
 2219يو( ن)يو  2، ع 11مجمة كمية اآلداب لإلنسانيات والعموم اإلجتماعية               مج 
 

 

 همت بسيىني ...( د.اصرظاهرة االغتراب وأزمة الهىية في المسرح المصري المع)

648 

 ظاىرة االغتراب وأزمة اليوية في المسرح المصرى المعاصر
 دراسة في عمم اجتماع األدب

 د . ىمت بسيونى عبدالعزيز محمد 
 ص خمم

تحاوؿ الدراسة الراىنة التعرؼ عمى العبلقة بيف ظاىرة االغتراب وأزمة اليوية كما يقدميا 
النظرية النقدية وتبنت الدراسة بعض مقوالت األدب المسرحي المصري المعاصر. 

،خاصة ما يتعمؽ بموقفيا مف ظاىرة االغتراب في المجتمع الحديث وعبلقتيا باليوية، 
وكذا موقفيا مف الفف ودوره  الناقد في المجتمع ، وفي القضاء عمى ظاىرة االغتراب. كما 
استعانت الدراسة بطريقة تحميؿ المضموف الكيفي، والتي تـ تطبيقيا عمى عينة الدراسة 

 متمثمة في أربعِة نصوٍص مسرحية لمكاتب المسرحي محمد أبو العبل السبلمونيال
أف  ومف خبلؿ تطبيؽ ىذه المنيجية توصمت الدراسة لعدة نتائج منيا: 

النصوص المسرحية تناولت االغتراب مف خبلؿ وجود عدة أشكاؿ  تمثمت في :االغتراب 
غتراب الديني واغتراب المرأة. وقد الذاتي واالغتراب االجتماعي واالغتراب السياسي واال

تبيف مف عممية التحميؿ أف كؿ ىذه األنواع مف االغتراب تـ التعبير عنيا عبر المؤشرات 
النصوص  التي تضمنتيا الكتابات النقدية لعمماء االجتماع. كما  توصمت الدراسة إلى أف

راب التي تعانييا المسرحية  عكست وجود أزمة فى اليوية تأتى متبلزمة مع حالة االغت
الشخصيات. وتتبدى ىذه األزمة عمى جانيف: جانب الذات القومية  وجانب عبلقة الذات 

 .مع اآلخر
واستطاع الكاتب توظيؼ االغتراب سواًء بطريقٍة معمنة أـ مسكوت عنيا فى 
النصوص بوصفو تقنية إللقاء الضوء عمى السمبيات والتناقضات التي يعانييا المجتمع 
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المصري عمى السواء. واستطاع إقامة نوع مف التقاطع بيف االغتراب عمى العربي و 
المستوى الفني  واالغتراب كما ىو فى الواقع الفعمي وليس المتخيؿ. وىو ما يؤكد عمى ما 

 تذىب إليو المدرسة النقدية في رؤيتيا لمفف عموما ودوره النقدي في الحياة االجتماعية.
 ب، اليوية، أزمة اليوية، المسرح، المسرح المعاصر الكممات المفتاحية : االغترا

 مقدمة : 
تعد ظاىرة االغتراب واحدة مف الظواىر التى تمثؿ مبحثا مشتركا  
 وعمـ النفس ،كالفمسفة:ثير مف الحقوؿ المعرفية المختمفةلدى ك

وفى مجاؿ عمـ . الفنوف بكافة أشكالياإضافة إلى  والسياسة،، واألنثروبولوجيا
بظاىرة االغتراب ارتباطا باألوضاع كاف ىناؾ اىتماـ خاص  االجتماع

تمؾ التى تعبر فى  لتى عاشتيا المجتمعات المعاصرة،والتغيرات المتبلحقة ا
معاناتو المتكررة فى ىذا مجمميا عف مأزؽ اإلنساف فى ىذه المجتمعات و 

كى يواجو ل؛ أـ عمى المستوى المجتمعى العالـ،سواء عمى المستوى الفردى 
وبخاصة فى حقبة ما بعد الحداثة وما تضمنتو ه التحوالت والتغيرات، ىذ

، تبديؿ لكثير مف القيـ والعبلقات معطيات العولمة فى المجتمع الحديث مف
ب وتفتيت التحؿ محميا أنماط أخرى تقوـ عمى ترسيخ االنعزاؿ واالغتر 

 . إلى عدد مف اليويات الفرعية  اليويات
بيف االغتراب وأزمة اليوية ، فوجود بلقة الع جدلية ومف ىنا تأتى  

مؽ بغياب ىذه االغتراب حالة مبلزمة لوجود أزمة فى اليوية سواء فيما يتع
وسواء أتـ ذلؾ عمى مستوى ىوية الفرد أـ ىوية الجماعة تصدعيا، اليوية أـ

 أـ ىوية المجتمع واألمة بأسرىا . 
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العبلقة بيف  دراسة الراىنة التعرؼ عمىضمف ىذا اإلطار تحاوؿ ال 
المسرحى المصرى المعاصر ا األدب كما يقدمياالغتراب وأزمة اليوية ظاىرة 
سيـ فى فيـ كثير مف أبعاد وف التى يمكف أف تمف أشكاؿ الفن شكبلبكونو 

ورؤيتو لواقع ىذه الظواىر ة كما يجسدىا وعى الكاتب المسرحى،ىذه العبلق
 .األدب  مف منظور

 أوال : مشكمة الدراسة : 
 تعدد بفضؿ وشمولية واسعة كبيرة مرونةب بااالغتر  موضوع يتسـ 
 وىو عاـ مصطمح تحت بمجمميا التي تندرج مضامينو وتنوع دالالتو

 مف واسعة عناية ىذا الموضوع القى فقد ؛) Alienation تراباالغ(
أولوية  وكانت ىناؾ ،عمى حد سواء  والمعاصرة الفترة الحديثة في المفكريف

 يعانيو الذي لممعاناة واالستبلب كاستجابة ؛المجاؿ ىذا في لمبحث كبيرة
، .فاإلنسا ات التى أصابت بفعؿ كثير مف التغير  (055، ص  7105)بيـر

أـ  سواء عمى المستوى السياسى أـ االجتماعىالحياة فى المجتمع 
منفصبل عف الواقع الذى  والتى أصبح معيا اإلنساف، الثقافىاالقتصادى أـ 

 يعيشو .
ة بيذا الكتابات المعني فمذا تعد ظاىرة االغتراب كما تشير عديد ول 

إنسانية ال تقتصر عمى مجتمع دوف آخر أو ثقافة دوف  ةاىر الموضوع ظ
اىرة عامة توجد نيا ظبؿ إة زمنية وتاريخية دوف أخرى،أخرى أو حتى فتر 
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نما المتغير فى ىذا الشأف قد يكوف أشكاؿ ىذا .حيث يوجد اإلنساف وا 
 .وكذا العوامؿ التى ينتج عنيا  ،اب ومظاىرهاالغتر 

أو  يمكف تتبعيا بصورةغتراب ظاىرة إنسانية يعنى أنو ف االوالقوؿ بإ 
فحيثما يوجد أفراد يشعروف  ؛والمجتمعات فى مختمؼ النظـ والثقافات ىبآخر 

بتفردىـ وبالعجز عف التجاوب مع األوضاع العامة السائدة فى المجتمع الذى 
ويرفضوف القيـ العامة  ، موف إليياالثقافة التى يفترض أنيـ ينتو ،يعيشوف فيو

 لتى يتقبميا بقية أفراد المجتمع ،الشعبية التى تسود فى ىذه الثقافات وا أو
 (01ص ، 0757، زيدأبو ).  أف يوجد االغتراببلبد ف

إنو ف ،ربيةات العفيما يخص المجتمع وكما تشير بعض الدراسات 
 والفكرية يةالسياسية واالجتماعية واالقتصاد التنتيجة لمتغيرات والتحو 

ياة ظير عمى مسرح الح فقد ،التى مرت بيا ىذه المجتمعات  والثقافية
نساف ؛فاإليةحالة تبنى الذات لقيـ البلمعيار  االجتماعية فى ىذه المجتمعات

 يجابية والقيـلى عدـ االلتزاـ بالمعايير اإلالعربي فى اآلونة األخيرة بدأ ينظر إ
اؽ االجتماعى الذى فى ظؿ السي، فى سموكو عمى أنو أمر مرغوب فيو 

عالـ اليوـ الذى يموج  ففى ( 303 ،ص 7116،)عمى .يعيش فى إطاره
وفى ظؿ تبدؿ كثير مف القيـ ترات والصراعات عمى كافة األصعدة،بالتو 

نساف العربى نفسو متأرجحا اإلوجد  ،التى ظمت ثابتة لعيد طويؿ والمعايير
مفاىيـ الكوننة والعولمة وغيرىا  وبخاصة مع بروز، نتماءاتو المختمفة ا فى

 و خفى لتفريغ شخصية والسياسات التى تدعو بشكؿ معمف أ مف الشعارات
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ذى ظير معو التعامؿ مع وىو األمر الا.مف مضمونيوىويتو نساف العربى اإل
لواقع وعدـ الواقع بكؿ تفصيبلتو تعامبل يوحى باالنفصاؿ واالنعزاؿ عف ىذا ا

ما مالو وطموحاتو،ستطيع أف يحقؽ لو آال ي امحبط اتقبمو ، إما لكونو واقع وا 
ره وقيمو ينساف التكيؼ معو والرضوخ لمعاي يستطيع ىذا اإلال الكونو واقع
 .أف االغتراب كاف مشيدا أساسيا ال يمكف إغفالو  أي.المتغيرة 

ت حوؿ تغير كثير مف الدراسات التى أجري،تشير  السياؽىذا  وفى
عد مؤشرات التى تالخصائص السمبية الشخصية المصرية إلى عدد مف 

اؿ مجموعة ، منيا عمى سبيؿ المثاالغتراب وأزمة اليوية  لظاىرةموضوعية 
الدراسات التى جاءت فى المؤتمر السنوى الثانى عشر لممركز القومى 

 الـ متغير ،لمبحوث االجتماعية والجنائية الموسوـ :الشخصية المصرية فى ع
كالسمبية :لعدد مف ىذه المؤشراتفى مجمميا حيث أشارت ىذه الدراسات 

والبعد عف التفكير العممى والتديف الشكمى والبلعقبلنية واكؿ والبلمباالة والت
والصبر السمبى المرتبط بالتديف والرضا بالواقع وظيور األنانية فى الحياة 

كما أشارت بعض ىذه الدراسات  ية ،األخبلقوتعزيز القيـ الفردية واألنومى 
لتعدد اليويات االجتماعية ليذه الشخصية وما يرتبط بذلؾ مف وجود أزمة فى 

 (7101، خميؿ  اليوية . )
ولما ليذه الظاىرة مف مردودات سمبية عمى ضمف ىذا اإلطار ،  

المجتمع وأفراده، فقد حاولت الدراسة الراىنة االقتراب منيا ودراستيا مف 
وأعنى دراستيا . عميو الباحثوف فى عمـ االجتماع مغاير لما اعتاد  منظور
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اىتماما  أحد أشكاؿ الفنوف التى اىتمتونو كب لمسرحىاألدب امف خبلؿ 
كانت ىناؾ عديد مف األعماؿ  قدف ؛نساف المغترببالغا بتصوير معاناة اإل

اىر اتخذت مف ظو التى -المحمى ء عمى المستوى العالمى أـسوا –المسرحية 
وفقداف االنتماء وغيرىا مف الظواىر االجتماعية والسياسية  االغتراب والتشيؤ،

 ،باعتبارؤاىـ حوليا وفؽ منظوراتيـ الخاصةمجاال يطرح مف خبللو األدباء ر 
،  7102الجبورى ،  ) االجتماعي اإلنساني النشاط أشكاؿ حدأ  أف الفف

فى كؿ  وآمالو افنساإل عف ىموـا تعبير الذى يتضمف تفاعبل و ( 0141ص
قد  فى ىذا الصدد أف جؿ ىذه األعماؿ نتباهإال أف البلفت لئل.وزماف مكاف

مف خبلؿ رصد مظاىر  تعاممت مع ظاىرة االغتراب بصورتيا السمبية
وض عمى االنسبلخ واالنفصاؿ عف المجتمع نتيجة الواقع المتردى المفر 

 أبطاؿ األعماؿ المسرحية .
لمبحث فى ظاىرة االغتراب  ىنةالرا ىنا جاءت فكرة الدراسةومف 

) وتحميميا األشكال المقاومة لالغتراب ة مف خبلؿ رصد مختمفبصورة 
المتعارؼ السمبية  لى جانب رصد مظاىره إ الوجو اإليجابى لالغتراب (

فاليوية تتحوؿ إلى اغتراب عندما   .اليويةبأزمة  وذلؾ فى عبلقتو ،عمييا
بسبب ؛ فىو كائف وما يجب أف يكوفتنقسـ الذات عمى نفسيا بيف ما 

  (00ص ، 7107حنفى ، ) . لذات باالنكساراالستبداد الواقع عمييا تشعر ا
لسببين:يكمن  لمدراسة ونو مجاالكب وقد تـ اختيار المسرح تحديدا

ارتباط دائـ بيف التطورات السياسية واالجتماعية  فى وجود السبب األول
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بيف المسرح فى مصر؛وقد بدا ذلؾ والثقافية التى تحدث فى المجتمع و 
واضحا عبر الفترات التاريخية المختمفة ؛حيث ظيرت أعماؿ مسرحية كانت 
فى مجمميا تعبيرعف الواقع االجتماعى السائد أوكانت تناىض ىذا الواقع 

أما (53، ص  7103)بسيونى ،  .وتحمؿ لواء الدعوة لمثورة عميو وتغييره
وقدرتو عمى تصوير ظاىرة  المسرحى عمؽ بطبيعة الفففيت السبب اآلخر

 اإلنساف قضية إلى موضوعاتو تطرؽ خبلؿ مف فالفف المسرحى ؛االغتراب
 عمى العالـ والتمرد التحدي صرخة ىو المسرحي فكاف النص ؛المستضعؼ

 عمى تخطي القدرة مف النص لو أتاح ما خبلؿ مف وذلؾ ،المكبوت
 ات المختمفة األزم لتجاوز ةالبدائؿ الممكن عف والبحث وتجاوزىا الصعوبات

، المرتبطة باالغتراب    .(071،ص  7105)بيـر
تساؤؿ  مشكمة الدراسة فى يمكن صياغة ،وفق ما تقدم من طرح 

مة غتراب وأز ظاىرة االاالمسرح المصرى المعاصر  رئيس ىو : كيؼ تناوؿ
وما الرؤى الجديدة التى تضمنيا ىذا التناوؿ مف وجية النظر ،  اليوية
 تماعية.االج

 :أىمية الدراسة ثانيا :  
مف زوايا ومجاالت ت التى تناولت االغتراب بالرغـ مف كثرة الدراسا 

يمكن أن تسيم بو فى  بحثية مختمفة ،إال أف أىمية ىذه الدراسة تتمثؿ فيما
عتبار ىذه الدراسة محاولة ويتمثؿ فى ا:نظرىلجانب األول جانبين:ا

اإلفادة مف األطر المعرفية  عبرزمة اليوية وأالستجبلء العبلقة بيف االغتراب 
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 وبخاصة فى ظؿ ندرة الدراسات التى،  جتماع األدبوالمنيجية فى عمـ ا
أما الجانب اآلخر فيتمثل فى األىمية .مف ىذا المنظور تناولت ىذه العبلقة

جدلية العبلقة  تضمف محاولة اإلسياـ فى معرفةليذه الدراسة التى ت العممية
 - الفنية  والظواىر –ممثمة فى االغتراب واليوية –ر االجتماعية بيف الظواى

 يسمح بفيـ أبعاد ىذه العبلقة وفيـ مكوناتيا . بما –ممثمة فى فف المسرح 
 أىداف الدراسة وتساؤالتيا : ثالثا : 
 ظاىرة محاولة رصدلراىنة إلى تيدؼ الدراسة افى إطار ما تقدـ  
كما يعكسيا المسرح المصرى وتحميميا ة أزمة اليويفى عالقتيا باالغتراب 
المسرحية بيؽ عمى بعض نماذج مف النصوص ذلؾ بالتطو  ،المعاصر
وفى إطار ىذا  ة لمكاتب المسرحى محمد أبو العبل السبلمونى.المصري

 : تساؤالت مف قبيؿ  اليدؼ تثور عدة
فى النصوص المسرحية قيد االغتراب مف خبلليا يقدـ ما الكيفية التى   -0
 ؟  دراسة ال
 ؟ فى عبلقتيا باالغتراب  مة اليوية فى ىذه النصوصكيؼ تتبدى أز -7
بخصوص مف طرح ص المسرحية النصو  ما الرؤية الجديدة فيما قدمتو -1

 باليوية ؟ عبلقتياتراب فى ظاىرة االغ
 : سة الراىنة عمى مفيوميف أساسييفتنطوى الدرا : مفاىيم الدراسة:رابعا 

 :. وفيما يمى توضيح لكؿ منيماأزمة اليوية وـ ومفياالغتراب مفيوـ 
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، واإلبياـ  التشتتو  يتسـ مصطمح االغتراب بالغموض:  ترابالغمفيوم ا-0
،  7112)العبداهلل ، .استخداماتو التى تشمؿ جؿ نواحى الحياة دبسبب تعد

 فتجعمو الفرد، عمى تسيطر اجتماعية نفسية نسانيةإ حالة  واالغتراب (3ص 
 ، ص ص  7106، واقعو االجتماعي ) كاتيو و سعيدة عف اوبعيد غريبا
01-02 ) 

 The Cambridge Dictionary Ofويعرؼ االغتراب فى  
Sociology  عمى أنو العممية التى بواستطيا يصبح الناس غرباء عف العالـ

 (Turner, 2011,p 17)الذى يعيشوف فيو 
سـ مف االإلى اشتقاقيا وتعود كممة اغتراب  ،ىذا 

مف الفعؿ  والتى تشتؽ بدورىا  alienationبلتينى ال
التسبب فى حدوث انفصاؿ   بمعنى يسمب أو يزيؿ أوalienareالبلتينى 

 1997,p 45)   Sarfraz,) 
العجز التى  قدرة أو حالة البل االغتراب بكونو  "ىيجل"ويعرف  

لح فتوظؼ لصامنتجاتو وممتمكاتو؛عندما يفقد سيطرتو عمى  يعانييا اإلنساف
وبيذا يفقد القدرة عمى تقرير ، غيره بدؿ أف يوظفيا ىو لصالحو الخاص 

بما فييا تمؾ التى تيمو ، مصيره والتأثير فى مجرى األحداث التاريخية 
 ( 16-15 ، ص ص 7114)بركات ،  . وتسيـ فى تحقيؽ ذاتو وطموحاتو

حالة عامة فى المجتمعات  فقد رأى االغتراب عمى أنو"ماركس"أما  
لتى حولت العامؿ إلى كائف عاجز وسمعة بعد أف اكتسبت اأسمالية الر 
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 ـفى ظؿ النظا ون إ :ا قاؿدوتحدي.منتجاتو قوة مستقمة عنو ومعادية لو 
عاسة لى مستوى السمعة ويصبح حقا أكثر السمع تاإلنساف إالرأسمالى ييبط 

قدر يصبح العامؿ سمعة رخيصة باجو وحجميا.تنوتزداد تعاستو بازدياد قوة إ
ألشياء تتدنى قيمة اإلنساف ما ينتج مف سمع وبتزايد قيمة عالـ ا

 ( 17، ص 7114بركات ، )نفسو. 
لبلغتراب  تعريفاقدـ أفكار ماركس ف   توسيعإيريك فرووموحاوؿ  
حيث  ؛اغترببوصفو م نمط مف الخبرة يرى فييا الشخص نفسو عمى أنو

لو ألفعا اأو خالقا لعالمو،نفسو مركزً  عدال ي ما أنوك، يصبح غريبا عف نفسو 
   .التى يطيعيا ويخضع ليا سادتولكف أفعالو ونتائجيا تصبح و ،الخاصة

LUDZ, 1976,p 12) )  ،تنويعات   سيمان  فى حيف قدـ عالـ االجتماع
وانعداـ  ،راييوانعداـ المع ،العجز:تة رئيسة تتضمف معنى االغتراب ىىس

 (,Sarfraz والتغريب الثقافى. ،يةزلة االجتماعوالع،وغربة الذات  ،المعنى
1997, p51) 

أو  بكونو نتيجة لحالة األنوميفيرى االغتراب  "كايمإيميل دور  "أما 
قبولة اجتماعيا التى توجو سموؾ األفراد نحو نقص القواعد والمعايير الم
 ((Sarfraz, 1997, p 49 .تحقيؽ األىداؼ المحددة ثقافيا

،والعزلة،   حالة مف عدـ االرتباط نويعرؼ االغتراب بأ ةعام وبصورة  
 George المتزايد بالعزلة التي تثير مشاعر عدـ االنتماء. والشعور

Otu,2018, p 81))   يتعرض التي الحالةليو بوصفو  كما يمكف النظر إ 
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 الشخصية،أى إحساسو في واالنييار والعجز الضعؼ إلى فييااإلنساف
 فيو. السائدة االجتماعية لثقافةا عف نسبلخواإل المجتمع باالنفصاؿ عف

 ( 127، ص  7107)زليخة ، 
ة :ظاىر  ىذا، ويمكن تعريف االغتراب تعريفا إجرائيا بوصفو 

الغربة واالنفصاؿ عف الواقع االجتماعى بالعزلة و  اجتماعية تتضمف الشعور
مختمفة عمى المستوى الذاتى  وره النصوص المسرحية متخذا صوراكما تص

قة جدلية ويرتبط فى عبل ....إلى غير ذلؾ.ياسى والدينى.واالجتماعى والس
  والبناء االجتماعى والثقافى السائد .  بكؿ مف الواقع

يثير إشكالية ىائمة  اليويةفى البداية فإف مفيوـ  :اليويةأزمة امفيوم -7
وقد شيدت السنوات األخيرة جدال االجتماعية والثقافية الحالية. فى النظرية

وبخاصة ما يثار  (775 ، ص  7103)السوتارى، وـ اليوية كبيرا حوؿ مفي
ات الكبيرة التى يشيدىا نتيجة لمتطور  وتبدلو؛ معنى ىذا المفيوـ حوؿ تغير
مف حيث  حقيقة الشيئفى لساف العرب بوصفيا   اليويةوتعرؼ العالـ .

 (60 ، ص7103، )كحموش  تميزه عف غيره.
اس بالذات الذى يطور وتشير أحد معانى ىذا المصطمح إلى اإلحس 

ويكتسب مكانة فى المجتمع. ، عندما ينفصؿ الطفؿ عف الوالديف واألسرة 
ويعطى عمـ االجتماع وزنا كبيرا لكؿ مف التنشئة االجتماعية والتفاعؿ 

 (Bruce and Yearley ,2006,p  144 ) االجتماعى فى بروز اليوية .
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إدراؾ الفرد نفسيا   عمى أنيااليوية فتعرؼ موسوعة عمـ اإلنساف  أما 
اتسع ىذا المفيوـ داخؿ العموـ االجتماعية ليشمؿ اليوية قد لذاتو .و 

االجتماعية واليوية الثقافية واليوية العرقية ، وىى مصطمحات تشير إلى 
أو مع توحد الذات مع وضع اجتماعى معيف أو مع تراث ثقافى معيف 

  تاجفيل"عرؼفى حيف ي (331 ، ص 7117)سميث ، جماعة سبللية.
جماعة اجتماعية  لىمعرفة الفرد بكونو ينتمى إ اليوية االجتماعية بأنيا

والكيفية التى ـ مفيوـ الذات الفردية يوتق واليوية االجتماعية تحدد معينة.
 Hogg,  2016 , pp ).  . خريفالفرد بواسطة اآل بللياومف خ يعامؿ بيا

6-7) 
ية ىى تصورنا حوؿ مف أف اليوية االجتماع "زنريجارد جنك ويرى  

وكذلؾ تصور اآلخريف حوؿ أنفسيـ وحوؿ ، روف اآلخنحف ومف 
...فاليويات تتكوف عندما يحاوؿ الناس إيصاؿ صورتيـ إلى اآلخريف
 ( 013و71، ص وص  7101وىولبورف، )  .اآلخريف

سؾ  أوؿ مفيعد   إريك إريكسون" فإف أزمة اليوية أما عن مفيوم  
وكاف ىذا المصطمح يشير  .أربعينيات القرف العشريففى عبارة أزمة اليوية 

فى البداية إلى شخص فقد اإلحساس بالتماثؿ الشخصى واالستمرارية 
أف تيبو  ينفصؿ ىذا الفرد عف الثقافة التى تستطيع التاريخية. وبيذا التصور

 ، ص 7102)إدجار وسيدجويؾ، التماسؾ النفسى أو تيبو إحساسو بنفسو.
إريكسوف ىذا المفيوـ لمداللة عمى األزمة التى تنجـ عف وقد استخدـ  (512
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)سكوت سوسيولوجية فى نفسية الفرد. تداخؿ الجوانب السيكولوجية وال
فرد فى فشؿ ال أنياب أزمة اليويةكما تعرؼ  (072 ،ص 7100ومارشاؿ،

غتراب وانعداـ اليدؼ وعدـ الجدوى وعدـ القدرة تحديد ىويتو مع الشعور باال
لى العبلقات االجتماعية أو الحب واالفتقار إية،ألىداؼ مستقبم عمى التخطيط
 (42 ، ص7111)خميفة ، . معنى  والبل  مباالة الناضج...والبل

 والشؾ والصراع التأـز مف مرحمة بأنيا تعرؼ أزمة اليوية كما  
 نجاح ومدى الحياة في أدواره أو الفرد ومعتقدات بأفكار المرتبطة والبحث
 الذي اليدؼ أو بالدور والرضا االلتزاـ تأثير وأيضاً  ،ماعيةاالجت عبلقاتو
 (06، ص  7104)المعمورى ومظموـ، . لفرد اإلييا  يصؿ

مرحمة اكتشاؼ الذات التى يكتنفيا شعور وىناؾ مف يعرفيا بأنيا  
يأخذ صورة الثورة والذى  ،ب االجتماعى واالقتصادى والسياسيباالغترا

نظمة القائمة عمى أثر ما يصادفو الشباب مف قوانيف واألالوالرفض ألغمب 
ثقة مما يزيد شعوره بالتناقض الذاتى بيف رغبتو فى االستقبلؿ  إحباط وفقداف

 (456، ص  7105)داود، االعتماد عمى اآلخريف . وضرورة
تتبنى من تعريفات لمفيوم أزمة اليوية ،بناء عمى ما تقدم و  

الحالة التى يشعر فييا الفرد  : صفوبو إجرائيا ليذا المفيوم الدراسة تعريفا 
عمى مستوى الذات –أو تشعر بيا الجماعة  –عمى مستوى الذات الفردية –

مما يوقع بو فى ؛ مع الواقع االجتماعى  بعدـ القدرة عمى التوافؽ–الجماعية 
   .يتجمى ذلؾ فى النصوص المسرحيةكما ،ؾ االغتراب ومظاىره المختمفة شر 
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 : المتعمقة بموضوع الدراسة بقةلدراسات السا: ااخامس
أمكف بموضوع الدراسة ت السابقة الخاصة الدراساعديد مف بمراجعة  
دراسات  :محورينإلى وقضاياىا الدراسة الراىنة  فى ضوء مفاىيـتصنيفيا 
عمم اجتماع وية خارج نطاق ظاىرة االغتراب وأزمة الي تناولت
أو ة عام ال األدب بصورةى مجىذه الظاىرة ف تتناولأخرى  دراساتو ،األدب

دراسات كؿ محور عمى لعرض وفيما يمى ن:ةخاص بصورة عمـ اجتماع األدب
 حدة :

يوية خارج بظاىرة االغتراب وأزمة ال الدراسات المتعمقة األول: المحور-0
 :نطاق عمم اجتماع األدب

 مف الدراسات العربية التى اىتمت برصد ظاىرة االغتراب تأتى
مظاىر االغتراب لدى الطمبة السورييف فى بعض دراسة  بشرى عمى  
( حيث حاولت البحث فى مدى انتشار ظاىرة 7116)الجامعات المصرية 

أعدت قد و . االغتراب لدى الطمبة السورييف فى بعض الجامعات المصرية 
 مقياسا لبلغتراب ليقيس درجة الشعور باالغتراب لدى ىؤالء الطمبة. الباحثة

يارىـ مفردة مف الطمبة والطالبات تـ اخت 51 وطبؽ عمى عينة قواميا
الذيف يدرسوف  أف الطمبة السورييفإلى الدراسة وتوصمت . بالطريقة العشوائية

بالجامعات المصرية يعانوف مف الشعور باالغتراب ،وأف أكثر مظاىره شيوعا 
ثـ التشيوء واغتراب الذات والعجز ثـ العزلة ، وانتشارا التمرد والبلمعيارية 

 ( 7116)عمى ،.جتماعيةاال
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االغتراب فى النسق التعميمى لدى الشباب  وفى دراستو عن 
وشعيرة خالد محمد أبحاوؿ  (2214) الجامعى فى ضوء بعض المتغيرات

ى مدى يوجد اختبلفات فى اغتراب إلى أاإلجابة عمى السؤاؿ التالى : 
جتماعى واالنعزاؿ اال ،فقداف المعايير :الشباب الجامعى مف حيث مظاىر

وفقداف المعنى فى النسؽ  ،والبلمباالة وعدـ االنتماء ،وفقداف السيطرة
( مفردة مف 711عينة بمغت )حيث أجرى الباحث دراستو عمى ؛التعميمى 

، الخاصة فى األردف  كمية العموـ التربوية فى جامعة الزرقاءطبلب وطالبات 
االغتراب مظاىر  عفعمى المنيج الوصفى والمقارف لمكشؼ  ت الدراسةواعتمد

راد ظيور مظاىر االغتراب عند أفإلى دراسة الوتوصمت الموجودة لدى ىؤالء.
حصائية تعزى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إنتائج إلى كما أشارت ال،العينة 

 ( 2214)أبوشعيرة ، .اعى لمنوع االجتم
تى دراسة بمعابد عبدالقادر :االتجاه نحو العنف وعالقتو وتأ 

بحث لم ( 2214الثقافة والجنس) اب فى ضوء متغيريالشب باالغتراب لدى
فى العبلقة بيف االتجاه نحو العنؼ والشعور باالغتراب فى ضوء متغيرى 

.وقد نسانية واالجتماعية بجامعة وىرافالثقافة والجنس لدى طمبة العموـ اإل
مفردة حيث قاـ الباحث  475طبقت ىذه الدراسة عمى عينة عشوائية قواميا 

وجود فروؽ فردية بيف أفراد العينة وتوصمت الدراسة ل اف ،يؽ أداة االستبطبيتب
حصائيا بيف كما توجد عبلقة ارتباطية  دالة إ ،فى الشعور باالغتراب 

 ( 7102)عبدالقادر ، االغتراب واالتجاه نحو العنؼ عند الشباب .
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عى وعالقتو ااالغتراب االجتم بشرى عناد مبارك دراسةوحاولت  
لى الحب لدى شرائح اجتماعية مختمفة من العراقيين المقيمين إ بالحاجة

 ىماأحد فمقياسي بناء ىذا اليدؼ تحقيؽ تطمب وقد .فى بعض الدول العربية
 وبعد  .الحب ىإل  الحاجة لقياس خرواآل ،االجتماعي االغتراب لقياس
 فإلى أ توصمت الدراسة مفردة 111بمغت عينة عمى المقياسيف ىذيف تطبيؽ

 تسمؾ وىي، االجتماعي  االغتراب فم عاؿ مستوى لدييا البحث عينة ادفر أ
 لىإ والحاجة االجتماعي االغتراب بيف وطردية قوية عبلقة ىناؾو . سموكياتو

 االجتماعي االغتراب في ناثواإل الذكور ًبيف فروقا ىناؾكما أف  .الحب
 ( د.ت)مبارؾ،  الذكور مف باالغتراب اشعور  كثرأ ناثاإل،ف

 عالء و العرب ربحي أسماء حاولت دراسة ذاتيا ، الوتيرة ىوعم 
 في األردني الشباب لدى االجتماعي االغتراب:الرواشدة عبدالجواد زىير
 وجية مف ومظاىره االجتماعي االغتراب دراسة( 2216مة ) العول عصر
 ( 200 ) حجميا بمغ عينةعمى  استبيانا وطبقت .أنفسيـ الشباب نظر
 الجامعي الشباب أف إلى وتوصمت الدراسة مؤتة، جامعة مف وطالبة  لبطا

 عمى لمشباب عبلـاإل وسائؿ تشجيع :ياأسباب أىـ االغتراب مف حالة يعيش
 وجود وعدـ والمجتمع، الجامعة في الشباب دور تفعيؿ وعدـ الغرب، تقميد

 ة)ربحى العرب والرواشدقدراتيـ  اكتشاؼ فى الشباب تساعد برامج ونشاطات
،7104 ) 
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 جالل سافيبورجنبية تأتى دراسة وفى مجال الدراسات األ 
(Safipour) : الصحة المخبر عنيا ذاتيا واالغتراب االجتماعى لدى

دراسة عمى قطاع دراسة مستعرضة بين طالب  . المراىقين السويدين
دراسة العبلقة بيف  حيث حاولت ،(2211المدارس الثانوية في ستوكيولم)

مف قبؿ المراىقيف والصحة المبمغ عنيا ذاتيا جتماعيباالغتراب اال الشعور
لبلغتراب  وذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ مقياس، ة السويديف فى المدارس الثانوي

العمر والنوع  تمدت الدراسة عمى معرفة دور متغيرات:اعو  .االجتماعى
االجتماعى والخمفيات المتعمقة باليجرة عمى الشعور باالغتراب لدى ىؤالء 

لبيانات مف ثماني مدارس ثانوية في ستوكيولـ ، وكاف عدد وقد تـ جمع ا
 وتوصمت الدراسة إلى أفف المراىقة.سمف التبلميذ فى 224المشاركيف 

لدييـ شعور قوى باالغتراب أكثر مف الطمبة الطبلب مف أصوؿ مياجرة 
بيف الجيؿ  ف مستوى الشعور باالغتراب أكبركما كا .السويديف األصمييف

ناؾ ارتباط بيف الشعور باالغتراب والمشكبلت ىف اوك .يفجر الميااألوؿ مف 
خبار عنيا مف قبؿ عينة صحة الجسمية والعقمية التى تـ اإلالمتعمقة بال
  (Safipour, 2011)الدراسة .
 &O’Donohue )"ليندساي نيمسون"و"واين أودونوه "أما دراسة  

Nelson).ارد مفيوم قديم ذو صمة معاصرة إلدارة المو :االغتراب
 اصة مف منظورخفحاولت إعادة دراسة مفيوـ االغتراب ،( 2214)البشرية

ما وبخاصة  ،الدراسة عمى النظرية النقديةواعتمدت عمـ النفس الوجودي.
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أف االغتراب  ت الدراسةكد.وأيتعمؽ باالغتراب وتجمياتو فى مكاف العمؿ 
ر تأثيمف حيث المستوى التنظيمى  إلى معالجة عمى مستوييف: يحتاج
ضافة باإل، ألنظمة المؤسسيةالفرد مثؿ العمؿ وا الخارجية عمى العوامؿ

إيجاد  ، ومف ثـالمتعمقة بالفرد نفسو كحالة الفرد العقمية  معوامؿ الداخميةل
التي يمكف مف خبلليا التعامؿ مع مشاكؿ العجز، والعزلة، والبل  الوسائؿ

 &O’Donohue ).االغتراب التنظيمىبذاتي المتعمقة معنى، والتغريب ال
Nelson,2014)  

فى نطاق  وأزمة اليوية  الدراسات التى تناولت االغتراب: المحوراآلخر -2
 : ةعام بصورةأو األدب األدب عمم اجتماع 
دراسة أمل فضل حركة : المجتمع المصرى بين االغتراب  تعد
مف 0751و0745. دراسة فى البعد الوطنى لميوية المصرية بيف واالنتماء 

فى حدود  -المصريةالدراسة الوحيدة  (1999)ؿ أشعار أحمد فؤاد نجـ خبل
التى اقتربت مف موضوع االغتراب فى مجاؿ عمـ اجتماع  -اطبلع الباحثة 

حيث حاولت الباحثة التعرؼ عمى الكيفية التى رصد مف خبلليا ؛ األدب
لحالة االغتراب التى أصابت المجتمع المصرى فى الشاعر أحمد فؤاد نجـ 

وكيؼ تطور  ،ترة ما بعد ىزيمة الخامس مف يونيو فى العاـ السابع والستيفف
وقامت . 0751،ىذا االغتراب فى الفترة التى تمت اليزيمة وصوال لحرب 

 االدراسة عمى استخداـ تحميؿ المضموف الكيفى لجميع األشعار التى كتبي
عو لمتعرؼ إجراء مقابمة مإلى باإلضافة  ،الشاعر التى تعالج ىذا الموضوع
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عمى رؤيتو الواقعية فى تداخميا مع رؤيتو الفنية التى تجسدىا 
أشعاره.وتوصمت الدراسة إلى أف ىذه األشعار جاءت مواكبة لتطور األحداث 

حيث استطاعت رصد مراحؿ االغتراب التاـ الذى  ؛عمى المستوى الواقعى
ذا عاشو المجتمع المصرى فيما بعد اليزيمة ثـ محاولة الخروج مف ى

االغتراب واالقتراب مف االنتماء فى فترة ما بيف الحربيف وأخيرا الوصوؿ 
 ( 1999، )حركة0751لتحقيؽ االنتماء الكامؿ مع تحقيؽ النصر فى حرب 

بسام خميل فرنجية : دراسة تأتى  العربيةوفى مجال الدراسات       
ى حيث ىدفت إلى تسميط الضوء عم(1983دب حميم بركات )االغتراب فى أ

ذلؾ فى نزعة االغتراب عند حميـ بركات مف خبلؿ تحميؿ رواية  ستة أياـ   و 
باالغتراب فى أدب  اإلنساف العربى تحددت تساؤالت الدراسة فى كيؼ يشعر

 .وكيفية انعكاس ىذا االغتراب فى سموكو ،ىذا االغتراب بركات ومصادر
 كما أنيا، ة وثيقة لكشؼ الذات العربي رواية تعدلتوصؿ الباحث إلى أف او 

التى تسببت فييا لممجتمع  وحالة االغتراب 0745نبوءة مبكرة ليزيمة  تعد
الغتراب عند اإلنساف العربى .كما أنيا تحاوؿ توصيؼ أزمة اأسره العربى ب
 (0761فرنجية ،.) تخمؼ المجتمع وعدـ تجانسووربطيا ب
ية ى عبدالرؤوف العبداهلل : اغتراب الشخصية الروائييحأما دراسة  

لبحث فى ظاىرة ا فحاولت (2224دراسة فى روايات "الطاىر بن جمون ") .
أحد أىـ  جموف الروائية بكونو االغتراب التى تعيشيا شخصيات الطاىر بف

ما المقصود :حيث انطمقت مف تساؤؿ، ربى العالـ العو  لروائييف فى فرنساا
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ا تجاه ىذا شخصيات وردة فعميالراب وما أشكالو وما دوافع اغتراب باالغت
. اثنتا عشرة رواية ألديب الدراسة وتمثمت عينة الدراسة فىاالغتراب، 
تعيش حالة مف إلى أف شخصيات  الطاىربف جموف الدراسة وتوصمت 

كما ،و االغتراب االجتماعى كاغترابيا عف العائمة واألقارب والمجتمع وقيم
، المرأة اب كاالغتراب الدينى واغتر  :تظير أشكاؿ أخرى مف االغتراب
 (7112واالغتراب االقتصادى) العبداهلل ، 

 موضوع (2225) يالس محمد عزيز العسكرىكدراسة  تناولتو   
 محمود العربي الشاعر:القومية في  فيفمختم شاعريف شعر في االغتراب
 المنيج عمىواعتمد الباحث  .س بيكو شيركو الكردي والشاعر درويش
 نواعأ برزأ السياسي االغتراب إلى أفوتوصؿ .فى دراستو لمنصوص التحميمي
 لو وليد االجتماعي االغتراب كاف.و الشاعريف عند ظيرت التي االغتراب

 عند يجابيإ اغتراب لىإ أدى بما والفكري  الذاتي االغتراب عنو ونتج
 عماؿاألفى  تمثؿ الذي بداعاإل لىإ والبعد العزلة بيما أدت حيف؛الشاعريف

 عف اليجرة معاني حوؿ االغتراب الفترة.ودار تمؾ ؿخبل نتجاىاأ التي دبيةاأل
 وضاعأ تعكس صادقة صورة ىماشعار أ فجاءت والنزوح واأللـ الوطف

 ( 2225)العسكرى ، فيو السائدة االجتماعية العبلقات صوروت المجتمع
" بين االنتماء ىنى كريمة: شخصيات "كاتب يسواتخذت  دراسة  
مف مفيومى  (2212ة " نموذجا )مسرحية " الجثة المطوق .واالغتراب

البحث فى تمثمت إشكالية الدراسة فى ف ليا،محورا أساسيا  االنتماء واالغتراب
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ى مدى نجح فى تأصيؿ االغتراب إلى أ و كاتب يس النزعة االغترابية عند 
الوصوؿ وىؿ استطاع  .عمى األخص المسرحية منياو فى مواضيعو الفنية 

وتمثمت عينة الدراسة فى مسرحية ؟االغتراب ىذا  إلى االنتماء الواعى عبر
لرصد مبلمح االنتماء واالغتراب فييا  ا تطبيقيانموذجبكونيا  الجثة المطوقة  
التحميمى الوصفى والمنيج النقدى االجتماعى  واعتمدت الدراسة عمى المنيج.

كاتب  قضية االنتماء فى مسرح  أفوتوصمت الدراسة إلى .والمنيج النفسى
وتضمنت نزعة االغتراب  ،سياسية أكثر منيا ترفييية أبعاد تت ذا  كانياسف

العربية  صيؿ المتجذر فى الذات الجزائرية واء األمعنده وعيا بقضية االنت
وسمطت الضوء عمى حقيقة األزمة ودواعى التخمؼ الحضارى فى المجتمع 

ح ياسيف عمى اليـ السياسى بالمجتمعات ر كما انصب اىتماـ مس،العربى 
 (7107ما صاحبو مف اغتراب لمفكر العربى)كريمة ،ربية و الع

) مسرحية دائرة  يجدلية االغتراب فى النص المسرح اوفى دراستي 
يفان عمى ىادى إ تساءلت ( 2217 ()الطباشير القوقازية أنموذجا

 مف ومعالجتيا اإلنسانية الذات المسرحي احتواء النص استطاع ىؿبيرم.
وذلؾ مف خبلؿ النص المسرحى دائرة  المجتمع؟ ؿداخ تعانيو التي غتراباال

المنيج واستخدمت .الذى مثؿ عينة الدراسة   بريخت الطباشير القوقازية ؿ
 ) القوقازية الطباشير دائرة( نص فأوتوصمت الدراسة إلى  ،التحميمي الوصفي

 المغتربة الشخصية بقىوت، ـ العا إلى الخاص مف ينتقؿ الدرامية وعالجتمفي 
عمى نفسيا  منغمقة المغتربة الشخصيات جميعكما أف ، عقميا الباطف أسيرة
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و أ الحرية عف البحث مف خبلؿ براحالة االغت تعبر الشخصيات عفو .
،  .المرير الواقع وتغير الشعوب لتحرير المناداة  (7105)بيـر

واالغتراب  أما دراسة صفاء شريط . آمال مبروك ، إشكالية اليوية 
: مف تساؤؿانطمقت  فقد (2217ي)مبو لسعود السنعوسفى رواية ساق البا

ما أسباب أزمة اليوية واالغتراب فى رواية ساؽ البامبو لمكاتب الكويتى 
ة تتخذ مف سة عبارة عف مقاربة وصفية تحميميوالدرا،   سعود السنعوسى 

حيث توصمت ىذه الدراسة لعدد مف النتائج ؛ الرواية أرضية لمقراءة والتأويؿ 
اليويات القاتمة ال عمى ساؽ البامبوتعالج أزمة اليوية أو رواية  منيا أف

عمى ابرت الصعيد الجمعى فقط كأزمة اليوية العربية بعد حممة نابميوف بون
جموعة مف كما تؤكد الرواية عمى م ،بؿ عمى صعيد األفراد أيضا ؛مصر

ما ك.اة السياسية ومشاركة المرأة فيياخر والحياحتراـ اآل :األفكار منيا
تجسيد مظاىر االغتراب لدى البطؿ المتمثمة فى البلمعنى  استطاعت الرواية

 ( 2217)شريط و مبروك ، .والبلمعيارية وفقداف السيطرة واغتراب الذات
 محمد معوض إبراىيم وآخرونوأخيرا ،وفى مجال الدراما  قدم 

فى القنوات  غتراب الشباب كما تعكسو الدراما األجنبيةدراسة عن:ا
والتى انطمقت مف تساؤؿ : كيؼ تـ تقديـ اغتراب دراسة تحميمية .ائية الفض

وذلؾ مف خبلؿ  ؟الشباب في المسمسبلت األجنبية في القنوات الفضائية
 MBCتحميؿ مضموف جميع حمقات المسمسبلت األجنبية المقدمة في قناتي )

Action, Dubai Oneختيار المسمسبلت عف ( الفضائيتيف ، وقد تـ ا
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 MBCلمسح الشامؿ لجميع المسمسبلت األجنبية المقدمة في قناتي )طريؽ ا
Action,Dubai One مسمسبلت والتى قدمت عمى مدى دورة  3( وعددىا
حيث توصمت الدراسة .10/5/7117إلى  0/2/7117تميفزيونية ممتدة مف 

صور االغتراب الواردة في المسمسبلت األجنبية مف اغتراب نفسي تعدد  إلى
% ، 07سياسي بنسبة و % ، 11% ، اغتراب اجتماعي بنسبة 73.6بنسبة 

% وذلؾ مف جممة المشاىد التى تـ 05.2ثقافي بنسبة و %، 1.01ديني و 
  (  7117، وآخروف) إبراىيـ مشيد. 614تحميميا وعددىا 

 ) ستيفن ىانسوم:وفى مجال الدراسات األجنبية جاءت دراسة 
Steven Hounsome) الغتراب جوانب اية:الشعور بالوحدة تحت السخر

في مختمؼ  لتبحث (1999)" توم ستوبارد "فى المسرحيات المبكرة ل 
المبكرة لمفناف المسرحي البريطاني  اتحاالت االغتراب الموجودة في المسرحي

لى إ ت الدراسةوتوصم .حيث قاـ بتحميؿ ست مسرحيات لمكاتب  توـ ستوبارد 
ىـ يواجيوف عالما يا و لطاتصور أب  ستوبارد مسرحيات التى كتبيا لأف ا

حيث تولد ىذه البيئة مشاعر االغتراب والتى تتضح فى  فاسدا دوجماطيقيا؛
 اتصفت بيا كثير مف شخصيات والعزلة التى،والكآبة ،والبلمباالة ،االستياء 

ليس فقط عمى ، فاالغتراب يوجد فى ىذه المسرحيات  ،ىذه المسرحيات
ويرجع االغتراب ىنا  ؛المجتمع  يوجد فى العبلقة مع بؿ ،مستوى الذات

ى، كما الشخصى والمستوى المجتمع تداخؿ ما بيف االغتراب عمى المستوىلم
الت تعطى قيمة كبيرة لمعبلقات مف الشخصيات ما ز  اعديدف ىناؾ أ
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 المأزوـاألمؿ الوحيد ليـ فى ىذا العالـ  نسانية بوصفيااإل
(Hounsome,1999) 

 &George Otu): وتو وآخرونأ جورجإكبيبسونج أتى دراسة وت 
Others)  : االغتراب وفقدان اليوية فى الكاميرون والدراما األنجموفونية

بيسونج "تغير واكا وصبيو ساوا تقارب التاريخ والسياسية فى مسرحية بات 
لتحاوؿ استكشاؼ مفاىيـ االغتراب واليوية فى المجتمع  ( 2218")

غة اإلنجميزية ؛حيث تمثمت عينة الكاميرونى مف خبلؿ األدب المكتوب بالم
الدراسة فى مسرحية  واكا المتغير وصبيو ساوا   لمكاتب  بات بيسونج  .وقد 

دب الكاميرونى تأثر بالقوى السياسية واالجتماعية توصمت الدراسة إلى أف األ
عقاب وبخاصة فى أ ،واالقتصادية والثقافية التى مر بيا المجتمع الكاميرونى

ؿ أمة واحدة ذات ميوؿ ثقافية وتاريخية مختمفة اميروف لتشكإعادة توحيد الك
وما ارتبط بذلؾ مف فقداف اليوية، فمف خبلؿ استكشاؼ مفاىيـ االغتراب 

والتناقضات الكامنة فى الداخمية واليوية يتـ إلقاء الضوء عمى التعقيدات 
 ((George Otu& Others,2018 .المجتمع الكاميرونى المعاصر

يمكن ى المتعمق بموضوع الدراسة ثن عرض لمتراث البحعبر ما تقدم م
 : الوقوف عمى االستخالصات التالية

وفيما يتعمق بالدراسات التى تناولت االغتراب وأزمة اليوية خارج نطاق -1
اىتمت فى مجمميا برصد مظاىر االغتراب لدى  فقد، األدب عمم اجتماع 

عمى وخالد  : بشرى )دراستا كاف أبرزىا طمبة الجامعة فئات اجتماعية بعينيا
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: بمعابد عبدالقادر وأسماء ربحى  شعيرة ( والشباب بصورة خاصة ) دراستا
 المناىج الكمية مف خبلؿ الدراسات عمىوقد اعتمدت أغمبية العرب (

ذه الدراسات فى مجمميا االنتباه . ولفتت ىآداة لجمع البياناتتبياف بكونو االس
والذاتى  ،تراب كاالغتراب االجتماعىوجود أكثر مف نوع مف االغإلى 
ما حاولت توضيح العبلقة بيف االغتراب وبعض الظواىر األخرى ك ،اموغيرى

 . وغيرىاكالعنؼ والعولمة 
 أما الدراسات التى عنيت باالغتراب فى عالقتو باليوية فى نطاق األدب-7

 فى طبيعة المادةفيما بينيا فكاف ىناؾ اختبلؼ  ،أو عمم اجتماع األدب
عبداهلل وصفاء  يىفمنيا مف اتخذ مف الرواية مجاال ليا )دراسة يحالمدروسة 

ف عمى ىادى يفاخذت دراسات كؿ مف :) ىنى كريمة وا  ط ( فى حيف اتيشر 
عمى (ىانسوف وجورج :)اسات العربية ودراستى عمى مستوى الدر (بيـر 

وأخيرا اتخذت .سرح مجاال ليا مستوى الدراسات األجنبية مف الم
مف الشعر مجاال لرصد ظاىرة محمد ( كبلس  أمؿ حركة و)تى:دراس

ولفتت ىذه الدراسات االنتباه إلى عدة قضايا منيا : المظاىر االغتراب . 
والتعرض ألسبابو ، المختمفة التى تعبر عف االغتراب بأشكالو المختمفة 

 . ده ىذه األعماؿ األدبيةالمتجذرة فى الواقع االجتماعى الذى ترص
د اإلشارة إليو بالنسبة لموقف الدراسة الراىنة من ىذه وما أو  
ض جوانب البحث فى ظاىرة االغتراب فإنيا تشكؿ استكماال لبع الدراسات

وىذا ما لـ قتو بأزمة اليوية، عبلكذلؾ فى تناوليا لو ، واألشكاؿ المقاومة لو 
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ج معاينة ىذه القضية مف خبلؿ تحميؿ نماذده الدراسات السابقة .كما أف ترص
 مسرحية مصرية باالستعانة ببعض مقوالت النظرية النقدية فى عمـ االجتماع

 . مدخبل جديدا لدراسة الظاىرة لـ تتطرؽ إليو أى مف ىذه الدراسات  يعد
  : التوجو النظرى لمدراسةسادسا : 
إف التوجو النظرى الذى يمكف وتوافقا مع أىداؼ الدراسة الراىنة ،ف 
وخاصة أنيا قد ،  عض مقوالت النظرية النقديةيف بو يتمثؿ فى بأف تستع

كما أكدت أيضا ، أولت موضوع االغتراب فى كتابات منظرييا أىمية كبيرة 
ما  وفى مواجية ىذا االغتراب، وى ى الدور الذى يمكف أف يؤديو الففعم

الدراسة تطوير رؤية نظرية تستعيف بيا تمييدا لفيما يمى  يمكف توضيحو 
 : تفسير موضوعيا فى محاولةالراىنة 

 كاففقد  :باوفيما يتعمق بموقف النظرية النقدية من ظاىرة االغتر -0
 باالىتماـ النقدية المدرسة خصتيا التي الجوىرية القضايا مف االغتراب
 ذات يمس ألنو وذلؾ ،فى ظؿ تغيرات المجتمع الرأسمالى الحديث  الكامؿ
 المتقدمة جتمعاتسمطةالم وتحت خطر في حريتو بذلؾ ويجعؿ ،اإلنساف
 وواقعو،بحيث ذاتو مع اغتراب في يعيش اإلنساف يجعؿ ما وىذا واآللية،
 اإلنساني النشاط ناتج تبديؿ ونتائج عممية مف كبل االغتراب مصطمح يصؼ

 ظروؼ في ةاالجتماعي العبلقاتو  النقود،و  ,العمؿ، منتجات و ىواالجتماع
 ( 35و24، ص وص 7105)كريمة مسعودى ،  .تاريخية معينة 
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مصطمح االغتراب بكونو    إيرؾ فرووـ  استخدـوعمى ىذا النحو  
جتماعية التى ال يرضى عنيا نقائض والعيوب االالأداة نقدية لكشؼ بعض 
بط بيف فكرة االغتراب ؛ وليذا فقد أقاـ شيئا مف الترافى المجتمع المعاصر

ف العمؿ كاالغتراب ععف الذات وبيف معالجتو ألنواع االغتراب األخرى 
نتاج واالستيبلؾ واالغتراب فى مجاؿ العبلقات االجتماعية بيف واإل

أيضا  المدرسة النقدية منظروربط و  (754ص ، 7113)حماد ، .األشخاص
غتراب اإلنساف في ظؿ العبلقات ا لتشيؤ يعنيابيف االغتراب والتشيؤ ،ف

حدد بقيمة نما تتد السمع تقاس بقيمتيا الواقعية،وا  حيث لـ تع، الرأسمالية 
رة تشكؿ نقدا أخبلقيا قويا أف ىذه الفك ويرى لوكاتشمجردة يحددىا السوؽ .

ر إلى أشياء يمكف أف تباع الرأسمالى يجعمو نظاما يحوؿ البش لمنظاـ
وفى ىذه الفكرة يصبح العالـ االجتماعى عالـ أشياء شأنو فى ذلؾ .وتشترى

 (76، ص  7105)حورية ، شأف عالـ األشياء و العالـ الطبيعى 
التى تحدث البعد الواحد  فكرة اإلنساف والمجتمع ذي تظير ىنا مف و  
قد قفز قفزة ىائمة  كما يراه  ماركوز  فالمجتمع ذو البعد الواحد؛ ماركوزعنيا 

إلى األماـ فى طريؽ تزييؼ وعى الفرد عندما استبدؿ الرقابة الخارجية 
ىذه  وقد أثبتت.بطنة المفروضة مف فوؽ بنوع مف الرقابة الداخمية المست

 لى درجة بات معيا الفرد الذى يأبى االنصياعميتيا إعاالرقابة الداخمية ف
بؿ ، ظر المجتمع بؿ مريضا نفسيا ال فى ن،عاجزا واالمتثاؿ لممجتمع القائـ 

 (01، ص  0766)ماركوز ،  فى نظره ىو بالذات
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الذى يعانيو اإلنساف  القضاء عمى ىذا االغترابوحوؿ كيفية  
مف دروب  ادرب ،الذى يعدهعف العقؿ التواصمى  ىابرماس يتحدثالمعاصر 

لى إنتاج معرفة ال ييدؼ إ . فالعقؿ التواصمى...الخروج مف فمسفة الذات 
فو إقامة أرضية صالحة لمتفاىـ بيف بؿ ىد؛عممية عف الموضوع أو الذات 
خراجيا مف عزلتيا ور قامة الجس؛ فيدؼ العقؿ التواصمى ىو إالذوات وا 

لوسائؿ الممكنة لتحقيؽ اوالبحث عف  ،القادرة عمى الربط بيف األنا واآلخر
 الصناعية المجتمعات كانت فإذا (00، ص 7106باشا ،  ) .ىذه الميمة

 الخروج فإنو يجب؛ وفردانية عزلة في وتجعمو اإلنساف غربت   الحديثة بتقنياتيا
 لقد :ذلؾ قائبل ىابرماس ويؤكد ،هغير  مع اإلنساف تواصؿ طريؽ عف منيا
مرجعياتو...  كؿ فقد عالـ توحيد عمى القادر الوحيد الصوت التواصؿ غدا

 (62و35، ص و ص  7105،   )كريمة
ة عمى كبير  ف المدرسة النقدية أكدت بدرجةإ:يمكن القولمما سبق  

المجتمع وبخاصة فى ظؿ ، المجتمع  وبيفاالغتراب  ظاىرة العبلقة بيف 
ف لمجرد شيء بكؿ ما تعنيو ذى يتحوؿ فيو اإلنساالالمعاصر الرأسمالى 

ث إال د. ولذا فقد وجدت ىذه النظرية أف القضاء عمى االغتراب لف يحالكممة
كما رأى ىابرماس في  ،مف خبلؿ القضاء عمى أسبابو المتجذرة فى المجتمع

لمخروج مف حالة االغتراب التى يعانييا األفراد  التواصؿ الحؿ األمثؿ والفعاؿ
 جتمعات وىذا ما يمثؿ جوىر نظريتو عف الفعؿ التواصمى . والم
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لنظرية ا ىذه ف اىتماـفإوفيما يتعمق بموقف النظرية النقدية من الفن :-2
لية قد ارتبط بمجمؿ رؤاىـ وبنقدىـ الجذرى ابالفف واألعماؿ الفنية والجم

وألشكاؿ الييمنة التى أصبحت تعرفيا المجتمعات الغربية  ،لموضع القائـ
البعد الوحيد الذى يستطيع  ىو رىـ.ذلؾ أف الفف فى نظ(....)لمعاصرة ا

نساف المعاصر مف خبللو تجاوز السيطرة التى تيدده مف كؿ جانب اإل
غا بالفف وليذا اىتمت المدرسة النقدية اىتماما بال .وبطرؽ وأشكاؿ مختمفة

ع مف فالفف ينتقد ويحتج عمى ما ىو سائد فى الواق (...)بوصفو أداة تحرر
يا حياة سيطرة ويفصؿ نفسو بنفسو عف ىذا الواقع ومؤسساتو التى تشوىت في

وليذا فإف الفف بنقده واحتجاجو عمى ىذا الواقع يحاوؿ أف ،نساف وتشيأت اإل
بعادا جديدة لموجود يكوف فييا ويفتح أ،يغير العبلقات االجتماعية المتشيئة 

ود فيو ىذا الوجود خاضعا بحيث ال يع،نساف حرا مف كؿ أشكاؿ السيطرة اإل
و 51 ، ص وص 7101)بومنير ،لمبدأ الواقع القائـ ومؤسساتو القمعية 

54) 
لدرجة يضعو أدورنو فى  ىذا فالفف األصيؿ يمتمؾ قوة وعمى 
فيما يمثؿ الفف األصيؿ يعكس الواقع المجرد فحسب،الذى  مواجية العمـ

 ستقبؿ وراء الحؽ.لى الموسعيا متجيا إ، ى مف أشكاؿ المعرفة شكبل أعم
 النقدية الوظيفة وبمعنى آخر،فإف(.67-66 ، ص ص 7112)بوتومور، 

 وظيفة تظير ىنا ومف.التحرر سبيل في النضال في إسيامو تتمثل فى،لمفن
 بديمة عقبلنية إلرساء أصيمة، فنية وتجربة جديدة رؤية تقديـ في الفناف
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خراج  .القمع حضارة ضـخ في اغترابو في المزرية وضعيتو مف اإلنساف وا 
 (36-35، ص ص 7105)حورية ، 
 النظرية النقديةووفقا لما تقدم من عرض لبعض مقوالت  وىكذا ، 

لمدراسة الراىنة نظرية موجيات تعد التى  تخبلص بعض القضاياكف اسيم
 فى : تى حددتيا ، وتتمخص ىذه القضايا حتى تستطيع الوصوؿ لؤلىداؼ ال

مع الرأسمالى المعاصر وظيور أنماط بيف ظيور المجت  ىناك تالزم-
 .وجود أزمة فى اليوية وما يرتبط بذلؾ مف االغتراب المختمفة 

الحديثة والمعاصرة يصبح العالـ االجتماعى عالما  فى ظل المجتمعات-
وىو ما يؤدى الغتراب أفراده وجماعاتو وىنا تظير أزمة اليوية ، متشيئا 

 .عمى المستوى الفردى والجماعى 
ىو اآللية التى يمكف مف خبلليا تجاوز حاالت االغتراب  ل التواصمىالفع-

 المختمفة التى يعانى منيا المجتمع عف طريؽ إقامة الروابط بيف الذات
فى تحقيؽ تكامؿ اليويات وليس  واآلخر وىو ما ينعكس بصورة إيجابية

 تشتتيا أو تفتيتيا . 
تى لالتسمط والييمنة ا أداة ميمة فى سبيؿ التحرر مف  الفن األصيليعد  -

تشيدىا المجتمعات المعاصرة التى تسمب اإلنساف حريتو وتحيمو إلى إنساف 
فى  امغترب يعانى أزمة فى ىويتو وانتمائو . أى أف لمفف بمعناه النقدى دور 

 مقاومة األشكاؿ المختمفة مف االغتراب وما يرتبط بيا مف أزمة فى اليوية . 
 :  لمدراسة اإلجراءات المنيجيةسابعا : 
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اسة ضمف الدراسات الوصفية ر يمكف إدراج ىذه الد : نوع الدراسة-1
عنى بتحميؿ العبلقة بيف الظواىر المختمفة فى سبيؿ التحميمية ، تمؾ التى ت  

 الوصوؿ لفيـ ىذه العبلقات . 
الكيفى اعتمدت الدراسة عمى طريقة تحميؿ المضموف  طريقة الدراسة :-2
  تحميؿ فى اآلتى:ثمت إجراءات التم حيث؛
قراءة مضموف النصوص المسرحية التى تمثؿ عينة الدراسة قراءة أولية  أ(

لمتعرؼ عمى األطر العامة لكؿ نص مسرحى والمتمثمة فى:الشخصيات 
وف كؿ نص لمتعرؼ عمى السياؽ العاـ مواألماكف واألزمنة ومحتوى ومض

 ة فى تحديدالذى تصوره ىذه النصوص .وقد تـ االستفادة مف ىذه الخطو 
جة مشكمة الدراسة؛ لالفئات األساسية والفرعية التى يمكن من خالليا معا

قدـ  االغتراب لكيفية التى ي  ا: الفئة األولى:والتى تضمنت ثالث فئات كالتالى
مف خبلليا فى النصوص المسرحية ، وانقسمت ىذه الفئة لفئتيف فرعيتيف 

مسرحية واألشكاؿ المقاومة ىما: أشكاؿ االغتراب التى تقدميا النصوص ال
فتمثمت فى الكيفية التى  تتبدى بيا  الفئة التحميمية الثانيةلبلغتراب. أما 

فى عبلقتيا باالغتراب.فى حيف  ة اليوية فى ىذه النصوص المسرحيةأزم
الطرح الجديد الذى قدمتو النصوص المسرحية فيما فى الفئة الثالثةتمثمت 

  . بأزمة اليوية ايتعمؽ بظاىرة االغتراب وعبلقتي
بما يسيـ فى  إعادة قراءة النصوص مرة أخرى وذلؾ بغرض تفكيكياب(

 والكشؼ عف المعانى الظاىرة  ،معرفة القضايا المتضمنة فى ىذه النصوص
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ثـ تصنيؼ ىذه القضايا وفؽ فئات التحميؿ السابؽ ، والضمنية التى تطرحيا 
أو اع االغتراب المختمفة ، سواء تعمقت ىذه القضايا أـ المعانى بأنو ذكرىا

 .المقاومة لو أو أزمة اليوية  أو الصورمظاىره ومؤشراتو 
يا مف قضايا مف توما تضمن ،عادة تركيب ىذه النصوص مرة أخرىج(إ

بما يسمح خبلؿ عممية الربط بيف النص والسياؽ الذى ظير فى إطاره 
فإلى  تمت عمى مستوييف، أى أن عممية التحميل.بتفسير موضوع الدراسة 

جانب التحميؿ عمى مستوى النصوص المسرحية )وىو المستوى  األصغر 
لمتحميؿ(، فقد تـ أيضا التحميؿ فى ضوء االسياؽ االجتماعى الشامؿ الذى 

 ظيرت فيو ىذه النصوص المسرحية ) وىو المستوى األكبر لمتحميؿ(.
. الشخصيةفشممت وحدات:العبارة والفقرة و أما عن وحدات التحميل،  

سة الدراسة والمادة المدرو د تـ االستعانة بيذه الوحدات لتناسبيا مع طبيعة وق
المواقؼ التى  عف والتعبير لمداللة االستعانة بيما العبارة والفقرة تـ؛فوحدتى:

رضو ية كما تعاالغتراب أو وجود أزمة فى اليو وجود يتـ مف خبلليا 
رض الرؤى أما وحدة الشخصية فيتـ مف خبلليا علنصوص المسرحية.ا

التى تعانى أزمة فى -ووجيات النظر التى تحمميا الشخصيات المغتربة 
فيما يخص الواقع االجتماعى ودوره فى اغترابيا كما يتـ طرحو فى –ىويتيا 

تمؾ الرؤى التى تحمميا الشخصيات المقاومة ليذا  أوالنصوص المسرحية . 
 االغتراب .
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الخاصة المسرحية  النصوصويمثؿ مجتمع البحث مجتمع البحث: -3
 نص ثبلثيفأكثر مف  التى بمغتمحمد أبو العبل السبلمونى بأديب الدراسة 

ليتـ بعد ذلؾ  عف طريؽ محرؾ البحث جوجؿ،تـ عمؿ حصر ليا مسرحي
. وفى ىذا األمر الدراسة تناسبا مع موضوع مف بينيا اختيار أكثر األعماؿ 

متعمقة بكتاباتو وأييا  ى عدة نقاطف يب الدراسة ومناقشتواالتصال بأدتم 
والتعرف عمى رؤيتو لقضايا االغتراب فى المجتمع  ،أقرب لموضوع الدراسة 

تم اختيار ىذه األعمال من قراءة بعض ومن خالل ىذه الخطوات، إضافة ل،
 . عينة الدراسة 

رجؿ فى القمعة  :فى أربعة نصوص مسرحية ىىوتمثمت  : عينة الدراسة-4
المصرى وأميرة و (0772)الصادرة عاـ ف البقرديوا( و 0761)الصادرةعاـ

الصادرة الحادثة التى جرت فى شير سبتمبر  و (0776)الصادرة عاـ الفرنجة
تمثمت مبررات .و بطريقة عمدية وقد تم اختيار ىذه النصوص( 7117)عاـ

 دون غيرىا فى :  المسرحية  اختيار ىذه النصوص
وأزمة  ة عف االغترابالمسرحية األشكاؿ المعبر  تضمنت ىذه النصوص أ(

قدمت رؤية جديدة فيما يتعمؽ باألشكاؿ  لى جانب ىذااليوية ،كما أنيا إ
 المقاومة والمناىضة لبلغتراب. 

مف التحوالت  اكثير ماؿ المسرحية بطريقة فنية رامزة ب( تضمنت ىذه األع
والتغيرات عمى الصعيد االجتماعى والثقافى والسياسى التى مر بيا المجتمع 

 ،ى فى فترات مختمفةالمصر 
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األعماؿ بعض القضايا الواقعية واتخذت منيا أساسا ىذه  صورتج( 
تبلـز بيف رؤية األديب الفنية  وىو ما يوضح وجود ،لؤلحداث الدرامية بيا
  . ىذه الرؤية فى النصوص المسرحية  والواقع الذى تعبر عنو

ا كما عكستي وأزمة اليوية:التحميل االجتماعى لظاىرة االغتراب "ثامنا
  النماذج المسرحية  :

يصؼ االغتراب بالتساوي العممية التي يقوـ النص مف خبلليا  
 بتشكيؿ العالـ المعتاد وحالة الفرد المعاصر الذي يجد نفسو معزواًل عف

ومف خبلؿ تحميؿ (.(Byala,2010 , p3 .ىويتو الخاصة والعالـ المحيط بو
الدراسة محمد أبو العبل  مضموف النصوص المسرحية المتعمقة بأديب

 :  فى ىذا الشأف السبلمونى أمكف التوصؿ لعدد مف المحاور
االغتراب من خالليا فى النصوص  لكيفية التى يقدم:ا األول المحور

 :المسرحية قيد الدراسة 
حيث تبيف مف خبلؿ تحميؿ مضموف النصوص المسرحية وجود 

الوجو :االغتراب النصوص المسرحية لظاىرةوجييف قدمت مف خبلليما 
 ،أما) األشكاؿ السمبية لو( لو يتـ تقديـ عدة أشكاؿ لبلغترابومف خبل األول

ىو ما يمكف مف خبللو تقديـ األشكاؿ المقاومة لبلغتراب و فيتم  الوجو اآلخر
 :فيما يمى وتفصيم

حيث رصدت :ب التى تتناوليا النصوص المسرحيةشكال االغتراأ-0
 :النصوص األشكاؿ التالية
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  :لى االغتراب االجتماعى إاالغتراب الذاتى من -أ
 شيوًعا، االغتراب أنواع أكثر مف المجتمع في الذات اغتراب عدي 
 عف مستقبل بكونو شيئا  لآلخريف الفرد ينظر االغتراب مف النوع وفي ىذا
 ىذا ويصاحب بيـ، تربطو التي العبلقات طبيعة عف النظر بصرؼ نفسو،
ة نشر نس)التميمى ، بدوف  .والعزلة بالوحدة عوراالغتراب  الش مف النوع
فرد عف ذاتو والشعور بأف ذاتو لفاغتراب الذات يتضمف غربة ا (073 ،ص

الرواشدة  داة )، وتكوف مجرد وسيمة أو أالخاصة وقدراتو تصبح شيئا
 : ويتضح االغتراب الذاتى من خالل المؤشرات التالية (7 ، ص7107،
ونجد صدى ىذا النوع مف االغتراب  :الوحدةوالشعور ب غربة الذات-1أ/

نجد (عة رجؿ فى القم)ففى مسرحية ؛حاضرا بقوة فى النصوص المسرحية 
يشعر باالنفصاؿ عف الواقع الذى يحياه بعد  باشا  عمىمحمدشخصية  

مى أعوانو عنو.وفى توصيفو وأفوؿ نجمو وتخ ىزيمتو عمى يد الدوؿ األوروبية
أصبحت اليوـ وحيدا قائبل:  شخصية )ديواف(  حساسو بغربة الذات يخاطبإل

رجؿ فى )  قد صارت مصدر يأسى وعذابىوعف الوحدة يقوؿ   يوافيا د
( مكـر عمر شخصية )يخاطب خر وفى موضع آ (014، ص 7105،القمعة 

نجده يعمف عف اغتراب الذات كما ،  أصبحت وحيدا مثمى إزاء الذات  
  .نسافبؿ ما جدوى اإل ،لبطبلفالضائع فى اما جدوى ىذا العمر  :قائبل

 ووحدتيا الذاتغربة بحساس فيذا اإل (061 ،ص 7105، )رجؿ فى القمعة
تحت ضربات التدخؿ األجنبى الغربى   محمد عمى كاف نتيجة سقوط  تجربة 
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ؿ بيف الحاكـ انفصا ؛فقد كاف ىناؾحيث حممت ىذه التجربة جذور فنائيا، 
وفوقية  ركة عسكرية بيروقراطيةكانت تجربتو ح كذات وبيف الشعب ولذا

 .  والعربية الفاعمة فى تمؾ الحقبة (المصرية)،عاجزة عف تعبئة الطاقات
الجماىير بوصفيا غياب  وىذا يعنى أف(4 -3 ، ص ص0771)غميوف ،

كاف أحد المرتكزات محمد عمى   ومحاولة تغريبيا فى تجربة   فاعبل أساسيا
قيقة غياب الشعب فى تمؾ عمى حوىو ما يمقى الضوء عجمت بفشميا،التى 
ولعل ذلك ما ذكرتو . والعمؿ عمى تجاىمو أو تجييمو عمى حد سواءالفترة،

اصعد وحدؾ لكف فمتتذكر أف سقوطؾ  "عمر مكرم حينما أخبره شخصية 
ويشير النص صراحة ليذه الغربة حيف "قدر ال تممؾ أف تمنعو وحدؾ..

عر بتمؾ الغربة حقا يا شيخ أتظف بأف السيد مكـر ش :"محمد عمى  يتساءؿ 
الحادثة التى مسرحية وفى . بؿ قتمتو الغربة حطاوى:طحطاوى  ويرد الط

مرواف  ةمف خبلؿ شخصي غربة الذاتيتناوؿ النص فى شير سبتمبر جرت 
أثناء فترة انضمامو إلحدى الجماعات المتطرفة بعد عودتو بغربتو الذى شعر 

حنا كنا ضايعييف حاسيف إف إحنا إ  ومف أمريكا إلى مصر.ولذا يخبر أبوي
)الحادثة التى  .سنا لغيرنا  فنا نسنا وسبنففقدنا الثقة فى أ، كياف مف ورؽ 

وعف اإلحساس بغربة الذات  ( 352، ص 7105،فى شير سبتمبر جرت 
بعد عودتو مف أمريكا فى مسرحية الحادثة التى جرت نجد الدكتور أبو الفرج 

نساف بتنتابو حاالت المعالج لو  ساعات اإل إلرىاب يخبر الطبيبواتيامو با
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فى شير الحادثة التى جرت يحس فييا أنو شخص تانى غير نفسو ....  
 (256 ، ص7105،سبتمبر 

وىى أحد مظاىر االغتراب الذاتى التى تطرحيا النصوص فإذا  :العزلةا-2/أ
بعاد مف قبؿ المجتمع والجماعات إلى الشعور باالست تشيرالعزلة  كانت

 النصوص المسرحية  فإف .(Safipour, 2011,p 5)الشعور بالتخمي ،و 
 شير النصفي، نتيجة تغيرات الواقع التى تعيشيا الشخصيات  العزلة تصور

 قبؿ مف ليذا النوع مف العزلة حينما يتـ نفى عمر مكـر  رجؿ فى القمعة  
 ... ف سوى مرضاة اهللال أبغى اآللحفيدتو   فنجده يعمف  ،الوالى محمد عمى

بسبلـ قتمتنى المحنة أدمتنى أه يا زينب لو أجد خبلصا مف ىمى مف لى 
خرج منؾ طيورا النفس ينجينى ويواسينى ...آه يا زمف الشبيات كـ أمؿ أف أ

)رجؿ فى  وكأننى ولدتنى أمى لـ تعمؽ بى أو تمحقنى منؾ خطايا العثرات
يحاوؿ مف فيو ىنا يريد العزلة الذاتية التى  (007 ،ص 7105،القمعة

ولذا يقرر الذىاب لمحج ،خبلليا الخبلص مف منحتو وذلؾ بالتقرب إلى اهلل 
مظاىر اغتراب الذات  مف امظير . وتبدو العزلة لتحقيؽ الخبلص الفردى

الحياة بعد موت عمر مكـر  الشيخ الطحطاوى شخصية   عتزؿأيضا حينما ت
ذا يخبر عنو ول،ت الوالى فتاء لمعارضتو سياسامنصبو فى اإل وعزلو مف

لـ عيش كمعتزؿ عف كؿ الناس ..سيد عمر مكـر وىو ي  منذ مات الالنص
موالنا الرجؿ اعتزؿ وعاش وحيدا فى  د الشيخ الطحطاوى يعنينا فى شىءيع

 (007، ص7105)رجؿ فى القمعة،  خموة
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نوع يفرضو  :العزلة ىنا نوعانوما تجدر اإلشارة إليو ىو أن  
فعو إليو اآلخروف أو الظروؼ التى تحيط بو ونوع يد، المغترب عمى نفسو 

وما تركز عميو النصوص فى مجمميا ىو النوع اآلخر فعزلة عمر مكـر .
نتيجة بؿ ؛ذاتية  عفعمى سبيؿ المثاؿ لـ تكف نتيجة لدواوالشيخ الطحطاوى 

منصبو  فقد تـ نفى األوؿ وخمع الثانى مف؛  كؿ منيما لو الذى تعرض القير
  قد قرر مجمس شرع وفى ذلؾ يعمف النص  الظمـ ألنيما وقفا فى وجو

المحكمة الكبرى فى جمستو الميمة عزؿ السيد عمر مكـر مف منصبو كنقيب 
قرر مجمس شرع المحكمة الكبرى أيضا خمع  –لؤلشرؼ والنفى إلى دمياط

،ص 7105)رجؿ فى القمعة ،  . فتاءيخ الطحطاوى مف منصبو فى اإلالش
قد تكوف  وغيرىا من أمراض العصر فالظمم والعنف، (012-011 ص
فى ولذا نجد عمر مكـر يعمف:  .فردفى العزلة التى يقع فييا ال با أساسيةاسبأ

عصر تتحكـ فيو النزعات الدنيا فى اإلنساف تتحكـ فيو األثرة والحقد الشيوة 
ى فى عصر تتسيده أطماع النفس األمارة بالسوء ....ف.القوة والعنؼ . والظمـ

إال أف يبحث عف موطىء قدـ يعصمو مف  موبوء ال يممؾ أحدىذا العصر ال
أف ينزلؽ مع التيار أو يحميو مف الطوفاف . ال يممؾ إال أف يعتزؿ العالـ 

مما قد يمحقو فى لحظة ضعؼ  بحثا عف لحظات أماف وصفاء أو يتطير
المصرى وأميرة  مسرحية وفى . (000 ، ص7105)رجؿ فى القمعة ، . بمياء

مصدرىا عدـ  بطؿ المسرحية  أف العزلة التى يشعر بيا مراد الفرنجة  نجد
أشعر وكأنى ولذا يقرر ، ياجيانا لكونو عرباألميرة  قدرتو عمى الزواج مف 
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)المصرى وأميرة   محصور داخؿ دائرة موصدة ال منقذ منيا إال الموت
 يخاطب صفيشخصية  نجد ذاتياالمسرحية وفى .(64،ص 7117الفرنجة ،

الغربة عف الوطف  توكيؼ كان، رتيما إلى أمريكا جمذكرا إياه بي الفايز أخاه
سنوات  تشعر أنت بيذا اليأس الممقوت أو السببا فى اغترابيما لذا يخبره  

مع و حتى حفيت منا األقداـ وأريقت منا قطرات ماء الوجو  تمو سنوات سعينا
فرنجة )المصرى وأميرة ال  الريح  ذلؾ لـ نحصؿ إال عمى الخذالف وقبض 

 (7- 6 ، ص ص7117،
وىى  ،كما تتناوليا النصوص االغتراب الذاتىكانت ىذه مظاىر  

ف تفاعؿ الفرد مع مجتمعو يحدد مستوى الذى يرى بأ تصور فروومتتفؽ مع  
فالخبرة المتضمنة فى ىذا التفاعؿ تخمؽ اإلحساس باالغتراب مف ؛اغترابو 
ويصبح .التحكـ فى أفعالو  ويشعر الفرد باالغتراب عندما ال يستطيع .عدمو

يشعر  ف يجعؿ الفردوىذا مف شأنو أ ،سمبيا حينما يستسمـ ألفعالو ونتائجيا
 (21 ، ص7111)خميفة ، أنو ال معنى لحياتو كما يشعر باغتراب الذات. 

إلى  ىالذات ولكن ماذا يحدث حينما يتحول االغتراب من مظيره  
ة التعرؼ عميو مف خبلؿ إف ىذا ما تحاوؿ الدراس ؟مظيره االجتماعى 

كما صورتيا النصوص  وأسبابو االجتماعىاالغتراب  فى مظاىربحث ال
 : فى؛حيث تمثمت ىذه المظاىر 

فى بعض األحياف قد  فاالمتثال والمسايرة:االمتثال والمسايرة -3أ/ 
االمتثاؿ بأنو فرووـ مظيرا مف مظاىر االغتراب. ويعرؼ  مايكونبينظرليما 
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ويكوف اليدؼ فييا  .ى تختفى فييا النفس الفردية إلى حد كبيرتمؾ العممية الت
النفس إلى القطيع؛ فاإلنساف الذى يحيا ببل مشاعر خاصة وببل  أف تنتمي

ضوعا أعمى لعادات والذى يخضع خ،أفكار تجعمو مختمفا عف اآلخريف 
ب وىو أيضا اإلنساف المغتر ،ىو اإلنساف الممتثؿ ،  وأفكاره وتقاليده مجتمعو

الحديث ييرب مف وحدتو ومف نساف فاإل.ذاتو مف وجية نظر فرووـ  عف
)حماد .اد تماثمو مع اآلخريف نو يشعر باألماف كمما ز ،إذ إمتثاؿ لى االعزلتو إ

شعر باألماف  نساف جزءا مف القطيع فكمما صار اإل (031ص  ، 7113 ،
غالبية الوالخطر األكبر ىو أف يقفقد ىذه الصمة فيصبح وحيدا معزوال ....و .

أو مسايرة القطيع  لى االمتثاؿالعظمى غالبا ما تيرب مف إحساسيا بالعزلة إ
 ابنة الوزير نورىاف شخصية فنجد  تمؾ الظاىرة ديواف البقر وتتناوؿ مسرحية .

التى  ميا فى الغرب تقؼ موقفا نقديا مف بقرنة أىؿ المدينةيعمتالتى تمقت 
حدى الجماعات استسبلميـ ألمير إو وتحوليـ لقطيع مف األبقار  تعيش بيا 

ف تنافت مع العقؿ والمنطؽ ولذا تخاطبيـ،المتطرفة وتنفيذ أوامره   حتى وا 
ارة لبقرنة وتغييب العقؿ حتى صارت بمدتكـ خرساء وبكماء ص تـستسممأ :

بت فى عصر يمعؽ فيو الناس أنفوىـ مثؿ فاقدة المنطؽ والنطؽ ....يا أ
 7105)ديواف البقر ، .نساف  ؿ ال قيمة لئلإذف ال عقؿ ال حرية بالقطعاف ف
  (243-242 ،ص ص
راعة حينما يتحوؿ بىذه القضية ب  ديواف البقروتعالج مسرحية   

عند كيركيجارد التى  الحشدوىنا تظير فكرة  .الناس لمجرد قطيع مف بقر
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 فالوجود داخؿ الحشد ىو الوجود   الذات الزائفةتناظر عند فرووـ مفيوـ 
يرب الذات مف المسئولية ومف ى يختبىء وراء الجموع ....وفيو تذالزائؼ ال

ويعتنؽ ما يعتنقو الحشد أنو صواب  إنو يقوؿ ما يقولو الحشد.عبء الحرية 
وبيذا يذوب الفرد فى المجموع معتمدا عمى أف الحقيقة تكوف فى السير مع . 

لذى ىو وفى ذلؾ إلغاء لموجود البشرى ا .القطيع تماما كما يفعؿ أى حيواف
مرادؼ لمتفرد والحرية والمسئولية .... وىنا يمكف الحديث عف االغتراب مف 

 حماد) نسانية الحقة  ساف لممجموع وانفصالو عف ذاتو اإلخبلؿ عبودية اإلن
 (077- 070ص ،ص 7113،
يعد االغتراب االجتماعى  :خرين واالنفصال عنيمالثقة فى اآلفقدان  – 4أ/

مشخص عف ذاتو وعف الطبيعة وعف اآلخريف. كما فى أحد معانيو انفصاال ل
أف الشخص المغترب يشعر بضعؼ الروابط بينو وبيف اآلخريف وبعدـ قدرتو 

 .تمع والبناء االجتماعى المحيط بوعمى السيطرة عمى المج
safipour,2011,p 3) )  ويجسد ىذا المعنى شخصية عمر مكـر فى

ف قو اء فى مجمس المحكمة ويوافحيف يخونو الرفقمسرحية   رجؿ فى القمعة   
  رفقا بى أرجوكـ فأنا أضعؼ مف أف أحمؿ عبئا يثقؿ  عمى نفيو ولذا يعمف

عدوى يسعى قد ماتت أحبلمى فى قمبى واندثرت ثقتى فى صحبى و  .ظيرى
ـ كما عدت أنا بقائدكـ  أنا لست سوى بعض حطاـ معارك ...فى طمبى

)رجؿ فى   ى مأساة مسيرتكـبعض بقاياكـ ممف سقطوا صرع ومبلحمكـ . أنا
لتبرئة نفسو مما لحؽ عمر وفى محاولة منو . (001، ص7105القمعة ،
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محمد عمى يمقى بالموـ عمى رفقاء عمر مكـر وأنيـ ىـ مكـر مف أذى نجد 
كانت نقطة   ....لكفمعاتبا إياه: بعدما منحيـ ثقتو فيقوؿ مف تخموا عنو

)رجؿ فى القمعة   .ثقة عمياءؾ فى المجمس نؾ تثؽ بغيرؾ مف رفقائضعفؾ أ
 (013 ،ص7105، 

المغترب اجتماعيا ال يعانى  وارتباطا بفقدان الثقة في اآلخرين ،فإن 
 ،بؿ يفقد اليدؼ مف الحياة االجتماعية؛ من عدم القدرة عمى التكيف فقط

 (33 ، ص7102، )عبدالقادر.فيو منسمخ عف ىويتو الثقافية واالجتماعية
رجؿ فى القمعة مف خبلؿ موقؼ الشيخ الطحطاوى ة مسرحي وىذا ما ترصده 

ربا عف ذاتو فأصبح مغت بسبب خيانة الرفقاء لوالذى اغترب عف مجتمعو 
ىروبو  و مع محمد عمى عف عزلتو وى حديثفف؛ وعف المجتمع مف حولو 
نساف غريبا عف رفقتو اف إذا حيف يصير اإلسي  :مف نفسو ومف رفقائو يقوؿ

 (071 ،ص7105)رجؿ فى القمعة ،    نفسوال يجد مبلذا حتى فى 
:حيث تحاول النصوص فى مجمميا  التمميح  اليأس واإلحباط  -5أ/

لميأس  لكثير مف األوضاع المجتمعية التى تعد أسباباموضوعيةواإلشارة 
وىنا يتـ الحديث فى المجتمع . مناسحباط وما ينتج عنيما مف اغتراب لواإل

مما يجعؿ مف االغتراب حالة ،يا ئة بعينموع الشعب ال عف فرد أو فعف مج
سواء أكانت اقتصادية أـ سياسية عامة يعاد إنتاجيا عبر ىذه األوضاع 

رجؿ فى   مسرحية  تذكر زينب لجدىا محمد عمى فىالمثاؿ فعمى سبيؿ ؛
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واإلحباط  )رجؿ فى القمعة ، ذلؾ فتقوؿ   أفئدة الناس امتبلت باليأس   القمعة
 (021ص ،7105

الحادثة التى جرت فى شير  الكاتب فى النص المسرحى ويحاوؿ  
وكيؼ كانت ، األوضاع الداخمية فى المجتمع إلقاء الضوء عمى   سبتمبر

أحد أسباب اليجرة الخارجية وما يرتبط بيا مف غربة واغتراب خارج الوطف 
؛ الغتراب مجتمع ذاتو ىى المسئولة عف ىذا اسياسات التكوف حيف وذلؾ 

الستينيات مف القرف العشريف فى المجتمع المصرى  لواقع حقبةفتتـ اإلشارة 
وكيؼ أف تضييؽ الخناؽ عمى بعض الفئات فى ىذه الفترة كاف مف عوامؿ 

إخوة إلى  النصويشير الوطف . وفى ذلؾ يذكر اليجرة واالغتراب عف 
لى أمريكا فى الستينيات كانوا ىاربنيف مف لدكتور أبو الفرج  الذيف ىاجروا إا

حيث  فتحت أمريكا الناصر وطمبيف المجوء السياسيى .مة الثورة وعبدحكو 
وأتاحت ليـ مجاالت العمؿ واالستثمار عشاف  ،بالترحابابيا واستقبمتيـ  أبو 

فى شير سبتمبر )الحادثة التى جرت . تعوضيـ عف االضطياد واالعتقاؿ
 .(315-314 ، ص ص7105،

فى فترة الستينيات  فالمتعمقة بيجرة المصرييذاتيا الفكرة  ونجد 
األحداث إشارة فنجد داخؿ   المصرى وأميرة الفرنجة تطرحيا مسرحية 

وما ترتب عمييا مف ىجرة ،فترة لعمميات التأميـ الواسعة التى جرت فى تمؾ ال
  قد كاف لنا شركات أمميا يذكر صفى لممصرييف لمخارج ، فيا ىو
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 ،ص7117الفرنجة ،  )المصرى وأميرةعبدالناصر فى منتصؼ الستينيات   
36) 

 الذى يطبؽ عمى عقوؿ أىؿ الشرؽوالتطرؼ   لمجيلفى إشارة  و 
لست أصدؽ أف يصؿ يقوؿ صفى   سببا مف أسباب االغتراب لدييـ  ويعد

ف كاف يحيط بيـ وييددىـ وطنى حتى ىذا اليوس المجنوف إال إالناس فى 
وتقود خطاىـ ، يأس وظنوف أو أف األفكار المتطرفة المأفونة تستعبدىـ 

 ،ص7117، )المصرى وأميرة الفرنجة الى الخمؼ قرونا وقرونكالعمياف إ
23). 

 األخت يدىا عمى أسبابشخصية تضع ذاتو النص المسرحى  وفى
التطرف  الذى تعانى منو الشعوب العربية فى ظل حباط واالغتراب ىذه اإل

ة عصر العولمة وما ترتب عميو من تحوالت تعصف باليويواإلرىاب و 
حباطات ىـ إال أنكر أف الناس ىنالؾ تمؤل  فتتحدث عف أىؿ الشرؽ قائمة :

عت أرض فمسطيف وبيت المقدس والجوالف ... والقنبمة اوىموـ .. إذ ض
قمار البصاصة ترقبيـ ألابيـ و  وأساطيؿ الغرب تحيط، الذرية ترىبيـ 

لعولمة تيددىـ ا يترصدىـ ... وقوانيف الجات وعصر رىاب األسودإلاو 
وتخمفيـ يزداد ويثقؿ كاىميـ ...ماذا تنتظروف إذف مف شعب يخنقو اإلحباط 

ذف فمندع الناس لتحمـ بخبلص مف  ،وحاصره مف كؿ األرجاء ببل استثناء وا 
، ص  7117)المصرى وأميرة الفرنجة ،  ىذا اليأس القاتؿ واإلحباط .

 (24-23ص
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ذا تتفق رؤية النصوص فيما تقدمو من طرح فى ى ةعام وبصورة 
يحيؿ الشعب  اربتمغ امف حيث كونو واقع واقع المجتمع العربىمع" السياق 

لى كائنات عاجزة ال تقوى إ –وبخاصة طبقاتو وفئاتو المحرومة والميمشة  –
وتتصؿ بحالة االغتراب ىذه مشكبلت التفكؾ .عمى مواجية تحديات العصر

قية والفئوية اعى والثقافى والسياسى وتدىور القيـ والتبعية والطبماالجت
ايش والتضامف عفتسود عبلقات القوة والنزاع بدال مف عبلقات الت؛والسمطوية 

 (75، ص 7114)بركات، دماج الطوعى. والتفاعؿ الحر واالن
الذى تتناولو  من أشكال االغتراب وىو الشكل الثانى:سياسىاالغتراب ال-ب

غتراب شيوعا ويعد االغتراب السياسى واحدا مف أكثر أنواع اال :النصوص 
وتبدو .والمجتمع العربى بوجو خاص  ، فى المجتمع المعاصر بوجو عاـ

ى أف الفرد المغترب ليست لمظاىره وتجمياتو فى العجز السياسى الذى يشير إ
لى كما يفتقد إ،رة فى الجانب السياسي مؤث لديو القدرة عمى أف يصدر قرارات

 (75 ،ص7111خميفة ، ). نظمة لمسموؾ السياسىمالمعايير والقواعد ال
ىذا النوع من االغتراب أن ومن خالل تحميل النصوص المسرحية يتضح .

مظاىرا لبلغتراب السياسى وأسبابا لو فى ذات  تعدخمف الفتات أخرى يأتى 
 :اآلتى فىالوقت وىو ما يمكف تفصيمو 

محاولة صرف الناس وشغميم بأمور تبعدىم عن أمور السياسة -0ب/
يعمؽ عمى استجابة شعب   ديواف البقر  مؾ فى مسرحيةفنجد الم: والحكم

مدينتو لدعوة حمود بف المودود الذى يطمب منيـ إخراج ألسنتيـ لتبمغ حممة 
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فتصور يا وزيرى أف  ... كى ينصرفوا عنا أنوفيـ حتى يدخموا الجنة قائبل :
ىذا ىو  بإخراج األلسنة لتبمغ حممات األذف وأطراؼ األنؼينشغؿ الناس 

وفؽ  (277 ،ص7105)ديواف البقر ،  حؿ حتى اآلف إللياء الناس  أفضؿ 
ىذا المنطؽ يتـ أيضا محاولة نشر الجيؿ بيف الناس كوسيمة مف وسائؿ 

لنشر  ففى تسويغو ؛السمطة السياسية لمحفاظ عمى مكاسبيا وضماف استمرارىا
  ىذا الجيؿ المطبؽ عمى   ديواف البقر الممؾ فى  الجيؿ بيف رعيتو يقوؿ

عقؿ رعيتنا نعمة سيكوف العازؿ والساتر والحاجب لعقوؿ الناس شعب جاىؿ 
يعنى تعميـ رعيتنا  ... أو تفيـ نورىاف ماذا أسمس حكما مف شعب متعمـ

ف يفيـ كؿ منيـ الفارؽ بيف األلؼ وكوز الذرة ثـ الفارؽ بيف عموـ الدنيا أ
ضحية ىذا  يرا نصبحرؽ بيف الظمـ وبيف العدؿ وأخالفاالحؽ والباطؿ ثـ 

ستخدـ كما ي .(272-271 ،ص ص7105)ديواف البقر ،  .الفيـ وىذا العمـ
أو آلية يمكف عبرىا صرؼ عقوؿ  اوسيطالديف فى مثؿ ىذه الحاالت بكونو 

الناس عف أمور السياسة والحكـ واالتجاه لمبحث فى أمور ىامشية ال تمت 
يره  ال بأس وفى ذلؾ يعمف الممؾ لوز .لجوىر الديف فينشغؿ الناس بيا 

الدروشة ستنفعنا تميى الناس وتشغميـ عنا بأمور الديف ....ىذا اليوس مفيد 
 (220 ،ص7105)ديواف البقر ،  

غتراب السياسى كذلؾ فكرة الطاعة الويرتبط با: فكرة الطاعة والتبعية -2ب/
وليذا نجد  .التى يربى عمييا أفراد المجتمع فيما يتعمؽ بطاعة أولى األمر

"  يقوؿالمدينة باألبقار ف بد يصؼ شعو حمود بف الموددرويش شخصية ال
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بقار تجمعيـ صفارة ويفرقيـ نبوت وىذا ما األمر بسيط  شعب مدينتؾ األ
  (215 ،ص7105)ديواف البقر ،    سوؼ يسيؿ لؾ مف شأف الحكـ

عة التى اوكما تشير بعض الكتابات المتعمقة بالتبعية وأخبلؽ الط 
البنية البطريكية ليس  المجتمعات البطريركية فإنو فىفى يربى عمييا البشر 
 .بؿ فوقية مف جانب السمطة وامتثاؿ مف جانب األتباع؛ىناؾ حوار وتبادلية 

ذاتية عند أعضاء وفى ىذه الحالة ينتفى النقد والتساؤؿ كما تنتفى المرجعية ال
....وىو انطبلقا مف إرادتو الذاتية. نساف ال يتصرؼ أو يقررالجماعة ....فاإل

وبذلؾ ييدر الفكر وييدر معو بؿ يتمقى الجواب الواحد الوحيد  ،ال يتساءؿ
 ؛األصوليةطاعة فى العبلقة البطريركية إلى االستقبلؿ ....وتستند أخبلؽ ال

بؿ ىى تنبع مف ؛فالمرجعية ال تكمف فى الفاعميةأو فى التطمعات المستقبمية 
الحالة المثالية فى و .و آباءنا (ليد )ىذا ما وجدنا عميرسوخ العادات والتقا

خطاب وفى الفكر تتمثؿ فى الرجوع إلى األصوؿ،أى أنيا تتمثؿ فى الجمود ال
بدعة ( كما تسد  بداع ) الذى يعد.وبذلؾ تسد السبؿ أماـ الفكر واإلوالثبات
يا ضبللة ونشازا وخروجا ؽ التطمعات نحو المستقبؿ بكونأماـ انطبلالسبؿ 

 .(36-35 ، ص ص7113حجازى ،)عف األصوؿ
ذلؾ حيف ينكر الممؾ عمى الوزير   ديواف البقر رصد مسرحية وت

تريد مجنوف أنت أ يعدؿ سياستو ليتعمـ الشعب فيقوؿ:دعوتو أف يغير و 
..ولتعمـ لمتوارث عف موروث تراث األجداد مراجعة سياساتنا ذات األصؿ ا
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إال أف  ال أممؾ أنا وجدودى كنت فعمت لكف لو أممؾ أف أجعميـ كحمير
 (272 ،ص7105)ديواف البقر ،.نجعميـ قطعانا مف أبقار

ويمثؿ االنفراد بالسمطة مظيرا وسببا مف أسباب :االنفراد بالسمطة-1ب/
إشراؾ  دوفاالنفراد بالحكـ  بمحاولة الحاكـ االغتراب السياسى وىو يتعمؽ
رجؿ فى القمعة  وىو ما ترصده بقوة مسرحية الشعب فى عممية صنع القرار.

قضية ل قضية االغتراب السياسى مف خبلؿ التطرؽحيث يأتى الحديث عف  ؛
نممح ذلؾ فى حديث شخصية عمر ، الديمقراطية فى مواجية الحكم المطمق

أنا لست .ريد القوة فى المجموع وليس الفردمكـر لمحمد عمى باشا   ما زلت أ
)رجؿ  اس  نساف األوحد دوف النباشا يسعى لنداء الذات وتحقيؽ اإلمثمؾ يا 

وفى موقؼ آخر يعمف محمد عمى انفراده .(014 ،ص7105فى القمعة ،
أنا وحدى باشا مصر الوالى ال الزعماء وال الوكبلء .نا وحدى أ"بالسمطة فيقوؿ

وفى . (71،ص7105)رجؿ فى القمعة ،ووالييا وسأحكـ كيؼ أشاء  
ت   أصبحت وحيدا مثمى إزاء الذات وخسر مواجيتو مع عمر مكـر يخاطبو
ىو أنى واحد.... ىذا ال يعنى سوى شيئ قضية إيمانؾ بالقوة فى الرفقاء 

)رجؿ فى القمعة  . كنت عمى حؽ لصعود القمعة كى أحكـ وحدى 
 (014،ص7105،
مف أىـ  الذى يعد منطق االستبدادوىكذا تمخص ىذه الكممات   

حيف يغرؽ المرء فى صورة ذاتو ينتفى اآلخر ف ؛عوامؿ االغتراب السياسى
لى واقع وحيد وتتحوؿ صورة الذات إ.فتو المعتادة ويزوؿ الواقع الخارجى بكثا



 2219يو( ن)يو  2، ع 11مجمة كمية اآلداب لإلنسانيات والعموم اإلجتماعية               مج 
 

 

 همت بسيىني ...( د.اصرظاهرة االغتراب وأزمة الهىية في المسرح المصري المع)

696 

...وىذا ما يحدث فى حاالت الطغياف واالستبداد القصوى حيث ال وجود إال 
 (62،ص7113حجازى ، ).  واقعو الذاتى لطاغية وال واقع غيرلشخص ا
 بىذا ما نممح صداه فى حديث عمر مكـر لمحمد عمى الذى يطمو  

وال يبتعد عنيـ حتى يشعر بيـ ويكوف قادرا ، و أف يكوف قريبا مف الناس من
فيطمب منو أف يحكـ مف منزلو فى القاىرة وعدـ  ؛عمى التواصؿ معيـ

كى تبقى قرب الناس فتسمع " : مخاطبا محمد عمى فيقوؿ،  الصعود لمقمعة
مف  أما.ما قد ينبض فى األفئدة مف األحكاـ أو ما قد يصدر عنيا مف أنات

وىنا  .يو ال يسمع أو يتكمـ أو حتى ليس يرى إال نفسوفيحكـ مف فوؽ القمعة 
لى ...معنى أف تحكـ وحدؾ أف تنطمؽ إ .كانت محنتنا مع كؿ والة القمعة

 مارة بالسوء ... شيئالطاغوت الكامف فى النفس األ .غيافالجبروت والط
)رجؿ فى   .قوط أف تصعد وسط الناسيمكنؾ بو أف تصعد لمقمة مف غير س

 (014و 53 ،ص وص7105القمعة ، 
ائبل :  مأساة يحدث عمر مكـر حفيدتو ق ذاتو المعنى وحوؿ 

لكف ال يحصد إال  البالغ...ىو كـ التضحية اليائؿ و المحروسة يا زينب 
يسقط  .يبذؿ دمو أنيارا فيبيعوف الدـ .ينتصر ويسرؽ منو النصر.الضر 

فالمأساة  أو ليست تمؾ المأساة الكبرى .رايات الطغياف فبل يمقى إال الظمـ 
الكبرى التى يتحدث عنيا عمر مكـر ىى تغييب الشعب وتحويمو مف فاعؿ 
إلى مفعوؿ بو كؿ ما يستطيع فعمو ىو الرضوخ ألوامر مف بيدىـ مقاليد 

وليذا نجد خورشيد باشا والى مصر الذى تـ خمعو وتولية ،السمطة والحكـ 
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ىؿ تعرؼ عنى و قرار المحكمة بعزلو يقوؿ تسمممحمد عمى بدال منو بعد 
)رجؿ فى القمعة أنى أخشى العامة والغوغاء ... بؿ آخذىـ بالعنؼ  

فينا تتضح نظرة االستعبلء عمى الشعب والدونية التى  (37 ،ص7105،
 .اـ لمف يحكمونيـكبعض الحينظر بيا 

 المغترب سياسيا دائما ما ينجرؼ إف الشخص:انعدام القوة والعجز-4ب/
 ويصبح معزواًل تماًما عف مجتمعو لى حالة مف انعداـ القوة والعجزإ

(George Otu1,2018,p 85)  ؛ ص المسرحية وىذا ما ترصده النصو
يصؼ الكاتب شعب المدينة وىـ مغيبوف فى حالة مف   ديواف البقر  ففى

الناس يعمكوف  وكأنيـ قطعاف مف بقر قائبل ،ليـ العجز واالستسبلـ لما يجرى
يتمايموف مف النشوة بينما مولود يقودىـ  ـوى، عشاب ويمعقوف أنوفيـ األ

وفى ذلؾ يسخر  (211 ،ص7105ديواف البقر ،). بالعصا وىـ مستمتعوف 
ديواف البقر ، ). أولـ أخبرؾ بأنيـ بقر وقطيع مف أغناـ "حمود منيـ قائبل

 (201 ،ص7105
ؿ المجتمع مع عدـ : فالظمـ الذى يتعرض لو األفراد داخقيرالظمم وال-5ب/

سببا مف  مـ نتيجة ضعفيـ وقمة حيمتيـ يعدقدرتيـ عمى مواجية ىذا الظ
أسباب االغتراب فى المجتمع . يبدو ذلؾ واضحا فى حديث عمر مكـر 

المصريوف أولئؾ خمعوا الميمة  .لمحمد عمى   ىؿ تسمع أصوات المصرييف
منو الوالى العادؿ  بدال خورشيد باشا الوالى الطاغية الظالـ ...خمعوه ليختاروا

واإلنساف... فترى أتظف بنفسؾ ىذا الوالى العادؿ واإلنساف.الميمة نغمؽ بؾ 
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صفحات كانت أحمؾ ما قد مر بمصر مف الظممات كى نبدأ معؾ وبؾ 
)رجؿ فى القمعة ، .صفحات نحو النور ونحو الحريات ونحو أمانى اإلنساف 

  (45 ،ص7105
كما يتـ طرحو ومظاىره  اب السياسىاالغتر وفى نياية الحديث عف  

قضية عمى جانب كبير مف األىمية  فى النصوص المسرحية ، فإف ىناؾ
 الغتراب نتيجة محاوالت السمطةوشعورىـ با بغربة المثقفينوىى المتعمقة 

أحد ى يقوؿ الشيخ الطحطاو  وحوؿ موقؼ ىذه الفئة .إقصائيـ أو تدجينيـ 
ف كانوا يساندونو مف العمماء و عماألزىر  لمحمد عمى حيف يسألعمماء 

إذ أنت قتمت  ،  ما عادوا كذلؾ يا باشافى بداية توليو الحكـورجاؿ الديف 
أصرخ فييـ لف تجد  فييـ روح الثورة واآلف ما ىـ إال رجع صدى صوتؾ .

ة تعكس لؾ تجد أمامؾ مرآ... اضحؾ فييـ وسسوى رجع صراخؾ
ـ كفاح الشعب تجاه فريزر أما أف تبحث فييـ عما كنت ترى أياضحكاتؾ.

 (011 ،ص7105رجؿ فى القمعة ، ) نابميوف فإذف لف تمقى غير سراب و 
 تحاولوىو الشكل الثالث من أشكال االغتراب الذى  :االغتراب الدينى-ج

البحث عف الدور الذى  فى النصوص قيد الدراسة مف خبلؿ الدراسة رصده
ة البعض تزييؼ الوعى محاولع فى بعد الناس عف دينيـ و لواقا يقوـ بو
بعادىـ  لدى أفراد المجتمعالدينى  بيـ يفيتـ تغي .الحقيقى عف جوىر الديفوا 
ويتجمى االغتراب الدينى فى ـ عنو باالىتماـ بقضايا ىامشية،وصرفي

  :النصوص قيد الدراسة مف خبلؿ المظاىر التالية 
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نفصاؿ عندما يكوف ىناؾ افاألنومى يحدث :األنومى وفقدان المعايير-1ج/
حاد بيف المعايير الثقافية واألىداؼ والقدرات المنظمة اجتماعًيا ألفراد 

 ( Ludz,1976,p12) المجموعة التى يجب عمييـ  التصرؼ وفًقا ليا 
يعنى فى االستخداـ الدراج الموقؼ الذى  األنومىلى أف ويشير سيماف إ.

بح ىذه لسموؾ الفرد حيث تصالمنظمة تتحطـ فيو المعايير االجتماعية 
فاألنومى لفظ .قواعد لمسموؾ تؤدى وظيفتيا بوصفيا المعايير غير مؤثرة وال 

خضـ الرغبات  اجتماعى يشير لمحالة التى تغرؽ فييا القيـ العامة فى
يى الحالة التى يتوقع ف لالمعياريةا.أماشباع بأى وسيمةالخاصة الباحثة عف إ

صبحت مرفوضة اجتماعية لسموؾ التى أافييا الفرد بدرجة كبيرة أف أشكاؿ 
لـ يعد ليا أية ضوابط  شياء. أى أف األغدت مقبولة تجاه أية أىداؼ محددة

ليو عمى صوابا وما كاف صوابا أصبح ينظر إ ما كاف خطأ أصبحمعيارية ،ف
خطأ مف منطمؽ إضفاء صبغة الشرعية عمى المصمحة الذاتية لمفرد  أنو
 ،ص7111)خميفة،.   ينووقوان المجتمع  حجبيا عف المعايير وقواعدو 

نجد شخصية   ديواف البقر ففى ؛.ويتبدى ذلؾ بوضوح فى النصوص(16
،الذى يحاوؿ قمب تحمؿ نسقا مف القيـ المشوىة التى  ودودحمود بف الم

وليذا فيو يستخدـ  ؛ المجتمع مف أجؿ تحقيؽ مصالحو السياسيةمعايير 
اعيا وزعزعتيا لة اجتمالديف استخداما خاطئا ليحاوؿ تحطيـ المعايير المقبو 

 حمود إماـ طريقتنا ىو مبعوث وفى ذلؾ يصفو النص .بيف أفراد المجتمع
)ديواف  "الخير لتحرير المجتمع مف الجاىمية والفسؽ وأدراف الشر
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نجده يخاطب شخصية نعنانة الراقصة التى و . (203 ،ص7105،البقر
 ميـ بمظير الداعيةالمدينة ليظير أما اشتراىا بالماؿ لتعمف توبتيا أماـ أىؿ

 ،زوجؾ إياهاختارى رجبل أيا كاف وسوؼ أالذى ييدى الناس لمحؽ والتوبة 
ذا لـ يعجبؾ أزوجؾ لرجؿ آخر ولرجؿ ثالث فأنا أممؾ أو رابع ال تخشى.. وا 

   (221،ص7105)ديواف البقر ، . تيا بزواج أو طبلؽ وبحكـ الشرعكؿ الف  
مف خبلؿ  الدينية جتمعالمر يىذا التناقض السائد فى معايويتضح  
ففى عالـ ؛ األسواؽ راقصة فى نفسيامف خبلؿ عمميا نعناعة شخصية 

وفى ذلؾ تقوؿ .حبلؿ لعمية القوـ  في حيف ىو ا،فقراء يكوف الرقص حرامال
رقص حراـ  فى   لكف ما ذنبى والالذى يستنكر عمييا ىذه المينة لحمود

 ،ص7105ديواف البقر ،)  حبلؿ عند السادة واألمراءاألسواؽ ولمفقراء.
220)  
تناوؿ ت :ت الدينية الشكمية وتزييف الوعىوالممارسا يةالطقوس-7ج/

لمطقوس والممارسات  ااالغتراب الدينى مف خبلؿ نقدى وص المسرحيةالنص
يأتى فى محاولة وىو نقد  .الشكمية التى ال تعبر عف جوىر الديفالدينية 

التى تغمؼ حياة البشر وبخاصة لخمخمة المفاىيـ المغموطة عف الديف تمؾ 
فتجعميـ يقعوف فريسة لمتيارات المتطرفة التى تدفع بيـ ،البسطاء منيـ 

  األمريكية ليزاشخصية  نجد   الحادثة التى جرت  ففى مسرحية، لمياوية
 نضمامو لمجماعاتمرواف بعد االبنيا  تقوؿ زوجة الدكتور أبو الفرج 

ورة المى بقت مشكمتؾ القى غير العوش  سايب مشاكؿ الحياة كميامالمتطرفة 
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سبلـ فيكـ يا مسمميف العالـ كمو بيغزو الفضاء وانتو مشغوليف يا خسارة اإل
)الحادثة التى جرت فى شير . لعورة والحجاب والختاف يا خسارة با

 (314،ص 7105،سبتمبر
فيو تطغى االغتراب فى الديف كثيرا ما وكما تشير إحدى الدراسات ف

بيف  يعد فى الممارسة الدينية مف تمييزالعبادة حتى أنو لـ  الطقوسية فى
فأصبحت  ؛ والظاىر والمعنى والجوىرى والتفصيمى .الوسائؿ والغايات الكبرى

 ،ص 7114)بركات ، . التيا ووظائفيافى مدلو و قيمتيا  كؿ ىذه متساوية فى
074) 

ة قضي  الحادثة التى جرت نص المسرحى تناوؿ اليذاتو السياؽ وفى  
فنجد الدكتور أبو الفرج وىو يحكى لمطبيب النفسى ؛  ف الوعى الدينىيتزي

قائال  التى تتناوؿ الديف مف منظورات مغموطةعف ظاىرة الكتب الصفراء 
عداـ مجرد كائف مرعوب محكوـ عميو باإل يخميؾكتاب الشجاع األقرع ":

عتزلوا أو را كؿ المى قمبوا أو او لو بحثت  وبينتظر الموت فى كؿ أواف ...
وا او انتحروا حتبلقى وراىـ كتب صفرا مف تطرفوا أو أكتأب اتدروشوا أو

)الحادثة التى   النوعية دى وىى دى أزمة الشرؽ ومأساة العقمية الشرقية
وما يؤكد عميو النص  (313-312 ، صص7105جرت فى شير سبتمبر ،

بل ،أن ىذه الكتب ليا تأثير ليس عمى البسطاء من ذوى الثقافة المحدودة 
 استطاعت فلمطبيب كيأبو الفرج فيشرح  ؛ تطول كذلك فئة المتعممين

الفتاة المتعممة  رشيدة وحميدة الجاىمتين ترويض ابنتو مروة  : شخصيتا
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يتحدث باسـ الديف كما ىو معروؼ فإف مف و  ،قناعيا بمبس الحجابوا  
يكتسب دائما قدسية وىالة وبخاصة مف جانب البسطاء وىذا ما تؤكد عميو 

  لف يجرؤ أحد أف يمسنا أو يقربنا فى ديواف البقرحمود بف المودود شخصية 
وفى ىذه الحالة يصؿ .. ع رايات الشعوذة المستترة بالديفما دمنا نرف

ولذلؾ يعمف ، وف نقد أو تفكير ذعاف دغتراب بالناس لدرجة االستبلب واإلاال
  أىؿ مدينتنا انضموا لممدعو حمود بف المودود  الوزير لمممؾ فى ديواف البقر

 (220 ،ص7105)ديواف البقر ،  .وصاروا دراويش
وفى توصيفيا ليذه الحالة من تزييف الوعى تخاطب نورىان  

الحموة فى .أفقدت الناس المحظات الناس البيجة والفرحة والمتعةأفقدت "حمود
ماؿ الكبرى فى ، وقتمت اآلحاضرىـ حيف سجنت األحبلـ العذبة فى ماضييـ

ذف ما داـ الماضى والحاضر والمستقبؿ نساف إإلقبميـ ماذا يتبقى لحياة امست
 (244 ،ص7105)ديواف البقر ،  رىف رؤاؾ المظممة العفنة

 لذى ظيرا من أشكال االغترابواألخير وىو الشكل الرابع :اغتراب المرأة-د
 امؤشر ونو يمكف النظر ليذا النوع مف االغتراب ك.و  النصوص المسرحية فى

عمى حالة االغتراب التى يعانييا المجتمع ككؿ . وقد ظير اغتراب المرأة مف 
  خبلؿ عدة مظاىر منيا :

ىو تعبير عف حالة اإلنساف العقمية عندما يدخؿ فى أى :الستالبا-0د/
عبلقة وفؽ ما يريده اآلخر فى ىذه ال ف يسمؾة اجتماعية تجبره عمى أعبلق

متوىما أحيانا أف ما يسمكو نابع مف إرادتو وليس عمى وفؽ ما يريده ىو،
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مييف عف إرادتو الحرة. ومف ىنا يصبح سموكو ووعيو الظاىرى غريبيف ومنفص
وفيما يتعمق بأوضاع النساء وما يرتبط بيا من استالب  . ووعيو الباطنى 
مف النساء يدافعف عبلنية وبحماسة أكثر مف  اكثير د نج،  فى المجتمع

ويبلحظ  ،الرجاؿ عف وضعيـ األدنى مف الرجاؿ فى المجتمعات الذكورية
عموما أنيف أشد تمسكا بالقيـ المحافظة التى تضطيدىف 

رشيدة وحميدة فى  :تمثؿ كبل مف شخصيتىو  (03 ،ص7112)العبداهلل،
فنجدىما نموذجا ، ر ىذا النموذج مسرحية الحادثة التى جرت فى شير سبتمب

حد المشاىد يرفضاف أففى ؛ لمجيؿ الذى يرسخ لدونية المرأة وتبعيتيا لمرجؿ 
 زوجيا الذى ال بي فرج أخىتقوؿ رشيدة ألف ،رؼ عمييماخمع النقاب لمتع

مرواف عاوزنا  يا ليوى يا أبو " يستطيع التفرقة بينيما مف وراء النقاب 
فى  ناعخواتؾ يا خويا عاوز توقاجواز لو ماكناش أنتكشؼ عمى رجالة أوماؿ 

مف  ايرصد النص كثير كما (373 ،ص7105الحادثة التى جرت ،). "الحراـ
الممارسات الجاىمة واألفكار المتخمفة التى تحممناىا عف المرأة والتى تتسـ 

فى مسرحية المصرى وأميرة  فى عموميا بازدراء المرأة وتبعيتيا لمرجؿ .أما
نجد عمة البطؿ التى تذىب لببلد الغرب لمباركة خطوبتو ألميرة الفرنجة 

ؽ النصر الفرنجة تحدوىاىذه النظرة التى تجعؿ مف المرأة طرفا ضعيفا يتحق
ابف أخى فى زى الفارس " ولذا تعمف ،عمى الغرب مف خبلؿ االستحواذ عميو

ليمثؿ أبيى عصور القوة فى الشرؽ العربى يسبى إحدى أميرات الحرب 
  (12،ص7117المصرى وأميرة الفرنجة ،)  ميبيةالص
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راب الفرد فى المجتمع ، وىو التشيؤ مظيرا مف مظاىر اغت:التشيؤ-2د/
فى نظر اآلخريف، ويعكس النص  ينتج حينما يتحوؿ اإلنساف لمجرد شيئ

التى تتعامؿ مع المرأة بوصفيا حاؿ المرأة فى بعض فئات المجتمع ، تمؾ 
ونجد ذلؾ واضحا فى فكر  .ى عنو أو استبدالويمكف تركو أو التخم شيئا

، ادثة التى جرت الجماعات المتطرفة التى يتناوليا النص المسرحى الح
تزويجو إحدى ىذه الجماعات و   بعد انضمامو لواحدة مفمرواف  فشخصية

نت مرات األمير بتاعنا ولما عرؼ   أصميا كا يقوؿزوجات أمير الجماعة 
صمو متجوز أربعة وناوى أ أتجوزىا ..ما ىو إنى موش متجوز طمقيا عشاف

ة ىنا يتـ فالمرأ (316 ،ص7105)الحادثة التى جرت، يتجوز واحدة بدليا
سمعة يتـ تبادليا والتنازؿ عنيا ممف يممكيا . أال  التعامؿ معيا كما لو كانت

 وىو الرجؿ فى ىذه الحالة . 
لنص المسرحى ايوضح و :لتصورات النمطية ودورىا فى اغتراب المرأةا-1د/
التقميدية التى مف خبلؿ نظرة المجتمع اغتراب المرأة قضية  (ديواف البقر)

دوف المجاؿ العاـ. وليذا يخاطب حمود  البيت فقط داخؿ ىاتقصر وجود
)ديواف  . البيت مكاف المرأة يا نعناعة ليس السوؽ"نعناعة قائبل:

مرأة فى كونيا التى تحصر الواستكماال لتمؾ النظرة  (215 ،ص7105البقر،
يصؼ   ديواف البقر فى ميما بمغت مف عمـ أو رجاحة عقؿ نجد الممؾ جسدا 

: عقوليـ فيقوؿ جادلو مف أجؿ تعميـ رعيتو وتنويرابنة الوزير التى ت  نورىاف 
ى نت لست سو وأيا وزير وما أشياىا مف ثمرة .مرأة ناضجة كالثمرة ابنتؾ ا"
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  (272 ،ص 7105)ديواف البقر، . ميرتى األنثى فى كؿ الحاالت مفيوـأ
اغتراب المرأة فى المجتمع  يحاوؿ النص االقتراب مف قضية  و  

الذى يدور بيف الممؾ ونورىاف مف خبلؿ الجداؿ الفكرى الذكورى 
حيث يقدـ الفكر المتخمؼ رؤيتو الممتدة عبر الموقؼ مف المرأة والرجؿ، حوؿ

التى تنظر لممرأة ر التراثية نة بالعديد مف األفكاالعصور والمتسيدة والمحص
.وىو منظور يطمقو المجتمع جرد جسد شيوانى تحركو الغريزة.عمى أنيا فقط م

نما عمى النساء أيضا؛الذكورى ليسيده ال عمى ا فنصؼ المجتمع لرجاؿ فقط وا 
ولكى يكوف كذلؾ ويظؿ سادرا فى  ،يجب أف يكوف خاضعا لمنصؼ اآلخر

  اومف ثـ يظؿ المجتمع كمو أميا ومتخمف البد وأف يظؿ أميا ومتخمفا،خضوعو 
فالمرأة وفؽ ىذا التصور وتمؾ النظرة .(001-007، ص ص7112عطية ،)

مف الدرجة  ع الشرقى تجعؿ منيا مواطنا التقميدية التى تحدوىا فى المجتم
. وىذا ما يؤكده الوزير فى حديثو مع الممؾ عف وضعية الثانية فى كؿ شيئ

ضعؼ أ أف النسوة" رقية ذات النزعة الذكوريةالنساء فى المجتمعات الش
سوتنا يا موالى حتى مف تعمـ منيف أسيرة ن حمقات المجتمع  األمى الجاىؿ.

حكـ الرجؿ يحاصرىا فى كؿ مكاف فى البيت فى الشارع وفى العمؿ وفى 
أف .تمؾ ىى المحنة.نساف ..فة األنثى ال صفة اإلالكؿ يعامؿ فييا ص ،السوؽ

)ديواف  الشيوة والمتعة منظور األنثى والعورة . نظورتنظر لممرأة مف م
 (227،ص7105البقر،
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أبرز أشكاؿ االغتراب التى  ومف خبلؿ العرض السابؽ يتضح أف 
راب تواالغ،االجتماعى –االغتراب الذاتى : ا النصوص المسرحية ىىتعالجي

 راب المرأة .وأخيرا اغت ،تراب الدينىواالغ ،السياسى
من الوعى المغترب إلى الوعى باالغتراب :مة لالغتراباألشكال المقاو  -7

 : ومقاومتو
نساف ناؾ ثبلثة بدائؿ سموكية قد يمجأ إلييا اإلى ركات أفبيرى حميـ  
ما:اغترابو ش االغتراب فى محاولة منو لتجاوزالذى يعي  فإما االنسحاب وا 

 ى باليجرة أو المنفىكما يتجم ،االغتراب الذى يسبب ب من الواقعو الير 
ما الرضوخ و والمقاطعة. عمى اليرب أو  لعدـ القدرة  الواقع ألمرلالخضوع وا 

وقد ينشأ عف مثؿ ىذا .لسبب العجز واليأس مف احتماالت تغيير ىذا الواقع
الخيار فى حاالت الضعؼ قبوؿ ظاىرى ورفض ضمنى ترافقيما نزعة 

ما التمرد الفردى أوالتحمى بالصبر والتقنع والتممؽ والتسويغ  العمل  . وا 
مف ضمف حركات اجتماعية تسعى لتغيير الواقع وتجاوز حالة  الثورى

 (47 ،ص  7114)بركات، .االغتراب ووضع حد لحالة العجز
ذا كان  الوعى جموع الشعب فى النماذج قيد الدراسة تمثؿ  توا 
ـ التى تتحدث عنيا ىذه النصوص عمى خمفية األحداث أو التى يت المغترب

السمة الغالبة عمى الشخصيات  فإفصيغة الغائب،الحديث عنيا دوما ب
ة فى ىذه النصوص ىى اتخاذىا طريؽ المقاومة مف خبلؿ الثورة عمى الرئيس

وىذه  .ىذا االغترابلبلغتراب فى المجتمع أيا كاف نوع األوضاع المسببة 
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الواعية الشخصيات ف نطمؽ عميياأما يمكف الشخصيات تمثؿ 
بالواقع عياو و . أوال حقيقيا وليس زائفا بذاتيا تحمؿ وعيافيى ولذا ،باالغتراب

فيى شخصيات  اوأخير .ثانياثقافية لبكافة جوانبو االجتماعية والسياسية وا
لدييا مف القوة الذاتية ما يمكنيا مف مواجية االغتراب سواء تمؾ التى تعانيو 

شخصيات فيى ،عمى مستوى الذات أـ ما تعانيو فئات أخرى فى المجتمع 
باتيـ واغترابيـ الذى يستسمموف لو يوقظ أفراد المجتمع مف ث  يا ثوريا تحمؿ وع

التالية الشخصيات الواعية باالغتراب  الشخصيات وتمثلرغما عنيـ . 
 :والمقاومة لو 

فالوزير يحاوؿ أف ينقذ :فى مسرحية ديوان البقر وابنتو نورىان الوزير-أ
ء عقوليـ وسيرىـ الغب إشونيا بسبيالة االغتراب التى يعح شعب المدينة مف

ولذا يخاطب  ؛جماعة حمود بف المودودأتباع وراء الخرافات التى يرددىا ليـ 
ؼ سياستنا حتى ننقذ شعب مدينتا بالعقؿ مؾ  البد لنا مف وقفة لنراجع أىداالم

تتأتى يو يرى أف السبيؿ لمقضاء عمى حالة االغتراب لف فوالحرية والتعميـ  
ما تؤكد  . وىوة لمشعب ومنحو القدرة عمى التعمـيعطاء الحر إال بالعقؿ وا  

داللة الحظ  –التى تمقت تعميميا فى ببلد الغرب عميو أيضا ابنتو نورىاف
تطمب مف الممؾ أف يعيد العموـ مرة ثانية ألرض العرب فيى  –نورىاف االسـ

لذا تخاطبو  ليتؾ ،و اتيمت العموـ بالكفر بعد أف رحمت ألرض الروـ بعدما 
مف أرض الروـ لكى يتعمـ شعب مدينتؾ المتعطش  ياموالى بإعادت تأمر يا

ساس ..... العمـ ألى عصر النورمعمـ حتى تخرجيـ مف عصر الظممات إل
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،ص 7105)ديواف البقر،  لعقؿ وضماف القوة والحرية والعدؿ.الحكـ ونور ا
ذايحاوؿ حمود وأتباعو محاربتيا حتى يظؿ الناس فى يول (272-271 ص

يقوؿ عنيا  فمننظر فى أمر الممعونة  فنجده ـ وتغييب العقؿ،تسبلحالة االس
 (226 ،ص7105)ديواف ابقر ،  .ف مف تسعى كى توقظ عقؿ الناسنورىا

، الذى يحاوؿ نشر الوعى بيف الناس  تمثؿ نموذج المثقؼإف ىذه الشخصية 
قضاء عمى اغتراب أىؿ الفيى صاحبة ميمة تنويرية تحاوؿ مف خبلليا 

نورىاف تريد لشعب  فصؿ الوزير لمممؾ ىذا األمرفيقوؿي فى ذلؾ المدينة.و 
لنواجو  العمـ وسيمتنا.بف المودود  يدى حمودمدينتؾ الحرية والعمـ لتنقذه مف أ
 (221 ،ص7105)ديواف البقر ،  زحؼ جماعات الظممة والجيؿ

غتراب مف قبؿ نورىاف عمى محاولة قتصر األمر عند مقاومة االيوال  
وىو الحاكـ أو رأس  ،لشعباألطراؼ المسببة الغتراب اقناع أحد إ

بؿ إنيا فى نياية األمر تتوجو لشعب المدينة الذى فقد النطؽ بسب السمطة،
فيى  ،ييـ والعودة بيـ لذواتيـ األصيمةوتحاوؿ إيقاظ وع،لعقو أرنبة أنفو 

ثـ يعمؿ عمى التخمص  ،تدرؾ أف المغترب البد وأف يدرؾ حقيقة اغترابو أوال
س اخبلؿ الن تقؼ فى مواجية جماعات ابف المودود مف ولذا .ثانيا نوم

يا أىؿ مدينتا ماذا حدث لكـ كنتـ تبتسموف وتبتيجوف  أنفسيـ فتصرخ فييـ 
واآلف أراكـ تكتئبوف . القسوة فى أوجيكـ والرىبة تبدو فى جبيتكـ وكأف 

وابا تمعؽ نتـ سوؼ تظموف ديطاردكـ بجنوف ...العالـ يقفز لآلفاؽ وأالموت 
ورة وعذاب القبر نتـ مشغولوف بقضايا الععالـ يتغنى ويبتيج وأال.دود األرض 
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لى الفرد وقدرتو عمى تعمير الكوف وأنتـ تسعوف إ نساف.ىـ يثقوف بروح اإل
....عودوا لمعقؿ كى يعصمكـ وتدميرىاالنفس  ذيب الذات ووأد الروح وقتؿتع

)ديواف البقر .  قؿ مف ىذا الجيؿ ...الحؽ أقوؿ ال حؿ سوى الع
وىكذا تدرؾ نورىاف أف أمر تغيير المجتمع  (225-224 ،ص ص7105،

در ما يتحقؽ عف طريؽ تغيير تى عف طريؽ تغيير عقؿ الحاكـ ، بقال يتأ
 فمجتمع جاىؿ ؛عقؿ المجتمع ذاتو الذى أنجب ىذا الحاكـ وكؿ حاكـ

... ولذا ال ممؾ فاسد وجاىؿ ومستبدومتخمؼ لف يخرج مف بيف ظيرانيو إ
 (002 ،ص7112)عطية،.تحاوؿ إيقاظ الوعى فييـ 

والشيخ الطيطاوى أحد عمماء  نقيب األشراف :عمر مكرمشخصيتا-ب
يطالعنا النص بشخصية منذ البداية  :(رجل فى القمعة )فى مسرحية األزىر

 رشيد باشا والى مصر الظالـ ؛المناضؿ الذى يقؼ فى وجو خو عمر مكـر 
فيا ىو يقرر كمة أف يخمعو مف منصبو حجمس المع بمعاونة ميستطحيث 
لـ يظمـ مالـ يمؽ مقاومة   إف الظالـ ال ينتظر االستفزاز. الظالرفاقو

القاتؿ -ما خاؼ الناس مواجية الطغياف  ذاإيمعف فى الطغياف لمظمـ.الظالـ 
.. فمتكف الحرب ولنعمف ىذا ىو خورشيد باشا -ف لـ تمنعو مف القتؿ يقتؿ إ

  اء بأنا قد أعمنا الحرب عمى خورشيد باشا حتى يسقطو الشعبفى كؿ األرج
مشايخ  وحينما يحاوؿ أحد  (30-31 ،ص ص7105)رجؿ فى القمعة ،. 

لدينا طاقة كى نجعؿ خورشيد باشا يرضخ لمطالبنا   أؿ  اؤ المجمس الس
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)رجؿ فى  . ثؽ يا شيخى ال طاقة لموالى بمواجية األمة  يجيبو
  (41 ،ص7105القمعة،

تضح مقاومة االغتراب عند عمر مكـر حينما يقؼ فى وجو وت 
األشراؼ ىو نقيب  ف حقوؽ الشعب الذى يمثمو بكونوخورشيد باشا دفاعا ع

فيو يرى حؽ الشعب فى اختيار مف يتولى أمره حؽ ،العمماء  معو مف مفو 
ليس األمر كذلؾ يا سادة بؿ ىذا أكبر إنا  ،.النا ال نطمب إحسانا إ أصيؿ  
ـ يراجع فييا لميمة إعبلنا لحقوؽ الشعب ورفض قرارات الوالى ما لنجتمع ا

ال الوالى ما لـ تصدر إ نا نعمف منذ الميمة بطبلف جميع قراراتلشعب .إا
بموافقة العمماء ونقباء الصناع .ىذا ىو لب قضيتنا إعبلف حقوؽ الشعب 

   (30،ص7105)رجؿ فى القمعة ،. وسيادتو فوؽ الحكاـ
الشعب فى تقرير مصيره و تنصيب مف يحكمو حؽ حوؿ مسألة و  

ذا كاف بؿ ىذا حؽ األمة يا شيخى وا  يقوؿ عمر مكـر   وخمع الوالى خورشيد 
الباب العالى قد سمب األمة ىذا الحؽ فعمينا فى ىذا المجمس أف نعمف حؽ 

يتـ ثـ  (40،ص7105)رجؿ فى القمعة ،. األمة فى تنصيب الوالى أو خمعو
لما وجد فيو مف حب  ؛مف قبؿ عمر مكـر ية مصر ح محمد عمى لواليرشت

ونو لمصر؛ إال أنو يرسـ منذ البداية الطريؽ الذى ينبغى لو أف يسير فيو ك
  ولتعمـ يا باشا أنا ال نبغى  اختاره الشعب بإرادتو فيقوؿ مخاطبا إياه احاكم

و سمطانا نخشاه ال نبغى ليا نعبده مف دوف اهلل أو ممكا جبارا أأف نجعمؾ إ
 ، فالقوة ليست أف تتحوؿ ربا أو ممكا أو سمطانا ،يمانؾ بالميثاؽوى قوة إس
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لكف القوة أف تنتصر بما نمتـز بو ضد النزعات الشريرية نزعات السمطة 
  (47،ص7105)رجؿ فى القمعة ، . والجبروت
بيف عمر يدور الصراع و ، الدرامى  يحدث صداـ  مع تطور الحدثو  
الذى  ومحمد عمى الحاكـ المستبد ة والشورىلذى يؤمف بالديمقراطيمكـر ا

يستمر عمر مكـر فى المقاومة ضد محمد عمى إلى أف و .ينفرد بالحكـ 
لتى تحوؿ فييا عمر ا.وبالرغـ مف فترة المنفى بنفى عمر مكـر ينتيى األمر 
تمتؼ  الشعب والجماىيرإال أنو كاف رمزا لممقاومة فيا ىى جموع مكـر لمعزلة،

 مف كاف ذلؾ تحدثو زينب ىرة منادية بالثورة ضد الظمـ.وفىحوؿ منزلو بالقا
ىؿ كنت تصدؽ فييا روح الثورة بعد سنيف القير  يظف بأف المحروسة تستيقظ

 (007،ص7105)رجؿ فى القمعة ، .يا جدى 
تمثؿ شخصية رجؿ الديف المستنير  فلشيخ الطحطاوىاأما شخصية " 

فى إعبلف العصياف ال يتردد ولذا فيو  ؛الذى يحاوؿ الوقوؼ فى وجو الباطؿ
 مف حؽ الناس إذا ما اعوج الحاكـ إعبلف فيقوؿ فى فتواه  ضد خورشيد باشا

ونتيجة ىذه المواقؼ فى وجو  (50 ،ص7105)رجؿ فى القمعة ،  العصياف
الحاكـ يتـ خمعو مف منصبو فى االفتاء،  قرر مجمس شرع المحكمة الكبرى 

)رجؿ فى القمعة  . ى االفتاءأيضا خمع الشيخ الطحطاوى مف منصبو ف
ونجده يحث السيد عمر مكـر عمى التقدـ فى صفوؼ . (012،ص7105،

وعدـ االستسبلـ لبلغتراب والعزلة التى  الجماىير فى مواجية ظمـ الحكاـ
ف كنت تريد خبلصؾ يا سيد مكـر فالشعب خبلصؾ   إفرضت عميو بالنفى 
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عبر عف رجؿ ة  تفيو شخصي(001 ،ص7105رجؿ فى القمعة ،) " فتقدـ
الديف الذى ال يياب سمطة وال حكاما فى سبيؿ إعبلء كممة الحؽ وتحقيؽ 

ف كاف مصيره فى نياية األمر عزلو مف منصبو فى اإلفتاء .العدؿ   حتى وا 
"فى مسرحية الحادثة التى جرت فى أبوالفرج " شخصية الدكتوروتمثل  -ج

المصرى اة أستاذ الجامع ىى األخرى شخصية المثقف شير سبتمبر
وحصؿ عمى ،حيث عمؿ وتزوج ىناؾ  ؛منذ زمف بعيدأمريكا  المغترب فى

تـ سجنو وطرده مف أمريكا بعد أحداث الحادى عشر مف ومع ذلؾ  ،الجنسية
مما اضطره لمعودة إلى مصر مع زوجتو 7117فى  وتفجير البرجيف سبتمبر

ض آخر مف االغتراب داخؿ الوطف نتيجة بع اوأبنائو حيث واجو نوع
، الممارسات المتخمفة واألفكار الرجعية البالية التى اصطدـ بيا بعد عودتو 

وبخاصة مع تنامى التيارات المتطرفة فى ىذه الفترة وتغمغميا فى الحياة 
فى و .ومحاولة تغييبيا والسيطرة عمييا  اليومية وسيطرتيا عمى عقوؿ البسطاء

واقع التخمؼ فرضو رفضو الخضوع لمنطؽ التغريب الذى يحاوؿ و مقاومتو 
زؿ الحياة واخد مراتى   كاف ممكف نعتقائبل: لطبيبيخاطب أبو الفرج اعميو 

معبادة ونقعد فى ركف مف البيت ونتدروش ونمبس الخرؽ وننسى الدنيا ونتفرغ ل
  (312،ص7105)الحادثة التى جرت فى شير سبتمبر، . وننتظر الموت

الواقع وحاوؿ الخروج مف إال أف الدكتور أبو الفرج لـ يستسمـ ليذا  
ووضع يديو عمى األسباب الحقيقية لمشكمتو سواء فى اغترابو ، حالة اغترابو 

وقرأ ىذا الواقع قرءاة موضوعية مكنتو مف ، فى الخارج أـ فى الداخؿ 
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طرأتا عميو نتيجة ما  االغتراب الذاتى واالجتماعى المتيف الخروج مف حالة
ف يعيد متطرؼ ولـ يرضخ لو واستطاع أفقاوـ الفكر ال ؛تعرض لو مف قير

. وفى ذلؾ يخاطبو بعد انضماميما لمجماعات المتطرفة إليو أبنائو مرة أخرى 
انت يا دكتور أبوالفرج  دايما المثؿ األعمى ىو المى بيحسـ المسائؿ.و  الطبيب

عمى والقدوة الحسنة اتكـ عمى مبادئكـ حققتوا المثؿ األركـ وثبومراتؾ بصب
دثة التى الحا)المى تاىوا فى الطريؽ ووجدوا فيكـ شط األماف.   قداـ والدكـ

 (354-353 ،ص ص 7105جرت فى شير سبتمبر،
 ىذه وعي خبلؿ مف إال تأتي لف االغتراب أسباب إزالة فإفوىكذا ، 
 اإلنساف بوعي مرىوف وعى االغتراب أف يعني وىذا .جدليتيا ووعي األسباب

ىذا ما كشؼ ( و 21 ،ص7101)العوانى ،.مغترباً  تجعمو لتيوضاع ااال يذهب
 ؛ عنو تناوؿ الشخصيات المقاومة لبلغتراب فى النصوص المسرحية بالتحميؿ

، والوعى حيث تبيف مدى نجاح ىذه الشخصيات فى تحقيؽ الوعى باالغتراب
 خطوة أولى فى سبيؿ القضاء عميو . باألسباب المسئولة عنو بوصفو 

 عالقتيا باالغترابلنصوص المسرحية و فى اأزمةاليوية  الثانى: المحور
 :كما تعكسيا النصوص المسرحية 

ع الشعور منساف والمجتاليوية  مجموع العوامؿ التى تمنح اإل تمثؿ 
ية الجماعة صير المشترؾ وىو ما يضمف استمرار باالنتماء والوجود والم

نتيا اليوية ال تستمد كينو إال أف .فمكؿ شعب ىويتو التى تميزه ،ويحمى كيانيا
خر لذلؾ بات منطقيا االتصاؿ باآل،بؿ مف المفارؽ ليا أيضا؛مف ذاتيا فقط
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مذات لفاآلخر يصبح مرآة  ؛واالنفتاح عميو واالستفادة مف تجاربو وخبراتو
الذات واآلخر ليا  ففالمسافة بي ؛بو وتعيد تقييـ نفسيا، تتمركز مف خبللو 

)شريط ومبروؾ  اا أو انفتاحيوفى انغبلقي، ى اليويةفى وع ـمي دور
.ىذا وقد عكست النصوص المسرحية وجود أزمة فى اليوية (74،ص7105،

الشخصيات.وتتبدى ىذه األزمة االغتراب التى تعانييا تأتى متبلزمة مع حالة 
وأزمة اليوية الناتجة عف عبلقة  عمى جانيف:أزمة اليوية عمى مستوى الذات

 :الذات مع اآلخر وىو ما يمكف توضيحو فيما يمى 
ومف خبلؿ عممية : وعالقتيا باالغتراب عمى مستوى الذات أزمة اليوية -أ

 فى عبلقتياتحميؿ النصوص اتضح أف أزمة اليوية التى تطرحيا النصوص 
االغتراب  – الذات الفردية مستوىييف : باالغتراب يتـ تناوليا عمى مستو 

متعمؽ وىو ما تمت اإلشارة إليو تفصيبل فى المحور األوؿ ال )–الذتى 
ومستوى الذات القومية .  ،(التى تتناوليا النصوصالذاتى بأشكاؿ االغتراب 

ولذا فسوف يقتصر التحميل ىنا عمى أزمة اليوية وعالقتيا باالغتراب عمى 
تحاوؿ النصوص المسرحية استجبلء ذلؾ فى و .مستوى الذات القومية

يؿ فيـ العبلقة فى سبيثار فييا سؤاؿ اليوية لحظات تاريخية بعينيا ومساءلة 
 .ا يتمخض عنيا مف شعور باالغتراب بينيا وبيف م

إلى لحظة  يتخذ مف الرجوع ، فإف نص رجؿ فى القمعةفى البداية و  
مف خبلليا  لية يحاوؿآتاريخية بعينيا وىى تولية محمد عمى حكـ مصر 

لشعب فى اختيار مف ا الدور الذى قاـ بو يؤكد حين تأكيد اليوية القومية
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ال ياباشا خمع الوالى  : محمد عمى قائبل يخاطب فنجد عمر مكـر،يحكمو 
وكذلؾ تنصيبؾ بدال منو تقرر باسـ المصرييف وسوؼ يتـ بأيدييـ ال أيدى 

رادة شعب يسقط واليو الظالـ وينصب تمؾ إؾ أو المماليؾ أو األلباف.التر 
وربما كانت ىذه ىى  (51 ،ص7105)رجؿ فى القمعة، واليو المختار  

يتـ المسرحية ففى ىذه التى يحاوؿ النص االقتراب منيا، ية الرئيسةالقض
تناوؿ مأساة المجتمعات العربية مع التجربة الديمقراطية، حيث تصارعت  

فكرتاف فمسفيتاف في الحكـ، فكرة المستبد العادؿ وتمثمت في شخصيات عدة 
كرة أخرى ريخية ودينية، وفنجازات تاببلدنا حكمًا مستبدًا مع تحقيؽ إ حكمت
، لى رأي األمة الممثمة في نخبة مف المجتمع أو ما نسمييا الشورىتستند إ

حيث تصارعت الفكرتاف متمثمتيف فى شخصية محمد عمى باشا وشخصية 
ؽ النيضة يوكبلىما كاف لديو حمـ تحق ،السيد عمر مكـر نقيب األشراؼ

 (04-03 ،ص ص7105السبلمونى ، ) . القومية وأجيضت التجربة 
لنص يحاول توصيف أزمة اليوية المتأرجحة بين ىذين النوعين من فا

 .وما ينتج عنيا من اغتراب الحكم 
يوية فى عبلقتيا باالغتراب مف أزمة ال ديواف البقرويرصد نص  

حينما  ؛ليويات الفرعية تفتيت اليوية القومية لعدد من ا تشتت أو خبلؿ
عة ابف المودود التى تدعو رادة  ينفذوف أوامر جماالناس مسموبى اإل صار

وفى ىذه . عمى أساس دينى ت اليويةوالدعوة لتفتيلمتغريب عف المجتمع 
اتيـ أفراد المجتمع الذيف لـ يتبعوا دعوتو بالكفر وأنو البد مف القضاء  الحالة
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  يا أتباع بف المودود  تـ إحداث الفرقة بيف أبناء اليوية الواحدةوبيذا عمييـ.
الكافر ...انطمقوا يا قوـ لنقوض  ا ضد المجتمع الموبوءـ سنبدأ حممتناليو 

 (231،ص7105)ديواف البقر ،مجتمع الكفر والكفرة   
 تأتىوتشرذميا  اليوية المتعمقة بأزمةالفكرة ذاتيا وحوؿ  
عمى مستوى الذات الجمعية،  أزمة اليويةلتعكس ة"الحادثة التى جرت"مسرحي

الذات القومية فى مرحمة مكونات  التناحر الداخمى بيف عمى فتمقى الضوء
 والجماعات ،والقومييف ،االشتراكييفينيات وانقساميا التجاىات مختمفة:الست

أبو الفرج )الدكتور أخو (أبو الفتوح )يتضح ذلؾ فى حديث .اإلسبلمية
دب يناؾ راجؿ بتاع ثقافة وفكر وفف وألق "المنتمى لمجماعات اإلرىابية(

حنا ت إوحاجا والقومية واالشتراكية والديموقراطيةوبتؤمف بالثورة وعبدالناصر 
الحادثة التى جرت فى شير  )  ..رفضينيا وبتبعدؾ عنا 

اليوية ىذه الفكرة المتعمقة بتفتيت  ؿيتـ تناو كما  (237،ص7105سبتمبر،
فنجد ؛ الدينية اليوية  سحيف يتـ التفرقة بيف أبناء المجتمع الواحد عمى أسا

الفرج بعد انضمامو لمجماعات المتطرفة يخاطب أمو بو مرواف ابف الدكتور أ
انتو والمجتمع  ..نت فى خندؽ الكفر، وأاإليماف أنا فى خندؽ" :ليزا قائبل 

 (314 ،ص7105الحادثة التى جرت فى شير سبتمبر،"  بالنسبة لى كفرة
 أزمة اليوية الناتجة عن عالقة الذات مع اآلخر:-ب

ذات الذى مف خبللو يتـ معرفة الثانى لدى الاآلخر القطب  يمثؿ  
ىذه الذات وليذا نجد النصوص المسرحية دائما ما تقترب مف تخوـ المواجية 



 2219يو( ن)يو  2، ع 11مجمة كمية اآلداب لإلنسانيات والعموم اإلجتماعية               مج 
 

 

 همت بسيىني ...( د.اصرظاهرة االغتراب وأزمة الهىية في المسرح المصري المع)

717 

 كما يمثمو العالـ الغربى ، فى عبلقتيا باآلخر–المصرية –بيف اليوية العربية 
 ،مف اغتراب عمى أكثر مف جانب ، ومايرتبط بياأزمة اليوية  وىنا تتضح

  :ىوىو ما يمكف تفصيمو ف
:حيث تشيد ىذه القضية  ثنائية الشرق المتخمف والغرب المتقدم-1/ب

مسارات كثيرة مف الجدؿ قديما وحديثا بيف المفكريف ،وبخاصة فيما يتعمؽ 
الحداثة لمجتمعاتنا العربية  ؽبماذا نأخذ عف الغرب وماذا نترؾ حتى تتحق

تـ التعرض ي يعالج ىذه القضية حينماالبقر ديوان  .ولذا نجد النص المسرحى
المجتمع العربى الذى شيد طفرة فى مجاؿ العموـ فى مرحمة تخمؼ ألزمة 

الغرب الذى  نتيجة األفكار الرجعية فيو بينما تقدـ وكيؼ تأخر،تاريخة سابقة 
نحف لدينا عمـ "  لممؾتخبر ا نورىافولذا نجد  .نقؿ عنو كثير مف ىذه العموـ

.....كاف لدينا عمـ الفمسفة والطب ـ الدينا رحمت لببلد الروـ و معالديف لكف 
حرقناىا وحكمنا عمييا بالكفر مـ الكمياء واليندسة ....وعموما أخرى أوع

فيى ىنا (277،ص7105)ديواف البقر،  وبالبطبلف لذلؾ رحمت لببلد الروـ
وطرؽ التفكير التقميدية التى تمنعيـ عف مسايرة تشير ألزمة المجتمع العربى 

مجتمعات اآلخر الغربي، بحيث صارىناؾ تغريب  فيو تسار  التقدـ الذى
والفكر وتشير لمسألة استيراد العمـ  ،لمعمـ فى األرض التى نشأ فييا مف ناحية

  مف الغرب مف ناحية أخرى .
ىذا  ويتضح مأزؽ اليوية فىلتمييز والعنصرية وعدم المساواة :ا-2ب/

وعدـ المساواة  نتيجة التمييزالشعور باالغتراب  يتمخض عنيا مفاالحالة وم
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ىذا جميا مف خبلؿ النص يبدو  .تتعرض لو الذات مف قبؿ اآلخر الذى
بعد  يخاطب أخاه الفايز  صفى فيا ىو "المصرى وأميرة الفرجة  المسرحى

ويكفينا ما عانينا فى الغربة مف  ،لنعد إلى الوطف المصرىسنوات مف الغربة  
ف نرجع مف نا وعمينا أمصر ىى األولى ىى مولدأحقاد أو تمييز وتعصب . 

فى أرض الغربة ىى المأساة المؤلمة لنا نحف المصرييف حيث أتينا ... تمؾ 
وىو ما  (41و37،ص وص7117المصرى وأميرة الفرنجة ، ) فى الخارج  

الدكتور ؛ حيث يتـ عزؿ النص المسرحى الحادثة التى جرت  أيضايعكسو 
يشير و  أنو عربى مسمـ.ه مف أمريكا لمجرد طردو مف وظيفتو ، أبو الفرج 

حيف يخاطب مفتش التحقيؽ قائبل  عمى لسانو النص ليذا التمييز
حاتطردونى مف أمريكا ؟   يرد المفتش   دا طبعا لمصمحتؾ ألنؾ لو  :

الحادثة التى جرت فى شير ) فضمت ىنا ما حدش يضمف حياتؾ  
 (371 ،ص7105سبتمبر،

 ة التى تعانييا الشخصياتأزمة اليوية من خالل االزدواجي كما تبدو-3ب/
وص التى تـ تحميميا يتـ التطرؽ ليذه ى النصفف :فى عالقتيا باآلخر

جة تعانى رنالمصرى وأميرة الف مسرحيةفى  الفايزفشخصية  االزدواجية؛
لؤلصوؿ العربية والتمسؾ بالفكر الرجوع اليوية ما بيف  ا فىازدواجية وانشطار 
ومحاولة  الحضارة الغربية ومنجزاتياوما بيف االنبيار ب ،والتراث الشرقى
ما   ولذا يعمف النص عمى لساف إحدى العرافات التى تخاطبو،  االنتماء إلييا

فى حيف تعيش بجسدؾ فييا  ،زلت تعيش بتفكيرؾ فى لندف أسموب الشرؽ
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ما أف ولعمؾ مف ذلؾ أدركت أف الغرب سيرفض رفضا تا، أسموب الغرب 
 (67 ،ص7117المصرى وأميرة الفرنجة ،) . يغزوه تراث الشرؽ وتفكيره 

الحادثة مسرحية  الفرج فى أبو وىذه االزدواجية ىى ما تعيشيا أيضا شخصية
بكره أمريكا وسبت أىمى ووطنى فى عز شبابى عشاف أىاجر نا أالتى جرت  

الحادثة التى جرت فى شير  ألمريكا وأحقؽ الحمـ األمريكانى .... 
 (26 1،ص7105سبتمبر،

ر ىذه العقدة فى وتظيالنقص التاريخية ومأزق اليوية:عقدة -4ب/
النظرة الدونية التى ينظرىا مف خبلؿ عدة مظاىر منيا:  النصوص بوضوح

جة زفى المصرى وأميرة الفرنلمذات العربية وىذا ما يجعؿ الفاي اآلخر
غادرت ببلدى لسنوات واستوطنت ىنا وتزوجت وأنجبت وصنعت عديدا "يعمف

ع ذلؾ رفضوا أف يعطونى الجنسية ماذا أفعؿ أكثر مف مف اإلنجازات .وم
 ص،7117المصرى وأميرة الفرنجة ، ) وانتمى إلييـ ؟ ،ىذا كى أصبح منيـ

عف فى موضع آخر فيعمف صفى   وىو األمر الذى يتـ التأكيد عميو (70
أف تعبث مع رجؿ شرقى ىذا  مسموح أف تعبث ما شاءت إالجيانا   األميرة 

 (04 ،ص7117المصرى وأميرة الفرنجة ، ). ىو الخط األحمر 
تم من خالل العودة ظير اآلخر المتعمق بعقدة النقص فيأما الم 

.يبدو لمتذكير بالماضى المشرؽ لمذاتو  دائما لمتاريخ القديم لمتغنى بأمجاده
عف العموـ التى رحمت ىذا واضحا فى ديواف البقر مف خبلؿ حديث نورىاف 

فى  -نجد مراد الذى اختار مصرى وأميرة الفرنجة ال  وكذلؾ فىلببلد الغرب،
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زى  -الحفمة التنكرية التى أقاميا لو والده بمناسبة عزمو الزواج مف أميرة ويمز
 بينما اختار لجيانا زى أميرة صميبية ،قائد عربى مف عصر الدولة األيوبية

وفى ىذا تخاطبو جيانا  .ليعود بالذاكرة لعصور تفوؽ الشرؽ عمى الغرب
ترت الزى لعصر ذىبى فى تاريخ حضارتكـ كى تقنعنى بأنؾ مف أبناء  اخ

حضارات عظمى عممت العالـ فى وقت كاف فيو يعيش عصور الظممات 
 لى التاريخ تعوض منو   أرغب فى أف تشعر بالنقص فتمجأ إ...أنا ال

ابف خت " األما تردده  وىو (15 ، ص7117المصرى وأميرة الفرنجة ،.)
ى يسبى إحدى س ليمثؿ أبيى عصور القوة فى الشرؽ العربأخى فى زى الفار 

 (12 ،ص7117)المصرى وأميرة الفرنجة ،   ميرات الحرب الصميبيةأ
التى يحمميا  ء التاريخيةالعداكما يمقى النص الضوء عمى عالقة -5ب/

 ولذا نجد المستعمر العدورى فيو غربى الذى ياآلخر ال الوعى المغترب عن
الفايز أف زواج ابنو مف أميرة ويمز  وأميرة الفرنجة تخبرفى المصرى  خت األ

يتحقؽ منذ قروف وقروف ويعنى  يعنى نصرا لـفيذا    يعد نصرا كبير لمشرؽ
المصرى )  أف الشرؽ أخيرا ينتصر عمى الغرب ويغزو ويسبى إحدى أميراتو 

  (04 ،ص 7117وأميرة الفرنجة ،
ظور العدو الذى يجب يتـ النظر لمغرب دوما مف منوبصورة عامة ، 
لوعى العربى المغترب الذى ال يستطيع االقتصاص مف الغرب ، فاالثأر منو

وتحقيؽ الغمبة عميو عمى مستوى الواقع يحاوؿ تحقيؽ ىذا الحمـ وتمؾ الرغبة 
مف خبلؿ تجنيس العبلقة  حيث يتـ ذلؾى مستوى البنى الرمزية والفنية ؛عم
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ىى المعبر  ى يغزوىا الرجؿ الشرقىالت بيف الشرؽ والغرب فتكوف  األنثى
وىذا ما تؤكده نظرة أىؿ الشرؽ التى  .فى رمزية تحيؿ عمى الواقععف الغرب 

قموب سعد قمبى و أ  تعبر عنيا شخصية األخت فى المصرى وأميرة الفرنجة 
حبلـ لناس جميعا تنتظرؾ فارس أنظار االناس بمصر وكؿ ببلد الشرؽ أ

اب األسد البريطانى ليطير بيا فوؽ جواد عروسا مف أني عيوايخطؼ بيف ذر 
ىذه ىى فرصتنا كى نثأر مف ىذا الغرب ..يسبح عبر فضاء الشرؽ

المتعجرؼ مف أوروبا المعجبة بعظمتيا وحضارتيا وأمريكا المتغطرسة بقوتيا 
سوؼ تعود .....  ىذا ىو ثأر الشرؽ مف الغرب وقد آف أواف الضرب

ر الغزو االستعمارى ونيب عصور الرؽ لنثأر مما حدث لنا فى عصو 
 مرادويمخص  (13و71،ص وص7117)المصرى وأميرة الفرنجة ، الثروات

 ،وأنا رجؿ شرقى ةغربي مرأةأنت ا   حقيقة ىذا العداء فى الجممة التالية لجيانا
المصرى وأميرة الفرنجة ) يظؿ الشرؽ ولف يمتقى مع الغرب .والشرؽ 

 (67 ،ص7117،
قضية العداء مع الغرب مف خبلؿ نظرة  وتتناول الحادثة التى جرت 

اف ىذا ىا شيطاألمريكا التى ير  الفرج بوأ الدكتور الكراىية التى يحمميا
فنجده يذكر زوجتو بموقؼ أمريكا مف ىزيمة الخامس مف يونيو   ،العصر
وليس  ،متيكما عمى ما جرى ليا مف تفجير لمبرجيف فى ست دقائؽ 0745

ما ىزأونا فى قوؿ المى جوايا دوؿ يافض وأسبينى أفض":فى ستة أياـ فيقوؿ
دى أمريكا بجبللة قدرىا حنا انيزمنا فى ست أياـ .أوقالوا إف إ، سبعة وستيف 
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 ،ص7105الحادثة التى جرت فى شير سبتمبر،) "انيزمت فى ست دقايؽ 
267) 

الصورة السمبية عن وارتباطا بنظرة العداء التاريخية ىذه تأتى  
حيث يكوف ؛ مظاىر أزمة اليوية يا مظيرا مف بوصف العرب والمسممين

المكوف الدينى لميوية فى ىذه الحالة أو االنتماء الدينى أحد أسباب تكويف 
مسرحية الحادثة التى جرت فى  وترصد .صورة سمبية عف العرب والمسمميف

و الفرج مع يتـ اضطياد عائمة أبىذا األمر بشيئ مف التفصيؿ ، ف سبتمبر
ما والدىا بمروة  تخبر، فمسمموفجرد أف جذورىـ عربية وأنيـ كاف لميأنيـ أمر 

ىمة بيقولوا عمينا   تعرضت لو مف إىانة وضرب فى الجامعة فتقوؿ:
الحادثة . )   حنا العرب المسمميف..إ رىابييفإ ف صحيح يا دادى إحنايإرىابي

يخاطبو ذاتو   ؽالسياوفى  (265 ،ص7105التى جرت فى شير سبتمبر،
مريكا الـز تتخمص مف كؿ واحد أ . انت إرىابى زييـاألمريكية  والد زوجتو

الحادثة )   .أصمو عربى أو مسمـ انتو خطر عمى أمف أمريكا ومستقبميا 
 (273،ص 7105التى جرت فى شير سبتمبر،

فى ضوء  أسبابيا الرجوع بتوصيؼ ىذه النظرة و  ويحاوؿ أبوالفرج  
لمعرب أى حد بينتمى .يوميف دوؿ فيقوؿ  ما ىى دى اليوجة بتاعة الالواقع 

عاوزيف تطبقوا نظرية ىنتجتوف فى صداـ  .رىابوالمسمميف الـز تتيموه باإل
 (317 ،ص7105)الحادثة التى جرت فى شير سبتمبر،  .الحضارات 

توضح ىذه الصورة السمبية التى يتبناىا  نيائيةبو الفرج لنتيجة ويصؿ أ
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إحنا متيميف لمجرد  نعمؿ يا ليزا   مف غير ما الغرب عف العرب المسمميف 
الحادثة التى جرت فى شير  . )حنا عرب مسمميفإف إ
 (271،ص7105سبتمبر،

ى قدمتيا النصوص المسرحية فى طرحيا الرؤي الجديدة الت المحور الثالث:
 ظاىرة االغتراب و عالقتيا بأزمة باليوية :ل

 ينتييغتراب وبناء المجتمع السوي فى تحميميو  لقضية قير اال 
ـ ( إلى نتيجة واحدة ىي إيمانو الخفي بالصفوة الممتازة ، ذلؾ اإليماف و فرو )

وـ( بفكػرة الذات و الذي يتضح مف خبلؿ عدة مواقؼ فكرية أىميا تسميـ )فر 
ط ثـ قولو باالرتبا الخضوع لمحشد، عممية االمتثاؿ أواألصمية ورفضو ل

وأخيرًا ، القمة المبدعةقوـ بو إال الػذي اليمكف أف يالتمقائي بالعػالـ وبػاآلخريف 
التي ينتيي فييا إلى أف القوة التي ـ( مف قضية تغيير المجتمع ،و موقؼ )فرو 

ستبعث المجتمع الجديد سوؼ يكوف مصدرىا القمة غير المندمجة في النظاـ 
 (0141،ص7102)الجبورى ،القائـ.

  -لفنافالمدور الذى يمكف أف يقوـ بو  إن ىذه الفقرة السابقة تشير  
عمى ظاىرة  مقضاءة المتميزة فكريا فى المجتمع لكأحد أفراد الصفو  -المبدع 

يعانى منيا أفراد المجتمع مف خبلؿ ما يقدمو مف إبداع فنى  االغتراب التى
وىذا ما .ويبعث فييـ الرغبة فى التغيير، يثير الوعى فى ىؤالء األفراد 

اقترب  معرفة الكيفية التىنة التعرف عميو من خالل تحاول الدراسة الراى
الكاتب محمد أبو العال السالمونى من قضية االغتراب فى عالقتيا بيا 
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الجديد الذى تضمنتو  وزمة اليوية من منظوره الخاص ورؤيتو الفنية بأ
وقد توصمت الدراسة مف خبلؿ  .ىذه الرؤية فيما يخص موضوع الدراسة

دة فى نظرتو لقضايا الكاتب قد قدـ رؤية جدي تحميؿ النصوص إلى أف
عمى مستوى الشكل من ناحية ثم عمى مستوى المضمون االغتراب تمثمت 

 :الفكرى لمقضية من ناحية أخرى 
لمتعبير عف مضموف  الذى وظفو الكاتب فعمى مستوى الشكل الفنى-0

وأزمة اليوية نجد أف الكاتب اعتمد عمى بعض العبلقة بيف االغتراب 
ولكف فى ،ع القضية الغرض منيا التعبير عف واقالتقنيات الفنية التى كاف 

 استخداما يعكس ىذه الحالة من االغتراب المغةفقد استخدم  ،جمالىشكؿ 
ولذا نجد  ظاىرة االغتراب المغوىوىو ما يوضح  .لدى الشخصيات المغتربة

أنا لست  كما فى حديث عمر مكـر  المغة االنيزامية :المغة تنوعت ما بيف
ما جدوى ىذا   التشاؤميةالمغة و .  ـ ومبلحمكـكاركسوى بعض حطاـ مع

.....ولماذا قبض الريح وىذا بؿ ما جدوى اإلنسافالعمر الضائع فى البطبلف 
  أنى يتأتى لى بعض خبلصى مف ىذا الحمـ والحيؼ الظالـ والخذالف ...  

رجؿ فى القمعة  واب العالـ صارت موصدة فى وجيى. )الممقوت ..أب
فيا ىو مراد  الحزن ولغة(.022و 016و 001،ص وص وص7105،

ـ عتؿ وقبيح ماذا يبقينا إذف فى ىذا العالـ  الكؿ ىراء وخواء والظمالفايد يعمف
كما توجد ، ( 51 ،ص7117)المصرى وأميرة الفرنجة ،.....لسنا أوؿ مأساة 

ابف المودود  أنا  ود جماعات بفيا ىو الممؾ يخط النفاقو  لغة المداىنة
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كـ وأموت فداء ادتكـ أكره مف يكرىكـ وأرفض مف يرفضخادمكـ طوع إر 
ليكـ وبكـ مبادئكـ وفتاويكـ أ حيف تسخر نعناعة  السخرية لغةو . نا منكـ وا 

أعمى وقدوة  حيف تتوب سوؼ تكوف مثبل احاليا حيف يخبرىا حمود بأني مف
تيزؿ يا سيدنا   )ديواف البقر ،  وة ؟ أو ضاحكة أنا مثؿ أعمى ؟ يا حبل

تتيكـ رشيدة (  التى جرتوفى الحادثة ). (231و204 وص،ص 7105
 عمى ليزا حينما تخبرىا أف الديف بالجوىر وليس بالشكؿ فتقوؿ   إال بطموا ده

جاية تعممينا الديف بتاعنا ... )الحادثة التى جرت  ده انت يا ختىا واسمعو 
 ،(376 ،ص7105فى شير سبتمبر ،

صرار  بفى حين جاءت لغة مقاومة االغترا ىذا ،   اتحمؿ صمودا وا 
ففى ديواف ، ؛فكانت المفردات قوية تعبر عف موقؼ أصحابيا عمى التحدى

خريف ا الممؾ بأف تمعؽ أنفيا مثؿ اآلالبقر ترفض نورىاف ما يطمبو مني
نكار العقؿ الموت أحب إلى مف افتقوؿ   )ديواف . إلذعاف إلى الجيؿ وا 
الحرب ولنعمف فى  فمتكفوفى حديث عمر مكـر  . (236،ص7105،البقر

 كؿ األرجاء بأنا قد أعمنا الحرب عمى خورشيد باشا حتى يسقطو الشعب .
؛ التى اختارىا الكاتب لتجرى فييا األحداث األماكن وفيما يتعمق ب 

لدرجة بعيدة عن حالة االغتراب وعن أزمة ىى األخرى  معبرة فقد جاءت
رجؿ فى )فى  اكف بوصفيا أحد األممقمعة فقد كاف ل ؛فى النصوص اليوية
فيو يحكـ مف  ؛داللة عمى اغتراب الحاكـ عف الشعب وبعده عنيـ ( القمعة 

فكاف المكاف  (ف البقرديوا )القمعة بعيدا عف حياة الناس وىموميا . أما فى
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وجاء  .حدى المدف العربية حيث يتوه البشر وتتوه ىوياتيـ الرئيس سوؽ إ
ة التى ي فى إحدى المبلىى الميمممثبل (نجةالمصرى وأميرة الفر )الغرب فى 

ت تراب خارج الوطف وأزمة اليوية والذامتدليؿ عمى االغليممكيا أبو البطؿ 
(  الحادثة التى جرت)فى  أماالقومية فى حضرة اآلخر الغربى وعمى أرضو .

ومصر )عيادة  فقد تنوع المكاف ما بيف أمريكا )منزؿ الدكتور أبوالفرج (
جدلية العبلقة لمبحث فى بوالفتوح فى إحدى القرى ( الطبيب ومنزؿ عائمة د ا

فى حضرة اآلخر خارجو  سواء داخؿ الوطف أـأزمة اليوية ما بيف االغتراب و 
  .المختمؼ حضاريا
فضاء داخمى  :ينقسـ الفضاء المكانى إلى فضائيف ةعاموبصورة 

يعكس غربة الذات واغترابيا ومأزؽ اليوية عمى المستوى الداخمى بفعؿ 
خارجى يتـ مف  آخروفضاء  ،الت الواقع الداخمى وسياسياتو المتغيرة تحو 

  ولكف عمى المستوى الخارجى .  ذاتيا، األزمة اآلخر ليعكس خبللو مساءلة 
وما تضنتو مف دالالت  نصوص المسرحيةوفيما يتعمق بزمن ال 

التى فترة الىذه النصوص يقع فى المبلحظ أف زمف كتابة  فمفاجتماعية ، 
يا المجتمع المصرى بكثير مف التحوالت والتغيرات عمى كافة يمر ف

ولذا نجد الكاتب يحاوؿ  ،واالقتصادية ،والسياسية،المجاالت االجتماعية 
ولكف مف ، ثارىا عمى المجتمع ميح عف ىذه التغيرات والتحوالت وآالتم

خ التاريفيوقد لجأ إلى  ؛لى عدة تقنيات متعمقة بالزمفجأ إفم ؛منظوره الخاص
بعض األحداث كما فعؿ كثير مف أبناء جيمو ليعالجوا  واستميم منو
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ىذا  مسرحيات تقنعت حيث  ،الراىنة  لممجتمع بالرجوع إلى التاريخ األوضاع
 الفانتازيا أو بالتاريخ - 0745الذى أعقب ىزيمة الخامس مف يونيو -الجيؿ 

 ،7100عصمت، ) ثقيؿ.... مكياج تحت مبلمحيا لتخفي جرأة التاريخية،
التى قامت عمى    (0772)الصادرة عاـ  ديواف البقرمسرحية  ف،  ( 00ص 

مادتيا يستميـ الكاتب نادرة مف كتاب األغانى ألبى الفرج األصفيانى 
الحكائية فى بناء نص درامى متكامؿ ويستفيد مف فكرتيا الكمية فى مخاطبة 

 رى الذى انشغؿفى المجتمع المص التسعينيات من القرن الماضىواقع أوائؿ 
بمجموعة مف الحكايات غير المتعمقة التى تحوؿ المجتمع إلى قطيع مف 
البقر يسير وراء أدعياء يجرونو لزمف انتيى ويسجنونو داخؿ غرؼ مغمقة 

، )عطية عمى جيميا المطبؽ فتصير )البقرنة (شعار الغباء ورمز التخمؼ 
 . (77-76، ص ص7112

لتى كتبت فى ثمانينيات القرف ا  رجؿ فى القمعة  أما مسرحية   
 ب مف قضايا الديمقراطية االقترافييا الكاتب يحاوؿ ف، ( 0761)الماضى 

قاعدة لمحكـ والمساوئ التى تترتب عمى الحكـ السمطوى مف بكونيا  ىالشور و 
ويتـ ذلؾ بالرجوع لتاريخ مصر الحديث واختيار  .اغتراب وتشتت لميوية 

ف أوضاع فترة الثمانينيات مف القر  يامف خبللشخصية محمد عمى ليحاكى 
التى كتبت فى   المصرى وأميرة الفرنجة مسرحية   ىا .وفى العشريف وما تبل

انا والمصرى محمد مف حادثة مقتؿ األميرة ديفييا الكاتب يتخذ  ( 0776)
لينسج مف خبلليا مادة خصبة تعالج جدلية الصراع بيف الشرؽ الفايد أساسا 
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عمى خمفية ىذا عنيا مف وجود أزمة فى اليوية ، وما يتمخض والغرب
الصادرة   الحادثة التى جرت فى شير سبتمبرمسرحية  وأخيرا تأتى .الصراع 

(  ليستمد مف حادثة تفجير البرجيف فى الواليات المتحدة  7117)عاـ 
 القضيةألحداث المسرحية التى تعالج  األمريكية ىى األخرى المادة الواقعية

لسياؽ لقضايا اإلرىاب والتطرؼ مف منظور يجمع بيف ا إضافة ذاتيا ،
فيو إنتاج مثؿ ىذه الظواىر . وعمى خمفية  المحمى والسياؽ المعولـ الذى تـ

فى اليوية  كؿ ىذه األحداث يبرز االغتراب وما يتمخض عنو مف أزمات
 . ة  كما سبؽ وأشارت الدراسة كنتيجة منطقية وبدييي

ذى قدمو الكاتب فيما يخص المضمون الجديد المستوى  عمىأما  -7
الشعور المحدد باليوية يأتى متبلزما مع فيمكف القوؿ :إف : الفكرى لمقضية

فى اليوية ىو  أزمة وجودباالنتماء بمستوياتو المختمفة ،فى حيف أف  الشعور
فقد وفى ىذا الصدد،.لظيور مشاعر الغربة واالغترابالمعادؿ الموضوعى 

جانب النصوص فيما يتعمؽ باالغتراب كحالة  مف كاف ىناؾ طرح منطقي
تعيشيا الشخصيات المغتربة مف ناحية ،  وعوامؿ تستدعييا أوضاع

مف خبلؿ القضاء عمى لقضاء عمييا والتخمص منيا اإلمكانية  باإلضافة
منت النصوص ىذا ولذا فقد تض .من ناحية أخرى  العوامؿ المسببة ليا
 الوعى باالغترابمحاولة مثمت فى ت الخطوة األولى :الطرح عبر خطوتين

فيذه  ؛مف خبلؿ عرض أزمة الشخصيات المغتربة فى النصوص المسرحية
نما ف اغتراب لسمات شخصية خاصة بيا وا  الشخصيات ال يعود ما تعانيو م
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ى ذال ى اليوية لمواقع االجتماعىتعود حالة االغتراب لدييا ووجود أزمة ف
ولذا نجد ىذه الشخصيات تعانى ، تحيا فى ظمو ىذه الشخصيات المغتربة

عمر مكـر فى بعض كما فى شخصيات: وسياسيا بعادا اجتماعياتتيميشا واس
( رجؿ فى القمعة  مسرحية ) مراحؿ الشخصية والشيخ الطحطاوى فى

شخصية و  (ديواف البقر مسرحية ) عة وأىؿ المدينة فىنعناشخصية و .
مراد والفايز ، وشخصيتى ( ى جرتالحادثة التمسرحية )بوالفرج فى الدكتور أ

 .(نجة المصرى وأميرة الفر  مسرحية ) فى
ذا كانت الخطوة األ  الوعى ولى التى أرادىا المؤلؼ ىى وا 
 ىذا مقاومة ىىالتى تضمنتيا النصوص الخطوة التالية فإف،باالغتراب

القضاء عمى  .وىذه الرؤية فى محاولتياالوعى المغتربمناىضة االغتراب و 
ب مف خبلؿ النصوص المسرحية ترتبط ارتباطا وثيقا برؤية أشكاؿ االغترا
فالرؤية الفنية ىنا تعادل الواقع الفعمى الخاص باألديب؛ فيو ؛ الكاتب ذاتو 

عرؼ بالموجة الثالثة فى المسرح المصرى بعد جيؿ الرواد  ىلمتيار الذ ينتمى
يث ح وىو تيار ظير فى أعقاب ىزيمة السابع والستيف ، ،وجيؿ الستينيات

رفض نظرة اليأس والتشاؤـ وجمد الذات التى استغرقت بعض كتاب المسرح 
مف قمب الظممة مف لدييـ  عقب اليزيمة .ففى ظؿ ىذا المناخ الحزيف خرج

ويعقموف أف بعاد الحقيقية لما حدث ويفيموف ويدركوف األ، أفؽ أوسع وأرحب 
ذ ىذه المحظة بدأ ما وقع ال يعنى القيامة أو االستسبلـ لميأس واإلحباط . من

مسؾ ىذا التيار يظير فى األفؽ رافعا لواء المقاومة والثبات عف طريؽ الت
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وليذا فقد  (01 ،ص 7105السبلمونى ،  ) .بالجذور التاريخية والتراثية
 ،وتؤكد عميياوأيديولوجيتو الكاتب  المسرحية لتعكس رؤية النصوصءت جا
االستسبلـ  ـوعداومة روح المق ضح يجمع ىذه النصوص ىويناؾ خط واف

 .والبحث عف الجذور والتمسؾ باليوية لمواقع المغترب 
 العامة لمدراسة :النتائج تاسعا :
ما ظاىرة االغتراب وأزمة اليوية ك سعت الدراسة الراىنة إلى تحميؿ       

 لمنتائج التالية :  ، وتوصمت فى ىذا الشأفيعكسيا المسرح المصرى المعاصر
الكيفية التىُ يقدم ب بة عن التساؤل األول المتعمقيخص اإلجا فيما-0

فقد تبيف مف عممية تحميؿ :فى النصوص المسرحية  االغتراب من خالليا
يتضمن وجود وجييف:النصوص المسرحية أنو يتـ تناوؿ االغتراب مف خبلؿ 

لبلغتراب يتـ سمبية لتناوؿ ظاىرة االغتراب وجود عدة أشكاؿ  الوجو األول
 ،االغتراب الذاتىوتمثمت ىذه األشكاؿ فى: .النصوص خؿمعالجتيا دا

واغتراب  ،واالغتراب الدينى ،واالغتراب السياسى،واالغتراب االجتماعى 
وقد تبيف مف عممية التحميؿ أف كؿ ىذه األنواع مف االغتراب قد تـ المرأة.

تضمنتيا الكتابات النقدية  والمؤشرات التى التعبير عنيا مف خبلؿ المظاىر
غربة  :فى المتعمقة باالغتراب،وقد تمثمت ىذه المظاىراء االجتماع لعمم

واالمتثاؿ والمسايرة وفقداف .لالغتراب الذاتى امظاىر لعزلة بوصفيا الذات وا
وتحوالتو الناتج عف سياسات الواقع االجتماعى  آلخريف واليأسالثقة فى ا
 ة والتبعيةفكرة الطاعفى حيف جاءت ،لالغتراب االجتماعىمظاىر عمى أنيا 
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بالسمطة والظمـ والجور وصرؼ الناس وشغميـ وانعداـ القوة والعجز واالنفراد 
لالغتراب  امظاىر تبعدىـ عف أمور السياسة والحكـ بوصفيا  بأمور

األنومى وفقداف المعايير والطقوسية فى التديف والتديف الشكمى أما.السياسى
االستبلب والتشيؤ  جاء روأخي.الغتراب الدينىلتمثؿ افجاءت وتزييؼ الوعى 

 . فى المجتمع  اغتراب المرأةوالصورة النمطية عف المرأة لمتعبير عف مظاىر 
)بشرى عمى  :كؿ مف وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسات  

فى  وستيفف ىانسوـ ( ،عزيزمحمد وكيبلس ،ويحيى العبداهلل ،وخالدشعيرة 
ظاىره المختمفة المتمثمة اب وماألنواع المختمفة مف االغتر تأكيدىـ عمى شيوع 

والتشيؤ وغيرىا مف مظاىر االغتراب  ،وغربة الذات،والعزلة  ،العجز :فى
 التى عرضتيا النصوص المسرحية وعكستيا نتائج الدراسات الميدانية .

خر الذى تم من خاللو تناول ظاىرة االغتراب فتعمق أما الوجو اآل 
حيث مثمت بعض  و المختمفة؛أشكالبعرض األشكال المقاومة لالغتراب ب

الذى حاوؿ إثارة الوعى بكافة  -اإليجابى  –الشخصيات الجانب المقاوـ 
أشكالو لموقوؼ عمى أسباب الوعى المغترب ومحاولة القضاء عميو مف خبلؿ 

،وقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج  الثورة عميو وعمى األسباب المؤدية إليو
وأمؿ حركة فى عرضيا الجانب ،كريمة  وىنى،إيفاف بيـر دراسات كل من :

أشكاؿ االغتراب  تناوؿ المقاوـ والمناىض لبلغتراب وعدـ اقتصارىا عمى
 . فقطالمختمفة ومظاىره السمبى 
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أزمة اليوية وعالقتيا ب يخص اإلجابة عن التساؤل الثانى المتعمق فيما -7
 أنفقد توصمت الدراسة إلى :كما تعكسيا النصوص المسرحية باالغتراب

عكست وجود أزمة فى اليوية تأتى متبلزمة مع حالة  قدالنصوص المسرحية 
االغتراب التى تعانييا الشخصيات. وتتبدى ىذه األزمة عمى جانيف : أزمة 

ية الناتجة عف عبلقة الذات وأزمة اليو ،  القومية اليوية عمى مستوى الذات
مف  عف نفسياالقومية وكشفت أزمة اليوية عمى مستوى الذات . خرمع اآل

خبلؿ عدد مف القضايا التى حاولت النصوص المسرحية التأكيد عمييا ؛ 
ما بيف األيديولوجيات المختمفة فى الحكـ كما أزمة اليوية المتأرجحة فيناؾ 

التى تمثؿ صراعا بيف فكرتى ( رجؿ فى القمعة )عرضتيا مسرحية 
 .وما ينتج عنيا مف اغتراب  الديمقراطية والديكتاتورية 

لميوية القومية فى عدد  أو تفتت كذلؾ تـ الكشؼ عف وجود تشتت 
المستوى السياسى واالنتماءات السياسية مف اليويات الفرعية سواء عمى 

بشكؿ  وظير ىذا القومييف والجماعات اإلسبلمية :االشتراكييف و المختمفة
كما عكست .(فى شير سبتمبر الحادثة التى جرت) نص فى واضح

ما بيف جماعات وتجزئتيا عمى المستوى الدينى  ليويةا تفتيت النصوص
الحادثة ) و (ديواف البقر) أخرى خارجة عف الديف وكانت النصوص:مؤمنة و 

 . لنصوص التى ركزت عمى ىذه القضيةمف ا( فى شير سبتمبر التى جرت
وصفاء  ،:ىنى كريمة وتتفق النتيجة السابقة مع نتائج دراسات 

إكسبيسونج وبخاصة فى تأكيدىـ ليس فقط عمى وجورج ،شريط وأماؿ مبروؾ 
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وجود عبلقة بيف االغتراب ووجود أزمة فى اليوية عمى مستوى األفراد ؛بؿ 
وخاصة فى ارتباط أزمة اليوية بتناقضات المجتمع ، عمى المستوى الجمعى 

 وتحوالتو . 
فقد أزمة اليوية الناتجة عن عالقة الذات مع اآلخر: وفيما يخص 
كما يمثمو  فى عبلقتيا باآلخر–المصرية –ة بيف اليوية العربية المواجيكانت 

المحور األساسى الذى كشفت النصوص مف خبللو أزمة ىى العالـ الغربى 
ه األزمة فى عدد مف المظاىر اليوية وما يرتبط بيا مف اغتراب وتبدت ىذ

 :منيا
فكرية والمواقؼ ال:الشرق المتخمف والغرب المتقدم األفكار المقولبة عن-أ

أو الرجوع لؤلصوؿ المتوارثة المتعمقة بيذه القضية ما بيف األخذ عف الغرب 
ديواف البقر التى تصور  فى الجدؿ الذى صورتو مسرحية  ظير ىذا جميا .

ضمف أحداثيا مسألة كيفية تحديث المجتمع العربى وأزمة الفكر العربى 
 .ومسارات الجدؿ فيو المرتبطة بيذا الشأف 

وما تعانيو  تضح مأزؽ اليويةاحيث  العنصرية وعدم المساواة :لتمييز و ا-ب
مف قبؿ عدـ المساواة التى تتعرض لو متمييز و ل اغتراب كنتيجةمف الذات 
المصرى وأميرة الفرنجة والحادثة التى النصوص:وىو ما عرضت لو ،اآلخر
  فى شير سبتمبر جرت

فى  ا الشخصياتاالزدواجية التى تعانييتوصمت الدراسة أيضا إلى أن -ج
حيث ؛ كانت أحد مظاىر أزمة اليوية فى ىذه النصوص عالقتيا باآلخر
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لشخصيات تتأرجح فى انتمائيا ما بيف االنتماء لميوية األصمية ليا انجد 
واالنتماء لميويات المكتسبة التى لحقت بيا نتيجة اغترابيا فى الفضاء 

ظيرت قص التاريخية قدة النعإلى أن كما توصمت الدراسة . المكانى لآلخر
النظرة الدونية التى النصوص بشكؿ واضح مف خبلؿ عدة مظاىر منيا: فى 

كما صورتو مسرحية المصرى وأميرة لمذات العربية  ينظرىا اآلخر
متذكير لو  العودة دائما لمتاريخ القديم لمتغنى بأمجادهوكانت الفرنجة.

يبدو ىذا .ىى أحد مظاىر عقدة النقص ىذه بالماضى المشرؽ لمذات 
 . (المصرى وأميرة الفرنجة) و (رديواف البق )فى النصوص:واضحا 

العربى التى يحمميا الوعى  عالقة العداء التاريخية وكشفت الدراسة عن-د
يتـ النظر ف ،المستعمر العدو والمغترب عن اآلخر الغربى الذى يرى فيو 

عربى المغترب لوعى الور العدو الذى يجب الثأر منو، فالمغرب دوما مف منظ
الذى ال يستطيع االقتصاص مف الغرب وتحقيؽ الغمبة عميو عمى مستوى 
الواقع يحاوؿ تحقيؽ ىذا الحمـ وتمؾ الرغبة عمى مستوى البنى الرمزية والفنية 

فتكوف  األنثى  ،يتـ ذلؾ مف خبلؿ تجنيس العبلقة بيف الشرؽ والغربو ؛ 
 فى رمزية تحيؿ إلى لمعبر عف الغربالتى يغزوىا الرجؿ الشرقى ىى ا

الصورة السمبية عن بنظرة العداء التاريخية ىذه جاءت وارتباطا  الواقع. 
حيث يكوف ؛ مظاىر أزمة اليوية بوصفيا مظيرا مف  العرب والمسممين

المكوف الدينى لميوية فى ىذه الحالة أو االنتماء الدينى أحد أسباب تكويف 
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 الحادثة التى جرت فى )رحية صورة سمبية عف العرب والمسمميف وترصد مس
 ىذا األمر بجبلء . ( سبتمبرشير 

النصوص  بما قدمتو يخص اإلجابة عن التساؤل الثالث المتعمق فيما -3
بخصوص ظاىرة االغتراب فى عالقتيا بأزمة  جديد المسرحية من طرح 

، عمى مستوى الشكؿ مف ناحية توصمت الدراسة إلى أف ىذا تـ  باليوية :
 : وى المضموف الفكرى لمقضية مف ناحية أخرىثـ عمى مست

عف مضموف العبلقة  لمتعبير فعمى مستوى الشكؿ الفنى الذى وظفو الكاتب-أ
وأزمة اليوية نجد أف الكاتب اعتمد عمى بعض التقنيات الفنية بيف االغتراب 

فقد  ولكف فى شكؿ جمالى، ،التى كاف الغرض منيا التعبير عف واقع القضية
يعكس ىذه الحالة مف االغتراب لدى الشخصيات  استخداما ةاستخدم المغ

تنوعت قد ة ولذا نجد المغ ،ظاىرة االغتراب المغوىوىو ما يوضح المغتربة.
فى حين .السخريةالنفاؽ و و  ولغة الحزف ولغة المداىنة ما بيف المغة االنيزامية

صرارا  جاءت لغة مقاومة االغتراب  .عمى التحدى تحمؿ صمودا وا 
تجرى فييا األحداث فقد كانت توظيف األماكن التى يتعمق ب وفيما 

معبرة لدرجة بعيدة عن حالة االغتراب وعن أزمة اليوية فى 
مف خبلؿ الربط  وتمثمت الداللة االجتماعية لممكاف فى النصوصالنصوص؛

تعانييا الشخصيات أو  بيف نوعية المكاف ودوره فى خمؽ حالة االغتراب التى
الذات سواء عمى المستوى الداخمى مف خبلؿ توظيؼ  لدى أزمة اليوية

المكاف فى معرفة تحوالت الواقع وسياساتو التى يشيدىا المكاف ويكوف فاعبل 
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الذات  ةعمى المستوى الخارجى حيث يعكس المكاف بمكوناتو غربأـ ،فييا 
 . وأزمتيا فى محيط اآلخر المختمؼ حضاريا وفكريا  

نتو مف دالالت ما تضوم مسرحيةوفيما يتعمق بزمن النصوص ال 
فى عرض  ةجيدتمد الكاتب عمى توظيؼ الزمف بصورة اجتماعية ،فقد اع

 فوذلؾ حينما ترواح الزمف عنده ما بيف المحظة التاريخية ) ديوا؛قضاياه 
البقر ورجؿ فى القمعة ( والمحظة الراىنة  المتمثمة فى واقع التسعينيات مف 

، و الحادثة الجديدة ) المصرى وأميرة الفرنجة  القرف العشريف وبداية األلفية
التى جرت فى شير سبتمبر ( . ففى المحظة األولى يتـ طرح سؤاؿ اليوية 

عف كبواتيا واغترابيا الذى بالرجوع ليذه المراحؿ التاريخية لمساءلة الذات 
أزمة اليوية عندىا. وفى المحظة األخرى يكوف الحاضر فاعبل أفضى إلى 

سواء فى سياقو المحمى أـ   -التو وتناقضاتو عمى مستوى الواقع بتحو -رئيسا 
يتداخؿ .وىكذا فى تشكيؿ حالة االغتراب وأزمة اليوية فى سياقو المعولـ 

 عمنا فى النياية عف وجود االغتراب وأزمة اليوية . يالماضى مع الحاضر ل
مستوى الجديد الذى قدمو الكاتب فيما يخص المضمون عمى أما -ب

فقد كاف ىناؾ طرح منطقي مف جانب النصوص فيما يتعمؽ  :ى لمقضيةالفكر 
يا الشخصيات المغتربة مف باالغتراب كحالة تستدعييا ظروؼ وعوامؿ تعيش

مف خبلؿ القضاء عمى العوامؿ مكانية القضاء عمييا باإلضافة إلناحية،
منت النصوص ىذا الطرح عبر . ولذا فقد تضمن ناحية أخرى  المسببة ليا

مف خبلؿ  محاولة الوعى باالغترابتمثمت فى  :الخطوة األولىينخطوت
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لموقوؼ عمى عرض أزمة الشخصيات المغتربة فى النصوص المسرحية؛
فيذه الشخصيات ال يعود ما تعانيو مف اغتراب لسمات  أسباب اغترابيا؛

نما تعود حالة االغتراب لدييا ووجود أزمة ف ،شخصية خاصة بيا ى اليوية وا 
ى تحيا فى ظمو ىذه الشخصيات المغتربة ،ولذا نجد ذال جتماعى لمواقع اال

  تيميشا واستبعادا اجتماعيا وسياسيا.تعانى فى مجمميا ىذه الشخصيات 
وفى ذلؾ تتفؽ الدراسة الراىنة مع دراسة منى سعد أبوسنة الموسومة  

التى ترى  أف معاصر مف خبلؿ مسرح برتولد برشت االغتراب فى المسرح ال
 الذاتى عمى المستوى المجرد يعد  عتقد مف خبلؿ مسرحو أف الوعىبرشت ي

حالة يمارسيا اإلنساف فاالغتراب بكونو  ؛غير كاؼ مف أجؿ إزالة االغتراب
اعية واقتصادية ، وأف إزالة ىذه العوامؿ ىى الخطوة ممشروطة بعوامؿ اجت

)أبوسنة  األساسية نحو إقامة مجتمع إنسانى غير مغترب  
 (027،ص0757،

ذا كانت الخطوة األولى التى أرادىا المؤلؼ ىى    الوعى باالغترابوا 
ىى الخطوة التالية التى تضمنتيا النصوص ،فإفمف خبلؿ معرفة أسبابو 

ما أود التأكيد عميو ىنا أف .و ضة الوعى المغتربمقاومة ىذا االغتراب ومناى
القضاء  فى محاولتياالتى تضمنتيا النصوص التى تـ تحميميا ىذه الرؤية 
فالرؤية الفنية ؛ترتبط ارتباطا وثيقا برؤية الكاتب ذاتو الغتراب عمى أشكاؿ ا

جاءت النصوص وليذا فقد  ىنا تعادل الواقع الفعمى الخاص باألديب؛
فيناؾ خط واضح ،وتؤكد عمييا وأيديولوجيتو ،الكاتب  المسرحية لتعكس رؤية
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لمواقع المغترب  يجمع ىذه النصوص ىو روح المقاومة وعدـ االستسبلـ
ما قال بو وتتفق ىذه النتيجة مع البحث عف الجذور والتمسؾ باليوية.و 

 األدبى العمؿحيث يعتقد أن "ماشيرى فى حديثو عن األدب واأليديولوجيا؛
 إنو عنو، يفصح ما ال طريؽ عف بؿ ، يقولو بما ليس، باإليديولوجيا يرتبط
 الغائبة عادواألب فجواتال وفي لمنص، المغزى ذات الصامتة الجوانب في

 بإيديولوجيا يرتبط العمؿ فيذا ...بيا الشعور يمكف التي اإليديولوجيا توجد
 (40 ،ص7103)شيتور،  المواضع بعض في تجعمو صامتا

 لدراسة : لنتائج اعاشرا: الدالالت النظرية والتطبيقية 
 لدراسة :لنتائج االدالالت النظرية  -1
كما الغتراب فى عالقتيا بأزمة اليوية يمكن تفسير وفيم ظاىرة ا -أ

عض مقوالت من خالل االعتماد عمى بعكسيا المسرح المصرى المعاصر 
راب استخدـ االغتوخاصة إيريؾ فرووـ الذى  ،منظرى المدرسة النقدية 

 تيا بعض النقائض والعيوب االجتماعية فىطداة نقدية يكشؼ بواسبوصفو أ
حاوؿ تحميؿ الطريقة التى و مكف دراسة وفى ىذا الصدد أ المجتمع المعاصر،

سواء بطريقة  - مف خبلليا توظيؼ االغترابنصوص المسرحية كاتب ال
بوصفو أداة يكشؼ بيا  –وت عنيا فى النصوص التى طرحيا معمنة أو مسك

والتناقضات التى يعانى منيا المجتمع العربى والمصرى عمى  السمبيات
، اع ومظاىر االغتراب المختمفة ، وذلؾ مف خبلؿ تركيزه عمى أنو السواء

 وكذلؾ مظاىر أزمة اليوية . 



 2219يو( ن)يو  2، ع 11مجمة كمية اآلداب لإلنسانيات والعموم اإلجتماعية               مج 
 

 

 همت بسيىني ...( د.اصرظاهرة االغتراب وأزمة الهىية في المسرح المصري المع)

739 

تذىب إليو المدرسة النقدية فى رؤيتيا لمفن عموما  بماوارتباطا  -ب 
الرؤية الفنية التى  أمكف دراسة ،فقدودوره النقدى فى الحياة االجتماعية 

تى قدمتيا النصوص المدروسة فيما يتعمؽ برؤتيا لبلغتراب وأزمة اليوية وال
كشفت عف رؤية نقدية لواقع ىذه الظاىرة ،فقدكاف ىناؾ نوع مف التقاطع بيف 
االغتراب عمى المستوى الفنى الذى تعكسو النصوص واالغتراب كما ىو فى 

 الواقع الفعمى وليس المتخيؿ.
القضاء عمى ظاىرة االعتراب وأزمة اليوية يمكن تفسيره فى إطار ما -ج

عن قدرة الذى تحدث رماس راء ىابممثمة فى آ ذىبت إليو المدرسة النقدية،
فقد توصمت الدراسة إلى  ، الفعل التواصمى فى القضاء عمى حالة االغتراب

أف الفعؿ التواصمى كما أشار إليو ىابرماس كاف أحد اآلليات التى أعطاىا 
 ؛الكاتب أىمية كبيرة لمقضاء عمى حالة االغتراب والعودة لموعى مرة أخرى 

ث عف المغة المفقودة لمحوار بيف أىؿ المدينة كانت اآللية التى فمحاولة البح
لتساعد أىؿ مدينتيا لمقضاء  (ديواف البقر مسرحية ) لجأت إلييا نورىاف فى

عمى حالة االغتراب التى يعانونيا . وكاف غياب الفعؿ التواصمى بيف الحاكـ 
لتى مف أىـ عوامؿ االغتراب ا (رجؿ فى القمعة مسرحية ) والشعب فى

 (الحادثة التى جرت فى شير سبتمبرمسرحيتا:)أماعرضيا النص .
أف غياب الحوار بيف الذات  فقد أوضحتا( المصرى وأميرة الفرنجة )و

أحد محددات االغتراب  إقامة قطيعة معرفية بينيما يعد ومحاولة ،واآلخر
 وأزمة اليوية التى ترصدىا النصوص . 
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 اسة :الدالالت التطبيقية لنتائج الدر  -2
إف النتائج التى توصمت إلييا الدراسة الراىنة حوؿ ظاىرة االغتراب وأزمة 

إلى عرض بعض الباحثة  ، تدفع اليوية فى المسرح المصرى المعاصر 
يمكف اإلفادة منيا وبخاصة فى أومقترحات توصيات األفكار التى تمثؿ 
لتالى عمى النحو افى خدمة قضايا المجتمع  المسرحى مجاؿ توظيؼ األدب

: 
تتعمؽ بالدور الذى يمعبو المنتج الفنى فى الحياة المعاصرة إجراء دراسات  -أ

  المجتمع .  لقيـ واألنماط الثقافية فىوبخاصة فى تشكيؿ رؤى العالـ وتغير ا
فى نشر األعماؿ المسرحية  لتفعيؿ دور مسرح الدولة العودة مرة أخرى -ب

 ومية وتبرز الروح الوطنية  . الجادة التى تحافظ عمى وتعزز اليوية الق
اىتماـ المؤسسات الثقافية المختمفة بنشر الوعى والفكر الذى يقضى عمى -ج

بما يحقؽ مزيد مف االنتماء الموضوعى وليس الزائؼ  ،االغتراب ويقمؿ منو 
 .لدى فئات المجتمع المختمفة 
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 : المراجع 
 :  أوال : المراجع العربية

إغتراب الشباب كما تعكسو (،7117 ف)وآخرو  محمد معوضابراىيـ،-0
، مجمة دراسات الطفولة ، الدراما األجنبية فى القنوات الفضائية دراسة تحميمية

، جامعة عيف شمس ، كمية الدراسات العميا لمطفولة 23، العدد 07، المجمد 
 .730 -711، ص ص 

العاشر ، ( ،االغتراب ، عالـ الفكر ، المجمد  0757أبوزيد ، أحمد ، )  -7
 07-1العدد ا)ألوؿ(  ، الكويت ، وزارة اإلعبلـ ، ، ص  ص 

( ، االغتراب فى المسرح المعاصر مف  0757أبوسنة ، منى سعد ، ) -1
المجمد العاشر ، العدد األوؿ ، ، ، عالـ الفكر خبلؿ مسرح برتولد برشت

 052 -025.ص ص  الكويت ، وزارة اإلعبلـ
(، االغتراب فى النسؽ التعميمى لدى  7102أبوشعيرة، خالد محمد ،) –2

الشباب الجامعى فى ضوء بعض المتغيرات : دراسة حالة ميدانية عمى عينة 
، العدد)  03مف طمبة كمية التربية ، مجمة العموـ التربوية والنفسية ، المجمد 

 . متاح عمى الرابط  750-727(   ص ص  0
https://journal.uob.edu.bh/bitstream/handle/123456789 
http://search.shamaa.org/PDF/Articles/BAJepsc/28Jepsc
Vol15No 

https://journal.uob.edu.bh/bitstream/handle/123456789
http://search.shamaa.org/PDF/Articles/BAJepsc/28JepscVol15No
http://search.shamaa.org/PDF/Articles/BAJepsc/28JepscVol15No
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موسوعة النظرية الثقافية (، 7102إدجار، أندرو .و سيدجويؾ، بيتر، ) –  3
. المفاىيـ والمصطمحات األساسية ، الطبعة الثانية، ترجمة )ىناء الجوىرى ( 

 .، القاىرة ، المركز القومى لمترجمة
، تجربة االغتراب عند فدوى طوقاف، التميمى ،حساـ عمر، ) د. ت (-4

 متاح عمى الرابط :
https://repository.najah.edu/bitstream/handle/20.500.118
88/9 

( ، سمات االغتراب فى فف ما 7102الجبوري، إسراء حامد عمي ،)  -5
( ،  3،العدد ) 77بعد الحداثة ، مجمة جامعة بابؿ لمعموـ اإلنسانية ،المجمد 

 مى الرابط :. متاح ع  0177- 0127ص ص 
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=92493 

( ، االغتراب الثقافى لدى  7107زىير عبلء عبدالجواد )  الرواشدة، -6
موـ الشباب الجامعى فى ضوء العولمة الثقافية ، مجمة جامعة الشارقة لمع

 . 11-0.ص ص 1،العدد 7االنسانية واالجتماعية ، المجمد 
( ،النظرية االجتماعية والواقع اإلنسانى ،ترجمة 7103)السوتارى،برتى، -7

 .)عمى فرغمى( ، القاىرة ،المركز القومى لمترجمة ،المشروع القومى لمترجمة
( ،المصرى وأميرة الفرنجة  7117السبلمونى، محمد أبوالعبل )  -01
 دمشؽ ، منشورات اتحاد الكتاب العرب . تراجيديا عصرية ،.

https://repository.najah.edu/bitstream/handle/20.500.11888/9
https://repository.najah.edu/bitstream/handle/20.500.11888/9
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=92493
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(، مسرحية ديواف البقر ، مختارات  7105السبلمونى ،محمدأبوالعبل ) -00
مف أعماؿ محمد أبو العبل السبلمونى ، القاىرة ،الييئة المصرية العامة 

 لمكتاب .
،  ( ، مسرحية  رجؿ فى القمعة 7105السبلمونى ، محمد أبوالعبل ) -07

فى : مختارات مف أعماؿ محمد أبو العبل السبلمونى  ،القاىرة ، الييئة 
 المصرية العامة لمكتاب .

( ، مسرحية الحادثة التى جرت  7105السبلمونى ، محمدأبوالعبل )  –01
فى شير سبتمبر: مختارات مف أعماؿ محمد أبو العبل السبلمونى  ،القاىرة 

 ، الييئة المصرية العامة لمكتاب .
(اغتراب الشخصية الروائية. دراسة  7112)العبداهلل ،يحى عبدالرؤوؼ، -02

فى روايات  الطاىر بف جموف، رسالة ماجستير ،قسـ المغة العربية وأدابيا ، 
 جامعة مؤتة ، األردف،  متاح عمى الرابط :

http://mohamedrabeea.net/library/pdf/96e20e27-9da6-
4b45-a8d6-784eca789d3c.pdf 

( ، االغتراب فى شعر  7113العسكرى ، كيبلس محمد عزيز ، )  -03
ية ، رسالة شيركو بيكو  س . دراسة تحميمية فنالشاعريف محمود درويش و 

كمية التربية لمبنات ، جامعة بغداد ،  ماجستير ، قسـ المغة العربية وآدابيا، 
 .متاح عمى الرابط:

http://thesis.mandumah.com/Record/155785 

http://mohamedrabeea.net/library/pdf/96e20e27-9da6-4b45-a8d6-784eca789d3c.pdf
http://mohamedrabeea.net/library/pdf/96e20e27-9da6-4b45-a8d6-784eca789d3c.pdf
http://thesis.mandumah.com/Record/155785
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ة، ،دراسات مسرحية . نظرية وتطبيقي( 7101العوانى ، محمد برى)  -04
 عامة السورية لمكتاب .، منشورات الييئة الدمشؽ ، وزارة الثقافة 

، أزمة اليوية ( 7104وري، ناجح حمزة و.مظموـ عمي حسيف،)المعم – 05
. العراؽ ، ، نابو لمدرا سات والبحوثوعبلقتيا بالتمرد عمى السمطة األبوية 

 . متاح عمى الرابط : 12 -02جامعة بابؿ ، العدد الرابع عشر، ص ص 
https://search.emarefa.net/detail/BIM 

( ، الديمقوقراطية التشاورية عند ىابرماس،  7106باشا ، نادية محمد)-06
مجمة البحث العممى فى اآلداب، العدد لتاسع عشر ، الجزء االوؿ .جامعة 

.عيف شمس   
مواطنة فى الخطاب (،السمطة وقضايا ال7103)بسيونى،ىمت، -07
مسرحية الخديوى لفاروؽ جويدة نموذجا ، المجمة العربية رحى المصرى:المس

كمية اآلداب جامعة كز البحوث والدراسات االجتماعية ،لعمـ االجتماع ، مر 
 . 072 -50القاىرة ، العدد الخامس عشر  ، صص 

االغتراب فى الثقافة العربية. متاىات اإلنساف (، 7114،) ـبركات،حمي -71
 اقع ،بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية .بيف الحمـ والو 

،ترجمة )سعد  7مدرسة فرانكفورت ، ط(، 7112بوتومور، توـ )  - 70
 .ليبيا،  دار أويا لمطباعة والنشر والتوزيع –ىجرس (، طرابمس 

 
  

https://search.emarefa.net/detail/BIM
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النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت مف (، 7101بومنير، كماؿ)  - 77
لبناف، الدار العربية لمعموـ  -،بيروتماكس ىوركيايمر إلى إكسؿ ىونيث 

 ، منشورات االختبلؼ .ف ،الجزائرناشرو 
جدلية االغتراب فى النص ،( 7105، )بيـر ،إيفاف عمى ىادى - 71

المسرحى . مسرحية ) دائرة الطباشير القوقازية ( أنموذجا ،مجمة كمية التربية 
 -055، ص  ص  (70لمبنات لمعموـ اإلنسانية، السنة الحادية عشر، العدد)

 . متاح عمى الرابط : 702
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=136183 

 ( ، اإلنساف الميدور . دراسة تحميميىة7113مصطفى ، ) حجازى ،  -72
، المركز الثقافى بيروت –، لبناف  الدار البيضاء، المغرب ،نفسية اجتماعية 

 .  العربى
(، المجتمع المصرى بيف االغتراب 0777حركة ،أمؿ فضؿ ، ) -73

مف 0751و0745واالنتماء . دراسة فى البعد الوطنى لميوية المصرية بيف 
خبلؿ أشعار أحمد فؤاد نجـ، إصدرات مجمة كمية اآلداب ، جامعة 

 .وف اإلسكندرية ، المجمد الثامف واألربع
القاىرة ، (، اإلنساف المغترب عند  إيرؾ فرووـ 7113) حماد، حسف ، -74

 ، دار الكممة .

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=136183
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اليوية واالغتراب فى الوعى العربى ، تبيف (، 7107سف،) ح حنفى، - 75
ات ، لمدراسات الفكرية والثقافية ، المركز العربى لآلبحاث ودراسة السياس

 متاح عمى الرابط : . 06 -7( ، ص  ص  0المجمد األوؿ  ، العدد)
https://tabayyun.dohainstitute.org 

، االغتراب عند فبلسفة مدرسة فرانكفورت (7105حورية ، دبوشة ،)  –76
، كمية العموـ اإلنسانية ماركيوز نموذجا، رسالة ماجستير،قسـ الفمسفة .ىربرت
وزارة التعميـ والبحث  –المسيمة  –تماعية ،جامعة محمد بوضياؼـ االجوالعمو 

 العممى ، الجميورية الجزائرية الشعبية  .متاح عمى الرابط :
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/1
23456789/3932/%d8%af%d8%a8%d9%88%d8%b4%20
%d8%ad%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=y 

( ،دراسات فى سيكولوجية االغتراب 7111،عبدالمطيؼ محمد ،) خميفة -77
 .ة ، دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع،القاىر 
(،الشخصية المصرية فى عالـ 7101خميؿ ،نجوى حسيف)إشراؼ (،)-11

،المؤتمر السنوى الثانى عشر، القاىرة ، المركز  7101مايو  73-71متغير 
 القومى لمبحوث االجتماعية والجنائية .

https://tabayyun.dohainstitute.org/
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3932/%d8%af%d8%a8%d9%88%d8%b4%20%d8%ad%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3932/%d8%af%d8%a8%d9%88%d8%b4%20%d8%ad%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3932/%d8%af%d8%a8%d9%88%d8%b4%20%d8%ad%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.univmsila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3932/%d8%af%d8%a8%d9%88%d8%b4%20%d8%ad%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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طمبة ( ( ،أزمة اليوية والعنؼ لدى 7105داود ، ضيماء سالـ، ) -10
الجامعة ، المؤتمر الدولى األوؿ لمعموـ واآلداب ، العراؽ ، أربيؿ ، ص ص 

 .متاح عمى الرابط : 457-515
http://proceedings.sriweb.org 

،االغتراب ( 7104)الرواشدة  عبدالجواد،عبلءزىير ربحي العرب،أسماء -17
مجمة األردنية لمعموـ الشباب األردني في عصر العولمة، الاالجتماعي لدى 

.متاح   722-770، ص ص 7، العدد  7، األردف ،المجمد االجتماعية
 عمى الرابط :

https://search.emarefa.net/ar/login 
موـ اإلنسانية واالجتماعية االغتراب ،مجمة الع(، 7107زيمخة،جديدى،) -11

 متاح عمى الرابط: 140-124، العدد الثامف  ، الجزائر ، ص ص 
https://platform.almanhal.com/Files/2/555 

، موسوعة عمـ االجتماع ، ( 7100مارشاؿ ،)جوردف سكوت، جوف و - 12
،العدد المجمد األوؿ، ترجمة) محمد الجوىرى وآخريف( ،ية الطبعة الثان

 .قاىرة ، المركز القومى لمترجمة ، ال)0654)
( ، موسوعة عمـ اإلنساف .المفاىيـ 7117سميث، شارلوت سيمور؛ )   -13

والمصطمحات األنثروبولوجية ، الطبعة الثانية،   ترجمة) مجموعة مف أساتذة 
جوىرى ( ، القاىرة ،المركز القومى لمترجمة ، عمـ االجتماع بإشراؼ محمد ال

 المشروع القومى لمترجمة.

http://proceedings.sriweb.org/
http://proceedings.sriweb.org/
https://search.emarefa.net/ar/login
https://platform.almanhal.com/Files/2/555
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، إشكالية اليوية واالغتراب  ( 7105) أماؿ ،مبروؾشريط ،صفاء.   -14
فى رواية ساؽ البامبو لسعود السنعوسي،  رسالة ماجستير،  قسـ المغة 

بسة ، ت –واألدب العربى ، كمية اآلداب والمغات ، جامعة العربى التبسى 
 الجزائر،  ، متاح عمى الرابط :

http://www.univtebessa.dz/fichiers/Theses_dissertations/
docs/T 

،االتجاه السياسي فى المسرح العربى . مسرحية (7103شيتور،شيماء)  -15
، قسـ المغة العربية،  كمية سعداهلل ونوس ، رسالة ماجستيرلؾ مالممؾ ىو الم

 متاح عمى الرابط : المسيمة .  –جامعة محمد بوضياؼ  اآلداب والمغات ،
http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle 

، االتجاه نحو العنؼ وعبلقتو باالغتراب (7102عبدالقادر، بمعابد،) -16
لدى الشباب فى ضوء متغيرى الثقافة والجنس، رسالة دكتوراة ، كمية العموـ 

متاح عمى لتربية ، جامعة وىراف،الجزائر.االجتماعية، قسـ عمـ النفس وعموـ ا
 الرابط : 

https://theses.univ-oran1.dz/document/01201441t.pdf 
،  . سقوط األقنعة االجتماعية(، المسرح العربى7100عصمت،رياض) -17

 .، منشورات الييئة العامة السورية لمكتابدمشؽ ، وزارة الثقافة

http://www.univtebessa.dz/fichiers/Theses_dissertations/docs/T
http://www.univtebessa.dz/fichiers/Theses_dissertations/docs/T
http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle
https://theses.univ-oran1.dz/document/01201441t.pdf


 2219يو( ن)يو  2، ع 11مجمة كمية اآلداب لإلنسانيات والعموم اإلجتماعية               مج 
 

 

 همت بسيىني ...( د.اصرظاهرة االغتراب وأزمة الهىية في المسرح المصري المع)

749 

ة (،سوسيولوجية الفنوف المسرحية.تحوالت البني7112) ،حسفعطية-21
العدد وحضور المتمقى،القاىرة، الييئة العامة لقصور الثقافة،كتابات نقدية،

023. 
مظاىر االغتراب لدى الطمبة السورييف فى (، 7116عمى ، بشرى ،) -20

،العدد  )األوؿ  72، المجمد جامعات المصرية، مجمة جامعة دمشؽبعض ال
 .  متاح عمى الرابط :340 - 301، ص ص  (

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/images/
stories/05130.pdf  

.محنة الثقافة العربية بيف  (،إغتياؿ العقؿ 0771ف، برىاف ) غميو  -27
 ، القاىرة ،مكتبة مدبولى1السمفية والتبعية ، ط

ت  رواية ( ،االغتراب فى أدب حميـ بركا0761فرنجية ،بساـ خميؿ ،)  -21
النقد األدبى والعموـ اإلنسانية،المجمد الرابع ، العدد  .ستة أياـ  ، مجمة فصوؿ

 . ، الييئة المصرية العامة لمكتاب القاىرة )األوؿ (،
( ،اغتراب الذات   7106كاتيو، بونداوى.و سعيدة،  بف حموش ، ) -22

رسالة  –نموذجا أ –خياـ المنفى   لمحمد فتمينية  رواية الجزائرية   روايةفى ال
ماجستير ، قسـ المغة واألدب العربى ، كمية اآلداب والمغات ،جامعة 

 بجاية –عبدالرحمف ميرة 

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/images/stories/05130.pdf
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/images/stories/05130.pdf
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، اليوية بيف األمس واليوـ ، المجمة العربية (7103فتيحة ،)  كحموش، -23
،  ( 11)لسنة امجمس النشر العممى ،  لمعموـ اإلنسانية ، جامعة الكويت،

 . 013 -55( ، ص  ص 010العدد) 
بيف االنتماء واالغتراب شخصيات  كاتب يس   (، 7107كريمة،ىنى،) –24

الجثة المطوقة   نموذجا، رسالة ماجستير، كمية اآلداب والمغات مسرحية  
اح عمى متالجزائر، -وىراف –معة ألسانياوالفنوف ، قسـ الفنوف الدرامية جا

 الرابط :
https://theses.univ-oran1.dz/document/THA2754.pdf 

ربرت هاإلغتراب في المجتمع الصناعي .( ،7105)،،مسعودى كريمة -25
انية ماركيوز نموذجا، ، رسالة ماجستير ،كمية العموـ االجتماعية  واإلنس

وزارة التعميـ العالي والبحث -سعيدة -ر ه،جامعة الدكتور موالي الطا
 ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ، متاح عمى الرابط هالعممي،الجـ

https://pmb.univsaida.dz/busshopac/doc_num.php?expln
um_id=659 

، ترجمة  1، اإلنساف ذو البعد الواحد ،  ط( 0766ماركوز ،ىربرت )  -26
 .جورج طرابيشى ، بيروت ،  منشورات دار اآلداب

مبارؾ، بشرى عناد ،) بدوف تاريخ (،  االغتراب االجتماعى وعبلقتو  -27
يميف فى بالحاجة إلى الحب لدى شرائح اجتماعية مختمفة مف العراقييف المق

 (. متاح عمى الرابط  63، العدد )بعض الدوؿ العربية  ، مجمة كمية اآلداب 

https://theses.univ-oran1.dz/document/THA2754.pdf
https://pmb.univsaida.dz/busshopac/doc_num.php?explnum_id=659
https://pmb.univsaida.dz/busshopac/doc_num.php?explnum_id=659
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https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=4497 
،  ( ، القاىرة 7105مختارات مف أعماؿ محمد أبو العبل السبلمونى )  -31

 .الييئة المصرية العامة لمكتاب
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Alienation and the Identity Crisis in Contemporary 

Egyptian Theatre: A Study in the Sociology of Literature 

Abstract 

The present study attempts to identify the relationship 

between alienation and the identity crisis as presented by 

contemporary Egyptian theatre. It adopted some of the 

perspectives of the critical theory, especially those 

related to its attitude to alienation in modern society and 

its relationship with identity as well as its attitude to art 

and its critical role in both society and eliminating 

alienation. The study utilized the method of analyzing the 

qualitative content applied to the study sample 

represented by four plays by Mohammed Abo-Ella as-

Salamuny. 

Employing this methodology, the study has 

reached certain findings: Theatrical texts tackled 

alienation through the existence of a number of forms—

self-alienation, social alienation, political alienation, 

religious alienation, and women's alienation. The analysis 

has revealed that all these kinds of alienation were 

expressed via indicators included in sociologists' critical 

writings. The study has also found out that the theatrical 

texts did portray an identity crisis coinciding with the 

alienation experienced by personae. This crisis manifests 

itself in two aspects: the national self and self-other 

relationship.  
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The playwright could employ alienation, whether 

explicitly or implicitly—as a technique—to shed light on 

the negative aspects and the contradictions suffered 

from by Arab and Egyptian communities alike. He could 

also establish a kind of intersection between alienation at 

the artistic level and alienation in the actual, not the 

imagined, reality. This emphasizes what the critical 

theory embraces in its view of art in general and its 

critical role in social life.  

Keywords: Alienation, identity, identity crisis, 

contemporary theatre, theatre 

 
 


