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  فطرى مهرىن :   اسم الطالبة

  ٥٢١٣٠٣١٢٤        :رقم القيد

§�Ƣđ®¢Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ƕǈǫ�ƨȈǻƢǈǻȍ¦�¿ȂǴǠǳ¦Â  :   /القسمالكلية ¦®ȉ¦�ƨȈǴǯ

  موضوع الرسالة : اهليمنة يف رواية "الزيىن بركات" جلمال الغيطاىن

  ٢٠١٧أوغستس  ١٢:   تاريخ املناقشة 

  صفحة ٤٧:    حجم الرسالة

الدكتور ذواحللم، املاجستري : املشرف األول 

أبزري جفر، املاجستري : املشرف الثاين 

كان هذا البحث يبحث عند مسألتني ومها، كيف صورة اهليمنة وما 

عمالية اهليمنة ىف رواية الزيين بركات. بناء على ذلك، حتتار الباحثة النظرية 

مارسة السلطة اليت تقوم السطان. وأما اهليمنة، ألن هذه النظرية تبحث عن امل

يف هذه الرسالة تستخدم الدراسة التحليلية، وباإلضافة إىل رسالة "الزيىن بركات" 

متصور عن Ǫ�̈˰ ؏߽ Ǫࠆ� ̊ �ǭ̸ ˸ ̝̤Ǫ االقتصاد و  القهر إىل الناس الذين هم ضعفاء و

وتصور اهليمنة احلاد االدىن من جهة عمالية  بني إنتاجية وافراز. غري املتوازن

 اجحاف السلطان.هيمنة وذلك هيمنة جائت بسب 
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Penelitian ini membahas dua pertanyaan pertama yaitu bagaimana

gambaran hegemoni dan bagaimana praktek hegemoni di dalam novel Zayni

Barakat. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan teori

hegemoni karena teori tersebut membahas tentang praktek hegemoni yang

mendominasi masyarakat. Sedangkan yang digunakan dalam metode ini

menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian kekuasaan dalam Novel Zayni

Barakat menggambarkan bahwa kekejaman kepada masyarakat sipil, penindasan

kepada orang-orang yang lemah dan tentang perekonomian yang tidak seimbang

anatar penghasilan dengan pengeluaran yang merupakan bentuk dari praktik

hegemoni minimum yang di praktekkan oleh penguasa, praktek hegemoni

minimum tersebut disebabkan oleh ketidakadilan pemimpin.



KATA PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segalanya...

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu

telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan

cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana

ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah

Muhammad SAW. Kupersmbahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi

dan kusayangi.

Hari takkan indah tanpa mentari dan rembulan, begitu juga hidup takkan indah tanpa

tujuan, harapan serta tantangan. Meski terasa berat, namun manisnya hidup justru akan

terasa, apabila semuanya terlalui dengan baik, meski harus memerlukan pengorbanan.

Kupersembahan karya kecil ini, untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat suka

maupun duka, selalu setia mendampingi, saat kulemah tak berdaya (Ayah dan Ibu tercinta)

yang selalu memanjatkan doa kepada putri Mu tercinta dalam setiap sujudnya. Terima kasih

untuk semuanya.

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, untuk

sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna, karena tragedi terbesar dalam hidup

bukanlah kematian tapi hidup tanpa tujuan. Dan seandainya semua pohon yang ada dibumi

dijadikan pena, dan lautan dijadikan tinta, ditambah lagi tujuh lautan sesudah itu, maka belum

akan habislah kalimat-kalimat Allah yang akan dituliskan, sesungguhnya Allah maha Perkasa

lagi Maha Bijaksana.( QS.Lukman:27) .

Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian

impikan didiriku, meski belum semua itu kuraih, ‘InsyaAllah atas dukungan doa dan restu

semua mimpi itu kan terjawab di masa penuh kehangatan nanti. Untuk itu kupersembahkan

ungkapan terimakasihku kepada:

Kepada para sepupuku ( Yuni Sari, Mawaddah,Elya Zuhrah Dan Kak Ana) atas segala

dukungan, nasehat dan motivasinya, teruntuk Sahabat-sahabatku (Suryani, Ruwaida, Sri

Bahagia) kalian adalah obat pelipur lara yang selalu menghiburku dalam keadaan terjatuh



hingga bangkit kembali, teristimewa buat sahabat seperjuanganku (Ami, ulfa, eva, odonk,Siti

RH, siti Masyitah, Iqbal Maulana,Yulis Manizal dan kumara Shaffa) yang selalu setia

mengiringi setiap langkah dan doa hingga sampai ketitik ini, terimakasih buat segala

dukungan, motivasi dan bantuan ilmunya. Dan terspesial buatnya “Junaidi” yang telah

banyak membantu memberi semangat untuk selalu mengatakan Never Give up, depend on us

dan terus bangkit dalam keadaan apapun.

“Hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan Tuhan

dan orang lain”.

“Tak ada tempat terbaik untuk berkeluh kesah selain bersama sahabat-sahabat terbaik”.

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai,untuk jutaan impian yang akan dikejar, untuk

sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna, hidup tanpa mimpi ibarat ars sungai.

Mengalir tanpa tujuan. Teruslah belajar, berusaha, dan berdoa untuk menggapainya. Jatuh

berdiri lagi. Kalah mencoba lagi. Gagal Bangkit lagi. Never Give Up! Sampai Allah SWT

berkata “waktunya pulang” hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat

kupersembahkan kalian semua,, terimaksih baribu terimakasih kuuucapkan.. Atas segala

kekhilafan salah dan kekuranganku, kurendahkan hati serta diri menjabat tangan meminta

beribu-ribu kata maaf tercurah.



أ

  كلمة الشكر

سم اهللا الرحمن الرحيمب

احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور 

فال هادي له. من يهد اهللا فال مضل له ومن يضلل أنفسنا ومن سيآت أعمالنا 

أشهد أن ال اله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، أما 

  بعد.

فقد انتهت الباحثة من كتابة هذه الرسالة، بإذن اهللا عز وجل وهدايته. 

ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ƕǈǫ�ń¤�Ƣđ�¿ƾǬƫÂ§ ¦®ȉ¦�ƨȈǴǰƥ�Ƣđ®¢Â جبامعة  والعلوم اإلنسانية

الرانريى اإلسالمية احلكومية كمادة من مواد الدراسية املقررة على الطالب 

�Ƣđ®¢Â�ƨȈƥ¦ǂǠيف علوم اللغة ال”S.Hum“للحصول على شهادة 

ويف هذه الفرصة السعيدة، تقدم الباحثة الشكر لفضيلة املشرفني مها 

�ƢǸēƾǟƢǈǷ�ȄǴǟ املاجستريوالسيد أبزري جفر املاجستري الدكتور ذواحللم 

�ƢǸȀǯ�°ƢƦȇ�À¢�ƅ¦�ǲǠǳ��ȐǷƢǯ�¦ƾȈƳ�» ¦ǂǋ¤�Ŀ�ƢǸēƢǫÂ¢�¼ƢǨǻ¤�Ŀ�Ƣŷ®ȂȀƳÂ

§� جزاء حسنا. مث إىل رئيس قسم اللغةوجيزيهما  ¦®ȉ¦�ƨȈǴǯ�ƾȈǸǟÂ�Ƣđ®¢Â�ƨȈƥǂǠǳ¦

�Ƣđ®¢Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ƕǈǫ�Ŀ جلامعة ومجيع احملاضرينوالعلوم اإلنسانية ومدير ا

  على مساعدهم يف كتابة هذه الرسالة.



ب

بوبني على تدعيمهما أن تشكر الباحثة خاصة لوالديها احمل ىوال تنس

سان الثواب يف الدنيا هما يف إمتام هذه الرسالة لعلى اهللا جيزيهما أحودعائ

واآلخرة. وأخريا إىل األصدقاء الذين ساعدوها يف إمتام الرسالة. وترجو الباحثة 

هلا نفسها خاصة وللقارئني عامة. وختتم الباحثة أن تكون هذه الرسالة نافعة 

بالدعاء عسى اهللا أن جيزي كل املساعدين يف كتابه هذه الرسالة. واهللا أعالم 

 بالصواب.

        الباحثة
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١

  الباب االول

مقدمة

خلفية البحث. أ

، أن ١األدب هو الفن الكالمي الذي يعرب عن العقل ويصور الشعور

األدب كالم اجلميل الذي يعرب األدباء عن  ٢األدب هو تعبري الشعور املباشر.

¦�Śǣ�ŘǠȇ�ƨȈǳƢȈƻ�Â¢�ǾƫƢȈƷ�Ŀ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ǞǸƬĐابه الشعور والفكرة واحلزن، إكت

  الواقع. 

حماولة يكون رواد اإلصالح، وتعطي اإلعرتاف األدب ميلك أمهية يف   

 طريق يف   ، األعمال األدبية يكون سابقاكما ذكر  جتماعيةأعراض اإل يف

املؤلف الذين  آلة اخليال املؤلف، أوفكر  أو  إما التعبري العاطفة، غالبا تعبري

�����ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ªيعملون مع فكرة وعقيلة اليت تصور العاطفته عن األعرض  ƾƷ

 وهذا احلال قد يكون آلة ممتع لعمل أديب. و ميكن ذلك احلال األسباب من

_________
  .١٥،ص. ١٩٦٤)٧مكتبة النحضة املصرية،ط.  (القاهرة: أصول النقد األدب،أمحد الشايب، ١

2 . Wiyatmi, Psikologi Sastra: Teori dan Aplikasinya (Jogjakarta: Kanwa Publisher,
2011), hal.5



٢

ورمبا هذا هو خلفية إنشاء هذا النوع االجتماعي من األعمال األدبية اليت 

٣ينتجها املؤلف.

األعمال األدبية تتألف من قبل اثنني من العناصر املكونة، وهي 

ة. العناصر اجلوهرية هي العناصر اليت تشكل العمل العناصر اجلوهرية واخلارجي

األديب من الداخل الذي جيسد بنية العمل األديب، مثل: موضوع، واحلرف 

وتوصيف، مؤامرة واخللفية واألسباب، والسرد املركزي، يف حني أن العناصر 

اخلارجية هي العناصر اليت تشكل العمل األديب من اخلارج بشأن جوانب علم 

.٤، وعلم النفس، وغريمهااالجتماع

�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦�ƢĔƘƥ�» ǂǠƫ�Ŗǳ¦��̈Ȃǫ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�¿Ƣǟ�ǲǰǌƥ�ƨǫƢǘǳ¦�°Ƣǌƫ

التأثري على الطرف اآلخر وفقا إلرادة أصحاب املوجودة يف السلطة، اليت تضم  

كال من القدرة على احلكم (الذي حكم عليه متوافقة) وأيضا إلعطاء القرارات 

٥اشر على تصرفات األطراف األخرى.يف تؤثر بشكل مباشر أو غري مب

نظرية اهليمنة مبنية على أساس أمهية األفكار وعدم كفاية جمرد القوة  

، البد للشعب طاعة Gramsciالبدنية يف السيطرة السياسية واالجتماعية. وفقا 

_________
3 Shalikhatin pawestri, Hegemoni kekuasaan dalam Novel Bibir Merah karya Achmad

Munif (-Yogyakarta 2015) hal.1-2

4 Melani Budianta, Membaca Sastra:Pengantar Memahami Sastra untuk Perguruan
Tinggi (Magelang:Indonesia Tera,t.t) hal. 3

5 Syarif Moeis, kekuasaan,wewenang, dan kepemimpinan( Bandung:2008) hal.5-6



٣

أن مفّوض يكن لديك يشعر فقط واستيعاب القيم واملعايري احلكام، هم جييبون

جيب أيضا عليهم املوافقة على تعيني مرتبتهم. هذا هو ما وأكثر، و للسلطات،

غرامشي مع اهليمنة أو تسيطر عليها القيادة األخالقية و الفكرية غري توافقي. يف 

هذا الساق، غرامشي احتالل سلبا على اهليمنة، كشكل التفوق يسميه السيطرة 

بدال اتفاق  "اهليمنة ليست هيمنة باستخدام القوة. ٦وتدعمه القوة البدنية.

٧بشأن العالقة باستخدام القيادة السياسية واأليديولوجية".

هناك دائما القاعدة ومن أجل أن أصبح الحقا قمع  يف حياة اإلنسان  

عندما تؤدي االوامر املعطاة لإلكراه الذي يتطلب متابعة ولكن شكل أوامر أو 

نتائج األمر معينة. جيب أن الفئات االجتماعية الذين مث قاد القيادة لتنفيذ  

كسب السلطة من أجل أن تصبح القوة املهيمنة وجيب أن تستمر لقيادة، يف 

  قت الحق من قبل يسمى غرامشي اهليمنة.و 

سيتم هؤالء الباحثني يناقشون عن هيمنة السلطة الواردة يف الرواية    

"الزيىن بركات"، من خالل الرواية، حياول الكاتب وصف واقع "احملتسب مصر" 

حماولة لفهم وعقد له بقوة من خالل قوة هلا أن تفعل كل شيء ممكن حىت 

نظام احلكومة ميكن أن تكون مقبولة من قبل اجلمعية. املراسيم رئيسية يف ال

_________
6Saptono(dosen PS Seni Karawitan) Teori Hegemoni Sebuah Teori Kebudayaan

Kontemporer, hal.1

7 Nezar Patria dan Andi Arief, Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni (Yogyakarta :
Pustaka Pelajar,2003) hal.115-116



٤

�ǺǷ�Śưǰǳ¦�ǺǰǳÂ�ǞǸƬĐ¦�Ǟǫ¦Â�Ŀ�ǾƳ¦Â�ÀȂǰȇ�ƾǫ�Ǿǻ¢�ƢǸǯ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�̈ ƢȈū¦

الناس ال يرون مع "عيون مفتوحة" أن هذه الظروف قد يسبب آثارا حمددة 

ألولئك الذين هم ضحايا سلطة صاحب السلطة مع أيديولوجية حتاول 

  السلطة لتحقيق مكاسب شخصية. االستيالء على

تركز هذه الدراسة ىف قصنية اهليمنة كما توجد ىف رواية الزيىن بركات   

ألن الكتاب تبني بوضوح واقع احلياة االجتماعية للهيمنة، تصورة ثقافية حول 

مسطرة للصراع من أجل البقاء يف السلطة على الرغم من أن العديد سرا ال 

الصراع بني املهيمنة احلاكم وحتت حاكم. التفكري  أحب القيادة إذا كان خيلق

�ƢĔƜǧ��ƨȇ¦Âǂǳ¦�Ŀ�ƨȇȂǬǳ¦�©ƢȈǐƼǌǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�¬ȂǓȂƥ�ƶǔƬȇ�ÄȂǘǴǈǳ¦

�«°Ƣƻ�» ǂǐƬǳ¦Â� ƢǨǠǔǳ¦�ǞǸǫ��ȆǨǈǠƫ�ǲǰǌƥ�ǲǸǠǳ¦�ȄǴǟ�ƢēȂǫ�¿ƾƼƬǈƫ

حدود ضد مواطنيها. ومل يقتصر األمر على شخصية من رئيس أي جاسوس 

٨ د.عرض اهليمنة يف حتقيق ما يري

_________
٨Ǯ ȇٸ{̍ȁ̸˻ Ǫ̤ǵǪǳ��Ǯ ˲ߐ ܩ́� ̻˴ Ǫ̤�Ǚػ ˅̄ ̾̏ Ǫ̤�ȃࠇɣ١٥١٧�ȓǫ|ǹ �



٥

أسئلة البحث. ب

  :مشكلة البحث كما يلى ، تريد الباحثة  أن حتدداعتمادا على ماسبق

 ؟ الروية هذه ىف اهليمنة هي ما-١

  ؟ كيف عملية اهليمنة يف هذه الرواية-٢

 لبحثا أغراض   . ج

  الروية هذه ىف يمنةاهل ملعرفة-١

  عمالية اهليمنة يف هذه الرواية ملعرفة-٢

معاني المصطلحات. د

 ةحثاالب تىف النقاط من املوضوع املبحوث، أراد ةكز الباحثتر قبل أن 

عرف معاىن من بعض املصطلحات الىت تتضمن ىف هذا البحث،  تشرح و تن أ

  كما يلى :

:هيمنة-١

هيمنة. ومعناها مثل معىن اللغة -يهيمن-هيمنة اصلها هيمنة. أ

األجنبية. فقه العربية يقال هيمن على، أي سطري على. ويف أجنبية 

مشتق  Hegemonieاو  Hegemonyسواء اإلجنليزية أو الفرنسية، لفظ 



٦

ويعىن األوىل املشري اهليمنة الطبقة Heugemoniaمن اللفظ اليم ناين   

ȉ¦�ń¦�ƨǸƬĐ¦ .٩خرى يف املتمع من هيمنة الثقافية

َهْيَمَن : (معجم الغين): الهيمنة. ب

(فعل : رباعي الزم، متعد حبرف).

َهْيَمْنُت، أَُهْيِمُن، َهْيِمْن، مصدر َهْيَمَنٌة.

َهْيِمْن، اْلُمَصلِّي: قَاَل : آِمْنيَ 

َهْيِمْن، الطَّائُِر َعَلى ِفَراِخِه : َرفْـَرفَ 

َعَلْيِه : َسْيَطرَ َهْيِمْن، 

رواية مبعىن  –يروى  –من كلمة روى  ةكلمة الرواية مشتق: الرواية-٢

. والرواية هي أوسع من القصة يف أحداثها ١٠القصة الطويلة

�¾ȂǗ¢�ÅƢǼǷ±Â��Őǯ¢�Å¦ǄËȈƷ�ǲǤǌÈƫ�ƢċĔ¢�¦ƾǟ��ƢēƢȈǐƼǋÂ
١١

_________
نبيلة لوييس، املعني يف األدب العريب و تارخيه، (جاكرت: كلية األدب والعلوم اإلنسنية جامعة شريف هداية اهللا االسالمية ٩

١،٢٠١)،ط: ٢٠٠٥احلكومية، 
  ٣٨٤، ص.٤م)، ط.٢٠٠٤، (د.م. : مكتبة الشروق الدولية، الوسط، املعجم جمموع اللغة العربية   ١٠

هــ ــ ١٤٢٤، ٤، (الرياض: مكتبة العبيكان، طالتحرير األديب، دراسة نظرية ومناذج تطبيقية،حسني علي حممد.١١

.٢٩٢م)، ص٢٠٠٣



٧

رواية الزيين بركات جلمال الغيطاين بتحليل   ترمجة:   الزينى بركات -٣

هذه الرواية تصور حقيقة "املعتصم مصر" يف  . ٢٠١٥عبارة تعبري 

حماولة للدفاع عن راية واستيعابه بقوة من خالل القوي اليت لديه 

للقيام بكل شيء من أجل ان املاجستري يف نظام احلكومة مقبوله 

ǞǸƬĐ¦.

  دراسة السابقةال     ه. 

ت رواية كتبت ورقة حتليلية عبارة معربة مجال الغيطاين  ابرك زيىنال-١

لعلوم اكتبه ليين هاريانىت تارجامة دراسة الربنامج، كلية اآلداب و 

عام اجلاسعة االسالمية احلكومية شريف هداية اهللا حبلول  اإلنسانية

البيانات يتم  ٣٦استنادًا إىل حتليلية أوجنكان معربة،  .٢٠١٥

تصنيف الباحثني يف بعض عبارات معربة. ورد نتائج اكتشافها، 

الباحثني أن كل خطاب له الغرض الذي يرغب يف تسليمها 

للمتحدثني املعارضني وقال. بينها املديح (تأاجوب)، الدهشة 

ضافة إىل ذلك، إلوالغضب، التهاين، وشكرا لكم، وعذرا. وبا

١٢ .اكتشفت بينيليتيبون بوجود متييز يف ترمجة عبارة معربة

_________
12 Lenny Haryanti, Terjemahan Novel al Zayni Barakat karya Gamal al Ghitani:Analisis

Ungkapan Ekspresif (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2015) hal:1



٨

اطروحه بعنوان اهليمنة يف غرايف مره واحده االحداث اليت وقعت -٢

، اليت كتبها ايرما آنيتا بانتني عمل براامديا انانتا تويريف جنوب دي

لوم ساري يف املدرسة الثانوية للمعلمني واملعلمني واملعلمني يف الع

اما بالنسبة  ٢٠١٣، جوبانج العام الرتبوية جبمهوريه اندونيسيا

ادلة من البحوث اليت مت القيام به من قبل املؤلف من هذا للمع

البحث يكمن يف تطبيق نظرية اهليمنة النحوي لتشريح عمل 

األدب. هذا البحث يستخدم طريقه وصفيه النوعي الذي يدرس 

اهليمنة عن طريق الرتشح يف االيديولوجيه احلقيقية ضد كائن مع 

متيل أكثر إىل دراسة  اهليمنة. ويف حني ان دراسة هيمنة الكتاب

�ǺǸȈē�Ŗǳ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢǟƢǸŪ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ǾȈǧ�ƨǼǸȈŮ¦�ǾǇ°ƢŲ

.، ال بالعنف واإلكراهليها القيادة الفكرية واالخالقيهع

، وأوجه التشابه وث اليت مل يتم القيام به من قبلمن التعرض لبعض البح

، واليت تستخدم علي قدم املساواة ة للدراسات السابقة مع هذا البحثاملرئي

نظرية اهليمنة لتشريح االعمال االدبيه وهي استخدام نظرية اهليمنة أنطونيو 



٩

يت تقع علي موضوع غرامسي الفرق من هذه األجسام مع البحوث السابقة ال

١٣.، واليت وفرت البحوث املواد والبحوث املستهدفةالدراسة

واحده االحداث اليت وقعت يف  اطروحه بعنوان اهليمنة يف غرايف مره

، اليت كتبها ايرما آنيتا ساري يف املدرسة بانتني عمل براامديا انانتا تويرجنوب دي

، لوم الرتبوية جبمهوريه اندونيسياالثانوية للمعلمني واملعلمني واملعلمني يف الع

ل اما بالنسبة للمعادلة من البحوث اليت مت القيام به من قب ٢٠١٣جوبانج العام 

املؤلف من هذا البحث يكمن يف تطبيق نظرية اهليمنة النحوي لتشريح عمل 

األدب. هذا البحث يستخدم طريقه وصفيه النوعي الذي يدرس اهليمنة عن 

طريق الرتشح يف االيديولوجيه احلقيقية ضد كائن مع اهليمنة. ويف حني ان دراسة 

ه عن طريق اجلماعات هيمنة الكتاب متيل أكثر إىل دراسة ممارسه اهليمنة في

ǟ�ǺǸȈē�Ŗǳ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦ال بالعنف واإلكراهليها القيادة الفكرية واالخالقيه ،.

، وأوجه التشابه وث اليت مل يتم القيام به من قبلمن التعرض لبعض البح

، واليت تستخدم علي قدم املساواة ة للدراسات السابقة مع هذا البحثاملرئي

مال االدبيه وهي استخدام نظرية اهليمنة أنطونيو نظرية اهليمنة لتشريح االع

يت تقع علي موضوع غرامسي الفرق من هذه األجسام مع البحوث السابقة ال

.، واليت وفرت البحوث املواد والبحوث املستهدفةالدراسة

_________
13 Irma Anita Sary, Hegemoni Gramsci dalam Novel sekali peristiwa di Banten Selatan karya

Pramoedya Ananta Toer (STKIP PGRI, Jombang:2013) hal.2



١٠

 منهج البحث. ه

حبث هذه الرسالة على  ىف الباحثة ستخدمهتس الذى البحث جهمن أما

 بتحليلية الباحثة تقوم أن حيث. التحليلية أنطونيو غرامشي بطريقة اهليمنةالنظر 

وهذا املنهج او النظر مناسب  الرسالة هذه مبوضوع موافقا �Ƣđ يتعلق وما اهليمنة

ȄǴǟ�ȆǌǷ¦ǂǣ�ƨǼǸȈŮ¦�ǂǜǼƥ�Àȋ�Ʈ ƸƦǳ¦�¦ǀđ  .إيديولوجيا  



١١

  الباب الثاني

  جمال الغيطانى ترجمة

 حياته ونشأته. أ

يف  ١٩٤٥مجال امحد الغيطاين علي، املولود يف التاسع من مايو عام 

قرية جرجا مبحافظة سوهاج، أمضى حنو ثالثني عاما يف منطقة اجلمالية برفقة 

وتلقى تعليمة يف مدرسة عبدالرمحن كتخدا االبتدائية، ومدرسة اجلمالية أسرته 

االبتدائية، وتعليمه اإلعدادي مبدرسة حممد علي اإلعدادية، مث التحق مبدرسة 

�Ȇǫǂǌǳ¦�®Ƣƴǈǳ¦�ǶȈǸǐƫ�Ǻǧ�©¦ȂǼǇ�ª ȐƯ�Ƣđ�² °®�Ŗǳ¦�ƨȈǼǨǳ¦�ƨȇȂǻƢưǳ¦�ƨȈǇƢƦǠǳ¦

لؤسسة العامة للتعاون ، وعمل يف ا١٩٦٢وصباغة األلوان، وخترج فيها عام 

اإلنتاجي رساما للسجاد الشرقي، ومفتشا على مصانع السجاد الصغرية يف قرى 

مصر، كما عمل مديرا للجمعية التعاونية خلان اخلليلى، وأتاح له ذلك معايشة 

١العمال واحلرفيني الذين يعملون يف الفنون التطبيقية الدقيقة.

_________
19.07.2017الغیطاني_جمال/١ https://ar.wikipedia.org/wiki



١٢

 حياة ألدبية. ب

، وبدأ ١٩٥٩ عام السكري" �ƨȇƢĔ بعنوان قصة أول الغيطاين كتب

اهتمام النقاد به بعد أن نشر كتابه "أوراق شاب عاش منذ ألف عام"، الذي 

.ضم مخس قصص قصرية

بدأ كتابة الروايات الطويلة يف سبعينيات القرن العشرين، وتأثر 

جنيب حمفوظ فكان من بني جلسائه املقربني، وظهرت مهاراته يف  بالروائي

.الكتابة القصصية والروائية، لكن العمل الصحفي شغله نوعا ما

.مؤلفاته. ت

أشهر، بتهمة االنتماء  ٦، مت اعتقال مجال الغيطاين ملدة ١٩٦٦يف 

إىل تنظيم ماركسي سري، تعرض خالهلا للتعذيب واجلبس اإلنفرادي قبل أن 

لعامل وبعد صدور كتابه األول عرض عليه حممود أمني ا .١٩٦٧خيرج يف مارس 

املفكر املاركسي املعروف، والذي كان رئيسا ملؤسسة أخبار اليوم الصحفية أن 

٢.يعمل معه فانتقل للعمل بالصحافة

بدأ مجال الغيطاين يف الرتدد على جبهة القتال بني مصر وإسرايل بعد 

احتالل إسرائيل لسيناء بعد عمله كمراسل حريب، وكتب عدة حتقيقات صحفية 

_________
نفس املاكن.٢



١٣

ة للعمل كمحرر عسكري جلريدة األخبار اليومية واسعة تقرر بعدها تفرغ

، شهد خالهلا حرب ١٩٧٦االنتشار، وشغل هذا التخصص حىت عام 

على  ١٩٧٣، على اجلبهة املصرية، وحرب أكتوير  ١٩٧٠-١٩٦٩االستنزاف 

، شهد خالهلا حرب االستنزاف ١٩٧٦احليهتني الصرية التتخصص حىت عام 

على اجلبهتني  ١٩٧٣ية،وحرب أكتوبر على اجلبهة املصر  ١٩٧٠-١٩٦٩

املصرية والسورية. مث زار فيما بعد بعض مناطق الصحراء يف الشرق األوسط، 

، واجلبهة العراقية خالل احلرب مع ١٩٨٠، ولبنان ١٩٧٥مثل مشال الراق عام 

أصبح حمررا أديبا جلريدة األخبار،  ١٩٨٥منذ عام  ).١٩٨٠-١٩٨٨إيران (

ƢǈȈƟ°�Ľ��Ƣđ�ƢƦƫƢǯÂ  ١٩٩٣لتحرير أخبار األدب مع صدورها عام. 

، ومحلت اسم "زيارة" ١٩٦٣وكان الغيطاين قد نشر أول قصة يف يوليو 

يف جملة األديب اللبنانية. ويف نفس الشهر نشر مقاال يف جملة األدب اليت كان 

حيررها الشيخ أمني اخلويل، وكان املقال حول كتاب مرتجم عن القصة 

٣السيكولوجية. 

، ومحلت اسم "زيارة" ١٩٦٣الغيطاين قد نشر أول قصة يف يوليو  وكان

يف جملة األديب اللبنانية. ويف نفس الشهر نشر مقاال يف جملة األدب اليت كان 

حيررها الشيخ أمني اخلويل، وكان املقال حول كتاب مرتجم عن القصة 

_________
٣�̬ �̪ǭǴ̸ ˬȓ̪̂ �ː ̫̾ ̧ ̊ m.elwatannews.com/news/details/820498(21.07.2017)̪̝˅ߦ�



١٤

القصرية، وأصدر الغيطاين عشرات الكتب بني الرواية والقصة  السيكولوجية.

أبرزها "الزينين بركات" اليت حتولت إىل مسلسل تلفزيوين، و"أوراق شاب عمره 

ألف عام"و"هاتف املغيب" و"كتاب التجليات" و"وقائع حارة الزعفراين"، وقد 

عرف بقربه وصداقته باألديب العاملي جنيب حمفوظ، حيث كان مواظبا على 

٤حضور اجللسات احملفوظية ألعوام طويلة.

يف روايته األشهر "الزيين بركات"، إن أمنيته املستحيلة أن مينح  يقول

فرصة أخرى للعيش أن يولد من جديد لكن يف ظروف مغايرة أن جيئ مزودا 

بتلك املعارف اليت اكتسبها من وجوده األول املوشك على النفاد يولد وهو يعلم 

لك النظرة تعين أن تلك النار تلسع وهذا املاء يغرق فيه من ال يتقن العوم وت

الود، وتلك التحذير وتلك تنبئ عن ضغينة، كم من أوقات أنفقها إلدراك 

البديهيات ومازال يتهجى بعض مفردات األجبدية،رمبا تربر تلك الكلمات ولع 

مجال الغيطاين بفكرة "األبدية" يف كتاباته، حيث قال يف حوار "الشرق 

، إنه مشغول بفكرة األبدية.٢٠٠٦األوسط" عام 

 ٢٠١٥أكتوبر/تشرين األول  ١٨تويف مجال الغيطاين صبيحة يوم األحد 

يف مستشفى اجلالء العسكري بالقاهرة، بعدما تعرض ألزمة صحية مفاجئة قبل 

 وفاته.شهرين من تاريخ 

_________
نفس املاكن٤



١٥

  الباب الثالث

 اإلطار النظري عن الهيمنة

مفهوم نظرية الهيمنة-  أ

، اي مبعين الرصاص. من اليونانية القدمية (اهليمنة) وتستمد اهليمنة

، ولكن يست عالقة هيمنة باستخدام السلطةوقال روجر سيمون "ان اهليمنة ل

اهليمنة هي ، يديولوجيه والسياسية. أو ببساطهالتعامل مع استخدام القيادة اال

  .منظمه توافقيه

�®ǂů�ǆ Ȉǳ�śǠǷ�ƾǴƥ�Ŀ�̈®ƢȈǬǳ¦Â�ƨǼǸȈŮ¦�ȆǴǟ�¾ƾȇ�ǾǻƢǧ��ÀƢǷǄǳ¦�¦ǀđÂ

دوله مدينه ضد البلدان األخرى بشكل فضفاض أو مندمج بشده يف "زعيم" 

املهيمنة جدا علي غرامسي.  البلد. اهليمنة هي واحده من وجات النظر هي

، مهما يف تطوير النظرية ركسية االيطاليها، أصبح عمل غراسي باعتباره املولذلك

يوم. االجتماعية من قبل املاركسيني وكذلك الناس الذين يدعون بعد املاركسية ال

االصليه يف النظرية االجتماعية والفلسفة من  اهليمنة هي الفكرة الرئيسية،

وقد وجد مفهوم اهليمنة نفسها يف املقام األول عند البحث عن منط ١.غرامسي

من القواعد يف الطبقة االجتماعية اجلديدة اليت كانت أكثر النظر إىل هذه 

__________
1 Nezar Patria dan Andi Arief, Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni( Yogyakarta :

Pustaka Pelajar,2003) hal.115-116.
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الظاهرة يف تاريخ روما. وقال انه يتطلع عن دهشتها لقوه ايديولوجيه الكنيسة 

ية بني الدين الشعيب املسيحية يف روما الذي متكن من قمع الفجوة املفرطة النام

، القة وقعت يف "امليكانيكية"والعقائدي بسيطه. وقال غرايف ان مثل هذه الع

ولكنه أدرك ان كنيسه روما كانت ناجحه جدا يف معركة ميبريوكان وأتقنت 

.٢ضمري اتباعه

املفهوم اهليمنة العامة عند غرامشى هي اختذت كثنائيه تقليديه من  

ر السياسي يف إيطاليا من مكيافيلي إىل بارييتو وبعض خالل السمة اجلدلية للفك

، وكان املفهوم يدل على لينني. من مكيافيللي إىل بارييتواألجزاء األخرى من 

، ستكتسب الطبقة االجتماعية االسبقيه سلطة واملوافقة. النسبة للغرابنيال

والثانية هي ، التفوق) علي الطريقتني التاليتني، اي عن طريق اهليمنة أو اإلكراه(

من خالل القيادة الفكرية واالخالقيه. والطريقة االخريه هي ما يسمي الحقا 

 .باهليمنة

جاء املصطلح مبفهومه العام يف املعجم الوسيط كما يلي "هيمن: سيطر 

عليه وراقبة. واملهيمن: من أمساء اهللا تعاىل: مبعىن الرقيب واملسيِطُر على كّل 

فإن اهليمنة "تتضّمن فكرة القوة " االجتماعي،وحسب أحد علماء النفس شيء 

غد الطرف املهيمني، مقابل اخلضوع واالستسالم عند املهيّمن عليه. وحاولت 
__________

2Agus Afandi, Belenggu Budaya Santetan di Desa Randu Alas Kecamatan Kare
Kabupaten Madiun (Analisis teori Hegemoni Antonio Gramsci), jurnal Transformasi Lpm Iain
Mataram (Volume,7,No.1 Januari-Juni 2011) hal.4-5.



١٧

خمتلف العلوم وضع مرادفات أخرى للمصطلح، ففي إحدى موسوعات علم 

أو االمتثال عن طريق القهر، فاألفراد domination االجتماع جند "سيطرة" هيمنة 

القوة بعضهم على بعض اآلخر، أي السيطرة، سواء باستخدام  قد ميارسون

�ƢȀǨǏȂƥ�ƢĔȂǴȈƼƬȇ�̈ȂǬǳ¦�ǽǀǿ�ǶȀǠǷ�² °ƢŤ�ǺǷ�ËÀ¢�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�Â¢�ƨſƢǤǳ¦�̈ȂǬǳ¦

قوة شرعية"، يتبّني من خالل التعريفني أّن اهليمنة تتحقق إّما بطريقة مباشرة 

٣(مادية) أو غري مباشرة (معنوية)" 

هي  antonio-gramsci   الحا عند "غرامشي"ويرجع املفكرون معىن اصط

تسلط دولة، الذي شاع يف القرن العشرين، أي قوة الطبقة احلاكمة فيإقناع 

الطبقات األخرى أن مصلحتها هي مصاحل اجلميع، وهي سيطرة أكثر براعة"  

�ƨȇ®Ƣŭ¦�̈ǂǘȈǈǳƢƥ�² °ƢŤ�ȏ�ƨǼǸȈŮ¦�ÀƘƥ�ǺȇǂǰǨŭ¦�ƾƷ¢�¾ȂǬǳ¦�¬ǂǌȇÂ��ƨȈǨƻ�ƢĔȂǯ

البوليسي، بل متارس بالسيطرة  -من خالل اجلهاز الصكرياملباشرة 

§� -اإليديولوجية ¦ǄƷȋƢǯ��ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ǂ̈ǌƬǼŭ¦�ǖǳƢǇȂǳ¦�Őǟ�ƨǇ°ƢǸŭ¦

السياسية، والنقابات والكنائس ووسائل اإلعالم وغريها،لتكتسب من خالل 

٤عملية طويلة تستغرق سنوات عديدة.

__________
 ٨-٧ص: من منظور بورديو اهليمنة الذكورية يف احلكاية الشعبية قراءة سوسو ثقافيةعلوشن مجيلة،٣

̧��¦Âȋ¦�ƾǴĐ¾جوردومناريشان،٤ ƢǸƬƳȏ¦�ǶǴǟ�ƨǟȂǇȂǷ :ترمجة: حممد اجلوهري، هناء اجلوهري وآخرون، مراجعة وتقدمي ،

��ƨȈǻƢưǳ¦�ƨǠƦǘǳ¦��ƨǧƢǬưǴǳ�ȄǴǟȋ¦�ǆ ǴĐ¦��ÄǂǿȂŪ¦�ƾǸŰ٧١٨ص:٢٠٠٧   



١٨

 تمييذ بين الهيمنة والنفوذ-١

  على النحو األيت : puissanceوالنفوذ  domination بني اهليمنة مييز فيرب

ينتهزها الفاعل من اجل اخضاع -النفوذ : هو الفرصة اليت يستثمرها-

اآلخر إلرادته بالرغم من مقاومته له وبالتايل فإن القيادة او الزعامة 

  ليست مشروعة والطاعة ليست باضرورة واجبا.

اهليمنة : هي الوضعية اليت يكون فيها السيد. تتحدد بافرصة املواتية -

chance ،او االحتمال الذي يسهل للسيد حصوله على طاعة اآلخرين

األمر الذي يشر عن القيادة ويسوغ الطاعة كنتيجة مباشرة لقبول 

�ƢĔ�ȂǬǴƬȇ�Ŗǳ¦�ǂǷ¦�ÂȌǳ�śǠǓƢŬ¦٥

ه مذهب "احلسية" كانت وجها من وجو   ideologyااليديولوجيا 

sensationalisme  أي مادية القرن الثامن عشر الفرنسية. كان معناها األصلي

"علم األفكار" وحيث أن التحليل كان النهج الوحيد املعرتف به واملطبق يف 

�Ƥ ƳȂƬȇ�ÀƢǯ���°Ƣǰǧȋ¦�¾ȂǏ¢�ÄǂŢ��Ä¢��°Ƣǰǧȋ¦�ǲȈǴŢ��řǠƫ�ƢĔƜǧ��¿ȂǴǠǳ¦

__________
 ٣)ص:٢٠١٢(فلسطني، دراسات يف الدميقراطية ووسائط اإلعالملينة اجليوسي، ٥



١٩

�ǂǐǼǟ��ń¤�Ƣē®Ƣǟ¤Â�°Ƣǰǧȋ¦�ǲȈǴŢ�ÀȂǰƫ�À¢�ȏ¤�ǽǀŮ�Ǻǰȇ�ŃÂ��ƨȈǴǏȋ¦��Ƣǿ

٦األفكار.  sensations"حسيات" 

 ظهور الهيمنة- ب

فيلسوف ومناضل ماركسي إيطايل، ولد يف بلدة آليس  غرامشي   

، وهو األخ الرابع لسبعة أخوات. تلقى ١٨٩١اإليطالية عام  ساردينيا جبزيرة

. انضم ١٩١٦حيث عمل ناقدا مسرحيا عام  بتورينو دروسه يف كلية اآلداب

ح عضوا يف أمانة الفرع اإليطايل إىل احلزب الشيوعي اإليطايل منذ تأسيسه وأصب

من األممية االشرتاكية. اعتقال ألول مرة بسبب تأبيده للجمهوريتني اهلنغارية 

والروسية لكنه بدأ يف خريف العام ذاته تنشيط حركة ""جمالس العمال" يف 

اإليطايل  احلزب الشيوعي أسس مع جمموعة أخرى ١٩٢١ ويف عامتورينو.

ويف الثامن  للحزب. التنفيذية اللجنة وترأس ١٩٢٤ وانتخب نائبا عام

حيث أمضى العشر سنوات  موسوليينبناء على أمر من السجن أودع نوفمرب من

ومن . ١٩٣٧ أبريل ٢٦يف  التعذيب عمره قبل أن ميوت حتت األخرية من

 ." دفاتر السجن " ، وفيه يكتبستالني عته معالسجن يعلن قطي

ويطلق  املاركسية يعترب غرامشي صاحب فكر سياسي مبدع داخل احلركة

النشاط العملي والنقدي  ) الرباكسيس اليت هي فلسفة الغرامشية على فكره اسم

__________
٤٣)ص:٢٠١٢(فلسطني، دراسات يف الدميقراطية ووسائط اإلعالملينة اجليوسي، ٦



٢٠

الرباكسيس إزاء استقاللية املمارسة اإلنسانية واحملسوسة). وغرامشي يؤكد

ƢĔƜǧ�¦ǀŮÂ�ƢǠǷ�À¡�Ŀ�ƨȇǂǜǻÂ�ƨǇ°ƢŲ�ƢĔ¤��Ãǂƻȋ¦�©ƢǨǈǴǨǳ¦ فلسفة سياسية. 

�ƺȇ°ƢƬǳ¦�ƢĔ¤-التكون، وهي كذلك تصور للعامل ميكن استخالصه -قيد-احلي

�ƨƯȐƯ�ǺǷ�ÀȂǰƬƫ�ƢĔ¢�ȆǌǷ¦ǂǣ�ŐƬǠȇ�Ŗǳ¦� ƾ̈ȇǂǨǳ¦�ƨȈǈǯ°Ƣŭ¦�°ƢƯȉ¦�ǺǷ

والعلم السياسي والفلسفة. وهو ينقب فيها عن  االقتصاد السياسي :أقسام

املبادئ املوحدة يف عالقات اإلنسان باملادة (اليت هي نتيجة براكسيس سابق) 

  .التاريخ الذي هو إنتاج ذايت لإلنسانعرب 

 تريخ الهيمنة-١

، ومن وجهة القيمة و املبدأ املوحد من وجهة النظر "االقتصادية" هو    

الفلسفية فهو العالقة بني إرادة النظر السياسية، الدولة، وأما من وجهة النظر 

اإلنسان وبني األوضاع واملواقف اليت ينبغي له جتاوزها. وهذا املبدأ اخلري يؤلف 

بني وجهيت النظر السابقتني ألنه يتيح االنتقال من املستوى االقتصادي إىل 

٧املستوى اخللقي والسياسي. إنه الرباكسيس.

ن واألشياء اليت ينتجها، فإنه و مبا أنه ليس مثة انفصال بني اإلنسا   

ذات ومادة اجتماعية وتارخيية مأخوذتان يف عالقة جدية مع الضرورة وهذه 

النظرة هي اليت تفسر نظرية غرامشي السياسية. فهو حني يفكر يف الدولة 

__________
  ٤٥نفس املرجع.ص.'٧



٢١

�Ƥ ǴǤȇ� Ǆ̈ȀƳ¢� ǺǷ� ÀȂǰƬȇ� �ƨǳÂƾǳ¦� Â¢�� ȆǇƢȈǈǳ¦� ǞǸƬĐ¦� À¢� ǺǿŐȇÂ

فالدولة تتكون من قوى كاسرة (اجليش والبوليس والقضاء اليت حيل  القمع عليها

ومن أجهزة تصوغ  ألزمات منظمات خاصة كامليليشيات)حملها إبان ا

�ǺǷƚƫ�Ŗǳ¦�̈¦®ȋ¦�ȆǿÂ��ÀƢŭŐǳ¦��ƨǷȂǰū¦��ƨȈǗ¦ǂǫÂŚƦǳ¦��ƢȀǬƦǘƫÂ�©ƢǠȇǂǌƬǳ¦�Ƣđ

طبقة ما سيطرة على الطبقات األخرى، وهي تتكون كذلك من أجهزة تغلب 

عليها األيديولوجية (املدرسة، الكنيسة، األحزاب السياسية).

�Śǣ��ƢŮ�Ƣē®ƢȈǬƥ�ƢŮȂƦǫÂ�Ãǂƻȋ¦�©ƢǬƦǘǳ¦�ȄǓ°�̈ǂǘȈǈŭ¦�ƨǬƦǘǴǳ�ǺǷƚƫÂ

يمنتها أن ما يؤمن توحيد هذا كله هم املثقفون الذين تنميهم كل طبقة لتؤمن ه

عربهم. فمهمة املثقفني هي نشر تصور الطبقة للعامل وتأكيده يف وجه مثقفي 

وتصورات طبقات النظام القدمي أو النظام الذي يرهص بالوالدة. وهكذا مثال 

الذين حاربوا املثقفني املرتبطني باإلقطاع (عرب الكنيسة  الربجوازية فإن مثقفي

، أو الطبقة العاملة خاصة) عادوا فحاربوا املثقف اجلماعي الذي هو أحزاب

ƨǇ°ƢŲ�Őǟ�Ƕđ�ǽȂǬƸǴƬǈȇ�À¢�¦ȂǳÂƢƷ وعلى هذا فإن  .دميوقراطية-اشرتاكية

املثقفني يشكلون االمسنت العضوي الذي يربط البنية االجتماعية بالبنية الفوقية 

وهكذا فإن الدور العملي للفلسفة يتجسد  ٨ويتيج تكوين "كتلة تارخيية".

باحلزب الثوري، الذي يرفض االندماج بالدولة، ويقدم الصراع االيديولوجي على 

ما عداه وخيوض الرباكسيس يف كل السياسة حمطما بذلك الكتلة االيديولوجية 
__________

  ٤٦نفس املرجع.ص.'٨



٢٢

الربجوازية مكونا كتلة تارخيية جديدية يف إطار صراع طويل ومعقد أو ما يسميه 

شي حرب خنادق. وهي حرب ينبغي أن تنّمى وتطور خالهلا أشكال غرام

تنظيم ذايت مجاهريية تكون مبثابة جنني تدمري الدولة ورفضا لفصل السياسي عن 

٩االقتصادي وبالتايل تنفيذا لفلسفة جديدة.

ويركز جرامشي يف معظم كتاباته عل حتليل القضايا السياسية والثقافية  

أعتقله النظام  .سيني ورجال السياسة والثقافةكذلك نقض الزعماء السيا

يف وأيضا  ١٩٢٦ يف نوفمرب عام موسوليين الفاشيسيت اإليطايل بزعامة

نقلوه ١٩٣٥ ، وحكموا عليه بالسجن عشرين عاما، ويف أغسطس١٩٢٨يونيو

ايل عيادة خاصة بروما بسبب تدهور حالته الصحية، وتويف يف أبريل 

ويعد جرامشي مؤسس مفهوم "اهليمنة ، متأثرا بنزيف يف الدماغ ١٩٣٧ عام

  ". رأمسايل على الثقافة كوسيلة لالبقاء على احلكم يف جمتمع

 الهيمنة وعالقتها بالسياسة واالقتصادية- ج

، وهي: اهليمنة التامة (املتكاملة)، وأظهرت مستويات اهليمنة املقرتحة   

Ƭǰǳ¦�ƨǼǸȈđ�ǶǈƬƫ�Ŗǳ¦ لة اليتǾǴǸǯƘƥ�ǞǸƬĐ¦�ǺǷ�§ŗǬƫ�ƨȇǂǰǨǳ¦�̈ƾƷȂǳ¦�ÄȂƬǈǷ��

هيمنة  واالخالقيه اليت تتجلى يف العالقة بني احلكومة واجلهات التنظيمية اليت

���À±ȂǴǳ�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�ƨǼǸȈŮ¦�ƨưȇƾū¦�ŅƢũ¦ǂǳ¦�ǞǸƬĐ¦Âاملنحل (اهليمنة املنحطة)

__________
9 Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturalisme Genetik sampai Post-

modernisme (Yogyakarta:pustaka pelajar:1999) h.141.
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ميكن ان تكون  الربجوازية التحدي الذي يظهر الصراع احملتمل لقد اندجمت اليت

.١٠خمباه يف ظل الواقع االجتماعي

 ثالث طبقات الهيمنة.١

  األول : اهليمنة متكامل

وتتميز التابعة املتكاملة من هيمنة كتله تقرتب بأكملها. وتشري اجلماعة 

إىل مستوي الوحدة الفكرية واالخالقيه. وهذا واضح يف العالقة بني احلكومة 

، غري مغطاه بالتناقضات والعداءات والعالقةواجلهات التنظيمية اليت حكمت. 

  .سواء من الناحية االجتماعية أو االخالقيه

decadent(املنحلني  الثاين : اهليمنة  hegemony(

Ʈ ȇƾū¦�ŅƢũ¦ǂǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ĿÂ�ƨȇ±¦ȂƳŐǳ¦�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�ƨǼǸȈŮ¦�ƪ ȀƳ¦Â��

، فان اإلمكانياتمل. ونظرا لطبيعة هذه التحديات اليت أظهرها الثقل احملت

تفككها قد بدا يف الصراع اخلفي حتت سطح الواقع االجتماعي ". وهذا يعين 

، ولكن "عقليه" القائم قد بلغ هدفه أو احتياجاتهانه حىت لو كان النظام 

، من السائد يف موضوع اهليمنة. ولذلك اجلماهري ال تنسجم بالفعل مع التفكري

__________
  نفس املاكن١٠



٢٤

¦�Â¢�ĿƢǬưǳ¦�ǲǷƢǰƬǳ¦�°ƢȈĔ¦�ǲȀǈǳ¦لسياسي. وهكذا فان احلالة تسميdecadent(

hegemony)

minimal) الثالث : اهليمنة احلد األدىن hegemony)

وهذا الشكل الثالث هو ادين اشكال اهليمنة من الشكلني املذكورين 

أعاله. اهليمنة القائمة علي الوحدة االيديولوجيه بني السياسيني واالقتصاديني 

ل مجاهريي يف حياه جرت بالتزامن مع تردد اي تدخوالنخب واملثقفني اليت 

�ƢēƢǠǴǘƫ�©ƢǠǴǘƫÂ�ŁƢǐǷ�Ǧالبلد. التايل Ȉǰƫ�À¦�ƾȇǂƫ�ȏ�ƨǼǸȈŮ¦�©ƢǟƢŦ�ÀƢǧ��

Ǯمع الطبقات  ǳ̄�ǺǷ�ȏƾƥÂ��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�Ãǂƻȋ¦�ǺǷ�ǾǸǜǻȏ¦�Ǻǟ�Ǟǧ¦ƾƫ�ƢĔƢǧ��

، فضال لسياسية واالجتماعية واالقتصاديةخالل حتويل قاده االحتاد من الثقافة وا

ƨǼǸȈȀŭ¦�ƨǟƢǸŪ¦�ǾȈǳ¦�ǞǴǘƬƫ�Äǀǳ¦��ƾȇƾŪ¦�ƾǴƦǳ¦��ǞǷ�µ °ƢǠƬƫ�ƢĔ¦�Ǻǟ.١١

 فكرة الهيمنة.٢

  احلكومةاألول : 

، إىل جانب نف (الشرطة واجليش) ومنطقه حمددهتتالف من وسائل الع

، وخمتلف (املعلمون أو الوكاالت احلكومية خمتلف البريوقراطية اليت متوهلا الدولة

  .والرعاية االجتماعية والتعليم مؤسسات القانون

ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦���ňƢưǳ¦

__________
11 Hadi,Suminto,”Canting Karya Arswendo Atmowiloto:Analisis Hegemoni

Gramscian”,Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada:2008) hal:7



٢٥

�ǶȈǳƢǫȋ¦�ƢĔƘƥ�ƢȀǨȇǂǠƫ�ǺǰŻتتسم ، واليتاملنظمة للحياة االجتماعية 

، فضال عن االستقالل يف التعامل مع الدولة ، والعمل التطوعي، وارتفاعبالتطوع

للحقوق املدنية غري األعراف أو القيم اليت يتبعها القانون ملواطنيها. هذا التعريف 

املادية الذي حيتفل به يف خمتلف املنظمات اليت ينشئها أشخاص من خارج نفوذ 

الدولة. ويف الوقت نفسه، فان املنظمات غري احلكومية واملنظمات االجتماعية 

ȆǈǇƚŭ¦�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�®ȂƳÂ�Ȇǿ�Ƣǔȇ¢�ŁƢǐŭ¦�©ƢǟƢŦÂ�ƨȈǼȇƾǳ¦�©Ƣǘƥ¦ǂǳ¦Â.

�°ƾǐǷ�ƢĔƘƥ�ƨǳÂƾǳ¦�» ǂǠƫÂ�» ǂǠȇ�śƷ�Ŀ��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȇǂǈǬǳ¦�̈ȂǬǳ¦

�śǷȂȀǨŭ¦�Ǻȇǀǿ�ȆǈǷ¦ǂǣ�ǖƥǂȇ�Ľ��ƨǼǸȈȀŭ¦�̈®ƢȈǬǳ¦�ǞǫȂǷ�ǾǻƘƥ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦

، لتحديد ما يسميه "دولة متكاملة" كمزيج من اهليمنة املزودة بالقوة القسرية

Ãǂƻ¢�̈°ƢƦǠƥÂ��ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ�ȆǇƢȈǇ�ǞǸƬů�Ȇǿ�ƨǴǷƢǰƬŭ¦�ƨǳÂƾǳ¦

اهليمنة حممية بالقوى القسرية. إن الدولة املتكاملة، كما تصورها غرامشي، هلا 

) وسائل إنشاء القيادة ٢) الوسائل القسرية (الشرطة واجليش)، و (١جانبان: (

��ƢǸǼȈǈǳ¦Â�Ʈ Ʀǳ¦Â�ǂǌǼǳ¦Â�ǶȈǴǠƬǳ¦��ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨǼǸȈȀŭ¦ .سيمون أن وأظهر ر

ƢǫȐǟ�Ȇǿ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ©�غرامشي يسعى إلظهار أن "العالقات ا

مفهوم "دولة .القوة، متاما كما تفعل الدولة (على الرغم من بطرق خمتلفة)"

١٢ .متكاملة"

__________
  ٩نفس املرجع.ص. ١٢



٢٦

:يتميز مبفهوم الشمولية، وهي

ال يوجد عنصر من االتفاق الطوعي يف الشمولية كما هو موجود يف .١

 دولة متكاملة.

يف حالة متكاملة، يقوم اتفاق على األهداف األساسية على جمموعة .٢

من األفكار والقيم، وهي فلسفة مشرتكة يقوم معظم الناس على أساس 

 املوافقة النشطة واحلرة.

يف دولة متكاملة، ال يتم التالعب باملوافقة وال يتولد عن اخلوف من .٣

¦�©ƢǈǇƚǷ�ǞǷ�ǲǸǠƫ�ȏ�ƨǳÂƾǳ¦�ÀƜǧ��ƨȇǂǈǬǳ¦�ÃȂǬǳ¦�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ

١٣إن دولة متكاملة لن تسجن املعارضني الذين حيتجون ضدها. .٤

   البلد متكاملةالثالث : 

متكاملة  هذين املفهومني لتحديد ما يسميه الغرامشي الربط بني كل من

¦�ǞǸƬĐ .البلدان باعتبارها مزجيا من اهليمنة اليت هي جمهزه القوي القسرية

��ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŗǳ¦�ƨȇǂǈǬǳ¦�©ƢǘǴǈǳ¦�Ãǂƻ¢�̈°ƢƦǠƥÂاسي باالضافه إىل السي

) وسيله نوتينغ (الشرطة ١، ومها: (يمنة. وهناك جانبان ال غين عنهماتغطيها اهل

��٢�ǂǌǼǳ¦Â�ǶȈǴǠƬǳ¦��ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�ǽ®ƢȈǫ�Ŀ�ƨǼǸȈŮ¦�ƺȈǇǂƫ�ǲƟƢǇÂ، و (واجليش)

__________
13 Patria, Nezar dan Andi Arief, Antonio Gramsci,Negara dan Hegemoni ( Yogyakarta:

Pustaka Pelajar Offset,1999) hal.24-25



٢٧

ني ان "العالقات والبث والسينما). وقد أظهرت الرابطة ان الربنامج حاول ان يب

��ƨǘǴǈǳ¦�ƨǫȐǟ�Ȇǿ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�Ä¦�Ŀ�ǂǷȋ¦�Ȃǿ�ƢǸǯ�ƢǷƢŤ االجتماعية داخل

."١٤عالقات مع كيوسيف يف البلد (وان كان ذلك بطرق خمتلفه

ويتمثل التحليل األول لنقطه االنطالق يف التاريخ الذي بدات فيه اهليمنة 

عوامل يف وجود توافق يف اآلراء. وميكن ان حيدث توافق يف اآلراء بسبب ثالثه 

ŭ¦Â�ȆǟȂǳ¦Â��ƨǟȂǸĐ¦�Ǿƫǂǯ̄هي: عامل اخلوف بسبب اجلهل �Ƣŭ�ƢǬǧÂÂ��ƨǬǧ¦Ȃ��

انه يف النظام  .اهليمنة فان فرضيه عامل املوافقة هي والدة شرط من شروط

االجتماعي العادي ينبغي ان يكون هناك اتفاق أساسي (اتفاق الطبقة الفرعية) 

ميكن ان حيارب القوي املدمرة اليت تنشا عن االختالفات يف املصاحل. توافق 

�řǠŭ¦�¦ǀđ� ¦°ȉ¦��ƨȈǐƼǌǳ¦�ǶȈǬǳ¦Â�� ƢȈǋȋ¦�ǒ Ǡƥ�ǞǷ�ƨǫȐǟ�Ŀ�ÀȂǰȇ�À¦

 .و غريها، واملؤسسات أواملعتقدات

ومن خالل ، يف دراسة نظرية اهليمنة يف العالقات الدولية يف غرامسي.٣

:املؤسسات الدولية ، يقومون بدور اهليمنة بالوفاء باملتطلبات التالية

 تيسري التوسع يف اهليمنة يف جمال العالقات الدولية . أ

 ان إنتاج اهليمنة علي الصعيد العاملي هو من صنع املؤسسات الدولية. ب

__________
14 Roger Simon, Gagasan-gagasan poitik (Yogyakarta:pustaka pelajar,2004) hal.42-44



٢٨

واملؤسسات الدولية الشرعية هي اليت لديها الكيبوعوران يف جمال . ج

 االيديولوجيه أو تطبيق املعايري يف العامل 

 وكانت املؤسسات الدولية هي النخبة يف البلدان احمليطة . د

املؤسسة الدولية اليت تعمل علي اهليمنة أو استيعاب إنتاج األفكار ه.   

 .املتعلقة بالعمل املضاد

، هناك ثالث مراحل لتنميه الوعي السياسي ملا ذكرته الشركة ووفقا.  ٤

  اجلماعي والتنظيم:

(اليت تسمي املرحلة االقتصادية للمؤسسة) عندما يشعر  املرحلة االوليه 

اعمال ، ورجل اآلخرين التاجر باحلاجة إىل الوقوف علي قدم املساواة مع التجار

ا بعد ببداية تضامن أرباب و ولكن التجار مل يشعر  مع منظمي اعمال آخرين،

، يف حني ان أرباب العمل مل يدركوا بعد احلاجة إىل توحيد قواهم مع العمل

ƨǴǰǌŭ¦�ǆ Ǩǻ�Ŀ�Ãǂƻȋ¦�©ƢǟȂǸĐ¦١٥.

باملصاحل املشرتكة جلميع وهي مرحله ظل فيها الوعي املتزايد  املرحلة الثانية

، مثل احلق يف احلصول علي أوجه تشابه الطبقات، ولكنه ال يزال يف جمال معني

__________
  نفس املاكن١٥



٢٩

ولكن ق يف املشاركة يف حتديد الفعل ��ƨǸǯƢū¦�ƨǟȂǸĐ¦�ǞǷ�ǾȈǇƢȈǇÂ�ǾȈǻū¦Âقانو 

  .داخل اهليكل القائم

هي مرحلة اهليمنة، حيث يدرك املرء أن مصاحله الطبقية،  املرحلة الثالثة 

نفس الطبقة فئات أخرى من تتجاوز حدود حقل معني، واليت تتجاوز مصاحل 

وهذه مرحلة سياسية حبتة. هذه هي املرحلة اليت تتنافس فيها  أو أقل.

��©ƢȈƳȂǳȂȇƾȇȋ¦�ǽǀǿ�ǺǷ�ƲȇǄǷ�Â¢�ƾƷ¦Â�ŕƷ�ǪƥƢǈǳ¦�Ŀ�̈¢ǄĐ¦�©ƢȈƳȂǳȂȇƾȇȋ¦

يركز ، والفوز وتوحيد األهداف املشرتكة، والقدرة على التعامل مع مجيع القضايا

 -على اإلصالح الفكري األخالقي  -غرامشي على دور النضال األيديولوجي 

يف تغيري وجهات نظر مجيع الفئات. وهكذا فإن األيديولوجيا تعمل ك "امسنت" 

©ƢǬƦǘǳ¦Â�©ƢǟȂǸĐ¦���©ƢƠǨǳ¦�Ǧ ǴƬű�ǖƥǂƫ�ƨǰǇƢǸƬǷ�̈Ȃǫ�Â¢.١٦

 ثالثة نماذج من الهيمنة وفقا لغرامشي:  .٥

  النموذج األول  

�ń¤�ǂǜǼȇ��ƨȈǫȐƻȋ¦Â�ƨȈǧƢǬưǳ¦�ƨȈƷƢǼǳ¦�ǺǷÂ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƢȀǬȈƦǘƫÂ�ƨǼǸȈŮ¦

املدين. الدولة هي موقع القوة القسرية يف شكل الشرطة واجليش واالقتصاد هو 

موقع خمتلف جماالت العمل، والربط مع النقد والسيطرة النقدية.

__________
16 Magnis Suseno, Franz. 1988. Etika Politik : Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan

Modern.Jakarta : P.T. Gramedia,hal:37



٣٠

ويوضح أندرسون املشكلة يف هذا النموذج، أن اهليمنة تعمل بالفعل يف 

ة الغربية يف شكل دميقراطية برملانية. ويعتقد خمتلف بلدان الدميقراطية الربجوازي

�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƪ ȇȂǐƬǳƢƥ�¿Ƣǰū¦�ǲǠǨǳƢƥ�ÀȂƦƼƬǼȇ�ǶĔ¢�ƨǴǷƢǠǳ¦�ƨǬƦǘǳ¦�ǶǜǠǷ

 االنتخابات.

  النموذج الثاين  

�ƨǳÂƾǳ¦�ǲƻ¦®�°¦ƾȇ� Ȇǋ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨǼǸȈŮ¦�ń¤�ǂǜǼȇ��« Ȃ̄ǸǼǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ

ƢǬǳ¦Â�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�À¢�ȆǌǷ¦ǂƳ�ÃǂȇÂ��ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦Â نونية هلا دور هام

جدا يف اهليمنة. وكان التعليم ورسم السياسات أهم األنشطة يف تشكيل اهليمنة 

يف أوروبا الغربية خالل الفرتة األوىل من القرن العشرين. ومع ذلك، كالمها 

�ƨȈǠǸƬĐ¦�ƨǘǌǻȋ¦�ǆ ȈǳÂ��ƨǳÂƾǳ¦�ƨǘǌǻ¢

  النموذج الثالث  

ƾǳ¦�śƥ�ǄȈȈŤ�Ä¢�ƾƳȂȇ�ȏ��« Ȃ̄ǸǼǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�Ʈ ȈƷ��ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦Â�ƨǳÂ

����ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦��Â��ȆǇƢȈǈǳ¦�ǞǸƬĐ¦��ƢĔƘƥ�ƨǳÂƾǳ¦�ƢǻƢȈƷ¢�» ǂǠȇ�ȆǌǷ¦ǂǣ�À¢

�±ƢȀƳ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨǷȂȀǨǷ�ǖǬǧ�ƪ ǈȈǳ�ƨǳÂƾǳ¦��² ƢƦƬǫȏ¦�Ŀ�¾Ƣū¦�Ȃǿ�ƢǸǯ

�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�Â¢��ƨǼǸȈŮ¦��±ƢȀƳ��ƨǏƢƻ��Ƣǿ°ƢƦƬǟƢƥ�Ƣǔȇ¢�ǺǰǳÂ��ȆǷȂǰƷ١٧

__________
17 https://Sosiologibudaya.wordpress.com/2017/06/hegemoni/,diakses pada tanggal 21

Juli 2017 pukul 11:16 WIB



٣١

ثة املذكورة أعاله، يذكر غرامشي أيضا ثالثة باإلضافة إىل النماذج الثال  

 أنواع أو فئات أنه دعا أيضا اهليمنة. وتشمل هذه الفئات الثالث ما يلي:

الناس ضبط أنفسهم للخوف من العواقب إذا مل تتكيف معها. هنا تتم  . أ

 متابعة املطابقة من خالل الرتكيز والعقوبات املخيفة.

الستخدامها يف األهداف التالية بطرق الناس التكيف مع أنفسهم . ب

معينة. واملطابقة يف هذه احلالة هي مسألة مشاركة ال تنعكس يف شكل 

نشاط ثابت، ألن الناس يلتزمون بأمناط معينة من السلوك ونادرا ما 

  يكون من املمكن مقاومتهم.

إن املطابقة الناشئة عن السلوك هلا مستويات من الوعي واملوافقة مع . ج

.ǞǸƬĐ¦�ǂǏبعض عنا

وفيما يتعلق جبميع التفسريات املذكورة أعاله، فإن تأثري مفهوم 

غرامشي هو مث مؤثر جدا يف العلوم االجتماعية. خاصة بعد أن بدأ عمله ليتم 

نشره باللغة اإلجنليزية. مث استخدم مفهوم اهليمنة من قبل العديد من املثقفني 

أوروبا بشكل عام يف شكل  وحىت اعتمدت من قبل األطراف املاركسية يف

١٨يوروكومونيسم.

__________
18 Patria, Nezar dan Andi Arief, Antonio Gramsci,Negara dan Hegemoni ( Yogyakarta:

Pustaka Pelajar Offset,1999) hal.52-53



٣٢

  الباب الرابع

الزينى بركات" لجمال الغيطانى تحليل الهيمنة في رواية "

يف هذا الصدد تريد الباحثة أن تقوم بعرض حملة عامة عن الرواية مث تقوم 

.بتحليل اهليمنة يف الرواية مث التغلب عليه

 لمحة عامة عن الرواية.. أ

مصر تقص هذه الرواية عن حياة حمتسب ( مفتش السوق) املشهور يف 

وهو زين الربكات ابن موسى يكون رائيس املنطقة يف القاهرة. كان يف العصر 

اململوكية، مل يكن حمتسب يف تسلط الثمن فقط وجودة البضائع يف األسوق بل 

حيافظ على املسؤولية يف مراقبة أعمال اإلجتماعية لتكون مناسبة بقيمة خلقية. 

ه يسيطر على مدينة مسرقة من ويف احلاالت السياسية وأمنية غري حمددة فإن

١خالل عالقة عويص جواسيس وخمربين.

ذهب علماء اإلجتماع إىل أن أسس ظهور الصراع وهي وجود عالقة 

إجتماعية والسياسية واإلقتصادية أسسها إغتصاب منبع امللكية والوضع 

��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ŅƢŦ¤�Śǣ�ǶȈǈǬƬƥ�̈®ƾŰ�ƢȀƬǴŦ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ƨǘǴǈǳ¦Â�ȆǟƢǸƬŪ¦

_________
١�Ǯ ˲ߐ ܩ́� ̻˴ Ǫ̤�Ǚػ ˅̄ ̾̏ Ǫ̤�ȃࠇɣ٢٤-٢٣)ص.١٥١٧(دارالشوق:بريوت  



٣٣

اع هو عملية إجتماعية كانت لكل نفر يتفاعل على حماولة يف اهلجم والصر 

  والتدارك والغلبة عنه من أجل أسبب كالكراهة واخلصومة والعدوات.

كان يف إغتصاب السلطة حيدث سفك الدماء غالبا اليت تأدي إىل 

الثارات يف أجيال األتية. وتلك اخلصومة حدثت يف أول حكومة اململوك حىت 

حكومة مث أخذتا عسماين. وحاالت السوق كذلك يف فوضي : تعني إىل آخر 

الثمن يقأيده التجار نفسه أو حمتسب والغالب جزافا. ومثن سلعة الزراعية ال 

يقدر تدبريها وبعض القوام استوله السلطان أو أمراء أخرون العالء، وغالبا 

عيا وشهريا عندما حيتاج السلطان أكثر الفلوس فيأمر حمتسب ليأخذ سوقا أسبو 

يف التجار مث يعلى مثن البضائع وكان السوق كذلك يكون غالبا هدف إعتصاب 

٢السارق أو ملوك الطبغ ألن مل جيد أجرته.

 الحكوم الظالمة - ب

�Ǿȇƾȇ�śƥ�ƢđǂǓ��ƢŮ�°ȂȀǛ�ȏ�̈ŚǬǧ��ǲǷƢƷ�̈¢ǂǷ¦�ȄǴǟ�ǒ Ʀǫ�Ǿǻ¤�Âǂǟ�¾Ƣǫ�

دا ذكرا يف باملقارع، أحرق أطرافها بالقطران حىت رمت ما يف رمحها ول

�§ Ƣƥ�ƾǼǟ�ƢȀǬǼǋ�ǲƥ�¦ǀđ�®ȂŪ¦�ĺ¢�Ǻƥ�ȆǴǟ�Ǧ Ƭǰȇ�Ń��°ȂȀǋ�ƨƬǇ

زويلة،ملذا، هل تدري يا سعيد ملاذا؟ ألن رجال زكريا ضبطوها تبيع قفه 

_________
  نفس املاكن٢



٣٤

�ƢǈǷƢǿ�ÂǂǸǟ�¾ƢǷ��°ȂƴǠǳ¦�ǞȈƥ�ǂǰƬŹ�ȂȀǧ�ǶǴǠƫ�ƢǸǯÂ��°ȂƴǠǳ¦�°Ƣť�Ƣđ

٣"."نويت قتله

�ƢĔ¦�ƾƳÂ�ǽ¦ǂǷ¢�ǾƦǫƢǠŭوبدون اي شعور بالشفقة ، ال يشعر علي بالرضا

باعت بعض بطيخ الفاكهة ، قبل ان يقتل احلراس األمهات ، وأحرقت خبليط 

من األسفلت حىت منتصف اجلنني يف بطن االم يف منتصف سته أشهر من 

العمر. علي بن ايب اجلود اإلفراج عن الغضب دون تفكري واضح وقتله. غضب 

  .الناس الذين جيعلون اخلوف واالستسالم له

مفهوم اهليمنة من خالل احلجة القائلة بان السلطة لتكون خالده ودائمة 

تتطلب اثنني علي األقل من االجهزه العمل. أوال ، هو عمل قادر علي القيام 

باعمال العنف اليت هي القسرية أو غريها من االجهزه العاملة احتياجات 

ي إقناع اجلمهور السلطة القانون الدقيق. وثانيا ، انه عمل كان قادرا عل

ومؤسسته بان يكون مطيعا هلم بتلك السلطة من خالل احلياة الدينية والتعليم 

  .والفنون حىت االسره

االضافه إىل ذلك ، تقول اللجنة انه عندما حتققت السلطة فقط 

باستخدام قوه الطاقة يف مانغاندكان ، فقد مت التوصل إىل نتائج ملموسه تسمي 

_________
٣Ǯ ȇٸ{̍ȁ̸˻ Ǫ̤ǵǪǳ��Ǯ ˲ߐ ܩ́� ̻˴ Ǫ̤�Ǚػ ˅̄ ̾̏ Ǫ̤�ȃࠇɣ٢٤-٢٣)ص.١٥١٧  



٣٥

ر واألمن يتحققان بالفعل ، يف حني ان رفرفه املقاومة ليس "اهليمنة". فاالستقرا

واضحا الن الناس كانوا عاجزين. ولكن هذا ال ميكن ان حيدث باستمرار ، 

حىت ان السلطات حقا تريد حقا للحفاظ علي سلطته من خالل حتقيق هذه 

الدولة سوف تكمل اهليمنة مع العمل اجلهاز. ويشار إىل النتيجة النهائية علي 

�ǂȀǜƫ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨǬƦǘǳ¦�Â¢��ǶǯƢū¦��ƨǴǐǨǼŭ¦�ƨǟȂǸĐ¦�ÀƢǧ�ŅƢƬǳ¦��ƨǼǸȈŮ¦�ƢĔ¦

بطريقتني مها اهليمنة أو القهر والقيادة الفكرية واالخالقيه. وهكذا فان هيمنة 

السلطة هي أكثر قوه من خالل "املوافقة" (توافق اآلراء) ، اليت تشمل نوعا من 

.٤م االجتماعي والسياسي القائمالقبول الفكري أو العاطفي للنظا

هل أندم على سريي أمامه يوما، من ناحية أخرى توجعين املظامل، ملاذا "

جيلد الفالحون وينكر عامل كبري من األزهر أمه جاءت من األرياف 

�¦ȂǬǴƻ�² ƢǼǳ¦�À¢�ƢǻȏȂǷ�Ƣȇ�¼ƾǏ¢�Ǧ Ȉǯ��ƨƷȐǧ�ƢĔȋ���¦̄Ƣŭ���ǽ°ÂǄƫ

هذا ويكذبه، كيف، متساوين؟ كيف، وما حدث وما سيحدث ينكر 

أود لو تقدمت اخللق أمجعني وانتزعنا كل ظلم وفساد. ليس يف الديار 

املصرية وحدها، إمنا يف الدنيا كلها، لكن أعمارنا ستضيع ومتضي ولن 

نقدر على هذا،. تصور يا موالنا، إنين أخاف عندما أرى عمرو بن 

٥العدى،،،"

_________
4
Saptono (dosen PS Seni Karawitan) Teori Hegemoni sebuah kebudayaan kontemporer

hal: 4, tgal 30/07/2017 jam : 11:00.

ܩ�٥ ̻˴ Ǫ̤�Ǚػ ˅̄ ̾̏ Ǫ̤�ȃࠇɣǮ ȇٸ{̍ȁ̸˻ Ǫ̤ǵǪǳ�Ǯ ˲ߐ   ١٢٥)ص.١٥١٧ˊ



٣٦

تيداكديان ، والقادة الذين االقتباس أعاله ، فمن املتوقع ان الغلبة للك

يفرتض ان تكون ثابته ، عادله وحكيمه ، واآلن ال يوجد سوي زعيم الذي 

حيب القهر والنهب اليت ليست صحيحه ، وخدمه الذات ، وليس هناك شعور 

بالقلق للشعب. اخلوف دائما يلف أولئك الذين ال يستطيعون القيام بأي شيء 

االقتباس أعاله ، فمن املتوقع ان الغلبة  .سوي ترك وتسليم نفسك إىل املعرض

للكتيداكديان ، والقادة الذين يفرتض ان تكون ثابته ، عادله وحكيمه ، واآلن 

ال يوجد سوي زعيم الذي حيب القهر والنهب اليت ليست صحيحه ، وخدمه 

الذات ، وليس هناك شعور بالقلق للشعب. اخلوف دائما يلف أولئك الذين ال 

  م بأي شيء سوي ترك وتسليم نفسك إىل املعرض.يستطيعون القيا

وميكن املقارنة بني احلركات االجتماعية واالكتشاف املعاصر لتقاليد 

حركه املثقفني ، حيث ميكن املقارنة بينها وبني احلركات ، استنادا إىل الفئة. 

واعطي أنطونيو غرامسي اسم "العضوية" للباحث. العلماء من هذا النوع عاده 

عندما تكون هناك حركات اجتماعيه اليت بنيت كرد علي القمع ،  ما تنشا

.٦والظلم ضد اجلماعات مع النعوت االضافيه اليت تظهر عاده يف املرافعات

_________
6

Daniel Dhakida, kekuasaan dalam negara orde baru, (Jakarta:Gramedia Pustaka

Utama,2003) hal.11



٣٧

 صورة طبقة لهيمنة- ج

يتوىل بركات بن موسى، حسبة القاهرة، ملا تبني لنا بعد ما قدمناه، ما "

وصرامة، ووفور هيبة، وعدم فيه من فضل وعفة، وأمانة وعلو مهة، وقوة 

حماباة أهل الدنيا وأرباب اجلاه، ومراعاة الدين، كما أنه ال يفرق يف احلق 

بني الرفيع واحلقري، هلذا أنعمنا عليه بلقب "الزيين" يقرن بامسه بقية 

٧".عمره

وقصة من النصوص يشرح أن بركات أقم يف احلافظ السوق، ليس ألن 

�ǞǸƬĐ¦�ǂƯƚȇÂ�ǺǴǟ¢�ǾǴƦǫ�ǆنفسه قدر على يدبر حاالت ال Ǉ¦ȂŪ¦�ǆ ȈƟ°Â�ƨǇƢȈǈ

�ǶǿÂ��ǞǸƬĐ¦�¿ƢǷ¦�ǶǴǰƬȈǇ�ȂȈǯ�ǂǘǻ�ƾǫ�ǞǸƬĐ¦Â�Ƕǿ�ǆ ƟŚǳ�©Ƣǯǂƥ�°ƢȈƬƻȎǳ�ǲƠǳ

 خيرته ألن الطاعة يف الدين.

"كل شاردة وواردة جيب تقييدها، رصدها رمبا جاء منها ماال يدري 

بن موسى، خملوق، ها هي. الباء، حرف الباء. بالضبط بركات، بركات 

أعلى الصفحة، أقصى الركن األيسر كلمة واحدة، حروف مخسة الغري، 

املداد أسود، اخلط رفيع.

  بركات""

لو نظر جاهل إىل الورقة لظن خلودها من أى حرف عدا اإلسم، وما 

الذي يعنيه لفظ واحد يف صفحة بيضاء، ناصعة تلمع حتت ضوء 

_________
٧Ǯ ȇٸ{̍ȁ̸˻ Ǫ̤ǵǪǳ�Ǯ ˲ߐ ܩ́� ̻˴ Ǫ̤�Ǚػ ˅̄ ̾̏ Ǫ̤�ȃࠇɣ٣٠)ص١٥١٧  



٣٨

والرخام والرفوف املزدمحة الشموع املعلقة إىل اجلدران املبطنة باخلشب 

بالدفرت،زكريا ميسح الورقة بقاليب صغري شفاف ال يعرف تركايبه إال 

"٨قلة

Ƣǻ�Ƣũ¦�°ƢƬƼƬǇ�ƢĔ¦�ǽǂǰǧ�Ä¦ȂȈǼȈƦȈǷ�Ƣȇǂǯ± درا جدا ليتم ترقيته كعنوان

وهو االسم الذي ال ميكن للناس ان يعتقدوا ان اسم تو اهللا سيعزز  جديد،

س الذين لديهم موقف لتنظيم امللفات السياسية للمجتمعات احمللية حبيث النا

هناك لن تبحث عن النسب األعمق تاو من االسم النادر ، الناس سيكون من 

  الصعب عدم قبول الزعيم الذي دواخوكان من قبل زكريا (رئيس اجلاسوس).

ووفقا ملا ذكرته املنظمة ، ال ميكن احلكم علي االيديولوجيه من احلقيقة 

أو األخطاء ، ولكن ينبغي تصنيفها من "فعاليتها" يف ربط خمتلف الفئات 

االجتماعية املختلفة حباويه واحده ، ويف دورها كاساس لعمليه التوحيد أو 

فقط التعامل مع الوكالء االجتماعية. ومن الواضح بصوره متزايدة انه ليس 

االيديولوجيه ليست عقيده للحقيقة املطلقة وامنا أيضا بشان الكيفية اليت ميكن 

�¿Ƣǜǻ� ƢǼƦǳ�¦°±Ƣƫ�©ƾǳÂÂ�ƢǷ�ǎ Ƽǌǳ�řǿ̄ �°ƢǗ¦�Ŀ�Ǌ ȈǠƫ�À¦�ǾȈƳȂǳȂȇƾȇȏ�Ƣđ

األفكار أو نتيجة لتفكري جديد بناء. ووفقا ملا ذكرته املنظمة ، ال ميكن احلكم 

يقة أو األخطاء ، ولكن ينبغي تصنيفها من "فعاليتها" علي االيديولوجيه من احلق

يف ربط خمتلف الفئات االجتماعية املختلفة حباويه واحده ، ويف دورها كاساس 
_________

٨Ǯ ȇٸ{̍ȁ̸˻ Ǫ̤ǵǪǳ��Ǯ ˲ߐ ܩ́� ̻˴ Ǫ̤�Ǚػ ˅̄ ̾̏ Ǫ̤�ȃࠇɣ٣٩)ص.١٥١٧  



٣٩

لعمليه التوحيد أو الوكالء االجتماعية. ومن الواضح بصوره متزايدة انه ليس 

ا بشان فقط التعامل مع االيديولوجيه ليست عقيده للحقيقة املطلقة وامنا أيض

�©ƾǳÂÂ�ƢǷ�ǎ Ƽǌǳ�řǿ̄ �°ƢǗ¦�Ŀ�Ǌ ȈǠƫ�À¦�ǾȈƳȂǳȂȇƾȇȏ�Ƣđ�ǺǰŻ�Ŗǳ¦�ƨȈǨȈǰǳ¦

وكانت رواية عمالية  .٩تازرا لبناء نظام األفكار أو نتيجة لتفكري جديد بناء

طبقة الثالثة او يقول اهليمنة مل االدىن هيمنة احلد األدىن ينصور اهليمنة على 

حتويل قادة االحتاد من الثقافة تلك صورة يدل على االنظمه من خالل 

  والسياسية واالجتماعية واالقتصادية.

"نزل الصمت كاجلثة على بقية احملابيس يف حفرهم. وهم يصغون إىل 

صرخات الرجل اليت ال تنفذ إىل الفراغ اخلارجي أبدا. يعرف زكريا أي 

رعب ميتلكهم. ما يقع يف أرواحهم من رعب واآلالم عند مساعهم أوجاع 

إنسان آخر جيهلون منه اإلسم حىت، أكثر مما انتزعت أسنان الواحد 

منهم بكماشة حمماة، خاصة حديثي العهد منهم باحلبس، من يدري، 

١٠الرومي.." رمبا جرى عليهم ما جيري على املنكوب

"اخلوف والظلم غلفا الشعب، وقمع احلكام جيعلهم جيرؤون على 

التصرف ألنه إذا كانوا متمردين لن يرتددوا يف معاقبة قسوة على املتمردين. 

_________
9

Harsoyo, Koperasi Menatap Masa depan (Yogyakarta : pustaka Widyatama,2006) hal.
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٤٠

السالم واحلرية اليت تبدو األحالم صعبة التحقيق، حياة الناس مثرية للشفقة حىت 

  زعيم قوي ومسؤول ".ال ميكن ألحد أن يغري قواعد احلياة ما مل يتم استبداله ب

غرامشي يقف على اجلانب الذي يتعارض متاما مع األشياء. احلفاظ   

على املوقف املطلق واإلفراج عن مجيع املصاحل كأشياء املقرتحة من جانب معني 

حىت تصبح شيئا غري "أخالقي". وحيافظ جرامشي على نوع من الفكر احلزيب، 

يف  ع داخل نظام اجتماعي معنيوهذا يتوقف على سياق ليس سوى سياق القم

جمتمع ميكن فيه حتديد نوع من القمع. يف جمتمع ميكن فيه حتديد نوع من 

القمع، ال ميكن للباحث أن يقف حبرية: وبالتايل أخذ حزب هو عمل أخالقي. 

��ŚǿƢǸŪ¦Â�ƨƦƼǼǳ¦�ƨǸǴǠƬŭ¦�ƨȈǧƢǬưǳ¦�©ƢǟȂǸĐ¦�śƥ�ƨǗƢǇȂǳ¦�ǞǫȂǷ�ȆǌǷ¦ǂǣ�ǀƻƘȇ

ركة اشرتاكية وجلسات عامة مفتوحة مثل اجلرائد وأماكن الوسيلة للتوسط هي ح

االجتماع واملظاهرات وجمالس املصانع. يأخذ غرامشي موقع الوساطة بني 

�ƨǯǂƷ�Ȇǿ�ǖǇȂƬǴǳ�ƨǴȈǇȂǳ¦��ŚǿƢǸŪ¦Â�ƨƦƼǼǳ¦�ƨǸǴǠƬŭ¦�ƨȈǧƢǬưǳ¦�©ƢǟȂǸĐ¦

اشرتاكية وجلسات عامة مفتوحة مثل اجلرائد وأماكن االجتماع واملظاهرات 

١١ لس املصانع.وجما

_________
11 Damono, Sapardi Djoko, Sosiologi Sastra : Sebuah Pengantar Ringkas (Pusat

Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Jakarta: 1971) Hal : 3



٤١

 عمالية هيمنة الحد األدنى-  د

"الشتاء ساهي الوجه، بارد النظرات،عفي الربودة، حقيقة، ال إجابة 

جاهزة عند أي واحد من احلاضرين، ال يدري سعيد كيف تسرب اخلرب 

من البيسارية يف القلعة، رمبا خدم القلعة. رمبا بعض املماليك، كل واحد 

اخلرب بصيغة ختتلف، العامة يف احلسينني من املتحلقني حول الشيخ مسع 

يؤكدون، مل خيفض الزيين رأسا، مل حين هامة أمام السلطان، مل يرجتف أو 

يهب، قال أمام األمراء أمجعني، ال أقبل احلسبة ألنىن ال أريد رؤية الظلم 

وأسكت عنه، أمام الناس يف اجلودرية وحارة الروم اجلوانية والباطنية فنفوا 

القلعة نفيا تاما، قالوا انه أرسل إىل السلطان مكتوبا يعتذر فيه طلوعه إىل 

١٢...."بأدب وحسم عن والية احلسبة

مقتطفات من القصة أعاله يوضح ان يتساءل ملاذا حول شخصيه 

بركات ميكن ان يعرفها الكثريون ، وقال انه مسع من الناس املعتادة املسمية 

ا من اي شخص. وقد حبثت سكري احلسيين مع العلم ان بركات مل يكن خائف

السابقة تاو عن الشخصية بركات لتكون أساسا قويا لتثار كزعيم حيرتم من قبل 

ǲǿƢǈƬǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ǞǸƬĐ¦-- اخلري الفرح ، والطاعة وكيجوجوانيا ألي شخص

  .يدرك انه يستحق ان يكون الزعيم

_________
١٢Ǯ ȇٸ{̍ȁ̸˻ Ǫ̤ǵǪǳ�Ǯ ˲ߐ ܩ́� ̻˴ Ǫ̤�Ǚػ ˅̄ ̾̏ Ǫ̤�ȃࠇɣ٤٥)ص.١٥١٧  



٤٢

ثله. وفقا الغرامشي معتقدات شعبيه وأفكار ان يكون القوه من ماده مما

يف هذه احلالة األهم هو ان األفكار أو املعتقدات اليت انتشرت يف مثل هذه 

الطريقة حبيث الشخص املتضررة حول العامل. تارخييا ميكن ان حيدث ان 

�ǺǷ�̈ƢǸū¦�½ƢǼǿ��ƨǴǷƢǰƬǷÂ�ƨǰǇƢǸƬǷ�ƪ ǈȈǳ�ƢĔ¦�ŃƢǠǳ¦�¾ȂƷ�ǎ Ƽǌǳ¦�©¦°Ȃǐƫ

من شخص جتاه فلسفات املاضي أخذت. يف هذه احلالة ياخذ موقفا حرجا 

١٣.نفسه ، والوعي التارخيي

يتوىل بركات بن موسى، حسبة القاهرة، ملا تبني لنا بعد ما قدمناه، ما "

فيه من فضل وعفة، وأمانة وعلو مهة، وقوة وصرامة، ووفور هيبة، وعدم 

حماباة أهل الدنيا وأرباب اجلاه، ومراعاة الدين، كما أنه ال يفرق يف احلق 

واحلقري، هلذا أنعمنا عليه بلقب "الزيين" يقرن بامسه بقية بني الرفيع 

¦Ȇů�ƨǳƢƸƬǇ¦�ǶǿƾƷ¢�ƾǯƚȇ��Ǻȇ°ÂƢĐ¦�śƥ�ƨƴǓ�°Ȃưƫ�Àȉ �."عمره"

إنسان يشغل وظائف على بن أيب اجلود كلها، وكالة بيت املال، 

التحدث عن جهات الشرقية، مث احلسبة وهي أجل وظائفة، إىل جانب 

عد ميارسها تقريبا يف أعوامه األخرية، بشمقدار مهمته األصلية اليت مل ي

١٤...".السلطان، كان حيمل نعل السلطان يف أوقات الصالة

_________
13

Faruk, pengantar sosiologi sastra dari strukturalisme Genetik sampai Post-

modernisme (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010) hal. 144-145

١٤Ǯ ȇٸ{̍ȁ̸˻ Ǫ̤ǵǪǳ�Ǯ ˲ߐ ܩ́� ̻˴ Ǫ̤�Ǚػ ˅̄ ̾̏ Ǫ̤�ȃࠇɣ٥٧و٢٦)ص.١٥١٧  



٤٣

وقالوا انه باالضافه إىل األشخاص الذين هلم وضع خاص ال ميكنهم ان 

حيلوا حمل مكتب علي ، فان علي علي أيضا ان يكون واسع النطاق وأكثر 

(جاباتانيا) أساء معاملته بنفسه فقط  تفهما بشان املسائل السياسية. لكن

ولكن سيكون من الصعب االستعاضة عن كيبيمبيينانيا بأخر. الوصف أعاله ، 

  .فمن الواضح ان بعض الناس فقط ميكن ورؤساء

"سعيد خشي على الزيين، خاصة وإن علي بن أيب اجلود الذى تسلمه 

ل املخبا، ما يهم منذ عشرين يوما، مل يعلن املنادي خربا عن إكتشافه املا

السلطان املال، رمبا وجد زكريا الفرصة ليوغر صدر السلطان، عندئد 

ر وخاير بك رمبا قيعة الدائرة اآلن بني طشتميقيل الزيين من احلسبة، الو 

١٥غطت بعض الوقت،،،"

من االقتباس املذكور أعاله يوضح أن الزعيم السابق قد ارتكب " 

األصول اهلامة املرتبطة بالدولة، مع العمل قد أعماال فاسدة من خالل ختزين 

�ǽƢǻ®¢�² ƢǼǳ¦�Ŀ�ǂǰǨȇ�ȏ�ƢǼǿ�ƾƟƢǬǳ¦�À¤�ǞǸƬĐƢƥ�°ǂǔǳ¦�¼Ƣū¤Â�ÀȂǻƢǬǳ¦�Ǯ ȀƬǻ¦

ولكن من يأيت إىل الرأس هو املال ألنه من خالل وجود نظام اقتصادي يشبه 

إىل حد كبري وجود الكثري من املمتلكات مث سيسيطر على البالد وهلا احلق يف 

��ǞǸƬĐ¦Â�ƨǳÂƾǳ¦�ƾǟ¦ȂǫÂ�¿ƢǜǼǳ¦�ǶȈǜǼƫ

_________
١٥Ǯ ȇٸ{̍ȁ̸˻ Ǫ̤ǵǪǳ�Ǯ ˲ߐ ܩ́� ̻˴ Ǫ̤�Ǚػ ˅̄ ̾̏ Ǫ̤�ȃࠇɣ٨٣.)ص١٥١٧  



٤٤

باري يذكرنا من وجهة نظر غرامسي أن اتقان تراكم االقتصادي على   

اهليكل االقتصادي ليست السمة الوحيدة لتصبح هيمنة ألایر العاملية. وأشار إىل 

أن اجلوانب السياسية واإليديولوجية والثقافية هي كيانات متكاملة للتحول إىل 

  اقتصادية وسياسية يف تشكيل اجتماعي عاملي.قوى 

إن وضعه على جانب واحد فقط، أال وهو االقتصاد، على سبيل 

املثال، مل يتم الوفاء مبتطلبات تشكيل اهليمنة. حتليل غرامشي مفيد جدا لنا ملاذا 

�¾®ƢǠȇ�ƢǷ�ƾǠƥ�ŕƷ��ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�ƢēȂǫ�ȄǔǷ�ƪ ǫÂ�Ä¢�ǺǷ�ÀƢƥƢȈǳ¦�©ǂȀǛ¢

لكن ال ميكن أن تصبح هيمنة باكس نيبونيكا مثل منوذج الواليات املتحدة، و 

ومن املؤكد أننا ميكن أن نفهم ملاذا ميكن أن حيدث ذلك يف  الواليات املتحدة

السياق الياباين، ألن اليابان مل تظهر قوة قادرة على التأثري على سلوك الدول 

يات املتحدة. األخرى على اجلوانب األيديولوجية والثقافية والسياسية من الوال

١٦ .باري جيل ينص متاما على ما يلي: (حالة االقتصاد يؤثر على كل شيء)

" اليوم ستطري األسراب، ليعلم املباشرون وأصحاب اإلقطاعات 

ومشايخ البالد، حىت العامة من الناس الذين خدعوا يف الزيين، أي خطأ 

عرف له أتاه السلطان عندما وىل على أمة اإلسالم يف مصر رجل ال ي

أصل وال فصل، مل يره أحد يصلي مجاعة يف يوم مجعة، يظهر العدل، وال 
_________

16 Damono, Sapardi Djoko, Sosiologi Sastra : Sebuah Pengantar Ringkas (Pusat
Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Jakarta: 1971) Hal : 7



٤٥

يعرف أحد ما يف عقله، أبطأ يف استخراج أسوال علي بن أيب اجلود، 

حد يف أذية اخللق،،"ومن يدري؟ رمبا شاركه خفية من قبل أن يعرفه أ

"االحتيال الذي قام به الزمالء وحده هو شيء شائع يف السياسة، 

ولكن هذا العمل ال يزال خاطئا يف نظر القانون. ندعي أن نكون منصفني أمام 

الناس حبيث يتم احلفاظ على الشعور ثقة اجلمهور من أجل احلفاظ على 

�Ǻȇǂƻȉ¦�®ȂȀŝ�ǞƬǸƬȇ�ÀƢǘǴǈǳ¦�À¢�ƶǓȂƫ�ǽȐǟ¢�ƨǐǬǳ¦�ÀƜǧ�Ƣđ�ƨǏƢŬ¦�ƢȈǻƢƫƢƥƢƳ

الذي ميكن أن يدمر ويستفيد من ثقة زعيمه يف إثراء نفسه، وهذا هو احلدث 

النظام احلكومي ويدمر السالم من الناس الذين يدعون الفساد والظلم وال 

 يهمون بعضهم البعض".

يه من القيم اليت ووفقا للهيمنة اليت تنطوي علي تطبيق جمموعه تنازل

، وسوف يتم من خالل اإلكراه (كور) واالحتيال، وخاصه ليست من السكان

ǽǄǯǂǷ��ǞǸƬĐ¦�ǾǬǧ¦ȂŠ�ƨȈǷ����ƨȈǗ¦ǂǬŻ®�ǽ°Ȃǐƥ�ǾǬȈǬŢتطوير هذه اهليمنة التقد

اشكال خمتلفه من والطبقة الرامساليه حتمل هيمنتها بشكل رئيسي من خالل 

، مثال: مباشره إىل االشكال األكثر مكرا ، ترتاوح من اإليداع العسكريالقسر



٤٦

استخدام القوه االقتصادية للتخلص من املعارضني السياسيني مع ويعتقد 

١٧ .مينغغاالكان ان النظام القائم هو أمر ال بد منه

_________
17 Gramsci, .Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci (Q.Hoare &

G.N.Smith,eds. & trans.London: Lawrence and Wishart:1971) hal:85



٤٧

  خاتمة

الباب تريد الباحثة أن حتتم هذه الرسالة بالنتائج والتوصيات ويف هذا

 النتائج-  أ

ƨưƷƢƦǳ¦�ƢēƾƳÂ�ŕǳ¦�ƨǳƢǇǂǳ¦�ƲƟƢƬǻ�Ƕǿ¢�ǺǷÂ

ركات"، فهي صورة طبقة الزيىن بأن صورة طبقة اهليمنة يف الرواية "-١

 السلطة وإيديولوجية واضطهاد وظالمة وجور وغريها.

  عمالية هيمنة احلد األدىن-٢

م- Ǫ�̈˰ ؏߽ Ǫࠆ� ̊ �ǭ̸ ˸ ̝̤Ǫ|ː˷ ˅̾̑˸ Ǫ̤߆� �ː ̸̪ ̢߬Ǫ�ː ̉ࠇ̤̾ ࠄ� ̊ �ȃ˰̻

 الذين هم ضعفاء القهر-

 ألن لسياسة احلكومة إمهاليا االقتصاد غري املتوازن-

 ىف احلكم الدولة ايديولوجيه الدولة-

التوصیة-  ب

١.̾̍˲ ̋ Ǫ̤�ː ̧̏ Ǫ̥�̩ ˸ �̜ː ˋ̧̃ �̈ ̾ݟ �̬ �̪Ǥ˅ ˡ˲ Ǫ̤ޠ �̪̌ ˾ �ː̞ࠌ ˾ �̜̬ ̉�Ǫ̸ ̚˻ ̢ �̽ȅȓǫ�˅ؙǳȓǫȇ�ː  من

|Ȉ˲ˬȓҡǪ�ː ̻˲ ̇ ̰̤Ǫ

٢.�̬ �̪Ǥ˅ ˡ˲ Ǫ̤�ȇ�ː ̪˅ ̊ �ȉٸǪ̭˲ Ǫ̤�ː ̋ ̪˅߫Ǫ�ː ˋ̢̠̪Ǭ ǪǳȒҡǪ�ː �ː̾ߚ ˋ̢̠̪ː̾ ̭˅˸ ̮ Գ �Ȅ̸ ̧ ̋ Ǫ̤ȇ�˲ ̸̙ �˒ȅȓǫ

ٸ̵˅| ȇ̎�Ǯ ԹǪȇ˲ Ǫ̤�̣ ˞̪ �ː ̾̍ǳȓҡǪ�̌ ˗̢ Ǫ̤
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