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 م املصرية3122يناير 32 قهر السلطة يف دراما املسرح املدرسي بعد ثورة
 "دراسة حتليلية"

 إعداد
 د/ أمحد السيد أمحد خبيت
 َذسغ بكظِ اإلعالّ ايرتبوي

 نًية ايرتبية ايٓوعية -ختصص َظشح َذسطى 
 راَعة بٓٗا

 
 َظتدًص ايذساطة

ىدؼ البحث التعرؼ عمى كيفية تناوؿ دراما المسػرح المدرسػق ريػر السػمطة صػق مدػر بعػد 
ـ مػػف لػػحؿ تحميػػؿ معموعػػة عمديػػة مػػف الندػػوص الدراميػػة التػػق 3122ينػػاير  36ثػػورة 

ردمت لتحميذ المرحمة اإلعدادية، واستلدـ البحث المنيج الودػفق،ودداة تحميػؿ الموػموف. 
 البحث:دىـ النتائج التق تودؿ إلييا 

ـ القير المادي والمعنػوي عبػر ددواتيػا 3122يناير  36مارست السمطة ربؿ رياـ ثورة  -
الملتمفة المتمثمة صق الشرطة، والقوانيف، والمحاكـ، والسػعوف، وكػاف الػداصر ورال ذلػؾ 
ىػػو الػػتحكـ والسػػيطرة، والطمػػر، والعشػػر، والحقػػد، والكراىيػػة، واتنتقػػاـ، ورػػد اعتمػػدت 

سػػائؿ منيػػا القمػػر، والظمػػـ، والكػػذب، والتوػػميؿ واللػػداع، ونشػػر السػػمطة عمػػق عػػدة و 
ثػػارة الفػػتف، واإلردػػال، ا مػػر الػػذي دد   ـ 3122ينػػاير  36ريػػاـ ثػػورة  إلػػقالعيػػؿ، واا

ينػاير لػـ  36وتأتى ىذه النتيعة لتتفؽ مر درال العديد مف الباحثيف الذيف يروا دف ثػورة 
ورة رامػت مػف اعػؿ ، الحريػة ، والعدالػة تكف ثورة راـ بيػا العيػاع مػف الفقػرال ولكنيػا ثػ

 اتعتماعية ، والكرامة اإلنسانية
 ايهًُاج املفتاصية;  

 Authority Coercionرير السمطة  -
 School Theatreالمسرح المدرسق   -

 January 25, 2011 Revolutionـ 3122يناير  36ثورة   -
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 َكذَة;
اإلنساف منذ صعر التاريخ صفق كؿ ُيعد المسرح مف دردـ وسائؿ التعبير التق عرصيا  

ا رطار وا زمنة كاف حاورًا كشكؿ مف دشكاؿ التعبير ووسيمة مف وسائؿ اتتداؿ 
والتوادؿ مر النفس صق ملتمؼ مكنوناتيا ومر اآللر صق عمير تعمياتو. صيو بمثابة 
المرآة التق تعكس وارر المعتمر مف لحؿ ما يقدمو مف دعماؿ مسرحية تيدؼ لتسميط 

لوول عمى ما يعانيو ىذا المعتمر وطرح ىذه المعاناة لمنقاش والتحميؿ مف دعؿ إيعاد ا
ـ مف عدة 3122يناير  36حموؿ مناسبة لمتلمص منيا "ولقد عانت مدر ربؿ رياـ ثورة 

دزمات ددابت كؿ طبقات المعتمر ودصعتو نحو اتحتعاج والثورة عمى دوواع سياسية، 
تتمثؿ صق مظاىر القير، والقمر وكبت الحريات، وغياب واعتماعية، وارتدادية متدنية 

العدالة والمساواة وتزوير إرادة ا مة، وتعسؼ ا مف واستلداـ الشرطة لكاصة دساليب 
ىانتو، صفق عيد نظاـ ما ربؿ الثورة تفارمت  ىدار كرامة المواطف واا التروير والتعذيب، واا

الحد ا دنى مف مقومات الحياة الكريمة مشكحت البطالة وتزايدت حدة الفقر مر عدـ تواصر 
مف مأكؿ وممبس كما تفاوتت الثروة وُددرت العديد مف القوانيف العائرة صق الورائب 
وا عور، ىذا صوًح عف عدـ تكاصؤ الفرص وانتشار الوساطة والمحسوبية والرشوة" )عماؿ 

 (:-3123عمق الدىشاف، 
ف صق معزؿ عما دحدثتو ثػورة اللػامس و ف المسرح صف مرتبط بإيقاع الحياة لـ يك 

ـ والتق نتج عنيا تغيير النظاـ السياسػق الحػاكـ صػق الػبحد 3122والعشريف مف يناير عاـ 
صأدبح الحاكـ محكومًا عميو، وددبح الموطيد والمطارد ىو الحػاكـ، صدػارت راعػدة اليػـر 

اوػرًا صيػو لػـ السياسق والسمطة مقموبػة، وصػق ظػؿ ىػذه ا حػداث كػاف المسػرح المدرسػق ح
ينفدػػؿ عػػف مواكبػػة الحركػػة المسػػرحية بشػػكؿ عػػاـ، وكػػاف مػػف دوائػػؿ الفنػػوف الدراميػػة التػػق 
تعاوبػت مػػر دحػػداث الثػػورة، صيػو ُيعػػد بمثابػػة المنبػػر ا دػػمق الػذي يعبػػر تعبيػػرًا دػػادرًا عػػف 
حقيقػػة مػػا يحػػدث صػػق المعتمػػر، ولػػذلؾ صقػػد رػػدـ العديػػد مػػف الػػرؤ  والمعالعػػات الملتمفػػة 

التػػق رامػػت الثػػورة مػػف دعميػػا، تمػػؾ الثػػورة التػػق دتاحػػت لمشػػعب مسػػاحة كبيػػرة مػػف لألسػػباب 
الحرية كما كسرت حاعز اللوؼ ودصرعت عػف الطارػات الحبيسػة لػد  مؤلفػو درامػا المسػرح 
المدرسػػق ليعبػػروا عػػف المكبػػوت صػػق دػػدورىـ إيػػزال ممارسػػات النظػػاـ البائػػد صالمسػػرح صػػف 

حرية الفكرية والديمقراطية التق تسمح لممبػدع دف يعبػر يحتاج دائمًا إلى معتمعات تتمتر بال
عف نفسو ومعتمعو بحرية وعرالة ودوف لوؼ،دورىبة مف بطش السمطة الحاكمػة والررابػة 
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والمدػػادرة، ولػػذلؾ عػػالت درامػػا المسػػرح المدرسػػق بعػػد الثػػورة لتبحػػث عػػف مسػػاوئ القػػديـ 
تغييػػر مووػػوعات درامػػا المسػػرح وا سػباب التػػق ددت إلػػى ريػػاـ الثػػورة ا مػػر الػذي دد  إلػػى 

المدرسػػػق وموػػػامينيا لتتحػػػوؿ مػػػف مووػػػوعات وموػػػاميف تتنػػػاوؿ العوانػػػب اتعتماعيػػػة 
واإلنسػػػػانية إلػػػػػى موػػػػػاميف ومووػػػػػوعات سياسػػػػػية تعبػػػػػر عػػػػػف ريػػػػػر السػػػػػمطة الحاكمػػػػػة 

ينػاير كانػت سػببًا صػق تسػييس المسػرح  36واستبدلادىا، وبذلؾ نستطير دف نقوؿ دف ثػورة 
تسػػػػييس مووػػػػوعاتو وموػػػػامينو التػػػػق كانػػػػت الغمبػػػػة صييػػػػا لمفكػػػػرة المدرسػػػػق مػػػػف لػػػػحؿ 

 والموموف السياسق دي دنو تحوؿ إلى مسرح لممقيوريف مف ربؿ السمطة الحاكمة.
ـ رػػد سػػاعدت عمػػى لمػػؽ روح عديػػدة صػػق درامػػا 3122ينػػاير عػػاـ  36إف ثػػورة  

ديػػدة ت المسػػرح المدرسػػق تمثمػػت تمػػؾ الػػروح صػػق اإليمػػاف بمعتمػػر عديػػد يقػػـو عمػػى رػػيـ ع
تسػػمح  حػػد بػػالتلمؼ عنيػػا بػػؿ تػػدعو العميػػر إلػػى المسػػاىمة صييػػا صػػالثورة رػػد صعػػرت صػػق 

 الوارر المدري ثحث ثورات صق ثورة واحدة ىق
 ثورة سياسية مف دعؿ تغيير النظاـ السياسق القديـ. -
 ثورة اعتماعية مف دعؿ تغيير نظاـ القيـ السائدة. -

 (91-3122التفكير السائد. )محمد صرج، ثورة ثقاصية مف دعؿ تغيير نظاـ  -

يناير تنبر مػف كونيػا ثػورة شػعبية تسػتند إلػى دف الشػعب كػاف  36إف عظمة ثورة 
ىػػو المحػػرؾ ا وؿ ليػػا، والتػػق ىبػػت وػػد النظػػاـ لتنقػػؿ المعتمػػر المدػػري والدولػػة بطريقػػة 

حػاؿ سممية ومتسامحة مف حالػة سػمبية إلػى حالػة إيعابيػة، ومػف حػاؿ الركػود والمػوت إلػى 
الحيػػاة والحركػػة والتعديػػد كمػػا دنيػػا صعػػرت ودحيػػت رػػيـ الػػوتل واتنتمػػال والموطنػػة والفلػػر، 

( لتفػتح آصارػًا عديػدة 52-3119واتعتزاز بالوطف لد  دصراد الشعب" )محمػود عبػد العمػيـ، 
ومعاًت لمعديػد مػف اإلدػححييف لنشػر دصكػارىـ، والعمػؿ صػق منػاخ ديمقراطػق حػر يػدصر نحػو 

 الوطف.  نيوة وتقدـ
 َؼهًة ايبضد;

كػػػػاف اتتعػػػػاه العػػػػاـ لػػػػدراما المسػػػػرح المدرسػػػػق ربػػػػؿ ريػػػػاـ الثػػػػورة يغمػػػػب عمييػػػػا 
الموووعات والمواميف اتعتماعية واإلنسػانية ولػـ يكػف لػدييا الشػعاعة والعػرالة لنتنػاوؿ 
روايا رير السمطة وصسادىا وذلػؾ لوصػًا مػف الررابػة والمدػادرة، وبطػش السػمطة الحاكمػة، 

د ريػػاـ الثػػورة التػػق دتاحػػت الحريػػة وكسػػرت حػػاعز اللػػوؼ بػػدلا المسػػرح المدرسػػق ولكػػف بعػػ
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يتحوؿ إلى اتتعاه السياسق احترامًا لمزمف وتقديرًا لمتغيير الذي دحدثتو الثػورة، ولعػؿ دعظػـ 
دكػػدت عمػػى ذلػػؾ  التغييػػرات التػػق عػػالت بيػػا الثػػورة ىػػق إحػػحؿ العقػػؿ محػػؿ العاطفة.ورػػد

ينػاير  36ـ عمى دف ثػورة 3124راسة محمد عبدلالحميـ سرور البحوث والدراسات ومنيا د
كانػػت سػػريعة التػػأثير صػػق المعتمػػر المدػػري بملتمػػؼ معاتتػػو ودنشػػطتو وددت  3122عػػاـ 

التغيػػرات السياسػػية واتعتماعيػػة إلػػى تغيػػرات صػػق الموػػموف الػػدرامق الػػذي يقدمػػو المسػػرح 
واسػتبدلاد السػمطة صػق عػو  التعميمق ليتحوؿ إلى موموف سياسق ينتقػد سػمبيات ومسػاوئ

صقػد كشػفت دف المسػرح المدػري شػيد  3125بػدرا  M. Badraمػف الحريػة". دمػا دراسػة 
يناير، كمػا ظيػر اإلحسػاس العديػد بالحريػة عمػى مسػتو   36حالة مف اتنتعاش منذ ثورة 

الموموف والشكؿ، ومف لحؿ الوارعية الكحسيكية، والمسػرح الندػق، والمسػرح اترتعػالق، 
 سرح الرمزي.والم

( دف السمطة المستبدة ربػؿ 7-ـ3125كما اتوح مف دراسة) تامر عبدلالرؤوؼ، 
الثػػورة رػػد رامػػت بتوظيػػؼ النظػػاـ التعميمػػق والتربػػوي لدػػالحيا عػػف طريػػؽ احتػػوال وعػػق 
المػػواطف وععمػػو يؤيػػد ا ووػػاع القائمػػة، ويكػػرس نفسػػو مػػف دعػػؿ المحاصظػػة عمييػػا ولػػيس 

. تعًا مف التناغـ الفكػري واتعتمػاعق مػر غيرىػا مػف اإليػراداالمواطف الذي يشكؿ بإرادتو نو 
ـ رػد 3122ينػاير 36( دف ثػورة 231-3126ديوًا دشارت دراسة )رسػمية محمػد دػحح، 

دتاحت الحرية صق التناوؿ الدرامق لقوايا ما ربػؿ الثػورة حيػث لػـ يكػف ُيسػمح بنقػد السػمطة 
دػػراع صػػدائمًاان كانػػت دػػورة رعػػؿ  وتدػوير العحرػػة بػػيف الشػػعب والشػػرطة عمػػى دنيػا عحرػػة

الشرطة ىق رمز لألمف وا ماف دما صق ندوص ما بعد الثورة صرعؿ الشرطة ىو رمز لمقيػر 
ىدار كرامة المواطف )رسمية محمد دحح،  (.231-3126والقمر واا

ينػػاير رػػد  36( دف ثػػورة 26-3128ودليػػرا بينػػت دراسػػة )مػػرو  توصيػػؽ عبػػاس،
الػوطنق صػق ندػوص المسػرح المدرسػق، وندػوص مسػرح  ساعدت عمق تأكيد ريـ اتنتمال

الطفػػؿ التػػق كتبػػت بعػػد الثػػورة مػػف لػػحؿ عػػدة دشػػكاؿ منيػػا احتػػراـ النشػػيد الػػوطنق، والعمػػـ، 
 والمشاركة صق ا عماؿ التطوعية والليرية والحفاظ عمق ا ماكف والمراصؽ العامة 

عممػػػق يعػػػب دف وبنػػػالًا عمػػػى مػػػا تقػػػدـ وانطحرػػػًا مػػػف حقيقػػػة مؤداىػػػا دف البحػػػث ال
يتوادؿ إلى حموؿ لممشكحت والمشكمة ىق دساس البحػث، والتعػرؼ عمييػا وتحديػد دبعادىػا 
بدورة دريقػة لػو دىميػة كبيػرة صػق البحػث العممػق صػيمكف تحديػد مشػكمة البحػث صػق السػؤاؿ 

 الرئيسق التالق:
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 ؟ ـ3122يناير  36كيؼ تناولت دراما المسرح المدرسق رير السمطة صق مدر بعد ثورة 
 ويتفرع مف ىذا السؤاؿ معموعة مف التساؤتت اآلتية:

 36مػػا نػػوع القيػػر الػػذي مارسػػتو السػػمطة صػػق درامػػا المسػػرح المدرسػػق بعػػد ثػػورة  -2
 ـ؟3122يناير 

 36مػػا ددوات السػػمطة صػػق ممارسػػة القيػػر صػػق درامػػا المسػػرح المدرسػػق بعػػد ثػػورة  -3
 ـ؟3122يناير 

 36لمسػػرح المدرسػػق بعػػد ثػػورة مػػا دواصػػر السػػمطة صػػق ممارسػػة القيػػر صػػق درامػػا ا -4
 ـ؟3122يناير 

 36ما وسائؿ السمطة صق ممارسػة القيػر صػق درامػا المسػرح المدرسػق بعػد ثػورة   -5
 ـ؟3122يناير 

 36ما نتج عف القير الذي مارستو السمطة صق دراما المسرح المدرسق بعػد ثػورة  -6
 ـ؟3122يناير 

ينػػاير  36د ثػػورة مػػا انتيػػى إليػػو ريػػر السػػمطة صػػق درامػػا المسػػرح المدرسػػق بعػػ -7
 ـ؟3122

ما دبعاد الشلديات الدرامية التق مارست القير صػق درامػا المسػرح المدرسػق بعػد  -8
 مف النواحق العسدية والنفسية واتعتماعية؟3122يناير 36ثورة 

ما دبعاد الشلديات الدرامية التػق ورػر عمييػا القيػر صػق درامػا المسػرح المدرسػق  -9
 احق العسدية، والنفسية، واتعتماعية؟ـ مف النو 3122يناير  36بعد ثورة 

ما نوع الشلديات الدراميػة التػق مارسػت القيػر صػق درامػا المسػرح المدرسػق بعػد  -:
 ـ؟3122يناير  36ثورة 

ما نوع الشلديات الدرامية التق ورػر عمييػا القيػر صػق درامػا المسػرح المدرسػق بعػد  -21
 ـ؟3122يناير  36ثورة 

ورػر عمييػا القيػر صػق درامػا المسػرح المدرسػق ما رد صعؿ الشلدػيات الدراميػة التػق  -22
 ـ؟3122يناير  36بعد ثورة 
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ما نوع الدراع الدرامق الذي ظير صيو رير السمطة صػق درامػا المسػرح المدرسػق بعػد  -23
 ـ؟3122يناير  36ثورة 

ما اإلطار الزمنق الذي حدث صيو رير السمطة صػق درامػا المسػرح المدرسػق بعػد ثػورة  -24
 ـ؟3122يناير  36

طار المكانق الذي ورر صيو رير السػمطة صػق درامػا المسػرح المدرسػق بعػد ثػورة ما اإل -25
 ـ؟3122يناير  36

 أٖذاف ايبضد
 ييدؼ البحث إلى 
مػػػػدادىـ   -2 التعػػػػرؼ عمػػػػى دور درامػػػػا المسػػػػرح المدرسػػػػق صػػػػق توعيػػػػة التحميػػػػذ واا

 ـ.3122يناير  36بالمعمومات والحقائؽ حوؿ ا سباب التق ددت إلى رياـ ثورة 
 ـ.3122يناير  36القير الذي مارستو السمطة ربؿ رياـ ثورة  الكشؼ عف -3

ردػػد الوارػػر الفعمػػق لنشػػاط المسػػرح المدرسػػق مػػف لػػحؿ تحميػػؿ محتػػو  بعػػض  -4
 ـ.3122يناير  36درامات المسرح المدرسق صق مدر بعد ثورة 

تقػديـ رؤيػة مقترحػة وعػػدة تودػيات يمكػف دف يسػتفيد منيػػا مؤلفػو درامػا المسػػرح  -5
 ـ.3122يناير  36ثورة المدرسق بعد 

 أُٖية ايبضد
 تنبر دىمية البحث مف اتعتبارات اآلتية 
 كوف البحث مرتبط بالقوايا الراىنة ىو ما يعطيو ردرًا مف العدة والحداثة. -2
ينػاير وتدػارع وسػائؿ  36دىمية الحدث التاريلق الذي مرت بو مدر وىػو ثػورة  -3

ومعالعػة ا حػداث والتغيػرات  اإلعحـ الملتمفة ومنيا المسرح المدرسق صػق تغطيػة
 التق رامت مف دعميا الثورة.

ينػاير  36يمكف دف يكوف البحث توثيقًا وسعًح لألسباب التػق ددت إلػى ريػاـ ثػورة  -4
 ـ وما نتج عنيا مف تغيرات.3122
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دىمية الفئة العمرية المستيدصة وىـ تحميػذ المرحمػة اإلعداديػة التػق تمثػؿ الحمقػة  -5
ساسق حيث يكوف دطفػاؿ ىػذه المرحمػة دكثػر وعيػًا واسػتيعابًا الثانية مف التعميـ ا 

 لقوايا المعتمر سياسيًا واعتماعيًا.
 َٓٗس ايبضد

 ىو الودفق التحميمق 
 أداة ايبضد ; حتًيٌ املضُوٕ.

 عيٓة ايٓصوص ايذساَية
التار الباحث عينة عمدية مف درامات المسرح المدرسق التق تناولت رير السػمطة  

 ـ وىق3122يناير  36رياـ ثورة  واستبدادىا ربؿ
 3125سمطاف آلر الزماف -3  .3125دراما درلة العداصير -2
 3124غاية الحب -5   3125مف دعؿ مدر -4
 3123وطف الطائر -7   3124 درض الفيمة -6
 3122ثورة العرائس -9  3125السعيف والسعاف -8

لسنوي اللتامق لنشػاط والسبب صق التيار ىذه الدرامات دنيا ردمت صق الميرعاف ا 
المسرح المدرسق ومثمت دصوؿ الدرامات مف حيث مومونيا حيػث تعسػد بيػا ريػر السػمطة 

 صى الفترة الزمنية المحددة لمبحث.
 ايعيٓة ايبؼشية

وىػػـ دطفػػاؿ الحمقػػة الثانيػػة مػػف التعمػػيـ ا ساسػػق تحميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػة التػػق  
 سنة . 26-23تتراوح دعمارىـ مف 

 د وةؼٌُ اآلةيصذود ايبض
ويشمؿ الندػوص الدراميػة التػق ُعروػت صػق الميرعػاف اللتػامق السػنوي  اذتذ ادتػشايف;

 لنشاط المسرح المدرسق صق محاصظات القاىرة، والعيزة، والقميوبية )إرميـ القاىرة الكبر (.
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ويشػمؿ الندػوص الدراميػة التػق رػدمت عمػى لشػبة المسػرح المدرسػق صػق  اذتذ ايزضَ:; 
 ـ .3126ـ وحتى 3122عاف السنوي صق الفترة مف لتاـ المير 

ويشػػمؿ درامػػات المسػػرح المدرسػػق التػػق تناولػػت دحػػداثيا ريػػر السػػمطة  اذتززذ املوعززوعي; 
 ـ.3122يناير  36الحاكمة صق مدر ربؿ رياـ ثورة 

 َصطًضاج ايبضد
يعنق الغمبة، وا لذ مف صوؽ وبدوف روا اآللر. ويعنق ديوَا صقداف السػيطرة عمػى  ايكٗش;

 المدير إزال رو  السمطة.
يعنق غياب الديمقراطية والتحؿ العحرة بيف الحاكـ والمحكػـو بػدًت مػف عقػد  قٗش ايظًطة;

ىػػدار حقورػػو،  اعتمػػاعق متػػوازف بيػػنيـ ممػػا يػػؤدي إلػػى بطػػش السػػمطة بػػالمواطف واا
 مفاىيـ حقوؽ اإلنساف.وغياب 

ىػػق نشػػاط مسػػرحق يقػػدـ دالػػؿ المػػدارس دعمػػاًت مسػػرحية تتلػػذ دساَززا املظززشح املذسطززي; 
مووػػوعاتيا، إمػػا مػػف المنػػاىج الدراسػػية وىػػو مػػا يعػػرؼ بمسػػرحة المنػػاىج، دو مػػف 
الحياة العامة، دو ردص ا طفاؿ، دو التػراث العربػق والعػالمق، دو القوػايا المعادػرة 

 يًا، وذلؾ مف لحؿ نشاط يعرؼ بالفنوف المسرحية.سياسيًا واعتماع
ىق انتفاوة شعبية تقـو بيا ا غمبية الساحقة المقيورة مػف دعػؿ التغييػر العػذري  ايخوسة;

لمنظـ الحاكمػة، وا ووػاع السياسػية، واترتدػادية، واتعتماعيػة، بشػرط دف يدػحب 
شػعب نفسػو لوػماف ىذا التغيير وػوابط وتشػريعات تحقػؽ تسػميـ السػمطة العديػدة لم

 استمرار الحرية السياسية وما يمزميا مف نظـ ارتدادية واعتماعية.
اسػػتلدـ الباحػػث تحميػػؿ الموػػموف لعينػػة عمديػػة مػػف الندػػوص  األطززاييا اإلصصززا ية; 

الدرامية لممسرح المدرسق، ويراد بتحميؿ الموموف صق ىذا البحث دسموب بحثق ييػدؼ إلػى 
ينػػاير  36ق ندػػوص المسػػرح المدرسػػق بعػػد ثػػورة التعػػرؼ عمػػى ريػػر السػػمطة صػػق مدػػر صػػ

ـ حيث راـ الباحث بإعداد وتدميـ استمارة التحميؿ صػق دػورتيا ا وليػة بعػد تحديػد 3122
عػدادىا بمػا  الفئات وتعريفيا إعرائيًا لتتفؽ مر دغػراض التحميػؿ، ورػد تػـ تقسػيـ اتسػتمارة واا

ارة مػػف لػػحؿ عروػػيا عمػػى يفػػق باإلعابػػة عمػػى تسػػاؤتت البحػػث وتػػـ التبػػار دػػدؽ اتسػػتم
%( دمػا مػف حيػث الثبػات صقػد بمغػت 1:معموعة مف المحكميف بمغت نسبة اتتفاؽ بينيـ )
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%( وىػػػػق نسػػػبة عاليػػػػة تػػػدؿ عمػػػػى ووػػػوح وثبػػػػات اسػػػتمارة التحميػػػػؿ 6:نسػػػبة الثبػػػات )
 ودححيتيا لمتطبيؽ.

 اإلطاس ايٓظشي
 ويٓكظِ إىل حالذ ستاوس  

 أولاًً; قٗش ايظًطة
الحاكمػػة صػػق مدػػر ربػػؿ ريػػاـ ثػػورة اللػػامس والعشػػريف مػػف ينػػاير مارسػػت السػػمطة 

ـ العديػػد مػػف اتنتياكػػات والممارسػػات لكاصػػة دنػػواع القيػػر سػػوال كػػاف ماديػػًا، دو 3122عػػاـ 
معنويًا حيث تمثمت دور القيػر المػادي صػق التعػذيب، واتعتػدال البػدنق، والتلريػب وغيرىػا 

الػػذي ارتكػػب العديػػد مػػف اتنتياكػػات الػػح وذلػػؾ عبػػر ددواتيػػا المتمثمػػة صػػق عيػػاز الشػػرطة 
لقػػال  إنسػػانية صػػق حػػؽ الشػػعب المدػػري لحمايػػة النظػػاـ، صقػػاـ بتقييػػد حريػػة المػػواطنيف واا

، والمفكػػػريف، وا دبػػػػال، والدػػػحفييف، كمػػػا مػػػػارس فالقػػػبض عمػػػى المعاروػػػػيف السياسػػػيي
 ا لتفػػال القسػػر . ولعػػؿ روػػية التفػػال الدػػحفق روػػا ىػػحؿ نائػػب رئػػيس تحريػػر عريػػدة

ـ وحتػػى اآلف ىػػق مػػف دبػػرز ىػػذه القوػػايا. لػػـ تكتفػػق السػػمطة 3114العميوريػػة منػػذ عػػاـ 
بػػػالقير المػػػادي بػػػؿ مارسػػػت ديوػػػًا القيػػػر المعنػػػوي الػػػذي تمثػػػؿ صػػػق اإلىانػػػة، والتحقيػػػر، 

 التبليس، السلرية والنظر إلى المواطف المدري بعيف اتزدرال، والتعالق، والغرور.
دلػر  صػق ممارسػة القيػر لحصػًا لعيػاز الشػرطة ىذا ورد استلدمت السمطة ددوات 

حكمػػت بػػو مدػػر ’وىػى المحػػاكـ، والسػػعوف، والقػػوانيف، ولعػؿ دبرزىػػا رػػانوف الطػػوارئ الػذي 
دػدرت صػق عيػد نظػاـ مػا ربػؿ الثػورة ’ـ .ديوػًا 3122ـ وحتى عػاـ  2:78بدلا مف عاـ 

اسػػتلدمتيا العديػػد مػػف القػػوانيف الفوفاوػػة التػػق تتسػػر وتمتػػد بػػالتعريـ لكػػؿ شػػقل حيػػث 
ليػػػا، ورعػػػػاؿ الػػػديف، والثقاصػػػة، والفكر.كمػػػػا  فالسػػػمطة صػػػق سػػػعف المعاروػػػػيف السياسػػػيي

استلدمت السمطة اإلغرال المادي والمنادػب لممنػاوئيف ليػا واإلردػال والمدػادرة والحرمػاف 
 المادي لممعارويف ليا .

اسػػػتلدمت السػػػمطة دسػػػاليب المراوغػػػة والكػػػذب والتوػػػميؿ ونشػػػر العيػػػؿ والقمػػػر 
طرة والػػتحكـ عمػػى مواطنييػػا ومعاروػػييا كمػػا سػػعت إلػػى لمػػؽ عيػػؿ غيػػر رػػادر عمػػى لمسػػي

التفكيػػر بشػػكؿ عممػػق ومنطقػػق يكػػرس لألووػػاع القائمػػة وت يسػػعى إلػػى التغييػػر وذلػػؾ مػػف 
لحؿ تعميـ مفرغ مف محتواه ينػتج دعيػاًت متشػابية. كمػا دىممػت السػمطة النػواحق الدػحية 
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ة اتعتماعيػػػػة، وانتشػػػػرت الوسػػػػاطة، والمحسػػػػوبية، واتعتماعيػػػة. غابػػػػت الحريػػػػة، والعدالػػػػ
والرشػػوة، والفسػػاد صػػػق العديػػد مػػف دعيػػػزة الدولػػة ممػػػا ععػػؿ حقػػوؽ المػػػواطف رابمػػة لمبيػػػر 

 والشرال. 
تدىور اترتداد مما زاد مف حدة الفقر، وانلفض مستو  معيشة المواطف ليدػبح 

% مػػف الشػػعب  31 المعتمػػر المدػػري محدػػورًا بػػيف طبقتػػيف ىمػػا طبقػػة عميػػا ثريػػة تمثػػؿ
% مػف 91المدري تمتمؾ الماؿ والمنادب، وطبقة دلر  صقيرة معدومة تعانى بشدة وتمثػؿ 

الشعب المدري ا مػر الػذي دد  إلػى تحشػق والتفػال الطبقػة المتوسػطة التػق يقػـو عمييػا 
كػػؿ معتمػػر، ممػػا ععػػؿ الشػػعب المدػػري يشػػعر بػػاتغتراب والدونيػػة والحرمػػاف ويفقػػد وتئػػو 

 يحاوؿ دف يرسـ دححمو وطموحاتو لارج حدود الوطف .وانتمائو و 
 3122ّيٓايش  36حاْياا; دساَا املظشح املذسطي وحوسة 

يعػػد المسػػرح المدرسػػق مػػف صنػػوف المعتمػػر التػػق تعكػػس وارعػػو وتعػػرض طموحاتػػو 
صيػو ينػػبض بمػا صػػق المعتمػر ويعػػار  مػا يطػػرد عميػو مػػف تغيػرات ويحمػػؿ صػق موػػامينو مػػا 

) محمػػػد عبػػػد        وروايا وما يسعى لتحقيقو مف تطمعات. يدور صيو مف مشكحت 
 (8-3126الحميـ 

كانػػت سػػريعة التػػأثير صػػق  3122و ف ثػػورة اللػػامس والعشػػريف مػػف ينػػاير عػػاـ 
المعتمػػر المدػػري بملتمػػؼ معاتتػػو صقػػد تػػأثر المسػػرح المدرسػػق بيػػا وسػػعى إلػػى مواكبػػة 

ليػا ليكػوف دداة تنػوير وصيػـ ليػػذه التغيػرات التػق تحػدث صػق المعتمػر وا ووػػاع المدػاحبة 
ا ووػاع وذلػؾ عػف طريػؽ تعسػيدىا دراميػًا وتقػديميا إلػى عميػوره مػف التحميػذ مػف لػػحؿ 

 معالعات ورؤ  متنوعة تعكس ا سباب وا حداث التق ددت إلى رياـ الثورة. 
وعمػػى ىػػذا صقػػد تحولػػت العػػروض الدراميػػة مػػف الطػػابر اتعتمػػاعق واإلنسػػانق إلػػى 

ياسق والموموف الثوري التحريوق المباشر الذي يدعو إلى التمػرد عمػى النظػاـ الطابر الس
السياسػػق الحػػاكـ والثػػورة عمػػى الظمػػـ والقيػػر الػػذي مارسػػتو السػػمطة صػػق حػػؽ الشػػعب، وصػػق 
التيار حكامو تحقيقًا لمبادئ الحريػة والعدالػة والمسػاواة ونبػذ العنػؼ والتعسػؼ وغيرىػا مػف 

بيا عماىير الشعب المدري التق لرعت ود النظاـ دػبيحة  المبادئ والشعارات التق نادت
 ـ ولادة بعد دف انكسر حاعز اللوؼ.3122يناير  36يـو 

 3122ّيٓايش  36حايخاا; حوسة 
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 َارا ةعٓى ايخوسة  
الثورة ىػق عمميػة تسػتيدؼ اإلطاحػة بالنظػاـ السياسػق القػائـ ليحػؿ محمػو نظػاـ آلػر، ورػد 

ذلؾ صالثورة ىق حركة شعبية واسعة ذات توعو سياسػق  يستلدـ صييا العنؼ والقوة، وعمى’
مػػنظـ تعبػػر عػػف الرغبػػة العارمػػة لعمػػوع دصػػراد الشػػعب، وتيػػدؼ إلػػى تغييػػر النظػػاـ السياسػػق 
رامػػة نظػػاـ سياسػػق عديػػد يعبػػر عػػف اإلرادة الشػػعبية لمعمػػوع دصػػراد الشػػعب  القػػائـ عػػذريًا واا

    ( ::، 3123الذيف يمثموف القوة الحقيقة لمثورة. ) إيماف شادي، 
 أ( األمساء اييت أطًكث عًى ايخوسة  

 ـ عدة مسميات وىى3122يناير  36دطمقت عمى ثورة 
ثػػورة  –ثػػورة التحريػػر  –الثػػورة البيوػػال  –ثػػورة المػػوتس  –ثػػورة الشػػباب  –ثػػورة الغوػػب  

.  29ثورة اؿ –الدبار   يـو
 ب( ػعاس ايخوسة 

 عدالة اعتماعية" –حرية  –"عيش 
وشػعار رئيسػق نػاد  بػو المتظػاىروف الػذيف لرعػوا إلػى ميػداف التحريػر  ىق عممة دساسية

وانتشر بعد ذلؾ صق مياديف وشوارع مدػر، رادػديف مػف ذلػؾ تحقيػؽ مطالػب مرتبطػة بيػذا 
 الشعار. 

 ش( َٔ قاَوا بايخوسة  
ينػػاير ىػػق معموعػػة مػػف التحركػػات الشػػعبية ذات الطػػابر اتعتمػػاعق والسياسػػق  36ثػػورة 

ـ ورػػػد التيػػػر ىػػػذا التػػػاريخ ليواصػػػؽ عيػػػد 3122ينػػػاير  36ثػػػال المواصػػػؽ انطمقػػػت يػػػـو الثح 
 7الشرطة وحددتو عدة عيات مف المعاروة المدرية والمستقميف مػف بيػنيـ حركػة شػباب 

ابريػػؿ، وحركػػة كفاية،معموعػػة مػػف الشػػباب عبػػر موارػػر التودػػؿ اتعتمػػاعق )الفػػيس بػػوؾ 
 شباب اإللواف المسمميف.  –ة ردد شبك –وتويتر( ومف اشيرىا معموعة كمنا لالد سعيد 

سػو  تنظػيـ لتظػاىرة ولػـ تكػػف  3122لػـ يكػف يػـو اللػامس والعشػريف مػف ينػاير 
ىناؾ دي مؤشرات دو دتئؿ عمػى تحػوؿ ىػذا اليػـو إلػى نقطػة صادػمة بػيف عيػديف وحقبتػيف 

 (   3:5 – 3122صق التاريخ المدري. ) حمادة إماـ،  فتاريليتي
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تنبر مف دنيا ثورة راعدية بح رؤوس دو ريادة  إف لدودية الثورة المدرية
موحدة ولذلؾ، وعدت رو  الثورة دعوبة صق توحدىا حوؿ برنامج عمؿ مشترؾ كما دف 

شباب الثورة ت يممكوف تعربة ناوعة كاصية تدقؿ ددالىـ صق ميداف السياسية ولذلؾ صقد 
ما تحقؽ الندر، وىذا انوـ إلييـ رو  مساندة مف ا حزاب والقو  السياسية ا لر  بعد

اتلتحاـ دصر مسار الثورة والتزاميا بأىداصيا نحو مسار التغير .                               
 (  :2 – 3122 ز)مدطفى عبد العزي

 يٓايش 36أطباب حوسة 
ينػاير لػـ تكػف ثػورة رػاـ بيػا العيػاع  36ىناؾ إعمػاع بػيف البػاحثيف عمػى دف ثػورة 

مػػف الفقػػرال المدػػرييف الػػذيف يعيشػػوف دساسػػًا صػػق العشػػوائيات التػػق تحػػيط بالقػػاىرة الكبػػر  
والػػذيف وػػاعت حيػػاتيـ سػػد  نظػػرًا لسياسػػيات اإلثػػرال لمقمػػة واإلصقػػار لمغالبيػػة التػػق طبقيػػا 

ملموع ولكنيا صق المقاـ ا وؿ ثػورة رامػت مػف دعػؿ السػعق لتحقيػؽ النظاـ السابؽ بقيادة ال
 ريـ غير مادية تتمثؿ صق الحرية السياسية، والعدالة اتعتماعية، والكرامة اإلنسانية.  

 (   4:2، -3122) السيد يسيف،  
اشتركت معموعة مف ا سباب المباشرة وغير المباشرة صػق تػأعيج مشػاعر الشػعب 

ـ صػق عميػر دنحػال الػبحد وكانػت حالػة 3122ينػاير 36تظاىر صق يػـو المدري ولروعو لم
اتحتقاف التق عاشػيا الشػعب عمػى مػد  ثحثػيف عامػًا رػد لمقػت عػدة دسػباب ددت بطريقػة 

 يناير.                                       36مباشرة إلى تييئة ا سباب دماـ ثورة 
 (   31، -) باسـ عادؿ ، دت

   3122يٓايش 36ػشة ألصذاذ حوسة األطباب املبا
 ( تزوير انتلابات معمس الشعب. 2
 ( تفعير كنيسة القديسيف صق اإلسكندرية. 3
 ( رياـ الثورة الشعبية التونسية. 4
 (.3121وحتى  3116( المظاىرات الفئوية مف )5
 ( ممارسات الشرطة وعدـ تطبيؽ القانوف. 6
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 .  ( الموارر اتلكترونية عمى شبكة اتنترنت7
   3122يناير 36ا سباب غير المباشرة لقياـ ثورة 

 ( رانوف الطوارئ.2 
 عامًا. 41( استمرار الرئيس حسنى مبارؾ صق الحكـ عمى مد  3
 ( تدىور ا وواع السياسية، واترتدادية، واتعتماعية صق مدر.4

 ويمكف حدر بعض محمح تدىور ا وواع اترتدادية والسياسية صيما يمق 
 ارتفاع ا سعار.  -
 ارتفاع معدتت البطالة.  -
 التفاوت صق مستويات ا عور.  -
 تقييد الحريات السياسية.  -
 غياب مبدلا التوازف بيف السمطات.  -
 غياب مبدلا التداوؿ السممق لمسمطة دو تقاسميا.  -
 وعود لمؿ كبير صق النظاـ الحزبق التعددي.  -
 عدد السعنال السياسييف.  انتياؾ حقوؽ اإلنساف وزيادة -
 التراعر الممحوظ صق مستو  التعميـ والدحة.  -
حادث مقتؿ الشػاب السػكندري لالػد سػعيد عمػى يػد رعػاؿ الشػرطة وكػذلؾ مقتػؿ المػواطف  -

 السيد بحؿ دثنال احتعازه صق مباحث دمف الدولة.  
 أصذاذ ايخوسة  

 3122ينػاير عػاـ 36شعبية غير مسبورة يػـو الثحثػال المواصػؽ  ةبدلات بانتفاو
ـ صػػق عػػدة مػػدف مدػػرية تمبيػػة لنػػدالات الشػػعب المدػػري عبػػر موارػػر التوادػػؿ اتعتمػػاعق 

يناير يـو الغوب لمشعب المدري احتعاعػًا عمػى 36عمى شبكة اتنترنت وتويتر لععؿ يـو 
شػية والفسػاد السياسػق وتػػدىور تعسػؼ الشػرطة وممارسػتيا لمعنػؼ، وتػردي ا ووػاع المعي

 اترتداد وىو ما اعتبر صسادًا صق ظؿ حكـ الرئيس الملموع حسنى مبارؾ. 
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ىذا ورد كاف لمثورة الشعبية صق تونس دثرًا كبيرًا صق إطػحؽ شػرارة الغوػب الشػعبق 
صق مدر تعاه استمرار نظاـ مبارؾ الػذي حكػـ الػبحد بقػانوف الطػوارئ الػذي بػدلا منػذ عػاـ 

 . 3122استمر حتى عاـو  2:78
طػػػحؽ  كػػاف التوعػػػو العػػاـ لمثػػػورة سػػمميًا إت دنػػػو كػػاف ىنػػػاؾ بعػػض المدػػػادمات واا

 لمرداص الحق عمى المتظاىروف مف ربؿ الشرطة وكذلؾ القنابؿ المسيمة لمدموع.
 (2-3122)عريدة اليـو السابر، 

مؤيػدة كذلؾ تـ اتعتدال عمػى المتظػاىريف با سػمحة البيوػال مػف ربػؿ البمطعيػة ال
 23شػييدًا مػف دبنػال الشػعب المدػري و 958لمنظاـ ا مر الذي نتج عنو سقوط دكثر مف 

ىاربػًا مػف السػعوف المدػرية. ورػد تنحػى النظػاـ عػف الحكػـ  23رتيًح مػف رعػاؿ الشػرطة و
وكمػؼ الػرئيس الملمػوع حسػنى مبػارؾ المعمػس ا عمػى لمقػوات  3122صبراير عػاـ  22صق 

 (2-3122حد .)ا ىراـ ،المسمحة بإدارة شئوف الب
 3122يٓايش 36أٖذاف حوسة 

 سعت الثورة إلى تحقيؽ معموعة مف ا ىداؼ دىميا 
 تنحى الرئيس محمد حسنى مبارؾ عف الحكـ نيائيًا.  -
 إرالة الحكومة وتشكيؿ حكومة وحدة وطنية.  -
 حؿ معمس الشعب والشور .  -
 إعرال انتلابات حرة ونزيية.  -
 .  فعمير المعتقميف السياسييإطحؽ سراح  -
 إرالة وزير الدالمية.  -
 تحديد مدة الرئاسة.  -
 إلغال عمير المحاكـ العسكرية واتستثنائية وكؿ ا حكاـ التق ددرت عنيا. -
 إطحؽ حرية اإلعحـ وتداوؿ المعمومات. -
 إطحؽ حرية تكويف ا حزاب السياسية.  -
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 ْتا س ايخوسة
 .3122وحتى عاـ  2:78صق البحد التق استمرت منذ عاـ إنيال حالة الطوارئ  -2
 برلماف منتلب يقـو بعمؿ التعديحت الدستورية. -3
 إعرال اتنتلابات الرئاسية. -4
محاكمػػة المسػػئوليف عػػف رتػػؿ شػػيدال الثػػورة، ومحاكمػػة الفاسػػديف الػػذيف سػػرروا ثػػروات  -5

 الوطف.
 دياغة دستور عديد لمبحد.  -6
 العيش والشعب.التححـ بيف  -7
 نمو الوعق السياسق وزيادة الوتل، واتنتمال لموطف. -8
 التحرر مف اللوؼ واتستبداد. -9
 تعميؽ الشعور باليوية الوطنية -:

 ْتا س ايذساطة ايتضًيًية وَٓاقؼتٗا وةفظريٖا
يتـ عرض نتائج تحميؿ موموف معموعػة عمديػة مػف الندػوص الدراميػة لممسػرح  

ـ وتحميميػا 3122ينػاير  36لػت ريػر السػمطة صػق مدػر ربػؿ ريػاـ ثػورة المدرسق التق تناو 
كميػػػًا وكيفيػػػًا، وتفسػػػيرىا وذلػػػؾ لاعابػػػة عمػػػى تسػػػاؤتت البحػػػث ورػػػد دسػػػفر تحميػػػؿ بيانػػػات 

 اتستمارة عف النتائج اآلتية:

 فهشة ايٓص ايذساَي
عال استمياـ صكرة الندوص الدراميػة مػف ا حػداث المعادػرة التػق كانػت سػببًا صػق  

 ـ واعتمدت عمى الرمز واإلسقاط السياسق .3122يناير  36اندتع ثورة 

 

 ايكايا ايذساَي يًٓص



 التربية ببنهامجلة كلية 
2107( 2ج) يناير( 019العدد )   

 

 426 

عػػال القالػػب الػػدرامق لمندػػوص المسػػرحية عينػػة البحػػث والتػػق بمػػ  عػػددىا ثمانيػػة  
%( وىػذا القالػب الػدرامق يتناسػب مػر طبيعػة المووػوعات، 211ندوص )تراعيدية بنسبة 

ولتيػػا الػػدراما. كػػذلؾ ا حػػداث وا سػػباب التػػق ددت إلػػى ريػػاـ والموػػاميف السياسػػية التػػق تنا
 الثورة وما داحبيا مف دساليب اتستبداد التق مارستيا السمطة.

 ايًػة املظتدذَة يف ايٓص ايذساَي
%( والفدػػحى 61عػػالت الندػػوص الدراميػػة لتعمػػر بػػيف الميعػػة العاميػػة بنسػػبة ) 

لمغػػة العربيػػة الفدػػحى، كػػذلؾ عػػال  %( ولػػـ يكػػف ىنػػاؾ دي اسػػتلداـ61المبسػػطة بنسػػبة )
%( ولػػـ يكػػف ىنػػاؾ دي اسػػتلداـ لمشػػعر ىػػذا وتعتبػػر 211الحػػوار الػػدرامق بػػالنثر بنسػػبة )

المغػػة وعػػال الثقاصػػة  نيػػا تشػػتمؿ عمػػى تػػاريخ ا مػػة وعمػػى آدابيػػا وتراثيػػا الفكػػري لػػذا صيػػق 
نتمائو الحقيقػق إلػى العندر ا ىـ مف العنادر البنائية لثقاصة ا مة، وىق التق تيب الفرد ا

 معتمعو.
ولعؿ إرػداـ مؤلفػو درامػا المسػرح المدرسػق عمػى اسػتلداـ الميعػة العاميػة والحػوار  

النثػػري يرعػػر إلػػى دنيػػـ درادوا اسػػتلداـ ددوات تعبيريػػة سػػيمة وبسػػيطة وبعيػػدة عػػف التراكيػػب 
ق، والتعقيػػدات المغويػػة حتػػى تسػػتطير الفكػػرة دف تدػػؿ إلػػى ذىػػف، ووعػػداف التمميػػذ المتمقػػ

ولادة دف الثورة رد عالت بشعارات شعبية تعبر عما تعانيو صئات وطبقات المعتمػر الػدنيا 
وعموما صإف اسػتلداـ الميعػة العاميػة بكثػرة رػد يوػعؼ مػف ريمػة المسػرحية ، دمػا توظيػؼ 
الفدػػػحى المبسػػػطة يػػػتحلـ مػػػر طبيعػػػة المرحمػػػة العمريػػػة لمعينػػػة إت دف ذلػػػؾ ت يمنػػػر مػػػف 

العربية الفدحى التق تعد المغػة ا ـ لغػة القػرآف الكػريـ والمعبػرة عػف  ورورة استلداـ المغة
 اليوية الوطنية والقومية.

صوح عمى دنيا تعمؿ عمى تنمية الميارات المغوية وزيادة المحدػوؿ المغػوي والتعبيػري ممػا 
 ة.يولد لمتحميذ ثروة لغوية كبيرة ويفتح دماميـ آصارًا واسعة تستلداـ كممات ودلفاظ عديد
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 (2عدوؿ )                ْوع ايٓص ايذساَي
 يناير 36نوع النص صق دراما المسرح المدرسق بعد ثورة 

 ْوع ايٓص ايذساَي                
 

 ايٓصوص ايذساَية

 ْوع ايٓص ايذساَي
 اإلمجايي َرتمجة َعذة َؤيفة

 % ى % ى % ى % ى

 23.6 2 - - - - 31 2 صشخة ايعصافري

 23.6 2 - - - - 31 2 ايضَإ طًطإ آخش

 23.6 2 - - - - 31 2 َٔ أرٌ َصش

 23.6 2 - - - - 31 2 غابة اذتا

 23.6 2 - - 44.44 2 - - أسض ايفيًة

 23.6 2 - - 44.44 2 - - وطٔ ايطا ش

 23.6 2 - - - - 31 2 ايظزني وايظزإ

 23.6 2 - - 44.45 2 - - حوسة ايعشا ع

 %211 9 - - 48.6 4 73.6 6 اجملُوع

 ( يتوح اآلتق2مف لحؿ تحميؿ بيانات عدوؿ )
%( يمييػا صػق 73.6عالت الندوص الدرامية "المؤلفة" صق الترتيب ا وؿ بنسػبة ) 

%( بينمػػا لػػـ توعػػد الندػػوص الدراميػػة 48.6الترتيػػب الثػػانق الندػػوص "المعػػدة" بنسػػبة )
 "المترعمة".

الباحػػػث وىػػػق دف تكػػػوف الندػػػوص تػػػأتق ىػػػذه النتيعػػػة ملالفػػػة لمػػػا كػػػاف يتورعػػػو 
%( نتيعػة حالػة الحريػة الفكريػة والتعبيريػة التػق 211الدرامية عينة البحث مؤلفػة بنسػبة )

تمتر بيا مؤلفو دراما المسرح المدرسق بعد رياـ الثػورة التػق كسػرت حػاعز اللػوؼ ودتاحػت 
ندػػوص الحريػػة لعميػػر المدػػرييف، ولكػػف ربمػػا وعػػد مؤلفػػو درامػػا المسػػرح المدرسػػق دف ال

الدرامية المعدة تستند إلى صكرة روية وموموف درامق واوح ومعبر عػف ا حػداث وا سػباب 
 التق ددت إلى رياـ الثورة وىق رير السمطة الحاكمة واستبدادىا لمشعب.
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 (3عدوؿ )           قٗش َادى -ْوع ايكٗش
 يناير36نوع القير الذي مارستو السمطة صق دراما المسرح المدرسق بعد ثورة 

 ْوع ايكٗش  

 

 

ايٓص 
 ايذساَي

 3122ّيٓايش   36ْوع ايكٗش ايزي َاسطت٘ ايظًطة يف دساَا املظشح املذسطي بعذ حوسة 

 قٗش َادي

بع
ص

يا 
ةعز

 

إ 
صشَ دي
َا

دسة 
صا

َ
 

يا
ختش

ذاء  
عت

ا
ْي

بذ
يي 

مجا
اإل

 ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى 

صشخة 
 22 24.15 4 - - - - 28.75 4 1.27 5 3.61 2 ايعصافري

طًطإ آخش 
 24 5.46 2 8.26 3 8.81 2 34.64 5 9 3 8.61 4 ايضَإ

َٔ أرٌ 
 27 32.84 6 - - - - - - 35 7 23.61 6 َصش

 26 - - - - 49.56 6 34.64 5 - - 26 7 غابة اذتا

 48 63.28 23 64.68 26 - - - - 51 21  - وطٔ ايطا ش

 :2 5.46 2 39.68 9 - - - - 5 2 33.61 : أسض ايفيًة

ايظزني 
 25 5.46 2 21.82 4 - - - - 9 3 31 9 وايظزإ

حوسة 
 32 - - - - 64.95 8 :46.3 7 - - 31 9 ايعشا ع

 257 26.86 34 28.:2 39 2:.9 24 22.76 28 28.24 36 :38.4 51 اجملُوع
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 قٗش َعٓوي
 المدرسق( اللاص بنوع القير الذي مارستو السمطة صق دراما المسرح 3تابر عدوؿ )

 

 

 

ْوع   
 ايكٗش

 

 

ايٓص 
 ايذساَي

 قٗش َعٓوي

شية
ظد

اي
 

اْة
إلٖ

ا
 

ذيذ
يتٗ

ا
 

كري
تض

اي
يع 

بد
ايت

 

ا ِ
ؼت

اي
ضاء 

طتٗ
ال

 

يي
مجا

اإل
 

 ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى

صززززشخة 
 ايعصافري

6 25.3: 6 27.77 4 9.94 5 :.41 4 24.15 - - - - 31 

طًطإ 
آخش 

 ايضَإ

9 33.96 7 31 8 31.69 7 24.:7 8 41.54 - - - - 45 

َٔ أرٌ 
 َصش

5 22.53 5 24.45 5 22.87 7 24.:7 4 24.15 - - - - 32 

غابة 
 اذتا

6 25.3: 4 21 4 9.94 : 31.:4 3 9.7: - - - - 33 

وطٔ 
 ايطا ش

3 6.83 7 31 7 28.75 5 :.41 4 24.16 - - - - 32 

أسض 
 ايفيًة

4 9.68 - - 4 9.94 5 :.41 2 5.46 - - - - 22 

ايظزني 
 وايظزإ

3 6.83 3 7.77 4 9.94 3 5.76 2 5.46 - - - - 21 

حوسة 
 ايعشا ع

7 28.25 5 24.45 6 25.81 9 29.71 4 24.16 - - - - 37 

 276 - - - - 4:.24 34 37.17 54 31.71 45 29.29 41 32.33 46 اجملُوع

 ( يتوح اآلتق3مف لحؿ تحميؿ بيانات عدوؿ )
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 ايكٗش املادي
%( مػػف إعمػػالق القيػػر المػػادي :38.4عػػال الحػػبس صػػق الترتيػػب ا وؿ بنسػػبة ) 

ـ، يمييػا صػق 3122ينػاير  36الذي مارستو السمطة صػق درامػا المسػرح المدرسػق بعػد ثػورة 
%( وصػػػػق الترتيػػػػب الثالػػػػث التعػػػػذيب بنسػػػػبة 28.:2الترتيػػػػب الثػػػػانق التلريػػػػب بنسػػػػبة )

%( وصػػػػق الترتيػػػػب 26.86بنسػػػػبة ) %( وصػػػػق الترتيػػػػب الرابػػػػر اتعتػػػػدال البػػػػدنق28.24)
%( ودليرًا المدادرة صػق الترتيػب السػادس بنسػبة 22.76اللامس الحرماف المادي بنسبة )

%( ورػػد ظيػػر القيػػر المػػادي بكاصػػة دنواعػػو صػػق الندػػوص الدراميػػة عينػػة البحػػث  2:.9)
 ونذكر مف القير المادي "الحبس" صق النص الدرامق درلة العداصير.

 نتـ عبيد  وامر الممؾ.: درائد العداصير
ت دلقيت بؾ صق السعف(2حارس )  : الـز ا دب واا

 : نحف عميعًا صق سعف ولكف روبانو مف اللوؼ والذؿ والميانة.رائد العداصير
 : إذا صييا إلى السعف.(2حارس )

الحػػبس يعنػػق سػػمب لحريػػة إنسػػاف بووػػعو صػػق مكػػاف يقيػػد حريتػػو، دوىػػو طريقػػة 
دحكػاـ روػائية واعبػة الحػبس مػف سػمطة التحقيػؽ سػوال تحتعاز شلص ما دػدرت وػده 

كانت النيابة العامػة دو راوػق التحقيػؽ، دو دػادرة مػف محكمػة العنايػات دو العػنح، سػوال 
كاف التحقيؽ معو مازاؿ مستمرًا، دوينتظر النظر صق رويتو دماـ المحاكـ. ورد حػدد القػانوف 

وبػػة التػػق يمكػػف دف يحدػػؿ عمييػػا دت يتعػػاوز الحػػبس اتحتيػػاطق ثمػػث الحػػد ا ردػػى لمعق
 المتيـ صق حالة ددور حكـ وده.

ويبدلا الحبس اتحتياطق مػف يػـو القػبض عمػى المػتيـ وربػؿ عروػو عمػى النيابػة 
ينػػاير وانتيكػػت حقػػوؽ  36العامػػة. ويػػر  الباحػػث دف السػػمطة رػػد تعػػاوزت ربػػؿ ريػػاـ ثػػورة 

والمفكػػػػريف، وا دبػػػػال، وحريػػػػة المػػػػواطنيف ودلقػػػػت بالعديػػػػد مػػػػف المعاروػػػػيف السياسػػػػييف، 
والدػػػحفييف صػػػق السػػػعوف والمعػػػتقحت تحػػػت مسػػػميات عديػػػدة منيػػػا الحػػػبس اتحتيػػػاطق، 
والحػػبس اتحتيػػاطق غيػػر محػػدد المػػدة، والحػػبس التحفظػػق، واتعتقػػاؿ الورػػائق وغيرىػػا مػػف 
المسميات وذلؾ صق السعوف ومراكز اتحتعاز الملتمفة مثؿ السػعف الحربػق، وسػعف طػرة، 

، وسػػػعف بػػػرج العػػػرب، وسػػػعف وادي النطػػػروف، وسػػػعف الحوػػػرة، سػػػعف وسػػػعف العقػػػرب
 المزرعة وغيرىا.



 أمحد السيد أمحد خبيتد/ 
  

 431 

 ايكٗش املعٓوي
%( مػػف إعمػػالق القيػػر المعنػػوي 37.17عػػال التحقيػػر صػػق الترتيػػب ا وؿ بنسػػبة ) 

الػػذي مارسػػتو السػػمطة صػػق درامػػا المسػػرح المدرسػػق بعػػد الثػػورة. ويميػػو صػػق الترتيػػب الثػػانق 
%(، وصػػػق 31.71وصػػػق الترتيػػػب الثالػػػث التيديػػػد بنسػػػبة )%(، 32.33السػػػلرية بنسػػػبة )

%(، وصػػػػق الترتيػػػػب اللػػػػامس التبلػػػػيس بنسػػػػبة 29.29الترتيػػػػب الرابػػػػر اإلىانػػػػة بنسػػػػبة )
%(، بينمػػا لػػـ تظيػػر صئتػػا الشػػتائـ واتسػػتيزال، ورػػد ظيػػر القيػػر المعنػػوي بكاصػػة 4:.24)

لػنص الػػدرامق درض دنواعػو صػق الندػوص الدراميػػة عينػة البحػث ونػذكر منيػػا التحقيػر صػق ا
 الفيمة.
 : )مقاطعًا الوعة، ويزداد اتحتقار صق وعية(الحارس
 دىـ مف كؿ ىذا، دف تدلموا بنظاـ وددب  

ياكـ دف تممسوا شيئًا وتذكروا دنكـ لستـ عمى مذابمكـ بؿ صق ردر الممؾ )يظير  واا
 حارس عمى باب القدر(.

 : )باحتقار( دذف الممؾ لكـ بالدلوؿ.الحارس
باحث دف السمطة المطمقػة تػؤدي إلػى اتسػتبداد، وصسػاد ا لػحؽ، ومػف ثػـ وير  ال 

النظػػر إلػػى المػػواطف بعػػيف اتحتقػػار الػػذي يتمثػػؿ صػػق التيمػػيش وامتيػػاف الكرامػػة، ووػػياع 
الحقػػوؽ الدسػػتورية، وذلػػؾ مػػف دعػػؿ إلوػػاعو والسػػيطرة عميػػو ومػػف ثػػـ الػػتحكـ صيػػو. ىػػذه 

ثػورة، دػورة مميئػة بمشػاعر الدونيػة واليػواف الدورة السمبية ىػق التػق كانػت سػائدة ربػؿ ال
ورمػػػة الحيمػػػة، والمذلػػػة، واللوػػػوع لدرعػػػة ععمػػػت المدػػػرييف يكرىػػػوف دنفسػػػيـ، ويكرىػػػوف 

 بعويـ بعوًا، وربما يكرىوف مدريتيـ ويشكموف دححميـ لارج حدود الوطف.
ىذه النظرة بعيف اتحتقار واتزدرال التق تنظػر بيػا السػمطة إلػى الشػعب ىػق نفػس  

نظػػرة التػػق تنظػػر بيػػا اإلمبرياليػػة الدػػييونية إلػػى العػػرب، إنيػػا نظػػرة ازدرال وتحقيػػر بينمػػا ال
الدػػييونق ينظػػر إلػػى نفسػػو وشػػعبو بتعػػالق وتفػػوؽ مػػف لػػحؿ نشػػر دسػػاطير القػػدرة عمػػى 
اإلنتػػػاج، والعمػػػـ، والغنػػػى، والحػػػرب، دمػػػا العربػػػق صيدػػػوره ككػػػائف عاىػػػؿ، متلمػػػؼ، دىػػػوج، 

 (49-3::2شيئًا مف البيئة التق حولو" )مدطفى حعازي،وىمعق، ت يفيد وت يستفيد 
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 (4عدوؿ )                     أدواج ايظًطة
 ددوات السمطة صق ممارسة القير صق دراما المسرح المدرسق

أدواج 
ايظًطة 
 يف ايكٗش

 

ايٓص 
 ايذساَي

 أدواج ايظًطة يف مماسطة ايكٗش يف دساَا املظشح املذسطي بعذ ايخوسة

َخكفوا  املاٍ املٓاصا ايظزوٕ ايكواْني احملانِ ايؼشطة
 اإلمجايي ايظًطة

 ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى

صشخة 
 9 - - - - - - 8.25 2 7.36 3 - - 27.77 6 ايعصافري

طًطإ 
آخش 

 ايضَإ
4 21 - - 3 7.36 3 25.39 - - - - - - 8 

َٔ أرٌ 
 22 - - - - - - 39.68 5 48.: 4 - - 24.45 5 َصش

غابة 
 24 - - - - - - 32.54 4 7.36 3 %211 6 21 4 اذتا

أسض 
 22 - - - - - - :25.3 3 - - - - 41 : ايفيًة

وطٔ 
 24 - - - - - - - - 32.98 8 - - 31 7 ايطا ش

ايظزني 
 9 - - - - - - - - 36 9 - - - - وايظزإ

حوسة 
 21 - - - - - - :25.3 3 36 9 - - - - ايعشا ع 

 92 - - - - - - 28.39 25 63.:4 43 7.28 6 48.14 41 اجملُوع

 ( يتوح اآلتق:4مف لحؿ تحميؿ بيانات عدوؿ )
%( مػف إعمػالق ددوات السػمطة 63.:4عالت القوانيف صق الترتيػب ا وؿ بنسػبة ) 

صػػػق ممارسػػػة القيػػػر صػػػق درامػػػا المسػػػرح المدرسػػػق بعػػػد الثػػػورة يمييػػػا صػػػق الترتيػػػب الثػػػانق 
%( وصػق 28.39%(، وصػق الترتيػب الثالػث السػعوف بنسػبة )48.14بنسػبة ) ةعيازالشرط

%( بينمػػا التفػػت صئػػات المنادػػب، والمػػاؿ، ومثقفػػوا 7.28الترتيػػب الرابػػر المحػػاكـ بنسػػبة )
 السمطة.
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ظيرت بعض ددوات السمطة صق درامػا المسػرح المدرسػق عينػة البحػث ونػذكر منيػا 
 السعيف والسعافالقوانيف والشرطة . صى النص الدرامى 

 : دنا بريلالسعيف
 : كتير ربمؾ رالوا كدة.السعاف
 : بس دنا ما عممتش حاعةالسعيف
: دنػػت مقبػػوض عميػػؾ متمػػبس بتوزيػػر المنشػػورات والتحػػريض عمػػى رمػػب نظػػاـ السػػعاف

 الحكـ، وده صق القانوف عقوبتو دشغاؿ شارة مؤبدة وعايز تودؿ لاعداـ.
التق رامت بترىيػب المػواطنيف وبسػببيا مارسػت  وير  الباحث دف مف دبرز القوانيف 

السمطة الحاكمة صق مدر ربؿ الثورة انتياكات عديدة لحقوؽ اإلنساف، ىػو رػانوف الطػوارئ 
وحتػػى عػػػاـ  2:78الػػذي حكمػػت بػػو الػػبحد طيمػػة ثحثػػة عيػػػود بالحديػػد والنػػار مػػف عػػاـ 

رئيس الملمػػوع ـ لػػحؿ صتػػرة حكػػـ الرؤسػػال عمػػاؿ عبػػد النادػػر، دنػػور السػػادات، والػػ3122
حسنق مبػارؾ. ورػانوف الطػوارئ ىػذا يمػنح الشػرطة الحػؽ صػق دف تحتعػز دي شػلص لفتػرة 
غيػػر محػػػدودة لسػػبب دو بػػػدوف سػػبب، وت يمكػػػف لمشػػلص الػػػدصاع عػػف نفسػػػو، وتسػػػتطير 
الشرطة دف تبقيو صق السعف دوف محاكمة. ىذا ورد تميزت القوانيف التػق ووػعتيا السػمطة 

رة بػػالغموض صػػق التطبيػػؽ صوػػًح عمػػى دنيػػا ندػػوص صوفاوػػة صػػق عيػػد نظػػاـ مػػا ربػػؿ الثػػو 
 تتسر لتمتد بالتعريـ لكؿ شقل ومف دمثمة ىذه القوانيف.

 رانوف عرائـ اإلوراب. -أ
 رانوف التحريض عمى عدـ اتنقياد لمقوانيف.  -ب

رانوف عريمة التحػريض عمػى رمػب نظػاـ الحكػـ ،دو كراىيتػو، دو اتزدرال بػو صمػثًح  -ت
مد عمى نص صوفاض يتسػر ليمتػد بػالتعريـ إلػى معػرد الػدعوة القانوف ا لير يعت

صقط إلى تغيير نظاـ الحكـ حيث لـ يقتدر الػنص عمػى تػأثيـ التحػريض عمػى رمػب 
نظػػاـ الحكػػـ بػػالقوة، ومػػف المسػػتحيؿ تعيػػيف لفػػظ الكراىيػػة دو اتزدرال تعيينػػًا دريقػػًا 

لمية مما يػؤدي حيث يستوعب متابعة عواطؼ الناس وتقدق المقادد والنوايا الدا
إلػى توػارب القوػػال صػق تكييفيػػا والتحصػو صػق تفسػػيرىا صالكراىيػة واتزدرال تعػػداف 
مف ا حاسيس الدالمية التق تستعدق عمى الوػبط دو حتػى اإلثبػات. والتعػريـ ت 
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نمػػا عمػػى ا صعػػاؿ الماديػػة والتدػػرصات  يمكػػف دف يػػرد عمػػى المشػػاعر وا حاسػػيس واا
 (.98،99-3111وآلروف،  الممموسة )دحمد نبيؿ اليحلق

وعمى ذلؾ صػالمواطف المدػري يػرزخ تحػت ترسػانة ىائمػة مػف القػوانيف والتشػريعات 
، حيػػث تػػأتق  اللانقػة لمحريػػة والتعبيػر، وىػػق ترسػػانة تتوػلـ بشػػكؿ سػرطانق يومػػًا بعػػد يػـو
القػػوانيف متعاروػػة مػػر الدسػػتور. صفمسػػفة المشػػرع المدػػري صػػق شػػأف حريػػة الفكػػر مػػثًح 

لممواطف مطمؽ الحرية صق دف يفكر كما يشال بشرط دف يعبر عػف صكػره كمػا تتملص صق دف 
 يشال النظاـ الحاكـ وىذه صمسفة تنطوي عمى رمر حرية الفكر.

 (5عدوؿ )                      دوافع ايظًطة
 يناير 36دواصر السمطة لممارسة القير صق دراما المسرح المدرسق بعد ثورة 

دوافع 
 ايظًطة 

ايٓص 
 ايذساَي

 دوافع ايظًطة ملُاسطة ايكٗش يف دساَا املظشح املذسطي
 ايطُع

 وادتؼع
ايتضهِ 
الطتيالء عًى  سد ايعذوإ ايػرية الْتكاّ وايظيطشة

 املُتًهاج
اذتكذ 

 اإلمجايي وايهشاٖية

 ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى

صشخة 
 ايعصافري

6 32,84 5 8,81 - - - - - - 4 21 - - 23 

طًطإ 
آخش 

 ايضَإ

5 28,51 6 :,73 - - - - - - 4 21 3 29,29 25 

َٔ أرٌ 
 َصش

- - 7 22,64 - - - - - - - - 5 47,48 21 

غابة 
 اذتا

5 28,51 6 :,73 - - 3 31% 2 211% 3 7,78 4 38,38 28 

أسض 
 ايفيًة

- - : 28,42 3 211% - - - - 3 7,78 3 29,29 26 

وطٔ 
 ايطا ش

6 32,84 9 26,49 - - 7 91% - - 9 37,78 - - 38 

ايظزني 
 وايظزإ

3 9,81 8 24,57 - - - - - - 6 27,77 - - 25 

حوسة 
 ايعشا ع 

4 24,15 9 26,49 - - - - - - 8 34,44 - - 29 

 238 %9.77 22 %34.74 41 %1.89 2 %:7.3 9 %2.69 3 %6:.51 63 %29.23 34 اجملُوع
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 يتوح اآلتق( 5مف لحؿ تحميؿ بيانات عدوؿ )
%( مػػف إعمػػالق دواصػػر 6:.51عػػال الػػتحكـ والسػػيطرة صػػق الترتيػػب ا وؿ بنسػػبة ) 

السػػمطة صػػق ممارسػػة القيػػر. يمييػػا صػػق الترتيػػب الثػػانق اتسػػتيحل عمػػى الممتمكػػات بنسػػبة 
%(، وصػق الترتيػب الرابػر 29.23%( وصق الترتيب الثالث الطمر والعشػر بنسػبة )34.74)

%( وصػػق :7.3%(، وصػػق الترتيػػب اللػػامس الغيػػرة بنسػػبة )9.77)الحقػػد والكراىيػػة بنسػػبة 
%( ودليػػرًا رد العػػدواف صػػق الترتيػػب السػػابر بنسػػبة 2.69الترتيػػب السػػادس اتنتقػػاـ بنسػػبة )

(1.89.)% 
تعددت دواصػر السػمطة لممارسػة القيػر صػق الندػوص الدراميػة عينػة البحػث ونػذكر 

 ف الطائر.منيا داصر التحكـ والسيطرة صق النص الدرامق وط
: آه... ت شػػػقل يفمػػػت مػػػف يػػػدي كػػػؿ مػػػا دتمنػػػاه دحدػػػؿ عميػػػو ىػػػا ىػػػو الطػػػائر                                        السػػػمطاف 

 العميؿ يدبح ممكق ... سيغنق لق ورتما دشال.  
يػػر  الباحػػث دف الحكػػـ المطمػػؽ وعػػدـ المسػػاللة والمحاسػػبة تػػؤد  إلػػى اتسػػتبداد  

عمػػى كػػؿ دعيػػزة الدولػػة التنفيذيػػة، والتشػػريعية، والقوػػائية، كمػػا  وتحكػػـ السػػمطة وسػػيطرتيا
تستلدـ القمر والترىيب لمعاروييا عبر ددواتيا المتمثمة صق العػيش، والشػرطة، والمحػاكـ، 
والسعوف، الماؿ، والمنادػب، ورعػاؿ الػديف، ومثقفػق السػمطة، ودعيػزة اإلعػحـ التػق تحمػؿ 

نيف بمػا يحقػؽ المثاليػة والعبػرة سػوال دكػاف بالترىيػب الدورة التق تريد السمطة نقميا لممواط
العسدي دو الترويػر العمػاعق لتبقػى دػورة عالقػة ومحفػورة صػق ذىػف المػواطنيف كالرسػمة 
عمػػى كتػػؼ المحكػػـو عميػػو بمػػا يسػػمح ليػػا مػػف السػػيطرة عمػػى عقػػوليـ والتمثيػػؿ الػػدائـ دمػػاـ 

سػتدعال المشػيد مباشػرة صيعمػؿ دعينيـ بمعرد التفكير صق تكرار صعؿ ما ود السمطة، صيتـ ا
عمؿ العقوبة ذاتيا، وتتلػذ السػمطة عػدة دسػاليب ووسػائؿ لمسػيطرة والػتحكـ عمػى مواطنييػا 

 ومنيا.
 إتباع سياسة واستراتيعية اإلليال. -
يعاد الحؿ. -  لمؽ المشكمة واا

 ملاطبة العامة كأنيـ دطفاؿ. -

 استلداـ العانب العاطفق بدًت مف العانب العقمق. -
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 ة صق حالة مف العيؿ والغبال والتغيب العقمق.إبقال العام -

 تشعير العامة عمى الروا بعيميـ ووارعيـ. -

 ليس صق اإلمكاف دحسف مما ىو وارر. -

 معرصة ا شلاص دكثر مما يعرصوف دنفسيـ. -

 تحويؿ التمرد إلى شعور ذاتق بالذنب. -

 (6عدوؿ )                    وطا ٌ ايظًطة
 يناير 36القير صق دراما المسرح المدرسق بعد ثورة وسائؿ السمطة صق ممارسة 

وطا ٌ   
 ايظًطة 

 

 

ايٓص 
 ايذساَي

 دوافع ايظًطة ملُاسطة ايكٗش يف دساَا املظشح املذسطي 
اذتشَإ 
 اإلمجايي القصاء ايكُع ْؼش ادتٌٗ إحاسة ايفنت املشاوغة ايهزب القتصادى

 ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى

صشخة 
 ايعصافري

: 53.96% 5 2:.16% 3 8.52 - - - - 7 24.15 - - 32 

طًطإ 
آخش 

 ايضَإ

4 25.39% 5 2:.16 3 8.52 - - - - 4 7.63 3 31 25 

َٔ أرٌ 
 َصش

- - 3 :.64 3 8.52 2 27.78 - - 8 26.33 2 21 24 

غابة 
 اذتا

3 :.63% 3 :.64 4 22.22 - - 9 211% 8 26.33 3 31 35 

أسض 
 ايفيًة

2 5.87% 3 :.63 3 8.52 3 44.44 - - 4 7.63 3 31 23 

وطٔ 
 ايطا ش

3 :.64% 4 25.39 4 22.22 - - - - 7 24.15 2 21 26 

ايظزني 
 وايظزإ

3 :.64% 3 :.63 2 4.81 - - - - 8 26.33 -  23 

حوسة 
 ايعشا ع 

3 :.64% 31 :.63 23 55.55 4 61% - - 8 26.33 3 31 29 

 :24 %8.21 21 %44.21 57 %6.87 9 %5.43 7 %53.:2 38 %26.21 32 %26.21 32 اجملُوع
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 ( يتوح اآلتق6مف لحؿ تحميؿ بيانات عدوؿ )
%( مف إعمػالق وسػائؿ السػمطة صػق 44.21عال القمر صق الترتيب ا وؿ بنسبة ) 

ممارسػػة القيػػر صػػق درامػػا المسػػرح المدرسػػق بعػػد الثػػورة يمييػػا صػػق الترتيػػب الثػػانق المراوغػػة 
%(، 26.21%( وصق الترتيب الثالث الكػذب والحرمػاف اترتدػاد  بنسػبة )54.:2)بنسبة 

%(، وصػق الترتيػب اللػامس نشػر العيػؿ بنسػبة 8.21وصق الترتيب الرابر اإلردال بنسػبة )
%( تعػػددت وسػػائؿ السػػمطة صػػق 5.43%( والترتيػػب السػػادس إثػػارة الفػػتف بنسػػبة )6.87)

نذكر مف ىذه الوسائؿ القمر صق الػنص الػدرامق ممارسة القير صق دراما المسرح المدرسق و 
 درلة العداصير.

 رائد العداصير: لف نسكت عمى ىذا الظمـ وت الحاكـ الظالـ. 
)ىاعػػػت عمػػػوع العدػػػاصير حػػػوؿ الحػػػراس صوػػػربوىـ بكػػػؿ رسػػػوة وعنػػػؼ                          

حتػػى سػػقط عدػػفور عمػػى ا رض وسػػالت منػػو الػػدمال مػػف كثػػرة التعػػذيب 
 صساد الدمت صق المكاف بيف العداصير والحراس(.   حتى مات

 : تبد دف نتحد مف كؿ مكاف  ف صق اتحادنا روتنا.(2عدفور ) 
: نعـ معؾ حؽ. عمينا دف نوحد كممتنا ودفوصنا موعدنا غدًا       رائد العداصير

 دماـ ردر الممؾ.
ريػاح ىوعػال ير  الباحث دف نظاـ الحاكـ مف دعػؿ تثبيػت حكمػو وحمايتػو مػف كػؿ  

رد تعدؼ باسػتقراره اسػتلدـ كاصػة الوسػائؿ لقمػر المعاروػة، كمػا مػارس ا لتفػال القسػر  
ولعؿ روية دلتفال الدػحفق "روػا ىػحؿ" نائػب رئػيس تحريػر عريػدة العميوريػة منػذ عػاـ 

 ـ تشغؿ باؿ الردي العاـ المدري حتى اآلف.3114
بػػا مف. وتسػػتمرار القيػػر صػػالقمر والعنػػؼ كػػاف شػػريطة دف يػػنعـ المػػواطف المدػػري  

مػػا الفووػػى )دنػػا دو الفووػػى( وىػػو لطػػاب  والظمػػـ كػػاف النظػػاـ ييػػدد دائمػػًا إمػػا باسػػتمراره واا
 إرىابق غروو التلويؼ مف القو  اللارعية التق تريد دف تعبث بأمف واستقرار البحد.
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 (7عدوؿ )               َاْتس عٔ قٗش ايظًطة
 يناير 36لسمطة صق دراما المسرح المدرسق بعد ثورة ما نتج عف القير الذي مارستو ا

 ْتسَا 
عٔ 
 ايكٗش

 

 

ايززززززٓص 
 ايذساَي

 عف القير الذي مارستو السمطة صق دراما المسرح المدرسق بعد الثورة نتجما 

شض
امل

 

وج
امل

 

تٌ
ايك

زشة 
اهل

خكة 
ٕ اي

كذا
ف

 

عوس 
يؼ

ا
ْية

يذو
با

 

ٓف
ايع

 

وسة
ايخ

يي 
مجا

اإل
 

 ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى

صشخة 
 ايعصافري

- - - - 2 31 - - - - 4 36 4 :.48 6  23 

طًطإ 
آخش 

 ايضَإ

- - - - -  - - - - - - 6 26.74 7  22 

َٔ أرٌ 
 َصش

- - - - -  - - - - - - 5 23.61 7  21 

غابة 
 اذتا

- - - - -  - - - - - - 6 26.74 5  : 

أسض 
 ايفيًة

- - - - 5 91% - - 25 88.88% 8 69.44 21 42.35 -  46 

وطٔ 
 ايطا ش

5 55.56% - - -  6 211% - - 3 27.78 - - 5  26 

ايظزني 
 وايظزإ

6 66.66% - - -  - - 5 33.34% - - - - -  : 

حوسة 
 ايعشا ع

- - - - -  - - - - - - 6 26.74 -  6 

 217 34.69 36 41.29 43 22.44 23 %9:.27 29 %5.83 6 %5.83 6 - - :9.5 : اجملُوع

 ( يتوح اآلتق7مف عحؿ تحميؿ بيانات عدوؿ )
%( مف إعمػالق مػا نػتج عػف القيػر 41.29عال العنؼ صق الترتيب ا وؿ بنسبة ) 

الذي مارستو السمطة صق دراما المسرح المدرسق بعد الثػورة يميػو صػق الترتيػب الثػانق الثػورة 
%(|، 9:.27الػػنفس بنسػػبة )%(، وصػػق الترتيػػب الثالػػث صقػػداف الثقػػة صػػق 34.69بنسػػبة )

%(، وصػػق الترتيػػب اللػػامس المػػرض 22.44وصػق الترتيػػب الرابػػر الشػػعور بالدونيػػة بنسػبة )
 %(.5.83%( وصق الترتيب السادس القتؿ واليعرة بنسبة واحدة ىق ):9.5بنسبة )
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ورد ظيػر العنػؼ صػق عػدد مػف الندػوص الدراميػة عينػة البحػث نػذكر منيػا الػنص  
 الدرامق درض الفيمة.

ذف صاللبر دحيح.(2رعؿ )  : )مستورفًا اآللر( واا
 : يا ويؿ دمو ...ميتة ت يشتيييا المرل لعدوه.(3رعؿ )
 : دعوذ باهلل مف الشيطاف الرعيـ... وديف حدث ذلؾ؟(2رعؿ )
  : ررب دكاف دحمد عزت ىناؾ ت يلمو الزراؽ دبدلا مف ا وتد.(3رعؿ )

دو التيديػد باسػتلداميا إللحػاؽ ا ذ  والوػرر  العنؼ يعنق اسػتلداـ وسػائؿ القػوة والقيػر،
با شلاص والممتمكات، وذلؾ مف دعؿ تحقيؽ دىػداؼ غيػر رانونيػة، دو مرصووػة اعتماعيػًا 

 ،  ( ولمعنؼ ثحث دنواع.486-3122)عيسى بيـر
 عنؼ مادي ويشمؿ -

الوػػػرب، والقتػػػؿ، والُعػػػرح، والتعػػػذيب، العػػػض، الػػػرصس، اليػػػدـ، التلريػػػب، إتػػػحؼ  
 الممتمكات وغيرىا.

 عنؼ معنوي ويشمؿ -
الشتائـ، واإلىانة، والتيديػد، والتػوبيخ، والتحقيػر، والسػلرية، المعػايرة، والتبلػيس،  

 والمنابذة با لقاب وغيرىا.
 عنؼ رمزي ويشمؿ -

 العحمات الحصتات، الشعارات وغيرىا. –اإلشارات  –الرسومات  –الدور 
سمطة ىػو العنػؼ المػادي الػذي يقػر عمػى عسػد ير  الباحث دف ما نتج عف رير ال

الشلدػية المقيػورة ليكػوف ىػو اللطػاب اإلكراىػق المعمػف إلثبػات عبػروت السػمطة وظمميػػا 
ممػػا يػػدؿ عمػػى عمػػؽ العحرػػة بػػيف السػػمطة بأدواتيػػا الملتمفػػة وبػػيف العنػػؼ العسػػدي، ىػػذا 

بعسػده لطابػًا  ويعتبر احتراؽ عسد "محمد البوعزيري" المػواطف العربػق التونسػق الػذي مثػؿ
عالميًا يندد بالظمـ، والفقر، والحرماف ىو دبم  دليؿ عمى مد  رير السػمطة واسػتبدادىا صػى 

 العديد مف ا نظمة العربية.
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دما صق مدر صقد كانت حادثة مقتؿ الشاب لالد سػعيد عمػى يػد رعػاؿ الشػرطة صػق  
مػػا مػػف ا سػػباب التػػق مدينػػة اإلسػػكندرية،والمواطف السػػيد بػػحؿ دالػػؿ مباحػػث امػػف الدولػػة ى

 ددت إلى رياـ الثورة 
 (8ما انتيى إليو رير السمطة             عدوؿ )

 ما انتيق إليو رير السمطة صق مدر صق دراما المسرح المدرسق بعد الثورة
َا يٓتٗي 
إيي٘ قٗش 
 ايظًطة

 

ايٓص 
 ايذساَي

 ايخوسةَا يٓتٗي إيي٘ قٗش ايظًطة يف َصش يف دساَا املظشح املذسطي بعذ 
 اإلمجايي دوٕ صٌ اطتُشاس ايكٗش صواٍ ايكٗش ةصاحل

 ى % ى % ى % ى % ى

صشخة 
 6 - - - - :24.9 6 - - ايعصافري

طًطإ آخش 
 7 - - - - 27.77 7 - - ايضَإ

َٔ أرٌ 
 6 - - - - :24.9 6 - - َصش

 7 - - - - 27.77 7 - - غابة اذتا
 9 %211 5 %211 5 - - - - أسض ايفيًة

وطٔ 
 7 - - - - 22.23 5 77.77 3 ايطا ش

ايظزني 
 5 - - - - 9.44 4 44.45 2 وايظزإ

حوسة 
 8 - - - - 55.:2 8 - - ايعشا ع

 58 %9.62 5 %9.62 5 %87.71 47 7.49 4 اجملُوع

 ( يتوح اآلتق:8مف لحؿ تحميؿ بيانات عدوؿ )
%( مف إعمالق ما ينتيػق إليػو 87.71عال زواؿ القير صق الترتيب ا وؿ بنسبة ) 

رير السمطة صق دراما المسرح المدرسق بعد الثورة يميو صػق الترتيػب الثػانق اسػتمرار القيػر، 
%( 7.49%(، وصػق الترتيػب الثالػث التدػالح بنسػبة )9.62ودوف حؿ بنسبة واحػدة ىػق )
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الندػػوص الدراميػػة عينػػة البحػػث ونػػذكر منيػػا الػػنص  ورػػد ظيػػر زواؿ القيػػر صػػق إعمػػالق
 الدرامق درلة العداصير.

 : اليـو نولد مف عديد لقد انكسر ريد اللوؼ والذؿ مف رموبنا .رائد العداصير
: اليػػـو سػػيتحدد مدػػيرنا إمػػا صػػق غيابػػات السػػعوف، دو عدػػر عديػػد ممػػقل (3عدػػفور )

 با مؿ والنور والحرية. 
 .... ىرب الممؾ.: ىرب الممؾ      الوزير

 : )تديح وتيمؾ( انتدرنا ... انتدرناعموع العداصير
 ت ظمـ بعد اليـو     

سدؿ عميو الستار بقياـ ثورة اللامس والعشريف مف ’ت نستطير دف تقوؿ دف القير رد د
 ـ والتق نتج عنيا.3122يناير عاـ 

 تغيير الدستور الذي سمح بتداوؿ السمطة. -
 إلغال رانوف الطوارئ. -

 طحؽ سراح عدد مف المعتقميف السياسييف صيما ليس عمييـ دحكاـ عنائية.إ -

 محاكمة بعض رموز الفساد والمستفيديف منو ربؿ الثورة. -

تنامق الشعور باتنتمال واتعتزاز بالوطف. ولكػف رغػـ ىػذه المكاسػب التػق تحققػت  -
وتحتػػاج بفعػػؿ الثػػورة إت إف بعػػض دسػػباب القيػػر ت تػػزاؿ تػػؤرؽ المػػواطف المدػػري 

 إلى ورت طويؿ وعيود كبيرة مف ربؿ الدولة لمقوال عمييا وىق:

 انلفاض مستو  المعيشة صق الريؼ والحور عمى حدًا سوال. -2
 الفقر وانتشار البطالة، ووعؼ اترتداد. -3

 انلفاض مستو  التعميـ وتدىور اللدمات الدحية. -4

 غياب العدالة وانتشار الوساطة والمحسوبية. -5

 .وعؼ اللطاب الدينق -6

 تدنق مستو  اإلعحـ واآلداب والفنوف والثقاصة. -7

 يأتق كؿ ما سبؽ نتيعة عدـ وعود رؤية دو استراتيعية لمتنمية المستدامة. -8
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 ( 9عدوؿ )
الشلديات الدرامية التق مارست رير السمطة صق دراما المسرح المدرسق بعد الثورة مف 

 النواحق العسدية، واتعتماعية، والنفسية
 ايؼدصياج ايذساَية ادتظذية اييت َاسطث قٗش ايظًطةأولا; أبعاد 

ايبعذ 
 ادتظذي

 

ايص 
 ايذساَي

 ػهٌ ادتظِ ادتٓع

 غري واعح ععيف ايبٓية قوى ايبٓية اإلمجايي غري واعح أْخى رنش

ُوع
جمل

ا
 

 ى % ى % ى % ى ى % ى % ى % ى

صشخة 
 ايعصافري

- - - - 6 66.66 6 6 42.36 - - - - 6 

طًطإ 
آخش 

 ايضَإ

4 53.96 - - - - 4 4 29.86 - - - - 4 

َٔ أرٌ 
 َصش

2 25.3: - - - - 2 2 7.36 - - - - 2 

غابة 
 اذتا

- - - - 4 44.44 4 4 29.86 - - - - 4 

أسض 
 ايفيًة

- - - - 2 22.23 2 2 7.36 - - - - 2 

وطٔ 
 ايطا ش

2 25.3: - - - - 2 2 7.36 - - - - 2 

ايظزٔ 
 وايظزإ

2 25.3: - - - - 2 2 7.36 - - - - 2 

حوسة 
 ايعشا ع

2 25.39 - - - - 2 2 7.36 - - - - 2 

2 - - - - %211 27 27 67.36 : - - 54.86 8 اجملُوع
7 

 ( يتوح اآلتق29مف لحؿ تحميؿ بيانات عدوؿ )
 رٓع ايؼدصياج ايذساَية

عال عنس الشلديات الدرامية التق مارست القير غيػر واوػح صػق الترتيػب ا وؿ  
%( بينما لػـ تظيػر صئػة 54.86%( يمييا صق الترتيب الثانق الذكر بنسبة )67.36بنسبة )
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ا ناث. وتأتق ىذه النتيعة لعدـ ورود مػا يفػرؽ بػيف الػذكر وا نثػى صػق الندػوص الدراميػة 
 مثؿ الحيوانات، والطيور، والعرائس. ةير بشريالتى احتوت عمى شلديات الر  غ

إف ىػػذا التنػػوع صػػق الشلدػػيات الدراميػػة يعػػود إلػػى طبيعػػة كػػؿ نػػص ومووػػوعة،وت  
شؾ صػى دنػو يثػري الػنص الػدرامق مػف حيػث عوامػؿ العػذب، والمتعػة الفنيػة، ويسػاعد عمػى 

ق الشلدػػيات البشػػرية صػػصيػػـ وتػػذكر الموػػموف وحفػػظ الشلدػػيات وددوارىػػا. ورػػد ظيػػرت 
 النص الدرامق سمطاف آلر الزماف.

 : دطاؿ اهلل عمر كرسق موتنا... يا حامق العدؿ يا إماـ الحكمال الشحاتيف 
 يابو وحكة عناف مميانة حناف.     

: دشكركـ عميعًا.... بدراحة دنا مكنػتش عػارؼ دف الكرسػق مػريح كػده ... ومُغػري السمطاف
 ى عنو دطير رربتو.وحنيف بالشكؿ ده.....ده المق يحاوؿ يزحزحن

 ظيرت شلديات درامية مف الطيور صق نص درلة العداصير.
 : رد دمر الممؾ بزيادة عدد ساعات العمؿ.رائد الحرس
 وتقميؿ عدد الوعبات.     

 : ىذا ظمـ عظيـ لنا ولكـ دف تزداد ساعات العمؿ رائد العداصير
 وتقمؿ عدد الوعبات.             

 رية وىو يوحؾ( لنا ولكـ! ىأىأ ىأ : )يرد عميو بسل(2حارس )
 صق نص غابة الحب. وظيرت شلديات درامية مف الحيوانات

 : ديو دلبار الغابة يا تعمب.ا سد
 : كمو تماـ يا موتي الكؿ مبسوط وسعيد.الثعمب

 وبياكؿ وبيشرب صق منتيى السعادة.        
 ظيرت شلديات درامية مف العرائس صق نص ثورة العرائس.

 : ما ينفعشق تعمنوا عميا العدياف كدهةالممثم
 تـز نتفاىـ نتحاور      
ف كاف تبد صينبعتمؾ مندوب عننا.العرائس  : ت حوار وت تفاىـ واا
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 ػهٌ ادتظِ يًؼدصياج ايذساَية
عػػال شػػكؿ العسػػـ لمشلدػػيات الدراميػػة التػػق مارسػػت ريػػر السػػمطة صػػق الندػػوص  

%( بينمػا التفػػت صئتػػا وػػعيؼ 211رويػػة بنسػػبة )الدراميػة لممسػػرح المدرسػػق عينػة البحػػث 
 البنية، وغير واوح، وظيرت روة البنية صق النص الدرامق درض الفيمة.

)يفتح الحارس بابًا صق ددر البيو يقؼ عميو دربعة حراس ولكؿ باب حراسة، تشتد 
 الحراسة مف باب إلى باب(

 : وعوىـ مف الدواف، دو الفوتذ.5رعؿ 
 وروية. : دعسادىـ ولمة4رعؿ 
 : بدلات دتعرؽ.8رعؿ 

ير  الباحث دف رعاؿ الشرطة صق مدر ربؿ رياـ الثػورة رػد تمتعػوا بػالقوة العسػدية  
ىػدار كرامتػو دالػؿ  التق استلدموىا صق اتعتدال البدنق عمى المػواطف، وتعذيبػو، ودىانتػو واا

يتمتعػوف درساـ الشرطة ولارعيػا. وتحمػؿ دتلػة القػوة العسػدية لرعػاؿ الشػرطة عمػى دنيػـ 
بدحة عيدة ودنيـ يعيشوف حياة تتواصر صييا الرعاية الدحية والمادية، صوػحً عمػى دنيػـ ت 

 يعانوف مف دعوبات الحياة والمعيشة كبارق دصراد الشعب.
 (9تابر عدوؿ )

 ايبعذ ادتظذي

 

 ايٓص ايذساَي

 املظٗش ايعاّ يًؼدصياج ايذساَية اييت َاسطث قٗش
 اإلمجايي غري واعح عادي َٓفش رزاب

 ى % ى % ى % ى % ى

 6 49.58 6 - - - - - - صشخة ايعصافري

 4 :26.4 3 - - - - 44.44 2 طًطإ آخش ايضَإ

 2 :8.7 2 - - - - - - َٔ أرٌ َصش

 4 34.18 4 - - - - - - غابة اذتا

 2 - - - - - - - 2 أسض ايفيًة

 2 - - - - - - 44.44 2 وطٔ ايطا ش

 2 :8.7 2 - - - - 44.45 2 ايظزني وايظزإ

 2 :8.7 2 - - - - - - حوسة ايعشا ع

 27 %92.36 24 - - - - %29.86 4 اجملُوع
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 املظٗش ايعاّ يًؼدصياج ايذساَية
عػػال المظيػػػر العػػػاـ لمشلدػػيات الدراميػػػة التػػػق مارسػػت ريػػػر السػػػمطة صػػق درامػػػا المسػػػرح 

%( يميػػو صػػق الترتيػػب 92.36)المدرسػػق بعػػد الثػػورة غيػػر واوػػح صػػق الترتيػػب ا وؿ بنسػػبة 
%( بينما التفت صئتا منفر وعػادي. وتػأتق ىػذه النتيعػة لعػدـ 29.86الثانق عذاب بنسبة )

ورود مػػا يبػػيف ويووػػح المظيػػر العػػاـ لمشلدػػيات الدراميػػة التػػق مارسػػت ريػػر السػػمطة صػػق 
الندػػوص الدراميػػة التػػق احتػػوت عمػػى شلدػػيات غيػػر بشػػرية، صوػػًح عػػف حػػرص المؤلػػؼ 

عمػػى اتىتمػػاـ بالقوػػية ا ساسػػية صػػق الػػدراما دكثػػر مػػف اىتمامػػو بإظيػػار المظيػػر الػػدرامق 
العػػاـ لمشلدػػية يوػػاؼ إلػػى ذلػػؾ تنػػوع الشلدػػيات الدراميػػة مػػا بػػيف حيوانػػات، وطيػػور، 

ويمكػػف ووػػر تودػػيؼ لألبعػػاد العسػػدية لمشلدػػيات الدراميػػة التػػق مارسػػت ريػػر  وعػػرائس،
رة وىػػق دنيػا غيػػر واوػػحة مػف حيػػث العػػنس السػمطة صػػق درامػا المسػػرح المدرسػػق بعػد الثػػو 

 (:عدوؿ )                            والمظير العاـ ولكنيا تتمتر بقوة عسدية.
ا بعاد اتعتماعية لمشلديات الدرامية التق مارست رير السمطة صق دراما المسرح 

 ـ3122يناير  36المدرسق بعد ثورة 
األبعاد 
 الرتُاعية

ايٓص 
 ايذساَي

 اذتاية الرتُاعية                                                                          ايطبكة الرتُاعية                                                                                        

َتضوش  َتضوش أعضب اإلمجايي غريواعح َتوطط غ: فكري
 ويعوٍ

 اجملُوع غريواعح

 % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى

صشخة 
 ايعصافري

- - 4 36 - - 3 61 6  - - 4 53.7 - - 3  6  

طًطإ آخش 
 ايضَإ

- - 4 36 - - - - 4  - - 4 53.7 - - - - 4  

َٔ أرٌ 
 َصش

- - 2 9.45 - - - - 2  - - - - - - 2  2  

  4  4 - - - - - -  4 - - - - 36 4 - - غابة اذتا

  2  - - - 25.9 2 - -  2 - - - - 9.44 2 - - أسض ايفيًة

  2  - %211 2 - - - -  2 - - - - 9.44 2 - - وطٔ ايطا ش

ايظزني 
 وايظزإ

- - - - - - 2 36 2  - - - - - - 2  2  

حوسة 
 ايعشا ع

- - - - - - 2 36 2  - - - - - - 2  2  

 %211 27 61.86 9 7.36 2 54 8 - - %211 27 36 5 - - 86 23 - - اجملُوع
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 ( يتوح اآلتق:مف لحؿ تحميؿ بيانات عدوؿ)
 ايطبكة الرتُاعية يًؼدصياج ايذساَية

عالت الطبقة اتعتماعية التق تنتمق إلييا الشلديات الدرامية التق مارسػت ريػر  
%( 86الترتيػب ا وؿ بنسػبة )السمطة صق دراما المسرح المدرسق بعد رياـ الثورة غنػى صػق 

%( بينما التفت صئتا صقيػر، ومتوسػط. ظيػر 36يميو غير واوح صق الترتيب الثانق بنسبة )
الغنػػى صػػق الػػنص الػػدرامق وطػػف الطػػائر عنػػدما انػػدىش الحكػػيـ ممػػا صعمػػو السػػمطاف ا حمػػؽ 

 الذي دىدر دمواًت كثيرة مف دعؿ دف ُيشيد حديقة لمطائر.
 عد دف دصعؿ دكثر مف ىذا حتى يغنق لق وحدي.السمطاف: نعـ... ومست 

 الحكيـ: تر  كـ كمؼ ىذا؟ كاف يمكف دف يأكؿ بالتكاليؼ 
 دطفاؿ كثيروف .... كاف يمكف دف يمبسوا ثياباً         
 تحمييـ مف البرد .....بالقميؿ القميؿ.         

والثػػرال ويػػر  الباحػػث دف ىػػذه النتيعػػة تحمػػؿ دتلػػة تمتػػر السػػمطة الحاكمػػة بػػالغنى 
المػادي، والحيػػاة الرغػػدة نظػػرًا لتمكػنيـ مػػف كػػؿ مؤسسػػات الدولػة وسػػيطرتيـ عمػػى اترتدػػاد 
وتدػرصيـ صػق دمػواؿ الدولػػة وكأنيػا دمػواًت لادػػة وممكػًا ليػـ وذلػػؾ نظػرًا لغيػاب الديمقراطيػػة 
وسػػيادة الحكػػـ المطمػػؽ، وعػػدـ الررابػػة والمسػػاللة. حيػػث تطفػػوا المراسػػـ الشػػكمية ومظػػاىر 

لمسمطة بيدؼ صرض الييبة التق تتحوؿ إلى تقديس ولوؼ، وبػالطبر صػح مكػاف ىنػا ا بية 
لممسػػاللة، دو المحاسػػبة، دو المطالبػػة. صقػػد السػػماح بإلتمػػاس الروػػا، دو تعنػػب الظمػػـ، دو 
تحدػػيؿ بعػػض نعػػـ السػػمطة. وُيػػزعف النػػاس لمسػػمطة بسػػبب التسػػمط، ودعيػػزة العنػػؼ التػػق 

لقمػػر، والتيديػػد لمدػػادر الػػرزؽ، وىنػػا تبػػرز الرشػػوة تممكيػػا السػػمطة، ودسػػاليب القيػػر، وا
والمحسوبية التق تشكؿ لطػورة بالغػة عمػى سػحمة العسػـ اتعتمػاعق لممعتمػر ذلػؾ  نيػا 
تزيد الشعور بالظمـ وتنيؾ الفئات الفقيػرة، ومتوسػطق الػدلؿ وتععػؿ حقػوؽ المػواطف رابمػة 

 لمبير والشرال.
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 ايذساَيةاذتاية الرتُاعية يًؼدصياج 
عالت الحالة اتعتماعية لمشلديات الدرامية التق مارست رير السػمطة صػق درامػا  

( يمييػػا صػػى 61,86المسػػرح المدرسػػق بعػػد الثػػورة. غيػػر واوػػح صػػق الترتيػػب اتوؿ بنسػػة) 
%(، وصػػػق الترتيػػػب الثالػػػث متػػػزوج ويعػػػوؿ بنسػػػبة 54الترتيػػػب الثػػػانى  متػػػزوج  بنسػػػبة )

 زب.%( بينما التفت صئة دع7.36)
وتأتق ىذه النتيعة لعدـ ورود ما يبػيف دو يووػح مػا إذا كانػت الشلدػية الدراميػة  

متزوعة دـ ت صق الندوص الدرامية عينة البحث النى احتوت عمػى شلدػيات غيػر بشػرية 
 مثؿ الطيور، والحيوانات، والعرائس.

 (:تابر عدوؿ )
مطة صق دراما المسرح ا بعاد اتعتماعية لمشلديات الدرامية التق مارست رير الس

 المدرسق بعد الثورة
األبعاد 
 الرتُاعية

ص ٓاي
 ايذساَي

 ايعٌُ ايتعًيِ

 اجملُوع غري واعح ل يعٌُ يعٌُ اإلمجايي غري واعح غري َتعًِ َتعًِ

 ى % ى % ى % ى ى % ى % ى % ى

صشخة 
 ايعصافري

4 36 - - 3 61 6 6 42.36 - - - - 6 

طًطإ آخش 
 ايضَإ

4 36 - - - - 4 4 29.86 - - - - 4 

َٔ أرٌ 
 َصش

2 9.45 - - - - 2 2 7.36 - - - - 2 

 4 - - - - 29.86 4 4 36 2 - - 27.77 3 غابة اذتا

 2 - - - - 7.36 2 2 - - - - 9.45 2 أسض ايفيًة

 2 - - - - 7.36 2 2 - - - - 9.45 2 وطٔ ايطا ش

ايظزٔ 
 وايظزإ

- - - - 2 36 2 2 7.36 - - - - 2 

حوسة 
 ايعشا ع

2 9.44 - - - - 2 2 7.36 - - - - 2 

 27 - - - - %211 27 27 36 5 - - 86 23 اجملُوع
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 ( يتوح اآلتق:مف لحؿ تحميؿ بيانات عدوؿ )
 ايتعًيِ بايٓظبة يًؼدصياج ايذساَية

عػػػالت الشلدػػػيات الدراميػػػة التػػػق مػػػا مارسػػػت ريػػػر السػػػمطة صػػػق درامػػػا المسػػػرح  
%( يمييا صق الترتيب الثانق غيػر 86متعممة صق الترتيب ا وؿ بنسبة ) المدرسق بعد الثورة

%( بينمػا التفػت صئػة غيػر مػتعمـ. ومػف الندػوص الدراميػة التػق ظيػر 36واوحة بنسبة )
 صييا التعميـ النص الدرامق سمطات آلر الزماف.

 : ورينق يا كبير البداديف الكتب المق لقيتوىا عنده....السمطاف
 كتاب القانوف تبف سيناآه           
 : عريمة نكرال ىذا القانوف غير شرعق... دما دلمتؾ القاوق

 السعف يا سعيد           
 : مالؾ دنت وماؿ القانوف ...دنا ىنا القانوفالسمطاف

ُيعد العيؿ ىػو ا ب الشػرعق لمقيػر، واتسػتبداد، والعندػر الفعػاؿ صػق إمػداد عسػد 
تمرار. لػذلؾ تمعػأ السػمطة التػق تمػارس القيػر إلػى تغيػب السمطة بكؿ مقومات الحيػاة واتسػ

الػػػوعق عبػػػر تشػػػعير ثقاصػػػة اللوػػػوع وترسػػػيخ رػػػيـ الطاعػػػة عبػػػر ظػػػاىرة التمقػػػيف والحفػػػظ 
واتمتثاؿ  وامر السمطة ليدبح المػواطف غيػر رػادر عمػى تكػويف شلدػية حػرة نارػدة رػادرة 

مػػر الػػذي نػػتج عنػػو الععػػز عمػػى اسػػتعماؿ العقػػؿ، والمػػنيج العممػػق صػػق التفكيػػر والبحػػث ا 
والتواكػػؿ ليبقػػى المقيػػور سػػائرًا صػػق الظػػحـ ت يسػػتطير الفكػػاؾ مػػف عبوديػػة العيػػؿ والتلمػػؼ 
واتسػػتبداد ورػػد سػػاعد النظػػاـ التعميمػػق والتربػػوي صػػق سػػمطة مػػا ربػػؿ الثػػورة عمػػى ودد روح 

البعػد عػف اتبتكار واإلبداع وغرس ريـ السمبية والحمباتة والدمت واللوؼ مف السياسػة، و 
التحػػدث صػػق الػػديف بحيػػث ينشػػأ الشػػاب بػػح صكػػر محػػدد يحػػاوؿ الػػدصاع عنػػو، وػػيؽ ا صػػؽ، 

(. كػػذلؾ 49-3111ومتعدػػب وراصوػػًا لفكػػرة التسػػامح وربػػوؿ اآللػػر )إليػػاـ عبػػد الحميػػد، 
سعت السػمطة إلػى اسػتلداـ رعػاؿ الػديف لتحدػؿ بواسػطتيـ عمػى الشػرعية الدينيػة، وىنػاؾ 

القوػال وصسػد التعمػيـ صػق دمػة مػف ا مػـ تلمفػت، وسػادة الفسػاد  مقولة تؤكػد دنػو إذا صشػؿ
معظـ عحرات المعتمر،  نيػا تقػـو عمػى الظمػـ واتسػتبداد، والعيػؿ وعػدت ىػذه ا مػة صػق 

 عداد الدوؿ المتلمفة حواريًا ومعرصيًا.
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عالت الشلديات الدراميػة التػق مارسػت ريػر السػمطة صػق درامػا المسػرح المدرسػق العمؿ: 
 %(.211ثورة تعمؿ بنسبة )بعد ال

وتأتق ىذه النتيعة متواصقة مر الوارر صيػـ يعممػوف إمػا صػق السػمطة، دوصػق ا مػف،  
والحماية، دوصى مساعدة السمطة ورد ظير ذلؾ صػق الندػوص الدراميػة عينػة البحػث ومنيػا 

 النص الدرامق درلة العداصير .
داصير صترة طويمة مف                     : ُيحكى دف ممؾ مف مموؾ العداصير اعتمى عرش العالراوي

 الزمف وىذا ما ععمو يتكبر ويظمـ العداصير ويتحكـ صق طعاميـ.
ويمكف وور تودػيؼ لألبعػاد اتعتماعيػة لمشلدػيات الدراميػة التػق مارسػت ريػر  

السػػػمطة صػػػق درامػػػا المسػػػرح المدرسػػػق بعػػػد الثػػػورة وىػػػق دنيػػػا غنيػػػة وتعمػػػؿ ولكػػػف حالتيػػػا 
 واوحة.اتعتماعية غير 

 (21عدوؿ )
ا بعاد النفسية لمشلديات الدرامية التق مارست رير السمطة صق دراما المسرح المدرسق 

 بعد الثورة
 دساليب الشلديات الدرامية صق الحياة 

 األبعاد  الرتُاعية

 

 

 

 ايٓص ايذساَي

 أطاييبٗا يف اذتياة

ُاع
ط

 

ٓوع
ق

 

ٓيذ
ع

 

شوس
َػ

ٖالا  
ع أ

يي
خكة

باي
يي 

مجا
اإل

 

 ى % ى % ى % ى % ى % ى

 31 42.36 6 44.45 6 44.45 6 - - 32.54 4 صشخة ايعصافري

 23 29.86 4 31 4 31 4 - - 46.82 6 طًطإ آخش ايضَإ

 4 7.36 2 7.78 2 7.78 2 - - - - َٔ أرٌ  َصش

 23 29.86 4 31 4 31 4 - - 32.54 4 غابة اذتا

 2 7.36 2  -  - - - - - أسض ايفيًة

 5 7.36 2 7.78 2 7.78 2 - - 8.25 2 ا شطوطٔ اي

 5 7.36 2 7.78 2 7.78 2 - - 8.25 2 ايظزني وايظزإ

 5 7.36 2 7.77 2 7.77 2 - - 8.25 2 حوسة ايعشا ع

 71 37.77 27 36 26 36 26 - - 34.45 25 اجملُوع
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 (21تابر عدوؿ )
 سمات الشلديات الدرامية صق الحياة 

 األبعاد  الرتُاعية

 

 

 

 ايذساَي ايٓص

 ايظُاج

ني
ر

 

:
غ

يف 
عٓ

 

محل
أ

 

ٗوس
َت

يي 
مجا

اإل
 

 ى % ى % ى % ى % ى % ى

 31 42.36 6 42.36 6 52.77 6 32.77 6 - - صشخة ايعصافري

 : 29.86 4 29.86 4 - - 36 4 - - طًطإ آخش ايضَإ

 4 7.36 2 7.36 2 9.44 2 - - - - َٔ أرٌ  َصش

 23 29.86 4 29.86 4 36 4 36 4 - - غابة اذتا

 4 7.36 2 7.36 2 9.45 2 - - - - أسض ايفيًة

 4 7.36 2 7.36 2 9.45 2 - - - - ا شطوطٔ اي

 4 7.36 2 7.36 2 9.44 2  - - - ايظزني وايظزإ

 4 7.36 2 7.36 2  - 9.45 2 - - حوسة ايعشا ع

 67 39.68 27 39.68 27 32.54 23 32.54 23 - - اجملُوع

 ( يتوح اآلتق:21بيانات عدوؿ )مف لحؿ تحميؿ 
عالت دسػاليب الشلدػيات الدراميػة التػق مارسػت ريػر السػمطة صػق درامػا المسػرح 

%( يمييػػا صػػق 37.77المدرسػػق بعػػد الثػػورة لػػيس دىػػًح بالثقػػة صػػق الترتيػػب ا وؿ بنسػػبة )
%(، وصػق الترتيػب الثالػث طمػاع بنسػبة 36الترتيب الثانق مغرور وعنيد بنسبة واحدة ىق )

%( بينمػػػا التفػػػت صئػػػة رنػػػوع. ورػػػد ظيػػػرت صئػػػة لػػػيس اىػػػح بالثقػػػة صػػػق إعمػػػالق 34.45)
 الندوص الدرامية عينة البحث ونذكر منيا النص الدرامق ثورة العرائس.

 : دحنا نحتكـ لنتيعة اتستفتال.الممثمة
 : )تكتشؼ لدعة الممثمة وما حدث مف تزويرالعرائس

 نا تعمو اليتاصات ودىا(وتزييؼ  وراؽ اتستفتال.....وى          
 دمشق ودتركينا، دنت لونتينا )ويظؿ تكراراليتاؼ( 
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 يأةي اْعذاّ ايخكة بايظًطة ْتيزة عذة أطباب أُٖٗا
 تعمير كؿ السمطات صق  -   ممارستيا لمكذب والتوميؿ -
 ديدي النظاـ ودعوانو -  إتباع دساليب المراوغة واللداع -
 طوؿ مدة الحكـ -  ا مةليانة ما تعيدت عميو دماـ  -
 عدـ المساللة والررابة -  ممارستيا لمقير والعنؼ واتستبداد -
 غياب الحرية والديمقراطية -

 مساج ايؼدصياج ايذساَية
عػػالت سػػمات الشلدػػيات الدراميػػة التػػق مارسػػت ريػػر السػػمطة صػػق درامػػا المسػػرح  

%( يمييػا 39.68ؿ بنسػبة )المدرسق بعد الثورة لتتدؼ بالحمؽ، والتيور صق الترتيػب ا و
%( بينما التفت صئػة ذكػق وظيػرت سػمات 32.54صق الترتيب الثانق عنيؼ وغبق بنسبة )

الشلديات الدرامية صق إعمالق الندوص الدرامية عينة البحث ونذكر منيػا الػنص الػدرامق 
 ثورة العرائس.

نعمػتكـ، وبػدونق ىػتعـ  : دنا المق دنعتكـ، ودنا المق باىتـ بيكـ، وبحميكـ، صأنا وليػةالممثمة
الفووػػى، وعػػاييف تطردونػػق مػػف المسػػرح! يػػا سػػحـ دا ُبعػػدكـ إنػػق دمشػػق ودسػػيبكـ 
تبرتعوا صييا، والعو يححلكـ، و تعمموا ما بدلالكـ. بػس لػو دعػرؼ مػيف المػق طمػر 

 صق دماغكـ ا صكار دي؟!
ومػػف ىػو المععػػب برديػو، ونفسػػو كمػا دنػػو يػر  الفوػؿ كمػػو لػو ولػػيس ل لػريف،  ا حمػؽ

 دفات ا حمؽ يفرح بالمدح الكاذب، يكره العمـ مغرور، ظالـ، يتوىـ دنو دعقؿ الناس.
ىػػو المنػػدصر صػػق القػػوؿ، دو الفعػػؿ، كمػػا دنػػو يعنػػق اإلرػػداـ عمػػى عمػػؿ، دو  المتيػػور

صعػؿ شػػقل غيػػر ملطػػط لػػو، وغيػر مػػدروس بعنايػػة كاصيػػة، ىػػذا ورػد ارتكبػػت سػػمطة مػػا ربػػؿ 
الثورة العديد مف ا لطال عمى المستو  السياسػق، واترتدػادي، واتعتمػاعق التػق دوػرت 

ؽ وتيػػور السػػمطة ورػػد تمثمػػت صػػق إدػػدار بالشػػعب المدػػري والػػبحد، والتػػق تػػنـ عمػػى حمػػ
 روانيف وررارات غير مدروسة بعناية كاصية نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ت الحدر اآلتق:
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التحعب بسنوات التعميـ اإللزامػق عػف طريػؽ إلغػال السػنة السادسػة صػق المرحمػة  ايتعًيِ;
 اتبتدائية ثـ إعادتيا مرة ثانية.

ات وتقاوي ودسمدة صاسدة دورت باإلنتاج الزراعق وبدػحة استيراد مبيد ايصضة وايضساعة;
 اإلنساف، والحيواف والتربة.

لدلدػػة الشػػركات وبيعػػت مدػػانر القطػػاع العػػاـ وتػػـ تسػػريح عػػدد كبيػػر مػػف  ايصززٓاعة;
 العماؿ دو تحويميـ إلى معاش مبكر.

ومنيػا زيادة عدد الحوادث بطريقة غير طبيعية بسػبب الفسػاد واإلىمػاؿ  ايٓكٌ واملواصالج;
 حوادث الطرؽ، واحتراؽ القطارات وغرؽ السفف وسقوط الطائرات.

تراعر دور وثقؿ مدر السياسق عمى المسػتو  اإلرميمػق والػدولق بسػبب إىمػاؿ  ايظياطة;
القارة ا صريقية ولادة بعد حادثة ومحاولة اغتيػاؿ الػرئيس مبػارؾ صػق دديػس دبابػا 

 باإلواصة إلى معالعة ا زمات بطريقة لاطئة.
 (21تابر عدوؿ )      طبا ع ايؼدصياج ايذساَية

طبائر الشلديات الدرامية التق مارست رير السمطة صق دراما المسرح المدرسق بعد ثورة 
 يناير 36

 ايطبا ع

 

 ايٓص ايذساَي

 طبا ع ايؼدصياج ايذساَية اييت َاسطث قٗش ايظًطة يف دساَا املظشح
 اإلمجايي غري واعح طيا َتظاَح عصيب

 ى % ى % ى % ى % ى

 6 - - - - - - 49.58 6 صشخة ايعصافري

 4 77.77 3 - - - - :8.7 2 طًطإ آخش ايضَإ

 2 - - - - - - :8.7 2 َٔ أرٌ َصش

 4 44.45 2 - - - - 26.49 3 غابة اذتا

 2 - - - - - - :8.7 2 أسض ايفيًة

 2 - - - - - - :8.7 2 وطٔ ايطا ش

 2 - - - - - - :8.7 2 ايظزني وايظزإ

 2 - - - - - - :8.7 2 حوسة ايعشا ع

 27 29.86 4 - - - - 92.36 24 اجملُوع
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عػػالت طبػػائر الشلدػػيات الدراميػػة التػػق مارسػػت ريػػر السػػمطة صػػق درامػػا المسػػرح  
%( يمييا صق الترتيػب الثػانق 92.36المدرسق بعد الثورة عدبق صق الترتيب ا وؿ بنسبة )

%( بينمػا التفػت صئتػا متسػامح وطيػب وظيػر الطػابر العدػبق 29.86)غير واوح بنسػبة 
 صق النص الدرامق السعيف والسعاف .

: )بغوب وعدبية( دنت يػا مسػعوف ممنػوع عميػؾ الكػحـ، ممنػوع عميػؾ التفكيػر دو السعاف
.....  معرد السرحاف بليالؾ، دو الكحـ مر نفسؾ مفيـو

 : )ينظر إليو صق دىشة وحيرة( ويدمت وت ينطؽ! السعيف
ير  الباحث اف لطاب السمطة الحاكمة صى مدر ربؿ رياـ الثورة رد تميز بحػالتيف ىمػا صػى 

نعػػده يتسػػـ باليػػدول صوػػح عػػف احتػػواله عمػػى العديػػد مػػف ا كاذيػػب،  حالػػة وعػػود تيديػػد
وعػػود اإلدػػححية واللطػػط والنفػػاؽ، واللػػداع، والتوػػميؿ تحػػت شػػعارات الغايػػات النبيمػػة وال

 اإلنمائية، وا لحؽ، والررق والتقدـ والمستقبؿ ا صوؿ.
نعػد لطػاب السػمطة عدػبق وشػديد الميعػة حيػث تتوػػلـ  دمػا صػق حالػة عػدـ وعػود تيديػد

ذات السػػمطة ويفقػػد الشػػعب المقيػػور ذاتػػو ودىميتػػو لػػد  الحػػاكـ وتتحشػػى إنسػػانيتو كميػػًا، 
واإلحساس بمعاناتػو وآتمػو، وملاوصػو، وحاعاتػو وت يػتـ وتفقد السمطة تعاطفيا مر الشعب 
 التفاىـ، والحوار إت بمغة السياط.

كما اتسـ سموؾ السمطة ورعاليا ربؿ الثورة ديوا بالعدػبية والعنػؼ والقسػوة التػق  
اعتبرتيػا مػػف متطمبػػات الرىبػػة والييمنػػة، وت شػػؾ دف ىػػذه السياسػػة ددت إلػػى ووػػر حػػواعز 

لشػػعب ممػػا ععميػػا صػػق عزلػػو وترتػػب عميػػو توليػػد الكراىيػػة والغوػػب وعسػػور بػػيف السػػمطة وا
 الذي ساعد عمى رياـ الثورة.
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 (21تابر عدوؿ )   َيوٍ ايؼدصياج ايذساَية يف اذتياة
ا بعاد النفسية لمشلديات الدرامية التق مارست رير السمطة صق دراما المسرح المدرسق 

 يناير 36بعد ثورة 
 َيوهلا يف اذتياة

 

 ايذساَيايٓص 

 َيوٍ ايؼدصياج ايذساَية اييت َاسطث قٗش ايظًطة يف اذتياة
 اإلمجايي ايظًِ ايٓفام ايتضًيٌ ارتذاع

 ى % ى % ى % ى % ى

 26 42.36 6 - - 44.44 6 44.44 6 صشخة ايعصافري

 23 39.86 4 48.6 4 31 4 31 4 طًطإ آخش ايضَإ

 5 7.36 2 23.6 2 7.77 2 7.77 2 َٔ أرٌ َصش

 23 29.86 4 48.6 4 31 4 31 4 غابة اذتا

 2 7.36 2 - - - - - - أسض ايفيًة

 4 7.36 2 - - 7.78 2 7.78 2 وطٔ ايطا ش

 4 7.36 2 - - 7.78 2 7.78 2 ايظزني وايظزإ

 5 7.36 2 23.36 2 7.78 2 7.78 2 حوسة ايعشا ع

 65 73.:3 27 25.92 9 38.88 26 38.88 26 اجملُوع

 ايؼدصياج ايذساَية يف اذتياة;َيوٍ 
عػػالت ميػػوؿ الشلدػػيات الدراميػػة التػػق مارسػػت ريػػر السػػمطة صػػق درامػػا المسػػرح  

%( يمييػا صػق الترتيػب الثػانق 73.:3المدرسق ربؿ الثورة ظالمة صق الترتيب ا وؿ بنسبة )
%( 25.92%(، وصػػق الترتيػػب الثالػػث النفػػاؽ بنسػػبة )38.88اللػػداع والتوػػميؿ بنسػػبة )

لظمـ صق إعمالق الندوص الدرامية عينة البحث ومنيا الػنص الػدرامق سػمطاف آلػر وظير ا
 الزماف.
 : إيو ده.........ميف المق بيتكـ ده يا وزيري؟السمطاف
 : ما تلدشيق صق بالؾ يا موتي.... ده واحد بيكحالوزير

 : محدش يكح ردامق .....مرسـو سمطانقالسمطاف
 دي واحد يكح يدصر لمسة دنانير وريبة كحة.         
 : حراـ كفاية... ارحـ شوية يا موتي.الشاعر
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 : ميف المق تعرد ده وبيرد عميا يا كبير البداديف.السمطاف
 : ده ولد شاعر حقير مرة بيشتغؿ شاعر كبير البداديف
 ومرة بياع كتب، ومرة بياع كحـ.                

 : دنا سعيد الشاعر يا موتي... المق مدحتؾ الشاعر
 لما كنت دغير.... مدحتؾ لما كنت بتقوؿ 
 ىنشر العدؿ بيف الناس ... ىسعد الناس

تمر عمميػة بنػال السػمطة والظمػـ بعػدة مراحػؿ تبػدلا بػاإلعرالات المناىوػة لمحريػة  
المؤيػػديف  تشػػكيؿ معػػالس مػػف –سػػف دسػػاتير تحئػػـ السػػمطة اتسػػتبدادية  –والديمقراطيػػة 

 –رمػػػر المعاروػػػة  -الحكػػػـ بموعػػػب القػػػوانيف اتسػػػتثنائية مثػػػؿ رػػػانوف الطػػػوارئ -لنيعيػػػا
 والييمنة عمى وسائؿ اإلعحـ.

وصػػق دراسػػة العحرػػة بػػيف ريػػر السػػمطة والشلدػػية المقيػػورة توعػػد عػػدة عحرػػات  
 تووح مد  ظمـ واستبدلاد السمطة منيا:

 عحرة ا ناػػػػػػػ  وذاؾ -د
السمطة، وذاؾ ىو المواطف المقيور وتعنق ىػذه العحرػة دنػا السػمطة ت دعتػرؼ صا ناث ىق 

بإنسانية وريمة ذاؾ الشقل المقيور وحياتو وردسػيتيا باعتبػاره شػيئًا يدػبح كػؿ مػا يتعمػؽ 
 بو دو ما يمت إليو مباحًا.

 العحرة الثانية ىق عحرة ت دعترؼ إتػػػػػ دنا -ب
ت حقػػو، ممػػا يععػػؿ كػػؿ تدػػرؼ وكػػؿ نػػزوة، وكػػؿ حيػػث ت حيػػاة إت لػػو، وت حػػؽ إ 

اسػػتغحؿ وتسػػػمط تقػػـو بػػػو السػػمطة مبػػػرر كعػػػزل مػػف رػػػانوف الطبيعػػة. )مدػػػطفى حعػػػازي 
2::3- 48.) 

السػمطة صػى ويمكف وور توديؼ لألبعػاد النفسػية لمشلدػيات الدراميػة التػق مارسػت ريػر 
قػة وسػماتيا تتدػؼ دراما المسػرح المدرسػق بعػد الثػورة وىػى دنيػا شلدػية ليسػت دىػًح لمث

 بالحمؽ والتيور صوح عمى دنيا عدبية وظالمة.
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 (22عدوؿ )
 ا بعاد العسدية لمشلديات الدرامية التق ورر عمييا

 يناير 36رير السمطة صق دراما المسرح المدرسق بعد ثورة 
 ايبعذ ادتظذي

 

 ايص ايذساَي

 ػهٌ ادتظِ ادتٓع

 اجملُوع ععيف ايبٓية غري واعح قوى ايبٓية اإلمجايي غري واعح أْخى رنش 

 ى % ى % ى % ى ى % ى % ى % ى

صشخة 
 ايعصافري

- - - - 4 34.18 4 - - 4 27.78 - - 4 

طًطإ آخش 
 ايضَإ

: 44.44 - - - - : - - 7 44.45 4 23.61 : 

 6 31.95 6 - - - - 6 - - - - 29.63 6 َٔ أرٌ َصش

 6 - - 38.89 6 - - 6 49.57 6 - - - - غابة اذتا

 25 61 23 22.22 3 - - 25 - - %211 3 55.55 23 أسض ايفيًة

 2 - - 6.66 2 - - 2 :8.8 2 - - - - وطٔ ايطا ش

ايظزٔ 
 وايظزإ

2 4.82 - - - - 2 - - 2 6.66 - - 2 

 5 27.77 5 - - - - 5 41.87 5 - - - - حوسة ايعشا ع

 53 68.25 35 53.97 29 - - 53 7:.41 24 5.87 3 75.39 38 اجملُوع

 ادتٓع ايؼدصياج ايذساَية  
تنوع عنس الشلدػيات الدراميػة التػق ورػر عمييػا ريػر السػمطة صػق درامػا المسػرح  

%( يمييػا 75.39المدرسق بعد الثػورة إت دف الػذكور رػد عػالت صػق الترتيػب ا وؿ بنسػبة )
الثالػػث ا نػػاث بنسػػبة  %( وصػػق الترتيػػب7:.41صػػق الترتيػػب الثػػانق غيػػر واوػػح بنسػػبة )

(5.87. )% 
ويرعر تفوؽ نسبة الذكور  نيػـ يمثمػوف ا غمبيػة التػق يقػر عمييػا ريػر السػمطة،  

كما تمثؿ ىذه النتيعة اتىتماـ بالذكر عمػى حسػاب ا نثػى صػق التنػاوؿ الػدرامق إوػاصة إلػى 
يػًا صػق إشػعاؿ دنيا تعكس ثقاصة المعتمر، كذلؾ عال اتىتمػاـ بالػذكر باعتبػاره عندػرًا محور 

ورػػود الثػػورة والمطالبػػة بحقػػوؽ العميػػر، كمػػا دنػػو ىػػو الػػذي يتػػولى دائمػػًا عػػبل الػػدصاع عػػف 
 القوية المطروحة صق الدراما.
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وظير ذلؾ صق النص الدرامق درض الفيمة، حيػث تحمػؿ "زكريػا" عػبل طػرح روػية  
كػػاف يمػػارس عبػػث الفيػػؿ وصسػػاده دمػػاـ الممػػؾ ىػػذا الفيػػؿ الػػذي يرمػػز لعيػػاز الشػػرطة والػػذي 

ظممة ورمعو لمشعب صقد رتػؿ الفيػؿ ا طفػاؿ وىػدـ البيػوت، ودتمػؼ الػزرع وسػارة صػق ا رض 
صسادًا ولكػف نتيعػة لػوؼ وتلػاذؿ الرعيػة دمػاـ الممػؾ وبطشػو دػمت العميػر صمػـ يػرد دحػدًا 
عمى "زكريا" عنػدما كػاف يكػرر صػق كػؿ مػرة النػدال "الفيػؿ يػا ممػؾ الزمػاف" ولكػف تحػت وطػأة 

دػػرار الممػػؾ عمػػى معرصػػة مػػاذا صعمػػو الفيػػؿ، اوػػطره "زكريػػا" إلػػى التيديػػد ب التعػػذيب بالعمػػد واا
التوحية بالعمير لكق ينقذ نفسو بعد دمت الرعية. صطالب الممؾ بتزويج الفيػؿ الػذي دمػر 

 كؿ شقل صق المدينة لينعب عشرات بؿ مئات ا صياؿ.
 : الفيؿ يا ممؾ الزماف زكريا

 ث يسود الدمت ويتورؼ العمير عف الكحـ()بائسًا، يتمفت نحو الناس حي 
 : تورؼ عف ىذا النواح.....الفيؿ يا ممؾ الزماف... إما دف تتكمـ، دو آمر بعمدؾ.الممؾ

 )يتفرس زكريا صق الناس باحتقار ويأس(
 يتردد لحظات ثـ يتغير وعيو ويتقدـ إلى الممؾ.       
يػا ممػؾ الزمػاف مػثمكـ نحبػو ونرعػاه : )يمثؿ ما يقولػو بلفػة وبراعػة( نحػف نحػب الفيػؿ زكريا

تبيعنا نزىاتػو صػق المدينػة وتسػرنا رؤيػا وتعودنػاه حتػى ددػبحنا ت نتدػور الحيػاة 
بدونػػو ولكػػف ت حظنػػا دف الفيػػؿ دائمػػًا وحيػػد ت ينػػاؿ حظػػو مػػف الينػػال والسػػرور. 
الوحدة موحشة يا ممػؾ الزمػاف لػذلؾ. صكرنػا دف نػأتق نحػف الرعيػة صنطالػب بتػزويج 

تلػػؼ وحدتػػو وينعػػب لنػػا عشػػرات ا صيػػاؿ، مئػػات ا صيػػاؿ، آتؼ ا صيػػاؿ  الفيػػؿ كػػق
 لكق تمتمئ المدينة بالفيمة.

 ػهٌ ادتظِ يًؼدصياج ايذساَية   
عػػال شػػكؿ العسػػـ لمشلدػػيات الدراميػػة التػػق ورػػر عمييػػا ريػػر السػػمطة صػػق درامػػا  

%( يمييػا صػق 68.25المسرح المدرسق بعد الثورة وعيفة البنية صق الترتيب ا وؿ بنسبة )
%( بينمػػا التفػػت صئػػة رػػو  البنيػػة. ورػػد ظيػػر 53.97الترتيػػب الثػػانق غيػػر واوػػح بنسػػبة )

 وعؼ البنية صق النص الدرامق السعيف والسعاف.
 : )يفتح باب الزنزانة( صق روة السعاف
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 ما بتاكمشق ليو؟           
 عسمؾ بقى وعيؼ وىزيؿ       
 : )ينظر إليو بحسرة ويأس(السعيف
 دنا بر ل                

 : )يتعاىؿ كحمو( لو صومت كده ىتموتالسعاف
 ... دنت حر         

 تحمؿ دتلة وعؼ البنية العسدية لمشلديات التق ورر عمييا رير السمطة شيئيف ىما.
دف الشلدػػيات الدراميػػة المقيػػورة وػػعيفة البنيػػة العسػػدية  نيػػا ت تتمتػػر الشػػقل ا وؿ:

لفقػػػػر وانلفػػػػاض مسػػػػتو  المعيشػػػػة وغيػػػػاب الرعايػػػػة الدػػػػحية بالدػػػػحة العيػػػػدة نتيعػػػػة ا
واتعتماعيػػة وانتشػػار ا وبئػػة وا مػػراض. صيػػـ يعيشػػوف حيػػاة ت تتػػواصر صييػػا وسػػائؿ الحيػػاة 
الكريمػػة صوػػًح عمػػى دنيػػـ ميمشػػيف مػػف ربػػؿ السػػمطة وت يحدػػموف عمػػى حقػػوريـ الماديػػة 

 والمعنوية.
لػذ  تمػارس عميػو السػمطة ريرىػا، وتقػر ىو دف العسػد ددػبح ىػو الفوػال االشقل الثانق:

عميو كؿ الثورات والتحوتت صالدعوة إلى تحرير اإلنساف المقيور ىق صق ا دػؿ دعػوة إلػى 
تحريػػر العسػػد مػػف السػػمطة صالعسػػد ددػػبح ىػػو اللطػػاب التػػق توعيػػو السػػمطة إلػػى الشػػعب 

 بمغة عنيفة تتمثؿ صق آثار التعذيب التق تتركيا عميو.



 أمحد السيد أمحد خبيتد/ 
  

 459 

 (22تابر عدوؿ )
ا بعاد العسدية لمشلديات الدرامية التق ورر عمييا رير السمطة صق دراما المسرح 

 يناير 36المدرسق بعد ثورة 
 املظٗش ايعاّ

 

 ايٓص ايذساَي

 املظٗش ايعاّ يًؼدصياج ايذساَية اييت  وقع عًيٗا  قٗش ايظًطة يف ايذساَا

 اإلمجايي غري واعح عادي َٓفش رزاب

 ى % ى % ى % ى % ى

 4 23 6 - - - - - - صشخة ايعصافري

طًطإ آخش 
 ايضَإ

- - - - 4 211% 7 35 : 

 6 31 6 - - - - - - َٔ أرٌ َصش

 6 31 46 - - - - - - غابة اذتا

 25 - - - - %211 25 - - أسض ايفيًة

 2 5 2 - - - - - - وطٔ ايطا ش

 2 5 2 - - - - - - ايظزني وايظزإ

 5 27 5 - - - - - - حوسة ايعشا ع

 53 64.:6 36 %8.25 4 44.44 25 - - اجملُوع

 املظٗش ايعاّ يًؼدصياج ايذساَية
عػػال المظيػػر العػػاـ لمشلدػػيات الدراميػػة التػػق ورػػر عمييػػا ريػػر السػػمطة صػػق درامػػا  

%( يمييػا صػق 64.:6المسرح المدرسق بعػد الثػورة غيػر واوػح صػق الترتيػب ا وؿ بنسػبة )
%( 8.25%( وصػػق الترتيػػب الثالػػث عػػادي بنسػػبة )44.44بنسػػبة )الترتيػػب الثػػانق منفػػر 

بينما التفت صئة عذاب وتعبر دتلة عدـ الووػوح لممظيػر العػاـ لمشلدػيات الدراميػة التػق 
ورر عمييا رير السمطة صق دراما المسػرح المدرسػق بعػد الثػورة إلػى عػدـ ورود مػا يبػيف دو 

عمػى دنيػا شلدػيات متنوعػة تعمػر مػا  يووح المظير العاـ لمشلديات صق الدراما، صوحً 
 بيف البشرية، والحيوانات والطيور والعرائس.

ويمكف وور توديؼ لألبعاد العسدية لمشلديات الدرامية التػق ورػر عمييػا ريػر السػمطة  
صػػق درامػػا المسػػرح المدرسػػق بعػػد الثػػورة وىػػق دنيػػا شلدػػية تنتمػػق إلػػى عػػنس الػػذكور ودف 

 البنية العسدية ليا وعيفة ومظيرىا العاـ غير واوح. 
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 (23عدوؿ )
رر عمييا رير السمطة صق دراما المسرح ا بعاد اتعتماعية لمشلديات الدرامية التق و 
 يناير 36المدرسق بعد ثورة 

األبعاد 
 الرتُاعية

 

 

ايٓص 
 ايذساَي

 اذتياة الرتُاعية ايطبكة الرتُاعية

َتضوش  َتضوش أعضب  اإلمجايي غري واعح َتوطط فكري غ:
 ويعوٍ

 اإلمجايي غري واعس

 ى % ى % ى % ى % ى ى % ى % ى % ى % ى

صشخة 
 ايعصافري

- - 4 21.83 - - - - 4 - - - - - - 4 9.44 4 

طًطإ آخش 
 ايضَإ

- - : 43.25 - - - - : - - - - - - 7 27.77 7 

َٔ أرٌ 
 َصش

- - - - - - 6 46.82 6 - - 2 211% - - 5 22.22 6 

 6 24.99 6 - - - - - - 6 46.82 6 - - - - - - غابة اذتا

 25 44.44 23 %211 2 - - %211 2 25 - - - - 61 25 - - أسض ايفيًة

 2 3.88 2 - - - - - - 2 - - - - 4.68 2 - - وطٔ ايطا ش

ايظزني 
 وايظزإ

- - 2 4.68 - - - - 2 - - - - - - 2 3.88 2 

حوسة 
 ايعشا ع

- - - - - - 5 39.69 5 - - - - - - 5 22.22 5 

 :4 3.43: 47 3.67 2 3.67 2 3.67 2 53 44.45 25 - - 77.77 39 - - اجملُوع

 ( يتوح اآلتق:23مف لحؿ تحميؿ بيانات عدوؿ )
عالت الطبقة اتعتماعية التق تنتمػق إلييػا الشلدػيات الدراميػة التػق ورػر عمييػا  

%( يمييػػا صػػق 77.77ريػػر السػػمطة صػػق درامػػا المسػػرح المدرسػػق بعػػد الثػػورة صقيػػرة بنسػػبة )
بينمػػا التفػػت صئتػػا متوسػػط وغنػػق. وظيػػر %( 44.45الترتيػػب الثػػانق غيػػر واوػػح بنسػػبة )
 الفقر صق النص الدرامق درض الفيمة.

 : نولد ونموت ودعمارنا ليست إت انتظارًا لمفرج دبرنا عمى الفقر.زكريا
 : دبرنا عمى الورائب وا وبئة.22رعؿ 
 : دبرنا عمى المظالـ ودعماؿ السلرة.22رعؿ
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 لنا.: واآلف يأتق ىذا الفيؿ صيدوس كؿ ما بقى زكريا
ير  الباحث دف ا حػواؿ المعيشػية لممػواطف المدػري رػد تػدىورت ربػؿ الثػورة التػق  

رامت تحمؿ شعار )عيش، حرية، عدالة اعتماعية( صفق عيػد نظػاـ مػا ربػؿ الثػورة تفارمػت 
معدتت الفقر ولـ يتواصر الحد ا دنى مف مقومات الحياة الكريمة لػد  عػدد كبيػر مػف صئػات 

عؼ اترتدػاد وعػدـ تكػاصؤ الفػرص والتوزيػر العػادؿ لمثػروة والػدلؿ المعتمر وذلؾ بسبب وػ
الػػذي تركػػز صػػق ديػػدي حفنػػة دػػغيرة مػػف ددػػحاب النفػػوذ كػػؿ ىػػذه ا مػػور دصعػػت الشػػباب 
المدري تحت وغوط الحياة والحاعة إلى اليعرة صأدبح الشػباب المدػري يمػوت غررػًا صػق 

 دف يموت مف دعؿ الدصاع عنو.روارب اليعرة غير الشرعية لملروج مف الوطف بدًت مف 
 الحياة اتعتماعية لمشلديات الدرامية

عالت الحالة اتعتماعيػة لمشلدػيات الدراميػة التػق ورػر عمييػا ريػر السػمطة صػق  
%( يمييػا 3.43:دراما المسرح المدرسق بعد الثورة غير واوح صػق الترتيػب ا وؿ بنسػبة )

%( 3.67صػػق الترتيػػب الثػػانق صئػػات دعػػزب، ومتػػزوج ومتػػزوج ويعػػوؿ بنسػػبة واحػػدة ىػػق )
 وتأتق ىذه النتيعة لعامميف. 

ىو عدـ ورود مػا بػيف دو يووػح الحالػة اتعتماعيػة عنػد معظػـ الشلدػيات الدراميػة دوًت: 
صوًح عمى دنيا تنوعػت مػا بػيف شلدػيات بشػرية وحيوانػات وطيػور، وعػرائس صأدػبح مػف 

 الدعب تحديد الحالة اتعتماعية ليا.
ثانيػػًا: ىػػو اىتمػػاـ المؤلػػؼ الػػدرامق بقوػػية ريػػر السػػمطة لمشلدػػيات الدراميػػة دكثػػر مػػف 

 اىتمامو بإبراز الحالة اتعتماعية ليا.
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 (23تابر عدوؿ )
ا بعاد اتعتماعية لمشلديات الدرامية التق ورر عمييا رير السمطة صق دراما المسرح 

 يناير 36المدرسق بعد ثورة 
األبعاد 

 الرتُاعية

 

ايص 
 ايذساَي

 ايعٌُ ايتعًيِ

 اجملُوع غري واعح ل يعٌُ يعٌُ اإلمجايي غري واعح غري َتعًِ َتعًِ

 ى % ى % ى % ى ى % ى % ى % ى

صشخة 
 ايعصافري

- - - - 4 27.78 4 4 :.48 - - - - 4 

طًطإ آخش 
 ايضَإ

4 34.18 7 65.66 - - : 4 :.48 - - - - : 

َٔ أرٌ 
 َصش

6 49.58 -  - - 6 4 :.48 7 211% 3 61 6 

 25 61 3 - - 48.61 23 6 - - 56.56 6 - - غابة اذتا

 2 - - - - 4.24 2 25 83.34 24 - - :8.7 2 أسض ايفيًة

 6 - - - - 26.74 6 2 6.66 2 - - - - وطٔ ايطا ش

ايظزٔ 
 وايظزإ

- - - - 2 6.66 2 2 4.24 - - - - 2 

حوسة 
 ايعشا ع

5 41.88 - - - - 5 5 23.61 - - - - 5 

 53 63.: 5 25.39 7 87.31 43 53 53.96 29 37.31 22 6:.41 24 اجملُوع

 ايتعًيِ بايٓظبة يًؼدصياج ايذساَية
عػػػالت الشلدػػػيات الدراميػػػة التػػػق ورػػػر عمييػػػا ريػػػر السػػػمطة صػػػق درامػػػا المسػػػرح  

%( 53.96المدرسػػق بعػػد الثػػورة بالنسػػبة لمتعمػػيـ غيػػر واوػػح صػػق الترتيػػب ا وؿ بنسػػبة )
مػتعمـ بنسػبة %(، وصق الترتيػب الثالػث غيػر 6:.41يمييا صق الترتيب الثانق متعمـ بنسبة )

 %( وظير التعميـ صق النص الدرامق غابة الحب.37.31)
 : انتق مشتركة معاىـ صق العريمة دي؟القرد
 : ت ترد.الغزالة
 : دنا بسألؾ دنتق مشتركة معاىـ صق العريمة؟ ردي اتكممق .القرد
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 : يعنق آيو؟!الغزالة
 : يعنق عاوزة تتعممق.القرد
 : ىو التعميـ بقى عريمة.الغزالة

 : ىنا صق الغابة عريمة.لقردا
 : ديوه مشتركة صق البحث عف النور......عف طريؽ لمنعاةالغزالة

 مف العيؿ، والظمـ، والتلمؼ.         
يػػر  الباحػػث دف سػػمطة مػػا ربػػؿ الثػػورة سػػعت إلػػى تحطػػيـ الوعػػود الفكػػري لانسػػاف 

ابية غيػر رػادرة المدري المقيور عف طريؽ تعميـ شكمق مفرغ مف محتواه ينتج دعياًت متش
عمػى اتبتكػػار واإلبػػداع، عقيمػػة الفكػر، مسػػتكينة تتحػػرؾ بػػبطل شػديد  نيػػا تلشػػى التغييػػر، 
ولذلؾ يدبح الفرد صق ىذه ا عوال معرد ىامش عمى دطراؼ العغراصيا ت يفيـ، وت يػر  مػا 
يحػػدث عمػػى حقيقتػػو، صيفقػػد القػػدرة عمػػى التقيػػيـ السػػميـ والتعػػرؼ الدػػحيح ذلػػؾ  ف دحاديػػة 
الفكػػر واتنغػػحؽ والتسػػمط يمارسػػاف عػػادة بدػػورة ت شػػعورية دوف محاولػػة التعػػرؼ العممػػق 
اليادئ عمى ما يريد دف يقولو اآللر وبالتالق ينعدـ الحوار، دو يدبح عقيمًا صح صائػدة منػو 
نتيعػػػة التمسػػػؾ با حاديػػػة، ورصػػػض اتسػػػتماع لمػػػردي اآللػػػر صػػػالتعميـ ددػػػبح يكػػػرس ثقاصػػػة 

التابعيػػة ونتيعػػة لػػذلؾ ددػػبح المػػواطف المدػػري يقػػرد، ويػػر ، ويسػػمر مػػا التسػػمط، والقمػػر، و 
يسػػمح بػػو النظػػاـ وررابتػػو وىػػو يتعػػرض بإنتظػػاـ إلػػى العديػػد مػػف القمػػر الفكػػري، والغػػزو 
ا يديولوعق الػدالمق واللػارعق، وصػق ذات الورػت صيػو عػاعز عػف محاربػة ىػذا السػيؿ مػف 

التػق تكفػؿ لػو الحفػاظ عمػى حقورػو صػق الػوعق،  القمر المعنوي  نو لـ ُيلمؽ ددواتو البديمة
 ـ(.311، 3111والمعرصة" )دحمد نبيؿ اليحلق وآلروف، 

 ايعٌُ بايٓظبة يًؼدصياج ايذساَية
عػػػالت الشلدػػػيات الدراميػػػة التػػػق ورػػػر عمييػػػا ريػػػر السػػػمطة صػػػق درامػػػا المسػػػرح  

ترتيػب الثػانق %( يمييػا صػق ال87.31المدرسق بعد الثورة تعمػؿ صػق الترتيػب ا وؿ بنسػبة )
%( وظيػػر 63.:%(، وصػػق الترتيػػب الثالػػث غيػػر واوػػح بنسػػبة )25.39ت تعمػػؿ بنسػػبة )

 العمؿ صق النص الدرامق درض الفيمة.
 : ىؿ دنادي دبق كق يذىب معيـ؟الطفمة
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 : )مؤنبو الطفمة بدوت منلفض( ىس المردة
 ت يستطير دبوكق دف يترؾ عممو.          

التػػػق ورػػػر عمييػػػا ريػػػر السػػػمطة صػػػق درامػػػا المسػػػرح عػػػالت الشلدػػػيات الدراميػػػة 
نمػػا العمػػؿ الػػذي تمارسػػو عمػػؿ غيػػر ُمعػػدي بسػػبب انلفػػاض  المدرسػػق بعػػد الثػػورة تعمػػؿ واا
ا عور وارتفاع ا سعار، والقوانيف المعحفػة صػق الوػرائب التػق ععمػت المػواطف المدػري ت 

ي دصعػو إلػى البحػث عػف يستطير دف يحيا حياة كريمػة براتبػو الحكػومق دو مينتػو ا مػر الػذ
 عدة مدادر لمعمؿ والرزؽ حتى يستطير دف يوصر متطمبات حياتو المعيشية.

يمكف وور توديؼ لألبعاد اتعتماعية لمشلديات الدرامية التق ورر عمييػا ريػر  
السمطة صق دراما المسرح المدرسق بعد الثورة وىػق دنيػا شلدػية صقيػرة، غيػر واوػحة مػف 

 تعمؿ لد  السمطة.ناحية التعميـ، ودنيا 
 (24عدوؿ )

 ا بعاد النفسية لمشلديات الدرامية التق ورر عمييا رير السمطة
 ـ3122يناير  36صق المسرح المدرسق بعد ثورة 

 األبعاد النفسية

 

 

 

 النص الدرامي

 أطاييبٗا يف اذتياة
 اجملُوع غري واعح َتفاِٖ َتواعع قٓوع َهافح

 ى % ى % ى % ى % ى % ى

صشخة 
 23 - - 8:.7 4 22.22 4 1:.8 4 8.43 4 ايعصافري

طًطإ آخش 
 47 %211 2 34.36 21 73.:3 9 34.79 : 62.:2 9 ايضَإ

 31 - - 22.73 6 29.63 6 24.26 6 23.31 6 َٔ أرٌ َصش

 31 - - 22.73 6 29.63 6 24.26 6 23.31 6 غابة اذتا

 53 - - 43.66 25 - - 47.95 25 45.25 25 أسض ايفيًة

 5 - - 3.43 2 4.82 2 4.75 2 3.55 2 وطٔ ايطا ش

ايظزٔ 
 5 - - 3.43 2 4.82 2 3.75 2 3.55 2 وايظزإ

 23 - - 41.: 5 25.92 5 - - 86.: 5 حوسة ايعشا ع

 261 1.77 2 39.77 54 %29 38 36.45 49 38.45 52 اجملُوع
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 (24تابر عدوؿ )
 عمييا رير السمطةا بعاد النفسية لمشلديات الدرامية التق ورر 

 ـ3122يناير  36صق المسرح المدرسق بعد ثورة 
األبعاد 
 النفسية

 

 

النص 
 الدرامي

 ايظُاج

 اجملُوع غري واعح يكاوّ ايظًِ قوي اإلسادة ػزاع

 ى % ى % ى % ى % ى

صشخة 
 ايعصافري

4 24.74 4 24.74 4 24.74 - - : 

طًطإ آخش 
 ايضَإ

2 5.65 2 5.65 2 5.65 8 46% 21 

 26 - - 33.84 6 33.84 6 33.84 6 َٔ أرٌ َصش

 26 - - 33.84 6 33.84 6 33.84 6 غابة اذتا

 27 %76 24 5.66 2 5.66 2 5.66 2 أسض ايفيًة

 4 - - 5.66 2 5.66 2 5.66 2 وطٔ ايطا ش

ايظزٔ 
 وايظزإ

2 5.66 2 5.66 2 5.66 - - 4 

حوسة 
 ايعشا ع

6 33.83 6 33.83 6 33.83 - - 26 

 97 34.37 31 36.69 33 36.69 33 36.69 33 اجملُوع

 ( يتوح اآلتق:24مف لحؿ تحميؿ بيانات عدوؿ )
 أطاييا ايؼدصياج ايذساَية يف اذتياة

عػػػالت دسػػػاليب الشلدػػػيات الدراميػػػة التػػػق ورػػػر عمييػػػا ريػػػر السػػػمطة صػػػق درامػػػا  
%( يمييػػػا صػػػق 39.77)المسػػػرح المدرسػػػق بعػػػد الثػػػورة متفػػػاىـ صػػػق الترتيػػػب ا وؿ بنسػػػبة 

%( 36.45%( وصػػق الترتيػػب الثالػػث رنػػوع بنسػػبة )38.45الترتيػػب الثػػانق مكػػاصح بنسػػبة )
%( وصػػق الترتيػػب اللػػامس غيػػر واوػػح بنسػػبة 29وصػػق الترتيػػب الرابػػر متواوػػر بنسػػبة )

%( وظيرت دساليب الشلديات الدرامية صق الحياة صػق إعمػالق الندػوص الدراميػة  1.77)
 ا التفاىـ صق النص الدرامق غابة الحب.عينة البحث ومني
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 : الكثرة تغمب الشعاعة.كبير ا رانب
 : عندؾ حؽ يا كبير ا رانب.السمحفاة

 : ده ىتبقى لنارة.الكمب
 :   احنا ىنتعمر ونطمب طمباتنا بيدول.كبير ا رانب
ير  الباحث دنو رغـ معاناة الشلديات الدرامية التق ورر عمييػا ريػر السػمطة صػق  

درامػػا المسػػرح المدرسػػق مػػف العنػػؼ والتحقيػػر والتيمػػيش، والفقػػر، ورسػػوة الحيػػاة إت دنيػػا 
احتفظت بالروح الطيبة والنفس الراوية والتواور والتفاىـ صيق شلدية رادرة عمى الحػوار 

 والمنارشة والتفاعؿ العاطفق، والمعرصق والسموكق مر اآللريف.
اركة صػػػق حػػػؿ المشػػػكحت والتفاعػػػؿ وتبػػػرز ريمػػػة التفػػػاىـ صػػػق القػػػدرة عمػػػى المشػػػ 

اتعتماعق مر اآللر، وعدـ ا نانية، واحتراـ حقوؽ الغير واحتراـ رواعد ومبػادئ العماعػة، 
و رد تعمػت ىػذه القيمػة عنػدما اعتدػـ كاصػة طوائػؼ الشػعب المدػر  صػق ميػداف التحريػر. 

 رمز الثورة والحرية.

 مساج ايؼدصياج ايذساَية
مية التق ورر عمييا رير السمطة صػق درامػا المسػرح عالت سمات الشلديات الدرا 

يناير شعاع، ورػو  اإلرادة، ويقػاـو الظمػـ صػق الترتيػب ا وؿ بنسػبة  36المدرسق بعد ثورة 
%( ورػػد ظيػػرت ىػػذه 34.37%( يمييػػا صػػق الترتيػػب الثػػانق غيػػر واوػػح بنسػػبة )36.69)

 رة العرائس.السمات صق الندوص الدرامية عينة البحث ومنيا النص الدرامق ثو 
 : ت مكاف لانساف بعالـ العرائس.(2عروسة )
 : عاشت العرائس حرة مستقمة.(4عروسة )
 : رد آف اآلواف لمتلمص مف اإلنساف وتحرير العرائس مف الطغياف.(3عروسة )
 : لنقطر كؿ القيودالعمير
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تمتعت الشلديات الدرامية التق ورر عمييا رير السػمطة بدػفات الشػعاعة، ورػوة  
اإلرادة، ومقاومػػة الظمػػـ والمطالبػػة بحريتيػػا مػػف كاصػػة دسػػاليب القيػػر والتسػػمط التػػق صروػػتيا 

 السمطة.
وير  الباحث دف الشباب المدري الشعاع صػق ثورتػو عمػى معاروػتو لمسػمطة كػاف  

راصعػػػًا رايػػػة المقاومػػػة، ولادػػػًة بعػػػد دف انكسػػػر حػػػاعز اللػػػوؼ مطالبػػػًا بتأسػػػيس منظومػػػة 
تعكػػس آمػػاؿ وطموحػػات المدػػرييف اآلنيػػة والمسػػتقبمية نحػػو  اعتماعيػػة وسياسػػية عديػػدة

الحريػػة، والكرامػػة، والعدالػػة اتعتماعيػػة التػػق تعنػػق صػػق دبسػػط معانييػػا إعطػػال كػػؿ ذي حػػؽ 
حقػػو دوف التػػأثر بمشػػاعر الحػػب والكراىيػػة، صالعادلػػة تعتبػػر راعػػدة اعتماعيػػة، وسياسػػية 

نظامػًا ارتدػاديًا واعتماعيػًا تيػدؼ إلػى تستمرار حياة البشر مر بعويـ بعوًا كما دنيا ُتعد 
رامػة  إزالة الفوارؽ بيف الطبقات وتحقيػؽ صػرص متكاصئػة وظػروؼ متقاربػة بػيف المػواطنيف واا

 حياة عمى دساس المساواة والتوامف اتعتماعق.
( دف الشباب المدري الثائر نػاد  بالحريػة 469-3122وير  دحمد صؤاد رسحف ) 

دساسػػيًا مػػف وػػروريات اإلنسػػاف صػػق كػػؿ العدػػور، وصػػق كػػؿ باعتبارىػػا مطمبػػًا وػػروريًا و 
المعتمعات، صالحرية مسألة وعوديػة ذات عحرػة ددػيمة بكيػاف اإلنسػاف ووعػوده، كمػا دنيػا 

 السمة الرئيسية لمقيـ الكونية مر مطمر القرف الحادي والعشريف 
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 (24تابر عدوؿ )
 السمطةا بعاد النفسية لمشلديات الدرامية التق ورر عمييا رير 

األبعاد 
 ايٓفظية

 

ايٓص 
 ايذساَي

 َيوي٘ يف اذتياة ايطبا ع

 اجملُوع غري واعح قًيٌ اذتيًة حا ي َظتظًِ اإلمجايي غري واعح عذواْي عصيب طيا َتظاَح

 ى % ى % ى % ى % ى ى % ى % ى % ى % ى % ى

صشخة 
 7 - - - - 26 7 - - 7 - - - - - - 8.25 4 8.25 4 ايعصافري

طًطإ 
آخش 

 ايضَإ
: 32.53 : 32.53 - - - - - - 29 - - 2 3.6 9 211% - - : 

َٔ أرٌ 
 21 - - - - 36 21 - - 21 - - - - - - 2:.22 6 2:.22 6 َصش

غابة 
 21 - - - - 36 21 - - 21 - - - - - - 2:.22 6 2:.22 6 اذتا

أسض 
 25 - - - - 3.6 2 %211 24 39 - - - - - - 44.44 25 44.44 25 ايفيًة

وطٔ 
 2 - - - - 3.6 2 - - 3 - - - - - - 3.49 2 3.49 2 ايطا ش

ايظزٔ 
 2 - - - - 3.6 2 - - 3 - - - - - - 3.49 2 3.49 2 وايظزإ

حوسة 
 21 - - - - 36 21 - - 9 - - - - - - 64.: 5 64.: 5 ايعشا ع

 72 - - 24.23 9 76.68 51 32.43 24 95 - - - - - - %61 53 %61 53 اجملُوع

 ( يتوح اآلتق24مف لحؿ تحميؿ بيانات عدوؿ )
 طبا ع ايؼدصياج ايذساَية يف اذتياة

عالت طبائر الشلديات الدرامية التق ورر عمييا ريػر السػمطة صػق درامػا المسػرح  
%(بينمػا 61المدرسق بعد الثورة متسامح وطيب صق الترتيب ا وؿ وبنسبة متسػاوية وىػق )

وعػدوانق، وغيػر واوػح. ورػد ظيػرت صئتػا متسػامح وطيػب صػق الػنص التفت صئات عدبق، 
 الدرامق السعيف والسعاف .

 السعاف: درعوؾ سامحنق دنا كنت بنفذ دوامر السمطة.
 السعيف: متلاصشق المق ذاؽ طعـ الظمـ مش ممكف ىيظمـ.
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اتسػػمت الشلدػػيات الدراميػػة التػػق ورػػر عمييػػا ريػػر السػػمطة بالتسػػامح الفكػػري،  
واللمقػػق صالتسػػامح مفيػػـو يحمػػؿ صػػق طياتػػو موػػاميف إيعابيػػة تقػػـو عمػػى دسػػاس والػػدينق، 

الحرية وربوؿ اآللػر واحتػراـ ردي اآللػريف ومعتقػداتيـ واتعتػراؼ بحريػاتيـ وكػرامتيـ. ورػد 
ظيرت ىذه القيمة بووػوح عنػدما ورػؼ كػؿ مػف المسػمـ والمسػيحق يحمػوف بعوػيـ بعوػًا 

 النظاـ ا سبؽ.صق ميداف التحرير دثنال اعتداميـ ود 
 َيوٍ ايؼدصياج ايذساَية يف اذتياة

عالت ميوؿ الشلديات الدرامية التق ورر عمييػا ريػر السػمطة صػق درامػا المسػرح  
%( يمييػا صػق الترتيػب الثػػانق 76.68المدرسػق بعػد الثػورة ثػائر صػق الترتيػب ا وؿ بنسػبة )

%( بينمػػا 24.23بة )%( وصػػق الترتيػػب الثالػػث رميػػؿ الحيمػػة بنسػػ32.43مستسػػمـ بنسػػبة )
 التفت صئة غير واوح. ورد ظيرت صئة ثائر صق النص الدرامق غابة الحب.

 : احنا لنا مطالب عند ا سد.كبير ا رانب
ذا ا سد رصضالكمب  : واا

 : يبقى ىنلمييا ثورة ود الظمـ.. ومف دعؿ العمـ والحرية.كبير ا رانب
والتعػػاوز مػػف ربػػؿ دذرع  إف الغوػػب المكبػػوت صػػق نفػػوس الشػػعوب نتيعػػة لمظمػػـ، 

السػػمطة الحاكمػػة تػػدصر إلػػى الػػتعطش لأللػػذ بالثػػأر واإلنتقػػاـ صيكػػوف الظمػػـ والتعػػذيب باعثػػًا 
لمثػػورة التػػق دتاحػػت الحريػػة لمعميػػر، كمػػا كسػػرت حػػاعز اللػػوؼ الػػذي سػػيطر عمػػى عقػػوؿ 

حح ودصئدة المدرييف منذ عيود طويمة ليلرج الشباب المدري الثائر مطالبًا بػالتغيير واإلدػ
.ىػػذا ورػػد  والػػتلمص مػػف كػػؿ ا يػػديولوعيات الدكتاتوريػػة السػػائدة وتعاوزىػػا بدػػرامة وحـز
اوطر المواطف المدر  إلى ممارسة بعػض السػموكيات اللاطئػة والتػق تمثمػت صػق السػمبية 
،والحمبػػػاتة، وعػػػدـ اتنتمػػػال، والنفػػػاؽ دمػػػاـ الحػػػاكـ، وملالفػػػة رواعػػػد السػػػموؾ، وارتكػػػاب 

ى الدبر، ورد يوطر إلى اليعرة، دواإلغراؽ صق التديف. ودليرًا رػد يدصعػو العرائـ،ورد يمعأ إل
 كؿ ما سبؽ إلى الثورة ود السمطة.

يمكػػف ووػػر تودػػيؼ لألبعػػاد النفسػػية لمشلدػػيات الدراميػػة التػػق ورػػر عمييػػا ريػػر  
السػػمطة صػػق درامػػا المسػػرح المدرسػػق بعػػد الثػػورة وىػػق دنيػػا شلدػػية سمسػػمة ومتفاىمػػة، 

 رادة، تقاـو الظمـ وثائرة لمحؽ، كما دنيا ليرة ومتسامحة.شعاعة وروية اإل 
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 (25عدوؿ )
 نوع الشلديات الدرامية التق مارست رير السمطة والشلديات الدرامية
 التق ورر عمييا رير السمطة صق دراما المسرح المدرسق بعد الثورة

ْوع 
ايؼدصياج 

 ايذساَية

ايٓص 
 ايذساَي

 ايؼدصياج اييت وقع عًيٗا  قٗش ايظًطة ايؼدصياج اييت َاسطث قٗش ايظًطة

 اإلمجايي عشا ع طيوس صيواْاج بؼشية اإلمجايي عشا ع طيوس صيواْاج بؼشية

 ى % ى % ى % ى % ى ى % ى % ى % ى % ى

صشخة 
 4 - - %86 4 - - - - 6 - - %211 6 - - - - ايعصافري

طًطإ آخش 
 : - - - - - - 42.15 : 4 - - - - - - 48.6 4 ايضَإ

َٔ أرٌ 
 6 - - - - - - 28.35 6 2 - - - - - - 23.6 2 َصش

 6 - - - - %211 6  - 4 - - - - %211 4 - - غابة اذتا

 25 - - - - - - 59.38 25 2 - - - - - - 23.6 2 أسض ايفيًة

وطٔ 
 2 - - 36 2 - -  - 2 - - - - - - 23.6 2 ايطا ش

ايظزٔ 
 2 - - - - - - 4.56 2 2 - - - - - - 23.6 2 وايظزإ

حوسة 
 5 %211 5 - - - -  - 2 - - - - - - 23.6 2 ايعشا ع

 53 %64.: 5 64.: 5 1:.22 6 15.:7 :3 27 - - %42.36 6 29.86 4 %61 9 اجملُوع

 ( يتوح اآلتق25مف لحؿ تحميؿ بيانات عدوؿ )
 ايؼدصياج اييت َاسطث قٗش ايظًطة

مارست رير السمطة صػق درامػا المسػرح المدرسػق تنوعت الشلديات الدرامية التق  
%( يمييػا صػق 61بعد الثورة، حيػث عػالت الشلدػيات البشػرية صػق الترتيػب ا وؿ بنسػبة )

%( وصػػػػق الترتيػػػػب الثالػػػػث الحيوانػػػػات بنسػػػػبة 42.36الترتيػػػػب الثػػػػانق الطيػػػػور بنسػػػػبة )
(29.86. )% 

 ايؼدصياج اييت وقع عًيٗا قٗش ايظًطة
ميػػة التػػػق ورػػر عمييػػػا ريػػر السػػػمطة صػػق درامػػػا المسػػػرح تنوعػػت الشلدػػػيات الدرا 

المدرسػػػػق بعػػػػد الثػػػػورة، حيػػػػث عػػػػالت الشلدػػػػيات البشػػػػرية صػػػػق الترتيػػػػب ا وؿ بنسػػػػبة 
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%( وصػق الترتيػب الثالػث 1:.22%( يمييا صػق الترتيػب الثػانق الحيوانػات بنسػبة )15.:7)
 %(.64.:الطيور والعرائس بنسبة واحدة ىق )

ديات البشرية عمى الشلديات غيػر البشػرية صػق كػؿ ير  الباحث دف تفوؽ الشل 
مػػف الشلدػػيات الدراميػػة التػػق مارسػػت ريػػر السػػمطة والشلدػػيات التػػق ورػػر عمييػػا ريػػر 
السمطة يعود إلى طبيعة وظروؼ كؿ نص درامق، كما دف ىػذا التنػوع صػق الشلدػيات يثػري 

صوػػًح عمػػى  الػػنص الػػدرامق مػػف حيػػث دنػػو يعطػػق تنوعػػًا مػػف حيػػث ا صكػػار والػػرؤ  والحػػدث
 عوامؿ العذب التق تساعد الطفؿ المتمقق عمى صيـ واستيعاب الموموف.

 (26عدوؿ )
 رد صعؿ الشلديات الدرامية التق ورر عمييا رير السمطة صق دراما المسرح المدرسق بعد الثورة

 سد فعٌ ايؼدصياج

 

 ايٓص ايذساَي

 سد فعٌ ايؼدصياج ايذساَية اييت وقع عًيٗا قٗش ايظًطة

 اجملُوع ةبعية اْظضاب ةصذي متشد سعوخ

 ى % ى % ى % ى % ى % ى

 4 - - - - - - 25.39 4 - - صشخة ايعصافري

 : %211 2 - - - - 64.: 3 42.68 7 طًطإ آخش ايضَإ

 6 - - - - - - 34.91 6 - - َٔ أرٌ َصش

 5 - - - - - - 15.:2 5 - - غابة اذتا

 25 - - - - - - 5.88 2 79.54 24 أسض ايفيًة

 2 - - %61 2 - - 5.88 2 - - وطٔ ايطا ش

 2 - - %61 2 - - 5.88 2 - - ايظزٔ وايظزإ

 5 - - - - %211 5 15.:2 5 - - حوسة ايعشا ع

 52 3.24 2 5.36 3 %9.63 5 55.79 32 51.53 :2 اجملُوع

 ( يتوح اآلتق26مف لحؿ تحميؿ بيانات عدوؿ )
الدرامية التػق ورػر عمييػا ريػر السػمطة صػق درامػا المسػرح عال رد صعؿ الشلديات  

%( يميػػو صػػق الترتيػػب 55.79المدرسػػق بعػػد الثػػورة ليحتػػؿ التمػػرد الترتيػػب ا وؿ بنسػػبة )
%( وصػػق 9.63%( وصػق الترتيػػب الثالػث التدػدي بنسػبة )51.53الثػانق الروػوخ بنسػبة )

%( 3.24التبعيػة بنسػبة ) %( صق الترتيب اللامس5.36الترتيب الرابر اتنسحاب بنسبة )
 ورد ظير التمرد صق النص الدرامق سمطاف آلر الزماف .

 : ىتعمموا إيو بعد ما عرصتوا إف السمطاف مينفعشق يكوف سمطاف.لشاعرا
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 : دوؿ حاعة... تـز نتلمص مف كؿ المق صرووا عمينا السمطاف(2شحات )
 : نطرد الحواة، والمشعوزيف، والحرامية.(4شحات )
 : ونوزع كتب عمى الناس بالمعاف(5شحات )
 : طيب الورائب وا سعار؟الشاعر
 : مش داصعيف....والمق يحدؿ يحدؿ.(3شحات)

 : ومش ىناكؿ.... نعمؿ رعيـ.الشحاتيف
 : يبقى بينا نمـ الناس ونواعو السمطاف بالحقيقة ياتيارعالة )يلرج العمير(.بيموؿ

 بعة مراحؿ ىقير  الباحث دف  حياة اإلنساف المقيور تمر بأر  
إف  الثػػورة،ثػػـ مرحمػػة  التمػػرد،ثػػـ مرحمػػة  اتوػػطياد،ثػػـ مرحمػػة  الروػػوخ مرحمػػة 

ف التمفػػت دسػػاليبيا. صمقػػد كانػػت  دسػباب القيػػر تكػػاد تكػػوف واحػػدة صػػق كػؿ البمػػداف العربيػػة واا
مكانيػة ريػاـ ثػورة صػق مدػر  تدريحات المسئوليف المدرييف بعػد انػدتع الثػورة التونسػية واا

 عمى غرارىا.
نيػػا ليسػت كتػونس ولكػف صػق الحقيقػػة دف   كانػت إعابػاتيـ دف مدػر حالػة لادػة واا

السمطة لـ تدرؾ حينيا دف بذور التمرد والثورة رد اكتمؿ نموىػا دالػؿ عقػؿ ووعػداف الشػعب 
 ـ.3122يناير  36المدري الذي انفعر صق يـو 
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 (27نوع الدراع الدرامق               عدوؿ )
 بعد الثورة الذي ظير صيو رير السمطة صق دراما المسرح المدرسقنوع الدراع الدرامق 

 ْوع ايصشاع

 

 ايٓص ايذساَي

 

بني اجملُوعة  بني ايفشد واجملتُع بني زتُوعة وأخشى بني فشد وزتُوعة بني فشد وآخش
 واجملتُع

 اجملُوع

 ى % ى % ى % ى % ى % ى

 9 - - 26.74 6 %211 4 - - - - صشخة ايعصافري

 : - - 36 9 - - %21 2 - - آخش ايضَإ طًطإ

 67 - - 29.86 7 - - - - - - َٔ أرٌ َصش

 8 - - 32.98 8 - - - - - - غابة اذتا

 22 - - 29.86 7 - - %51 6 - - أسض ايفيًة

 5 - - - - - - - - 55.56 5 وطٔ ايطا ش

 6 - - - - - - - - 66.66 6 ايظزٔ وايظزإ

 7 - - - - - - %61 7 - - حوسة ايعشا ع

 67 - - 68.26 43 %6.46 4 32.54 23 27,18 : اجملُوع

 ( يتوح اآلتق27مف لحؿ تحميؿ عدوؿ )
عال نوع الدراع الدرامق الذي ظير صيو ريػر السػمطة صػق درامػا المسػرح المدرسػق  

%( 68.26بعػػد الثػػورة دػػراع بػػيف الفػػرد والمعتمػػر والػػذي يمثػػؿ السػػمطة والشػػعب بنسػػبة )
%( وصػق الترتيػب الثالػث 32.54الترتيب الثانق دراع بيف صػرد ومعموعػة بنسػبة )يميو صق 

%( وصػق الترتيػب الرابػر دػراع بػيف معموعػة ودلػر  27.18دراع بيف صػرد وآلػر بنسػبة )
%( بينمػػا التفػػت صئػػة دػػراع بػػيف المعموعػػة والمعتمػػر. ورػػد ظيػػر الدػػراع 6.46بنسػػبة )

ة والشػػعب صػػق الػػنص الػػدرامق غابػػة الحػػب دي الػػدرامق بػػيف الفػػرد والمعتمػػر دي بػػيف السػػمط
 بيف ا سد ممؾ الغابة والرعية التق حرميا مف التعميـ.

 : دنا عايز دعرؼ ميف المق حرض الحيوانات صق الغابة عمى التعميـ.ا سد لمثعمب
 : ماصيش غيره يا موتي.الثعمب
 : حاًت روؿ لق عمى اسمو.ا سد
 : كبير ا رانب.الثعمب
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الػدرامق صػق الندػوص الدراميػة عينػة البحػث بػيف الفػرد الحػاكـ الػذي  عال الدػراع 
يمثؿ السمطة وبيف المعتمر الذي يمثؿ الشػعب، دوالرعيػة. ىػذا ورػد تنوعػت دسػباب الدػراع 

 دالؿ الندوص الدرامية وذلؾ عمى النحو اآلتق
   دراع بسبب حرماف الرعية مف التعميـ -2

 ظير صق النص الدرامق غابة الحب.
   بسبب تقيد الحريةدراع  -3

 ظير صق ندق السعيف والسعاف، ووطف الطائر.

   دراع بسبب القير واإلىماؿ -4

 ظير صق النص الدرامق ثورة العرائس.

   دراع بسبب عنؼ السمطة -5

 ظير صق النص الدرامق درض الفيمة.

  دراع بسبب ظمـ وعبروت الشرطة -6

 ظير صق النص الدرامق مف دعؿ مدر.

   والحريةدراع بسبب غياب العدالة  -7

 ظير صق النص الدرامق سمطاف آلر الزماف.

   دراع بسبب عدـ الحدوؿ عمى مقومات الحياة -8

 ظير صق النص الدرامق درلة العداصير.
تعػػد ىػػذه ىػػق إحػػد  ا سػػباب التػػق رامػػت الثػػورة مػػف دعميػػا والتػػق اسػػتميـ منيػػا  

التمػرد المؤلؼ الدرامق موووعات ومواميف ندودو الدرامية التق عبرت عف مظػاىر 
واتحتعػاج، والمقاومػػة والثػورة وػػد كػػؿ دشػكاؿ الييمنػػة والقيػػر والتسػمط التػػق مارسػػتيا 

 السمطة كما دثارت ريـ الحرية والعدالة والمساواة.
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 (28عدوؿ )
 اإلطار المكانق الذي ورر صيو رير السمطة صق دراما المسرح المدرسق

اإلطاس 
 املهاْي

 

ايززززززٓص 
 ايذساَي

 وقعث في٘ األصذاذاإلطاس املهاْي ايزي 
 اجملُوع املظشح ايظزٔ اذتذيكة قصش املًو طاصة املذيٓة ايػابة قظِ ايؼشطة أَاّ قصش املًو ايظوم

 ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى

صشخة 
 ايعصافري

- - 5 61% - - - - 3 36% - - - - - - - - 7 

طًطإ 
آخش 

 ايضَإ

4 211% - - - - - - 3 36% 7 48.6 - - - - - - 22 

َٔ أرٌ 
 َصش

- - - - 6 211% - - - - - - - - - - - - 6 

غابة 
 اذتا

- - - - - - 8 211% - - - - - - - - - - 8 

أسض 
 ايفيًة

- - 5 61% - - - - - - 9 61 - - - - - - 31 

وطٔ 
 ايطا ش

- - - - - - - - 5 61 3 23.6 7 211% - - - - 23 

ايظزٔ 
 وايظزإ

- - - - - - - - - - - - - - 7 211% - - 7 

حوسة 
 ايعشا ع

- - - - - - - - - - - - - - - - 7 211% 7 

 84 9.33 7 9.33 7 9.33 7 3:.32 27 3:.32 27 69.: 8 7.69 6 %6:.21 9 5.22 4 اجملُوع

 ( يتوح اآلتق:28مف لحؿ تحميؿ عدوؿ )
%( مػػف 3:.32بنسػػبة )عػػالت سػػاحة المدينػػة وردػػر الممػػؾ صػػق الترتيػػب ا وؿ  

إعمالق ا طر المكانية التػق ورعػت صييػا ا حػداث الدراميػة لقيػر السػمطة صػق درامػا المسػرح 
ـ يمييػػا صػػق الترتيػػب الثػػانق دمػػاـ ردػػر الممػػؾ بنسػػبة 3122ينػػاير  36المدرسػػق بعػػد ثػػورة 

%( وصػػق الترتيػػب الرابػػر الحديقػػة 69.:%( وصػػق الترتيػػب الثالػػث الغابػػة بنسػػبة )21.26)
%( صػق الترتيػب اللػامس رسػـ الشػرطة بنسػبة 9.33سعف والمسرح بنسبة واحػدة ىػق )وال
 %(.5.22%( ودليرًا السوؽ صق الترتيب السادس بنسبة )7.96)
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يػػر  الباحػػث دف المكػػاف يشػػكؿ دىميػػة كبيػػرة دالػػؿ الػػنص الػػدرامق صيػػو ُيعػػد ا كثػػر  
ص وحػدوده العغراصيػة والبنيػة ثقًح وتنوعػًا صػق التػأثير عمػى المتمقػق كونػو الحػاوي لبنيػة الػن

اتعتماعية والثقاصية والدػراعات الدالميػة واللارعيػة لمشلدػيات والػزمف صوػًح عػف تمتعػو 
بػػالثرال الػػدتلق الػػذي يعنػػق تنػػوع ا حػػداث وشػػبكة العحرػػات الدراميػػة لمشلدػػيات ورػػد تنػػوع 

الليػاؿ عندر المكاف صق الندػوص الدراميػة عينػة البحػث ممػا سػاعد عمػى زيػادة عندػري 
والتليؿ باإلواصة إلى التشويؽ واإلثارة لمنص الدرامق ىذا ورػد تعػددت ا طػر المكانيػة التػق 

ـ صقػد اشػتعمت الثػورة صػق كػؿ ميػاديف العميوريػة صػق 3122ينػاير  36اندلعت  منيا ثػورة 
ورت واحد تقريبًا إت دف ميداف التحرير سيظؿ ىو المكاف الذي سيرمز إلػى تمػؾ الثػورة عبػر 

  عياؿ وا زمنة.كؿ ا
 (29عدوؿ )

 ـ.3122يناير  36اإلطار الزمنق الذي حدث صيو رير السمطة صق دراما المسرح المدرسق بعد ثورة 
 اإلطاس ايضَ:

 

 ايٓص ايذساَي

 اإلطاس ايضَ: ايزي صذذ في٘ قٗش ايظًطة
 اجملُوع صَٔ َعاصش واقعي صَٔ ةاسخيي قذيِ

 % ى % ى % ى

  2  - - %36 2 صشخة ايعصافري

  2 - - %36 2 طًطإ آخش ايضَإ

  2 44.44 2 - - َٔ أرٌ َصش

  2 -  %31 2 غابة اذتا

  2 - - %31 2 أسض ايفيًة

  2 - - %31 2 وطٔ ايطا ش

  2 44.44 2 - - ايظزٔ وايظزإ

  2 44.45 2 - - حوسة ايعشا ع

  9 48.6 4 73.6 6 اجملُوع

 يتوح اآلتق (29مف لحؿ تحميؿ بيانات عدوؿ )
%( مػػف إعمػػػالق 73.6عػػال الػػزمف التػػػاريلق القػػديـ صػػػق الترتيػػب ا وؿ بنسػػػبة ) 

ينػاير  36ا طر الزمنية التق حدث صيو رير السػمطة صػق درامػا المسػرح المدرسػق بعػد ثػورة 
 %( .48.6يمييا صق الترتيب الثانق الزمف المعادر الوارعق بنسبة ) 3122
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المدرسق عمى إثارة لياؿ وصكر الطفػؿ المتمقػق مػف لػحؿ تنػوع حرص مؤلفو دراما المسرح  
 ا طر الزمنية لألحداث الدرامية صتنوعت ما بيف :

 زمف معادر وارعق -ب  زمف تاريخ رديـ. -د 
 ايضَٔ ايتاسخيي

يثير لياؿ الطفؿ ويدصعػو لمتأمػؿ وربػط ا حػداث ببعوػيا بعوػًا ولادػة دف مؤلفػو  
الزمف التاريلق ليحمؿ إسقاط عمى الزمف المعادر وا سػباب دراما المسرح المدرسق وظفوا 

 التق ددت إلى رياـ الثورة .
 صَٔ َعاصش واقعي

حيث يقدـ مؤلفو درامػا المسػرح المدرسػق عالمػًا وارعيػًا ممػا يزيػد مػف وعػق الطفػؿ  
المتمقق ويثير صكره لكق يستطير تكػوف رؤيػة نقديػة واوػحة اتعػاه ا حػداث وا سػباب التػق 

 .3122يناير  36لى رياـ ثورة ددت إ
ىذا ويساعد عندري الزماف والمكاف التاريلق عمػى زيػادة الليػاؿ والتليػؿ واإلثػارة  

لػػد  الطفػػؿ المتمقػػق ويدصعػػو إلػػى عػػالـ التأمػػؿ والتحميػػؿ وربػػط القػػديـ بالمعادػػر مػػف لػػحؿ 
 الموارؼ وا حداث والقوايا المتشابية ومنيا دسباب اتستبداد والقير.

مكاف والزماف المعادر صيزيد مف وعى الطفؿ وينمق لديو القدرة عمػى التفكيػر دما ال 
 النارد والوارعق لألحداث والقوايا  المعادرة ومنيا ا سباب التق ددت إلى رياـ الثورة.
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 ايتوصياج
 يوصي ايبضد مبا يًي

ـ صػػػق 3122ينػػػاير  36وػػػرورة توػػػميف التػػػداعيات اإليعابيػػػة المتعػػػددة لثػػػورة  (2
ت والموػػاميف التػػق يتناوليػػا المسػػرح المدرسق،ومسػػرح الطفػػؿ وكػػذلؾ المووػػوعا

 التأكيد عمى ريـ ومبادئ الحرية، والعدالة، والمساواة، والديمقراطية.
العمػػؿ عمػػى دػػياغة تشػػريعات عديػػدة تتناسػػب مػػر مػػا طػػرد عمػػى وسػػائؿ اإلعػػحـ  (3

ومنيػػػا المسػػػرح المدرسػػػق مػػػف تطػػػور يكفػػػؿ ويػػػدعـ حريػػػة الػػػردي والتعبيػػػر بحيػػػث 
ستطير المسرح دف يؤدي رسالتو صق التعبير عف روايا وىمػـو الػوطف ومشػكحتو ي

 وكشؼ ومواعية الفساد.

ورورة توسير القاعدة العماىيرية لممسرح المدرسق وذلػؾ عػف طريػؽ نقػؿ بعػض  (4
 المسرحيات المتميزة مف لحؿ شاشة التميفزيوف وبعض برامج ا طفاؿ.

نشػػاط المسػػرحق "مؤلفػػو درامػػا المسػػرح وػػرورة تػػوصير دورات تدريبيػػة  لدػػائق ال (5
المدرسق" بحيث يكوف رادر وممـ بكؿ التطورات اللادة بالتقنيػات الفنيػة ودسػاليب 

 الكتابة الدرامية.

 ايبضوذ املكرتصة
إعرال دراسة حوؿ مد  مددارية المسرح المدرسػق صػق تناولػو ومعالعتػو  حػداث  -2

 يناير. 36ثورة 
ـ 3122ينػاير 36لطاب المسرحق بعػد ثػورة اتعاىات عميور المسرح وتقييمو لم -3

 والتغيرات التق طردت عمى المعتمر المدري.

البحث عف مد  ردرة المسرح اتحتراصق والمدرسػق عمػى القيػاـ بػدوره صػق معالعػة  -4
 ا زمات.

إعػػرال دراسػػػة تحميميػػة مقارنػػػة لملتمػػػؼ الموػػاميف التػػػق تناوليػػا مسػػػرح الطفػػػؿ،  -5
اتحتراصػق حػوؿ دحػداث الثػورة ومػا دعقبيػا مػف والمسرح المدرسق، ومسرح الكبار 

 دحداث.
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 ايٓتا س اييت ةوصٌ إييٗا ايبضد
: مارست السمطة الحاكمػة صػق مدػر ربػؿ ريػاـ ثػورة اللػامس والعشػريف مػف ينػاير عػاـ دوتً 

ـ القيػػػر المػػػادي والمعنػػػوي عمػػػى الشػػػعب المدػػػري عبػػػر ددواتيػػػا الملتمفػػػة 3122
عيػػػػزة ا مػػػػف والمحػػػاكـ، وكػػػػاف الػػػػداصر ورال المتمثمػػػة صػػػػق القػػػػوانيف، والسػػػعوف، ود

ممارسػػػػتيا لمقيػػػػر ىػػػػو الػػػػتحكـ، والسػػػػيطرة، والطمػػػػر، والعشػػػػر، واتسػػػػتيحل عمػػػػى 
الممتمكػػات، والحقػػد والكراىيػػة، واتنتقػػاـ والغيػػرة ورػػد اعتمػػدت السػػمطة صػػق ممارسػػة 
القيػػر عمػػى عػػدة وسػػائؿ متنوعػػة منيػػا الحرمػػاف المػػادي، والقمػػر، والكػػذب واللػػداع، 

ثػػارة الفػػتف، واإلردػػال ا مػػر الػػذي نػػتج عنػػو ريػػاـ الثػػورة والم راوغػػة، ونشػػر العيػػؿ، واا
وتأتى ىذه النتيعػة لتتفػؽ  3122يناير  36ورد انتيى رير السمطة بزواؿ القير صق 

لػـ تكػف ثػورة رػاـ  3122ينػاير  36مر درال الكثير مف الباحثيف الذيف يػروا دف ثػورة 
رامػػت مػػف دعػػؿ الحريػػة السياسػػية ، والعدالػػة  بيػػا العيػػاع مػػف الفقػػرال ولكنيػػا ثػػورة

 اتعتماعية ، والكرامة اتنسانية.
: عالت ا بعاد العسدية لمشلديات الدرامية التػق مارسػت ريػر السػمطة غيػر واوػحة ثانياً 

مػػػف ناحيػػػة العػػػنس والمظيػػػر بسػػػبب تنػػػوع الشلدػػػيات مػػػا بػػػيف بشػػػرية وعػػػرائس، 
العسػػدية بػػالقوة بسػػبب تمتعيػػا بالدػػحة وحيوانػػات، و طيػػور بينمػػا اتسػػمت بنيتيػػا 

 العيدة.
: عالت ا بعاد اتعتماعيػة لمشلدػيات الدراميػة التػق مارسػت ريػر السػمطة غنيػة مػف ثالثاً 

حيػػث الطبقػػة اتعتماعيػػة وغيػػر واوػػحة بالنسػػبة لمحالػػة اتعتماعيػػة ودنيػػا متعممػػة 
 وتعمؿ صق السمطة دو صق لدمتيا.

لدػػػيات الدراميػػػة التػػػق مارسػػػت ريػػػر السػػػمطة تتدػػػؼ : عػػػالت ا بعػػػاد النفسػػػية لمشرابعػػػاً 
 بالحمؽ، والتيور، والعدبية، والظمـ صوًح عمى دنيا ليست دىًح لمثقة.

: عالت ا بعاد العسػدية لمشلدػيات الدراميػة التػق ورػر عمييػا ريػر السػمطة تنتمػق لامساً 
 ر.إلى عنس الذكور ودف بنيتيا العسدية وعيفة ومظيرىا العاـ منفر بسبب الفق

: عالت ا بعاد اتعتماعية لمشلديات الدرامية التق ورر عمييا رير السػمطة تنتمػق سادساً 
لمطبقة اتعتماعية الفقيرة ودف حالتيا اتعتماعية والتعميمية غير واوحة ودنيا تعمػؿ 

 لد  السمطة.
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 : عالت ا بعاد النفسية لمشلدػيات الدراميػة التػق ورػر عمييػا ريػر السػمطة سمسػمة،سابعاً 
ومتفاىمة، وشػعاعة، ورويػة اإلرادة، وتقػاـو الظمػـ وثػائرة عمػى الحػؽ كمػا دنيػا ليػرة 

 ومتسامحة.
: تنوعت كؿ مف الشلديات الدرامية التػق مارسػت ريػر السمطة،والشلدػيات الدراميػة ثامناً 

التق ورػر عمييػا القيػر مػا بػيف شلدػيات بشػرية ظيػرت صػق ندػوص سػمطاف آلػر 
ف والسػعاف. كػذلؾ شلدػية الممثمػة صػق نػص ثػورة الزماف، مف دعػؿ مدػر،  السػعي

 الفيمة. ضالعرائس. وشلدية الممؾ صق ندق وطف الطائر وار 
دما الشلديات الحيوانية صظيرت صػق نػص غابػة الحػب. والشلدػيات العرائسػية صػق  

نص ثورة العرائس. وشلديات الطيور صق نص درلة العداصير ووطف الطػائر. وت 
لدػػيات الدراميػػة يثػػري الػػنص الػػدرامق مػػف حيػػث تنػػوع شػػؾ دف ىػػذا التنػػوع صػػق الش

ا صكار والرؤ  والمواميف والحدث صوًح عمى عوامؿ العػذب التػق تسػاعد عمػى صيػـ 
 وتذكر الموموف.

: عال رد صعؿ الشلديات الدرامية التق ورر عمييػا ريػر السػمطة بػإعحف التمػرد عمػى تاسعاً 
ف الفرد الحاكـ والمعتمػر الػذي يمثػؿ رير السمطة. كما عال الدراع الدرامق دراع بي

ىمػاؿ، وتقيػد  الشعب المقيور. وتعددت دسباب الدػراع مػا بػيف ريػر وظمػـ، وصسػاد واا
 لمحرية، وغياب لمعدالة وحرماف مف التعميـ ، والعيش بكرامة.

: تنوعت ا طر المكانية التق ورر صييا رير السمطة ما بيف دماكف تاريلية مثؿ ردػر عاشراً 
سػػمطاف صػػق الندػػوص الدراميػػة دػػرلة العدػػاصير  سػػمطاف آلػػر الزمػػاف، الممػػؾ، وال

 درض الفيمة، وطف الطائر.
مػػاكف معادػػرة مثػػؿ رسػػـ الشػػرطة، السػػعف، المسػػرح صػػق ندػػوص مػػف دعػػؿ مدػػر، د

 والسعيف والسعاف، وثورة العرائس.
 دماكف طبيعية مثؿ الحديقة والغابة صق النص الدرامق غابة الحب.

صػػق  زمػف تػػاريلقار الزمنػق الػػذي حػدث صيػػو ريػر السػػمطة مػا بػػيف : تنػوع اإلطػػإحػد  عشػػر
 -درض الفيمػػة –سػػمطاف آلػػر الزمػػاف  –وطػػف الطػػائر  –ندػػوص دػػرلة العدػػاصير 

صػػق ندػػوص مػػف دعػػؿ مدػػر، السػػعيف والسػػعاف، ثػػورة  زمػػف معادػػر -غابػػة الحػػب
 العرائس.
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ص معموعػة صق وول النتائج العامة لمبحث يمكف تقػديـ رؤيػة مقترحػة تنطمػؽ مػف اسػتلح
مػػف دوعػػو اتسػػتفادة مػػف البحػػث الحػػالق يسػػتفيد منيػػا مؤلفػػو درامػػا المسػػرح المدرسػػق صػػق 

 الورت المعادر وىق
ـ 3122ينػػاير  36دلقػػال الوػػول عمػػى روػػية ريػػر السػػمطة صػػق مدػػر ربػػؿ ثػػورة  -2

والتػػق ظمػػت مووػػر تعاىػػؿ لسػػنوات عديػػدة مػػف ربػػؿ مؤلفػػو درامػػا مسػػرح الطفػػؿ، 
المراحػػػؿ التعميميػػػة الملتمفػػػة وذلػػػؾ لوصػػػًا مػػػف الررابػػػة والمسػػػرح المدرسػػػق صػػػق 
 والمدادرة وبطش السمطة.

زيادة وعق الطفؿ المتمقق صق التعرؼ عمػى روػايا القيػر بكاصػة دشػكاليا ودنواعيػا  -3
 ـ.3122يناير  36التق مارستيا السمطة ربؿ ثورة 

يتعػرض تنمية شلدية الطفؿ المتمقق لمواعية كاصة دػور القيػر التػق يمكػف دف  -4
 ليا صق المستقبؿ.

ينػػاير  36إمػػداد الطفػػؿ المتمقػػق بالمعمومػػات والحقػػائؽ التػػق ددت إلػػى ريػػاـ ثػػورة  -5
 ـ.3122

إثػػارة العديػػد مػػف التسػػػاؤتت حػػوؿ الػػدور الػػذي يمكػػػف دف يؤديػػو نشػػاط المسػػػرح  -6
 المدرسق صق التعبير عف كاصة روايا المعتمر بحرية وعردة 

 اليوية الوطنية لد  ا طفاؿ. تنمية ريـ اتنتمال والوتل وتأكيد -7

التأكيػػد عمػػى بعػػض القػػيـ، واتتعاىػػات السياسػػية، واتعتماعيػػة، والتربويػػة مثػػؿ  -8
الحريػػة، والعدالػػة، والمسػػاواة، وربػػوؿ اآللػػر، والتسػػامح، ونبػػذ العنػػؼ مػػف لػػحؿ 

 تفاعؿ الطفؿ مر الدراما بالنقد والتحميؿ والنظر والسمر.

وؽ لفػػف المسػػرح ومػػا يطرحػػو مػػف دصكػػار إيعػػاد عميػػور عديػػد مػػف ا طفػػاؿ متػػذ -9
 وروايا.

تنميػػػة مشػػػاعر ودحاسػػػيس إيعابيػػػة لػػػد  الطفػػػؿ المتمقػػػق كالشػػػعاعة، والعػػػردة،  -:
 يناير. 36والشفقة، واإلععاب بما صعمو الشباب المدري الذي راـ بثورة 
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 َشارع ايبضد
 أولا; املظشصياج اييت مت حتًيًٗا

كػػػات مديريػػػة التربيػػػة والػػػتعمـ مسػػػرحية مػػػف دعػػػؿ مدػػػر تػػػأليؼ إيمػػػاف صػػػاروؽ بر  -2
 .3125بالقميوبية 

مسرحية درض الفيمة تأليؼ سعد اهلل ونوس إعػداد حػاـز الكفػراوي مديريػة التربيػة  -3
 .3124والتعميـ بالعيزة 

مسرحية السعيف والسعاف تػأليؼ محمػد كمػاؿ، مديريػة التربيػة والػتعمـ بالقميوبيػة  -4
3125. 

بػػارق إعػػداد محمػػد عثمػػاف مديريػػة مسػػرحية ثػػورة العػػرائس تػػأليؼ سػػمير عبػػد ال -5
 .3122التربية والتعميـ بالقاىرة 

مسرحية سمطاف آلر الزماف تأليؼ محمد عايش الشريؼ مديرية التربيػة والتعمػيـ  -6
 .3125بالعيزة 

مسػػرحية دػػرلة العدػػاصير تػػأليؼ إيمػػاف صػػاروؽ بركػػات مديريػػة التربيػػة والتعمػػيـ  -7
 .3125بالقميوبية 

شػػػاـ حسػػػنق مديريػػػة التربيػػػة والتعمػػػيـ بالقػػػاىرة مسػػػرحية غابػػػة الحػػػب تػػػأليؼ ى -8
3124. 

مسػػرحية وطػػف الطػػائر تػػأليؼ نبيػػؿ لمػػؼ إعػػداد دنيػػا محمػػد عمػػق مديريػػة التربيػػة  -9
 .3123والتعميـ بالقميوبية 

 حاْياا; ايهتا ايعشبية واألرٓبية وايشطا ٌ ايعًُية
بر دار ينػػػػاير وبعػػػػدىا، مطػػػػا 36دحمػػػػد عبػػػػد الحمػػػػيـ: المسػػػػرح التعميمػػػػق ربػػػػؿ ثػػػػورة  -2

 .3126العميورية لمدحاصة، القاىرة، 
 .3122دحمد صؤاد رسحف: مدر الثورة والتحدي واتستعابة، مكتبة اآلداب، القاىرة  -3
دحمػػد نبيػػؿ اليحلػػق وآلػػروف : الحريػػة الفكريػػة ا كاديميػػة صػػق مدػػر، مركػػز البحػػوث  -4

 .3111العربية، القاىرة، دار ا ميف لمطباعة، 
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يناير بيف التحوؿ الديمقراطق والثورة الشػاممة، اآلثػار المدػرية  36ثورة السيد يسيف:  -5
 .3122المبنانية، القاىرة 

، مؤسسػة ا ىػراـ، 58إيماف شادي: الثورة والتغيػر الثقػاصق، معمػة الديمقراطيػة، العػدد  -6
 .::، ص3123القاىرة، يوليو 

ة نقديػػة لممنػػاىج الدراسػػية إليػػاـ عبػػد الحميػػد : التعمػػيـ بػػيف القمػػر واإلبػػدلاع، دراسػػ -7
 ـ.3111القاىرة، المنظمة المدرية لحقوؽ اإلنساف، 

القػػػو  السياسػػػية تدػػػنر لريطػػػة تحركػػػات ) يػػػـو الغوػػػب ( غػػػدًا بمشػػػاركة اإللػػػواف  -8
 .3122يناير  35وا لتراس، عريدة المدري اليـو بتاريخ 

والتوزيػر، القػاىرة،  يناير دياـ الغوب والتحدي، المدػرية لمنشػر 36باسـ عادؿ: ثورة  -9
 د ت.

تػػػامر عبػػػد الػػػرؤوؼ: رػػػيـ المواطنػػػة واتنتمػػػال صػػػق المسػػػرح المدرسػػػق صػػػق الفتػػػرة مػػػف  -:
 .3125عامعة اإلسكندرية،  –ـ، رسالة دكتوراه، كمية اآلداب 3111-3123

، المػؤتمر 3122ينػاير  36عماؿ عمى الدىشاف: القيـ التربوية المستوحاة مف ثػورة  -21
 . 3123نوصمبر  7-5كمية اآلداب، عامعة المنوصية مف  العممق الثالث،

 .3122يناير(، كنوز لمنشر والتوزير،  36حمادة إماـ: سقوط عدابة الرئيس ) -22
 36رسػػمية محمػػد دػػحح: رػػيـ اتنتمػػال صػػق مسػػرح الطفػػؿ صػػق صتػػرة مػػا ربػػؿ ثػػورة  -23
  3126عامعة بنيا  –وما بعدىا، رسالة ماعستير، كمية التربية النوعية  3122يناير
: حقوؽ اإلنساف والحريات العامة مقارنة بيف النص والوارػر، دار الميتػؿ  -24 عيسى بيـر

 .3122المبنانق، بيروت، 
مبارؾ يتلمى عف مياـ الرئاسة ويكمؼ القوات المسػمحة بػإدارة الػبحد، عريػدة ا ىػراـ  -25

 .3122صبراير  24بتاريخ 
، مؤسسػػة 53نظومػػة القػػيـ، معمػػة الديمقراطيػػة، العػػدد محمػػد صػػرج : الثػػورة وتغييػػر م -26

 .3122ا ىراـ، القاىرة، ابريؿ 
ينػػػاير  36محمػػػود عبػػػد الحكػػػيـ : المسػػػرح التعميمػػػق والتغيػػػر اتعتمػػػاعق ربػػػؿ ثػػػورة  -27

 .3124وبعدىا، رسالة دكتوراه، كمية اآلداب، عامعة اإلسكندرية، 
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دعػـ اتنتمػال، دراسػة ميدانيػة، رسػالة  محمود عبد العمػيـ: دور التعمػيـ العػامعق صػق -28
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The Summary of study 

The problem of study: This search aims to study the School theatre in 

performing coercion Authority in Egypt pre January 25, 2011 revolution. 

The study objectives: Access to the recommendations and the results can 

the useful book children’s drama theatre. 

The importance of study: The importance of the age level, that the school 

theatre’s texts prepared for it, which is a late child hood from 12-15 years 

preparatory stage pupils. 

The type of study: This study belongs to descriptive method and depended 

on content analysis . 

Results of study: 

1- Exercise authority pre January 25, 2011 revolution modeling with 

aggression against Egyptian people. 

2- The  personality of the coercion represents (belongs to) a poor social 

and suffered from, justice, poverty, illness pre- January 25. 2011 

revaluation. 

Key word : Revolutions, coercion, Authority school                                                  

theatre. 

 


