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Abstract: The purpose of this study was to determine the ideological formations and
the forms of resistance contained in the anthology of Ahmad Mathar's poetry using
Hegemony theory based on the perspective of Antonio Gramsci. This research is a
descriptive qualitative study. This study used the anthology of Ahmad Mathar's poetry
as primary data and used some journals that are relevant to this study as secondary
data. Data collection methods were done by reading, listening and writing. The
researchers used persistence, data triangulation, and discussion to test the data
validity. The data analysis techniques used the technical analysis version of Miles and
Huberman. Data analysis techniques were done by reducing data, presenting data
and concluding. What our study showed were The ideological formations that
emerged from 3 main figures in poetry, namely the United States as a political society
or the bourgeois class, Saddam Hussein's government as a political and civil society,
and Iraq as a civil society. The three figures interpreted several events of hegemony,
and each figure has a different ideology. There are three forms of resistance from civil
society of hegemony, namely violent resistance from armed groups, humanistic
resistance, and ideological negotiation..
Keywords: Ahmad Mathar’s Poetry, Hegemony, Ideological formation, Resistance.

Corresponding Author: belasalsabila301198@gmail.com

As-Sulṭatu wa al-Haimanatu as-Siyāsiyatu fi al-Diwān li Ahmad Maṭar

املقدمة
الطوابوية هي بلد فيه آمن وسالم
وهلا ثروة وفرية كما ورد ىف سائر البلدان شرق
األوسط ىف الغالب .وفر الكثري من
احتياطيات النفط اليت حيتجها العامل .حىت
أن ربع الثروة النفطية العاملية كانت ىف دول
شرق األوسط .ومع ذلك ،ماذا سيحدث اذا
كانت الثروة يدعو اىل اهنيار الدولة من
خالل النزاعات مع دول األخرى اليت هي
حاسدة بتلك الثرؤة الوفرية .ومن دول
املشهورة بتلك الثروة الكثرية العراق ،ميتلك
العراق  %11من احتياطيات النفط من
العامل مع  73حقال خاما .وقالت منظمة
"(Centre for Global Energy "CGES

) Studiesلندن أن العراق لديه  112مليار
برميل من اختياطيات النفط (سوكاروو،
 ،2009ص .)192-191 .من الواضح
قد كان هذا التعبري مركزا لإلهتمام العامل
حيث ازدادت احتياجات النفط على مر
السنني.
مل يعد الصراع ىف شرق األوسط
شينا جديدا ،وال ينتهى أبدا طال ما ترغب
دول األخرى ىف السيطرة على ثروة النفطية
الىت توجد ىف شرق األوسط .إهنا ليس فقط

عن النفط ،ولكن ألجل تقويض السلطة الىت
تدعى إىل هتديد مصاحل البلد املخرب .ومن
خالل هذا البحث نتحدث على البلدان
أكثر هيمنة ىف العامل ،احدها الوالايت
املتحدةحيث كانت تطرح ىف فقدان الرفاهية
واملساملة العراقيني.
العاملي ىف  11سفتمرب  .2001القاعدة هي
منظمة ىف العراق تكرهها وختشها الوالايت
املتحدومن انحية أخرى ،فإن القاعدة منظمة
تريد اإلطاحة ابحلكومة الليربالية والعلمانية،
مبا أن العراق حتت إمارة س ّدم حسني
العلماين .ومضافا على ذلك الميكن القاعدة
تتعاون مع حكومة س ّدام حسني ،على وجه
التحديد فإحنكومة سدام حسني هي إحدى
من اهداف احلكومة اليت جتب ان تطيح هبا
القاعدة .وهذا دليل على أن اإلهتامات
األمريكية غري صحيحة (حملي،2003 ،
ص.)335 .
ولكن ىف الواقع ،قد يكون كل ذلك
إسرتاتيجية وضعتها أمريكا العامل الستمرار
الغزوة األمريكي .السبب احلقيقي للغزوة
األمريكي هو ملصاحلة االقتصاديته فحسب.
التكوينات اإليدولوجية اليت شكلها الفكر
والسلوك األمريكي فيها ممارسات اهليمنة
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ملصاحل امريكا نفسه .تسيطر اإلسترياتيجيات
األمريكي على العراق أصبح بطيئا مما جيعل
امريكا حكومة العراق كالدمية لتدمري
بلدهم.
لن يكون العراق صامتة كما
املضطهدين .أدت ممارسة اهليمنة اليت
متارسها الوالايت املتحدة يربز كثري من
املقاومة الشعب العراقي ضد الوالايت
املتحدة .توضح ديوان أمحد مطر العديد من
املمارسات اهليمنة اليت حدثت من الربجوازية

أهنم من الوحشي ان تعامل امريكا الشعب
العراقي .مل تعد متفق ممارسة اهليمنة األمريكي
مع أفكار اإلنسانية وحقوق اإلنساين اليت
رددهتا .حىت يعترب أمريكا أنه تدعم القيمة
اإلنسانية ،ولكنه ىف الواقع اليتفق املعاملة
الغربية للعراق مع ما وعدوا به .وهم يفقدون
رفاهية الشعب العراق من خالل السلطات
حبيث مل يعد هناك أي شعور اباإلحتياطية
واحلنانية للوطن .ويُستخدمت حكومة
العراق كدمية لإلستيالء على السلطة

إىل العراقيني (بروليتاراي) .واآلخر ،تفسر
الديوان أمحد مطر شعور اإلضطرات الذي
تسبب إىل مقاومة الربوليتاراي للدفاع عن
بالده.
قد صرح الشاعر العراقي أمحد مطر
مشهورا مبلك الشعراء .قضى أمحد مطر أايمه
ابلشعر كنوع من اإلحباط لدى السلطة

واإلستيالء على رفاهية اجملتمع العراقي من
أجل الرعاية اإلستعمارية.
وقد حاول أمحد مطر ان ينقل كل
أية من شعره الذي ميثل اضطراب العراق على
احلكومته واإلستعمار ىف بالده .من خالل
شعره ،أدى أمحد مطر إىل ثورة املقاومة الذي
تقوم ابإلتفاق التفاهم واألفكار واإليدولوجية

وإهتمامه اباألمة العراقية املستعمرة .قد كان
الشعراء ألمحد مطر دليال واضحا على
مقاومة العراقيون الذين يريدون ان حيتفظوا
رفاهية الشعب العراقيني و يصلحوا الوطن
من املستعمرين.
يوضح ديوان أمحد مطر حتت
املوضوع "احلصاد واملفقودات واحلب الوطن"

حىت وافق عليها املظلمون.
وفقا لغرامشي ،تنقسم سيادة
اجملموعة االجتماعية اىل طريقتني مها
"اهليمنة" و "القيادة األخالقية والفكرية"
أي دولة جيب ان تكون حكومة
مبعىن أنه ىف ّ
وحمكومة .هتيمن اجملموعات اإلجتماعية على
اجملموعة املتناحرة اليت متيل اىل "تدمر" من
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خالل العنف او الوعي املباشر ابجملموعة اليت
يسيطر عليها (فاتراي وعريف ،2009 ،ص.
.)117
تؤدى السلطة إىل ظهور عناصر
سياسية ،حيث ستؤدى القوة إىل هيمنة
الطباقات السفلى .حيدث اهليمنة ألهنا تتأثر
ابلسياسة .يفهم غرامشي السياسة كنشاط
اإلنساين األساسي حيث يطور الناس
قدراهتم وامكاانهتم .ملوجهة إىل اإلشرتاكية
يتطلب التحرك ىف التغيري اجملتمع املدين ألن
قد تزايد الناس يشاركون ىف هذا التغيري
(سيمون ،2004 ،ص.)136 .
يناسب ديوان أمحد مطر حتت
املوضوع "احلصاد واملفقودات واحلب الوطن"
للدراسة ابستخدام نظرية هيمنة عند أنطونيو
غرامشي ألن حمور هذه النظرية هي
اإليدولوجية كسالح للمقاومة أو إلصدار
القرار .كيف نقل أمحد مطر افكارا للتأثري
على الربوليتاراي حلصول على اإلتفاق حول
ما اصبحت أفكاره .ابملثل ،يبحث نظرية
هيمنة انطونيو غرامشي ممارسة اهليمنة .حيث
توضح هذا الشعر أيضا ممارسات هيمنة
الوالايت املتحدة ضد العراق.

ومضافا على ما ذكران ،فإن اهلداف
من هذا البحث هو كشف تشكيل
اإليدولوجية ىف الديوان ألمحد مطر الذي
يشمل على ممارسات الوالايت املتحدة
للسلطة على العراق ىف الديوان ألمحد مطر
وكشف تشكيل املقاومة الرمزية أو مقاومة
الشعب العراقي الوالايت املتحدة ىف الديوان
ألمحد مطر .وسيتم حتليل كل ذلك
ابستخدام نظرية هيمنة عند أنطونيو
غرامشي.
اإلطار النظري
مفهوم الفكرة أنطونيو غرامشي
بُين النظرية اهليمنة أنطونيو غرامشي
على فرضية أمهية األفكار وقوة جسدية غري
كافة ىف السيطرة السياسية االجتماعية.
وهيمنة عند أنطونيو غرامشي هي اجملموعة
الذين تسيطر عليها ليس فقط ينصاعون
للسلطة و تشعرون أبن لديها السلطة
وتستوعبون القواعد اليت وضعتها السلطة
لكن اكثر مما كانوا ،قال غرامشي أبن
اجملموعة الذين تسيطر عليها إعطاء املوافقة
ويوافقون على ما مت حتديدها وما سيتم
حتديدها مبوافقة اتمة حىت ال يشعرون
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املهيمنون ابلسيطرة أو اهلزمية من قبل اجملموعة
املطلّة ،ألن اهليمنة معرتف هبا وعي وال
إضطرار (سوكيونو ،2006 ،ص.)31 .
كشف سيمون أن النقطة األول عن
مفهوم اهليمنة عند أنطونيو غرامشي كانت
الطبقات العلي وأعضائه مارسوا السلطة على
الطبقات السفلى من خالل العنف واإلقناع.
اهليمنة ليست السيطرة ابستخدام القوة ولكن
اهليمنة اإلنفاق ابستخدام القيادة السياسية
واإليديولوجية .وابلطبع نظرية اهليمنة ليست
حديدة يف تقليد املاركسي (سورايوان،
 ،2010ص.)125 .
وتعمل اهليمنة بصورة أفضل ،عرب
خلق خليط من األفكار املتضارية والزج هبا
داخل عقول اجلماهري ،ىف وقت الذى
يتشربون فيه املعتقدات والقيم الثقافيات
ااطبقة املسيطرة .وهي تقصد إىل التابع يقبل
ابلألمساواة واإلضطهاد بوصفها ظاهرتني
طبيعيتني وغري قابلتني للتغيري .وقد كان
(احلس العام) ،تبعا للفضاء الداليل
الغرامشي ،وراء متكني الغرب من خلق
أساطري السلطة والسيطرة( .فاحلس العام)
مصطلح مطلق السلبية ىف املعجم الغرامشي
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لغدوه موقعا للبناء اإليدولوجي (واليا،
نظرا ّ
 ،2007ص.)37 .
إيديولوجية والتفكريية وإعتقادية
ويظهر غرامشي أن اإليديولوجية لكل فئة له
غرض خمتلفا .ابلنسبة للطبقة السائدة،
هتدف اإليديولوحية إىل احلفاظ على
التماسك اإلجتماعي واملصاحل املهيمنة .أما
ابلنسبة الطبقة املظلومة ،فإن اإليديولوجية
هي تعبري عن املقاومة من اجملتمع املستغل،
ويفهم اإليديولوجية أهنا وعي ابملعركة ىف
طبقة إجتماعية ىف اجملتمع (سوتريسنو
وفوترانطو ،2004 ،ص.)24-23 .
تعمل هذه اإليديولوجية ىف اجملتمع
مستويني ،ومها مستوى الفلسفة ومستوى
الفطرة السليمة .الفطرة السليمة هي وعي
الناس يف ممارسة احلياة اليومية .من خالل
اإليديولوجية اليت يتم ترسيخها ىف اجملتمع
ميكن هيمنة على اجملتمع احلفاظ واحملافظة
عليها .وابإلشراك اإليديولوجية ،ميكن بذل
جهود اهليمنة ابملزيج من االكراه والرغبة.
تتحقق اهليمنة من خالل دخول ىف املنطق
العام والنظام املعىن والقيم اليت يعيشها اجملتمع
فرداي ومجاعيا .لذا قال غرامشي أ ّن
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"اإليديولوجية حترك العالقات االجتماعية،
وتنظم الكتلة البشرية ،وختلق مناطق فيها
الناس يعيشون ويتحركون ويكتسبون الوعي
هبوايهتم ومواقفهم ونضاالهتم (سوتريسنو
وفوترانطو ،2004 ،ص.)24 .
ميكن تتبع تكوين اإليديولوجية من
خالل العناصر املادية مث فصحها ىف األمور
النتعلقة بعنصر الوعي وعنصر تضامن اهلوية
وعنصر احلرية .والجيب ان تظهر العناصر
األربعة معا .العنصر الذي جيب ان يربز فيها

وتعطل حياة األفراد أو اجلماعات
وميكنها أيضا ان توضح كيفية مراحل
اهليمنة تتوجه إىل عملية التمرد.
سيؤدي االنتقام للهيمنة من قبل
اجملتمع املدين إىل مقاومة مدنية .إن
تعريف املقاومة املدنية هو انتهاك ألي
قانون يقوم يه وسطاء احتجاجا ألهنم
يشعرون أن هناك شيئا ال جيب قبوله ويتم
أخد شيئ منهم أشكال مقاومة اهليمنة
هي مقاومة شديدة ومقاومة سلبية

العنصر املادي ملموس كنشاط عملي
ويوجد العنصر ىف احلياة اليومية والطريقة
اجلماعية حلياة اجملتمع واملؤسسات
واملنظمات حيث جتري املمارسة
االجتماعية .تظهر التشكيالت اإليديولوجية
ىف التص من خالل األشكال واإلعدادات
اليت تشمل املكان والزمان واألحداث

ومقاومة إنسانية وتفاوض اإليديولوجية
(مانديال ،1993 ،ص.)7 .

اإلجتماعية (فوزية وسوجايت ،2019 ،ص.
.)45
أشكال املقاومة ومستوايت اهليمنة
ميكن أن تكون أشكال املقاومة
يف القمع رمزية أو مادية ،وحتدث أشكال
املقاومة ألن هناك أشياء اليت تزعج

منهجية البحث
يستخدم هذا البحث العلمي منهجية
البحث اليت تتكون من نوعية منهج البحث
ومصادر البينات وطريقة مجع البياانت
وصالحية البياانت وطريقة حتليل البياانت.
استخدم هذا البحث املنهج
الكيفي الوصفي ،هو طريقة البحثية اليت
تعرف أبحباث املكتبة البحثية (ساروونو،
 ،2006ص .)17 .ويهدف إيل إحتياج
اعتداء األمريكا و يشرح إىل أشكال
اإليدولوجية وأشكال املقاومات املوجودة ىف
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شعر "احلصاد واملفقودات واحلب الوطن"
ألمحد مطر يستخدم نظرية هيمنة ألنطونيو
غرامشي.
تنقسم مصادر البياانت يف هذا
البحث على املصادر األولية و املصادر
الثانوية .أما املصادر األولية هي الشعر
"احلصاد واملفقودات واحلب الوطن" ألمحد
مطر .مصادر الثانوية هي مصادر اترخيية
تتعلق ابملتغريات البحث اليت مت مجعها
وفصحها الباحثون السابقون (هرماوان،
 ،2005ص .)168 .ومصادر الثانوية هي
قراءة الكتب والقراءات األخرى وثيق بنظرية
اهليمنة عند أنطونيو غرامشي.
يستخدم طريقة مجع البياانت ىف هذا
البحث ابلقراءة والكتابة والرتمجة .يتعلق
طريقة مجع البياانت ابالبيان والتصنيف
خصائص البياانت احملصولة ،وكذلك يناسب
طريقة مجع البياانت أبهداف البحث (إكرب،
.)155 ،2012

يهدف طريقة تصديق البينات
لتقليل اخلطيئات من البينات (فريد
وأديب ،2018 ،ص .)50 .يستخدم
الباحث ثالثة طرق هي قرأ الباحثة
24

اجملالت والكتب تكرارا والتثليث
واملناقشة مع املشرف والزمالء.

يستخدم الباحثة طريقة حتليل البينات
من ميلس وحوبرمني ،أن طريقة حتليل
البياانت تتكون من هذه التدرجات الثالثة
هي ختفيض البينات وعرض البينات
واستخالص النتائج (عثمان واكرب،2006 ،
ص.)86 .
النتائج
تشكيل اإليدولوجية :السلطة واهليمنة
السياسية ىف العراق
أشكال اإليديولوجية من خالل التمثيل
الطبقي االجتماعي كما يلي:
 .1هيمنة اجملتمع السياسي على اجملتمع
املدين
ستشرح هذه املناقشة كيف تعمل هيمنة
الربجوازية على اجملتمع املدين .بعض
الشخصيات اليت سيتم مناقشتها يف مالديوان
ألمحد مطر بعنوان احلصاد وحب الوطن
ومفقودات كما يلي )1 :األمريكا كحاكم أو
حاكما
برجوازية؛  )2كانت حكومة صدام
ً
وضحية للهيمنة األمريكية؛  )3كانت العراقية
الربليتاراي.
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تصبح الشخصيات أعاله مناقشة
األساسية لشعر أمحد مطر بدءًا من
الشخصيات اليت هتيمن وحتافظ على السلطة
وتتخذ مقاومة ما ال تقبله .بعد فهم الشعر
والشخصيات فيه وجدت الباحثة نقاطًا
مهمة لتحليل تشكيل اإليديولوجيا يف
الديوان ألمحد مطر.
األول ،صدام حسني :متثيل طبقي
برجوازي .إذا تتبعنا فإن احلياة السياسية
لصدام حسني منذ وصوله إىل السلطة يف
العراق يف  16يوليو  1979حىت استوىل
عليه األمريكيون بني  13ديسمرب 2004
جناحا يف بناء سلطته يف بداية
قد حقق ً
السلطة وتراجع إىل النقطة األدىن يف هناية
حكمه.
تتجلى قوة صدام حسني ومشكلة قيادته
يف العراق يف املقطع األول شعر أمحد مطر
بعنوان مفقودات ،بعد املقطع الشعري وشرح
تكوينه اإليديولوجي:
مفقودات
زار الرئيس الؤمتن
بعض والايت الوطن.
وحني زار حينا

قال لنا :هاتوا شكواكم بصدق يف العلن
وال ختافوا أحدا..فقد مضى ذاك الزمن.
(الكردي ،2011 ،ص)104 .
تكوين اإليديولوجية :
يناسب بتشكيل اإليديولوجية اليت تظهر من
خالل الشخصيات واإلعدادات واألحداث
ستؤدي إىل فهم ممارسة اهليمنة يف الشعر.
ميكن رؤية التكوين اإليديولوجي لكل
شخصية يف اجلدول .2
اجلدول  .2التكوين األيديولوجي
تشكيل
إيديولوجية

الشخصية
حكومة
صدام حسني

عراقييون

جمموعة
شخصيات

الربجوازية
والربوليتارية

الربوليتاراي

فئة شخصية

احلاكم

الشعب
بلد العراق

خلفية
إيديولوجية

احملافظة
والعلمانية

-

عنصر الوعي

اإلستبداد

املساواة يف
احلقوق
الدميقراطية

عنصر
التضامن
اهلوية
عنصر احلرية

حتكم العراقية

أمة املوحدة

توسيع

حقوق

األراضي

املواطنني
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شرح اجلدول  .2أن صدام حسني
يتمثل دوره الرئيسي يف حكومة .كرئيسة
العراقية ابلطبع ميلك صدام السلطة الكاملة
على كل شيء يف العراق.
شكل من مقاومة العراقيني يف الديوان
ألمحد مطر
 -1املقاومة القاسية للجماعات املسلحة
العراقية
تذكر املوسوعة احلرة اليت استشهد هبا
ترايس كوجناحيونو ( )2005يف ويكيبيداي.
هناك ست جمموعات املقاومة على النحو
التايل :األول ،جمموعة البعثيون مؤيدة لنظام
صدام حسني .هؤالء كانوا مسؤولني سابقني
يف حزب البعث وفدائيي صدام وعدد من
العمالء من املخابرات العراقية وأجهزة األمن
مثل املخابرات (أجهزة املخابرات العراقية
واملنظمات األمنية اخلاصة) .الثاين ،القوميني
السنة الذين حيملون السالح من أجل
استقالل العراق .الثالث ،املتشددون السنة.
الرابع ،املقاتلون من خارج العراق .اخلامس،

جمموعات من اتباع الشيعة مقتدى الصدر.
السادس ،اجلماعات اليت ال تريد العنف لطرد
قوات االحتالل.
26

 -2املقاومة اإلنسانية
إالّ إىل املقاومة العنيفة اليت متارسها
أيضا
اجلماعات املسلحة واجه العراقيون ً
صراعات على حكومة صدام حسني بشكل
شكاوى ضد حكومة صدام حسني.
ووصف الراوي أمحد مطر الشخص ابسم
"حسن" وهو ما يعين متثيل العراقيني على
قلقهم ورؤية إىل النزاعات املستمر ومزعج
للغاية لسالمهم.
 -3مفاوضة اإليديولوجية الراوي أمحد
مطر.
إن التفاوض اإليديولوجية هو حماولة
الحتضان خمتلف الفئات االجتماعية اليت
ليس هلا خصائص طبقية وهوايت قومية-
شعبوية من أجل تطوير وترتيب إيديولوجيات
جديدة .ليس من الضروري أن تتخلص
اإليديولوجية اجلديدة من مجيع األنظمة
اإليديولوجية املختلفة بل تقوم ابحلفاظ
والرتتيب اإليديولوجية .هناك حاجة إىل
مفاوضات إيديولوجية مع جمموعات فرعية
أخرى لتشكيل قوة مجاعية أكرب ملعارضة قوة
اجلماعات املسيطرة.
إحدى من أشكال املقاومة من قبل
أمحد مطر هو بكتابة الديوان حتتوي على
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دوافع جتاه العراقيني املضطهدين ومل يكن
لديها جمموعة أو مكان حملاربة الغزاة يف
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ليست خائفة حىت لو اعرتف الناس
وعبدوها فإن أمحد مطر هو أعلى شخص
يقول إنه ملحد أو لن يصدق أي شيء عن
.أمريكا
االختتام
تكوين
الباحثة
وجدت
اإليديولوجية يف الديوان ألمحد مطر بعنوان
احلصاد وحب الوطن ومفقودات من خالل
 هناك ثالثة.وصف كل شخصية
 وهي،شخصيات الرئيسية يف الشعر
الوالايت املتحدة كمجتمع الربجوازية
وحكومة صدام حسني كمجتمع سياسي
ومدين والعراق كضحااي اهليمنة من
 مت بناء ممارسة اهليمنة.السلطات
.ابإليديولوجية املستخدمة لكل جمموعة
هناك إيديولوجية الرأمسالية والليربالية على
الوالايت املتحدة والقومية على دول العراق
.كضحااي للهيمنة
 أشكال3 ّأدى الصراع املستمر إىل
 وهي املقاومة القاسية للجماعات.املقاومة

As-Sulṭatu wa al-Haimanatu as-Siyāsiyatu fi al-Diwān li Ahmad Maṭar

Vol. 3 No. 1 Desember 2021

Simon, Roger. (2004). Gagasangagasan
Politik
Gramsci.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiono, Muhadi. (2006). Kritik
Antonio
Gramsci
Terhadap
Pembangunan Dunia Ketiga.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sukarwo, Wirawan. (2009). Tentara
Bayaran AS di Irak. Jakarta: Gagas
Media.
Suryawan, I Ngurah. (2010).
Genealogi
kekerasan
dan
pergolakan subaltern barat di Bali
utara. Jakarta: Prenada Media
Group.
Sutrisno, Mudji dan Hendar Putranto.
(2004).
Hermeneutika
pascakolonial
soal
identitas,
Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Usman, Husaini dan Purnomo
Setiady Akbar. (2006). Metodologi
Penelitian Sosial. Jakarta: PT.
Bumi Aksara.

Marisa Salsabila Hamas, Khafid Roziki

28

