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 المسرح الدينى عند سيروس همتى ، دراسة تحليلية نقدية ،مسرحية "جاثليق" أنموذجا  
 د/ أمنية محمد إبراهيم عيسى
 أستاذ اللغة الفارسية المساعد

 جامعة دمنهور –كلية اآلداب 
 المقدمـــة

إن الحمد هلل نحمده ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما  
 .،بعد ..

فهذا البحث عن المسرح الديني عند "سيروس همتى"" دراسى   تحليليى  نةديى  لمسىرحي   
 "جاثليق" أنموذًجا .

لةد عرفت إيران فىن المسىرح منىذ الةىدب، دبىل دإلىول افسىنب، فسىان للمسىرح فىي إيىران  
في ذلى  الودىت إرهاتىات عىدث تمثلىت فىي يةىوس دينيى  وردتىات مإلتلفى  لمناسىبات متعىددث  

 -وهىىو أحىىد أشىىسال التمثيىىل الفىىرد  -ي اجتمىىاا الةبائىىل والتفافهىىا حىىول الىىراو  الجىىوال"سىىان فىى
بافضىىاف  إلىى" اي ىىاني والردتىىات شىىسًن مىىن أدىىدب وأبسىىي ايشىىسال التمثيليىى ، ودىىد سانىىت تلىى  
العىىىروم تمثىىىل فىىىي سىىىاح  إلاليىىى  يحويهىىىا حلةىىى  مىىىن النىىىاس، وهىىىي أسثىىىر ايشىىىسال انتشىىىاًرا، 

 (1)سرد" أ  الإلشب  المستديرث أو المسرح".وتسم" اليوب باسب "تحنه 

ومىىىن أوضىىىس مىىىا يسىىىتدل بىىىه علىىى" إرهاتىىىات مهىىىور التمثيىىىل المسىىىرحي مىىىا ورد فيمىىىا  
ا على" مىوت "سىياو ". وهىذه الحادثى  تشىير إلى" مىا حىدث فىي  (2)يتعلق بعزاء أهل بإلىار  حزنىً

مىىىن  مجلىىىس عىىىزاء سىىىياو  مىىىن النىىىواح والليىىىب علىىى" ايوجىىىه والتىىىدور، سانىىىت تنشىىىد العديىىىد
 (3) اي اني مثل "سين سياو " )حةد سياو ( واستمر ذل  لةرون يويل .

 

 .20ش، ص1342( بهرام بياضائى: نمايش در ايران، نشر وزارات وفرهنگ وهنر، تهران، 1)

( سياوش: هو سياوش بن كيكاوس ثاني ملوك األسرة الكيانية وقد ورد في القصص أن سودابه 2)

ولم يصب بسوء، وبعد زوجة أبيه اتهمته بمحاولة االعتداء عليها، ولكي يبرئ نفسه عبر وسط النار، 

ذلك رحل إلى أرض توران عند الملك افراسباب، وتزوج من ابنته فرنگيس. ]انظر: على اكبر 

 .744ش، ص1345، چاپ سيروس، تهران، 29دهخدا: لغتنامه دهخدا: جلد 

ش، 1378( ابو القاسم جنتى: بنياد نمايش در ايران، انتشارات صفى عليشاه، چاپ دوم، تهران، 3)

 .26ص
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ومىىن ايشىىسال المسىىرحي  دبىىل افسىىنب، مىىا سىىان متمىىثًن فىىي ا حتفىىا ت حيىىث سىىان  
يجتمىىا النىىاس لنحتفىىىال بمناسىىب  مىىا، وسىىىان سىىل احتفىىال يىىىتب فيىىه تمثيىىل دتىىى  معينىى  تإلتلىىى  

، فمىثًن  "سىان افيرانيىون يعبىدون افلىه متىرا، ويةيمىون باإلتن  المناسب  التي يتب ا حتفىاء بهىا
له ا حتفا ت عن يريق ممثلين مسرحيين يتورون افله في سىجن الجحىيب ثىب يمثلىون مةتلىه 

سىىذل  سىىان يوجىىد  (1)وتسفينىىه واسىىتغاث  أمىىه باتلهىى  حتىى" ترضىى" عليىىه، فيبعىىث مىىن الجحىىيب".
تب فيىىه إحىىراق بعىىم ايحيىىاء فىىي حلةىى  مىىن احتفىىال اليىىوب العاشىىر مىىن شىىهر " بىىان"، ودىىد سىىان يىى

النيىىران، مىىا إمهىىار ممىىاهر الفىىرح والسىىرور حىىول أيىىرا  هىىذه الحلةىى ، ودىىد منىىا هىىذا ا حتفىىال 
 (2) بعد افسنب.

ا بعىىم العىىروم المسىىرحي ، ومنهىىا عىىروم  تىىواز فتن      مهىىر فىىي العتىىر الساسىىاني أيضىىً
 (3)ئ"( أو )المسرح الجوال(. )الحوار الرادص(، وعروم نماي  نةال" )المسرح الحسا

ا مىىن المسىىارح "سنمىىاي  تعزيىىه" )مسىىرح   ودىىد عرفىىت إيىىران بعىىد دإلىىول افسىىنب أنواعىىً
التعاز ( وتعد عروم التعزي  با متداد للعروم الديني  التي مهرت فىي إيىران دبىل افسىنب، 

العشىىرث أيىىاب  وتهىىتب بتجسىىيد المواضىىيا الدينيىى  إلاتىىً  استشىىهاد افمىىاب الحسىىين )ا(، وتةىىاب فىىي
ايولىى" مىىن شىىهر محىىرب، ويرتىىد  النىىاس السىىواد للعىىزاء ويةىىدب العىىرم فىىي دالىى  حىىوار  يثيىىر 

 (4) شجون الناس.

سىىىىذل  عرفىىىىوا فىىىىن "إليمىىىىه شىىىى  بىىىىازك" )مسىىىىرح العىىىىرائس(، وهىىىىو شىىىىسل مىىىىن أشىىىىسال  
العىىروم، تىىاد  ايدوار فيىىه الىىدم" بىىدً  مىىن الممثلىىين الحةيةيىىين، وجىىرت العىىادث علىى" إدرا  

الىىىىدم" ضىىىىمن عىىىىروم مسىىىىرح اييفىىىىال، ين الدميىىىى  وسىىىىيل  هامىىىى  لمإلايبىىىى  اليفىىىىل  مسىىىىرح
 (5)وإلياله".

 

 .32م، ص1996ثريا محمد علي: المسرحية التاريخية في األدب اإليراني الحديث، القاهرة،  (1)

 .26( بهرام بياضائى: نمايش در ايران، ص2)
( انظر: ميرزا آقا تبريزى: پنج نمايشنامه، بكوشش ج صديق، نشر آينده، تهران، چاپ دوم، 3)

 .2بدون، ص
هاى ايرانى قبل وبعد از اسالم، انتشارات  وانظر أيًضا: صادق عاشور پور: ديگر نمايش 

 .23ش، ص1389سوره مهر، چاپ اول، تهران، 
 .23ش، ص1389( انظر: صادق عاشور پور: مسرح تعزيه، انتشارات سوره مهر، تهران، 4)
( ماري إلياس، حنان قصاب حسن: المعجم المسرحي ]مفاهيم ومصطلحات المسرح وفنون 5)

 .210م، ص2006، 2، طالعرض[، مكتبة لبنان، بيروت
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أمىىا فىىي العتىىر التىىفو  فةىىد مهىىرت بعىىم الفىىرق المسىىرحي  فىىي بعىىم مىىدن إيىىران  
سمىىىدينتي أتىىىفهان وشىىىيراز، وسانىىىت هىىىذه الفىىىرق تةىىىوب بعىىىرم مسىىىرحياتها فىىىي المةىىىاهي، ومىىىن 

 (1) ض"" )عروم عل" حوم الماء(.عروضها الشهيرث عروم "تإلت حوض" يارو حو 

أمىىا المسىىرح الحىىديث فةىىد  رسىىت جىىذوره فىىي أواسىىي عهىىد الدولىى  التىىفوي  بىىدًءا مىىن  
المسىرحيات الهزليى  التىىي سىان أبيالهىىا مىن الةىرويين السىىذ  والشإلتىيات الغربيىى  فىي المجتمىىا 

د ناتىر الىدين افيراني، ثب تيورت شيًئا فشيًئا وانتةلىت إلى" منىازل ايشىرا  واي نيىاء فىي عهى
ثىىىب انتةىىىل بعىىىد ذلىىى  إلىىى" المةىىىاهي ومهىىىر بىىىذل  مسىىىرح  (2) ب(.1892-1843شىىىاه الةاجىىىارك )

الةهىوث، وبعىودث الموفىدين للدراسى  مىن أوروبىا بىدأ تمثيىل المسىرحيات الغربيى  المترجمى . وأديمىىت 
المسارح الحديث  فىي إيىران، وسىان أولهىا مسىرح مدرسى  دار الفنىون الىذ  بنى" بىرمر مىن ناتىر 

 (3) الدين شاه الةاجارك.

وبعىىد ذلىى  بىىدأت العىىروم المسىىرحي  فىىي المسىىارح الحديثىى ، وتعىىد مسىىرحي  " ىىزار   
مىن أوائىل المسىرحيات التىي  ()مردب  ريىز" )تةريىر هىرو  البشىر( المترجمى  مىن تىرلي  مىوليير

 تب تمثيلها داإلل داعات المسرح الحديث.
رح فىي العتىر الةاجىارك "ميىرزا فتحعلى" ومن أهب الستا  افيىرانيين الىذين ستبىوا للمسى 

ويعىىىد هىىىو أول مىىىن ألىىى  مسىىىرحيات باللغىىى  الترسيىىى  علىىى"  ىىىرار الىىىنمي  ()علىىى"  إلونىىىد زاده"
ليه يرجا الفضل في نةل المسرح الغربي إل" إيران.  (4) ايوروبي، وا 

 
 .168، 157( بهرام بيضائى: نمايش در ايران، ص1)

( ناصر قاسمى: الحركة المسرحية في إيران، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية: المجلد 2)

 .31م، ص2009(، سوريا، 1(، العدد )31)

، چاپ مرواريد، تهران، 4ج ( إدوارد گرانپول براون: تاريخ ادبيات ايران، ترجمة: رشيد جاسمى،3)

 .328ش، ص1357

( موليير )(Molière) (1662-1673 هو مسرحي فرنسي، يعد من الكتاب الكالسيكيين، له مسرحية :)م

ش، 1381البخيل ]انظر: رضا سيد حسينى: مكتب هاى ادبى، منشورات نگاه، چاپ دوازدهم، تهران، 

 [.95ص

( ولد ميرزا فتحعلى آخوند زاده ألسرة ) م، وتوفي عام 1811متوسطة الجمال في آذربيجان، عام

 م، وخلف أعماالً كثيرة من كتب ومقاالت وأشعار وست مسرحيات.1878ق/1295

ش، 1388]انظر: توفيق هـ. سبحانى: تاريخ ادبيات ايران، انتشارات زوار، چاپ دوم، تهران،  

 [.580، 579، 578ص

ش، 1377يات امروز ايران، نشر قطره، چاپ اول، تهران ( محمد حقوقى: مرورى بر تاريخ ادب و ادب4)

شمسى تا  1250، وانظر أيًضا: حسين مرتضيان آبكنار: معرفى وبررسى آثار داستانى ونمايش از 37ص

 .20، 18ش، ص1387شمسى، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسى، چاپ يكم، تهران،  1300
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سىىىذل  مىىىن المسىىىرحيات التىىىي مثلىىىت علىىى" المسىىىارح فىىىي تلىىى  الفتىىىرث مسىىىرحي  " ىىىي "  
ترجمىى  لمسىىرحي  مىىوليير، ويىىرك الىىبعم أن هىىذه المسىىرحي  دىىد فةىىدت أشىىعارها )الىىدائ ( وهىىي 

الفرنسىىىي  الرديةىىى  فىىىي ترجمتهىىىا الفارسىىىي  النثريىىى ، سمىىىا تىىىب إعيىىىاء أسىىىماء للشإلتىىىيات فارسىىىي  
 (1)مسين". Messinوأتبس المسان الذ  تدور فيه ايحداث هو بغداد بدً  من 

تابى  مسىىرحيات باللغىى  الفارسىىي ، حيىىث ألىى  ويعىد "ميىىرزا  دىىا التبريىىزك" أول مىىن دىىاب بس 
ثىىنث مسىىرحيات دتىىيرث، عىىال  فيهىىا الجوانىى  السىىلبي  الةائمىى  فىىي افدارث الحسوميىى  فىىي العهىىد 

 (2) الةاجارك، وسلي الضوء عل" سلبيات المجتما والفساد والملب.

وبىىىىدأ المثةفىىىىون فىىىىي نشىىىىر مةىىىىا ت عىىىىن المسىىىىرح أدت إلىىىى" اجتىىىىذا  اهتمىىىىاب النىىىىاس  
 (3) ين بالمسرح.والمسئول

وبعىىد ذلىى  دإلىىل بعىىم ايدبىىاء المعاتىىرين معتىىر  الستابىى  للمسىىرح  نىىذا  مثىىل أحمىىد  
ب( وحسىىىىن مةىىىىدب الملةىىىى  بعلىىىى" نىىىىوروز والىىىىذ  ألىىىىى  1930-1875محمىىىىود سمىىىىال الىىىىوزارث )

 (4)السوميديا ا جتماعي  )جاء جعفرإلان من أوروبا(.

لمسىىىرح الضىىىع  ب( فةىىىد أتىىىا  ا1941-1925أمىىىا فىىىي عتىىىر رضىىىا شىىىاه بهلىىىوك ) 
بسب  ضغي الشاه على" المثةفىين ومىنعهب مىن المشىارس  فىي أيى  اجتماعىات إلوفىًا مىن الحرسى  

 (5) التنويري  في البند.

ب( زاد 1979-1941ومىىىىا دإلىىىىول التلفىىىىاز إيىىىىران إبىىىىان حسىىىىب محمىىىىد رضىىىىا بهلىىىىوك ) 
تعانت ا هتمىىىاب بالمسىىىرح، فىىىتب إنشىىىاء إدارث للفنىىىون الدراميىىى ، سىىىان لهىىىا مسىىىرح إلىىىاص بهىىىا، اسىىى

بيبة  الممثلين وساتبي المسرحيات، سذل  تب إنشاء وزارث للثةاف  والفنون، والتي بىدورها اهتمىت 
ببنىىىاء عىىىدد مىىىن المسىىىارح فىىىي يهىىىران وبعىىىم المحافمىىىات. ودىىىد انضىىىمت إيىىىران إلىىى" المرسىىىز 

 (6) ب.1961العالمي للمسرح بعد إنشائه عاب 

 

 .202م، ص1995ران: انتشارات نگاه، تهران، ( محمد على سپانلو: نويسندگان پيشرو اي1)

 .358ش، ص1382، انتشارات زوار، تهران، 1( يحيى آرين پور: از صبا تانيما، ج2)

 .7م، ص1982( محمد السعيد عبد المؤمن: التجربة اإلسالمية في المسرح اإليراني، القاهرة، 3)

م، 2002لشرقية، القاهرة، ، مركز الدراسات ا1( عبد الوهاب علوب: المسرح اإليراني، ط4)

 .56، 55ص

ش، 1373ش(، نشرنى، تهران، 1320( يعقوب آژند: نمايشنامه نويسى در ايران )از آغاز تا 5)

 .42ص
 .90( أبو القاسم جنتى عطائى: بنياد نمايش در ايران، ص6)
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ه عىىن مسىىرح العبىىث الىىذ  عرفتىىه أمىىا المسىىرح بعىىد الثىىورث افسىىنمي  فةىىد تميىىز بتإلليىى 
أوروبا، والذ  وتلت  ثاره إل" معمب مسارح العالب. حيث اتجه المسىرح بعىد الثىورث نحىو الةىيب 
افنسىىاني  وايإلنديىى ، فسىىان الساتىى  المسىىرحي يىىرك أنىىه لىىيس بحاجىى  إلىى" نةىىل روايىىات تاريإليىى  

لحفىام على" مساسىبها، وعليىه أن للثورث والستاب  التاريإلي  عنها، بل عليه متابع  حرسى  الثىورث وا
يجابيىىى  فىىىي سىىىبيل  يسىىتإلدب المسىىىرح سىىىرداث لنةىىىد المسىىىئولين لسىىىي يسىىون المسىىىرح مىىىاهرث مىىىاثرث وا 

 (1) تيوير افنسان ومجتمعه.
ودد تيور فن المسرح في إيران بعد انتتار الثورث، وتمثىل ذلى  فى" إدامى  مهرجانىات  

سىيما شىريح  الشىبا  مىنهب، وبالتىالي مشىارس  سنوي ، وا هتماب بمسرحيات أدباء جيل الثورث  
الفنىىانين فىىي مهرجانىىات ثةافيىى  ونىىدوات فنيىى . سانىىت تةىىاب فىىي البلىىدان الغربيىى ، والتنىىافس معهىىب. 
سىىىذل  اهتمىىىت السليىىىات ب نشىىىاء فىىىرق مسىىىرحي  تابعىىى  لهىىىا، يةىىىدب اليىىىن  الموهوبىىىون بالتمثيىىىل 

 (2) ح ونموه في البند.مسرحياتهب عليها، سل ذل  سان له أثره في ارتةاء المسر 
وبهىىىذه الجهىىىود التىىىي بىىىذلت مىىىن أجىىىل المسىىىرح بعىىىد الثىىىورث، شىىىرا هىىىذا الفىىىن فىىىي اتإلىىىاذ  

 ()سىىمات محليىى  متميىىزث، ومهىىر ستىىا  مسىىرحيون متميىىزون فىىي أعمىىالهب سمتىىيف" اسىىسوي"
 () و نب حسين ساعدك.

 (3)ائ" واسبررادكأما عن أشهر ستا  المسرح بعد الثورث، فيرتي التدارث بهراب بيض      
 .(5)ومحمد چرمشير (4)ومحمد رحمانيان

 
 .334ش، ص1390تاريخ هنر، انتشارات الهدى، تهران،  -( حبيب هللا آيت اللهى: كتاب ايران1)

 .334( السابق: ص2)

( مصطفى اسكويى: هو مؤسس معهد الفنون بطهران، أخرج العديد من أعمال شكسبير على مسارح إيران، ولد عام )
 [.48م ]انظر: ناصر قاسمى: الحركة المسرحية في إيران، ص1992م، وحصل على الدكتوراة في المسرح عام 1925

( غالم حسين ساعدى، ولد عام )م، له أعمال كثيرة من مسرحيات وقصص أفالم 1985ت عام م، وما1936

ومجموعات قصصية ]انظر: جمال مير صادقى: نگاهى كوتاه به داستان نويسى معاصر ايران، مجله سخن شماره نهم، 

 .925ش، ص1357شهريور، تهران، 

، خلف العديد من م2008م في مدينة جيالن، عمل في مجال التدريس، توفي عام 1940( اكبررادى: ولد عام 3)

المسرحيات منها: "مرگ درپائيز" )الموت في الخريف(، "صيادان" )الصيادون(، و"ارثيه ايرانى" )تركة إيرانية( 

 .85م، ص1997، 26]انظر: حسين فرخى: نمايشنامه نويسى در ايران، مجله سينما تئاتر، شماره، 

م، ركةز علةى الكتابةة المسةرحية 1985جميلةة بطهةران عةام ( محمد رحمانيان: هو كاتب مسرحي التحق بكلية الفنون ال4)

في بداياته ثم طرق باب اإلخراج، ومن أعماله المسرحية؛ "سرود سرخ بةرادرى" )نشةيد األخةوة األحمةر(، و"عروسةكها 

 ودلقكها" )الدمى والمهرجةون(، و"آخةرين بةازى" )اللعبةة األخيةرة( ]انظةر: فريبةرز بيدهنةدى، نمايشةنامه هةا ونمايشةنامه

 م.1993نويسان ايران بعد از انقالب، پايان نامه )دكترى(، تهران، 

م، تخرج من كلية الفنون الجميلة بطهران، من أعماله 1979( محمد چرمشير: كاتب مسرحي، دخل الجامعة عام 5)

 [.135ص المسرحية "باغ آرزوها" )حديقة اآلمال(، و"گريه در آب" )البكاء في الماء(، و"اسب" )الحصان( ]السابق:
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وبسب  أهمي  التعزي  في إيران تةاب حت" اتن ماتمرات ومهرجانات ومباريات  
متعددث عل" تعيد المدن والمحافمات والبلدان من أجل تعزيز هذا الفن، وتشجيا الناس 

 (1) عل" ممارسته من أجل ضمان استمراريته وسذل  تعريفه للعالب.

وأمىىا افمىىاب الرضىىا فلىىه مسانىى  إلاتىى  فىىي المسىىرحيات الدينيىى  افيرانيىى ، ووجىىود مىىزار  
هذا افماب في المدين  افيراني  "مشهد" في محافم  "إلراسان" جعىل الموضىوا أسثىر أهميى ، إذ 
ا سبيىىىىًرا لىىىىه، ويفإلىىىىرون بوجىىىىوده إلىىىى" جىىىىانبهب. وفىىىىي سىىىىل سىىىىن  تةىىىىيب  افيرانيىىىىون يسنىىىىون احترامىىىىً

الحسوميىىىى  احتفىىىىا ت متعىىىىددث فىىىىي المىىىىدن افيرانيىىىى  بمناسىىىىب  و دث افمىىىىاب الرضىىىىا الماسسىىىىات 
ومنهىىا مسىىىرحي   (2) وشىىهادته. وهنىىا  مسىىرحيات تيردىىت إلىى" حيىىاث افمىىاب مىىن نىىواح  مإلتلفىى .

"شمارس معسوس" للسات  المسرحي "رسول نةوك" وهو مإلر  وسات  مسرحي معاتر، نىاد  
تىدور أحىداث المسىرحي  حىول زوجى  تىدع" " رزو" على" في مسرحيته معجزات افمىاب الرضىا و 

إلن  مىا زوجهىا "رضىا"، ينهىا تىامن بايئمى  وبمعجىزاتهب، أمىا زوجهىا   يىامن بهىب ويحىاول 
مىىا تىىديق لىىه زرا دنبلىى  فىىي حىىرب افمىىاب الرضىىا ويفاجىىر حينهىىا بوجىىود زوجتىىه وابنىىه فىىي الحىىرب 

د افمىاب الرضىا لتنتهىي المسىرحي  بتغييىر وتتوال" ايحداث فيلجىر الىزو  إلى" الىدعاء والتىذلل عنى
يمانه بايئم  وبمعجزاتهب.  (3) معتةداته الحالي  وا 

ا مسىىىرحي  "جىىىاثليق" محىىىل الدراسىىى ، ودىىىد ستبهىىىا   ومىىىن ضىىىمن هىىىذه المسىىىرحيات أيضىىىً
ايدي  المسىرحي والممثىل المعاتىر "سىيروس همتى""، وتتنىاول جانبىًا مىن جوانى  حيىاث افمىاب 

مرات؛ ودىد اشىتهر افمىاب الرضىا بمنامراتىه الةويى  مىا أربىا  الىديانات الرضا وهىو جانى  المنىا
المإلتلف ، والتىي تعسىس ثةافتىه ومعارفىه المإلتلفى  لشىت" أنىواا العلىوب والمعىار  ودرايتىه بالستى  
السىىماوي  وبملىىل الىىديانات الوثنيىى  والمجوسىىي  وإلنفىىه. ولعىىل مىىا دفىىا الساتىى  "سىىيروس همتىى"" 

حبىه وتةىديره لامىاب الرضىا، ر بتىه فىي إبىراز جانى  مهىب فىي حيىاث  إل" ستاب  مسرحيته بإلىن 
افمىىاب لىىب يتيىىرق إليىىه أحىىد مىىن دبىىل؛ فةلمىىا تحىىدث الىىبعم عىىن حياتىىه وتنميىىذه ودتىى  مةتلىىه 

 

، مركز الحضارة لتنمية 1( فاطمة برجكاني: تاريخ المسرح في إيران منذ البداية إلى اليوم، ط1)

 .253م، ص2008الفكر اإلسالمي، بيروت، 

 .256، 255( السابق: ص2)

 هـ ش.1389( انظر: رسول نقوى: شمارس معكوس، انتشارات سوره مهر، چاپ اول، تهران، 3)
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علىى" يىىد افمىىاب المىىرمون و يرهىىا مىىن حىىوادث حياتىىه، سىىذل  اهتمىىاب الدولىى  ب دامىى  مهرجانىىىات 
فيمىا بيىنهب على" تةىديب أبعىاد مإلتلفى  ومتنوعى   إلات  للمسرح الرضىوك جعىل الستىا  يتنافسىون

 عن حياث افماب.
ب أدامت وزارث الثةاف  افيراني  الىدورث الإلامسى  مىن المهرجىان 2007"ففي إلري  سن   

الىىىويني للمسىىىرح الرضىىىوك، وتمىىىت إلنلىىىه عىىىروم مسىىىرحي ، موضىىىوعها حيىىىاث افمىىىاب الرضىىىا 
الستابىى  المسىىرحي  وافإلىىرا  والتمثيىىل  بربعادهىىا المإلتلفىى ، وتنىىافس فيهىىا المسىىرحيون مىىن حيىىث

والىىديسور والموسىىية". ودىىرر المسىىئولون فىىي وزارث الثةافىى  افيرانيىى  إدامىى  هىىذا المهرجىىان بشىىسل 
 ب.2008دولي ابتداًء من سن  

سىىذل  أدىىيب المهرجىىان ايول لمسىىرح الىىدم" بعنىىوان "ضىىامن  هىىو" أ  "ضىىامن الغىىزال"  
ب فىىىي مدينىىى  بنىىىدر عبىىىاس، وتنىىىافس فيىىىه 2007يىىى  )وهىىىو أحىىىد ألةىىىا  افمىىىاب الرضىىىا( فىىىي إلر 

المسرحيون في مجال مسرح الدم" في أدساب الستاب  المسرحي  وافإلىرا  ويىرح وتىنا الىدم" 
 (1)والديسور والضوء والموسية"".

 ودد دمت بتةسيب البحث إل"  
وتحىىىدثت فيهىىىا عىىىن فىىىن المسىىىرح الىىىذ  عرفىىىه افيرانيىىىون دبىىىل افسىىىنب وعىىىن  مقدمـــة  -1

د افسنب وتىوً  إلى" العتىر الحىديث الحىالي وهىي الفتىرث التىي ستى  فيهىا المسرح بع
 السات  "سيروس همت"" مسرحيته.

 بعنوان  حياث السات  وأهب أعماله. المبحث األول  -2
 بعنوان  الموضوا الذ  تيرحه المسرحي  محل الدراس . المبحث الثاني  -3
 .بعنوان  فن المسرح الديني عند السات  المبحث الثالث  -4
 أسلو  السات . المبحث الرابع  -5
 وتضب أهب نتائ  البحث. الخاتمة  -6
 ثبت بمصادر ومراجع البحث. -7

 

 

 .256يخ المسرح في إيران، ص( فاطمة برجكاني: تار1)
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 المبحث األول
 حياة الكاتب "سيروس همتى" وأهم أعماله

 () أوال   حياته 
ب في يهىران. هىو ممثىل، ومإلىر ، 1972  الموافق 1351ولد سيروس همت" عاب  

ياضيات من جامع  "تربيت معلىب" وهىو اتن يعمىل وسات  مسرحي، حتل عل" شهادث في الر 
 سمعلب للرياضيات. بجان  أعماله الستابي  والتمثيلي .

 () ثاني ا  أعماله 

 أما عن أهب أعماله  
 [ التمثيل في السينما 1]

 اشتر  في مجال العمل السينمائي سممثل في ايفنب اتتي   
 ب.2017 /1396"دشمن زن" )عدو المرأث( عاب  -1
 ب.2015 /1394له سحر )مسافرث سحر( عاب ت -2
 ب.2014 /1393فرار از اردور )الفرار من الجي ( عاب  -3
 ب.2009 /1388ديگرك )اتإلر( عاب  -4
 ب.2005 /1384 ابرهنه در بهشت )حافًيا في الجن ( عاب  -5
 ب.2004 /1383يک تسه نان )ديع  إلبز( عاب  -6
 ب.2003 /1382مارمول  )السحلي ( عاب  -7
 ب.2003 /1382رع  أبي( عاب مزرعه  درك )مز  -8

 [ أعماله التليفزيونية 2]
 اشتر  في تمثيل عدث مسلسنت وهي  
 "إلا  سرخ"  )الترا  ايحمر(. -1

 

(:"انظر: موقع على اإلنترنت: "بيوگرافي سيروش همتى ) 

http://biographyha.com.  

( )سيروس همتى: -انظر: موقع على اإلنترنت: انجمن بازيگران خانه تئاتر 

http://itasociety.com.  

http://biographyha.com/
http://itasociety.com/
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 " ش زباش""  )لتسن ياهًيا(. -2
 "إلدا حافم بچه"  )وداًعا أيها اليفل(. -3
 "ما تادور"  )متارا الثيران(. -4
 "إلو ، بد، زشت"  )الجيد، السيء، الةبيس(. -5

 المسرحية [ أعماله 3]
 شار  في التمثيل المسرحي في العديد من المسرحيات وهي  
 0ب1991 /1370ساموا )شل  الإليي(  إإلرا  محسن هشيار، عاب  -1
إلروسىىىىىىىىىىىىک  ريشىىىىىىىىىىىىان )الىىىىىىىىىىىىدي  المضىىىىىىىىىىىىير (  إإلىىىىىىىىىىىىرا  داود سيانيىىىىىىىىىىىىان ، عىىىىىىىىىىىىاب  -2

 ب.1993 /1372
بىىىىىىىىىازك تىىىىىىىىىابلوك  إلىىىىىىىىىر )تمثيىىىىىىىىىل لوحىىىىىىىىى  أإلىىىىىىىىىرك(  إإلىىىىىىىىىرا  داود سيانيىىىىىىىىىان ، عىىىىىىىىىاب  -3

 .ب1993 /1372
 ب.1996 /1375بر  سبز )الثل  ايإلضر(  إإلرا   تين ستيان" ،عاب  -4
 ب.1999 /1378 داك وندال )السيد فندال(  إإلرا  بهراب عميب  ور، عاب  -5
بسىىىىىىىىىىه ديگىىىىىىىىىىه إلفىىىىىىىىىىه شىىىىىىىىىىو )اإلىىىىىىىىىىرس و  تىىىىىىىىىىتسلب(  إإلىىىىىىىىىىرا   تين سىىىىىىىىىىتيدن"، عىىىىىىىىىىاب  -6

 ب.2003 /1382
 ب.2006 /1385عيد  ا  )العيد الياهر(  إإلرا  حسن" باستان" ،عاب  -7
 ب.2008 /1387مسافران مرو )مسافرو المرو(  إإلرا  سيد جواد هاشم" ،عاب  -8
 ب.2007 /1386دربان" )الفريس (  إإلرا  سيروس همت" ، عاب  -9
روياهىىىىىىاك إللىىىىىىي  فىىىىىىارس )وجىىىىىىوه الإللىىىىىىي  الفارسىىىىىىي(  إإلىىىىىىرا  اميىىىىىىر د اسىىىىىىاب ،عىىىىىىاب  -10

 ب.2009 /1388
جعفىىىىىر  عىىىىىاب  اسىىىىى  هىىىىىاك  شىىىىىت  نجىىىىىره )الإليىىىىىول إللىىىىى  النافىىىىىذث(  إإلىىىىىرا  روح اهلل -11

 ب.2009 /1388
 ب.2009 /1388شرق  زل )الغزل الشردي(  إإلرا  مهد  مسار  ،عاب  -12
 ب.2010 /1389دزد    )لص الماء(  إإلرا  هادك مرزبان ، عاب  -13
 ب.2011 /1390روز سرباز )يوب الجند (  إإلرا  حسن باستان"، عاب  -14



 د/ أمنية محمد إبراهيم عيسى 

 

 1128 مجلة بحوث كلية اآلداب  

 ب.2011 /1390لوي هاك تل  )شجر البلوي المر(  إإلرا  شهراب سرم" ، عاب  -15
تمىىىا شىىىاچ" محسىىىوب بىىىه اعىىىداب )المتفىىىر  المحسىىىوب عليىىىه بافعىىىداب(  إإلىىىرا  روح اهلل  -16

 ب.2010 /1389جعفر  ، عاب 
ايىىىىىن إلونىىىىىه چىىىىىه إلبىىىىىره: )مىىىىىا دتىىىىى  هىىىىىذا الىىىىىدب:(  إإلىىىىىرا  رهىىىىىاب مإلىىىىىدوم" ، عىىىىىاب  -17

 ب.2011 /1390
 ب.2009 /1388دوچشب )العينان(  إإلرا  سيروس همت" ،عاب  -18
دتىىىىىىىىىل ايخ(  إإلىىىىىىىىىرا  سىىىىىىىىىيروس همتىىىىىىىىى" ،عىىىىىىىىىاب مجلىىىىىىىىىس بىىىىىىىىىرادر سشىىىىىىىىى" )جمعيىىىىىىىىى   -19

 ب.2010 /1389
 ب.2011 /1390موميا )المومياء(  إإلرا  هاد  مرزبان ، عاب  -20
فو د هر ز زنگ نم" زند )  يمسن أن يتدأ الحديىد دىي(  إإلىرا  علىي يعةىو  زاده  -21

 ب.2011 /1390، عاب 
 [ اإلخراج المسرحي 4]

 أإلر  عدث مسرحيات هي  
ن "إلمسىىى      وسىىىبعون فىىىي تهىىىران"  وعرضىىىت فىىىي مسىىىرح هفتىىىاد و ىىىن  هىىىزار تهىىىرا -1

 ب.2005 /1384المدين  بالةاع  ايتلي  عاب 
 ب.2003 /1382"ما جراك نيمه ش " )دضي  منتت  الليل( عاب  -2
 ب.2004 /1383اس  تهران )حتان يهران( عاب  -3
 يسر مشىتر  بىا  ىروه  ىايت" هىا تهىران )التىورث مىا مجموعى  مىن حفىاث يهىران( عىاب  -4

 ب.2005/ 1384
مىىىىىىىا سىىىىىىىه نفىىىىىىىر بىىىىىىىوديب تهىىىىىىىران )نحىىىىىىىن سنىىىىىىىا ثنثىىىىىىى  أشىىىىىىىإلاص فىىىىىىىي يهىىىىىىىران( عىىىىىىىاب  -5

 ب.2008 /1387
 [ مؤلفاته المسرحية 5] 

 أل  عدث مسرحيات وهي  
"يک شاإله  ىل سىرخ" ) تىن وردث حمىراء( ويبعتهىا دار نشىر انتشىارات سىوره مهىر  -1

 ب وتضب ثنث  مسرحيات ديني  وهي 2013هى  /1391عاب 
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 يک شاإله  ل سرخ. •
 جاثليق. •
 جنا  هالو )حضرث العبيي(. •

 دربان" )الفريس (. -2
نيلىىىوفر )وهىىىو اسىىىب علىىىب مانىىىث( ويعتبىىىر مىىىن أسثىىىر أسىىىماء افنىىىاث شىىىعبي  فىىىي إيىىىران  -3

وترسيا، وهو نوا من النباتات المعرو  بزهر النيلوفر، ويبعت المسرحي  عن يريىق 
 (1) دار النشر "انتشارات سوره مهر" في يهران.

ون مغربىىى" را ديىىىد )حسايىىى  افدار  الىىىذ  رأك سىىىيدث مغربيىىى  حسايىىىت دفتىىىرك سىىىه إلىىىات -4
 أرستةرايي (.

 "   بر ت " )الماء فوق النيران( وهي مسرحي  لأليفال والشبا . -5
 بر ريزان )الإلري (. -6
  يگير  )الميارد(. -7
 ماسه نفربوديب  )سنا ثنث  أشإلاص(. -8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

وما  2ش، ص1391( راجع: سيروس همتى: نيلوفر، انتشارات سوره مهر، چاپ اول، تهران 1)

 بعدها.
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 المبحث الثاني
 اسةالموضوع الذي تطرحه المسرحية محل الدر 

، وهىو جانى  المنىامرات، فةىد ()تناد  المسىرحي  وجهىًا مىن وجىوه حيىاث افمىاب الرضىا 
اشتهر افماب بمنامراته الةوي  ما أهل الملل والنحل ايإلرك، وأحداث المسرحي  مسىتوحاه مىن 

لتسىىىون بىىىىين افمىىىاب الرضىىىىا  ()دتىىى  حةيةيىىى ؛ وهىىىىي دتىىى  المنىىىامرث التىىىىي دبىىىر لهىىىىا المىىىرمون
ي حضىىور سبىىار رجىىال العلىىب والدولىى  وايدبىىاء والشىىعراء وأهىىل اللسىىان والإليابىى  فىى ()وجىىاثليق

فحامىىه  و يىىرهب مىىن مإلتلىى  البلىىدان؛ حيىىث نجىىس فيهىىا افمىىاب الرضىىا بىىالتفوق علىى" الجىىاثليق وا 
بالحج  وايسانيد الةوي  مىن ستىا  افنجيىل نفسىه، ولىب يةىدر جىاثليق على" مجادلتىه، واسىتياا 

 مسيحيين الذين يةولون برن المسيس هو اهلل.افماب أن يفند مزاعب ال
تبىىىدأ أحىىىداث المسىىىرحي  بالمشىىىهد ايول بىىىرن الإلليفىىى  المىىىرمون دىىىد بعىىىث برسىىىال  إلىىى"  

الجاثليق يمتدحه برنه عالب جليل   نمير له في العىالب برسىره،   يوجىد أحىد ينىامره فىي إمعىان 
 

( اإلمام الرضا: هو اإلمام أبو الحسن علي بن موسى الرضا ولد في المدينة المنورة في )ذي  11
د اإلمام في المدينة هـ، هو ثامن األئمة االثنا عشر، ول203هـ وتوفي في طوس عام 148القعدة 

وانتقل إلى خراسان بضغط من المأمون لمنحه والية العهد مكرها. اشتهر بمناظراته التي كان يعقدها 
المأمون بينه وبين كبار علماء األديان والمذاهب األخرى. استمرت إمامته لمدة عشرين عاًما، وتوفي 

مام الرضا على مسرح الحياة السياسية بطوس مسموًما على يد المأمون ودفن بمدينة مشهد. وبرز اإل
في اإلسالم كألمع سياسي عرفه التاريخ اإلسالمي، فقد كان صلبًا في مواقفه السياسية، فلم تخدعه 
األساليب البراقة وال األماني المزيفة التي قدمها له الملك العباسي المأمون من تنازله عن العرش 

بعدة ألقاب منها الرضا وضامن الغزال ]انظر: باقر  وترشيحه له، فرفض ذلك رفًضا تاًما، ولقب
، انتشارات سعيد بن جبير، قم، 1شريف القرشي: حياة اإلمام الرضا )علي بن موسى الكاظم(، ج

 .23، 11، 11ش، ص1372تهران، 

( المأمون: هو الخليفة أبو العباس، عبد هللا بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر )
العباسي، ولد عام سبعين ومائة. وقرأ العلم واألدب واألخبار والعقليات وعلوم األوائل، المنصور 

وكان من رجال بني العباس حزًما وعزًما ورأيًا وعقالً وهيبة وحلًما، ومحاسنه كثيرة في الجملة. 
 ، ط مؤسسة الرسالة، بيروت،10]انظر: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعالم النبالء، ج

 [.273م، ص2001

( جاثليق: كلمة معربة من السريانية من أصل يوناني هو كاثوليكوس. وتفيد معاجم اللغة أن )
الكلمة تعني "متقدم األساقفة" أي المشرف على أكثر من أسقفية محلية، ويكون تابًعا للبطريرك الذي 

اقفة الذين يمنعهم طول هو رئيس جميع اإلكليروس. وكانت كلمة "جاثليق" تطلق على كبار األس
المسافات من مقرهم ومقر البطريرك الذي يتبعونه من االتصال به في كل أمر، فصار لهم التصرف 
شبه المطلق في تدبير شئون رعيتهم، الجاثليق قديًما هي رتبة كنيسة أدنى من البطريرك وأعلى من 

 [. http://www.ar.wikipedia.orgالمطران. ]انظر موقع على اإلنترنت: 

http://www.ar.wikipedia.org/
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لةىدماء والمحىدثين فىي شىت" العلىوب النمر في العلىوب الةديمى  والجديىدث، دىد تفىوق على" العلمىاء ا
والمعار ، وبعدها ييل  منه أن يشتر  في منىامرث، إن فىاز على" منىامره فسىيحةق لىه أمنيتىه 
الةديمىى  وهىىي بنىىاء مدينىى  إلاتىى  بىىالعلب يسىىون هىىو المشىىر  عليهىىا، دون أن يعلمىىه بشإلتىىي  

ايىىران وبلىى  منىىامره  "تةريىىر مىىن المرتىىد يمهىىر حرسىى  النجىىوب فىىي سىىل مىىن ايىىروان ونإلجىىوان و 
وإلراسىىان وسىىمردند وبإلىىارك والحجىىاز ويىىوس والىىرك وشىىو  والشىىاب والبتىىرث،   توجىىد نجىىوب 
ا لىى .  أنوارهىىا تيغىى" علىى" نىىور ، سلمىىا يرفىىت بجفنيىى  يتىىير سىىل مىىا هىىو مجهىىول أمىىره معلومىىً
تار رأس الجالوت هذا العالب اليهود  السبير مضيرًبا بسىبب ، دىد حفمىت اتدا  وافلهيىات 

لى" مىا شىاء اهلل عىن والمثلثات  والرياضات والهيئ  والفلسف  والنجوب والجبر والجذر وا حتمال وا 
 (1)مهر دل ".

 ويستمر المرمون في مدحه واستحسان تجما السثير من العلوب والمعار  عنده فيةول 
"أنىىت تلعىى  مىىا علىىب البوتىىل  الىىذ  يفىىوق لذتىىه لعبىى" أنىىا مىىا نسىىاء الحىىرب. سىىل مىىن بيليمىىوس 

دليىىىدس وأر  شىىىميدس وتىىىالس ونسىىىياس وفيثىىىا ورث وجىىىالينوس وسنفسىىىيوس وأرسىىىيو وسىىىةراي وا 
وأفنيىىون والفىىاراب"، سلهىىب و يىىرهب دىىد تجمعىىوا فيىى .   يملىى  شىىإلص جىىراءث البحىىث والتعمىىق 
معان النمر في العلوب الةديمى  والجديىدث مثلى ، فرنىت عىالب النتىارك العمىيب. هىذا هىو أنىت،  وا 

إنهىىا ر بىى  مدينىى ، هىىذه أمنيتىى  الةديمىى ، فلتةىىدب عليهىىا،  وهىىذه هىىي المنىىامرث وهىىذه هىىي السىىاح ،
 (2) متعلة  بشري واحد ...".

 

 . والنص الفارسي: 60، 59( انظر: سيروس همتى: يک شاخه گل سرخ، ص1)

"آن كه در ايروان ونخجوان وايران وبلخ وخراسان وسمرقند وبخارا وحجاز وطوس  

نتابد. آن كه ورى وشوش وشام وبصره زيج ورصد بنا نمود تويى. ستاره اى نيست كه نورش برتو 

به پلک زدنى مجهول را معلوم كندتويى. رأس الجالوت. اين عالم بزرگ يهود، را تو كلّه پاكردى. 

الهايت، مثلثات ورياضيات وهيئت وفلسفه ونجوم وجبر وجذر واحتمال والى ما شاء هللا را  -ادبيات

 فوت آب تويى".

 . والنص الفارسي:61، 60( السابق: ص2)

الب بازى ها  مى كنى كه لذتش بسيار باالتر از بازى من بازنان "تو با علم اسطر 

وكنفسيوس  حرمسرات. بطلميوس واقليدس وارشميدس وتالس ونسطاس وفيثاغورث وجالينوس،

وارسطو وسقراط وافالطون وفارابى، همه وهمه درتو جمع اند. كسى جرئت بحث وغور وغوص 

نصارى تويى. اين تو واين گوى واين ميدان. آرمان در علوم قديم وجديد را باتوندارد. عالم بزرگ 

 شهر، اين آرزوى. ديرينه ات، بنا خواهد شد. منتهى به يک شرط".
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وبعىىد ذلىى  يسىىع" جىىاثليق لمعرفىى  مىىن الىىذ  سىىينامره، مىىن نىىده، مىىن منافسىىه، ويسىىرل  
فهو يرك أنه  بد أن يسون عالًما بيبيعى  وسينونى  الشىإلص الىذ  سىينامره  ()الفضل بن سهل

  ودار حوار بينهما حول ذل 
 "جاثليق  أنا   أعر  لي نًدا عل" افينق.

فضل  ما هو ايمر ايفضل من ذل :،   يوجد عنمى  على" وجىود عىالب سبيىر مثلى ، يتىلس 
 ليسون إلتًما ل ، أ  يسفي  ذل ، أهذا سل تملم ، أمن أجل هذا تشتسي:!

ه جىىىىاثليق    يملىىىى  النىىىىد التىىىىغير سىىىىوك محتىىىىل  الهزيمىىىى . مىىىىاذا عىىىىن شىىىىجرث نسىىىىبه، إليبىىىى
ومستوباتىىه، مىىا الىىذ  يعرفىىه.... هىىل يعلىىب علىىب السىىحر أب  : مىىا هىىي نةيىى  ضىىعفه: الإلاتىى ، 

 أرسل لي سل ما يإلص هذا افنسان من ايمور التغيرث حت" السبيرث.
 فضل  أهذا الودت مناس  لمثل هذه ايعمال: الجميا نائب.

 جاثليق  عدا شإلص واحد ]جاثليق وهو يشير إل" إحدك النواحي[.
ا،  فضىىل  ]يفهىىب دتىىده[، متىىباح ذلىى  المنىىزل مضىىيء علىى" الىىدواب، وبىىا  منزلىىه مفتىىوح دائمىىً

 تاح  ذا  المنزل هو ند  أنت في الغد.
ب النوب عل" عينيه".  (1)جاثليق ]متفاجًئا[  هو مثلي دد حرَّ

 

( الفضل بن سهل: هو الفضل بن سهل بن عبد هللا السرخسي ذو الرياستين، توفي في )شعبان  2

. ]انظر: زامباور هـ، كان عالم فلك ورجل دولة بجانب كونه وزيًرا للخليفة المأمون202سنة 

المستشرق: معجم األنساب واألسرات الحاكمة في التاريخ اإلسالمي: تحقيق زكي محمد حسن 

 [.6وحسن أحمد محمود، دار الرائد العربي، بيروت، بدون، ص

 . والنص الفارسي:62، 61( السابق: ص1)

 "جاثليق: من از خريف هيچ نمى دانم. 

رگ عالمى چون تو، همين بى نشانى خريف كافى فضل: چه چيزى بهتر از اين؟ براى بز 

 است. اين همه داد وبيداد براى اين بود!؟

جاثليق: كوچك شمردن خريف نتيجه اى جز شكست ندارد. شجره نامه اش، خطابه ها  

 ونوشته هايش اينكه چه ها مى داند. آيا علم ِسحر من داند يا نه؟

 ا براى مى بفرست.نقطه ضعفش چيست؟ خالصه، سيرتا پيازاين آدم ر 

 فضل: اآلن چه وقت اين كارهاست؟ همه خوانيد. 

 جاثليق: االيك نفر ]جاثليق به سمتى اشاره مى كند[. 

فضل: ]متوجه مى شود[ ها، چراغ آن خانه هميشه روشن است ودرب منزلش هميشه  

 باز، صاحب همان خانه حريف فرداى توست.

  ب بر چشمانش حرام كرده".جاثليق: ]جا خورده[ پس او نيزچون من خوا 
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وبعىىد ذلىى  ياسىىد الفضىىل أن الغىىد هىىو موعىىد المنىىامرث المنشىىودث، وسىىتةاب فىىي حضىىور  
لعلىىىىب وايد  و يىىىىرهب مىىىىن الىىىىو ث وايمىىىىراء وأنهىىىىب  ىىىىًدا سىىىىيحتلفون بفىىىىوز سبىىىىار رجىىىىال الدولىىىى  وا

الجىاثليق   محالى  علىى" إلتىمه، وليبىدأ يعىىد اللحمىات لةىىر  موعىد انعةىاد المنىىامرث فيةىول فىىي 
 ذل  

"فضل  إن الغىد المجلىس، مثىل المجىالس السىالف ،  ىًدا سىو  يجتمىا فيىه جميىا علمىاء السىنب 
دول والشجعان والو ث وايمراء ودادث الجيىو  وأهىل الةلىب مىن العىر  والةادث العسسريون ودادث ال

وايدبىىاء ونإلبىى  مىىن الىىبند البعيىىدث  ()حتىى" العجىىب فىىي بىىني المىىرمون، وعبىىدث النجىىوب والزرادشىى 
والةريبىى  مىىن الىىروب ودسىىينييني  والهنىىد وهىىرات وتاتىىار وسىىةل  والتىىين والهنىىد التىىيني ، سلهىىب 

وسىىىيجتما العىىىازفون بىىىالعود والسىىىنتور والسمىىىان والعىىىازفون  سىىىيجتمعون مىىىا بعضىىىهب الىىىبعم،
 بات ت الموسيةي  حت" يحتفلون ب  وبفوز .

 جاثليق  ما اسمه:
 فضل  أبا الحسن.

 جاثليق  دد سمعت اسمه من دبل ]دال بعد مهله[ رضا:
 ]ردد جاثليق سلم  "رضا" أسثر من مرث[.

 جاثليق  ها! أنا أعرفه من يسون.
[  إنه لىيس شىإلص مهىب، فهىو مغمىور أمىاب اسىب ساسىم . بىدون شى  سيتىل فضل ]دال برياء

المىىرمون فىىي الغىىد، فلتعىىد اللحمىىات منىىذ اتن، ينىى  سىىتحم" برضىىا المىىرمون، حينئىىذ سيتىىدر 
 الفرمان بى ...

 جاثليق  ]واتل سنمه[ حينئذ سيتدر الفرمان من أجل ر ب  مدينتي.
 ات تود [.]مض" في يريةه[ إل" الغد ]بعد أن سار عدث إليو 

 

( الزرادشه: هم أهل دين زردشت، وهو الدين الذي غدا المذهب الرسمي للعهد الساساني، وال )

أن اسم  -ندري في الحقيقة تاريخ ظهور زردشت، وذكر في األبستاق وهو الكتاب المقدس للزردشتيه

ال الذهبية ]انظر: محمد عالء هذا الرسول اإليراني القديم هو "زرتشترا" الذي يعني صاحب الجم

 [.130م، ص2010الدين منصور: تاريخ إيران قبل اإلسالم، القاهرة، 
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ودىىال    ترسىىل شىىيًئا مىىن أجلىىي. لةىىد عرفىىت مىىن يسىىون، ومىىن أسىىون أنىىا بالنسىىب  لىىه، ومذهبىىه، 
 (1) ولدك ست  أجداده، أنا أعر  مذهبه منذ زمن أو سرعاود دراءته أفضل[.

يبىىدأ المشىىهد الثىىاني مىىن المسىىرحي  بجىىاثليق وهىىو يلةىىي بالستىى  علىى" بعضىىها الىىبعم  
ي والدتىىه لتيفىىىي النيىىىران وتعاتبىىه علىىى" فعلتىىىه تلىى ، ويىىىدور حىىىوار ويشىىعل النيىىىران فيهىىا، ثىىىب تىىىرت

بينهمىىا حىىول ذلىى ، يتضىىس مىىن إلنلىىه أن جىىاثليق دىىد أتىىابه اليىىرس بعىىد أن مىىر  بليلىى  عتىىيب  
ويوب عتي ؛ حيث حس" يمه أنه اجتمىا مىا افمىاب الرضىا وسىان   يعىر  الىرد على" أسىئل  

ء برتىواتهن التىىاإلب ، ولىو  تىىدإلل الفضىل بىىن افمىاب وأنىىه لىو  وجىىود الجمىا السبيىىر مىن النسىىا
ا، بعىىىىد موافةىىىىه المىىىىرمون علىىىى" ذلىىىى  لمنىىىى"  سىىىىهل فعيىىىىاء مهلىىىى  للمنىىىىامرث مىىىىدتها أربعىىىىين يومىىىىً
بالهزيمىىى ، وحىىىاول المىىىرمون إيجىىىاد فرتىىى  أمىىىاب جىىىاثليق ليعىىىد العىىىدث لسىىىي ينتتىىىر علىىى" افمىىىاب 

 الرضا بعد أن ساد يهزب هزيم  شديدث من منافسه.
 :"ايب  ماذا دال

جىىىاثليق  سلمىىىا سىىىرلته سىىىان يىىىرد بهىىىدوء وبتىىىرو ، بىىىدون أ  مزايىىىدث ومغاليىىى ، دىىىرأ مىىىن  زليىىىات 
وأمثال النبي سليمان عليه السىنب ومزاميىر داوود عليىه السىنب، سىان يعىر  بىالزبور والتىح  

 
 . والنص الفارسي:63انظر: سيروس همتى: يك شاخه گل سرخ، ص (1)

فضل: فردا مجلسى است، همچون مجالس قبل. فردا روز، همه اى علماى وسران  

در  -از عرب گرفته تا عجم -پهساالران واهل قلملشكرى وكشورى، دالوران، وواليان، اميران وس

بارگاه مأمون جمع اند. صائبين وزردشتيان، اديبان، ونخبگانى از بالد دور ونزديك. از روم 

وقسطنطينية، وهند وهرات وتاتار وسقلب وچين وماچين، گردا گردهم جمع اند. نوازندگان عود 

 سربلندى تورا جشن بگيرند. وبربط وسنتور وكمانچه وهمه قسم آالت جمع اند تا

 جاثليق: نامش؟ 

 فضل: ابا الحسن. 

 جاثليق: نامش به گوشم آشناست ]مكث[ رضا؟ 

 ]جاثليق كلمة "رضا" را چند بار تكرار مى كند[. 

 جاثليق: ها! دانستم كيست. 

فصل: ]زيركانه[ كسى نيست. پيش نامى چون تو گمنام است. بى شك، مامون رسيدن  

 مارى مى كند. تو رضاى مأمون را به دست خواهى آورد، آنگاه دستور.فردا را لحظه ش

جاثليق: ]درادامه[ آنگاه دستور بناى آرمان شهر من صادر خواهد شد ]راه مى افتد[ تا  

فردا ]بعد از طى چند قدم مى ايستد[ چيزى برايم نفرست. داستم كيست. من از او، كيش او، 

 دانم خودش داشته يا خوانده با شد".واجدادش كتاب ها دارم كه بعيد مى 



 يلية نقدية المسرح الدينى عند سيروس همتى ، دراسة تحل                                               

                    
 1135 مجلة بحوث كلية اآلداب                                                                       

ا، تحىىدث عىىن المسىىيس ويوحنىىا والحىىواريين، سىىان يعىىر  يىىا أمىىي افنجيىىل  والتىىوراث وافنجيىىل أيضىىً
 ايربع   رواي  متَّ"، ومردس ولودا ويوحنا، ودال برن المسيس ليس هو اهلل.براوياته 

 ايب  ]بغض [ سب أن هذا الشإلص ودس!
ا دلىىت نفىىس الشىىيء، ولسىىن بعىىد ذلىى  بلحمىىات عنىىدما سىىمعت د ئلىىه تىىرت  جىىاثليق  أنىىا أيضىىً

 أإلرًسا، سالتب البسب.
مرضىىىىي بىىىىالبراص، ويبتىىىىر جىىىىاثليق  دلىىىىت  المسىىىىيس هىىىىو اهلل، ينىىىىه يحيىىىى" المىىىىوت"، ويشىىىىفي ال

 ايعم" منذ و دته.
ا سىىان يةىىوب بىىنفس أعمىىال عيسىى"؛ سىىان يمشىىي علىى" المىىاء، ويحيىىي  ()دىىال  اليسىىا النبىىي أيضىىً

ا نفىىس الشىىيء، حزديىىل النبىىي؛ فهىىو دىىد  ()المىىوت"، ولسىىن دومىىه لىىب يجعلىىوه الىىر ، حزديىىل أيضىىً
 (1)اليسا  له :"أحيا إلمًسا وثنثين ألًفا بعد موتهب بستمائ  عاب، هل حزديل و 

 

( اليسع: هو نبي من أنبياء هللا، كان يعيش في منطقة بانياس في سورية ورد ذكره في القرآن )

 مرتين:

ْلنَا َعلَى اْلَعالَِمينَ » • ]سورة األنعام، اآلية:  «َوإِْسَماِعيَل َواْليََسَع َويُونَُس َولُوطًا ۚ َوُكًّلً فَضَّ

86.] 

َن اْْلَْخيَارِ َواْذُكْر » •  [.48]سورة ص، اآلية:  «إِْسَماِعيَل َواْليََسَع َوَذا اْلِكْفِل ۖ َوُكلٌّ مِّ

( حزقيل: هو أحد أنبياء بني إسرائيل بعد موسى عليه السالم ورد اسمه في التوراة والقرآن، كان )

ى يديه هؤالء الموتى قد دعى قومه للجهاد فهربوا وخرجوا من ديارهم فأماتهم هللا، ثم أحيا هللا عل

 مرة أخرى.

 [. www.wikipedia.com]انظر: موقع على اإلنترنت: 

 ، والنص الفارسي:69، 68( انظر: سيروس همتى: يك شاخه گل سرخ، ص1)

 مادر: چه ها گفت! 

ه. از غزليات. وأمثال جاثليق: هر آنچه پرسيدم؛ شمرده وآرام، بدون هيچ سفسطه ومغلط 

سليمان بني )ع( خو اند واز مزامير داوود )ع(، هم زبور مى دانست هم صحف وهم تورات 

وانجيل. از مسيح ويوحنا وحواريون گفت. ما در، انجيل را به هر چهار روايت مى دانست: روايت 

 متّى، مرقس، لوقا، ويوحنا. گفت كه مسيح خدا نيست.

 ن قدر وقيح!مادر: ]عصبانى[. آدم اي 

 جاثليق: من همين را گفتم. اما لحظاتى بعد، وقتى كه داليلش را شنيدم الل شدم؛ صم بكم. 

جاثليق: گفتم مسيح خدا ست كه مرده زنده مى كرد، مريض مبتال به پيسى شفا مى داد و  

راه كور ما در زاد بينا... گفت: يسع نبى هم كار هايى نظير كارهاى عيسى مى كرد؛ او روى آب 

مى رفت. مرده زنده مى كرد، ولى امتش اورا خدا ندانستند. حزقيل نيزهم، حزقيل بنى سى و پنج 

 هزار مرده را بعد از گذشت شصت سال از مرگشان زنده كرد: آيا حزقيل ويسع خدايند؟".

http://www.wikipedia.com/


 د/ أمنية محمد إبراهيم عيسى 

 

 1136 مجلة بحوث كلية اآلداب  

ا؛ فةىىد تملسىىه اليىىرس برنىىه لىىن يسىىتييا أن ينىىافس   وبعىىد ذلىى  يبسىىي جىىاثليق دهىىًرا ويرسىىً
افمىىاب الرضىىا، ولىىن يةىىدر علىى" هزيمتىىه، فسىىل مىىا شىىهده منىىه أنىىه عىىالب سبيىىر جليىىل حىىاد البتىىر 
والبتيرث، تجمعت لديه جميا العلوب، لن يةىدر على" منافسىته؛ فهىو   يملى  الشىجاع  للودىو  

اب إنسىىىان إلىىىارق مثىىىل افمىىىاب الرضىىىا، تنميىىىذه سيشىىىهدون علىىى" مهانتىىىه وضىىىعفه، الهزيمىىى  إمىىى
ا  ستتمسن منىه   محالى  فىي ذلى ، ولسىن ايب لىب تستسىلب مثلىه لألمىر الوادىا بىل لعبىت دوًرا هامىً
ا علىى" دىىراءث سىىل الستىى   فىىي الرفىىا مىىن همتىىه وعزيمتىىه ويلبىىت منىىه السىىهر فىىي ايربعىىين يومىىً

 رت  مازلت سانح  له للفوز والتعمق فيها، فالف
"جاثليق  ودد سةي عند ددب أمه،   تدا مسانى  ومةىاب ابنى  تتهىاوك، لىيس لىدكَّ الشىجاع  على" 

 مواجه  إنسان إلارق مثله ]يبسي[.
   تدِا تنميذ ست ابي يرون ذلتي ومهانتي.

ا[ ا لةىىي بىىا  الفنىىاء يىىا أمىىي. إن الهزيمىى  سالشىىبس تةىى  عنىىد البىىا  ، ادفلىىي ]دىىال بعجىىز نائحىىً
 البا  حت"   تنفذ إل" الداإلل!

ايب  ما سل هذا العجز والبساء من أجل ماذا: أيها الجبان الإلوا ! انهىم أيهىا الجبىان الفادىد 
ا بمثابىى  عمىىر برسملىىه.   تهىىدر  لألهليىى ! مىىازال الودىىت مبسىىًرا ممسىىن أن تحتىىال... أربعىىون يومىىً

عييىىه أجىىازث. وأنىىا سىىرإلبر تنميىىذ  الودىىت ادفىىل بىىا  حجرتىى  واحىىبس نفسىى  فيهىىا. سىىل شىىيء ا
أيًضا ]وأشارت إل" الست [ أعد دراءتها مرث أإلرك، ولسن   تدا موضوًعا منهىا   تةىا عينىا  
عليىه ]أعيىىت جىىاثليق مسبىىًرا[ مىا هىىذا المسبىىر تسىىتييا رايى  الحواشىىي وهىىوام  التىىفحات،   

تيلىىى  المتىىىباح. تهمىىىل شىىىيًئا بةلمىىى  ستتىىىل إلىىى" الموضىىىوا مىىىا التعمىىىق والترمىىىل علىىى" ضىىىوء ف
 ستسون تاح  مدين  العلب يا جاثليق.

 جاثليق  ]بيرس[ إن ايمر أشبه بالةياب بعمل شيء   يائل من ورائه.
 ]تبت ايب سيًن ممتًن بالماء عل" جاثليق[.
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ايب  لىىىىيسن لىىىىدي  شىىىىجاع  ايسىىىىد، ايىىىىرد السسىىىىل والتيىىىىبس وايفسىىىىار المريضىىىى  مىىىىن رأسىىىى ،   
 (1) انهم!".

ي المشىىىهد الثالىىىث ودىىىد تنسىىىرت فىىىي ز  الرجىىىال، ترتىىىد  السىىىواد وتغيىىىي تبىىىدو ايب فىىى 
ا بيىدها وتةىى  عنىد بىا  منىزل حضىرث افمىىاب الرضىا ]ا[، يفىتس لهىا إلادمىىه  وجههىا وتحمىل سيسىً
ياسىىر ويىىدور حىىوار بينهمىىا؛ تيلىى  فيىىه ايب مةابلىى  افمىىاب ليةضىىي لهىىا حاجتهىىا، ولسىىن إلادمىىه 

وعبادته، وأنه إلادمه الذ  يحىل محلىه وينىو  عنىه،  ياسر يةول لها إن افماب مشغول بتنته
ويستشىى  أن الىىذ  أمامىىه لىىيس برجىىل فهىىو امىىرأث يعرفهىىا مىىن تىىوتها، وتةىىول لىىه إنهىىا اضىىيرت 
للتنسر في ز  الرجال لعلمها برن دين افسنب   يحترب المىرأث وأن الفتيىات يتعرضىن للىوأد وأن 

ت إل" التنسر، ويرد عليهىا ياسىر بىرن ا مىر ديم  الرجل تضاهي ديم  المرأث مرتين، ولذل  لجر
ا للمىىىرأث ونمىىىر لهىىىا نمىىىرث ا حتىىىراب  لىىىيس سمىىىا سىىىان فىىىي الجاهليىىى ؛ فافسىىىنب فةىىىد أعيىىى" حةودىىىً
والتةىىىدير، وأن حاجتهىىىا ستنةضىىىي عنىىىد افمىىىاب الىىىذ    يميىىىز بىىىين السىىىائل الىىىذسر أو اينثىىى". 

لةلةهىىا مىىن الموضىىوا، وتتبىىا  ويحىىاول أن ييمئنهىىا بانةضىىاء حاجتهىىا إ  أنهىىا تتىىر علىى" البةىىاء
ا بىىه ديىى  ويىىرفم ياسىىر أإلىىذه، فتعييىىه حافمىى  نةودهىىا فيردهىىا  معىىه أسىىلوًبا  إلىىر ب عيائىىه سيسىىً
لها، رافًضا فعلها، ويتر عليها بالةول برن افماب يعيي سىل إنسىان حةىه، و  يةبىل بمثىل هىذه 

 

 . والنص الفارسي:72، 71( السابق: ص1)

سرت تنزل كند. مادر، مرا يا جاثليق ]به پاى مادرش مى افتد[ مگذار كه حشمت ومقام پ 

راى مقابله با ابر مردى چون او نيست ]مى گريد[ مگذار خوارى وزبونى ام را شاگردان مكتب 

خانه ببينند ]عجز والبه كنان[ درب خياط را ببند مادر. شكست چون شبحى دم در ايستاده. بيند تا 

 داخل نشده!

 مادر: اين عجز وال به براى چيست؟ 

رخيز بى عرضه ترسو! چه زود جا زدى. چهل روز يعنى يک عمر. وقت بزدل ترسو! ب 

را هدرنده. در اتاق را ببند وخود را درآن حبس كن. همه چيز تعطيل. اين را هم به شاگردانت خبر 

مى دهم. ]اشاره به كتاب ها مى كند[ اين هارا دو باره نخوان. بلكه مطلبى از چشمت افتاده باشد 

مى دهد[ با ذره بين به جان حواشى و پاورقى ها بيفت چيزى را از قلم  ]ذره بينى به جاثليق

 مينداز. با تعمق و تامل به كنه مطلب برس. تو صاحب مدينه علم خواهى شد جاثليق.

 جاثليق: ]مايوسانه[ آب در هاون كوبيدن است. 

 ]مادر سطل پر از آب را روى جاثليق مى پاشد[.   

 . تنبلى و كرختى و افكار مريضت را از سر دوركن، بلند شو!".مادر: جرئت شير داشته باش   
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تىه ف نىه   يىرد أحىًدا الهدايا أو المنس و يرها حت" ولىو اإلتلفىت ديانى  تىاح  الحاجى  عىن ديان
 أبًدا، ماداب يستييا تلبي  حاجته  

"ياسر  "فتلامني برن  ستةدمين حاجت  ينى  أول سىائل  وسىتيرحين موضىوع  بىدون التيىرق 
 سب بذاته، وبدون أ  عيي  عل" افيىنق فهىذا ليى  وسىرب مىن تىاح  هىذا المنىزل، حتى" 

 لو لب يسن عل" دينه ]لبث بره [ ثب دال ]اذهبي[.
 أعيت أب جاثليق حافم  النةود إل" ياسر[.]

 ايب  إنها عدث نةود  ير دابل  للرد.
 ياسر  إني  نب تب شرااه مرث واحدث، وأنت تريدين شرائي من أبي الحسن.

 ]أعاد ياسر العمنت المالي  لها[.
 ياسر  ما السنم .

 (1) ]إلرجت أب جاثليق من الفناء، وود  ياسر بجوار البا [". 

جىىاثليق فىي المشىىهد ايإليىر مىىن المسىرحي  وهىىو حىائر مضىىير  يحمىل رسىىال  يمهىر  
ملفوفىى  بيىىده، وأمىىه منهمسىى  بستابىى  ودىىراءث وتىىفات ييبىى  مإلتلفىى ، وبعىىد ذلىى  يىىدور حىىوار بىىين 
ا، ودىد ودى   جاثليق وأمه حول مىا حىدث فىي اليىوب الموعىود، بعىد انةضىاء المهلى  ايربعىين يومىً

ب إليته للفوز عل" افمىاب الرضىا بمسىاعدث رجىال المىرمون جاثليق في المجلس وترسد من إحسا
ا العديىد مىن النسىاء بىالةر  مىن مسىان المنىامرث فحىداث ضوضىاء  والفضل بن سهل الذ  جمىَّ
ودلق وشغ  إذا تيل  ايمر لتغيي أتواتهن عل" أتوات جاثليق وافمىاب فىن يسىمعها أحىد 

عجىىز جىىاثليق عىىن الىىرد، وفىىوجي  و  يىىدر  أحىىد بمىىا يحىىدث إن تيلىى  ايمىىر ذلىى ؛ إن مهىىر

 

 . والنص الفارسي:80( السابق: ص1)

ياسر: به اولين سائلى كه رسيدى پيش كشت را تقديم كن؛ بى هيچ نام ومنتى. به لطف و  

 كرم صاحب اين خانه ايمان داشته باش، حتى اگر به دين او نباشى. ]مكث[ برو.

 ان خود را به ياسر مى دهد[.]مادر جاثليق همي 

 مادر: چند سكه اى نا قابل. 

ياسر: غالم يك بار خريده مى شود. مرا پيش از آنكه تو بخرى "ابا الحسن" خريده است  

 ]ياسر سكه ها را پس مى دهد[.

 ياسر: به سالمت. 

 ]مادر جاثليق از صحنه خارج مى شود. ياسر كنار در مى ايستد[. 
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جىىىاثليق بإلىىىادب افمىىىاب "ياسىىىر" ودىىىد حضىىىر المجلىىىس ولىىىب يحضىىىر افمىىىاب، وشىىىرح ياسىىىر ايمىىىر 
للإلليف  المرمون برن انسحا  افماب سان بنىاء على" تلبيى  لر بى  سىائل سىرله ذا  ايمىر ووعىده 

سىىن لتنفيىىذ وعىىد افمىىاب بتنفيىىذ ذلىى  ايمىىر، وانسىىحابه لىىيس عىىن عىىدب احتىىراب لجنلىى  الإلليفىى  ول
ديعىىه لسىىىائل. وعنىىد ذلىىى  أعلىىىن المىىرمون فىىىوز جىىاثليق سنتيجىىى   نسىىىحا  افمىىاب وتإللفىىىه عىىىن 

 الحضور.
حىىاول جىىاثليق أن يعىىر  مىىن ياسىىر الإلىىادب شإلتىىي  السىىائل الىىذ  سىىرله ذا  السىىاال،  

لسىىي يسافئىىه بالىىذه  ولسىىن الإلىىادب لىىب يجبىىه وانتىىر ، وبسىى" حينهىىا جىىاثليق   بسىىب  سىىعادته 
ا نتتىار سمىا مىن الجميىا، ولسىن سىان بسىااه تىرثًرا بمىدك شىهام  هىذا افمىاب الىذ  لبى" وفوزه ب

حاج  سائل ولب يهتب بلعنات وسبا  اتإلرين له. وحينها سرلته أمه عن الرسال  الملفوفى  التىي 
يحملها، فرد عليهىا برنهىا فرمىان مىن المىرمون لىه للبىدء بتشىييد مدينى  العلىب وسونىه هىو المشىر  

 ر، ودار حوار بين جاثليق وأمه حول ذل  عل" ايم
 "جاثليق  أنه فرمان مستو  من الفضل ومذيل بإلتب المرمون.

 ايب  بإلتوص ماذا:
 جاثليق  بإلتوص بناء مدين  العلب بدًءا من الغد.
 ايب  لماذا تجلس! انهم. سب سن  دضيتها منتمًرا.

مىىىاء والعىىىاملين، والمهندسىىىين انهىىىم. واإلبىىىر جميىىىا إلبىىىراء العمىىىل مىىىن تنميىىىذ  وجيرانىىى ، العل
المعمىىارين، والحىىدادين، والمتىىممين، والنجىىارين، والبنىىائين، والمبيضىىين، والنحىىاتين، وتىىانعي 
الزجىىا ، والرسىىامين، والحفىىارين، والعمىىال، والإلىىادمين، والفراشىىين، والحىىراس وسىىل شىىإلص تعلىىب 

 أنه مفيًدا. انهم.
 جاثليق ]تامت[.

 بات المدين  ستتجسد[.]ايب  وهي سعيدث ومسرورث  سل ر 
سنةسمها إل" سبع  أدساب، الةسىب ايول  إلىاص بمراجعى  بيانىات ايشىإلاص وايمىور  

الرسىىمي  والرئيسىىي ، الةسىىب الثىىاني سنشىىيد فيىىه حديةىى  مىىا عىىدث حىىدائق تىىغيرث، وفىىي وسىىي سىىل 
تىىدية  تىىغيرث حىىوم مىىن حجىىر المرمىىر؛ حديةىى  تضىىاهي بجمالهىىا حىىدائق عىىدن مىىن شىىجر 

لةىىىاء الشىىىعر والةىىىراءث، الةسىىىب الثالىىىث  تحىىىت عنايىىى  النإلىىىل وسىىىرب العنىىى  ، تىىىتب فيهىىىا المةىىىابنت وا 



 د/ أمنية محمد إبراهيم عيسى 

 

 1140 مجلة بحوث كلية اآلداب  

الس تىَّا  مىا ات   المالفى  مىن الستى  النفيسى  الإلييى ، الةسىب الرابىا  دتىر بىه حجىرات سثيىرث 
مىىىن أجىىىل العمىىىل والتنفيىىىذ وايعمىىىال المةترنىىى  با إلتبىىىارات والبىىىراهين، الةسىىىب الإلىىىامس  أمىىىاسن 

دوب وأتحا  الدين السبير، المعبد ومعبىد النىار والمسىجد والسنيسى  ومعبىد العبادث من أجل سل 
لليهىىود والىىوثنيين، الةسىىب السىىادس  متنىىزه يضىىب لعبىى  التىىولجان والشىىيرن  والفروسىىي  والرمايىى ، 

 (1)و إلر دسب عبارث عن دتر من أجل ا ستراح  والنوب".

ر بىىىى  مدينتىىىىه فىىىىي وتنتهىىىىي أحىىىىداث المسىىىىرحي  بةىىىىول جىىىىاثليق يمىىىىه أنىىىىه استشىىىى  أن  
ضىىميرها؛ أ  أن سىىل مىىا تحتاجىىه مدينتىىه مىىن أمىىور علميىى  و يرهىىا مىىن أنشىىي  وإلنفىىه تتحةىىق 
بمساعي أبنائها وبضمائرهب الحي ، وبإلىوفهب على" مىدينتهب، لةىد ضىر  افمىاب الرضىا بتتىرفه 
المثل ايعل" لجاثليق وأمه ولغيرهما؛ فهو دد  ثر بانسىحابه مىن المنىامرث متىلح  عامى  وهىي 
متىىلح  المدينىى  برسىىرها علىى" متىىلحته الشإلتىىي ؛ فهىىو يعلىىب بىىرن بانسىىحابه سىىياد  إلىى" أن 
يحةق المرمون الوعد الذ  ديعه لجاثليق ببناء مدين  للعلب والمعرف ، إلاتىً  وأن المىرمون منىذ 
البداي  وهو يترتد لاماب ويريد أن يسسره وأن ي لحق بىه الهزيمى  وهىو بانحسىابه دىد حةىق  ايى  

 

 والنص الفارسي: ،91-90( السابق: ص1)

 جاثليق: دستور مكتوب فضل، با مهر مامون. 

 مادر: كه چه؟! 

 جاثليق: كه از همين فردا مدينه اى علم بنا كنم. 

مادر: چرا نشسته اى! برخيز. سال ها منتظر چه بودى؟ برخيز. برخيز وهمه  اى  

دان، وطراحان، كارآگهان را خبر كن. شاگردان، همسايگان، عالمان وعامالن، عماران، حدا

ونجاران، وبنايان، وگچكاران، وسنگتراشان، وشيشه گران، ونقاشان، مقنيان، كارگران وخادمان، 

 وفراشان، ودربانان، وهرآن كس را كه تو صالح مى دانى برخيز.

 جاثليق ]سكوت[. 

 ]مادر، شاد ومسرور، آرمان شهر را براى خود مجسم مى كند[. 

يم: قسمت اول، مخصوص مراجعات اشخاص وامور مادر: آن را هفت قسمت مى كن 

رسمى وثبتى؛ دوم قسمت، باغى بنا مى نهيم با چندين باغچه، در وسط هر باغچه حوضى از 

سنگ مرمر، باغى به زيبايى عدن با درختان دخل و تاک جهت مصاحبه ومشاعره ومطالعه؛ سوم 

هارم قسمت، عمارتى با اتاق قسمت، محلى براى مكتب خانه با هزاران هزار كتب نفيس خطى؛ چ

هاى متعدد براى به كارگيرى علوم وعملى كردن آموخته ها با آزمون وخطا، پنحم قسمت، 

عبادتگاه براى هرقوم ودين بزرگ، معبد وآتشكده، مسجد وكنيسه وكليسا؛ ششم قسمت، تفرجگاه، 

راحت بازى چوگان وشطرنج وسوار كارى وتيراندازى، وآخرين قسمت عمارتى براى است

 وخواب".
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. فىىى ثر افمىىىاب تحةيىىىق تلىىى  المتىىىلح  علىىى" متىىىلحته الشإلتىىىي  ب ضىىىاف  مجىىىد  إلىىىر المىىىرمون
ونتر  إلر على" انتتىاراته ايإلىرك فىي منامراتىه، فترفىا مىن رتىيده وتضىي  إلى" إنجازاتىه، 
سما أن ر بته في افيفاء بالعهود ومساعدث المسرو  والسائل سىان أهىب لديىه مىن تحةيىق نتىر 

ومى  السىائل  التىي اسىتنجدت بىه بىرن لىيس لىديها ابىن سىواه، شإلتي ومجد ذاتي له؛ فىايب المسل
ا  ا أمىىاب تنميىىذه، وهىىو مىىن عىىر  عنىىه أنىىه أفضىىل النتىىارك علمىىً ا مهانىىً و  تريىىد أن تىىراه مهزومىىً
ومسانىىً ، سىىل ذلىى  دفىىا افمىىاب الرضىىا لحسىىب ايمىىر وتفضىىيل المتىىلح  العامىى  علىى" متىىلحته 

 الشإلتي .
لانسىىىان المسىىىلب تىىىاح  الضىىىمير المراعىىىي وبىىىذل  يسىىىون دىىىد أعيىىى" مثىىىاً  مشىىىرًفا  

للضىىعي ، الملبىىي لحاجىى  السىىائل، المحىى  للإليىىر، النىىائي عىىن اينانيىى  وحىى  الىىذات، المحىى  
 لبلده ووينه.

وهذا هو الجان  من حياث افماب وسلوسه وأإلندىه الىذ  أراد الساتى  إبىرازه مىن إلىنل  
 أحداث المسرحي  وتوتيله إل" الةارئ.
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 المبحث الثالث
 المسرح الديني عند الكاتب فن

المسرحي  هي فن التعبير عن ايفسار الإلات  بالحيىاث فىي تىور تجعىل هىذا التعبيىر  
 (1) ممسن افيضاح بواسي  ممثلين.

فالمسىىرحي  هىىي جىىنس أدبىىي ونىىوا مىىن النشىىاي العملىىي فىىي ايد ، وينبغىىي أن تسىىون  
وايحاسىىىىىيس وايمزجىىىىى  تىىىىىورث تىىىىىادد ، حيىىىىى  تجسىىىىىد اليبيعىىىىى  افنسىىىىىاني ، وتعيىىىىىد العوايىىىىى  

ا لمسىىىار  والتةلبىىىات، والتغيىىىرات التىىىي تحىىىدث فىىىي أدىىىدار الشإلتىىىيات بسىىىب  حمىىىومهب، ويبةىىىً
 (2) ايحداث التي يتناولها الموضوا، من أجل إمتاا الجنس البشر  وتثةيفه.

وتوجد للمسرحي  عناتر بناء فني، ويةتد بعناتر البناء الفنىي يريةى  يىرح وتةىديب  
حسايىى ، ومىىا يتتىىل بهمىىا مىىن عندىى ، والعناتىىر هىىي  الحبسىى ، والتىىراا، الموضىىوا، وتسىىلل ال

والشإلوص، ولغ  الحوار بينهما، وعنتىر التشىويق، والإلاتمى ، وسىل ذلى  ييىرح بيريةى  تىاد  
إلىى" انىىدما  هىىذه العناتىىر فىىي شىىسل لىىه معنىى" سلىىي، يتىىر  فىىي الىىنفس انفعىىاً  محىىدًدا، وفسىىرث 

 (3) معين  يمسن استإلنتها.

 أعرم لتل  العناتر  وفيما يلي 
 [ العنوان "عنوان نمايشنامه" )عنوان المسرحية( 1]

عنوان العمل ايدبىي هىو مفتاحىه الىذ  ييسىر لنىا الىدإلول إلى" أعمادىه، وسىبر أ ىواره،  
 (4) وف  العديد من رموزه.

ا للمسىىىرحي  هىىىو "جىىىاثليق" )متةىىىدب ايسىىىادف (، وتىىىرك الباحثىىى  أن   اإلتىىىار الساتىىى  عنوانىىىً
بىىر عىىن موضىىوا المسىىرحي  الىىذ  ينىىاد  فيىىه الساتىى  المنىىامرث بىىين افمىىاب الرضىىا العنىىوان مع

 

، مكتبة 169( ادرس نيكول: علم المسرحية، ترجمة درينى خشبه، مجموعة األلف كتاب، العدد 1)

 .4اآلداب، القاهرة، بدون، ص

( انظر: على صابرى: المسرحية نشأتها ومراحل تطورها، مقالة مجلة التراث األدبي، العدد 2)

د الوهاب: النص المسرحي، ط دار ، وانظر أيًضا: شكري عب100ش، ص1389السادس، طهران، 

 .10م، ص2001فلور للنشر، القاهرة، 

( محمد هادى محمدى: روش شناسى نقد ادبيات، كودكان، انتشارات سروش )صدا وسيما(، 3)

 .59ش، ص1373چاپ اول، تهران، 

 .72م، ص1977( محمد عبد الفتاح: دينامية النص، ط المركز العربي الثقافي، بيروت، 4)
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والجىىىاثليق، وهىىىو دىىىد فضىىىل أن يجعىىىل المسىىىرحي  بعنىىىوان "جىىىاثليق" ولىىىيس بعنىىىوان اسىىىب اليىىىر  
اتإلىىر المنىىامر "افمىىاب الرضىىا"؛ ولعىىل ذلىى  ر بىىً  منىىه فىىي احتىىراب إلتوتىىي  افمىىاب الرضىىا، 

وضوا المسرحي ، فةد  ثر جعل ا سىب مشىوًدا للةىارئ، هىذا وعدب السش  المباشر للةارئ عن م
  من جه ، ومن جه  أإلرك  ثر السات  عدب التعرم المباشر لشإلتي  افماب الرضا.

 عنوان المسرحي  "هو لة  رتب  ديني " ويسش  عن اتجاه السات  نحو المسرح الديني.   
ــا فكــر  [ المضــمون أو فكــرة المســرحية أو الحــدث "مــا جــرا" مضــمون2] ــا فكــر اساســى ي ي

 اصلى 
إن فسىىىرث المسىىىرحي  هىىىي الموضىىىوا ايساسىىىي الىىىذ  تبنىىى" عليىىىه، وتتجمىىىا حولىىىه بةيىىى   

ايحداث والمواد  والتفاتيل فبرازها واضح  فىي ذهىن المتفىرجين، وهىي تمثىل العمىود الفةىر  
ودى  على" الذ  سيشيد حوله بناء هذا العمىل الفنىي، وعلى" هىذا فى ن جىزًءا سبيىًرا مىن النجىاح يت

 (1) حسن اإلتيارها.

ا بنىى" عليىىه أحىىداث مسىىرحيته، وهىىو إبىىراز ديمىى  افمىىاب   اإلتىىار الباحىىث موضىىوًعا هامىىً
ا جلىىيًن، يعلىىب العلىىوب الدينيىى  والدنيويىى ، مىىاهًرا  الرضىىا العلميىى ؛ فةىىد عىىر  عنىىه أنىىه سىىان عالمىىً

ا مىن الستىى  السىماوي ، سىىان حجى  علميى  يرجىىا لهىا. لىىذا حمىت منامراتىه التىىي دىاب بهىىا  ومتمسنىً
فىىي بىىني المىىرمون إلاتىىً  مىىا أتىىحا  الملىىل ايإلىىرك بشىىهرث سبيىىرث، لمىىا اسىىتإلدمه فيهىىا مىىن 

 حج  دوي  وأسالي  مةنع  ود ئل من ست  أتحا  الملل المإلتلف  ذاتها.
سىىىذل  أراد الساتىىى  إبىىىراز ديمىىى  افمىىىاب ايإلنديىىى  ومىىىدك زهىىىده فىىىي متىىىاا الىىىدنيا مىىىن  

ه مىا السىائلين ور بتىه فىي تلبيى  احتيىا  السىائل والتإلفيى  تحتيل جاه وتيت، ومدك تواضع
يثىىار المتىىىلح  العامىى  عىىن متىىلحته الشإلتىىىي ، سىىل ذلىى  سشىىفت عنىىىه  عىىن   ب المسلىىوب، وا 

 أحداث المسرحي  بيرية   ير مباشرث، استنبيها الةارئ بنفسه.
 [ الشخصيات "اشخاص بازى يا كاراكترها" 3]

وسىيلته لعىرم ايحىداث، وبواسىيتها يىتب بىث الشإلتي  هي بيل السات  المسرحي و  
، فمىىىا تةولىىىه أو تفعلىىىه "Drama"ايفسىىىار، وهىىىي وسىىىيل  لتحويىىىل الىىىنص المستىىىو  إلىىى" حرسىىى  

 

 .94م، ص1982نجيب: القصة في أدب األطفال، ط دار وهدان للطباعة، القاهرة،  ( أحمد1)



 د/ أمنية محمد إبراهيم عيسى 

 

 1144 مجلة بحوث كلية اآلداب  

الشإلتي ، وما تإلفيه، وما يجول بإلايرها من حياث، وبمىا تشىتر  مىن حىوار، وبمىا تإللىق مىن 
 (1) مشاعر، سل هذا يةدب لنا المادث الحيوي  التي تةوب عليها المسرحي .

 وتنةسب الشإلتيات إل" نوعين  
 أوال   الشخصيات الرئيسية "قهرمان يا شخص بازى اصلى" 

الشإلتىىىي  الرئيسىىىي  هىىىي بيىىىل المسىىىرحي ، المحىىىر  ايول لألحىىىداث، إذ تعىىىد بمثابىىى   
 شإلتي  محوري  تتمرسز حولها ساف  أحداث العرم المسرحي من بدايته حت" نهايته.

يق" وشإلتىىي  "ايب" )أب جىىاثليق( وشإلتىىي  ا مىىاب ومىىن المنحىىم أن شإلتىىي  "جىىاثل 
الرضىىىا وشإلتىىىي  "الفضىىىل بىىىن سىىىهل" تعىىىد مىىىن الشإلتىىىيات ايساسىىىي ، التىىىي تتمرسىىىز حولهىىىا 

 ايحداث. 
 ثاني ا  الشخصيات الثانوية "اشخاص بازى درجه ى دوم" 

ا شإلتىيات مسىيح ، إذ أنهىا تمهىر، وتإلتفىي دون أن يسىون لهىا   وييلق عليها أحيانىً
لحىىىوم علىىى" سىىىير ايحىىىداث، فهىىىىي شإلتىىىي  وميفتهىىىا ايساسىىىي  إلةىىىاء الضىىىوء علىىىى" تىىىرثير م

شإلتي  البيل، ويمسن الةول بوجود شإلتيات ثانويى   يىر أساسىي  فىي المسىرحي  سشإلتىي  
الغىىنب المىىرجور الىىذ  اسىىترجرته أب جىىاثليق ليحمىىل جىىاثليق فىىي يريةىىه الىىوعر لىىبني المىىرمون، 

  سىىان يتواجىىد فىىي بىىني المىىرمون ويحضىىر جميىىا سىىذل  شإلتىىي  رأس الجىىالوت اليهىىود  الىىذ
 المنامرات التي تنعةد هنا ، سذل  شإلتي  "ياسر" إلادب افماب.

ا للشإلتىيات سىواء   وبتف  عام  يمسن الةىول أن الساتى  اهىتب ب عيىاء وتىًفا إلارجيىً
"يرتىد  جىاثليق العبىاءث ويىربي ايساسي  أو الثانوي  ومن نماذ  ذل  دوله فىي وتى  جىاثليق  

حىىىزاب علىىى" الإلتىىىر، ويرتىىىد  الحىىىذاء فىىىي الةىىىدب، والعةىىىال ودلنسىىىوه مإلروييىىى  الشىىىسل علىىى" ال
 (  2).الرأس، جلس عل" ستا  دديب وضإلب، سان يةرأ رسال  ملفوف "

 ويةول في موضا  إلر 
 

( عمر الدسوقي: المسرحية نشأتها وتاريخها وأصولها، دار الفكر العربي، القاهرة، بدون، 1)

 .345ص

 . والنص الفارسي:59( انظر: سيروس همتى: يك شاحه گل سرخ، ص2)

گيوه با پا، عقال وكاله مخروطى به سر، نشسته بر روى "جاثليق عبا به تن، زنار بسته به كمر، 

 كتاب قطور وقديمى، در حال خواندن طومار است"
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ا وأعىىذ ، لىىه شىىعر ولحيىى  بيضىىاء، نحيىى ، وهىىو   "جىىاثليق مسىىيحي، لديىىه أربعىىون عامىىً
ب، معلىب فىي عهىد هىارون والمىرمون، وهىو واحىد مىن العلمىاء أستاذ فن الإليابى  والمنىامرث، مىتسل

 (1)المسيحيين، الذ  جلس أماب افماب الثامن للمنامرث وردَّ عليه افماب من افنجيل والتوراث".

 سذل  من نماذ  ذل  وتفه للفضل ووالده  
سىىان يوجىىىد رجىىل مىىىن سىىرإلس زرادشىىىتًيا يحمىىل اسىىىب السىىهل وبعىىىدها اعتنىىق افسىىىنب،  
لىدان همىا الفضىل وحسىن، سىان الفضىل هىو الشىإلص الوحيىد الىذ  منحىه المىرمون لةى  ولديه و 

 (2)"ذك الرياستين"، سان الفضل وزيًرا ذك سياس  وسياس ".
 ويةول في موضا  إلر واتًفا ياسر إلادب افماب 

ا   "ياسر الإلادب الإلاص بحضرث افماب الرضا )ا(، سان واحىًدا مىن سىبع  عشىر  نمىً
 (3)وجاري  لاماب".

 ويةول في موضا  إلر واتًفا الغنب المرجور لحمل جاثليق 
 (4)" نب أسود البشرث، ضإلب الجث ". 

 [ الصراع الدرامي "كشمكش" 4]
هىىىىو العمىىىىود الفةىىىىر  لبنىىىىاء نىىىىص مسىىىىرحي نىىىىاجس ومتسامىىىىل ايجىىىىزاء، فهىىىىو مىىىىن أهىىىىب  

ذا العناتر الفنيى  فىي المسىرحي  بىل هىو العنتىر الىذ  يميزهىا عىن  يرهىا مىن فنىون اي داء، وا 
سان الحوار هو الممهىر الحسىي للمسىرحي ، فى ن التىراا هىو الممهىر المعنىو  لهىا. والتىراا 

 

 . والنص الفارسي:58( انظر: السابق: ص1)

"جاثليق نصرانى، چهل ساله ومجرد، با موها ومحاسن سفيد، الغر، استاد فن خطابه ومباحثه، 

كى از علما ودانشمندان مسيحى است كه امام هشتم متكلم، معلم در زمان هارون ومامون. جاثليق ي

 )ع( با او به بحث وگفت وگو نشست وبا تورات وانجيل او را مجاب كرد".

 ( السابق: نفسه. والنص الفارسي:2)

"در سرخس مردى بود زردشتى به نام سهل كه به دين اسالم گرويد. او دو پسر داشت:  

ه او لقب ذو الرياستين بخشيد. فضل وزيرى بود با فضل وحسن: فضل تنها كسى بود كه مامون ب

 كياست وسياست".

 ( السابق: نفسه. والنص الفارسي:3)

 "ياسر خادم مخصوص حضرت رضا )ع(، يكى از هفده غالم وكنيزك". 

 ( السابق: نفسه. والنص الفارسي:4)

 "غالم سيه چرده اى با هيكلى درشت".
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الىىىدرامي يةتضىىىي وجىىىود دىىىوتين أو إرادتىىىين متعارضىىىتين، ودىىىد اتىىىيلس النةىىىاد علىىى" أن تسىىىون 
 (1) الةوتان متعادلتين لسي يسون التراا دوًيا.

 وينةسب التراا إل"  
 شمكش فرد بافرد يا افراد" )أ( صراع ظاهري "خارجي" "ك

التىىراا المىىاهر  يستفىىي بإللىىق تىىراا بىىين دىىوتين مىىاديتين دىىد تسونىىان شإلتىىيتين أو  
 بين شإلتي  ودوث أعل" منها، أو بين شإلتي  واحدث وعدث شإلوص.

وهىىذا التىىرا المىىاهر  دىىد جعلىىه الساتىى  بىىين شإلتىىي  "جىىاثليق" وشإلتىىي  "افمىىاب"،  
ي التنىىافس على" مىن الىذ  سىيفوز فىي المنىامرث بينهمىىا، فجعىل الساتى  التىراا يمهىر بينهمىا فى

وإللىىق لسىىل منهمىىا الىىدافا الةىىو  الىىذ  يجعلىىه  مىىًن فىىي الفىىوز؛ فىى ذا فىىاز جىىاثليق سىىينفذ حلمىىه 
ب شرافه عل" مدينى  ساملى  للعلىب والعلمىاء وايدبىاء وسىيحةق مجىًدا شإلتىًيا لىه، وسىيست  اسىمه 

 يدها من دبل الإلليف  المرمون.في التاري  لدوره في ترسيس هذه المدين  وتشي
سذل  إذا فاز افماب الرضا عل" جىاثليق فبىذل  يسىون دىد حةىق مجىًدا شإلتىًيا لىه فىي  

براعته في فن المنامرات والحج  والسنب، سذل  يسش  عىن إتةانىه للستى  السىماوي  ينىه سىان 
يىىرون بىىرن ينىىامر بحجىى  وأدلىى  منهىىا، بافضىىاف  إلىى" ر بتىىه فىىي تفنيىىد حجىى  النتىىارك الىىذين 

المسىىىىيس هىىىىو اهلل، وا نتتىىىىار هلل الواحىىىىد ايحىىىىد ر  العىىىىالمين، أ  ا نتتىىىىار للحىىىىق ودحىىىىم 
 البايل.

 )ب( الصراع الداخلي "كشمكش فرد باخودش" 
يىىدور التىىراا الىىداإللي فىىي أعمىىاق الىىنفس البشىىري  أو فىىي عةىىل البيىىل أو بىىين العةىىل  

وهىىىذا التىىىراا يحتىىىا  مىىىن  والواجىىى  والضىىىمير مىىىن جهىىى ، وبىىىين العوايىىى  مىىىن جهىىى  أإلىىىرك.
 (2) المتلةي متابع  ددية  لألحداث، وتحليًن دديًةا يزمات الشإلتي .

 

رجمه دكترى مهدى فروغ، انتشارات مؤسسه نگاه، ( الجوس اگرى: فن نمايشنامه نويسى، ت1)

 . 210هـ ش، ص1392چاپ پنجم، تهران، 

م، 1992، 2( ادرس نيكول: علم المسرحية، ترجمة درينى خشبه، دار سعاد الصباح، الكويت، ط2)

 . 144ص
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هذا التراا سان موجوًدا عند جاثليق، حيث لمس الةارئ وجود تىراا داإللىي عنىده؛  
فهو من جه  سان حريًتا عل" الفوز في المنامرث. ومىن جهى  أإلىرك، أراد ا نسىحا  بعىد أن 

لساحة  أماب منافسه الةو  الىذ  وتىفه بافنسىان الإلىارق؛ أحىس بعىدب ددرتىه استشعر هزيمته ا
وجبنه عل" المواجه ، واستشعر ضعفه العلمي أماب منافسه الةىو ، سىل ذلى  جعلىه يبىدأ بحىرق 
الستى  بعىد أن تملسىه اليىىرس مىن الفىوز، إ  أنىه أسمىىل المنافسى  فةىي مىن أجىىل أمىه التىي ترجتىىه 

لر ب  أمه ما يةينه التاب بهزيمته أمىاب تنميىذه ومهانتىه وذلىه أمىاب أن يسمل و  يتود ، فرذعن 
 الجميا.
سذل  استشىعر الةىارئ وجىود تىراا داإللىي عنىد افمىاب الرضىا بىين الواجى  مىن جهى   

والعواي  من جه  أإلرك، فالواج  يحتب عليه عدب ا نسحا  من المنىامرث، إلاتىً  والنتيجى  
افىىه مىىن تلىى  المنىىامرث، أمىىا إذا انسىىح  تلبيىى  لعوايىى  محسىىوم  لىىه؛ ففىىوزه ماسىىد وسىىيحةق أهد

تملستىىه مىىن رفةىىه بىىايب المسلومىى  التىىي ترجتىىه أن ينسىىح  مىىن أجىىل ابنهىىا الوحيىىد ويفىى  سربهىىا 
ويزيل همها وحزنها، وسىذل  سىيحةق أهىداًفا نبيلى  لمدينى  برسىرها؛ سىيحةق يهلهىا أحنمهىب فىي 

 لعلب.وجود مدين  علمي  تإلدب أبنائها من أجل رفع  ا
هسذا سان التراا داإللًيا في نفسه، إ  أنه حسمه في النهاي  بعد أن تغلبىت عوايفىه  

 عل" واجبه، فسان الواج  نحو التالس العاب هو الحاسب لألمر برمته.
 [ الحبكة "پيرنگ" 5]

ا سىىببًيا،   ا فنيىىً الحبسىى  هىىي تتىىابا ايحىىداث فىىي المسىىرحي  وتسلسىىلها، وارتبايهىىا ارتبايىىً
بحيىث يىاد  سىل جىزء إلى" مىا يليىه فىي نمىو ينتهىي إلى" العةىدث، التىي مىن إلنلهىا يسىون تعليلًيا 

ن لىب تسىن  الحل، والحبس  الفني  بعيدث عن المتادفات، ينهىا دىد تسىون دابلى  للتتىديق حتى" وا 
 (1) دائم  عل" الحةية ، وهنا  الحسم  العضوي  المتماسس  والحبس  المفسس .

حىىل الدراسىى  وجىىود حبسىى  دويىى  متينىى  فىىي أحىىداثها، ومىىن المنحىىم علىى" المسىىرحي  م 
حيث مهر سل حدث ي سلب لآلإلر، بدًءا من رسال  المرمون لجاثليق الذ  يمتدحه فيهىا ويدفعىه 
ن فىىاز مىىا نميىىره سىىيحةق لىىه حلمىىه ب نشىىاء المدينىى  العلميىى ، دون أن يبىىوح لىىه  إلىى" التنىىامر وا 

 

هـ 1392( عليرضا احمد زاده: فرهنگ وازگان تئاترى، انتشارات افراز، چاپ سوم، تهران، 1)

 .55ش، ص
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عرفىى  المجهىىول؛ "شإلتىىي  منىىامره" بشإلتىىي  نميىىره، وسىىان مىىن اليبيعىىي أن يحىىاول جىىاثليق م
في جو من التشويق لدك الةارئ، وبعد أن يستش  جىاثليق شإلتىي  منافسىه يعىد عدتىه للةائىه، 
وعندما يجتمعان وتبدأ بوادر فشل وهزيم  جاثليق تمهر في ايحداث محىاو ت وزيىر المىرمون 

عيىىاء جىىاثليق فر  تىى  أإلىىرك بعىىد الفضىىل بىىن سىىهل ورجىىال المىىرمون فىىي إنهىىاء هىىذه المنىىامرث وا 
ا ليسىىىتعد جيىىىًدا لمواجهىىى  إلتىىىمه، وذلىىى  ر بىىى  مىىىنهب فىىىي إلحىىىاق الهزيمىىى  بافمىىىاب  أربعىىىين يومىىىً
الرضىا، وعنىىدما يتىىيةن جىاثليق بىىرن النهايىى  محسىوم  وبسىىل ترسيىىد لتىالس افمىىاب الرضىىا، ويىىد  

ثليق اليىرس لديىه فيفةىد إيمانىىه بعلمىه وبردواتىه، فيةىوب بحىىرق الستى ، يمهىر هنىا دور ايب؛ أب جىىا
ا فىىي المسىىرحي ، مىىن جهىى  أعىىادت البنىىاء النفسىىي عنىىد جىىاثليق بدفعىىه إلىى"  التىىي لعبىىت دوًرا هامىىً
ا سىىىتمرار وعىىىىدب اليىىىىرس والتحلىىىي بالشىىىىجاع  والمواجهىىىى  ينىىىه نىىىىد دىىىىو  ولىىىيس بىىىىالغر السىىىىاذ  
ا فىي اللجىوء إلى" إلتىمه اليىر  اتإلىر المنىامر  الضعي . ومن جه  أإلرك، لعبىت دوًرا هامىً

الرضا"، فةد ذهبت إليه سسائل ، تحتا  إل" من يفر  سربها، وحرتىت على" إبىراز وهو "افماب 
مشىىاعر ايمومىى  اليا يىى  نحىىو ابنهىىا الوحيىىد، وضىىغيت علىى" افمىىاب الرضىىا باسىىتجدائها لحىىس 

 الشهام  والمروءث لديه.
ثب تنتهي المسرحي  بجاثليق وهو حىائر ومضىير  يبسىي مىا حىدث، فانسىحا  افمىاب  

س إلىىادب افمىىاب "ياسىىر" برنىىه جىىاء سىىان أمىىًرا لىىب  يإليىىر علىى" بالىىه، وسىىب  ا نسىىحا  سمىىا وضىىَّ
ستلبيىى  لر بىى  سىىائل سىىرله ذلىى ، فبسىى" مىىن التىىرثر بشىىهام  ومىىروءث افمىىاب الرضىىا، واستشىى  فىىي 
النهايىى  أن ر بىى  المدينىى  فىىي العلىىوب وا رتةىىاء بىىالعلب لىىن تتحةىىق دون وجىىود ضىىمائر حيىى  يةمىى  

ث يبنائها سما لدك افماب الرضا، الذ  ضر  المثىل لىه ولغيىره فىي وعزائب دوي  وشهام  ومروء
ذلىى . واسىىتياا الساتىى  عىىن حىىق أن يىىرتي بحبسىى  فنيىى  شىىديدث التماسىى  والىىتنحب بىىين أحىىداث 
المسرحي  التي تسلسلت وتتابعت بمنيةي  دون مبالغ  أو تعةيد، وبشىسل بسىيي سىهل إلىال  مىن 

 ا فتعال ومةنا أيًضا للةارئ.
 شويق واإلدهاش "سورپريز يا هيجان و دهشت زدگى" [ الت6]

إن تيىور الحبسى  المسىرحي  يثيىر تودعىات وتردبىىات فىي نفىس المشىاهد أو الةىارئ فيمىىا  
يتعلق بمستةبل ايحداث وهذا التودا يعر  بالتشويق والتشويق هىو "الىذ  يجعىل الةتى  عمىًن 

ا، ا مةىىروًءا أو يجعىىل المسىىرحي  عمىىًن مشىىاهًدا ممتعىىً و  يةتتىىر علىى" عنتىىر مىىن عناتىىر  فنيىىً
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البنىاء الفنىي، بىل يجى  أن يحىرص الساتى  علىى" بثىه فىي سىل المسونىات  العنىوان والشإلتىىيات 
 (1)والمواد  والحوار والإلاتم ".

الةارئ لمسرحي  "جاثليق" يجد نفسه متشوًدا متلهًفا لمعرف  ما سيحدث فىي المسىرحي ،  
رضىا وجىاثليق:، مىن الىذ  سينتتىر، هىل سينتتىر من الذ  سيفوز في المنامرث بين افمىاب ال

افماب الرضا إلاتً  وهو يدعو إل" إبراز الحق ودحىم البايىل، أب سينتتىر جىاثليق بالحيلى  
ا  والتنع  إلاتً  ورجال المرمون يساندونه ويدعمونىه:، هىل سينتتىر ايدىوك وايفضىل علميىً

ا ومسانىً  مىن تحةيىق فىوز على" ومجادل  "افماب الرضىا" أب سيسىتييا "جىاثليق" وهىو ايدىل ع لمىً
ا لنهايىىى   إلتىىىمه الإلىىىارق: سىىىل هىىىذا دار فىىىي إللىىىد الةىىىارئ وهىىىو يتىىىابا أحىىىداث المسىىىرحي ، متردبىىىً
عىىىنن فىىىوز اليىىىر   المسىىىرحي ، التىىىي جىىىاءت  يىىىر متودعىىى  للةىىىارئ بانسىىىحا  افمىىىاب الرضىىىا وا 

جعلتىىه يتتىىر  اتإلىىر "جىىاثليق"، ليستشىى  الةىىارئ ويسىىتنبي الىىدوافا النبيلىى  لىىدك افمىىاب والتىىي 
 بهذا الشسل.

 [ الحوار المسرحي "ديالوگ نمايشى" 7]
الحوار المسرحي هىو ايداث الرئيسىي  التىي يبىرهن بهىا الساتى  على" مةدمتىه المنيةيى ،  

ويسشىى  بهىىا عىىن شإلتىىياته، ويمضىىي بهىىا فىىي التىىراا، وهىىو الىىذ  يتىىور الفسىىرث التىىي تةىىوب 
ال الشإلتىيات، وسىماا أفسىارهب، ومىن ايهميى  عليها المسرحي ، ويشد ا نتباه إل" متابع  أفعى

بمسىىان أن يسىىون الحىىوار جيىىًدا، بمىىا أنىىه أوضىىس أجىىزاء المسىىرحي ، وأدربىىه إلىى" أفئىىدث الجمهىىور، 
 (2) وأسماعهب.

اعتمد السات  اعتماًدا سبيًرا عل" عنتر الحوار سعنتر أساسىي فىي بنىاء مسىرحيته،  
عنتىر السىرد، فرحىداث المسىرحي  مهىرت وسىان اسىتإلدامه لهىذا العنتىر أسبىر مىن اسىتإلدامه ل

واضح  للةارئ من إلنل متابعته للحىوار الةىائب بىين شإلتىيات المسىرحي  بعضىها مىا بعىم، 
ودد مهر التنوا في الحوار؛ فنجد مىثًن حىوار بىين جىاثليق والفضىل بىن سىهل، حىوار  إلىر بىين 

 جاثليق وأمه، حوار بين أب جاثليق وياسر الغنب.

 

م، 2001( محمد حسن عبد هللا: قصص األطفال ومسرحهم، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، 1)
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 [ الزمان والمكان 8]
أوً   الزمىىان "زمىىان در تئىىاتر يىىا زمىىان در مىىتن نمايشىى""  الزمىىان هىىو بيئىى  الةتىى  أو  

المسىرحي  الزمانيى ، أ  متى" حىدثت الودىائا وايحىداث: ودىد يسىون فتىرث تاريإليى  لعىدث دىرون أو 
 (1) عةود أو فتًن من فتول السن ، أو يسون الماضي، أو الحاضر أو المستةبل.

السات  لب يحدد زمن محدد تدور فيه أحداث المسىرحي ، وتىر  للةىارئ اسىتنباي الىزمن  
مىىن إلىىنل دراءتىىه لألحىىداث، فايحىىداث ودعىىت إبىىان حسىىب الإلليفىى  المىىرمون وفىىي عهىىد افمىىاب 

هىى، 198هى وتول" الحسىب عىاب 218هى إل" 170الرضا . عا   الإلليف  المرمون في الفترث من 
هىى أ  أن أحىداث المسىرحي  عامى  فىي العهىد العباسىي تنحتىر 202ب وافماب الرضىا تىوفي عىا

 هى سن  موت افماب الرضا[.202هى سن  تول" المرمون الحسب حت" 198في الفترث ما بين ]
 ثاني ا  المكان "فضا در متن نمايشى" 

المسىىان هىىو "بيئىى  الةتىى  أو المسىىرحي  المسانيىى ، أ  أيىىن حىىدثت الودىىائا وايحىىداث:  
ن سىان وجىوده نىادًرا على" المسىتوك النتىي، وللمسان  أهمي  سبيرث في الىنص الىدرامي، وحتى" وا 

فىىى ن دىىىراءث الىىىنص   يمسىىىن أن تىىىتب بدونىىىه؛ حيىىىث يسىىىمس للمبىىىدا المسىىىرحي بترسيىىىز المحتىىىوك 
الد لي سما لو سان إلزاًنا حةيةًيا لألفسار، والمشاعر، حيث تنشر بين افنسان، والمسىان عندى  

 (2) ر  فيها عل" اتإلر.متبادل  ياثر سل ي

حىىدد المالىى  المسىىان؛ مسىىان ودىىوا أحىىداث مسىىرحيته، وسانىىت مىىا بىىين بيىىت جىىاثليق،  
 وبيت الفضل بن سهل، وبني المرمون، وبيت افماب الرضا

 [ عنصر الحركة "حركت يا جنبش" 9]
ا أحىد عناتىر افإلىرا    يعد عنتر الحرس  أحد عناتر النص المسىرحي، وهىو أيضىً

ا فىىىىي المسىىىىرحي، و  ا معينىىىىً لىىىىه أهميىىىى  بالنسىىىىب  للمسىىىىرحي ، فىىىىالمتفر  أو الةىىىىارئ إذا وجىىىىد مودفىىىىً

 

م، 2011( محمد السيد حالوة: األدب القصصي للطفل، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 1)

 .42ص

الشخصية"، المركز الثقافي العربي،  -الزمن -"الفضاء ( حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي2)

 30م، ص1990بيروت، 
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المسىىرحي ، بمىىا فيىىه مىىن شإلتىىيات وحىىوار،   يىىاد  إلىى" مزيىىد مىىن الحرسىى  التىىي تىىدفا دتىى  
 (1) المسرحي  إل" ايماب، يفتر اهتمامه، وتةل لذته في تتبا المسرحي  ومشاهدتها.

ا لمتيلبىىات أجىىاد الساتىى  التعبيىىر عىىن هىىذا العن  تىىر، وجعىىل شإلتىىياته يتحرسىىون وفةىىً
ايحداث؛ فمثًن جاثليق مش" وسار إل" بيت الفضل بىن سىهل ر بىً  منىه فىي معرفى  شإلتىي  
منامره، سذل  جعل سل من افماب الرضا وجاثليق يجلسان في بني افمىاب مواجهىان لبعضىها 

 البعم للتنامر بينهما.
وسىىىي الزحىىىاب إلىىى" أن يتىىىل إلىىى" عىىىر   جعىىىل الساتىىى  الإلىىىادب "ياسىىىر" يشىىىق يريةىىىه 

المرمون ليسش  عن سىر تغيى  افمىاب الرضىا، سىذل  جعىل الساتى  جىاثليق يةىوب برمىي الستى  
شىعال النيىران بهىا وذلى  بعىد أن تملسىه اليىرس مىن الفىوز، سىذل   لةائها فوق بعضها البعم وا  وا 

 مروءث لدك افماب.ذها  ايب إل" منزل افماب الرضا سان بسب  ر بتها في استجداء حس ال
 [ "خاتمة" 10]

إلاتمىىىى  المسىىىىرحي  هىىىىي المرحلىىىى  النهائيىىىى  أ  نهايتهىىىىا، حىىىىين يىىىىنفم ا شىىىىتبا  بىىىىين  
الشإلتىىىىيات، وتعىىىىود ايحىىىىداث إلىىىى" هىىىىدوئها مىىىىرث أإلىىىىرك، سمىىىىا سانىىىىت أولهىىىىا ودبىىىىل تتىىىىاعدها 

 (2) وترزمها.

امر جعل السات  إلاتم  مسرحيته  يىر متودعى  وهىي انسىحا  افمىاب الرضىا مىن التنى 
واستشىىىا  جىىىاثليق أهميىىى  أن يتحلىىى" العىىىالب وافنسىىىان بىىىايإلنق الحميىىىدث والمىىىروءث والشىىىهام  
ا سىيحةةون أحىنب  والضمير اليةم، والهم  والشىجاع  وسلهىا تىفات إذا تحلى" بهىا النىاس جميعىً

 مدينتهب في الردي وا زدهار والتةدب.

 

( علي الراعي: فن المسرحية، سلسلة كتب للجميع، تصدر عن دار التحرير للطبع والنشر، 1)

 .24م، ص1959(، القاهرة، 146القاهرة، العدد )

هـ 1390ل، تهران، ( بهروز مخصوصى: در آمدى بر تاريخ نمايش، انتشارات افراز، چاپ او2)

 .369ش، ص
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 المبحث الرابع
 أسلـــوب الكاتـــب

 بعدث سمات أبرزها تميز أسلو  السات   
 [ وضع حواشي توضيحية للقارئ 1]

لجر السات  إل" وضا حواشي في مسىرحيته لشىرح معنى" سلمى  أو توضىيحها للةىارئ.  
ومن أمثل  ذل  وضعه لحاشي  "درياك سرخ" شىرًحا لمعنى" سلمى  "بحىر دلىزب" والتىي جىاءت فىي 

 (1)دوله "موك سفيد را فةي حناك بحر دلزب چاره است".

 يًضا دوله  "نسياس حسيب بلند  وازه روم"" توضيًحا لةوله  ومنه أ 
دليدس وأرشميدس وتالس ونسياس وفيثا ورث ... در تو جما اند".   (2)"بيليموس وا 

ا دولىىىىه  "تىىىىائبين  سىىىىتاره  رسىىىىتان"، "سىىىىةل   ناحيىىىىه اك در بلغارسىىىىتان   ومنىىىىه أيضىىىىً
"تىىىائبين وزدشىىىتيان ، امىىىروزك" وذلىىى  فىىىي شىىىرحه وتوضىىىيس لمعىىىاني تلىىى  السلمىىىات فىىىي دولىىىه  

 (3)اديبان از بند دور ونزدي  از روب ودسينييني  وهند وهرات وتاتار وسةل ".

ومنه دوله   "منمور ستا  اشعياك نب" است، نب"، سس" سىه هفتتىد سىال  ىي  از  
ا لستىىىا  اشىىىعيا النبىىىي. فىىىالنبي هىىىو  مىىىيند مسىىىيس مىىى" زيسىىىته اسىىىت، اشىىىعيا ابىىىن  مىىىوم" )يبةىىىً

 ميند المسيس بسبعمائ  عاب وهو اشعيا بن  موم(.شإلص سان يعي  دبل 
 وجاءت تل  الحاشي  شرًحا لةوله  
 (4)" رسيد تاچه حد به ستا  "اشعيا"  شناي" دارك:". 

 

 

 

 . والمعنى:88( انظر: سيروس همتى: يك شاخه گل سرخ، ص1)

 "طريقة عالج واحدة فقط للشعر األبيض هي حناء البحر األحمر". 

 . والمعنى:61( السابق: ص2)

 "بطليموس وإقليدس وأرشميدس وتالس ونسطاس )الطبيب الرومي المشهور( قد اجتمعوا فيك".     

. والمعنى: عبدة النجوم والزرادشة واألدباء من البالد القريبة والبعيدة من الروم 63بق: ص( السا3)

 والقسطنطينية والهند وهرات وتاتار وسقلب )ناحية في بالد البلغار اليوم(.

 . والمعنى:70( السابق: ص4)

 "سأل إلى أي حد قد وصلت إلى المعرفة بكتاب اشعيا؟". 
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 [ استخدام لغة سهلة مفهومة 2] 

اسىىىتإلدب الساتىىى  لغىىى  بسىىىيي  سىىىهل  الفهىىىب واضىىىح ، بعيىىىدث عىىىن الغرابىىى  والتعةيىىىد فىىىي  
 ذل  دوله  مسرحيته سلها، ومن نماذ 

]جاثليق  در جىوا  سىاال" در بىاره اك نىور  فىت  "إلىدا نىور اسىت ومنبىا نىور يىور  
 (1) سينا" با تشويق وترييد رأس الجالوت يهودك همه حضار س  زدند[.

ومنه أيًضا دوله  ]جاثليق  بزر ان وإلواص ونزديسان مرا برنده اك ايىن جلسىه اعىنب  
زار مى"  ريسىتب )مى"  ريىد( بىه إليالشىان  ريىه اب  سردند. همه حضار س  م" زدند ومن زار

از سىىر شىىادك بىىود، ولىى" مىىن سىىه مىى" دانسىىتب بىىراك چىىه مىى"  ريسىىتب )روبىىه مىىادر(  دمىى" بايىىد 
چةىدر جىوانمرد باشىد سىىه لعىن ولعىين وتهمىىت ديگىران را بىه إلىاير حاجىىت وإلىواه  يى  سىىائل 

 (2)ببذيرد[.

 [ الجمع بين األسلوبين الخبري واإلنشائي 3]
لساتىى  بىىين ايسىىلوبين الإلبىىر  وافنشىىائي، وذلىى  سىىان لىىه أثىىره فىىي إضىىفاء ديمىى  زاو  ا 

جماليىى  فنيىى  علىى" المسىىرحي ، فلىىب تمىىم علىى" نمىىي واحىىد، بىىل تعىىددت أنمايهىىا الشىىسلي ، ومىىن 
 (3)أمثل  استإلدامه لألسلو  الإلبر  دوله   شهرك بنا م" نهيب و ن را هفت دسمت م" سنيب".

   افنشائي ا ستفهامي ومن أمثل  استإلدامه لألسلو  
 ]جاثليق 

  ن سائل سه بود:
 

 ى:( السابق: نفسه. والمعن1)

]جاثليق: قال في إجابة سؤال خاص بالنور. إن هللا نور، ومنبع نوره طور سيناء، ومع  

 تشجيع وتأييد رأس الجالوت اليهودي قد صفق له جميع الحضور[.

 . والمعنى:90( السابق: ص2)

جاثليق: أعلن الكبار والخاصة والقرباء أنني الفائز في هذه الجلسة، وقد صفق جميع  

 بحرقة )يبكي( ظنوا أن بكائي كان من أثر السعادة، ولكن أنا أعرف لماذا بكيت الحضور، وبكيت  

)ووجه كالمه إلى األم( كم أن هذا الشخص ذو مروءة حتى ال يهتم بلعن وسب واتهام اآلخرين له في 

 مقابل تلبيته لحاجة سائل.

 . والمعنى:91( السابق: ص3)

 "سنبني مدينة ونقسمها إلى سبعة أقسام". 
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 (1)مادر  سه بود:[

ا دولىىىه  ]مىىىادر  ديوانىىىه شىىىده اك: عةىىىل از سىىىرت  ريىىىده: يىىىادت رفتىىىه سىىىه بىىىودك: سجىىىا  وأيضىىىً
 (2)بودك:[.

 استإلداب افنشائي ايمر سةوله  
]مىىادر  برإليىىز، سىىال هىىاك منتمىىر چىىه بىىودك، برإليىىز. برإليىىز وهمىىه سىىار   هىىان را  

 (3) سن[.إلبر 

 ومنه أيًضا دوله  
]مادر  جرئت شير داشته با . تنبل" وسرإلت" وافسار مريضىت را از سىر دور سىن،  
 (4) بلند شو[.

 واستإلداب افنشائي النهي والنفي سةوله  
 (5)"ودت را هدر نده". 

 (6)ودوله  "چيزك را از دلب ميندار". 

 (7)ودوله  "ش  به دل راه مده". 

 سما في دوله استإلداب التعج   

 

 . والمعنى:90السابق: ص (1)

 ]جاثليق: من كان ذاك السائل؟ األم: من كان؟[. 

 . والمعنى:66( السابق: ص2)

 ]األم: أصرت مجنونًا؟ أطار عقلك من رأسك؟ أنسيت كيف كنت؟ وأين كنت[. 

 . والمعنى:90( السابق: ص3)

 [.]األم: انهض، قد قضيت أعواًما منتظًرا، انهض، انهض، وأخبر جميع الخبراء 

 . والمعنى:71( السابق: ص4)

]األم: فليكن عندك شجاعة األسد، اطرد الكسل والتيبس واألفكار المريضة من رأسك،  

 انهض[.

 ( السابق: نفسه. والمعنى:5)

 ]ال تهدر الوقت[. 

 ( السابق: نفسه. والمعنى:6)

 ]ال تهمل شيئًا بقلمك[. 

 . والمعنى:79( السابق: ص7)

 [.]ال تضع الشك في قلبك 
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 (1)"جاثليق ]به مادر [ او سيست مادر:!". 

 ودوله   
 (2)"مادر  ديرنشود:!". 

 ودوله   
 (3) "مادر  سجاي"  سرب!". 

 [ استخدام الترادف 4]
 لجر السات  أحياًنا إل" استإلداب سلمات مترادف  المعن"، سةوله  
ر همىين شىلو " وازدحىاب "جاثليق  مرمون به يسبىاره  ريىد. شىور وبلىواي" بىه  ىا شىد د 

وهمهمه ]به سمت ياسر[ ياسر را به  وشىه اك سشىاندب.  رسىيدب چىه سسى"  بىروك مىرا إلريىده، 
 (4)سر تا  اي  را ين سنب:  ن سائل سه بود".

مضىىير  والتىىراد  بىىين  -الشىىاهد اسىىتإلداب التىىراد  بىىين شىىور وبلىىواي"، بمعنىى" ثىىائر 
 زحاب. -شلو " وازدحاب، بمعن" ا زدحاب

 (5)ه أيًضا دوله  "مادر  بزدل ترسو".ومن 

 إلوَّا  -الشاهد استإلداب التراد  بين )بزدل وترسو( بمعن" جبان 
 ودوله  
 (6)"مادر  به سي  و يينتان ارز  مرد دو برابر زن است". 

 

 . والمعنى:83( السابق: ص1)

 جاثليق: ]إلى أمه[ من هو هذا يا أمي؟! 

 . والمعنى: 84( السابق: ص2)

 األم: ألن تتأخر؟! 

 . والمعنى: 88( السابق: ص3)

 األم: أين أنت يا ابنى!

 . والمعنى:90، 89( السابق: ص4)

وقت كانت الضجة جاثليق: مرة واحدة زمجر المأمون، ونهض ثائًرا مضطربًا، في ذات ال 

واالزدحام والهمهمات ]التفت ناحية ياسر[ تسحبَّ ياسر إلى الزاوية. سألته من الشخص الذي اشترى 

 كرامتي، وأنا أغطيه بالذهب من رأسه حتى أخمص قدميه؟ من كان ذاك السائل[.

 . والمعنى: األم: يالك من جبان خواف.71( السابق: ص5)

 . والمعنى:78( السابق: ص6)

 م: طبقًا لمذهبكم ودينكم فإن قيمة الرجل تفوق قيمة المرأة بمرتين"."األ 
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 مذه . - يين بمعن" داعدث -والشاهد استإلداب سلمات مترادف  المعن"  سي  
 ومن نماذ  ذل  أيًضا دوله  
 (1) سر  اين ش  تيره وتار است.يا 

 داسن. -الشاهد استإلداب سلمات مترادف  "تيره" و"تار" بمعن"  مملب 
 ومن نماذ  ذل  أيًضا دوله  
"جىىىىاثليق  هىىىىر  نچىىىىه  رسىىىىيدب؛ شىىىىمرده و راب، از  زليىىىىات وامثىىىىال سىىىىليمان نبىىىى" )ا(  
 (2)إلواند".

 الشاهد  التراد  بين شمرده و راب، بمعن" هادئ. 
 ذ  ذل  أيًضا دوله ومن نما 
 (3)"با موهاك  شفته و ريشان سر  را در حوضچه فروم" سند". 

 ثائر. -هائ  -الشاهد استإلداب التراد  بين  شفته و ريشان، بمعن" مضير  
 (4)وأيًضا دوله  "تل" از ستا  هاك نفيس وسهنه ودديم" در حياي ديده م" شود". 

 عتيق. -دديبالشاهد التراد  بين سهنه ودديم"، بمعن"  
 [ استخدام العامية 5]

اعتمد السات  فىي مسىرحيته على" اسىتإلداب الفتىح"، إ  أنىه أورد الةليىل مىن ايلفىام  
 العامي  في مسرحيته، ومن نماذ  ذل  دوله 

 (5)"تورا جادو وجمبل م" سرد". 

 الشاهد استإلداب المتدر المرس   "جادو وجمبل سردن". 
 

 . والمعنى:79( السابق: ص1)

 "ياسر: هذه الليلة مظلمة حالكة السواد". 

 . والمعنى:68( السابق: ص2)

 ]جاثليق: كلما سألته، كان يقرأ بهدوء وبتروي من غزليات وأمثال سليمان النبي )ع([. 

 المعنى:. و75( السابق: ص3)

 ]أحنى رأسه بشعره األشعث الهائج في الحوض[. 

 . والمعنى:65( السابق: ص4)

 ]يشاهد تل من الكتب النفيسة والقديمة والعتيقة في الفناء[. 

 . والمعنى:66( السابق: ص5)

 "سحرك/عمل تعويذه لك". 
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 اللجوء للسحر. -ث سحري في العامي  بمعن" عمل تعويذ 
 ومن نماذ  ذل  أيًضا دوله  
 (1)"جاثليق، تسيده تر از دبل". 

 الشاهد  استإلداب سلم  "تسيده" وهي عامي  بمعن" نحي . 
 ومن نماذ  ذل  أيًضا  
 (2)دوله  "تا ا ر لإلت" إلوابيد". 
 .لبعم الودت -لبره  -الشاهد  استإلداب سلم  "لإلت"" وهي عامي  بمعن" للحم  
 ومن أيًضا دوله  
 (3)"ترسب سه إلداك سرده سار دست إلود  دهد". 

الشاهد  استإلداب الفعل المرس  "سار دست دهد" من المرس  "سىار دسىت سىس دادن"  
 وهو في العامي  بمعن" التسب  بالتع  والمشة  يحد.

 ومنه أيًضا دوله  
 (4)"مادر جاثليق سه نةشه ا  لو رفته است". 
 اب "لورفته" عامي  بمعن" سش  السر.الشاهد  استإلد 
 وأيًضا دوله  
 (5)دإلتران را زنده به  ور م" سنيد  
الشىاهد اسىىتإلداب الفعىل المرسىى  "زنىده بىىه  ىور مىى" سنيىد" مىىن المتىدر المرسىى  "زنىىده  

 الموت بالدفن حًيا. -به  ور سردن" وهو بالعامي  بمعن" وأد البنات

 

 .75( السابق: ص1)

 والمعنى: "جاثليق وهو يبدو أنحف من ذي قبل". 

 . والمعنى:76ص ( السابق:2)

 "حتى إذا نام لبرهة من الوقت". 

 . والمعنى: 78( السابق: ص3)

 "أخشى أن هللا سيسبب له المشقة".

 ( السابق: نفسه. والمعنى:4)

 "أم جاثليق قد كشفت سر الخطة". 

 ( السابق: نفسه. والمعنى:5)

 "تدفنون الفتيات وهن أحياء". 
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 وأيًضا دوله  
 :"ياسر  حاجت ديگر دارك 
 (1)مادر  دلوا  سب". 

 دلق. -الشاهد  استإلداب السلم  العامي  "دلوا س" بمعن"  انشغال 
 ومنه أيًضا دوله  
 (2)"مادر   نب اجاره اك سه از بيراهه تو را تا بار اه مامون سولت سند". 

الشاهد اسىتإلداب الفعىل المرسى  "سولىت سنىد" مىن المتىدر المرسى  "سىول سىردن" وهىو  
 عن" الحمل عل" الست .بالعامي  بم

 [ استخدام التكرار 6]
ا، ولىىب يسىىتهجنه   ا يسىىرر الساتىى  سلمىى  بعينهىىا، إ  أن هىىذا التسىىرار لىىب يسىىن معيبىىً أحيانىىً

 الةارئ، بل سان يإلدب المعن" الذ  يريد السات  توتيله إل" الةارئ. ومن نماذ  ذل  دوله 
" شىود. جىاثليق بىا دسىتاب"  ىراز هاك نفيس و سهنه و دديم" در حياي ديىده مى ستا "تل" از 

 (3)هاك ديگر م" اندازد". ستا از اتاد  بيرون م"  يد و ن ها راك روك  ستا 

 الشاهد تسرار سلم  ستا  أسثر من مرث. 
 ومن نماذ  ذل  أيًضا دوله  

 (4)".م" داند، زبان حيوانات م" داند، تاري  م" داند"جاثليق  علب نور 

 اند".الشاهد تسرار الفعل "م" د 
 ومن نماذ  ذل  أيًضا  

 

 . والمعنى:79( السابق: ص1)

 ك حاجة أخرى؟ياسر: ألدي 

 األم: قلقي. 

 . والمعنى:83( السابق: ص2)

 "األم: إنه غالم مستأجر ليحملك على كتفه في طريقك الواعر إلى بالط المأمون". 

 . والمعنى: 65( السابق: ص3)

"ي شاهد تل من الكتب النفيسة والقديمة والعتيقة في الفناء، يخرج جاثليق من حجرته ومعه رزم 

 يلقي بها على الكتب األخرى".ممتلئة بالكتب و

 . والمعنى: 70( السابق: ص4)

 "جاثليق: يعرف العلم النوراني، يعرف التاريخ، يعرف لغة الحيوانات".
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سنىىىار  جىىىاثليق. مىىىادر جىىىاثليقنيمىىىه شىىى  اسىىىت. نورمىىىاه شىىى  چهىىىارده افتىىىاده بىىىر حيىىىاي منىىىزل 
 جىىىاثليقبىىه دسىىىت از اتىىىاق إلىىود بيىىىرون مىىى"  يىىد. مىىىادر   يىىىه سىىىوز جىىاثليقحوضىىچه نشسىىىته. 

بيشتر مى" شىود،   يه سوزرا از رو ن  ر م" سند. نور   يه سوزمر  رو ن را م"  ورد و 
، تسيده تر از دبل، با مو هىاك  شىفته و  ريشىان سىر  را در حوضىچه فرومى" سنىد تىا ثليقجا

 را از دسىت مىادر  مى"  يىرد و بىه اتىاق إلىود بىاز مى"  ىرد.  يىه سىوزإلوا  از سر  ب ىرد. 

(1) 

  يه سوز" أسثر من مرث. -الشاهد تسرار "جاثليق 
 [ استخدام أسلوب المناظرات 7]

ساس وهو فن المنامرث، وتعر  المنامرث برنها  "نوا مىن بن" السات  مسرحيته عل" أ 
أنواا الجدال بالتي هي أحسن بين يرفين وتوً  إل" الحق أو التىوا  فىي موضىوا اإلتلفىت 
فيىه أنمىار و راء المتنادشىين، وفيهىىا يحىاول سىل يىىر  إثبىات وجهى  نمىره مىىا تإلىل  مسىبق عىىن 

 (2)التحيز، ور ب  تادد  في الوتول إل" الحق".

ار الساتىىىى  مسىىىىرحيته حىىىىول فسىىىىرث واحىىىىدث وهىىىىي انعةىىىىاد منىىىىامرث بىىىىين افمىىىىاب الرضىىىىا أد 
والجاثليق، ما شرح ايحداث التي سبةت تل  المنامرث وايحداث التىي تلتهىا، ومىا ترتى  عليهىا 

 من نتائ .

 

 . والمعنى:75( انظر: سيروس همتى: يك شاخه گل سرخ، ص1)

"إنه منتصف الليل، يسقط نور قمر التمام على فناء منزل جاثليق. كانت أم جاثليق تجلس  

ار الحوض. يخرج جاثليق من حجرته وبيده مصباح زيت. ت خرج أم جاثليق وعاء الزيت وتمأل بجو

مصباح الزيت بالزيت. يصير نور مصباح الزيت أقوى، يبدو جاثليق وهو أنحف من ذي قبل، ي سقط 

رأسه بشعره األشعث الثائر في الحوض حتى يطير النوم من رأسه. يمسك بمصباح الزيت من يد أمه 

 ع إلى حجرته".ويرج

، البربري للطباعة الحديثة، 1( محمد جالء إدريس: مناهج البحث العلمي )نظريًا وتطبيقيًا(، ط2)

 .142م، ص1998الغربية، 
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 الخاتمــــة
 وتضم الخاتمة أهم نتائج البحث وهي  

نب علىىى" شىىىسل يةىىىوس دينيىىى  عرفىىىت إيىىىران فىىىن المسىىىرح منىىىذ الةىىىدب، دبىىىل دإلىىىول افسىىى -1
وردتات مإلتلف  لمناسبات متعددث ديني  واجتماعي  و يرها، مهىر فىي العهىد افسىنمي 
ا مىىن جانىىى  افيىىىرانيين ب حيىىىاء ذسىىرك استشىىىهاد افمىىىاب الحسىىىين  مسىىرح التعىىىاز ، اهتمامىىىً

 )ا(، سما عرفوا فن مسرح العرائس.
ذوره فىىىىي أواسىىىىي الدولىىىى  أمىىىىا المسىىىىرح الحىىىىديث بشىىىىسله وسىىىىماته الحديثىىىى  فةىىىىد  رسىىىىت جىىىى -2

التىىفوي  حيىىث سىىان التمثيىىل فىىي المةىىاهي، وأإلىىذ يىىابا التمثيىىل المسىىرحي علىى" إلشىىب  
مسرح في العهد الةاچارك وزاد ا هتماب ببناء المسارح في عهد محمد رضا شىاه بهلىوك، 
أمىىا المسىىرح بعىىد الثىىورث افسىىنمي  فتميىىز بتإلليىىه عىىن مسىىرح العبىىث الىىذ  عرفتىىه أوروبىىا 

ت  ثىىىاره إلىىى" معمىىىب مسىىىارح العىىىالب، فاتجىىىه المسىىىرح نحىىىو الةىىىيب افنسىىىاني  والىىىذ  وتىىىل
 وايإلندي  والديني .

تيىىىور فىىىن المسىىىرح فىىىي إيىىىران بعىىىد الثىىىورث افسىىىنمي  وبىىىدأ ا هتمىىىاب ب دامىىى  المهرجانىىىات  -3
السىىنوي ، وا هتمىىاب بمسىىرحيات أدبىىاء جيىىل الثىىورث ومىىا بعىىدها، وحمىىت التعزيىى  باهتمىىاب 

ولين فىىي إيىىران، فتةىىاب حتىى" اتن المىىاتمرات والمهرجانىىات الإلاتىى  سبيىىر مىىن دبىىل المسىىئ
 بهذا الموضوا وذل  ر بً  منهب في ضمان استمراري  هذا النوا وتعريفه للعالب. 

سمىىا حمىى" افمىىاب الرضىىا بمسانىى  إلاتىى  فىىي المسىىرحيات الدينيىى  افيرانيىى  وإلتىىص 
  يتنافسىون فيمىا مسرح إلاص لهىذا اللىون يعىر  بالمسىرح الرضىوك، ممىا جعىل الستىا

 بينهب عل" تةديب أبعاد مإلتلف  ومتنوع  عن حياث افماب الرضا.
المسىىرحي  محىىل الدراسىى  "جىىاثليق" تتبىىا فىىن المسىىرح الرضىىو  وتتنىىاول جانىى  مىىن حيىىاث  -4

افمىىاب، وهىىو جانىى  المنىىامرات التىىي اشىىتهر بهىىا افمىىاب نمىىًرا لبراعتىىه فيهىىا وتفودىىه علىى" 
 إلرك.إلتومه من ذو  النحل والملل اي

بن" السات  "سيروس همت"" مسرحيته على" أسىاس مىن دتى  وادعيى  حىدثت فىي التىاري   -5
وهىىي دتىى  منىىامرث افمىىاب الرضىىا مىىا الجىىاثليق بتىىدبير مىىن الإلليفىى  العباسىىي المىىرمون، 
ولسنه  ير في بعم أحىداثها؛ فجعىل افمىاب الرضىا ينسىح  مىن المنىامرث ايإليىرث تلبيىً  
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بىه ليىرحب ابنهىا مىن الىذل والهىوان الىذ  سىيتعرم ابنهىا  لر ب  أب جاثليق التىي اسىتنجدت
لىىىه بهزيمتىىىه، سىىىذل  جعىىىل المىىىرمون يسىىىافي جىىىاثليق ببنىىىاء مدينىىى  للعلىىىب حىىىال فىىىوزه علىىى" 

 .إلتمه وسل هذا ليس له أثر في الةت  
سىىىان الموضىىىوا ايساسىىىي الىىىذ  بنىىى" عليىىىه الساتىىى  مضىىىمون مسىىىرحيته هىىىو إبىىىراز ديمىىى   -6

يى  بيريةى   يىر مباشىرث ليضىر  المثىل بافمىاب الرضىا فىي افماب الرضىا الدينيى  وايإلند
 أإلنده وأدبه وعلمه الجب.

اهتب السات  بشإلوص مسرحيته، فاهتب بوت  سل شإلتي ، ايساسي  والثانويى  وتىًفا  -7
ا، سىىىاهب فىىىي فهىىىب الةىىىارئ لفسىىىر الشإلتىىىي ، وتوضىىىيس التىىىورث بشىىىسل أسبىىىر لىىىدك  إلارجيىىىً

 الةارئ.
حىداث مرتبيى  ومترابيى  مىا بعضىها الىبعم؛ سىل أجاد السات  تنا حبسته فجاءت اي -8

حىىىىدث يسىىىىلب لآلإلىىىىر، مىىىىا وجىىىىود عنتىىىىر التشىىىىويق الىىىىذ  يجعىىىىل الةىىىىارئ يتىىىىابا أحىىىىداث 
 المسرحي  بشغ  دون ملل.

سىىذل  أجىىاد الساتىى  تىىنا عنتىىر التىىراا الىىدرامي سىىواء المىىاهر  الإلىىارجي وتمثىىل 
ًدا عنىىد الجىىاثليق بىىين افمىىاب الرضىىا والجىىاثليق أو التىىراا الىىداإللي الىىذ  سىىان موجىىو 

 وعند افماب الرضا.
تنوا الحوار المسىرحي فىي المسىرحي  مىا بىين شإلتىيات عىدث؛ سجىاثليق والىوزير الفضىل  -9

بىىن سىىهل، إ  أن أ لىى  الحىىوارات سانىىت مىىن نتىىي  جىىاثليق وأمىىه؛ حيىىث جعىىل الساتىى  
 أ ل  أحداث المسرحي  يرويها جاثليق يمه في حوار بينهما حول ذل .

ديىىىىد الىىىىزمن بددىىىى  يحىىىىداث مسىىىىرحيته، ولسىىىىن نمىىىىًرا ين ايحىىىىداث أ فىىىىل الساتىىىى  تح
مسىىتوحاث مىىن دتىى  حةيةيىى  ودعىىت إبىىان حسىىب الإلليفىى  المىىرمون وافمىىاب الرضىىا، فسىىان 

هىىى وهىىي سىىن  تىىولي المىىىرمون 198ا سىىتنتا  بىىرن تىىاري  ودوعهىىا فىىي الفتىىرث مىىىا بىىين ]
 هى سن  وفاث افماب الرضا[.202العر  إل" 

فةىد حىىدده الساتى  بددىى ، سىذل  أجىاد الساتىى  التعبيىر بعنتىىر  أمىا عىن عنتىىر المسىان
ا لمتيلبىىات ايحىىداث، بيريةىى  مةنعىى  لىىدك  الحرسىى ، فجعىىل سىىل شإلتىىياته تتحىىر  وفةىىً

 الةارئ،   يوجد بها تسل .
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سىىىىان مىىىىن أهىىىىب سىىىىمات أسىىىىلو  الساتىىىى  اهتمامىىىىه بوضىىىىا حواشىىىىي توضىىىىيحي  للةىىىىارئ،  -10
 ، سمىا سىان المىز  بىين ايسىلوبين الإلبىر  واستإلداب لغ  راديى  فىي الستابى  سىهل  ومفهومى

وافنشىىىائي لىىىه أثىىىره الجمىىىالي الفنىىىي علىىى" المسىىىرحي ، سىىىذل  لجىىىر الساتىىى  إلىىى" اسىىىتإلداب 
التىىىراد  والتسىىىرار، وأسىىىلو  المنىىىامرات وهىىىو أسىىىلو  شىىىيق يجىىىذ  الةىىىارئ ويدفعىىىه إلىىى" 

وأورد مداومى  الةىراءث بشىغ . سمىا اعتمىد بنسىب  سبيىرث على" اللغى  الفتىح" فىي الستابى ، 
 الةليل من السلمات العامي  في مسرحيته.
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 المصــادر المراجـــع
 أوال   المصادر والمراجع الفارسية 

ابىىو الةاسىىب جنتىى"  بنيىىاد نمىىاي  در ايىىران، انتشىىارات تىىف" عليشىىاه، چىىا  اول، تهىىران،  -1
1378.  

يىىد، ، چىىا  مروار 4ادوارد  ران ىىول بىىراون  تىىاري  ادبيىىات ايىىران، ترجمىى  رشىىيد جاسىىم"،   -2
  .1357تهران، 

 هى  .1344بهراب بيضائ"  نماي  در ايران، نشر وزارت وفرهنگ وهنر، تهران،  -3
بهىىىروز مإلتوتىىى"  در  مىىىدك بىىىر تىىىاري  نمىىىاي ، انتشىىىارات افىىىراز، چىىىا  اول تهىىىران،  -4

1390.  
  .1388توفيق هى. سبحان"  تاري  ادبيات ايران، انتشارات زوار، چا  دوب، تهران،  -5
  .1390له"  ستا  ايران )تاري  هنر(، انتشارات الهدك، تهران، حبي  اهلل  يت ال -6
شمسىى" تىىا  1250حسىىين مرتضىىيان  بسنىىار  معرفىى" وبررسىى"  ثىىار داسىىتان" ونمىىاي  از  -7

  .1387شمس"، انتشارات فرهنگستان زبان واد  فارس"، چا  يسب، تهران،  1300
  .1389، رسول نةوك  شمار  معسوس، انتشارات سوره مهر، چا  اول، تهران -8
رضىىىىىا سىىىىىيد حسىىىىىيني  مستىىىىى  هىىىىىاك ادبىىىىى"، منشىىىىىورات نگىىىىىاه، چىىىىىا  دوازدهىىىىىب، تهىىىىىران،  -9

1381.  
  .1389سيروس همت"  نيلوفر، انتشارات سوره مهر، چا  اول، تهران،  -10
سىىىىيروس همتىىىى"  يىىىىک شىىىىاإله  ىىىىل سىىىىرخ، انتشىىىىارات سىىىىوره مهىىىىر، چىىىىا  اول، تهىىىىران،  -11

1391.  
عىىد از اسىىنب، انتشىىارات مسىىوره تىىادق عاشىىور  ىىور  ديگىىر نمىىاي  هىىاك ايرانىى" دبىىل وب -12

  .1389مهر، چا  اول، تهران، 
  .1389تادق عاشور  ور  مسرح تعزيه، انتشارات سوره مهر، چا  يسب، تهران  -13
  .1345، چا  سيروس، تهران، 29عل" اسبر دهإلدا  لغتنامه دهإلدا، جلد  -14
ران، عليرضىىىىا احمىىىىد زاده  فرهنىىىىگ وا   ىىىىان تئىىىىاترك، انتشىىىىارات افىىىىراز، چىىىىا  سىىىىوب، تهىىىى -15

 هى  .1392
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 جوس ا رك  فن نمايشنامه نويس"، ترجمه دستىرك مهىدك فىروا، انتشىارات ماسسىه  -16
  .1392نگاه، چا   نجب، تهران، 

محمد حةود"  مرورك بىر تىاري  اد  وادبيىات امىروز ايىران، نشىر ديىره، چىا  اول،  -17
  .1377تهران، 

 ب.1995هران، محمد عل" س انلو  نويسند ان  يشرو ايران، انتشارات نگاه، ت -18
محمىىد هىىادك محمىىدك  رو  شناسىى" نةىىد ادبيىىات سودسىىان، انتشىىارات سىىرو  )تىىدا  -19

  .1373وسيما(، چا  اول، تهران، 
 

 ب.2002منتور إلل   نمايشنامه نويسان ايران، نشر اإلتران، تهران،  -20
ميىىرزا  دىىا تبريىىزك   ىىن  نمايشىىنامه، بسوشىى ،   تىىديق، نشىىر  ينىىده، تهىىران، چىىا   -21

 دوب، بدون.
  .1382، انتشارات زوار، تهران، 1 رين  ور  از تبا تانيما،   يحي" -22
 (، نشىىرن"، تهىىران، 1320يعةىىو    نىىد  نمايشىىنامه نويسىى" در ايىىران )از   ىىاز تىىا  -23

1373.  
 ثاني ا  المصادر والمراجع العربية 

 ب.1982أحمد نجي   الةت  في أد  اييفال، ي دار وهدان لليباع ، الةاهرث،  -1
المسىىىرحي ، ترجمىىى  درينىىىي إلشىىىب ، دار سىىىعاد التىىىباح، السويىىىت،  ادرس نيسىىىول  علىىىب -2

 ب.1992، 2ي
ادرس نيسىىول  علىىب المسىىرحي ، ترجمىى  درينىىي إلشىىب ، مجموعىى  ايلىى  ستىىا ، العىىدد  -3

 (، مستب  اتدا ، الةاهرث، بدون.169)
، انتشىىارات 1بىىادر شىىري  الةرشىىي  حيىىاث افمىىاب الرضىىا )علىىي بىىن موسىى" السىىامب(،   -4

  .1372ب، تهران، سعيد بن جبير، د
 ب.1996ثريا محمد علي  المسرحي  التاريإلي  في ايد  افيراني الحديث، الةاهرث،  -5
الشإلتىىي "، المرسىىز الثةىىافي  -الىىزمن -حسىىن بحىىراو   بنيىى  الشىىسل الروائىىي "الفضىىاء -6

 ب.1990العربي، بيروت، 
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تحةيىق زامباور المستشرق  معجب اينسا  وايسرات الحاسم  فىي التىاري  افسىنمي،  -7
 زسي محمد حسن وحسن أحمد محمد، دار الرائد العربي، بيروت، بدون.

 ب.2001شسر  عبد الوها   النص المسرحي، ي دار فلور للنشر، الةاهرث،  -8
 ب.2008عبد الوها  علو   المسرح افيراني، ي مرسز الدراسات الشردي ، الةاهرث،  -9
تحريىىىر لليباعىىى  والنشىىىر، علىىي الراعىىىي  فىىىن المسىىىرحي ، سلسىىىل  ستىىى  للجميىىىا، دار ال -10

 ب.1959(، الةاهرث، 141الةاهرث، العدد )
عمىىىر الدسىىىودي  المسىىىرحي  نشىىىرتها وتاريإلهىىىا وأتىىىولها، دار الفسىىىر العربىىىي، الةىىىاهرث،  -11

 بدون.
فايمىىه برجسىىاني  تىىاري  المسىىرح فىىي إيىىران منىىذ البدايىى  إلىى" اليىىوب، ي مرسىىز الحضىىارث  -12

 ب.2008لتنمي  الفسر افسنمي ، بيروت، 
ك إليىاس، حنىان دتىا  حسىن  المعجىب المسىرحي )مفىاهيب ومتىيلحات المسىىرح مىار  -13

 ب.2006، 2وفنون العرم(، مستب  لبنان، بيروت، ي
محمىىىىد السىىىىعيد عبىىىىد المىىىىامن  التجربىىىى  افسىىىىنمي  فىىىىي المسىىىىرح افيرانىىىىي، الةىىىىاهرث،  -14

 ب.1982
، محمىىد السىىىيد حىىنوث  ايد  الةتتىىىي لليفىىل، دار المعرفىىى  الجامعيىى ، افسىىىسندري  -15

 ب.2011
، ي ماسسى  الرسىال ، 10محمد بن أحمىد بىن عثمىان الىذهبي، سىير أعىنب النىبنء،   -16

 ب.2001بيروت، 
ا(، ي البربىىر  لليباعىى   -17 ا وتيبيةيىىً محمىىد جىىنء إدريىىس  منىىاه  البحىىث العلمىىي )نمريىىً

 ب.1998الحديث ، الغربي ، 
، محمىىىىد حسىىىىن عبىىىىد اهلل  دتىىىىص اييفىىىىال ومسىىىىرحهب، دار دبىىىىاء لليباعىىىى  والنشىىىىر -18

 ب.2001الةاهرث، 
 ب.1977محمد عبد الفتاح  دينامي  النص، ي المرسز العربي الثةافي، بيروت،  -19
 ب.2010محمد عنء الدين منتور  تاري  إيران دبل افسنب، الةاهرث،  -20
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 ثالث ا  النشرات والدوريات الفارسية 
 جمىىال ميىىر تىىادد"  نگىىاه" سوتىىاه بىىه داسىىتان نويسىى" معاتىىر ايىىران، مجلىىه سىىإلن، -1

  .1357شماره نهب، شهريور، تهران، 
، 26حسىىىىىين فرإلىىىىى"  نمايشىىىىىنامه نويسىىىىى" در ايىىىىىران، مجلىىىىىه سىىىىىينما تئىىىىىاثتر، شىىىىىماره  -2

 ب.1997
عل" تابرك  المسرحي  نشرتها ومراحل تيورها، مةال بمجل  التىراث ايدبىي )تتىدر  -3

  .1389باللغ  العربي (، العدد السادس، يهران، 
 ية رابع ا  النشرات والدوريات العرب

ناتر داسم"  الحرس  المسرحي  في إيران، مجلى  جامعى  تشىرين للبحىوث والدراسىات  -1
 ب.2009(، سوري ، 1(، العدد )31العلمي ، المجلد )

 خامس ا  الرسائل العلمية الفارسية 
فريبرز بيدهندك  نمايشنامه ها ونمايشنامه نويسان ايران بعىد از انةىن ،  ايىان نامىه  -1

 ب.1993)دسترك(، تهران، 
 سادس ا  مواقع اإلنترنت 

 بيو راف" سيروس همت"  -1
http://biography.ha.com.  

 انجمن بازيگران إلانه تئاتر سيروس همت"  -2
http://itasociety.com.  

3- www.wikipedia.com.  
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