلكاؼبوجودةيفأمره.
الثقافةيفنظريةغرامشي.ىذاالتوسعيفاؼبفه  ومالدولةنتيجةإلعطاءأنبية

بلد يعتربكل الثقافية". "الدولة أو "األخبلقية" الببلد ربدثعن أنو السببيف ىو
أخبلقيةإىلحدبعيدواحدمنأىموظائفىيلتوليدحركةالكبَتةمنالسكانعلى

وىومستوىيرتبطمع اؼبستوىاألخبلقيوالثقايف، إىلالسلطة مصاحلقوة-اغباجة
 ٕ٘منتجةومصاحلالطبقةالسلطان.

"متكامل"   ؾبموع ىي واؽبيمنة يعٌت غرامشي ذكر اليت انواع ثبلثة  وىناك
(integralاؽبيمنة،) ( اdecadentإكْبَطَّ .وباإلضافة(Minimum)األدىنلنصاب(وىيمنة

غرا ىناكاؼبصطلحاتالنظرية يفالنظريةإىلذلك، عبلقاتمهمة مشيوقامتببناء
اؼباركسيةعلىفكرةغرامشيحولأيديولوجية.األيديولوجيةيفنظريةغرامشيدورمهم
                                                           
49

 Ibid 141 
50

 Faruk, pengantar sosiologi sastra dari strukturalisme genetic dan postmodernisme  : 

(Yogyakarta pustaka pelajar:1990:77)  
51

 Ibid 77 
52

 Ibid 77 



مم  
 

ىو األيديولوجيا غرامشي مفهوم إتقان. األىداف ـبتلف لتحقيق خصوصا جدا،
الطبقيةتصحيحاالفًتاضاتاؼباركسية،األمرالذيوبدمنأيديولوجيةكمنتجالعبلقات

االجتماعيةواغبفاظعليها،عاش،والشرعية،ووضعالعبلقاتاالجتماعيةتتميفوضع
غرامشي.وقالٖ٘العبلقاتاالجتماعيةذبرييفالوضعقسريبسبباغباجةاالقتصادية

التغيَت أجل من جدا كبَت تأثَت أيضا لديها ولكن فقط، موجود غَت أيديولوجية أن
التارىبي.مفهومغرامشياأليديولوجيايفمزيدمناؼبوادالنظريةاليتىيدبثابةأداةيف
ربريرالبشريةمنالوعيالزائفوـبتلفأشكالاالستغبللويفسياقالنضالمنأجل

 تماعيةوالسياسية.الطبقاتاالج
اؽبيمنةلغرامشي،وليستسيادةؾبموعةعلىؾبموعةأخرىبالعنف،ولكن 

سيادةاجملموعةمعؾبموعاتأخرىليستيفالعبلقاتاالقتصاديةفقط)السيطرةعلى
الشيء أصبحىذا وقد القوة. عنطريق اؼباركسيُت( منقبل يعتقد كان كما واؼبنتج،

نظرية يفمناقشة قباحمهمة لغرامشيفهو اؽبينمة نظرية وأماجوىر للهيمنة. غرامشي
اجملموعةاغبكومةلنيلاالتفاقمنؾبموعةمظلوم.ولغرامشيأناؽبيمنةىيأعلىمن
القيم، و والثقافة األيديولوجية النظام يف السلطة استبلم ألن اغبكومة، قباحاجملموعة

 ٗ٘وقواعدتسيطرعليهااعبماعة.
يوضحغرامشيأنىناكنوعانمنكيفيةربقيقالسيادة.األولىومنخبلل
)"سيطرة "Dominasiكانتدائماتتميزشكلمنأشكالسيطرة(،وربقيقالسيادةمع

خبلل من ىو والثاين القوة". "إستعمال و "تعلُّق" األخبلقية"تكسَت"، "القيادة
والتحريرة".ويتمربقيقالتفوقعنطريقالقيادةعنطريقالتفاوضوالتسوية.السيادة
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سبيز )اليت اؽبيمنة غرامشي يسمى ما ىو والفكرية األخبلقية القيادة طريق عن
االقتصادية األنبية مباشرا غرامشييفاألساسارتباطا اليتقدمها اؽبيمنة "السيطرة"(.

الستكشافوا عملية وسيلة تصبح اؽبيمنة فكرة فإن وىكذا، والسياسية. ألخبلقية
وفحصأكثريفمشاكلفباثلةلعبلقةبالسياسة.عندماترىأنالتفسَتاؼبذكورأعبله،
فمناؼبعروفأنىذهاألشكالمناؽبيمنة،وىيعقيدةالتفوق،ىيمنة،وكذلكالقيادة

 األخبلقيةوالفكرية.
  انتشارذلك،بعد ىو غرامشي حسب للهيمنة يبلغ مهم شروط وىو

منخبلل تتم األيديولوجياتاليت انتشار االجتماعية. الطبقة أو اعبماعة أيديولوجية
مؤسساتاجتماعيةواللغةواؼبثقفُت.اؼبثقفونوقالطبقاتاجتماعيةقيامدبهامؿبددة

اؼب و بالنسبتو، والسياسة. الثقافة، و اإلنتاج، اؼبثقفُتيف من فئتُت ىناك ىل ثقفُت
الريفية الدين رجال ىذه مبط مَتكا التقليدي اؼبثقف العضوية. واؼبثقفُت التقليديُت
واامُتواألطباءوموظفياػبدمةاؼبدنيةتشاركيفىيكلمباذجاإلنتاجاإلقطاعية،يف

ا منالطبقة الناسالذينيعملونكوكبلء اؼبثقفالعضويأن اليتحُتأن الجتماعية
و اؼبديرين من اؼبثقفُت يف تضمينها يتم واليت اؼبدين، اجملتمع داخل اؽبيمنة نظمت

األساتذةواعبنودواؼبهندسُتوالصحفيُتوالكتاب.
فوقيفتحأبعاداجديدةيفالدراساتالسوسيولوجيةGramscianنظريةاؽبيمنة

نأعراضكبلنبايعتمدواليتوبددىاؾبردعرضم-لؤلدب.مليعدينظراألدبؾبرد
االجتماعي بذاهتا قائمة قوة التحتيةباعتبارىا اجملتمعالطبقيولكنتصورمعظمالبنية
 والسياسيوالثقايف،واليتلديهانظامخاصهبا،وإنملتكنمستقلةوالبنيةالتحتية.

 إثيوبيا . التاريخز



سس  
 

.وكانإثيوبياظبتباغببشةيفالقدًناليتإثيوبياىيدولةتقعيفشرقأفريقيا 
منليكاألول،ابن يزعمأسسها إثيوبيا لكسليمانمدولةمشهوريفالعصورالقديبة.

علىنطاقواسع.يفالقرن البلدوليسمعروفا ولكنالتاريخالقدًنىذا سبأ. وملكة
٘٘األولاؼبيبلديفياؼبنطقةالوقوففبلكةأكسوم.

من اؼبنطقة ىذه زيارة اؼبيبلدي الرابع القرن يف سليمان سبللة حكمت
اؼبسيحيُت،ودخلتاإلسبلمإثيوبيايفالقرنالسابعاؼبيبلدي.ومعظماإلثيوبيُتىممن

اليهود.
القديبةمنقبلشعوبساميةمنالعربجنوباغرباوقدزارإثيوبيايفالعصور
قبلاؼبيبلد.أسسوافبلكةأكسوماؼبناطقمنأرضمرتفعةبعدغزوٓٓٓٔحوايلعام

بلدذباري أكسوم فبلكة أو أكسوم كانتفبلكة ىناك. سابقا الذينبقوا ضبيداألمة
بُتعامي ٜٓٗ-ٓٓٔمهميفمشالشرقأفريقيا ربتلما أكسوم اآلنمشال. ىو

إثيوبياوإريًتيا.
أكسومحوايلالقرنالرابع-أكسوممتزايدةمنذفًتةبروتوالعصراغبديدي

بُت يفالتجارة ىاما ويلعبدورا ، لتكونقويةيفالقرناألولقبلاؼبيبلد قبلاؼبيبلد
خبل من التجارة تسهيل ملكأكسوم القديبة. اؽبند يف الرومانية توزيعاإلمرباطورية ل

باالنتظام كوشوالدخول ضعففبلكة على تأسيساؽبيمنة أكسوم اػباصة. عملتها
إىل أراضيها لتوسيع سبكنتأكسوم يفالنهاية، العربية. اعبزيرة لشبو اؼبمالكالسياسية

" ملك ربت ضبَت. فبلكة لغزو العربية اعبزيرة "Ezanaشبو (،ٖٓٙ-ٕٖٓ)حكم
(ٕٙٚ-ٕٙٔالرئيسيةاليتربتضنالنصرنية.ماين)أصبحتأكسومأولإمرباطورية
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الفرسوالرومان إىلجنبمع جنبا وقتو، يف قوية دول أربع من واحدة أكسوم دعا
ٙ٘والصينية.
بياإثنُتمنالشباباؼبسيحييفالقرنالرابعاؼبيبلديالنصرنيةجلباىلإثيو

“Surya” معالكنائسالنصرنيةاؼبصرية.ويفالقرن أنشأعبلقةوثيقةجدا وسرعانما
من ملجأ عن البحث إىل اؼبكرمة مكة من القادمُت اؼبسلمُت أن اؼبيبلدي السابع
االضطهادقريشعنطريقالذىابإىلأكسوم،اليتأطلقواعليهااسماغببشة.رحلتهم

 ٚ٘يعرفيفالتاريخاإلسبلميمثلاؽبجرةاألوىل.
وصلتإثيوبيااجملموعةوتفعلالشيءنفسومعاجملموعةاألوىلاليتذىبتإىل

اؼبلك.وخبلللقائومعاؼبلك،جعفربنعبداؼبطلبباعتبارهزعيمصباعةشرحنواياىم.
فهمالنجاشي تسمحؽبمبالبقاءيفاألراضياإلثيوبية.اؼبلكالنجاشيتوصلاؼبلكإنو

ووضعالعطفعليهم،ويقولإنوعلىاستعدادؼبساعدةوضبايةؽبم.
منذدخولاإلسبلمإىلالقارةاألفريقية،بدأتاؼبملكةإثيوبيااستبعادوبدأيف

(٘ٚٔ-ٖٚٔٔ)Zagweلةوىيااللبفاضحىتأكثرمنألفسنة.وواحدمنهمسبل
بنيتبأنوالقدسLalibelaخلفتركةمنإحدىعشركنيسةمنحوتةمناغبجرالليببل

"Yarusalem".ٛ٘اعبديد
اغبديثيعودإىلاؼبلكمنليكالرصاص.سبكنتمنليكالثاين،الذي إثيوبيا

اقرونوقعتبُتالسلطاتأصبحيفذلكالوقتملكإثيوبياإلهناءاػبصومةاليتلديه
اليةوتوفَتحكومةمركزيةقويةيفإثيوبيا.كماسبكناؼبلكمنليكالثاينلكسرالغزو
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 عام يف عدواة يف اإليطايل الثاينٜٙٛٔالعسكري اؼبلكمنليك ذلكاغبُت ومنذ ،
متسمحفرنسابدأبناءخطالسككاغبديديةبُتأديسأباباوبندرجيبويت،ووضعنظا

العسكرياغبديث.
كمااإلمرباطورة.عُت"Zaudituوعُتابنتها"ٖٜٔٔماتمنليكيفعام

 سيبلسي ىيبل رأس عمو تويفTafariابن عندما الوصي. نائب منصب ماكونُت
"Zaudituىيبلسيبلسي،ادعىرأسٖٜٓٔ"يفعامTafariالعرشولقباالمرباطور

ربديدقوانُتالعبوديةيفالواقعيفSalassie”"بلسيىيبلسي ىيبلىيبلسيبلسياألول
ىبطو وأن الغريب، للنفوذ مصراعيو البابعلى يفتح أيضا إثيوبيا تأثَت بفضل إثيوبيا.

.ٜٖٜ٘ٔٔاػبطوةاألوىلكبوالديبقراطيةيفاعتمادالدستوريفعام
اإليطايل يف"salassieheileٖٜٙٔ-ٖٜ٘ٔالغزو الببلد. أجربعلىمغادرة

 ٜٔٗٔعام وإعادة إثيوبيا من إيطاليا يفاالطاحة على"Heile selessie"قبحاإلقبليز
متدمجاؼبناطقالساحليةاإلريًتيةاليتكانتربتسلطةإيطاليإٜ٘ٔالعرش.يفعام

علىالرغممنٕٜٙٔإىلاربادمعإثيوبياواحتلتيفعامٜٛٛٔلمنفصلمنذبشك
التناقضات.
األراضي توزيع تنفيذ لبطء سيبلسي ىيبل وانتقد البلحقة السنوات يف

والديبقراطيةالسياسيةالكاملة.اجملاعةيزيدمنتفاقمالوضعإثيوبياعلىنطاقواسعويف
 اعبيشاإلمربٜٗٚٔعام وأطاح الربؼبان حل مت الدولة. سلطة واستولتعلى اطور

ألغيتاؼبملكة.يتمتشغيلاغبكومةاعبديدةمنخبللؾبلساغبكومةالعسكريةاؼبؤقتة
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 باسم االشًتاكيوازبذتDirgueوالذييعرفأيضا إثيوبيا أصبحرظبيا الدولة اسم .
 ٓٙاغبكومةعلىعددكبَتمنالشركات.

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

  هاعرض البيانات وتحليل

 سيرة نجيب الكيالني لمحة عنه  3.1
قبيبالكببلين،أديبإسبلميمصر.قبيبالكيبلينإظبوقبيببنإبراىيمبن

ؼبرك التابعة شرشابة ولديفقرية اللطبفالكيبلين، جبمهورعبد العربية زفٍتدبحافظة ز
ه،يفيوماألولمنشهرلسنةٖٓ٘ٔمصرالعربية.كانمولدهيفشهرارمسنة

ٜٖٔٔ يعمليفالزراعة فبلحا وكانوالده يفعائلةكبَتة نشأ م، ثبلثة منأبناءولو
الريفزوجتومنهاربيبوأمُتوؿبمد،وكانأوالمولدإلبيووأمووعلىغرارعادةأىل

 أربع وعمره الوقتالتحققبيبالكيبلينبكتابالقرية، منيفىذا سنواتوظلبو
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عمرهحيثحفظمعظمأجزاءالقرانوبعدأنأهنىدراسةالناويةالتحقبكليةالطب
م.ٜٓٙٔوزبرجفيهاسنة
كطيبمثم،وعملهباٜٛٙٔفرإىلدولةاإلماراتالعربيةاؼبتحدةعاممقدسا

مرضكمدي مع شربة ليخوضمعركة )طنطا(، موطن إىل رجع مث الصحية للثاقفة ر
ربوبعدسرطانالبكرياس،الذيمليستمرمعوأكثرمنستةاشهر،لقيقبيبالكيبلين

م.ٜٜ٘ٔمارس–ه٘ٔٗٔعيدالفطراؼبباركبيومواحديفالشوال

فعاساجملتمعيفالثامنةحينمابلغقبيبيفالثامنةمنعمرهوقعةاغبربالعاؼبية
 شديدة. سياسية اقتصادية األمأزمة من هبده صغَتا كان قبيبالكيبلينحيثما تأثر

التحقيقتاجرالكبَتوحافظللقرانالكرًن.اغباجعبدالقادرالشافغي،وىورجلصاحلو
ائفاقبيبالكيبلينإىلاؼبدرسةبسنياطحينمابلغيفالثامنمنعمرهولوكانوالدهخ

ىناك تكن حيثمل بطنطا اؼبتواسطة اؼبدرسة إىل التحقيق مث دفاغلة يستطيع ال أن
اؼبتواسطةتستمرطبسسنوات.مرحلةإعداديةوكانتالدراسة

وبعدانمتالدراسةاؼبتواسةالتحقبكليةالطبيفجامعةقؤاداألول.وحقيقة
ولكنوالدهأمرهيتعلمبكليةأنقبيبيفصلالتحاقادراسةبكليةاألدباواغبقوق

،وكانعضوايفاإلواناؼبسلمُتتابعأٜ٘ٔعامالطب.حينماالتحقبكليةالطبيف
اعبامعةوكاننشاطهميفكليةالطبالقصرالعيٍتاؼبدينةاعبامعةباألورمان،التنظمات

ةالكبَتةمعنشاطانعمليانمربؾباوؽبذااكبسراىتماموباإلنتاجاألديبوتضاءللدرج
عشر قدر رئساعبمهورية قبيبالكيبلينوبسبو كان قد اؼبسلمُت، اإلخوان اعبامعة

 مند ٛسنوات، سنةٜ٘٘ٔيوليو اغببس من ىبرج الكيبلين قبيب اخَت ولكن .
.حىتحبسوأيضا.ٜٛ٘ٔ
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تروجقبيبالكيبلينولوأربعةأبناء،ثبلثةيبُتوبنتواحدة.وأماحياتوالعلمية
قدبدأبعدانيتخرجيفالكليةالطبحيثأصبحيفواحداتاجملتمعيفوزارةالنقلف

ويفاليككاغبديدالطيبيفاؼبصر.وبعدذلكيفمناصبإداريةـبتلفتةويكوناخَتا
اإلماراتالعربيةاؼبتحدةوىواحدمندولةاصحيةبمديرالوزارةالصحةبدولةواألمانة

 وقد اعبنان. مؤسبراتعنأعطاء عدة يف اشًتك وقد اػبليج، لدولة اصحية واألمانة
الصحيةوألدبيفالعرب.

يفالقرأةخاصةيفاجملبلتاألدبية اليتصدرةيفكانقبيبالكببلينؾبتهدا
كالرس الفًتة قطبالةتلك كسيد األدباء من الكثَت وبتعلم وغَتىا واؽببلل والثاقفة

والع الرافعي  صادق حسُتومصطفى وطو اؼبنقلوطي لطفي ومصطفى اؼبتازيل، قادة
وحافظ وشوقي ألؼبتنيب األشعار قرأة يف أيضا ؾبتهدا كان ولذلك اغبكيم. وتوفيق

إبراىيم.

الرواياتالكبَتة حىتقدحصل يفاؼبصر مشهورا وكانقبيبالكيبلينأدباء
والتصانيفاألخرىكمايلي:

الروايات:

 الطرينالطويل .1
 يفالظبلم .2
 عدراءجاكرتا .3
 اليوماؼبوعود .4
 رأساشيطان .5
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 الربيعالعاصف .6
 النداءاػبالد .3
 الذينوبًتفون .8
 أرضاألنبياء .9

 طبلئحالفحر .11
 اليلاػبطايا .11
 ليلالعيد .12
 الرجالالذيآمن .13
 اتساحةيفقلبشيطان .14
 الكأسالفارعة .15
 ن(نورا)جزاء .16
 قتلضبرة .13
 مواكباألحرار .18
 ااظلاألسواد .19
 الرياتالسوداء .21
 حكايةجادا .21

 : قصيرةالقصص 

 موعدناغدا .1
 دموعاألمَت)رجالا( .2
 العاملالضيق .3
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 عندالرحيل .4
حكاياتطبيب .5

:الدراسات

 إقبالالشاعرالثائر .1
 شوقييفركاباػبالدين .2
 سبلميةواؼبذاىباألدبيةاإل .3
 الطريقإىلإربادإسبلمي .4
 اجملتمعاؼبرضى .5

وقالقبيباليبليناعبائزةالكثَتةبروايتة،ومنهاأولعملنثرىلوباغبسنسنة
.بروايةٜٙ٘ٔ

ومنىدهالتصانيففقدحصلاعبوائزالتالية:

 قالطويل"جائزةوزارةالًتبيةالتعليمعنالروايةبقصة"الطري .1
 جائزةوزارةالًتبيةالتعليمعنالروايةبقصة"يفالظبلم" .2
 جائزةوزارةالًتبيةالتعليمعنالروايةبقصة"إقبالالشاعرالثائر" .3
 جائزةوزارةالًتبيةالتعليمعنالروايةبقصة"اجملتمعاؼبريض" .4
 شوقييفركباػبالدين"جائزةوزارةالًتبيةالتعليمعنالروايةبقصة" .5
 جائزةوزارةالًتبيةالتعليمعنالروايةبقصة"موعدناغدا" .6
 جائزةوزارةالًتبيةالتعليمعنالروايةبقصة"اليوماؼبوعود" .3
 جائزةوزارةالًتبيةالتعليمعنالروايةبقصة"دموعاألمَت" .8
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 قاتلضبزة"جائزةوزارةالًتبيةالتعليمعنالروايةبقصة" .9

اليتتتعلقباؼبكانالذييسكن ويكتبالقصة إىلكثَتمنالببلد وقدسافر
وطافهبا بلده، بالروايةخارجحدود الذيخرج معروفباألديبالواحيد وىو فيو.

"عمالقةمتفاعبلمعبيئاهتااؼبختلفة،فكانمعثوارنيجَتيايف ومعهابلدانأخرىكثَتة،
ويفأثيوب "الشمال" يا علىاسوارالظلاألسواد" و" لفطَتصهيون" ويفدمشق"دم

وإندونسيايف"عدراءجاكرتا"وتركستاندمشق"ويففلسطان"عمريظهريفالقدس"،
"ليليتركستان".

الكثَتةوقالقبيبا بالسجنومنها،بروايتولكيبليناعبائزة أولعملنثرىلو
 الطويلٜٙ٘ٔسنة "الطاريق برواية م، سنة والتعليم الًتبية جائزة اليت مثٜٚٓٔ" م.

.علىكبو مٜٜ٘ٔالثناويةيفالعصفالثنويعامقررتللتدريسعلىطلباؼبرحلة
 عام اؼبوعود" اليوم " رواية وجد العامٜٓٙٔذلك، يف اعبائزة نفس نالت اليت م.

-٘ٔٗٔشوالم.وتوىفقبيبالكيبلينبعدعيدالفطراؼبباركبيومالواحد،يفٜٔٙٔ
م.ٜٜ٘ٔمارس

ملخص الرواية " ظّل األسواد" .ب
ىذهالروايةربكيعنالبلدالذيىويفالقارةالسمراءيسمىبإثيوبيا.ىذا 

البلدلواؼبلكوبظىباحًتامكبَتمنحولاجملتمع.ودعاكلاجملتعلومنقبلعلىلقب
مناإلمرباطوراإلثيويبالسابقىيمنليكاإلمرباطورالشبابإياسو.والدتوإياسوابنة

منأراضي جزء بابا يفالدليلاآللية حاكما وكانوالده اؼبسيحيُت. وصبيع االمرباطور
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إثيوبياوالديناإلسبلميلو.وكانىذااإلمرباطورأختملفُت.وىومتزوجوأبغباكم
 واحديدعىتفري.

ووكراىيتووساحقتوعلىاألساقفةالقصةيفىذهالروايةيفبدايةمنقلقإياس 
جروحا الذيوبمل واؼبسيح السماوية واؼببلئكة اآلؽبة، والد عن دائما يتحدثون اليت
اليتتغطي دمجستار عند يزدد الضيق الواقع، "يف الغفران البشريلتحصيل وخطايا

 وجوىهم".وبقىإياسوعلىقيداغبياةمنأجلؾبتمعتو.
  إمرباطور إياسو بعضهاكان بُت سبييز بدون ؾبتمعتو صبيع لرفاىية يتوق

البعض.ولكنكيفيبكنأننأمليبكنأنتصبححقيقةواقعةإذامازالالدافعوراء
السياسةمنقبلالكاردينالوكانالكاردينالتعصبضدالدين.حيثأّنالقلقالذي

 وبيطدائماقلباالمرباطورالعظيم.
اتريدرفاىيةشعبوهبرؤمعارضةالكاردينالاإلمرباطورولكنبسببالتطريزؽب 

من السياسة سوفتأخذ وإنو ؾبتمعتو أمام بإسبلمو إياسو وحقق )اؼبطران(. إياسو
حيثاؼببدأوحده.يفالبيانالذيألقاهللمجتمعإياسوأّناؼبسيحيُتؽبماغبقيفبناء

اؼبدارسواؼبسلمُتلديهماغبقيفب وبناء اؼبدارسالدينيةكنيسة، وبناء اؼبساجد، ناء
 اآلناليوجدمزيدمنالقمع.

منمسلمُتتقلصبدفع  واجملتمع مقتول، والعلماء مكسر، واؼبسجدسابقا
تتعرض حىت إياسو عن للدفاع مستعدون اؼبسلمُت كل وىكذا الضرائب. من اؼبزيد

اإلمرب من )اؼبطران( اإلمطران الغضبمن وراء للخطر. متزايدحياهتم كبو على اطور
والكاردينال لئلمرباطور ملكا ىي اغبقيقية السلطة و السلطة، عن بغضالنظر ولكن

 فقطاالستشاريةكمافقط.



ذذ  
 

وىذاىواؼبكانالذيتبدأالسياسةالسياسيةاؼبظلمة،وبدأالكاردينالعبمع 
راىاربولتبعيداعنالقساوسةيفصبيعأكباءإثيوبياسرا،الخًتاقإياسواإلمرباطوريي

إياسواألخوة االستفادة منالرعاة واحدة بدأتبالفعل، ماكرة النصرنية.كيفطريقة
األصغرسناأنزوجهاتفري.رعاةبضعةأسابيعيفوقتالحقتفريإىلإياسوالقصر،
أعربهتنئةاىلإياسوشجاعةأصبحتمسلم.تفريتقدًناؼبشورةإياسوللمساعدةيف

الًتكيةضدنيجارأوروبا.بلطفتفريإعطاءسببإلياسواألسباب.هببأناغبرب
تكونموجودةيفإياسواالمرباطورالعظيمكنتقدتصبحاؼبسلمُتإىلمساعدةاألتراك
إخواهنماؼبسلمُتوىناكاإلمرباطورسيحصلالتحالف.قبلتإياسوالعرضمعؾبموعة

إياسونعلمبالفعلأنتفريكانرجبلاعبشعللمكتبمتنوعةمناالعتبارات.يفالواقع
ولكنالتضعأياشتباهيفصبيعإياسويعلمأنتفريكانسوفحاكماعبشعيكون
مكتبوالطاعةإىلالنصرنية.دعيتفريإىلمايقربمنضمنياعلىقبولحالةالكهنة

 ان.وقبلتتفريالعرضبكلسرور،وقامهبذاالعملجيدةقدراإلمك
عندماإياسواإلمرباطوراؼبغادرينمساعدةتركييفاغبربتبُتتفريبناءالقوة 

يفالقصروقتلصبيعإياسوالناسالثقة.وشددتكلقصر.عندماإياسوالوطن
فقدتيفاغبربيف يفنفسالوقتإياسو حراس. يعوقو إياسو يتحول اؼبعركة من

والقوة.أخَتاإياسودودجوبناءسلطةجديدةؽبزيبةالوقتالذيتساعدتركياوإياسو
متزايدوسيلة تفريولكنعلىكبو للحيلة أيأثر ينقلإلزالة دائما إياسو تفري،

 لدخولرجالويفبلدهإياسواجملموعة.بعدإياسووالقبضعليهموأرسلإىلالسجن.
يليصبحاإلمرباطوروكانتالسلطةيفيدتفريلكنالكاردينالاليسمحتفر 

ألنوإذاأصبحتفريسوفاإلمرباطورللشعبأنيكونغاضباخاصةكانتفريليس



ضض  
 

منسبللةاالمرباطور،يتمتفريقائدواؼبملكةتسليمواىلعمتوإياسووىيجوديتو،
وافقتفريعلىطلباألسقفولكنوراءخطةتفريانقبلبعنطريقاغبصولعلى

عدسنواتقليلةمتتسميمويفوقتالحقتفريأخَتايفالقانونجوديتوالتخلص.ب
اليتتسمماؼبلكة مناؼبلكةجوديتوتفرييفبنفسالطريقة أنزبلصوا دبجرد وزوجتو

 جوديتو.
 تحليل البيانات 3.2

أ . أشكال الهيمنة في رواية الظّل األسواد
أليديولوجياىوشكلمنأمانظريةاؽبيمنةاليتأعربتعنهاغرامشي،ومفهوما

أن يبكنأيضا ىوما إىلؾبموعة.ىذا اليتيتمكشكللغرساؽبيمنة أشكالاؽبيمنة
،ىناكأيديولوجيةيقومبواغبزبمناجملتمعمسلم،حيثالروايةالظلّاألسوادينظريف

.األيديولوجيةالكبَتةاليترفعتهاللسيطرةعلىمسلموجعلمسلم"دمية"أوشريكة
ألغراض معينةهبدفاتقانأساسا الذيىووسيلة أيديولوجيةيفالسؤالىنا
ـبتلفةيبلغسلطةالدولة.مث،والذيذبلىالفكريفأيشكلمنأشكاليشنهااجملتمع
مسلماؼبتحدة.ولكناأليديولوجيةاليتجلبتتقبلبالضرورةمنقبلالشعباؼبسلم،

الولكنكانىناكاحتجاجعلىأيدي لغرامشي، نظرا مفهومة إىلأيديولوجية ولوجية،
ينظردائماتتماافظةعلىالعبلقاتاليتأيديولوجيةاؼبنتجلطبقةاالجتماعية،وعاش
أثَتمنقبل والشرعية،ويفىذهاغبالةقسريةاؼبناسباالحتياجاتاالقتصاديةمثلما

الداركسية.
اؼب يفىذه اؼبتحدة نصرين اليتىيأيديولوجية الرأظبالية، أيديولوجية أن ناقشة

أكرباأليديولوجيةيفالعاملقادرةعلىالدولاؽبيمنةيفالعاملؽبزيبةوتصبحدولةتابعة



غغ  
 

للدولةالرأظبالية.الوالياتالدربدةرباولأنتنجحالعقيدةالرأظباليةاأليديولوجيةؼبسلم.
علىال للسيطرة النصرنية اليتيبلكهاالوالياتاؼبتحدة  عاملمنخبللاغبقولالنفطية

عظمىاليبكن وقوة مهيمنة قوة لتصبح ىدفالوالياتالدمتحدة ىو البعثة اؼبسلم.
ذباوزهمنقبلأيشخص.

لغرامشي،والفكرةتدورحولتصورإيديولوجيمنقوةاإلنسانيفكلمنطقة
 إجراء تنفيذ للفرد يبكن أيديولوجية منخبلل بوصفهاعلىحدة. يفأشكالـبتلفة

مظهرامنمظاىرالصراععلىالسلطة،كنقطةارتكازتارىبيةالنفسية،وىذاىوشكل
منأشكالىيمنةيفالرواية،حسبماىوموضحيفضوءغرامشياأليديولوجيا،اليت

دعاشكلمنأشكالاؽبيمنة.
ةنقطةؿبوريةيفكماىومبُتيفروايةظّلاألسواد،أصبحتىذهاأليديولوجي

مثربليلالباحثُتؼبعرفةشكلواحدمنىيمنةنصرين.زمنيا،فمناؼبعروفأنوعندما
أخرجاؼبطرانمنجيبةلفافةضخمةمناألوراق،أخذيقلبفيها:ومعيإحصائيات
اليت وكذالكبعضاؼبدارس)والكتاتيب( ىدمها، من اليتالبد اؼبساجد بعدد كاملة

واللغةالعربيةواألداباإلسبلمية..ومعيأيضاقوائمبأظباءالعلماءوالرجالتعلمالقران
الذينيوجهونىذاالنشاطاػبطر،وؾبليسالكنيسةاألعلىقدقّرراستئنافاغبمبلت

ٔٙالتأديبيةضدىؤالءصبيعا.
  الهيمنة )ايديولوجي( مكايئل الى إياسو .ب
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يعٍتأنوعلىالرغممنيدعيأنو اإليديولوجيةىوعبارةعنخريطة اؽبيمنة
حقيقةعاؼبية،ولكنمنالناحيةالتارىبيةفهماؼبميزللغامضةواغبفاظعلىقوةالفئات

االجتماعية،مثل:الطبقةأوالعرقأواعبنس)غرامشييفباركر(.
اسو،التئسإنكقباشييفاغببشة"قلأبوهميكائيلؿبدار:ايولدالعزيزإي

اغببشة مطران ىو أألنباميتاوس" " أن نفسو الوقت تئسيف ال العظيم، وامراطورىا
ٕٙوصاحبالنفوذالضخميفأزجاءالببلد."

ميكائلدبثابةاألبومسلم،أعطىالتوجيهات)العقيدة(البنوناصيفىذهال
عيفازباذقرارألنوالدهرأىإياسوالتزالغَتجاىزةاربةالعقيدةالعقيدةلعدمالتسر

منحيثاػبربةوالنضجالسياسي،بعضالنضجيفالتفكَت،وأكثرمنذلكمنوالده
على إمرباطورا ليصبح أكثر إياسو يكن مل إن اك. على اؼبسلمون موقفو ؼبعرفة

ا جدهالشعباؼبسلميفاألرضسيتم قيادة مثلأولمرة منقبلاؼبسيحيُت، روقة
اإلمرباطورمنليك"الذيسحقاؼبسلمُت.وحظربناءاؼبساجداؼبساجد،ٖٙإياسو"

واؼبدارس،وقتلرجالالدين.
 (iyasu)الى إياسو  (pendeta)الهيمنة )سيطرة( المطران .ج

لرغممنيدعيأنوحقيقةشاملة،اؽبيمنةاإليديولوجيةىيعبارةنعٍتأهناعلىا
الفئاتاالجتماعية، واغبفظعلىقوة للغامضة فهياؼبمّيز التارىبية الناحية ولكنمن

 مثل:الطبقةأوالعرقأواعبنس)غرامشييفباركر(
بٍتالبشرحيث وسبتمإياسوبينةوبُتنفسو:السبلم،ابة،ياإؽبيمااشقى

علىمسمعىبدعونباأللفاظالرب اليتكانويرددوهنا الكلمةنفسها اقة...آه...إهنا
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روحو ويغذون بالًتىات، علقة يبلؤون ...كانو منليك( )االمراطور الرحل جدي من
باغبقد،فيندفعجبيوشواىلالشمالولشرقواعبنوبفيدبحاألبرياءمناؼبسلمُت،ويدمر

الكنائسواألجرا انينقاضها ويقم دبنمساجدىم، اآلمنة ووبرقالقراىالكسلمة س،
كي اراضيهم من اؼبساكُت ويطرد والثروات اؼبوشي، ويصادر العلماء، ويدبح فيها،

ٗٙيعظيما،عبماعاتاؼببشرين...كلذلكباسما.
مرباطوروأعربعنالبياناتاؼبذكورةأعبلهمنقبلإياسواإلمرباطور"وأوضحاإل

للمنليك، االمرباطور القوة استخدام طريق الشعبعن معارضة الكاردينال ىيمنة أن
القواتاليتكتبهااإلمرباطورمنليكعلىاألدلةاؼبشورةالكاردينالالسلطةجٍتحقيقي
جدابالقوةاليتيقودىا،والسلطةليستيفالببلدوحدىا،بلعلىقوةالنصرنية.مع

ستقلُتذبحتقويضمساجدشأنوأنهبعلاؼبسلمُتأعرباؼبرؤوسمعارضةاؼبسلمُتاؼب
اؼبسيحيُت،وزبضعؼبملكةأثيوبيا.

على استسبلما ليسوا ولكنهم اإلثيوبية اإلمرباطورية معارضة اؼبسلمُت تقدًن
اػبضوعالطوعيعلىأساسثانوي.لذلكالسيطرةالبنيةالفوقيةللبنيةالتحتيةعنطريق

ة.ويستخدمىذاالطريقمنقبلاغبكومةللسيطرةاؼبرؤوس.ولكنوراءذلكىواؽبيمن
عدماؼبساواةواضحةجداعلىىذهاؽبيمنة،اؽبيمنةليستللخروجمنالتبعيةلئلتفاق،

العواملالسياسية)األساقفة(عبعلاؼبملكةمنإثيوبيا،وىوالعملالذياؼبطرانولكن
ىومسيحيبشكلكامل.

)األساقفة(الاؼبطراننماأجرىاؼبلككانتدمَتمنليكليسؾبموعابسبببي
الظلمات وزيادة ثرواهتم سرقة خبلل من الكنيسة، لبناء اؼبسلمُت قوة تريد تزال
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مليكنللمسلمُترفضالطلبمثاألسقف) طلبتمنمنليكاؼبطرانللمسلمُت. )
لعنفمرةأخرى.االمرباطورإلجباراؼبسلمُتعلىاللجوءإىلا

وىذايشملاؽبيمنةالكليةاؽبيمنةوالسيطرةاليتعملتبشكلفعالسبامايف
صبيعجوانبحياةاؼبسلمُتالتمردالقاتلحىتضداؼببادرةمناألمراؼبلكيوالكنيسة

 .(اؼبطران)
  (iyasu)الى إياسو  (pendeta)المطرانالهيمنة )سيطرة(  .د

ومعيمثأخرجاؼبطرانمنجي أخذيقلبفيها: مناألوراق، لفافةضخمة بة
اؼبدارس بعض وكذالك ىدمها، من البد اليت اؼبساجد بعدد كاملة إحصائيات
)والكتاتيب(اليتتعلمالقرانواللغةالعربيةواألداباإلسبلمية..ومعيأيضاقوائمبأظباء

وؾبليسال النشاطاػبطر، ىذا يوجهون الذين والرجال قرّرالعلماء قد األعلى كنيسة
 ٘ٙاستئنافاغبمبلتالتأديبيةضدىؤالءصبيعا.

حاول  وىنا اإلمرباطور، إياسو مع الكاردينال بُت ؿبادثة البيانات يصف
الكارديناللوضعأيديولوجيةإىلاالمرباطورأناالمرباطورواجبإمرباطورتشغيلقيادة

ينالكمااألباطرةالسابقةواعطاءأوامرلئلياسواالمرباطوروأصدرالكاردينالالكارد
األرض إثيوبيا يصبح أن أرضإثيوبيا اؼبسلمُتالذينال صبيع إلبادة منجيبو رسالة

 الطاىرةشعبابدالمنالناسالذينساقطااؼبسلمُتقاسبةذلك.
  قرار ازباذ قبل االعتبار إياسو حُت اإلمرباطوريف ولكن كنيسة ليس ألنو

اإلمرباطورمنكلشعبإثيوبيا.عندمارأىالقادةالدينيُتيفمواجهةشكإياسو،يف
نفسقادةالكنيسةالضغطإياسواالمرباطور،وقالأنوملخانتمرةواحدةعلىالثقة
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أنتعززاعتقاداليتمتيتبناىا.وإياسوقالفقطسيتمالنظرفيها.وإياسومنشأهنا
النصرنية.
ال ألنو اؽبيمنة تراجعتاؽبيمنة أدعو الدينيُت الزعماء هبا يقوم اليت اؽبيمنة

 يسببمقاومةشرسةضدهعلىالرغممنعدمربدثشفهيا.
  (iyasu)الى إياسو  (pendeta)المطران( إيديولوجيالهيمنة ) .ه

على أهنا نعٍت عبارة ىي اإليديولوجية حقيقةاؽبيمنة أنو يدعي من الرغم
الفئات قوة على واغبفظ للغامضة اؼبمّيز فهي التارىبية الناحية من ولكن شاملة،

االجتماعية،مثل:الطبقةأوالعرقأواعبنس)غرامشييفباركر(
السبلححٍت تلق وال منليك، جدك شنها تستأنفاغبرباليت "هبيبان

ىؤلآلءاؼبسلمُتالكفرةالتعساء.حلفاؤناالغربيوننقضىعلىأخرأملىبفقيفقلوب
منطليانواقبليزوفرنسيُتعلىإستعدادؼبدكبكلماربتاجاليومنسبلحوخرباتإهنم

ٙٙإخواننايفالعقيدة".
حاول وىنا اإلمرباطور، إياسو مع الكاردينال بُت ؿبادثة البيانات تصف

يناللوضعاأليديولوجيةإىلاإلمرباطورأناإلمرباطورىواإلمرباطوروظيفتوتشغيلالكارد
كانت لبلمرباطور أساسية قاعدة مع السابق. إمرباطور كأنو الكاردينال من األمر
تستخدملتدمَتالديناإلسبلمياليتتوجديفاألرضمنإثيوبيا.علىافًتاضأنإثيوبيا

للمس  ويعتربديناإلسبلمكاذبُتأهنميعارضوناإللو،وذكرالكرًنفقطؿبلة يحيُت.
تسجيلمعظممبالغفيوأناؼبسلمُتلنىبضعللمسيحيُتإالبالسبلح،ولذلكيسأل
خائفُتاؼبسيحيُت أهنم تتوقفقبل ومل اإلسبلمية بإعدام اإلمرباطور إياسو الكاردينال
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فإنموقف علىذلك، وعبلوة الكاردينالأيفضبليفمعارضتهم. اإلمرباطورسيطر
ألن النصرنية أقول نصرنيتهم، يعّزز فبا وفرنسا، وإقبلًتا وإيطاليا أوروبا من مساعدة
الشعباألورويب،وإيطاليا،واإلقبليزيةوالفرنسيةاؼبذكورةؽبماؼبساعدةوىياإليبان.ال

استخبل أغراض صبيع وإعداد خارجية، مساعدة عن اؼبسؤولية اؼبعلوماتتتحمل ص
 واألسلحة.الكاردينالىنانسعىإلعطاءنظرىماإلمرباطوريةمنليك)منليك(.

ولكنمنىذهالطريقةكانإياسواإلمرباطوريعارضبعيداعنالنصرنية،ألن 
إياسوتفضلالسبلميف تفكَتاإلمرباطوراليستويباالمرباطورالسابق.اإلمرباطورىنا

.يقولإياسو"نعم"يفاادثة،ولكنplotariat)(تمعالسفلىضرورةالقضاءعلىاجمل
اليت العادة ؼبتابعة فقطيعتربرمزا ىنا قول"نعم"  أصبل، ينافيو كلذلكإياسو وراء
سارتطويبليففبلكتو.أناإلمرباطورإياسويعلمجبميعالكاردينالأنماقالوفقط

وؾبتمعالفوقية.غبفظؾبموعتواليتتكونيفالبنيةأ
أقولأناؽبيمنةاليتأجرهتاالكاردينالقداكبّطبسببىذهاؽبيمنةاليقبلعند

إياسواالمرباطور،اؽبيمنةليستفعالةوملتنجحلتعجيزطاعةإياسو.يفىذهاغبالة،
نرىإياسويفالواقعالكثَتمناؼبغالطاتيفالكاردينالالنفسوإياسوىناكالعديد
)اؼبقاومة التمرد أو ملموس عمل يصاحبو ال ولكن االختبلفات و اػببلفات من

السلبية(.


 
 (iyasu)الى إياسو  (michel)الهيمنة )ايديولوجي( مكايئل .و



ههه  
 

حقيقة أنو يدعي من الرغم على أهنا نعٍت عبارة ىي اإليديولوجية اؽبيمنة
لل اؼبمّيز فهي التارىبية الناحية من ولكن الفئاتشاملة، قوة على واغبفظ غامضة

االجتماعية،مثل:الطبقةأوالعرقأواعبنس)غرامشييفباركر(
"رأيتإخواينوأصدقائىيذحبونأمامعيٍت...كنتأظبعصراخاآلالفحول
بييتيصماآلذان...وجنودجدكاالمرباطورمنليكاغباقدينشرونالرعبواؼبوتيف

ُتتركديٍتأوالقضاءعلىمقاطعةبأسرىا...كنتياوالديكلمكان...وخَّتتب
ىؤآلء أنقذ حىت اعبحيم اىل وأسريت اقذفبنفسي ألن إستعداد على اغببيبإياسو
اؼبعدبُت...مثماىيالعقيدة؟ىلىيشيءيلفظبواللسانأوىبتلجبوالقلب،

ٚٙىلىيالكلماتوطقوسأمسلوكوالفكر؟
تصفالبياناتعنؿبادثةبُتميشيلمعإياسواالمرباطور،ىناوىناكؿباولة 

مثَتللشفقةحبيثيعرفإياسواإلمرباطورعلىتاريخ اؼباضية ميشيلإلخضاعاؼبعرفة
عائلتو،وكيفجدهكانلويفآنواحدىووالدالطفليفالواقعقلوبالتعرضميشال

وكذلكعائلةذبحمنقبلصديقلوقلوبجده-دبجردأنرؤيةاإلخوةاألصدقاءأنو
 استيبلءعلىالسلطة.

اؼبسلمُتويصفأيضا  منأجلإنقاذ إىلجده االنضمام اختار وقالانو
اؼبعتقداتاؼبعتقد.وأوضحأنومليكنمنالثقةاللفظيةولكنالثقةاليتتأيتمنالقلب.

 يزالمعارضةاإلسبلمعلىالرغممنقبلويعتربالتصويتكمسيحي.وكانقلبوال

                                                           
 ٘ٔظلّاألسوادبلينقبيبالكي ٚٙ



ووو  
 

واصفاالتشكيلاعبانيبإىلإياسواالمرباطور،سبٌتإياسواإلمرباطوريبكنأن
يرىرأيآخرللحياةيفاؼبلكيةاالثيوبيةويبكنالتفريقبُتتعاليمالرفاهللبشريةصبعاء

 كمافعلقادةالنصرنيةتعاليمقمعمناآلخرين.ليستعاليمصباعاتاؼبصاحلاؼبعنية
  إياسو اإلمرباطور رد ومكائيل بسببما ، بيان يف وقال شيء كل على

صباعات تدمَت إىل اؼبشورة تقدًن يف الذايت. االمشئزاز معارضة اؼبسيحي الدين زعماء
يفحُتأنأخرىوالنتائجاستخدمتلبناءكنيسةواشًتىالنساءللحصولعلىاؼبتعة،

.الدينيُتاليرىمعاناةاآلخرينالزعماء
  (iyasu)الى إياسو  (michel)مكايئلالهيمنة )ايديولوجي(  .ز

حقيقة أنو يدعي من الرغم على أنو يعٍت خريطة عن عبارة ىو اإليديولوجية اؽبيمنة
الف قوة على واغبفاظ للغامضة اؼبميز فهم التارىبية الناحية من ولكن ئاتعاؼبية،

االجتماعية،مثل:الطبقةأوالعرقأواعبنس)غرامشييفباركر(
احسستأنالنيغضبعلي...قبلتعرضجدككيافدىالتعساء...
وقبلتالزواجمنأمك"شوأرقاش"ابنة"منليك"...اناباكمليكفرباومليًتك

واست صبليت وأؤدي العيون عن أختفي كنت ىبصٍتإسبلمو، األمر لوكان اه غفرا،
ٛٙوحديؼباالقيتسبلحيقبلانالقىاشهيدامعاخوايتاإلبطال.

ؿباولة ىنا ميشال ميشال اإلمرباطور إياسو بُت ؿبادثة البيانات يصف
وسائلعنيفة.كانإلخضاعاؼبثقفإىلاإلمرباطورأنجدهتستخدملتوحيدإثيوبياب

والدكسوىخياريناالستسبلمواالعًتافبفوزجدك،أوأناؼبسلمُتهببازالتها.
.أرقاشوذلكعندماكانوالدكاللتقاطالنصراعًتفاعبدواألممتزوجةشو

                                                           
 ٙٔظلّاألسوادقبيبالكيبلين ٛٙ



ززز  
 

يفحُتأنالديناإلسبلميعلىالرغممنأنوالدهاليزالـبفيعنجده،
دمناؼبمالكاألخرى.وعبلوةعلىذلك،إذاظبعتمنقبلقادةقالإياسواألموأفرا

الديناؼبسيحيقدسيقتلونميشيلواؼبسلمُتقمعمتزايد.بسببؾبموعةالسياسييف
اؼبملكةمنالزعماءالدينيُتمنشأهناأنتصدرأمراإذاكانىناكشيءمقلقإيباهنم،

 علىالرغممنأهناالتدخلي.
اؼبشكلةالتزالمتشبثةاالعتقادميشالضداإلسبلمعلىالرغممنإذاكانت 

كانسيتمدؾبهايفاعبحيملتصرفاتويف صبلتويفالسراػبفيميشالاستعدادإذا
ظهَتربويلها.وراءذلكانواليزاليثقيفاآلؽبةاليتلنتكونمفاجأةأفعالوعلىمثل

 ىذهاإلجراءات.
هتاميشالقيصرإياسوأظبيواؽبيمنةالكليةألهناعملتبشكلاؽبيمنةاليتأجر 

ذلكمبادرة ضد دامية انتفاضة إياسو اإلمرباطور جوانباغبياة فعالشامليفصبيع
 مكائيل.

 الهيمنة )ايديولوجي( غوغسا الى جوديتو  .ح
حقيقة أنو يدعي من الرغم على أهنا نعٍت عبارة ىي اإليديولوجية اؽبيمنة

الفئاتشام قوة على واغبفظ للغامضة اؼبمّيز فهي التارىبية الناحية من ولكن لة،
االجتماعية،مثل:الطبقةأوالعرقأواعبنس)غرامشييفباركر(

تفري؟ اليتىبرجها اؼبهزلة إىلمىتنظلمبثلىذه : )زوذيتو( لزوجتو قالغوغسا
مبلك ال كبن للشعب، أصبحوكة  لقجد إال السلطة سلطاتكمن ان بل إظبها،

.ٜٙالرمزيةكامرباطورةمهددةىياألخرىبالضياع،انٍتالآمنمكرتفري
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ححح  
 

لزوجتو)ملكةإثيوبيا( وأعربعنالبياناتاؼبذكورةأعبلهمنقبلغوغسا
كانيفواقعجوديتو(.إذا ) غوغساىنايفؿباولةلتذكَتزوجتوماحدثلوتفري

األمركانؾبرددميةتفري،صحيحأنوىوملكة،ولكنكلذلككانؾبردرمزأو
اسمفقط،يفمداوالتازباذالقرارتفري،علىمايبدوأنيكونجوديتوملكةكما
النوادلبُتالنوادلوالنادالتمنآخرليسىوصاحبالسلطةاغبقيقيةاليتيرتبكل

دأىذااإلدراكاليتيدرجهاغوغسالزوجتوشيءكانتفري.ب
جوديتواؼبلكةعلىعلمبو،عندماسيتخذقرارااألساقفةيفطريقوحىتيتفق

األساقفةمعتصرفاتتفريالتعسفية،كمالوأهناعهداالقذرةمعتفري،اليبدوأن
ماساال خَت إذا ، اؼبتسخة دبوجبمعاىدة كانتمقيدة ولكنها أطول تفريتكون

لل مفرط بشكل يهتمون ال القساؼبملكة شؤون ولكن ، للعمل مستعدة الكنيسة
مشكلةاليتالعبلقةؽبابالدين

معوجودىذاالوعي،غوغساتريداالستيبلءعلىالسلطةسبامابأيوسيلة.
ازبذ انو ذكاء اؼبكر جانبتفري ل الصعبجدا من إثيوبيا على لبلستيبلء ولكن

مناسًتاتي غَتىا على و ، شعبو عن تفري اؼبملكة يف الناس كبار من واحدة جية
فبلكة الستعادة ىناكقوة إنشاء اآلنندركأنغوعسا غوغسا الشعوبثانويناحية

إثيوبيا.
ويسمىاؽبيمنةالكليةللهيمنةاليتعملتبشكلفعالشامليفصبيعمناحي

 تباعاقًتاحغوغسا.اغبياةوذلكلجعلجوديتوملكةجوديتوا
  (zaiditu)الى جوديتو  (Gudosa)الهيمنة )ايديولوجي( غوغسا .ط



ططط  
 

اؽبيمنةاإليديولوجيةىيعبارةنعٍتأهناعلىالرغممنيدعيأنوحقيقةشاملة،
الفئاتاالجتماعية، واغبفظعلىقوة للغامضة فهياؼبمّيز التارىبية الناحية ولكنمن

 أواعبنس)غرامشييفباركر(مثل:الطبقةأوالعرق
قالتفري:أيعزيزيت)مالفن(لكمكانيعزغليأناخوصحرباضدشقيق
هباغَتي، تقاعستلقام إىلنفسيلكنٍتلو مقيتة صعبة مهمة إهنا ... زوزيتوأبيها
ولذحبناصبيعاأناوأنتوأسرتككلها،كانمناغبكمةواللباقةأنأوديماطلبمٌت،

مثاستطعتأنأطبيروحياورواحكم.لسوفيدكروالتاريخأنٍتملاكنخائناومن
 (ٛٚٔأومتامراً...لقداديتواجيبدبايرضىاوالضمَتواألمة.)

يصفالبياناتؿبادثةبُتتفريوملفُت،وىناحاولتفريلوضعأيديولوجية
اسو،يفبيانأوضحأنالزعماءلملفُت،ؼباذاكانعليوأنيقاتلأخيواإلمرباطورإي

الدينيُتالذينإجبارهعلىؿباربةإياسواالمرباطور،إذاكانالسوفمثشخصآخر
من أمثلة مل . عائلتو انقاذ الدينيُتحىتيتمكنمن الزعماء قبل تكليفمن وسيتم

لدين.األبواألم..أنتوأناوأخوكوإياسواإلمرباطورإىلجانبأىلناالتنتهكا
يتمإدراجتعبَتاتمثلىذهالتصروباتإىلاالعتقادبأنملفُتفهممايقوم

بوولكنوراءذلكملفُتيعرفبالفعلكيفيةعملزوجهاعنطريقالطريقةاإلصبالية،
ملفُتنرفضكلالتصروباتاليت،علىالرغممننفيليسمباشرةملفُت.فقطمن

منأجلزوجهاساخرا.خبللسؤالالقليلالذيصنعو
عبميع سوفنفهم حبيثاهنا زوجتو تفريإلغواء كلماتخيار بضع مع

على باالستيبلء وملفُتاليزالاليبكنأنتقبلعلىتصرفاتزوجها اإلجراءات.



ييي  
 

اؼبملكةمنإثيوبيا،ألنوشعربأنلوالوحيدإياسواؼبلكياإلثيويب،اؼبملكةاإلثيوبية
 يللآلخرينأنوليسمعمثلىذهالطريقةمتسًتإذاكانربو
تفريلزوجةتدعىتراجعاؽبيمنةألنواليؤثر ينظراؽبيمنةاليتأجرهتا عندما

علىالزوجةمنقبلأيمسانبةأعلنوتفري.ىناالتزالىناكمقاومةولكنليسمع
 العنف.

تا،واألحداثىيعزيزيت)مالفن(كنتمفطراإىلذلك،لقدكانإجراءًطؤق
أكربمنٍتومنك،ولقداسفلتلكأنىناكسلطةعلياربكمتصرفايت،ومناغبكمةأال
عارضىذهالسلط،إنٍتأعتذرإليكحدث،لكنٍتكنتمضطراإىلذلك...وىأنذاقد
تشائُت.، كما حبريتك فلتنعمي االستتباب، على أألمور أوشكت بعد إليك عدت

زوجكاألنوصيعلى"÷ولسوفنرحلإىلالعاصمة أ وقائدٓٚديسبابا" العرش،
فؤادكبالرضىوالسعادة، اعبديدةمايببل. أعلىاللقواتاؼبسلحة،وسًتينيفحياتنا

(.ٔٚٔفبلتقلقيإىلابيكوأخيك،فلسفأحفظهمامنكلسواء.)ص:
 تفريو اليتقدمها أعبلىا ش،يفحديثأنيناقملفُتالبياناتاؼبذكورة

االثيويبصراععلىالسلطةاؼبلكيةاليتأجريتمنقبلاالمرباطورإياسوتفري،ىذا
النقاشىوتقريبانفسماسبق.ىذاالنقاشعلىالوعيتفريأناؽبيمنةاإليديولوجية
اليتتدخليفؾبموعفشلو،وبالتايلتفريتبحثمنزهجديدةلوضعأفكارهيفالفكر

وصفتأنتفريوضعأفكارهعلىزوجتومنخبلللغةحساسةزوجتو،ماسبقكما
ومليئةاإلطراءولكناليزالملوبصلذلك.

فقط.تفري لذلكتفرييكررمعلغةخفيةوالثناءولكنذلكليسىذا
بتأكيدىاأنوأقسمبكلشرفواغبفاظعلىحياةاألب،األخنفسو.وأخذىاإىل
                                                           
 



ككك  
 

ةبابا"تبُتالطريقةاليتتعملعلىالتأثَتعلىزوجتوحىتولوالعاصمة"الدليلاآللي
ؾبرداالعتقاد،وزوجتوأيضاأنتنظريفآراءزوجها.ملفُتاليزاليأملزوجهالتغيَت

ألنزوجهاليساغبيوانالذياليبكنتغيَته.
عرهمنذانتقالوإىلالعاصمةأبقىملفُترباولترويضاؽبمجيةوخففتمشا

منالسجنتفريلكن ألجلإطبلقسراحو يائسة كانؿباولة وقالأنو عائلتو، ذباه
تفرييؤكدأن"نعم"سوفنفعلذلكبعدإياسووضعالسبلح.وكانتاؽبيمنةملتزمة
يف عملتبشكلفعالسباما ألهنا الكلية يسمىاؽبيمنة ما وىذا تفريقباحا. زوجتو

 اتبعتفري(.صبيعجوانبحياهتااليتذبعل
 (Supremacy) . التفوقٕ.ٕ.ٖ

للهيمنة، كوسيلة يستخدم واحد مبوذج ىو اؼبناقشة ىذه يف مبحثو  التفوق
ىي القاعدة أن النظرية، الناحية من اؽبيمنة غرامشي قدمو الذي اؼبفهوم ىذا  ألن

اؽبدفاؼبرادربقيقومنقبلمهيمنةالفاعلللحصولعلىمايريد.
ساساإىلالسلطةاؼبطلوبة،كشكلمنأشكالالذيبنةاليتيتمإماالتفوقيشَتأ

قمعأواالستيبلءعلىالسلطةبأيوسيلة،يكونسلساأوالثابت.ىذاىوماهببأن
أنالقاعدةىياؽبدفالدرادربقيقومنقبلالدولةمهيمنةإلطبلق يكونالحظت،

.همةقوةمهيمنةالببلدىيمنتها.التفوقأعلىسلطةتريدحقالتحقيقم
أعلى ربقيق تفرييريد  سام السيد أن يتضح األسواد" ترىيف"ظّل عندما
إثيوبيا، الكاملةعلىالعراق،ألنوكانيريدالًتبة التفوقيفاألملوالرغبةيفالسيطرة
األرضنصرينتفريالذينىممننسلنصرين،إهنميريدونالعراقكماىوموضحيف

فإنالكتاب وىكذا، وأصبحتأراضينصريناؼبتحدة. يفجملاالتعده انصرين، من



للل  
 

اغبكميفىوسعرعادللبللعلويالسفليالببلدالطبقةاؽبيمنة)اؼبسلم(،يفظلوجود
السياسية سواء كامل، بشكل عليها السيطرة يبكن اؼبسلم يف والدولة اجملتمع ىذا

منالنفطوفَتة.واالقتصادية،الناصبةعنإنتاجالعراق
سيادةالطبقاتاغباكمة)نصرين(إىلفئة)العراق(،يفالواقعطرقواسًتاتيجيات
مطلقة، اليتاستثمرتوحققتقوة تستعملاليتسبيلإىلأنتكونعلىكبوسلس،
ولكنالسلطاتأيضاالقيامببعضأعمالالعنفوالتعذيبإلتقانوالتفوقينجحأن

تتحقق
يتضحكيفتفريمعفجأةكانىناكانقبلبيفيةظّلاألسواد"حىتيفروا

السربعدإياسواإلمرباطورالذىابمساعدةتركيايفحُتتفريبناءالقواتوراءوقتل
للشعب اغبدود ربصُت تفري اإلمرباطورية، قوة بناء بعد . الثقة الناس إياسو صبيع

اؼبملكةإىلالكفر.
اؼبنزأ حىتيذلكالوقتمن خاسرة حالة مع اؼبعركة من إياسو اإلمرباطور ل

تواجوتفريمعالناسعلىأبواباؼبملكة،مععدموجودقيودأوشروطصبيعاعبنود
ؼبنعوصولإياسواالمرباطور.معإياسوبالصدمةمباشرةضداعبنودولكناؼبزيدواؼبزيد

إياسو اإلمرباطور النهاية يف يصلون كانوا اعبنود ضدمن جديدة سلطة وبناء دودج
تفري.

بدأاإلمرباطورإياسولبناءالقوةيفاؼبكانالذياحتلوالتحركدائمايفاالنتقال
،وإياسوأطولتزدادقوةمعمساعدةمناجملتمعايط،تفريمنكوهنامعروفةمنقبل

ضوقتطويلولكنلتفريالضيقةخلقاسًتاتيجيةاللتقاطإياسواإلمرباطورمليب
قبلوضعتفريرجالوإىلؾبموعاتمناألباطرةإياسومنخبللطرحمنالناسالذين



ممم  
 

تعرضواللاضطهادمنقبلتفري.وبعدشهرمتالقبضعلىؾبموعةإياسواالمرباطور
ويفالسجن.

يفذلكالوقتعُتتفرياعبنراالتالذينترتيبكلشيءاإلمرباطوريةاإلثيوبية
ريةواؼبلكةىيملكةجوديتومنليك.يفعهداؼبلكةجوديتواليتتسيطرعلىوعُتذ

عن راض أقل ألن فقط. كوسيلة فقط جوديتو اؼبلكة حُت يف تفري ىو اؼبملكة
التفوقمن اختصاصمثتفريتسميمجوديتواؼبلكةوالسيطرةسباما.ويتمربقيقىذا

قبلتفريخبللىيمنتها.
 الهيمنة في الظل من الظل األسود عوامل ظهورٖ.ٕ.ٖ

خلفية  لديو ولكن العدم اليتتأيتمن ليستاغبركة الواقع يف اؽبيمنة حركة
تدفق من انطبلقا : ىي العوامل بُتىذه ومن . اؽبيمنة ظهور ؿبركا وكذلكعامبل

 اؽبيمنةيفالروايةيلقيالظبللالسوداءنقسمعدةعوامل،منبُتأمورأخرى:
 لتوسع في الطاقةاا. 

  قبل من ىنا الطاقة يف التوسع اؼبناطقمنليكويتم يوحد الذي اإلمرباطور
منطقةيفإثيوبيافبلكةومنمثمنقبلمنليكاإلمرباطورقاد.كيفيةتوحيداؼبنطقةعن
طريقاؽبيمنةمنخبللجعلاؼبنطقةايطةهباخاضعةللمنليكاالمرباطور.عنطريق

 أناؽبيمنة من الرغم على منليكاإلمرباطور الناسمعارضة معظم علىعكسجعل
شكلاػبطابوااليديولوجيا.ومعظمعقودمعارضةمنليكاإلمرباطوريفذلكالوقت،
اؼبسلمُت بُت األشخاص معارضة يف التمييز ليس قيادهتا يف ألنو اؼبسلمُت. وىي

اليب الشعباؼبسلمىنا اتصاالهتا بسببنقصيفواؼبسيحيُت. كنأنتكونعنيفة
 عددماهبعلالقمعاألتباع.



ننن  
 

ىو  السياسةكما السياسية. للتنمية إىلالتوسعيفالطاقة ويأدىذلكأيضا
لدى فإن اؼبعٌت وهبذا . إدارتو لتشغيل اغبكومة تستخدمها أداة تكون أن معروف

علحكماحاظبا،واليدينالسلطاتالقدرةعلىاجملتمعاؼبهيمن،ألنجوىراجملتمعهب
السياسة أن الواضح من أصبح اؼبرحلة ىذه يف األمة. ربديد يتم و الببلد توجو ىم

 أصبحتأداةحاكماؽبيمنةعلىاجملتمع.
التمييزشعبضدشعبآخر.  وثيقا ارتباطا التوسعيفالطاقة وتتعلقأيضا

ضدآخر،كماأناؼبسيحيُتاؼبهيمنةسوفتكونقادرةعلىتشغيلالقدرةعلىالتمييز
 الذينسبييزامعارضةاإلسبلمبسببانتصارىمعلىاإلسبلمبعداغبرب.

بعضها بُت السلطة على االستيبلء إىل أيضا القوة ىذه يف التوسع يأدى
البعض.إماعنطريقانقبلبأوالسياسة،اليقومطاقةأقلبكثَتفقطعلىالقرابة

ولكنمنخبللالدينية.


  

 فهم عن الدينب.ال
أهنا  أنيكونالراجح. كانمفهوما ىناكبعضالناسالذينيفهمونأنما

تفًتضأنأيصباعةأوفصيلالراجحنفسها.يفحُتأناآلخرينالذينليسلديهم
نفساآلراءاليتأعربتـبطئون.صحيح،واػببلفاتاليتظهرتيفمنتصفحياتنا.

لالتواصلواغبوار.بدالمنتعزيزالتسويةاليتتنطوييبكنحلهامنخبل
ؿبمد مثل األوائل، اؼبسلمُت اؼبثالية الشخصيات جذب علينا هبب عنف. على



سسس  
 

ناصرالذي،علىالرغممنوجهةنظرـبتلفةمعشخصياتأخرى،ولكناليزالتعزيز
علىا تعطيأمثلة أهنا تبقىبينهما. اؼبتبادل واالحًتام غبسالسليميفمواجهةاغبوار

 اػببلفاتالقائمة.
اؽبيمنةيفبعضاجملتمعاتسبكنأنتنشأنتيجةألشياءكثَتة.ويرجعذلكإىل 

سوءفهمللدينواحدمنهم.ىذهاؽبيمنةىياؽبدفاؼبناسبلؤلشخاصالذينيهدفون
ةمنحيثإىلماسًتللتفكَتلتعليمكانتاألفكارالدينيةىرطقة.وقال"الناسضعيف

فهمعادةماتكونسهلةيفاؽبيمنةعنطريقإدخالالعقيدةعقيدةوذلكعبعلهاالدين
طاعةواتباعتدابَتالسياسةالعامةاليتالبنيةالفوقيةازباذىا.وباإلضافةإىلذلك،الناس
دينيةضعيفةمنحيثاؼبمارسةربتاجإىلأنتعطىؼبساتيبكن الذينلديهممعرفة

العتمادعلىاؼبؤسسة،حبيثيكونىناكوعييفكلمايفعل،حىتأسبكنمنكسرا
النبحاألسود النبحرواية يف وبدثقاسبة يفبيئة. النموذجالذييتعُتتنفيذه اختيار
حيثكانىناكإمرباطورالذييكونبأخبلصالدينيةولكنالنعرفدينهمتصحيح

 اليماليتسوفقمعشعبوالرعايةعقيدةشعبهااليبكنأنالتع
أالفهمضحلالدينهبعلالتعصباؼبفرطمعرضةالدينويبكنالقضاءعلى 

إعطاء و الصحيحة األكثر الدينية التعاليم دائما وأشعر اآلخرين. التسامحذباه قيمة
الطاعةاؼبفرطةلرجالالدين.ىناكانالزعماءالدينيونفرصةليكونوايفالسيطرةعلى

 النوع.يفىذهالروايةكانالكاتبموضحمنقبلإمرباطورمنليكمطيعاحقاوىذا
 رجالالدينأنسياستووضعالسياساتهببأنتشملالزعماءالدينيُت.

مطيعالتعاليمالدينيفالواقعسوفالتوجدمشكلة،واليتأصبحتاؼباسة 
 اليتذبعلو تكونالتعاليمالدينية مستوىاؼبعرفة قرارىناىنا أسوديفالسلوكوازباذ



ععع  
 

رضاوخاصةبالنسبةللخصائصالعامةالعامةاليتذبعلالتمييزضداألدياناألخرىفبا
 أثارمعارضةمنصباعاتأخرى.

نقطةمهمةيففهمنصفدينونصففقطيسببمشاكلعديدةويفىذه  
 اغبالةتكونأيضاعنصرربكمعقيدةأسهل.

 السياسيةج. االجتماعية و 
أعراضالعنيف"الدين"الذيكانمناألنسبكعرضمنأعراضظاىرة 

يريدوناغبصولعلى السياسيألهنم النظام ألنىنا وليسدينية. وسياسية اجتماعية
السلمية، بالوسائل يتحقق أن يبكن ال الذي السياسي مسار خبلل من السلطة

ير الروايةيتضحمنواستخداماألسودالسياسيللحصولعلىما يدونبالقوةيفىذه
 تفريباستخدامالعنفقضيةسياسيةمقاومةتابعةلسياسةاالجتماعيةمنها.

اجملتمعاالجتماعيتفريعن  سببوجودالكثَتمناؼبخالفاتاليتيرتكبها
ولكن ليسذلكفحسب السياساتسياستو صبيع مع اؼبرؤوس امتثال إجبار طريق

صاحلالبنيةالفوقيةبطريقةغَتإنسانية.وجهتااصيلالنباتيةالتابعةلتوظيفتابعةؼب
لضرائباليتيبرنزاىةاغبكومة.ؽباومنمثاسًتجاعنتيجةوا

 د. سياسة الحكومة
عدمالقدرةعلىتشغيلاؼبملكةيفسياستو.اؼبملكةباالكبيازمعارضةالبنية 

ليستسوىرمزللفبلكةولكنوراءكلذلكالفوقيةوهتميشاؼبرؤوس.فالسياسة
حىتأكثراؼبستشريعدماالستقرارتبديداألخبلقيلبلضطهادتستخدمإالللدفاععن

البنيةالفوقية.



ففف  
 

نشأتىناكسياسة اؽبيمنة ؼبقاومة رمزا فقطباعتباره عندما حيثالسياسة
 كيلقوةعظمى.منشأهناعزلسياستو.يفنواحكثَتةواحدصبعاؼبرؤوسلتش

 مناقشة  3.2.4
نظرية ُوِجَدتيف قد اليت والنتيجة البحثىبّلطبُتالنظرية يفىذا التحليل
التأثَت ىيمنةغرامشي,مثبلظهورتأثَتاؽبيمنةيفرويةظلاألسواد.يوجدظهورىذا

بعدأنوبللوويسببوغَتاؼبتماثليفىذهنظريةاؽبيمنة,منها:
 الطاقةالتوسع في ا. 

  قبل من ىنا الطاقة يف التوسع اؼبناطقمنليكويتم يوحد الذي اإلمرباطور
منطقةيفإثيوبيافبلكةومنمثمنقبلمنليكاإلمرباطورقاد.كيفيةتوحيداؼبنطقةعن
طريقاؽبيمنةمنخبللجعلاؼبنطقةايطةهباخاضعةللمنليكاالمرباطور.عنطريق

علىعكسج الناساؽبيمنة معظم أنمنليكاإلمرباطمعارضةعل من الرغم على ور
،معارضةمنليكاإلمرباطوريفذلكالوقتمعظمعقودشكلاػبطابوااليديولوجيا.و

اؼبس لمُتوىي التمييز ليس قيادهتا يف ألنو معارضة. اؼبسلمُتيف بُت األشخاص
اليبكنأنتك الشعباؼبسلمىنا اتصاالهتا بسببنقصيفواؼبسيحيُت. ونعنيفة

 .عددماهبعلالقمعاألتباع

 فهم عن الدينالب.
أنيكونالراجحىناكبعضالناسالذينيفهمون  كانمفهوما أهناأنما .
.يفحُتأناآلخرينالذينليسلديهمنأيصباعةأوفصيلالراجحنفسهاتفًتضأ

.اليتظهرتيفمنتصفحياتنانفساآلراءاليتأعربتـبطئون.صحيح،واػببلفات



صصص  
 

عزيزالتسويةاليتتنطوييبكنحلهامنخبللالتواصلواغبوار.بدالمنت
عنف الشعلى جذب علينا هبب ؿبمد. مثل األوائل، اؼبسلمُت اؼبثالية خصيات
ـبتلفةمعشخصياتأخرى،ولكناليزالتعزيز،علىالرغممنوجهةنظرناصرالذي

واالحًتام تبقىبينهمااغبوار علىاغبسالاؼبتبادل تعطيأمثلة أهنا سليميفمواجهة.
 .اػببلفاتالقائمة

 االجتماعية والسياسية. ج
كعرضمنأعراضظاىرةأعراضالعنيف"الدين"الذيكانمناألنسب 

وليسدينية وسياسية يريدوناغبصولعلىاجتماعية السياسيألهنم النظام ألنىنا .
 من الالسلطة الذي السياسي مسار السلميةخبلل بالوسائل يتحقق أن ،يبكن

الروايةيتضحمن يريدونبالقوةيفىذه واستخداماألسودالسياسيللحصولعلىما
 منها.ةاالجتماعيلعنفقضيةسياسيةمقاومةتابعةلسياسةتفريباستخداما

 
 سياسة الحكومةد. 

البنيةمعارضةاستو.اؼبملكةباالكبيازعدمالقدرةعلىتشغيلاؼبملكةيفسي 
الفوقيةوهتميشاؼبرؤوس.فالسياسةليستسوىرمزللفبلكةولكنوراءكلذلك
حىتأكثراؼبستشريعدماالستقرارتبديداألخبلقيلبلضطهادتستخدمإالللدفاععن

.البنيةالفوقية
للهيمنة اؼبقًًتح ومناقشة الباحثلدراسة أراد الذيولذلك، غرامشي أنطونيو

خدمواؼبمثلةيفالرواية،لذلكيفوقتالحقيدكنأنينظرإليوبشكلواضحعلى
فوائد، توفر أن اؼبتوقع ومن يفالرواية. استخدامها اليتيتم شكلمنأشكالاؽبيمنة



ققق  
 

وىذه األدباالجتماعي حيثالبحوثالدتعلقة من األدبالعريب، لتطوير وخاصة
وال يفروايةالدراسة "اؽبيمنة حبثبعنوان ىذا دراساتاجملتمعاتيفالوالياتاألفركيا.

 ".اظّلاألسواددراسةربليليةإجتماعيةاألدباؽبيمنةأنطونيوغرامشي(












 فصل الرابعال
 اإلختتام

  جئنتاا. ال
السود"حسبماىيوضحتيفأشكالاؽبيمنةاليتربدث"يفالروايةالظلّ
الدراسة،وىيعبارةعنكيفيبكنلدولةإسبلميةيفظلحكماؽبيمنةالبحثؽب ذه

عن األراضي، اثيوبيا على للسيطرة وسيلة ىو للمسلم اؼبسيحي أجرهتا اليت النصرنية
طريقالتحكمإمرباطورإثيوبيا.مثاؼبسيحيةيبكنبسهولةوحبريةإلتقانمناطقإثيوبيا.

وفتكونيفسيطرةمسيحي.علىالرغممنأنخصوصايفصنعالسياساتكنظمس
القمع كان كما اإلنسانية، القيمة ولكنالتصور إىلأسسدينية السياساتاستنادا

 اؼبصابلواؼبسلمون.



ررر  
 

السلطةإنال  عواملعلىظهوراؽبيمنةيستندذلكإىلعدةأمورأنبها،منها
 والتمييز االجتماعية، الرعاية على امعارالواعد الضيقضة الفهم األخرى. جملموعات

واؼبصاحلوالسياسات للدينالذيهبعلالناساليبكنأنالفهمعلىالقيماإلنسانية
اغبكوميةالظاؼبةلرفاىيةالشعبمنقبلالشعبمنالبنيةالفوقية،لذلكيأيتاؽبيمنة.

للتحققالناذبةعنسيادة األسود يلقيالظّل  يتفر ورغباتشخصيفالرواية
(Tafari )اؼبنصرين.أقبزهباؽبيمنةالفكريةاأليديولوجيةعلىاؼبسلمُت،علىالرغممنأن

يفاألخَتمنالعواملاػبارجية.الدولاالستعماريةوىيكبَتةمثلسقوط( Tafari) تفري
 والفرنسيا. واإلقبليزيا )ايطاليا العوامل(Tafariتفري بسبب اعبد ؿبمل على تساءل

أنينسىالعواملاػبارجية.الداخلية
 

 ب. اقتراحات 

أنطونيو اؽبيمنة نظرية وذلكباستخدام اجتماعاألدب، علم البحثىو ىذا
يتم اليت اؽبيمنة دبفهوم اؼبتصلة يف ودراسة ربليل إىل البحث ىذا يعٍت غرامشي،
واؽب الدراسة، ىذه يف الدراسة. قيد الكائن ربليل عم, )نظرية( كأداة داستخدامها

ورأىالباحثأنىذهالدراسةىيأبعد الرئيسيمنالبحثىوروايةيفظّلاألسوىد.
ماتكونعناؼبثالية،أرادالباحثونحىتلغَتىممنالباحثُتالذينيطورونالبحثعلى
يف يرتبط والصراع اؽبيمنة إىل وبالنظر اؼبكثفة، االجتماعية والصراعات اؽبيمنة دراسة

مناق يفالعمق,الكتساباؼبعرفةاألدبأيضا وينبغيدراستها لبلىتمام، جدا مثَتة شة
حول للباحثُتلدراسة كمرجع استخدامها يبكن وبالتايل، شامل. كبو على واؼبشكلة

 .البحثوثاؼبتعلقةالدراسة
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