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 فى الخطاب المسرحى المصرى لسلطة وقضايا المواطنة ا

  " الخديوى " لفاروؽ جويدة نموذجامسرحية     
  بسيوني عبد العزيز ىمت

 لدراسةملخص ا
تهدؼ الدراسة إلى التعرؼ على الكيفية التى تناوؿ بها الخطاب المسرحى المصرى أبعػاد 
العالقة بين السلطة وقضايا المواطنة فى المجتمع فى فترة التسعينيات مػن الرػرف العيػرين 

كمػػا اعتمػػدت علػػى تبنػػى بعػػ  ،  ـ 1133إلػػى مػػا قبػػ  لػػورة الخػػام  والعيػػرين مػػن ينػػاير 
ة لػدى كػ  مػني مييػي  فوكػو عػن السػلطة وأنتػونى جيػدنز عػن المواطنػة ، المروالت النظري

واسػتخدمت الدراسػة المػنه  ، إضافة إلى االتجاه البنيوى التكػوينى عنػد لوسػياف جولػدماف
حػدة و باعتبارىمػا  البنيوى التكوينى وطريرتى ي تحلي  الخطاب وتحلي  المضموف الكيفػى 

ن  النتائ  أىمها ي ظهور أكثر من نمط للسلطة لى عدد مالدراسة، وقد توصلت الدراسة إ
وكيػػػ   ،داخػػػ  الػػػنص المسػػػرحى كالسػػػلطة السياسػػػية والسػػػلطة انبويػػػة والسػػػلطة الدينيػػػة

تحلي  النص عن قدرة الخطاب المسرحى على تجسيد حرػوؽ المواطنػة الئائبػة وماتػرات 
ر العالقػة الملتبسػة كما كاف ىناؾ تأكيد على استمرا  ،أزمة المواطنة فى الفترة التى يصورىا

 الرائمة على اليك بين السلطة والمواطن فى المجتمع .
 
 

                                                 

 مدرس علم االجتماع بكلية االداب جامعة كفر الشيخ  
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 ي مردمةال
 اوعالقتهػػالسػػلطة  يػػأتى موضػػوع، لتحػػوالت التػػى يمػػوج بهػػا المجتمػػعضػػا اخفػػى 

وىػػى ، لعالقػػة مػػا بػػين الفػػرد والدولػػةباعتبػػاره أحػػد الخطابػػات التػػى تػػاطر لبرضػػايا المواطنػػة 
مػػارس السػػلطة فػػى تتعلػػب بالكيفيػػة التػػى علػػى أساسػػها تٌ  ،ةيػػرتبط بهػػا إتػػكاليات عػػد القػػةع

 وما يتبع ذلك من حروؽ وواجبات تتعلب بالمواطنة.، المجتمع
الرائمػة فػى السػلطة قتػراب مػن الراىنػة االالدراسػة  حاولػتفرػد ، طػاراإلفى ىذا و 
و جوانبهػا بنػاع علػى مػا تسػها بػمػن عالقتها بالمواطنة كممارسة تتحدد فى كثيػر و المجتمع 

مػػن  ىػػذه اإلتػػكالية ويتا ترصػػىدعػػائا ىػػذه المواطنػػة أوترويضػػها.ىػػذه السػػلطة فػػى ترسػػي  
فاندب ؛اندب المسػرحىوأقصػد بػو ، البحثية ذات الطػابع الخػاصخالؿ أحد المجاالت 

وىػػو يحمػػ  الكثيػػر مػػن ، يػػرتبط ارتباطػػاً وليرػػاً برضػػايا المجتمػػعوبخاصػػة اندب المسػػرحى 
ترػػػديا وتطػػػوير فهػػػا  التػػػى يمكػػػن عػػػن طريرهػػػا سػػػية والفكريػػػةالػػػدالالت االجتماعيػػػة والسيا

 .  ومعرفة أكثر عمراً فيما يتص  بالواقع االجتماعى
السػػب  إلػػى عػػدة أسػػباب يمكػػن إجمالهػػا فػػىي وتعػػود أىميػػة الدراسػػة الراىنػػة 
ـ وعلػػػا اجتمػػػاع ي انتمػػػاع ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى مجػػػاؿ علػػػا اجتمػػػاع اندب بيػػػك  عػػػاانوؿ

و مجػػاؿ ييػػػهد نػػػدرة فػػى الدراسػػػات المصػػرية والعربيػػػة التػػػى وىػػػ ،المسػػرح بيػػػك  خػػاص
ويكمػن . خالؿ الظواىر اندبيػة والثرافيػة تحاوؿ البحث فى ظواىر المجتمع المختلفة من

أىميػػة علػػى مسػػتوى الواقػػع  مػػا تمثلػػو الرضػػية محػػ  البحػػث والدراسػػة مػػنفيالسػػب  الثانىي
فػػػى ظػػػ  التحػػػوالت  مهمػػػا حيػػػث تيػػػك  السػػػلطة فػػػى عالقتهػػػا بالمواطنػػػة مبحثػػػايش؛االمع

والتطػػورات التػػى ييػػهدىا المجتمػػع  بيػػك  مسػػتمر .أمػػا السػػب  الثالػػث وانخيػػر فيتعلػػب 
 –تالىا  فترة التسعينيات من الررف العيرين وما -ريخية موضوع الدراسة بأىمية الفترة التا

ت تئيػػرات تػػهدفرػػد ؛ زة فػػى تػػاري  المجتمػػع المصػػرىكانػػت فتػػرة ذات قسػػمات مميػػفرػػد  
ومػا ، لسياسػى الػذى اسػتمر لاللػين عامػاولع  التحػوؿ انبػرز كػاف سػروط النظػاـ ا ، ةعديد

 .آلاره  فى ضوع التيٌك  حتى اآلف أعربو من تحوؿ جذرى فى المجتمع المصرى مازالت
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التعػػرؼ علػػى الرؤيػػة التػػى رصػػد الػػنص ي إلػػى لدراسػػة الراىنػػةا تهػػدؼ، ووفرػػا لمػػا ترػػدـ
المواطنػػػػة فػػػػى فتػػػػرة  عالقػػػػة بػػػػين السػػػػلطة وقضػػػػايامػػػػن خاللهػػػػا ال" الخػػػػديوى "المسػػػػرحى 

تالىػػا إلػػى مػػا قبػػ  لػػورة الخػػام  والعيػػرين مػػن ينػػاير  التسػػعينيات مػػن الرػػرف العيػػرين ومػػا
التعػػرؼ علػػى الكيفيػػة التػػى اسػػتطاع الكاتػػ  مػػن خاللهػػا توظيػػ  باإلضػػافة إلػػى ، 1133

 . اليك  الفنى بما يخدـ قضايا المضموف االجتماعى فى النص المسرحى
 ي الميكلةي أوال

 وىو، منذ زمن بعيدارتبطت برضايا المجتمع الفنوف التى  واحدا منيعد المسرح 
وبالتػػالى فهنػػو يتػػألر ، وره لكػػ  مػػا يصػػي  المجتمػػع مػػن تئيػػركظػػاىرة اجتماعيػػة يخضػػع بػػد

 بالرػػدر الػػذى يسػػاعد فػػى تطػػوره، ى التػػى تصػػي  البنيػػة االجتماعيػػةبعوامػػ  التئيػػر االجتمػػاع
سػاعد يػالر فػى ىػذه البنيػة ويكمػا أنػو   ، يػاره مػن جهػة أخػرىأوتدىوره وانه، ونموه من جهة

 ( 3ومن ىنا اكتس  صفة " الضمير العاـ للمجتمع ".)، على تدعيا التئير أو نرده
ولعػػ  الػػدور الػػذى يرػػـو بػػو المسػػػرح فػػى الحيػػاة االجتماعيػػة كػػاف وراع االىتمػػػاـ 

إلػػى  تمػػاع فػػى الئػػربمػػن علمػػاع االجعنػػد كثيػػر ، للدراسػػةكمجػػاؿ ،  الكبيػػر الػػذى حظػػى بػػو
"جػػورج يومػػن ىػػاالع، رح والمجتمػػع وجهػػين لعملػػة واحػػدةا الػػبع  المسػػهػػمع ربػػدرجػػة اعت
تنػػا اليوميػػة ا" أف العنصػػر المسػػرحى يظهػػر بوضػػوح فػػى كثيػػر مػػن لراعالػػذى رأى "جيػػرفتش
أف" العمػ   كػذلكوىػو يػرى   (1)سرح فػى حػد ذاتػو ظػاىرة اجتماعيػة  ألي  الم .ويتساعؿ

كمػػا يمكػػن دراسػػة ،  ره عمػػال تػػا فػػى إطػػار اجتمػػاعى محػػددمسػػرحى يمكػػن دراسػػتو باعتبػػاال
اـ االجتماعى الرائا العالقات الوظيفية بين المحتوى الذى تردمو انعماؿ المسرحية والنظ

وقد أتػار إلػى أف االىتمػاـ انجػدر فػى ىػذا الصػدد يتمثػ  فػى دراسػة الوظػائ  .فى الواقع
فرػػد اعتمػػد "إرفػػن  جوفمػػاف "أمػػا واع مختلفػػة مػػن المجتمعات.رح فػػى أنػػاالجتماعيػػة للمسػػ

 (1" )تحلي  الحياة اليومية  فىر على لئة المسرح والدراما بيك  كبي
والتعبئة التى ارتبطت برضػايا أقدـ وسائ  التعبير "من كاف المسرح   ، فى مصر و

كاف ىنػاؾ ارتبػاط   فرد ؛(4")تو انولىالمجتمع وىمـو انمة السياسية واالقتصادية منذ نيأ
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حيػث انعكػ  ذلػك ب ؛االجتماعيػة وبػين المسػرح فػى مصػردائا بين التطػورات السياسػية و 
مسػػرحية كانػت فػػى مجملهػػا يخيػػة المختلفػة مػػن ظهػور أعمػػاؿ فيمػا ظهػػر عبػر الفتػػرات التار 

للثػورة عليػو  ةتعبر عن الواقع االجتماعى السائد أو تناى  ىذا الواقػع وتحمػ  لػواع الػدعو 
كانػػت العالقػػة مػػع السػػلطة عبػػر الفتػػرات الزمنيػػة المختلفػػة مػػن أبػػرز الموضػػوعات .و  وتئييػػره

 التى تناولها كثير من كتاب المسرح فى مصر. 
مػن الخطػاب الػػذى  انوعػ"بوصػفووفػى إطػار النظػر لػ دب ، فػى ضػوع ذلػك 

السػػلطة الماديػػة  سػػلطة المعرفػػةينػػازؿ خطػػاب السػػلطة فػػى إطػػار المسػػاحة التػػى ترػػاـو فيهػػا 
ميػكلة الدراسػة  فػهف، (5)"خضاع اإلنساف لمنطرهػا ومصػالحهاى تضئط فى اتجاه إالت

الرائمػػة بػػين السػػلطة العالقػػة أبعػػاد  محاولػػة البحػػث فػػىيالراىنػػة تتحػػدد فػػى
مػا  مػن الرػرف العيػرين ومػا تالىػا إلػى وقضايا المواطنة فى فتػرة التسػعينيات

خطػػػػاب الكمػػػػا صػػػػورىا  1133الخػػػػام  والعيػػػػرين مػػػػن ينػػػػاير  قبػػػػ  لػػػػورة
 ، تػػػكاليةة التػػػى تػػػا بهػػػا االقتػػػراب مػػػن ىػػػذه اإللتعػػػرؼ علػػػى الكيفيػػػا هػػػدؼب، المسػػػرحى

الخطػػاب أعػػاد إنتاجهػػا  وصػػورىا أضػػوع تحػػوالت الواقػػع كمػػا فػػى  والصػػيا التػػى اتخػػذتها
فانديػ  ال يكتػ  ، اندب ال يمكن فصلو عػن المجتمػع"باعتبار أف ، المسرحى المصرى

وفػى ضػوع  ( 6فى كتاباتها ضػمن سػياؽ اجتمػاعى معػين.")وإنما ينطلب اندباع ؛ من فراغ
 ي ىذا التحديد لميكلة البحث يمكن صوغ التساؤالت التالية

 ما أنماط السلطة التى طرحها الخطاب المسرحى فى الفترة المذكورة    -3
ماالرؤيػػػة التػػػى تضػػػمنها الخطػػػاب المسػػػرحى فيمػػػا يتعلػػػب برضػػػايا المواطنػػػة فػػػى ظػػػ   -1

 صرى  فى الفترة قيد الدراسة  تحوالت المجتمع الم
مػػا أبعػػاد العالقػػة بػػين السػػلطة الرائمػػة فػػى المجتمػػع والمػػواطن كمػػا صػػورىا الخطػػاب  -1

 المسرحى   
  البنية االجتماعية والواقع االجتماعى  الخطاب المسرحى صور إلى أى مدى -4
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 عػػن للتعبيػػرمنػػت  الخطػػاب  اسػػتخدموذى لفنػػي الػػ  امػػا الػػدالالت االجتماعيػػة لليػػك-5
  السلطة والمواطن العالقة بين 

   يعناصر اإلطار النظرىي لانيا
   يالنظرى للدراسةالمدخ  ي -3

إف ىناؾ مجموعة من المروالت النظرية التى تصلح أف تكوف إطػارا  يمكن الروؿي
، جتمػػػعتصػػػوريا يمكػػػن مػػػن خاللػػػو دراسػػػة العالقػػػة بػػػين السػػػلطة  وقضػػػايا المواطنػػػة فػػػى الم

تيػكي  نظريػة  و، سػهامات "مييػي  فوكػو" عػن السػلطةبع  إت فػىيوتتمث  ىػذه المرػوال
تجػػػاه البنيػػػوى التوليػػػدى عنػػػد" لوسػػػياف باإلضػػػافة لالسػػػتعانة باالالبنيػػػة عنػػػد "أنتػػػونى جيدنز"

 ي وىو ما يمكن توضيحو فيما يلى، جولدماف" فى تحلي  النص المسرحى
حليلهػػػا فػػػى يرػػػدـ مييػػػي  فوكػػػو تصػػػورا يتنػػػاوؿ فيػػػو مفهػػػـو السػػػلطة وكيفيػػػة ت -أ

 ي يما يلىيمكن تفصيلو فالمجتمع فى عالقتها بالمواطنين 
" فى تعريفو للسلطة أف تكػوف مجمػوع الماسسسػات وانجهػزة التػى تضػمن ينفى "فوكو -

وإف كػاف  ، فهو ينفى أف تكوف السلطة معادال للدولة ؛ خضوع المواطنين فى إطار دولة ما
 مفهـو السلطة. فى  اال ينفى أف تكوف الدولة معطى أساسى

السلطة لي  لها مركز واحد وأساسى يجػ  البحػث عنػو فػى ماسسػة مػن ماسسػات أو  -
و انجهػزة السياسػية أ، كػانجهزة الرمعيػة مثػ  ياليػرطة والجػيشجهػزة الدولػة يجهاز من أ

ال  . إف ترط إمكاف وجود السلطة يكمن فػى .الحكومة والرضاع والتربية ..والعلمية مث ي
يػػر الثابػػت لمػػوازين الرػػوى التػػى تخلػػب باسػػتمرار مػػن خػػالؿ تفاوتهػػا أوضػػاعا ىػػذا انسػػاس  

  ير مستررة .  سلطوية ىى دائما
، أى أنهػا حاضػرة فػى كػ  مكػافي والسػلطة منتيػرة وموزعػة علػى الجسػد االجتمػاعى كلػ -

ومػن ىنػا حضػورىا ، وحضور السلطة فى نظره يعود لكونها منتجة تنت  ذاتها فى كػ  مكػاف
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الحػػاكا  ، انسػػتاذ بالتلميػػذ ، فػػى عالقػػة انب بالعائلػػةي الجسػػد االجتمػػاعى الكلػػى فػػوؽ
 (7بالمحكـو .... إلى  ير ذلك .)

ويػع تسعى السػلطة المجسػمة فػى جهػاز الدولػة إلػى إنتػاج بنيػة تحتيػة لهػا تعمػ  علػى تط -
را وإنما بنيػة عليػا تلعػ  دو ، يجعلها ليست عالقة برانية مماانجساد والنفوس من الداخ  

 ى إنتاج البناع الجسدى والعرلى محوريا ف
أو الخداع تارة  رفات التى تعم  على الرمع تارةتسلك السلطة دائمًا مجموعة من التص -

وىػػػو مػػػا يجعػػػ  خطػػػاب السػػػلطة أمػػػاـ حركػػػة تػػػد ، أو الكػػػذب والتػػػوىا تػػػارة لالثػػػة أخػػػرى 
اتهػػػا وفػػػػب ذ ذلػػػك الػػػػذى يجعلهػػػا ال تطػػػػرحو وجػػػذب بػػػين أنػػػػواع متابينػػػة مػػػػن التكنيكػػػات 

 وإنما ىى تتحوؿ حس  الطل  والموق  . ، أيديولوجية واحدة
وإنمػا فػى قػدرتها علػى تفعيػ  الرػوة ؛ تجلى فى اليرعية أو فى السيادةسلطة الدولة ال ت -

أو بتعبيػر آخػر إنهػا  ، أو إسػكاتو أو إقصػائو، لتى من خاللهػا يػتا اسػتبعاد اآلخػرالوحيية ا
ويرترح فوكػو دراسػة السػلطة ال انطالقػا مػن  )8(اكا .الحرب ضد من يخرج عن إرادة الح

وإنما انطالقا من العالقة ذاتها باعتبارىا ىى التى تحدد العناصػر ، الحدود انولية لعالقاتها
( من حريتهػا وسػلطاتها يجػ  من البحث عما تخلت عنو ) الذوات فبدال ، التى تتعلب بها

 (9)ىع ذواتا.ن أف تنيالبحث عن كي  أف عالقات اإلخضاع يمك
ترػػػدـ نظريػػػة تيػػػكي  البنيػػػة عنػػػد ) جيػػػدنز ( والتػػػى جمػػػع فيهػػػا بػػػين البنيػػػة  -ب

فعند إمعانو النظر فى مسألة ، معالجة جديدة فيما يخص تحلي  النظاـ االجتماعى والفع 
 إلػى أى مػػدىي ي الفكػرة انولػىجيػػدنز الضػوع علػى فكػرتين محػػوريتينيلرػى ، البنيػة والفعػ 

سػػهما فػػى الحفػػاظ علػػى النظػػاـ االجتمػػاعى . والفكػػرة ييػػة والفعػػ  أف تسػػتطيع كػػ  مػػن البن
   فػػى التئييػػر أو التحػػوؿ االجتمػػاعى إلػػى أى مػػدى يسػػتطيع كػػ  منهمػػا اإلسػػهاـي انخػػرى

أف النظػاـ االجتمػاعى عبػارة عػن ممارسػات اجتماعيػة يعػاد  " جيػدنز"وفى ضوع ذلػك يػرى 
لين أو بين كيانات اجتماعية تنتظا فى صػورة إنتاجها أو أنو عالقات يعاد إنتاجها بين الفاع

ممارسػػات اجتماعيػػة رتيبػػة . كمػػا أنػػو فػػى تحليلػػو للفعػػ  االجتمػػاعى يسػػتعم  مفهػػـو لنائيػػة 
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انفػراد فػى انبنيػة ويتػألروف بهػا. وىػو يػذى  إلػى أف  البناع لػيعك  الطريرػة التػى يػالر بهػا
. (31)ئييرىػا مػػن خػالؿ أفعػػالها .ة وفػػى تبوسػع انفػراد أف يسػػاعدوا فػى إعػػادة إنتػاج انبنيػ

 لػػو تفسػػير كيػػ  أف التئيػػرات وال تػػك أف ىػػذه النظريػػة  ترػػدـ فهمػػا أفضػػ  يمكػػن مػػن خال
ف تفسػير الظػواىر االجتماعيػة إ. ويعنى ىذا ر تولد نتائ  على المستوى انكبرالبالئة الصئ

 (33)ها.تألير والتألر فيما بينيتطل  النظر إلى العالقة الجدلية بينها وتبادؿ ال
 ي(االتجاه البنيوى التكوينى )التوليدىلوسياف جولدماف و   -ج

" علػى البنيػة الفكريػة لطبرػة أو فى دراسػتو للعمػ  اندبػى التركيػز يحاوؿ جولدماف 
فانديػػػ  باعتبػػػاره ينتمػػى إلػػػى ىػػػذه ؛ معينػػػة والتػػى يجسػػػدىا ىػػػذا العمػػ  جماعػػة اجتماعيػػػة

رؤيػػػة للعػػػالا " بنيػػػة  الفكريػػػة والتػػػى تمثػػػ  "ذه الالطبرػػػة أو الجماعػػػة يمكنػػػو التعبيػػػر عػػػن ىػػػ
. وىػػى ة نظػػر منسػػجمة تخػػص الواقػػع إجمػػاالً وجهػػ.وبهػػذا تعػػرؼ" رؤيػػة العػػالا "بأنهاي"(31)

ولكنهػا وجهػة نظػر النسػب الفكػرى لمجموعػة مػن ، ليست وجهػة نظػر الفػرد المتئيػرة  دومػاً 
هػػـو ويػػرتبط مف.(31)البيػػر يوجػػدوف معػػاً ضػػمن اليػػروط االقتصػػادية واالجتماعيػػة  نفسػػها "

. لػػوعى الممكػػن " و"البنيػػة الدالػػة "" الػػوعى الفعلػػى " و" ارؤيػػة العػػالا بمفػػاىيا أخػػرى ىػػى
حيػث تسػعى  ن الماضػى ومػا يرػع فيػو مػن أحػداث فالوعى الفعلى ىوي الوعى الذى ينت  عػ

سواع  ؛ ك  طبرة أو جماعة لفها واقعها الذى تعييو من خالؿ جميع ظروفها التى تحياىا
ي مػا يمكػن أف ؼ معاتية أـ اقتصادية أـ فكرية .أما الوعى الممكػن فهػوه الظرو أكانت ىذ

وذلك دوف أف تفرد  ، ترـو بو ىذه الطبرة أو  الجماعة فى حالة تعرضها لمتئيرات مختلفة
  (34)أما البنية الدالة فتظهر فى وعى الجماعة كك . .طابعها الطبرى المميز لها

إسػػهامات مييػػياؿ فوكػػو وأنتػػونى علػػى مػػا ترػػدـ مػػن عػػرض لػػبع   وبنػػاع
جيدنز و لوسياف جولدماف يمكػن اسػتخالص بعػ  المرػوالت النظريػة التػى تعػد 
بمثابػة موجهػػات للدراسػػة الراىنػػة حتػػى تسػػطيع الوصػػوؿ ل ىػػداؼ التػػى حػػددتها 

 ي وتتلخص ىذه المروالت فى، لها
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منتيػرة  فهػىنطػوى علػى كثيػر مػن الوجػوه مفهػـو مركػ  ي"يفوكػو"وفرػا ؿ أف السػلطة  -
كمػا أنهػػا ،  تنتيػر عالقػػات الرػوة فػى المجتمػػعفػى جميػع مجػػاالت الحيػاة اليوميػة برػػدر مػا 

 متئيرة بتئير ظروؼ المجتمع وتحوالتو .
علػى أنهػا  "التيػك  البنػائى"وفرا لنظريػة  السلطة والمواطنةيمكن النظر للعالقة بين  -

هف ف .وعلى ذلك"جيدنز"عنو عالقة تيك  من خاللها المواطنة بنية بالمعنى الذى تحدث 
ؿ السػػلطة الموجػػودة فػػى عبػػارة عػػن ممارسػػات يعػػاد إنتاجهػػا مػػن خػػال –كبنيػػة–المواطنػػة 
فعػػن طريػػب انفعػػاؿ والممارسػػات التػػى ترػػـو بهػػا السػػلطة يتحػػدد تػػك  ودرجػػة ، المجتمػػع

 .  ا المواطنة فى المجتمع بما يعنى وجود عالقة تبادلية بين ك  منهم
 البنيويػة التكوينيػة عنػد لوسػياف جولػدمافيػب بعػ  مرػوالت يمكن من خالؿ تطب -

اكتيػػػاؼ رؤي  و، سػػلطة الرائمػػة بالمواطنػػةالبحػػث داخػػ  الػػنص المسػػرحى عػػن عالقػػة ال
ومن لا معرفة كي  يردـ النص بنية دالة لعالقػات السػلطة  ، العالا التى يردمها ىذا النص

  .المسرحىداخ  وخارج  النص  
  يالدراسات السابرةي -1

أمكػن ، راىنػةبموضػوع الدراسػة ال ذات الصػلة ع على الدراسػات السػابرة باإلطال
المحػػػور انوؿ نػػػاوؿ يتيمحػػػورينفػػػى الدراسػػػة إلػػػى  فػػػى ضػػػوع الرضػػػايا المتضػػػمنة هاتصػػػنيف

بينمػا ، اؽ المسػرحالدراسات المتعلرة بالبحث فى العالقة بين السلطة والمواطنة خارج نط
ى تناولػػت ىػػذه العالقػػة بيػػك  مباتػػر أو ضػػمنى مػػن المحػػور اآلخػػر الدراسػػات التػػ عػػرضي

 ي وىو ما يمكن عرضو تفصيال فيما يلى ، خالؿ المسرح
 يالدراسات المتعلرة بالمواطنة أو السلطة خارج نطاؽ المسرحالمحور انوؿي

دراسة مروة نظير وأسماع فػااد )  من الدراسات المصرية التى تندرج تحت ىذا المحور 
دراسة تحليلية نبرز خطػ  الػرئي  مبػارؾ طنة فى الخط  السياسيةياد الموا( أبع 1131

ا بػالمواطن ولكػن بطريػب االقتراب من السلطة فى عالقته ي1117 -3983خالؿ الفترة 
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مػػػن خػػالؿ التحليػػػ  الكمػػػى والكيفػػى نبػػػرز الخطػػػ  الرئاسػػية فػػػى الفتػػػرة مػػػن   يػػر مباتػػػر
خطػػ   وتػػا تطبيػػب  ةر حيػػث تػػا اختيػػار عينػػة عمديػػة مكونػػة مػػن عيػػ، 1117 – 3983

, ومػػػن أىػػػا نتػػػائ  ىػػػذه موف وتحليػػػ  الخطػػػاب علػػػى ىػػػذه الخطػػػ طريرتػػػى تحليػػػ  المضػػػ
تركيػػز الخطػػاب بصػػفة أساسػػية علػػى البعػػد السياسػػى للمواطنػػة ومػػا يػػرتبط بػػو مػػن ي الدراسػػة

فتركػػز  ؛ علػػى فكػػرة واجبػػات المواطنػػة والتأكيػػد، ة بػػين كافػػة أبنػػاع اليػػع تحريػػب المسػػاوا
كمػػا تػػملت ىػػذه الخطػػ  دور المػػواطن الفػػرد فػػى تنميػػة الوطن. دورىػػذه الخطػػ  علػػى 

جػػػراعات التػػػى تعػػػرض لهػػػا ىػػػذه النظػػػاـ الحػػػاكا فػػػى تفعيػػػ  المواطنػػػة مػػػن خػػػالؿ بعػػػ  اإل
 ( 35)الخط .
يالمواطنػػػػػػة والدولػػػػػػة فػػػػػػى الفكػػػػػػر العربػػػػػػى (1116) دراسةيياسػػػػػػر قنصػػػػػػوةأمػػػػػػا  
العالقػػػة بػػػين المواطنػػػة حاولػػػت اسػػػتكناه أبعػػػاد ف، ( أزمػػػة عالقػػػة أـ مػػػأزؽ  يػػػابالحديث)

أزمػػة العالقػػة بػػين تػػرعية بهػػا  تتولػػد  يػػة التػػىكيففتتسػػاعؿ عػػن ال والدولػػة  بيػػك  مباتػػر 
وإذا لا تكن  .أو بين حروؽ المواطن وواجباتو ، النظاـ السياسى للدولة وااللتزاـ السياسى

الدولػػة ىنػػاؾ أزمػػة فهػػ  مػػا يوجػػد يمثػػ  مػػأزؽ  يػػاب بالنسػػبة لمعنػػى المواطنػػة التػػى عرفتهػػا 
الحديثػػة   وقػػد حػػاوؿ الباحػػث سػػبر أ ػػوار قضػػيتو مػػن خػػالؿ االقتػػرا ب مػػن صػػورة الدولػػة 
الحديثػػػة كمػػػا حػػػددتها كتابػػػات كػػػ  مػػػن رفاعػػػة الطهطػػػاوى وخيػػػر الػػػدين التونسػػػى كمػػػدخ  

ى العالقػة أنػو لػي  لمػة أزمػة قائمػة فػىذه الدراسػة  نتائ المواطنة .ومن أىا إلدراؾ مسألة 
ب  إف جوىر الميكلة يكمن فى أنو لا تكن ىناؾ مرومػات أساسػية ؛ بين الدولة والمواطن

للمواطنة التى تحرب استررارا يمكن أف تتهدده فػى لحظػة مػا أزمػة يمكػن معالجتهػا بحلػوؿ 
 (36توفيرية.)
(ي  1131حػػددت دراسػػة وسػػاـ محمػػد جميػػ  ) ، وفػػى نطػػاؽ الدراسػػات العربيػػة 

طنػػة لػػدى اليػػباب الجػػامعى فػػى قطػػاع  ػػزة الثرافػػة السياسػػية وانعكاسػػها علػػى مفهػػـو الموا
 مفهـو على وانعكاسو السياسية الثرافة واقع ماي فى ـي تساؤلها الرئي  1115-1119
 علػى المتئيػرات مػن العديػد وجػود ظػ  الجػامعي فػي الفلسػطيني اليػباب لػدى المواطنػة
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وتػا  ، لػىالداخلية. واستعانت الدراسة بالمنه  التػاريخى والمػنه  الوصػفى التحلي الساحة
مفػردة .  693علػى عينػة عيػوائية مػن طلبػة الجامعػة فػى قطػاع  ػزة بلئػت  تطبيب اسػتبياف

 الفلسػطينية انطػر تتبناىػا التػي انيػديولوجيات اخػتالؼ إفومن أىا نتػائ  ىػذه الدراسػة  
 وجػود إلى أدى الجامعات طلبة لدى السياسية  الثرافة مصادر بمثابة تعد والتي، وتعددىا
 علػى سػلباً  ألػر ما وىو ، السياسيةالفلسطينية الثرافة ومكونات قيا في وضوح وعدـ خل 
عندىا فيما يتعلب بالوعى  واالزدواجية التردد من حالة وأوجد، ىاالع لدى المواطنة مفهـو

 . (37.)الفلسطيني السياسي لرة بالنظاـ عدـ وأوجد ، المواطنة بمبادئ
المواطنة ودورىا فى بناع ب المعنونة  (1134حمزة إسماعي  أبوتريعة )دراسة  أما 

ما دور المواطنػة فػى بنػاع لرافػة الديمرراطيػة   انطلرت مػن تسػاؤؿيفرد؛ لرافة الديمرراطية 
أف ي وتوصػػػلت الدراسػػػػة لعػػػدة نتػػػػائ  منهػػػػاسػػػػتخدمت المػػػنه  الوصػػػػفى التحليلػػػػى .وقػػػد ا

رار فػػػى ترالميػػػاركة تعػػػد مػػػن أىػػػا قػػػيا المواطنػػػة التػػػى تعمػػػ  علػػػى ترسػػػي  انمػػػن واالسػػػ
فالمواطنػػة ال تتحرػػب فػػى دولػػة ال تحتػػـر مواطنيهػػا وال تػػوفر لهػػا المجتمعػػات الديمرراطية؛
كما توصلت الدراسة إلى أف  ياب التعددية والحريات السياسية   ، المطال  انساسية لها

 ( 38يضع  مياركة المواطنين .)
 
بيػػػة نور (يالمواطنػػػة ا1131  ويلكػػػن  )دراسػػػة كػػػريومػػػن الدراسػػػات انجنبيػػػة    

وتوسعات االتحاد انوروبػى. وجهػات النظػر المتعلرػة بالنزعػة انوروبيػة وتعلػا المواطنػة فػى 
بػين تبػادؿ الطػالب الجػامعيين  حيث تمت ىذه الدراسة من خػالؿ ميػروعي بريطانيا وتركيا

التعػػرؼ علػػى  ت الدراسػػةحاولػػو ريطانيػػا .لػػالث جامعػػات فػػى تركيػػا وجامعػػة لييسػػتر فػػى ب
مفهـو المواطنة وتعليا المواطنة فى ك  من تركيػا  يفها المياركوف من خاللهاالكيفية التى 

طالػػ  بريطػػانى ممػػن  85طالػػ  تركػػى و 583وبريطانيػػا .وتػػا تطبيػػب أداة االسػػتبياف علػػى 
  طالػ 34ييتركوف فى ىذا البرنام  كمػا طبرػت طريرػة جماعػات المناقيػة المركػزة علػى 

من الطالب انتػراؾ  ف كالإ ية بعدة نتائ  منها. وخرجت الدراسطال  بريطانى 34تركى و



منوذجااخلديوى مسرحية خلطاب املسرحى املصرىقضايا املواطنة ىف االسلطة و  | بسيوين مهت  

فػػى حػػين ، المواطنػػة الصػػالحةوالبريطػػانيين اتفرػػوا علػػى أف تعلػػا المواطنػػة يعػػد مفتػػاح إنتػػاج 
ؾ أكػػدوا برػػوة علػػى فػػالطالب انتػػرا ؛ فػػى تصػػوراتها حػػوؿ طبيعػػة ىػػذه المواطنػػة وااختلفػػ

الديمرراطيػػػػة والعػػػػدؿ  ف أكثػػػػر علػػػػىيو فػػػػى حػػػػين ركػػػػز الطػػػػالب البريطػػػػان، الهويػػػػة الروميػػػػة
 ( 39)مواطنة العالمية وحروؽ اإلنساف .االجتماعى وال

ن خػالؿ الدراسات التى تناولت العالقة بػين السػلطة والمواطنػة مػالمحور اآلخري
 ي المسرح

(ي المسػػػرح والسػػػلطة فػػػى مصػػػر مػػػن 3994وترػػػع دراسػػػة فاطمػػػة يوسػػػ  محمػػػد
مجػػػاال للكيػػػ  عػػػن التػػػى تتخػػػذ مػػػن المسػػػرح  فػػى نطػػػاؽ الدراسػػػات (3971 -3951

. واختػػارت ب قضػػايا السػػلطة ومػػوقفها منهػػايعػػال  الٌكتػػا الطريرػػة اندبيػػة التػػى مػػن خاللهػػا
بحيػػث  ، الباحثػة  نمػاذج متنوعػة كتبػػت فػى فتػرات تاريخيػة وسياسػػية ذات داللػة اجتماعيػة

لػا فػى مرحلػة ، 3951مسػرح المصػرى فػى أعرػاب لػورة ترسا ما ييبو الخريطػة لتطػور ال
. و 3967ات التػى كتبػت فػى أعرػاب نكسػة لا نماذج من المسرحي ، تتراكىتحوؿ االال

كاف مواكبا ,3971و 3951رى فى الفترة ما بين أف المسرح المصإلى توصلت الدراسة 
كمػا كػاف   ؛ بطريرة أو بأخرى للتئيرات االجتماعيػة والسياسػية واالقتصػادية فػى تلػك الفتػرة

ة و يػػػر لتحريػػػب انىػػداؼ المنظػػػور ؛ وتحريكهػػػاالجمػػاىير أداة مػػن أدوات السػػػلطة لتوجيػػػو 
ذلك فرػػد لجػػأ الكتػػاب السػػتخداـ التوريػػة واإلسػػراط الترالػػى كػػالمنظػػورة لسياسػػة الحكػػا .

 ( 11والتوظي  الرمزى ىربا من مواجهة السلطة .)
( المعنونػػػة يقضػػػية  الحريػػػة فػػػى 3989سػػػة ناديػػػة بػػػدر الػػػدين أبو ػػػازى)وتػػػأتى درا

تتبػع قضػية الحريػة بأبعادىػا المختلفػة فػى لي3967 -3951المسرح المصػرى المعاصػر 
ورصػػػد العالقػػػة  بػػػين تطورانفكػػػار السياسػػػية فػػػى  ، انعمػػػاؿ المسػػػرحية فػػػى تلػػػك الفتػػػرة

تمػت  فى عير مسرحيات وتمثلت عينة الدراسة وبين عملية اإلبداع اندبى فيو.، المجتمع
ة وطريرػػ، نه  التػػاريخىفػػى الفتػػرة قيػػد الدراسػػة .واسػػتعانت الدراسػػة بػػالم هاوعرضػػ هػػابتاكت
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. وخرجػػت الدراسػػة بعػػدد مػػن تحليػػ  المضػػموف الكيفػػىبواسػػتعانت كػػذلك  دراسػػة الحالػػة
 ب الحريػػة وافترادىػا فػػى المجتمػػعاتأكيػد معظػػا أعمػاؿ تلػػك الفتػرة علػػى  يػي النتػائ  منهػػا

انمػػػن كمػػا تضػػػمنت  ىػػذه انعمػػػاؿ تنديػػػدا بسياسػػة الرهػػػر واإلرىػػػاب وبأسػػالي  أجهػػػزة .
 (13)ى قمع الحريات المختلفة ف

(ي الخطاب المسػرحى السػاخر ونرػد السػلطة  1131دراسة خالد الئريبى )وتعد 
ر يرػػدـ المسػػرح السػػاخكيػػ   يمن الدراسػػات التػػى تناولػػت. مسػػرح سػػعد او ونػػوس مثػػاال
. وقد اختار الباحث مسرح سعد او ونوس باعتبػاره ينتمػى نردا للسلطة الرائمة ومواجهتها

تضػػمنت عينػػة الدراسػػة و السػػلطة أيػػا كانػػت ىػػذه السػػلطة .مرػػاومين لػػبطش لزمػػرة الكتػػاب ال
، رحية "مئػػػػامرة رأس المملػػػػوؾ جػػػػابر"يمسػػػػجين مػػػػن مالفػػػػات ونػػػػوس المسػػػػرحية ىمانمػػػػوذ

ومػن أىػا نتػائ  الدراسػة أف الحػديث عػن  ة حنظلة من الئفلػة إلػى اليرظػة ".ومسرحية "رحل
صػػراع علػػى الحكػػا وىيمنػػة العنػػ  حرػػوؽ المػػواطن المهػػدورة وقيمػػو المسػػلوبة وقضػػايا ال

وبخاصػػة المسػػرح السػػاخر ، يمكػػن التعبيػػر عنهػػا إال بالمسػػرحالسػػلطوى كلهػػا مسػػائ  ال 
 ، الذى يستطيع التعبيرعن التناقضات التى تحكا العالقػة بػين المػواطن والسػلطة مػن ناحيػة

 (11خرى . )أبين المواطنين أنفسها من ناحية و 
 ي لوقوؼ على بع  االستخالصاتوبالنظر للدراسات السابرة يمكن ا

بالدراسػػػػػػات المتعلرػػػػػػة بالمواطنػػػػػػة أو السػػػػػػلطة خػػػػػػارج نطػػػػػػاؽ  يخػػػػػػتصفيمػػػػػػا -أ
أمػا الدراسػات المتعلرػة ، سات تتعلب بالسلطة قائمة بذاتهايتضح عدـ وجود درايالمسرح

وقػػػػد اختلفػػػػت ىػػػػذه ، قتػػػػراب مػػػػن السػػػػلطة بيػػػػك   يػػػػر مباتػػػػربالمواطنػػػػة فيػػػػأتى فيهػػػػا اال
فرد استخدـ حمػزة إسػماعي   ؛ ا فيما يتعلب بالمناى  التى استخدمتهاالدراسات فيما بينه

(بػين وكػري  ويلكن ، مػروة نظيػر وأسػماع فػااد)ادراسػت فػى حػين زاوجػت، نه  الكيفػىالم
ة وسػػاـ محمػػد جميػػ  فرػػد اعتمػػدت علػػى المػػنه  أمػػا دراسػػ، المنهجػػين الكمػػى والكيفػػى

وبيػك  عػاـ سػية التػى ترػـو عليها.لرضػايا انسايابهت ىذه الدراسات فػى اوقد تالكمى .
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لفتت ىذه الدراسات االنتباه للػدور الػذى يلعبػو الواقػع السياسػى واالجتمػاعى فػى تيػكي  
 قيا المواطنة فى المجتمع .

 العالقػػة بػػين السػػلطة والمواطنػػة مػػنوفيمػػا يتعلػػب بالدراسػػات التػػى تناولػػت  -ب
اسػػتخدامها  تىػػذه الدراسػػا علػػى فيئلػػ خػػالؿ المسػػرح بيػػك  مباتػػر أو ضػػمنىي

فػػػػى تركيزىػػػػا علػػػػى تتيػػػػابو  وىػػػػى، ة وبخاصػػػػة تحليػػػػ  المضػػػػموف الكيفػػػػىللمنػػػػاى  الكيفيػػػػ
والػػدور الػػذى يلعبػػو المسػػرح فػػى نرػػد ىػػذه ، يػػة فػػى عالقتهػػا بالسػػلطة الرائمػػةالحر يقضػػايا

لطبيعػػة الصػػراع الػػدائر بػػين مػػن ىػػذه الدراسػػات حينمػػا أتػػارت أفػػادت السػػلطة .ىػػذا وقػػد 
مػػن يخضػػعوف لهػػا سػػواع علػػى مسػػتوى النصػػوص أـ علػػى مسػػتوى وبػػين ، يمتلكػػوف السػػلطة

 .وىو ما أفاد الباحثة ألناع عملية تحلي  النص قيد الدراسة الواقع 
محاولػػػة السػػػتكماؿ حلرػػػة أخػػػرى مػػػن حلرػػػات وتعتبػػػر الدراسػػػة الراىنػػػة ، ىػػػذا 
  فتحاوؿ تحلي  العالقة بين السػلطة والمواطنػة، ىذه الدراساتى لا تتعرض لها البحث الت

لخػػػديوى كمػػػا تجلػػػت فػػػى الخطػػػاب المسػػػرحى المصػػػرى مػػػن خػػػالؿ تحليػػػ  مسػػػرحية " ا
النظريػػة فػػى علػػا االجتمػػاع مرػػوالت الباإلسػػتناد إلػػى بعػػ  وذلك "لليػػاعر"فاروؽ جويػػدة"؛

 . بنوعيها  السابرة الدراساتتطرؽ إليو ما لا توىو 
  يلدراسة فاىيا امي -1

نعػػرض لكػػ  منهمػػا فيمػػا و  طنػػة والموا السػػلطةي ن أساسػػيينوتنطػػوى علػػى مفهػػومي 
 ي يلى
   يمفهـو السلطة -أ

ىػػذا سػواع أكػػاف ، والتسػػلط والػػتحكاي الرهػر تػدور المػػادة اللئويػة )سػػلطة ( حػػوؿ
ي امػػتالؾ فػػى معػػانى كلمػػة سػػلطة تػػرعية مػػايلى وقػػد ورد )11(ـ داخليػػا.ارجيػػا أالتسػػلط خ

قػػدرة فطريػػة أو  أو الممارسػػة الميػػروعة للسػػلطة .أو سػػلطة مػػع موافرػػة مػػن يعنػػيها انمػػر . 
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الرػػػوة الطبيعيػػػة أو الحػػػب أو السػػػيادة أو السػػػيطرة علػػػى جماعػػػة .  مكتسػػػبة علػػػى ممارسػػػة
 (14)اليرعى فى التصرؼ وإصدار انوامر فى مجتمع معين . 

فػى علػا االجتمػاع وفػى  امفهوم"ارىااعتبب لسلطةاسوعة النظرية الثرافية مو تعرؼ و   
لػػػذلك فػػػهف أى تػػػخص حػػػر ، ـ اليػػػرعى للرػػػوةير إلػػػى االسػػػتخداالفلسػػػفة السياسػػػية  ييػػػ

بهرادتػػو أو يطيػػع أوامػػر تػػخص آخػػر يعترػػد أنػػو مػػن أصػػحاب ومسػػئوؿ عػػن أعمالػػو يخضػػع 
 فترػػدـ تعريفػػا للسػػلطة فػػى موسػػوعة علػػا اإلنسػػاف"سػػميث –سػػيمور"أمػػا  (15)".السػػلطة 

أو ، " تتميز السلطة عن الروة بأنها تمث  تفوي  المجتمع لحب ضبط أفعاؿ اآلخرينيقائلة
تعهػد قراراتها فػى مواقػ  اجتماعيػة محػددة . ولهػذا فالسػلطة فػى جوىرىػا ظػاىرة جمعيػة 

بها الجماعػة إلػى فػرد ر ػا أنهػا تعػرؼ علػى مسػتوى انيػديولوجيات والفلسػفات السياسػية 
ا فهػػى إمػػا أف ومػػن لػ ، االجتمػاعىانصػػ  إلػى عوامػػ  مػن خػػارج اإلطار  بوصػفها راجعػػة فػى

 (16)".لهيةآ ها أوتكوف طبيعية فى منيئ
فى فهػا  حيث أسها ؛ سلطة تتضمن لاللة أنواع للسلطةنظرية لل "" فردـماك  فيبر"أما 

فيبر ىذه اننواع مػن  (وقد ميز17)الكيفية التى تكوف بها السلطة ترعية كنسب يعترد فيو .
ولػػذلك  فػػهف مػػن أنػػواع السػػلطة .وفرػػا ننػػواع اليػػرعية التػػى يرػػـو عليهػػا كػػ  نػػوع السػػلطة 
بػػات المتعلرػػة باليػػرعية يمكػػن أف تسػػتند إلػػى السػػلطة العرالنيػػة الرتػػيدة أو السػػلطة المتطل

يعػػػرؼ مػػػاك  فيبػػػر السػػػلطة باعتبارىػػػا" عمومػػػا و . (18).الترليديػػػة أو السػػػلطة الكاريزميػػػة 
  )19("انتخاص نمر لو محتوى معين . إمكانية فرض انصياع مجموعة محددة من

د علػػى أسػاس مػن المعرفػة الفوقيػة واالستبصػػارات أف السػلطة تعػزى ل فػرا "جػادامر"ويػرى 
أنها تثير تساؤالت صعبة بيأف المصادر المعيارية للممارسة الميروعة للسػلطة  التى يعترد
 (11)السياسية . 
االستراتيجيات التػى بواسػطتها تفعػ  مػوازين فيعرفها على أنها " "مييي  فوكو"أما 
لورىػػػػا الماسسػػػػى فػػػػى أجهػػػػزة الدولػػػػة تب والتػػػػى تتجسػػػػد خطتهػػػػا العامػػػػة أو ، الرػػػوى فعلهػػػػا

سػػواع ، فػػى موسػػوعة العلػػـو االجتماعيػػة بأنهػػا " الرػػدرة"ميتيػػلز  روبرتػػو"كمػػا يعرفهػػا )13(.
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. وىػػى مظهػػر مػػن مظػػاىر علػػى ممارسػػة الهيمنػػة علػػى جماعػػة مػػا، أكانػػت فطريػػة أـ مكتسػػبة
 (11)."ضمن الطاعة من جان  الخاضعين لهاوتت ، الروة

هف الدراسػػة الراىنػػة تتبنػػى تعريفػػا إجرائيػػا للسػػلطة فػػ، وبنػػاع علػػى مػػا ترػػدـ 
إمكانية ممارسة الضئط والسيطرة والتحكا على انفراد والجماعات فػى مجتمػع يبوصفها
أو ي امػػتالؾ الرػػوة وفرػػا لمجموعػػة مػػن العوامػػ  مثػػ للػػبع  وتخػػوؿ ىػػذه اإلمكانيػػة  ، معػػين

لسػػلطة كمفهػػـو توجػػد فػػى اليػػرعية أو المعرفػػة أو  يرىػػا مػػن محػػددات السػػلطة . كمػػا أف ا
للسػلطة  ك مػن صػورلسياسية والسلطة الدينيػة إلػى  يػر ذلػأكثر من صورة فهناؾ السلطة ا

 .  تنتير فى ك  مجاالت الحياة اليومية  التى
  يمفهـو المواطنة -ب

واطنػػػػػػة المعاصػػػػػػرة أصػػػػػػولها مػػػػػػن  وفػػػػػػى علػػػػػػا االجتمػػػػػػاع اسػػػػػػتمدت نظريػػػػػػات الم 
 ك المكانػػػة التػػػى يتمتػػػع بهػػػا تػػػخص مػػػانهػػػا تلػػػ" الػػػذى عػػػرؼ المواطنػػػة بأكتابات"مارتػػػاؿ

وتتضػػمن المواطنػػة لاللػػة عناصػػريمدنية .باعتبػػاره عضػػوا كامػػ  العضػػوية فػػى مجتمػػع معػػين 
ويػػتا صػػيا ة  ، ريػػات الفرديػػةحرػػوؽ المدنيػػة أمػػرا ضػػروريا للحوتعػػد ال وسياسػػية. واجتماعيػػة

االجتماعية إلػى حػب وتيير المواطنة مى .تلك الحروؽ والنص عليها فى مواد الرانوف الرس
لتعليميػة وىػى تتجسػد فػى نظػا الرفاىيػة واننسػاؽ استمتاع بمستوى مالئػا مػن الحيػاة .اال

أما المواطنة السياسية فتتضمن حػب الميػاركة فػى ممارسػة الرػوة فى المجتمعات الحديثة .
الؿ تػػػئ  السياسػػية فػػػى المجتمػػع سػػػواع مػػن خػػػالؿ التصػػويت فػػػى االنتخابػػات أو مػػػن خػػ

فالمواطنة السياسية  تعنى العضػوية فػى الدولػة مػع داللػة  وبهذا  (11)سياسية."المناص  ال
 (14).تها حاملة لبع  الحروؽ السياسيةبصف

بػادىع الحريػة المتعلػب بالمواطنػة والرػائا علػى م طارإلرتاؿ ىذا ااطور م ومنذ أف
ة علػى لهػا مػن ناحيػ ومػا مػزدوج التركيز؛فينظػرطنػة مفهالموا أصػبحت، والمساواة والتضػامن
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التطػػػػور السياسػػػػي داة لتحليػػػػ  كػػػػأمػػػػن ناحيػػػػة أخػػػػرى  و  ، رؤيػػػػة للحرػػػػوؽ المتسػػػػاويةأنهػػػػا 
 (15)فى المجتمعات الحديثة  واالجتماعي
صػػػفة المػػواطن الػػػذى يتمتػػػع " يلسياسػػة الدوليػػػة المواطنػػػة بأنهػػاتعػػرؼ موسػػػوعة او 

فيعػرؼ " أندرسػوف"أمػا  (16" )لتى يفرضها عليو انتمػاؤه للػوطنبالحروؽ ويلتـز بالواجبات ا
الميػاركة  بيػك  قات التى من خاللها يمكن للجميػع عملية لبناع العالالمواطنة باعتبارىا"

 (17)ادىا بيػػك  رسػػمى مػػن نظػػاـ الحكػػا ."الع الػػذين تػػا اسػػتبعا بمػػا فػػى ذلػػك ىػػ، مباتػػر
أنهػػا " إطػػار مػػن الرػػيا الميػػتركة للسياسػػات االجتماعيػػة تسػػتند إلػػى وينظػػر للمواطنػػة علػػى 

 (18)"لمساواةلديمرراطية واا
تضػػمن مجموعػػة مػػن الحرػػوؽ عمليػػة تيباعتبارىػػاإجرائيػػا  يمكػػن تعريػػ  المواطنػػةو 
، المجتمػػع أفػػرادمػػن قبػػ   ركاتوالميػػاالممارسػػات  تفصػػح عػػن نفسػػها عبػػرو ، والواجبػػات

وتتحدد أنماطها ما بين السل  واإليجاب وفرا لما ييهده المجتمع من تئيرات فى طبيعة 
 مة وانفراد داخ  ىذا المجتمع . العالقة بين السلطة الرائ

 ي المسرح والسلطة وقضايا المواطنة فى المجتمع المصرى  -4 
 ي( )إضاعة تاريخيةي المسرح فى مصر وعالقتو بالسلطة-أ

يالحػػت تناقضػػا فػػى  ،فػػى مصػػر المسػػرح والسػػلطةبػػين والمتتبػػع لتػػاري  العالقػػة  
 وأحيانػا، تيجع الرػائمين عليػونا افأحي؛ بر الفترات المختلفةمن المسرح ع موق  السلطة

." وتزدخػر المدونػة المسػرحية العربيػة الحديثػة والمعاصػرة أخرى تفػرض علػيها قيػودا كثيػرة
بكػػ  الوسػػائ  ين حػػاولوا مراومػػة السػػلطة لمثرفػػين مبػػدعتأليفػػا وتجسػػيدا بتجػػارب متنوعػػة 

 ( 19)".عن طريب وسائط الفن المختلفةحة المتا
ماقػت لحػين قيػاـ  خبػت بيػك "لمسػرحية فػى مصػرالحركػة افهف ، وبصورة عامة 
كػػار الجديػػدة اسػػتفاد مػػن انفو لػػا اسػػتعاد المسػػرح المصػػرى بريرػػو ، ـ3951لػػورة يوليػػو 

سػػاىمت الثػػورة فػػى إحػػداث تئييػػر فػػى مضػػموف ووسػػائ  العػػرض  فرػػد؛ واالنفتػػاح الثرػػافى
عػػدد فػى  ولرػ  الخبػرات المسػػرحية مػن خػالؿ إرسػاؿ بعثػػات للخػارج والتوسػع، المسػرحى
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  وكػاف الهػدؼ مػن ىػذا التيػجيع مػن قبػ (41)".الفرؽ انجنبيػةالفرؽ المسرحية واسترداـ 
اإلفادة من اننواع والفنوف المختلفة لنرػ   يتمث  فىليو بعد لورة يو  الرائمين على السلطة 

ىػػو انكثػػر صػػالحية لتلػػك  أف المسػػرح ىػػاالع وجػػدحيػػث ، المصػػريةؤاىػػا إلػػى الجمػػاىير ر 
لبػػة انميػة علػى المجتمػػع المصػرى ممػػا تػك  صػعوبة أمػػاـ اننػواع اندبيػػة ربمػا لئ؛ المهمػة

 (43) مثال.التى تعتمد على الكتابة وحدىا كالرواية 
ع دأت تيػػػجبػػػ ؛ احتياجهػػػا للمسػػػرحومػػػع تزايػػػد ىػػػذا اإلدراؾ مػػػن قبػػػ  السػػػلطة ب

فظهػػرت ، ا المحليػػةالمالػػ  المصػػرى المحلػػى الػػذى يرػػدـ كتابػػات تتنػػاوؿ الهمػػـو والرضػػاي
مػػػالها حػػػوؿ نرػػػد مجتمػػػع مػػػا قبػػػ  تمحػػػورت أع الكتػػػاب المسػػػرحيين الػػػذين وعػػػة مػػػنممج

ية سػػػػػػالتبيػػػػػػير بالمبػػػػػػادىع السياو ، وإظهػػػػػػار أف الثػػػػػػورة كانػػػػػػت ضػػػػػػرورة تاريخيػػػػػػة، 3951
 (41).واالجتماعية التى طرحتها الثورة 

" وقفت الدولة موق  المتيػكك فػى نفسو مع أواسط الستينيات من الررف لكنو 
مػػػػة قبضػػػػتها علػػػػى تػػػػددت الحكو و سػػػػة المسػػػػرح .كانػػػػت ترػػػػدمها ماسالمسػػػػرحيات التػػػػى  

لة مث  بعد أف ظهرت مسرحيات تر  موق  الناقد من أعماؿ الدو  المسرح والمسرحيات
، فػػى مجػػرى الثػػورة نحرافػػات التػػى أخػػذت تظهػػروموقػػ  المسػػئولين عػػن اإل، حػػرب الػػيمن

رىػا حيات و يوقػد أزعجػت ىػذه المسػر .الماسسػات العامػةوالفساد المستيػرى فػى بعػ  
وإمػا بالتػدخ  فػى ، يالحػب المسػرحيات إمػا بالرقابػة اليػديدة فأخػذجهاز انمن فى الدولة 

ف التنظػػػيا أ امػػػكاإلذاعػػػة والتليفزيػػػوف .مػػػدة عػػػرض المسػػػرحيات أو بحظػػػر ترػػػديمها مػػػن 
التػى ال ترػدـ نترػد المسػرحيات يكػاف    -االتحػاد االتػتراكى –السياسى الوحيد فى الػبالد 

 ( 41)".الرئي فكر الثورة 
السػػػبعينيات دى ف تئيػػػر يػػػذكر فػػػى عرػػػوظػػػ  ىػػػذا النظػػػاـ الرقػػػابى فػػػى مجملػػػو دو 

ف انمػر فػه، خػتالؼ الكبيػر فػى سػياؽ التسػعينياتومػع اال.من الررف العيػرين توالثمانينيا
رح المسػ يمثػ  ح لجميػع الوسػائطأتػيمػن الحريػة  قػدر وجػودتئيػر بصػورة أساسػية؛فمع لا ي

 ( 44.مسبرة تتبع وزارة الثرافة لرقابة تخضع فهنها، والسينما و يرىا
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، افػة ماسسػاتها علػى حركػة اإلبػداعفى ظ  ىذا المنػاخ الػذى تفرضػو السػلطة بك 
مػن بطػش  ريرػة تجعلهػا فػى مػأمناليػائكة بط ا مجػتمعهاتاب التعبير عػن قضػاييحاوؿ الك  
للرهر الػذى  نوعا من المراومة بالحيلةوىنا يصير اندب" اللجوع للرمز من خالؿ، السلطة
  عمػػا يكنػػو فػػى ضػػميره تجػػاه المثرػػأو مجػػاال لتنفػػي  ، و السػػلطة علػػى الجمػػاىيرتمارسػػ
 ( 45)"و بيك  مباتر؛ خوفا من المساعلة وال يستطيع أف يرول، السلطة

ص بػػػين المسػػػرح والسػػػلطة علػػػى الػػػنالملتبسػػػة  التحليػػػ  السػػػابب للعالقػػػةبػػػب وينط
مة التػى كانػت مفروضػة فػى فتػرة  د الرقابية الصار فنظرا للريو ؛ المسرحى قيد الدراسة الراىنة

لػػػى واقػػػع ا عمتخصػػػياتو ليسػػػرطه السػػػتدعاع التػػػاري  و كاتبػػػو لجػػػأفرػػػد ، وعرضػػػو تػػػوتابك
فػى  ةالرائمػوالسػلطة علػى النظػاـ السياسػى  تػنوونظرا للهجـو اليديد الػذى ، التسعينيات

 .  من العرض فرد منع، الفترة تلك
ي)تػػك متبػػادؿ  وعالقػػػات المجتمػػع المصرىفػػى  ةالمواطنػػأزمػػة السػػلطة و  -ب

 ي( ملتبسة
) مػػػة بػػػين المػػػواطن والنظػػػاـ السػػػائدانعكػػػاس حريرػػػى للعالقػػػة الرائ يالمواطنػػػة ىػػػى

(. وعنػػد 46)فهػػى عمليػػة تبادليػػة قائمػػة علػػى انخػػذ والعطػػاع ، السػػلطة ( بمفهومػػو اليػػام 
البػػد أف  المصػػرىلسػػلطة الرائمػػة فػػى المجتمػػع قضػػايا المواطنػػة وعالقتهػػا با االقتػػراب مػػن 

ىػذه مجمػ    بيػك  جلػى علػى بصػماتها ركػتالرواس  التاريخية التػى ت ارضع فى االعتبن
فيهػػا ترػػـو علػػى فتػػاري  ىػػذه العالقػػة ييػػهد علػػى تكػػوف تصػػورات لػػدى كػػ  مػػن طر ؛ العالقػػة

ها ىػذه العالقػة نتيجػة للمتئيػرات تكتسػبمالمح جديػدة ا باإلضػافة لوجػود"، اليك المتبػادؿ
 ( 47) ."مع المصرى فى العرود الماضية االقتصادية التى تهدىا المجتاالجتماعية و 

دولػػػة المصػػػرية ظػػػروؼ نيػػػأة السػػػوؼ يالحػػػت أف لمسػػػار ىػػػذه العالقػػػة والمتتبػػػع 
وبمرور الزمن ، نظيا تئوف النهرتمركزية ترـو على  استلزمت وجود سلطة"والطبيعة النهرية 

وألػر ذلػك ، الهيبػة فػى نفػوس المػواطنينراـ و اكتسبت ىذه السلطة المركزية قدرا من االحتػ
ريمػػة ك،   يػػر المناسػػبة للتطػػور الػػديمرراطى ع  الرػػيابعلػػى تيػػكي  لرافػػة سياسػػية تتسػػا بػػ
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التسػػػلط واالسػػػتبداد والسػػػمع والطاعػػػة وضػػػع  اليػػػعور بالفاعليػػػة السياسػػػية و يػػػاب روح 
  (48)"المبادرة وضع  اليعور بالمواطنة 

تعػود فػى  فػى المجتمػع  ا بالسػلطة الرائمػةاطنػة فػى عالقتهػأزمػة المو  فكذلك فػه 
النزعػة انبويػة التػى تعػد سػمة أساسػية فى مرػدمتها أتى ي، ها إلى مجموعة من العوام مجمل

رػدر مػا تاكػد علػى ال ترػر مػنح الحرػوؽ بالتػى نزعػة تلك ال، من سمات المجتمعات العربية
ت إلػى رأس النظػاـ حتػى وصػلتصاعدت ىذه النزعػة انبويػة عػن انسػرة  حيث، االلتزامات
وبمػػرور الوقػػت تحػػوؿ الحػػاكا إلػػى انب أو الكبيػػر الػػذى يجػػ  علػػى انبنػػاع ، السياسػػى
 ؛ االلتزامػػػات التػػػى تفػػػرض علػػػيهاأو  ، بئػػػ  النظػػػر عػػػن الحرػػػوؽ التػػػى تمػػػنح لهػػػا طاعتػػػو

تعػػوؽ تبلػػور مفهػػـو المواطنػػة بسػػب  طابعهػػا "التػػى ترػػـو علػػى ىػػذه النزعػػة فالدولػػة انبويػػة 
ىػذه مػع اسػتمرار  كمػا أف الدولػة،  ات دوف أف يسػلا بػالحروؽيفػرض الواجبػ الرهػرى الػذى

لعػدـ قػػدرتها علػػى ، يتو بنمػػوذج الدولػة الميػػوىةإلػػى مػا يمكػػن تسػمالنزعػة انبويػػة تحولػت 
رار نفػػراد بػػالرإل يػػاب تػػداوؿ السػػلطة وسػػيطرة البيروقراطيػػة واالنضػػ  لظػػروؼ عديػػدة منهاي

ضػػػػافة إلػػػػى ذلػػػػك باإل، ار الفسػػػػاد دوف مسػػػػاعلةيػػػػوانت,وكالػػػػة عػػػػن الجمػػػػاىير دوف تفػػػػوي 
بحيػػث لعبػػت كػػ  ىػػذه الظػػروؼ دورىػػا فػػى اختػػزاؿ ، سػػتناد إلػػى آليػػات الرهػػر المتنوعػػةاال

مػا أقػدمت عليػو الدولػة ويمكػن أف يضػاؼ نسػباب أزمػة المواطنػة .(49) ."متئير المواطنة 
واإلصػالح يكلػى العيػرين مػن اتبػاع سياسػات التكيػ  اله  من الررف  رة التسعينياتفى فت

حيػث "؛ البعد االجتماعى على المواطنةذلك من آلار سلبية من حيث بع االقتصادى وما ت
اتبػاع برنػام  أف باإلضػافة إلػى ، القتصػادىأدى ذلك إلى ترليص دور الدولػة فػى النيػاط ا

كػاف لػو ألػر ،  الزائػدة بيػركات الرطػاع العػاـوما تبعو من االستئناع عن العمالػة ، الخصخصة
فة عامػػة وعلػػى الفرػػراع بصػػفة جين بصػػيى علػػى إتاحػػة فػػرص العمػػ  والتيػػئي  بػػين الخػػر سػػلب

 (51")خاصة.
قػادرة علػى السػيطرة الكاملػة علػى  يػر الدولػة  العػالمى أصػبحتنظاـ الفى ظ  و  

بػػػػ  أصػػػػبحت الدولػػػػة متػػػػألرة ، ة العدالػػػػة التوزيعيػػػػة فػػػػى إطارىػػػػاأو إحكػػػػاـ فاعليػػػػ اردىػػػػامو 
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فػػى أحيػػاف كثيػػرة إلػػى  يػػرات الخارجيػػة انمػػر الػػذى دفػػع ئبالتػػدخالت واالختراقػػات والمت
إمػا بسػب  ارتفػاع عػدد السػكاف الػذين ، واطنينانتيار حالة من االستياع العاـ مػن قبػ  المػ

ش االجتماعى والسياسػى زيادة مساحة التهمي أو، ر أو الفرر المدقعيرعوف تحت خط الفر
عييوف حالػة أزمػة مواطنػة ننهػا ال يف انمر الذى يعنى أف نسبة عالية من السكا، والثرافى

يحصػػػػلوف علػػػػى الحرػػػػوؽ التػػػػى تيسػػػػر لهػػػػا الريػػػػاـ بواجبػػػػاتها أو التزامػػػػاتها تجػػػػاه الدولػػػػة 
   (53).تمعوالمج

 عالقػةيتتعلػب بوجػود مالحظتينيانولىمن خالؿ ما سبب نستطيع الوقػوؼ علػى و          
أف يتحػػوؿ المسػػرح نحػػد  ولػػذا فهمػػا، السػػلطةب ئيػػرات المجتمػػع المتعلرػػةبػػين المسػػرح وت
 أف يعارض المسرح السلطة ويكػوف وإما، ستخدمها الدولة لترسي  دعائمهاالوسائط التى ت
 بػػػين السػػػلطةتتعلػػػب بوجػػػود عالقػػػات ملتبسػػػة ي . المالحظػػػة انخػػػرىمراومتهػػػامػػػن وسػػػائ  
 . وىو ما يتجسد فى وجود أزمة مواطنة حريرية والمواطنين 

  -يما يلى  وتتضمن ىذه اإلجراعاتللدراسة ي المنهجية اإلجراعاتي -لالثا 
علػي  بنػاعو  ,ى إطار البحوث الوصػفية التحليليػةتندرج ىذه الدراسة في الدراسةنوعية -3

 طرحهػػػاالمواطنػػػة كمػػػا السػػػلطة وقضػػػايا العالقػػػة بػػػين وتحليػػػ   إلػػػى وصػػػ هػػػدؼ تذلػػػك, 
 .المصرى  الخطاب المسرحى

 ي منه  الدراسة -1
منه  البنيػػػػوى للػػػػنص المسػػػػرحى قيػػػػد الدراسػػػػة بػػػػالاسػػػػتعانت الدراسػػػػة فػػػػى تحليلهػػػػا 

وفػػى ضػػوع .للدراسػػة ولطبيعػػة الػػنص ذاتػػو وذلػػك توافرػػا مػػع التوجػػو النظػػرى ؛ التكػػوينى
من خػػػالؿ المفػػػاىيا مسػػػرحية الخػػػديوى"ل فػػػى تحليلهػػػا سػػػوؼ تسػػػير الدراسػػػة، ذلػػػك

ى "الػػػوعيالبنيػػػة الدالليػػػة مفاىياتمثػػػ  فػػػى والتى تلخاصػػػة بػػػالمنه  البنيػػػوى التكػػػوينى,ا
"الػػوعى الممكػػن " وىػػى المفػػاىيا التػػى ترػػود فػػى النهايػػة للتعػػرؼ علػػى رؤيػػة الفعلػػى" و

  فى الفترة المذكورة . المواطنة ا من قضايا العالا التى يطرحها النص للسلطة وموقفه
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وتحليػػ  المضػػموف طريرتىيتحليػػ  الخطػػاب السػػتعانة با تتمثػػ  فػػىو يطػػرؽ الدراسػػة -1
بػػين الػػربط تعمػػ  علػػى "طريرػػة تحليػػ  الخطػػاب نفريرتين .وجػػاع اختيػػار ىػػاتين الطػػالكيفى

سػيتا االعتمػاد تحلي  المضػموف  أف ( كما51النص والسياؽ االجتماعى الذى نت  عنو .)"
 .إجراع عملية التحلي  الداخلى للنصعليو فى 

العالقػة  التػى تتنػاوؿ مػن النصػوص المسػرحية عػددا وجػدت الباحثػةي الدراسة وحدة -4
علػى الػنص المسػرحى" وقػع االختيػار و ، فػى فتػرات تاريخيػة مختلفػةالسلطة بين المواطنة و 
لكونػو يحمػ  قػدرًا كبيػرًا مػن المصػداقية فيمػػا  ؛لليػاعر المصػرى فػاروؽ جويػدةالخػديوى "

فر اليػروط التػى وضػعتها الباحثػة كأسػاس لتػو نظػرا و ، يعرضو من جوان  الواقػع االجتمػاعى
؛ على ترديا اليك  الولائرى فرطاقتصار النص  لالختيار بين النصوص والمتمثلة فى عدـ

مرومات فنية تسها فى التعرؼ علػى العالقػة بػين اليػك  الفنػى والحريرػة  احتوائو علىب  
التػى تتضػمنها  والفتػرة التاريخيػةيعبػر الػنص بوضػوح عػن الرضػايا المحوريػة وأف االجتماعية 
  .الدراسة 
 ي" الخديوى للنص المسرحي" ي التحلي  االجتماعى رابعا ً 

العناصػػر مػػن خػػالؿ "الخػػديوى " نػػصتحليػػ   وفرػػا لمػػنه  البنيويػػة التكوينيػػة يػػتاو  
 ي التالية
 للنص المسرحىعامة انطر ال 
  البنية الداللية فى النص المسرحى 
  الوعى الفعلى والوعى الممكن وآليات تيكي  العالقة بين السلطة والمواطن 
 ية والبنية االجتماعية .رؤى العالا والتمال  بين البنية الفن 
 ن السػػػلطة للتعبيػػػر عػػػن العالقػػػة بػػػي يػػػة التػػػى اسػػػتخدمها منػػػت  الػػػنصاآلليػػػات الفن

 .والمواطن
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 ي للنص المسرحىانطر العامة ( 3
الزمػػاف سػػرحى والمتمثلػػة فىيلػػنص الملالعناصػػر البنائيػػة تحليػػ  يػػتا وفػػى ىػػذا الجػػزع 

 كما يلى ياف ومحتوى النص واليخصيات  والمك
 ي "الخديوى"ن فى مسرحية الزم -أ

لعناصػر انخػرى ويػنعك  يالر فػى ا فى النص من كونو عنصرا بنائيا وتأتى أىمية الزمن
مػػا يتعلػػب بػالزمن فػػى الػػنص المسػرحى" الخػػديوى"فباإلمكاف الحػػديث عػػن وفي (51).عليهػا 
فتػػرة حكػػا الخػػديوى انحػػداث ويتضػػمن صػػوره انوؿ ىػػو الػػزمن التػػاريخى الػػذى تزمنػػيني
 . ة حفر قناة السوي  وافتتاحهافتر  وتحديدا إسماعي 

ة فتػػرة حكػػا مبػػارؾ وبخاصػػة فتػػر  زمػػنالػػذى تتناولػػو المسػػرحية فهػػو  أمػػا الػػزمن اآلخػػر
ومػا تمخػ  عنهػا مػن تحػوالت تو مػن سياسػات ومػا تػهد، التسعينيات مػن الرػرف العيػرين

صػػيات الوقػػائع واليخ. وىػػذا الػػزمن يتكيػػ  عبػػر  لعالقػػة بػػين المػػواطن والسػػلطةخػػص ات
وإلػػى جانػػ  ىػػذين الػػزمنين يمكننػػا النص. التػػى يػػرد ذكرىػػا فػػىالمعاصػػرة للفتػػرة المػػذكورة 

ب  والتنبػػوع بثػػورة  استيػػراؼ المسػػتر المسػػترب  والػػذى يتكيػػ  عبػػر حػػديث عػػن الػػزمنال
 الماضى والحاضػر والمسػترب أى أف النص يتعام  مع الزمن بأبعاده الثاللة ي.1133يناير 
 . 

الر بة فى استدعاع ىذا  وقد تكوف  تدعاع عصر الخديوى إسماعي والسااؿيلماذا اس
هما فنينػػػا إقامػػػة نػػػوع مػػػن التمالػػػ  بػػػين الفتػػػرتين اللتػػػين يحػػػاوؿ الػػػنص مسػػػاعلت يالػػػزمن ىػػػى

 ب بعالقػة السػلطةخاصػة فيمػا يتعلػوبنتيجة ما سادىما من تناقضػات وأيديولوجيا ومجتمعيا؛
عػػػا مػػػن الترػػػاطع الخطػػػى بػػػين ا يرسػػػا نو ف الػػػنص ىنػػػإأى . وموقفهػػػا مػػػن حروقػػػو بػػػالمواطن
الزمن التػاريخى .وربمػا يكػوف و -النص زمن كتابة –يالزمن الواقعى" اللحظة الراىنة "الزمنين

 دوف تحديد نى خديوى .  "الخديوى"  ػػػسمية  النص المسرحى بىذا السب  وراع ت
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 "ي   المكاف فى النص المسرحى "الخديوى -ب
قصػر  ويتمثػ  فػى  مئلػبيفػى مكػانيني انوؿ ىمسػرحيتحدد المكػاف فػى الػنص ال

الخديوى وقاعة العرش. وبالطبع يتميز ىػذا المكػاف بالفخامػة و لبػة مظػاىر التػرؼ والنعػيا 
الرصػر كمكػاف مئلػب لػو مػن و اتيتو من رمػوز السػلطة وأتباعها.الخديوى و حيتواجد حيث 

لػػػػػب والسػػػػػلطة عالقػػػػػة كػػػػػاف المئ"العالقػػػػػة بػػػػػين الم كمػػػػػا أفالكثيػػػػػر؛   الػػػػػدالالت الرمزيػػػػػة
تخصية الخديوى ينحصر ظهورىا فرػط فػى حيػز الرصػر ممػا يػدؿ نجد لذلك (54)حتمية"

إال مػػن خػػالؿ  فهػػو ال يػػرى جمػػاىير اليػػع ، علػػى العزلػػة التػػى يعييػػها بعيػػدا عػػن تػػعبو
فالخػديوى ال ، واليػع  لػى الهػوة الياسػعة بػين الحػاكاترفات الرصر العالية ممػا يػدؿ ع

، حتػى وإف كػاف مضػلال، عييػونو إال مػا تنرلػو لػو حاتػيتووحريرػة مػا ي يدرؾ عن عالا ىاالع
قػد يػدؿ المكػاف المئلػب علػى مػا تفرضػو السػلطة علػى  ، ومػن ناحيػة أخػرى.ىذا مػن ناحيػة

ففػى سػبي  الحفػاظ  ؛ ا من أج  الحفاظ على ىذه السػلطةصاحبها من قيود يظ  أسيرا له
 .  ا حولو الحصوف والرالعويريعلى ذاتو  عالمو والتمسك بها يئلب يها لع

حيػث ؛ فهو مكاف مفتوح يتمث  فى منطرة حفر قناة السوي  يأما المكاف اآلخر   
فمن ناحية  ؛ اللةأكثر من دمفتوح لمكاف ال.ولاليع  من الفرراع والجائعين  توجد جموع

" لػة اجتماعيػة كمكػاف لتجمػع الفرػراعخواص معمارية لػو دال ية" خاؿ من أفضاعد يكوف كق
للتحػرر مػن قبضػة للطػوؽ للحريػة و  ف المفتػوح قػد يرمػزومن ناحية أخػرى فػهف المكػا، (55)

 السلطة وىيمنتها.
  ياليخصيات فى النص المسرحى" الخديوى" -ج
يمكػن الحػديث عػن نػوعين مػن اليخصػيات يرػ  كػ  منهمػا فػى فى إطار الػنص   

 لهػا  بػ  مػن يخضػعمػن يملػك السػلطة مرا ار لنائيػةإطػ وذلك فى ؛ تناق  صارخ مع اآلخر
. 
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لخديوى ورفاقػو ياتخصػياتضػا تو  ، وجماعة السلطة  الحاكاانوؿي نوعيمث  ال
معارضػين من العلى اختالؼ طوائفها يضا المواطنين  يأما الفريب اآلخروحاتيتو ووزرائو .

" فاطمػة "ر ووصػيفة الرصػ "وأزىػار ""جمػاؿ الػدين انفئػانى"للسلطة وتمثلها تخصيات ي
ويدور ن.من الفرراع والعماؿ والطلبة والموظفي البسطاع ينالمواطن إضافة إلىابنة الخديوى 

علػى  ممثلة للسلطة تصارع مػن أجػ  الحفػاظفاليخصيات ال ، نرييالصراع بين ىذين الفر 
الػػتخلص مػػن طنين تئييػػر أوضػػاعها و فػػى حػػين تحػػاوؿ اليخصػػيات الممثلػػة للمػػوا، سػػلطتها

 .  الؿ الثورة فى نهاية المسرحية وىو انمر الذى يتا من خ ، ذه السلطةى
 ي محتوى النص المسرحى-د

ات متعاقبػػػة بترتيػػػ  سػػػير اعتمػػػد الػػػنص علػػػى " البنػػػاع التراكمػػػى فػػػى صػػػورة لوحػػػ
بالحفػػػ  الكبيػػػر الػػػذى يرػػػاـ فػػػى قصػػػر  تبػػػدأ أحػػػداث المسػػػرحيةولػػػذلك  (56") .انحػػػداث

تبعو ترحيبا مػن قبػ  ي، سبة افتتاح قناة السوي بمناديوى فى قاعة االحتفاالت الكبرى الخ
، والعهػد لػو ويجػددوف البيعػة ووا يهنئونػؤ الخديوى لزواره من انجان  والمصريين الذين جا

ممثلػػين عػػن اليػػع  الجػػائع الػػذى يػػرزح فػػى ظلمػػات الفرػػر والجػػوع والمػػرض .  كػػونهال
مػػػع فبعػػػد انتهػػػاع الحفػػػ  يجت، انحػػػداث المترتبػػػة علػػػى ىػػػذا الحػػػدثوتتػػػوالى بعػػػد ذلػػػك 

 ، ئػػورئػػي  وزرا "صػػديب"و، الفرنسػػىالمهنػػدس "ديليسػػب "يتو وكبػػار رجالػػويالخػػديوى بحاتػػ
فهػػا كمػػا  ، احيػػث يوجػػو لثاللػػتها اليػػكر علػػى دعمهػػ، كبيػػر رجػػاؿ الرصػػر "عثمػػاف"لػػا 

 . رجالو انوفياع يخاطبها
انحداث انخرى التػى تسػها تػيئا فيػيئا فػى تنبثب  ومن ىذا الحدث الرئي 

يوجػػد عػػالا ، عػػالا الخػػديوى وجماعتػػومرابػػ   ففػػى، صصػػاعد التطػػور الػػدرامى داخػػ  الػػنت
الميػهد  يجمػعو  .جوعػا ومرضػا فػى حفػر الرنػاة يموتػوفالباساع من عمػاؿ التراحيػ  الػذين 

وىػا يتجػادلوف حػوؿ "" ديليسػب  وصػديب وعثمػافالخػديوى ورجالػو  الرابع مػن المسػرحية
ن مػػنها مػػ ونصػػي  كػػ  واحػػد، لرػػروض التػػى سػػيردمها انجانػػ  لمصػػرآخػػر صػػفراتها وا

وىنػػػاؾ أيضػػػا جماعػػػة رجػػػاؿ الػػػدين والمثرفػػػين ممثلػػػة فػػػى العمػػػوالت والسػػػرقات والفوائػػػد .
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تى تترت  على الذى يحاوؿ مواجهة الخديوى وتبصيره بانضرار ال "جماؿ الدين انفئانى"
فيظهػر الخػديوى ويتطػور الحػدث الػدرامى  .المترديػةوحالػة اليػع  ، االستدانة من الئػرب
أصابها الذىوؿ من المظػاىرات التػى تحػدث خػارج الرصػر فػى اليػوارع  وحولو رجالو وقد

يظهر االضطراب فى و .رتفاع انسعار والضرائ ال نتيجة؛ ال  بسروطوتندد بالخديوى وتط
ىػػػػذه يمكػػػػن فػػػػ  وكيػػػػ  ، المكػػػػاف ويتسػػػػاعؿ الخػػػػديوى مػػػػاذا سػػػػيفع  فػػػػى ىػػػػذه انزمػػػػة

 ؛ حيػػثيبن الخػػديوى وصػػدٌ ويبػػدأ صػػراع بػػي ؛ ىرات الحاتػػدة التػػى لػػا تخطػػر ببالػػوالمظػػا
إال  ، يطل  الخديوى منو أف يخرج لليع  ويعلػن مسػئوليتو عػن رفػع انسػعار والضػرائ 

جػػػو لليػػػع  فسػػػوؼ أف صػػػديب ال يوافػػػب عػػػى ذلػػػك ويهػػػدد الخػػػديوى بأنػػػو فػػػى حالػػػة خرو 
صػديب وفػى تلػك اللحظػة يرتػ  الخػديوى  ، بفساد الخديوى وجماعتو يحكى ك  ما يتعلب

علػى أنػو انتحػار. وىنػا تهػرب  بػين جمػوع اليػع ويييع خبر الرتػ  ، اظ على سلطتوللحف
يد  بعد أف أصابتها فجيعة موت أخيها على يبالخديوى السابرة وأخت صدٌ صديرة "أزىار"

لنياىدىا فى الجزع الثانى من المسرحية وقد تنكرت فى زى عرافػة مػع عمػاؿ  ، الخديوى
تحػاوؿ إيرػاظ الػوعى بػداخلها حتػى يعػودوا و  على تاطىع الرناة تررأ لها البختالتراحي  

لديارىا ولوطنها الذى ىجروه . فى حين يظهر جماؿ الدين انفئانى بين عمػاؿ التراحيػ  
تا الرػػب  يػػو ، انوضػػاع الرػػاىرة التػػى يعييػػونهاجمػػوع اليػػع  محػػاوال تبصػػرتها بحريرػػة و 

ارجى  يبػدأ ومػع تصػاعد المظػاىرات واسػتفحاؿ خطػر الػدين الخػعليو بػأمر مػن الخػديوى .
يػع لب طر الخػديوى فػى نهايػة انمػرويضػ.خػرديوى فى التخلػى عنػو واحػدا تلػو اآلرجاؿ الخ
ويػتا تجريػد الخػديوى ارا بعزلػو مػن قبػ  البػاب العػالى بعدما علا أف ىناؾ قػر للئرب الدين 

وفجػأة ، دحيػث يعػرض للبيػع فػى المػزامن ك  تىع حتػى مالبسػو فػى ميػهد بػالا الداللػة 
سػتر لتتجػرى نحػوه و    ما تملكبيها بكطمة لتعلن أنها على استعداد ليراع أتظهر ابنتو فا
تظهر أزىار مػن جديػد وخلفهػا عمػاؿ التراحيػ  وجمػوع اليػع  لػتعلن أف و ، جسده العارى

 . ا حسنت مراصدىا فهنها ال تئتفرتعوبها مهمو أخطاع الحكاـ فى أوطانها 
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 ي (البنية الداللية فى  النص المسرحى ) الخديوى -1
الخطػػوة السػػابرة حاولػػت فػػى ىػػذه الخطػػوة مػػن التحليػػ  الػػداخلى والمترتبػػة علػػى 

ة والتى تيك  جملة المروالت الرئيس، البنية الداللية الكلية فى النص البحث عن الدراسة
ي العنصػػرين التػػاليينفػػى أمكػػن تحديػػد ىػػذه البنيػػة حيػػث ؛ كريػػة داخلػػولبنيػػة الفالتػػى تالػػ  ا

المواطنػػػة فػػػى ظػػػ  تحػػػوالت  و قضػػػايا ، ىا الػػػنص المسػػػرحىأنمػػػاط السػػػلطة التػػػى يصػػػور 
 . ونعرض لك  منهما فيما يلى المجتمع 

 ي أنماط السلطة التى يصورىا النص المسرحى -أ
ما لفها العالقة الجدلية بػين تصور كثير من المفكرين مفتاحا مهتعد السلطة فى "

يمكن رصد الكيفية التى  ة فى إطار ىذا الفها لما تعنيو السلط (57)."السيطرة والخضوع 
(  3جػدوؿ رقػا )ي هرت بها أنماط السلطة فى النص المسرحى ) الخديوى ( فيمػا يلػى ظ

 ييوضح أنماط السلطة التى يصورىا النص المسرحى وخصائصها
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وجػػود أكثػػر مػػن نمػػط للسػػلطة يصػػورىا الػػنص مػػن قػػراعة الجػػدوؿ السػػابب يتضػػح 
 ي هر بها ك  نمط من ىذه اننماط فيما يلى وسوؼ يتا تحلي  الكيفية التى ظالمسرحى ي

الحػػاكا وجماعػػة ي تضػػا مكػػونين أساسػػيين و السػػلطة السياسػػيةمط انوؿيالػػن  -3أ/
مجموعػػة مػػن الخصػػائص  حيػػث يرسػػا الػػنص لكػػ  مكػػوف مػػن ىػػذين المكػػونين ؛ السػػلطة

 ي يمكن توضيحها فيما يلى 
 
 

 أنماط السلطة التى يصورىا النص وخصائصها
 السلطة الدينية  السلطة انبوية السلطة السياسية

مثلػػػػػػػػػػػوف الم
لهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى 

 النص 

الممثلػػػػػػوف لهػػػػػػا فػػػػػػى  خصائصها 
 النص

الممثلػػػػوف لهػػػػا  خصائصها 
 فى النص 

 خصائصها 

الحػػػػػػػاكا  -
)الخػػػػػػديوى 

) 

الوصػػػػػػاية  -التصػػػػػػور المتضػػػػػػخا للػػػػػػذات
خطػػػػػػػاب -المراو ػػػػػػػة والتلػػػػػػػوف -انبويػػػػػػػة

االسػػتبعاد واالنفػػراد باتخػػاذ  -االسػػتبداد 
االرتمػػػػاع فػػػػى أحضػػػػاف  -الرػػػػرار اإلقصػػػػاع

لسػػػػلطة وإىػػػػدار المػػػػاؿ فسػػػػاد ا -الئػػػػرب
 العاـ

 انب أو
مػػػن يمثػػػ  
 الكبير 

 –التسػػػػػػػػػػػػػػػػلط 
 الهيمنة  

مػػػػن يحكمػػػػوف 
 باسا الدين 

نيػػػر وعػػػى مئلػػػوط 
تزيػػػػػػػػ  الػػػػػػػػوعى  –

 باسا الدين 

جماعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
السػػػػػػػػػػػػػػػػػلطة 
)ديليسػػػػب  

–صػػػديب –
 عثماف (

السػػػػػعى   -جماعػػػػػة مئلرػػػػػة علػػػػػى نفسػػػػػها
 -الػػػػػػدائا لتحريػػػػػػػب مصػػػػػػػالحها الخاصػػػػػػػة
 –ا ممارسػػػػػة النفػػػػػاؽ والمداىنػػػػػة للحػػػػػاك

-اسػػتبعاد وتهمػػيش الجماعػػات انخػػرى 
التنػػػػػػػػػػاحر  –الصػػػػػػػػػػراع علػػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػلطة 

 جماعة متحولة  –واالنرساـ الداخلى 
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 ي (الحاكا ) رأس السلطة ي المكوف انوؿ  -
مػن لتوضػح  "إسػماعي "تدور أحداث مسرحية الخديوى حوؿ تخصية الخديوى 

مػػن المعػػروؼ و  ، رػػة بيخصػػية الحػػاكالخصػػائص المتعلاؿ ىػػذه اليخصػػية مجموعػػة خػػال
نطػاؽ فيمػا ف الخديوى إسػماعي  مػن اليخصػيات التػى دار حولهػا جػدؿ واسػع الإتاريخيا 

عصػر المنتاقضػات مػا حيث يبدو عصره بحب  ؛ تخذت فى عصرهيتعلب بالسياسات التى ا
 كبػػوات التػػى تعرضػػػت لهػػا مصػػػر فػػى عصػػػره .وال، بػػين اإلنجػػازات الضػػػخمة التػػى تػػػيدىا

 ي في الحاكاتخصية  أىا خصائصالنص  حدد وي
مػػن قبػػ  الحػػاكا ىػػذا التصػػور المتضػػخا للػػذات  ضػػحويتيالتصػػور المتضػػخا للػػذات-

 مسػتوى التصػرفات التػى يرػـو بهػا؛ التى يتحدلها أـ علىالخطاب  توى لئة سواع على مس
أف تكتػػ  انيػػاـ عػػن رجػػ  تحػػدى  "يقػػائال نفسػػوب همتبػػاصػػديرتو الفرنسػػية " أوجينػػى "خاطػػ  في

سػيجىع يومػا يػذكر التػاري  انفئػانى قػائال ي"  يخاطػ  روفػى موقػ  آخػ(.58")الصع  يوما وانتصػر
 (59" )وبأف حلمى كاف أكبر منك يا أفئانى .. سيروؿ أنى كنت أكبر من زمانى ..اسمى ... 

ليخصػػػػية فيتضػػػػح التصػػػػور المتضػػػػخا للػػػػذات  ،أمػػػػا علػػػػى مسػػػػتوى السػػػػلوؾ
، الخديوى  من خالؿ نزواتو ومئامراتو النسائية المتعددة فهو ينتر  من حػ  إمػرأة نخػرى

قلبػك فػى الحػ  يػذكرنى برطػار الصػي  "يالفنجاف قائلػةتخبره وىى تررأ لو  أزىاروىذا ما جع  
 (61) .. الراك  كالنازؿ يمضى وبال استئذاف ....."

، لجميػعفالحاكا ينظر بعين الوصػى ليع على الي من قب  الحاكا الوصاية انبوية-
د وتػػػراع اآلخػػػرين فػػػى تحريػػػب ىػػػذه وفػػػى ذلػػػك ينسػػػ  كػػػ  إنجػػػاز لنفسػػػو متجػػػاىال جهػػػ

سػػيروؿ ىػػذا اليػػع  أف عراقػػة انوبػػرا ورأس التػػين ... قصػػر " يات.فى ذلػػك يتحػػدث قػػائالنجػػاز اإل
.. سػػػيروؿ أف  النيػػػ  أو عابػػػدين مػػػن صػػػنع الخػػػديوى ... سػػػيروؿ أف حديرػػػة الحيػػػواف تػػػيدىا الخػػػديوى

 . (63)". سيروؿ أف الجيش أنيأه الخديوى .دلتا وفى أسيوط أصلحها الخديوى .انرض فى ال
والتهػػػرب مػػػن المراو ػػػة يص تخصػػػية الحػػػاكا التػػػى يظهرىػػػا الػػػنصخصػػػائومػػػن -

ىرات فػى اليػوارع مناديػة اوتخػرج المظػ، فحينمػا يثػور اليػع  ضػد الخػديوىيالمسئولية
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الخػروج  نجػده يطلػ  مػن أحػد وزرائػوو ، عما حدث تووليالتهرب من مسئ يحاوؿ، بسروطو
ال يعلػػػػػا تػػػػػيئا عمػػػػػا حػػػػػدث الخػػػػػديوى ف وأ،   وإعػػػػػالف أف الخطػػػػػأ خطػػػػػأ الػػػػػوزارةلليػػػػػع
 (61)"  رة ق  لها إف الخديوى يرفضو ... ق  إنو سوع اإلداعلن لها أنو خطأ الوزارة ... إ"يفيروؿ
ياكػػػد عليهػػػا  فيعػػػد مػػػن الخصػػػائص المهمػػػة التػػػى خطػػػاب االسػػػتبدادأمػػػا عػػػن  -

، استبعاد وإقصاع من يعارض السلطةفىياالستبدادية  الممارساتويمكن رصد أىا يالنص
رجػػػاؿ الػػػدين المعارضػػػين كمػػػا حػػػدث مػػػع ،  بالتهديػػػد باسػػػتخداـ الرػػػوة اإمػػػا بالتجاىػػػ  وإمػػػ
، ياسػية ويعتبػرىا عنصػرا مرلرػا لػوفهػو يهمػش دورىػا فػى الحيػاة الس، لسياسات الخػديوى

أمػػا عػػن ." أراحػػوا واسػػتراحوا" لحف  افتتػػاح الرنػػاةعلػػا برفضػػها الحضػػور ييعلػػب حينمػػا  ولػػذا
حينمػػػا    الحػػػاكا ضػػػد مػػػن يعارضػػػو فيتضػػػحالتلػػػويح باسػػػتخداـ الرػػػوة والعنػػػ  مػػػن جانػػػ

فػػى لهجػػة يحػػذره ه نجػػدفوأصػػوؿ الحكػػا  لػػديوفمخاطبتػػو فػػى تػػأف اجمػػاؿ الدين""يحػػاوؿ
ال  وف .. إلػـز حػدودؾ ياجمػاؿ الػدين ..آلف جئت لكى تعلمنى أصوؿ الحكا والدسػتور والرػاناتديدة"

.. فػى الػدين تفهػا أى نعػا ... فػى المػاؿ تفتػى والسياسػة ال تػدرؾ أبػدا أسػراره . ترحا نفسػك فػى تػىع
 ( 61)".... لي  عندى  ير ىذا السجن 

واالنفػراد  التسػلط ي ى تتبنػاه السػلطةالػذ ومن مالمح خطػاب االسػتبداد
وبالتػػالى تصػػير مفسػػدة مطلرػػة . ، ف السػػلطة مطلرػػةوبهػػذا كمػػا يرػػاؿ تكػػو  ، باتخػػاذ الرػػرار

وقت يب ويبدو ذلك جليا فى النص من خالؿ الحوار الذى دار بين الخديوى وأزىار وصدٌ 
ىػ  تػرف  أمػرى . أخػرج لليػع  . ال ي فالخديوى يخاط  صػديب قػائال ، اىراتحدوث المظ

 (64" ) خرج لها .اصديب عندى  ير تنفيذ انوامر .  تىع يا
بمػػػا تمارسػػػو السػػػلطة مػػػن ضػػػئوط علػػػى  يػػػير الػػػنص لحريرػػػة مهمػػػة تتعلػػػبىػػػذا وي

 فمػػن أجػػ  الحفػػاظ عليهػػا، تحػػوؿ مػػن يمتلػػك السػػلطة عبػػدا لهػػافبمػػرور الوقػػت ي صػػاحبها؛
 ويظهػر ذلػك، تك  أخطاعا حتػى يظػ  مسػتألرا بهػايتنازؿ عن مبادىع ويتحوؿ عن قيا وير 

حيػث يجيبهػا ، جعلتػو يرتػ  أخيػوابنتػو فاطمػة عػن انسػباب التػى عبر حوار الخػديوى  مػع 
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الكػػوف عنػػدى العػػرش والسػػلطاف ... إمػػا نظػػ  ...  حسػػاس الحكػػا دومػػا يػػابنتى ال يعػػرؼ اإل .. "قػػائال ي
 لى الرل  عن اإلنساف .. قد مات منذ أف جلسػت فػى ىػذا المكػافال تسأ لنا انكفاف ... عليو أو يئدو

("65) 
يرتصػر حيػث ال يفػى أحضػاف الئػرب رتمػاعاإلومن خصائص الحاكا التػى يصػورىا الػنص -

بػ  يتعػداه إلػى االعترػاد فػى حسػن نوايػا ، على االستعانة بػالئرب فػى تحػديث الػوطنانمر 
بػػدو يو ، سػػتدانة مػػن الئػػربالمترتبػػة علػػى االدوف النظػػر للعواقػػ  الوخيمػػة ، الئػػرب تجاىػػو

فػػى انتهػػاؾ الئػػرب أعطػػانى الرػػروض ولػػا يفكػػر ذات يػػـو .. " يذلػػك فػػى اعتػػزازه بػػالئرب قػػائال
 (66)" .. سيادتى
الخصػػائص التػػى يربطهػػا الػػنص مػػن فسػػاد السػػلطة وإىػػدار المػػاؿ العػػاـ ويعػػد  -

 اعيو ل جانػ فتح الوطن علػى مصػر  حيث يصور النص الخديوى وقديبيخصية الحاكا
التػػى  الصػػفرات المختلفػػة عبػػربيػػك  جديػػد واسػػتعماره  والختراقػػ كػػ  حػػدب وصػػوبمػػن  

ىػو  مرابػ  مػا يتحصػ  عليػوى سػتدانة مػن صػندوؽ النرػد الػدولأو اال، تتضمن بيع انراضى
. ويصور النص الحاكا وقد صار مسلوب اإلرادة يرض  لر بات ممث  ورجالو من عموالت

 ييردد فنجده ، حتى يمنحو الرروضصندوؽ النرد الدولى ويوافب على ك  تروطو 
.. مهمػػا مرحبوف دمنػا  . مهمػػا تػربتاف .نهبػػتا أرضػنا موافرػو  موافرػوف .. ياسػادتى لػػن نختلػ  .. مهمػا "
 كا مػاذا نكػوف .. موافرػوف.. من  يػر  عمرنا .. مصفروف متيموف... مهما سرقتا لتا لحمنا .. مباركوفأك
 "(67) 

واآلف نحػػػاوؿ ، صػػورىا الػػنصالتػػػى تلػػك كانػػت أىػػا خصػػػائص تخصػػية الحػػاكا 
سػػػػلطة مكػػػػوف اآلخػػػػر مػػػػن مكونػػػػات السػػػػلطة السياسػػػػية وىػػػػو جماعػػػػة الاالقتػػػػراب مػػػػن ال
 .بدت فى النص وخصائصها كما ت

 ي اعة السلطةجمي للسلطة السياسية المكوف اآلخر-
بػػهف جماعػػة السػػلطة  نرػػوؿأف ن خػػالؿ الػػنص المسػػرحى " الخػػديوى "ونسػػتطيع مػػ

كمػا أنهػا جماعػة تتحػوؿ وتتلػوف مواقفهػا ،  رػطتسعى باستمرار لتحريب مصػالحها الخاصػة ف
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 ؛ولهػػذا فهػػى ال تثبػػت علػػى موقػػ  معػػين ، وىميػػزاف الرػػ ئيػػرمػػن صػػاح  السػػلطة وفرػػا لت
 ي . وعموما تتحدد خصائص جماعة السلطة فىافمصالحها ىى المحرؾ لها فكرا وسلوك

 ي مئلرة على نفسهاالسلطة جماعة جماعة  تعتبر-
ة تحػػػدث مػػػاك  فيبػػػر عػػػن التفرقػػػة بػػػين الجماعػػػات المفتوحػػػة التػػػى تعطػػػى فرصػػػ

المئلرػػة التػػى تسػػتبعد أفػػرادا بعيػػنها لظػػروؼ  والجماعػػات، متكافئػػة ل فػػراد فػػى الميػػاركة
وفػػى ضػػوع ىػػذه التفرقػػة اسػػتخدـ فيبػػر ركة أو مػػنحها قػػدرا محػػدودا منهػػا .معينػػة مػػن الميػػا

مفهػػـو االسػػتبعاد بوصػػفو عمليػػة تحػػاوؿ بهػػا الجماعػػات االجتماعيػػة أف تعظػػا مػػن منافعهػػا 
وحرماف باقى ، انفرادياىا وفرص حياتها عن طريب إتاحة ىذه المزايا لعدد محدود من اومز 

انمػر الػذى يػادى إلػى ضػرب مػن ضػروب احتكػار فػرص الحيػاة مػن جانػ   ، انفراد منها
وحرماف جماعػات أخػرى بسػب  انتمائهػا الػدينى أو العرقػى أو الطبرػى أو ، جماعات بعينها

 (68النوعى . )
داخػػػػػ   علػػػػػى جماعػػػػػة السػػػػػلطةالوصػػػػػ  السػػػػػابب للجماعػػػػػة المئلرػػػػػة ينطبػػػػػب  و 

 تتيحهػا لبريػة الجماعػات انخػرى التػى ال تمتػع بػأكبر قػدر مػن المزايػاالاوؿ فهى تح؛النص
اخػػ  الػػنص يمثػػ  جماعػػة السػػلطة دو . وفرػػا لمبػػدأ االسػػتبعاد الػػذى تمارسػػو، المجتمػػع فػػى

لهػدايا الخػديوى با يػالرىاحيػث ؛ وديليسػب  يبصػدٌ و  عثمػافلالث تخصيات رئيسػة ىىي
قصرا كبيرا ىدية افتتاح يعطى ديلسب   الرناة ففى حف   افتتاح؛ والعطايا بيك  مبالا فيو

وال . قصػػرا فػػى ربػػا حلػػواف"عثمػػاف "كمػػا يمػػنح ،  ألػػ  فػػداف وقصػػرا "صػػديب"يهػػ و ، الرنػػاة
ولكنهػػا ترػػـو مػػن ورائػػو ، علػػى مػػا تتحصػػ  عليػػو مػػن الخػػديوى يرتصػػر طمػػع ىػػذه الجماعػػة

 االجتمػاعىمسػتئلة وضػعها السياسػى و  دالػبالمليػات النصػ  والنهػ  لثػروات بكثير مػن ع
يتراسػػموف الئنػػػائا  ففػػػى أحػػد ميػػاىد المسػػػرحية يجتمػػع الثاللػػػة، وقربهػػا مػػن صػػػنع الرػػرار

والعمػػوالت والفوائػػػد التػػى حصػػػلوا عليهػػا مػػػن أنيػػطتها الميػػػبوىة دوف وازع أو رادع مػػػن 
 (69)"مزيد من الهبر مزيد من الماؿ.. مزيد من المجد .."ديلسب  روؿكما ي  يهمهافما ، ضمير
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يتضح ذلك فػى  يالنفاؽ والمداىنة للحاكاجماعة السلطة أيضا  ومن خصائص -
مػوالى ىػذا المجػد مجػدؾ . "يديوى ورجالو فديلسػب  يمدحػو قػائالالحوار الذى دار بين الخ

رتػػػدتنا . أعطيتنػػػا . مػػػا كنػػػا لننجػػػز أى تػػػىع دوف صػػػدؽ سػػػير علػػػى ىدايػػػة حكمتػػػك . علمتنػػػا . أكنػػػا ن
السػفائن بػين تػطاف الرنػاة كحفػ  عػرس ف أترعة " إنى نتعر أ( ويروؿ عثمافي71)".ميورتك

  (73"). أنت فيو الفارس العمالؽ والبط  العظيا
وال تػك  ، اكافػى الصػفات التػى تخلعهػا علػى الحػجماعػة السػلطة  تبػالاوىكذا 

لحػػػاكا ة لاناعػػػة الرػػػائا علػػػى التلػػػوف والممػػػأف ىػػػذا الخطػػػاب الػػػذى تتبنػػػاه ىػػػذه الجم
ننهػا تعمػ  علػى يتمادى فى  يػو واسػتبداده لو تجعانسباب التى أحد  يمكن اعتباره 

ادة مػػن ىػػذا الوضػػع إلػػى أقصػػى حتػػى تسػػتطيع االسػػتف؛ وتزييػػ  الحرػػائب أمامػػو تعميتػػو
عظا انتياع فى ىذا البالط رجالى .. ديلسب  .. من أ"الخديوى يعلن فى زىويف، درجة

 ( 71)  حدود . .. "صديب .. عثماف .. كوكبة الرجاؿ انوفياع ... إنى أراىا يخلصوف بال
 ي  الصراع على السلطة-

، للسػػلطةيوجػػد توزيعػػا  يػػر عػػادؿ  " أنػػو فػػى كػػ  تنظػػيا اجتمػػاعىيػػرى "دارنػػدورؼ 
بػػين مػػن يحكمػػوف ، والػػذى يخلػػب بػػدوره التمػػايزات بػػين المسػػيطرين والخاضػػعين لهػػا

أى أف التوزيػػػػع  يػػػػر العػػػػادؿ (71)..بين الصػػػػفوة وجمػػػػاىير المػػػػواطنينحكمػػػػوفومػػػػن ي  
وما يرتبط بهػا مػن منػافع يعػد السػب  انوؿ لحػدوث الصػراع بػين الجماعػات للسلطة 

ويعػػد الصػػراع علػػى السػػلطة أحػػد المالمػػح المهمػػة المتعلرػػة بجماعػػة داخػػ  المجتمػػع .
بػػين  الصػػراع الخػػارجىيانوؿيفػػى مظهػػرين يتمثػػ  وىػػو الػػنص السػػلطة كمػػا يعػػرض لػػو

ىػػػذا النػػػوع مػػػن  , وفػػػىلهػػػااعػػػات انخػػػرى المعارضػػػة ىػػػذه الجماعػػػة و يرىػػػا مػػػن الجم
لخطر الخارجى الذى يهدد ا سلطة كتلة متماسكة فى مواجهة الصراع تصير جماعة ال

بيػػػتى السػػػب  مهمػػػا بلػػػا بهػػػا الحفػػػاظ علػػػى الوضػػػع الػػػراىن  ذا تحػػػاوؿولػػػ، مصػػػالحها
ات مناديػة بسػروط المظػاىر تنػدلع عنػدما ا النوع مػن الصػراع لهذ النص يييرو .التجاوز

نػػزؿ الجػػيش فػػى اليػػارع علػػى الخػػديوى أف ي  ديليسػػب  رح فيرتػػ، الخػػديوى وجماعتػػو
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أطلب رجالك فى اليوارع كى يرى البلهاع الئو اع ..بد من دـ يسي  ليسكت ىذه ال" قائال
 (74")و أف الحكا يحفت ىيبت

فػػى الصػػراع الػػداخلى بػػين أعضػػاع ىػػذه يتمثػػ   يالمظهػػر اآلخػػر للصػػراع 
فى  متماسكة ظاىريا تبدو جماعة السلطةف بالر ا من كو ف؛ تبدو المفارقةوىنا ، الجماعة
 نتيجػػػةالداخليػػػة  عديػػػد مػػػن الصػػػراعاتالييػػػهد بناعىػػػا الػػػداخلى  فػػػهف، اليػػػع  مواجهػػػة

ففػػى أحػػد الميػػاىد ، ىػػذا الصػػراع وتصػػور أحػػداث الػػنصأعضائها. بػػيناخػػتالؼ المصػػالح 
يتجػػادلوف حػػوؿ نصػػي  كػػ  مػػنها مػػن  رصػػرالماعػػة السػػلطة فػػى صػػالوف جأعضػػاع يجلػػ  

 ي والفوائد كالتالىت والسرقات موالالع
أين العموالت الرديمة . أين حرى فى عموالت السالح . صفرات باري  الرديمة . ى  ي عثماف

 نسيتا وعدكا   
 أخذت مليونين ي ديليسب 

وكيػػوؼ .يػن الهػدايا مػػن أميػر الػنفط فػػى عمػاف أرػى فػى البنػػوؾ ...أيػػن ح...عثمػافيحرى خمسػة
 (75)"البركة فى الرياف

أنػو عنػد حػدوث المظػاىرات التناحر الػداخلى أيضػا المواق  التى تدؿ على  ومن 
فنجػد عثمػاف وديليسػب  يحػاوالف إلرػاع مسػئولية مػا ، انيرت جماعة السلطة علػى نفسػها

ي ىذا قرارؾ وحدؾ "فيروؿ عثمافلة يب متخلين عنو وعن صداقتو بك  سهو حدث على صدٌ 
وبالمثػ  .(76) حػدرا أنػو خػاف انمانػة لػا يصػدقنا أثيػياصديب... صديب يا موالى خائن .. قلنػا ك

فسػػوؼ  ، بأنػػو إذا خػػرج لليػػع  ىػػو اآلخػػر ينرلػػ  علػػى جماعتػػو فيهػػددىا صػػديب نجػػد
مػا أخػذتا  إنى سأعلن كػ  تػىع عػن حسػابات البنػوؾ .." الحكا يكي  ك  تىع عن فساد

 ( 77)"اإلسراؼ واالسفاؼ والماؿ الحراـ. سأقوؿ ما عندى من التبذير و .من عموالت 
ف أتػير إليهػا فيمػا يتعلػب بجماعػة السػلطة ىػى المتعلرػة النرطة انخيػرة التػى أود أ

مػػػا داـ يتمتػػػع بػػػالروة  فهػػػذه الجماعػػػة تكػػػوف فػػػى رحػػػاب صػػػاح  السػػػلطة؛بتبػػػدؿ مواقفها
فػى مردمػة مػن يتخلػوف عنػو بػاحثين عػن زوؿ عنػو سػلطانو تكػوف ولكن حينمػا يػ، والسلطاف
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مػػن الحػػوار الػػذى دار بػػين  يتضػػح ذلػػك.الجديػػد حضػػرة صػػاح  السػػلطةمكػػاف لهػػا فػػى 
ففػػى  ، الػػدائنوف بسػػداد ديػػونها وويطالبػػ هترػػـو المظػػاىرات ضػػدعنػػدما  الخػػديوى وجماعتػػو

التػػى تلرػػى مسػػئولية ماحػػدث علػػى  يظهػػر الوجػػو الحريرػػى لجماعػػة السػػلطةىػػذا الموقػػ  
 ي الخديوى وحده

 أين ياعثماف ضاعت ك  أمواؿ البلد   ي الخديوى
 !درى علمى مث  علمكانف  تسألنى أنا   ال أي عثماف

 !ع موالنا المعظا فوؽ ك  كبيرة وصئيرة يتوقي ديليسب 
 (78) ىيا اقترض عثماف .. كنا نرترض "ي عثماف
 ي السلطة انبويةي من أنماط السلطة التى يعرضها النصالنمط الثانى  -1أ/
) لطة السياسػػػية   مباتػػػر ىػػػى السػػػالسػػػلطة المعلنػػػة فػػػى الػػػنص بيػػػك وإذا كانػػػت  

والواقػع "الى يمارسػها الحػاكا علػى تػعبو.السلطة انبوية هناؾ كذلك ف، الحاكا وجماعتو(
علػى أنهػا ، يعاملها كما يعامػ  انب أطفالػو اطنينأف الحاكا الذى يبرر حكمو بأبوتو للمو 

بػ  ، ومن ىنا كاف من حرػو تػوجيهها ، ق صر ير بالئين أو قادرين على أف يحكموا أنفسها
   (79) "ها ال يعرفوف مصلحتها الحريرية عرابها إذا انحرفوا نن
 انولى تتعلػػػػػبلػػػػنص مػػػػن خػػػػػالؿ إلػػػػارة مسػػػػألتينيفػػػػى االسػػػػػلطة  ىػػػػذه وتتضػػػػح خصػػػػائص
 ت فاطمػةإحدى مجػادال ويتضح ىذا فى، عبر اكتياؼ الوجو اآلخر لوبانهيارصورة انب 

و قػ  لػى كيػ  .. بػا .ارة انتػياعقد عيت ألمح فػى يػديك طهػ"فتخاطبو"صديبل"قتلوبعد أبيها مع
 (. 81" ).... أنا آل أصدؽ أف يكوف انب قات ترت  يا أبى

فهػػػى ، ة انبويػػػة فػػػى الػػػنصأمػػػا عػػػن المسػػػألة انخػػػرى التػػػى يثيرىػػػا حضػػػور السػػػلط
فكمػا يضػيب ، ىػذه السػلطة هتجػا( الخاضعوف) المتعلرة باالزدواجية التى يعانى منها انبناع

لحاجة اولهذا فال مفر من ، روف بأنها مصدر للحماية وانمنما ييع فهنها دوما، ابهىاالع 
ففاطمػة ؛ رئي  الدولة ـرب انسرة أـ انخ أسواع أكاف  الدائمة لوجود انب أو من يمثلو
فػى المػزاد كمػا بيعػت بػاع الػنص حينمػا تجػد أباىػا عاريػا يباعتبارىا تمث  جي  اليػباب فػى 
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مػا زاؿ قلبػك فػى عيػونى كػ  ىػذا الكػوف وتخاطبو " يوؿ أف تحموتحاو  مصر كلها تجرى عليو
ع وتظ  دوما ك  تىع قد يضينت الحصن دوما وانماف ..تتكسر الدنيا أمامى ...أزلت  .... ما

 (83)يا أبى فوؽ الجميع
 السلطة الدينية يي من أنماط السلطة التى يعرضها النصالنمط الثالث  - 1أ/

وف باسػا الػدين باعتبػارىا أوصػياع علػى مػن يتحػدل ويمارس ىذا النوع من السػلطة
وجهػ   النصػوص الدينيػة  بعالتأويػ  الخػاطىع لػمسػتئلين فػى ذلػك ؛ الناس فى المجتمػع
البسػػػػطاع الػػػػذين يعمػػػػ  ك يحػػػػاوؿ الػػػػنص عػػػػرض وجهػػػػة نظػػػػر وفػػػػى ذلػػػػ.الفئػػػػات البسػػػػيطة
عمػاؿ التراحيػ  يسػأؿ فنجد أحد ،   وعيها باسا الدينيتئاللها وتزيسالمسيطروف على ا

... مػػن يعصػػى او ويأمرنػػا ... أنطيػػع .. أنطيػػع الحػػاكا لػػو أخطػػأ قػػ  لػػى حرػػا ياموالنػػا يئػػانىانف
ونفعػػ  مػػا يػػأمر ... حكامنػػا يتحػػدلوف عػػن العدالػػة وانمانػػة واليػػرؼ .. قػػالوا كثيػػرا إنمػػا انفعػػاؿ 

 (81)"تىع مختل  ..
 أفعػاؿ ريتبر حاولوف نجد من يتحدلوف باسا الدين من رموز السلطة الدينية ي وىنا 
و ىػػػاالع نفسػػػو .الػػػدين  خروجػػػا علػػػىيها حتػػػى يصػػػير الخػػػروج علىػػػ، باسػػػا الػػػدين الحكػػػاـ

" يرطعػػوف أيػػدى السػػارقين  حكمػػوف باسػػا الػػدين ويسػرقوف تػػعوبهاييصػفها انفئػػانى بػػأنها 
وىا لصوص ... وىا يرجموف الناس باسا الدين لا يمارسوف الفحش فػى طػوؿ الػبالد وعرضػها 

وىنػػا يبػػدو كيػػ  يػػتا المػػزج بػػين  .(81)"تػػىع  سػػالـ بػػاعوا كػػ .. واإلف باسػػا الػػدين ... اآل
صػالح بطريرة مػن تػأنها منػع ظهػور صػراعات تخػص متمارس  السلطة ف ، الدين والسياسة

فػأعلى درجػات ممارسػة السػػلطة أف تجعػ  اآلخػرين ير بػػوف ، معينػة علػى السػاحة السياسػػية
ا ور بػػاتها الػػتحكا فػػى أفكػػارى فيمػػا تر بػػو أنػػت .أى أف ترػػـو بضػػماف طػػاعتها عػػن طريػػب

(ولػػن يكػػوف ىنػػاؾ أفضػػ  مػػن الػػدين كػػى يسػػتخدـ فػػى سػػبي  84)علػػى حػػد تعبيػػر ليػػوك  .
 الحفاظ على ىذه السلطة .

كانت ىذه أنماط السػلطة التػى حػاوؿ الػنص أف يصػورىا سػواع أتػا ذلػك  ، وبعد 
ع مػػن أنمػػاط اإلتػػارة إليػػو ىػػو وجػػود نمػػط رابػػ و مػػا تجػػدر، ة مباتػػرة أـ  يػػر مباتػػرةبصػػور 
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وىى سلطة مسكوت عنها تتمث  فى سلطة المجتمع كبنػاع يمػارس ، السلطة يصورىا النص
نواع اناد فى المجتمع مػن خػالؿ التصػورات الثرافيػة التػى تتعلػب بػسطوة و قهرا على انفر 

وىى ، لرافة الخوؼ طار ما يمكن أف يطلب عليوفى إالمختلفة من السلطة التى عرضنا لها 
كمػػا يمكػػن الرػػوؿ فػػى . تػػى عرفهػػا المجتمػػع المصػػرى لفتػػرات طويلػػة عبػػر التػػاري الثرافػػة ال
كممارسػػة حاضػػرة ومنتيػػرة عبػػر خطػػاب الػػنص كفكػػرة و   ف السػػلطة بكػػ  أتػػكالهاالنهايػػة إ

  المسرحى " الخديوى " 
الخطػاب  ة فػى ظػ  تحػوالت المجتمػع المصػرى كمػا صػورىاي قضايا المواطنػب

 ي المسرحى
أنمػاط المواطنػة وخصائصػها  ذه الرضػايا المحػاور التاليػةي ويتضمن الحديث عن ى  

 وفيما يلى تفصيال لذلك ي ، حروؽ المواطنة الئائبةو ، كما تتبدى فى الخطاب المسرحى
 المسرحىي لنصما تتبدى فى اأنماط المواطنة وخصائصها ك-3ب/

 نصطنػػػػة وخصائصػػػػها كمػػػا تتبػػػػدى فػػػػى الػػػػ( يوضػػػػح أنمػػػاط الموا1جػػػدوؿ رقػػػػا )          
 لمسرحىا
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 المسرحى نصطنة وخصائصها كما تتبدى فى الأنماط الموا

 المواطن االنتهازى  المواطن السلبى  /المتمردالمواطن المعارض  إليجابى/االمواطن الفعاؿ 

اليخصػػيات 
 التى تمثلو 

اليخصػػيات  خصائصو
 التى تمثلو

اليخصػػيات  خصائصو
 التى تمثلو

اليخصػػيات  خصائصو
 التى تمثلو

 خصائصو

جمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ -
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدين 

 انفئانى 
 أزىار  -

رفػػػػػػػ  بطػػػػػػػش 
 –السػػػػػػػػػػػػػػػػػػلطة 

معارضػػة أحػػالـ 
 –الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكا 

موقفػػو الػػراف  
 –مػػػػن الئػػػػرب 

محاولة الػدفاع 
عػػػػػػػػػن حرػػػػػػػػػوؽ 

 اليع 

 فاطمة -
 

رفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
ممارسػػػػػػػػػػػػات 
–الحػػػػػػػػػػاكا 
 –انب 

ازدواجيػػػػػػػػػػػػػػػة 
الموقػػ  مػػن 

 الحاكا 

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
 التراحي  

 –السػػػػلبية 
الخػػػػػػػػػػػػػػوؼ 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 
–السػػػػلطة 
 اال تراب 

 عثماف 
  صديب

 االنتهازية 
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ 
 االنتماع 

 
تعد المواطنة عملية يتا صيا تها وإعادة صيا تها بواسطة فاعلين اجتماعيين فى  
تػػرتبط بمػػا تيػػهده المجتمعػػات مػػن تئيػػر فػػى كمػػا أنهػػا ،  اجتماعيػػة بنائيػػة مختلفػػةسػػياقات 

 مػػػاطأن ( وتتنػػػوع85).مػػػا بػػػين الدولػػػة والمجتمػػػع المػػػدنى تػػػروط العرػػػد االجتمػػػاعى الرػػػائا 
يا والمبػػػادىع السػػػائدة فػػػى المواطنػػػة مػػػا بػػػين إيجابيػػػة وسػػػلبية وفرػػػا لدرجػػػة االلتػػػزاـ بػػػالر

فى درجة نياطها أو ويتدرج المواطنوف  سلوؾ يومى وترجمة ىذه المبادىع فى، المجتمع
ئوط والضػ، روؼ االقتصػادية التػى يعييػوف فيهػاوالظػر ، ابها وفرا لرناعتها اليخصيةحانس

ها توجد وتتجسد من المواطنة ال توجد لذاتها ولكنف إأى ( 86).لها الحياتية التى يتعرضوف
صػػػػراعات . ولػػػػذا فليسػػػػت طبيعػػػػة المواطنػػػػة ىػػػػى التػػػػى تفسػػػػر طبيعػػػػة الخػػػػالؿ المجتمػػػػع 
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ية ىػى التػى تفسػر فهف طبيعة الصراعات االجتماع، من ذلكعلى النري   ب  ، االجتماعية
دد تنػتظا فيػو الميػاركة االجتماعيػة . وتيير أنماط المواطنة إلى تك  محػطبيعة المواطنة 

 (87. )، فرادل  والسياسية
وكمػا ييػير إليهػا الجػدوؿ كمػا تضػمنها الػنص   أنماط المواطنة تتحدد بناع عليوو 
 ي فى( 1رقا ) 
 ي (فعاؿال اإليجابى) المواطني انوؿ نمطال-

، يكوف فاعال فى تئوف مجتمعو محاوال تئييره دائما ل حسن الذىالمواطن ىو و 
سػػػواع أكانػػػت ىػػػذه ، ا ويصػػػلح إعوجاجهػػػاليراومهػػػالسػػػلطة يرػػػ  فػػػى مواجهػػػة  فهػػػو ولػػػذا

 وانفئػػانى )يثػػ  ىػػذه الفئػػة داخػػ  الػػنص تخصػػيتىمتو  . يػػر مباتػػرةأـ المواجهػػة مباتػػرة 
 يوفيما يلى توضيحا لموق  ك  منهما . أزىار(

صالحى ىى اليخصية " رج  الدين والمفكر اإلجماؿ الدين انفئانى" يخصيةف
ب مصػػالح رى تػػططها وبعػػدىا عػػن تحريػػالوقػػوؼ فػػى وجػػو السػػلطة حينمػػا تػػ حػػاوؿ لتػػى تا

. وتتضػػػح ىلمثرػػػ  العضػػػوى الػػػذى تحػػػدث عنػػػو جراميػػػنموذجػػػا ل وبػػػذلك يعػػػد، اليػػػع 
 ي منها عدة مواق  النمط فىىذا  خصائص 

فانفئػانى منػذ البدايػة يحة اليػع تتعارض مػع مصػل رف  سياسات الحاكا التى-
حفػػر مػػن أجػػ   الئػػرب مػػن السػػتدانةرضػػية امػػا يتعلػػب ب خػػديوى خاصػػةيعػػارض سياسػػات ال

اليػع  جوعػا فػوؽ أطػالؿ الرنػاة حررت حلمػك كػى يمػوت "يالخديوى  يخاط  ولهذا الرناة
  (88)"  ..من يرجع انموات يا موالى عيروف أل  قتي  ..

مػوالى أنػت رىنػت ىػذا "ي فيخاطبػو ليػوإضع التبعية الػذى صػار يوضح للخديوى و  و
 (89)"ةصػػػرنا عبيػػػدا ال قػػػرار .. وال ديػػػار وال أمػػػاف وال رجػػػاؿ وال سػػػيادع .فالدين أفرػػػدنا اإلرادة .اليػػػ

ومػػا قػػد ، ويحػػاوؿ انفئػػانى أف يبصػػر الخػػديوى بتبعػػات السياسػػات الخاطئػػة التػػى يتخػػذىا
تػى يػػدعى صػػاح  نجػػازات الفمهمػػا كانػت اإل، يػتمخ  عنهػػا مػن معانػػاة ل جيػاؿ الالحرػػة

الػدين "نجػازات وفػى ذلػك يخاطبػوإلافهناؾ تبعات لريلة قد تج  ىذه ؛االسلطة أنو قاـ به
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نػ  .. سوؼ يروؿ ىذا اليع  أف انرض بيعت لآلجامرصلة تهدد أرضنا..الناسرقاب  عار فى
قػػد نمػػت كالطػػاووس فػػى قصػػر مػػريح . لػػا بعػػت اليػػع  فػػى سػػوؽ  .عنػػدما حكػػا الخػػديوى .

  )91("انجان 
فػالئرب كمػا يتمثػ  فػى يافر فػى تػئوف الػبالدللئػرب وتدخلػو السػ رف  انفئانى -

، ىػذا المنطػبالتعامػ  معػو وفػب ذا يج  ل؛ مثر  يمث  عدوا يج  الحذر منوالوعى ىذا 
فػػالئرب ال يريػػد ؛ نسػػياؽ انعمػػى وراع توجهػػات الئػػربلهػػذا يحػػذر انفئػػانى مػػن مئبػػة االو 

مػة الئرب يبئػى أمػة مهزو ..مرطوعػة انسػباب والتػاري .. أمػة مرهػورةمصر أمة قوية ب  يريدىا " 
ىػػذا الموقػػ  مػػن قبػػ  المػػواطن  يمثػػ و ، (93)"ال تػػدرى متػػى يومػػا تفيػػب .تنسػػاؽ كان نػػاـ ..

، و الذى مهما تنكر فى صورة الصػديبىو العدفالئرب ، ئربوعيا حريريا بماىية ال الفعاؿ
ن يعطيػػك علمػػا كػػى الئػػرب لػػ"ي ولهػػذا يعلػػن، وقهرىػػااسػػتعمار اليػػعوب انساسػػى فػػهف ىدفػػو 

الئػرب لػن يعطيػك عطيك أفيونا يبدد طاقتك ..ي...يعطيك قنبلة تكوف نهايتك... تريا حضارتك
الئػرب ينيػىع فػى بػالدؾ ألػ  معترػ  جديػد ... ويظػ  يبكػى كػ  لمنا حروؽ الناس ..دستورا يع

  (91)"يـو على حروؽ اليع  واإلنساف والرهر العتيد 
 "أزىػار"تخصػية أمػا ، اؿنى كنمػوذج لػنمط المػواطن الفعػىذا عن تخصػية انفئػا

/ نمػػػط المػػػواطن الفعػػػاؿ باعتبارىػػػا تمثػػػ  فػػػيمكن اإلتػػػارة إليهػػػاصػػػديرة الخػػػديوى الرديمػػػة 
بينهػا وبػين  المواجهػة المسػتمرة  نجػدفمنذ بداية المسػرحية وحتػى نهايتهػا ، أيضا اإليجابى

 وعيػة اليػع  مػن البسػطاعومن ناحية أخػرى نجػد دورىػا فػى ت، الحاكا وجماعتو من ناحية
الخػديوى  تتصدى لمحػاوالتف. يها بالثورة على أوضاعها الباليةحياع انم  فبحروقها وإ

ولهذا نجدىا تسرد عليو فى مواق  عدة ،   من أج  تحريب ر باتوالعبث بمردرات اليع
، يسػػتطيع إدراؾ الموقػػ  علػػى حريرتػػو حتى؛ع المجحفػػة التػػى يعػػانى منهػػا اليػػع انوضػػا 

مػوالى ال تنظػر لرصػرؾ تعبك يتمػزؽ مػن الجػوع .."ي جانو تروؿقراعة فن منها  حينما يطل ف
ائعين وتػػػرى أنظر إلػػػى اليػػػع  الفريػػػر ... سػػػترى الحيػػػارى الجػػػو رفػػػاؽ خطيئتػػػك...أو رجالػػػك أ
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يصػػارعوف المػػوت والجػػائعوف الخػػائفوف ..دـ الضػػحايا فػػوؽ تػػطاف الرنػػاة الثكػػالى الضػػائعين ...
 91) ")...هاعع والسفالحكا يا موالى لي  الرصر والجهال..

وعنػػدما تحػػدث الثػػورة وتحاصػػر جمػػوع اليػػع  قصػػر الخػػديوى تحػػاوؿ أف تبػػرر 
 وارتفػػاع انسػػعار والضػػرائ  و يرىػػااليػػع  بسػػب  الفرػػر والجػػوع  للخػػديوى سػػب  لػػورة 

لمعييػػػػة فػػػػوؽ مػػػػا يتحمػػػػ  البسػػػػطاع..والفرراع والجػػػػوعى وسػػػػكاف مػػػػوالى أعبػػػػاع ا"ي فتخاطبػػػػو
حسػاس بػين النػاس ... نتا أىنػتا قيمػة اإلأالئا والبػذخ...  ضػ  مػن المظػاىر والػو ..اليعالربور

فى كػ  يػـو يخرجػوف إلػى اليػوارع ... يهتفػوف يصػفروف يطبلػوف لكػ  قػادـ .. فػى كػ  يػـو ألػ  
 (94) ".  ضي  أل  و د أل  نصاب جديد حف  أل

ىػػار فػػى تبصػػرة اليػػع  بأوضػػاعو نجػػدىا تخاطػػ  ا يتعلػػب بػػدور تخصػػية أز وفيمػػ
عػودوا جميعػا للػوطن ... عػودوا فػهف الطػين فػى عملوف فى حفػر الرنػاة "عماؿ التراحي  ممن ي

أوطانكا ما زاؿ يصرخ علكا ل ى  يوما ترجعوف .... الفرر فى وطنى عذاب والبعػد عػن وطنػى 
 (95) عذاب فى عذاب ... أوطاننا أولى بنا ...  " 

   يي تخصية فاطمة )جي  اليباب(/المتمردالمواطن المعارض ي الثانى نمطال -
ذا نراىػػا ولػػ، المعػػارض لسياسػػات الحػػاكا جيػػ  اليػػباب وتمثػػ  تخصػػية فاطمػػة

وينفصػػ  عػػن ، يعػػانى مػػن التهمػػيش واال تػػرابالػػذى  تنطػػب باسػػا اليػػباب الثػػائر المتمػػرد
ننػػو يفترػػػد المرومػػات انساسػػػية للمواطنػػة الحرػػػة التػػى تعتبػػػر دعامػػات االنتمػػػاع ؛ مجتمعػػو

 ىػذابػين ة بػين ىػذه اليخصػية والخػديوى مواجهػة الحريرى للوطن . ولهػذا تمثػ  المواجهػ
يتضػػح ذلػػك فػػى كثيػػر . عػػن ىػذا اال تػػرابوالسػػلطة بوصػػفها المسػػئولة ، اليػباب المئتػػرب

 ي ومن ىذه المواق ، من المواق  التى تعارض فيها فاطمة الخديوى
 تحػػػدث المظػػاىرات ويطالػػػ  حينمػػافيبأخطائػػػو فػػى حػػػب اليػػع  مواجهػػة الحػػاكا-

الصػػورة ح ادىا يػػدور بػػين الخػػديوى وابنتػػو حػػوارا تحػػاوؿ فيػػو توضػػيديوف بسػػدأصػػحاب الػػ
وطػن كسػير كػاف يومػا .جػوع ويطلػ  اإلحسػاف فػى الطرقػاتتػع  ي"يالحريرية ل وضاع فترػوؿ

لػػػا نمػػػد أيػػػدينا ونسػػػتجدى ...آلف نػػػزرع خمػػػ  مػػػا يكفػػػى بطػػػوف اليػػػع .. اجنػػػة مػػػن الجنػػػات
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ال يساوى   الخبز..من ييتريو ر ي..بطوفين مسموما وتلفظو الور يفنا يجرى أماـ الع..الئري .
 (96)" قرارؾ يا أبى رحر  ...... حرر ر ي  اليع  أى تىع.. حرر ر يفك يا أبى

 ي الميكالت وانوضاع المتردية التى يعانى منها اليباب مسئوليةالحاكا عن -
وتحاوؿ فاطمة أف ترسػا للخػديوى صػورة واضػحة المعػالا ل خطػاع التػى ارتكبهػا  

، والسػػػخط والتطػػػرؼ لطة فػػػى حػػػب اليػػػباب الػػػذى يتهمػػػو بالكسػػػ  والحرػػػدكممثػػػ  للسػػػ
مػن أجػ  "ي تخاطبػواليباب  أنو قدـ العمر والجهد كى يبنى حضارة من أج  فحينما يدعى

مػػن أجػػ  تجػػار المصػػائر والضػػمائر والسماسػػرة الكبػػار وباعػػة انوىػػاـ  مػػن... تػػباب الئػػد   ..
ومػن لليػوارع ألرػػى  ا تػرى ىػػ  سػألتنا اليػوارع .يط ... سػكترولػوف أننػا تػباب لرػػ .. والسػفهاع
وطن بال حلا  ت والئد المصلوب وىا أو سراب ..انرض بيع ماذا تبرى للياب ... ..اليباب

كػذلك تحػاوؿ (97)".. بال عم  .. بال أم  ... بربػك أى تػىع فيػو   أنػتا قتلػتا كػ  حلػا فيػو
يباب على السػلطة وممثليهػا فػى أف تلرى بمسئولية اال تراب وعدـ االنتماع عند الفاطمة 

ففى الوقػت الػذى تبػاع فيػو ، ت العديدة التى ييهدىا المجتمعالمجتمع فى إطار التناقضا
يػػػا أبػػػى أـ مصػػػر الحبيبػػػة "يهجػػػر المصػػػرى وطنػػػو بحثػػػاعن عمػػػ  هػػػا للئربػػػاع انرض ومػػػا فوق

مػػ  ئتربػػا مػػع الصػػحراع يبحػػث عػػن عواآلف يهجػػر مصػػر م...فالحهػػا صػػنع الحضػػارة الحضػػارة ..
طيػػر اآلف يأكلػػو الػػذباب وألػػ  يػػت للئريػػ  علػػى تػػواطىع نيلهػػا..اآلف تأكلػػو الرمػػاؿ وألػػ  ب..

 (98) للئري  على ظالؿ ربوعها
 المواطن السلبى يي الثالث طنمال -

ى والمتعلرػػػة ومػػن البدايػػة يطالعنػػػا الػػنص بالصػػػورة السػػلبية المتكونػػة عػػػن المصػػر  
اليػػػأف نجػػػد الخػػػديوى يتعجػػػ   وفػػػى ىػػػذا. لكػػػ  صػػػاح  سػػػلطةبكونػػػو دائػػػا الخضػػػوع  

كنت أعػرؼ أف ىػذا اليػع  يمكػن أف يثػور   مالورة اليع  عليو قائال لحاتيتو "مندىيا من 
 ( 99)... قالوا قديما أنو تع  آلي  " 

الػػذين يعملػػوف  المػػواطن السػلبى فػػى الػػنص عمػػاؿ التراحيػ نمػػوذج  ويمثػ 
للسػػالمة مػػن بطػػش السػػلطة فػػى حفػػر الرنػػاة . وتتمثػػ  سػػلبيتها فػػى صػػمتها الطويػػ  إيثػػارا 
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علمتػوا فػى زمػاف ت...سػكتا طػويالبرولػو " و معهػاحديثػ ولػذا نجػد انفئػانى يسػته ، والحكاـ
بػػػػػػػأف السػػػػػػػالمة أال  المهانػػػػػػػة..أف الكػػػػػػػالـ طريػػػػػػػب المخػػػػػػػاطر ..تعلمتػػػػػػػوا فػػػػػػػى الػػػػػػػزمن الػػػػػػػردىع

ل سػػباب التػػى تحيػػ  المػػواطن لهػػذه السػػلبية ومنهػػا الظػػروؼ  الػػنص يعػػود بنػػاو (311)نجػػاىر
صادية  ير المواتية التى تجع  ىاالع ال يفكروف سوى فيما يخص تأمين االحتياجػات االقت

فينتهػى يػومها بػ  وتنتهػى حيػاتها ، تها اليومية من مأك  وميػرب ومسػكنالضروررية لحيا
فػػػػال وقػػػػت للثػػػػورة ، وىػػػػا فػػػػى آتػػػػوف ىػػػػذه الػػػػدائرة التػػػػى يػػػػدوروف فػػػػى رحاىػػػػا ليػػػػ  نهػػػػار

عيػروف عامػا أزىػار" "يخاطػ   "ياسػين"ع العمػاؿ وفى ذلك نجد أحد ىػاال. انوضاعوتئيير 
قالػػػت أمػػػى ال ترجػػػع أبػػػدا يػػػا ولػػػدى مػػػن  يػػػر البيػػػت يػػػتها ودفنػػػت عمػػػرى بػػػين ىػػػذا الطػػػين .ع
قد ضاع العمر ولا أجمع مػن عمػرى  يػر صباح ..ال ترجع من  ير المهر.. فعروسك تكبر ك ..

 (313)"..الترحاؿ
 ي المواطن االنتهازىي النمط الرابع -

كمػػا سػػبب ،  لتعبػػرا خيػػر تعبيػػر عػػن ىػػذا النمػػوذجعثمػػاف وصػػديب يا يتتخصػػ تػػأتى
 اولهػذا لػن أكػرر الحػديث عػن مواقفهمػ.هما عند الحػديث عػن جماعػة السػلطة اإلتارة إلي

 التى سبب وأترت إليها والتى تعبر فى مجملها عن االنتهازية وعدـ االنتماع . 
 ي لمواطنةحروؽ المواطنة الئائبة فى النص وماترات أزمة ا -1/ب

ومن خالؿ النص يتضح  ياب كثير من حروؽ المواطنػة التػى يحػـر منهػا اليػع  
الحرػػوؽ السياسػػية والحرػػوؽ ي الحرػػوؽ الئائبػػة فػػى. وتتمثػػ  أىػػا لسػػلطة الرائمػػة مػػن قبػػ  ا

 ي االجتماعية واالقتصادية
 ي الئائبة التى يعرضها النص فتتمث  فىالحروؽ السياسية  أما عن 
الحريػة الئائبػة ىنػا تتمثػ  فػى حريػة اليػع  فػى اختيػار  ييطرة الرهػروسػ ياب الحرية -

التػى يتخػذىا  الخاطئػة السياسػات رأيو فيمػا يتعلػب بػأمورمن يحكمو وحريتو فى التعبير عن 
الحػػاكا / السػػلطة. ويتضػػح ذلػػك فػػى أكثػػر مػػن موقػػ  علػػى لسػػاف أكثػػر مػػن تخصػػية فػػى 

ف الكػالـ أ"تعلمتػوا فػى زمػاف المهانػة ..ي النص . ففى حديثػو لعمػاؿ التراحيػ  يرػوؿ انفئػانى
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تعلمتوا فى الزمن الردىع ... بأف السالمة أال نجاىر ... صمتا طويال ويا وي  طريب المخاطر ..
  (311) تع  أذؿ اليموخ وأعلى الصئائر ...

وماسسػػاتها  ف آليػػات الرهػػر التػػى تسػػتخدـ مػػن قبػػ  السػػلطةإويبػػرز الػػنص كيػػ  
سػمتها الخنػوع والخضػوع لصػاح  السػلطة مػاداـ فػى  أجيػاالالمنتيرة فػى المجتمػع تربػى 

 الع فػى حالػة معارضػتها قػوالن الممارسات التى قد يتعرض لها ىا ذلك السالمة وانماف م
 وأدواتهػػا التػػى السػػلطة الرمزيػػةوفػػى ذلػػك يمكػػن الحػػديث عػػن لسػػلطة الرائمػػة . أو فعػػال ل

وإعطائهػػا صػػفة الميػػروعية دوات لفػػرض السػػيادة تػػادى وظيفتهػػا سياسػػيا مػػن حيػػث ىػػى أ"
 (311)"  ا فى ضماف ىيمنة طبرة على أخرىالتى تساى

العنػ   اسػتخداـ مػا يتعلػب بئيػاب الحريػةومن ماترات أزمة المواطنػة في
إذ تػػػدار  "السػػػلطة فػػػى وجػػػو معارضػػػيها وممارسػػػتها للرهػػػر علػػػى ىػػػاالع  مػػػن قبػػػ  المػػػادى

مػن  ىػذه الرضػية الػنص جسػديو  (314")خضاعها من خالؿ الروة والمراقبة انجساـ ويتا إ
 ، خػػارج الػػبالد ينفػػىب  علػػى جمػػاؿ الػػدين انفئػػانى و فيػػو الرػػ اى يػػتخػػالؿ الموقػػ  الػػذ

فبينمػػا كػػاف انفئػػانى يخاطػػ  جمػػوع اليػػع  عػػن حروقػػو المسػػلوبة ترػػتحا مجموعػػة مػػن 
 ي رجاؿ اليرطة المكاف ويلروف الرب  عليو

 ا خارج مصر موالنا . صدر قرار ياموالى ... بنفيك فور ي الضابط"
 من أصدره ي انفئانى
 (315)" جناب الخديوى ي الضابط

ريمػػػة ل المناىضػػػةارسػػػات عديػػػد مػػػن الممال ويحفػػػ  الػػػنص بػػػذكريرراطيػػػة يػػػاب الديم -
الػػذى  فتتحػػدث اليخصػػيات عػػن الرهػػر؛ السػػلطة الحاكمػػةرراطيػػة التػػى تتيػػدؽ بهػػا لديما

تفرضػػػو السػػػلطة علػػػى ذى وفػػػى ذلػػػك يرػػػوؿ انفئػػػانى مسػػػتنكرا ذلػػػك الحصػػػار الػػػ، تعانيػػػو
فػى  ملعػوفإنى أفتيكا يا إخواف.."  يالؿ المالحرات انمنيةفى حياتو اليومية من خ المواطن

سػػكت رأيػا .. مػػن يبنػػى من ي.مػن يخنػػب فكػرا..من يرفػػع سػوطا...ديػن الػػرحمن..من يسػجن تػػعبا
 (316) ."..أو زكى أو عاش العمر مع الررآف  .. حتى لو صلىك  اندياف .ملعوف فى  سجنا ..
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يػة التػى انتيار الخوؼ من المالحرػات انمنوياكد النص على يسيطرة الربضة انمنية -
ويتضػػح ذلػػك مػػن خػػالؿ ف انبريػػاع لمجػػرد التػػوج  أو اليػك فػػيها .يتعػرض لهػػا المواطنػػو 

الحديث الذى دار بين عماؿ التراحي  على تاطىع الرناة حوؿ أزىار التى تنكرت فى زى 
إنػػى أتػػك فرػػد "ييرػػوؿ عنهػػاأحػػد عمػػاؿ التراحيػػ  فى وأعوانػػو افػػة كػػى تهػػرب مػػن الخػػديو عر 

  (317)جاعت كى نسج  ما نروؿانمن .. تكوف من المباحث أو رجاؿ
ية انساسػية للمػواطن جتماعيػة واالقتصػادالحرػوؽ االوفيما يتعلػب بئيػاب 

فهنػاؾ  يػاب ، بيك  عػاـ  ياب الحب فى الحياة الكريمة ها النص فى صلخفيالمصرى 
مػن  ومػا يتولػد عػن ذلػك، فى المجتمع حيث ينتيػر الظلػاالجتماعية بيك  كبير للعدالة ا
تراحيػػ  لويظهر ذلػػك فػػى ان نيػػة التػػى يرددىػػا عمػػاؿ اب فػػى المجتمػػع.ااال تر س بػػاإلحسػػا

على تاطىع الرناة فى تعبير منها عن وضعها المػأزـو فػى وطػنها وإحساسػها بالئربػة فيػو 
فالعػػدؿ حػػين يئيػػ  ...والعمػػر ال يكفػػى..مػػاع ال يكفػػىوال..انكػػ  ال يكفػػي.. ربػػاع فػػى أوطاننػػا"
 ربػػاع فػػى أوطاننػػا .. ىػػذا الكػػوف ال يكفػػى...والظلػػا حػػين يسػػود  ...ضػػوع اليػػم  ال يكفػػى..
"(318) 

بػ  ، لخػديوى " والتػى ترتػرب" ا أنماط المواطنة كما صورتها مسػرحيةكانت ىذه  
 مواطنة . وتكاد أف تتطابب مع ما يسود الواقع الفعلى من أنماط لل

يفصح عنها خطاب  بالبنية الداللية الكلية التىمما سبب من طرح فيما يتعلب و 
يتضػػػح وجػػػود بنيػػػة كليػػػة متماسػػػكة ييػػػتم  عليهػػػا الػػػنص تتمثػػػ  فػػػى جملػػػة مػػػن  ، الػػػنص

وإنمػػا ىػػى بنيػػة فكريػػة ، ددالمرػػوالت المركزيػػة التػػى ال تمثػػ  بنيػػة فكريػػة خاصػػة بفػػرد محػػ
جماعػة السػلطة مػن ددة تتمث  من خالؿ النص  فػى ترتبط بوجود جماعات مح جماعية
 وتيم  ىذه المروالت بيػك  أساسػى.  من ناحية أخرىوجماعة المواطنين  ، ناحية

 المحكػػػومين ومػػا تتضػػمنو ىػػػذه العالقػػة مػػن قهػػػرالعالقػػة بػػين الحػػػاكا صػػاح  السػػلطة و ي
 . ات للمواطنة أزم ما يتولد عنها من و ، تمارسو السلطة على مواطنيها
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الػػػػوعى الفعلػػػػى والػػػػوعى الممكػػػػن وآليػػػػات تيػػػػكي  العالقػػػػة بػػػػين السػػػػلطة ي -1
    ي والمواطن

الوعى الفعلى والوعى الممكن وآليات تيكي  العالقة بين السلطة  ( يوضح1جدوؿ رقا )        
 والمواطن
 الوعى الفعلى والوعى الممكن وآليات تيكي  العالقة بين السلطة والمواطن        

 الوعى الخاص بجماعة المواطنين  جماعة السلطةالوعى الخاص ب
رؤية ترـو -استئالؿ الوضع الرائا لمصلحتها  

 عن المواطنسلبية التصورات والعلى التجاى  
رؤية ترـو علػى اليػك  –اإلحساس باال تراب 

 والخوؼ والرهر تجاه السلطة ومن يمثلها 
ع بػػين نػػوعين مػػن عالقػػات ترػػـو علػػى التصػػار " الخػػديوى "الػػنص المسػػرحىييػػهد  

أزىار  –جماؿ الدين جماعة المواطنين)و الخديوى وجماعتو ( ماعاتيجماعة السلطة )الج
وفرػػػا لمجموعػػػة همػػػا من  ويتيػػػك   الػػػوعى الخػػػاص بكػػػ. (التراحيػػػ   عمػػػاؿ –فاطمػػػة  –

 ي الظروؼ التى تعييها وىو ما يمكن تبيانو كالتالى
 الوعى الخاص بجماعة السلطة ي-أ 

ومنفعتهػػا تحريػػب مصػػلحتها  فػػىالخػػاص بجماعػػة السػػلطة لفعلػػى ايتحػػدد الػػوعى   
التػى تحػاوؿ  لهذا يتأكد ىذا الوعى من خػالؿ الطريرػة، الذاتية دوف اعتبار نى تىع آخر

تصػاديا الحفاظ على وضعها المتميز فى المجتمع سياسيا واجتماعيا واق بها ىذه الجماعة 
ص مػن خػالؿ صػراع جماعػة السػلطة مػن نوىذا مػا يعبػر عنػو الػعن طريب حيازتها للسلطة .

المػػػاؿ والسػػػلطة عػػػن طريػػػب الصػػػفرات الميػػػبوىة التػػػى تعرػػػدىا دوف الحصػػػوؿ علػػػى  أجػػػ 
مزيػد مػن المػاؿ ... مزيػد مػن المجػد .. مزيػد "ي ىاعفمػا يهػا أعضػا، اليع  مراعاة لمصلحة

هػػا فػػى ذىن الػػوعى الفعلػػى لهػػذه الجماعػػة بالصػػورة التػػى ترسػػمهاويػػرتبط ، ىػػذا  مػػن الهبػػر".
 ى وضػعها الػراىن تتبنػىجماعة المواطنين( فمن أجػ  المحافظػة علػلها)عارضة للجماعة الم
لبػػات وضػػع المػػواطن وعػػدـ قدرتػػو علػػى تئييػػر وضػػعو فػػى ظػػ  ظروفػػو  يػػر  ي تصػػورا مفػػاده
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" مػا كنػت أعػرؼ أف ىػذا  يفهػا ىػو الخػديوى يتعجػ  مػن لػورة اليػع  عليػو قػائال يالمواتية
 (319)"قالوا قديما أنو تع  ألي  .... اليع  يمكن أف يثور .... 

 وتفعػ  ،تسػتنزؼ خيراتػو ومردراتػوو وىذه الجماعة تعػى تمامػا أنهػا تنهػ  اليػع  
بػػ  إنهػػا تسػػتخدـ مػػن اآلليػػات مػػا يمكنهػػا مػػن ضػػماف ، ذلػػك وىػػى راضػػية تمامػػا عمػػا تفعػػ 

، ولتػػػدعيا وترسػػػي  وضػػػعها دوف مراومػػػة أو تمػػػرد.  خضػػػوع اليػػػع  لهيمنتهػػػا وسػػػيطرتها
ولعػ  ، لتزيي  وعػى الجمػاىير الئفيػرةية الدين كأحد الوسائط انيديولوج ستخدـا تفنجدى

قػػ  لػػى يػػا موالنػػا ..مػػاذا يعنػػى قػػوؿ " يانفئػػانىذلػػك مػػا جعػػ  أحػػد عمػػاؿ التراحيػػ  يسػػأؿ  
  (331" )نطيع الحاكا لو أخطأ ألى انمر منكا ..ا الرسوؿ وأو أطيعوا او وأطيعو الخالب ...

 ي ة المواطنينالوعى الخاص بجماع-ب
فئػات عديػدة مػن  ضػافهى ت؛ ص عن الجماعة اليعبيةوتعبر ىذه الجماعة فى الن

 الفالحػػين( .وبهػػذا –المػػوظفين  –عمػػاؿ التراحيػػ   –) المثرفػػين ورجػػاؿ الػػدين المجتمػػع
.  يهارجة الػوعى الفعلػى لػدوما يرتبط بذلك من اختالؼ د ، مختلفةال فئاتالنص اليصور 

  ىػػذه الفئػػات كػػتمثلػػو  متيػػابو يث عػػن وعػػى فعلػػى لػػك يمكػػن الحػػدإال أنػػو بػػالر ا مػػن ذ
لسياسػى الػذى يمػارس علػى تدرؾ حالة الرهر ا فهذه الفئات ؛ بالر ا من التباين فيما بينها

وىػو مػا ، لدى الجميػعبأبعادىاالمختلفة أزمة المواطنة ب الوعىظهر لهذا يو. الجميع
رفػػػين ورجػػػاؿ الػػػدين فػػػى الػػػنص   ممػػػثال لفئػػػة المثلكونػػػو  –يتضػػػح فػػػى حػػػديث انفئػػػانى 

باعتباره أحد أفػراد عند علمو بأمر الرب  عليو ونفيو خارج البالد ، مخاطبا عماؿ التراحي 
يػت أكػره  قػد ع..أصػرخ رافضػا  يارب ك  خطيئتى أنػى وقفػت أمػاـ بػاب الظلػا الفئة المثرفة "

 (.333)" ك  ظلا فوؽ ىذه انرض . ظلا الحاكا الجبار .
كثيػػػرا فيمػػػا يتعلػػػب بػػػالوعى الفعلػػػى لػػػدى بريػػػة الفئػػػات انخػػػرى وال يختلػػػ  انمػػػر  

يرػػـو علػػى اإلدراؾ المباتػػر واإلحسػػاس وعػػي فعلػػي  أيضػػا يتكػػوف لػػديها لتراحيػػ  فعمػػاؿ ا
ومسػػتبعدوف فهػا مهميػػوف  ، بانزمػة التػػى يعييػونها فػػى ظػػ  حكػا الخػػديوى االسػػتبدادى

حسػاس فهػذا اإل"  أوطاننػا ."  ربػاع فػى  يا يرددوفولهذا نجدىولي  لها دور فى تىع ,
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بالئربػػة داخػػ  الػػوطن النػػات  عػػن الحرمػػاف مػػن الحرػػوؽ ىػػو مػػا ياكػػد وعػػى ىػػاالع بالحاضػػر 
كمػػا يتضػػح . المردمػػة لظهػػور الػػوعى الممكػػن فيمػػا بعػػد كمػػا أنػػو  ، الظػػالا الػػذى يعييػػونو

ضػػاع المجحفػػة الػػوعى الفعلػػى لػػدى ىػػاالع مػػن خػػالؿ إدراكهػػا لمسػػئولية السػػلطة عػػن انو 
أحد العماؿ يروؿ عن الحكػاـ وفى ىذا نجد .من فرر وجوع وإستئالؿ يعييها ىاالع التى 
(. وعموما يتضح الػوعى لػدى 331)"  وا انمواؿ سرا فى بنوؾ الئػرب .سرقوا اليعوب وأودع"

فهػػػاىا  ؛ الصػػػارخة بػػػين عػػػالمها وعػػػالا جماعػػػة السػػػلطةجماعػػػة المػػػواطنين بالتناقضػػػات 
فعندما ييكوف فى أزىار  ، فى ظ  السلطة الرائمة لسوف يتحدلوف عن ىذه التناقضاتيج

ي بػالؿي العرافة وأنها قد تكوف من المباحث جاعت لتسج  ما يرولونو يػدور الحػوار التػالى
 وماذا نروؿ .. نحكى كثيرا فى السياسة والديوف وسوع أحواؿ البلد 

  (331)" ...نحكى عن السرقات والنه  الطوي  ي فارس
يتحػػوؿ ىػػذا الػوعى الفعلػػى فيمػػا بعػػد إلػى الػػوعى الممكػػن مػػن خػػالؿ  ، عػػاـوبوجػو          

فنتيجػػة  ؛ الػدعوة للثػػورة والريػاـ بهػػا مػن أجػػ  تئييػر الوضػػع الػذى تعػػانى منػو ىػػذه الجماعػة
ورى فػػى الػػنص تػػراكا ىػػذا الػػوعى وبفعػػ  الػػدور الػػذى يرػػـو بػػو انفئػػانى كممثػػ  للػػوعى الثػػ

ال ترلرػوا فػالفجر آت ر ػا تطيعوا من فسػد ... الإنى نفتى الناس جهرا ... "نجده يفتى الناس
  (334....")أن  الظالمين ... ال تحزنوا فالعدؿ آت ر ا بطش الحاكمين 

جمػػػوع اليػػػع  إبػػػاف الثػػػورة علػػػى  مكػػػن مػػػن خػػػالؿ ىتافػػػاتويظهػػػر ىػػػذا الػػػوعى الم       
ها يتحولػػوف لمرحلػػة الػػوعى الخػديوى وقيػػاـ المظػػاىرات فنجػػد ىػػاالع ونتيجػة تنظػػيا صػػفوف

 بسروط الخديوى . يهتفوف ويرتحموف اليوارع وىايحاصروف الرصر  والممكن 
 االجتماعيػػة البنيػػة و )فػػى الػػنص(   البنيػػة الفنيػػة بػػين  تمالػػ  ال ورؤى العػػالا   -4

 يفى )الواقع (
سػػػلطة رؤيػػػة للعػػػالا فيمػػػا يخػػػص العالقػػػة بػػػين الوتطػػػرح  مسػػػرحية " الخػػػديوى "          

جانػػػػػ   مػػػػنالمراومػػػػة  أوائيػػػػة الهيمنػػػػة للسػػػػلطة والخضػػػػوع وجػػػػود لن يوالمػػػػواطن قوامهػػػػا
 رؤية كليػة تتضػمن التصػورات التػى يتبناىػا كػ  طػرؼ مػن طرفػى ىػذه العالقػة وىى.المواطن
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تخػص  فرديػة رؤيػة  لهػذا ال تعػدو  ، من ناحيػة أخػرىخر وعن الطرؼ اآل، عن ذاتو من ناحية
 . التى ينتمى إليهاية للجماعة وإنما ىى رؤية تعك  البنية الذىنية والفكر ، الكات  وحده

عن يعبػر  فهنػو بهػذا، حػد أفػراد الفئػة المثرفػة المصػريةفهذا سػلمنا بػأف الكاتػ  ىػو أ         
طنػة فػى التػى تعػايش عػن قػرب أزمػة المواالفئػة ىػذه ن من وجهػة نظػر وعى جماعة المصريي

الفعلػى عالقػة لا قػعوارؤيتو مستراه مػن  لذا فرد جاعت، النص فيهاالفترة الزمنية التى كت  
يمكن العثور و . ف البنية الفنية كانت تجسيدا للبنية االجتماعيةإ.أى  بين السلطة ومواطنيها

 ي فيما يلىعلى التمال  بين النص والواقع الذى يصوره 
( 335).الفعلى الواقع  فى  انسبب"مبارؾ"يمث  الرئيفالخديوى على المستوى الرمزى  -أ

 حكػػا؛فمن جهػػة أولػػى االسػػراطات المتعلرػػة بهػػذا التمالػػ مػػن ونسػػتطيع أف نلمػػح العديػػد 
وىػى نفػ  المػدة ترريبػا التػى حكمهػا مبػارؾ وقػت  ، فى النص طيلة عيروف عاما الخديوى

كمػػا كانػػت ىنػػاؾ ازدواجيػػة فػػى فهنػػو  ، . ومػػن جهػػة لانيػػةكتابػػة الػػنص فػػى بدايػػة التسػػعينيات
 باعتبػػػاره ممػػػثال لبياتالحكػػػا علػػػى سياسػػػات الخػػػديوى فػػػى الػػػنص مػػػا بػػػين إيجابيػػػات وسػػػ

؛ يضا على مستوى الواقع االجتماعىنجد لهذا صدى أفهننا ، سلطة انبوية فى المجتمعلل
فمع ؛د والتفنيػد مػا بػين مايػد وعػارضللنرػ " ىػى انخػرىمبػارؾ "فرد خضعت حربة حكػا 

لػى سػروط نظامػو مػن يبكػى ع وجػدإال أنػو ، مػوديد الػذى تعرضػت لػو فتػرة حكالهجـو الي
موقػػ  الخػػديوى بعػػد تجريػػده مػػن  بػػين  التمالػػ يتضػػح مػػن جهػػة لالثػػة و  يين .مػػن المصػػر 
ياأيهػا " ما صنعو بػالوطن قػائالييبرر  الخديوىف ؛ ألناع الثورة عليومبارؾ وبين موق "سلطانو 

الوطن الذى أحببتو دوما ...وأعطانى الكثير .. ما بعت فيك الئد .. إنى حلمػت بػأف أرى مصػر 
ميع ... أخطأت فى حلمى ولكن ... ال ترولػوا باعهػا ... لػي  الخػديوى الحبيبة دائما فوؽ الج

(.ولعػػ  ذلػػك يتيػػابو مػػع مػػا قالػػو مبػػارؾ فػػى خطابػػو اليػػهير لليػػع  قبػػ  336)" مػػن يبيػػع 
  التنحى .

فػى الواقػع رؾ مبػا نظػاـ رجػاؿ فتمثػ سلطة على المستوى الرمزى والفنى لجماعة ا أما-ب
فػى السػنوات  لها الئلبة فى مجػاؿ االقتصػاد خاصػةكانت و ، الذين تكلوا نظامو السياسى
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وسػػيطرة رجػػاؿ انعمػػاؿ علػػى  ، فػػى إطػػار تػػزاوج السػػلطة ورأس المػػاؿ انخيػػرة مػػن حكمػػو
 لوزارات المختلفة فى الدولة .ا
والواقػػع مػػا جػػاع ذكػػره فػػى الػػنص المسػػرحى بخصػػوص الػػنص  ومػػن أوجػػو التمالػػ  بػػين -ج

ع المصػػػرى فػػػى إطػػػار عمليػػػات الخصخصػػػة عمليػػػات البيػػػع الموجػػػو التػػػى تػػػهدىا المجتمػػػ
ومػػا نػػت  عنهػػا مػػن ارتفػػاع معػػدالت ، مػػن وحػػدات الرطػػاع العػػاـ ات كثيػػر الواسػػعة التػػى تػػمل
التػػى  ففػػى إتػػارتو لعمليػػات البيػػع، فػػى المجتمػػع فػػى ظػػ  عولمػػة االقتصػػادالبطالػػة والفرػػر 

فػى لػة بعػ  انسػماع ذات الدال للتئلئ  انجنبى يػذكر الػنصعيو افتحت الباب على مصر 
لتيػترى مصػر عػن الوفػود التػى جػاعت فيروؿ ديلسيب   ، تدىور االقتصاد فى تلك الفترة

...بنػػك أوؼ أمريكػػا . د بخػػالف ممثػػ  صػػندوؽ ر ريجػػاف بػػوش ابػػن كلينتوفكػػارت".. بمػػن فيهػػا 
السػعد ..مسػتثمرين العػرب ... الريػاف كمبنػىمذن  بن  فػراف ممثلػو اتحػاد ال ..دولى النص  ال
  (337)"ريدانترنيناؿ ت

 عالقػػةخػػص لػػدور الػػنص قيػػد الدراسػػة فػػى استيػػراؼ المسػػترب  فيمػػا ياإلتػػارة وأود  -د
 ه العالقػة تيػوب ىػذالتػى  سػلبيةنوضػاع اللا يرتصػر الػنص علػى نرػد افالسلطة والمواطن؛

فكمػػا ينتهػػى ؛ لهاوإنمػػا تجػػاوز ذلػك الستيػػراؼ مسػػترب، الفتػػرة الزمنيػػة التػػى كتػ  فيهػػافػى 
 وخلعػػو مػػن عرتػػو، وتخلػػى أعوانػػو مػػن الئػػرب عنػػو، علػػى الخػػديوى الػػنص بثػػورة  اليػػع 

نجػػد الواقػػع ىػػو اآلخػػر ييػػهد الثػػورة علػػى مبػػارؾ ونظامػػو فػػى ينػػاير ، طانووتجريػػده مػػن سػػل
فتثػػور الجمػػاىير وترػػرر البرػػاع فػػى ميػػداف التحريػػر  ؛ لتنتهػػى حربتػػو بػػنف  الطريرػػة 1133

فى محاكمة عرفػت كمتو ىو ورجالو حتى يتنحى مبارؾ عن حكا البالد ليتا بعد ذلك محا 
 .  باسا محاكمة الررف

للتعبيػػػػر عػػػػن العالقػػػػة بػػػػين السػػػػلطة  الػػػػنصنيػػػػة التػػػػى اسػػػػتخدمها اآلليػػػػات الف-5
  والمواطني



 5201 ناير(ي51عدد)                  اجمللة العربية لعلم االجتماع        
 ( ي31)

وسوؼ تتناوؿ الدراسة بع  انليات الفنية التى  تضػمنها الػنص لمػا لهػا مػن داللػة         
وىػػو مػػا يمكػػن توضػػيحو  ، والمواطنػػة اجتماعيػػة فيمػػا يعرضػػو مػػن واقػػع العالقػػة بػػين السػػلطة

 فيما يلى 
  يواللجوع للرمزاإلسراط التاريخى -3

بعػػػ  اليخصػػػيات صػػػيئة العػػػودة للماضػػػى عػػػن طريػػػب اسػػػتدعاع  الكاتػػػ تخدـ اسػػػ       
؛ فهػى تحمػ  للمتلرػى عػن المضػموف الػذى حػاوؿ توصػيلو يعبر من خاللهػا التى التاريخية 
أى أنػو .السلطة والمواطن فيما يخص العالقة بين كات  النصوجهة النظر الخاصة بضمنا 

آليػػة مػػن اليػػات  رطو علػػى الحاضػػر.وىو بػػذلك يسػػتخدـيسػػتدعى الماضػػى التػػاريخى ليسػػ
ص توضػيح وبهػذا المعنػى يريػد منػت  الػنالحماية من بطش السلطة واإلفػالت مػن قبضػتها. 

فمػػػا ، نبػػػالمواطلسػػػلطة ا خػػػص عالقػػػةال يختلػػػ  عػػػن الماضػػػى فيمػػػا يحريرػػػة أف الحاضػػػر 
وينتهػػى ، بػػدايات الرػػرف العيػػريننتاجػػو فػػى يػػر يعػػاد إحػػدث فػػى سػػتينيات الرػػرف التاسػػع ع

 بسروط السلطة التى تمث  ظاىرة ميتركة بين الماضى والحاضر . 
، واتضػػػػػػح اللجػػػػػػوع للرمػػػػػػز فػػػػػػى اسػػػػػػتخداـ اليخصػػػػػػيات فػػػػػػى الػػػػػػنص المسػػػػػػرحى        

ولذا فرد ، ى حاملة الوعىـ على مستوى النص ىسواع على مستوى الواقع أفاليخصيات 
وعى الفئػػة التػػى تنتمػػى إليهػػا سػػواع أكػػاف وعيػػا لػػ  تخصػػية مػػن تخصػػيات الػػنص كػػ  رمػػزت
ى ليخصػية المعادؿ الموضوعالرمز و . وفى ذلك كانت تخصية الخديوى أـ زائفا حريريا 
الرمػز فى حػين كانػت تخصػية جمػاؿ الػدين انفئػانى ، " وعى زائ  "وما يمثلو  منمبارؾ 

أجػػػ  الحريػػػة " الػػػوعى ؿ الموضػػػوعى ليخصػػػية المثرػػػ  المئتػػػرب المناضػػػ  مػػػن المعػػػادو 
) الػػوعى لجيػػ  اليػػباب الضػػائع المسػػلوب انحػػالـ  فترمػػزتخصػػية فاطمػػة  .أمػػاالثػػورى " 
  . لمصر الوطنرمزا  فى كثير من مواقفها كما يمكن اعتبار تخصية " أزىار " .الحائر ( 

الكاتػػػػ  اللئػػػػة بطريرػػػػة يمكػػػػن مػػػػن ويكيػػػػ  تحليػػػػ  الػػػػنص كيػػػػ  اسػػػػتخدـ ي ئػػػػةالل-1
فكػػ  جماعػػة مػػن الجماعػػات ؛ العالقػػة بػػين السػػلطة والمػػواطنين خاللهػػاالتعرؼ علػػى طبيعػػة

داخ  النص كانت لها لئتها الخاصة التى تكي  عن وضعها الطبرى واالجتمػاعى ورؤيتهػا 
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 فلئػةخػ  الػنص التػى يفصػح عنهػا الخطاب؛وأيضا عن عالقػات الرػوة دا، للعالا من حولها
فنجػػده  ؛ وىػػو فػػى موقػػع السػػلطة عػػن لئتػػو عنػػدما نػػزع منػػو رداع السػػلطة فالحػػاكا تختلػػ 
فمثال يخاط  ، فصح عن مدى الكبرياع ومنطب الهيمنةداية لئة ومفردات تيستخدـ فى الب

فى مزاد قد بعتو وأنػا أتػتريت..ال تخجلػى ما داـ تيئا عندى بين قل  أو عرار..ال فرؽ " أزىار
فى حين يئل  على لئتو االنكسار بعد تجريده من سلطانو ( 338)" ..سنينفأنا أتتريتك من 
..أخطػػأت حػػين ظننػػت أف الئػػرب يعطينػػى وال اآلف أدرؾ أنػػى أخطأت..أخطػػأت" فنجػػده يرػػوؿ

اآلف يصفعنى الزماف  ..يبئى الثمن .. اآلف أدرؾ أنو ال تىع فى سيرؾ السياسة نيتريو بال لمن 
قػػد اآلف يػػا قػػدرى أواجػػو مػػن خػػانوا ومػػن جحػػدوا ومػػن بػػاعوا و الو ػػد وانقػػدار تيػػطرنى تػػظايا ..

 (339)" .. وطن ذبيح .. سكروا جميعا ذات يـو من دمايا...ماذا تبرى فى يدى قل  جريح
ولهػذا فهػى ال تػتكلا إال بلئػة ، بمنطػب المنفعػة جماعػة السػلطة لئػة تتميػز  كما            

بالتعػػالى ديثها عػػن عامػػة اليػػع  تػػوحى كمػػا أنهػػا تسػػتخدـ ألفاظػػا فػػى حػػ المػػاؿ وانرقػػاـ .
ففى معرض حديثها عن الجمػاىير ، تتبناىا ىذه الجماعة عن اليع  التىوصورة التحرير 

فيرػػػوؿ ،   ىػػػاالع علػػػى أنهػػػا  و ػػػاع وبلهػػػاعوقػػػت حػػػدوث المظػػػاىرات يػػػتا وصػػػالثػػػائرة 
ع أف ...أطلب رجالػك فػى اليػوارع كػى يػرى البلهػاالبد من دـ يسي  ليسكت الئو ػاع"ديليسب 

االنكسػػػار عليهػػػا  فيسػػػيطرجماعػػػة العمػػػاؿ التراحيػػػ   أمػػػا لئػػػة(.311)"الحكػػػا يحفػػػت ىيبتػػػو
دات وتراكيػ  ولهػذا تسػيطر مفػر ، ا يوضػح انوضػاع التػى يعػانوف منهػاممػواليعور بالمرارة 

بسػمتنا ويتركنػا ميػاعا للهمػـو  ربػاع فػى أوطاننػا .. يأيهػا الػوطن الػذى يئتػاؿ " توحى بهذا اليػعورمث 
لئػػة المػػواطن .أمػػا " يلػػتها البريػػب اليػػائ  المحػػرـو فػػى كػػ  العيػػوف ...فيػػك يصػػوؿ فػػى اآلفػػاؽ ..الليػػ 
تتسا بالجرأة والمواجهػة ولهػذا نجػد مفػردات تػدؿ ف -كما يمثلو انفئانى وأزىار-الفعاؿ 

لكننػا لػن " على تػدة الحػ  والػوالع للػوطن مصػر كما تدؿ  ، على اإلصرار من أج  التئيير
أو  جوعػػا لػػن يفػػرط فػػى تػػراب انرض سػػيموت ىػػذا اليػػع ا فػػى المػػزاد ...نعػػرض انوطػػاف يومػػ

يسػػتدين .. مػن .... قػػد يخطػىع الحكػػاـ فػى أحالمهػػا ..مصػػر العظيمػة لػػن تبػاع . عػرض الػبالد 
 (313)"ومن يخوف ومن يبيع ...لكن مصر ستظ  بيتا للجميع
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 النتائ  العامة للدراسة يخامساي 
جابػػة علػػى عػػدد مػػن التسػػاؤالت المتعلرػػة بالكيفيػػة التػػى حاولػػت الدراسػػة الراىنػػة اإل        

مػن خاللهػا اقتػرب الخطػاب المسػرحى مػن السػلطة الرائمػة وعالقتهػا برضػايا المواطنػة فػػى 
جتمػػػع المصػػػرى فػػػى فتػػػرة التسػػػعينيات مػػػن الرػػػرف العيػػػرين إلػػػى مػػػا قبػػػ  أحػػػداث لػػػورة الم
ومحاولػػة ، ىػػدافهاى سػػبي  تحريػػب الدراسػػة نوفػػ، ـ 1133خػػام  والعيػػرين مػػن ينػػاير ال

اإلجابة على تساؤالتها فرد استعانت على المستوى النظرى ببع  مروالت ك  من مييي  
عػن البنيػة والفعػ  فػى إطػار االقتػراب  "أنتونى جيدنز وبع  مروالت"، ةعن السلط "فوكو"

 .عيد بالسلطة الرائمة فى المجتمعتتألر لحد بسة من المواطنة كممار 
ولػػدماف عنػػد لوسػػياف ج )التوليديػػة (بالبنيويػػة التكوينية اسػػتعانت وعلػػى المسػػتوى المنهجػػى
التى يطرحها الخطاب المسػرحى بخصػوص الرضػايا سػالفة الػذكر للكي  عن رؤى العالا 

 ي. ىذا وقد تحددت نتائ  الدراسة كما يلى 
بأنمػػػاط السػػػلطة التػػػى  باإلجابػػػة علػػػى التسػػػاؤؿ انوؿ والخػػػاصفيمػػػا يتعلػػػب -3

مػػػن تحليػػػ  مسػػػرحية  اتضػػػحفرػػػد يرحى فػػػى الفتػػػرة المػػػذكورةطرحهػػػا الخطػػػاب المسػػػ
سواع بيك  مباتر أـ بيك   ير ، عرض لو ىذا الخطابكثرمن نمط يوجود أالخديوى ""

سػػػى ىػػػى المسػػػيطرة علػػػى أحػػػداث مباتػػػر. وفػػػى ذلػػػك فػػػهذا كانػػػت السػػػلطة بيػػػكلها السيا
بنيػاف الػنص  ى تعلػن وجودىػا فػىبيػكليها انبػوى والػدينفال  ػرو أف نجػد السػلطة ، النص

وجماعػة الحػاكا مكونينينمػط السػلطة السياسػية ىػذا وقػد تػم  فى إطار المسكوت عنو.
الػػنص رسػػا صػػورة للحػػاكا قوامهػػا التصػػور المتضػػخا للػػذات  السػػلطة .وفػػى ذلػػك حػػاوؿ

ىذا التصور المتضخا للذات يجع  عية التى تمنحو إياىا ىذه السلطة.والمستمد من الير 
ممػا ، الػذى يحكمػو باعتبػاره االبػن الػذى لػا يبلػا الرتػد دائمػاالحاكا يتعام  مػع اليػع  

يحي  السلطة إلى تسلط واستبداد وىو ما يرتبط بمحاوالت االقصاع واالسػتبعاد لكػ  مػن 
 يحاوؿ االقتراب من ىذه السلطة بالنرد أو المعارضة .
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  اعػػة توجػػد فػػى كػػ  زمػػاف وفػػى كػػأنهػػا جمالػػنص ح فيوضػػ ،أمػػا جماعػػة السػػلطة           
خصائصػها فػػى  . ولهػذا تتحػػددتهػا وتػرعيتها مػػن قربهػا مػػن الحػاكاوىػى تسػػتمد قو ، مكػاف

فػػى تعػػارض مػػع  والسػػعى الػػدائا لتحريػػب مصػػالحها حتػػى وإف كانػػتاالنئػػالؽ علػػى الػػذات 
وؿ إبعػاده . وبردر ما تحاوؿ ىذه الجماعة التررب من الحاكا بردر ما تحامصالح اليع 
ات التػػى مػػن تػػأنها اسػػتبعاد اآلخػػرين وتهمييػػها قػػدر . ولهػػذا ترػػـو بالممارسػػعػػن اليػػع 

 باتها عبر تزيي  وعى الحاكا . حفاظا على مكانتها ومكتس؛ اإلمكاف
رب ترتػلهػا فػهف الػنص يحػاوؿ ترػديا صػورة ، نمط الثانى وىو السلطة انبويػةال أما         

تػى تعػانى منػو ال ازدواجية الموق  مػن ىػذه السػلطة  فيوضح؛ من واقع المجتمعات العربية
انخ انكبر    –) انب ا تضيب بتسلط من يمث  ىذه السلطةفهى كم؛ اليخصية العربية

السػلطة الدينيػة وىػى  أمػاتبػره مصػدر الحمايػة لها.( إال أنهػا فػى نفػ  الوقػت تع -الحاكا 
صػػور الػػنص كيػػ  يسػػتئ  فرػػد ، أنمػػاط السػػلطة التػػى يعػػرض لهػػا الػػنصالػػنمط الثالػػث مػػن 
وىنػػا يلعػػ  ىػػاالع دورىػػا فػػى  ،لطة لتزييػػ  وعػػى الجمػػاىيرلػػدين ىػػذه السػػالرػػائموف علػػى ا
  . الرائا وقبولو وعدـ الثورة عليو تدعيا الوضع

وعمومػػػػا فالخطػػػػاب يتعامػػػػ  مػػػػع السػػػػلطة كفكػػػػرة وممارسػػػػة منتيػػػػرة فػػػػى الحيػػػػاة          
حينما نظػر ؛"مييي  فوكو"وفى ذلك تتفب الدراسة مع تصور االجتماعية بوجو عاـ 

باعتبارىػػا تعيػػد و طة باعتبارىػػا منتيػػرة وموزعػة علػػى الجسػػد االجتمػاعى كلػػو للسػل
ى إطػػػػػػار عالقػػػػػػات الهيمنػػػػػػة إنتػػػػػػاج نفسػػػػػػها فػػػػػػى كػػػػػػ  عالقػػػػػػة بػػػػػػين طػػػػػػرفين فػػػػػػ

ولكػن فػى ضػوع ، فالسلطة ال ينظر لها فرػط فػى ممارسػاتها السياسػية.والخضوع
ة نسػبية انبعاد االجتماعية انخرى التػى يخولهػا المجتمػع والثرافػة لكػ  زى ميػز 

 .  على اآلخرين
ضػػمنها بالرؤيػػة التػػى توفيمػػا يخػػص اإلجابػػة علػػى التسػػاؤؿ الثػػانى والمتعلػػب  -1

ع المصػػرى  فػػى رضػػايا المواطنػػة فػػى ظػػ  تحػػوالت المجتمػػلالخطػػاب المسػػرحى 
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يردـ رؤيػة الػنص المسػرحى"الخديوى"ف إإلى  فرد توصلت الدراسة  يالفترة قيد الدراسة
ولهػذا جػاع ، المجتمػع الموجػودة بالفعػ  فػى ةأنمػاط المواطنػ يمػا يخػصف واقعية لحد كبيػر
 وؿ تئييػػر الوضػػع الػػراىن باعتبػػارهالػػذى يحػػا /اإليجػػابىالمػػواطن الفعاؿالػػنص بيخصػػية 

لذلك يردـ الػنص ضافة باإلمفعوال بو .ف يكوف فاعال ال يمث  الوعى الثورى الذى يحاوؿ أ
فػى حػين لػا ؛ الحػاكا الخاطئػةينترػد سياسػات  لػذىا المتمردالمواطن المعػارض/نمط 

لراسية االقتصػادية يمكن رد سلبيتو لظروفو ا المواطن السلبى الذىيئف  الخطاب نمط 
، سيطرة انمنية (ال –ب  والسياسية )الخوؼ من السلطة ، (االحتياج  –واالجتماعية)الفرر

واطن المػػ نمطالػػنص بػػوعلػػى النرػػي  يطالعنػػا ، مػػر الػػذى يحيلػػو للسػػلبية والكمػػوفوىػػو ان
 المواطنة فى مصلحتو الخاصة فرط .الذى يختزؿ عنده الوطن و  االنتهازى
 مسػػرحية الخػػديوى قػػد عرضػػت فإوقػػد توصػػلت الدراسػػة  إلػػى  ، ىػػذا          

فتػػػرة فػػػهذا كػػػاف الػػػنص يعػػػرض ليحرػػػوؽ المػػػواطن الئائبػػػة وماتػػػرات أزمػػػة المواطنػػػةل
فهنػو  ؛ 1133مػن ينػاير للعػاـ  التسعينيات وما بعدىا إلى مػا قبػ  لػورة الخػام  والعيػرين

إلػػػى حػػػدكبير   إلػػػى أى مػػػدى  ابػػػت كثيػػػر مػػػن حرػػػوؽ المواطنػػػة  –يعكػػػ  فػػػى خطابػػػو 
لػورة الخػام  وىو انمر الذى مهػد فيمػا بعػد لريػاـ ، فى ىذه الفترةالسياسية واالجتماعية 
عدالػػػة العيش والحريػػػة والتمثلػػػت أىػػػا تػػػعاراتها فػػػى المنػػػادة بػػػوالتػػػى ، والعيػػػرين مػػػن ينػػػاير
نػػػػادى بهاالفئػػػػات وىػػػػى اليػػػػعارات التػػػػى ذكرىػػػػا الػػػػنص كمطالػػػػ  ت ، والكرامػػػػة االنسػػػػانية

وفػى  ، واطنػة الحرػةتعتبر دعامات أصيلة للم حيث ، على لساف عماؿ التراحي المحرومة 
 يػػاب الحريػػة وسػػيطرة الرهػػر والعنػػ  بأتػػكالو المختلفػػة والربضػػة ذلػك فرػػد أوضػػح الػػنص 

عدـ رراطية و و ياب الديم ، واطنين ومالحرتها المستمرةانمنية من جان  الدولة على الم
وكذلك  ياب الحب فى الحياة الكريمة ومػا ، إعطاع اليع  الفرصة فى اختيار من يحكمو

 .المناس   مسكن الملب  و الميرب و المأك  و ال تتطلبو من أساسيات تتعلب بتوفير
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فػػى  سػػلطة الرائمػػةوفػػى ضػػوع ذلػػك وإذا نظرنػػا للمواطنػػة فػػى عالقتهػػا بال         
مػػن  سػػنجد أنػػو يمكػػن تفسػػير ىػػذه انتػػكاؿ، المجتمػػع كمػػا يعػػرض لهػػا الػػنص

؛فما يحدد كػ  المواطنة فى ضوع ما قراؿ بو"جيدنز"فى نظريتو عن البنية والفع 
ذه ىػػػػػػػػػػػػى درجػػػػػػػػػػػػة التواصػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػين نمػػػػػػػػػػػػط مػػػػػػػػػػػػن أنمػػػػػػػػػػػػاط المواطنػػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػػ

ر لرائمػة برػػدفالعالقة جدليػة فبرػدر مػػا تعطػى السػلطة االدولة)السػلطة(والمواطن؛
 ةوىػو مػا يجعػ  المواطنػة كبنيػة تتحػدد بجملػ، ما يتحػدد تػك  ودرجػة المواطنػة
 .  الممارسات التى تتخذىا السلطة

والمتعلػب بأبعػاد  يوفيما يتعلب باإلجابة على التساؤؿ الثالث -1
العالقػػة بػػين السػػلطة الرائمػػة فػػى المجتمػػع والمػػواطن كمػػا صػػورىا الخطػػاب 

لعالقػة اسػتطاع إلػى حػد كبيػر تصػوير االػنص سة إلػى أف فرد توصلت الدراالمسرحىي
بػػو فػػى كثيػػر فػػى تتسػػا  ومػػا، ة حتػػى اليػػـو بػػين السػػلطة والمػػواطنالتاريخيػػة المسػػتمر 
متبادؿ من كال الطرفين فى ضوع العوام  العديدة التى تكلت تاري  جوانبها من تك 

 الدراسة .والتى سبب الحديث عنها فى الجان  النظرى من ىذه  ، ىذه العالقة
طػػرؼ مػػػن وعمومػػا تتحػػدد أبعػػػاد ىػػذه العالقػػة فػػػى ضػػوع الػػػوعى المتكػػوف لػػدى كػػػ   

الحػاكا  ففيما يخػصوعن الطرؼ اآلخر من ناحية أخرى؛، الطرفين عن ذاتو من ناحية
لػديهما يتحػدد فػى الفعلػى الػوعى لسلطة فى الػنص نجػد وجماعتو باعتبارىما ممثلين ل

لهمػػػػا داخػػػػ  المجتمػػػػع علػػػػى حسػػػػاب بريػػػػة محاولػػػػة الحفػػػػاظ علػػػػى الوضػػػػع المتميػػػػز 
فتعمػػػ  علػػػى مػػػا يضػػػمن لهػػػا ذلك؛ابير والممارسػػػات دولهػػػذا تتخػػػذ مػػػن التػػػطنين؛الموا

تجهيػػ  المػػواطن وتعميتػػو لربػػوؿ واقعػػو والرضػػا بػػو . وعمومػػا فعالقػػة السػػلطة بػػالمواطن  
ى المػػواطن والمحػػاوالت المسػػتمرة كمػػا يصػػورىا الػػنص ترػػـو علػػى فكػػرة التعػػالى علػػ

 . قصائو إل
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فيئلفهػػػا ، أمػػػا عػػػن أبعػػػاد ىػػػذه العالقػػػة مػػػن جانػػػ  المػػػواطن فػػػى عالقتػػػو بالسػػػلطة 
الخػػوؼ وميػػراث اليػػك والتبػػاس المواقػػ  مػػن ىػػذه السػػلطة ممػػا ييػػك  فػػى نهايػػة انمػػر 

  عكنوتينيات(التسػعالفترة الزمنية التى يصورىا النص)وجود أزمة مواطنة فى المجتمع فى 
ع بحالػػة الرهػػر التػػى يعػػانوف منهػػا مػػن جانػػ  ىػػاال فعلػػىالىػػذه انزمػػة فػػى اإلدراؾ والػػوعى 

العػػداع  ولهػػذا فػػهفوضػػاع المجحفػػة التػػى يعييػػها ىاالع.مسػػئولية السػػلطة الرائمػػة عػػن انو 
التى يبػػديها المػػواطن فػػى )الرضػػا واالستسػػالـ الظػػاىرى والصػػبر(الكػػامن والمراومػػة الخفية

ة تطػيح بكػ  الثوابػت سػواع علػى إلػى لػور  سريعا ما تتحوؿ فى لحظة نػادرةعالقتو بالسلطة 
 مستوى النص أـ على مستوى الواقع الفعلى الذى يصوره النص المسرحى . 

اسػػػػتطاع الخطػػػػاب  بالػػػػدى الػػػػذي بػػػػووبخصػػػػوص التسػػػػاؤؿ الرابػػػػع المتعلػػػػب  –4
قا اتفافرد توصلت الدراسة و يالمسرحى تصوير البنية االجتماعية والواقع االجتماعى

وبػين ، البنيػة الفنيػة التػى يرػدمها الػنص وجػود تمالػ  بػين لػىمع منهجية لوسػياف جولػدماف إ
وفػػى ذلػػك فػػهف الػػنص يعكػػ  البنيػػة الذىنيػػة والفكريػػة ، هػػاة االجتماعيػػة التػػى أنػػت  فيالبنيػػ

البنيػة  يعكػ  ىػو أوال على مستويينينصللجماعة االجتماعية التى ينتمى إليها منت  ال
ماعػػػة عن البنيػػة الفكريػػة لجيعبػػر يولانيػػا.المػػواطنين فػػى عالقتهػػا بالسػػػلطة الذىنيػػة لجماعػػة

وإلػػى جانػػ  ذلػػك فرػػد اتضػػح وجػػود التمالػػ  بػػين البنيتػػين .المثرفػػين ومػػوقفها مػػن السػػلطة
هػػا فػى الػنص وبنيت ، الفنيػة واالجتماعيػة مػن خػالؿ إقامػػة نػوع مػن التمالػ  بػين بنيػػة السػلطة

فػى  ها السػلطةذتفمجمػ  انحػداث والسياسػات التػى اتخػ الخارجية فى واقع التسعينيات؛
حا فػى جنبػات ومػا تمخػ  عنهػا مػن أزمػات عديػدة نجػد صػداىا واضػ، ىذه الفترة الزمنيػة

 فهنػاؾ لتػى تػهدىا الواقػع تجػاه السػلطةينطبب أيضا على مواقػ  المػواطنين ا ماالنص.وىو 
بداية من االحتجاجات المستمرة على ىذه السػلطة تمال  قائا بين بنية النص وبنية الواقع 

 للثورة عليها وسروطها ووصوال 
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وفيما يتعلب باإلجابة على التساؤؿ الخػام  المتعلػب بالػدالالت االجتماعيػة -5
بػػين السػػلطة  لليػػك  الفنػػي الػػذى اسػػتخدمو منػػت  الخطػػاب للتعبيػػر عػػن العالقػػة

 اختار تكال فنيا يرصد مػن خاللػو النص كات  في إإلى فرد توصلت الدراسة يوالمواطن
واستخداـ الرمػز ليسػائ  اللحظػة   لتاري ا يرـو على استلهاـالمواطنة طة و العالقة بين السل

وىػػػو مػػػا يعكػػػ  ، ى نفسػػػو مػػػن السػػػلطة التػػػى يسػػػائلهاليحمػػػو ( تسػػػعينياتواقع الالراىنػػػة)
.ولعػػػ  بيػػك  رئػػػي  علػػى الكاتػػػ  أو اندي  الظػػروؼ االجتماعيػػػة والسياسػػية التػػػى تػػػالر

ننػػو اتخػػذ مػػن ، تػػو كاملػػة فػػى جػػرأةاسػػتخداـ منػػت  الػػنص لهػػذه اآلليػػة مكنػػو مػػن بسػػط فكر 
ومػػن ناحيػػة مػػن ناحيػػة ىػػذا التػػاري  إطػػارا فنيػػا لعػػرض المحتػػوى الػػذى أراد التعبيػػر عنػػو 

فيخصػية  ؛ فهف اختيار اليخصػيات التاريخيػة جػاع ليرػدـ ىػو اآلخػر رؤيػة متميػزة، أخرى
الجػػػدؿ الػػػدائر حػػػوؿ  توى التػػػاري  تنػػػاظر تخصػػػية مبػػػارؾ مػػػن حيػػػثالخػػػديوى علػػػى مسػػػ

كمػػا أف ترػػديا تخصػػية جمػػاؿ الػػدين انفئػػانى تبػػرز الػػدور الػػذى يمكػػن أف   ، صػػيتيناليخ
. كػذلك قػاـ بتوظيػ    والوقػوؼ فػى وجػو السػلطة الئاتػمةيلعبو المثر  فى توعيػة اليػع

اللئة فى النص بيك  اسػتطاع مػن خاللػو التعبيػر عػن الػدور الػذى تلعبػو اللئػة فػى منظومػة 
 الروى الرمزية داخ  المجتمع . 

حاولت ، للنص المسرحى"الخديوى"اجتماعيا ت الدراسة تحليال فرد قدم، وبعد 
وكي  يكوف اندب والفػن بوجػو عػاـ ، اؼ العالقة بين اندب والمجتمعمن خاللو استكي

بحيػث ال ، ييػهده المجتمػع مػن تحػوالت وتئيػراتعامال فاعال ضػمن عوامػ  أخػرى فيمػا 
وإنمػػػا يرػػػـو بنرػػػد انوضػػػاع الرائمػػػة  ،ه فرػػػط علػػػى رصػػػد الحػػػدث بعػػػد وقوعػػػويرتصػػػر دور 

 ومحاولة استيراؼ مستربلها . 
ا فهنهػػ، جابػػة عػػن التسػػاؤالت التػػى طرحتهػػاوإذا كانػت الدراسػػة قػػد تمكنػػت مػػن اإل 

لتػى تعػانى منهػا الفنػوف فى انزمة اقد تفتح المجاؿ أماـ دراسات مستربلية تحاوؿ البحث 
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 تضػػػارب الخطابػػػات الثرافيػػػة وعػػػدد و فػػػى ظػػػ  ت ، مػػػن وجهػػػة النظػػػر االجتماعيػػػةالمختلفػػػة 
 والسياسية والدينية داخ  المجتمع . 
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 والمراجعالهوامش 
                                                 

1
كماااا الااديني حسااس ح املساارح والتااا  االجتماااعى ىف مصاار مااق دراملااة نليليااة   ديااة ملساارح  عمااا  (  

 .15ح ص   1992املصرية البنا ية ح عاشور ومسرح جنيب ملرور ح ال اهرة ح الدار 
ح ال ااااااهرة ح املركااااا  ال اااااومى  1952 – 1919ملسااااارح واجملتماااااق ىف مصااااارمني امااااا  رضااااا  حركاااااة ح ا(  2

  .11ح ص  2001للمسرح واملوملي ى والفنو  الشعبية ح مؤملسة طيبة للنشر والتوزيق ح 
3 ) Simon Shepherd and Mick Wallis, Drama /Thaetre 
Performance , London &Newyork , RoutLedge 
.Taylor&francisGroup , 2004 , p 45 

الشيماء على حمسرح الطف  . البداية ...املسار واملضامو حاجمللة االجتماعياة ال ومياة حال ااهرة حاجمللاد (4
 . 95ح ص  2012التاملق واألربعو حالعدد األوا يناير ح 

( عمار على حساني ح الانو والسالطة واجملتماق . ال ايم السياملاية ىف الرواياة العربياة .. دراملاة ىف علام  5
جتماع السيامليح ال اهرة ح اهليئة العامة ل صور الث ارة ح مللسلة اإلصدارات اخلاصة ح مطاابق شاركة اال

 .  65ح ص 2011امل  للطباعة والنشر ح 
6   ( Obute Anthony Chukwudumebl , the sociological indices of 
African Drama : astudy of wole Soyinkas the Beatification of 
AreaBoy :A logosian Kaleidoscope and Olu Obafemis scapegoats 
and Sacred Cows: An essay submitted in Partial fulfillment of the 
Reqirements of the award of the Degree of Bachelor of Arts ( 
HONS ) in English ,university of Ilorin , faculty of Arts , The 
department of English , Nigeria , 2011 , p12 
                                                                 ht 
tps://www.unilorin.edu.ng/studproj/.../0715CD119.pdf        

وم اخلطااااب ىف رلسااافة ميشاااي  روكاااو ح ال ااااهرة ح اجمللااا  األعلاااى للث اراااة  ح ( الااا واوى بعاااورة ح مف ااا 7
 .234 -232ح ص ص  2000

https://www.unilorin.edu.ng/studproj/.../0715CD119.pd
https://www.unilorin.edu.ng/studproj/.../0715CD119.pd
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شحاته صيام ح ث ارة االحتجاج مني الصمت إىل العصيا  ح ال اهرة ح اهليئة املصرية العامة للكتاب (  8
 .   25-24حص ص 2011ح 
ح باا وت ح دار املنت ااب العاارا للدراملااات ( الساايد ولااد  بااات ح التااارية واى ي ااة لاادى ميشاااا روكااو  9

  .183ح ص  1994والتوزيق ح  والنشر
النظريااة واملاان ت ح تر ااة   هناااء ااااوهرى ح ال اااهرة ح .( مياا  تشاا تو  ور  بااراو  ح علاام االجتماااع  10

 .335و333و 332ح ص ص 2012ح  2075املرك  ال ومى للرت ة ح العدد 
كة وا عكاملااا ا علااى حياتنااا اليوميااة ح املااؤار الساانوى اىااادى عشاار ( علااى جلااا ح املواطنااة واملشااار  11

مااااايو ح نرياااار ) جناااوى الفااااواا ( ح ال اااااهرة ح املركاااا  ال ااااومى  19 -16املسااائولية االجتماعيااااة واملواطنااااة 
 .393ح  ص  2010ح اجمللد األوا ح  للبحوث االجتماعية واانائيةح

قراءة ىف لومليا  جولدما  ح رصوا ح اجمللد األوا ح العادد ( جابر عصفورح عني البنيوية التوليدية .  12
 . 84ح ص  1981الثاىن ح اهليئة   املصرية العامة للكتاب ح يناير 

( جا  ريف تادييه ح الن د األدا ىف ال ر  العشريني ح تر ة منذر عياشى ح مرك  اإلمناء اىضارى ح  13
 .127ح ص  1994ملورية ح 

يويااة الرتكيبيااة . دراملااة ىف ماان ت لوملاايا  جولاادما  ح دار بااني رشااد للطباعااة (  اااا شااحيذ ح ىف البن 14
 40ح ص 1982والنشر ح ب وت ح 

مروة  ظ  .  مساء رؤاد ح  بعاد املواطنة ىف اخلطب السياملية . دراملة نليلية ألبارز ططاب الارئي   ( 15
االجتماعياااة واملواطناااة  ح املاااؤار السااانوى اىاااادى عشااار املسااائولية 2007 -1981مباااارال طااارتا الفااارتة 

مااايو ح نرياار ) جنااوى الفاااواا ( ح ال اااهرة ح املركاا  ال اااومى للبحااوث االجتماعيااة واانائياااة ح  19 -16
 . 2010اجمللد األوا ح  

( ياملر قنصوة ح املواطنة والدولة ىف الفكر العرا اىادي  )  زماة عرتقاة  م ماغزا  يااب ( ح  لاة  1616
 .  2006سة عما  للصحارة والنشر واإلعرت  ح التسامح ح عما  ح مطابق مؤمل

(وملااام دمااد  ياا  ح الث ارااة السياملااية وا عكاملاا ا علااى مف ااوم املواطنااة لاادى الشااباب ااااامعى ىف  17
. دراملة ميدا ية على عينة مني طلبة جامعات قطاع   ة ح جامعة األزهر ح   2009-2005قطاع   ة 

  .2014اجست  العلوم السياملية ح   ة ح كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ح بر امت م
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( محاااا ة إمساعياااا   بوشااااريعة ح املواطنااااة ودورهااااا ىف بناااااء ث ارااااة الدم راطيااااة ح  لااااة دراملااااات ح العلااااوم  18

 .   2014ح األرد  ح  ااامعة األرد ية ح  1ح ملحق  41اإل سا ية واالجتماعية ح اجمللد 
19  ( Chris Wilkins, European Citizenship and European Union 
Expansion: perspectives on Europeanness and citizenship 
education from Britain and Turkey, European Educational 
Research Journal, Volume 9 Number 4 2010 
www.wwwords.eu/EERJ 

ة ح اهليئة املصارية ح ال اهر  1970 – 1952( راطمة يوملف دمد ح املسرح والسلطة ىف مصر مني  20
  1994العامة للكتاب ح 

حال اهرةحاهليئاة 1970 -1952(  ادية بدر الاديني  بو ازىحقضاية اىرياة ىف املسارح املصارى املعاصار 21
  1989املصرية العامة للكتابح 

(طالااااااااااااد الارياحاخلطاااااااااااااب املساااااااااااارحى الساااااااااااااطر و  ااااااااااااد الساااااااااااالطة .مساااااااااااارح ملااااااااااااعد ا  و ااااااااااااوس  22
 .  2012ح  82 -81املصرية العامة للكتابحالعدد مثاالحرصواحال اهرةحاهليئة 

ح ال اااهرة ح اهليئااة  79(دمااد عبااداملطلب ح مااني ملاالطة الث ارااة إىل ث ارااة الساالطة ح رصااوا ح العاادد  23
  50ح ص  2011املصرية العامة للكتاب ح 

عااارا ماااق تعرياااف وشااارح  –(مصااالح الصاااام ح قااااموس مصاااطلحات العلاااوم االجتماعياااة . إجنليااا ى  24
 .  55ح ص  1999طلحات ح الرياض ح دار عامل الكتب للنشر والتوزيق ح املص
(   ااادروإدجار وبيااارت ملااايدجوية ح موملاااوعة النظرياااة الث ارياااة . املفااااهيم واملصاااطلحات األملاملاااية ح  25

 . 351ح ص  2009ح  1357تر ة   هناء ااوهرى ح ال اهرة ح املرك  ال ومى للرت ة ح العدد 
ي  ح موملوعة علم اإل ساا  . املفااهيم واملصاطلحات األ ثروبولوجياة حتر اة مس–( شارلوت مليمور  26

ح  2009ح  61/2ح ال ااهرة ح املركاا  ال اومى للرت اة ح العاادد  2خنباة ماني  ملااتذة علاام االجتمااع ح ط 
 .  333ص 
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27(  Dana Williams, Max Weber: Traditional, Legal-Rational, 
and Charismatic Authority, Sociological Theory, The 
University of Akron, Akron, Ohio,2003, p 2 .      
28 )  Eduardo Zambrano, social theories ofAuthority, Essay 
prepared for the International Encyclopedia of the Social and 
Behavioral Sciences, 2000, p 4   

حال ااهرة ح 1675علم االجتماع ح تر ة   صرتح هرتا ح العادد  ( ماك  ريربح مفاهيم  ملاملية ىف29
 .92ح ص 2011رك  ال ومى للرت ة حامل

30( George Duke , Gadamer and political authority , European 
Journal of Political Theory, Vol 13(1) 25–40, 2013, p 30  , 
http://www.sagepublications.com  

 .  42ح ص  مرجق ملابق بعورة ح  ( ال واوى 31
32 ) John A. Coleman, S.J. Authority, Power, Leadership: 
Sociological Understandings , p 32 
http://newtheologyreview.com/index.php/ntr/article/viewFile/5
63/746 

 2هرى ورطريني ح ط(جو  ملكوت . جوردو  مارشاا ح موملوعة علم االجتماع ح تر ة دمد ااو  33
 .   250ح ص  2011ح اجمللد الثال  ح ال اهرة ح املرك  ال ومى للرت ة ح  1878ح العدد 

34  ( Jack Barbalet , Citizenship in Max Weber, Journal of Classical 
Sociology 2010, (3) sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav–
216,p 202 , ,  http://www.sagepublications.com  
35 )Bryans.Turner(general Editor), The Cambridge Dictionary 
Of Sociology , 3rd Printing, New York , Cambridge University 
Press , 2011 , p 65 
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( هند رؤاد ح املواطنة ىف املدو ات الشبابية املصرية . مدو ة الاوعى املصارى منوذجاا ح املاؤار السانوى  36
مايو ح نرير ) جنوى الفواا ( ح ال ااهرة ح املركا   19 -16دى عشر املسئولية االجتماعية واملواطنة اىا

 1244ح  ص 2010ال ومى للبحوث االجتماعية واانائية ح اجمللد الثاىن ح ح 
37( Nick Ellison , Citizenship, space and time: Engagement, 
identity and belongingin a connected world Thesis Eleven118(1) 
48–63, Published by: http://the.sagepub.com/, 2013, p53      

( ولياااد رشااااد حاملواطناااة ىف اجملتماااق االررتاراااى .تاااغمرتت  ظرياااة علاااى مرجعياااة الواقاااق املصااارى حاملاااؤار 38
ماااايو ح نرير)جناااوى الفواا(حال ااااهرة  19 -16عياااة واملواطناااة السااانوى اىاااادى عشااار املسااائولية االجتما

  1162 – 1161ح ص ص 2010حاملرك  ال ومى للبحوث االجتماعية واانائية حاجمللد الثاىن ح  
  316 – 315( طالد الاريا ح مرجق ملابق ح ص ص  39
 .95الشيماء على  ح مرجق ملابق  ح ص (  40
حى ساااار ن ديااااة واالملااااتجابة لتااااا  الواقااااق . ططاااااب الن ااااد امل( ملااااامى ملااااليما   محااااد ح املؤملسااااة ال 41
( منوذجا ح رصوا ح ال اهرة ح اهليئة املصارية العاماة للكتااب ح  1967 -1952الجتماعى املصرى ) ا

 .  44ح ص  2003ح  61العدد 
 .  44( املرجق السابق ح ص  42
ح الكويات ح اجمللاا   248العادد  ح عاامل املعرراة ح 2( علاى الراعاى ح املسارح ىف الاوطني العارا ح ط  43

 177 -176ح ص ص  1999الوطىن للث ارة والفنو  واآلداب ح مطابق الوطني ح 
ح تر اة     1952( ريشارجاكمو  ح بعض مرتمح العرتقة بس الكتاب والسلطة ىف مصر مناذ عاام  44

ح ص ص  2003ح  61كامليااا صاابحى ح رصااوا ح ال اااهرة ح اهليئااة املصاارية العامااة للكتاااب ح العاادد 
125- 126  . 

 .  63( عمار على حسني ح مرجق ملابق ح ص  45
ىف ( محااد  اادى حجااازى ح املواطنااة واال تماااء بااس النظريااة والتطبيااق . التجربااة املالي يااة منوذجااا ح ىف  46

 محااد  اادى حجااازى )نرياار ( املواطنااة وح ااوا اال سااا  ىف واا  املتااا ات الدوليااة الراهنااة ح ال اااهرة ح 
 24ح ص  2010صرية السعودية للطباعة والنشر ح الدار امل

http://the.sagepub.com/
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ىف الطاهر لبياب ح ( على ر مى ح "العوام" و"األرندى" ىف مصر   دراملة ىف رليات الشة املتبادا  47

ح 1999) درراً ( ح صورة اآلطر   العرا  اوراً ومنظوراً إليه ح ب وت ح مرك  دراملات الوحدة العربية ح 
 .  757 – 756ص ص 

 .  112شيماء على ح مرجق ملابق ح ص ال ( 48
( على ليلة ح املواطنة على طلفية السياا ال ومى والعاملى . تغمرتت ىف حراال املف وم وم وماته ح ىف  49

 محااد  اادى حجااازى )نرياار ( املواطنااة وح ااوا اإل سااا  ىف واا  املتااا ات الدوليااة الراهنااة ح ال اااهرة ح 
  64-63ح ص ص 2010شر ح الدار املصرية السعودية للطباعة والن

( على جلا و طريني ح الف راء ىف مصر بس اإلجحاف واإل صاف . رؤية مست بلية , املؤار السنوى  50
ح ال اهرة ح املرك  ال ومى للبحاوث  2007مايو  24 -22التاملق   قضايا الف ر والف راء ىف مصر مني 

  1201ح  ص  2010االجتماعية واانائية ح 
 .  91مرجق ملابق ح ص  ( على ليلة ح 51
صاااام ملاااليما  عباااد العظااايمح ملوملااايولوجيا الرواياااة السياملية.يوملاااف ال عياااد منوذجااااً حال اهرةحاهليئاااة (52

  34حص1998املصرية العامة للكتابح
( دمود  سيم ح امل لو والضحية " رؤى العامل لدى دمود دياب و صرتح عبدالصبور " ال ااهرة  53

 .  50 -49ح ص ص  2013كتاب ح ح اهليئة املصرية العامة لل
( حسني دمد النعمى ح مللطة املكا  املالق .. قراءة ىف قصة "النمور ىف اليوم العاشر " ل كريا تاامر  54

مااااارس ح الكوياااات ح اجمللاااا  الااااوطىن للث ارااااة والفنااااو   –يناااااير  41ح اجمللااااد  3ح عااااامل الفكاااار ح العاااادد 
 226ح ح ص  2013واآلداب ح 

 .  71ق  ملابق ح ص ( دمود  سيم حمرج 55
(إباراهيم  محاد دماد حسااني ح ا عكاملاات السياملاة األمريكياة علااى ططااب الانو املسارحى املصاارى  56

. تطبي اا علاى مان ت البنيوياة التوليدياة ح رملاالة دكتاوراة  ا  منشاورة ح  2010 – 1970ىف الفرتة ماني 
 87ص ح  2012جامعة اإلملكندرية ح كلية اآلداب ح قسم الدراملات املسرحية ح 

 . 19( شحاته صيام ح مرجق ملابق ح ص  57
ح  2000( رااروا جويادة ح اخلاديوى . مسارحية شااعرية ح ال ااهرة ح دار الارياب للنشار والتوزيااق  ح  58

 .  16ص 
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 .  98( املسرحية ح ص  59
 .  45 -44( املسرحية ح ص ص  60
 .  109 -108(املسرحية ح ص ص  61
 .  123( املسرحية ح ص  62
 107 - 106ح صو   ( املسرحية 63
  129 – 127( املسرحية ح ص ص  64
 152 -151( املسرحية ح ص ص  65
 ( املسرحية ح ص  66
 .  92 -91( املسرحية ح ص ص  67
املواطنة واملسئولية االجتماعية . مدط   ظرىح املؤار السنوى اىادى عشار املسائولية (  محد زايد ح  68

ياااار ) جناااوى الفاااواا ( ح ال اااااهرة ح املركااا  ال اااومى للبحااااوث ماااايو ح نر  19 -16االجتماعياااة واملواطناااة 
 .  38ح ح ص  2010االجتماعية واانائية حاجمللد األوا ح 

 .  68( املسرحية ح ص  69
 .  17( املسرحية ح ص  70
 .  18( املسرحية ح ص  71
 .  19( املسرحية ح ص  72

73 )James Fulcher.John Scott ,Sociology,Third Edition,New 
york,Oxford University Press Inc.,2007, p 57 

 .  121( املسرحية ح  74
  67 -66( املسرحية ح ص ص  75
  128 – 126( املسرحية ح ص ص  76
  128( املسرحية ح ص  77
  218-ص217( املسرحية ح ص  78
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 ياااة ح (إماااام عبااادالفتاح إماااام حالطا ياااة .دراملاااة رلسااافية لصاااور ماااني االملاااتبداد السياملاااى ح الطبعاااة الثا79

 53ص 1996الكويت ح مللسلة عامل املعررة ح 
 148( املسرحية ح ص  80
  152 -151املسرحية ح ص  81
  194 -193( املسرحية ح صو  82
 196املسرحية ح صو  ( 83
(بارى هندس ح ططابات السلطة ) مني هوب  إىل روكو ( ح تر ة   م رات يااقوتح مراجعاة وت ادًن  84

 .  97ح ص  2005ل  األعلى للث ارة ح املشروع ال ومى للرت ة ح   ياملر قنصوة  ح ال اهرة ح اجمل
( دماااد داااى الاااديني حاالملاااتبعاد ماااني املواطناااة.قراءة ىف املساااامهات النظرياااة املعاصااارة حاملاااؤار السااانوى  85

مااااايوح نرير)جناااوى الفااااواا( حال اااااهرة حاملركاااا   19 -16اىاااادى عشاااار املساااائولية االجتماعياااة واملواطنااااة 
 .   112حص 2010بحوث االجتماعية واانائية حاجمللد األوا  ح ال ومى لل

 .  28(  محد زايد ح مرجق ملابق ح ص  86
87(Simon Susen , The transformation of citizenship in complex 
societies, Journal of Classical Sociology , 10(3) 259–285 
sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav, , 2010, p 263    

  100( املسرحية ح ص  88
 . 105( املسرحية ح ص  89
  109و 107( املسرحية ح ص ص  90
 . 102( املسرحية ح ص  91
 .  103-102املسرحية ح ص ص  ( 92
 .  58 – 57( املسرحية ح ص ص  93
  115( املسرحية ح ص  94
  173- 172( املسرحية ح ص ص  95
 .  211 – 208( املسرحية ح ص ص 96
 215 – 212املسرحية ح ص (  97
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  212( املسرحية ح ص  98
  115( املسرحية ح ص  99

  191( املسرحية ح ص  100
  164( املسرحية ح ص  101
  192 – 191( املسرحية ح ص  102
ح املارب حالدار البيضااء ح دار  3( بي  بورديوح الرم  والسلطة ح ت  عبدالسرتم بنعبدالعاىل ح ط  103

 51و48 ح ص 2007توب اا للنشر ح 
 .  23( شحاتة صيام ح  مرجق ملابق ص  104
  119( املسرحية ح ص  105
 .  197 -196( املسرحية ح ص ص  106
 .  158( املسرحية ح ص  107
 .  30 – 29( املسرحية ح ص ص 108
  115( املسرحية ح ص  109
 192( املسرحية ح ص  110
  202و 201و 200(املسرحية ح ص  111
  194- 192( املسرحية , ص  112
  160 -159سرحية ح ص ص ( امل 113
  196و  194(املسرحية ح ص ص  114
(عااني تناقضااات راارتة حكاام الاارئي  مبااارال تشاا  إحاادى الكتابااات إىل   ااه ىف واا  حكمااه ازدادت  115

 7مناوا ملانويا بنحاو  2004مصر ثراء وحداثاة ر ام التفااوت االجتمااعى املت اياد . وشا دت مصار مناذ 
إ اااىل الناااتت الااداطلى للفاارد مرتااا  طاارتا  سااة عشاار  % هااو مااني بااس األعلااى ىف العااامل . وتضاااعف

عامااا ح  مااا عااني تاادرق االملااتثمارات األجنبيااة ر ااد تضاااعفت عشاار ماارات طاارتا الع ااد األطاا  . كمااا 
 رضا  مااني العديااد مااني الاادوا ... ماا الوجااه اآلطاار ملصاار الاا   2008واج ات مصاار األزمااة املاليااة لعااام 

اد واالجتار بك  شىء ح ر د ع د باألعماا العامة لرجاا قريبس ش دت منوا اقتصاديا كب ا ح ر و الفس
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مااني دوائاار الساالطة .مكااني الرجااوع إىل   روباا  ملااوليه ح ملاا وط الفرعااو  . ا يااة عشاار يومااا  اا ت وجااه 
  39 – 38ح ص ص  2013مصر ح ت   اهد الطناىن ح ال اهرة ح اهليئة املصرية العامة للكتاب ح 

 .  422 – 243( املسرحية ح ص ص  116

117
  88 -87( املسرحية ح صو  
 .  52( املسرحية ح ص  118
 234-233و ص  223( املسرحية ح ص   119
  121( املسرحية ح ص  120
  248 -247(املسرحية ح  121


