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Abstract: The purpose of this article is to describe and describe the forms of conflict in 

the novel "Ukhruj Minha ya Mal'un" by Saddam Hussein. The analytical method used is 

descriptive analysis method by describing or describing the existing conflicts. Based on 

the results of research conducted in the novel "Ukhruj Minha ya Mal'un" by Saddam 

Hussein, there are three forms of conflict contained in this novel, namely authoritarianism, 

capitalism and vandalism. Authoritarianism is carried out by using the wife of a tribal 

chief to seize power and influence the Roman tribal leader to rule. Capitalism is carried 

out by using wealth to rule arbitrarily and cooperating with Roman leaders to monopolize 

the market and economy. While the form of conflict in the form of vandalism is manifested 

by spreading fear in the community by killing children and women, burning gardens and 

killing community livestock. 

Keywords: Domination of Power, Conflict, Novel, Saddam Hussein 

 

Abstrak: Adapun tujuan dari tulisan ini adalah untuk memaparkan dan mendeskripsikan 

bentuk konflik dalam novel “Ukhruj Minha ya Mal’un” karya Saddam Hussein. Adapun 

metode analisa yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan konflik yang ada. Berdasarkan hasil kajian yang 

dilakukan dalam novel “Ukhruj Minha ya Mal’un” karya Saddam Hussein terdiri atas tiga 

bentuk konflik yang terdapat dalam novel ini yaitu otoritarianisme, kapitalisme dan 

vandalisme. Otoritarianisme dilakukan dengan cara memanfaatkan istri kepala suku 

untuk merebut kekuasaan dan mempengaruhi pemimpin suku romawi untuk berkuasa. 

Kapitalisme dilakukan dengan cara memanfaatkan kekayaan untuk berkuasa dengan 

sewenang-wenang serta bekerja sama dengan pemimpin romawi untuk memonopoli 

pasar dan ekonomi. Sedangkan bentuk konflik berupa vandalisme diwujudkan dengan 

menebar ketakutan ditengah masyarakat dengan membunuh anak-anak dan wanita, 

membakar kebun dan membunuh hewan ternak masyarakat. 

Kata Kunci: Dominasi Kekuasaan, Konflik, Novel, Saddam Husein 

 

mailto:auliarahman@stain-madina.ac.id


El-Jaudah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab  Vol. II No. 2 Tahun 2021 

22 

 

 املقذمت - أ

 خى٫  ال٣غاء وحهاث هٓغ حٛيير ٖلى ٢اصعة لخ٩ىن  اإلاإل٠ زيا٫ أق٩ا٫ مً ق٩ل هى ألاصب

ما٫ مً جهّىع   أخياها الحياة مك٩لت مً مكا٧ل و٧ل الىاؽ. خياة  اإلاك٩لت مثل ألاصبيت زال٫ ألٖا

ير والضًييت والؿياؾيت والا٢خهاصًت الاحخماٖيت  .طل٪ ٚو

هىعهم و٢تهم في الىاؽ خياة ٖلى او٩ٗاؽ هى ألاصب أّن  ه٣ى٫  أن ًم٨ً ختى  الٗمل ٧ان. ٖو

 هى ألاصب أّن  قيب أخمض ٢ا٫ ٦ما .اإلاإل٠ به قٗغ ٖما اإلاإل٠ حٗبير أق٩ا٫ مً ق٩ل هى ألاصبي

هىع الكٗىع. ال٣ٗل ٖمل ًٖ ٌٗبر الظي ال٨الم الًٟ  ًٖ ألاصباء ٌٗبر الظي الجميل ٦الم ألاصب 1ٍو

 .بيئخه في املجخم٘ في جدضر التي ألا٩ٞاع وألاقياء والحؼن، وال٨ٟغة الكٗىع 

ما٫  احخماٖيت. ْاهغة ٖلى الخٗٝغ في عائًضا لخ٩ىن  اإلابظولت الجهىص في هام صوع  ألاصبيت وألٖا

غ ٦ما
ُ
يٌ الباَىيت اإلاكاٖغ ص٤ٞ أو الخٗبيراث ًٖ للخٗبير مىخضي ألاصب أّن  ؾاب٣ًا، ط٦  مكاٖغ ٞو

ت أهماٍ أو بأ٩ٞاع ٌٗملىن  الظًً للمإلٟين زياليت ٧أصاة أو وأ٩ٞاعه اإلاإل٠  مكاٖغهم جه٠ ٨ٍٞغ

غاى خى٫  ت ختى ٩ًىن  املجخم٘ في جدضر التي ألٖا  إلوكاء ؾببا الخلٟيت هظه ج٩ىن  ٢ض .باألصب قهٍى

 اإلاكا٧ل مً واخضة هي والؿياؾت الؿلُت و٢ًيت .مإل٠ ٦خب الظي ؤلاحخماٖيت خى٫  أصبياث

ما٫ في ؤلاهخاج ٨ًؿغ الاحخماٖيت  2ألاصبيت. ألٖا

  مإل٠ ل٩ل ٧ان
ً
  هٓغة

ً
 نضام أخضها ومً املجخم٘ في الاحخماٖيت ألاخىا٫ خى٫  زانت

 13 خىالي بٗض ٖلى الٗىحت في 1793 أبٍغل 28 في خؿين نضام و٢ائضا. ولض ٧اجبا ٧ان وهى خؿين

ذ. واؾمه مضًىت مً ٦يلىمترا تي. اإلااحض ٖبض خؿين نضام هى ال٩امل ج٨ٍغ  خؿين نضام ٧ان الخ٨ٍغ

مبر 1 وفي ، للٗغا١ ؾاب٣ًا عئيًؿا ضام. ٖليه ُخ٨م ، 2001 هٞى  في البالص في خؿين نضام وجىلى باإٖل

                                                 
ت،  الىدًت م٨خبت :ال٣اهغة( ألاصب، الى٣ض أنى٫  قائب، أخمض 1  8 :م (،1964اإلاهٍغ

2Pawestri Shalikhatin, Skripsi: Hagemoni Kekuasaan Dalam Novel Bibir Merah Karya 
Achmad Munif , (Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), hal. 2 
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ذ   2003ئلى ٖام  1797 ٖام مً ليلت 1001 ٞغ ُٖ يم و  م٘ بالجبهت ختى الحضوص ٖبر شجإ ٦ٖؼ

  اإلاخدضة. الىالًاث

ا ًىًما الٗغا١ ٧ان خ٨مه، ٞترة مً زال٫ ًٟ بٗض  ئًغان ملحاعبت زانت اإلاخدضة. للىالًاث خلي

 الجيل خؿين جدضًث نضام هجح 3زامىئي. هللا آًت ٣ًىصها زىعة بؿبب بهلىي  عيا هٓام ؾ٣ٍى

٩ا البيىلىحيت مً ألاؾلحت ال٨يميائيت مً مسخلٟت أهىإ اؾخيراص زال٫ مً الٗغاقي  ٞؿ٣ُذ .أمٍغ

٩ي الٗؿ٨غي  الٗضوان بؿبب نضام ؾلُت ُاهيا صٖم الظي ألامٍغ  في الخدال٠ والجيىف مً بٍغ

  خؿين نضام ٧ان .2003 ماعؽ
ً
 الضوليت الخدال٠ حيل ٧اهذ ٖىضما ٦خابت الغواًاث في مكٛىال

٤ حؿخٗض ًا  منها خؿين "ازغج نضام عواًت بضعاؾت ال٩اجب يهخم الؿاب٤، زلٟيت الٗغا١. م٘ لخٍُى

 .الؿلُت هيمىت مؿألت هي الغواًت في اإلاك٩لت أن الؿاب٤ ال٩اجب ط٦غه ما ألن ملٗىن"

ت اؾخسضم ملٗىن" م٘ ًا منها "ازغج خؿين نضام الغواًت ازخاع و٢ض ٌٗني  البدث الىٍٓغ

 الؿلُت، بهيمىت ًخٗل٤ ٞيما الاحخماٖيت الحياة وا٢٘ بىيىح اإلاإل٠ ون٠ ألن لٛغامش ي، الهيمىت

 والحٟاّ ا٦دؿاب الؿلُت أحل مً ٩ًاٞذ ٧ان الظي الٗغب مى٣ُت في عئيـ ًٖ الث٣اٞيت والهىع 

 و٢ض ألاصوى. الح٩ام واملجخم٘ بين نغإ ٖلى ًٓهغ الحا٫ وهظا ًٖ ٢ياصجه، الكٗب ٦غه ولى ٖليها

 الخٗاون  بىؾيلت الغواًت، هظه اإلاىحىص في الصخو زال٫ مً الاؾدبضاصًت الؿلُت او٩ٗاؽ وضح

خهٝغ الًٟٗاء و٢م٘ الٓلم ؾلُخه بخهٝغ ٌؿخسضم مى٣ُخه، في الٗٓيمت ال٣بائل عئيـ م٘  ٍو

ا وهم قٗبه. ٖلى الحضوص زاعج ًً ضون  ما ٖلى لحهى٫  ا٢خهاص الؿى١  ٣ًّضع أً  ئلى وباإلياٞت .ًٍغ

 الغئيـ خى٫  الاحخماٖيت خى٫ الث٣اٞت زغاء وأ٦ثر الٟهم وؾهل بؿيِ ال٣هو حٛلي٠ ٞان طل٪،

ملٗىن"  ًا منها "ازغج هظا خؿين عواًت نضام ًٖ بدث أو ئحغاء ًىحض لم أهه وأًًا ومجخمٗه.

 الضعاؾت. مهضع ٩ًىن  الظي

 

                                                 
3Hussein, Saddam, Tarian Setan (Bandung: Percetakan Jalasutra, 2006), hal 109. 
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 منهج البحث - ب

 وأما الخدليلي، اإلاىهج الىنٟي ٞهى البدث ٦خابت في الباخث اؾخسضم الظي البدث مىهج أما

٣ت ٣ت ٖلى ٞيخٗمض الباخث البدث لهظا املحخاحت والبياهاث حم٘ اإلاٗلىماث ٍَغ  اإلا٨خبت البدث ٍَغ

اث واإلا٣االث ال٨خب ٖلى الباخث َال٘ خيث ب والضوٍع  البدث. بهظا جخٗل٤ التي والٍى

٣ت ًهل بها ئوؿان ئلى خ٣ي٣ت. ٟاث واقملها هي ٍَغ واإلاىهج مً  4اإلاىهج في أبؿاٍ حٍٗغ

٤ اإلاؿخ٣يم ٦ما ٣ًى٫ ابً مىٓىع:  ٤ الىاضح والىهج بدؿ٨ين الهاء هى الٍُغ ت هى الٍُغ هاخبت اللٍٛى

٣ى٫ أخمض  ٤: وضح واؾدبان وناع ههجا بيىا واضحا. ٍو بأن اإلاىهج هى: بين واضح وأههج الٍُغ

ث والخألي٠ أو مُلىب بأن اإلاٗني الٗام للمىهج هى ألاؾلىب الظي ٣ًىص ئلى هضٝ مٗين في البد

 5الؿلى٥.

ت مىخضة مً الىؾا ٣ت في جٟؿير الٓىاهغ مٗين. واإلاىهج البدث هى مجمٖى ئل أو الٍُغ

٣تواإلاىهج البدث   6في َلب الح٣ي٣ت ألاصبيت بدٟٔ لىا الترار مً مهاصع، واطاٖتها. ألاصبي هى ٍَغ

 البدث ألاصبي. مىهج البدث الىىعي الظي ٌؿخسضم ٖاصة في  ه ال٨خابتواؾخسضم الباخث في هظ

مىهج البدث هىعي، ٌٗني ال ٠٣ً الباخث في جدليل البياهاث ٞدؿبه  ه ال٨خابتٌؿخسضم هظ

لها، و٧اهذ وجسليلها ج٣ٍغ ا ونٟيا. وهٕى هظبل ًبظ٫ حهضه في جٟؿيرها وجأٍو هى صعاؾت  ه ال٨خابتٍغ

اإلا٨خبيت ٞهي البدث الظي ج٩ىن ٖمليت بياهاث واإلاٗلىماث مً أي هو، ئما مً ال٨خب أو 

يرها.  املجالث أو الصح٠ أو الجغائض ٚو

 

 

 

                                                 
3
 . 02(، ص. 0891)بغداد: مطبعة العاني،  منهج البحث األدبيعلي جواد طاهر،  

4
 . 074(، ص. 0888 )عمان: دار الثقافة العربية، مقدمة في علم اللغةدمحم حبلص،  

5
 .10(، ص.0891)بغداد: مطبعة العاني،  منهج البحث األدبيعلي جواد طاهر،  
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 البحثهتائج  -ج

 مفهوم هظريت الصراع -1

٣ا لهيىضاعجى، ًخم جُبي٤ الهيمىت في اليىهاهيت ال٣ضًمت حؿمى' ، ٦ما ط٦غث 'Eugemoniaٞو

خاهي٩ا في اإلاماعؾت الٗمليت في اليىهان، إلزباث هيمىت اإلاىا٠٢ التي جضٖيها البلضان /  ت بٍغ اإلاىؾٖى

ي، يض البلضان ألازغي اإلاضن بك٩ل ٞغصي، ٖلى ؾبيل اإلاثا٫ مً ٢بل الضولت / مضًىت  أزيىا والاؾبَر

م، وال ؾيما مً  1885و٢ض َغح اإلااع٦ؿيىن الغوؽ ٨ٞغة الهيمىت ألو٫ مغة في ٖام 7. التي جخماش ى

م. و٢ض ويٗذ هظه ال٨ٟغة ٦جؼء مً اؾتراجيجيت لإلَاخت  1984 -٢1883بل بليساهٝى في 

ت. ٌكير اإلاهُلح ئلى ٢ياصة مهيمىت ًجب أن حك٩لها ال ا، وممثلىها الؿياؾيىن، في ال٣يهٍغ بروليخاٍع

ً الظًً  ين والٟالخين واإلا٨ٍٟغ اث أزغي، بما في طل٪ بٌٗ الى٣اص البرحىاٍػ جدال٠ م٘ مجمٖى

ت.  8خاولىا ئنهاء الضولت البىليؿيت ال٣يهٍغ

لبيت.  جهىع ليىين أن الهيمىت ٧اهذ اؾتراجيجيت ٣ًىم بها الٗما٫ للحهى٫ ٖلى صٖم ألٚا

ت التي ت  Gramsciًبىيها  ٧أؾاؽ للىٍٓغ بك٩ل منهجي، ًخم وي٘ هيمىت ٚغامش ي في نلتها ال٣ٍى

الهيمىت هي ؾلؿلت مً الاهخهاعاث التي جم الحهى٫  9للٛاًت بالجىاهب الٟى٢يت وألاًضًىلىحيت.

غ ٧ىؾىٞى الاحخماعي آلازغ. هىا٥   مً البلُجت يض حيل جدٍغ
ً
ٖليها مً زال٫ آلياث الخىا٤ٞ بضال

مها، ٖلى ؾبيل اإلاثا٫، مً زال٫ اإلاإؾؿاث في املجخم٘ املحلي التي جدضص َغ١ مسخلٟت الؾخسضا

يت للمجخم٘. ولظل٪، ٞان الهيمىت هي في ألاؾاؽ مداولت  بك٩ل مباقغ أو ٚير مباقغ البييت اإلاٗٞغ

غيها في ئَاع مدضص.   10لضٞ٘ الىاؽ ئلى ج٣ييم اإلاكا٧ل الاحخماٖيت ٖو

                                                 
7Patria, Nezar dan Andi Arief, Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2003) hal 115. 
8Bocock, Robert, Pengantar Komprehensif untuk Memahami Hegemoni (Yogyakarta: 

Jalasutra, 2007) hal. 22. 
9Anwar, Teori Sosial Sastra (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2010) hal 80. 
10Patria, Nezar dan Andi Arief, Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2003) hal 120-121. 
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غ اإلاىا ت وألازال٢يت والٟلؿٟيت لجمي٘ وحكمل ال٣ياصة اإلاهيمىت ٞٗل جٍُى ٣ٞت ال٨ٍٟغ

، خيث ٧ان ٖلى ال٣اصة الؿياؾيين الظًً 
ً
 ٖاَٟيا

ً
اث الغئيؿيت في ألامت. ٦ما جًمً بٗضا املجمٖى

بين أو أحاهب  ؾٗىا ئلى جد٣ي٤ ٢ياصة الهيمىت أن ًيخبهىا ئلى مكاٖغ ألامم وال ًيبغي أن ًبضووا ٍٚغ

ت، وزانت  مىٟهلين ًٖ الجماهير. صالالث هظا الىٕى مً مٟهىم الهيمىت ٖلى ال٣ًاًا الىٍٓغ

ت الاحخماٖيت.  11الٗال٢ت بين الٟلؿٟت والىٍٓغ

 

 مفاهيم الصراع -2

. ٌؿخسضم ٚغامش ي هظا 
ً
 أ٦ثر ح٣ٗيضا

ً
وباليؿبت لٛغامش ي، ٞان مٟهىم الهيمىت ٌٗني قيئا

َب٣ت أؾاؾيت اإلاٟهىم لضعاؾت بٌٗ ألاق٩ا٫ الؿياؾيت والث٣اٞيت وألاًضًىلىحيت للمجخم٘، وهي 

ضزل البٗض ألازالقي 
ُ
ًم٨ً أن جإؾـ ل٣ياصتها ٦ش يء مسخل٠ ًٖ ق٩ل ٢ىة الهيمىت. الهيمىت ج

ت ٚغامش ي هىا٥ ٖلى ألا٢ل بٌٗ اإلاٟاهيم الغئيؿيت، وهي الث٣اٞت  وال٨ٟغي لل٣ياصة. في ئَاع هٍٓغ

ً والضولت.  12والهيمىت وألاًضًىلىحيت واإلا٨ٍٟغ

 

 الثقافت  2.1

ىلي ٚغامش ي اهخماما ٦ ٌ ٍو بيرا للث٣اٞت ٣٦ىة ماصًت لها جأزير ٖملي وياع ٖلى املجخم٘. وٞع

اث ٣ِٞ ببياهاث  ت الاوؿلىبيت وعأي البكغ ًمألون الحاٍو ٚغامش ي في طل٪ الى٢ذ مٟهىم اإلاٗٞغ

بيت و٦خل مً الح٣ائ٤ ال٣ٗليت التي لم ج٨ً مترابُت م٘ بًٗها البٌٗ، والتي ٧ان ال بض مً  ججٍغ

في ٢امىؽ م٨ً أصحابه مً الاؾخجابت ملخخل٠ مدٟؼاث الٗالم  جىزي٣ها في الضماٙ ٦ٗمىص

ا.  ٣ا لٛغامش ي، ٧ان مٟهىم ز٣اٞت ممازلت زُيرة للٛاًت، وزانت باليؿبت للبروليخاٍع الخاعجي. ٞو

                                                 
11Bocock, Robert, Pengantar Komprehensif untuk Memahami Hegemoni (Yogyakarta: 

Jalasutra, 2007) hal 40-41. 
12Faruk, Revisi Pengantar Sosiologi Sastra: Dari Strukturaliasme Genetik sampai Post-

Moderenisme (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) hal. 132. 
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ٞهى ال ٌٗمل ئال ٧أصاة لخل٤ مجخم٘ ال ًم٨ً ج٨ييٟه، مجخم٘ ًإمً بأنهم مخٟى٢ىن في وحىص 

ً ألهه جم جظ٦غه بالبياه ان ما ًظ٦غه في ٧ل ٞغنت جدىلهم بكغ آزٍغ اث والح٣ائ٤، والظي ؾٖغ

ير اإلالىهت. وال ٌٗخبر  ً. وهى ٌٗمل ٖلى زل٤ ال٨ٟغ الًٗيٟت ٚو بالخالي ئلى ونيت بينهم وبين آلازٍغ

٣ا لٛغامش ي، ٖلى وحه جدضًض الث٣اٞت.  اإلاٟهىم اإلامازل، ٞو

 

 ألايذيولوحيت 2.2

غ مهُلح ؤلاًضًىلىحيا ٖلى أهه ٟؿَّ ًُ  ما 
ً
هٓام ٨ٞغة، ٦ما هى الحا٫ ٖىضما ًخدضر  و٦ثيرا

الىاؽ ًٖ ؤلاًضًىلىحيت الليبراليت أو املحاٞٓت أو الاقترا٦يت. باليؿبت لٛغامش ي، ألاًضًىلىحيت 

هي أ٦ثر مً مجغص هٓام ٨ٞغة. وهى ًميز بين الىٓم اإلاخٛيرة التي ًُغخها بٌٗ اإلاث٣ٟين 

سيت لألًضًى  ت الخاٍع لىحيت اإلاُلىبت في ْل ْغٝو احخماٖيت والى٣ياث، وألاًضًىلىحيت الًٍٗى

يت هٟؿيت: ٞاإلًضًىلىحيت  ، ٞان لها قٖغ
ً
سيا ت جاٍع  -مٗيىت: ب٣ضع ما ج٩ىن ألاًضًىلىحيت يغوٍع

 بمىا٢ٟهم، وهًاالتهم، وما ئلى طل٪. 
ً
يا  للبكغ للخدغ٥، وج٨دؿب ٖو

ً
جىٓم البكغ، وحُٗي م٩اها

 ٣13ت الٗيل الجماٖيت.ألاًضًىلىحيت ليؿذ زيا٫ ٞغصي، ول٨نها حكاع٥ في ٍَغ

 

 املثقفون  2.3

ائ٠ ٦مىٓمين في حمي٘   أشخام لهم ْو
ً
ىؾ٘ ٚغامش ي حٍٗغ٠ اإلاث٣ٟين، وهم حميٗا ٍو

مىاحي الحياة، وفي مجاالث ؤلاهخاج ٦ما هى الحا٫ في املجاالث الؿياؾيت والث٣اٞيت. ًغج٨ب ٦ؿغ 

ى  ٞو
ً
ً و٦خابا  مؼصوج في الىٓغة الٗامت للمث٣ٟين. ئنهم ليؿىا ٣ِٞ م٨ٍٟغ

ً
اهين بل مىٓمين أًًا

ٟي الخضمت اإلاضهيت وال٣اصة الؿياؾيين، وهم ليؿىا ٣ِٞ مٟيضًً في املجخمٗاث  مثل مْى

ىيين. ً ٞو  في أصواث ؤلاهخاج ٦سبراء آالث ومضًٍغ
ً
 اإلاضهيت والضوليت، بل أًًا

                                                 
13Simon, Roger, Gagasan-Gagasan Politik Gramsci (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 

83-84. 
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ت"، في خين حؿمى  ت "ًٍٖى ت ٨ٍٞغ ت ألاولى أٖاله حؿمى ٚغامش ي ٦مجمٖى ت ال٨ٍٟغ املجمٖى

ت   املجمٖى
ً
سيا خان مىٟهلخان، ول٨ً جاٍع ت "الخ٣ليضًت". و٧اهذ املجمٖى ت ال٨ٍٟغ الثاهيت املجمٖى

ًم٨ً أن جخضازل ٧ل منهما م٘ ألازغي. واإلاهم في هظا الهضص هى أن َبيٗت الٗال٢ت بين 

اث ؾخإزغ بك٩ل ٦بير ٖلى َبيٗت الهيمىت: ؾىاء ٧ان هىا٥ نغإ واؾخ٣غاع بينهما، أو  املجمٖى

اٍ ؾياس ي وز٣افي بين الازىين، ٞان الىٕى ال٨ٟغي الًٗىي ٌٗتٝر بٗال٢تهما ٧ان هىا٥ اعجب

يٟتها، ليـ ٣ِٞ في املجا٫ الا٢خهاصي  ىٞغ الخجاوـ والىعي بْى بٟئاث احخماٖيت مٗيىت، ٍو

ىن هم مث٣ٟىن مؿخمضون مً بٌٗ حيل  ول٨ً أًًا في املجا٫ الاحخماعي اإلاث٣ٟىن الًٍٗى

ى ٢ض ًأجىن مً بغحى  غ ٧ىؾٞى م٨ً أن جأحي أًًا جدٍغ غ ٧ىؾىٞى وجًٟلهم، ٍو ت حيل جدٍغ اٍػ

ت ازترا٢اث للجماهير. مىدهم هٓغة حضًضة للٗالم وزل٤  مً الُب٣ت الٗاملت. هظه املجمٖى

الىخضة بين ال٣إ والٗاٞل. هظا ال ٌٗني أن الث٣اٞاث الجضًضة ال جسغج ئال مً ؤلاهخاج، ول٨ً 

 14لجماهيري الخ٣ليضًت.ًجب أن حٗاعى الحـ الؿليم لُغ١ الخ٨ٟير ا

 

 الذولت 2.4

ًميز ٚغامش ي اإلاى٣ُخين في الضولت: ٖالم املجخم٘ اإلاضوي واملجخم٘ الؿياس ي. ألاو٫ مهم 

ت" و"ئعاصة خغة"، في خين أن الثاهيت هي ٖالم الٗى٠ وؤلا٦غاه  إلاٟهىم الهيمىت ألهه مى٣ُت "مهيًر

املحضص. الضولت لٛغامش ي ال تهخم  والخضزل. وم٘ طل٪، ًيخمي الٗاإلاان ئلى مٟهىم الضولت باإلاٗنى

 ٣ِٞ م٘ اإلاؿإولين الح٩ىميين، ول٨ً أًًا يباٍ الهيمىت أو املجخم٘ اإلاضوي.

 

 

 

                                                 
14Patria, Nezar dan Andi Arief, Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2003) hal 161-162. 
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 ملحت العامت عن الروايت -3

 ۲۰۰۲ما بين ٖام  "ازغج منها ًا ملٗىن" هي عواًت، ٦خبها الغئيـ الٗغاقي الغاخل نضام خؿين

خضار الغواًت خى٫ شخهيتي خؿ٣يل جضلىع أ .، وحٗخبر آزغ ٦خاب ٦خبه نضام خؿين2003و

 بُبيٗخه  .وابىت ال٣بيلت )هسىة( ولهظا الاؾم صاللخه
ً
ا أما خؿ٣يل الظي ًدى٥ اإلاإامغاث مضٖٞى

هل ئلى مى٢٘ ٢ياصتها زم  ؼي ئلى الكغ، ٞاهه ًخم٨ً مً االؿخدىاط ٖلى ئعر ال٣بيلت ٍو وميله الٍٛغ

ً مً عجؼ ًٖ الدؿضًض مً أٚىام وإبل ًىانل ؾيُغجه ٖلى ال٣بيلت ئط اؾخىلى ٖلى ما ٌؿاوي صً

بلٜ به الامغ.  وأب٣اع، ٦ظل٪ ٌؿخىلي ٖلى بيىث الكٗغ الٗائضة ئلى مً ٌؿخُي٘ الدؿضًض ٍو

 

  أشكال الصراع في الروايت  -4

ت. خيث  واؾدىاصا ئلى اإلاٟهىم الظي ونٟه ٚغامش ي، ًم٨ً ٞهم الهيمىت ٖلى أنها جخ٣نها ال٣ياصة ألازال٢يت وال٨ٍٟغ

ت  ال٣ىة هي مجغص أصاة للحٟاّ ٖلى اؾخ٣غاع الؿلُت يض ألاًضًىلىحيت وألازال٢يت وز٣اٞت الح٩ام. وه٨ظا ًم٨ً عٍؤ

 ، ٖلى الىدى الخالي:زغج منها ًا ملٗىن االهيمىت ٖلى أؾاؽ الا٢خباؾاث الىاعصة في الغواًت  

 

 السلوطيت 4.1

٣ين: يت بٍُغ  في هظه الغواًت، ْهغث الؿلَى

منها ًا  ازغج٧ان الهغإ الؿياس ي في عواًت الترحمت : أوال، هفع زوحت امللك القبيلت لسلطت

 ٌؿخسضم ل٨ؿب الهغإ الؿياس ي. الاؾتراجيجيت أو الخ٨خي٩اث التي  ملٗىن 
ً
لهضام خؿين اؾتراجيجيت أو ج٨خي٩ا

ماء ال٣بائل اإلاًُغة ئلى ٢بيلت  يم اإلاًُغة يض ٢بيلت املخترة. باإلياٞت ئلى جىؾ٘ ٖػ اؾخسضمذ ق٩ل الخىؾ٘ في الٖؼ

  .الغئيؿيت لل٣بيلت للؿ٩ان املخترة ، ٧ان هىا٥ أًًا نغإ ؾياس ي في هٟىط املخترة والؼوحت

غاٙ الظي  غاء، ٞو "وفي ٖياب قيش ال٣بيلت، بمٗاوهت ػوحخه الكيش، باؾخسضامه أؾلىب ألٚا

جغا٦ه الٛياب وحىه ال٣ىم في في عخلت الٛؼو، هٓم خؿ٣يل ؾب٨ت مً مؿخٟيضًً، أسحاب 
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اعؽ الىٟىؽ الًٗيٟت. وما أّن زال الجىا لحؿ٣يل، وباقغ ًماعؽ بٌٗ الىاحباث ٧ان ًم

 15.الكيج لى ألبىاء ٖمىمخه في ال٣بيلت، ختى أمالتهم مهالهم وهٟىؾهم الًٗيٟت ئليه"

 زم اج٤ٟ خؿ٣يل م٘ ػوحت اإلال٪ ال٣بيلت:

"٧ان خؿ٣يل ٢ض اج٤ٟ م٘ الكيش ٖلى ال٨ثير مما ًًمغه  بما في طال٪ أن ًدل قيسا مدل 

   16هي بضواعها  بين اليؿاء".قيش ال٣بيلت اإلاًُغة، واٖضا أًاها باػواحها بٗض طال٪، الخ٣ىم 

ماء ٢بائل اإلاًُغة زال٫ جىؾ٘ ٢بيلت املخترة اؾخسضم املخترة للؿيُغة ٖلى ٢ياصة  ئن عخيل الغأؽ وٖػ

 ٞساهذ ػوحت اإلال٪ ال٣بيلت: ٢بيلت اإلاًُغة.

"٧اهذ ػوحت الكيش ال٣بيلت اإلاًُغة ٢ض أؾخٛلذ ج٣ليضا ٖىض اليؿاء الٗغاب هى أن 

الغحا٫ في مساصٖهً ٖىضما ٩ًىهىن، ٞغاصي أو حماٖاث، في مى٠٢  ٣ًؿمً بأن ال ٌؿخ٣بيلً

ٚير مكغ٦ت، لظال٪ الخ٣ذ بيؿاء ال٣بيبت. وخغيتهً ٖلى أػواحهً ليهجغهً في املخاصٕ، 

واٖلىذ أنها لً حؿخ٣بل ػوحها في مساصٖها مىظ طال٪ اليىم، وأنها ؾخُغصه مً البيذ ال٨بير الى 

ثما ب٣غع ال٣بيلت مهيره، ٞان حغصجه ال٣بيلت بيذ ًبىىهه له بٗيضا ًٖ البيذ ال٨ بير، بي٩ىن في ٍع

 مً نٟت اإلاكيست ، َغصجه نهائيا مً خياجه و٢الذ " هظا هى ٖهضي أمام٨ً".

"أزاع ال٣غاع الكيش خماؽ اليؿىة، ألنهً لم ٩ًىن ٌٗٝغ هىاًاها الح٣ي٣ت وفي ٧ل ألاخىا٫، 

يض٫ لٗغابياث في ٖل٣اتهً بأػواحهً أن ٧ان ٢غاع الامخىإ عي ٢بى٫ الغحا٫ في املخاصٕ ج٣ل

أنابهم ما ًيخ٣ههم. وألان نىٞت الى٣يهت جىُب٤ ٖلى مً يهغب مً حبهاث ال٣خا٫، ٣ٞض 

 17".اهُب٤ ال٣اهىن ٖلى أولئ٪ الهاعبين مً اإلاٗغ٦ت، وهى احغاء ًدٌ ٖلى اإلاى٠٢ الٗلى

ل٩ل مً ٌٗى١ زُى ٢م٘ الغواًت هى اخخال٫ ثاهيا، تأثير شيخ الروم ورؤساء القبيلت:   

خؿ٣يل و٢بيلت الغومان. باإلياٞت ئلى اخخال٫ ٧ل مً ٌٗى١ زُى خؿ٣يل وال٣بائل الغوماهيت، 

                                                 
ت،  ازغج منها ًا ملٗىن نضام خؿين،  15  .31(، 2003)البٛضاص: صاع الحٍغ
ت،  ازغج منها ًا ملٗىن نضام خؿين،  16   .43(، 2003)البٛضاص: صاع الحٍغ
ت،  ازغج منها ًا ملٗىن نضام خؿين،  17   .44(، 2003)البٛضاص: صاع الحٍغ
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ٟا٫.  هىا٥ أًًا ٢م٘ ٢خل اليؿاء وألَا

"وهىا ٢ام خؿ٣يل بي٣ى٫: ئزىا عاقض، اجغ١ الغحى٫ ًغخل، وال حٗلملىا لىا ٢هتّ، ًا   

خه الخ٣ا. ال ئزىان هدً لؿىا ًهضص ان وؿخٛل ببًٗىا ألان، ٞ ظال٪  قان أزغ، ٢ض ًأحي ٞو

ًًيٗىا ٖليىا ٞغنت جضبير أمغها، زما اؾخضاع ليهمـ في أطن قيش أ٦بر ٖكيرجين في ال٣بيلت، 

 ".٧ان أخضهما ًجلـ ٖلى ًميىه، وألازغ ٖلى ٌؿاعه

٤ ال ج٣لٟىا... ٢ا٫ خؿ٣يل طال٪ ليجغ الخىاَغ، ول٩ي ال    ؾٝى ٌٗا٢به قيج الغوم ٖلى مٞى

ليه الٟغنت التي زُِ بها، ختي اسحب الغحى٫ السجإ هى مً جبيٗه مً ؾبب جًي٘ ٖ

 18".٢بيلت

 زم اعقض خؿ٣يل الىؾيِ في ازخياع الؿلُان ٧أهه ٖاصال:  

"هىا ٢ا٫ خؿ٣يل: ًا هالغاب٘ في مثل هظا الجى، مً الهٗب أن هستر مً بييىا قيسا   

ال٣بيلت، أقير ٖلي٨م بأن هد٨م في أمغها ال٣بيلت، أزش ى أن جدهل مظبدت بييىا، ئطا وخضه 

ى١ طال٪ قيش أ٦بر وأ٢ىي ٢بيلت، وهى ٞى١ ٧ل  قيسا ال٣بيلت الغوميت، ٞهى عحل خهي٠، ٞو

٤ ليجاوعها هى و٢بيلخه، أليـ مً الح٨مت أن ٞغنت ان ٣ًى٫  طال٪، جدمل ٖبء مساَغ الٍُغ

؟".  19في أمغها عأًه، وهى قٝغ ٦بير لىا ال ًضاهيه قٝغ

 ؾت م٘ قيش الغوم، ٩ًىن خؿ٣يل عئيؿا:زم بالؿيا

"أحض نٗىب ٦بيرة في أن ازخاع واخض مى٨م، بٗض أن عأًذ ما أهخم ٖليه مً ٞغ٢ت، لظال٪   

أعي، مً احل مهلحت ال٣بيلت، ان ٩ًىن خؿ٣يل قيش ٢بيلخ٨م... أن خؿ٣يل طو جضبير، وهى 

٣ىم مٗىا ٖال٢اث ه  20".ث٤ بها وجأمنهاًهاو٘ ؾالح، وله ٧االث للما٫ وصٖاًت ٦بيرة، ٍو

ت ٖلى شخهياث خؿ٣يل. خاو٫ جىلي مهام    ٓهغ الا٢خباؽ أٖاله أًضًىلىحيت الؿلٍُى ًُ

                                                 
ت،  ملٗىن ازغج منها ًا نضام خؿين،  18   .50(، 2003)البٛضاص: صاع الحٍغ
ت،  ازغج منها ًا ملٗىن نضام خؿين،  19  .51(، 2003)البٛضاص: صاع الحٍغ
ت،  ازغج منها ًا ملٗىن نضام خؿين،  20   .51(، 2003)البٛضاص: صاع الحٍغ
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ً. في هظه الحالت حٗاون خؿ٣يل م٘ الؼوحت  الغؤؾاء بٌٛ الىٓغ ًٖ أٞغاص الٗائلت آلازٍغ

 بأن ج٩ىن مل٨ت. في الىو أٖاله هى أًًا ًىٓغ 
ً
ضا الغئيؿيت الؿاب٣ت لل٣بيلت ألهه ٧ان ٖو

يرها  يم ال٣بيلت الغوماهيت ٚو الاؾتراجيجيت الؿياؾيت خؿ٣يل للح٨م مً زال٫ الخأزير ٖلى ٖػ

ماء ال٣بائل.  مً ٖػ

ت املحاوالذ    ٞهظه مً أؾباب الهغإ في املجخم٘. جًاعب اإلاهالح ائل٣خهاصًت بؿبب خٍغ

ذ فى مى٣ُت ال اث عحا٫ أٖما٫ ٦ثيرة ٞيما بين بًٗها البٌٗ جىاٖػ ؿى١ ٦ثير، ختى مجمٖى

غ أٖمالها أما بيؿبت جًاعب اإلاهالح الؿياؾيت ٞيٗىص ؾببه ئلى هؼإ اإلاهالح بين عحا٫  لخٍُى

 21الؿياؾت.

 

 رأسماليت 4.2

٣ين:   :أوال، هفع املال والثروة لسلوطيتفي هظه الغواًت، ْهغث عأؾماليت بٍُغ

يم ال٣بيلت ًجب أن ٩ًىن لضًه أشخام،  "و٢ا٫ خؿ٣يل: الصخو الظي ؾي٩ىن ٖػ

أن ًضٞ٘ ٞىائض ٖلى ألا٢ل صًىهىا في قغاء ألاؾلحت أو ٚيرها مً الضًىن.  باإلياٞت ألهه ًجب 

ئلى طل٪، ًجب ٖلى اإلاغء أن ًٟهم الاؾتراجيجيت ختى جخم٨ً مً ئصاعة أقياء مسخلٟت في هظه 

ال٣بيلت، باإلياٞت ئلى الحلٟاء مثل ال٣بائل الغوماهيت التي أنبدذ حؼءا مىا. ٦ما ًجب أن 

 
ً
متهم في الحغب "هاؾ٣يل ًًي٠ زُابه.٩ًىن ٢اصعا  ٖلى أزظ ألاعامل وألاًخام بٗض هٍؼ

يم ال٣بيلت  بأهه هى الظي ٌؿخد٤ مىهب ٖػ
ً
ا  حماهيًر

ً
يا  22".٢ا٫ خؿ٣يل طل٪ لي٣ىص ٖو

 :مشاركت مع شيخ الروم لسلطت إلاقتصاديت وألاسواقثاهيا، 

ٖضاص الجىىب، لم "وألان ٌؿخىع صوهه مً الٗغا١ هى الى٣ِ وال٣اع، والخمغ، و٧لهه، 

                                                 
 21Burhan Nurgiyantoro, Teori pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gajah Mada University 
Press,2013) h. 179. 

22Hussein, Saddam, Tarian Setan (Bandung: Percetakan Jalasutra, 2006) hal. 109. 
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٨ًً أخض ممً ًجىع هم ًخمل٪ بضًال ٖنها، ٣ٞض ايُغوا ئلى أن ٌؿمدىا لل٣بائل بأن 

. حؿببذ اإلا٩اجب التي أؾؿها خؿ٣يل، أو جل٪ التي  حؿخىعوص مً الٗغا١ ومً ٚير قغٍو

أؾؿها بهىعة مكتر٢ت م٘ عوم في ٖضواث واؾٗت بين ال٣بائل الٗغاب يض خؿ٣يل ويض 

جًاملىا م٘ خؿ٣يل في ججاعجه ؤلاؾخٛالليت، ٖضا ًٖ الاعبإ الٟازكت التي عوم بٗضه. ألنهم 

٧ان ًخ٣اياها مً الغبا. ؾىاء مً الحال٫ و٧الخه وم٩اجبه اإلاخسههت، أو جل٪ التي أؾؿها 

 23".خؿ٣يل بهىعة مكتر٦ت م٘ عوم

ٓهغ اإلا٣خ٠ُ أٖاله أًضًىلىحيت الغأؾماليت ٖلى شخهيت خؿ٣يل، خيث ٣ًترح  ًُ

 طا زغوة، ٌؿخُي٘ أن ًضٞ٘ الضًً الح٩ىمي ولضًه ال٣ضعة خؿ٣يل أن 
ً
يم شخها ٩ًىن الٖؼ

ٖلى وي٘ الاؾتراجيجياث. خؿ٣يل بمداوالجه اإلا٣ترخت ل٣ياصة الغأي الجماهيري بأهه ٧ان 

. هىا ًم٨ىىا أن هغي عائدت 
ً
 بأن ٩ًىن ٢ائضا

ً
٘  عأؾماليتحضًغا أن الثروة هي أصاة للح٨م. ولٞغ

 الخجاعة والؿى١ مً زال٫ حك٨يل م٨خب ججاعي ًخٗاون م٘ الثروة، أج٣ً خؿ٣يل 
ً
أًًا

لى أٞغاص ال٣بيلت أن ًبيٗىا بًائٗهم الؼعاٖيت ئلى خؿ٣يل.  ال٣بائل الغوماهيت. ٖو

 

 التخريب  4.3

ت. يت ب٣خل ألاطبدت وخغ١ اإلاؼٖع ٠ بين الٖغ ت اإلا٩اهت، اهدكغ خؿ٣يل الخسٍى  لخ٣ٍى

م مالح٣اه مً أطا بالىاؽ، ومىه ٢خال اإلاىاخش ي او  "ل٨نهما هىا عصا ٖلى ئ٣ٖابهما، ٚع

اث و٢ُ٘ الىسيل وم٘ طال٪ عصا واجبٗاهما مهؼومين أمام  أي ٢ىة  ؤلاؾدئالء ٖليهاوخغ١ اإلاؼٖع

اث و٢خل  ؼصاصون أمٗاها في ال٣خل وخغ١ اإلاؼٖع أو ٢بيلت. ًؼصاصون خ٣ضا ٖلى اإلاى٣ُت ٍو

ث صًاعهم.. ولم ٌؿلم منهم ختى الحيىان التي لم ٌؿخُيٗىا ؤلاؾديالء ٖليها وه٣لها ئلى خي

ٟا٫، خيث ان ًب٣ىا اخض ًدبهم ن بل ناع ل٩ل ٩ًاعههم مً الكغ١ اإلاى٣ُت الى  اليؿاء وألَا
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اث وخضاها، أن ٣ًضٖىا  بثا خاو٫ قيىر ال٣بائل، ػٞع ٚغبها ومً الكمالها الى حىىبها.. ٖو

حغاء مً ٖضم  خؿ٣يل وقيش ٢بيلت الغوم، بخٛيير مغا٢ٟهما... واعه٤ الىاؽ مً خىلهما

ض الؼامهم  ؤلاؾخ٣غاع والحغوب, وبضأ ال٣ٟغ ًضب بؿب ألاجاواث التي ٞغياها ٖبى الىاؽ, ٖو

بان ٩ًىن ٧ل وكاٍ ججاعي أو ا٢خهاصي بىحه ٖام م٘ خؿ٣يل و٧الخه وم٘ عئيـ ٢بيلت 

بيٗىه". اهه ٍو بيلت خ٨ما ٖلى ان ًٟغيا أقٗاع ٌكتًر  24الغوم ٞػ

ب. ٧ان ٢خل اإلااقيت وخغ١ اإلاىخجاث الؼعاٖيت الا٢خباؽ أٖاله ًبين مٗاملت الخ سٍغ

. و٢ض 
ً
ال ت والغأؾماليت التي لم جضم ٍَى  للؿلٍُى

ً
جا ومهاصعة الؿل٘ ال٣بليت ألازغي جخٍى

ججلى طل٪ في الحضر الظي ٧ان خؿ٣يل ؾيرج٨ب أٖما٫ الكٛب ٖىضما زؿغ الحغب. 

مت. زؿاع  ة الحغب ال ججٗل أ٢ىي قٗىع مً الُبيٗت ًجٗلها ٚير ٢اصعة ٖلى ٢بى٫ الهٍؼ

خؿ٣يل واٖيت ٖلى هدى متزاًض لخهبذ ٢اؾيت ٖلى هدى متزاًض وؤلازغاء الظاحي. ٦ما أن 

 ال٣ٟغ مخٟش ي بين الىاؽ بؿبب مى٠٢ خؿ٣يل.

 ؾيُغث ٢ىاث ؾليم ختى ٢هغ الغومان وهاؾ٤ في و٢ذ الحغب بين الغومان

٣ضان و٧اهذ ٖىا٢ب الهغاٖاث جخٗل٤ باجالٝ اإلامخ وخؿ٣يل يض ٢ىاث ؾليم. ل٩اث ٞو

ت في ق٩ل خغمان مً اإلااقيت، وخغ١ اإلاىخجاث الؼعاٖيت ختى أنها ج٣خل  الىٟـ البكٍغ

ٟا٫  .اليؿاء وألَا

 

 الخالصت -د

" هى ازغج منها ًا ملٗىن ًت "والغومً أهم هخائج التي وحضها ال٩اجب أن أق٩ا٫ الهغإ في ا

يت، هٟ٘ ػوحت اإلال٪ ال٣بيلت لؿلُت، وجأزير قيش الغوم وعؤؾاء  ال٣بيلت، وهٟ٘ اإلاا٫ والثروة لؿلَى

 ومكاع٦ت م٘ قيش الغوم لؿلُت ؤلا٢خهاصًت وألاؾىا١.

                                                 
13
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