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Abstract 

Regarding the novelty of the research, the importance of this branch of anthropology 

and its strategies in understanding the social investigates people, and since Mutran 

lived a reality plagued by the control of the Ottoman rulers, and this reality greatly 

affected the people's roles and social behaviors. This research consequently deals 

with the effects of social anthropology based on the method of qualitative content 

analysis. One of the results of this study is that the behavior of individuals is formed 

as a result of social socialization in which the society’s culture or political system is 

formed headed by an authoritarian king. Relations between individuals have a great 

relationship with authoritarian rule and this domination with the pyramidal structure 

has a significant role in various behaviors among individuals and leads to the 

domination of the policy of coercion by the ruler (the king) and submission of the 

people. The minister's daughter appears, which leads to the minister and his 

daughter‘s not accepting the truth. However this matter did not result in a change in 

the ruling on the contrary, it reveals its stability, as the authority of the ruler is as 

long as the authority that controls the people. 
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 األنثروبولوجيا االجتماعية مظاهر 

 "خليل مطرانـ "ل "مقتل بزرمجهر"قصيدة  يف 

 4، جواد دهقانيان3، حسني كياين2، سيد فضل اهلل مريقادري1شهال جعفري
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 امللّخص

 .همالعالقات القائمة بينيف اجملتمع وفاهتم تصرّطريقة د وافربدراسة دور األ نثروبولوجيا االجتماعية هتتمّإنّ األ

 ،األدوار االجتماعية لألفرادحلداثة البحث وأمهية هذا الفرع من األنثروبولوجيا واستراتيجياهتا يف معرفة  رانظ

وقد أثّر هذا الواقع تأثريا كبريا يف أدوار النّاس عاش واقعا موبوءا بسيطرة احلكّام العثمانيني  "مطران"مبا أنّ و

نثروبولوجيا ألمظاهر ا أهمّحتليل  الوقوف علىهذه، راسة الدّ حتاول لذلك ؛يف ذلك الزمن وسلوكياهتم االجتماعية

من النتائج الّيت و .نوعيال احملتوىأساس منهج حتليل ى خلليل مطران عل« مقتل بزرمجهر»يف قصيدة  االجتماعية

لسواد االنقيادية لأدوار أصبحت متمثلة يف االجتماعية مظاهر األنثروبولوجيا أهمّ أنّ  » راسةالدّهذه  توصلّت إليها

رأسه  علىو ،  واليت ترمسها هلم الثّقافة الّيت نقلت إليهم أو يطلبها منهم النّظام السياسي لشعبااألعظم من 

صبحت وثيقة الصّلة بسلطة احلاكم االستبدادية. فإنّ السّلطة هذه، ببنيتها اليت أ عالقاهتميف مثّ . م املستبدّاحلاك

هيمنة سياسة اجلرب لدى احلاكم  حتديد األمناط السّلوكية بني األفراد والّيت تفضي إىلاهلرمية هلا دور هام يف 

اإلنسان املصري جتاه احلاكم يتمثّل يف نوع من التكيّف  دورواالستسالم عند الشّعب. من هذا املنطلق فإنّ 

يف هذه  يةلوكاألمناط السّثلّت ولقد مت االجتماعي وذلك عن طريق عملية الضّبط االجتماعي الّيت يقوم هبا احلاكم.

بنت الوزير؛ و الشّعب بني مثّ ،وزيرهم واالجتماعية بني احلاكقافية وناقضات الثّالتّل تضاد القيم وبشكالقصيدة 

بل على العكس تغيري احلكم؛  ، إلّا أنّ األمر هذا، مل يسفر عنن مؤدّاه رفض الواقع عند الوزير وابنتهاألمر الذي كا

 السلطة املسيطرة على الشعب.  ال تزال هينّ سلطة احلاكم إ. إذ يفصح عن استقراره 

 الرئيسة لماتالك

 .مطران، مقتل بزرمجهرخليل الدور الوظيفي، لطة، السّ األنثروبولوجيا االجتماعية،
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 املقدمة

قد نتج و؛رة بعد احلرب العاملية الثانية االستقالل بني الشعوب املستعمحرير وات التّبرز انتشار حرك

ال ئولوجيات العلوم االجتماعية وإيديف  ن له أثرهاية عصر من االجتاه التحرري الذي كابد عن ذلك

منهجية حيتفظ هذا الفرع بأطر نظرية و لكما يف أساسيات األنثروبولوجيا االجتماعية. لذسيّ

تفاعلهم يف إطار ثقافة اجملتمع الناس و سلوكبوصف  مولدة من العلوم االجتماعية و يهتمّ

يتحقق  ،عميقةإنّ فهم اجملتمع بصورة جذرية و .أو يعيش فيه األفراد ليهإ ميالذي ينت

فهم ل االبحث عن علم االنسان مل يكن كافي إنّف عن ذلك بواسطة فهم أفراده؛ فضالً

فالثقافة » نثروبولوجيا االجتماعية.ثقافته لدراسة معطيات األ جوع إىلفالبدّ من الرّ ؛اجملتمع

 مندري، الك)« نسانية داخل اجملتمعاملمارسات اإليات والعادات ولوكامل من السكل متك

يه ور الذي يؤدّجلّ اهتمامهم بالدّ ،نثروبولوجيا االجتماعية أخرياحيث وجّه علماء األ ؛(:

   شخصيته بالثقافة االجتماعية. عالقةالفرد يف اجملتمع و
ما سيّربية وال اتصلت بالثقافة الغثرية بعد محلة نابلئون وحتوالت ك ت مصرقد شهدو

 إىل ؤدّيتُلطة االستبدادية هيمنة السّ نّإمن جهة أخری . هذا من جهة قافة الفرنسيةالثّ

أيّ يف  ة الناسثقاف تغيري تفضي إىلهذه األمور كلّ  أمام احلاكم. س واخلنوعاانقياد النّ

بتقاليد املاضي،  االيزال مملوء، اجلديدة فكار أ لأليتهيّ هوو ،العقل املصري إنّ» .تمعجم

قد شهد الشعر العريب  ذلكوك (: م)الدسوقي،« الء القومنفوس هؤ األمر الذي غيّر

اء برز من بينهم خليل مطران يد جمموعة من الشعر على ان ذلكوك املصري هذه األمور

هذا األساس يعبّر ى عل .األفراد ياتسلوكاجملتمع وجانب إىل الوقوف ان له دوره يف الذي كو

ندرج يف يو ،لّ جمتمع عن غريهاعية والثّقافية اليت يتميّز هبا كاألدب عن املمارسة االجتم

ع هذه جممو يشكّلومن املمكن أن ،صوص أدبية كل نشتظهرعلى  إطار ثقافة معطاة

التّالقح بني األدب  ممّا يؤدّي إىل ؛األنثروبولوجيحث للب املمارسات يف األدب ميدانا

يهما يستمدّان عناصرمها أو مادّهتما األساسية من كلألنّ » ؛واألنثروبولوجيا االجتماعية

 وكذلك ية ألفراد اجملتمعالنّظم االجتماعية واألمناط السلوكاجملتمع ومن الواقع املعيش. ف

موضوع مميّز لألنثروبولوجيا االجتماعية وهذه هي العالقات بني هذه النّظم أو األفراد 

: م)أبالل،« نصيّةالل سياقاته خارج شكّي ا هي الّيت يغترف منها األديب واألمور نفسه

من هذا املنطلق تتّضح أمهيّة الدّور أو الوظيفة لبنية األثر األديب واألنثروبولوجيا  (.

تّجاه البنائي الوظيفي، قد خلصت إلجراء العالقة الوظيفة، والسيّما يف اال»االجتماعية؛ ألنّ 

 .(وهي، )فك« مالبسات احلياة االجتماعيةبني ا وبني بنية م
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« مقتل بزرمجهر»قصيدة حتليل  هذه الدراسة إىل تسعى ما سبق من القول استنادا إىل

 الذي يهدف إىل (نوعي)ال ملنهج حتليل احملتوىً اوفق نثروبولوجيا االجتماعيةضوء األ على

 :سؤالني التالينيجابة عن الحتاول اإلو ايفياملضامني كحترّي املفاهيم و

 القصيدة ؟هذه يف  عالقاهتمية لألفراد ولوكاألمناط السّ مثلف تتكي 

 ؟مطرانمن منظار  نسان املصرياإليات سلوكلبب سّالما هو 

 خلفية البحث

 )األنثروبولوجيا(فيما يرتبط مبوضوع البحث 

التنظريي املستوى  علىتّاب والباحثني بدراسة األنثروبولوجيا وفروعها اهتمّ عدد من الك

 قسمني: نظرية وتطبيقية. راسات إىلل عام؛ لذلك تنقسم هذه الدّطبيقي بشكوالتّ

شرح األنثروبولوجيا، فروعها وبيان  راسات منصبّة علىإنّ هذه الدّ راسات النظرية:الدّ

  ما يلي:جاهاهتا املعاصرة وهي كأمهّيتها والتعرّف علی تاريخ نشأهتا مث تطوّرها واتّ

ولوجيا املسار العام لألنثروب« قصّة األنثروبولوجيا»تابه يف ك م(تناول فهيم ) -

ره فحسب، بل األنثروبولوجي وتطوّر براز اإلطار العام للفكإ العامة. فاليقتصر عمله على

واملفيد يف  إذ يوضّح طبيعة الرابط بني النّظرية واملنهج. ؛ر والعصرالفكاتب بني يوثق الك

قلّة إسهامات الباحثني  موضّحا« نثروبولوجيا املعاصرةالعرب واأل»تاب طرح موضوع الكهذا 

  .العرب يف الدراسات األنثروبولوجية

ية األنثروبولوجيا االجتماع»بـ  املوسومتاهبم يف ك  م(ن )يآخرجهد اجلوهري ون كا-

. إن كان االجتماعية و منهجها لوجيةتعريف األنثروبو على صبامن« قضايا املوضوع و املنهج

 ف علىاجلانب التطبيقي إلّا أنّه سريشدنا يف التعرّ تاب مل حياول الوقوف علىهذا الك

 األصول النّظرية لألنثروبولوجيا االجتماعيّة.

باجلوانب « علم اإلنسان، "األنثروبولوجيا" إىلمدخل ، تابهيف ك م(قام الشمّاس ) -

 ، هواهلامّة يف علم األنثروبولوجيا من حيث أبعاده النظرية التّطبيقية. ما  يهمّنا يف البحث

اهاهتا األنثروبولوجيا االجتماعية واتّجاتب يف جمال املعلومات اليت جاء هبا الك تلك

ثري من املعلومات عن البناء االجتماعي ووظائفه يف اجملتمع الك،املعاصرة؛ أضِف إىل هذا 

 احلديث. 

اب يضمّ حماضرات يف األنثروبولوجيا االجتماعية بطبع كت م(ام خواجه )و قد ق -

مث بيان أهدافها، فروعها  ،طالحااصتعريف األنثروبولوجيا لغة و و يشملفه ؛و الثقافية
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اجملاالت، عن  ل هذهشكل تنظريی؛ مث حتدث يف كنشأهتا، تطورها و اجتاهاهتا بو

اسات النظرية ر االجتماعي و الدرفكال أعماهلم املنجزة معتمدا علىنثروبولوجيني واأل

 األنثروبولوجية. 

تبط بالبحوث اليت تتّسم مبا أنّ استعراضنا لألنثروبولوجيا ير راسات التّطبيقية:الدّ

 . هعلي يز يف اجلانب التّطبيقي إلّاكيتمّ التر ؛ إذن الالبينيةبالدّراسات 

جتلّيات األنثروبولوجيا الثّقافية واالجتماعية يف »رسالتها املوسومة بـ  م() صلعي تتكون

يف الباحثة حتدّثت  ؛نظري وتطبيقي فصلني:، من «رواية "ريح اجلنوب" لعبداحلميد بن هدوقة

 ت الفصلَصما خصثروبولوجيا، فروعها واتّجاهاهتا. كالفصل النّظري عن مفهوم األن

هي اليت ترتبط باألنثروبولوجيا الثّقافية. و الشّعبيةالتّطبيقي باحلديث عن العادات والتّقاليد 

 اإلنسان باعتبارهاألنثروبولوجيا الثّقافية هتتمّ بدراسة  أنّ  ويف هذا السّياق جتدر اإلشارة إىل

 يعنوبشقّيها املادّي وامل يةثقافالنشئة ال ىعل مع التّركيزو ،اجملتمع يف يعيش حضارياكائنا

 مظاهر إىل تشري تكان نإاألنثروبولوجيا االجتماعية، ونرى بينما  ؛تطوّرها وانتشارها وكيفية

األدوار الوظيفية  بدراسة تقوم إال أنّها ،مبثابة عنصر أساسي للبناء االجتماعي ،الثّقافة

العالقات اليت حتدث أو  االجتماعي البناء داخل األفراد مارسهايُ اليت األمناط السلوكيةو

تطرّقت ألنّها  ؛ن النّجاح حليف الباحثةباألنثروبولوجيا االجتماعية مل يك أمّا فيما يرتبطبينهم. 

 املضامني االجتماعية اليت تتعلّق بعلم االجتماع مبفهومه العام. إىل

الشّعر الشعيب يف منطقة وادي " املعنونة بـ يف رسالته م()  "صاحلي"أشار  -  

قاليد االجتماعية توصيف العادات والتّ سة أنثروبولوجية( علي عناد منوذجا" إىلسوف )درا

حاول الباحث «. علي عناد»الشعبية للشاعر اجلزائري والقيم الثّقافية من خالل القصائد 

مثّ قام بتبيني طبيعتها نظرية لعلم األنثروبولوجيا تعريفا، دراسة  وء علىتسليط الضّ

 هدافها ونشأهتا عرب التاريخ.وأ

التّحليل  على منصّبا« قاتالسّبع املعلّ» يف كتابه  م(جهد مرتاض ) كان-

ني املزواجة ب اًمتّبع ،حتليل أشعار املعلّقاتف املؤلّ حاول سّبع.األنثروبولوجي للمعلّقات ال

 من خالل دداتب يف هذا الصّلكيتحدّد جناح ا .تعرّضه للنّص األنثروبولوجية والسيمائية لدى

 .علمية ،إضافة إىل اختيار منهجيةية واملعاصرة يكالسنثروبولوجيا الكأهمّ فروع األباهتمامه 

بدراسة إسالمية يف علم اإلناسة املعاصر باسم األنثروبولوجيا  م() احلسينقام  -

 هذه النتيجة أنّ الرجوع إىل ل إىلوصمثّ . عند اإلمام حسني )ع( ويفلكلمجتمع االثقافية ل

 انّما البدّ للرجوع إىلو؛ فويف يف يوم الطّلكنسان افهم اإللفيا ه كايكن وحدمل  ،علم اإلنسان
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قتل  دّت إىلأ وفةافة اليت نشأ عليها اإلنسان يف الكقالثّ دعاء اإلمام احلسني )ع( و أنّ

  .احلسني بن علي )ع(

 (مقتل بزرمجهرفيما يرتبط باملادّة البحثية )
نستغين عن  بأشكال خمتلفة؛"مقتل بزرمجهر"  قصيدة يف مضمارهناك دراسات كثرية 

 إلّا أنّنا نشري إىل أمهّها: إيرادها كلّها،

نيا حملسينهاي ايران باستان در ادب عريب معاصر" "بازتاب اسطورهمقالة  -

اهلدف الذي وراء هذا بتوصيف قصيدة مقتل بزرمجهر" وشرح أبياهتا؛ وش( قامت )

 نييِبْحياة الشاعر وأساليبه الشعرية ومن مثّ تَعلى البحث، كما ذكر الكاتب، هو التعرف 

 وجهة نظر الشاعر جتاه هذه القصيدة.

جتليات التاريخ واألسطورة يف  تناولت يف طيّاهتا، ش(ياري نظام آبادي ) رسالة  -

قصيدة "مقتل بزرمجهر"؛ مشريا إىل أنّ قصد الشاعر من توظيف هذه العناصر، تبيني 

 .املفاهيم السياسية واالجتماعية و من أمهّها ظلم احلكّام، وجهل النّاس

بعض األشعار دراسة العناصر السردية يف تطرّقت إىل ش( هومشند )رسالة   -

 أهمّ عنهذه الدراسة  كشفتمنها قصيدة "مقتل بزرمجهر". فقد القصصية خلليل مطران، 

 والشخصية.عناصر اخلطاب السردي منها احلوار، واملكان، والزمان 

، بعنوان "بازتاب فرهنك إيران در قصيده مقتل ش(راد )حمسينمقالة  -

 على مدى تأثري الثقافة الفارسية على "شاعر القطرين". وقد اعتمدانصبّت على بزرمجهر"، 

البحث على الكشف عن الشخصيات الرئيسة وكذلك أهمّ األحداث اليت تنضوي حتت لواء 

الشاعر من إنشاد القصيدة غاية  القصيدة هذه.  مثّ وصلت الدراسة إىل هذه النتيجة أنّ

هذه أال وهي الثورة على احلكّام املستبدين والتنديد باألمم اليت احننت جلبابرهتا 

 باالستكانة واخلضوع.

 نقد الدراسات السابقة و تقييمها
ذلك لام لألنثروبولوجيا وتاريخ نشأهتا؛ املسار الع ظرية بأغلبها إىلتطرّقت الدراسات النّ

. مثّ األخرىثر من األبعاد أكيف البعد التّارخيي  راسات تتجلّىأنّ قيمة هذه الدّن القول ميك

اد جند نكمث  .اجلديده واتّجاهاهتا املعاصرة األنثروبولوجيا فروع علىاعتمد بعضها اآلخر 

علم االجتماع، علم  :منها لة األنثروبولوجيا بالعلوم األخرىخالهلا احتفاء الباحثني بتبيني ص

اإلشارة إليه هو أنّ نقد  جتدرغريها من العلوم. وممّا و علم األحياء واالقتصاد النّفس،
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تُعترب  كما ؛ياقيمتها املعرفية ويف االستفادة منها نظر من قلل راسات ال يالباحثة هلذه الدّ

 احلجر األساس للدّراسات التّطبيقية. ،هذه الدّراسات
حبثنا ها؛ فقد قلّتمن خالل عرضنا للدّراسات التّطبيقية جند أول مالحظة عليها و   

 ؛هذه الدراسات املطروحة فحسب علىإلّا  مل حنصللكنّنا عن عناوين مشاهبة ؛  كثريا

وما من ريب يف أنّ هناك . الدّراسات  ذه هب حداثة البحث وجهل الباحثني إىلوالسبب يعود 

نّها يف فرع العلوم االجتماعية. إلّا لكرسائل وأطروحات متنوعة حول هذا املوضوع،  و مقاالت

ري فكدراسة سابقة حتمل نفس املنطلق ال مل حنصل علىنّنا يف الدّراسات التّطبيقية أ

 البحث .هذا عليه ال املعتمد شكواملعريف ونفس اإل

املنجزة يف هذا الدراسات  أنّ معظمولو تعمقّنا فيما خيصّ باملادة البحثية لوجدنا 

املضمار، عاجلت القصيدة من جوانب خمتلفة منها: التاريخ، واألسطورة، والسرد أو 

االهتمام بقضايا األنثروبولوجيا االجتماعية أو توصيف املضامني السياسية واالجتماعية دون 

  استخدام مفاهيمها األساسية.

أيّ جانب من مل حتاول الوقوف إىل جيد بأنّها لسابقة هذا، واملالحظ للدّراسات ا

ما مييّز فإنّ  ، ةالفجو هذه لسدّ و إليه وفقا ملا أشرنا .اجلوانب األنثروبولوجيا االجتماعية

والنمط ور الوظيفي دّدراسة ال ىعل إلقاء الضوء، عمّا سبقته من الدّراسات بحثال اهذ

وكذلك العالقات االجتماعية بينهم قاصدا االنسجام بني األدوار أو  ،السلوكي ألفراد اجملتمع

 وبالتايل التغيري يف املمارسات االجتماعية هلم.، غيابه

 البحثمنهج 

بدراسة الظّواهر  ، هو املنهج االجتماعي الذي يُعىنإنّ املنطلق الرئيسي ملنهج املقالة هذه

إقامة العالقة بني اإلبداع األديب  إىلسعيا ،األديب االجتماعية يف البيئة اليت يعيش فيها 

لطبيعة موضوعها؛ ألنّ وفقا ، هذهنهائية من حتليل املقالة ال  يكن الغايةمل غري أنهواجملتمع؛ 

 امشولي امنهجتتطلّب  العالقة بني أفراد اجملتمع، على تؤكّدية اليت وكتفسري األمناط السل

منهج حتليل  على ،هذا األساس اعتمدت املقالة هذه يتجاوز عن الوصف. علىوأوسع حىت 

تفسري املضامني ات األدبية واألنثروبولوجية مستهدفا ( حبيث يالئم الدّراسنوعي)ال ىاحملتو

بـ تسمة نّ علميّة األنثروبولوجيا يف الدّراسات املإ ذلك (؛ إضافة إىلمعاالسّطحية و اخلفيّة )

رية فكشف عن اخللفية اللكبالتفسري واستقراء احلقائق واال تفيدنا التجربة إلّا ، «البينية»

راسات ستخدام االتّجاهات املعاصرة يف الدّ اإىل واستناداوفق هذا األمر  امنة وراء النص.الك
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الوظيفي الذي اتّجه حنو دراسة -تّجاه البنائي باختيار االالدّراسة هذه قامت األنثروبولوجية، 

 األدوار أو الوظائف االجتماعية. عاالجتماعية اليت تتسق ماجملتمع من خالل العالقات 

 اإلطار النظري للبحث

قد ظهرت أصوهلا النظرية مع عصر و ؛ل عامبشكهي اليت تدرس االنسان األنثروبولوجيا 

 احلاجة إىل ،العلمية يف هذا العصرو ضت الثورة الثقافيةالنهضة األروبية؛ حبيث قد متخّ

يستمد أصوله املعرفية  خاصاالنسان يف إطار  ينظر إىل»ي لكفرع جديد من املعرفة 

يف فترة و .()فهيم، « حد سواء على مفاهيمه من العلوم املتصلة باحلياة االجتماعيةو

ري بتطوير فكم الالتقدّ الدعوة إىلبرزت أمهية  ،(احلرب العاملية الثانية)

 جر األساس له. احلمعرفته، الدرجة اليت يصبح فهم االنسان و موضوعات هذا العلم إىل

ته ابني عالقاحلميم بني الفرد و التناسقَ ،االجتماعية نثروبولوجياهرت األظقد أو

موعة هي عالقات تنظمها جمالعالقات القائمة بني األفراد و من» ن وّتكتاليت . و االجتماعية

هذا من الوجهة األوىل؛ ومن  ،( م:)خواجه،« الواجبات املعترفة هبامن احلقوق و

الذي زات األنثروبولوجيا االجتماعية وتكالبناء االجتماعي من أهمّ املرأنّ  الوجهة األُخرى

ل ظهور األدوار و العالقات بشكة يتمّ التفاعل فيما بينها بكوّن من عناصر متشاتكي

ن حتديدها إلّا عن طريق دراسة ميكاالجتماعية للشخصيات الرئيسة يف جمتمع معني وال 

من هذا املنطلق فإنّ  ضمن البنية اليت تؤلّف ثقافتهم. ،عالقاهتميات األفراد وسلوك

سعة بسبب اندراج مفهوم الثقافة حتت نثروبولوجيا االجتماعية تعترب من املعرفة املتّاأل

يهتمّ  ها.إلينسان اإل يضمن إطار الثقافة اليت ينتم نسايناإل بتحليل السلوك و هتتمّتها مظلّ

البحث عن و ،ما اس الذين يعيشون يف جمتمعالنّر ادوأبتفاعل األنثروبولوجي االجتماعي 

د هبا اجملتمع بالطريقة اليت حيدّ»فهو يعتين . عالقاهتم االجتماعية يف إطار بناء خاص

تضمن تو. ملكالوجه األ ة عدم أدائها علىنتيجاس إثر ثقافتهم ويت يقوم هبا النّاألدوار الو

هذا  على .( م:)تيلوين، « التعاونمسئوليات القيادة واحلماية والطاعة و األدوارُ

ترابط  اليت تؤدي إىل دواراأل ف علىهو التعرّ ،من هذا العلم يةإنّ الغاية الرئيس ،األساس

 يف فراداأل سلوكفهم  هو إنّ القصد، بيان آخر فب ؛تدوينهااجملتمع وتسجيل الثقافة و

 االجتماعية.الثقافة خالل  تصرّفهمطريقة و اجملتمع
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 نثروبولوجيا االجتماعية  أساس األ حتليل القصيدة على

 وين ظاهرة األنثروبولوجياتكور األبرز يف ان له الدّك ،نإنّ الواقع الذي عاشه مطرا

مرّت  ،الشّعب املصري. فالفترة الزمنية من حياتهروح -حدّ ما  إىل-اليت تالئم  االجتماعية

وال سيّما يف -ويف املنطقة العربيّة خاصّة  ،العاملي عامّة املستوى ىفيها تغيريات جذرية عل

اهتمام مطران باإلنسان  امنها وقوع احلرب العاملية واالستبداد العثماين قد سبّب -مصر

مقتل »يف قصيدة  يةوكاألمناط السلب ،هقامت الدراسة هذفقد واجملتمع الذي عاش فيه. 

م، اكحللشخصيات الرئيسة منها ااألدوار املختلفة لاليت تتمثل يف الوظائف و؛ و«بزرمجهر

 الوزير.  ابنة، الوزير والشّعب أو احملكومني

 انتهاكم و مكاحلدور 

وأسهمت إسهاما وين ثقافة اجملتمع املصري تكمؤدّاها  كانت اليتنثروبولوجية من العوامل األ

، ماكم. إنّ احلاكاحل ما سلوكال سيّومية وكات احل، هي السياساألفراديات وكفعّاال يف سل

 رادته علىإإعمال  على هو الذي يقدرو. شؤون اجملتمع يف كلّل يتدخّ ،لطةرأس هرم السّ على

مبثابة بنية  ،ألنّ السّلطة يف احلقيقة" ؛شّعبال جانبمقاومة من ّ دون أي ،أفرادهاجملتمع و

أو  لتحقّق منافعه جتاه الفئات األخرىم  اكمقدرة احلتقلة عن إرادة األشخاص اآلخرين ومس

هي سلطة عبداحلميد لطة وهذه السّ إىلمطران يشري  (.Foucault,1980: 2) "ضدّها 

و  ،بحالذّو، يل نكوالتّ ،لمقامة الظّإ على  مقدرتهو (نوشروانأ كسرى لةعداتعريضا عنها ب)

 اس:عراض النّأاستباحة و ،دمريالتّ

 نعاال عابديكَ ل مجاجمَاجعَو                 م مخرةًن الدّإن تستطع فاشرب مِ

 االنكو  هم أسىًبالدَ  امألو        هم               بح أعراضَاستَمّر ودَواذبح و

 (،جم)مطران،                                                                

عند  ستسالماالم واكأساس سياسة اجلرب عند احل ىعل "عبداحلميد"قامت سلطة 

القيم الثقافية للمجتمع. و الوظيفية دواراالختالف يف األ إىل أدّى ؛ األمر الذيومنيكاحمل

أساس ايدئولوجياهتم التقليدية.  على بنّوهايتو، هذه لطة اجملتمع جتاه السّينفعل أفراد 

جتماعية اال ظمالنّظام اجتماعي ذات اجتماعية؛ ألنّ اجملتمع كنقضية  هناك ظهرتف

حنو  اجملتمع فينحو .تتناسب قيم هذه اجملموعات بعضها مع البعضيف حني ال، املتنوعة

املوجود يف  ناقضهذا التشد مطران ين .اله املختلفةشكبأناقض التّ هيسودو ؛القيم املعارضة
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 و دلايقوم مبقتل وزيره العوإمنّا  ؛بقضية العدالةأيّ اعتناء  احلاكم نتحينما مل يع األدوار؛

 الظّامل وشأنه. ركيت

 فضاال؟املِ ردي العادلَا و تُغاشم                      حيّ فدمٍقي كلّ بأ تُ"كسرى"

 ذاال؟مُ جرمنيَاملُ موتَ ليموتَ    ه                    نقُعُ عيّة الرَّ  يف مرأى  قُتدّو 

 (،جم)مطران،                                                                                  

يقوم مبقتل وزيره  الذيم جتاه أفراد اجملتمع واكيات احلوكسل شف عن أهمّإنّ الشاعر يك

فالعالقة بني  أفعاهلم.و ن يعبأ بالظاملنييكبينما مل  ؛صورةبشع بأ ،«بزرمجهر» ،العادل

 ؛ل السلطة فحسبشكليست متمثلة ب فهي ؛ماكالوزير تتسمّ بالسيطرة الواضحة للحم واكاحل

 قتل الوزيرعند م يت تتجلىالّيات األفراد وممارساهتم ووكسل منة علىة مهيكرفكبرزت إنّما و

 القلوب: يدمتُ هانلك، ةوجوههم مسرورث كانت حبي ،العادل

 لوعهم إجفاالبني ضُ جفلنَيُ     يمة ًفوس كظشرا و النُّبِ  بدونَيُ

 صاالهبنّ نِ هم تدمىو قلوبُ         سرّةٍمَ هم بروقُجلو أسرّتَتَ

 (،جم)مطران،                                                            

الذي يتمثل لضبط االجتماعي ألفراد اجملتمع وم قام بإجراء ايف احلقيقة إنّ احلاكو

يصبح فلتوقعّه. القيام بأدوارهم وفقا  على خرينممّا جعل اآل ؛ل الضغط االجتماعيبشك

 الشّعبقيم الوزير و ليستحبيث  ناقض،ل متبشك اجملتمعأفراد و الوزيرم مع جاه احلاكاتّ

بط االجتماعي عوامل الضّ من أهمّعبداحلميد فيستفيد . مالئمة بعضها البعض املصري

فهو  ،استالبه الثقايفري وفكنسان املصري بتقهقره الاإلأمّا  ؛هو السلطة أو العنف السياسيو

املغلوب يف دائرة هذه الخنراط انفسه يف  ألقىو ،سلطة احلاكم دهّد أرضية مناسبة لتمدّمي

 .جهالًو السلطة خوفا

ملا مترّ به  هلذه السلطة ليجعلها معادالً ،(ىسر)ك ،يستلهم مطران الرمز التارخيي

م العنف من حيث يتحك ،)عبداحلميد(،م اجلائراحلاك ة من الظلم الذي تعيشه يف ظلّاألمّ

للحرية أيّ  ليس هناك. وخرينم مقابل صمت اآلاكاحل ط لدىطوة و التسلّتوافر عوامل السّ

فاع عن وطنهم يستطيعوا الدّ مفل ؛طاناس عبيد السّمجيع النّ»ألنّ  ؛يصراملتمع اجمليف  معىن

 .( :م)درويش،  «مةاكلطة احلاخلالص من السّوحقوقهم و

اجملاالت  إىل تتجاوزاجملاالت السياسية وحدها، بل  م علىاكمل تعد تقتصر سلطة احلو

ري عند أفراد فكلطة نوعا من التأفراد اجملتمع؛ حبيث ربّت هذه السّرية عند فكالقافية والثّ

لتوافق مع الظروف السائدة. فقد متّ هذا ا كيّفصفة الت وينتكقامت بأنّها  على؛ اجملتمع 
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الفقر نتاج من »وبناء ثقافة الفقر. و يةمرّ العصور بشكل القوالب السلوك املوجود على

م يف اكاحل يسعىو ؛الساحة السياسية مباشرة بط إىليت ترتاملالبسات البشرية الالعالقات و

الثقافية  اس من هويتهميف حني أنّه حيرم النّ ،النظام االستبدادي أن حيفظ هويته

الفقر هذا  أن يغفل اإلشارة إىل مطران سعىيال مثّ  .(pickering,2001:23)« االجتماعيةو

حبيث  ؛جعلهم املكانة العليا لهم واكسجودهم للح يفوال سيّما  قايف عند أفراد اجملتمع الثّ

  :ظام السياسيم يف رأس هرم النّاكاحلانة مكصبح ت
 ...مس إذ تتالالجودهم للشّكس                دا إجالالإذ بَ ىسرلك جدواسَ

 االوكأ     أذلةً   عفّرون تُو         م            ه بوجوهكلون نعالَ... تستقب

 (م،ج)مطران،                                                                                

اجملتمع من خالل ما شهده  ضح ذلكفيتّ ؛رهاب ثقافة الشّعبإ ن عبداحلميد يلجأ إىلكا

 ة اجملتمعونات األساسية هلويّكامل أهمّاالجتماعية تعدّ من  حداثاأل؛ ألنّ أثناء سلطته عليهم

مثّ  .هرقتل بزرمجم، هي ومة عبداحلميدحكقافة يف د إرهاب الثّيلتجس خري صورةو. وثقافته

حريّة يف هذا لل لعدم إفساح اجملا يدلّ على ،ارثةلكا جتاه هذه املصري شّعبصمت الإنّ 

 م:حكإصدار أيّ  ون القدرة علىلكال مي احملكومني و ما من ريب يف أنّ .النّسق السياسي

 : ال. الفقال كلٌ«: لبزرمجهر»فع               ن شاناداهم اجللّاد: هل مِ

 (م،ج)مطران،                                                                               

خاذ أحد يف اتّ اهركال يشاحيث  ؛ماكحمصورة بيد احل ،لطةذا أصبحت السّهكو 

 ولعلّ ني؛ومكاحملم واكدّد طبيعة العالقة بني احلحت ،القرارات املختلفة؛ فاإليدئولوجية هذه

ة أو إراد ةأيّ عنده تإذ ليس ؛شّعب املصريال ىيّف االجتماعي لدتكمن ال قد أحدثت نوعا

 شّعبببيان آخر تقوم العالقات بينهما بتأدية دور ال. نفسه مقدرة لتغيري احلادث لصاحل

 االجتماعية. أدوارهو ،ونيةانته الدّمكوتبنّي  ،يّف الظروفتكمن خالل القيام بوالوظيفي 

 الوزيردور 

ام حكاألظر فيما يصدره من النّو ،ماكللح قول من االنقياد األعمىحترير الع بزرمجهر حاول

بني ضرورة نشر الوعي كذلك م اجلائر واكمسري احل صالحإله دوره يف  إذنانب العدل. جب

نغم التّ وأممارسة دميقراطية أيّ ال ختالف  ،ةاالجتماعي ة الوزيرعدالإنّ . اجملتمعأفراد 

 ؛اجتماعي دور بل هي قبل ذلك ؛عمال سياسيا فحسب ليست»فهي يف حقيقتها  .ةباحلريّ

من الظلم االجتماعي االستبداد السياسي وامل لتحرير الفرد واجلماعة من تكنّها نظام مإو
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فهو  ،)مدحت باشا( ،وزير عبداحلميدلا رمز ،بزرمجهر كان .(59م:2006)خالد،« معا

االجتماعية يف السياسية و ها أن تضع مجيع القوىغايتو،ميقراطية منهج للحياة يعتقد أنّ الدّ

 ة:احلريّو، واحلقيقة، أساس العدل نسان معتمدة علىاإلخدمة 

 بعدله األمثاال... األنامُ يوما قضاء عادال          ضربَ ضىإذا قَو  

 نواالو اد عدالةًأحيا البلِ     الذي    شهدوا موتَيَل بنيَمتألّ...

 (،جم)مطران،                                                                            

حالة من  يهتتولد لد ،االستبداديظام بالنّ معرفتهوبالواقع  هإثر وعيوالواضح أنّ الوزير 

ال بدّ هلم أن  نّاسال بأنّ علما ،ماكألنّه مل يستطع معايشة ظلم احل ؛فضالرّاالستبعاد و

ليس  ،هذا فموقف الوزيرعايش مع الواقع االجتماعي. تّال ىخيضعوا هلذا الواقع مرغمني عل

أيّ  ،الوزير عندن كي ملمثّ  .تمعاجمللرافض للظلم الذي يعمّ انسان ردّة فعل ملوقف اإلا الّ

 ة"ئولوجيإيد إنّ .ماحلاك موعظة ىلإضطرّ في؛  اصالحهإتغيري الظروف و علىمقدرة 

. إنّ يف مستوياهتا أزمة جديدة ثّلتهي متو ؛زيرهو ةيدئولوجيإل متناقضةكانت "عبداحلميد 

ما ئولوجيتهإيدو عدم توافق  م والوزيراكالقيم االجتماعية واملعايري السياسية عند احل تضادّ

 قتل الوزير.م ا إىلخريفجوة عميقة بينهما وأ اىل أدّى

 ضالالو منه غوايةً فاقتصَّ        نصيحة ٍ ثرَإعليه  خط املليكُسَ

 (، ج)مطران،                                                                             

ما حييط باجملتمع وما  شعور الوزير بالرفض الكامن لكلّ ،وأنت ترى يف روح هذا البيت

يترتب عليه من سلوكيات احلاكم الظامل وقد يتصف بالعداء واالستبداد. فقد تنبّه الوزير ملا 

كما رفض  ؛لذلك رفض االستسالم واجلمود ؛كان يهدّد البناء السياسي وإمهال أمور الرعية

ال جيعلنا  ،هذا املساس بأدوار احلاكم وممارساته اليت تربطهما عالقة االنفصال. على أنّ

ال يسلكه إلّا األقوياء؛ حيث إنّ من  الذي أن ننسى ما يقوم به الوزير من هذا السلوك املتمرد

 أدوارهم الوظيفية، التصدّى لروح اخلنوع واالستبداد. 

عبّر مطران عن العدالة من خالل توظيف شخصية كسرى أنوشروان ووزيره، يقد و

مثّ  ؛، )مدحت باشا(وعدالة الوزير ،)عبداحلميد(،بزرمجهر، تعريضا بظلم احلاكم

عالقة التأثري  هو متصالً باجلذور التارخيية. ولعلّ اهلدف الذي وراء هذا، احلاضر جيعل

بل هو جزء من شخصية الفرد اجلماعية اليت ؛ فالتاريخ ليس جمرد حوادث فحسبوالتأثر. 

بزرمجهر جمرد اسم تارخيي، بل هو ليس و ؛نسان األساسيةنات شخصية اإلوّمكد تعدّ أح

 لّلك نسانيةاهلوية االة واحلريّالعدالة و ثقافة وينتكقام بن االجتماعي الذي وّكجزء من امل
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 ، اسانيني يف قصيدتهاسرة السّكاألمطران  فاستدعى. اجملتمع املصريما وال سيّ تمعجم

خري  أنّ يرى فهو. العريقةالتثقف بثقافتهم ور اآلخرين جتاه أصحاب احلضارة وينهض شعل

 ثقافية بأبعادهاتارخيية و ليهم جتاربَهو أن ينقل إ ،وجدان أفراد اجملتمع ما يتوسل به إىل

و يدعو احلضارةقافة والثّ عوة إىلالدّو ،حساس بالعدلاإلو ،الظلم مود ضدّلصّا ومن مثّ

 .العالقة باحلضارات األخرىالتواصل و إىل ذلكك

 شّعبدور ال

نظام ذلك من ه االجتماعي واألنثروبولوجيا االجتماعية تقوم بدراسة اإلنسان يف وجودإنّ 

  اجملتمع علىحتليل ما يبينتوصيف و على ةدؤكاء االجتماعي مالعالقات يف البنو السلوك

بسبب زات األساسية للبناء االجتماعي وتكنسان يعدّ من أهمّ املرأنّ اإلمبا  األفراد. مستوى

 ذلك قدّم اجملتمع؛ بناء علىيعترب احلجر األساس لتهو فوين هذا البناء، تكيف  أمهيّة دوره

يقوم ألدوار اليت حيدّد هبا اجملتمع واحنوفقد وجّه األنثروبولوجيون االجتماعيون اهتمامهم 

اجلذور العريقة  إىل  مشريا ،هذا األمر نداول الوقوف عحيممّا جعل مطران  ؛هبا النّاس

 من وضعهم الراهن؛ الشاعر بيتعجّ . مثّاألعصار املاضية طول يصراملتمع اجمل فرادأل

أصبحوا صاغرين ومتذللني أمام ن اليوم لكو  ؛هالّب كأعزّاء يف احلرو اانون كالذيهم وهؤالء 

  لطة.التذلل جتاه السّصارت ثقافتهم، ثقافة اخلضوع واالنقياد وحيث م اجلائر اكاحل

 اال؟خاألسود سِ ماذا أحال بكِ                ىلرس العريقة يف العُالفُ يا أمّةَ

 ضئاال  بتّم   صاغرينَ  واليومَ                  أعزّةً يف احلروبِ اًبارًكنتُم ك

 (جم،)مطران، 

يتضمّن أساليب  ،اجملتمع عالقاته مع أفراد م باحلفاظ علىاكويف احلقيقة إنّ احل

حدّ من  فلم يصلوا إىلاحملكومني هؤالء أمّا . زمامهمق يف قدرته على كبح فوّتوكهم وقد يسل

 أنّ مطران يرى لذلك قيد السلطة.ي يستطيعوا التحرر من ك أو املعرفة املوضوعية،الوعي 

أنّ اخلالص احلقيقي  مشريا إىل، من يف جهلهيك ،باألدوار هذه نسان املصرياإلقيام سبب 

 :العقوليف بنية  رئيسيبتغيري ون رهينا يكط من هيمنة املتسلّ

 ضاالاليزال عُو ه               يف العاملنيَعهدُ قد تقادمَ اجلهل داءٌو    

 الأمثا  إخوة    لّا خالئقَإ   هم            لُّيكونوا كمل  اجلهالةُلوال   

 (، جم)مطران،                                                                    

يسترعي انتباه  ممّا جعله أن ؛وّن يف ثقافة النّاستكنّ أساس اجملتمع يأمطران  ىير

 ور األساسي يف انتقال الثقافة إىلالنظام السياسي له الد» إنّ الباحث األنثروبولوجي به.
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ون صفة تك ،أو اجيابية( يف الفرد )سلبية وين الثقافةتكاجلوانب ل إحدىأفراد اجملتمع و 

تبدادي يلقي النظام االسف .(و  : د.ت )األمني، « واقعة سياسية أو اجتماعيةلالقهر 

نساين من خالل قيامه ل بني اجملتمع اإلحيث يفص ،فراداأل سلوك ضوابط صارمة على

تمع اجملمة يف اكهذا األساس دعت السلطة احل على بإلغاء أو جتاوزه احلدود الثقافية للناس.

قافتهم ثحت بفأص ؛فراداأليات عند وكجمموعة سل ىلت إأدّ وين ثقافة هجينةتك إىل يصرامل

 و طاعة السلطة.  ،و االنقياد، ثقافة اخلضوع

ائن لكمن ا حتولّت شخصية اإلنسان ،يصراملتمع اجملظام السياسي يف هذا النّ يف ظلّو

نسان إللقافية احلديث عن اهلوية الثّ فإنَّفيه  ا ال شكممّو .فعول بهامليان لكا الفاعل إىل

لذلك طبيعة االستبداد .حبقيقة اجملمتع و ةمرتبط ،،كانت قبل كل شيئ صري آنذاكامل

ائز رك إحدى دُّعَته اليت تُرت هويّلطة قد غيّألنّ السّ؛ ةالشعور الوجداين باهلويّ يفتقد

 اجملتمعات اليت تعاين من االستبداد.إليها الدميقراطية اليت حتتاج 

 وفقا يصرامل تمعاجمليف فراد األهوية  قام بتحديد ،م املستبد )عبداحلميد(اكإنّ احل

. تمعأفراد اجملعند  احلريّة ضعافإمع  هتاستالب هويّ من مثّو، نزوعاتهلألهداف و

 ن لهكال ميكما  ؛اهوينتكأو  هويته ال جمال إلظهارو ؛واإلنسان املصري منهزم من داخله

 م سوىاكانة له جتاه احلمكال جيد من  . فهوه بنفسهحيكم نفسَ، حرّ فيل جمتمع مثقّشكت

 »قاء لشرّه. م اتّاكه للحف و التبعيّالتزلّ بني طبقات الشعب شاعمن هنا و .ةبعيّو التّ ضوخالرّ

يف  ط و نظامه أمالًتسلّعامل املاليذوب يف ه كي نسان املقهور الذي يهرب من عاملهذا اإلو

انوا   كومنيكاحمل إليه يف حني أنّاإلشارة مطران  ممّا جعل ؛( م:)حجازي،« اخلالص

 :دامية قلوهبمكانت  بينما يتظاهرون بالسرور،قتل بزرمجهرميوم 

 هم إجفاالبني ضلوعِ جفلنَيُ        ظيمةٌك فوسُو النّ شراًبدون بِيُ

 صاالهبنّ نِ ىدمهم تَقلوبُو          ةٍمسرّ هم بروقُجلو أسرّتَتَ

 (،جم)مطران،                                                                             

ل شكب ،قتل بزرمجهر(م)،الواقع االجتماعيهذا   يرفضملشّعب املصري الا كان إذ

لبية اليت ة السّعن االنتقال من احلريّ أصبح عاجزاو ؛ناقضن حدث يف باطنه التّلكمباشر و

ة واهليمنة أسس القوّ يعتمد على وعيه جيابية و احلقيقية؛ ألنّة اإلاحلريّ بالعجز إىلترتبط 

لطة حضورا هاجس اخلوف من السّ شكّلير استعادته بصورة حقيقية، فتعذّي . مثّاالستبدادية

إطار باع يف االتّ سوىيقا طر أمام احلاكممل جيد  شّعبال إنّ ة الشاعر.قصيدا يف دالّ

يانه الثّقايف، فال مندوحة له واحلفاظ على كآرائه بإلدالء ل ه أي جمالمل يتوفر لو لطةالسّ
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ة أو وميّكات احلالقوّ»ألنّ ؛ يّفه مع الوسط االجتماعي واستمرارية توافقه مع السلطةتكب

 ممّا يسبّب ؛(Barry & Waewer,1998:4, 5« )دة هوية أفراد اجملتمعمهدّاملسيطرة السلطة 

 ية عند األفراد. وكاإلزدواجية السّلخلق  إىل

اعتزازه و، مطران خصيات الساسانية لدىإنّ استدعاء الشّف ،ما سبق سا علىتأسي

كلّ هذه األمور  ،املاضي باحلاضر عالقةو، اءةشخصياهتم البنّو، حبضارة الفرس الراقية

 أنّ الشاعر إذ يرى املصري.جملتمع اة ال أزمة هويّأشك حدىإإىل شارته الضمنية إلى عتدلّ 

التواصل ري وفكقايف والبالتراث الثّ مسكاألزمة، هو التّص من هذه الطريق الوحيد للتخلّ

ر االجتماعي ع أمناط التغيّتتبّإنّ »، هذا األساس على الترابط مع احلضارات املثقفة.و

من أهم أهداف األنثروبولوجيا  ،نواجته بربط الواقع احلاضر بالتراث السابقوأسبابه و

 (م:)خواجه،. «االجتماعية

هتم أنش يعود إىليف اجملتمع املصري  األفراد ياتوكسبب سلأنّ  ذكرا جيدر بالممّو

نسان املصري ذا طبع اإل فيصبح ؛نامعيّ وكاسل واسمح هلم أن يسلكت اليتواالجتماعية، 

هبا ال يستطيع  افيصبح ملزمأو نقلت إليه، د ترمسه له هذه الثقافة اليت نشأ عليها حمدّ

الفعل بية تنشأ من اجملتمع السياسي وهذه التر فإنّ كعن ذل . فضالًاخلروج عن قيودها

 ساتأسي؛ (Durkeim.1980: 51)« منه اجملتمع السياسيحسبما يطلب  ،ارسه األجيالميلذي ا

انت ك، يصرامللمجتمع لقايف ن الثّوّكرها مطران يف املذكمات اليت السّ تلك فإنّ، هذا على

سلطة ال مرات اجتماعية و ثقافية لقّنت هبهؤالء األفراد مع ما رافقها من متغيّ ملا نقل إىل

نسان جر األساس يف بناء اإليعترب احل ذلك كلّ؛ مثّ الظلمو ،والقتل ،عذيبالتّ مة مناكاحل

 .م اجلائراكاخلضوع و االستسالم أمام احل إىل اًا، فنشأ طبع يسوقه نفسيهذا اجملتمعيف 

 بنت الوزيردور 

 إىل أدَّيا ،ل خاصشكب و يف امتدادها السلطة األبوية ،ل عامشكإنّ هيمنة االستبداد ب

موانع عديدة حلضورها الفعّال  تواجه املرأة إذ ؛يصراملتمع اجملهتميش املرأة يف 

؛ صيبت املرأة بأزمة اهلويةأحبيث قد  ؛األمر قد تفاقم هذايف شؤون اجملتمع و مسامهتهاو

فجاءت بنت الوزير بعد مقتل أبيها بشجاعة تامة ية. يكألهنا استسلمت نفسها للسطة البطر

قد صوّرها ل. املعريف هاالقضايا بوعي انت تنظر إىلوكيف مواجهة هذه األصول التقليدية 

؛ براز الشجاعة النسوية وإ السلطوية حترير املرأة من القيود إىل اول الوقوفحي هومطران و

 ثر منهم.أك تعترببل  ،ها ال تقلّ عن شجاعة الرجالأنّ على
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 ماالجَ  باحالصًّك  فرأی فتاة   ه         يف اجلماعة طرفَ ر كسرىأداو

 الالكاظرين النّ عنها عيونُ  نثين          تَو ها القلوبَسيب حماسنُتَ

 داالشاد مُمن الرَّ فاهَتری السَّو  ت لتشهد قتله            الوزير أتَ بنتُ

 (،ج م)مطران،                                                                               

دورها  قد انتقلو ؛املرأة التقليدية يف جمتمع ما ةركرمزا حل صبحتبنت الوزير دور إنّ 

و لة للمرأة املعاصرة العقالين متمثّإنّ حتوهلا االجتماعي وففة. املرأة االجتماعية املتثقّ إىل

لقد شئ و يف كلّي أوروبا اكيف أن حت هي تسعى سعيا حثيثا»و .يصراملتمع اجملخالل من 

« من شؤون احلياة ما يزاولون يف كلّتقليدهم اة األجانب واكحبّ املصريني حمل ازداد

 ةسلبيو ةتقليدي ةئنان كملرأة املصرية مدور ا ،الوزيرفقد حوّلت بنت  .(م:)الدسوقي، 

 . ةجيابيإو ةاجتماعي ةائن كإىل

بية اليت تواجه املرأة املصرية وتقابل ايدئولوجيا املرأة الغرر كإنّ ايدئولوجيا بنت الوزي

؛ قايف الثّري وفكراع اليسبب الصّعب؛ األمر الذي طبقة الشّكذلك م واكايدئولوجية طبقة احل

 بنت الوزيردور إنّ . آنذاك يصراملتمع اجمللثقافة  فاشف القناع عن وجهها خاليكحيث 

 .إيدئولوجيا عرب صراع اإليدئولوجيا املتناقضة هلا ل إىلتتحوّ اجملتمعسلطة وجتاه ال رؤيتهاو

ألنّ  ؛يف الواقع االجتماعيناقضات هي األعمال املنجزة ة األساسية خللق هذه التّاملادّو

قافية أو نابعة من الثّن الظروف االجتماعية، السياسية ويات املرأة يف اجملتمع تأثرت موكسل»

العقائد و السلوكقة عن طريق األخذ بالقيم وها حمقأنّالجتماعية وطريقة خمالطتها ا

 (: ش،چورويگ و )مندراس« االجتماعية من قبل أفراد اجملتمع

 ،يصراملتمع اجمليف دورها واملرأة يات وكسل أنّشار مطران بصورة تلميحية إىل أقد و

قد جعل  فهو . لبنت الوزيرذكر امسا مل ي الشاعر يف حني أنّ ؛حتدّد بواسطة اآلخرين

 ؛ هذا اجملتمعبوتة يف مك هوية املرأة أصبحتمثّ . حائرا معرفة امسهاأو بني تسميتها  القارئ

مظاهر تنفجر ضدّ  هاألنّ؛ ثورة مفاجئة  ة املتأزمة عند بنت الوزير إىلتتحول هذه اهلويّو

حتارب ابنة الوزير  إنّ. مقتل أبيها دالثقايف عن طريق االحتجاج بعاالستبداد السياسي و

 إعادة حقوق املرأة ثانيا. ورية وذكلطة الظام السّالنّظام االستبدادي أوال والنّهيمنة َ

مقياس تقييم  ال يتعيّنو؛ لعةالسّت كانة كأنّ املرأ للداللة علىحلديث عن مجال املرأة او

يتميز بواسطة حسن إنّما و ؛و تثقيفهاأري فكعن طريق قوة التي يكالبطريف اجملتمع  املرأة

ابقاء  قدرهتا علىومجاهلا الظاهري  وري وفقذكتقييم املرأة يف اجملتمع ال» مجاهلا. إنّ

رفض مرد ويالحظ التّ إذن( Thornham، 1998: 36 ( «سب الرجلتكسلعة مثرية ك ،نفسها
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 طريقا فهي تسلكف للمرأة؛ املتخلّاملوقف التقليدي و بنت الوزير ضدّالواقع االجتماعي عند 

 ريها يف اجملتمع.فكاستقالهلا وطريقة ت يف استنهاض املرأة للحصول على

 االستسالم؛مقتل أبيها لتحمل لواء النضال وتأيب الرضوخ و الوزير اليت هبت بعد إنّ ابنة

قف أمام تأن  على لديها مقدرة املرأة أثبتت أنّو ؛ظرة التقليدية للمرأةحطّمت النّلذا 

سر عزلتها كة وكذلك عحقوقها الضائوعن الوطن  تذود حتّىية البطريكالسلطة االستبدادية و

 :تها احلقيقيةشف عن هويّلكاو اجملتمعاالنصهار يف املفروضة عليها و

 زول فزاال؟شاءت أن يَ فعالمَ    ناعها؟           قِ  فأينَ  اها، حيّمُ  بادٍ

 با و سؤاال؟قالت له: أتعجُّ           عي  مل تتقنَّ  يفَب كعجموالي يَ ...

 الال؟ظِو ه حولَ سوماإلّا رُ           يم، فهل ترىكقد قتل احلأنظر و

 (،جم )مطران،                                                                          

فا التقاليد خالالعادات وأمام  ن صامتةتك ملعقيدة اآلخرين و  ضت بنت الوزيرلقد رف

يف بنائه السياسي  مالتقدّ اجملتمع املصري حباجة إىل اعتقدت أنّ هاغري أنّ ؛مياهتوكسل على

ة وقد جتاوزت احلريّقد حظيت من الدميقراطية ووفقامت بنت الوزير باحتجاجها  ري.فكالو

م و اكدها جتاه احلمترّنّ التقاليد؛ فإانت ترسم هلا  وألمثاهلا السنن و كات اليتمن احلريّ

 امرأة مصرية.  لّلكومست هلا الرسوم التقليدية اليت رٌمبثابة اخلروج من هذه ، اجملتمع

انت منفعلة بالنسبة  كاليت خصيات األخرىخالفا للشّ هامشيةشخصية بنت الوزير  نتكمل 

لطة تهم مرتبطة بالسّل هويّانت منفعلة و تتمثّل كشخصية الرجا لطة و أعماهلا. إنّالسّ إىل

من عالئم و»رحلة الفردانية. امل نت الوزير نضجت شخصيتها ووصلت إىلب نلك، نهاعواالمتثال 

« حدثالتّباحلوار و فردانية الشخص يتمّ مالتكاسألنّ  ؛احلوارلغة ها استخدام ،هذه الفردانية

Christeva,1986:21) )وصوهلا إىل يتمّ مثّ،  خترج بنت الوزير من حالة التشيؤ ىبعبارة أخر ؛ 

 .اداحلوار مع اجللّحتجاج والبا تقوممرحلة الفردانية وخترج نفسها من االنفعال و

ع حبقوقها تّالتتم ،يصراملتمع اجملبأنّ املرأة يف  ان عاملان كمطرا فإنّ ،ذلكإىل  إضافة

يشري إىل قضية  ،الساسانية مكانة املرأةمن خالل توظيف  فهو  ؛رعية و االجتماعيةالشّ

أال وهي أنّ املرأة كانت حتترم يف ذلك الزمن من جوانب متعددة، منها: أنثروبولوجية 

 ن هلابل كاإنّها مل تكن مبعزل عن عامل السياسة واحلكم، مثّ واجملتمع.  ،واألسرة ،الرجل

: شخوشخو،مري ؛ : ش ،)حسيين الوطنية عن بصرية نافذة حداثاأل يف أهمّأثرها 

حضورها يف اجملتمع مشريا بتشجيع النساء و مطران قام ،ريفكمن هذا املنطلق ال (.

 .اجملتمع الذي تعيش فيهة املرأة يف إصدار مشروع قانوين حلريّ إىل
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 النتائج

االجتماعي لألفراد يف البناء االجتماعي  سلوكإنّ األنثروبولوجيا االجتماعية هتتمّ بدراسة ال

 إىلالشّعب املصري االنتماء  من خالل العالقات و األدوار اليّت يقوم هبا النّاس. إذن فإنّ

. والشّعور املتناقض لديه ،ميقراطيةوغياب الدّ ،هياتوكراهية يؤثر يف سلة كستبداديالسّلطة اال

تصبح عالقاهتم  ؛ مثّليست لديهم أيّة دميقراطية أو استقاللية لإليدئولوجيا فرادما أن األك

 ؛فكريا واجتماعيا وثقافياوثيقة الصلة جبوانب السّلطة السياسية وتؤثر هذه احلالة يف حياهتم 

حينما أصبحوا منفعلني أمام السّلطة وأصيبوا بأزمة اهلوّية الفردية واجلماعية وانصهارهم يف 

هلا تأثري عميق يف  ،إنّ السلطة االستبدادية ببنيتها اهلرمية لسّلطة؛ بعبارة أخرىا اايدئولوجي

ومني كو يقوم احمل م رأس هرم السلطةاكحيث حيتلّ احل بني األفراد؛ية وكحتديد األمناط السل

وم حتوّلت كم و احملاكفالعالقة بني احل .وين بناء اجملتمعتكيف  متثايلأو اإل بدورهم اإلنقيادي

ونه لكوم كعند احمل يل التّضاد النّفسشكومتثّلت ب ؛هي عالقة التابع واملتبوععالقة سائد و إىل

واقع ليست عنده أية دميقراطية لتغيري احلادث. مثّ إنّ استقاللية اإليدئولوجيا عن الوساخطا 

حدّ من املعرفية؛ حيث  إىل لديهما و تصل، زير وابنتهعند الو االجتماعي تبلغ حدّها األقصى

نونات الثقافية يف اجملتمع املصري، تبين كعند تأملّهما ملختلف األمناط اإليدئولوجية وامل

نق فالوزير يف عالقاته االجتماعية مل يعتاليت تتعارض مع بنية اجملتمع؛  منظومتهما االجتماعية

ترشيد  مثّ ؛رفض الواقع مؤدّاهان ي كنظام العدالة؛ األمر الّذ نظام السّلطة وإنّما يستند إىل

 لطة علىسّلا واستمراريتهم القيام مبقتله اكممّا جيعل احل؛ وكياسلو شكلة التضاد نفسيام

بل جنده عند ابنة  ؛. ومل يقتصر االهتمام برفض الواقع عند الوزير فحسباملصري تمعاجمل

للواقع  الذي تقوم به احتجاجهاومن خالل م اكية متناقضة جتاه احلوكالوزير وهو يتمثل يف سل

 .تغيري الواقع هذا تماعي مستهدفااالج

؛ ة لتطور اإلنسان حنو القيم االجتماعية والثقافيةتتمثل شخصية بنت الوزير قضية هامّو

ل ّانسان من القوة القهرية ر كهو مقياس لتحرّفية يكحترّر املرأة من السّلطة البطرأمّا 

إنّ ف، ذكرهما سبق  ىبناء علهلويته الفردية واجلماعية.  كيمالطة االستبدادية حتوالسّ

األنثروبولوجيا  ظهرمن خالليلـ خليل مطران ، لقصيدة "مقتل بزرمجهر" سم البياينالرّ

 ا يلي:كمهو و ،االجتماعية 
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 :عاملراجاملصادر و 

 ، مغرب: دارالبيضاء.الطبعة األوىل وين الطباع،تكالتنشئة االجتماعية و(، د.تاألمني، عدنان )

القـاهرة: دار   األدب، دراسة انثروبولوجية للسـرد العـريب،   األنثروبولوجيا(، م2010أبالل، عياد )

 الروافد.

ــطفى  ــوين، مصـــ ـــ (، م2011) تيلـــ ــدخل عــ ــا،مـــ ــة األ ام يف االنثروبولوجيـــ ــر: وىلالطبعـــ ، اجلزائـــ

 دارالفارايب.

ط. -د األنثروبولوجيا االجتماعيـة قضـايا املوضـوع واملنـهج.    (. م2004اجلوهري، حممد واآلخرون )

 اإلسكندرية: داراملعرفة.

ز الثقـــايف ركـــاملالطبعـــة التاســـعة، بـــريوت:  ،التخلـــف االجتمـــاعي(، م2005) ، مصـــطفىحجـــازي

 العريب.

األنثروبولوجيـا االجتماعيـة الثقافيـة جملتمـع الكوفـة عنـد االمـام حسـني         (، م2009، نبيـل ) احلسـين 

 كربالء.ط، -د )ع(،

ــيد )   ــي، مهشـ ــرا؛ مريفخرايـ ــيىن، زهـ ــاوت،   1395حسـ ــزار قضـ ــه هـ ــاالری زن از جمموعـ ش(، سـ

 .76-57، صص 2مشاره  مطالعات زن و خانواده،

 القاهرة: داراملقطم. (، أزمة احلرية يف عاملنا،م2006، حممد خالد )خالد

-د،الثقافيــةنثروبولوجيــا االجتماعيــة و  حماضــرات يف األ(، م2015خواجــه، عبــدالعزيز حممــد ) 

 اجلزائر. ط،

ترمجـــة: رشـــا صـــاحل، الطبعـــة   ،خليـــل مطـــران، املســـرية و اإلبـــداع (، م2010درويـــش، امحـــد )

 ويت.لك، ااألوىل

 ر.فكاجلزء األول و الثاين، القاهرة: دارال يف األدب احلديث،(، م 2000، عمر ) الدسوقي

ــا".“مـــدخل إىل علـــم االنســـان  . م(2004الشـــمّاس، عيســـى ) ط. دمشـــق: احتـــاد -د األنثروبولوجيـ

 الكتّاب العرب.

الشــعر الشّــعيب يف منطقــة وادی ســوف )دراســة أنثروبولوجيــة( علــي   . م(2019صــاحلي، يوســف )

 . رسالة املاجيستر. جامعة الشهيد محة خلضر.عناد أمنوذجا

ــة يف   (. م2020صــلعي، ســهام )  ــة واالجتماعيّ ــا الثقافي ــات األنثروبولوجي ــح اجلنــوب"   جتلّي ــة "ري رواي

 . جامعة قاملة.لـعبداحلميد بن هدوقة

 حــوزه در هــاتعلــق و هــاممنوعيــت يــاييوپوو: گفتگوووشناســی ش(، انســان1382فكــوهي، ناصــر )

 .57-40، صص 1، مشاره5، دوره نشريه جامعه شناسی ايران ،مبادله
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 املعرفة.يت: علم كوالط، -د ،قصة االنثروبولوجيا، م(1986فهيم، حسني )

 ويت.لكاط. -د الثقافة و الصحة و اجملتمع،، م(2002ندري، يعقوب يوسف )لكا

در قصيده مقتل بزرمجهر ارز شاعر لبناين، خليل  فرهنگ ش(، بازتاب1395حمسين راد، بتول )

 .188-173. صص 27شماره  ،غنايیپژوهشنامه ادب مطران. 

نشوريه ادباواو و    ،ايران باستان در ادب عربی معاصرهـاي  اسـطوره (، بازتاب ش1380نيا، ناصر)حمسين

 .444 -431صص ،2.3. شماره 46سال  ،علوم انسانی

 السبع املعلقات، حتليل أنثروبولوجي، سيميائي لشـعرية نصوصـها،  ؛ م(2012) مرتاض، عبدامللك

 اجلزائر: دار البصائر.

 بريوت: دار مارون عبود.ط. -د، اجمللد الثاين، ديوان اخلليل، م(1977مطران، خليل )
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