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 :مقدمة 

يزخر التراث الشعبي بالعديد من السير الشـعبية التـى اسـتلهمها ُكتـاب المسـرح 
بنـــى هـــالل كـــان لهـــا حـــظ أكبـــر مـــن هـــذا االســـتلهام، حيـــث  المصـــري، إال أن ســـيرة

اتخذوا منها منطلًقا لطرح رؤاهم، فالكاتب يختـار مـا يـراه مناسـًبا مـن أحـداث السـيرة 
  .بما يتوافق مع فكرته وما يريد طرحه من رؤى وقضايا

أن الســيرة الهالليـة اســتطاعت أن تسـتولى علــى " عبـد الــرحمن الشـافعي"ويـرى 
ا داخـــل الـــذاكرة الجمعيـــة تســـتعيدها الشـــعوب وظلـــت مخزوًنـــا حيـــ وجـــدان الجماعـــة،

العربيــة كلمــا مــرت بهـــا محنــة أو انكســار، وأنهــا لمهمـــة صــعبة أن يتعــرض كاتـــب 
مســرحي لســيرة مثــل الســيرة الهالليــة بمــا تتضــمنه مــن أحــداث وشــخوص بكــل زحــام 

  )١(.لمعروفةأحداثها والتنوع فى األماكن والزمن فى حيز القالب المسرحي بحدوده ا

ولم يكن الهـدف مـن اسـتلهام الكاتـب لسـيرة بنـي هـالل إعـادة إحيـاء الماضـي، 
وٕانمـــا كـــان البحـــث عـــن ســـياقات جديـــدة فـــى الحكايـــة يمكـــن أن يقـــدم مـــن خاللهـــا 
الحاضر، حيث تزخر سيرة بنـي هـالل بتنـوع شخصـياتها وتعـدد البطولـة فيهـا سـواء 
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أشكال الصراع فيها سواء بـين القبائـل الشخصيات الذكورية أو النسائية، كما تتعدد 
  .العربية وبعضها، أو بين القبائل العربية والروم، وكذلك تنوع القضايا المطروحة

ويلجــــأ المبــــدع المســــرحي إلــــى اســــتلهام أحــــداث الســــيرة الهالليــــة لشــــعوره بــــأن 
        - بطبيعـــــة الحـــــال –أحـــــداثها وشخصـــــوها أقـــــرب إلـــــى واقعـــــه المعـــــاش، فالمســـــرح 

فصـــله عـــن التجربـــة اإلنســـانية المعاشـــة وٕاال أصـــبح بـــال جـــدوى، واختفـــى ال يمكـــن 
  .حياته من قضايا ر بانفصال بين ما يراه، وما يمس تأثيره على المتلقي الذى يشع

وهنــاك عــدد مــن األســباب االجتماعيــة التــى ســاهمت فــى اســتمرار ســيرة بنــي 
  )٢(: هالل، ومن أهم تلك األسباب

 - بموضــوعية –الوحيــدة التــى تحــدثتة العربيــة ن ســيرة بنــى هــالل هــي الســير أ -١
عن حقيقة الوضـع العربـي، فتعرضـت لسـلبيات المجتمـع العربـي وٕايجابياتـه، إذ 
لـــم تكتـــف بـــالتوقف عنـــد اإليجابيـــات فحســـب كمـــا هـــو الشـــأن مـــع بقيـــة الســـير 
ـــل  العربيـــة األخـــرى، كـــأن تتحـــدث عـــن شـــجاعة العربـــي وكرمـــه وانتصـــاراته، ب

ــ"االســتعانة بــاآلخر ب لبعضــهم، و تعرضــت لخيانــة بعــض العــر  ــا أو عرقي اديني "
لمعاونتـه علــى عربــي مثلـه، كمــا توقفــت عنـد حالــة الفرقــة واالنقسـام التــى تســود 
المجتمع لحظة النصر لتقسـيم الغنـائم والمكاسـب، والصـراع علـى السـلطة، هـذا 

لـة إلى جانب توقفها عند مآثر العرب التى تقدمها بوصفها قيًما اجتماعية مأمو 
يرغب الراوي فى أن تسود المجتمع، دون أن يأخذ الحديث عنها شكل التمجيـد 

  .والمدح لكل ما هو عربي
أن الســـيرة الهالليـــة لـــم يصـــبها الجمـــود والثبـــات، بـــل هـــى ســـيرة متجـــددة بتجـــدد  -٢

 .الظروف االجتماعية والسياسية فى المجتمع العربي

فـــرد الواحـــد، كمـــا أن أن معظـــم الســـير العربيـــة كانـــت تـــدور فـــى فلـــك البطـــل ال -٣
فـــى  - تماًمـــا –إال أن األمـــر مختلـــف  ،معظـــم أحـــداثها تـــتم فـــى أمـــاكن محـــددة

السيرة الهاللية، فهي سيرة جماعية تنقل لنا تاريخ قبيلـة بنـي هـالل، لـذلك فهـي 



  
  
  
  
  

  أحمد نبيل أحمد ٠د                                                                       

-٣٠٥ -  

: متعـــددة مـــن حيـــث األبطـــال، وكلهـــم يقفـــون علـــى قـــدم المســـاواة، فأبطالهـــا هـــم
زيد الهاللي، كذلك اشتملت على أبطـال  دياب بن غانم، والسلطان حسن، وأبو

الزناتي خليفة مـن تـونس، والخفـاجى : مثل ،ليسوا من بني هالل، فأثنت عليهم
عــامر مــن العــراق، كــذلك فهــي متســعة فــى األمــاكن التــى تحــدثت عنهــا، فلقــد 

السعودية واليمن والعراق وفلسـطين : شملت أحداثها معظم البلدان العربية، مثل
فـارس : مثـل ،ول شمال أفريقيا، كما شملت بلداًنا غير عربيـةومصر وليبيا، ود

  .والروم واليونان والحبشة

وتعتبــر قضــية تمثيــل الســلطة فــى المســرح المصــري مــن أبــرز القضــايا التـــى 
شغلت العديد من ُكتاب المسرح خاصة فى فتـرة السـتينيات، والتـى ُتعـد أبـرز فتـرات 

القضـية تشـغل العديـد مـن المثقفـين والُكتـاب المسرح المصري ازدهاًرا، وال تزال تلـك 
نظــًرا لمــا تتعــرض لــه المجتمعــات العربيــة مــن تحــوالت فكريــة  -فــى وقتنــا الــراهن –

  .وسياسية

إلى اتخاذ أطر مغايرة لطـرح تمثـيالت السـلطة، ومـن  - عادة –ويلجأ الكاتب 
تـــارة أو  تلــك األطـــر اســـتلهام التـــراث بشـــتى أنواعـــه ليكـــون مهرًبـــا مـــن وطـــأة الرقابـــة

إليجــاد مــادة يمكــن إســقاطها علــى واقعــه بعيــًدا عــن المباشــرة تــارة أخــرى، لــذا لجــأ 
العديــد مــن ُكتــاب المســرح إلــى اتخــاذ أطــر مــن الســيرة الهالليــة يقــدمون مــن خاللهــا 

حيـــث يســعون إلــى قــراءة حاضــرهم بســـياقاته  ،رؤيــتهم الفكريــة التــى يبغــون طرحهــا
  .حداثه وصراعاتهالمختلفة من خالل طرح الماضي بأ

والســـــلطة إحـــــدى الظـــــواهر االجتماعيـــــة التـــــى اهـــــتم بهـــــا اإلنســـــان علـــــى مـــــر 
العصــور، وٕان تباينــت مــن عصــر آلخــر، فالســلطة تعــرف ضــمن طــابع أو مفهــوم 

ن األفــراد بحكــم أنهــم أقويـــاء واحــد هــو مفهــوم التســلط ألشــخاص علـــى مجموعــة مــ
مـــاع والفالســـفة والسياســـيين، ا، وقـــد عرفهـــا كثيـــر مـــن علمـــاء االجتجســـديا أو عقليـــ

  ) ٣(.واهتموا بها باعتبارها ظاهرة حيوية وهامة تخص حياة كل فرد فى المجتمع
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وتمثـــيالت الســـلطة ليســـت واحـــدة، إنمـــا اتخـــذت أبعـــاًدا ومظـــاهر متنوعـــة وفًقـــا 
لــوعى الكاتــب بقضـــايا المجتمــع وعالقتـــه بالســلطة، فالســلطة ليســـت ســلطة الحـــاكم 

ط متعددة ومتباينة، فقد تتمثل فى سـلطة المـرأة، أو المجتمـع فقط، وٕانما تتعدد ألنما
إلـخ، ويمكـن رصـد أهـم تلـك التمثـيالت للسـلطة .. األبوي أو سلطة العادات والتقاليد

من خالل التعرض لعالقات الشخصيات المسرحية ببعضها، وأدوارها ومكانتهـا فـى 
  .المجتمع

 :الدراسات السابقة

، لرصـد الكتابـة المسـرحية )٢٠١٨(سـمير  ، محمـد )٤( الخطيـب جاءت دراسـة
وهــو عالقتهــا بالســلطة  ،تناولهــا مــن منظــور مغــايركيفيــة لــدى إبــراهيم الحســيني، و 

 بينما سـعت دراسـة. األشكال المختلفة للسلطةوالتعرف على المجتمع،  ىالمعرفية ف
لدراسـة جدليــة السـلطة والشـعب فــى ) ٢٠١٨(عــرب يوسـف  ط، عبـد الباسـ)٥( آبـادي

ـــى أن مســـرحية  مســـرحية ـــوك لممـــدوح عـــدوان، وتوصـــلت إل ـــات المل حكايـــات "حكاي
ــــوك ــــت مــــن السياســــة همهــــا األول، وتمكنــــت مــــن التعبيــــر عــــن القضــــايا " المل جعل

  .السياسية الراهنة

فبحثــــت فــــى مفهــــوم ) ٢٠١٧(، عــــامر، وحســــين، أيــــاد )٦( حســــين أمــــا دراســــة
يــــب المتنبــــي مســــرحية أبــــي الط"المثقــــف وتمثالتــــه فــــى الــــنص المســــرحي العراقــــي 

 ؛، وتوصلت إلى أن النظام كان المساهم الرئيسي فى تشكيل حياة المثقـف"أنموذًجا
–          ممــا جعلــه فــى صــراع دائــم مــن أجــل تغييــر واقعــه، وأن النظــام ينحــو 

ــا ا علــى المثقــف ومســيطًرا عليــه ممــا دعــاه إلــى التمــرد إلــى أن يكــون تســلطي  -دائًم
ـــه ـــت دراســـة. علي ـــةبكا بينمـــا تناول ـــدين  )٢٠١٦(، هـــاجر )٧( كري ـــيالت المـــرأة وال تمث

اخـــل نمـــاذج روائيـــة د ذلـــك مـــن خـــالل الحفـــر، و والسياســـة فـــى أدب نجيـــب محفـــوظ
وكـذا تمثـيالت الـدين عبـر مختلـف ، مختلفـة للمـرأة المصـرية امختارة تضـمنت صـورً 
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بتيمــة السياســة  رتبطيمــا يــأمــا ف، ن رجــال الــدينعــ الخطابــات والســلوكيات الصــادرة
 .يرافقها تعدد اإليديولوجياتى تقنية تعدد األصوات الت محفوظ إلى فلجأ

فتعرضـــت إلــى إشـــكالية الناقـــد ) ٢٠١٠(، ســـامي ســليمان )٨( أحمــد أمــا دراســـة
المســــرحي والســــلطة حيــــث واجــــه نقــــاد االتجــــاه االجتمــــاعي فــــى الســــتينيات مشــــكلة 
 اســــتنباط دالالت مــــن النصــــوص ال تتعــــارض مــــع توجهــــات الســــلطة، لــــذا طرحــــت

مــا اآلليــات النقديــة التـــى : الدراســة عــدًدا مــن األســئلة حــول هـــذه اإلشــكالية، ومنهــا
وما التـأثيرات المختلفـة التـى تركهـا النقـاد  أولئك النقاد فى عملهم التأويلي؟اعتمدها 

  على تأويالتهم لتلك النصوص؟ -فى إطار منهج سوسيولوجيا التوصيل والتلقي –

والتـــــى قـــــدمتها  -)٢٠٠٨( اجيـــــة يوســـــفر  ،)٩( محمـــــد بينمـــــا توصـــــلت دراســـــة
ـــوان ـــى مســـرح يســـرى  وأثـــره الشـــعبيالتـــراث : بعن ـــة يســـري  -الجنـــديعل ـــى محاول إل

البحـث  -الشـعبيا للتـراث أهـم الُكتـاب المعاصـرين اسـتلهامً الـذى ُيعـد مـن -الجندي 
عن هوية مصرية شعبية، وٕاعادة تفسـير العناصـر والسـير الشـعبية فـى ضـوء رؤيـة 

ا علـى المشـابهة ح قضـايا سياسـية أو اجتماعيـة معاصـرة اعتمـادً معاصرة بقصد طـر 
اسـتطاع أن يمـزج ، كمـا مع العناصر التراثية بدالالتها المترسبة فى وجـدان الشـعب

بـالمؤثرات الغربيـة الحديثـة واسـتلهامها وتطويعهـا بحيـث تكـون مالئمـة للبيئـة التراث 
  .المصرية الشعبية

  :مشكلة الدراسة

فــــى التــــأثير علــــى  - بشــــكل فعــــال -رة علــــى المســــاهمة يمتلــــك المســــرح القــــد
مجتمعيــة ملحــة،  لقضــاياالمتلقــي، وذلــك مــن خــالل تبنــي أفكــار جــادة ورؤيــة ثاقبــة 

–تسهم فـى محاولـة تغييـر المجتمعـات إلـى األفضـل، وبـذلك يـتمكن مـن المسـاهمة 
حيـث يسـعى إلـى اتخـاذ أطـر مغـايرة مـن  ،فى طرح األفكار على متلقيه - بإيجابية

  .بني هالل بما تزخر به من أحداث وشخصيات متنوعة سيرة استلهامالل خ
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ومــن بــين تلــك الموضــوعات والقضــايا الهامــة تمثــيالت الســلطة فــى المســرح، 
الشـعوب، فالدراسـة  ومقـدراتاآلنـي  العصـرومحاولة إعادة طرحها بما يتناسـب مـع 

 المصـريلمسـرح فـى ا" السـلطة السياسـية"اآلنية ال تتوقـف عنـد طـرح سـلطة الحـاكم 
أو العالقة بين الحاكم والمحكوم، بل الكشـف عـن أهـم تمثـيالت السـلطة مـن خـالل 

  .توظيف سيرة بني هالل

مـا : التـالى ومن خالل ذلك يمكن تحديد مشـكلة الدراسـة فـى التسـاؤل الرئيسـي
  تمثيالت السلطة فى نصوص المسرح المصري المستوحاة من سيرة بني هالل؟

  :الدراسة أهمية

حـور أهميـة دراســة تمثـيالت الســلطة فـى المسـرح المصــري حـول أن معظــم تتم
إال أن الدراسة الحالية سوف  ،الدراسات السابقة تناولت السلطة من منظور سياسي

تسعى إلى تفنيد كافة تمثيالت السلطة فـى المسـرح المصـري متخـذة مـن النصـوص 
  .ا لهاهمت سيرة بنى هالل أنموذًجا عمدي التى استل

ى طـرح ومعالجـة تمثـيالت السـلطة بمـا يتوافـق الباحث قدرة المسـرح علـ ويدرك
مــــع المجتمــــع ومــــع مــــا يصــــبو إليــــه، كمــــا أنهــــا تمثــــل إحــــدى القضــــايا الهامــــة فــــى 
المجتمــع، وٕاحــدى الموضــوعات واألفكــار الملحــة التــى يطرحهــا الكاتــب المســرحي، 
ـــــى أوجـــــه ـــــيالت الســـــلطة، والوقـــــوف عل ـــــة رصـــــد تمث  فكـــــان مـــــن الضـــــروري محاول
اإليجابيـات والسـلبيات بهــا حتـى ال تمثـل عقبــة نحـو تقـدم المجتمــع ورقيـه، والكشــف 

ا ومعالجتهـا لطـرح تمثـيالت السـلطة، تعاطي الكاتب لسيرة بني هالل فنيـعن كيفية 
واآلليــات المســتخدمة لربطهـــا بــالمجتمع اآلنـــي، لــذا تســـعى الدراســة إلـــى رصــد أهـــم 

  .المستوحاة من السيرة الهاللية تمثيالت السلطة فى نصوص المسرح المصري
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  :أهداف الدراسة

ســـعت الدراســـة إلـــى البحـــث فـــى تمثـــيالت الســـلطة فـــى المســـرح المصـــري مـــن 
خـــالل األعمـــال التـــى اســـتلهمت ســـيرة بنـــي هـــالل، ورصـــد أهـــم تمثـــيالت الســـلطة 

ا يعبــر بـه الكاتــب عـن وضــعية ى اعتبـار أنهــا تمثـل خطاًبــا ثقافيـبالتحليـل والنقـد علــ
  .عالمجتم

  :وبذلك فالدراسة تهدف إلى ما يلي

رصد تمثيالت السلطة فى المسرح المصري، والبحث فى رمزية تلك التمثيالت  - 
  .بما تحمله من هيمنة وقوة وخضوع واستالب

كيفية صياغة المبدع ومعالجته لتمثيالت السلطة المتباينة من خالل إعادة  - 
  .إنتاج الموروث الشعبي لسيرة بني هالل

أهم اآلليات التى يوظفها الكاتب داخل بنية النص الدرامية لطرح  الوقوف على - 
  .   تمثيالت السلطة

  :تساؤالت الدراسة

مثــيالت مــا أهــم ت: التــالى التســاؤل الرئيســيتســعى الدراســة إلــى اإلجابــة علــى 
الرئيســـي التســـاؤالت الفرعيـــة  التســـاؤلوينبثـــق مـــن  الســـلطة فـــى المســـرح المصـــري؟

  :التالية

 ت السلطة فى المسرح المصري؟ما أهم تمثيال - 

 ما كيفية معالجة سيرة بني هالل لطرح تمثيالت السلطة فى المسرح المصري؟ - 

ما أهم اآلليات الفنية التى يوظفها الكاتب فى بنية النص لطرح تمثيالت  - 
 السلطة؟
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  :وعينتها منهج الدراسة

طة رصــد تمثــيالت الســلتنتمـي الدراســة إلــى الدراســات الوصــفية التـى تســتهدف 
لجـأ الباحــث إلــى فـى نصــوص المسـرح المصــري المسـتوحاة مــن ســيرة بنـي هــالل، و 

 لمســرحانصــوص ، لتحليــل نمــاذج مختــارة مــن اســتخدام المــنهج التحليلــي الوصــفي
المصري التى استلهمت سيرة بني هالل والتـى تعتبـر إحـدى ذخـائر التـراث الشـعبي 

  .لطرح فكرته ورؤيته التى يلجأ إليها الكاتب المسرحي متخًذا منها إطاًرا
ــــى نمــــاذج التحليليــــة يتمثــــل مجتمــــع الدراســــة و  ــــة عمديــــة ف مــــن مختــــارة بطريق

ـــــة مـــــن النصـــــوص  نصـــــوص المســـــرح المصـــــري، وبلغـــــت عينـــــة الدراســـــة اإلجمالي
أثنــاء اختيــار  -وقــد راعــى الباحــث المســرحية خمــس مســرحيات لُكتــاب مصــريين، 

  .التنوع بين مبدعي النصوص المسرحية - العينة
  -:مكن أن نحدد عينة الدراسة فيما يليوي

  محمد أمين عبد الصمد: تأليف  الزناتىمسرحية   -١

  بكرى عبد الحميد: تأليف  الهاللي مسرحية  -٢

  مجدي الحمزاوي: تأليف  بركاتمسرحية   -٣

  أحمد أبو خنيجر: تأليف  مسرحية شاه الريم  -٤

  عبد الغنى داود: تأليف  ريب بالد المغاربمسرحية غ  -٥

  :حدود الدراسة

ســيرة بنــي : يتحــدد البعــد الموضــوعي للدراســة فــى دراســة: الحــدود الموضــوعية -أ
  .هالل وتمثيالت السلطة فى المسرح المصري

مســــرح نصــــوص المــــن نمــــاذج تتمثــــل فــــى دراســــة وتحليــــل : الحــــدود الزمنيــــة -ب
اسـتلهمت ســيرة بنـي هـالل، وقـدمها مبــدعوها فـى الفتـرة الزمنيــة التـى مصـري ال

  .م٢٠١٤:  م٢٠٠٧من 
  .تتمثل فى األعمال المسرحية التى قدمها ُكتاب مصريون: الحدود المكانية -ج
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  :الدراسةمصطلحات 

  :تمثيالت -

. أو ِمثَـاالً  جعلـه َمـَثالً . تصـور مثالـه: الشيء) َتَمثل(و. تشابها: َتَماثَل الشيئان
بـين التمثـل والتمثيـل أن التمثـل هـو  والفـرق ) ١٠(.هذا َمَثٌل َنَتَمثله، وَنَتَمثل به :ويقال

علــــى حــــين أن التمثيــــل هــــو التصــــوير والتشــــبيه، فالتمثيــــل والتمثــــل إذن  ،التصــــور
أحـــدهما حضـــور صـــورة الشـــيء فـــى الـــذهن، : متقاربـــان وهمـــا يشـــتركان فـــى أمـــرين

والفـرق بينـه  ،واآلخر قيام الشيء مقام الشيء، فالتمثيـل إذن هـو التصـوير والتشـبيه
  )١١(.أن كل تمثيل تشبيه، وليس كل تشبيه تمثيل وبين التشبيه

  :السلطة -

أطلــَق لــه الســلطان والقــدرة، : فــى المعجــم الــوجيز بمعنــى) َســلَطهُ (جــاء الفعــل 
التســـلط : والســـلطة. تحكـــم وتمكـــن وســـيطر: مكنـــُه منـــه وحكَمـــه فيـــه، وعليـــه: وعليـــه

والقـــوة والقهـــر .. ينالملـــك أو الـــوالي والجمـــع ســـالط: والســـلطان. والســـيطرة والـــتحكم
فالسلطة هى القدرة والقوة على الشيء، والسلطان الذى يكـون  )١٢(.والحجة والبرهان

  )١٣(.لإلنسان على غيره

  : تمثيالت السلطة -

مجمـل تمثـيالت السـلطة الحاضـرة فـى الـنص : ا أنهـايقصـد بهـا الباحـث إجرائيـ
ينيـــة، وســـلطة المـــرأة، كســـلطة الحـــاكم، والســـلطة الد ،المســـرحي بأنماطهـــا المختلفـــة

  .إلخ..وسلطة المجتمع، وسلطة العصبية القبلية، وسلطة المجتمع األبوي

  :مفهوم السلطة وماهيتها

ت تعـــددت دالالت مفهـــوم الســـلطة بـــاختالف المكـــان والزمـــان، واخـــتالف ثقافـــا
ا يفســر بنــاء علــى وجهــة نظــر صــاحبه بمــا الشــعوب ممــا جعلــه مصــطلًحا مطاطيــ
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أن علينا أن " جاك ماريتان"ويرى . شخصيته أو انتمائه أو ثقافتهيتوافق مع تركيبة 
: فالسلطة والقوة أمران مختلفان، Power ، والقوة Authority"" نفرق بين السلطة

فــالقوة هــى التــى بواســطتها تســتطيع أن تجبــر اآلخــرين علــى طاعتــك، فــى حــين أن 
إليـــك وطاعتـــك،  الســـلطة هـــى الحـــق فـــى توجيـــه اآلخـــرين أو أن تـــأمرهم باالســـتماع

والســلطة تتطلــب قــوة غيــر أن القــوة بــال ســلطة ظلــم واســتبداد، وهكــذا فــإن الســلطة 
تعنـى بمعناهـا العـام القـدرة، والقـوة، أمــا  Power""وبـذلك فالسـلطة ) ١٤(.تعنـى الحـق

كالســـــلطة السياســـــية،  ،فتعنـــــى كـــــل مـــــا هـــــو اختصاصـــــي Authority"" الســـــلطة
  .إلخ..واالقتصادية، والعسكرية، والقضائية

إنمـــا نجـــد كلمـــة  )ســـلطة(وبـــالرجوع إلـــى كتـــب التفســـير لـــم نجـــد وجـــوًدا لكلمـــة 
ـــلطانِ " ـــلطانِ " الس ط؛ : بمعنـــى الحجـــة والبرهـــان، وأْصـــُل السســـلُة والقهـــُر، مـــن التالقـــو

ـــلطاُن ُســـلطاًنا، وبـــذلك للســـلطان معنيـــان، أولهمـــا ي السيـــرتبط بالحجـــة : ولـــذلك ُســـم
 }َلَقــْد َأْرَســْلَنا ُموَســى ِبآَياِتَنــا َوُســْلَطاٍن ُمِبــينٍ {:فــى قولــه تعــالى القويــة القاطعــة، وذلــك

كمــا فــى قولــه  ،بمعنــى الملــك والســيطرة :، والمعنــى الثــاني"٢٣اآليــة : ســورة غــافر"
: ، وقولـه تعـالى"٢٢اآليـة : سـورة إبـراهيم"}َوَما َكاَن ِلَي َعَلْيُكم مـن ُسـْلَطانٍ {: تعالى

ــــ{ ــــُه َع َبن ــــينٍ َألَُعذ ِب ــــْلَطاٍن م ــــْأِتَيني ِبُس ــــُه َأْو َلَي ــــِديًدا َأْو َألَْذَبَحن ســــورة النمــــل، (. }َذاًبا َش
  .)٢١:اآلية

أن " مــاكس فيبــر"فيــرى . والســلطة عالقــة إلزاميــة ال تتحقــق إال بوجــود طــرفين
هناك مصدًرا يعطى أوامر تفرض على مجموعة معينة من الناس ويجـب طاعتهـا، 

ته وٕارادته إلى حد أدنى من األوامـر الصـادرة عـن سـلطة معينـة، فالفرد يخضع برغب
  )١٥(: ويشير إلى ثالثة أنواع من السلطة، وهى

والطاعـة تسـتمد شـرعيتها مـن القـانون، ى التـ ىوه :القانونية/ العقالنية السلطة
إن الــــذين  :والخضــــوع هنــــا للقــــانون، وفــــى الديمقراطيــــة الحديثــــة نســــتطيع أن نقــــول

يمارســـونها وفًقـــا للدســـتور، والشـــخص الـــذى يـــأتي إلـــى الســــلطة  يمارســـون الســـلطة
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استناًدا إلى قواعد معينة هو الذى يملك الشـرعية فـى الحكـم، وتمـارس السـلطة وفًقـا 
  .لمجموعة من القواعد والقوانين

ويقصــد بالكارزمــا الخصــائص والصــفات غيــر االعتياديــة : الكارزميــة الســلطة
سواء كانـت صـفات حقيقيـة أو وهميـة، فالقائـد  التى يمتلكها شخص معين" الخارقة"

الكــــارزمى هــــو مبعــــوث العنايــــة اإللهيــــة، ويســــتمد ســــلطته مــــن االعتقــــاد الشــــعبي، 
  .والمجتمع يخضع لسلطته الخارقة

تعتمـــد هـــذه الســـلطة علـــى اإليمـــان بالتقاليـــد المتوارثـــة مـــن و : الســـلطة التقليديـــة
إيمـان أكثـر النـاس فـى المجتمـع وتقديسها، وتأتى شرعية هذه التقاليد من الماضي، 

بقدسية النظام وقوته فى السيطرة كما ورثها من الماضي، وهى تقوم علـى االعتقـاد 
  .بقدسية التقاليد القديمة المتوارثة، وشرعية السلطة فيها

–أن الســـلطة " تشـــريح الســـلطة"فيـــرى فـــى كتابـــه " جـــون كنيـــث غالبريـــث"أمـــا 
الســلطة القســرية حيــث تحظــى باإلخضــاع : تنــدرج تحــت ثالثــة أنــواع، هــى -اعمليــ

عن طريق التهديد بفرض عقوبات صارمة، بالمقابل تأتى السـلطة التعويضـية التـى 
تتمكن من بلوغ ذلك عن طريق عرض مكافـآت إيجابيـة مقابـل خضـوع األفـراد، أمـا 
السلطة التالؤمية فيتم تبادل الرأي والمعتقـد، وعـن طريـق اإلقنـاع والتثقيـف وااللتـزام 

ع اإلنسان لرغبة اآلخرين، وهذا النوع األخير من السلطة متوافق مع السياسة يخض
  )١٦(.المعاصرة

حيـث يختلـف  ،للسلطة فيقوم على هدم العديد من النظريات" فوكو"أما مفهوم 
، "إميــل دوركــايم"عــن األنمــوذج االجتمــاعي الــذى بلــوره " فوكــو"مفهــوم الســلطة عنــد 

يــة إلــى نــوع مــن الســلطة الضــابطة الملزمــة، ســواء والــذى يــرد فيــه الظــاهرة االجتماع
ــــة  ــــى مســــتوى الســــلطات الديني ــــى مســــتوى الســــلطات الحاكمــــة أو عل ــــك عل كــــان ذل
واألسرية، وعن األنموذج القانوني الذى يربط بين السلطة والشرعية، ويردهمـا دوًمـا 
إلــــى دور الحكومــــة المركزيــــة ومــــا ينبثــــق عنهــــا مــــن تشــــريعات أو عــــن األنمــــوذج 
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ي الــذى يعبــر عــن دور الطبقــة االجتماعيــة التــى تمتلــك عبــر جهــاز الدولــة الماركســ
  )١٧(.سلطة القرار وسلطة االستخدام األمثل لقوى اإلنتاج

يقوم على القوة والتغلـب والتفـوق وبالتـالي " فوكو"وٕاذا كان مفهوم السلطة لدى 
اشــتمالها "إلــى الســلطة مــن زاويــة " الســويل"الــتحكم والمراقبــة والعقــاب، كــذلك ينظــر 

حيـث يعتبرهـا عمليـة تـأثير  ،على القوة سواء فى شكلها المجـرد المعلـن أو الضـمني
فى سلوك اآلخرين من خالل فرض الحرمان والضغط والجزاءات عليهم أو التهديـد 

  )١٨(".بغية تحقيق امتثالهم للسياسة المعروضة للتنفيذ

وم علـى عالقـة بـين وبذلك فإن السلطة مهما تنوعت أشكالها إال إننا نجدها تقـ
طـــرفين، أحـــدهما يـــأمر متخـــًذا مـــن مكانتـــه أو قوتـــه وهيمنتـــه وســـيلة لتنفيـــذ أوامـــره، 
واآلخر يلبى تلك األوامر دون تردد خشـية العقـاب الـذى قـد يقـع عليـه أو عـن حالـة 

  .عدم الرضا عما يقوم به من التزامات

  :أنماط السلطة وأشكالها

رة مـن ضـرورات الحيـاة، وال يمكـن ألي ُتعد ضرو  - ا كان شكلهاأي  –السلطة 
أن تســـتغنى عـــن الســـلطة وذلـــك لبقـــاء  - مهمـــا كانـــت كبيـــرة أو صـــغيرة -جماعـــة 

استمراريتها، والحفاظ على كينونتها، وضماًنا ألمنها وسالمتها، وتحقيًقا للعدالة بين 
  .أفرادها

  :تمع ومن أهم تلك األنماط ما يليوتتعدد أنماط السلطة فى المج

  :سلطة الحاكم/ ة السياسيةالسلط -

بمعنـــاه الضـــيق فـــى الســـلطة  - عـــادة –إذا ُطـــرح مفهـــوم الســـلطة فينظـــر إليـــه 
وجميــع المؤسســات المعنيــة بتــدبير ) الحــاكم(السياســية التــى تتجســد فــى رأس الدولــة 

شئون األفراد فى الـداخل والخـارج، والتـى لهـا صـفة تمثيـل المجتمـع باالعتمـاد علـى 
وال يمكــن أن يقتصــر مفهــوم الســلطة علــى الســلطة السياســية شــرعيتها فــى الســلطة، 
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حياتنـا، وتفـرض جبـًرا مسـتمدة  مع لـه نصـيب مـن السـلطات التـى تمـس فقط، فالمجت
لديـــه ســـلطة علـــى زوجتـــه  - راعـــي األســـرة –قوتهـــا مـــن العـــادات والتقاليـــد، فـــاألب 

ــه الشــرع والــدين، وســلطة المعلــم علــى تالميــذ وهــى  ،هوأبنائــه، وهــى ســلطة كفلهــا ل
ســـلطة تفرضـــها معـــايير المجتمـــع مـــع بعـــض القـــوانين والقواعـــد الملزمـــة والمحـــددة 

.. لعالقتهما ببعض، وكذلك الحال فى المؤسسات االجتماعية واالقتصادية والثقافية
  .وغيرها

السـلطة السياسـية التـى تقـوم : وبذلك يمكننا أن نحدد نوعين مـن السـلطة وهمـا
ـــة بكـــل مؤسســـاتها، و  ـــة التـــى توجـــد فـــى المجتمعـــات عليهـــا الدول الســـلطة االجتماعي

إلـــخ، وٕان ..الصـــغيرة األخـــرى، كاألســـرة، والمؤسســـات التعليميـــة، والدينيـــة، والثقافيـــة
  .كانت تحكمها قوانين فتقع تحت مظلة السلطة السياسية

ــــرة تفســــر نشــــأة الســــلطة السياســــة منهــــا ــــات كثي ــــد ظهــــرت نظري ــــة : ولق النظري
إطــــالق يــــد الحــــاكم فــــى الســــلطة باســــم شخصــــيته  الثيوقراطيــــة، وهــــى نظريــــة تبــــرر

المقدســــة، والنظريــــة التعاقديــــة، وهــــى التــــى قــــام علــــى أساســــها النظــــام الــــديمقراطي 
، والنظريـة "جـان بـول سـارتر"و" جـون لـوك"سيما العقـد االجتمـاعي عنـد  الحديث ال

  )١٩(.التطورية التى نشأ منها المجتمع عن طريق التطور العائلي

 ،الدرجـة األولــى ىالســلطة السياسـية سـلطة دولــة فـأن " رناصـيف نصـا"ويـرى 
الثانيــة، فســلطة الحــاكم سـلطة حقيقيــة تفويضــية، ال يحــق ة الدرجـ ىوسـلطة حــاكم فــ

احتكـار النشــاط السياســي  لهـا أن تتمــاهى مـع ســلطة الدولـة، مثلمــا ال يجـوز للحــاكم
 ىغلـــب فـــوصـــفه الفريــق األب لــه إلغـــاء مبـــادرة الشــعب المجتمـــع، كمــا ال يجـــوز ىفــ

  )٢٠(.لدولةا سياسة ىالدولة، وصاحب المصلحة الحقيقية ف

إلـــى أن الســـلطة السياســـية عالقـــة نفســـية بـــين مـــن " هـــانز مورغنثـــاو"ويـــذهب 
يمارســون الســلطة، ومــن تمــارس علــيهم، وهــى تعطــي للحــاكمين حــق مراقبــة أفعــال 

ن، كمـا المحكومين، من خالل التأثيرات التى تباشرها على عقـول وأفكـار المحكـومي
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تـــوقعهم : األول: أن أســاس خضــوع هــؤالء لتـــأثير الســلطة ينبــع مـــن مصــادر ثالثــة
ــــافع أو مزايــــا، والثــــاني خــــوفهم مــــن مضــــار أو مســــاوئ عــــدم : الحصــــول علــــى من

  )٢١(.حبهم للنظام أو احترامهم للحاكمين: الخضوع، والثالث

والســــــلطة السياســــــية عليهــــــا أن توظــــــف بعــــــض اآلليــــــات والوســــــائل والقواعــــــد 
مارستها على أجهزة الدولة لتحقيق أهدافها الخاصـة التـى يجـب أن تحقـق غايـات لم

بكافــــة الوســــائل المســــتخدمة لتشــــغيل جهــــاز " )فوكــــو(ويحــــددها . وأهــــداف الشــــعب
ســـلطوي أو الحفـــاظ عليـــه، فـــالفرد أو الجماعـــة يختـــار بإرادتـــه الحـــرة إال أن اختيـــاره 

  )٢٢(".يكون محكوًما باإلطار الذى وضعته فيه السلطة

يجعلهـا سـلطة مبـررة بتفـويض مـن  فـإن المفهـوم الصـحيح لسـلطة الحـاكملذلك 
الدولــة، مؤيــدة بــالقوة التــى ينبغــي أن تســتخدم للصــالح العــام، فتتحــدد ســلطة الحــاكم 
السياســي بأنهــا الحــق المؤيــد بــالقوة فــى وضــع الشــرائع وتنفيــذها، وفــى رســم الخطــط 

قامـــة النظـــام العـــام، وٕانمـــاء القـــدرات وتطبيقهـــا مـــن أجـــل تـــوفير األمـــن والســـالمة، وإ 
والمواهــــب تحقيًقــــا للشــــرط االجتمــــاعي للســــعادة الدنيويــــة الممكنــــة ألعضــــاء شــــعب 

  )٢٣(.معين

وقد تكون سلطة الحاكم خاضعة لطبقة أو جماعة معينة فى المجتمع، وتكون 
ألنـه  ؛مجرد أداة لخدمة الطبقة المسيطرة مما يسـتتبع رفًضـا لسـلطته علـى المجمـوع

رها لخدمــة فئــة فــى المجتمــع علــى حســاب أخــرى، ويــتم إحــالل ســلطته بالشــكل يســخ
الدســتوري إلحــالل نظــام سياســي آخــر محلــه، وبــذلك فســلطة الحــاكم المســتمدة مــن 
الشعب هى سلطة شرعية تبتعد عن استخدام القوة ضـد الشـعب لكنهـا حاضـرة ضـد 

ماًنا لسـالمته من يخالف الدستور والقانون، وذلك حفاًظا على مصلحة الشـعب وضـ
  .وحفاًظا لحقوقه ممن يخرجون عن القانون

والســلطة تمتلــك مجموعــة مــن القــوى لضــمان ســالمتها نظــًرا الخــتالف األفــراد 
المحكومين من قبـل السـلطة، لـذا فهنـاك قـوة القـانون الـذى ينفـذ أحكامـه بـالقوة علـى 
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ًنا لطاعـة من يريد الخروج على القواعد التى ترسمها وتحـددها السـلطة، وذلـك ضـما
  .اآلخرين والحفاظ على المجتمع

  :السلطة الدينية -

السلطة الدينية تعنى أن يدعى إنسان مـا لنفسـه صـفة الحـديث باسـم اهللا وحـق 
االنفراد بمعرفة رأى السماء وتفسيره، وذلك فيما يتعلق بأمور الدنيا، وسواء فى ذلك 

ا، وسـيان كـذلك نصًبا سياسـي اء من قبل فرد يتولى منصًبا دينيا أو مأن يكون االدع
  )٢٤(.أصدرت هذه الدعوة من فرد أو مؤسسة فكرية أو سياسية

 ؛بمكانة اجتماعية بين ِعلية القوم - عادة –ويحظى أصحاب السلطة الدينية 
وذلــــك نتيجــــة الــــدعم المعنــــوي الــــذى يتمتــــع بــــه أصــــحابها بفضــــل اكتســــابهم صــــفة 

–نـــة اجتماعيـــة كبيـــرة بـــين العامـــة المشـــتغل بـــالعلم اإللهـــي، والتـــى جعلـــت لهـــم مكا
  .وأصبح لهم قوة وتأثير، ووالء الجماعة لهم -كذلك

وللمؤسسة الدينية عالقة معقدة بالسلطة السياسية تختلف حسب تغيير موازين 
القــوة بينهمـــا، فهـــي عالقـــة تتســـم بعـــدم االســتقرار بـــين الطـــرفين وفًقـــا للسياســـة التـــى 

وتؤيـده فـى نية والءها الكامل للنظـام السياسـي، يتبعها النظام، فقد تعلن السلطة الدي
ا كانـــت، وقـــد تســـعى للتحـــرر مـــن ســـلطته بـــل تفـــرض عليـــه قراراتهـــا، كـــل قراراتـــه أيـــ

وتنـــتهج بـــذلك فكرهـــا اإلقصـــائي الـــذى ال يقبـــل حقيقـــة االخـــتالف مـــع اآلخـــر، وقـــد 
ا يسعى النظام السياسي ممثًال فى الحاكم إلـى تقـويض السـلطة الدينيـة ويحـدد دورهـ

  .بعيًدا عن السياسة

وٕاذا افتقرت السلطة السياسية فـى المجتمـع التقليـدي إلـى المشـروعية المسـتمدة 
من نوعية السياسة االجتماعية المتبعة تلجأ إلى إيجـاد المشـروعية الدينيـة، وتحمـى 
من يترجم عن هذه المشـروعية مـن علمـاء يمثلـون المؤسسـة الدينيـة، فالسـلطة التـى 

ـــى خـــدمات العلمـــاء أو رجـــال تـــراهن علـــى المشـــرو  ـــة تظـــل فـــى حاجـــة إل عية الديني
أمــا فكــرة الســلطة السياســية التــى تتخــذ مــن الــدين إطــاًرا لهــا للتمــايز بــين ) ٢٥(.الــدين
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حيــث يقــودهم  ،الحــاكم والمحكــوم أو التمــايز بــين فئــات الشــعب أمــر مرفــوض تماًمــا
  .حكمهم الالهوتي إلى عنف غير مبرر فى نهاية األمر

  :عراف والتقاليدسلطة األ -

فــالعرف " ،العــرف مجموعــة العــادات والتقاليــد المتعــارف عليهــا فــى مجتمــع مــا
مجموعـــة مـــن القـــوانين الوضـــعية التـــى تســـهر القبيلـــة علـــى ســـنها فـــى ســـبيل تنظـــيم 
شـــئونها الداخليـــة والخارجيـــة، والعـــرف ال يقتصـــر علـــى احتـــواء العالقـــات الداخليـــة 

عالقــات بــين القبائــل علــى شــكل اتفاقيــات ثنائيــة أو بــل يتعــداه إلــى ال ،ألفــراد القبيلــة
  )٢٦(".وغيرها.. جماعية، ويشمل كذلك التنظيم األمني للطرق واألسواق

للتغييــر والتــأقلم بحســب الحالــة أو  - دائًمــا –والعــرف غيــر ثابــت بــل يخضــع 
ا ال يمكــــــن للجماعــــــة أن تمــــــارس نفوذهــــــا الوضــــــع أو المجــــــال الجغرافــــــي، وعمليــــــ

 من خالل أدوات أو آليات معـدة لـذلك، إذ تفـوض سـلطتها إلـى زعـيم وسياساتها إال
ــــل  ــــوظيفتين حســــب القبائ ــــا بــــين ال قــــد يكــــون شــــيًخا أو مقــــدًما، مــــع أن هنــــاك تبايًن

يسـتمر فـى  - فـى الغالـب -والمناطق، فالشيخ له سلطة أكبر من المقـدم، كمـا أنـه 
صـائص، منهـا حيـث يتسـم الشـيخ بمجموعـة مـن الخصـال والخ ،منصبه حتى وفاته

التــوقير واالحتـــرام، واالنتمـــاء إلـــى عائلـــة ذات ســلطة وجـــاه، وكبـــر الســـن بمـــا يميـــزه 
  )٢٧(.بحنكة الفصل فى النزاعات، وتوجيه القبيلة والجماعة وأفعالها

عتـــــرف بهـــــا النـــــاس، ويمارســـــها يتشـــــكل األعـــــراف بمجموعهـــــا ســـــلطة خفيـــــة و 
علــى حريــة اآلخــرين،  الفــرد لتقويمــه وضــبط انفــالت حريتــه وتعديــه المجتمــع ضــد

ا مــن منظومــة وثقافــة شــعب مــا، كانــت أعرافــه وتقاليــده أكثــر قرًبــ وكلمــا ارتقــى فكــر
العليــا كالحريــة والمســاواة والعدالــة، وعلــى العكــس مــن ذلــك تجــنح  القــيم اإلنســانية

 بمنظومــةاعــة الجمعيــة نحــو الظلــم والتميــز والقهــر عنــدما تقتــرن الجم الســلوكيات
 ا بمــوروث جامــد وأيــديولوجيا منغلقــة ال تعتــرفا وملزًمــاضــعً قيميــة تــرى اإلنســان خ

  )٢٨(.بالفرد إال من خالل انتماءاته العرقية والجنسية والعقائدية
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والمجتمعـــات التـــى يتســـم ســـلوك أفرادهـــا بالعـــادات والتقاليـــد مـــن الصـــعوبة أن 
رف تتــأثر بــالتغييرات والتحــوالت االجتماعيــة المحيطــة بهــا، حيــث يلتــزم أفرادهــا بــالع

الــذى أصــبح بمثابــة القــانون، وهــى مجتمعــات تقليديــة يلتــزم أفرادهــا بــأدوار محــددة 
يتلقونها جيًال بعد جيل، وعادة ما تكون قرارات تلـك المجتمعـات جماعيـة ال فرديـة، 
وهـــى بـــذلك عكـــس المجتمعـــات الحضـــرية التـــى تتخـــذ مـــن القـــانون قـــوة تســـير علـــى 

فـــــراد المجتمـــــع بحريـــــة أكثـــــر فـــــى جميـــــع أفـــــراده لضـــــمان أمنـــــه وســـــالمته، ويتســـــم أ
  .ببعض التقاليد واألعراف - أحياًنا –التصرفات واألفعال، وٕان التزم 

وُتعــــد العــــادات والتقاليــــد إحــــدى مكونــــات هويــــة المجتمــــع، وللعــــادات جانبــــان 
أحدهما إيجابي واآلخر السـلبي، إال أنهـا جميًعـا تحظـى بمشـروعيتها لمـا تملكـه مـن 

بعد جيل، ويجب أن تتمسك الجماعة بما تحمله األعراف  قوة وسطوة لتوارثها جيالً 
يعــزز التضــامن مــن جوانــب إيجابيــة لمــا تــرتبط بــه مــن عــادات عربيــة أصــيلة، ومــا 

والتى يجب أن نعلي من شأنها، إال أن هناك  ويحفظ التماسك األسرى االجتماعي،
كور عـــن العديـــد مـــن الجوانـــب الســـلبية كاألخـــذ بالثـــأر، وختـــان اإلنـــاث، وتمييـــز الـــذ

يجــب أن نســعى  - جميًعــا –اإلنــاث فــى العديــد مــن جوانــب الحيــاة، وهــذه الجوانــب 
  .لتغييرها حتى يتمكن جميع أفراد المجتمع من القيام بدورهم

 :السلطة األبوية -

 ينبـ جمـعحيـث ت ،الهيبـةب حـاطم لعربـيا لمجتمـعفى ا ألبويةا لسلطةا اقعإن و 
ى لــذا ألبلــ لجمعــيا لتمثــلإلــى ا جعنــار  امــإذا  لــك، ذاحــدفــى آن و  هبــةر الو  ماالحتــر ا
 ألبويــةا الســلطة، فتوازنــةم اقتصــاديةو  اجتماعيــةو  ثقافيــةو  ينيــةد تارتكــز م لــىع قــومي

                وبــــــــــــذلك يأخــــــــــــذ األب مركــــــــــــًزا ومكانــــــــــــة ) ٢٩(.لطبيعــــــــــــةمــــــــــــن ا ســــــــــــتمدةم لطةســـــــــــ
 –فتحتــل كبيــرة داخــل األســرة، فيعتلــى قمــة الهــرم ويليــه األبنــاء الــذكور، أمــا المــرأة 

مركـًزا متـدنًيا فـى ذلـك الهـرم األســرى، وقـد يرجـع ذلـك لألعبـاء المكلـف بهــا  - عـادة
فــــى ذلــــك البنــــاء  -بشــــكل كبيــــر -الــــذكور دون اإلنــــاث، وتــــؤثر العــــادات والتقاليــــد 
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الهرمـــي داخـــل األســـرة، فـــاالبن يـــدرب منـــذ والدتـــه لتحمـــل أعبـــاء األســـرة، وحمايتهـــا 
علـى دورهـا فـى منـزل زوجهـا وتربيـة األطفـال، ومـن  واالرتقاء بها، أما الفتاة فتدرب

ـــــولى المهـــــام  ـــــيم، والعمـــــل، وت ـــــى التعل ـــــاث ف ـــــذكور واإلن ـــــين ال ـــــز ب ـــــا كـــــان التميي هن
  .إلخ..واألدوار

ومن الظواهر التى ميزت األسرة العربيـة منـذ تفكـك الدولـة العباسـية إلـى بدايـة 
ن م، ويرجـع ذلـك لكــو القـرن العشـرين ظـاهرة طاعـة الزوجـة لزوجهــا، واألبنـاء لوالـديه

 ا، فــإن تعــاليم الــدين اإلســالمي تــأمر بطاعــة أولــى المجتمــع العربــي مجتمًعــا إســالمي
األمـــر، كمـــا ُيعـــد األب هـــو المعيـــل األساســـي لألســـرة ومحـــور العمليـــة اإلنتاجيـــة، 
وشـــكلت قـــدرة األب وهيبتـــه ومـــا يتمتـــع بـــه مـــن ســـلطان وســـيلة لـــردع األبنـــاء عنـــد 

  )٣٠(.عرافخروجهم عن التقاليد واأل

 ادهى سـلـذا لتقليـديا ألبـويا لنظـامفى ا ائالً ه حوالً ت لعربيا لمجتمعا شهد لقدو 
 ىحملة نابليون علـ لمؤرخونيعتبر او ، لمستحدثةا األبويةب يعرف اإلى م رونق دةع
 حينمــا وذلــك، الــوعيهــذا  بدايــة عشــر لثــامنا لقــرنا أواخــرفــى  لشــاما وبــالد صــرم
فـــى  اوخصوًصـــ لعربـــيا المجتمـــع حيـــاةفـــى  الموًســـمو  اواضـــحً  لغربـــيا لتـــأثيرا داغـــ
  )٣١(.السياسيو  الجتماعيا لجانبا

 فـى الوقـت الـراهن –والنفسية للمجتمـع العربـي  الجتماعيةا لبنيةوبالنظر إلى ا
نجــد أنهــا ال تــزال تجمــع بــين القــديم والحــديث، فعمليــة التحــول لــم تكتمــل، فهنــاك  -

لتنــازل عنهــا، وهنــاك مــن تحــرر مــن مــن يتشــبث بأفكــار المجتمــع األبــوي ويــرفض ا
تلــك األفكــار وتحــول بأفكــاره ومعتقداتــه ليواكــب المجتمــع المعاصــر، وبهــذا المفهــوم 
نجــد أن الســلطة األبويــة داخــل األســرة يمكــن أن يبــدأ دورهــا فــى الــتقلص واالنحســار 
فى ظل فتح مساحة من الحرية واالسـتقالل لـدور األم واألبنـاء سـواء فـى عمـل األم 

لمنــزل، وتعلــيم الفتيــات بإعطــائهن مزيــًدا مــن الحريــات فــى ممارســة أدوارهــن خــارج ا
  .المنوطة بهن فى رقي المجتمع وتطوره
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  :سلطة الهوية القبلية -

 داخـل الفـرد ينتـابى الـذ باالنتمـاء الشـعور حول تتمحور القبلية العصبيةفكرة 
ى فـــ- القبليـــة العصـــبيةف. "والجـــوار والنســـب الـــدم عالقـــة بهـــا تربطـــهى التـــ الجماعـــة
 وبدرجـة، والنسـب الـدم عوامـل بفعـل اإلنسان مع تنشأ فطرية نفسية نزعة -األساس

 واالنتمــاء التعلــق قــوةى هــ النزعــة إذن، والمواطنــة والحلــف والجــوار المصــاهرة أقــل
 العربــي اإلنســان، و إليــه ينتســب أو يحتضــنهى الــذ الكيــان تجــاه اإلنســان تنتــابى التـ
 قيمة له بالنسبة مثلى يالذ الكيان ذلك عشيرته أو بيلتهقى ف يرى كان اإلسالم قبل

  )٣٢(".وجوده

وال يـزال مجتمعنـا يعـيش تلـك الهويـة القبليـة فـى بعـض منـاطق عـدة منـه، كمــا 
فــى صــعيد وريــف مصــر، فالقبيلــة وانتمــاؤه لهــا تعنــى لــه الكثيــر وتمثــل لــه الحصــن 

العربــي، فــرغم مـــا والســند والمــأوى، وكــذلك نجــد الحــال فــى كثيــر مــن دول الخلــيج 
-يســـهم  االجتمـــاعي والســلوك الجغرافيـــةنشــهده مـــن تطــور حضـــاري إال أن البيئــة 

  .القبلية العصبية مفهومفى ترسيخ  -بشكل كبير

  :سلطة المرأة -

جــاء اإلســالم بمبــادئ ســامية مــن أجــل إصــالح وضــع المــرأة، وتخليصــها مــن 
لهـا حـق اإلرث، والتملـك،  عهود الجاهلية، وأصبح للمرأة أهليتها االقتصادية، فكـان

والتصرف فى مالها كمـا تشـاء، وأبـاح لهـا اإلسـالم القيـام باألعمـال المشـروعة التـى 
  .تحفظ كرامتها، وتصونها من التبذل

كما أنعم الدين اإلسالمي على المرأة بأهليتها االجتماعية، والتى بلغت أسـمى 
والمــرأة، ومنحهــا حــق  المــرأة علــى مــر التــاريخ، فســاوى بــين الرجــل امكانــة شــاهدته

ـــزواج دون موافقتهـــا، كمـــا منحهـــا  ـــى ال ـــزوج، وال يحـــق لوليهـــا إجبارهـــا عل ـــار ال اختي
مـــن الـــزوج إن لـــم تســـتطع معاشـــرته، ونـــزه ســـمعتها ) الخلـــع(اإلســـالم حـــق التطليـــق 
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ِإن الــــِذيَن َيْرُمــــوَن  {: وصـــانها مــــن التبـــرج، ولعــــن مــــن يفتـــرى عليهــــا، فقــــال تعـــالى
سـورة  }َوَلهُـْم َعـَذاٌب َعِظـيمٌ  ْلَغـاِفَالِت اْلُمْؤِمَنـاِت ُلِعُنـوا ِفـي الـدْنَيا َواْآلِخـَرةِ ا اْلُمْحَصـَناتِ 
  .٢٣: النور، اآلية

: ولقـــد بلغـــت المـــرأة مكانـــة ســـامية خصـــها بهـــا الـــدين اإلســـالمي، فقـــال تعـــالى
، ولـم تخـص اآليـة الكريمـة الرجـل ٣٨:سـورة الشـورى، اآليـة }وأمرهم شـورى بيـنهم{

الـدْنَيا َمتَـاٌع : (المـرأة فـى حديثـه الشـريف فقـال نا الكـريم رسـوللمرأة، وكرم دون ا
اِلَحةُ  ْنَيا اْلَمْرَأُة الصةبن ماجاو ، مسلم رواه) َوَخْيُر َمَتاِع الد.  

وفــى الوقــت الــراهن، وجــدت المــرأة نفســها مــرة أخــرى مكبلــة بتقاليــد وموروثــات 
هــــا المســــلوبة، وســــاهم فــــى ذلــــك تحــــرر الجاهليــــة، وبــــدأت فــــى نضــــالها لنيــــل حقوق

المجتمعــات العربيــة مــن أســر االســتعمار فتمكنــت مــن نيــل بعــٍض مــن حقوقهــا فــى 
  .إلخ..كحقها فى التعليم واالنتخاب والعمل ،المجتمع

 أول وظهـرت ،األبويـة فكـرة بتكـريس الدين همت او  ،النسوية التيارات ورظه وبدأ
 نـداءات وانتقلت، ١٩٤٥ عام والمرأة الرجل بين المساواة حقوق تبنت عالمية وثيقة
 يمكـن ال أنه والواقع ،للغرب مخالف واقع له ىالذ اإلسالمي العالم إلى الحركة تلك

 العربيـة المجتمعـات بعـض ىف المرأة تعيشها ىالت المتردية األوضاع ينكر أن ألحد
 إلـــــى يـــــدعو اصـــــوتً  تحمـــــل النســـــوية الحركـــــة نـــــداءات جـــــاءت ولـــــذلك واإلســـــالمية،

  )٣٣(.لخالصا

وتطورت الحركات النسائية العالمية تطوًرا كبيًرا، ومن أبرز هـذه التطـورات مـا 
والتــى ظهــرت فــى الغــرب مـــع  "Feminist Theory"يعــرف بالنظريــة النســوية 

أواخــر عقــد الســتينيات، وأوائــل الســبعينيات مــن القــرن العشــرين، وتؤكــد أن الخبــرات 
تمـائهم لجـنس النسـاء أو الرجـال هـى المسـئولة التى يكتسبها أفراد المجتمـع نتيجـة ان

  )٣٤(.عن خضوع المرأة للرجل
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، Gender""وتعتمــد هــذه النظريــة علــى مفهــوم أساســي هــو النــوع االجتمــاعي 
ـــدرولعـــل أخطـــر  ـــك  مـــا يميـــز خطـــاب الجن ـــى أنهـــا فـــرد، وذل ـــه مـــع المـــرأة عل تعامل

المــرأة، وهــو بإخراجهــا مــن ســياقها األســرى واالجتمــاعي، حيــث يــرى تماثــل الرجــل و 
التعبيـر الــذى ينقــل إلينــا فـى العربيــة علــى أنــه المسـاواة، ولكــن المســاواة التــى ننــادي 
بهـــا هـــى اإلنصـــاف فـــى الحقـــوق والوجبـــات، أمـــا القـــول بالتماثـــل فهـــو نتـــاج نظريـــة 
الجندر وهى إلغاء كل الفروق الطبيعية أو المختصة بـاألدوار الحياتيـة بـين الرجـال 

  )٣٥(.والنساء

وات المـــرأة التحرريـــة مســـتمدة مـــن الغـــرب ومنافيـــة لكافـــة أعـــراف وجـــاءت دعـــ
ممــا أدى إلــى وقــوف المجتمــع لهــا  ،وتقاليــد المجتمــع، ومخالفــة للشــريعة اإلســالمية

إلى تلـك الفجـوة  ذلك يمكن أن نرجع ما أصاب المرأة من وضع متدنبالمرصاد، وب
حذف بعض أحكـام  كمطالبتها بتعديل أو ،المجتمعالتى نجمت بين مطالب المرأة و 

حيــــث يــــرى الــــبعض أنهــــا أحــــد أشــــكال التمييــــز ضــــد المــــرأة،  ،الشــــريعة اإلســــالمية
  .كالمساواة فى الميراث، والتخلي عن مبدأ قوامة الرجل، والشهادة

لكننا ال يمكن أن ننكر ما حققته المرأة من مكانة كبيـرة فـى المجتمـع، فحققـت 
، وحقهـا فـى التعلـيم وتـولى المناصـب المـرأة الكثيـر ممـا كانـت تبغيـه، فنالـت حريتهـا

إلــخ، وذلــك علــى اعتبــار أن المــرأة تمثــل نصــف المجتمــع وال يمكــن رقيــه ..القياديــة
وتطوره بدونها، إال أننا يجب أن نعتـرف بـأن المـرأة ال تـزال تبحـث عـن حريتهـا فـى 
المناطق التـى تسـيطر عليهـا السـلطة األبويـة بخـالف مـا حققتـه المـرأة فـى المنـاطق 

  .ريةالحض

  :تمثيالت السلطة فى المسرح المصري

خذت مـن سـيرة تباينت تمثيالت السلطة فى نصوص المسرح المصري التى ات
ا لهـا، ويمكـن رصـد أبـرز تلـك التمثـيالت، وأهـم اآلليـات بني هالل إطـاًرا فنيـا وفكريـ

 ا فيما يليالتى وظفها الكاتب لطرحها فى سياق النص، وكيفية معالجته لها فني:-  
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  :"الهاللي"مسرحية  -

فـى  -مجموعة من التساؤالت التـى يعـانى منهـا اإلنسـان " الهاللي"طرح نص 
حيـــث وظفـــت الســـيرة الهالليـــة لتعبـــر عـــن همـــوم اإلنســـان وقضـــاياه  -وقتنـــا الـــراهن

إلـى  - منـذ اللحظـة األولـى -الـذى يسـوقنا " الهاللـي"اآلنية، فالمسرحية تحمل اسم 
إال أننـا  ،بمـا يحملـه مـن قـيم عربيـة أصـيلة" زيـد أبو"أن النص يتمحور حول بطلها 

ــــي"نجــــد أن  ــــنص المســــرحي، " الهالل ــــة داخــــل نســــق ال ــــم يحضــــر كشخصــــية فعال ل
، "مرعى"، وسجن "الهاللي"فالمسرحية تطرح صورة لما أتت به األحداث بعد رحيل 

  .ماذا حدث للهاليل بعد دخول تونس؟.. ، فالسؤال إذن"سعدى"وخيانة 

األولـى والـنص يلقـى صـورة قاتمـة للمدينـة، تتمثـل فـى الجفـاف  ومنذ اللحظـات
مـــن خـــالل وصـــف الكاتـــب  - هـــذا بوضـــوح -والمـــوت الـــذى يحـــيط بهـــا، ويتجلـــى 

لســينوغرافيا المنصــة التــى ظلــت ثابتــة طــوال المســرحية، فــالقبور، والشــجر الجــاف، 
ٍل وانتشــار القـــاذورات، وأصـــوات نعيـــق الغربـــان كـــل هـــذا يضـــعنا أمـــام القضـــية بشـــك

  .رمزي

إلـى  ،تنتشـر تـالل مـن القمامـة فـى كـل مكـان ،فى العمق شـاهد قبـر(  :  المنظر
إلــى اليســار جــذع نخلــى  ،اليمــين شــجرة واحــدة بهــا ثالثــة أفــرع جافــة

، الهاللــيمســرحية ..). "الموســيقى يصــاحبها صــوت غــراب.. منتصــًبا
  "٢٥ص

مراء الهاليـل ، فـأةوتأتى افتتاحيـة المسـرحية لتؤكـد علـى تلـك الصـورة السـوداوي
ـــد نســـاؤهن الـــذكور علـــى أمـــل اســـتمرارية القبيلـــة وحمايتهـــا ممـــا قـــد  ينتظـــرون أن تل
تتعرض له من أخطار، فمنظور الثقافة القبلية هو أن القبيلة تنظر إلى الذكر على 

يحوم من " غراب البين"إال أن  ،اعتبار أنه القوة والسند للقبيلة فى مواجهة األخطار
  .فاف والعقم الذى أصاب القبيلة ال نجاة منهحولهم ليؤكد أن الج
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  .بنات يا رزق.. حريم الهاليل كلها ح تولد الليلة بنات  :  غراب البين

  "٢٦، صالهالليمسرحية . "هى السجرة دي ماعتخضرش ليه  :  بدير

تلـك السـلطة التـى اتسـمت  ،"ديـاب"من خالل شخصـية السلطة ويتجلى تمثيل 
ـــالقوة إال أنهـــا قـــوة يمكـــن أ فـــى " ديـــاب"حيـــث يرغـــب  ،ن نســـميها بـــالقوة الخسيســـةب

السيطرة على الهاليـل، ويطمـع فـى السـلطنة، ورغـم أن السـلطنة ليسـت بيـده إال أنـه 
يــتحكم فــى الهاليــل وال يتجــرأ أحــد مــن األمــراء علــى مواجهتــه، ويرمــز الكاتــب لتلــك 

ة ابنـــ" ســـعدى"الســـلطة الخسيســـة المتســـمة بـــالقوة الغاشـــمة فـــى محاولتـــه اغتصـــاب 
، ورغم صراخها ومحاولتها اإلفالت منه إال أنها ال تجد من يغيثها، وتؤكد "الزناتى"

المســـرحية علـــى ضـــعف الســـلطة الشـــرعية والفعليـــة والمتمثلـــة فـــى ســـلطة الســـلطان 
يظهر مدى ضعفه، وتبدو سلطته هاويـة أمـام " سعدى"فعندما يحاول إنقاذ  ،"حسن"

بعد أن خانت " سعدى"وضعف موقف ، "زيد أبو"خاصة فى ظل غياب " دياب"قوة 
  .، وباعت تونس للهاليل"الزناتي"أباها 

.. مفيش حد فى يده حاجة، كل حاجة فـى يـد ديـاب، تـونس فـى يـدي  :  دياب
، الهاللــيمســرحية ... "الهاليــل فــى يــدي، الســلطنة فــى يــدي، وأنتــي

  "٣٢ص

 -هاا كان شـكلأي  –كما يؤكد النص أن صاحب السلطة يجب أن يتمتع بالقوة 
تلــك القــوة التــى تمنحــه مكانــة وهيبــة، وتكــون قــادرة علــى تنفيــذ القــانون وٕاال تتحــول 
السـلطة إلـى كيـان هـش فاقـدة هويتهـا، فالسـلطة الهشـة ال يمكـن أن تحمـي وتصــون 
المجتمــــع بــــل تحولــــه إلــــى مجتمــــع فوضــــوي يســــوده الفســــاد والخــــروج عــــن التقاليــــد 

فبحربتــه  ،"ديــاب"خــالل شخصــية  واألعــراف، وجــاء تعميــق فكــرة القــوة الجســدية مــن
، وبحربتـــه "ســعدى"، وبحربتـــه ال يتجــرأ أحـــد مــن الهاليـــل علــى إنقـــاذ "الزنــاتى"هــزم 

  .يسعى للسلطنة
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  .الحقنى يا سلطان.. الحقنى  :  سعدى

إياك لسـه فـاكراه سـلطان، ده كـان ! سلطان؟) ضاحًكا باستهزاء(  :  دياب
  .زمان، الهاليل مالهمش إال سلطان واحد

  "٣٥، صالهالليمسرحية . "دياب  :  البينغراب 

بسلطة مسـتبدة منحتهـا لـه قوتـه أمـام وهـن سـحيق مـن الهاليـل، " دياب"ويتسم 
مما جعله ينتقم منهم لما كان يشعر به من دونية مكانته ومقامه بينهم، فحقده على 

يجعله يشعر بأنه يستحق أن ينال أكثر مما ناله من فخر ومكانة، فتخرج " زيد أبو"
ـــو " خضـــرة الشـــريفة"يـــه لع ـــة، وأب ـــه والجازي ـــالرجوع عمـــا يفعل ـــاه ب ه غـــانم ناصـــحين إي

إال أنه  ،، وأن يدعه من غراب البين وشيطانه الذى يسيطر عليه"وسعدى"بالهاليل 
يســتمر بصــحبة شــيطانه ليقينــه بعــدم قــدرة الهاليــل علــى مواجهتــه، فيــرى أن رجــال 

أن  لــو كنــت أعــرف: نفســه قــائالً الهاليــل كحــريمهم، ويبــدو هــذا عنــدما تحــدث إلــى 
  "٥٩، صالهالليمسرحية ."بركات معاود كنت فكرت ألف مرة

والتى عادة ما تتركز فـى مكانتهـا داخـل النسـق المجتمعـي أو  سلطة المرأةأما 
لم تستمد سـلطتها مـن مكانتهـا " فالجازية"باعتمادها على حكمتها وجمالها وذكائها، 

ذكائها وحكمتها وما تتمتع به من دهاء مكانة بل اتخذت من  - فقط –االجتماعية 
كمحـرك لألحـداث داخـل نسـق الـنص،  اكبيرً  امما جعل لها دورً  ؛أقوى وسط الهاليل

، ومـا تتسـم بـه مـن خـداع ومكـر، "للجازيـة"عن هذا الوجه الحقيقـي " دياب"ويكشف 
ن ، وهـى مـ"الزنـاتي"بإرسـاله إلـى " زيـد أبـو"فالجازية من دبرت مكيدة للخـالص مـن 

خــدعت زوجهــا وتخلــت عــن ابنهــا مــن أجــل الخــروج مــع الهاليــل إلــى تــونس باحثــة 
عن جاه ومكانـة أكبـر ممـا تتمتـع بـه مـع الهاليـل، فكـان طموحهـا المحـرك الرئيسـي 

  .لها أمًال فى أن تصبح ملكة على عرش تونس
  .نها رحلت موتكنت عارفة إ  :  دياب

  .وكنت أتمنى ما يرجعش تاني  :  الجازية

  "٦٨، صالهالليمسرحية . "أبقى أنا اللي شيطان يا جازية  :  دياب



  
  
  
  
  

  أحمد نبيل أحمد ٠د                                                                       

-٣٢٧ -  

ـــذات اإلنســـانية والتـــى  كمـــا طرحـــت المســـرحية ســـلطة الهـــوى والعشـــق علـــى ال
يتنـازل عـن مبادئـه وقيمـه، وٕان كـان الـنص  - فى بعض األحيان -تجعل اإلنسان 

طرحهــا بصــورة أكثــر مأســوية، فســعدى تضــحى بأهلهــا وتخــون أباهــا، وتبيــع وطنهــا 
هــو مــن بيــده " ديــاب"، فبعــد أن أخبرهــا الرمــل أن "مرعــي"يــل مــن أجــل حبيبهــا للهال
ثمــن خيانتهــا " ســعدى"خانــت أباهــا وأفشــت بالســر للهاليــل، لــذا تــدفع " الزنــاتي" قتــل

فى نيل جسدها، وتعيش مشردة فى مدينة يحوطها الموت والخراب، " دياب"ويطمع 
خـذ مـن قوتـه وسـيلة لالنتقـام مـن الـذى يت" ديـاب"ويصبح المتحكم فيهـا وفـى نسـائها 

  .الجميع

  .مدى يدك نخطي فوق البحور ونجلبوا نجم سعدنا  :  مرعى
  .تونس يا سعدى) صارًخا(  :  صوت الزناتى

  .كيف الطبل حس أبويا بيدوي فى وداني  :  سعدى
ـــاره يـــا ســـعدى  :  مرعى ، الهاللـــيمســـرحية . "مـــاتفوتنيش قلبـــي ف ن

  "٣١ص

إال أن صـــوته يظـــل يتـــردد البنتـــه ســـعدى،  فـــى الـــنص" الزنـــاتي"ورغـــم مـــوت 
يــذكرها بوطنهــا، ويطالبهــا بعــدم الخيانــة، وكــأن المتحــدث هــو ضــمير ســعدى الــذى 

حيـث باعـت مـا ال  ،فى صـراع مـع الـذات - دائًما –يعاتبها على فعلتها، ويضعها 
الـذى يحـاول أن يغتصـبها كمـا اغتصـب " ديـاب"يباع فعاشت الذل والهوان على يد 

  .فالكل أموات ،دون مغيث قق مراده فى النهاية وينال جسدهاتونس، ويتح

  .صوتك رباب فى وداني.. صرخ يا غراب البينا  :  دياب
  .رجع يا ديابا  :  الجازية

  .بتعوي، والخوف بيسري فى الدم الديابة  :  بدير
  .مش ح أفوتك يا سعدى  :  دياب

  .حوش يا رزق  :    خضرة
  "٨٠، صالهالليمسرحية . "أموات بتصرخ فى أموات  :  غراب البين
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 :"غريب بالد المغارب"مسرحية  -

مـن  :ليحمل للمتلقي تسـاؤًال محـدًدا" غريب بالد المغارب"جاء عنوان مسرحية 
غربــاء فــى  - بطبيعــة الحــال –فالهاليــل .. المقصــود بالغريــب فــى بــالد المغــارب؟

رة الهالليــة إال أن الكاتــب وضــعنا أمــام بطــل جديــد مــن أبطــال الســي ،بــالد المغــارب
بما يحمله من كـل معـاني القـيم العربيـة األصـيلة، ومـا يتمتـع " عامر ىالخفاج"وهو 

حيــــث ســــعى الــــنص مــــن خــــالل تلــــك  ،بــــه العربــــي مــــن شــــجاعة ومــــروءة وشــــهامة
الشخصــية إلــى طــرح قضــية القوميــة العربيــة فــى ظــل التناقضــات بينــه وبــين ســلطة 

  .ا الراهنالعصبية القبلية التى ال نزال نعيشها فى وقتن

يتــرك  - بمــا يحملــه مــن ســلطة سياســية -بطــل الــنص المســرحي " الخفــاجي"و
العــراق ليرحـــل إلـــى بـــالد المغـــارب ليحقـــق العدالـــة، وفـــى ســـبيل قضـــيته يتـــرك ملكـــه 
وأهلــه ليرحــل خشــية أن يكــون موضــًعا للــوم لتخليــه عــن قضــية عــرب الهاليــل فــى 

الرحيـل فـى بـالد العـرب : لوالده سعيهم لتحرير األمراء من ظلم العربي للعربي قائالً 
غريــب بــالد مســرحية ."أنــا عربــي :مــا هــى غربــة أرض العــرب ســكن لكــل مــن قــال

  "١٠٧، صالمغارب

تتعــــدى حــــدود الــــوطن، فالخفــــاجى  -كمــــا يراهــــا الخفــــاجي -وســــلطة الحــــاكم 
يحــارب األتــراك لحمايــة بلــده وشــعبه، ويخــرج مــع الهاليــل لنصــرة العربــي المظلــوم 

، فالخفـــاجى يعلــي مـــن شـــأن قضــية القوميـــة العربيـــة بــأن كـــل بـــالد وتحقيــق العدالـــة
لـه بـأن قضـيته خاسـرة، فلـيس لـه فـى " درغام"العرب أوطانه، ورغم تحذير السلطان 

ثــــأر، وأنــــه سيصــــير غريًبــــا بــــين أمــــراء " الزنــــاتى"تــــونس مــــأرب، ولــــيس لديــــه لــــدى 
  .إال أنه أصر على موقفه إلعالء قضيته ،الهاليل
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ب يا ولـدى مـا لـه مقـدار ولـو غلـب جميـع الشـطار، أو هـاص الغري  :  درغام
فى أقصى البحار، رجل تغرب عن بالده وموطنه، وحـاد عـن مقامـة 

ـــى عـــار ـــا ف ـــة... دائم ـــين .. شـــاته منهوب ـــه ب ـــة، وال ل ـــه خطيف وبنت
  "١٠٦، صغريب بالد المغاربمسرحية . "العالمين وقار

يـــل تـــرفض أن يحـــارب ويطـــرح الـــنص تمثـــيًال لســـلطة العصـــبية القبليـــة، فالهال
يتنــاقض مــع مــا  - بــالطبع –عــنهم شــخص آخــر، ويــرون ذلــك عــاًرا علــيهم، وهــذا 

بــأن أوطــان العــرب كلهــا أوطانــه، فيتعــرض للمهانــة فــى رحلتــه " الخفــاجى"يــؤمن بــه 
إلــى بـــالد المغـــارب فيتجــاهلون مشـــورته، وعنـــدما تـــدق الحــرب أوزارهـــا فـــى طـــريقهم 

قـًذا سـواه مـن أيـدى األعـداء بعـد أن هـرب فرسـان لم تجد من" الجازية"لتونس وتأسر 
ذلـــك الفــارس المغـــوار الــذى ينقـــذها ويصـــون " الخفـــاجي"الهاليــل أمـــام جحــافلهم إال 

عرض العرب، وعلى الرغم من ذلك لم يجد سوى اإلهانـة بعـد اعتبـار الهاليـل بـأن 
  .صنيعه أصابهم فى شرفهم بدًال من صونه

  ...نهمعربنا ما يبغوا دخيل بي  :  )١(فارس 

  ....عيونا مكسورة قدامه  :  السلطان حسن

  ...هانتهواهللا ما ننسى إ  :  )٢(فارس 

مـا تنسـى يـا ديـاب أنـه زوج وطفـة ! عيب يـا رجـال.. أي أهانة  :  أبو زيد
  ..بنتك

غريـــب بـــالد مســـرحية . "ال تـــأمنوا شـــره.. الغريـــب مهمـــا كـــان  :  دياب
  "١٢٢، صالمغارب

غريًبا، لقد كان غريب األهل قبل أن يكون فى رحلته لتونس " الخفاجى"صار 
غريب الديار، فأمراء الهاليل يكنون له الحقد، ويرفضون إشـراكه فيمـا يخصـهم مـن 

قــوة وشــجاعة وٕايماًنــا بقضــيته يطــرح " الخفــاجي"فــى " الزنــاتى"أمــور، وعنــدما يــرى 
 عليـــه اتفاًقـــا بـــأن يتـــرك الهاليـــل مقابـــل أن يمنحـــه المـــال والجـــاه، فيـــرفض الخفـــاجي
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.. أنـــا مـــا زلـــت أظـــن أن العـــرب قبيلـــة واحـــدة: متشـــبثًا بقضـــيته التـــى خاضـــها قـــائالً 
غريــب بـــالد مســـرحية ."ويحكــم مــا بيـــنهم عقــل وسياســـة، ووحــدتهم مــا يحلهـــا الــدهر

  ".١٣٩، صالمغارب

، فتبكـى "الزنـاتى"غريًبا فـى بـالد المغـارب بمكيـدة دبرهـا لـه " الخفاجي"ويموت 
 ،ريًبـــا مهاًنــا دون أن يلقـــى أدنـــى اعتبــار مـــن الهاليـــللمــوت والـــدها غ" دوابـــة"ابنتــه 

فالغريـــب لـــيس غريـــب المـــوطن بـــل غريـــب األهـــل والعشـــرة، وجـــاء مـــوت الخفـــاجي 
تلـك القضـية التـى عـاش ومـات مـن أجلهـا فـى  ،بمثابة موت لقضية القومية العربيـة
  .ظل سيطرة سلطة العصبية القبلية

  :الزناتىمسرحية  -

إلـــى أن فكرتهـــا تـــدور حـــول بطلهـــا الرئيســـي " زنـــاتىال"يحيلنـــا عنـــوان مســـرحية 
شــكًال جديــًدا مــن الســلطة السياســية، " الزنــاتى"حــاكم تــونس، وتمثــل ســلطة " الزنــاتى"

فرغم حبه الجم لبالده، وحمايته لها، وسعيه لتحويلها إلى جنة يعيش بها شعبها إال 
مـدرًبا علـى أمـور  الذى يرى أنه أخطأ فلم ُيعـد جـيالً " الهصيص"أنه يواجه نقًدا من 

  .السياسة والحكم من بعده ليكون قادًرا على حماية تونس من األعداء

  أمنتهم؟ يعني الحق على   :  الزناتى

  .ما عرفوش تمن األمان  :  الهصيص

  .شبعتهم الحق علي   :  الزناتى

  .ما عرفوش يعنى إيه حرمان  :  الهصيص

  شلت عنهم همومهم؟ الحق علي   :  الزناتى

  "٣٣، صالزناتىمسرحية ! "نك خدمتهم؟ياك فاكر بكده إ  :  الهصيص

ا، والتى هدفت إلى تهمـيش لتونس شكًال ديكتاتوري " الزناتى"وتمثل سلطة حكم 
وذلــك لرغبتــه الجامحــة فــى التفــرد بــالحكم، فأصــبحوا مجــرد  ؛واألمــراء" معبــد"الملــك 
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وأمـراء تـونس " عـالمل"توابع للزناتي لـيس أكثـر مـن ذلـك، وكـان هـذا التهمـيش مهيًنـا 
مما جعلهم يخططون لالنقالب عليه، فسـعدى تسـعى إلـى بـث الخـوف والرعـب فـى 

باألخبــار التــى تفــك عــزايم الرجــال، كمــا تقــدم خــرائط تــونس لمرعــي، " الزنــاتى"قلــب 
وأمـراء الهاليـل " زيـد أبو"فيحمى " الزناتي"يبدأ فى التخطيط للخالص من " العالم"و

فــى الخــروج مــن الســجن رغــم علمــه بأنــه " زيــد أبــو"عد ، ويســا"الزنــاتي"مــن بطــش 
ـــل مـــن  ـــدخول " نجـــد"ســـيعود بالهالي ـــة "تـــونس"ل ـــاتي"، فكانـــت ديكتاتوري مقدمـــة " الزن
  .لهزيمة تونس وانكسارها

أنت خطط ودبـر ووقـع الزنـاتى .. أنت يا عالم فى المكر ما ليك أخ  :  شعالن
  .فى فخ

  .مساعدينوٕاحنا ليك .. وتبقى أنت األمير  :  أمير ثالث

فــى أمــر إال  مــا أخطــو.. ولكــل مــنكم ملــك وشــورة.. زراتبقــوا و .. أل  :  العالم
  "٥٧، صالزناتىمسرحية . "بقولة منكم

وهـو  ،"الزنـاتي"تمثـيًال آخـر للسـلطة بعـد مـوت " الزنـاتي"كما أظهرت مسـرحية 
إال أنــه اســتخدم قوتــه ضــد  ،"الزنــاتى"الــذى لــم يختلــف عــن ديكتاتوريــة " ديــاب"حكــم 

  .لهاليل أنفسهم، وحرمهم من دخول تونس رغم كونهم من أهله وقبيلتها

فـى الـنص المسـرحي، فالملـك  - بوضوح –أما سلطة العصبية القبلية فتجلت 
مـع الهاليـل، خاصـة أنهـم " الخفـاجى"حاكم العراق يرفض سفر ابنه األميـر " درغام"

ا بــين الهاليــل، ولــن ، ويخبــره بأنــه ســيكون غريًبــ"الزنــاتى"لــيس لهــم ثــأر أو دم عنــد 
 ،ينصروه على واحٍد من قبيلتهم، كما أن تلك العصبية ظهرت بـين الهاليـل أنفسـهم

وقبيلتــه الزغابــة أغــراب، فبمجــرد وصــولهم إلــى تــونس طلبــوا " ديــاب"حيــث يعتبــرون 
أن يكــون فــى مــؤخرة الجــيش لحمايــة المــال والعتــاد خوًفــا مــن أن يغــدر " ديــاب"مــن 

لـن " الزنـاتى"أن الرمـل أخبرهـا أن مقتـل " العالم"و" سعدى"بهم، وبعد أن أكدت لهم 
  .فاضطروا إلى مهادنته لتحقيق مأربهم" دياب"يكون إال بيد ورمح 
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  !ما هو دياب منكم؟.. ليش زعالن يا مرعي  :  سعدى

مســـرحية . "علينـــا ل ِعَوالـــةودو.. ديـــاب مـــن الزغابـــة.. مـــين قـــال؟  :  مرعي
  "١١٥، صالزناتى

إمـــا مســـتغلة لـــذكائها ومكرهـــا، أو  ؛فتمثلـــت فـــى عـــدة أشـــكالأمـــا ســـلطة المـــرأة 
عـــن تمثـــيالت تلـــك الســـلطة، فـــدياب زعـــيم " الجازيـــة"حكمتهـــا، أو جســـدها، فعبـــرت 

" الجازيــة"علــى الهاليــل بأخــذ " زيــد أبــو"الزغابــة يــرفض الخــروج مــع الهاليــل فيشــير 
ا الجازيــة هــاتو : معهــم لتلتــف القبائــل مــن حــولهم، فهــي صــاحبة رأي ومشــاورة قــائالً 

  ". ٩٦، صالزناتىمسرحية . "وخطاه يسبق خطانا.. معانا ساعتها الكل رامح

زوجهـا " شكر"للحيلة باالتفاق مع الهاليل بوضع منوم لألمير " الجازية"وتلجأ 
الذى يفيق فيجد نفسه فى الطريق إلـى تـونس وحيـًدا بعيـًدا عـن أهلـه، فيقـرر العـودة 

  .لتونس متخلية عنه تستمر فى رحلتها" الجازية"إال أن 

تســـتغل " ديـــاب"أميـــر العـــراق بابنـــة " الخفـــاجى"بغـــرام " الجازيـــة"وعنـــدما تشـــعر 
 فتسعى بـدهائها لتـدعيم عالقتـه بــ الفرصة لجذبه وخروجه معهم بجيشه إلى تونس،

، وتصبح مرسال الغرام بينهما، وتبرز رجاحة عقلها عندما يـرفض السـلطان "وطفة"
معهــم فتقنعهمــا بضــرورة االســتفادة مــن جيشــه لتحقيــق خروجــه " زيــد أبــو"، و"حســن"

قوتـه ومروتـه .. ح يطلـع مغمـي: غايتهم، وأنه لن يكـون أكثـر مـن مجـرد تـابع قائلـة
 "١٠٣، صالزناتىمسرحية ."خالي أنت وعمي :معانا ونقول له

فتذهب إليه مع بنات " الزناتى"بمحاربة " دياب"والجازية تلجأ إلى حيلة إلقناع 
قمن بقص شعورهن أمامه إلرضاء غروره وكبريائه ليوافق على طلبهن، الهاليل، وي

كمــــا تســــعى المــــرأة مســــتغلة جســــدها وفتنتهــــا كتمثيــــل لســــلطة المــــرأة علــــى الرجــــل، 
يقمــن بــإغراء جنــود تــونس بالمتعــة فــى ســبيل الســماح لهــم " نجــد"فالجازيــة وفتيــات 

.. راجل شوف البناتيا : بالدخول إلى تونس، فتقول الجازية محاولة إغراء الحارس
 ."١٤١، صالزناتىمسرحية ."واختار اللي تريده
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، فســـعدى علــــى "ســـعدى"، و"مرعـــي"أمـــا ســـلطة العشـــق والهـــوى فتجلــــت بـــين 
، فتقــدم لمرعــى خــرائط "لمرعــي"ووطنهــا فــى ســبيل حبهــا " الزنــاتي"اســتعداد لخيانــة 

ورة شـــواألمـــراء، وتقـــدم لهـــم الم" زنـــاتيال"، وتســـعى لبـــث الخـــوف فـــى نفـــوس "تـــونس"
فكل منهما له مـأرب وغايـة  ،"العالم"الخاطئة ليستفيد منها الهاليل، وذلك بمشاركة 

فكـذلك " لمرعـي"تفعـل ذلـك مـن أجـل حبهـا " سـعدى"، فإذا كانـت "الزناتي"فى خيانة 
  .والسلطة" الجازية"يفعل ذلك من أجل " العالم"

  .األهم يا سعدى خرايط تونس، وعدد العسكر وأماكنهم  :  مرعي

، الزنـاتىمسـرحية . "ديني خاتمك يـا مرعـى  لجـل أصـير هالليـةطيب إ  :  دىسع
  "٦٥ص

وفًقـا  - أحياًنـا –وقـد أشـارت المسـرحية إلـى السـلطة الدينيـة وكيفيـة اسـتغاللها 
لهـوى الحـاكم، فالخفــاجى يـرى أن هجــرة الهاليـل لتــونس هـى حــرب لالسـتيالء علــى 

وفـك أسـرى األمـراء، وهنـا يطلـب األرض، وليست ألخذ الثأر وحفاًظا على كرامتهم 
" للخفـــاجي"أن يوضـــح  - ممثـــل الســـلطة الدينيـــة -" بـــدير"مـــن القاضـــي " زيـــد أبـــو"

 :يقـول.. الشـرع فـى صـفنا طـوالى: موقف الشرع من ذلك فيرد القاضي بـدهاء قـائالً 
مســــرحية . "بنحمــــي الولــــد والعــــرض.. وٕاحنــــا فعلنــــا حــــالل.. لينــــا األســــرى واألرض

  ". ٦٥، صالزناتى

خوًفا من أن يستأثر بحكـم " دياب"للخالص من " الجازية"و" زيد أبو"يلجأ  كما
" ديـاب"لتجبـر  - الخاضعة لسلطة الحاكم -تونس، فتتدخل السلطة الدينية والشرع 

  .على حراسة المال والعتاد

  .الدين والشرع حاضر.. والقاضي بدير  :  زيد أبو

، الزنـاتىمسرحية . "ر األكابرما يوافق شو .. وعيبه األمير دياب  :  القاضي بدير
  "١٢١ص
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ــــا –كمــــا أن الســــلطة الدينيــــة المؤيــــدة لســــلطة الحــــاكم الفاســــدة جــــاهزة   - دوًم
بخطابهــا حتــى لــو أيــدت الخيانــة والخــداع، فيتفــق جميــع أمــراء الهاليــل علــى خيانــة 

فقاموا بعمل قرعـة الختيـار  ،بالمكر والخديعة" الزناتي"وتوجيهه لمحاربة " الخفاجي"
فـى األسـهم الثالثـة، ورغـم " الخفـاجي"، وتم وضع اسـم "الزناتى"رس الذى يواجه الفا

الممثـل لسـلطة الحـاكم فـى أن هـذه الخيانـة تتعـارض مـع " حسـن"اعتراض السلطان 
" بدير"إال أن التبرير يأتي سريًعا على لسان القاضي المراوغ الكذاب  ،الدين والشرع

ـــائالً  ـــا يظهـــر ". ١٤٩، صالزنـــاتىحية مســـر . "الضـــرورات تبـــيح المحظـــورات: ق وهن
  .الخطاب الديني الذى يغلف السلطة السياسية بعباءة الدين لتحقيق غايتهم

كمـــا كشـــفت المســـرحية عـــن ســـلطة المجتمـــع األبـــوي التـــى تمثلـــت فـــى ســـلطة 
إلـى أن  - دائًمـا –، فالزنـاتى لـم ينجـب الـذكور فسـعى "سـعدى"على ابنته " الزناتي"

ى الــذى يحلــم بــه، فألبســها مالبــس الفرســان، وجعلهــا ذلــك الفتــ" ســعدى"يجعــل مــن 
تبــارز الفتيــان وتنطــق بمــنطقهم، وكــان هــذا ســبًبا فــى تخليهــا عنــه بعــدما وقعــت فــى 

واكتشـــفت أنوثتهـــا الغائبـــة التـــى كانـــت تخفيهـــا فـــى مالبـــس الفرســـان، " مرعـــي"غـــرام 
  .يةفتنكرت للزناتي، وباعت وطنها للهاليل فى سعيها للخالص من السلطة األبو 

 :"شاه الريم"مسرحية  -

تزخر سيرة بنـى هـالل عـن غيرهـا مـن السـير بكثـرة أحـداثها ممـا جعلهـا مـنهًال 
إحـــدى تلـــك الحـــوادث لطـــرح " شـــاه الـــريم"للكثيـــر مـــن الُكتـــاب، ويســـتقي كاتـــب نـــص 

يحيـي، ومرعـي، : إلى تونس مـع أبنـاء السـلطان حسـن" زيد أبو"فكرته، فأثناء رحلة 
ض يمرون بإحدى الممالك التى يتعجبـون ألمرهـا، فالمدينـة ويونس الستكشاف األر 

  .منقسمة بين الفرح فى جانب، والصراخ والعويل فى الجانب اآلخر

ســـلطة الحـــاكم : تمثيلـــين لســـلطة الحـــاكم، أولهـــا" شـــاه الـــريم"وتطـــرح مســـرحية 
إال أن مملكتــه  ،الــذى يرعــى رعيتــه، ويعــدل بيــنهم" فاضــل"العــادل، ويمثلهــا الملــك 

لخطــر األعــداء الــذين يبغــون االســتيالء علــى خيراتهــا، وأن تكــون األميــرة تتعــرض 
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إحـدى جــواريهم، فتثـور ثــأرة الملـك ويعلــن الحـرب رافًضــا أن يسـلم بــالده " شـاه الــريم"
لألعــداء، وأن تكــون نســاء العــرب ســبايا فــى أحضــان العــدو، فــيعلن الحــرب حمايــة 

أن يكـون مكانـه فـى " سـعيد"مـه لرعيته وملكه وشرفه إال أنـه يهـزم، فيطلـب منـه خاد
  .الحرب لحماية األهل وصون العرض

بكــره .. وعلــى الفروســية مربينــى.. مــن صــغري أنــا ناشــي فــى ســعدك  :  سعيد
، شــاه الــريممســرحية . "وأبهــدل نــاس الكهانــة.. أقــود الجيــوش بعــدك

  "١٠٥ص

والتمثيــل الثــاني لســلطة الحــاكم الظــالم المســتبد الــذى يرصــده الــنص المســرحي 
أن يجعلـه " فاضـل"، فبعد عودته منتصًرا من الحرب، يقرر الملـك "سعيد"ثل فى يتم

علــى كرســي العــرش يبــدأ فــى التجبــر علــى " ســعيد"نائًبــا عنــه فــى الحكــم، وبجلــوس 
رغًمـا عـن رغبتهـا، ويـأمر بطـرد " شـاه الـريم"الرعية، ويطمـع فـى الـزواج مـن األميـرة 

  .نةخارج حدود المدي" عبد الرشيد"خطيبها األمير 

وأنت يا عـايق فـى .. بلغ مراديبرضى أبوها أو بحد السيف ح أ  :  سعيد
  .المدينة ما لك قعاد

  ..بلدي ومنها تطردني  :  عبد الرشيد

الجـدع ده بـره المدينـة .. يا حـراس.. أنت نسيت مين ملك البالد  :  سعيد
  " ١١٠، صشاه الريممسرحية . "ترموه

، "زيـــد أبـــو"ظـــل الصـــراع بـــين  كمـــا رصـــد الـــنص جـــدًال لتمثـــيالت الســـلطة فـــى
لهــا أنــاس يتمتعــون بســمات " زيــد أبــو"، فــالحكم والسياســة مــن وجهــة نظــر "ســعيد"و

 أبـو"فيعرى " سعيد"وال يمكن ألي خادم أن يتولى الحكم وأمور الرعية، أما  ،خاصة
ويكشف عـن نوايـاه الخفيـة بطمعـه فـى الحكـم، وأنـه لـيس أكثـر مـن صـورة منـه " زيد

لـيس إال " حسـن"يسـتطع فعلـه، وأن دفاعـه عـن السـلطنة والسـلطان لكنه فعل مـا لـم 
الذى يدرك جيًدا أنه لو تملك من الحكـم لـن يسـمح لـه " دياب"من خوفه من األمير 
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للبحث عـن سـلطة ومكانـة فـى مملكـة " زيد أبو"بالدخول إلى السلطنة، وهذا ما دفع 
  .أخرى

لمـا لقيـت السـلطنة  ..ومـش قـادر أنـت تنفـذه.. أنا عملت اللـي جـواك  :  سعيد
وتبنــى لنفســك .. درت فــى الــبالد تهــاجم القبايــل.. بعيــدة عــن شــواربك

. وال يـــرفض أحكامـــك.. مـــا حـــد يقـــدر ينزعهـــا منـــك.. ســـلطنة تانيـــة
  "١٢٣، صشاه الريممسرحية "

مـن مكـر " شاه الـريم"أما سلطة المرأة فجاءت معتمدة على ما تتسم به األميرة 
وأمراء الهاليل مبررة " أبوزيد"لإلفراج عن " سعيد"داع ودهاء، فاستغلت داللها فى خ

ذلك بخوفها من أن تثور عليه قبيلـة الهاليـل، وتنشـب الحـرب بيـنهم مـن أجـل إنقـاذ 
معهــم وأال يعــود للمملكــة مــرة أخــرى، " ســعيد"أمرائهــا، وتطلــب منــه رحيــل خطيبهــا 

" زيد أبو"ا، ويحرر ويوافق على رأيه" شاه الريم"وتنجح حيلة األميرة " سعيد"فينخدع 
  .واألمراء من السجن

  .ويأخدو عبد الرشيد معاهم.. يروحوا لحالهم.. الزم تسيبهم  :  شاه الريم

  .عبد الرشيد) مبتسًما(  :  سعيد

ومقامــك للعــال ماشــي .. إذا كنــت تبغــي وصــالي) بــدالل وتــودد(  :  شاه الريم
شــاه مســرحية . "واللــي أقــول عليــه ماشــي.. الزم تســمع مقــالي

  " ١٢٠، صيمالر 

  :"بركات"مسرحية  -

يتــراءى للقــارئ أن الــنص يــدور حـــول " بركـــات"بــالرجوع إلــى عنــوان مســرحية 
، وأن الكاتب اسـتقى مـن السـيرة الهالليـة الفتـرة التـى لـم "بركات"شخصيته المحورية 

، ويمثـل الـنص بعـض "رزق"قـد اكتشـف عالقتـه بالهاليـل ووالـده " بركـات"يكن فيهـا 
 ،متعددة ومتباينة فيما بينها - نفسها –كما جاءت سلطة الحاكم  تمثيالت السلطة،

  .فهناك سلطة حاكم الهاليل، والزحالن، وٕامارة الجنوب، وحاكم الروم
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ممثلـــة للحكـــم الهـــش، فـــالزحالن ملـــك " الـــزحالن"وجـــاءت ســـلطة حـــاكم مملكـــة 
ى ضعيف ال يملك قراره، وال يعرف شيًئا عـن أمـور السياسـة والحكـم، وتجلـى هـذا فـ

فـى بعــض أمــور الحكــم، " مــنعم، نعــيم"إبـراز مــدى ســذاجته عنـد مشــاورته مــع ولديـه 
مـــن " بركـــات"، فـــرغم مـــا اتســـم بـــه "بركـــات"وكـــذلك فـــى طريقـــة اختيـــاره لـــولي عهـــده 

وتخليص الزحالن من الضـرائب المفروضـة علـيهم " أبو الجود"شجاعة فى مواجهة 
وهـو قدرتـه علـى التغـزل بالنسـاء، كان لسبب آخر أال " لبركات"إال أن اختياره  ،منه

وينتقد الكاتب بذلك سلطة الحاكم الذى يولى المناصب لغير أهلهـا وألسـباب ال تـنم 
  .إال عن سذاجته وتفاهته

ورافـق وهـو فـى .. تفسح كتير وشـاف بـالد كتيـربالعالوة على أنه ا  :  الزحالن
. الســـن الصـــغير ده يجـــي تالتـــين واحـــدة حاجـــة تشـــرف بصـــحيح

  "٥١، صاتبركمسرحية "

كمـــا طـــرح الـــنص تناقضـــات ســـلطة الحـــاكم الـــديكتاتوري الـــذى ينـــتهج المبـــدأ 
يـرى أن بـالد العـرب كلهـا أوطانـه، " الـزحالن"ابـن حـاكم مملكـة " فمنعم"، يالميكيافل

وعندما يأتي عـرب الهاليـل طـالبين اللجـوء إلـيهم والعـيش فـى قطعـة أرض بجـوارهم 
لزحالن نصـيب العشـر مـن مـالهم يـرفض لما أصابهم من قحط، وأن يكون لمملكة ا

ـــائالً  ". ٦٧، صبركـــاتمســـرحية . "مـــش ممكـــن نســـمح لغريـــب يقعـــد فـــى أرضـــنا: ق
فحاكم  لح الحاكم، فالغاية تبرر الوسيلة،فخطاب السلطة يختلف وفًقا ألهواء ومصا

يفــرط فــى اســتخدام القــوة والــبطش ضــد رســل الهاليــل لعلمــه بكــونهم أقــل " الــزحالن"
يفاجـــأ بـــأن الهاليـــل جـــاءوا مـــن خلفهـــم فيتركـــون مملكـــتهم ويهرعـــون إال أنـــه  ،عـــدًدا

  .طالبين النجدة من حاكم الروم

كمــا تبــدو الحكمــة غائبــة عنــد ملــك الــزحالن فــى سياســته الطائشــة التــى يحكــم 
حيث يقـرر أن يجلـب العبيـد ويـدربهم علـى فنـون القتـال لحمايـة مملكتـه، ورغـم  ،بها

ذلك بأن العبيد لن تكون قلوبهم على المملكة مثل لتلك الفكرة معلًال " بركات"رفض 
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، ورغـــم أن هـــذه الفكـــرة تتنـــافى مـــع  أن ملـــك الـــزحالن يقـــرر تنفيـــذ فكرتـــهإال ،أبنائهــا
أعــراف وتقاليــد العــرب إال أن الكاتــب أراد أن يســقط ذلــك علــى بعــض الــدول التــى 

يـــل، تعتمـــد علـــى جنـــود مرتزقـــة لحمايتهـــا، فيفـــر عبيـــد الـــزحالن أمـــام فرســـان الهال
وتصــبح مملكــة الــزحالن بــال جنــد تحميهــا حتــى أهلهــا الــذين عاشــوا فــى رغــد الحيــاة 

  .فروا من أرضهم خوًفا على حياتهم

كــل العبيــد أول مــا ســمعت خبــر الحــرب خــدت نفســها  ،يــا مــوالي  :  الحارس
  .وهربت

  .يعنى مافيش إال إحنا وأهلنا والزم نطلع نحارب  :  الوزير

هـو إحنـا قـد الهاليـل يـالال يـابني أنـت وهـو كـل .. بنحـار ) مقاطًعا(  :  الزحالن
 ٧٤، صبركـاتمسـرحية . "واحد يشيل اللـي يقـدر عليـه ويحصـلني

-٧٥ "  

فكـــان الهاليـــل أكثـــر وعًيـــا  ،جـــاء تمثيـــل حكـــم الهاليـــل نقيًضـــا لحكـــم الـــزحالن
حيث اعتمد حكمهـم علـى إعـالء مبـدأ الشـورى بـين  ،وحكمة فى إدارة مقاليد األمور

كالحفـــاظ علـــى الجـــوار وصـــلة  ،اللتـــزام بتقاليـــد وأعـــراف وعـــادات العـــربأمـــرائهم، وا
فعنـدما  ،ال يمكـن تحييـده والشهامة التـى كانـت أمـًرا بـديهياالرحم، وأصول الفروسية 

قرروا الرحيل إلـى الـزحالن التـى يعـيش أهلهـا فـى " نجد"اشتد بهم ضيق العيش فى 
يطلــب الجــوار والعــون مــن  لكنــه لــيس رحيــل المغتصــب بــل رحيــل مــن ،رغــد الحيــاة

  .شقيقه إلى أن تزول محنته

نــروح هنــاك علشــان الجــوار والعهــد نأخــد  ،يــا ســرحان فكــرة كويســة  :  حازم
. منــه اإلذن ونديلــه العشــر مــن مالنــا ويبقــى حافظنــا علــى العهــد

  "٥٦، صبركاتمسرحية "

وٕان كانـت سـلطة غيـر  -بمـا يحملـه مـن سـلطة " وزير الـزحالن"وجاء خطاب 
ممـثًال لخطـاب السياسـة الواعيـة الحكيمـة، فجـاء رافًضـا لالسـتعانة بالعبيـد  - مطلقة
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لحماية المملكة، وقتل فرسان الهاليل خاصة أنهم لم يأتوا للحـرب بـل لطلـب العـون 
كضـرورة وقـوف العربـي بجانـب  ،والمساعدة، كما حمـل خطابـه بعـض القـيم العربيـة
رب دون مواجهة مع الهاليل قـائًال العربي فى محنته، كما رفض  ترك المملكة واله

، بركـاتمسـرحية . "وأين كان هذا السيف وأنـت تتـرك الـبالد وتهـرب: لملك الزحالن
كمــا رفــض بشــدة االســتعانة بملــك الــروم ضــد العربــي ممــا جعــل األمــراء ". ٨٦ص

بمحاولة قتله، فجاء خطابه مشبًعا بـالقيم والعـادات " بركات"يتهمونه بالخيانة، ويهم 
  .يد العربيةوالتقال

سـتقفل كـل بيـوت العـرب فـى وجـوهكم ألنكـم  ،ال تضيعوا الوقـت سـدى  :  الوزير
، بركـــاتمســـرحية . "أنـــتم أول مـــن خـــان العهـــد وخـــرج علـــى العـــرف

  ".٨٤ص

أما تمثيل السلطة فى مملكة الروم فجاء تأكيـًدا ومعبـًرا عـن المبـدأ الميكيـافلي، 
رب بتصــدير الخــوف وٕاثــارة وجــاء هــدفها تحقيــق مكتســبات علــى حســاب قبائــل العــ

الفــتن فيمــا بيــنهم، واالســتيالء علــى خيــراتهم دون تقــديم أي شــيء فــى المقابــل ســوى 
المتعـــة الجنســـية فـــى ظـــل غيـــاب مـــروءة العربـــي وشـــهامته، وصـــونه لحـــق الجـــوار 

علـى فكــرة جاللـة الملــك بعـت لــك عشــر : والعهـد، فيقــول وزيـر الــروم لملـك الــزحالن
  ".١١٨، صبركاترحية مس."جواري عشان تسلي وقتك

ويؤكد النص أن االستقواء بالروم ضد العربـي جـاء نتيجـة هـدم مبـدأ العصـبية 
القبلية والقيم والعادات والتقاليد، وأن الخاسر فـى النهايـة هـو العربـي، فمملكـة الـروم 
تفرض الوصاية والحماية على الزحالن ومملكـة الجنـوب، وتتـرك جنودهـا لحمـايتهم 

م لنهــب خيــراتهم، ويشــير وزيــر الــروم إلــى أنهــم األقــوى والقــرار أو باألصــح احــتالله
بس اللي الزم تعرفه أن كرسي أي حد فيهم إحنا اللـي سـاندينه لـو سـبناه : لهم قائالً 

  ". ١٠٩، صبركاتمسرحية ."يقع
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 الدراسة نتائـج

مــــن خــــالل العــــرض الســــابق لإلطــــارين النظــــري والتحليلــــي للدراســــة، توصــــل 
  -:من النتائج يمكن رصدها فيما يليالباحث إلى مجموعة 

مثيالت السلطة فى نصوص المسرح المصري المستوحاة من سيرة بني تباينت ت - 
حيث جاء  ،فى النص المسرحي بنية الحكايةلتطور  اأساسً ، وكانت هالل

 .متمركًزا حول تمثيالت السلطة المتباينة -  دوًما –الصراع الدرامي 

فجاءت إما  ،صوص المسرح المصريتنوعت تمثيالت سلطة الحاكم فى ن - 
مؤكدة على أن الحاكم يجب أن يتسم بالقوة الرشيدة لحماية سلطته وحفظ هيبته 

كيان هش  ، وٕاال سوف تتحول تلك السلطة إلىليكون قادًرا على تنفيذ القانون
بل  ،فاقٍد لهويته، وال تستطيع تلك السلطة الهشة أن تحمي وتصون المجتمع

ضوي يسوده الفساد والخروج عن التقاليد واألعراف تحوله إلى مجتمع فو 
 .كما فى مسرحية غريب بالد المغاربوالقانون 

فهناك الحاكم الضعيف الذى ال  ،جاء تمثيل سلطة الحاكم متعددة ومتباينة - 
يملك من قراره شيًئا، وال يعرف بأمور السياسة والحكم، وكانت تلك السياسة 

ه، وعلى النقيض هناك تمثيل لسلطة الحاكم الهشة أو الطائشة سبًبا فى نهايت
حيث اعتمد على  ،القوي الذى جاء أكثر وعًيا وحكمة فى إدارة مقاليد الحكم

فحمل خطابه  ،إعالء مبدأ الشورى مع االلتزام بتقاليد وأعراف وعادات العرب
كالحفاظ على الجوار وصلة الرحم، وأصول الفروسية  ،بعض القيم العربية

اك تمثيل آخر لسلطة الحاكم التى ُمنحت لصاحبها جبًرا نتيجة والشهامة، وهن
  .قوته وتجبره أمام وهن وضعف سحيق من مناظريه

عكست عينة الدراسة أنموذجين مختلفين للحاكم الديكتاتوري، فهناك أنموذج  - 
 -  رغم عشقه لوطنه - للحاكم الديكتاتوري الذى عمد إلى التفرد بالحكم 
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أمور الدولة، وأنموذج آخر للحاكم الديكتاتوري والسيطرة على كل مقاليد 
المستبد الذى يمارس على رعيته العنف واإلذالل، وجاء كل من األنموذجين 

 .سبًبا فى انهيار مملكتهما

الغاية –جاء تمثيل سلطة حاكم مملكة الروم تأكيًدا ومعبًرا للمبدأ الميكيافلي  - 
اب قبائل العرب من فجاء هدفه تحقيق مكتسبات على حس - تبرر الوسيلة

خالل هدم مبدأ العصبية القبلية والقيم والعادات والتقاليد العربية، وتصدير 
  .الخوف وٕاثارة الفتن فيما بين العرب

أشارت الدراسة إلى السلطة الدينية وكيفية استغالل الحاكم لها وفًقا لهواه،  - 
لتعطى  بخطابها الديني -  دوًما –فجاءت مؤيدة للسلطة الفاسدة، وجاهزة 

لسلطة الحاكم شرعيتها وقانونيتها حتى لو أيدت الخيانة والخداع كما فى 
 .مسرحية الزناتي

، "مرعي"طرحت عينة الدراسة قوة وسلطة العشق والهوى التى تجلت بين  - 
 –، تلك السلطة التى تفردت عن الذات اإلنسانية ودفعت صاحبها "سعدى"و

ئه وقيمه بل وخيانة الوطن إلى أن يتنازل عن مباد - فى بعض األحيان
  ".الزناتي"، والهاللي"واألب، كما فى مسرحيتي 

لم تتركز فى مكانتها داخل النسق  المرأةأكدت الدراسة على أن سلطة  - 
بل استمدت سلطتها معتمدة على حكمتها وجمالها وذكائها،  ،المجتمعي فقط

أكبر فى وما تتسم به من دهاء ومكر مما جعل المرأة تتخذ حيًزا ومكانة 
المجتمع، فجاء لها دور كبير كمحرك لألحداث داخل نسق النص المسرحي، 

سبيًال لتحقيق رغباتها بفرض سيطرتها  - أحياًنا –كما اتخذت من جسدها 
  ."الزناتى"، و"شاه الريم"، و"الهاللي": على الرجل كما فى مسرحيات

" الزناتي"عكست النصوص المسرحية سلطة المجتمع األبوي من خالل سلطة  - 
، وكان هذا سبًبا فى تخليها عنه بعدما اكتشفت أنوثتها "سعدى"على ابنته 
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الغائبة، فباعت وطنها للهاليل فى سعيها للخالص من السلطة األبوية كما فى 
  ."الزناتى"مسرحية 

تجلت جدلية تمثيل السلطة العصبية بين التمسك بالعصبية القبلية بما تحمله  - 
دة بها بمنأى عن القبائل األخرى من جانب، وبين من عادات وتقاليد منفر 

 آخرالقومية العربية التى تنادى بوحدة األوطان العربية، ونبذ الفرقة من جانب 
 ."الهاللي"، و"غريب بالد المغارب": كما فى مسرحيتي

كالنظر إلى الذكر على  ،تنوعت المعالجة الدرامية فى تأصيل الثقافة العربية - 
  ."الهاللي"والسند للقبيلة فى مواجهة األخطار كما فى مسرحية اعتبار أنه القوة 

تمكنت النصوص المسرحية من إلقاء الضوء على قضية الوحدة العربية من  - 
خالل الصراع الدائر بين سلطة العصبة القبلية متمثلة فى الهاليل، وبين قضية 

مأسوية  القومية العربية، وتجلت بعض األفعال التى أودت بالقضية إلى نهاية
  .ستقواء بالروم لنصرتهم على جيرانهم العربلعرب لالكالخيانة، ولجوء قبائل ا

**  
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  المقترحات

ضرورة أن يعي كاتب المسرح أهمية وضرورة استلهام التراث الشعبي بوعي،  - 
وتوظيفه بالطريقة المثلى التى تحقق الهدف والغاية من استلهامه، ومعالجة 

 .تشغل المجتمع العربي بكل فئاتهالقضايا الهامة التى 

ل قضية تمثيالت السلطة فى المسرح المصري والعربي تحتاج إلى المزيد اال تز  - 
من إلقاء الضوء عليها وبلورتها وطرحها بالشكل المناسب لتجيب على تساؤالت 
عدة تدور فى أذهان المتلقي، وطرح العديد من االتجاهات السلبية التى تعانى 

 .منها مجتمعاتنا

بل يمتد ليشمل العديد من  ،ال يقف تمثيل السلطة على سلطة الحاكم فقط - 
تمثيالت السلطة التى يجب أن يطرحها ُكتاب المسرح للتعرف على مساوئها 

 .وعالج سلبياتها وتعريتها أمام المجتمع

تناول ُكتاب المسرح ألفكار تتبنى قضايا عربية تهدف إلى ترسيخ العادات  - 
األصيلة التى نسعى إلى بثها فى نفوس شبابنا لمواجهة آثار  العربية والقيم

 .العولمة السلبية، وما تبثه من محاوالت تفريغ وطمس لهويتنا العربية

        بشكل  –يزخر التاريخ بالعديد من النماذج التى لم تتبلور فى المسرح  - 
ضينا حتى اآلن، ونحتاج من مبدعينا إلى إلقاء الضوء عليها لربط ما - كاف

 .بحاضرنا
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  البحث هوامش

مجلة الثقافة الشـعبية، ، الهاللية من السيرة إلى المسرح). ٢٠١٦(الشافعي، عبد الرحمن  - ١
ـــة الشـــعبية للدراســـات والبحـــوث والنشـــر،، ٤٣ -٢٦، ٣٥عتاســـعة، الســـنة ال  أرشـــيف الثقاف

   .٢٧البحرين، ص
دراسـة فـى أشـكال االسـتجابة " السيرة الهالليـة والتلقـي الشـعبي). ٢٠١٧(أبو الليل، خالد  - ٢

أرشـــيف الثقافـــة ، ٥١٣ -٢٨، ٣٨عالعاشـــرة، مجلـــة الثقافـــة الشـــعبية، الســـنة  ،"الجماهيريـــة
 .٣٢: ٣١، صالبحرين، الشعبية للدراسات والبحوث والنشر

، مجلـة األسـتاذ، المجلـد األول، السـلطة عنـد مـاكس فيبـر). ٢٠١٣(عواضة، حنان علـي  - ٣
 .٢٦٧ة بن رشد، جامعة بغداد، ص، كلية التربي٢٧٨ -٢٦٥، ٢٠٦ع

 المجلـة، لحسـينيإبـراهيم ا سـرحفـى م لسـلطةا إشـكالية). ٢٠١٨( ميرس حمدم الخطيب، - ٤
ــــة، ك١٣٩: ٨٠أغســــطس،  ٢٠، علمتخصصــــةا لدراســــاتل لمصــــريةا ــــةا لي ، لنوعيــــةا لتربي

 . مسش ينع امعةج
ات جدلية السلطة والشعب فى مسرحية حكايـ). ٢٠١٨(عرب يوسف  طآبادي، عبد الباس - ٥

، الجامعــة ٢٢١: ٢١٧، ٤٧، مجلــة الكليــة اإلســالمية الجامعــة، عالملــوك لممــدوح عــدوان
 .اإلسالمية، العراق

مفهوم المثقـف وتمثالتـه فـى الـنص ). ٢٠١٧(حسين، عامر محمد، وحسين، أياد محمد  - ٦
، مجلــة مركــز بابــل للدراســات "مســرحية أبــي الطيــب المتنبــي أنموذًجــا" المســرحي العراقــي

 .١٥٠ -١١، ٣، ع٧المجلد اإلنسانية،
، مجلة أدب نجيب محفوظ ىتمثيالت المرأة والدين والسياسة ف). ٢٠١٦(بكاكرية، هاجر  - ٧

معهــــــد اآلداب ، ٧٢: ٥٥مــــــايو،  ٩إشــــــكاالت فــــــى اللغــــــة واألدب، المركــــــز الجــــــامعي، ع
 .واللغات، الجزائر

ــد المســرحي والســلطة). ٢٠١٠(أحمــد، ســامي ســليمان  - ٨ ــل النصــ: الناق وص إشــكالية تأوي
، المــؤتمر الخــامس ١٩٦٧: ١٩٦٠المســرحية لــدى نقــاد االتجــاه االجتمــاعي فــى مصــر 

، الجمعيـة المصـرية للنقـد األدبـي، جامعـة "التأويلية والنظرية النقدية المعاصرة"للنقد األدبي 
 .عين شمس
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علــى مســرح يســـرى  وأثـــرة الشــعبيالتــراث ). ٢٠٠٨(راجيــة يوســف عبــد العزيـــز  ،محمــد - ٩
 .جامعه بني سويفاآلداب، كلية  العربية، اللغةقسم ، جستيرما، رسالة الجندي

الهيئـة : ، مجمع اللغة العربية، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم، القاهرةالمعجم الوجيز -١٠
  .٥٧٢، ص٢٠٠٣العامة لشئون المطابع األميرية، 

ــــل ، صــــليبا -١١ ــــاظ العربيــــة والفرنســــية واإل" المعجــــم الفلســــفي). ١٩٨٢(جمي يــــة نجليز باأللف
 .٣٤٢ -٣٤١دار الكتاب اللبناني، ص: الجزء األول، بيروت، "والالتينية

  .٣١٨ -٣١٧صمرجع سابق،  .المعجم الوجيز -١٢
 .٦٧٠مرجع سابق، ص. جميل، صليبا -١٣
دراســــة فلســــفية لصــــور مــــن االســــتبداد "الطاغيــــة ). ١٩٩٤(إمـــام، إمــــام عبــــد الفتــــاح  -١٤

داب، سلســـلة عــــالم المعرفــــة، المجلــــس الـــوطني للثقافــــة والفنــــون واآل: ، الكويــــت"السياســـي
 .١٧، مارس، ص١٨٣ع

  ٢٧٤: ٢٧١مرجع سابق، ص. عواضة، حنان علي -١٥
إشـــكالية المعنـــى : مفهـــوم الســـلطة وشـــرعيتها). ٢٠١٧(النائـــب، إحســـان عبـــد الهـــادي  -١٦

رضا الشعوب مصدر لشـرعية الحكومـات، : ، المؤتمر العلمي الدولي األول بعنوانوالداللة
ــة العلميــة لجامعــة جيهــ ، كليــة القــانون والسياســية، ٨٠ –٦٣الســليمانية، مــايو،  –ان المجل

  .٧١العراق، ص
ــزال إلــى : ميشــل فوكــو وســؤال الســلطة). ٢٠١٦(بــن جياللــي، محمــد أمــين  -١٧ مــن االخت

، مؤسســة دراســات وأبحــاث، مؤمنــون بــال حــدود، قســم الفلســفة والعلــوم اإلنســانية، التشــظي
  .٦يونيه، ص

ــةا راســةفــى د ســاهمةم: لسياســيةا ســلطةلا مفهــوم) ٢٠٠٨(عبــد الجليــل، رعــد  -١٨  لنظري
، جامعـة ١٤٤: ١١٩، ٣٧، ع١٠، دراسات دولية، مركز الدراسات الدولية، مجلدلسياسةا

  .١٢٣بغداد، ص
 .١٨مرجع سابق، ص. إمام، إمام عبد الفتاح -١٩
، جريــدة ماهيــة الســلطة وعالقــة الحــاكم بــالمحكوم ىبحــث أكــاديمي فــ، توفيــق ،المــديني -٢٠

 .٢٠٠٨، أكتوبر ١٨الخميس، عربي، 
  .٧٢مرجع سابق، ص. النائب، إحسان عبد الهادي -٢١



  
  
  
  
  

  سيرة بنى هالل        

-٣٤٦ -  

  

، رســالة الجســد والســلطة فــى فلســفة ميشــال فوكــو). ٢٠١٣(مرزوقــي، قوراريــة حليمــة  -٢٢
  .٦٤ماجستير، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة السانية، وهران، ص

ـــد ناصـــيف نصـــ). ٢٠١٢(حيدوســـي، الـــوردي  -٢٣ ـــة المثقـــف بالســـلطة عن ، رســـالة ارعالق
قسـنطينة، الجزائـر،  -ماجستير، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعيـة، جامعـة األخـوة منتـورى

  . ٣٢: ٣١ص
، ١، طالدولـــة اإلســــالمية بــــين العلمانيــــة والســــلطة الدينيــــة). ١٩٨٨(عمـــارة، محمــــد  -٢٤

  .١٤دار الشروق، ص: القاهرة
ـــة والســـلطة السياســـية). ٢٠١٧(الـــوريمي، ناجيـــة  -٢٥ ـــى : المؤسســـة الديني ـــوالء إل مـــن ال

  .١٨، مؤمنون بال حدود، قسم الدراسات الدينية، صالمواجهة
ــــع ). ٢٠١٢(بوبريــــك، رحــــال  -٢٦ ــــى المجتم ــــف ف ــــة وٕاشــــكالية الســــلطة والعن زمــــن القبيل

  .٥: ٤دار أبي رقراق، ص: ، الرباطالصحراوي
 .٣نفس المرجع السابق، ص. بوبريك، رحال -٢٧
، بمفـاهيم الـنص وسـلطة المجتمــع عالقـة ثقافـة العنـف وجـرائم الشـرفطـاب، إحسـان،  -٢٨

: متـــــاح علـــــى الشـــــبكة العنكبوتيـــــة. ٢٠١٩لســــنة  ٦١٨٦جريــــدة الحـــــوار المتمـــــدن، العـــــدد 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=632659&r=0  

ــــة ). ٢٠١٦(وق بــــابوري، زوليخــــة، وســــليمة، عــــز  -٢٩ األب والســــلطة الذكوريــــة فــــى الرواي
عبد الرحمن ميـرة،  –، جامعة بجاية "رواية رجالي لمليكة مقدم أنموذًجا" النسوية الجزائرية

  .١٠كلية اآلداب واللغات، قسم اللغة واألدب العربي، ص
ــاء الســلطة داخــل األســرة العربيــة). ٢٠١٣(زيــد، ســعاد محمــد مكــي  أبــو -٣٠  التغيــر فــى بن

، كلية اآلداب، جامعـة ٤٠- ١٧، ٣٧، مجلة كلية اآلداب، ع"لمعطيات متاحة ليل ثانٍ تح"
  .٩بنغازي، ليبيا، ص

  .١٣: ١٢مرجع سابق، ص. بابوري، زوليخة، وسليمة، عزوق -٣١
 التـاريخ قسـم، ةسياسـي اجتماعية ظاهرة أم فردي سلوك: القبلية العصبية. الحربي، علي -٣٢

ا، ماليـ امعـةاإلسـالمية، ج الدراسـات أكاديميـةالعليـا، اإلسالمية، مجلة الدراسات  والحضارة
 .٦ماليزيا، ص
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، السـابع ، ندوة مركـز الحـوار العربـيبين التقليد والدين المرأة). ٢٠١١(العلواني، زينـب  -٣٣
ــــــــــــــــاح علــــــــــــــــى اإل. مــــــــــــــــن ديســــــــــــــــمبر ــــــــــــــــاء الشــــــــــــــــام، صمت ــــــــــــــــت، رابطــــــــــــــــة أدب . ٧نترن
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ــــى شــــبكة ). ٢٠٠٦( دإبــــراهيم، حنــــان محمــــد عبــــد المجيــــ -٣٤ قضــــايا المــــرأة المســــلمة عل

، قسـم "المرأة فى مجتمعاتنا علـى سـاحة أطـر حضـارية متباينـة"، مؤتمر المعلومات الدولية
 ١٦-١٤علم االجتماع، كلية اآلداب، عقد بدار الضيافة جامعة عين شمس فى الفترة من 

  .١٦-١٥نوفمبر، الجزء األول، مركز الدراسات المعرفية، ص
التحـدي " مستقبل المرأة على خلفية رؤى حضارية متباينة). ٢٠٠٦(، سيف عبد الفتاح -٣٥

ـــة المـــرأة فـــى مجتمعاتنـــا علـــى ســـاحة أطـــر حضـــارية "، مـــؤتمر "المعـــولم واالســـتجابة الفاعل
، قســم علــم االجتمــاع، كليــة اآلداب، عقــد بــدار الضــيافة جامعــة عــين شــمس فــى "متباينــة

 .١١٤ي، مركز الدراسات المعرفية، ص، الجزء الثان٢٠٠٦نوفمبر  ١٦-١٤الفترة من 
**  
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  المصادر والمراجع 

  :المصادر -

، وزارة الثقافــــة، سلســــلة نصــــوص ١، محمــــد أمــــين عبــــد الصــــمد، ط"مســــرحية" الزنــــاتى -
  .م٢٠١١الهيئة العامة لقصور الثقافة، : ، القاهرة١١٨مسرحية، العدد 

ارة الثقافــة، سلســلة نصــوص مســرحية، ، وز ١، بكــرى عبــد الحميــد، ط"مســرحية" الهاللــي -
  .م٢٠١٤الهيئة العامة لقصور الثقافة، : ، القاهرة١٤١العدد 

، وزارة الثقافـــة، سلســـلة نصـــوص مســـرحية، ١، مجـــدي الحمـــزاوي، ط"مســـرحية" بركـــات -
  .م٢٠٠٧الهيئة العامة لقصور الثقافة، : ، القاهرة٦٩العدد 

وزارة الثقافــة، اإلدارة العامــة للمســرح، ، ١، أحمــد أبــو خنيجــر، ط"مســرحية" شــاه الــريم -
الهيئـــة العامــــة لقصــــور : ، القــــاهرة٢٦العـــدد " مســـرحيات مصــــرية"دليـــل النصــــوص 

  .م٢٠١٣الثقافة، 
يــــزيس لإلبــــداع والثقافــــة، إ، ١، عبــــد الغنــــى داود، ط"مســــرحية" غريــــب بــــالد المغــــارب -

  .م٢٠٠٨
  :المراجع -
ســلطة والشــعب فــى مســرحية جدليــة ال). ٢٠١٨(عــرب يوســف  طآبــادي، عبــد الباســ .١

: ٢١٧، ٤٧حكايـــات الملـــوك لممـــدوح عـــدوان، مجلـــة الكليـــة اإلســـالمية الجامعـــة، ع
 .، الجامعة اإلسالمية، العراق٢٢١

قضـــايا المـــرأة المســـلمة علـــى شـــبكة ). ٢٠٠٦( دإبـــراهيم، حنـــان محمـــد عبـــد المجيـــ .٢
 المــــرأة فــــى مجتمعاتنــــا علــــى ســــاحة أطــــر حضــــارية"المعلومــــات الدوليــــة، مــــؤتمر 

، قســم علــم االجتمـاع، كليــة اآلداب، عقــد بــدار الضـيافة جامعــة عــين شــمس "متباينـة
 .نوفمبر، الجزء األول، مركز الدراسات المعرفية ١٦-١٤فى الفترة من 

دراســــة فــــى أشــــكال "الســــيرة الهالليــــة والتلقــــي الشــــعبي ). ٢٠١٧(الليــــل، خالــــد  أبــــو .٣
، ٥١٣ -٢٨، ٣٨عالعاشــرة، نة مجلــة الثقافــة الشــعبية، الســ ،"االســتجابة الجماهيريــة

 .البحرين، أرشيف الثقافة الشعبية للدراسات والبحوث والنشر
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داخـل األسـرة العربيـة  التغيـر فـى بنـاء السـلطة). ٢٠١٣(زيد، سعاد محمد مكـي  أبو .٤
، كليـة اآلداب، ٤٠- ١٧، ٣٧، مجلـة كليـة اآلداب، ع"لمعطيـات متاحـة تحليل ثانٍ "

 .جامعة بنغازي، ليبيا
ــــــد المســــــرحي والســــــلطة). ٢٠١٠(مي ســــــليمان أحمــــــد، ســــــا .٥ ــــــل : الناق إشــــــكالية تأوي

، ١٩٦٧: ١٩٦٠النصـــوص المســـرحية لـــدى نقــــاد االتجـــاه االجتمـــاعي فـــى مصــــر 
ــــة والنظريــــة النقديــــة المعاصــــرة"المــــؤتمر الخــــامس للنقــــد األدبــــي  ــــة "التأويلي ، الجمعي

 .المصرية للنقد األدبي، جامعة عين شمس
 قســـمة، سياســـي اجتماعيـــة ظـــاهرة أم فـــردي ســـلوك: يـــةالقبل العصـــبية. الحربـــي، علـــي .٦

اإلسـالمية،  الدراسـات أكاديميـةاإلسـالمية، مجلـة الدراسـات العليـا،  والحضارة التاريخ
 .ا، ماليزيامالي امعةج

، لحســـينيإبـــراهيم ا ســـرحفـــى م لســـلطةا إشـــكالية). ٢٠١٨( ميرســـ حمـــدم الخطيـــب، .٧
 لتربيـةا ليـة، ك١٣٩: ٨٠أغسـطس،  ٢٠، علمتخصصـةا لدراسـاتل لمصـريةا المجلة

 .مسش ينع امعة، جلنوعيةا
مجلـــة الثقافـــة الهالليـــة مـــن الســيرة إلـــى المســرح، ). ٢٠١٦(الشــافعي، عبـــد الــرحمن  .٨

أرشـــــيف الثقافـــــة الشـــــعبية للدراســـــات ، ٤٣ -٢٦، ٣٥عتاســـــعة، الشـــــعبية، الســـــنة ال
 .البحرين والبحوث والنشر،

، نـــدوة مركـــز الحـــوار العربـــي، دينبـــين التقليـــد والـــ المـــرأة). ٢٠١١(العلـــواني، زينـــب  .٩
ـــــــــــى اإل متـــــــــــاح. الســـــــــــابع مـــــــــــن ديســـــــــــمبر .  نترنـــــــــــت، رابطـــــــــــة أدبـــــــــــاء الشـــــــــــامعل
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، جريـدة ماهية السـلطة وعالقـة الحـاكم بـالمحكوم ىبحث أكاديمي ف، توفيق ،المديني .١٠

 .٢٠٠٨، أكتوبر ١٨الخميس، عربي، 
: ة خاصـة بـوزارة التربيـة والتعلـيم، القـاهرةالمعجم الـوجيز، مجمـع اللغـة العربيـة، طبعـ .١١

 .٢٠٠٣الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية، 
إشــكالية المعنــى : مفهــوم الســلطة وشــرعيتها). ٢٠١٧(النائــب، إحســان عبــد الهــادي  .١٢

رضـــا الشـــعوب مصـــدر لشــــرعية : والداللـــة، المـــؤتمر العلمـــي الـــدولي األول بعنـــوان
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، كليـــة ٨٠ –٦٣الســـليمانية، مـــايو،  –جيهـــان  الحكومـــات، المجلـــة العلميـــة لجامعـــة
 .القانون والسياسية، العراق

مـــن الـــوالء إلــــى : المؤسســـة الدينيـــة والســــلطة السياســـية). ٢٠١٧(الـــوريمي، ناجيـــة  .١٣
 .المواجهة، مؤمنون بال حدود، قسم الدراسات الدينية

ـــد الفتـــاح  .١٤ ـــة ). ١٩٩٤(إمـــام، إمـــام عب  دراســـة فلســـفية لصـــور مـــن االســـتبداد"الطاغي
المجلس الوطني للثقافة والفنـون واآلداب، سلسـلة عـالم المعرفـة، : ، الكويت"السياسي

 .، مارس١٨٣ع
األب والســـلطة الذكوريـــة فـــى الروايـــة ). ٢٠١٦(بـــابوري، زوليخـــة، وســـليمة، عـــزوق  .١٥

عبـد الـرحمن  –، جامعة بجايـة "رواية رجالي لمليكة مقدم أنموذًجا"النسوية الجزائرية 
 .واللغات، قسم اللغة واألدب العربي ميرة، كلية اآلداب

أدب نجيـب محفـوظ،  ىتمثيالت المرأة والدين والسياسة فـ). ٢٠١٦(بكاكرية، هاجر  .١٦
معهـــد ، ٧٢: ٥٥مـــايو،  ٩مجلــة إشـــكاالت فـــى اللغـــة واألدب، المركـــز الجـــامعي، ع

 .اآلداب واللغات، الجزائر
االختـزال إلـى مـن : ميشـل فوكـو وسـؤال السـلطة). ٢٠١٦(بن جياللي، محمـد أمـين  .١٧

ــــوم  التشــــظي، مؤسســــة دراســــات وأبحــــاث، مؤمنــــون بــــال حــــدود، قســــم الفلســــفة والعل
 .اإلنسانية، يونيه

زمــــن القبيلــــة وٕاشــــكالية الســــلطة والعنــــف فــــى المجتمــــع ). ٢٠١٢(بوبريــــك، رحــــال  .١٨
 .دار أبي رقراق: الصحراوي، الرباط

التــه فــى مفهــوم المثقــف وتمث). ٢٠١٧(حســين، عــامر محمــد، وحســين، أيــاد محمــد  .١٩
، مجلـة مركـز بابـل "مسـرحية أبـي الطيـب المتنبـي أنموذًجـا"النص المسرحي العراقـي 

 .١٥٠ -١١، ٣، ع٧للدراسات اإلنسانية، المجلد
عالقــة المثقــف بالســلطة عنــد ناصــيف نصــار، رســالة ). ٢٠١٢(حيدوســي، الــوردي  .٢٠

نطينة، قســ -ماجســتير، كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة، جامعــة األخــوة منتــورى
 .الجزائر
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، "نجليزيــة والالتينيــةظ العربيــة والفرنســية واإلباأللفــا" المعجــم الفلســفي، ميــلصــليبا، ج .٢١
 .١٩٨٢دار الكتاب اللبناني، : الجزء األول، بيروت

، عالقة ثقافة العنف وجرائم الشـرف بمفـاهيم الـنص وسـلطة المجتمـعطاب، إحسان،  .٢٢
 : متاح على الشبكة العنكبوتية. ٢٠١٩لسنة  ٦١٨٦جريدة الحوار المتمدن، العدد 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=632659&r=0  
 لنظريــةا راســةفــى د ســاهمةم: لسياســيةا لســلطةا مفهــوم) ٢٠٠٨(عبــد الجليــل، رعــد  .٢٣

، ١٤٤: ١١٩، ٣٧، ع١٠كــز الدراســات الدوليــة، مجلــد، دراســات دوليــة، مر لسياســةا
 .جامعة بغداد

مســـتقبل المـــرأة علـــى خلفيـــة رؤى حضـــارية متباينـــة ). ٢٠٠٦(عبـــد الفتـــاح، ســـيف  .٢٤
المرأة فى مجتمعاتنـا علـى سـاحة أطـر "، مؤتمر "التحدي المعولم واالستجابة الفاعلة"

ر الضـــيافة جامعـــة ، قســـم علـــم االجتمـــاع، كليـــة اآلداب، عقـــد بـــدا"حضـــارية متباينـــة
، الجـزء الثـاني، مركـز الدراسـات ٢٠٠٦نـوفمبر  ١٦-١٤عين شمس فـى الفتـرة مـن 

 .المعرفية
، ١الدولـــة اإلســـالمية بـــين العلمانيـــة والســـلطة الدينيـــة، ط). ١٩٨٨(عمـــارة، محمـــد  .٢٥

 .دار الشروق: القاهرة
الســلطة عنــد مــاكس فيبــر، مجلــة األســتاذ، المجلــد ). ٢٠١٣(عواضــة، حنــان علــي  .٢٦

 .، كلية التربية بن رشد، جامعة بغداد٢٧٨ -٢٦٥، ٢٠٦ول، عاأل
علـى مسـرح يسـرى  وأثـرة الشـعبيالتراث ). ٢٠٠٨(راجية يوسف عبد العزيز  ،محمد .٢٧
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