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 إيل بذلكما ذكر على قنطأ ولن

 أان احب حبا مجا والدي والديت و اي لكما شكرا
 دوي فوجي هستوتيك وزوجها احملبوبة أختحممد فهرس وزوجته و  احملبوب أخي وإىل

 ليلة نورنية وزوجها احملبوبة أختو 
 والسعادة  العمر بطول هللا وفضلكم والطاعة  الصحة  بتمام هللا جزاكم
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جهدها  بذل  قد  أنه  رغم  واألخطأ  النقائص  من  هناك كثري  أن  اعرتف  قد  الباحث 
 إلكماله.

االختبار النهائي واحلصول على درجة  تقصد كتابة هذا البحث الستيفاء شروط  
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 الدكتور حليمي، املاجستري، رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا.  -3
 ، مشرف يف أتليف هذا البحث اجلامعي.املاجستري أنوار مسعاديحممد  -4
 كاملشرف. معرفة املنجية، الذي يرشدين منذ سنة األوىل   -5
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 أمحد هريل األقين، الالئي يسعدين ويعطيين قوة احلياة والتبسم احللوي.
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 اجلامعي. 
  أن أذكر واحدا فواحدا هنا. كل من الذين القدرة يل -8

 وأخريا، عسى أن يكون هذا البحث انفعا للباحث ولكل من تفاعل به.
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والنظرايت األدبية الت تفرتض أن العمل األديب جيب أن  النقد األديب للتاريخ اجلديد هو أحد االنتقادات  
 يعترب نتاج عصر ومكان وبيئة إبداعه وليس كعمل منعزل عبقري 

الواقع،  أرض  على  سجلت  أندونيسيا كما  الستقالل  التارخيية  األحداث  بني  املقاربة  إىل  الورقة  هذه  ترنو 
يف   ابكثري  أمحد  علي  األستاذ  رواها  الت  األحداث  الفردوسوبني  "عودة  سبيل "مسرحيته  يف  وذلك  ؛ 

األحداث،  تلك  مع  التعامل  يف  وفنه  إبداعه  وتقوم  والنضال،  واالستقالل  احلرية  يف  اخلاصة  رؤيته  إيضاح 
ومن مث إبراز إسهامه األديب يف توثيق تلك املناسبة التارخيية العظيمة، ومل مشل الورقة إبراز التيار اإلسالمي 

ابعتبار   املسرحية  بقيام يف  مرتبطة  املسرحية  هذه  أن  وابعتبار   ، اإلسالمي  األدب  رواد  من  رائد  ابكثري 
أكرب دولة إسالمية يف عدد السكان. فكيف صور ابكثري مشاعر مخسة وسبعني مليون إندونيسي مسلم 

ل إابن استقالل بالدهم ؟ وما هي الرسالة الت يوجهها ابكثري إىل األمة اإلسالمية ؟ من خالل هذا العم
 الذي حيكي قيام جزء كبري من كيان األمة يف جنوب شرق آسيا.

تضم   الدراما  هذه  أن  هي  الدراسة  هذه  األحداث نتائج  من  العديد  تغيري  على  الكاتب  أجرب  مواطنا 
الذي   والفريق  املسلح  القتال  جبهات  بني  اخلالفات  أن  ذلك كله،  من  واألهم  اخلاصة،  رؤيته  لتحقيق 

 ياابين قد مت االتفاق عليها مسبقا بني القادة كال الفريقني بدون أتباعهم. تعاون مع االحتالل ال
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ABSTRACT 

 

Nabil, Muhamad Nabil. 2020. "National Resistance in the Play "The Return of 

Paradise "by Ali Ahmad Bakthir (a new historical analytical study, Arab letters and 

language, Faculty of Humanities, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang  . 

Advisor  : M. Anwar Masadi, M.A 

Keywords  : New Historicism, Ali Ahmed Bakthir, Return of Heaven  
 

Literary criticism of new historicism is one of the criticisms and literary theories 

which assume that a literary work must be considered as a product of the age, place, 

and environment of its creation and not as an isolated work of genius 
This research considers the approach between the historical events of Indonesian 

independence as recorded in the field, and the events narrated by Ali Ahmed Bakthir 

in his play "Return of Heaven"; This is to clarify his own vision of freedom, 

independence and struggle, and creativity and art based on dealing with these events, 

and then highlighting his literary contributions to document this great historical 

opportunity. This drama is related to the formation of the largest Islamic state in the 

population. How does he describe the feelings of seventy-five million Indonesian 

Muslims during the independence of their country? What message did Bakathir send 

to Muslims? Through this work which tells about the formation of most of the 

nation's entities in Southeast Asia. 

The results of this study are that this Drama includes a citizen in which the writer was 

forced to change several events to achieve his own vision, and most importantly of 

all, that the differences between the armed fighting fronts and the team that 

collaborated with the Japanese occupation had been agreed in advance between the 

leaders both teams without their followers. 
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Rifqi, Mukhamad Nabil 2020. "Perlawanan Nasional dalam Drama" Audatul 

Firdaus "oleh Ali Ahmad Bakthir (sebuah studi analitik historis baru. 

Skripsi, Jurusan Bahada dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Pembimbing : M. Anwar Masadi, M.A 

Kata Kunci   : New Historicism, Ali Ahmed Bakthir dan Kembalinya Surga 

 

Kritik sastra new historicism merupakan salah satu kritik dan teori sastra yang 

beranggapan bahwa sebuah karya sastra haruslah dipertimbangkan sebagai sebuah 

produk zaman, tempat, dan lingkungan penciptaannya dan bukan sebagai sebuah 

karya genius yang terisolasi 

Penelitian  ini mempertimbangkan pendekatan antara peristiwa sejarah kemerdekaan 

Indonesia sebagaimana dicatat di lapangan, dan peristiwa yang diriwayatkan oleh Ali 

Ahmed Bakthir dengan judul "Kembalinya Surga"; Ini untuk memperjelas visinya 

sendiri tentang kebebasan, kemandirian dan perjuangan, dan kreativitas dan seni 

didasarkan pada berurusan dengan peristiwa-peristiwa ini, dan kemudian menyoroti 

kontribusi sastranya untuk mendokumentasikan kesempatan bersejarah yang hebat 

ini. Drama ini terkait dengan pembentukan negara Islam terbesar dalam populasi. 

Bagaimana dia menggambarkan perasaan tujuh puluh lima juta Muslim Indonesia 

selama kemerdekaan negara mereka? Apa pesan yang Bakathir kirimkan ke umat 

Islam? Melalui karya ini yang menceritakan tentang pembentukan sebagian besar 

entitas bangsa di Asia Tenggara . 

Hasil penelitian ini adalah bahwa Drama ini termasuk seorang warga negara di mana 

penulis dipaksa untuk mengubah beberapa acara untuk mencapai visinya sendiri, dan 

yang paling penting dari semuanya, bahwa perbedaan antara front pertempuran 

bersenjata dan tim yang bekerja sama dengan pendudukan Jepang telah disepakati 

sebelumnya antara pemimpin kedua tim tanpa pengikut mereka. 
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 الفصل األول

 املقدمة 
 خلفية البحث -أ

يناقش قد  الت  القضااي  إحدى  هي  األدب  حتليل  يف  التارخيية  الدراسة  عند  إّن  كثرياً 
بني األدب والتاريخ حينما يناقش  النقاد األديب منذ زمان قدمي.  لقد بدأ املناقشة عن عالقة 

ديب الينتج  النقاد األديب عن صلة بني األدب واحلياة اجملتمع. ذهب نقاد األديب أّن اإلنتاج األ
( إّن األدب 1995:109ووقائع التارخيية. يقول ريين وويليك )  ة اإلجتماعيمن فراغ الثقافة و 

 احلياة هي حقيقة اإلجتماعيةأنه ميثل احلياة متثيال حقيقيا و يكتب له ذلك  ينبثق من اجملتمع و 
جيب أن ينظر إىل األدب  لذلك    األدب.من خالل الفكر و   أن ينظرهاالت ميكن لنا    والتارخيية 

املنفصلة   غري  عالقته  و كذلك  و   اإلجتماعية ياة  ابحل يف  التارخية  يف خلفية  تؤثر  الت  اإلجتماعية 
 األديب. 

يف   يصوره  الذي  وابلواقع  حوله  مبا  إحساسه  عن  األدب كتعبري  يصور  الكاتب  كان 
األ األويل  يشكل املادة  األديب  إذا كان  آخر،  ومبعىن  مؤثرة.  مجالية  منها صورة  ليجعل  ساسية 

جهة  من  اإلنسانية  القيم  وإبراز  جهة  من  ابجلمال  اإلحساس  نقل  على  قادراً  مؤثرا  عالقة 
 إهلام  صادرامل  ىحد إ  هي  التارخيية   حقائق( إىل أن  1989:٢ولذلك، ذهب دامونو )  أخرى.

 .األدبية  أعماهلم لكتابة  الكتاب

وليدة  هي  الت  اللغة  له  وسيلة  يتخذ  اإلجتماعي  واثئق  هو  األدب  أن  املعروف  من 
اجملتمع. واألدوات األدبية التقليدية مثل الرمزية والعروض هي بطبيعتها أدوات اجتماعية. إهنا 
حياكي  األدب  من هذا. إن  تقاليد ومستوايت مل تكن لتنشأ إال يف إطار اجتماعي، بل أبعد 
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واحلي معظمها  –اة  احلياة،  والعامل   -يف  اخلارجي،  الطبيعة  عامل  أن  رغم  إجتماعية،  حقيقة 
األدبية  "للمحاكة"  موضوًعا  أيضاً  كاان  للفرد  الذايت  ووارين)  الداخلي  : 199٢،  وليك 

131) . 

أن   نعرف  السابق  وصف  على  شيئان بناء  مها  التارخيية  واحلقائق  األدبية  حقائق  بني 
اللغة،   هو  لألدب  األساسي  ولو كان وجود(  75:  ٢005ذهب احلسن )لن تنفصل بينهما.  

يف  احلقائق  مجيع  ترتتب  أي  املؤلف  إبداع  من  متخذة  األدب  يف  موجودة  الت  احلقائق  وكل 
ال حقائق  بينما كان  وخياله،  املؤلف  مبديع  على  بناء  من األدب  املادي  عامل  يف  موجودة  ت 

ترتكز ال  األديب  إبداع  ألّن  املكملة  وثيقة  عالقة  هلا  بل كلهما  احلقيقة  حقائق  هي   التارخيي 
خيتلف  خيال  على األدب  اإلنتاج  يف  اخليال  فحسب.  اليومي،    حياتنا  يف  اخليال  عن  املؤلف 

املا العامل  يف  موجودة  الت  حقائق  من  متخذ  األدب  إنتاج  يف  نسمى اخليال  أن  ونستطيع  دي 
يف  اخليال  لذلك،  املادي.  للعامل  املؤلف  التفسري  أشكال  من  شكل  األدب  يف  املؤلف  خيال 

 اإلنتاج األديب ليس هو خيال املؤلف بل فيها حقائق املادية أيًضا.

لكي   األدبية  دراسة  يف  مهم  أمر  هو  األدب  أعمال  عن  التاريخ  ختليل  فإن  لذلك، 
يف الشامل  مفاهم  على  األدب.  حصل  هو    حتليل  األدب  علم  يف  التاريخ  مبنهج    منهج واملراد 

يركز يتشكل   نقدي  الت  والبيئة  فيه،  يولد  الذي  والزمن  األديب،  العمل  بني  املتينة  العالقة  على 
عن فضال  األديب  فيها،  العمل  هذا  مبدع  إليه  ينتمي  الذي    (. 84:  ٢007)الرقب،    العرق 

يفهم أن   ميكن  وهو  مميز  له  األدب  حتليل  يف  التاريخ  خالل   األديب  األعمال  والنهج  من 
وحميطه   السياق الفنان  سرية  ابلضرورة  يتضمن  الذي  والفكري  والثقايف   االجتماعي 

 (.٢1: ٢005)الكبيسي،

اجلديدة.   التارخيية  منهج  هو  احلديث  األدب  حتليل  يف  التاريخ  مناهج  وكان  وإحدى 
االت  ) هذا  الثمانينيات  ومطلع  السبعينيات  هناية  مع  التنامي  يف  أخذ  قد   –م    1970اه 
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بريكلي، ستيفن   –هم أستاد جامعة كاليفرنيا  سني يف طليعتم( على يد عدد من الدار   1980
( األدبية    دراسة   يف   جديدا  منظورا  غرينبالت  ستيفن  تقدم.  ( Stephen Greenblattغرينبالت 

أمهية  القوى  األدبية   النصوص  بني  العالقة   وهو  واالقتصاد  جبميع   الت  والسياسة   االجتماعية 
والثقافة عند  .(Sugiarti, 2009: 165)  الثقافة   يسمى  ما  وهو  البشرية   احلياة  الطيف  به يف  حتيط

قدرات من  جمموعة  هي  غرينبالت  )  مفهوم    تقليدها  (Capabilities and Habitsوعادات 
ذلك  من  وأبعد  يف   تعريف  غرينبالتإعادة    الناس.  وهي  أو    املكيفة  واملمارسة   السلوك  الثقافة 

والتنقل   فيها القيود  حتتوي  القياسية   احلجم أو القيمة   بذلك  يقاس  و  اجملتمع  املصطنعة تقليدها
(Constraint and Mobility) (Greenblatt, 1995:478) . 

اجلديد  أن  من  الرغم  على هذه   يف  للعودة  رؤية   لديه  التارخيية  تعىن  ال  ولكن  التاريخ 
مفاهم  مثل  النصوص  حتليل  يف  األساسية  مرجع  التاريخ  جيعل  اجلديد  التارخيية  أن  إىل  عبارة 

(، History As a Backgroundالنقاد األديب قبله، أو مبعىن أن التاريخ هو خلفية بناء األدب )
 مسة  العاملية أو   عن الرؤية(  Literature As a Reflectionانعكاس )  هو   وال تعىن إىل أن األدب 

بدال  من للنص     يصور  ذلك،   من  فرتة.  اجلديد  )  أبنه  األديب   اترخيية   داخل   (Situationحالة 
واملمارسات واخلطاابتاالجتماعية   اجملتمع،  معني   ومكان  للوقت  العامة   الثقافة   تشكل  الت  ، 

 . (Abrams, 199: 183) النظمللثقافة و  واملنِتج األدبية كمنَتج  النصوص الت تتفاعل هبا
اجلديدة التارخيانية  يف New Historicism)  تعد  ظهرت  الت  األدب  نظرايت  أهم  من   )

بني ما  احلداثة(  )مابعد  حقل 1990و1970فرتة  ضمن  فعليا  النظرية  هذه  تبلورت  وقد  م، 
والبازعي،    النقد األثر   .(80:  ٢00٢)الرويلي  أو  العمل  فهم  إىل  اجلديدة  التارخيانية  وهتدف 

على  أيضا  واالنفتاح  والثقايف،  األديب  التاريخ  على  الرتكيز  مع  التارخيي،  سياقه  ضمن  األديب 
التارخيي  والتطور  التاريخ  مبفهوم  اجلديدة  التارخيانية  ارتبطت  هنا،  ومن  األفكار.  اتريخ 

التا واخلطاابت  النصوص  وقراءة  هتتم والثقايف،  جديدة،  اترخيانية  مقاربة  ضوء  يف  رخيية 
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وتقويض   املهيمنة،  السياسية  املؤسسات  وانتقاد  املضمرة،  الثقافية  األنساق  ابستكشاف 
 املقوالت املركزية السائدة.

خصائص   ابري   استنتج جديدة  نظرية   أن   قراءة   على   تقوم  الطريقة   هي  التارخيية 
( عادة  األدبية   للنصوص(  parallel readingاملتوازية  األدبية،  التارخيية   الفرتة  نفس  من  وغري 

(historical periodوهذا للنص   (.  األمتياز  مجيع  على  ترفض  اجلديدة  التارخيية  أن  إىل  يعين 
أمامية  عالقة  مثل  األدبية  وغري  األدبية  نصوص  بني  عالقة  تكون  مل  وكذلك  األديب. 

(foreground و  )( الذى خلفية  يخوالتار (  backgroundخلفية  بل للتاريخ أمامية  هو لألدب   .
و متساواًي  مقاماً  األدبية  وغري  األديب  نصوص  اجلديدة  اترخيية    أو   ابستمرار  بينهم  اعلن   تعل 

واملفهوم مبقام متساوي هو أن التارخيية اجلديدة (  Barry, 2002: 172 )البعض.  بعضهم  استجواب
( التارخيية كسياق  الواثئق  تضع  التارخية  Contextsال  واثئق  اجلديدة  التارخيية  وضعت  بل   ،)

 ,Barry )  .األديب  النص   مع  جنب  إىل  جنبا  تدير  ( التCo- Textsالنص )   يف  بوصفها كشارك

2002: 172)  
وقائق   عن  يتحدث كثري  الذي  األدب  حتليل  يف  املنهج  هذا  نطبق  أن  ونستطيع 

عودة   املسرحية  منها  التارخيية  عودة  والقضاايت  املسرحية  ابكثري. كانت  أمحد  لعلي  الفردوس 
أتبعها هي    الفردوس الت  واخلطة  الياابين  االحتالل  من  أندونسيا  حترير  عن  تتحدث  مسرحية 

من هذه املسرحية عن    حتاكي.   املناضلني يف اندونيسيا لتحريرها استقالل جزء عزيز  أحداث 
 .يف عدد السكان   ى الدول اإلسالمية أجزائها يف جنوب شرق آسيا، أال وهي أندونيسيا كرب 

رأسه،  مسقط  فهي  عنها،  يكتب  ال  أن  الغريب  وإمنا  ابكثري،  عنها  يكتب  أن  غريبا    وليس 
مجيلة  وذكرايت  وأرحام  معارف  فيها  وله  املتواضع   .ومنشأه،  البحث  هذا  يستمد  هنا  ومن 

تها األدبية املعربة عن فضال عن قيم  أمهيته، فاملسرحية متثل وثيقة اترخيية مهمة لدولة إسالمية،
 شخصية صاحبها األندونيسي العريب املسلم 
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استعنا   احلقيقية،  األحداث  مع  ابكثري  رواها  الت  األحداث  بني  املقارنة  سبيل  ويف 
املعاصر  صفحات"بكتاب   أندونيسيا  اتريخ  صحايف  "من  وهو  شهاب،  أسد  حممد  ملؤلفه 

وعاصر زعماء تلك الفرتة، بل كان من  وراقبها عن كثب،    أندونيسي، عايش تلك األحداث
 (.3: ٢007)عثمان،  يديه االستقالل املقربني إىل الزعيم سوكارنو الذي مت على

أراء  عن  متثيل  هو  الفردوس  عودة  املسرحية  أن  نعرف  السابق،  وصف  على  بناء 
نستطي لذلك،  املؤلف.  عصر  يف  حدثت  الت  التارخيية  للوقائق  املؤلف  النظرة  ووجهة  ع املؤلف 

أمحد   عايل  ألن  االرخيية  حقائق  عن  تصوير  هو  الفردوس  عودة  املسرحية  تصوير  أّن  نفهم  أن 
ل اإلندونيسية  أمة  املقاومة  عصر  يف  يعيش  املسرحية  تل  كمؤلف  اليبان ابكثري  الحتالل 

الباحث   بدأ  األفكار،  هذا  على  بناء  اإلندونيسية.  األم  مقاومة  عن  املسرحية  تلك  وتتحدث 
البح هذا  "كتابة  املوضوع  حتت  أمحد  ث  لعلي  الفردوس"  "عودة  املسرحية  يف  الوطنية  املقاومة 

 ". ( اترخيية جديدة)دراسة حتليلية  ابكثري

 أسئلة البحث  -ب

 :  وهي. األسئلة  عدة على اسناًدا البحث هذا نظراً إىل خلفية البحث السابقة تنفيذ

 ؟أمحد ابكثريما صورة االستعمارية يف املسرحية عودة الفردوس لعلي   -1
 ؟  املقاومة الوطنية يف املسرحية عودة الفردوس لعلي أمحد ابكثريما صورة   -٢

 أهداف البحث -ج

 ويهذف هذا البحث إىل :

 ملعرفة صورة االستعمارية يف املسرحية عودة الفردوس لعلي أمحد ابكثري.   -1

 . ابكثرياملقاومة الوطنية يف املسرحية عودة الفردوس لعلي أمحد صورة   ملعرفة   -٢
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 فوائد البحث -د 

الباحث   يرجو  التطبيقية.  فوائد  و  النظرية  فوائد  مها  و  فائداتن  هناك  البحث  هذا  يف 
دراسة   ابستخدام  أّما  واألدب.  اللغة  علم  لتنمية  البحث  هذا  اجلديدة  مبجيئة  يرجو التارخيية 

مساعدة تعطى  البحث  هذا  بنتيجة   يف خصوصا األدبية، نصوص حتليل  يف الفكر الباحث 
 .سرحية حتليل امل

التارخيية   نظرية   تطبيق  يف  دليالً   البحث  هذا  جاء  هو  نظراي  البحث  هذا  فوائد  وأّما
و اجلديدة البحث  .  هذا  هو  للقراءفوائد   للباحثني  ومرجعا انفعا البحث هذا يكون أن ه 

 .البحث ذاهب الشبيهة  نص املسرحية ال يف يبحثون الذين اآلخرين
بدراسة  البحث هذا وفوائد املسرحية  حتليل  يف  األخرى  للباحث  مساعدة  هو  تطبيقًيا 

  اللغة علم دراسة  أوسع العلم يفالتارخيية اجلديدة، و فوائد األخرى هو زايدة املعرفة للقارءه و  
إلسهام  .العرىب واألدب البحث  هذا  جاء  األخرى،   من  مرجعا  للجامعة   األفكار  جبانب 

 .اجلامعة  مكتبة  يف للمصادر املطلوبة  الكتب دةلزاي جانب يف العربية  اللغة مراجع
 

 حدود البحث -ه

من   يف نظراً  حنن  لذلك  واسع  البحث  هذا  املبحث  أن  نعرف  البحث،  هذا  موضوع 
 هذا البحث لكي نستطيع أن حنصل على مفاهم يفحاجة إىل حتديد املشكلة الت سنبحث  

هذا البحث هي كان   هذا البحث. واحلدود  حتليل العميق والشامل يف  مرتكز يف  هذا البحث 
وكذلك   الفردوس  عودة  املسرحية  يف  ابكثري  أمحد  علي  تصوير  يف  اليبانية  اإلستعمارية  األنواع 

 صورة املقاومة الت قام هبا أمة اإلندونيسية ملقاومة اإلستعمارية اليبانية.
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 حتديد املصطالحات -و

 املقاومة الوطنية  -1
املقاومة الوطنية هي مصطلح يشري إىل احلراك والسياسيات والدعوات والعمليات الت 

مقاوم   حتركات   االحتاللتدعم  لوصف  املصلح  هذا  ويستخدم  واالسعمار،  واالضطهاد 
( املتنوعة.  فعل Gerard, 1970: 8الوطنية  ضد  الثورات  املعىن  إىل  املصطلح  هذا  ويشري   .)

امل الشعيب  ابلكفاح  ملقاومة االحتالل  عام  مبدأ  الوطنية  واملقاومة  االحتالل.  ملقاومة  سلح 
املدين،   : كالعصيان  السلمية  ابلوسائل  املقاومة  فعل  يف  الشعيب  اجملتمع  اخنراط  على  تقتصر 

 (.٢011واإلضراابت واملظاهرات وغريها من األشكال. )رشيد، 

 املسرحية عودة الفردوس -٢
الت  هي    "الفردوس  عودة"سرحية  امل املسرحيات  من  وتتحدث واحدة  ابكثري  أمحد  على  ألفها 

عن   املسرحية  أندونيسيا  هذه  وهي  أال  آسيا،  شرق  جنوب  يف  أجزائها  من  عزيز  جزء  استقالل  أحداث 
وليس غريبا أن يكتب عنها ابكثري، وإمنا الغريب أن ال يكتب  .يف عدد السكان كربى الدول اإلسالمية

 .أه، وله فيها معارف وأرحام وذكرايت مجيلةومنش عنها، فهي مسقط رأسه،

 التارخيية اجلديدة  -3
التارخيية   جيتمع تعترب  وفيها  البنيوية،  بعد  ما  ملرحلة  النقد  اإلفرازات  إحدى  اجلديدة 

الت هيمنت على اتاهات نقدية أخرى كاملاركسية والتقويض، إضافة إىل   العناصرالعديد من  
التارخيانية   لتدعم  العناصر  هذه  تتمع  وغريها.  الثقافية  األنثروبلوجيا  إحباث  إليه  توصلت  ما 
األيدولوجيا  تؤثر  حيث  والثقايف  التارخيي  إطاره  يف  األديب  النص  قراءة  إىل  سعيها  يف  اجلديدة 

االج القوى  حسب وصراع  وتضارب  الدالالت  تتغري  وحيث  النص،  تشكل  يف  تماعية 
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من  التارخيانية  أخذته  مما  هو  الدالالت  يف  التضارب  وهذا  والثقافية،  التارخيية  املتغريات 
 ( 80: ٢00٢)الرويلي والبازعي،  التقويض كما يالحظ إبرامز.

 
 الدراسات السابقة -ز

بل قيام ابلبحث، قامت الدراسة للباحث لتقومي ق  هلا دور كبريدراسة السابقة    كانت
عن  الباحث  مراقبة  مدى  هبا.  ستقوم  الت  حبوث  من  سبقت  هل  الباحث  لتعرف  السابقة 

املسألة هبذه  عالقة  هلا  الت  العلمي  اإلنتاج  و  البحوث  أجرىها   التفتيش  على  بناء  .بعض 
حبواثً   الباحثني، الباحث  وجد  تبحث  ما  مسرحية    الت  يف    عن  أمحد  إمرباطورية  لعلي  املزاد 

ال  ابكثري الباحث    ديدةاجل تارخيية  الدراسة  املستخدمة  وجد  بل  عن ،  يبحثه  الت  البحوث 
 موضوع األخر بدراسة التارخيية اجلديدة، وهي : 

( اتوم  اييف  يوسيف  مادا    الدكتوراه   رسالة    ( Yoseph Yapi Taumأعّد  غاجاه  جبامعة 
 Representasi Tragedi 1965 : Kajian New Historicismحتت العنوان    ٢013بيوجياكرات عام  

atas Teks-Teks Sastra dan Nonsastra Tahun 1966-1998.    يف اتوم  حاول  البحث  هذا  ويف 
 يف  ذلك احلادث املمثلة  عن  األدابء  الشيوعي إبندونيسية و آراء  احلزب  صورة انقالبكشف  
العامل    األعمال حول  وغريها  هي كان  1998حىت    1966األدبية  البحث  هذا  ونتيجة   .

وواألراء   ينقسمون إىل قسمان مها األراء املؤيدين  1965التصوير  األدابء واألراءهم للحادث  
تتأثر هم  املعارضني  واألراء  قيادة    هبا  تقوم  الت  اإلعالمية   الدعاية   املعارضني.  حتىت  احلكومة 

حصل الباحث أن احلكومة فككت (، نظرًا من بياانت الت متت مجعها  Soehartoسوهارتو )
فيلم،  احلزب  رفض   ضد  والدعاية   التاريخ بوسائل   من   وكذلك  النصب،  وإنشاء  الشيوعي 

للحزب  وسائل  خالل املؤيدين  األراء  وأما  إجراءات  اإلعالم.  أن  يرون  هم    احلكومة   الشيوعي 
 القتل   أهنا  على  تصنيفها  وميكن  اإلنسان،  حلقوق   انتهاك  من  فعل  هو  الشيوعي  احلزب  ضد
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ال هم  الذين  احلور  لألدابء  األديب  األعمال  من  يف كثري  تتمثل  األراء  وهذا   منلك  اجلماعي، 
احلكومة. أنشأ هذا البحث حتلياًل عن تصوير املوجود يف أعمال األديب وأعمال   مع  عالقات

األ األعمال  القرأة  على  مبحاولة  حتليله  وطريقة  اجلديدة،  التارخيية  مبنهج  األديب  مث  غري  ديب 
املراحل  وينقسم  التارخية.  للحوادث  عميق  فهم  إىل  حيصل  حىت  التارخيية  ببياانت  يقارن 

 الفرتة ويسمى تلك الفرتة "االبسمتية".   لتلك احملددة  التارخيية بناء على اخلصائص 
الرسالة  هي  اجلديدة  التارخيية  للدراسة  األخر  فريوز   والبحث  هبا  قامت  الت  املاجستري 

لنيل   عام  ممتاز  بيوجياكرات  دارما  ساانات  جبامعة  املاجستري  درجة  الباحثة ٢014إىل  أنشأت   .
املوضوع   حتت  البحث   Membongkar Kubur Sugiarti Siswadi :Sebuah Kajian Newهذا 

Historicism .  البحث هذا  يف  الباحثة  الذي    حاولت  األديب  األعمال  مجيع  حتليل  ألفه  يف 
يف   املنتشرة  سواندي  اإلعالمسوجياريت  بعنوان  املختلفة   وسائل  القصرية  القصص    وخمتارات 

Sorga Di Bumi    .موجودة البياانت  حتليل  يف  اجلديدة  التارخيية  منهج  الباحثة  واستخدم 
إىل  يتمثل  سواندي  سجياريت  ألفته  الذي  األديب  األعمل  هي كان  البحث  هذا  والنتيجة 

وهي    النضال طبقات  أربع  إىل  ينقسم  الذي   الفالحني،   وطبقة   العاملة   الطبقة الطبقي 
للحزب، األديب   املتعاطفني  أعمال  كان  هي  البحث  هذا  من  الثانية  ونتيجة  واجلنود. 

لأليديولوجية  متثياًل  سواندي  اإليديولوجية  ذلك  يف  وضعت  الت  لسوجياريت  وهو   الوقت 
األعمال األديب   الناس، ظهر هذا الفكر يف مجيع  مجيع  بني  املساواة  حبقوق  االشرتاكية املطالبة 

 الشيوعي. احلزب مع  املتعاطفني لسوجياريت سواندي ألهنا من
 

 منهج البحث -ح

هو   لغتا  املنهج  مفهوم   الطريق هو  اهلاء بتسكني والنهج الواضح الطريق هوإن 
 : الطريق وأهنج واضح بني :أبن املنهج هو(  38٢)دون سنة:    منظور  ابن املستقيم كما يقول
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والبحث هو الّنشاط أو العملية املنهجية حيّل املسألة واضحا.   بينا هنجا وصار واستبان َوضح
أن   يستطيع  بل  فقط.  منعجية  عملية  ليس  البحث  البحث.  إلستنتاج  معلومات  وتوجية 

 . (Jabrohim, 2014:1) (scientific methodsيستعمل املناهج العلمية )
بشكل   البحث  منهج  نفهم  أن  نستطيع  شيئ  لذلك،  فهم  يف  طريقة  هو  البسيط 

على (Adi, 2011: 224) منظمة   خبطوات ينقسم  البحث  عامل  يف  املشهور  البحث  واملنهج    .
( الكيفي  املنهج  ومها  النوعيQualitative Researchقسماين  البحث  املنهج  و  واملنهج    ( 

 (. Quantitative Researchالبحث الكمي )

البحث   هذا  يف  الباحث  الذيواستحدم  النوعي  البحث   يف   عادة  يستخدم  منهج 
موليونج شرحه  النوعي كما  البحث  مبنهج  واملراد  األديب.  النوعي  البحث  البحث  منهج  أبن 

البحث  موضوع  يف  موجودة  الت  الظاهرة  مفهوم  إىل  هدف  يف  يستخدم  الذي  املنهج  هو 
اإلخصائي ببياانت  ال  الوصفي  بياانت  على  النوعي .  (Moleong, 2010: 6)اعتماًدا  البحث 

من  املنطوقة  أو  املكتوبة  الكلمات  بشكل  الوصفية  البياانت  إبنتاج  البحث  اإلجراءات  هو 
 .(Zuhria, 2006:23) الناس والسلوك و املالحظة فيها

 البحث منوذج -1
يستخدم هذا البحث منهج البجث نوعي، يعين ال يقف الباحث يف حتليل البياانت 

تفسريها و أتويلها، وكانت البياانت و ختليلها تقرر تقريرا وصفيا فحسبها بل يبذل جهده يف  
إحصائيا املكتبية (13:  1980)حممد،    ال كميا  دراسة  هو  العلمي  البحث  هذا  نوع  و   .

(Library Research  ،)  هي البحث الذي تكون عمليته ابايانت و املعلومات من أي نص، إما
 .(Kartini, 1996: 33) د و غريهامن الكتب أو اجملالت  أو الصحف أو اجلرائ

البحث  ملساعدة  مكتوبة  بشكل  املعلومات  و  البياانت  مجع  يف  البحث  هذا  يهدف 
املطالعة  بطريقة  البحث  حماولة  هي  املكتبية  بدراسة  يسلك  الذي  البحث  أي كان  البحثه،  يف 
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الت   املعلوماتاملالكتب  و  البحث  مبوضوع  تلك   املتعلقة   الصلة  ذات  تعلقة  إّما  ابلبحث 
من   واجملالت   والصحف  اجملالت  مثل  املطبوعة   اإلعالم  وسائل  من  املعلومات أو  والبحوث 

 .(Mardalis, 2007: 28) الدولية  من شبكة  موقع  مثل اإللكرتونية  اإلعالم وسائل

 مصادر البياانت -٢
املصادر كان  على البياانت  و  ينقسم  املكتبية  دراسة    درااملص وهي قسمان، يف 

 . ( Moleong, 2010: 157)  (Sekunder)  ية الثانو  البياانت  دراواملص (Primerية )الرئس البياانت  
 وبيان من املصادران السابقان مها كاأليت:

الرائسية البياانت  و    :  املصادر  الباحث  منها  تمع  الت  األويل  املصادر  هي 
وتوضيحاهتا الذي    املرجعي  مصدروهي     استنبطاهتا  الت األساسي  ببياانت  البحث   يعتمد 

املصادر. تلك  يف  البحث  يف  الرئسية    البياانت   املصادر أما  موجودة  عودة  املسرحية    هي  هذا 
ابكثري   لفردوس أمحد  علىلعلي  اعتماّدا  البحث  هذا  قام  أي  و    ما  ،  املعلومات  ذات  وجد 

 . تلك املسرحية الوقائق األصلية من 

مكتوبة    املصادر  هي :  ةاملصادر البياانت الثنوي   ملساعدة   بدورها  تقوم  الت  بشكل 
و   الرئسية   البياانت  املصادر  وحتليل  البحث البحث  ملساعدة  بدورها  تقوم  الت  املصادر  وهي 

و  الرئسية  البياانت  املصادر  و  حتليل  والتحليل  ابلشرح  أساسي  املصادر  يف  املعلومات  يتناول 
واملصادر البياانت الثنوية يف   املعلومات األساسي.التفريق وتعلب حيث تساعدهم يف توضيح  

البحث   األدب    هذا  النقد  مثل هو كتب  اجلديدة  التارخيية  منهج  فيها  يبحث  ودراسته 
الناقد األديب  الكتاب   أفه    دليل  البازعيالذي  سعد  مع  الرويلي  األخر ميجان  والكتاب   .

واريخ حول اتريخ الربطانيا و اتريخ  ملساعدة الباحث يف حتليل البياانت الرئسية هو الكتب الت
 الدول اإلستعمارية الربطانية. 
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 طريقة مجع البياانت  -3
مطالعة  يف  برتكيزها  البحث  طريقة  هي  املكتبية  دراسة  من  املقصود  أن  اشتهر  وقد 
الباحث  استخدم  و  أيضا.  املكتوبة  ببياانت  البياانت  حتليل  و  املكتوبة  املعلومات  و  الكتب 

لذلك سلك طريقة مجع البينات يف هذا  .البحث ذاه  يف البياانت مجع ة قطرياملكتبية كدراسة 
 -  لعلي أمحد ابكثري  عودة الفردوسوهي املسرحية  –البحث بقراءة املصادر البياانت الرئسية  

تتعلق بصراع السياسية يف تلك املسرحية وأسباب ظهورها، وبعد  الت البياانت منها ليستخرج
جيمع   البحثأن  مبوضوع  صّلة  ذات  الت  على   ،بياانت  بناء  البياانت  تلك  الباحث  قسم 

الت  البياانت  تلك  وصفت  مث  وأسبابه،  وأتثره،  الصراع،  أسكال  حول  املضمون  معلوماهتا 
مثل  الثنوية  البياانت  املصادر  يف  ُوجدت  الت  ببياانت  الرئسية  البياانت  املصادر  يف  موجودة 

 اجملالت. الكتب األدب، أو الصحف و

 طريقة حتليل البياانت  -4
تناول   قد  الت  البياانت  حتليل  أجل  الباخث من  املستخدم  اخلاصة  إىل طريقة   فيحتاج 

البحث    مت  الت  البياانت  حتليل  يف هذا  قام  ال   ستخدماب مجعها.  البجث   الوصفىكيفي  منهج 
(Descriptive Qualitative.جعها متت  الت  البياانت  حتليل  يف  مب  (  البواملقصود  ث حنهج 
البياانت   الوصفىكيفي  ال عن  وأتويلي  وتفسريي  وصفي  بشكل  البياانت  حتليل  طريقة  هي 

مجعها، متت  قد  حت  الت  و  البياانت  إحصائياً وكانت  ال كميا  وصفياً  تقريرايً  )حممد،    ليلها 
1980 :13) . 

قراءة هي  البحث  هذا  حتليل  يف  ُأستخدمت  الت  )  وطريقة  .  (parallel readingموازية 
املسرحية    يف  املوجدة  احلقائق  تكشيف  على  مبحاولة  أمحد وهي  لعلي  املزاد  يف  إمرباطورية 

سيسلكه   ابكثري الت  وحطوات  املعترب.  التاريخ  املوجودة كتب  التاريخ  الواقع  بشرح  ويقارنه 
 الباحث هي كاأليت :
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من القراءة ىف كنظرية  اجلديدة التارخيانية  ( أ  أرخنة إىل سعى إهنا حيث  والتأويل،  
 (. textuality of historyوتنصيص التاريخ ) (hitoricity of texts) النصوص

مسيكة   النقد  التحليل  حماولة   يف  اجلديدة  التارخيية  (ب هي  )  األديب   Thickالوصف 

Descriptionغريتز )  كليفورد  األفكار يقوهلا  ( الذي يتأثر ذلك النهج منClifford 
Geertz تفسري( يف كتابه ( للثقافاتThe Interpretation of Cultures) 

للكشف  التارخيية   ستخدموت (ج غريتز    املمارسة  يف  اخلفية   املعاين  من  العديد  اجلديدة 
 .ابلتفصيل الثقافية 
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 مفهوم املسرحية -أ
 تعريف املسرحية -1

الفنون   أقدم  املسرحية  حاكي  منذ اإلنسان مارسها  التتعد  حيث  قدمي  زمان  منذ 
كان الرّتاث اليوانين و اإلغريقي القدمي هو أول الظواهر الت كانت تصدر له يف خمياله الفين.  

)الفرعوين(. القدمي  املصري  العصر  اىل  يعود  أبنه  ويعتقد  املسرحي،  الفن  أوجد   وهلذا   من 
 يف اشتمل وقد.  اإلغريقي العهد يف الفن روافد من رافد أهم املسرحي الفن شكل  الغرض

 أن القول ميكن .الفنون من وغريها والغناء واملوسيقى كالرقص، أخرى، فنون عدة على طياته
 أن املسرحي الفنان على ينبغي هلذا،  ومشولية  تعقيدا األدب  فنون أكثر  من هو املسرحية  فن

 اإلحاطة  أجل من الرتكيز وكذا.  اإلنسانية   والتجربة  اخليال من واسعة  ملكة  على يتوفر
 غري من رسالتها  تؤدي فنية  بصورة املسرح  خشبة  على وتسيدها اإلنسانية، احلياة مبشاكل

 .(3٢:  1998)العيد،  إجحاف وال نقص 
من كلمة   مأخوذة  الت  دراما  ابملصطلحة  عادة  تطلق  املسرحية  دران وكانت  اليواننية 

(Dran( الفعل  املعىن  إىل  تشري  وهي   )To Do / To Act رواية ويف  أن    األخرى  (،  تعترب 
( دراوماي  اليواننية  من كلمة  مأخوذة  دراما  املعىن  Draomaiاملصطلحة  إىل  أتيت  الت    -يفعل( 

يقام به األخري ذهب  .  (Dewojati, 2012: 7)  أو عمل   ( ٢3سرحان )دون سنة:    ويف رواية 
على  الشيئ  "عمل  ومعناها  اليواننية،  )دارمينون(  من كلمة  )الدراما(  مصطلح  أشتق  أن  إىل 
خشبة املسرح أو يف معمعان احلياة". لذلك فإن مصطلح الدراما أطلق على شكل من العمل 
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القصصي أو    األديب معد ليؤديه املمثلون أمام املشاهدين، تشارك يف طبيعتها العمل احملمي أو
عاطفيا بوحا  إذا كان  الغنائي  الشعر  أو  حدث،  عن  تكشف  دامت  ما  )اخلياط،    القصيدة 

198٢ :11) . 
املعىن    على  لداللة  عادة  املسرحية  ،  العرض  فيه يقوم الذي املكانواستخدمت كلمة 

يذهب   لويسوهذا كما  مكان   (18:    1988)  مالوف إليه  هي  املسرحية  أن  معجمه  يف 
لبيان الكلمة املسرحية    العرض فيه يقوم الذي وكان املعىن املكان  ة.الرواي  لتمثيلالذي يقوم به  

هي  هبا  واملراد  املسرحية  الكلمة  أطلق  إذا  اإلجنلزيون  هبا  يستعملون  الت  بداللة  متساوية  هي 
"العرض فيه يقوم الذياملكان   املسرحية  اإلجنلزيون كلمة  واستعمل   ، Theatre  ."  فكلمة

"Theatre"  " مأخودة من يواننية ويف theatron"   املشاهدة، أو لرؤية مكان ا حرفيا  تعين الت 
 سرح فعل من مأخوذة العربية   ابللغة  مسرح العمارة. وكلمة  شكل على بعد فيما  تدل  وصارت

وإلياس،   قصاب)  الدار فناء  وعلى الغنم، رعي مكان على األصل يف تستعمل وكانت
1997 :4٢٢). 

  القاعة أو  املكان  إىل يذهب ملموس حسي  معىن مسرح لكلمة يصبح املعىن هبذاو 
 مع   ظهرت  مسرحية  فكرة الدراما كلمة  تعد آخر سياق املسرحي. يف  العمل فيها يعرض الت

الت "تلكها  أب أرسطو عرفها فقد املسرح، ظهور )املسرحيات(   أشخاصا  تقدم املنظومات 
 .(73: 197٢)أرسطو،  أفعال يؤدون وهم

شرح    نلحظ يف  سابقمن  السرحية  عمل أن  هي   تعددت مهما إبداعي مكنوهنا 
 يعترب نسبية. كما كانت وإن ابحلقيقة  ويوحي  الفرجة  صناعة  يف اخليال يستعمل تعريفاته،

ازدواجية  غايته، يف  والعرض النص  بني يزاوج الذي الفن  املسرح  املمثل بني التلقي وبني 
   األداء. مكان وكذا واجلمهور
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 عناصر املسرحية -٢

وتتميز املسرحية من إنتاج   التعبري، أشكال من شكال بوصفها املسرحية الكتابة  تعتمد
بناء من بييتها  تعله بطريقة   الفنية  شرعيته املسرحي  النص  يستمد خالهلا ومن األديب اآلحر 

 على املسرحية   تنبين لذلك.  وغريمها والقصيدة كالرواية  املعروفة  األخرى  املتون عن  خيتلف
 عدة على جوهراها يف الدرامية  الكتابة  تعتمد  .وتقويته النص  تثبيت يف تسهم فنية  قواعد

 النص  مكونة  بينها فيما لفأتت وغريها، والفعل والصراع  والشخصيات كالفكرة، عناصر
  .للقراءة املوجه الدرامي

كما هو املعلوم أن كل اإلنتاج األدب له البنية الت تبىن هبا املؤلف كوسائل التعبريها  
ابلعناصر. وللمسرحية هلا العناصر الت متلك املسرحية لكي تستطيع   وتسمى عادة تلك البنية 

قصة أن   أشكال  يف  واملفاهيم  األفكار  املسرحية    طرح  وعناصر  املسرحية.  هبا   ، الفكرةتعترب 
 . اللغة ،  احلوار، الصراع ، احلدث ،الشخصيات، احلبكة 

 الفكرة  (أ
سنة:    البوس يقول    لكلمة  (  43)دون  العام   حيوي موقف هي الفكرة التعريف 

 نيهبمتشا الناس جيعل أن ميكن  احلس هذا الشمويل، الكوين احلس هناأ خرونأ ويرى معني،
. والفكرة عند نقاد أهدافهم يف املتناثرة احلاالت عن مباشرة الكشف يف متماثلني وحىت جمازاي

هي    إال  أساسية، فكرة  أو جذرية  فكرة أو أطروحة   أو حبث أو  موضوع أو مشروعاملسرحية 
  العرض  عناصر مجيع على تشتمل هناأل املنطقية  هي املقدمة  الفكرة أن يرى إجيري اليوس أن
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سنة:  البوس) دون  أهنا    .(43،  إىل  املسرحي  نقاد  عند  الفكرة  تعىن كلمة  حياول لذلك  ما 
 . املمثلون إيصاله للمشاهد

   "فكرة"   تعريب الكلمة األجنبية واإلحتفاظ بكلمة   ( أن88:  1985يقول محادة ) 
علي (  Thought Idea)  لكلمة  اللفظة  يتداولون  العربية  البلدان  يف  املثقفني  من  أن كثرياً  كما 

الدخيلة  إهنا  الثيمة  .صورهتا  الفين كالدم  العمل  هيكل  يف  تتغلغل  الت  الرئيسية  الفكرة  هي  
الدرامية . موضوعه من والثيمة  تسيده  املؤلف  حياول  الذي  املفهوماجملرد  يف  هي  متثيله  خالل 

 .شخصيات هلا أقوال وأحداث
وحياول   للمسرحية  العام  املنطلق  هي  تكون  رئيسة  فكرة  على  مسرحي  نص  يقوم كل 

 الكاتب أن يربهن على تلك الفكرة ابألحداث والشخوص ويربهن على صحتها )ألن الفكرة 
صورة   له  عنصر  بعدها  وداللته  العام  ومعناه  الفعل  أفكار  تتضمن  املسرحية  يف  أساسي  عنصر 

القصد( من  خالية  تبدو  الت  تلك  حىت  املسرحيات  الكاتب   .(٢004)املرسل،    يف كافة 
املسرحي يعتمد على البذرة أو الفكرة األساسية لربط الشخصيات واألحداث وعكس وجهة  

النص   داخل  فأن  نظره  لذا  العمل  بداية  هي  املسرحية  يف  األساسية  فالفكرة  أذن  املسرحي 
املقدمة  فمثالً  موضوعية  فكرة  إىل  تستند  فأهنا  شهرة  انلت  والت  العظيمة  املسرحيات  معظم 
احلب  انتصار  بوجوب  الدعوة  أساسها  خالدة  فكرة  هي  وجولييت  روميو  ملسرحية  املنطقية 

 .( ٢5:  1996)عثمان،  على الكراهية 
بل  منطقية  مبقدمة  مسرحيُة  يبدأ  أبن  املسرحي  املؤلف  يلتزم  أن  ذلك  معىن  وليس 
هذه  تنمو  مث  بسيطة  بفكرة  أو  حادثة  أو  املسرحية  شخصيات  من  بشخصية  يبدأ  أن  إمكانه 
مسرحية   لكل  والبد  املسرحية،  هناية  مع  أبكمله  املوضوع  عن  لتكشف  احلادثة  أو  الفكرة 
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امل واضحة  أساسية  فكرة  من  الفكرة جيدة  فأن  الصياغة  اختلفت  مهما  التكوين،  سليمة  عامل 
نوع   حتدد  الت  هي  البذرة  أو  الفكرة  ابعتبار  تغيري  أي  عليها  جيري  ال  حبيث  اثبتة  تبقى 
للشخصيات  العامة  اخلطوط  رسم  خالل  من  احلدث  داخل  الشخصية  ومساحة  املسرحية. 

 . وكذلك احلوار وجمموعة املكوانت األخرى داخل النص 
 احلبكة  (ب

( أرسكو  أن   54:  197٢يقول  احلبكة(  وقد   تٌعد  املسرحية  يف  الرئيسي  اجلزء  مبثابة 
"أرسطو" الروح. وصفها  منزلة  منها  تتنزل  والت  الرتاجيداي  نواة  األحداث    أبهنا  تتابع  هي 

تتبع  األحداث  أبن  شعوراً  املشاهد  وجدان  يف  ختلق  حبيث  درامية  حبتمية  احلدث  يلي  احلدث 
طبيعته من يف  أساس  علي  أيضا  أحداث  من  يليها  ما  إيل  وتؤدي  أحداث  من  سبقها  ما  ا 

التسلسل املنطقي وجيب أن تكون األحداث ملتزمة بضرورة وجودها يف املسرحية حبيث إذا مت  
خبلل حذف املسرحية  تصاب  مكاهنا  تغري  أو  معينة  بنائها حادثة  :    1993،  النادي )  يف 

56). 
تعريفاهتا  أبسط  ىف  ) إبراهيم الدكتورعند   فاحلبكة  التنظيم  (  93:    1985محادة  هي 

وبناء هندسة  عملية  أهنا  متوحد.  للمسرحية ككائن  ببعضها    العام  وربطها  املسرحية  األجزاء 
ولو   حىت  مسرحية  فكل  هذا  وعلى  معينة.  وانفعالية  فنية  أتثريات  حتقيق  إىل  الوصول  هبدف 

ختلو ال  عبثية  ولغة    كانت  وأحداث  شخصيات  على  املرتب  االشتمال  من  أى  احلبكة  من 
إال  املسرحية  جسم  عن  فصلها  ميكن  ال  احلبكة  فإن  مث  ومن  معني  شكل  ىف  موضوعة  وحركة 

 الدرامية.  نظرايً فقط ألهنا هى روح العملية 
معجم أكسفورد احلبكة عند الغربيون كما هي املكتوب يف   The Oxford)  والتعريف 

Advanced Learner's Dictionary خطة أهنا  ممتع.    لبناء  قصة   أحداث  من  ترتيب  أو  (  القصة 
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احلبكة   واحلوادث   الشخصيات  املؤلف  يصف  حيث  الرواية    حببكة   خمالفة   املسرحية   وكانت 
يف  متورطون   أهنم املسرحية  مجيع   يف  و  القصة  شخصيات  املؤلف  يصف  ال  أي  العمل 

املكتوبة   ابلكلمة  الرواية.  احلوادثها  يف  عادة  جندها  يف كما  احلبكة  أن  إىل  تعىن  العبارة  وهذه 
شرحه   كما  األمر  وهذا  مكتويب.  بشكل  ال  قويل  و  فعلي  بشكل  تتدور  املسرحية 

 ,Iwuchukwu)  عمل من األعمال الت تتم أثناء القصة   ا بقوله أهن  ( احلبكة Grebanierغريبانري) 

2008 : 23) . 
 الشخصيات  (ج

الشخصية   األوىل تعد  والوسيلة  للمسرحية  املكونة  األساسية  العناصر  من  املسرحية 
تظُهر  ومبا  تفعل  مبا  الشخصيات  فهذه  حركة،  إىل  املسرحية  القصة  لرتمجة  املسرحي  للكاتب 
ختلقه   ومبا  صراع،  من  فيه  تشرتك  ومبا  وأحالم،  وأفكار  عواطف  من  مكونة  حياة  من  داخلها 

 .(57:  1959)الراعي،  الت تقوم عليها املسرحية  من مشاكل، تقدم لنا املادة احليوية 

اإلنسان  سواء  هي  لغتا  الشخصية  ومعىن  )شخص(،  من  مشتقة  الشخصية كلمة 
سنة:  وغريه دون  منظور،  أو  (110)ابن  الكاتب،  يستعملها  الت  اخلامة  هم  والشخصيات   .

القصة.   أحدث  حوهلم  تدور  الذين  الواقعية  أو  اخليالية  األفراد  األساس، إحدى  هذا  وعلى 
تنت  ألهنا  للحدث  أساسًيا  مسدرا  الشخصية  تعد  لذلك  وثيًقا،  ارتبطاً  ابحلدث  ترتبط  فأهنا 

 أفعااًل ترتابط فيما بينها بعالقات سببية أو زمانية.

  املوضوع  أو احلبكة  أو  العقدة ختلق الت هي الشخصية  أن على النقاد أغلب يتفق
 ( 50:    197٢)  أرسطو أن  إال املسرحية، عليه تقوم الذي األساسي املقوم  وهي املسرحي،

 جزء ذكر " األخالق"  ابعتبارها  لكنه شخصية  كلمة  ذكر على أيت مل الشعر  فن كتابه يف
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حيث املكونة الستة   األجزاء من  عن تصدر الت والتصرفات املواقف أن يرى للمأساة، 
 ويليام يرى كذلك .  اهتذا حبد الشخصية  وليست املسرحية، عليها تقوم الت هي الشخصيات

 ال  واملسرحية،  والعصبية  واالنفعالية  الذهنية  العادات من  مركب إال هي ما الشخصية   أن  آرثر
  .(61  : 1968، بينتلي) ما فعل بدون تقوم

 احلدث (د
شيء  هو  به  واملقصود  الفعل،  ويعين  الدرامي،  التعبري  عناصر  من  عنصرا  احلدث  يعد 

جمرى   حركة يدفع  أو  حديث  أو  فكرة  يكون  قد  والفعل  وخامتة،  ذروة  تاه  األمام  إىل  القصة 
طبائع (4٢:    197٢)رضا،  جسمانية  وفق  أتيت  الت  احلزادث  أو  األعمال  جمموع  أنه  وقيل   .

تعريف  (171:    1977،  فينسينت)  األشخاص وعند  رضا.  حممد  رامز  :    197٢)  حسني 
أو     (43 موقفا  يتناول  قصري  سرد  وهو  القصة.  يف  الفعل  من  متميز  جزء  هو  احلدث  كان 

 جانبا من موقف. فإذا تتمعت األحداث وتالمحت أصبحت سلسلة أحدث يف احلبكة. 
كما هو املعلوم أن املسرحية هي نوع من أنواع األديب تتميز هبا من غريها من طرائق  

القص  بداية  منذ  احلواريية  ابحلوار التعبريها  ممتعا  الدراما  تعل  ال  ذلك،  ومع  هنايتها.  إىل  ة 
تعبري على  الدراما  يف  احلدث  ويشتمل  فيها.  تدور  الذي  احلدث   بوود  إاّل  الوجه   فحسب، 

(Facial Expression)  (  جيعل   ما  لذلك، (.Movementsواحلركات)(  Gesturesواإلمياءات 
احلدث   وجود  هو  دراماتيكية   احلوار ألن    اإلنسان   حاالت  تصور  ميكن  مسرحي  احلدث 

 .(Iwuchukwu, 2008 : 31) حيويًتا
هي   الطريقة  وهذه  معينة،  بطريقة  برتتيبها  الفنان  فيقوم  وتتشعب  األحداث  وتعدد 
احلبكة، وهي الت تنظم األحدث. فإذا ما ارتبطت مع بعضها وسارت ابتاه معني فتكون ما 
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هناك إذا كان  أما  املتماسكة.  ابحلبكة  إىل    يسمى  تفتقد  أهنا  أي  لألحداث،  وأتخري  تقدمي 
 .(13:  197٢)سالم،  الرتابط فهذا ميكن أن نسميه ابحلبكة املفككة 

 الصراع  (ه
أشكاله من  شكل  أي  يف  الصراع  هو  الدراما  حقيقة  : )  واملعلوم  سنة  دون  التكريت، 

قيمة  (90 ال  دونه  فمن  الدرامي  البناء  يف  الفقري  العمة  ميثل  والصراع  مبثابة ،  فهو  للحدث، 
 والصراع عند مفهوم   .(65:  1997عليوي،  )  احملرك الداخلي لكل ما يف الدراما من عناصر

( الكتاب584:    1999تنجي  يف  جبني    (  جيري  الذي  النزاع  هو  األدبية  املصطلحات 
فالصراع   احلاّد.  التفاعل  إىل  ابلدراما  يدفع  مما  آخرى،  وقوي  شخص  بني  أو  وآحر،  شخص 

 الت تبىن منها احلبكة. وقد يكون الصراع داخلياً يف نفس املمثل.  هو املاّدة

هو ذلك الصراع الذي ينوم من    (٢٢٢:  1998كما يقوله فتحي )  والصراع الدرامي
األخرى.  هزمية  منها  واحدة  لكل  حتاول  وإرادات(  مصاحل  و  )أفكار  متعارض  قوى  تفاعل 

أن مبعىن  إرادي  صراع  الدرامي  الصراع  إن  يعين  الصدفة وهذا  نتية  أييت  ال  فهو  عفواي  ليس  ه 
احملضة، إمنا هو صراع تكون فيه اإلردة الواعية املبذولة لتحقيق األهداف احملددة املفهومة على 

 .(485:  197٢)رضا،  درات من القوة كافية للوصول ابلصراع إىل حد األزمة 

 التوازن  من أساس على بين إذا االهتمام إىل ويدعو ومقنعا مؤثرا الصراع ويكون
 يف  يكمن  الشخصيات شرف ألن  املادية، القوة  ابلتوازن نقصد ال وهنا أقطابه، بني والتكافؤ

 لو  حىت  الشخصيات هذه أن  جند املقابل يف  لكن .منها وأكرب قوي مروع مصري مواجهة
 الصراع   عبء تتحمل تعلها والت  املعنوية  القوة  تفقد  أن جيب ال املادية،  القوة افتقدت

 . (51:  ٢003، بلبل) ومقتضياته
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 احلكاية،  سري يف املواقع املتصارعتني القوتني تتبادل عندما هو  الصراع يف املتعة  يثري ما
 أنفاس  تتصاعد ذا هبو  أخرى، حلظة يف  مدافعا يصبح مث  حلظة  يف مسيطرا  أحدمها فيبدو

 املشاهد  ينحاز وهنا الصراع،  إيقاع يف التنوع وهذا االنتقال   هذا يتابعون وهم املشاهدين
  نقيضه   مع صراعه يف سببا ستكون والت وقيم  ألفكار أتييدا األطراف أحد إىل  ابلضرورة

 .(55:  ٢003، بلبل)

وقد يكون الصراع بني اإلنسان والعامل الطبيعي يف جماهبة قاسية، كتلك املصاعب الت 
أو   الباجل،  صعود  يف  أو  البحار  يف  املخاطرون  أو  يلقاها  موج،  أو  إعصار،  من  يلقونه  ما 

يكون   وقد  واملسرحيات.  األفالم،  يف  عادًة  مثلها  وكثري  البدائي.  الصراع  هو  وهذا  وحجش، 
أو   طبقي،  تفاوت  أو  التنافس،  جمنشؤه  واإلنسان،  اإلنسان  بني  يري  حبيث  امتاعًيا،  الصراع 

ونفسه، من حيث فكري. أما الصراع األقوى فهو الصراع النفسي الذي يرجي بني الشخص  
الرغبات، واالستعداد للمجاهبة، واالهتياج من حدث. والصراع األخري هو الصراع ضّد القدر 

 .(584:  1999)تنجي،  واملصري

 فأما  خارجي، هو ما  ومنه داخلي هو ما منه احلياة، يف الصراع مثل الدرامي والصراع
 يف والتوتر،فيكون  القلق مظاهر تكشف الت الطويلة  املنولوجات خالل من الداخلي فيتجلى

 ما و شخصية  بني أو  شخصيتني، بني فيكون  اخلارجي الصراع أما.  عادة نفسيا صراعا كنهه
 كالقدر،  كربى  قوى مع صراع أو  ، جملتمعا مع صراع  أو الطبيعة، ظواهر من هبا    حييط

 (85:    1974وهبة )كما يقول  فالصراع.  القدمية الكالسيكيات يف  احلال هو مثلما .واملوت
 أو  املسرحية  يف  احلدث تبيان إىل يؤدي ما وهذا الرتعات أو الشخصيات بني  التصادم هو

 إحدى بني أو الشخصيات إحدى نفس يف داخليا التصادم هذا يكون  وقد  القصة،
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 تفرض  أن  منهما كل حتاول شخصيتني بني أو والبيئة، كالقدر خارجية،  وقوى الشخصيات
 يتجسد نفسي أو حمسوس مادي  إما أخرى جهة  من الصراع ويكونى.  األخر   على اهتإراد
 .الشخصية  سلوكات أو اجلانبية  واحلوارات املنولوجات خالل من

 الفعل،  برد تقوم الت هي اهنأل املضادة القوة من ينشأ الصراع أن  القول ميكن  هنا من
األخرى تتأجج وبتأججه الدرامي العمل حبكة  تبدأ وببدايته الصراع يبدأ عندها  هبا   وتتعقد 

 متوتر جو  خلق يف املؤلف جنح  فإذا صراع، بال حبكة  ال إذ .احلبكة  تنتهي الصراع وابنتهاء
 واهتمام متابعة   بضمان كفيل هذا فإن ومربرة، مقنعة  صدامات  عن وانتج ابلصراع مشحون

 .املسرحية ألحداث املتلقي

 احلوار  (و
هو   لغتاً  احلوار  حوارهم تعريف  ومن  التناوب،  طريق  عن  أكثر  أو  اثنني  بني  حمادثة 

تتوضَّح األفكار. ويوجد احلوار يف الرواية والقصة  وال بّد يف الفعل املسرحي، ومهم يف بعض  
األساسي  عمله  هو  والذي  املؤلف،  آراء  وتكشف  املوضوع،  يعرف  احلوار  وراء  ومن  املواقف. 

 .(584:  1999، )تنجي يف املسرح، واجلانيب يف الرواية 
 على وكذا اللغة، وكثافة  التعبري وبراعة  حسن على أساسا الدرامي احلوار  يعتمد

  االختصار  إىل ذلك كل يف رائحا املسرحية  وحبكة  أفكار تسلسل حسب  املنطقي التسلسل
 احلياة  يف نسمعه الذي الرديء الكالم لقاء أنه    بينتلي إريك يقول  الصدد هذا ويف .  والدقة 

  فينا  ويثري  ويدهشنا يسران الذي الكالم خباصة  واملسرح  عامة  األدب لنا يعرض اليومية،
 إمنا ما، مسرحية  لرؤية  نذهب عندما  كمتلقني فنحن،    (81:    1968،  بينتلي)  واالنشغال االهتمام

 .اهتحوارا ومساع شخصيات رؤية  خالل من أمامنا تعرض الت قصتها  نعيش



٢4 
 

  املعروضة واألحداث واملواقف  الشخصيات  طبيعة على كذلك  احلوار لنا يكشف
 أقرب  ألنه ومتماسكا جيدا احلوار يكون أن جيب هلذا الصراع، دوافع  لنا يبني كما أمامنا،
 صياغة أثناء املتلقي يغفل ال أن املسرحي الكاتب على  وهلذا قلوبنا، إىل املسرحية  عناصر

 ومن  جهة، من هذا برمتها، املسرحية  العملية  يف األول املقصد هو األخري هذا ألن حواراته
 أبعاد عن معربا أييت الذي احلوار ذلك هو اجليد، الدرامي احلوار  فإن أخرى  جهة

 جبالء تظهر أن جيب الت األخالقية   وحىت واالجتماعية، والنفسية  الفيزيولوجية  الشخصيات
 . الدرامية  احلوارات صياغة  يف

 التارخيية اجلديدة  -ب
 التارخيية اجلديدة اتريخ  -1

من أهم نظرايت األدب الت ظهَرت يف   (New Historicism) تُ َعدُّ التارخيانيَّة اجلديدة 
بني ما  احلداثة،  بعد  ما  ة  حقل 1990و  1970مدَّ ضمن  فعليًّا  النظرية  هذه  تَ بَ ْلَورت  وقد  م، 

النقدية    . (٢39:    ٢011محداوي،  )  النقد االتاهات  من  االتاه  هذا  يف يعد  البارزة 
( األمريكية  املتحدة  أمهية    (USAالوالايت  ابألكثر  التعينيات  أوسط  يف  البعض  وصفه  وقد 

ومطلع   1993)أبرامز   السبعينيات  هناية  مع  التنامي  يف  أخذ  قد  االتاه  هذا  وكان  م(. 
 ( أستاد   1980  –م    1970الثمانينيات  طليعتجهم  يف  الدارسني  من  عدد  يد  على  م( 

)  –  جامعة كاليفرنيا غرينبالت  ستيفن  أطلق Stephen Greenblattبريكلي،  الذي  وهو   ،)
الثقافة  بويطيقا  أو  "شعرية  "التحليل Culture of Poetics) مصطلح  مصطلحة  أن  غري   .")

 .(80: ٢00٢)الرويلي والبازعي،  الثقايف" فرض نفسه كتسمية إجرائية مالئمة هلذا االتاه
أعقبت   التاريخ،  حنو  األدبية  الدراسات  يف  حتول  عن  لتعرّب  اجلديدة  التارخيية  نشأت 
ويشري  والتفكيكية.  والبنيوية  اجلديد  النقد كالنقد  املشهد  سادت  الت  الشكالنية  االتاهات 
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غرينبالت الحظ  )   (3:  1990)  املسمى، كما  نعلن  تعلم كيف   Learning toيف كتابه 
Curse)     ال  1990عام" بعض  ،  مسار"  إىل  بل  فحسب،  املعتقدة  من  جمموعة  إىل 

املمارسات النقدية املادية واملارطسية والنسوية يف سعيها وراء تفسري األعمال األدبية يف ضوء 
 تعقيدات الواقع التارخيي الذي تنتمى إليه. 

سات  وبدأ أتثري التارخيية اجلديدة، وهي نظري املادية الثقافة يف بريطانيا، واضحا يف درا 
عصر النهذة اإلجنليزية، كما بدأ وإن بدرجه أقل، يف دراسات الرواية، واملذهب الرومانسي يف 
عصر  يف  املخصصون  اجلديدة  التارخيية  نقاد  ويعتمد  عشر.  والتاسع  عشر  الثامن  القرنني 
فوكو  ميشيل  أعمال  األخص  وعلى  احلديثة  النقدية  النزرية  يف  خمتلفة  اتاهات  على  النهضة 

(ltFoucau )   ( يل Althusserالتوسري  إميانويل  مثل  الثقافة  مؤرخي  أعمال  يستلهمون  (، كما 
( ونتايل زميون  Carlo Ginzburgوكارلو جينزبرج ) (Emmanuel Le Roy Lourdesروي لودري )

ل األنثروبولوجيا اإلجتماعية وخصوصا أعمال كليفورد (، وأعماNatalie Zemon Davisديفيز )
( أ(Clifford Geertzجريتز  من  وذلك  األدب ،  بني  احلواجز  إسقاط  عرب  النصوص  قراءة  جل 

والتاريخ. وهكذا، يف حدود ما ميكن من تعميم يف ظل مثل هذا اجملال الواسع واملثنوع، ميكن 
إىل   يسعون  اجلدد  النارخيني  إن  سيميوطيقي القول  تبادل  فيها  جيرى  الت  السياقات  تعريف 

قبل  من  ابالعرتاف  حتظ  مل  سياقات  وهي  والثقايف،  األديب  التاريخ  أوزبورن،  )  بني  و  نوريس 
٢005  :97). 

النقد األدب   ملذاهب  الفرتة  هي أبرز  19أواسط القرن   أن  األدب  نقاد  عند   واملشهور
( ويهيمنNew Criticismاجلديد  املذه (،  يف هذا  ويتدور  اآلخرة.  األدب  النقد  هلذاهب  ب 

لشرح  املؤرخون  يكتبوهنا  الت  معلومات  هو  التاريخ   أن  تعتقد  الت  األفكار  الوقت،  ذلك 
فصار كتب النقد  معينة فحسب.  لألمة  احلضاري  تطور عن  الزمنية   حقيقة الظواهر أو سلسلة 

https://en.wikipedia.org/wiki/Natalie_Zemon_Davis
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الشكالنية  نظرية   األديب  مثل كتب  )  والبنيوية  ويليك Theory of Literatureاألدب  لريين   )
(Rene Wellekأوسنت و   )  ( ذلك    (Austin Warrenوارين  يف  األدب  لناقد  املقدس  كتب 

النقد  منهج  يستخدم  العصر كثريهم  ذلك  يف  املستخدمة  األديب  النقد  إتاهة  وصار  العصر. 
ا يف كشف  ترتكز  الت  اجلديد  األديب  نقد  و  البنيوية  أو  الشكالنية  نصوص األدب  يف  ملعىن 

وال فحسب    وقضية  واملؤلفني،  ابلقارئ،  العالقات  كشف  يف  بذل  وال كشف    يف  بذل  األدبية 
الت  اترخيية  يفرتضفيها  حتيط  املااتدور  اجلديد  األديب  نقد  و  شكالنية  ألن  وهذا   األدب   أن  . 

 وأدى   .التارخيي  السياق  وكذلك   ابآلخرين  عالقاته  من  ومعزولة  (Ahistorisاترخيي )  غري  هو
فقدان  األمر  هذا هنج  إىل   نقاد   الرفض .  (Sikana, 1998 : 290)  األديب  النقد  يف  التاريخ  دور 

هنايتها  التارخيية   واخللفية  النص   خارج  عناصر  إىل  األدب لدور   إىل  وصلت  يف  الرفض  ظهور 
مفاهيمياً  العصر  ذلك  يف  األدب  نقد  صار  ذلك  على  بناء  التأليفها  وخلفية   ويتجاهل  املؤلف 

 .(Ali, 1999 : 1)ِ  السياقية  عن جوانب
تقدم ذلك،  على  أمهية  دراسة   يف  جديدا  منظورا  غرينبالت  ستيفن  بناء  وهو    األدبية 

القوى  األدبية   النصوص  بني  العالقة  واالقتصاد  جبميع  يف  حتيط  الت  والسياسة   االجتماعية   به 
مفهوم  .  (Sugiarti, 2009)  الثقافة   يسمى  ما  وهو  البشرية   احلياة  الطيف عند  والثقافة 

 (Capabilities and Habitsوعادات )  هي جمموعة من قدرات  (478:    1995)  غرينبالت
ذلك  تقليدها من  وأبعد  غرينبالت  الناس.  يف  تعريف  إعادة  وهي   واملمارسة  السلوك  الثقافة 

تقليدها  املكيفة  املصطنعة  القيمة   بذلك  يقاس  و   اجملتمع  أو  أو  فيها   حتتوي  القياسية   احلجم 
 (.Constraint and Mobilityوالتنقل ) القيود

اجلديد  أن  من  الرغم  على هذه   يف  للعودة  رؤية   لديه  التارخيية  تعىن  ال  ولكن  التاريخ 
مفاهم  مثل  النصوص  حتليل  يف  األساسية  مرجع  التاريخ  جيعل  اجلديد  التارخيية  أن  إىل  عبارة 
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(، History As a Backgroundالنقاد األديب قبله، أو مبعىن أن التاريخ هو خلفية بناء األدب )
 مسة  العاملية أو   ( عن الرؤيةLiterature As a Reflectionانعكاس )  هو   وال تعىن إىل أن األدب 

بدال  من للنص     يصور  ذلك،   من  فرتة.  اجلديد  )  أبنه  األديب   اترخيية   داخل   (Situationحالة 
واملمارسات واخلطاابتاالجتماعية   اجملتمع،  معني   ومكان  للوقت  العامة   الثقافة   تشكل  الت  ، 

 .(Abrams, 1999 : 183) للثقافة و النظم واملنِتج األدبية كمنَتج  النصوص الت تتفاعل هبا
أن السؤال إىل  اجلديدة  التارخيية   السؤال  هو  والتاريخ  األدب  بني  العالقة   عن  وتذهب 

هذا ألّن  يقوم  أن  يفرتض  السؤال  اخلطأ.  جانب  أدب    اآلخر   اجلانب  يف   والتاريخ  الواحد  يف 
منفصالن. بينما كان يذهب التارخيية اجلديدة   مها نوعان  والتاريخ  األدب   أن  إىل  يشري  من، و

 .(Bennett & Royale, 2004 : 127) البعض  ببعضها ترتبطان والتاريخ مها شيئان  أن األدب
 مفهوم التارخيية اجلديدة  -٢

التارخيية   جيتمع تعترب  وفيها  البنيوية،  بعد  ما  ملرحلة  النقد  اإلفرازات  إحدى  اجلديدة 
هيمنت على اتاهات نقدية أخرى كاملاركسية والتقويض، إضافة إىل العديد من العناصر الت  

التارخيانية   لتدعم  العناصر  هذه  تتمع  وغريها.  الثقافية  األنثروبلوجيا  إحباث  إليه  توصلت  ما 
األيدولوجيا  تؤثر  حيث  والثقايف  التارخيي  إطاره  يف  األديب  النص  قراءة  إىل  سعيها  يف  اجلديدة 

االجتماعية  القوى  حسب   وصراع  وتضارب  الدالالت  تتغري  وحيث  النص،  تشكل  يف 
من  التارخيانية  أخذته  مما  هو  الدالالت  يف  التضارب  وهذا  والثقافية،  التارخيية  املتغريات 

 .(80:  ٢00٢، البازعي  و  الرويلي) التقويض كما يالحظ إبرامز

مل جيد    ولكن ما زال  19قد ظهرت منذ أواخر القرن    التارخيية اجلديدة  النظرية   نتكا
النظرية  هذه  تعريف  حول  األدب  النقد  العلماء  بني  أن   هذا    .اتفاق كامل  إىل    بسبب 

واضحاً   تقدم  ال  النظرية   هلذه  كمؤسس  غرينبالت تعريفاً  النظرية  هذه   وما   .وملزماً   ملستخدم 
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 طريقة  إاّل   النظرية   هذه  عن  واضًخا  تعريفاً   غرينبالت  أتليفها  الت  الكتب  مجيع  يف  وجدان
التارخيانية   هذه  تطبيق عرف  لذلك  مجيع   النظرية،  من  النظرية  هذه  التطبيق  طريقة  اجلديدة 

منوذجي وجيعلها  غرنبالت  واملؤلفات  احلالة    .األديب  النقد  الكتب  هذه  انه و قييف  غرينبالت  ل 
وأبعد من ذلك قبل .  النظري  مفهومها  من  النظرية   نهج التحليل هذهم  تفضلظهر و يريد أن  ي

 . (Greenblatt, 2010 :1)  ة النظرية كاملة غ اأن التارخيانية اجلديدة مل يكن صيبنفسه  غرينبالت

بعدغرينبالت تعريف تعريف  ولو كان ذلك، أعطى كثري من التارخيانية    حمدد   اجلديدة 
الذي   تعريف  منها  مفهومهم،  على  التارخيانية أبن    (Brannigan)  برانيغان   يذهبهبناء  مفهوم 

مَنَط تفسري نقدي، يُعطي االمتيازات لعالقات السلطة بكوهنا أهمَّ سياٍق جلميع   هياجلديدة  
فيه  جند  الذي  املكاَن  بوصفها  األدبيَّة  النصوص  تُعامل  وإهنا  اإلطالق،  على  النصوص 

َمرئيَّة  ُتصبح  السلطة  الت.  عالقات  ابلطبع  هي  هنا  إليها  املشار  السلطة  ميشيل   وإنَّ  طَرحها 
اخلطاابت خالل  من  َتظهر  والت  وقادٌر   ،فوكو،  حرٌّ  أبنه  ابالعتقاد  للشخص  َتسمح  حيث 

لتحديد كيف  ابلتفصيل؛  للنصِّ  التارخييَّة  ة  املدَّ دراسة  من  بدَّ  وال  ُمستقلة،  قرارات  اذ  اختِّ على 
لطة، )أو مبصطلحات فوكو: حتديد كيف تعمل املمارسات اال   ستطراديَّة(، َتعمل عالقات السُّ

 . (Carter, 2006 : 134) وكيف تؤثِّر يف النص 

جرينبالت ستيفن  يف كتابه  ويرى  عام  Resonance and Wonder) كذلك   )1990 
اجلديدة    أنَّ  أَفهُمها    -التارخيانية  قابلة   -كما  غري  أهنا  على  التارخيية  العمليَّات  َتفرتض  ال 

إىل   مَتيل  ال  ولكنَّها  وعنيدة،  الفرديللتغيري  ل  التدخُّ على  مفروضة  قيود  أو  حدوٍد   اكِتشاف 
(Carter, 2006 : 134  .) الت التارخييَّة  احلِقبَة  اجلديدة  التارخيانية  مفهوم  يف  األدُب  مُيثل  وعليه، 

يعيش فيها الكاتب، كما يعكس سياق العصر التارخيي حُماكاًة ومتثُّاًل، ومَتاُثالً وخَتيياًل، وِمن مَثَّ  
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الكات  أن  يعيش  بعد  ا،  وتناصًّ وامتصاًصا  متثُّالً  إنتاجه  يف  فَيصهره  عصَره،  املبدع  أو  ب 
خُمَيِّلته يف  الشعورايًّ  فوكو(.  Taum, 2013 : 5)  َيستضمره  آراء  عن  مع  متاشيا  الرأي  حول  هذا 

ذهب   التارخيية،  خلفية  و  النص  بني  أم   فوكوعالقة  )أدابياً كان  النصوص  يظهر  كل  أن 
على  اخلطاب بناء  معني  عصر  يف  ال  النظري  النموذج  األكادميي(  إىل   ينظر  أن  منكن  عصره. 

شيء  األدب  أن ويسبح  عن  منفصل  هو  الدنيا   تنفر  كأهنا  اهلواء  يف  التاريخ  من    ومنفصلة 
(Foucault, 2011 : 85) . 

غرينبالت الذي   وشرح  العامل  هو  يف  املوصوف  أن  وإمنا  عامل  ليس  األدب   هو  بديل 
)  عامل  لتكثيف  وسيلة  حولناsingle realmواحد  يف  عند(Payne, 2005 : 32)  ( املوجود   هذا   . 

اجلديد  ترتكز  احلد،  تكشيف  التارخيية  من  يف  اجلوانب  واأليديولوجي،   السياسي،  بعض 
 .الثقافة  ومنتجمنتجات

غري وإذا كانت   وقراءًة  التارخيية،  لألحداث  وأيديولوجيَّة  ذاتيَّة  قراءًة  القدمية  التارخيانية 
الوعي  َنْشر  على  َتعمل  حيث  السائدة؛  األيديولوجيا  خدمة  يف  شخصيَّة  وُمقاربًة  بريئة، 

املغلوط، التفكري  وترويج  واإلشادة   الزائف،  األسود،  وهَتميش  األبيض،  تسييد  على  والعمل 
سات ا لثقافيَّة والسياسيَّة احلاكمة، واالهتمام ابلبطوالت الفرديَّة للشخصيَّات الكاريزميَّة ابملؤسَّ

ت واخلطاابت السرديَّة الت كانت تتَّسم ابملبالغة   ْروايَّ
َ

لحميَّة، وذلك يف إطار جمموعة من امل
َ

وامل
واهلُراء   والكذب  موضو   -واخليال،  علميَّة  قراءة  هي  اجلديدة  التارخيانية  ما،  فإنَّ  حدٍّ  إىل  عيَّة 

والسياسة،   التاريخ،  من  واالستنباطيَّة  االستقرائيَّة  وُمعطياهتا  املنهجيَّة  آليَّاهتا  مَتتح 
على  وَترتكز  الثقافة،  وعلم  االجتماع،  وعلم  النفس،  وعلم  والفلسفة،  واألنرتوبولوجيا، 
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وتقوي َتفكيكها  بُغية  ضمرة؛ 
ُ

امل والثقافية  التارخييَّة  األنساق  خطاابت استكشاف  وتَ ْعرِية  ضها، 
هيمنة؛ َتشتيًتا وأتجيالً 

ُ
سات احلاكمة، واملراكز امل  .(٢41:  ٢011)محداوي،  املؤسَّ

 التارخيية اجلديدة  نظرية -3
 واسعا  جماال  وهلا  املعقد    األديب  التحليل  منهج  هي  اجلديدة  التارخيية   أن  شرحنا  لقد

شاماًل    .للمناقشة  مفهوماً  أيعطى  مل  النظرية  تلك  غرينبالت كمؤسس  أن  هو  من  وسبب 
التارخيانية  لذلك  تطبيق   أبنفسهم  طرق  إنشاء  إىل  متيل   جديدة  واضحاً،  فصار  الستخدامها، 

 على   تقوم  الطريقة   هي  التارخيية جديدة  نظرية   أن خصائص   ابري  استنتج  .هذه النظرية متنوعة 
)  قراءة للنصوصparallel readingاملتوازية  عادة  األدبية   (  األدبية،   الفرتة  نفس  من  وغري 

( وهذاhistorical periodالتارخيية  األمتياز   (.  مجيع  على  ترفض  اجلديدة  التارخيية  أن  إىل  يعين 
أمامية   عالقة  مثل  األدبية  وغري  األدبية  نصوص  بني  عالقة  تكون  مل  وكذلك  األديب.  للنص 

(foreground ( و خلفية )background  )بل للتاريخ أمامية  هو لألدب الذى خلفية  والتاريخ .
و متساواًي  مقاماً  األدبية  وغري  األديب  نصوص  اجلديدة  اترخيية    أو   ابستمرار  بينهم  اعلن   تعل 

 .(Barry, 2002 : 172) البعض  بعضهم استجواب
الواثئق   تضع  ال  اجلديدة  التارخيية  أن  هو  متساوي  مبقام  التارخيية كسياق واملفهوم 

(Contextsبوصفها كشارك التارخية  واثئق  اجلديدة  التارخيية  وضعت  بل  )  يف  (،   -Coالنص 
Textsاألديب النص  مع جنب إىل جنبا تدير ( الت  (Barry, 2002 : 172) . 

 أرخنة إىل سعى إهنا حيث  والتأويل،  من القراءة ىف كنظرية  اجلديدة التارخيانية  أتتى
  عالمة هنا والنص (.  textuality of historyوتنصيص التاريخ )  (hitoricity of texts)  النصوص

 النصوصية   العالقات شبكة  أخذت حينما كشفه ىف اجلديدة التارخيانية   أسهمت ومؤشر
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 إىل الوحيدة وسيلتنا أنه كما  نعرف، أن   مزدوج خطاب إهنا منا  النظرى اعتبارها  ىف التارخيية 
 .(Veseer, 1989 : 20)  األشياء هذه على التعرف

يعترب   احلال  هذا  غرينبالت Brannigan, 1998 : 84)  برانيغانيف  التحليل  املوضوع  أن   )
بناية  يف  األدب  بل  اترخيها،  وال  األدب  ليس  أي  سياقه،  وال  فحسب  النصوص  ليس  هو 

لذلك،   أم  التاريخ  تنصيص التاريخ.  التارخيية،  اخلضارة  وجود  يف  نعرتض  أن  إىل   أرخنة   ايعىن 
 إشارة إىل قراءة، وكلهما يتدون يف وقت واحد.  النصوص

لذلك   متجانسة.  وغري  متنوعة  النظرية  هذه  تطبيق  أن  وجدان  ذلك،  على  حيدد  بناء 
االفرتاضات الت تمع بني التارخيني اجلدد، مع كل ما بينهم (  1989 :18)(  Veeserفيسري )

 من تباينات واختالفات، خبمسة افرتاضات هي:
 املمارسات املادية تغلف كل فعل تعبريي. هناك شبكة من  -
كل أفعال نزع األقنعة أو االنتقاد أو املعارضة مهددة أبن تقع ضحية ملا تعرتض عليه  -

ن الطرفني، الناقد واملنقود واملعارض واملعرتص عليه،  أو تسعى إىل نقده، ذاك أل
 يستخدمان األدوات ذاهتا.

  وما هو غري أديب.ليس هناك حدود فاصلة يف حركة تداول هو أديب -
ال ميكن ألي خطاب مهما كان أدبيا أو غري أديب أن يعطي حقيقة غري قابلة   -

 للتعغري، وال أن يعرب عن طبيعة بشرية ال تقبل التبدل.
أخريراً يقرر فيسر أن اخلطاب الواصف واملنهج النقد للثقافة اخلاضعة للرأمسالية   -

 سيكون ابلضرورة مشاركا يف اقتصادايهتا.
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األديب   النقد  التحليل  حماولة   يف  اجلديدة   التارخيية   تستخدمها  الت  األخرى  املناهج
 كليفورد  األفكار يقوهلا  ( الذي يتأثر ذلك النهج منThick Descriptionالوصف )  هي مسيكة 

( تفسريClifford Geertzغريتز  يف كتابه   )  ( عام   (The Interpretation of Culturesللثقافات 
هو   الوصف  التارخيية اجلديدة يف قوله مسيكة   نظريته  يف  غريتز  أراء  وتعديل غرينبالت.  1973

  ، خلفضتعبري مضلل إىل حد ما  عنالرموز عن    إبنشاء  يسمى  ما  -  الداللة   هياكل  من  الفرز
 ,Gallagher & Greenblatt)  واالسترياد  االجتماعية   الواقع  أرض  وحتديد  -ضرورية   غري   الضوضاء

2000 : 20) . 

ويستخدمها غريتز   .غريتز هي الطرق االثنوغرافياوقد اشتهر أّن الطرق الت يسلكها  
السلوك  غريتز  ينظر  .ابلتفصيل  الثقافية   املمارسة   يف   اخلفية   املعاين  من  العديد  للكشف  أن 

فسر   ولذلك،.  رمزية   أهنا  على  إليها  ينظر  أن  ميكن  الثقافية   املمارسات  يف  لألعماهلم  البشري
 . (Budianta, 2006) األدب نقد مثل األنثروبولوجية  أساليب  غريتز

( بوداينتا  ذهبت  التارخيية    (٢006) (Budiantaلذلك،  التحليل  منهج  أّن  إىل 
هي اجلمع  مبجموعة   األديب املعتمد ونص   النص   بني  اجلديد   املمارسة  من  املتنوعة   اهلامشية أو 

التخليل   –ابلتاريخ    ترتبط  الت  الثقافية  ممارسة  من  خمتلفة  اجلديدة  اترخيية  جيعل  ما  وهذا 
نص   عن  وتاهل  فحسب  املعتمد  األديب  النص  القدمية  التارخيية  تنظر  الت  القدمية  التارخيية 

 أيديولوجية يف اجملتمع.  تعمل كيف  ويستخدمهم لكشف -اهلامشية  األدبية 

وخط نصوٍص  مبثابة  اجلديدة  التارخيانية  أنَّ  املعلوم  أنساقًا  من  طيَّاهتا  يف  حَتمل  اابت، 
على  حُتيل  مباشرة،  غري  أو  مباشرة  ت  وَمقصدايَّ ُمضمرة  رسائَل  حَتوي  أهنا  بيد  رمزيَّة،  مجاليَّة 

 .سياقها الثقايف واالجتماعي، والسياسي واأليديولوجي
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نة، وذلك وِمن مَثَّ، فهذه الكتاابت النصيَّة واخلطابيَّة َتعبرٌي حقيقيعن ِحقبة اترخييَّة ُمعيَّ 
َتستكشف   مَثَّ  وِمن  الطبقيَّة،  وصراعاهتا  السياسيَّة،  وخَماطرها  األيديولوجيَّة،  أبعادها  بكل 
والثقايف  اخلارجي  مبرجعها  عالقة  يف  وذلك  ضمرة، 

ُ
امل الثقافيَّة  األنساق  اجلديدة كلَّ  التارخيانية 

 .والتارخيي

برانيغان جون  يُعرِّف  اجل "  يف كتابه  وهكذا  الثقافية التارخيانية  واملادية  م( 1987)"ديدة 
مفهوَم التارخيانية اجلديدة أبهنا: مَنَط تفسري نقدي، يُعطي االمتيازات لعالقات السلطة بكوهنا 
املكاَن  بوصفها  األدبيَّة  النصوص  تُعامل  و"إهنا  اإلطالق"،  على  النصوص  جلميع  سياٍق  أهمَّ 

 .الذي جند فيه عالقات السلطة ُتصبح َمرئيَّة 

من    وإنَّ  َتظهر  والت  فوكو،  ميشيل  طَرحها  الت  ابلطبع  هي  هنا  إليها  شار 
ُ

امل السلطة 
قرارات  اذ  اختِّ على  وقادٌر  حرٌّ  أبنه  ابالعتقاد  للشخص  َتسمح  حيث  اخلطاابت؛  خالل 
عالقات  َتعمل  لتحديد كيف  ابلتفصيل؛  للنصِّ  التارخييَّة  ة  املدَّ دراسة  من  بدَّ  وال  ُمستقلة، 

لطة، )أو مب مارسات االستطراديَّة(، وكيف تؤثِّر يف السُّ
ُ

صطلحات فوكو: حتديد كيف تعمل امل
 . النص 

جرينبالت ستيفن  يف كتابه(Stephen Greenblatt)   ويرى  واألعجوبة "  كذلك   "الصدى 
اجلديدة1990) التارخيانية   : أنَّ غري   م(  أهنا  على  التارخيية  العمليَّات  َتفرتض  ال  أَفهُمها  كما 

ل قابلة   التدخُّ على  مفروضة  قيود  أو  حدوٍد  اكِتشاف  إىل  مَتيل  ال  ولكنَّها  وعنيدة،  للتغيري 
  .الفردي
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فيها  يعيش  الت  التارخييَّة  احلِقبَة  اجلديدة  التارخيانية  مفهوم  يف  األدُب  مُيثل  وعليه، 
ومِ  وخَتيياًل،  ومَتاُثالً  ومتثُّاًل،  حُماكاًة  التارخيي  العصر  سياق  يعكس  يعيش الكاتب، كما  مَثَّ  ن 

َيستضمره   أن  بعد  وتناصًّا،  وامتصاًصا  متثُّالً  إنتاجه  يف  فَيصهره  عصَره،  بدع 
ُ

امل أو  الكاتب 
 .الشعورايًّ يف خُمَيِّلته

غري  وقراءًة  التارخيية،  لألحداث  وأيديولوجيَّة  ذاتيَّة  قراءًة  القدمية  التارخيانية  وإذا كانت 
األيدي خدمة  يف  شخصيَّة  وُمقاربًة  الوعي بريئة،  َنْشر  على  َتعمل  حيث  السائدة؛  ولوجيا 

واإلشادة  األسود،  وهَتميش  األبيض،  تسييد  على  والعمل  غلوط، 
َ

امل التفكري  وترويج  الزائف، 
سات الثقافيَّة والسياسيَّة احلاكمة، واالهتمام ابلبطوالت الفرديَّة للشخصيَّات الكاريزميَّة  ابملؤسَّ

لحميَّة، وذلك يف إطار جمموعة 
َ

بالغة    وامل
ُ

ت واخلطاابت السرديَّة الت كانت تتَّسم ابمل ْروايَّ
َ

من امل
فإنَّ التارخيانية اجلديدة هي قراءة علميَّة موضوعيَّة إىل حدٍّ ما، مَتتح   ،واخليال، والكذب واهلُراء 

واألنرتوبو  والسياسة،  التاريخ،  من  واالستنباطيَّة  االستقرائيَّة  وُمعطياهتا  املنهجيَّة  لوجيا، آليَّاهتا 
األنساق  استكشاف  على  وَترتكز  الثقافة،  وعلم  االجتماع،  وعلم  النفس،  وعلم    والفلسفة، 

ضمرة
ُ

امل والثقافية  املؤسَّ   .التارخييَّة  خطاابت  وتَ ْعرِية  وتقويضها،  َتفكيكها  احلاكمة، بُغية  سات 
هيمنة 

ُ
 .َتشتيًتا وأتجيالً  ،واملراكز امل

دراس اجلديدة  التارخيانية  وحُتاول  بل  هذا،  اترخيية،  وثيقًة  ابعتباره  ال  األديب،  النص  َة 
ن ِبىًن اترخييَّة وثقافيَّة الشعوريَّة، مُيكن استكشافها  ُتدرسه على أنه بِنية مجالية وشكليَّة، تتضمَّ
والتأويليَّة،   البنيويَّة،  ذلك  يف  ُمستعملة  والرتكيب،  التفكيك  على  َمبنيًّا  علميًّا  حتليالً  وحتليُلها 
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النصوص والتَّفكيك  ملقاربة  الصاحلة  والفلسفيَّة  النقديَّة  املناهج  من  وغريها  ي،  التلقِّ ومجاليَّة  ية، 
 .األدبية واخلطاابت اإلبداعيَّة 

واملاركسي  الواقعي  االنعكاس  مفهوم  تاَوزت  قد  اجلديدة  التارخيانية  أنَّ  هذا  ويعين 
ع َتعتمد  تقليديَّة،  اترخييَّة  قراءًة  النصوص  وقراءة  النصِّ  املباشر،  وَرْبط  والتحقيب،  التوثيق  لى 

 .بسياقه التارخيي املباشر

إنَّ التارخيانية اجلديدة قراءٌة َتفكيكيَّة وَتقويضية ِلما َيطرحها النص من بنيات وأفكار، 
تُعىن   التارخيانية  أنَّ  هذا  يَعين  وال  ْعرية،  والت َّ والَفضح  التشتيت  مبشرح  اترخييًّا  أتويالً  وأتويلها 

و  واالقتصاديَّة  ابجلمال  والسياسية،  والثقافية  التارخييَّة  ابألنساق  فقط  هتتمُّ  هي  بل  الفن، 
 .واالجتماعية، ليس إالَّ 

التارخيي  سياقه  يف  األديب  النصَّ  اجلديدة  التارخيانية  َتدرس  سَبق،  ما  على  وأتسيًسا 
ُتَشكِّل   الت  االجتماعيَّة  القوى  وَرْصد  األيديولوجيا،  الستكشاف  ألنَّ والثقايف؛  ؛  النصَّ

والسياسيَّة،   التارخييَّة  تغريات 
ُ

امل حسب  تتغريَّ  األديب،  اخلطاب  أو  النص  داخل  الالت  الدَّ
الالت  الدَّ تلك  تفكيك  على  اجلديدة  التارخيانية  تعمل  وابلتايل  واالجتماعية،  والثقافية 

تضاربة واملتناقضة واملختلفة، وذلك ابلتشتيت والتقويض والتأجيل 
ُ

 .امل

هنا اخلطابومن  حتليُل  اجلديدة:  ابلتارخيانيَّة  فاملقصود  الثقافية   ،  قاربة 
ُ

امل ضوء  يف 
والتارخيية والسياسيَّة، واملقصود ابخلطاب هنا ليس ابملفهوم اللِّساين والسيميائي على أنه نصٌّ  

فوك ميشيل  مبفهوم  هو  بل  اجلُملة،  يتجاوز  وُمتَّسق  من   ،وُمنسجم  ُمَعقَّدة  شبكة  هو  أي: 
عن العالقا والتعبري  اخلطاب،  إنتاج  يف  م  تتحكَّ الت  والثقافيَّة  والسياسية  االجتماعيَّة  ت 
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تُريده   ما  يَنتقي  ا  إمنَّ خطااًب  يُنتج  الذي  فالكاتب  واملخاطر،  واهلَْيمنة  والقوة،  السلطة  عالقات 
سة الثقافية احلاكمة وَترتضيه  .املؤسَّ

تَ  مقاربٌة  اجلديدة  فالتارخيانية  مَثَّ،  واخلطاابتقوم  وِمن  النصوص  أتويل  على    ،على  اعتماًدا 
الت  التارخييَّة  احلِقبة  يف  السائدة  لأليديولوجيا  واستكشافًا  واالجتماعيَّة،  التارخييَّة  خلفيَّاهتا 
جُممل  َرْصد  مع  اجملتمع،  دواليب  يف  تحكِّمة 

ُ
امل السياسيَّة  القوى  وحتديد  الكاتب،  إليها  يَنتمي 

واحلزب السياسيَّة  استعانًة  الصراعات  التارخييَّة؛  املدة  تلك  يف  َوْقٌع  هلا  الت كان  واالجتماعية،  يَّة 
 .آبليَّات التفكيك والتقويض والتشريح

 القيمة الوطنية -ج
 تعريف الوطنية  -1

جمتمع  يعرّب مفهوم الوطنّية عن اإلحساس ابالرتباط وااللتزام ألّمة معّينة، أو دولة، أو 
يعترب   ما  وغالباً  الوطنّية  سياسّي،  ملفهوم  مرادفاً  لألّمة  الوالء  عن  يعرّب  الذي  القومّية  مفهوم 

أبلفني  القومّية  مفهوم  ظهور  قبل  نشأ  قد  الوطنّية  مفهوم  أّن  إاّل  الوطن،  حب  لغًة  يعين  الذي 
 بنسبتها  الوطنية  الباحثني من عدد يعرف عاماً؛ حيث ظهرت القومّية يف القرن التاسع عشر.

 وعلى  استظل وبسمائه نشأ عليه الذي والدته  وحمل اإلنسان إقامة  نمكا وهو " الوطن إىل
 (8 :1991 مال،. ) درج أرضه

الوطنية  العربية  املوسوعة  وتعرف وإخالصه يعين قومي تعبري أبها العاملية  الفرد   حب 
والفخر والعادات والناس األرض  إىل االنتماء يشمل الذي لوطنه  والتفاين ابلتاريخ   والتقاليد 

 ( 11:  1996أعمال،  )مؤسسة  األمة  مع ابلتوحد املصطلح هذا ويوحي الوطن خدمة  يف
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" املأخذة من كلمة اليواننية  Nationalismيطلق الوطنية يف الغة اإلجنليزية ابملصطلحة "
"Nation" األنثروبولوجيا الناحية  ومها  انحيتان  من  يُفهم  واألمة  األمة.  االجتماعية   مبعىن 

من انحية األنثروبولوجيا يُفهم األمة    من   مستقلة   االجتماعية أبهنا جمموعة   والناحية السياسية. 
يفهم   .والعادات  والتاريخ  والدين   واللغة   العرق   بوحدة   يشعر  عضو  وكل  الناس األمة  بنما كان 

خيض الفهم  يف  مساواة  لذيهم  الذي  الناس  من  اجملموعة  أبهنا  السياسية  انحية   لسيادة   عونمن 
 (. Bakry, 2010 : 141وداخلها ) اخلارج يف عليا كسلطة   بلدهم

 للتغلب  واإلجراءات  واستخد هذا املصطلح يف بعض من األحيان يف املعىن املواقف   
)  والقضاء  وطرده  االستعمار  على يف Kartodirjo, 1992 : 32عليه  مستخدم  املعىن  وهذا   .)

يف   لغريها  األمة  املقاومة  هي  الشكلسياق  الوطنية   إحساس   شكل  يف   نفسية   ظاهرة   املادي. 
القومية   الوعي  تثري  الت  الناس  من  جملموعة   ابملساواة   السياسية  العوامل  لتأثري  نتيجة   هي  كأمة. 

التارخيية   العمليات  خالل   من  الثقافية   البيئة   يف  حتدث  الت  والفكرية   واالجتماعية   واالقتصادية 
(Rochmadi, 2007: 23 .) 

املواطن الفهم  أبهنا  الوطنية  نفهم  أن  ميكن  ويطمح  توحد  الت  لذلك،    إىل   الشعب 
  املصاحل   أجل  من  الكفاح  إىل  والسعي  وملئه،  عنه  والدفاع  الكامل  السيادي   االستقالل  إنشاء

ال  .الوطنية  بسبب  الوطنية  خاّصاً وتظهر  قلقاً  الوطن.  مصلحة  تعزيز  لغاية  التضحّية  يف  رغبة 
صالح   خاّصاً حول  تعّلقاً  ووطنه.  الّشخص  بني  شخصياً  بتطابقاً  الشعور  الوطن.  وخري 

   .ابلوطن

 يقيم منزل له صار منذ اإلنسان صدر  يف نشأت قدمية عاطفة  حقيقتها يف والوطنية 
 إىل اجلماعة أو الفرد وانتساب ارتباط والوطنية .  يزرعها وأرض مواشيه، فيه يسرح ومرعى  فيه،
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ا عنه لتغرب عند إليها واحلنني اهبوأصحا أهلها وحب بتا  والتعلق األرض من معينة  قطعة 
 (٢18: ٢00٢.)انصر،  ددهاهت الت األخطار ضد اهنكيا  عن للدفاع واالستعداد

 أشكال الوطنية  -٢
هي   الوطنية  أّن  ذكره  سبق  قد  ويتضمن  كما  لبالده،  املرء  تعلق  فيه  حب  أو  عاطفة 

ابلبلد خاص  و   ،وجداين  واهتمام  البلدقلق  وخري  و برفاهية  البلد ،  مع  خاصة  هبوية  ،  اإلحساس 
القومية و  املصاحل  أي  البلد،  مصاحل  من  تعزز  تضحيات  لتقدمي  األخرى   .االستعداد  انحية  ويف 

االجتماعية والناحية السياسية.   ألنثروبولوجياتظهر الوطنية يف كثري من األنواح إّما من انحية  
من يف كثري  تشكل  الوطنية  )  لذلك، كان  ليسياريت  ذهب  أن  ٢8:    ٢007األشكال.  إىل   )

 الوطنية تشكل يف ستة أشكال وهي :

 املدنية الوطنية  ( أ

الوطنية   الفعالة   املشاركة   من  السياسي   الصواب  على  الدولة   فيها  حتصل   الت  وهي 
 جاك   جان  قبل  من  األصل  يف  القومية   من  الشكل  هذا  بناء  مت.  طوعية   األمة   عضوية   .لشعبها

 . به اخلاصة  الكتابة  مادة ( وأصبحJean-Jacques Rousseau) روسو

 الوطنية العرقية  (ب

اإِلثْنية  ابملصطلحة  األحيان  من  يف كثري   فيه  تستمد  الذي  املكان  هي  الِعْرِقيَّة   ويُطلق 
 .وراثية   أمة  عضوية . للمجتمع الثقايف أو العرقي األصل من السياسية  الصوابية  الدولة 

 الرومانسية الوطنية  (ج
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  على  السياسية   احلقيقة   الدولة  فيها  تكتسب  الت   العرقية  الوطنية   أشكال  من  شكل
 وفقا  العرقية   الثقافة   على  الرومانسية   القومية   تركز.  العرق  أو  البانسا  عن  وتعبري  طبيعية   أهنا

 الرومانسية  للمثالية 

 الثقافية  الوطنية  ( د

الثقافية   للثقافة  السياسي  الصواب   الدولة   فيها  تستمد  الت  الوطنية   هي  الوطنية 
 البشرة  لون مثل  وراثية  وليست املشرتكة 

 الدولة  الوطنية  (ه

. العرقية   ابلقومية   يقرتن  ما  غالبا  والذي  للقومية   القومي  التباين  أشكال  من  وهي شكل
 . الدولة  وقوة صيانة  يف  تساهم شائعة  هي القومية  القومية  يف

 الوطنية الدينية  ( و

 .الدينية  املساواة من  السياسية  شرعيتها الدولة  منها تستمد الت القومية 

 القيمة الوطنية -3
لقد أكد الباحثون أن قيمة رئيسية يف الوطنية هي حب الوطن، أي يعتمد الوطنية يف  
مجيع  ميكلها  أن  جيب  الت  أساسًتا  قمة  الوطن  حب  لذلك، كان  للبالدهم.  اجملتمع  حب 

هذه   وأسبح  البالد  يف  اىلالسكان  الشخصية.  قيمة  الوطنية    جانب  القيمة  القيمة  فإن  ذلك، 
القيمة  أشكال  عن  املتنوعة  الكثرية  أراء  ويظهر  والعلماء  الباحثون  عنها  يذهب  ومتنوعة  كثرية 

: الوحدة، واحلرية،  ( إىل أّن قيمة الوطنية محسة وهي16:  1994الوطنية. ذهب كارطوجريا )
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شخصية،   اإلجناز.واملساواة،  وهي وذهب    و  أربعة  الوطنية  قيمة  أّن  إىل  املالكي  ذايب 
 : يتاألخالق، واملساواة، واحلرية، والعدالة. وشرح عن قيمة الوطنية هي كاأل

 األخالق (أ
 حىت وتداخلها هتالكثر  حصرها، اإلنسان  يستطيع ال لصفات جامعة  صفة  واألخالق

 مسماها،  حتت تدخل - املواطنة ومبادئ قيم من تعترب الت-  واملساواة  والعدل احلرية  أن 
)اخل..والتعاون والثقة،والصرب، والوفاء، واألمانة، الصدق، عن  انهيك :   14٢6 احلفظي،. 

35-36 ) 
  يف  الناس يتعايش فكيف املواطنة،  مبادئ من أساسي مبدأ   - املعىن  ذاهب -واألخالق

  واملعارف ابلعلوم الثقة تكون وكيف ؟ األمانة  صفة  لوال ويتعاونوا ويتشاركوا واستقرار أمن
 لوال ومتماسكة  منتجة  عظيمة  مجاعة  تتكون وكيف الصدق؟ فضيلة   لوال العلمية  واألحباث

)الظاملني ظلم يرد مل الشجاعة  صفة  ولوال ،  واإلحسان والرمحة العدل :  14٢6 احلفظي،. 
36 ) 

 احلرية  (ب
 تساوي  وهي الفرنسي، الدستور يف ورد كما ابلغري، يضر ال شئ كل  عمل يف اإلمكانية  هي

 (59٢ :٢003 مبيض،. )السيد لطفي أمحد عند اإلنساين الوجود
 حرية   هي االجيابية  فاحلرية  سلبية، وحرية  إجيابية  حرية  احلرية،  من نوعان توجد أنه الشائع ومن
 أحد   يوجد ال مادام حر فاملرء خارجية، قيود وجود عدم فهي السلبية  احلرية  وأما اخلري، فعل

)يريده ماال على جيربونه أو  يريده،  ما عمل  من  مينعونه عادة، أو  قانون أو  :٢004بيلي،. 
٢67 ) 
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  أو املدرسة  داخل التلميذ ميارسها الت املمارسات تلك :الدراسة  هذه  يف ابحلرية يقصد
 .االجتماعية  والتقاليد والعادات الدينية  التعاليم  حدود يف خارجها

 املساواة  ( ج
 وفق تعاليم  والواجبات احلقوق  يف التالميذ بني املتماثلة  املعاملة  إىل أنه    املساواة تعين

اإلسالمي  بصورة اإلسالم يف املساواة جاءت ولقد  .املدرسي النظام  عليه نص  وما الدين 
 ( واحد، أابكم وأن ربكم واحد إن الناس أيها أو اي اجلنس،  أو اللون عن النظر بغض  مطلقة 

 إال أمحر على أسود وال عجمي لعريب على الفضل الرسول أال يقول ذلك ويف املولد  أو  اللغة 
 ( ٢89 : 4 ج )البيهقي، أتقاكم هللا عند خريكم ابلتقوى

اإلنسان اندى الت املبادئ من واملساواة ودعت منذ هبا   الشرائع مجيع إليها القدم. 
 األفراد  أن ) مؤداه مفهوم عن للتعبري احلديثة  الدساتري واستخدمتها والفلسفات، السماوية 

 املركز  أو  اللغة، أو  الدين أو اجلنس  أو  األصل  بسبب بينهم متييز دون  سواء، القانون أمام
)وأدائها  اباللتزامات  والتحمل وممارستها،  احلقوق اكتساب  يف االجتماعي  املنعم عبد. 

،٢00٢: 1 ) 
 العدالة  ( د 

 حبث يف األساسية   املشكلة  وتنبع واملساواة،  احلرية  مبفهوم وثيق ارتباط العدالة  واملفهوم
)مبيض،   احلرية  فكرة من أكثر أمهية  وإعطائها احلق،  فكرة تقدمي   عن العدالة  مفهوم  .

٢003 :908) 
 املفكرين  شغل اجلوانب، متعدد مفهوم العدالة  أن (345:  ٢004)بيلي،   ويقول

 والعدالة  اإلجرائية، العدالة :العادي الكالم يف رئيسيتان فئتان ومثة   القدم، منذ  السياسيني
 احملاكمات  تتضمن الت القانونية، اإلجراءات بقواعد  تتعلق اإلجرائية  فالعدالة   االجتماعية،
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 فهي " املوضوعية  العدالة  "أو االجتماعية  العدالة أما الصحيحة، القانونية  واإلجراءات  العادلة،
 تطبيقها  يتم الت  املعايري حول التساؤل  وتثري متوازن، أو منصف أو عادل مبجتمعهتتم  

 . املعايري هذه  تطبيق كيفية  يقرر الذي من وحول ؟ القبيل هذا من جمتمع على للحصول
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 الثالث الفصل

 البحث  وحتليلمناقشة 
 

 املسرحية "عودة الفردوس" موجز  و كاتبحملة   -أ
 أمحد ابكثري مؤلف  حملة  -1

يف  أمحد   ولد  الكندي،  ابكثري  حممد  بن  أمحد  بن  علي  هو  ذي   15ابكثري  من 
سنة   املوافق    ۱۳۲۸احلجة  ديسمبري    ۲۱م  أبندونيسيا    ۱۹۱۰من  سورااباي  مدينة  يف  م، 

األبوين عربيني من حضرموت. وحني بلغ العاشرة من عمره سافر به، أبوه إىل حضرموت  
ألب  مدينة سيئون حبضرموت يف  لينشأ هناك نشأة عربية إسالمية مع إخواته  فصول    15يه 

سنة   رجب  املوافق    ۱۳۳۸من  مدرسة   ۱۹۲۰أبريل    5ه  يف  تعليم  تلقى  وهناك  م. 
الشاعر   عمه  منهم  أجالء  شيوخ  يد  على  والشريعة  العربية  علوم  ودرس  العلمية  النهضة 

 . اللغوي النحوي القاضي حممد بن حممد ابكثري

الثالثة عشرة من عمره، وتوىل التدريس    فنظم الشعر وهو يف  امبكر وظهرت مواهبة  
ولكنه  ابكثري  تزوج  عمره.  من  العشرين  دون  وهو  إدراها  وتوىل  العلمية  النهضة  مدرسة  يف 
عام   حوايل  حضرموت  فغادر  الصبا  ونضارة  الشباب  غضارة  يف  وهي  توجه  بوفاتو  فجع 

احلجاز  ۱۹۳۱ يف  زمنا  واستقر  واحلبشة  الصمول  إىل  ومنها  عدن  إىل  وتوجه  ويف م   ،
بالد   يف  أو  مهام  وهو(  شعري  مسرحي  عمل  أول  )كما  الربدة  نظام  مطولته  نظم  احلجاز 

 األحقاف )وطبعهما أول قدومه إليها(. 
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م، والتحق جبامعة فؤاد األول 1934ه املوافق  ۱۳5۲وضل بكثري إىل مصر سنة  
اللغة   قسم  األدب  ليسانس  على  حصل  حيث  حاليا(  القاهرة  عام )جامعة  األجنليزية 

عام ۱۹۳۹ ترجم  وقد  وجولييت 1936  م،  روميو  مسرحية  اجلامعة  يف  دراسته  أثناء    م 
بعامني  ) وبعدها  املرسل،  ابلشعر  عام    –لشكسبري  مسرحيته(    –م    ۱۹۳۸أي  ألف 

العريب.  األدب  يف  النظم  من  النوع  هذا  رائد  بذلك  ليكون  احلر  ابلشعر  ونفرتيت  أخناتون 
يف اجلامعة التحق ابكثري بعد ختر  عام    جه  مبعهد الرتبية للمعلمني وحصل منه على الدبلوم 

عام  1940 فرنسا  إىل  ابكثري  سفار  إشتغل 1954  م. كذلك  حرة.  دراسية  بعثة  يف  م 
يف    . القاهرة  إىل  نقل  مث  ابملنصورة  أعوام  عشرة  منها  عاما  عشر  مخسة  ابلتدريس  ابكثري 

واإل 1955  سنة  الثقافة  وزارة  يف  للعمل  انتقل  وقت م  الفنون  مبصلحة  القومي  رشاد 
حىت  الثقافة  وزارة  يف  يعمل  وظل  املصنفات الفنية  على  الرقابة  قسم  إىل  انتقل  إنشائها، مث 

 وفاته. 

عام   مصر  يف  ابكثري  سابق،    1943تزوج  زوج  من  ابنة  هلا  مصرية  سيدة  من  م 
جن على  ابكثري  وحصل  أبطفال.  يرزق  مل  الذي  ابكثري  يف كنف  اإلبنه  تربت  سية  وقد 

يف   ملكي  مرسوم  مبوجب  منحة   ۱۹۰۱أغوستس    ۲۲املصرية  على  ابكثري  حصل  م. 
( عامني  ملدة  اخلليفة  ۱۹۹۳–۱۹۹۱تفرغ  عن  الكربى  اإلسالمية  امللحمة  أجنز  حيث   )

يف   عنه  هللا  رضي  اخلطاب  بن  عمر  مسرحي    19الراشد  عمل  الطول  اثين  وتعد  جزءا، 
التف هذا  مينح  أدي  أول  ابكثري  وكان  تفرغ  عاملية،  منحة  على  حصل  مصر. كما  يف  رغ 

والثعبان   الدودة  ملصر،  انبليون  غزو  عن  مسرحية  ثالثية  خالهلا  أجنز  أحالم    -أخرى 
 مأساة زينب طبعت األوىل يف حياته واألخريني بعد وفاته. -انبليون 

كان ابكثري جيد من اللغات اإلجنليزية والفرنسية واملالوية ابإلضافة إىل الغته األم 
بية. تنوع أنتاج ابكثري األديب بني الرواية واملسرحية الشعرية والنثرية، ومن أشهر أعماله  العر 
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شهر   وسر  هللا  أبمر  احلاكم  املسرحية  أعماله  أشهر  ومن  األمحر  والثائر  وإسالماه  الروائية، 
زاد الت ترمجت إىل الفرنسية ومأساة أوديب، الت ترمجت إىل اإلجنليزية. كما كتب ابكثري 

الصحف  ال يف  ينشرها  وكان  الواحد  الفصل  ذات  والتارخيية  السياسية  املسرحية  من  عديد 
مل  البقية  زالت  وما  جمموعات  ثالث  حياته  يف  منها  أصدر  وقد  آنذاك،  السائدة  واجملالت 

وشعره وتوين  حياته  يف  ديوان  أي  ابكثري  ينشر  فلم  شعرد  أما  اآلن.  حىت  يف کتاب   تنشر 
يف  متناثر  وإما  خمطوط  الدكتور   إما  أصدر  وقد  فيها.  ينشره  الت كان  واجملالت  الصحف 

عام   محيد  بكر  أبو  الصبا(   ۱۹۸۷حممد  أشعار  يف  الريب  )أزهار  األول  ابكثري  ديوان 
 وحيوي القصائد الت نظمها ابكثري يف حضرموت قبل رحيله عنها.

وروم السوفيت  واإلحتاد  وبريطانيا  فرنسا  مثل  الدول  من  العديد  ابكثري  انيا،  زار 
الت   والكويت  ولبنان  سوراي  مثل  العربية  الدول  من  العديد  إىل  فيها   -ابإلضافة  طبع 

القسطنطينية   فتح  مسرحية  ملحمة  ينوي كتابة  حيث كان  تركيا  زار  عمر. كذلك  ملحمة 
فرنسا  مثل  الدول  من  العديد  ابكثري  زار  يف كتابتها.  يشرع  أن  قبل  عاجلته  املنية  ولكن 

والئغتحاد سوراي    ويرطانيا  مثل  العربية  الدول  من  العديد  إىل  ابإلضافة   ، ورومانيا  السوفيت 
ينوي كتابة  حيث كان  تركيا  زار  عمر. كذلك  ملحمة  فيها  طبع  الت  والكويت  ولبنان 
ويف   يف كتابته.  يشرع  أن  قبل  عاجلته  املنية  ولكن  القسطنطينية  فتح  عن  مسرحية  ملحمة 

عام   من  أبريل    ۱۳۸۸احملرم  املوافق  وفاته.   ۱۹۹۷ه  عام  قبل  حضرموت  ابكثري  زار  م 
م، ودفن    ۱۹۹۹نوفمرب    10هر املوافق    ۱۳۸۹ابكثري يف مصر يف غرة رمضان عام    يفتو 

 .(1985ري، )ابكتث "مبدافن اإلمام الشافعي يف مقربة زوجته املصرية 

إىل     أعماله  وانقسمت  وغريها  األدبية  األعمال  من  كثريا  يؤلف  ابكثري  كان 
 قسمني فهي:
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النثرية هو الكالم الذي مل ينظم يف أوزان وقواين أو األداة املثلية للمسرحية وال  ( أ
 .(8:٢004)على أمحد ابكثري،  سيما إذا أراد هبا أن تكون واقعية 

 الرواية  -1
o  اتريخ العصر األموي( سالمة القيس )تصور من 
o   )و إسالمه )حتکی من عصر القرامطة 
o  )وسرية شجاعية )تصور من عصر القرامطة 
o  )وليلة النهر والثائر األمحر )تصور من اتريخ العصر الفاطمی 

 املسرحية -٢
o  مسمار جحا 
o  الزعيم األوحد 
o  وحبل الغسيل 
o إله إسرئيل 
o أصحاب الغار 
o مولد النور 
o  عودة الفردوس 

والنغمات   هيالشعرية   (ب واخليال  العواطف  على  القائم  املقفي  املوزون  الكالم 
 .واجلرس والعقول

 عذاب. وتتكون يف البيوت والقصائد يف تانس ايقاعی (ت
 

 كتابة عودة الفردوس حملة   -٢
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أن   قبل  الفردوس  عودة  الكتابة  عودة   الباحثبحث  يعن  املسرحية  خمتصر 
 يف الكتابة املسرحية. أما تفصيلها فكما يلي: الباحث بحث يالفردوس، 

o عودة الفردوس  الوضوع : 
o  علي أمحد ابكثري   املؤلف : 
o   مكتبة االسكندرية  املطبعة : 
o   مصرية مدينة املطبعة : 
o   ۱۹46:  عام املطبعة   
o األبواب 4:  عدد األبواب  
o  : ۱۰۰حجم الكتاب  

قصرية عودة الفردوس العديد من أعمال ابكثري  واحد من األعمال بني    قصة 
. الدراما "هو تصوير مشكلة حياة املسلمني اإلندونيسيا هي مسرحية "عودة الفردوس

هذا  يف  االستقالل.  على  االستيالء  يف  اإلندونيسيني  القاعدة  نضال  قصة  حتکی  الت 
العمل، حياول ابكثري أعرب عن رأي مفاده أن استقالل إندونيسيا كان نتيجة لنضال  

اإل يف الشعب  الياابن.  تدعي  والياابن كما  احللفاء  من  هبة  وليس  نفسه  ندونيسي 
إندونيسيا  حتاول  املقاتلني  وكأنه  يبدو  الدرامية،  الشخصيات  تلعبه  الذي  احلوارات 

ابالستقالل طرقها  من    الفوز  الكفاح    ديدةاجلخالل  عرض  طرق  وسياسيا.  جسداي 
الصحرا حوارات  خالل  من  الطرق    املسادي  بينما  خالل  ويني  من  عرض  السياسية 

 . (1٢3: ٢003 )جعفر مواردي، متثيل أتباع سوکارنو
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 ابكثري وصلته أبندونيسيا  -3

البالد،   بتلك  اإلسالم  صلة  بذکر  يقرتن  حديث  أبندونيسيا  ابكثري  صلة  عن  احلديث 
عريب  وهو  اليمن،  جنوب  حضرموت  يف  املستوطنون  وهم  احلضارمة  إىل  ينتمي  ابكثري  إن  إذ 

إىل ك بنتسب  العروبة قح  يف  إيغاال  وأكثرها  حضرموت  يف  األسر  أعرق  من  وهي  محيد،  )  ندة 
منذ ( 15:14٢٢ التجارة  جناح  على  احلاوية  اجلزر  إىل  اإلسالم  محلوا  الذين  هم  واحلضارمة   .

، فكانوا غزاة فاحتني ابلتزامهم اإلسالمي، غزوا (5٢  :1988  األلوسي،)  القرن األول اهلجري
 القلوب وفتحوا األفئدة ابلقدوة الصاحلة. 

ابكثري،   أمحد  يدعى  رحل  األندونيسية  اجلزائر  يف  استقروا  الذين  التجار  هؤالء  ومن 
عام   ويف  دعوته،  فيها  ويرعى  حتارته  بدير  فأحد  سورااباي،  مدينة  يف  وزوجته  م    1910استقر 

 . ثري وزوجه مولود ذكر أمسياه علياكولد ألمحد اب 

فرتة عن  محياء  بكر  أبو  الدكتور  فيقول  وحيدثنا  سورااباي  يف  األوىل  محيد،  )  :نشأته 
يف كن   (15:  18٢9 العربية "تريب  و  القرآن  وتعلم  والديه  من ف  مر کرا  سورااباي  فقد كانت   ،

اجلزر يف  احلضارم  العرب  خدمة  مراكز  فيه  أهم  هلم  وكانت  ماألندونيسية  ومعاهدهم ا  دارسهم 
وحمالهتم الع وصحفهم  يتقن  أن  ابكثري  أمحد  علي  للفت  املمكن  من  وكان  علوم ،  وتعلم  ربية 

بيسر هناك  وهي الدين  البعيدة  مهاجرهم  يف  آابؤهم  اتبعها  سنة  هناك  للحضارم  ولكن كان   ،
وتعلم منبعها  من  اللغة  إلتقان  األصلية  مواطنهم  إىل  أوالدهم  ال  إرسال  بال  أو  القرآن  كنة 

 . "عجمة 
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عه آخر  ذلك  يكن  وأهلهاومل  أبندونيسيا  وما ده  عنها  رحل  إذ  الشوق    ،  قلبه  يف  زال 
عام   ذلك  له  فتحقق  إليها،  قراية م  ۱۹۲۷للعودة  عندها  ومكث  والدته  بزايرة  قام  حيث   ،

و كاالعام األندونيسيا،  له  زايرة  آخر  تلك  ظلنت  قلبة  ولكن  آخر    .  حىت  وألهلها  هلا  وفيا 
.  و يف مقيم يف مصر، وزاره بعضهم مثل شقيقه حسن، إذ كان على اتصال أبشقائه وه حياته

أندونيسيا   من  رحل  الذي  العمودي  عمر  صهره  صبياومثل  يزل  مل  وهو  للدراسة  مصر  ،  إىل 
البعث طالب  من  غربد  مع  أبويه  رعاية  يرعاه  ابكثري  األندونيسفقد كان  احلضرمية  ابلقاهرة ة  ،  ية 

تلبية  ابملنصورة  مسكنه  من  القاهرة  إىل  السفر  عناء  يتجشم  ابكثري كان  أن  العمودي  وحيدثنا 
احتفاالهتما يف  وشعره  خشيه  للمشاركة  األندونيسية  واجلاليات  األندونيسية  السفارة   لدعوة 

يعده و  االستقالل  حيثقبل  فكان  االستعمار،  مقامة  و  اجلهاد  على  عثمان،  )هم  ص.  عمر 
148 ،1980)  . 

مسرحي أن  شك  الفردوس  تهوال  مبناسبة "عودة  األندونيسي  الشعب  إىل  أهداها  الت   "
رمجة من األندونيسية إىل العربية، ال شك أما و النشيد الوطين األندونيسي الذي ت  ستقالهلم،ا

 .لى وفاء ابكثري ملوطنه أندونيسياع شهادتنيان بعد

 وس لعلي أمحد ابكثياالستعمارية يف املسرحية عودة الفرد  -ب

ابلقصري  ليست  فرتة  اهلولندي  ابالستعمار  أندونيسيا  الياابين رزات  االستعمار  قبل  ة 
قبضتهم هلا األوربيني  املستعمرين  إحكام  جراء  شديدة  معاانة  الفرتة  تلك  يف  عانت  حيث   ،

لثرواهت البغيض  واستغالهلم  حريتها،  على  بشكااحلديدية  شعبها  جأر  أن  يلبث  فلم  واهم ، 
العثمانية  ابلدولة  آنذمستغيثني  املسلمني  وراعية  اإلسالم  واجهة  هي  إذ  تلك اك،  وبثت   ،
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، علها تستطيع يصدرها السيد حممد رشيد رضا مبصرالشكاوى املريرة إىل جملة املنار الت كان  
العلية   أن الدولة  إىل  األمانة  التتبلغ  الشكاوى  تلك  مضمون  وكان  أصحاهبا ،  أبقالم  نشرت   

اهلولندية املضطهدينامل احلكومة  قبل  من  والقمع  اإلذالل  صنوف  بذكر  مليئا  وهاك   ،ستعمرة، 
منها :  منوذجا  املنار  لصاحب  موجه  فيه  واخلطاب  شوك،  )،  أيها 458:  ٢006أبو  "اعلم   )

أ تكنالفاضل  أبن  قصدان  ليس  احلاويني  معاشر  العلية نا  الدولة  يد  على  ترقيتنا  ولكن ون   ،
وضعتها حكومة هوالندا يف ساعدة الدولة العلية لنا يف فك األغالل الت  غرضنا الوحيد هو م

وقيأعناقنا لنا  ،  وليس  مدارس،  لنا  فليس  تقصده،  أمر  يف كل  علينا  وضيقت  أرجلنا،  ما  دت 
األنكحة وت  أساتذة، الدينية، كعقود  أموران  من  يف كثري  إقامة    ، داخلت  من  املساجد  وتعطيل 

و  فيه،  استمرت  بعدما  االجتماعاجلمعة،  شأن  يف  سبعة  التضييق  من  أكثر  جيتمع  أن  فيمتنع   ،
 .  كومة، ولو لقراءة املولد الشريف، أو وليمة زواج، وحنو ذلك" نفر بدون إذن احل 

من من  أفراد الشعب اإلندونيسي املضطهد  فهذا مضمون شکوی فرد  صورة  ، أو قل 
 . ضحية من ضحاايها بكل مرارة وأسی ، صورهاعمار اهلولندي اآلمث األندونيسياصور االست

، فراح يسجلها يف ة يف التاريخ البشريأما ابكثري فلم يهمل عرض هذه الصورة القائم
الفذب األديب  أبسلوبه  مسرحيته  للعيناء  واضحة  ليجليها  أبطاله،  ألسنة  على  مبا  منددا  ،  ان، 

م    1943إن أحداثها تبدأ من سنة    ، إذالذي حدده للمسرحية  حدود الزمن  متجاوزا بذلكو 
مقدمتهاك يف  بني  ال  ما  الياابين  االستعمار  فرتة  وهذه  خلق ،  يف  براعته  ولكن  اهلولندي، 

ون أن خيل ابلوحدة الزمنية لعمله، أو  ، دلت جعلت تناول تلك الصورة ممكنا، هي ااألحداث
،  اهلاربني من قبضة الياابنيني يني  . فلقد استهل املسرحية مشهد اهلولنديقع يف االفتعال املذموم
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اإلن الوطنية  املقاومة  أوكار  أحد  إىل  جلئا  الياابينواللذين  لالحتالل  فرصة دونيسية  فكانت   ،
اهلولنديمناسبة   االستعمار  مساوئ  الالجئني إلظهار  بني  الدائر  احلوار  أثناء  يف  وذلك   ،

 : وهذا منوذج من احلواريوائهما ، وزعيم الوکر عز الدين حال استجوابه هلما ، متهيدا إل

أسب إدخال  يف  فضلنا  تنكروا  أن  تستطيعون  هل   : مارتن  هذه  فان  إىل  احلضارة  اب 
 ، ووسائل الرفاهية احلديثة ؟البالد

من  احلقنة  تلك  أجل  من  إال  واألسباب  الوسائل  هذه  أدخلتم  ما   : الدين  عز 
وا يف ، و تنقلبالتستكملوا أسباب اللذة والسعادةاهلولنديني املستعمرين  

،  ن املاليني من هذا الشعب املنكود أعالف النعيم على مشهد من عيو 
من  يرون  عما  هلم  عزاء  واال  واحلرمان  الشقاء  و  اجلوع  يف  يعيشون 
أن   يعلموا  أن  إال  اهلولندي  جالدهم  حال  و  حاکم  بن  البعيد  التفاوت 

من هو  إمنا  اجلالد  هذا  به  يتمتع  مثرات کدهم  ما  و  أرضهم،  ، خريات 
 .(٢3 : 1985 ابكثري،)يهم املتخشبة وعرقهم املتصبب !"يدوعمل أ

الدين   عز  لسان  على  ابكثري  االستعمارويكشف  هذا  خطورة  تبجح عن  حينما   ،
أن سياسة هولندا   -کم زعم    -، ومن تلك األفضال  لندي أبفضال دولته على أندونيسيا اهلو 

احرتام   و  الديين  التسامح  على  حتكمهاقائمة  الت  للشعوب  العبادة   :1985  ابكثري،)حرية 
على (٢5 آنفا  مبا  استشهدان  والت  املنار  يف  املنشورة  الرسالة  مضمون  خيالف  وهذا   ، 

اهلولندي الديين  لذا  االضطهاد  احن،  هذه  على  يرد  ابكثري  عزد  لسان  على  الدين   ألكذوبة 
. أما الواقع فهو أن الروح الصليبية  هذه كلمات تطنطنون هبا( "٢4  :1985  ابكثري،: )بقوله
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، ما تزال حتري نية على املسلمني يف الشرق األدن الت محلت أجدادكم على شن احلروب الدي
ما   بكل  دمائكم  والبغضاء يف  احلقد  أدران  من  مبحاربفيها  إليكم  فتوحي  هذا ،  يف  اإلسالم  ة 

ال سوء  أوقعه  الذي  الكبري  اإلسالمي  البغيض الوطن  استعمار کم  برائن  يف  ففتحتم  طالع   ،
، حىت احلنيف بوسائل الرتغيب والرتهيب  مدارس التبشري يف كل مكان لتفتنوا أهله عن دينهم

 يكونوا مطية ذلوال ألغراضكم االستعمارية"

صور  يعرض  أن  ابكثري  على  لزاما  مسرحيته  ةلقد كان  يف  اهلولندي  وإن  االستعمار   ،
زمنيا كا املسرحية  إطار  عن  خارجة  إنت  و  االستعمار  هو  االستعمار  أبن  يرى  ألنه  ذلك  ن ، 

جهاته اختلفت  أو  أساليبه  حبجة  تعددت  األندونيسيا  بالده  استعمار  الياابين  علل  فعندما   ،
مركزها  الغرب  تعزيز  دول  ضد  العاملي  صراعها  فسيتمتع  يف  أوزارها  احلرب  وضعت  مىت  وأنه   ،

( "إنكم متنوان 39 :1985ابكثري، ، أجابه عز الدين : )كل شعب يف آسيا حبريته واستقالله
احلاضرل ابملستقبل   عن  به  يف تخادعوان  الغربية  االستعمارية  للدول  مقلدون  إال  هذا  يف  وما   ،

اخل  الكاذبة"أساليبها  ووعودها  الدينداعة  عز  عرب  وقد  الثاقبة   .  الرؤية  هذه  عن  ابكثري  قل  أو 
( "ولكنا ال نرضى أبدا أن نستبدل ابالستعمار الغريب 38  :1985  ابكثري،من قبل بقوله : )

 استعمارا شرقيا".

  الوطنية  الوحدة  و االستقالل يوم -1

  األندونيسيني،   لكل  مشهودة  يوما  كان  م  1945  عام  أغسطس  من  عشر  السابع  يوم
 ليفتحوا   الغاشم،  الياابين  االستعمار  ربقة   من  وختلصهم  بالدهم  استقالل   فيه  أعلن  حيث
. والرقي  التقدم  إىل  املتطلعة   األمم  ركب  إىل  وينضموا  والتشييد،  البناء  صفحات  أوىل  بذلك
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 أيضا   كان  لذا  التاريخ،   سجالت  من  حموه  ميكن  ال  كما  هلم،  ابلنسبة   نسيانه  ميكن  ال  يوم  فهو
 .  حريته سبيل يف  ونضاله الشعب هذا معاانة حتكي الت ابكثري ملسرحية  حتمية  غاية 

"يلي  كما  التاريخ  عني  يف  قبله  وما  اليوم  هذا  بدا  وقد  احتلت  الت  الياابن  وكانت: 
.  1945  أغسطس  14  يوم  للحلفاء  استسلمت  قد  الثانية   العاملية   احلرب  بداية   يف  أندونيسيا

 يف   تباحثوا  و   جاكرات  يف  أندونيسيا  زعماء  من  والزبط  احلل   أهل   اجتمع  أغسطس  15  يوم  ويف
 عن   خالله  اجملتمعون  عجز  حاد  نقاش  وجرى  خطوات،  من  يتخذ  أن  جيب  وفيما  املوضوع
 وفريق  حاال،  االستقالل  إعالن  إىل   يدعو  فريق  فريقني،  إىل   وانقسموا.  اتفاق  إىل   الوصول

 هذه   ترق  ومل  احلرب،  انتهاء  بعد  احلاضر  املوقف  عنه  ينجلي   ما  انتظار   و  الرتيث  إىل  يدعوا
 الزعماء  واختطفوا  االجتماع  مقر  فهامجوا  املتحمسني،  األندونسيني  الشباب  لبعض   احلال

 من   وكان.  حاکرات  عن  مرتا  كيلو  ثالثني  تبعد  ثالثني  تبعد  صغرية  قرية   إىل  واقتادوهم  اجملتمعني
 االستقالل   ابعالن  الشباب  وطالب  حىت،.  مشا  و  سوکارنو  املخطوفني  الزعماء  هؤالء  بني

 . توقعيها و االستقالل وثيقة  بصياغة   أقنعوهم حىت  املختطفني الزعماء على وضغطوا حاال،

  يف   رمضان،  لشهر  موافقة   وكان  ،1945  أغسطس  17  يوم  املواطنون  اجتمع  وهكذا
 حكومة  قيام  وأعلن   االستقالل،  وثيقة   عليهم   تليت  حيث  جاكرات  مبدينة   االستقالل  ساحة 

 . األندونيسية  اجلمهورية 

 التاريخ،   سجلها  كما  املعهودة   اخلامتة   هبذه   مسرحيته  خيتم  أن   يشأ  مل  ابكثري  أن  بيد
 الفصول   يف  أاثره  الذي  الصراع  ذلك  يفجر  أن  شاء   بل  الناس،  أغلب  معرفتها  يف  يشرتك  والت

.  حل  إىل  تنتهي  لن  وكأهنا  بدت  الت  للعقدية   مقنعا  وحال   اله،  مؤثرا  حدا  يضع  حىت  السابقة 
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  اخلاصة  ورؤيته  تصوره  عن  اللثام  الكاتب  مييط   حيث  للمسرحية،  الكربى  املفارقة   تكمن  وهنا
 . العظيم احلدث هذا تاه

 النفوس،   ويشوق  األعصاب،   حيرق   مالل  بعد   کري  اب  عنها  أفصح  املفارقة   وهذه
  إذ  کرنو،   سو  الزعيم  وهو  أال  معا،  احلقيقة   ويف  املسرح  يف  شخصية   أهم  لسان  على   فجاءت

)رهيب  سر  عن  فيها  أعلن  ماء،عص  ة خطب  اليوم  ذلك  يف  طب  جعله  : 1985ابكثري،  : 
138-137  ) 

 يعرفه   ال  سر  على  لينطوي  البالد  هلذه  احلديث  القومي  اجلهاد  اتريخ  إن:    کرنو  سو
  أوان   بني   حىت  ليكتمنه  العهود  عليهم   أخذت  أبنائها،  من  قليل  نفر  إال

 . الرهيب السر هذا عن الستار يكشف  أن اليوم أن وقد ، إفشائه

 ( اجلموع يف مههمة  تسمع)

  ميس   أو   القومية   العزة  ينايف  ما  به  فما  مساعه،  منكم  أحدا   خييفن  ال  ال:    س.    ص 
  عليكم  ليصعب  حىت  أوال  الدهشة   فيكم  سيثري  أنه  بيد  الوطنية،  الكرامة 

 النهاية   يف  جيمعكم  مث  ابلفخر،  قلوبكم  ميأل  أن  يلبث  ال  مث  تصديقه،
)أندونيسيا  هللا  مساه  واحد   وطن   خدمة   يف  واحد  قلب  على   يف   مههمة ! 

 الساعة   فاعلموا  السر،  هذا  ملعرفة   شوقا  تتحرقون  أوالء  أنتم  ها(  اجلموع
  تطأ   أن  قبل  احلملة   يف   بينا  اتم  اتفاق  على  کنا   بر  شاهر  وسواتن  أان  أين

  جلأان  تدبريا  إال  بيننا  اخلالف   كان  وما  البالد،   هذه   تربة   الياابنني  أقدام
  وإين...    األمني  املرفأ  هذا  إىل  الوطن  بسفينة   للوصول  عليه  وتواطأان  إليه
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  فيزيد   وبياان،  إيضاحا  يزيدكم  أن  شاهرر  سواتن  لصديقي  اآلن  أترك
 . واطمئناانة ثقة  قلوبكم

   ؟ يعلمون ال الناس و متفقني أفكاان..  عجبا:  محودة

 .  !لرجاال وهللا أندونيسيا  يف إن! تدبري من  وأحكمه خطة  من أعجبها ما:    ة نزي

 بني   صراع  جمرد  كان  أبنه   هنا  اتضح  سبق،  فيما  احملتدم  الصراع  ذلك  كل  بعد  إذن،
 أعني  يف  بدا  الذي  کرنو  سو  والدكتور  شهارير  سواتن  املقاومة   فزعيم  الزعماء،  دون  األتباع

 املربرات   نفس  منهما  ولكل  كله،  ذلك  على  متفقني  كاان  الياابنيني  مع  متواطئة   املقاومة 
)شاهرير  سواتن  املقاومة   زعيم  لسان  على  أتكد  ما  وهذا  واألسباب،  :1985ابكثري،  : 

139"  متفقني   كنا  أننا  تعرفوا  أن  لكم  آن   لقد.  قال  فيما  سوکرنو  الزعيم  صدق  لقد  أجل( 
 فقمت  العمل  تشاطران  إان.  العزيز  وطننا  خدمة   يف  سلكناها  الت  اخلطة   هذه  على  اتما  اتفاقا

 حريتها  يف  حقها  البالد  حنفظ  حىت  الياابنيني   للمحتلني  السرية   ابملقاومة   وأصحايب  أان
 ما   حمالة   ال  احلرب  هذه  يف  ستنتصر  الدميقراطية   الدول  أبن  مؤمنني  مجيعا  كنا  إذ  واستقالهلا،

  ابلتعاون   وأصحابه  سوکرنو  وتكفل.  األساس  هذا  على  خطتنا  فبنينا  قط،  ذلك  يف  شككنا
 أثناء   يف  ورفاهيتهم   أهلها  مصاحل  ويصون  البالد  كيان  على  ليبقي  احملتلني  الياابنيني  مع  الظاهر

 نشأ  ملا  سوکرنو  فلوال.  والوطن  األمة   حقوق  من  إنقاذه  ميكن  ما  ينقذ  حىت  االحتالل،  هذا
 .  " الياابنيني هؤالء ضد أندونيسيا كرامة   عن اليوم يدافع  الذي الباسل األندونيسي اجليش هذا

 : اثنان وأمهها املسرحية، يف ابكثري  أحدثها الت للمفارقات  أخرى مواطن هناك أن على
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 به  فجئ  املؤمتر،  حيضر  الثال  اليوم  ذلك  کرنو  سو  على  يقبضون  الياابنيني  جعل  أنه:    األول
 :1985)ابكثري،    الياابنيني  وجوه  يف  الثورة  قامت  بعدما  الشعب  رؤوس   على

 الشبان  من   زمرة  أن  السابقة،  التارخيية   الرواية  خالل   من  لنا  اتضح  حني  يف  ،"(163
 حىت   الزعماء  من  جمموعة   مع  حبسود  الذين  هم  لالستقالل  املتحمسني  األندونسيني

 .وقت أسرع يف االستقالل ابعالن هم يقنعه

 أنه   شهاب  يصرج،  بينما  شاهرير،  و  سوکرنو  ومها  اثنني  بني  رئيسهم  الشعب  ختيري:    والثاين
 عام   يف  استقالهلا  إعالن  قبل  األندونيسية   للجمهورية   رئيسا  سوکرنو  اختيار  مت  عندما"

 أن  ترى  إسالمية   حركات  معظمها  كانت   والت  الوطنية   والقوى  األحزاب  كانت  1945
.  املناضلة   املعارضة   للقوى  تكتيال  و  املسلمني  لغري  إرضاء  حىت  وحممد  سوکارنو  ختتار

  قبل   من  موقعة   ۱۹۹۰  أغسطس  17  يوم  أعلنت  الت  االستقالل  وثيقة   فإن  وهكذا
 . (۱۳6: ۱۸۷۰حممد أسد، )"حىت وحممد سوکرنو من كل

 استقالل أندونيسيا بني واقعه التارخيي ورؤية ابكثري  -٢

جرم وشخ  اليس  أحدااث  املسرحي  الكاتب  يضيف  أن  التاريخ  حق  مل  يف  صيات 
نه احلقائق التارخيية بتفصيالهتا، بل ، فاألديب ليس مبؤرخ أو راو ينتظر م يعهدها التاريخ نفسه

يف حل من أن ينسب إىل الشخصية التارخيية من األفعال واألقوال ما مل يسجله التاريخ  هو "
روفة لكي يربز معامل تلك الشخصية كما يدركها هو وكما يريد وما ال يتعارض مع وقائعه املع

متفرد ورؤية  جديد  بتفسري  املشاهد  إىل  ينقلها  من أن  بعض،  دون  الوقائع  بعض  إىل  تلتفت  ة 
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تؤكانحية  انحية  من  مبتكرة  وقائع  وتضيف  الرؤية"،  وتلك  التفسري  هذا  )د  القادر، .  عبد 
1998: 5٢) 

، فليس له أن يغري يف األحداث  ليس على إطالقه   ق املشروع لألذيببيد أن هذا احل 
ج تغري  املسجلة  النتائج  أو  مثالالكربى  نشر  إىل  اهلزمية  فيحول  تغيري ذراي  يف  احلق  له  وإمنا   ،

الناس،   عند  املعروفة  عليه دالالهتا  املتفق  جبوهرها  املساس  أدون  لوي  أو  يشوه  ،  مبا  عناقها 
 .صورهتا احلقيقية 

لنا أحداث استقالل أندونيسياه املسرحية هكذا فعل ابكثري يف هذ و  نقل  بكل   ، فقد 
وأمانة  وكبري دقة  صغرية  عنها كل  وسجل  إذ كان ،  غرو،  وال  وواردة،  شاردة  هلا كل  والتقط  ة، 

التفاصيلها وشاهدا  هلا،  مبدع معاصرا  فناان  ذاته  يف الوقت  من وقائع  . كما كان  هلا  ابتكر  مبا  ا 
وتفسري وأحداث تعليالت  من  سجل  ومبا  واحلقيقية  ،  املبتكرة  شخصياقا  لسان  على  على ات 

سواء اخل حد  رؤيته  عن  التعبري  أجل  من  ذلك  وكل  واالستقالل،  النضال  قضية  تاه  ، اصة 
اإل مبادئ  إرساء  يف  منه  األديب مسامهة  ملهمة  أتدية  و  وسلوكا،  منهجا  اب  التزم  الت  سالم 

 .  احلضارية تاه أمته

امل و  املقاربة  مالمح  على  وواقعوللوقوف  لألحداث  ابكثري  تصور  بني  جيدر هافارقة   ،
أجزا ثالثة  إىل  املسرحية  نقسم  أن  فصولبنا  أربعة  على  تشتمل  وإن كانت  من ء  الغرض  إذ   ،

ت الذي  األندونيسي  التاريخ  استعراض  تسهيل  هو  التقسيم  عمله هذا  خالل  من  ابكثري  ناوله 
 .هذا

 للمسرحية  اإلسالمي املغزى -3
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 سجله  مما  املعهود  ختالف  الت  املفارقات   تلك  خلق  إىل  بباكثريا   حدا  الذي   ما  ترى
  رمسه  هدف   هو  أم  أقل؟  وال  أكثر  ال  منه  فين  ترف  جمرد   ذلك   أكان  الناس؟  وشهده  التاريخ

 من   متوقع  وغري  بعيد  فذلك  فين  ترف  جمرد  ذلك  يكون  أن   أما  هذا؟  عمله  يف  الشروع  قبل
 رواايته   خالل  من   اإلسالمي  التصور  طرح  يف  األدابء  رائد  هو  بل  مثله،  إسالمي  أديب

 من   القومي  ووجدانه  الثقايف  حبسه  كان"   إذ  القاعود،  حلمي  الدكتور  يرى  كما  ومسرحياته
  لألحداث،  التارخيي  التسجيل  مرحلة   يتجاوز  فهما  اإلسالمي  التصور  فهموا  الذين  کتابنا  أقدر

) اجلوهرية   وأصوله   اإلسالم  منهج  وفق  والتنبؤ  والتحليل  التفسري  مرحلة   إىل حممد،  "  حلمى 
۱۸۹۸ :۹۹) . 

  فهذا   املفارقات،  تلك  إىل  به  حدا  الذي  هو  مسبقا  املرسوم  اهلدف  يكون  أن  وأما
( ۹۹  :  ۱۹۸۰فاروق،  : )بقوله  خور شيد  فاروق  إليه  أشار  ما  وهو  واالعتبار،  ابألخذ   أقرب

 ابرد   الفكر  خامل  يكون  أن  ميكن  ال  العريب  واألدب  اإلسالمية   وابحلضارة  مبصر  املؤمن  وهذا"
 و   يستنيم،  ال  واثب  وقلب  تدأ  ال  اثئرة  روح  وراءه  يكون  أن  بد  ال  املوقف  هذا  إن   بل  الروح،

 ."العظيم ابألمس ابإلميان إال يبىن ال اليوم أبن تؤمن و ايد  ابلتحاد تؤمن شاخمة  نفس

 تلك  يتلمس   أن"  الفردوس  عودة"  مسرحية   يف  املتأمل  على   الصعب  من  وليس
 التصور   ففهم  منها،  استقى  الت   ومصادرها  املفارقات،  تلك  دوافع  إىل  متديه  الت   اخلطوط

 أقوى  ملن  خورشيد،  أشار  كما  العظيم  ابألمس  واإلميان  القاعود،  إليه  أشار  الذي  اإلسالمي
 . ابتکاره و اإلبداعه املصادر وأنقى الدوافع،
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 اليوم   ذلك  يف  کرنو  سو  لسان  على  أنطقه  مبا  نستشهد  أن   املقام،  هذا  يف  وحسبنا
 (  141: 1985ابكثري، : )املسرحية  هذه وراء من إليه رمى  الذي اهلدف لنعرف األغر

 : االستقالل إعالن  نريد:   أصوات

  االستقالل؟ هذا عن  للدفاع مستعدون أنتم هل:  س.  ص

 ! نعم! ... نعم:  أصوات 

 مجيعا   األندونيسيون   يستعاد  أن  وأيسرها   الثقيلة،  تبعاته  لالستقالل  إن:    س.    ص
 مستعدون؟  أنتم فهل الوطن، سبيل يف ليموتوا ونساء رجاال

 !  فداء للوطن كلنا!  الوطن أجل من موتسن!  نعم! نعم:    أصوات 

  يعلم  الذي  القهار  الواحد   ربنا  أمام  أنفسنا  نعاهد  إمنا  املوقف  هذا  يف  إننا:    س.    ص
 هذه  استشاءت  الذي  األمني  الصادق  نبينا   وأمام   نعلن،  وما   خفي  ما

  مث   املدينة   يف   تألتأل  و  مكة   من  انبثق  الذي  النور   ذلك  -  بنورد  البالد
  احلق   ونور  والكرامة،   احلرية   نور  -  أقصاه  إىل  أقصاه  من  العامل  على  فاض

  هذا  يف  إنكم.  البشر  بين  بني  واملساواة  اإلخاء  ونور   والسالم،  والعدل
 هبذا   الوفاء  على  قادرون  أنتم  فهل  هذا،  على  هللا  التعاهدون  املوقف

 ؟ العهد

 قاصرا   كان   بعدما  إسالميا،  توجيها  االستقالل  املفهوم  توجيه  اخلطاب  هذا   يف  أليس
  للمسلم  تذكري  هذا  يف  أليس   فقط؟  االنتماء   وحق  التصرف،  وحرية   األرض،  سيادة  على
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  كل   عند  الدنيا   احلياة  من  أهم  هي  الت  اآلخرة  ابحلياة  و  ما،  وكل  الت  االستخالف  مسؤولية 
  مسلم؟

  الت   الغاية   أو  اهلدف  مبثابة   فهو  العمل،  هذا  وراء  يقف  اإلسالمي   املغزى  كان  إذن
 لسان  على  املسرحية   يف  نلقاه  ما  هذا  ويعزز  أبنفسهم،  إليها  يتوصلوا  أن   قرائه  من  ابكثري  أراد

 اإلميان  األرحام،  وصلة   الوالدين،  كرب  عليها،  اإلسالم  حث  رفيعة   قيم  من  وتصرفاقم  أبطاهلا
  بيان  و وضوح  بكل اتضح الذي و  ورموزه، اإلسالم بتاريخ االعتزاز  وكذلك والقدر، ابلقضاء

 :  املسرحية من النص  هذا يف

  الكرامة  حياة  عن  الدفاع  و  االستقالل  بتبعات  القيام  على  صممتم  وقد  أما:    س .    ص
  أيب   األول  خليفتكم  بشری  عمده .  ابحلياة  إذن  فأبشروا  املوت،  حىت   والعزة

 فقاد  قران،  عشر  أربعة   وراء  من  إليكم  فيها  أر  عنه  هللا  رضي  الصديق   بكر
 !احلياة لكم توهب املوت اهلا" قال  أنه کم  علماء فی روی

 !  احلياة لنا توهب حىت املوت سلطالب: بكر  أاب اي وعايناك مسعنا قد :  أصوات

  أيب   شخصية   الوطين   النضال  حبقيقة   اإلقرار  معرض  يف  وهو  الكاتب  استدعى  فلقد
 الدفاع   حق  األذهان  يف  ليقيم  تلك،  املشهورة   مقولته  خالل  من(  عنه  هللا  رضي )  الصديق  بكر

 .  اجلهاد على احلث يف اإلسالم موقف ميثل وأنه الوطن، عن

  ابلتصوير   يستعني  املرة  هذه  ولكنه  اخلالدة،  اإلسالم   رموز  من  آخر  رمزا  ويستدعي
 :  البليغة  والتشبيهات البديع،
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 أشد   ما.  أوراقها  و  بغصوهنا  تظللكم  الت  الشجرة   هذه  إىل  انظروا:    س.    ص
 ابملاء،   ارتواؤها  لوال  هكذا   لتكون  كانت  وما.  ازدهارها  وأعظم  اخضرارها

 املاء  أما.  ابلدماء  ترتوي  حىت  وحتضر  تزدهر  ال  احلرية   شجرة  فكذلكم
 تعودوا  أن  تنوون  فهل   ابلدماء،  تعود  ال   السماء  ولكن  السماء،  فمن
  بدمائكم؟ احلرية  شجرة على

  بدمائنا؟  سنرويها. نعم..  نعم:  أصوات

 البنة   إهنا.  أوراقها  و  بعتوا   تظللكم  الت  الشجرة  هذه  إىل  أخرى  كرة  انظروا:    س.    ص
 وسلم  عليه  هللا   صلى  النيب  ابيع  الت  الرضوان   شجرة  اخلالدة،  الشجرة  تلك

 . واحلرية  احلق  سبيل يف  املوت على حتتها  أصحابه

 . عليه وسلم هللا صلى: األربعة  النسوة

 الشجرة   حتت   يبايعونك  الذين  إن: "الكرمي  كتابه  يف  وجل  عز  عنها  قال  والت:    س.    ص
 حني  أنكم  نفوسكم  يف  فاستشعروا.  "أيديهم  فوق  هللا  يد  هللا  يبايعون  إمنا

  إمنا   سبيلهما،  يف  واملوت  واالستقالل  احلرية   على  الشجرة   هذه  حتت   تبايعون
   املقدسة؟ البيعة  هبذه الرب على قادرون أنتم فهل هللا،  بيد تبايعون

 !   نعم.  نعم:  أصوات

  الصورة   تلك  يف  الرمزين  هذين  استدعى  حني  اإلحسان  متام   ابكثري  أحسن   لقد"
(  عنه  هللا   رضي)  بكر  فأبو  مها،  استدعاء  بشدة  يقتضي  املقام  ألن   ذلك  اجلميلة،   الرائعة 
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 عند  والسيما  دائما،   مها  و  يتذكر  أن  ابملسلمني  جدير  إسالميان  رمزان  الرضوان  وشجرة
 اخلاضعة  احلسنة   القيادة  رمز،  ميثل  أحدمها  أن  إذ  له،  واملبايعة   األمر   لويل  العهد  حتديد

 املثالية   للطاعة   رمز  فهو  الثاين  وأما  وسلم،  عليه  هللا  صلى  رسوله  لسنة   واملتمثلة   هللا  ألحكام
  متثل   فنية   وسيلة   ذاته  حد  واالستدعاء  ورسوله،   هللا   طاعة  من  األمر  ويل  طاعة   أبن   تقر  الت

  النصر  يستشرف  وأن  وأفراحه،   أتراحه  كل  عن  يعرب  أن   خالهلا  من"  األديب  يستطيع  أصواات
علي )"وأنبله  العناء  أعذب  للحرية   يتعىن  وأن  النصر،  ابرقة   فيه  تلوح  تكن  مل  أفق  يف   به  وبرهص 

  (۷ :۱۹۹۷ عشري،

  تكلف،   وال  عنوية   يف  املسرحي  العمل  هذا  يف  نيك  اإلسالم  تعاليم  أن  دجن  وهكذا
 املضامني   بتلك  الداعية   عمل  ميارس  هنا  الكاتب  وكأن  املباشر،  والتقرير  اخلطابية   عن  بعيدا

 فهذا  شيء،  كل   قبل  املسرحي  العمل  فنية   مراعية   واتزان،  هدوء  يف   يعمل  ولكنه  اإلسالمية،
 على  املضمون  بطغيان   اختل  فإذا  املؤثرة،  الناجحة   املسرحية   الكتابة   شروط  من  مهم  شرط

 كاتبا  ال  صحافيا  أو  خطيبا  يكون  أن  به  فأوىل  للدعوة،  الكاتب  محاسة   وازدادت  الشكل،
"36:  1997)ابكثري،:  يقول  إذ  نفسه،  ابكثري  تعبري  حد  على   مسرحيا  ملثل  ينبغي  ولكن( 

  املسرحية   أن  إليها  يدعو  الت  للدعوة  محاسة   يلتهب  وهو  ينسى  أال   املسرحي   الكاتب   هذا
 حيرص   أن  ينبغي  بل  األحوال،  من  خال  فنيتها   على  جيور  أال  فيجب  شيء   كل  قبل   فين  عمل

 الوحيد   السبب  هو  ذلك  أن   يدرك  وأن  الفنية،  الوجهة   من  عمله  سالمة   على  كله  احلرص
 على  أن   واخلالصة .  يشاهد  الذي  اجلمهور  يف  التأثري  بليغة   عليها  ينطوي   الت  الرسالة  جلعل

 أداة   فليتخذه  وإال  له،   سيدا  ال  فيه،  املسرحي  للفنان  خادما  فيه  الداعية   جيعل  أن  الكاتب
 ". الصحافة  أو کاخطابة   املسرحية  الكتابة  غري أخرى
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 املسرحية عودة الفردوس لعلي أمحد ابكثي املقاومة الوطنية يف  -ج

، فإننا سنجد كذلك أن ابكثري كان أمينا يف ر الياابين وإذا ما انتقلنا إىل فرتة االستعما
ال هذه  أندونيسياتسجيل  اتريخ  من  العصيبة  الفرتة  فرتة  هذه  أحداث  مقارنة  إىل  عمدان  ولو   ،

م سنجد  فإننا  التارخيي  واقعها  مع  املسرحية  يف  هي  بوضوح الكما  الفين  الصدق  ذلك  مح 
 .  وجالء

اإلجرا  املواد  أفضل  من  تعد  الصحافية  السجالت  أو  التارخيية  الواثئق  هذه  ولعل  ء 
أجداها يكن  مل  إن  ااملقارنة  مبا  وتثبته  وقوعه  فور  احلدث  تسجل  فهي  عدسات ،  لتقطته 

وأقالمهم سجالصحافيني  ما  الصدد  هذا  يف  املهمة  الواثئق  تلك  ومن  الصحايف.  اإلندو  له   
أسد حممد  شهنيسي  قرب .  عن  األحداث  تلك  عاين  الذي  الت اب  تلك  منها  يهمنا  وما   ،

سنة   أوائل  يف  يوم    1943سجلها  إىل  سنة    17م  ال م  1945أغسطس  الفرتة  فهي  ت ، 
 .حددها ابكثري األحداث مسرحيته

ب مع  يليونبدأ  ما  شهاب  عند  جند  حيث  األندونيسيا،  الياابين  الغزو  )داية  حممد  : 
 ( 30٢ :1971 أسد،

 . جزيرة جاوا، بدأ الياابنيون إبنزال قواهتم يف آذار -: أول مارس  1941"

أندونيسيا  آذار  -مارس    ۸  :  1941  يف  املرابطة  اهلولندية  القوات  استسلمت   ،
قي بدون  أمامورا  اجلنرال  بقيادة  الياابنية  جباوا للقوات  قرية  يف  شرط  وال  د 

 .لزعماء األندونيسيني املعتقلنيا . كما أطلق سراحالغربية 
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الوطين  ۱۹4۲ الدفاع  "جيش  ابسم  األندونيسيني  من  جيش  الياابن  ألفت   :  "
نواة جليش اجلمهورية األندونيسية. مث  . وهذا اجليش صار  ودربتهم على محل السالح

جبلسة استشاراي الياابن وليس للمجلس    ، يعني أعضاؤه من قبل حكومةألفوا كذلك 
، غري أنه كان هناك  بدأ التعاون الياابين األندونيسي. ومنذ ذلك الوقت  حق التشريع

 ، منهم سواتن شهرير ومجاعته.  يعارضون ذلك مجاعة 

، ول الصحايف حممد أسد شهاب للقضية وعلى هذا النحو من السرد التارخيي كان تنا
اترخيية  مرتبة  معلومات  جمرد  ال  إمنا  امل،  النهم  القارئ  حاجة  تلك تليب  اتريخ  معرفة  إىل  تطلع 

ومرتات أسباب  من  وراءه  وما كان  اإلالفرتة،  جمالس  يف  يدور  ما كان  والسيما  ندونيسيني ، 
 .  وأنديتهم من انطباعات

ع إلجياد  دمسة  مادة  الفرتة  هذه  أحداث  من  وجد  فقد  ابكثري  الذي أما  الصراع  نصر 
مسرحيته قوام  احملور  ،  هو  وحدد وهو  شخصياهتا،  رسم  فعليه  أحداثها،  جلميع  األساس 

. و نلقى بذور هذا الصراع عند ابكثري يف املوقف الذي معاملها، ومن أجله أنطقهم مبا نطقود
سوکارنو الدكتور  إزاء  الدين  اعز  االندون  حدده  الزعماء  ضمن  من  الذين الذي كان  يسني 

سراحهم الياابن  قبل  أطلقت  من  املعني  وهو  الياابنية احلكوم،  عنهة  قال  فقد   ، ( ابكثري، : 
( "ال ريب أن الدكتور سوکارنو هو خري رجالنا وال نشك يف وطنيته ، ولكننا ال 39 :1985

تص حبكومتهنرضی  نعرتف  وال  نؤيده  وال  فعذره  رفه  الوضع  هذا  قبوله  يف  عذر  له  ولئن كان   .
البالد أهايل  على  االستبدادية  وطأتكم  ختفيف  حياول  ال    أنه  بعسف حىت  م كتبيدوهم 

ضد کم وتوحشكم هذه  بالدان  سيادة  عن  املدافعني  حنن  أيدينا  ففي  الشرعية  السلطة  أما   .
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ا السواءوضد  على  حىت هلولنديني  افتعلتموها  الت  الوطنية  احلكومة  وتقاوم  نقاومكم  وسنظل   .
 .  دان سواء أبيدينا أو أبيدي غريان"جييء اليوم الذي خترجون فيه من بال

الطرفنيانطلوهكذا   بني  حمتدمة  الصراع  التق  السرية  املقاومة  طرف  رأيها   ،  عن  عرب 
قليل قبل  الدين  ويرتأسها  عز  شاهر س،  من واتن  والرابع  الثالث  الفصل  يف  يظهر  الذي  ير 

، وطرف احلكومة األندونيسية املعينة من قبل الياابنيني وعلى رأسهم الزعيم سو کرنو  املسرحية 
 .القتال الرابع واألخريع صوته يف و الذي يسم

ه وشخصياوإىل  املسرحية  أحداث  أن  جند  الدين     -ا  هتنا  عز  شخصية    -خال 
شهابمتوافقة   عند  ذكر  ما  ل مع  تتضح  مل  ملوقفهما  الطرفني  تربيرات  أن  غري  الصحايف  ،  دى 

املفارقة  تكمن  وهنا  األديب،  عند  اتضحت  التربيرات  كما  تلك  بني  قد  ابكثري  إن  حيث   ،
م ومها  نودوافع كل  الشابني،  بطليه  لسان  على  حركة :  الطرفني  حماهدي  أحد  سليمان 

الذي  املقاومة  ماجد  واآلخر  العاصمة ،  أمن  يف  مأمورا  الفصل يعمل  يف  حوارمها  جاء  وقد   ،
،  طرف   ، وتشنج کلالصراع الذي يدل على أتزم املوقفالثاين معتمدا على هذا األساس من  

يفصح عن رأي كل  ولكنه يف والرب فريق  الوقت ذاته  ابحلجج  اهني الت جاءت على ، مدعوما 
 ( 69 :1985ابكثري، : )لسان البطلني 

تتجاهلو  إنكم   : القائمة ماجد  الوطنية  احلكومة  هذا ن  على  لتقوم  ما كانت  وأها   ،
الت  اجلهود  لوال  األندونيسيني  أبنائها  أبيدي  البالد  شئون  وتدير  الوضع 

سو کرنو  الزعيم  يبذهلا  يزال  وما  حىت    بذهلا  قادة والدكتور  من  وغريمها 
املخلصني جلبناه البالد  وال  أردانه  فما  العسكري  االحتالل  هذا  أما   .
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لدفعناهول بدفعه  قبل  لنا  ولو كان  عنه،  مسئولني  على سنا  وقع  ولكنه   ،
احلاضرةبالد العاملية  للحرب  نتيجة  الذي ان  اهلولندي  االحتالل  وليس   .

 طال على هذه البالد قبله خري منه.

عسليمان: كال اهلولندي  االحتالل  بل كان  وأخف  ،  شر  أهون  وعسفه  طوله  لى 
ن وطأة مجيعا  ألننا كنا  واحدة،  يد  و  واحد  بقلب  أن  قاومه  يستطع  ومل   ،

اليوم حالنا  هو  يؤيده كما  وهذا  يقاومه  هذا  شطرين  هذا    يقسمنا  مع 
 . ض االحتالل الياابين البغي

 ين ؟: من قال إننا نؤيد االحتالل الياابماجد

هللا سليمان  كم:سبحان  ننتظر  أن  منا  أتريدون  أنفسكم   !  على  تشهدوا  حىت 
 . حملتلني هو نفسه أتييد الحتالهلم؟ إن تعاونكم مع اأبلسنتكم

أ رأيكم  هذا   : آخر،  ماجد  رأي  فلنا  حنن  أما  مبقتضاه.  واعلموا  عليه  فابقوا  نتم 
 .  فدعوا لنا رأينا ولكم رأيكم"

أسسه الذي  اجليش  شأن  الدفاع اليااب  ويف  "جيش  ابسم  أندونيسيا  أبناء  من  نيون 
األندونيسي فيما بعد كما جاء يفالوطين  تقرير السحان شهاب ، والذي أصبح نواة للجيش 

ذكره ردالسابق  معرض  يف  ماجد  لسان  على  أيضا  هذا  يذكر  ابكثري  أحد  سليمان ،  على  ه 
اجليش هذا  عن  ) دفاعا  " 76:  1985ابكثري،  :  جيشا  (  حال أوليس  على كل  ؟ أندونيسيا 

على تدريب  أحسن  أبنائها  من  الضخم  العدد  هذا  يدرب  أن  للبالد  ضروب   أليس كسبا 
القتال  وجيهأعمال  احلديثة ،  األسلحة  أنواع  جبميع  حزوا  نفوسهم،  يف  املعنوية  الروح  علت  ،  ىت 
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االستعمار   أمحاده  أن  بعد  صدورهم  يف  القومي  الشعور  قر وانتعش  ثالثة  طوال  و  اهلولندي  ون 
"غري  تزيد فيقول؟  بذلك  له  يسلم  ال  سليمان  هذه  أن  تسخر  أن  يف  للبالد  "أي كسب   :

ال شباما  زهرة  من  املؤلفة  الوطنية    األلوف  أهدافها  حمتليها ليخدموا  عن  ليدافعوا  بل 
 " الغاصبني؟

تك هو  البطلني  بني  حوار  من  سبق  فيما  القوة واملالحظ  يف  شخصيتيهما    افؤ 
، إذ  املراس، وال يسلم لآلخر بسهولة، ولعل هذا ما أطال حوارمها  والتصميم، فكالمها صعب

حاجة   يف  احلجة مها  على  احلجة  وإقامة  ابلدليل،  الدليل  إبطال  شيء إىل  على  دل  إن  وهذا   ،
، مما قد لى براعة ابكثري يف إجراء احلوار، أو قل على اهتمام ابكثري يف بناء احلوارفإمنا يدل ع

 .سطة واللجاجةبه أحياان إىل السف يؤدي

وخري الصراع ما كان ، "، وإىل احتدادهقد أدى إىل تصاعد الصراع تدرجيياوكل ذلك  
( هنايتها"  إىل  وتصل  األحداث  تتأزم  حىت  ويشتد  ويتطور  ينمو  صاعدا  ص.  منه  الدسوقى، 

من البطلني   . ولقد جعل الصراع حيتدم ويتصاعد أكثر حينما جعله يسري(19980،  336
اآلخر أخت  خطب  قد  منهما  فكال  الشخصية،  حياهتما  القضية إىل  تتعقد  وبذا  وتتسع ،   ،

الصراع لتشمل  العاطفي  رقعتها  أو  التشكل األسري  البعض  بعضها  مع  األحداث  فتداخل   ،
 .  لت ينتظر حلها يف النهاية غالبا العقدة ا

املرحلة  هذه  يف  إليه  خنلص  الصراع كان  والذي  أن  هو  املقاو ،  طريقة  جول  مة حمتام 
السلمي اجلهاد  فضل  وآخر  املسلح،  الكفاح  آثر  ففريق  الياابين،  االحتالل  ضد    ، والنضال 

مربراته و  حججه  الفريقني  املولكل  لذا كانت كفتا  بينهما،  فيما  تقريبا  متساوية  ولعليزان   ،  
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الكاتب عند  ذاته  حبد  مقصودا  جيكان  أن  يريد  وكأنه  ب،  حرية  يف  القارئ  الفريقني: عل  ني 
 ؟ وما ذلك إال متهيدا منه للحل و تشويقا له.فأيهما أحق ابالتباع؟ وأي الرأيني أصوب
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 الرابع الفصل

 اخلالصة واالقرتاحات
 اخلالصة  -أ

 ا املوضوع فوصل اإلتنباطات كما يلي:ما حبث الباحث يف هذبعد 

األحداث   -1 نقل  على  احلرص  حريصة كل  ابكثري  أندونيسيا  كان  الستقالل  الكربى 
هذه  من  التسجيلي  ابملسرح  املسرحية  هذه  تشبيه  من  ميكننا  مما  وأمانة،  دقة  بكل 
األحداث  تلك  تسجيل  وراء  ينساق  أو  يتلق  مل  أخرى  انحية  من  ولكنه  الناحية. 
تسجيال ماداي حبتا، بل اعتمد يف سردها على الدراما القائم على هامش األحداث 

  .األساسية 
تناول ابكثري فرتة االستعمار اهلولندي على الرغم من أن زمن املسرحية ال يشملها،  -٢

ألهنا  وكذلك  اإلندونيسي،  الشعب  على  أثرها  وخطورة  الفرتة  هذه  ألمهية  وذلك 
مرتبطة ارتباطا وثيقا مبوضوعه، وكان تناول تلك الصورة منطقيا لديه بفضل احلبكة  

 ة للعمل.الت حافظت على سالمة الوحدة الفني
املقاومة   -3 فرتة  عن  احلديث  يف  "الصراع"  عنصر  على  اعتمادا كبريا  ابكثري  اعتمد 

فريق  فريقني:  إىل  األندونيسيني  انقسام  ليصور  الياابين،  االحتالل  ضد  والنضال 
احلوار،  على  ابلرتكيز  ذلك  يف  موفقا  فكان  السلمي،  اجلهاد  وفريق  املسلح،  الكفاح 

 .وإبراز حجج وبراهني كل فريق
األحداث  -4 بعض  تغيري  إىل  الكاتب  فيها  اضطر  مواطن  على  املسرحية  اشتملت 

ة  جبه حتقيقا لرؤيته اخلاصة، وكان أمهها على اإلطالق، أن االختالف احلاصل بني  
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بني   مسبقا  عليه  متفقا  الياابين كان  االحتالل  مع  املتعاون  الفريق  و  املسلح  القتال 
 زعماء الفريقني دون أتباعهم.

حية روح اإلسالم ممثلة يف املفاهيم اإلسالمية الت طرحها الكاتب حول  محلت املسر  -5
الوالدين  النبيلة كرضا  اإلسالمية  القيم  يف  وممثلة كذلك  والبيعة،  الشورى  و  النضال 

وكل ذلك يف قالب فين بعيد عن التقرير أو    .عن اجملاهد، واالهتمام أبسرى احلرب
 .اخلطابية 

احلال -6 وصف  على  املسرحية  جانب  انطوت  إىل  األندونيسي،  للشعب  االجتماعية  ة 
آنذاك،   احلياة  ملظاهر  دقيق  وصف  من  ختل  فلم  االستعمار،  أايم  مآسيهم  ذكر 
حيث وفق ابكثري يف نقل عادات األندونيسيني وتقاليدهم يف املأكل واملشرب، ويف 

والزينة  النسبياء،   .اللباس  و  الرجال  بني  املصافحة  صورة  نقل  يف  نؤأخذه  ولكننا 
ولعل ما دفعه إىل هذا، أهنا عادة شائعة يف أندونيسيا حىت اآلن، فأراد و أن ينقلها  

على  حريصا  إن كان  له  وكان  الوحيدة،  الصورة  ليست  ابلطبع  أهنما  إال  هي،  كما 
أشخاصها  أحد  فيها  مع  أخرى  صورة  الصورة  هذه  إىل  يضيف  أن  املسرح  واقعية 

 .عن املكافحة التزاما ابلتعاليم اإلسالمية 
 

 االقرتاحات -ب

املوضوع حتت  وتوفيقه  هللا  بعون  التكميلي  البحث  هذا  يف   مث  الوطنية  "املقاومة 
ابكثري أمحد  لعلي  الفردوس"  "عودة  حتليلية   املسرحية  جديدة)دراسة   واعتقد.  "( اترخيية 

من القراء أن    الباحثرجو  يأن هذا البحث التكميلي بعيد الكمال وعلى هذا    الباحث
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تندموا التعليقات والصالحات الرشيدة. وأخريا نسأل هللا تعاىل أن ينفعنا به يف الدراين، 
 .أمني
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