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Abstract 

The oriental acquaintance with the fields including Egyptians and Persians of the last 

two centuries with the manifestations of the civilization and culture of the West are 

considered to be very significant. One of these literary types, which is the result of the 

familiarity of Eastern writers with European literature, is playwriting, including 

historical plays. By defining the theory of the feature and type of historical events in this 

type of plays, the contemporary writers of Iran and Egypt also tried to use the literary 

genre to describe the historical events and explain the history of their national and past 

characters in the form of historical plays. And this is what we intend to do in this article 

to determine the magnitude and extent of this influence in the contemporary historical 

plays of the writers of the two countries and to determine the development of this kind 

of literary works in their works. And then we will discuss and analyze this move in both 

countries, also, the introduction of the history and most important historical plays of the 

two countries and the most important writers of the two countries in this type of literary 

is another purpose of this paper. 
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 مقالة پژوهشی

 فارسی( -نامة ادبيّات تطبيقی )مطالعات تطبيقی عربی  کاوش

 811-813 .، صص8331 ر، بها33دانشگاه رازی، سال نهم، شمارة 

 83۹3تا  831۱نویسی تاریخی در ادبيّات معاصر مصر و ایران از سال   نامهنمایش

 1عاُل قبّانی
 المللی امام خمینی )ره( قزوین، ایران یندانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه ب

 2نیا ناصر محسنی

 المللی امام خمینی )ره( قزوین، ایران دانشگاه بیندانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، 

 22/2/1131 پذیرش:  11/11/1131 دریافت:

 چکيده

ن و فرهند  ردر ، از مدوارد بسدیار مدو قر و قابده توجّده در        در دو قرن اخیر با مظاهر تمد ّ  ،ازجمله مصریان و ایرانیان ،زمینیانآشنایی مشرق

ویژه در توجّه بده اندواع ادبدی برجسدتگی بیشدتری دارد. ی دی از ایدن اندواع ادبدی کده            آی . این موضوع به حسا  می ادبیّات این دو کشور به

هدای تداری ی اسدت. ندوع بیدان حدواد         نامده شنمدای نویسی و ازجملده   نامهنمایشحاصه آشنایی نویسن گان شرقی با ادبیّات اروپایی است، 

کارگیری این نوع ادبی، به بیدان حدواد  تداری ی و     ها، نویسن گان معاصر ایران و مصر نیز کوشی ن  تا با به نامهنمایشتاری ی در این نوع از 

اضدر، میدزان و ابعداد ایدن     هدای تداری ی بدردازند . پدژوهش ح     نامده نمدایش های ملقی و گذشدت  خدود در قالد      توضیح سرگذشت ش صیّت

هدا  های تاری ی نویسن گان معاصر ایران و مصر را بررسدی و نحدور رشد  و توسدع  ایدن ندوع ادبدی را در آ دار آن         نامهنمایشتأ یرپذیری در 

تددرین کددرده اسددتس سدددح ایددن حرکددت را در دو کشددور، تحلیدده و بررسددی کددرده اسددتس همونددین معرقفددی تاری ودده و م دد      مشدد ق 

 ترین نویسن گان دو کشور در این نوع ادبی از دیگر اه اف نوشتار پیش رو است.های تاری ی و م   هنام نمایش

 نویسی تاری ی، ادبیّات معاصر، ایران، مصر. نامهنمایش، نامهنمایشادبیّات تطبیقی،  واژگان کليدی:

                                                                                                                                                          
 Ola.kabbani.az@gmail.com                . رایانام  نویسن ر مسئول:  1

 n.mohseni1234@gmail.com               . رایانامه:2
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 . پيشگفتار8
 . تعریف موضوع8-8

م ّت خود، در رویدارویی بدا مظداهر تجد ّد،      یشین  تاری ی طوالنیهایی هموون ایران و مصر با توجّه به پ ملقت

زمدان سرششدمه    هدای ضدرورت  ان ، این روی درد از سدویی از الدزام پدذیر      همواره روی ردی دوگانه داشته

گرفته و از سوی دیگر، برآم ه از تعلقد  خداطر بده گذشدت  پرشد وه و مظداهر آن بدوده اسدت. براسدا  ایدن،           

مطالعد  ندوع    ،ن بگان هر دو کشور مسائه مشدتر  داشدته باشدن ، هد  از ایدن رهگدذر       توان ح   زد که  می

توان  در شناخت روحیات مردمان هدر دو فرهند  مدید  باشد س تدا زمدانی کده ایدن          های اتق اذش ه می واکنش

شناسدی   مطالعه متوجّه امر فرهنگی یا اجتمداعی مشد ق  و در بدازر زمدانی ی سدانی بدوده باشد ، ازنظدر رو         

هدای تداری ی    نامده نمدایش دسدت خواهد  آمد س بندابراین در پدژوهش پدیش رو،       لمی، نتایج قابه اتق اتری بده ع

پدژوهش انت دا     موضدوع مثابد    دهه از حیات فرهنگی و اجتماعی دو کشور، بده ش ه در بازر زمانی پنج نوشته

 ان . ش ه

 . ضرورت، اهمّيّت و هدف8-1

نویسدان در ایدران و مصدر     نامده نمایشاهمّیّت خاصی دارد.  ،ین دو کشورتاری ی در ادبیّات ا نویسی نامهنمایش

هددای تدداری ی مددنع ح کنندد . در مددورد      نامددهنمددایشاندد  اوضدداع سیاسددی و اجتمدداعی را در     کوشددی ه

هدای تداری ی در    نامده نمایشها و مقاالتی نوشته ش ه، امّا در مورد سیر تحوّل  کتا  ،نویسی تاری ی نامه نمایش

اسدت.   نگرفتده    های ایران و مصر پژوهشی صدورت  ها میان ملقت نامهنمایشو بحث در مورد تأ یر این این دوره 

 نوشتار پیش رو در راستای پرداختن به این موضوع انجام ش ه و در نوع خود اوّلین است.

 های پژوهش . پرسش8-3

 وده است؟نویسان دوران ج ی  در دو کشور شه ب نامهنمایشانگیزه و مبانی ف ری  -

 های تاری ی در دو کشور وجود دارد؟ نامهنمایشآیا تداوتی در منابع ال ام نویسن گان  -

و علقدت   اند  یدا مدذهبی    هدا هویّدت ملقدی داشدته     نامده نمدایش شد ه در   های برجست  تاری ی برگزی ه ش صیّت -

 های شه بوده است؟ گزینش این ش صیّت

هدای سیاسدی، اجتمداعی و ملقدی در سدابق        هدا ازمنظدر موقعیّدت    امده ننمایشش ه برای پرداز   مقاطع انت ا  -

 ی برخوردار بوده است؟کیدیتتم ّنی و تاری ی دو کشور از شه 

 . پيشينة پژوهش8-1

 هدا کتدا    تدرین آن  ش ه است. از م  های م تلدی نوشته  نویسی تاری ی، مقاالت و کتا   نامهنمایشدر مورد 
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. جنتدی  اسدت  هزار و یک ش برگرفته از کتا   نامهنمایشکتا  شامه پنج این  .( است1111) ش رزاد کمال

از کند  کده   هایی شروع می پردازی هیابی بنیادهای نمایشی در ایران از فرضیات و نظریّدر ریشه (1111)عطایی 

بدرای بررسدی تداری     ( 11۳1)پدور  ملدک  اسدت.  های آییندی و مدذهبی سرششدمه گرفتده     وارهها و نمایش آیین

یی کده بده   هدا نامده نمدایش و تعد ادی از   تاری ی پرداختده اسدت   ی از هر دوررهایبه ذکر نمونه یش در ایراننما

تحدواّلت اساسدی ایدران را از دوران باسدتان تدا پیدروزی انقدال          (1111)اسد ویی   .است اجراش ه را نام برده

ت آن در و پیشدرف  ی تداری  نامد  نمدایش  سرششدم   (1313)، محبدک  بررسی کرده استسه ب ش  اسالمی در

بررسدی  را ی آن هدا گیشرفت نمایش عربی و ویژیمراحه پ (2۲۲۲). بلبه بررسی کرده استرا سوریه و مصر 

آرداز پید ایش بررسدی و    دو کشدور از  نامد  تداری ی را در هدر   نمدایش  (2۲11) . قاسمی و رسدولی کرده است

 از انقدال  اسدالمی   از آراز پی ایش تا پدح  ی در ایران( نمایش تاری 2۲11)قاسمی  ان س همونینمقایسه کرده

. عیسدی  را ندام بدرده اسدت    هدای تداری ی   نامده نمدایش نویسدان و   نامهنمایشبررسی کرده است و تع ادی از را 

( 1132). قبّدانی    تداری ی بازسدازی کدرده اسدت    نامد نمدایش در قالد   را وبی ایّد الد ّین  صالحزن گی  (2۲12)

هدای   نامده نمدایش نویسدان و  نامده نمدایش کشورهای عربی بررسی کرده است و  در ایران ورا نویسی نامهنمایش

 .ها را در این کشورها نام برده استآن

 . روش پژوهش و چارچوب نظری8-۹

سیاسدی و اجتمداعی موضدوع پدژوهش، ابتد ا بدا         هدای  ات مدورد نیداز درزمینده   اطقالعنظر به  ،در نوشتار حاضر

ای از وجدود امدر نمدایش در سدابق  فرهنگدی دو       طالع  مندابع مدرتب ، تاری وده   ای و م مراجعه به منابع کتاب انه

بند ی شد  تدا بده      آمد ه طبقده   دست های به تحلیلی، داده -کشور مورد بحث، ت یّه ش  و سدح به شیور توصیدی 

 دست آی .نویسی تاری ی در هر دو کشور به نامهنمایشاین رو  اشتراکات سیر 

اند ازر مصدر   یانده )و حتقدی در میدان تمدام کشدورهای ج دان( هدی  کشدوری بده         های خاورم در میان کشور 

اشتراکات تاری ی، فرهنگی، جغرافیایی و... با ایران ن ارد. هر دو کشدور دارای سدابق  تمد ّنی بزرگدی هسدتن       

 های فراوانی بدوده اسدت. تعامده   خو  تحواّلت و تعارضها، درگذر تاری  دست ها و مبانی آن که این تم ّن

در شرای  ج ید ،  نابودنش ن یا دگرگونی های خارج از کنترل و ایستادگی و ع م  با اقتضائات این دگرگونی

ویژگی بارز دیگر این دو تم ّن است. پذیر  دین اسالم در س ر اوّلیّ  پح از برآمد ن ایدن آیدین آسدمانی و     

دیگر میدان ایرانیدان و مصدریان اسدت.      قابه توجّهبازتعریف هویّت ملقی و مذهبی برمبنای دین اسالم، اشترا  

سدویی و رویدارویی بدا تجد ّد اروپدایی و مصدادی  گونداگون آن،        طلبانه از خواهانه و ب بودی حوّلهای ت تال 

اختصدا  داده   بده خدود  ب ش بزرگی از تحرقکات نظری و عملی ن بگدان در ایّدام معاصدر هدر دو کشدور را      
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هدوای گدرم، کمبدود آ  و دیگدر      در کندار معیّت مصدر و ایدران،   است. در روزهای اخیر نیز، برابری نسبی ج

 م اطرات طبیعی، زن گی مردمان این دو کشور را بیش از پیش به ی  یگر نزدیک ساخته است.

نسدبت مشدابه در   براسا  این، جای شگدتی ن واه  بود اگر در مقطع زمانی کمابیش ی سان، تغییراتدی بده   

ای کده پدژوهش حاضدر خدود را متوجّده آن سداخته       او باش . مقطع زمدانی هردو کشور قابه شناسایی و کن وک

نویسدی تدا انقدال  یولیدو را دربدر       نامده نمدایش ندام  زمان پی ایش مقال ادبی ج ید ی بده   (،1391-13۲۳است )

های ادبی )تحت تأ یر تحدواّلت کلقدی    گیرد. در همین بازر زمانی، تحواّلت نظری مش قصی درزمین  ان یشه می

 21ساله بدا کودتدای    ای ح وداً پنجاه با انقال  مشروطه( در ایران برآم ه و درن ایت پح از عبور از بازهمرتب  

 .شود وارد فضایی کامالً متداوت می 1112مرداد سال 

 پردازش تحليلی موضوع. 1
ی و ای تداری   آمد ه  ناپذیر ادبیّات، ا رپدذیری و ا رگدذاری مد اوم میدان پدیش      های ج ایی ی ی از خصوصیت

توان ادبیّات هر کشور را تاری  ریر رسمی آن کشدور دانسدت.    که می شنان اجتماعی با تولی ات ادبی است. آن

دی گاه آرازین ما در پژوهش پیش رو این اسدت کده دو کشدور ایدران و مصدر، اشدتراکات فراواندی در همد          

هدای    ، الزامدات و واکدنش  های زیسدت اجتمداعی و انسدانی دارند . خاسدتگاه و مواندع تداری ی مشدتر        زمینه

نویسدی را در سدابق  فرهنگدی دو     نامده نمدایش دنبال خواهن  داشت، براسدا  ایدن، ن سدت امدر     مشترکی نیز به

بند ی و تحلیده    ها و موضوعات اوّلیّه برشمرده ش ه و سدح اشتراکات بارز، دسدته  کشور ردیابی کرده، انگیزه

 ش ه است.

 رنویسی تاریخی در مصنامهنمایش. 1-8

نویسدی اسدت. در آ دار باسدتانی      نامده نمدایش زمدین در عرصد    هدای مشدرق   تدرین سدرزمین   ی ی از ک ن ،مصر

در مصدر بده    نامده نمدایش شدود. قد مت    مدی  دی ه  نامهنمایشهایی از اشعار حماسی و  آم ه از آن نمونه دست به

یی در آنجدا از صد  و اند ی سدال     رو  اروپدا گردد، ولی پیشین  تئداتر بده   ح ود هزارر اوّل پیش از میالد برمی

های مذهبی و مراس  سدوگواری بدوده    دهن ر آیینهای ک ن مصر در بیشتر موارد نشان کن ، نمایش تجاوز نمی

ترین موضوعات نمایشِ مصدر تداری  اسدتس زیدرا      ش ه است. از م   ها در دربار فراعنه برپا می که برخی از آن

نویسدان   نامده نمدایش همدین دلیده،     آن کشور مرتب  بوده اسدتس بده  نمایش مصر از آراز پی ایش خود با تاری

اندد  و از حددواد  و  بددرده ه نویسددان مصددری در اوّلددین آ ددار خددود بدده تدداری  پنددا نامددهنمددایشویددژه  عددر  و بدده

( در آ دار  1323-1112نویسدی شدون ابدراهی  رمدزی )     نامهنمایشان س برای مثال،  های آن ال ام گرفته ش صیّت

 های م تلف تاری  مصر و ج ان ال ام گرفته است. داشته و از دوره  ری  توجّهخود به تا
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، یوسدف ادریدح، احمد     (1311-1131) نویسانی مانن  توفی  ح دی   نامهنمایشتئاتر م رن مصر به داشتن  

کن . تمدام تدال  ایدن هنرمند ان ایدن بدوده کده میدرا           می و صالح عب الصّبور افت ار  (1312 -11۳1)شوقی 

ومی و ملقی خویش را همراه با وقایع روز مصدر در آ دار نمایشدی خدود ادردام و ا در ج ید ی را در محتدوای         ق

پرستی، ع الت، آزادی، مبدارزه بدا ملد  و توجّده بده شدرای  و        های خویش خل  کنن  تا فریاد می ن نامهنمایش

تداری ی در مصدر بررسدی شدود،     نویسدی   نامده نمدایش اوضاع مردم مصر را به گو  ج انیان برسانن . اگر سیر 

اسدتس   شد ه   وسیل  ناپلئون شدروع  شود که آراز آشنایی این کشور با نمایش، پح از اشغال مصر بهمالحظه می

ویدژه   و بده  2ش سدیر و 1هایی مولیر نامهنمایشهای خارجی مانن   نامهنمایشزیرا نمایش در مصر پح از ترجم  

  ه است.ها آراز ش های تاری ی آن نامهنمایش

پدح از این ده   »نمایش در مصر پح از ورود ناپلئون پیشرفت کرد و از نمایش رربی تأ یر زیادی پذیرفت.  

هدای   را اشدغال کدرد، نددوذ ردر  در مصدر بیشدتر شد . در ایدن دوره، تماشداخانه          مصدر  1113ناپلئون در سال 

هدا، بده   ویدژه فرانسدوی   ها بهرجیهایی از خا ش  و گروهم صو  خارجیان مقی  مصر ی ی پح از دیگری بنا 

 (12: 1112)تقوی، « .پرداختن  های اروپایی  اجرای نمایش به زبان

های خود، اوضاع مصر را پح از اشدغال   کوشی ن  در نوشته علقت اشغال کشورشان مینویسان به نامهنمایش 

هدای خدود    نامده نمایشهای  ش صیّتگرفتن  و  می همین دلیه، از دوران پیروزی و ق رمانی ال ام  نشان دهن س به

هدا در آن   های ق ی  کده عدر    کردن  و همونین دربارر جن  می  را از میان ق رمانان و دالوران تاری  انت ا 

ها، مدردم را علیده اشدغال برانگیزانند  و      نامهنمایشنوشتن  تا با استداده از این  بودن ، در آ ار خود می پیروز ش ه 

باشددن . برخددی از   ری ی، نموندده و الگددوی مبددارزه بددا اشددغال و دفدداع از سددرزمین    هددای دالور تددا  ش صددیّت

آوردند س   مدی  در نامده نمدایش صدورت   هدای آن را بده   گرفتن  و داستان می نویسان از قرآن کری  ال ام  نامه نمایش

هدای   سایر داستانگذارن  و بیشتر از  ویژه مسلمانان تأ یر زیادی می های قرآن بر دل و عقه مردم به شون داستان

از حد ود سدال    های زیادی برای استداده در زن گی مردم دارند .  ها و عبرت تاری ی مقبولیّت دارن  و ح مت

 ها تشوی  کرد. نامهنمایشنویسان را بیشتر به نوشتن  نامهنمایشبع ، ساختن تماشاخانه و خان  اپرا، به 119۲

بود، وی نقش م مّی درزمین  فرهنگدی و هندری مصدر     ( پادشاه پنج  مصر1113-11۳1خ یوی اسماعیه ) 

تماشاخان  کمد ی را بندا کدرد و     11۳1داشت، در دوران او تئاتر مصری شاه  تحوّل بزرگی ش . وی در سال 

خاند  اپدرای    11۳3اسدماعیه در سدال   هموندین   اجرای نمایش پرداختسنسز در آن بهگروه نمایش کم ی فرا

 (.19: 139۳ر. : نج ، خ یوی را در ازب یه بنا کرد )

                                                                                                                                                          
1. Moliere 

2. Shakespear 
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نویسدان دریافتند  کده باید  بده زند گی مدردم و اوضداع          نامده نمایش، (1312-1113)پح از یعقو  صنقوع 

ها مش التی مثه فقدر و فسداد اخالقدی و    نامهنمایشتر شون  و کوشی ن  تا در  ها نزدیک سیاسی و اجتماعی آن

هددای خددارجی، نامددهنمددایشن  بدد ون تددأ یر از مسددائه سیاسددی را منظددور دارندد . نویسددن گان مصددری توانسددت 

و  هدا بدرای مدردم قابده قبدول بدود      نامده نمدایش هدا بنویسدن . ایدن ندوع از      هایی از محی  زند گی آن نامه نمایش

 دست آورد.هایی در مصر به موفققیّت

 را وسدیل   نامده نمدایش داشدت. نویسدن گان،   مصدر  نویسدی  نامده نمایشنقش بزرگی در  1392انقال  سال  

نویسدان زیدادی در ایدن دوره م دور کردند . بعضدی نویسدن گان بده         نامده نمدایش دانسدتن  و   آگاهی مردم مدی 

ها برای دولت مقبدول نبدودس زیدرا باعدث انگی دتن       نامهنمایشسیاسی اهمّیّت دادن س ولی این نوع از  نام  نمایش

 ش . تررون  نیدتاد، بل ه پیشرفته نویسی ازنامهنمایشش ، با این حال فعّالیّت  مردم درمقابه دولت می

های این دوره مضمون انتقادی اجتماعی دارن  که بده طدرح مشد الت جامعد  مصدری در ایدن       نامهنمایش 

سو به تداری ، فرهند ، اسدطوره    هایشان از یک نامهنمایشپردازن س همونین نویسن گان این دوره در  دوره می

طدور کلقدی، دنیدای عدر  و      ه حیدات اجتمداعی معاصدر مصدر و بده     و اد  عامیان  عربی مصری و از دیگرسو ب

 مش الت ناشی از برخورد فرهن  اصیه خودی و فرهن  جذقا  وارداتی رر  توجّه داشتن .

 نویسی تاریخی در ایران نامهنمایش. 1-1

ن را شدای  بتدوان   اند  و دلیده اید   کدرده   های خود استداده نامهنمایشتاری  در عنصر نویسان ایرانی از  نامهنمایش

تدوان   های ق رمدانی بدود، دانسدتس هموندین مدی      انگیز و ش صیّت های شگدت عالقه به گذشته که پر از داستان

هدای مسدتب  و خدارجی     نویسان از توجّه به تاری  این بود که مردم را علیه ح ومت نامهنمایشگدت که ه ف 

تدوان بده   هدا، مدی   نامهنمایشهای این ن . از ب ترین نمونهصورت امروزی درآور ها را به برانگیزانن  و این داستان

هددای  ، اشدداره کددرد. ویژگددی 1، نوشددت  گریگددور یقی یددان «انوشددیروان عددادل و مددزد  »هددای  نامددهنمددایش

های تاری ی این دوره، حدظ حقدای  و وقدایع تداری ی اسدتس هموندین بده موضدوعات اخالقدی و          نامه نمایش

 ان . داشته گرفتن توجّه تها و عبر دعوت به فضایه و نی ی

خدواهی و مشد الت زندان     پرستی، آزادی پح از انقال  مشروطیت، نویسن گان به موضوعاتی مانن  می ن 

نویسان نیز به موضوع زنان توجّه کردن  و آ ار خود را پیرامون این موضوع نوشدتن  و   نامهنمایشتوجّه داشتن ، 

نویسدان دنبدال هویّدت ملقدی حقیقدی       نامده نمدایش تند . در ایدن دوره،   تاری  و اسطوره را با واقعیّت درهد  آمی  

جدویی   پرستی و ع الت به تاری  و گذشته بود. احسا  وطن تن ا راه رسی ن به ه فشان، بازگشتگشتن  و  می

                                                                                                                                                          
1. Grigor E. Elikean 
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 میدرزادر  نامد  نمایشهایشان نشان دادن .  نامهنمایشنویسان این احساسات را در  نامهنمایشبه اوج خود رسی  و 

نویسدان دیگدر مانند ،     نامده نمدایش های تداری ی   نامهنمایشو « رستاخیز ش ریاران ایران( »11۲1-1211عشقی )

پدروین دختدر   » نام نمایش(، 1121-1293گریگور یقی یان )« جن  شرق و رر  یا داریو  سوم» نام نمایش

 ان . ( و... از این نوع111۲-1211صادق ه ایت )« ساسان

گیری در مجلدح کنتدرل   ش  تا م ّتی ادارر ن ادهای خود را با تصمی  موفق   ،ع  مشروطیتایران پح از واق 

ارز  و قابه اعتماد بود. در این مسدیر، ایرانیدان    ای با کن . باوجود این اتقداق، این کنترل ناتمام مان ، ولی تجربه

ا بسیار کوشی ن  تا ایدن مشد الت   رو ش ن ، امّ به تحت تأ یر عوامه گوناگون داخلی و خارجی با مش التی رو

کوشی ن  مداهیمی شدون مدی ن و آزادی را حددظ کنند س هموندین       را حه کنن . در این دوران نویسن گان می

تدرین درآمد های دوران ملد  و     مسائه و مش الت مربوط به زنان را فرامو  ن ردن س زیرا ایدن مدداهی  م د    

ت تل  جامعه لبدا  تداری  و اسدطوره پوشدان ن  تدا میدان جامعده و        ها بر واقعیّ منظور آنع التی بودن . ب ین بی

ی بودند  و ایدن جسدتجو    نویسدان درپدی هویّدت ملقد     نامده نمدایش بماند . در ایدن دوره    ان یشمن ان ارتباط برقرار 

 وسیل  بازگشت به تاری  و گشودن درهای گذشته میسّر بود. به

کده بدازیگران و هنرمند ان     یژه در دوران رضاشداه، هنگدامی  و نمایش ایرانی از نمایش خارجی متأ قر بودس به 

شد ّت بدا   بده هدا   نامده نمدایش به ایران آم ن ، نمایش ایران با نوع ج ی ی از نمایش رربی آشنا شد س ولدی ایدن    

مجبور بودن  آ ارشان را مورد قبول و رضایت ح ومدت بنویسدن ،    هاآنو نویسن گان ح ومت در رقابت بود 

پح از آن ه پای بازیگران و نوازن گان قدقازی به ایران باز شد ، نویسدن گان بدا سدبک ج ید       مرور زمان و  به

هدایی براسدا  تداری  ایدران یدا      هدای قدقدازی و نمدایش   نویسی آشنا ش ن  و آ اری به تقلید  اپپدرت   نامهنمایش

رضاشداه، شند  دسدت     های اوّل سلطنت  و در سال 1233وجود آوردن . پح از کودتای سال  های ایرانی به قصّه

های کوتداه، قطعدات همدراه    کنن ه، اپپرت ضرر و سرگرم های بی کوشک نمایشی در ت ران دایر بود که کم ی

شد ه   های ک ن ایران اقتبدا   ها و داستان ها از تاری  یا قصّه هایی که موضوع آن نامهنمایشبا شعر و موسیقی و 

علقت گذشتن از سانسور ش ی  لطف و جاذبد  خدود   ها به نامهنمایشبود، به معرض تماشا گذاشتن . اگرشه این 

مایده در   محتدوا و درون  ،از همین روس (219-211: 1112دادن  )ر. : آرین پور،  می میزان زیادی از دست را به

ای بدرای بررسدی میدزان انع دا  تغییدر و تحدواّلت سیاسدی، اجتمداعی و          مثابد  وسدیله   آ ار ادبی ایدن دوره بده  

هدای ف دری و طبقداتی رایدج در      پیون ی میان مدتن ادبدی و گدرایش    ،قابه مطالعه بود. از این رهگذرفرهنگی، 

 جامع  آن روز ایجاد ش .

کوشی  تا نویسن گان بده تداری  قد ی  کشورشدان توّجده بیشدتری داشدته        در دوران رضاشاه، ح ومت می» 
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هدای ادبدی فراواندی آشدنا     ین دوره با م ت باشن  و احساسات ملقی در آ ارشان آش ار باش ، ولی نویسن گان ا

گرا روی آوردند  تدا از رقابدت ح ومدت     های ادبی احسا   علقت سانسور ح ومت، بیشتر به م ت ش ن  و به

گرفتده از دو جریدان عمد ه بدود: نگداه      نویسدی در دوران رضاشداه ال دام    نامده نمدایش طدور کلقدی،   فرار کنن س به

و « ش سددیر »هدای   نامهنمایشپرستی افراطی که تأ یر ترجم   دمی ن شور می نایران باستان و  ح ومت به تاری 

هدا آشد ار اسدت و     آرایدی در آن  پدردازی و صدحنه   در ش صدیّت « 2گوتده » و« 1شدیلر »هایی مثه  آ ار رمانتیک

 ویژه رمانتیس  کده ایدن   های گوناگون ادبی رر  بهجریان دوم، آشنایی روزافزون روشند ران ایرانی با م ت 

.« مثاب  واکنشی اندعالی دربرابدر سانسدور شد ی  رضداخانی تعبیدر کدرد       گرایی را شای  بتوان به ش ه از احسا 

 (1۲9: 1113)بزرگم ر، 

ای برای احیدای   توجّه به تاری  ایران باستان بود. تاری ، زمینه ،های این دوران نامهنمایشترین مضمون  م   

نویسدان بده آن    نامده نمدایش دلیه نویسدن گان و    همین ش . به می سو  گذشت  پرررور و باش وه مردم ایران مح

شد  و خوانند ه یدا     مدی  هدا بده گذشدت  پرافت دار ایدران اشداره        نامده نمدایش گونه  دادن . در ایناهمّیّت زیادی می

هایی از فرهن  پادشاهی ایران و ش وه و عظمت ایران در دورر پادشداهان پدیش    تماشاشی با قسمت یا قسمت

نوشدت  گریگدور   « نوشدیروان عدادل و مدزد    »، «داریدو  سدوم  »هدایی مانند     نامهنمایشش .  ز اسالم آشنا میا

نوشدت  میدرزادر عشدقی،    « رسدتاخیز سدالطین ایدران   »نوشدت  سدعی  ندیسدی،    « آخرین یادگدار نادرشداه  »یقی یان، 

، «ب درام گدور  »، «سد را   رسدت  و »اند .   نوشدت  صدادق هد ایت از ایدن جملده     « پروین دختر ساسدانی »، «مازیار»

نیدز دارای شندین مضدمونی    « خسدرو و شدیرین  »و « لیلی و مجنون»، «سرگذشت برم یان»، «نادرشاه و فتح هن »

 بودن .

نویسدان گذاشدتس زیدرا     نامده نمدایش هدای   نامده نمدایش تأ یر زیادی بر  ،اوضاع سیاسی و اجتماعی این دوره 

وعات مربوط به شرای  یادش ه روی آوردند  کده بدر خوانند گان     نویسان در آ ارشان به موض نامهنمایشبیشتر 

دوره، بدا   در هدر » رو بودند . حاوی مضامینی بود که مردم هدر روز بدا آن روبده    ،تأ یر زیادی گذاشت. این آ ار

شدود. نگداه ناسیونالیسدتی     فرهنگی، سلیق  مردم در پذیر  آ ار ادبی دشار تغییر می -های اجتماعی دگرگونی

پدردازی و زبدان    داشدتن ، در فدرم ش صدیّت     بستگی  ّ نظر حاکمیت بود و ه  منتق ان دولت به آن دلکه ه  م

آ ار ادبی این دوره تأ یر گذاشت و نویسن گان زیدادی از ایدن منظدر بده مسدائه مربدوط بده سیاسدت و دیدن و          

تدأ یر نبدوده    ها هد  بدی     آنفرهن  توجّه کردن س همونین، نگاه ناسیونالیستی بر ذائق  خوانن گان و نوع انت ا

: 1111 )میرعابد ینی، « شدود.  نویسی تاری ی ندوع ادبدیِ رالد  مدی     نامهنمایشرو، در این دوره، استس از همین
                                                                                                                                                          
1. Schiller 

2. Goethe 



 888 83۹3تا  831۱نویسی تاریخی در ادبيّات معاصر مصر و ایران از سال   نامهنمایش
 

 

32) 

هایشان پرداختن س امّدا بده مشد الت و     نامهنمایشنویسان تا ح ّی به شئون اجتماعی در  نامهنمایشت ریج  به 

هددا بیشددتر، از  نامددهنمددایشکردندد . هددای ح ومددت حمایددت مددی ز سیاسددتاوضدداع جامعدده توجّدده ن اشددتن  و ا

نویسان آن را به رند  بدومی درآورده و بده فضدا و ندام       نامهنمایشهای خارجی اقتبا  ش ه بود که  نامه نمایش

 ها حال و هوایی ایرانی داده بودن . ش صیّت

ویسن ، بای  این ا ر به زند گی و اوضداع و   خواهن  ا ر ادبی مو قری برای خوانن گان بن نویسن گان وقتی می 

ای از  ای در دوران نویسدن گی خدود بده مجموعده     همین دلیه، هر نویسدن ه تر باش س به مش الت جامعه نزدیک

تدوان   گوید س بندابراین، بدا بررسدی آ دار نویسدن گان ادوار م تلدف مدی         مدی  ها و مسائه اجتماعی پاس   پرسش

ها به مسائه اجتماعی و فرهنگی آن دوران شه بدوده اسدت. مم دن    ن دورههای نویسن گان آ دریافت که پاس 

صورت ضمنی برای مسائه و مشد الت ارائده    های اجتماعی که او به حهاست بتوان از خالل ا ر نویسن ه به راه

 .(3: 111۳حسن لو،  عسگری ده ، نیز پی برد )ر. : می

 ینویسی تاریخی ایرانی و مصر نامهنمایش. بررسی 1-3

گداهی وقدایع یدا     کردند س مدی   های خارجی اقتبا  نامهنمایشنویسان ایرانی و مصری در آ ارشان از  نامهنمایش

ای هدای تداری ی   نامده نمدایش افزودن . آندان بده ایدن شدیوه     ها می ی کشورشان به آنهایی از تاری  ملق ش صیّت

نویسدی در مصدر    نامده نمدایش رود. اگر به سیر  می شمار نویسی تاری ی به نامهنمایشهای  نوشتن  که اوّلین نمونه

هدای   نویسی شون ابراهی  رمزی، از تاری  و وقایع و ش صدیّت  نامهنمایششود که نگریسته شود، دی ه می نگاه 

، «919۱أبطاک أب نصواه  أب»، «9191حاکم أبمرااأب  أب»تداری ی م د  ازجملده     نامد  نمایشآن ال ام گرفته است و شن  

را نوشته است. نمدایش در ایدران   « 9111صا خأب لطّفلأب»أب نامنمایشو أب«9191شکو أببنأبجمیدأب»، «9191أب مسکعیلأبفکتح»

هدای تداری ی    هایی که در ایران پ ی  آمد ، وقدایع و ش صدیّت    نامهنمایشداشت.   به تاری  و وقایع آن بستگی

جن  مشرق و مغدر  یدا   »ایشنام  های گریگور یقی یان مانن  نم نامهنمایشتوان به  ها می داشت که ازجمل  آن

اهلل  هدای ذبدیح   نامده نمدایش توان اشاره کرد. همونین می «انوشیروان عادل و مزد »و نمایشنام  « داریو  سوم

 را نام برد. «شاه ایران و بانوی ارمن نامهنمایش»و  «جیجک علیشاه نامهنمایش»مانن   (،119۲-12۳3ب روز )

کردند  و در ترتید     ران و مصر، در آ ارشان مسیر وقدایع تداری ی را حددظ    نویسان دو کشور ای نامهنمایش 

گرفتند ،   نویسان مصری وقتی که از تاری  ال دام مدی   نامهنمایشوقایع و اتداقات تاری ی شیزی را تغییر ن ادن . 

کردند ، یدا از    نمدی   صورت ج ید  بازنویسدی   ها را به دادن  و آن ها را تغییر نمی های تاری ی و وقایع آن داستان

گرفتند س بل ده بده همدان صدورت کده در تداری  بدود،          نمدی  عنوان یک ان یش  اجتماعی یا فلسدی ال ام  ها به آن
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کردند س زیدرا ایددن    نوشدتن  و در آ ارشدان حقدای  و وقدایع تداری ی را حددظ مدی        مدی  نامده نمدایش صدورت   بده 

گونده کده باید      داد، شدای  آن  ا را تغییدر مدی  هد  های تاری ی برای مردم معروف بودن  و اگر نویسن ه آن داستان

گونده کده در کتد      نویسان ایران نیز تاری  را همدان  نامهنمایشش .  ب ش و جذا  باش ، نمی برای مردم لذت

گونده مدوارد،    آوردند  کده نموند  ایدن     درمدی  نامهنمایشصورت  ها به تاری ی بود با حدظ حواد  و ترتی  آن

 یقی یان است.« جن  مشرق و مغر »ا و تن رکی« تیسدون» نام نمایش

هدا نمدایش و تئداتر را یدک هندر و       این است که نویسن گان آن ،ت حدظ سیر وقایع تاری ی دو کشورشای  علق

آشدنا   ان . شون این هنر برای نویسن گان و خوانند گان و تماشداگران ندا    دانن  که آن را از رر  گرفته اد  می

برای این ده مدردم را در ف د  ایدن هندر و اد        دهن سن اشتن  تا آن را تغییر  افی ات کاطقالعبود و در آن زمینه، 

کردند  و   هدا اسدتداده مدی    آشنا و نامأنو  نباش ، از وقایع تداری ی معدروف در آن   ها نا کمک کنن  تا برای آن

و قابده قبدول    بشدون  و بدرای مدردم جدذا      کردن  تا بیشتر با این ندوع آشدن ا   سیر ترتیبی آن وقایع را حدظ می

 های تاری ی ایرانی در این موضوعات: نامهنمایشهای تاری ی مصری و  نامهنمایشبررسی  بشود. 

 های تاریخی معروف  . شخصيّت1-3-8

هایشان را از میان ق رمانان، پادشاهان، شداعران، حاکمدان    نامهنمایشهای تاری ی  ش صیّت ،نویسان نامهنمایش

هدا   ها برای مردم آشنا بودن  و بیشتر مردم بده آن  کردن س شون این ش صیّت یا انت ا  میمعروف یا از انبیا و اول

 ش  تا بر دل و جان مردم تأ یر بگذارد. عالقه داشتن  و همین باعث می

هدای تداری ی    هایشدان را از میدان پادشداهان و ش صدیّت     نامده نمدایش نویسان مصری، ق رماندان   نامهنمایش 

زند گانی  دربدارر  آن را  کده  ح دی  توفی  « 131۳محم  »نام  نمایشکردن  مانن     میبزرگ و معروف انت ا

آن است که صدادقانه توانسدته اسدت، تمدام      نامهنمایشزیبایی کار ح ی  در این  .حضرت محمّ  ) ( نوشت

کده  « 1321سدلیمان الح دی    » نامد  نمدایش نیدز  ده و شرح ده . زن گی پیامبر اسالم را انت ا  کر حواد  م  ّ

هدزار و یدک   با درآمی تن داستان زن گی سلیمان ح ی  و داستان جنق و صیّاد و افسان   نامهنمایشوی در این »

رمدز عقده مغدرور     مثابد   ی  ح ی  از جنق یا عدریت بده توف کشم ش میان سلطه و ق رت پرداخت. به بیانش  

ح دی   هموندین   (س231تدا:  )ضدیف، بدی   «کن ، قادر به انجام هر شیزی استس استداده کرده است که گمان می

براکسدا  » نامد   در نمدایش  نظام احزا  و رجحان منافع ش صی بدر مندافع عامّده    های خود را دربارر آرا و ان یشه

حد ّ و  خاطر اعطای آزادی بیگیرد و به دست میتن ایی زمام ح ومت را به اکسا بهبیان کرده است. بر ،«1313

کده از  شندان را آن نامده نمدایش ایدن   ،کش . ح ی  مرز به مردم و تع ّد و کثرت احزا ، کار به هرج و مرج می

تدالوی و هم داران،   ر. : ) اریسدتوفان یوندانی برگرفتده اسدت    « نمجلح زنا» نام نمایشپی است، از  عنوانش
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1331 :121  .) 

علدی   دربارر ش صدیّت تداری ی معدروف   را  «1321علی بک ال بیر »تاری ی  نام نمایش ،نیز احم  شوقی 

اوضداع نابسدامان مصدر را در اوایده قدرن هیجد ه  و دوران        نامده نمدایش شدوقی در ایدن   س نوشدت  بک ال بیدر 

تصددویر کشددی ه کدده دربددارر زندد گی ایددن ش صددیّت و دوران ح ومددت اوسددت، ایددن  حاکمیددت ممالیددک بدده

از دیگددر  .(1۲9: 111۲زاده،  ری ی و خیددالی اسددتوار اسددت )ر. : ترجددانی  تددا دو بحددران بددر نامدده نمددایش

 دربدارر ایدن   ،را ندام بدرد. تعد اد زیدادی از نویسدن گان     « 1321سقوط کلوباترا »توان میهای شوقی  نامه نمایش

آ دار خدو  و م ّمدی نوشدتن . ایدن زن، پادشداه مصدر بدود و نقدش م ّمدی در دوران            - کلئوپاترا –ش صیّت 

ا  نوشدت. ایدن تدرا،دی،     نامده نمدایش زند گی و دوران ح ومدت کلئوپداترا را در     ،ش داشت. شوقیح ومت

شیدز  همده »ا در ش سددیر و   « کلوپداترا  آنتونی و»تحت تأ یر دو نمایشنام  مش ور  ،احتمال زیاد تاری ی است و به

را از تداری    نامده ایشنمموضوع این  ،ش ار پرده سروده ش ه است. شوقی در 1درای نتألیف جان « برای عش 

  .(1۲1: 131۲عر  گرفته است )ر. : هی ه، 

و عشد  نافرجدام    دربارر داستان عاشقانه و پرآوازر قدیح و لیلدی  را « 1311مجنون لیلی » نام نمایش ،شوقی 

همودون  را  نامهنمایشاین ی ونوشت. دربارر ق رمان عر ، عنتره العبسی  را« 1311عنتره » نام نمایشو  دوآن

بن ش ّاد و عشد    ةعنتر ،پیرامون داستان دالور دورر جاهلی رانیاألآنوه در کتا   پیشین، براسا  نام نمایش

نویسدان   نامده نمدایش (. ی دی دیگدر از   111شدته اسدت )ر. : همدان:    نواو نسبت به دخترعمویش عبله، آمد ه،  

رجسدته، ش صدیّت شداعر    هدای تداری ی ب   ( اسدت. او از میدان ش صدیّت   1311-1132مصری، محمود تیمدور ) 

را نوشدت کده   « 1329 الیوم خمدر » نام نمایش ،محمود تیموررا انت ا  کرده است.  ،امرؤالقیح ،بزرگ عربی

عزیدز   «1322قدیح و لبندی   » تاری ی نام نمایشاستس همونین  (امرؤالقیح)دربارر زن گی شاعر دورر جاهلی 

همانن  شدوقی بدا ال دام از تداری      نیز ذریح است. وی  قیح بن ،داستان شاعر اموی ( دربارر1311-1131) أبامه

)ر. :  نوشدت را  نامده نمدایش ای مصر و عدر  و نیدز حیدات اجتمداعی معاصدر مصدر، ایدن        حقیقی و اسطوره

 (.  ۳1تا: ال داجی، بی

اخنداتون و  »نامد   نمدایش ( اسدت کده   13۳3 -131۲)علی احم  بداکثیر   ،نویسان مصری نامهاز دیگر نمایش 

شدای    نوشدت.  ش ار پردهدر دربارر زن گی فرعون مصر، اخناتون و همسر  ندرتیتی دربارر را  «1321ندرتیتی 

مصدر و از همد     هایوده است که اخناتون ی ی از فرعونا  این ب نامه نمایشعلقت انت ا  این ش صیّت برای 

کردس امّدا مدردم   دعوت می گانهد که مردم را به پرستش خ ایی یها ممتازتر بود و در عین حال تن ا کسی بو آن

                                                                                                                                                          
1. John Dryden 
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پرسدتی ن  )ر. : ال ّسدوقی،   مدی  و کاهنان ندذیرفتن  و تن ا خود  و همسر ، ندرتیتدی، ایدن خد ای ی تدا را    

 (.22تا:  بی

هایشان را از میان پادشداهان و حاکمدان بدزرگ     نامهنمایشهای تاری ی  ش صیّت ،ایراننویسان  نامهنمایش 

ایدن  » «.جند  مشدرق و مغدر  یدا داریدو  سدوم      » ،گریگدور یقی یدان   نامد  یشنمدا مانن   سکردن  انت ا  می

وسیل  بازخوانی داسدتانی برگرفتده از واقعد  تداری یس     اوّلین متن در ادبیّات نمایشی ایران است که به نامه نمایش

اسد ن ر   گوی . گریگور یقی یان داستان هجوم اس ن ر به ایران و مجادلد   از رویارویی ایران و یونان س ن می

ویدژه ش صدیّت داریدو ، موفقد       ها به مای  کار خود کرده است. نویسن ه در پرور  ش صیّتو دارا را دست

اسدتس ایدن   « انوشروان عادل و مدزد  »دیگر گریگور یقی یان،  نام نمایش( 2۲3-2۲1: 11۳2)سدانلو، « است.

و،ی، دو تد قدر و دو نگدر  متدداوت    عرص  برخورد دو اید ئول « جن  مشرق و مغر »نیز همانن   نامهنمایش

قلمد ادکردن وی، از   ش درر انوشدیروان و عدادل    سدازی عی اسدت. یقی یدان بدرای برجسدته    دربارر مسائه اجتما

 (12-11: 111۲سازد )ر. : طالبی،  های کامالً ش صی می گر با انگیزه خون و توطئه ای بی مزد ، ش ره

رسدتاخیز  »ندام  تداری ی م مّدی بده    نامد  نمدایش ه اسدت کده   نویسدان ایدن دور   نامده نمدایش از  میرزادر عشقی 

متدأ قر از فضدای    ،به گذشت  تاری ی ایران پرداخته اسدت. میدرزاده   نامهنمایشنوشت. این « 232ش ریاران ایران 

های دور و به تداری  ایدران دوختده و کوشدی ه اسدت عظمدت و        گرایی دورر خود، نگاهش را به گذشته باستان

هدای پیشدین و    ای ه  میان ش وه دوره حال مقایسهان را جلوه و جالیی دیگر ب ش  و در عین ش وه ایران باست

خوانی داشدته  سیاسی متناس  با ذوق و سلیق  مردم ه  -ب ب تی دورر خود انجام ده  که با مضمون اجتماعی 

 نامد  نمدایش وز است که ذبیح ب ر ،نویسان ایرانی نامهنمایش(. از دیگر 2۲-13: 111۳میرانصاری، ر. : باش  )

برداشتی از داسدتان عاشدقان  خسدرو و شدیرین اسدت و براسدا         ،«11۲۳شاه ایران و بانوی ارمن »تاری ی وی، 

: 1111گرایانه، آهنگدین و شداعرانه نوشدته شد ه اسدت )ر. : میرعابد ینی،       مطالعات تاری ی و با زبانی باستان

ای دربارر زن گی شداعر بدزرگ    پرده ت. این نمایشنام  تکاس« 1111 ش  فردوسی»دیگرِ او  نام نمایش(. 33

 نامد  نمدایش ، (بیدژن و منیدژه  ) شداهنامه تحت تأ یر اشعار ن ستین داستان  ،ایران، ابوالقاس  فردوسی است. ب روز

 (29: 111۲ش  فردوسی را نوشته است )ر. : آ،ن ، 

ا انت ددا  کردندد  آن اسددت کدده هددا ر نویسددان ایرانددی و مصددری ایددن ش صددیّت نامددهنمددایشعلقددت این دده  

بگیرند  تدا خوانند گان      هایشان ال دام  نامهنمایشها در  خواستن  از این ش صیّت نویسان دو کشور می نامه نمایش

مثاب  نمونه و الگویی در زند گی بدذیرند . از آنجدا کده انسدان بده        ها را به ها عبرت بگیرن  و آن ش صیّت از آن

نویسدان از ق رماندان و پادشداهان تداری ی      نامده نمدایش ق رمانانش عالقده دارد،  های گذشته و تاری ی و  داستان
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نویسدان ایدران و    نامده نمدایش تری بر م اطبان بگذارند . شدای     ش  تا تأ یر عمی  گرفتن  و این باعث می ال ام می

علقدت پیدروی از    کردن  تا آ ارشان مان گار باشد  و  این دلیه انت ا  می های تاری ی را به  این ش صیّت ،مصر

کافی ن اشتن  و در ایدن زمینده نوپدا بودند       اطقالععصرشان این بود که از رو  کار نویسان ه  نامهنمایششیور 

 کوشی ن  مطاب  با خواسته و عالق  مردم کار کنن .مثاب  اوّلین ا ر خود می و به

 . دوران پيروزی و شکست1-3-1

ران ش ست روی آوردن  تا از اشتباهات گذشتگان ب دره ببرند  و از   سو به دونویسان مصری از یک نامهنمایش

کردند .   مدی  تداری  توجّده    و دوران هزیمدت  آن عبرت بگیرن  و از سوی دیگر، به دوران پیروزی و ش وفایی

 طبع شیزهای مثبت را بر منددی ها به ش  و انسان ، باعث تشوی  مردم مینامهنمایشدلیه که این نوع  این  شای  به 

تدر از دوران ش سدت اسدت و مدردم بدا امید  بده         دهن س از طرف دیگر، دوران پیروزی امی وارکنن ه ترجیح می

ای از  نامددهنمددایشکنندد  و همددواره دوران پیددروزی باعددث افت ارشددان بددوده اسددت.     مددی  پیددروزی زندد گی 

هاسدت. موضدوع   ن نمونده ی ی از همدی « 919۱ بطاک أب نصواه  أب»نویح مصری، ابراهی  رمزی، باعنوان  نامه نمایش

ها اتقدداق افتداد. پیدروزی در     ها و صلیبی ، برگرفته از جن  منصوره است که در مصر میان ایوبینامهنمایشاین 

ایدن   ،صلیبی به مصر متوققدف شد . ابدراهی  رمدزی     های، حملهم   بودس زیرا پح از این جن این جن  خیلی

ی از میان حدواد  تداری ی، آنوده را کده متناسد  هندر        رمز ا  انت ا  کرد. نامهنمایشجن  را موضوع 

وقدوع پیوسدته و بدا پیدروزی امدرا        های صلیبی کده در مصدر بده    ، جن نامهنمایشبود برگزی . ب ش م  ّ این 

 (9۲-23تا:  کش  )ر. : من ور، بی تصویر می پایان رسی ه است، به ممالیک به

را « 1392ردرو  االند لح   » نامد  نمایش ست پرداخت و عزیز أبامه، به دوران ش ،نویح دیگر نامهنمایش 

ها از ی د یگر و هموندین    های ممل ت در ان لح و ج ایی آن مش الت میان خانواده ،نامهنمایشنوشت، این 

علقدت  کش س همونین در پایدان، زوال دولدت اند لح بده     تصویر میها را به ها به اسدانیایی بردن برخی خانوادهپناه

هد  )ر. :    د کردن با دشدمنان را نشدان مدی   های خود و دسیسه ادشاهان آن و توجّ شان به خوشیفساد و مل  پ

بده  « 9191أراة أب ندادل أب»خدود   نامد  نمدایش نویح احمد  شدوقی در    نامهنمایش(س همونین ۳2: 1313محبک، 

به داستان معتمد  بدن    آی  کهشمار میوی به نام نمایشترین طوالنی نامهنمایشپردازد، این  میدوران ش ست 

 .(191: 131۲پردازد )ر. : هی ه،  دست ابن تاشدین میعبّاد و زوال دولت وی در اشبیلیه به

هدای تداری ی سد ت توّجده داشدتن  تدا مدردم         نویسان بیشتر به دوران ش ست و لحظده  نامهنمایشدر ایران  

رت گیرند  و برحدذر باشدن  تدا زیدر یدو        های ساب  استداده کنن  و از اشتباهات گذشتگان عبد  همیشه از تجربه

 «11۲1 پدروین دختدر ساسدان   »ای از صادق ه ایت با ندام  نامهنمایشبردگی و حاکمیّت استب اد گرفتار نشون . 
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هدای ایرانیدان ناشدی از حملد       افتادگی ها و عق  ترین ا ر ه ایت است و در آن، تمامی ش ست گرایانه که ملقی

ست. پروین دختر ایرانی که اسیر ش ه، در برابدر تعدرقض سدردار عدر  ایسدتادگی      اعرا  به ایران دانسته ش ه ا

کند  )ر. : میرعابد ینی،    کن . ه ایت، طی بحث طوالنی پروین با سردار عر ، از نژاد ایرانی ستایش مدی  می

1111 :32) 

ات نمددودار رلیددان احساسدد اسددت. ایددن ا ددر« 1112 مازیددار»هددای تدداری ی هدد ایت  نامددهنمددایشاز دیگددر  

مازیدار در زمدان ش سدت     نامد  نمدایش رود، داستان  شمار می گرای ه ایت بهستیزی و ناسیونالیس  باستان عر 

، یعنی در زمان سلط  خلددای عبّاسدی بدر ایدران کده هندوز در ناحید  طبرسدتان         افت  ایران از سداه عر  اتقداق می

 نامد  نمدایش ( در 1129-1212  ندیسدی ) سعی (.39)ر. : همان:  داشتهایی علیه سلط  اعرا  وجود  مقاومت

بده جند  ایدران و رو      نامهنمایشکن . این به دوران ش ست توجّه می« 11۲9آخرین یادگار نادرشاه »خود 

ندیسدی   ان از روسدیه پایدان یافدت.   شاه قاجار اتقداق افتاد و با ش ست ایرپردازد که در زمان پادشاهی فتحعلی می

پرسدتی و کوشدش بدرای آزادی سدرزمین ایراندی و رویدارویی بدا دشدمنان          می ن احساسات، نامهنمایشاین در 

( در 1113-1221(. سدیّ  عبد الرحمن خل دالی )   1۳: 113۳کشد  )ر. : احد یان،    تصدویر مدی   خارجی را بده 

 نامده نمدایش پدردازد، ایدن    مدی بده دوران ش سدت   « 11۲2داستان خدونین یدا سرگذشدت برم یدان     » نام نمایش

دشمنیِ عدر  و عجد  و جند  ایدن دو قدوم      تصویرکشی ن عشقی دارد. ه ف نویسن ه بهمضمون تاری ی و 

سدو و   خلیدده در یدک  ش ه و امین پسر هرزر است. در این جن ، زبی ه همسر خلیده و فضه بن ربیع وزیرِ عزل

 (.131: 1111ویژه جعدر در سوی دیگر قرار دارن  )ر. : اس ویی، به خان ان برام ه،

 نامد  نمایشنویسان ایرانی این دوره است که  نامهنمایش( ی ی دیگر از 11۳۳-1211ن رکیا )ال ّین ت شمح 

بسدیاری   ،نامده نمدایش را نوشت و در آن به دوران ش ست پرداخت. تن رکیا در ایدن  « 111۲تیسدون »تاری ی 

دربدارر   نامده مدایش نسدبک فردوسدی آراسدته اسدت. ایدن      تنی ه و آن را با شعرهایی به از وقایع تاری ی را دره 

های باستانی ایران است و پح از حمل  اعرا  به ایران به تداراج رفتده اسدت. تند رکیا      تیسدون، ی ی از پایت ت

نویسان فرانسه ال ام گرفته است. مضدمون اصدلی آن عشد  اسدت و بدا زبدانی        نامهنمایشخود از  نام نمایشدر 

 .(2: 1132،ن ، )ر. : آ شود گرایی مطرح می در حوزر ملقی حماسی

 . مشکالت واقعی1-3-3

اند  و گذشدته را بدا    نویسان دو کشور، مش الت اجتماعی و وقایع تاری ی را در آ ارشان نشدان داده  نامهنمایش

هدا وقدایع گذشدته را بدا      ان  تا خوانن ه بتوان  مش الت زن گی واقعدی خدود را در  کند . آن   امروز درآمی ته

اند . از آنجدا   کدرده   صر اجتماعی و سیاسی جامعه را با اتقداقات گذشدته مقایسده  جریانات امروز و مش الت معا
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کند ، هدر ا در ادبدی از      ایددا مدی   که طبق  اجتماعی نقش بسیار م مّی در تحواّلت تاری ی و آفرینش فرهنگدی 

کند ، سدن  تداری ی م مّدی بدرای       را در خدود مدنع ح مدی     رو که ساختار اجتماعی و تداری ی یدک دوره   آن

 .(۳-9: 1131 ،هم ارانش بازی و شود )ر. :  می  رسی و تحلیه دورانی از جامعه محسو بر

داشدتن     ساده، برع د ه  به زبانها را  حهق آن نویسان و ادیبان، نقش توضیح مش الت جامعه و راه نامهنمایش 

ندابودی توسّد  ح ومدت     خواستن  آ ارشان را از ها بودن ، می های آن ها مراق  نوشتهدلیه این ه ح ومتو به

 نامده نمایشهایشان را به مردم برسانن  و این کار را با آفرینش کوشی ن  که بتوانن  خواستهها می سازن . آن  رها

طدور ریدر    ش  و بده  می های تاری ی بیان  ش  بل ه در قال  داستانصورت مستقی  نمی دادن  که البتقه بهانجام می

 کرد. می امعه اشاره مستقی  به مسائه و مش الت ج

یعقدو  صدنقوع، بده مشد الت اجتمداعی جامعد  مصدر پرداخدت و آن          نویسی بدا ندامِ   نامهنمایشدر مصر،  

 نامده نمدایش بررسدی کدرد. وی در ایدن     «9199راهلةأبروااأبوراکأبسیک ای أب»تاری ی خود  نام نمایشمش الت را در 

رو شد  را نشدان داد و خدود را بدا مدولیر      ا آن روبهنویح فرانسوی و مش التی را که ب نامهنمایشزن گی مولیر، 

مقایسه کرد. شون صنقوع با مشد الت زیدادی در    -صنقوع را مولیر مصر لق  داده است  ،خ یوی مصر -مصر 

علقدت  ش  مصر را تر  کن  و به کشدور دیگدری م داجرت کند  و ایدن بده       ناشاردوران خ یوی مواجه ش  و 

شینی کردن  کده مدورد نددرت خد یوی قدرار       ق ر از او س ن نزد خ یوی آنرذایه اخالقی میان مردم بود که 

بدیش از   گرفت و درن ایت خ یوی وی را از مصر بیرون ران . ه ف صنقوع از انت ا  این موضدوع تداری ی،  

، اصدالح و ت دذی  اخدالق در جامعد  مصدر اسدت و دلیده تدرجیح زبدان عامیانده بده زبدان فصدیح در              زیهر ش

 .(19: 139۳)ر. : نج ،  ین م   بود که بیشتر مردم بتوانن  آن را بد من ا ، انامه نمایش

را « 11۲2جیجدک علیشداه   »تداری ی خدود    نام نمایشذبیح ب روز کوشی  تا مش الت جامعه در  ،در ایران 

طور مستقی  به مش الت جامعه و فساد حاکمان ندرداختده اسدت. ایدن     به نامهنمایشتضمین کن ، ب روز در این 

شاه و ندادانی و شاپلوسدی حداک  بدر دربدار شداهان        تصویری طنزآمیز و انتقادی از دربار ناصرال ین نامهنمایش

شان را بده مدردم برسدان س البتقده ذبدیح ب دروز، بدا         ایران است تا ازطرف ح ومت مردود نباشن  و بتوانن  خواسته

اسدت   انتقاد سد تی از دربدار قاجاریده شد ه      ،نامهنمایشروزگار خود را نیز درنظر دارد. در این  ،طنزی مریف

 (.33-31: 1111)ر. : میرعاب ینی، 

های خارجی اقتبدا  شد ه بدود و فضدا و حدال ریدر        نامهنمایشهای این دوره، از ادبیّات و نامهنمایشبیشتر  

ت و اخدالق  های آن ایرانی ش ه بدود، امّدا طبیعدت، عدادا     و ش صیّت نامهنمایشاین   ایرانی داشت. هرشن  اس 

نویسدان ایراندی کوشدی ن  تدا محدی ، اشد ا  و اخالقیدات در         نامده نمدایش ها خارجی بدود. برخدی    ش صیّت
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 هایشان ایرانی باشن . نامهنمایش

 . اسطوره1-3-1

ی ی از موضوعات اساسی و م   در ادبیّات معاصر، رابطه و پیون ی است که بدین اسدطوره و انع دا  آن در    

های زمانی م تلف، دالیه خا ّ خدود را داشدته اسدت.     ها در دوره د. گرایش به اسطورهوجود دار نامهنمایش

دالیلدی مانند  ضدرورت    های تاری ی بای  بده  نامهنمایشای مانن   های اسطوره نامهنمایشدر گرایش به نگار  

ای خدود پرداختند .   هد  نامده نمدایش ای در  های اسدطوره  نویسان به بازتا  روایت نامهنمایشداشت.  زمانی توجّه 

انگیددز توجّدده داشددتن  و آن را در    هددای قدد یمی شددگدت   نویسددان مصددر و ایددران بدده اسددطوره    نامددهنمددایش

 دادن .هایشان نشان می نامه نمایش

پرداخدت.  « 9111 نلا أب ویسا أب»خدود   نام نمایشهای یونانی در  ح ی  به ی ی از اسطورهدر مصر، توفی   

وی کوشدی ه اسدت حدواد  ایدن      ای یونانی بده همدین ندام اسدت.    ی از اسطوره، برداشتنامهنمایشموضوع این 

: مق ّمده( در ایدن اسدطوره آمد ه اسدت کده       1311اسطوره را با مبادی دین اسالم دره  آمیزد )ر. : الح ی ، 

خاطر کیدر گناهانش، مورد لعن خد ایان قدرار گرفتده    دنیاآم ن ادیپ مطقلع ش ه بود که بهپ ر ادیپ پیش از به

تصدویر  آنوه را که استعمار بر مردم مصر تحمیه کدرده بدود، بده   ح ی  توفی   .(2۳: 1313است )ر. : حسن، 

تدا:   ان ، به وقوع پیوسته است )ر. : ال ّسدوقی، بدی  خواسته که خ ایان می شنان کشی . حواد  این اسطوره آن

بیجماکلیه أب»ندام  بده های یونانی  اسطورهتاری ی دیگری برگرفته از ی ی از  نام نمایشح ی  همونین توفی   (س19
ناپذیر میدان هنرمند     ح ی  در این ترا،دی با ال ام از اسطورر یونانی پیگمالیون، نبرد آشتی. نوشته است« 9111

کند    رهدایش نمدی   یا لحظهرس  و  طور ن ای حیات که پیوسته به گوشش می و اخال  وی به هنر  و همین

 (.231تا: یاست )ر. : ضیف، ب کرده انیب را

کده در قدرن    ایاز اسدطورر تداری ی  را  «9199ماکریی أب» نامد  نمایشنویح مصری،  نامهنمایشاحم  شوقی،  

نه بده حقدای     نامهنمایشی در سرودن این و .استگرفته ال ام ر مصر و ایران اتقداق افتاده، شش  پیش از میالد د

آن را نقه کرده، اعتماد کدرده اسدت )ر. : هی ده،    ، «هرودت»ای که مورّخِ معروف، تاری ی که به اسطوره

131۲ :113-122.) 

تنید ن  هدای ایراندی رالبداً از درهد      ای فارسی متأ قر از ساختار حماسی اسطوره های اسطوره روایت در ایران 

ای ان یشده ای ایرانیدان حدول ش صدیّت و القدای      است. روایت و عناصر اسطوره مایه و ش صیّت ایجاد ش ه  بن

سدوی   نویسدان ایراندی را بده    نامده نمدایش شرخند  و   نامبدار  مدی   یان یشده یدا کنشد    شدمردن الی یدا زشدت  متعد 

تواند  م اطد  را    کشانن س زیرا توجّده بده ایدن ش صدیّت، مدی      های ق رمانانه می پردازی تصویرآفرینی و داستان
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هدا، در    ر تجدار  آن شد ن د ای و شدریک پند اری بدا ق رماندان اسدطوره    دنبال خود ب شان  تا بدا همدذات   به

آگاهی از هویّت جمعی و ملقی، موقعّیدت خدویش را در ج دان معاصدر بشناسد  و بازسدازی کند .         بیاموزد و با 

هاسدت.   ی دی از همدین نمونده   (، 1121-12۳1محمد  خدان اویسدی )    علدی « 111۲سرنوشت پرویز » نام نمایش

آمد ه اسدت،    خسرو و شیرینوان نظامی گنجوی دی، داستان خسروپرویز را که در نامهنمایشنویسن ه در این »

دان  که سدب  تبداهی   درآورده، امّا ت لیف خود را با مداهی  روشن ن رده و م اط  نمی نامهنمایشصورت  به

شدود و در   پادشاهی بزرگ یاد میمثاب   به ،ممل ت خسرو است یا شیرویه و یا عاملی دیگر. در جایی از خسرو

 (219: 2، ج 11۳1پور، )ملک« شود. ها و فسادهایش ن وهش می رانیگذ خاطر خو ی دیگر بهجا

در همین زمینده اسدت. نویسدن ه در آن    میرزا ابوالحسن فروری  «1231شی و  و ناهی  » منظوم  نام نمایش 

دربارر داسدتان عشد     نامهنمایشفردوسی سروده است. این  شاهنام سبک و وزن داستان عش  و مردانگی را به

ندام  نویسدی بده   نامده  نمدایش تدوان از  و ناهی  است و برگرفته از شاهنام  فردوسی اسدتس هموندین، مدی   شی و  

ای برگرفته از اسدطورر ایراندی نوشدته اسدت. از دیگدر آ دار همدین        نامهنمایشپور یاد کرد که  ج انگیر سرتیپ

 شداهنام  ز داسدتان ضدحا  در   اشاره کدرد کده ا  « 11۲1کاور آهنگر » نام نمایشتوان به نویح، مینامهنمایش

پور احساسات آتشین ایرانیان باسدتان را بدر ضد ّ ملد  و      ، سرتیپنامهنمایشفردوسی اقتبا  ش ه است. در این 

کدردن زنجیرهدای عبودیّدت و    های اوّلین مردِ با عزم و ش امتِ ایران، کاور آهنگدر را در پداره   بی اد و ف اکاری

 (12: 11۳3طالبی،  ده  )ر. : نیز نجات ایران نشان می

 گيری. نتيجه3

 افتاد، متأ ر بود. نویسی تاری ی در ایران و مصر از اوضاع خارجی و داخلی که در هردو کشور اتقداق می نامهنمایش. 1

اند س زیدرا   های تاری ی تغییراتدی ایجداد ن درده    نویسی در ایران و مصر در سیر و محتوای داستان نامهنمایش. پیشگامان 2

بودن  و این هنر بدرای نویسدن گان و خوانند گان ررید  و       ای است که آن را از رر  گرفتهنوع ادبی و هنری ،نمایش

همدین   آشدنا باشد س بده    ها ندا  آسانی به مردم برس  و برای آن کردن  تا این هنر و اد  به ها نبای  کاری می ج ی  بود و آن

خواسدتن    دادند ، حتقدی نمدی    هدای اصدلی را تغییدر نمدی     داسدتان  کردن  و شیدزی از  دلیه، سیر وقایع تاری ی را حدظ می

 هایشان ال ام بگیرن . نامهنمایشها در  صورت یک ان یش  فلسدی یا اجتماعی از آن داستان به

و هایشان را از میدان پادشداهان، رهبدران، انبیدا، اولیدا       نامهنمایشهای  نویسی دو کشور، ش صیّت نامهنمایش. پیشگامان 1

ها برای نویسن گان و خوانن گان معروف بودن  و تأ یر بیشتری بر  این ش صیّت زیرا کردن س می ن مش ور انت ا  شاعرا

 گذاشتن . خوانن گان می

علقت تأ یرات ناشی از اشغالِ کشورشدان و آنوده مدردم از ملد  و اسدتب اد حاصده از        نویسان دو کشور، به نامهنمایش. 2

 گرفتن . وران تیره و ش ست ال ام میدی ن ، از د سلط  دشمنان می
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دادند  تدا از دسدت سانسدور سیاسدی در       می نویسان دو کشور، مش الت معاصر را با اوضاع تاری ی تطبی   نامهنمایش. 9

اجتمداعی و اقتصدادی   نامناس  ها را علیه ح ومت و اوضاع  امان باشن  و در خوانن گان تأ یر بیشتری داشته باشن  و آن

  .انگیزانن بر

 منابع
 شاپ ش ارم، ت ران: زوار. . جل  سوم.از نیما تا روزگار ما )تاری  اد  فارسی معاصر( .(1112پور، یحیی )آرین

 .1۳، (231)، مجلق  ب ارا ش  سعی  ندیسی برگزار ش . (.113۳پریسا )، اح یان

 ت ران: آناهیتا اس ویی. .تاری  تئاتر ایران سیری در .(1111اس ویی، مصطدی )

 ت ران: تبیان. .تأ یر ترجم  متون نمایشی بر تئاتر ایران .(1113رگم ر، شیرین )بز

 اد التّّا  العر .تّ إدمشق:  .املسرح العربی مراجعات يف .(۰۲۲۲) فرحان ،بلبل
 شاپ دوم، تبریز: دانشگاه آزاد اسالمی تبریز. .تاری  ادبیّات عر  .(111۲زاده، احم  )ترجانی

 ت ران: نمایش. .نمایش در اد  معاصر عر  .(1112تقوی، رسول )

الطّبعالالالالو ا،حملالالالالی، بالالالال حمت: دا   .م مالالالالن ال حلالالالالر اوالالالال    حمف   الالالال  .(7991) عیر الالالالال وام حم مالالالالراد عبالالالال  الالالالالر   املالالالال حم ؛تالالالال حمم، جنیالالالال    الالالال 
 ا،حمضاعی للطّبعو حمالّ شر حمالّّ ز ع.

 .نایس ابنت ران:  .بنیاد نمایش در ایران (.1111) القاس جنقتی عطایی، ابو
 ب حمت: دا  التّا  الّلب اين. .حمد  أامللک  .(7911ت ،، ت ف ق )او

 القاهرة: اهل ئو املصر ّو العاّمو للتّا . .ا  وو الحلّ املسرح املصرم بع  اور  العامل ّ  .(7919حس ، سامي م   )
 دا  اجل ل. ا   ، ب حمت:الحلّ  وبعالطّ  .ا،د  العريب او    حمم ا س  د اسات يف .ات(اخلفاجي، عب  امل ع، )يب

 الطّبعو اخلامسو، القاهرة: دا  الفتر العريب. . شأهتا حمات خیها حمأص هلا واملسرح  .ات(الّ س وي، عیر )يب
هدا ا در    رمدان همسدایه   گرایی ت دوینی نق  ساخت (.1131) آرزوس مری  حسینی و عسگر عسگری حسن لو، ش بازی

 .3۲-۳۳، (1) 2، استانیفصلنام  ت صّصی مطالعات د احم  محمود.

 مصر: دا  املعا ف. .ا،د  العريب املعاصر يف مصر .ات(ض ف، ش وي )يب
 .خو: انوشه هنگی هنری آرینفر س موسّ :ت ران .زن گی و آ ار نمایشی گریگور یقی یان (.111۲طالبی، فرامرز )

 .1۲1-19۲ ،(12و  11)، فصلنام  تئاتر های مل   از شاهنامه.نامهنمایش  (.11۳3) ---------

-۳2، (2) 1، پژوهدی نشدری  اد   .شدناخی ادبیّدات  های نق  جامعهسیر نظریّه .(1111-111۳) عسگری حسن لو، عسگر

21. 

للبحال    وسال م ّ اإل واجلامعال وجملال،  يب علال  ب الا املقال     ا، اّلح الال ّ  لالو صال و حم و العرب الا خی الو الّّ املسالرح  .(۰۲۰۲) ع سی، حی الی سالل ،
 .242-227، (7) ۰۰، و  ّ  سااإل

 .۰61-۰11، (۰۲) ۲، اضاءات  ق  و . رانإ يفو ا خی ّ الّّ  سرحّ وو علی  شأة امل ق  ّ  واط ل. (۰۲۰۲وامسی، انصر )
 .۰۲۲-91 (،۰۲) ۷ ،و حمآداهبااللّغو العرب ّ  جملّو .ايان حمس    ر إ نيو ب ّ خیا  الّّ  سرحّ ومقا  و امل .(۰۲۰۰) حم   ا  س يل ---------
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 ت ران: قطره. .ها تاری ینامهنمایش (.1111ل ش رزاد، رضا )کما

 دمشق: دا  ط  . .املسرح ّو الّّا خی و يف ا،د  املعاصر العريب .(۰191جنبک، أ   زايد )
 جل  دوم، ت ران: تو . .ادبیّات نمایشی در ایران (.11۳1پور، جمشی  )ملک

 : دا  اهل ئو.ةالقاهر  .املسرح املصرم املعاصر .ات(م  حم ، جنّی  )يب
 ت ران: ط وری. .عشقی های میرزادر نامهنمایش (.111۳علی )  میرانصاری،

اد   ت ران: نشدر فرهنگسدتان زبدان و    .112۲سیر تحوّل ادبیّات داستانی و نمایشی از آراز تا  .(1111میرعاب ینی، حسن )

 فارسی.

 ب حمت: دا  الحلّقافو. .   املسرح ّو يف ا،د  العريب او .(7992 ،، جنّی    سف )
 ، القاهرة: دا  املعا ف.والطّبعو الحلّا   .ا،د  القصصي حماملسرحي يف مصر .(7911ه تل، ا   )

 



 

 

أبریکلةأبحمّکمة

أب لعايبأبو لفک  ي(أبنیحبهثأبيفأب نیبأب نیک  أب) نیب
أب911-919أب.،أبصص9111أب بیع،أب99ة،أب لعدیأبتّک عجکرعةأب  زي،أب لّسصةأب ل

 )ی   ةأبریک دة(6091ىلأبإأب6091یبنیأب إلسا ينأبو نوايأب نعکصاسنأبرصذأب صةأبةأبيفأب نک خيیأّب لتأّبأبساحّیةكتکبةأب ن

أب6کينُعالأبقیأّب
  رانإ، وزحم   ،حملّ ومام اخلی ين ال ّ و الفا سّ و حمآداهبا، جامعو اإلغاللّ  فرعکّ  اه يف  ّ ال وطالب

أب2دیکأبانصاأبحمسين
أب رانإ، وزحم   ،حملّ ومام اخلی ين ال ّ جامعو اإلغو الفا سّ و حمآداهبا،    يف وس، اللّ أسّاذ مشا

 1/9/7441  لییه :  ۰6/1/۰۲۲۲  لهصه :

 ص نلخأب
املحلالال ة ل  ّبالالاه يف أد  رة حم امل اضالال ع املالال  ّ  و يف القالالر ني املاضالال ني تعّال  مالال  أهالال،ّ  را  الال ن حماملصالر  ن ملرالالاهر اواالالا ة الغرب الالرم مبالال  فالال ه، اإلمعرفالو أب الالاء الّشالال

حم حماب هال  أرم ابلغالر  حم يت جالاءت حصال لو ااحّكالا  الّشالو الالا، ال اع ا،دب ال مال  أهال،ّ     ابملقا  الو مالع ا،مال   ا،.الر .أّال  حمشال ّ مالر أ ّ البلال   . حمهلال ا اا
د م كّالا  املسالرح ات الّّ ا خی الحمعلال  اخلصال ا املسالرح ات الّّ  سرحّ وكّابو امل  ف ّ  عر الف الّّ و حم ا خی المصالر لعالرا ا،حال ا  الّّ و يف إ الران حم ا خی الو. اساّل
،ّ اا را  ال ن حم  يت كّبهالا ا،دابءو الالا خی الر يف املسالرح ات الّّ أ ّ اهّ، ه ا البح  ب  اسالو مال   الّال و املاض و.دص ات ال ط  ّ ابلشّ    االا  أ املصالر  ن كیالا اهاّل

 .ك  كّاهبا يف البل   أا خی و حم املسرح ات الّّ  ىل أه،ّ إ ران حممصر. ه ا حمو  تطرو ا أ  اء حبحل ا ه ا إيف البل     سرحّ واهرة كّابو املب  اسو ظ

 .مصر ، رانإو، ا خب ّ كّابو املسرح ات الّّ  ،سرحّ وامل ا،د  املعاصر، ا،د  املقا ن، : نفای تأب لّائیسیة
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