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 ادبیات و زیان ایرانی انجمن پژوهشیـ  علمی مجلة
 م، 2018 ش .هـ 1397 زمستان ،49 شماره ،عربی

 179-198 صص

 آثار بر هیتک با ران؛یا ةدربار یعرب یفرهنگ گفتمان

 عرب سینوهشنامینما سه 
 یپرچکان فاطمه

 یخوارزم دانشگاه عربی ادبیات و زبان گروه ستادیارا
 1397 /04 /12 :پذیرش تاریخ    1396 /05 /26 :دریافت تاریخ

 چکیده
 جـاد یا بـرای  قدرتمند یعنصر وارههم ،یانسان مطبوع هایهجلو انیب و ییبایز تجسم بر عالوه هنر،

 نـوع  اش،یامـروز  شـک   در شنامه،ینما هنر، انواع انمی از .استبوده هازبان و هاگفرهن نیب رابطه

ـ  در خود، تیهو و ارساخت به توجه با رسدیم نظر به که شودیم محسوب یدتریجد  گفتمـان  ةارائ

 میمسـت   طور به که ویژهبه دارد؛ یباالتر تیظرف گرید ملت به نسبت ملت کی ای سندهینو کی ةژیو

 .شودمی گذاشته اجرا به مخاطبان برابر در

ـ ا موضوع به کینزد ای دور از که را یعرب هایهشنامینما از نمونه چند حاضر ةنوشت ـ رانیا و رانی  انی

 «خطاب» و یعرب نگرش هایهویش به یابیدست ،یبررس نای از هدف .استنموده یبررس ،اندهپرداخت

 جینتـا  و ردگیـ یم قرار یفرهنگ دن  و مطالعات قالب در امر نیا است. رانیا ةدربار یعرب گفتمان ای

 خواهـد  مـثثر  ملت دو انیم ةرابط تیت و و جادیا در یآت هایهبرنام یبرا یزریهیپا در یبحث نیچن

 وجـود  رغـم بـه  کـه  دهـد یم نشان را تیواقع نیا شدهانتخاب هایهشنامینما یبررس و مطالعه بود.

ـ  یگفتمـان  جـدا   ینـوع  بـا  معاصر هایهمشناینما در ملت، دو انیم مثبت یخیتار هایهرابط  یعرب

ـ  هر گفتمان بهبود در شنامهینما ن ش ،این وجود با .میهست مواجه رانیا به نسبت  هـای تملـ  از کی

 هـای نگـرش  در یبـازنگر  ازمنـد ین طـرف  دو رسـد یم نظر به و دارد ییباال تیاهم فارس و عرب

 اصالح یبرا یبستر عنوان به تئاتر ویژهبه هنر از توانیم و هستند گریکدی ةدربار یخیتار ایهشیکل

 برد. بهره طرف دو انیم مثبت یهاوگوگفت به یابیدست و یمنف هایهدگاید

  ی.فرهنگ ن د ؛گفتمان ؛یعرب یکشورها ؛رانیا ؛شنامهینما :هاکلیدواژه

                                                                                                                   

 

مسئو  نویسندة                        fparchegani@gmail.com 
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 م دمه .1
 اسـت. هانسـان  بـین  وگـو گفـت  فرصت و تعام  ایجاد دیرباز، از ادبیات اصلی کارکردهای از یکی

 شفاهی صورت به که گاهآن چه نسبی، همگانی م بولیت خاطر به هنر انواع از یکی عنوان به ادبیات

 مطلـوب  کـه  مسـائلی  طـرح  بـا  گرفتـه،  خـود  بـه  مکتوب صورت که زمانی از چه و داشته حضور

 است.داشته بر در را همگرایی ایجاد ظرفیت بوده، خود مخاطبان

 وگـو گفـت  توسعة و ایجاد برای مطلوب فضایی ،ادبیات از یاشاخه عنوان به نمایشنامه و تئاتر

 .دارد بیشتری کارایی جوارهم هایسرزمین ةدربار ویژهبه و ددار هاملت بین

 تئـاتر،  اسـت. هنهفتـ  امـر  همین در نیز آن قدرت و است جامع هنری ،تئاتر هنر استانسالفسکی، گفتة به

 و معمـاری  پیکرتراشـی،  اشـی، ن  نمایش، ةصحن ادبیات، یرد؛گمی کار به را دیگر هنرهای ةهم حا درعین

 .(40 م:1981 )بوتیتسیفا، یندآمی هم گرد تئاتر س ف زیر هنرها این همة موسی ی.

 نشـان  زیـادی  توجـه  نمایشنامه زبان به خوانندگان بیشتر است معت د ،تئاتر منت د ،تامس جیمز

 دیگـر  عبـارتی  بـه  .(Thomas, 2005: 190) نـد کمـی  اعما  ظریفی تأثیر زبان کهدرحالی هنددنمی

 ارد،دمـی  بیان که را عملی و است ههمرا عم  با نمایش وگویگفت زبان «.است کردنعم  ،گفتن»

 طبیعـت  ةآینـ  و زنـدگی  بازتـاب  را تئاتر که روستازاین ،(42 ش:1377 )ویینـی،  ندکمی اجرا زمانهم

 .(151 ش:1364 )هولتن، نداخوانده

 و نمایشـنامه  در خشیبهویت و وگوگفت ن ش تئاتر، هنر بودن شام  و جامع ینهم به توجه با

 بـاالیی  ظرفیـت  هنر از شاخه این عربی، کشورهای و ایران اقلیمی و فرهنگی فکری، اشتراکات نیز

 .دارد همگرایی تح ق در

 پژوهش روش و مسئله .2
 ایـن  بـه  دادنپاسـخ  ود،شمی تل ی نیز نوشته هدف ترینمهم نوعیبه که حاضر تح یق اصلی مسئلة

 فرصـت  وانـد تمـی  چگونـه  ،گفتمان عنصر دربردارندة عنوان به نامهنمایش که است اساسی پرسش

 پرسـش  ایـن  بـه  پاسـخ  در دهد. گسترش و کند ت ویت عربی کشورهای و یرانا ملت بین را تعام 

 در هنـر  راهبـردی  ن ـش  و نمایشی گفتمان در موجود سازوکارهای به توجه با سدرمی نظر به مهم،

 نیـز  گفتمـانی(  )جدا  آن ضد وجه در حتی گفتمان م ولة ارتباط، برقراری برای مناسب بستر ایجاد
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 یوگـو گفت درنتیجه و مثبت گفتمان به دستیابی ایرب راهکارهایی به اندیشیدن ساززمینه واندتمی

 باشد. طرف دو بین مثبت

 تبیـین  آن اساسی هدف که رودمی شمار به 1یاپایه و بنیادی تح ی ی هدف، نظر از حاضر ةم ال

 تحلیـ   اسـاس  بـر  و توصـیفی  نیـز  پژوهش این اجرای روش است. تئاتر هنر و گفتمان بین روابط

 اشـاره  آن ایهـ شاخصـه  و جزئیـات  بـه  ادامـه  در که بوده فرهنگی مطالعات و ن د ةپای بر و 2محتوا

 مصطفی و کویت از الحزامی سلیمان) عرب معاصر ةنویسند سه از اییهنمایشنامه نیز و شد خواهد

 فرهنگـی  هـای دیدگاه به بتوان تا شودمی بررسی تطبی ی صورت به (مصر از حافظ السید و محمود

 .یافت دست فارسیـ  عربی تاریخی روابط به نسبت عربی

 پژوهش ةپیشین .3
 انگلیسـی  ویژهبه اروپایی ایهزبان به را اهپژوهش بیشترین که گفت باید گفتمان، کلی موضوع ةزمین در

 ایـن  بـه  را تح ی ـاتی  اروپـایی،  پژوهشی مثسسات و پژوهشگران از بسیاری کهطوریبه یافت. وانتمی

 نیم.کمی بسنده هاترینمهم از برخی ذکر به جااین در که نداداده اختصاص موضوع

«A Cultural Approach to Discourse» (گفتمان به فرهنگی رویکرد) کـو  شـی » کـه  است کتابی عنوان» 

ـین  3ژجیانگ دانشگاه در فرهنگی هایپژوهش و گفتمان استاد ـته  چ ـان،  بررسـی  بـه  و نگاش  و فرهنـگ  گفتم

 نیست. تفکیک قاب  دارد، وجود واقعیت در که تجاربی از گفتمان است معت د و ردازدپمی سیاسی گارینمردم

 «Codes and Cultural Discourse Analysis» عنـوان  بـه  کـاربو  دونا  وسیلةبه نیز یام اله

 بـرای  روش یـک  را فرهنگـی  گفتمـان  تحلیـ   که رسیده چاپ به (فرهنگی گفتمان تحلی  و رمزها)

 کـه  است معت د یو اند.شده داده توسعه امروز فکر دنیای در که انددمی اییهنشانه و کدها بررسی

 گفتمـان  و ارتبـاط  ةنظریـ  و است جمعی یوگوگفت یک در رمز و کد یک تح ق فرهنگی، ارتباط

 شود.می متمرکز هویژ هایزمینه در ارتباط متمایز معنای بر فرهنگی

                                                                                                                   

 
1. Basic Research 

2. Descriptive- Analysis Research 

3. Zhejiang 
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ـ  بـه  وانتـ مـی  جمله آن از که شده نگاشته زمینه این در م االتی نیز عربی زبان در  خطوب  حنو » ةم ال
 کـرد  اشـاره  خرطبیـ   حسین جمی  ةنوشت جدید( فکری فرهنگی گفتمان سوی )به «جديود فكري ثقبيف

 گفتمـان،  نوسازی برای جدید دیدگاه گونه هر طرح که است معت د و خواندفرامی جدید گفتمانی به که

 بود. خواهد استوار دیگران هایتالش و افکار خوانش و واقعیت خوانش بر

 بـاب  در جسـتارهایی  تئـاتر،  گفتمـان  کتـاب  ةنویسـند  پـور جاللـی  بهـرام  نیـز،  فارسی زبان در 

 که کتاب این است. جهان با زنده گفتمانی تئاتر، ةدربار نوشتن است معت د نمایش و ویسیننمایشنامه

 انتخـاب  جملـه  از ردازدپـ مـی  ویسـی ننمایشنامه مختلف ایهجنبه به است م االت همجموع شام 

 مسـائ   ةدربـار  تطبی ـی  ةمطالعـ  و نمایشـنامه  اجرای ن د نمایشنامه، دریافت شناسیزیبایی عنوان،

 فرانسه. و ایران در تئاتر اقتصاد و آموزش به مربوط

 فرهنگی مطالعات و ن د نمایشی، انگفتم .4
 قطـب  دو بـین  کـه  اسـت  اطالعاتی تباد  فرایند همان که ودشمی مرتبط 2ارتباط ةمسئل به 1گفتمان

 در طـرف  دو بـین  اشـترا   ارتبـاط،  تح ـق  شـرط  کننـده. دریافت و کنندهارسا  گیرد:می صورت

 .(Douglas, 2016) شود تباد  باید که است پیامی به مربوط رمزهای

 از کسـی  با فرد که است کالمی لغوی نظر از ود،شمی گفته «الخطاب» آن به عربی در که انگفتم

 بـه  کـه  اسـت  متنـی  خطـاب،  کلـی،  معنی در است. «جواب» آن ن یض و ویدگمی سخن آن طریق

 آن شـرح  بـه  یـا  کنـد  بیان را خاصی ةاندیش تا رددگمی ارائه دیگران به نوشتاری یا شفاهی صورت

 .(186 م:2006 )الیاس، ب بوالند مخاطب به را آن کند تالش و بپردازد اندیشه

 مجموعـه  شـام   کـه  ودرمـی  کـار  بـه  آن رتـ واسع معنی به کلمه این ناسی،شزبان علم ظهور با

 بـه  است. 3«قو » یا گفتن همان که هنددمی تشکی  را متجانس و منظم ک  یک که است اییهجمله

 گفتمـان  آن گفـتن  روش و است قو  ودشمی گفته آنچه فرانسوی، ناسشزبان 4بنونیست امی  ةگفت

 .(همان )الیاس، است خطاب ای

                                                                                                                   

 
1. Discourse 

2. Communication 

3. Enonce 

4. E. Benveniste 
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 نمایش در ارتباط این هایویژگی به باید و استهانسان بین ارتباط نوع این برای  آایده حالت تئاتر، 

 مسـت یم  ارتباط عنوان به زبانی ارتباط فرایند بین اییهتفاوت چراکه داشت، توجه آن تح ق چگونگی و

 است. ارتباط این ساماندهی و تولید فرایند نوعی که دارد وجود تئاتر در ارتباط و طرف دو بین

 در مهـم  ایهـ م ولـه  از امـروزه  1المسـرحی  الخطاب همان یا نمایشی گفتمان که جاستاین از

  ود.رمی شمار به اهنمایشنامه تحلی 

 بـین  وگـو گفـت  ةدربـار  ویژهبه و تئاتر در شخصیت هر مخصوص گفتمان ةدربار نیز اییهپژوهش

 و 2اوریکیـونی  کـاترین  هـای پـژوهش  جملـه  از اسـت. هگرفت صورت نمایش و ادبیات در هاشخصیت

 اسـت  آن بـودن  داللـی  و م تصـد  تئـاتر،  در خطاب هایویژگی از که هنددمی نشان 3مانگینیو دومینیک

 .(همان )الیاس، نیست صحنه در بیهوده سخن و رگوییپ برای مجالی کهطوریبه

 و نویسـنده  ویژة گفتمان اظهار به و ودرمی فراتر عادی یوگوگفت سطح از تئاتر، در وگوگفت

 ردد.گمی منجر دیگر سوی از تماشاگر یا خواننده دریافت و سو یک از کارگردان

 ةسـاب   بـه  توجـه  بـا  ملـت  دو که هددمی نشان ایرانیان و عرب ملت بین ارتباط تاریخی ایهتجربه

 قـرار  یکدیگر با سازنده و مفید ارتباطی در همواره ع یدتی، و فرهنگی اشتراکات و جغرافیایی همزیستی

 وجـود  بـا  لذا ادند.دمی قرار خود فرهنگی و فکری هایفعالیت ةسرلوح را سازسرنوشت تعاملی داشته،

 است.هشد حفظ همواره ملت، دو بین ارتباط اساس مختلف، ایهدوره در هاشکاف گاه و اختالفات

ـ  از اسـت  بهتـر  ایرانیـان  و ایـران  ةدربار عربی ایهنمایشنامه در گفتمان تحلی  منظور به  ةنظری

  جست. سود فرهنگی ن د ةنظری آن کنار در و فرهنگی مطالعات

 مطالعـات  پیشـگامان  از 1960 و 1950 ةدهـ  اواخـر  در 5هـاگرت  ریچـارد  و 4ویلیـامز  ریموند

 فرهنـگ  ةدربـار  مطالعـه  گونـه  هـر  یعنی عام معنای به نه را فرهنگی مطالعات آنان بودند. فرهنگی

 کـار  بـه  فرهنگـی  یاشتهرمیان تح ی ات در معینی ناسیشروش یعنی خاص معنای به بلکه جامعه،

 پژوهشـگر  کـار  و اسـت  فرهنـگ  در کـاوش  ایهـ راه از یکی ادبی ن د نظریه، این اساس بر بردند.

                                                                                                                   

 
1. Theatrical Discours 

2. C. Orecchioni 

3. D. Maingueneau 

4. Raymond Williams 

5. Richard Haggart 
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 عامیانه از اعم فرهنگ، ایهجلوه ةکلی بلکه نیست نخبه آثار یا متعالی فرهنگ بررسی صرفاً فرهنگ،

 عنـوان  بـا  خـود  کتـاب  در نیز آمریکایی مورخ ،1الش کریستوفر ند.اکاوش درخور روشنفکرانه، یا

 بـوده  فرهنگی مباحث و انسانی علوم ةحوز در اهکتاب بارزترین از که (1979) خودشیفتگی فرهنگ

 سـاختار  در کـه  ردازدپـ مـی  تحـوالتی  شـناختی روان ابعاد در کاوش به شده، چاپ تجدید بارها و

 بیـان  بـرای  نویسـندگان  ادبـی  متون از الش است.هآمد پدید جدید عصر در آمریکا ةجامع فرهنگی

 ،2هلـر  جـوزف  ایهـ رمـان  بـه  کـه طوریبه رد،بمی بهره آمریکا معاصر تاریخ فرهنگی هایویژگی

 رویـدادهای  و شـواهد  بـه  نـه  نـد کمـی  اسـتناد  5آلن وودی هایفیلم و 4رات فیلیپ و 3میلر نورمن

 .(42-41 ش:1385 )پاینده، تاریخی

 نسـبت  عربی گفتمان دیدگاه به دستیابی ایرب عربی ایهنمایشنامه متون بررسی منظر، همین از

 عربی فرهنگی تاریخی دیدگاه استنتاج برای منبعی نمایشی، ادبی متون چراکه دارد. اهمیت ایران به

 د.شومی تاریخی متون جایگزین نوعیبه و ودرمی شمار به

 ایهـ اصـطالح  بـا  دیفرهم را آن و کرد مطرح را 6«فرهنگی ن د» نظریة «لیج وینسنت» 1997 سا  در

 روش در تغییـر  بلکـه  بـود،  پـژوهش  ةماد در تغییر تنهانه این دانست. «ساختارگراییپسا» و «پسامدرنیسم»

 و تـاریخ  سوسـیولوژی،  در را ناسـی شروش و تئوریـک  ایهـ مثلفه کهطوریبه مد،آمی شمار به نیز تحلی 

 .(Leitch, 1997:IX) بکشد دست ادبی تحلی  و ن دی ایهروش از کهآن بدون رد،بمی کار به سیاست

 1997 آگوسـت  22 کـه  شـعر  ةدربار سمیناری در و کرد تأیید را نظریه این نیز الغذامی عبداهلل دکتر

 در را مسـئله  ایـن  و نمـود  اعـالم  را «فرهنگـی  ن د» جایگزینی و «ادبی ن د» مرگ شد، برگزار تونس در

 .(11 م:2004 )الغذامی، ساخت منتشر آن روشمند جایگزین فرهنگی ن د ادبی، ن د مرگ اعالم عنوان با کتابی

 بـازنگری  مـورد  عربی ةشعرزد شخصیت ساختاری ن ص که رسیده فرا آن زمان است، معت د الغذامی

 بـه  شـدن متوسـ   بـا  و شـده  پنهان ناختیشزیبایی عبای زیر در ساختاری ن ص این وی، نظر از گیرد. قرار
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 بـد   رفتـاری  یانمونـه  بـه  که جایی تا است رشد حا  در همچنان بالغی، و شعری ،شناسیزیبایی مسائ 

 .(7 م:2005 )الغذامی، است حاکم عربی ادبیات بر عملی و ذهنی نظر از که شده

 گفتمـان  ن ـد  در نظری آگاهی ایجاد و «گفتمان» به «متن» از هادیدگاه انت ا  در نیز فوکو میش 

 .(62 م:1998 )الغذامی، داشت بسزایی سهم فرهنگی

 تاریخی ایهجنبه صرف جایگزین آن، ساختاری تحوالت و گفتمان «فع » که بود جااین از

 ارزش یـک  تنهـا  را ادبی متن ادبی، ن د ،ترپیش که است حالی در این شد. آن ناختیشزیبایی و

 «عم » گونه هر و داشت ادبیات از بعد این کشف در سعی همواره و انستدمی شناختیزیبایی

 بالغـی  محصـو   را «زیبـایی » کـه  جـایی  تـا  رد،کـ مـی  توجیه شناختیزیبایی اص  با را متن در

 .(15 م:2005 )الغذامی، انستدمی انحصاری

 ةدور در فرهنگـی  تعـددگرایی  بـا  معاصـر،  جهـان  کنـونی  ةمرحل در و امروز هکاین به توجه با

 بـه  استهشایست و دماینمی آشکارا را خود ن د، در بازنگری ضرورت هستیم، روهروب مدرنیسمپسا

 شود. پرداخته فرهنگی ن د بر مبتنی جدیدی آغاز

 یـک  ایهـ سازیچهره بیشتر بدانیم که ودشمی آشکار بیشتر زمانی فرهنگی ن د ةم ول ضرورت

 یرد.گمی نادیده را جزئیات و ذیردپمی انجام کلیت اساس بر دیگر قوم نزد قوم

 کـه  اییهـ شخصـیت  کـه  نـد اشده متوجه ایشانهبررسی در پژوهشگران برخی راستا همین در

 مشـخص  زمـان  یـا  و معـین  مکان در مشخص ایهشخصیت هد،دمی ارائه هاعرب ةدربار هالیوود

 و یاکلیشـه  تصـویری  و باشـد  مکـان  و زمـان  هـر  در هـا عـرب  شام  که هستند کلی بلکه نیستند،

 .(Kellner, 1995: 86) هددمی دست به تاریخی و فرهنگی نظر از استریوتایپ

 پـذیرش  بـه  ن ـد  نوع این است. «Pattern» یا )نسق( الگوها ن د به متن ن د از انت ا  فرهنگی ن د ةظیفو

 ویسد:نمی بارهدراین الغذامی .(81 م:2005 )الغذامی، هددمی اهمیت خوانندگان و مردم سوی از گفتمان

 تعیـین  را عربی فرهنگی ةن ش که گرفت صورت فرهنگی جداسازی او ، عباسی ةدور در»

 جوهری ةریش دو اساس بر متن/حاشیه، ةقضی با رابطه در جداسازی، عملیات، این در کرد.

 فرهنـگ  بـر  دو ایـن  فارسـی/یونانی.  ةریشـ  دیگـری  و عربـی  ةریش یکی بود، شده تدوین

 اولویـت  را اولـی  و ردکـ مـی  تکیـه  مطلـق  مستبد مفرد ذات بر که بود استوار مراتبسلسله
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 شده یزیرپایه «دیگری» به نسبت تکبر اساس بر و مردشمی «وابسته» را دومی و انستدمی

 .(224 -223 م:2005 )الغذامی، «بود

 هـا عـرب  نزد ایرانی و ایران تصویرسازی که هددمی نشان عربی فرهنگی و ادبی متون کلی بررسی

 گفتمـان  از نوع این بررسی به دیدیم ضروری که روستازاین نیست. مستثنا گرینکلی همین از نیز

 بپردازیم. ایران ةدربار عربی

 نمایشنامه در ایرانیـ  عربی گفتمان جدا  .5
 تبیـین  و نمایشی و ادبی متون در حتی و مختلف ایهفرهنگ در طرف دو میان هاوگوگفت بررسی 

 بلکه نیست، مثبت همیشه گفتمان این که هددمی نشان دیگری، به نسبت اهطرف از یک هر گفتمان

 را خـود  جـایی  فرهنگ، دو و تمدن دو ةدربار م وله این .است جدا  و درگیری گرفتار نوعیبه گاه

 ةدربـار  است. دیگری به نسبت شدهنییتع پیش از ایهاندیشه دچار دو، آن از یکی که هددمی نشان

 امـا  است.هشد ثابت تاریخ طو  در دو آن بین دیرین مثبت ةرابط وجود عربی، و فارسی فرهنگ دو

 را خود مختلف ایهشک  به که داشته وجود اهآن بین نیز اختالفاتی ا،هقرن طو  در دیگر سوی از

 و بهبود در واندتمی تئاتر ویژهبه و هنر قطع، طور به است.هیافت ادامه نیز امروز تا برخی، و داده نشان

 ،شـده مشـاهده  زمینه این در تاکنون آنچه گفت، باید متأسفانه اما باشد، مثثر ارتباطات این گسترش

 اشتراکات. تا بوده استوار اختالفات ةپای بر بیشتر

ـ نمایشـنامه  الحزامـی  سـلیمان  نیم.کمی اشاره عرب معاصر نویسنمایشنامه سه آثار به بارهدراین  ویسن

 نظر به موجود شواهد و ح ایق با متناسب مصری. ویسانننمایشنامه حافظ السید و محمود مصطفی کویتی،

 بـه  ایشـان، هنمایشـنامه  برخی در اما ،اندایران تمدن و فرهنگ مندانعالقه از حاضر نویسندگان که سدرمی

 ازپیشبیش ضرورت بیانگر خود که نندکمی اشاره هاعرب و ایرانیان بین تاریخی اختالفات بر مبنی واقعیت

 است. ملت دو اشتراکات بر تمرکز در هنر کارگیریبه

 12 اسـت.  کویـت  معاصر ةبرجست ویسانننمایشنامه از (2016 سا  در )وفات الحزامی سلیمان

 چـاپ  بـه  2011 تـا  2006 هـای سا  طی مثلفات کام  ةمجموع عنوان با و جلد 4 در وی ةنمایشنام

 .(4 م:2011 )الحزامی، استهیافت دست جوایزی به نیز ایشهنمایشنامه برخی و رسیده
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 آغاز( )ابتدای «البدایة بدایة» ةنمایشنام .1-5
 در عربـی  مشـهور  شـاعر  متنبـی  ةزندگینامـ  از بخشی به رسید، چاپ به 1989 سا  که نمایشنامه این

 ةصـحن  .هسـتند  الدولـه سـیف  و متنبی آن اصلی ایهشخصیت ةجمل از ردازد.پمی میالدی دهم قرن

 دربـار  بـه  متنبـی  کـه  زمـانی  دهد،می رخ شیراز در عضدالدوله قصر در نمایشنامه سوم فص  از او 

 گفتمـان  نـوعی به هد،دمی رخ فص  این در که هاییوگوگفت بخواند. را شعرش تا آمده عضدالدوله

 نمایاند:می را عربی دیدگاهی و یردگمی صورت متنبی زبان از ویژهبه که است عربی ـ فارسی

 ساختند. پا  را آن و کردند وارد آن بر را اسالم زیرا دارند حق فارس بالد بر هاعرب متنبی:»

  گشاد. ما روی به را آن درهای خداوند که است نعمتی ما برای اسالم ابوطیب، خدا به الدین:شمس

 بـه  بازگشت زیرا بازنگردید، پدرانتان ةگذشت به که باشید هشیار ولی است... درست متنبی:

 .عظمتتان رفتن بین از با است ربراب آن،

 ...هاعرب امیر، ای متنبی:

 بـه  وگرنـه  هستند... دیروز از غیر امروز ایهعرب ابوطیب... ند(کمی قطع را )حرفش امیر:

 بگویی. شعر من قصر در تا مدیآنمی من دیدار

 شـما  قصر در گفتنم شعر علت و نکرده... تغییر و است عرب همان عرب، سرورم... متنبی:

 دهم. انتشار انند،دنمی را آن که قومی بین را عربی زبان واهمخمی که است این

 ویی؟گمی من م اب  را سخن این آیا تو... بر وای امیر:

 چیـزی  آن، حـروف  جـز  اهـ فـارس  شـما،  ملـت  امـا  انیددمی خوب را عربی امیر، ای شما متنبی:

 است.هنهفت شعر در زبان زیبایی اسرار و هستند ساکتی ابزارهای حروف انند...دنمی

 انیم...دنمی دانش و علم که هستیم قومی ما بگویی واهیخمی گویا امیر:

 1.(280 -279 م:2006 )الحزامی، «نگویید من به ویم،گنمی که را آنچه سرورم متنبی:

                                                                                                                   

 

 اجمل سية. من وطه روهب اإلسلم إليهب أدخل ا أن فبرس بلد على فضلا  للعر  إن   املتنيب:» . 1
 علينب. اهلل وفتح ببإلسلم نع منب لقد أببالطيب، يب واهلل :الدينمشس
 جمدكم... زوال يعين فهذا عدمت فإن آببئكم ملبضي والع دة إي بكم ولكن صحيح... هذا املتنيب:
 العر ... إن   أمري يب املتنيب:
 بلطي. يف الشعر وق ل لزيبريت جئت ملب وإل   األمس... غري الي م العر  إن   أببالطيب... يب )مقبطعاب( األمري:
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 یعنـی  ،نمایشـنامه  فارس و عرب شخصیت دو هر آن در و دشومی آغاز مثبت صورت به که ناگفتم این

 گفتمـانی  جـدا   نـوعی به ادامه در ستایند،می آوردناسالم ةنتیج در را امت هدایت عضدالدوله، و متنبی

 بـه  را او هـد دمـی  دستور کرده، توهین او به متنبی ندکمی احساس عضدالدوله که زمانی شود.می تبدی 

 گفتمانی درگیری نوع این ارد.دبرنمی دست عضدالدوله برابر در خود غرور از نیز متنبی و بیفکنند زندان

 از را خـود  دیـدگاه  اسـت  ممکـن  نویسـنده،  آن، در که است طرف دو بین وگوگفت نوعی هرحا به نیز

 خـود  دیـدگاه  دادندخالت از و کند بسنده طرف دو هایدیدگاه ذکر به یا و کند بیان وگوگفت این طریق

 نماید. واگذار خواننده به را گیرینتیجه و بپرهیزد

 از رهـایی  بـه  بود، آورده پناه عضدالدوله دربار به که متنبی نیم،کمی مشاهده نمایشنامه ةادام در

 :خواندفرامی فارسی حاکمان

 بدانند که بیاوریم حاکمانی و کنیم بیرون را فارس حاکمان تا جنگید خواهیم آنها با متنبی:» 

 اگـر  هسـتند...  اسـالم  در مـا  برادران نهایت، در اهفارس کنند... حکومت فارس بر چگونه

   باشند... پایبند اسالمشان بر درست

 کجاست؟... ما م صد اکنون مفلح:

 کمـین  در اهـ فـارس  خطـر  که دهم شرح آنان به تا ندیشم...امی بغداد به رفتن به من متنبی:

 .(287 -286 م:2006 )الحزامی، 1«د...نکن نابود را بغداد است ممکن و است

                                                                                                                   

 

وا... مل العر  هم العر  م لي... يب املتنيب:  يعرف هنب. ل ق م بني العربية نشر منه أريد بلطك يف الشعر وق يل يتغري 
 أمبمي؟ هذا أتق ل وحيك... األمري:
 من واألد  والشعر صم بء أدوات واحلروف حروفهب... إل   يعرف ن ل الفرس من شعبك ولكن العربية، جتيد األمري أيهب أنت املتنيب:
 اللغة. مجبل أسرار
 والعل م... املعرفة جنهل ق م إن نب تق ل كأن ك األمري:
 «م لي. يب أق ل ل مب تق لين ل املتنيب:

 النهبية يف فبلفرس فبرس... حيكم ن كيف يعرف ن حبك بم ونأيت الفرس احلك بم هؤلء نطرد حت   حنبرهبم س ف املتنيب:» . 1
 إسلمهم... أحسن ا إن اإلسلم... يف لنب إخ ة هم كشعب
 ... اآلن؟ مقصدنب أين ولكن مفلح:
 «.بغداد... على للنقضبض واملتحف ز الكبمن الفبرسي اخلطر هنبك هلم ألشرح بغداد... إىل ببلذهب  أفك ر أنب املتنيب:
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 منجر ذات کشف نوعیبه واندتمی که یردگمی شک  «دیگری و من» ادمتض ةرابط ،وگوگفت این در

 بـین  وگـو گفـت  توانـد مـی  تئـاتر  که جاستاین ست.وگوگفت کارکردهای از یکی امر این و شود

 بـه  بازگشـت  وانـد تمـی  اصـلی،  هـدف  نهایـت،  در و یـرد گب بر در را اهآن بین ارتباط و اهفرهنگ

 بینجامد. دیگری گفتمان پذیرش به یا و باشد خویشتن

 بزرگ( )اسکندر األکبر االسکندر .2-5
 است مصری ةبرجست اندیشمند و نویسنده پزشک، محمود مصطفی جرگه، این نویسندگان دیگر از

 مجموعـه  و نوشـته  کوتـاه  داسـتان  و رمـان  نمایشـنامه،  15 از بیش وی یافت. وفات 2009 سا  که

 االسـکندر  وی ایهـ نمایشنامه از یکی است.هرسید چاپ به او از نیز بسیاری هایپژوهش و م االت

 اییهـ صـحنه  شاهد نمایشنامه این در است.هشتنو را آن 1963 سا  که است بزرگ( )اسکندر األکبر

 بابـ   قصـر  در اسـکندر  خـواب اتاق در آن چهارم فص  دارد. اشاره اهفارس و ایرانیان به که هستیم

 همسـران  و شده آراسته ایرانی یاشیوه به او اتاق رد.بمی سر به بیماری بستر در اسکندر و ذردگمی

 همسـران  و یـرد ممـی  اسـکندر  ادامـه،  در .(85 م:1963 )محمود، اندمشغو  او از پرستاری به شافارسی

 مـرگ  از پـس  .(95 :همـان ) کنندمی را خود موهای او عزای در و ردازندپمی گریه و ماتم به شاایرانی

 کـه  ننـد کمـی  پیشـنهاد  برخی ید،آمی وجود به او جانشینی ةدربار نظراختالف که هنگامی اسکندر،

 مخالفـت  دیـدگاه  ایـن  بـا  دیگر برخی اما شود جانشین «رکسانا» شاایرانی همسر از اسکندر فرزند

 وید:گمی فیلسوف «اناکسارخوس» نند.کمی

 بود خواهد معنا آن به این کند... حکمرانی آنان بر فارسی زن یک پسر که کرد نخواهند قبو  سربازان»

 .(96 :همان) 1«برگزیدیم او جای به را شانوه سپس و دادیم شکست را فارسی ی«دارا» ما که

 نند:کمی مخالفت ایرانی یک حکمرانی با و نداکرده تجمع قصر خارج بسیاری افراد که ینیمبمی ادامه در

 فریـاد  آن یـک  در حنجـره  هـزاران  ...شـود می بلند قصر خارج از رعد همچون صداهایی»

 بـه  فـارس  آن کـرد...  نخواهـد  حکومت ما بر فارس یک واهیم...خنمی را ابرانی زنند...می

                                                                                                                   

 

 «.مكبنه حفيده نصبنب ث   الفبرسي دارا هزمنب أن نب هذا معىن إن   فبرسية... ابن يق دهم أن يقبل ا لن اجلن د» . 1
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 آن عرش شمشیرمان ایهلبه سپرد. نخواهیم رکسانا تیغ زیر را ایمانهگردن ما برود... جهنم

 .(98 )همان: 1«است همه از فراتر م دونیه بود... خواهد ایرانی

 مهاجم عنوان به اهفارس به نسبت هاعرب دیدگاه ةدربار واقعیتی انعکاس به نویسنده نیز جااین در

 هدیدگا این ةدهندبازتاب هرحا به اما نیست ةنمایشنام خاص گفتمان لزوماً دیدگاه، این ردازد.پمی

 شد. منکر را آن وجود وانتنمی که است

 (هیملوخ )جنگ الملوخية حرب .3-5
 و معاصـر  ةنویسـند  حـافظ  السـید  هیم،دمی قرار بررسی مورد پژوهش این در که دیگری ةنویسند

 بـرای  نمایشـنامه  30 از بـیش  کـه  اسـت  هاسـکندری  در مـیالدی  1948 سـا   متولد مصری مشهور

 دسـت  بـه  کویـت  و مصر در جوایزی و نگاشته کودکان برای نمایشنامه 15 مکدست و ساالنبزرگ

 وی ایهـ نمایشـنامه  ةدربـار  ،نامـه پایـان  و م ـاالت  قالـب  در نیز بسیاری هایپژوهش است.هآورد

 ویسـان ننمایشـنامه  تـرین مهـم  از را او ناقـدان  برخی .(2018 ،للثقبفوة األعلوى اجمللوس) استهگرفت صورت

 .م(2004 )مهران، ندادانسته تاکنون بیستم قرن پایانی سا  25 طی عرب معاصر

 موضـوع،  تناسـب  بـه  جااین در که هشتنو اهفارس و ایران به نگاهینیم با را اییهنمایشنامه وی

 کرد. خواهیم اشاره وی ةنمایشنام دو به

 جـدا   و جنـگ  10 بـه  کـه  است سیاسی کمدی ایهنمایشنام (2ملوخیه )جنگ الملوخيرة حررب

 .است طنزآمیز حوادث شام  کدام هر و شده یمت س

 «مـادر » را مصـر  همـواره  اهـ مصری ود.شمی مطرح پرسشی مصر هویت ةدربار او ، ةمعرک در

 اشـاره  مسـتنداتی  وجـود  به نمایشنامه است. آن از غیر تاریخی ح ی ت سدرمی نظر به اما ندانامیده

 چـون  نویسـندگانی  و مورخـان  و اسـت  مذکر بلکه نیست، مثنث مصر نام هددمی نشان که ندکمی

  ند.اکرده اشاره آن به همدانی و جاحظ جواهری،

                                                                                                                   

 

 اجلحيم إىل الفبرسي... حيكمنب لن الفبرسي... نريد ل واحد... وقت يف هتتف احلنبجر آلف القصر... خبرج تدوي الرعد أص ات» . 1
 «.اجلميع ف ق مقدونيب الفبرسي... عرش سي فنب أسن ة كروكسبنب... رقببنب نعطي لن الفبرسي... ذلك
 شود. می تهیه سنتی غذایی آن از که مصر در معروف سبزی نوعی . 2
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 تنهـا  کـه  کرده ثابت تاریخ که است آن مصر هویت درباره نکته دومین نمایشنامه، این اساس بر 

 در مصـر  حاکمان باقی اما است.هکرد حکومت مصر بر «عبدالناصر جما » نام به واقعی مصری یک

 تر . یا و ایرانی یا ندابوده کرد یا اص 

 هستی؟ که تو مصر:»

 م.اکرده حکومت اهمصری بر که هستم ایمصری نخستین مصریم، بزرگم جد ای تو از پس من جما :

 او مث  و کردند حکومت مصر بر که بودند هم عبدالناصر از قب  دیگری کسان نه... مخالف:

 بودند. مصری

 کسی؟ چه مث  جما :

 ایوبی لدیناصالح مث  مخالف:

 است. کًرد او جما :

 بیبرس الظاهر مخالف:

 است. فارسی ایرانی او جما :

 )پاشا( یمحمدعل مخالف:

 است. تر  او جما :

 جمـا   جـز  مصـریم،  جدمان از بعد اما داریم تمدن سا  هزار هفت ؟شودمی مگر مخالف:

 نکرد!... حکومت ما بر دیگری مصری هیچ عبدالناصر

 .(7-6 م:2000 )حافظ، 1«است... ح ی ت این جما :

                                                                                                                   

 

 مني؟ أنت مصر:» . 1
 عبدالنبصر مجبل أنب مصرمي... جدي يب بعدك املصريني حكم مصري أول أنب مجبل:

 زيه. مصريني وكبن ا عبدالنبصر قبل مصر حكم ا نبس فيه ل... معبرض:
 مني؟ زي مجبل:

 األي يب الدين صلح زي معبرض:
 كردي دا مجبل:

 بيربس الظبهر طيب معبرض:
 فبرسي إيراين دا مجبل:

 علي حممد طيب معبرض:
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 ندکمی اشاره تاریخ طو  در مصر حاکمان بیشتر اصلیت نبودن مصری بر نویسنده ،هاصحنه این در

 ود.رمی شمار به ایرانی جمله از مصریغیر حاکمان با او ةم ابل نوعیبه که

ـاجر  سه مستنصر، ةخلیف ةدور در قطحی زمان در که ودشمی آغاز چنین نیز دهم معرکه ـتالس  بـرای  ت  اخ

 عنـوان  بـه  رند.خمی گندم یاندک م اب  در را آنان دارایی و اموا  که نندکمی اعالم و یندآمی شهر به مردم اموا 

 که «ازهار» نام به زنی میان، این در نند.کمی خریداری گندم هکیس یک م اب  در را جواهرات یا زمین خانه، مثا ،

 یـک  م ابـ   در را آن تاجران و ذاردگمی مزایده به را آن که دارد الماسی گردنبند است، جواهرفروش یک ةبیو

 است. ایران خسرو دربار به مربوط الماس گردنبند زن، آن ةگفت به .خرندمی گندم هکیس

 است.هبود پادشاه خسرو نزد رزد...امی دینار هزار هزار است... الماس گردنبند ... ازهار:»

 رم.خمی نان قطعه یک به برهومه:

 واهی؟خمی چه سناره:

 ردازد.پمی بیشتر تاجران از یککدام ببین خسرو. ةدور از الماس گردنبند کن... اعالم مزایده... ازهار:

 .(91-90 م:2004 )حافظ، 1«ید...آمی جلو کسی چه ایران... پادشاه خسرو ةدور از الماس گردنبند منادی:

 اتفـاق  ایـن  اسـت. همشـاهد  قاب  گردنبند به اتصافش در ایرانی تمدن و فرهنگ اهمیت نیز قسمت این در 

 چنـدان نـه  حضـور  امـا  گیـرد  قـرار  طـرف  یـک  گفتمـان  ةارائ برای کاملی مبنای عنوان به واندتنمی گرچه

 ند.کمی اشاره بینافرهنگی یوگوگفت نهایت در و جواریهم ةساب  به حا درعین پررنگش

                                                                                                                   

 

 تركي دا مجبل:
 مصرمي! جدنب بعد عبدالنبصر مجبل إل مصري واحد حكمنبش مب سنة تلف سبع حضبرة معق لة معبرض:
 «.احلقيقة... دي هي مجبل:

 كسرى. امللك عند كبن دينبر... ألف ألف يسبوي املبس... من فص صه ... أزهبر:» . 1
 .حبيبيت يب خبز كسرة بره مة:
 أيه؟ عبيزة سنبرة:
 أكرت. التجبر من يدفع مني ش ف كسرى. عهد من مبس عقد العقد... على منبدي يب نبدي املزاد... أزهبر:

 «.يتقدم... مني الفرس... ملك كسرى عهد من مبس عقد املنبدي:
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 کشاورز( عیعبدالمط داستان ای هازاده)فالن المطيع عبد الفالح حكایة أو األیه والد خطفوني .4-5

 المطيرع عبرد الفرالح حكایرة أو األیره والد خطفروني نـام  بـه  دیگـری  کمـدی  ةنمایشـنام  حافظ السید 

 از بخشـی  در است.هرسید چاپ به 2004 سا  که شتهنو شاورز(ک عبدالمطیع داستان یا اهزاده)فالن

 طمـع  نویسـنده،  هـد، دمـی  رخ مصـر  در چرکسی سالطین از بای طومان ةدور در که نمایشنامه این

 ا،هـ انگلیسـی  نـد کمی اشاره که گونه بدین شد؛کمی تصویر به را مصر به نسبت خارجی کشورهای

 را یافـراد  ا،هآن هستند. کشور این بر سلطه و مصر در نفوذ نبا د به اهتر  و اهایرانی ا،هفرانسوی

 فرستندمی ،شده انتخاب ال ضاتیقاض سمت به آمیزطنز حوادثی پی در که کشاورز عبدالمطیع نزد

 کنند. نفوذ مصر در بتوانند تا باشد آنان کشور طرفدار واهندخمی او از اموا  پرداخت ةوعد با و

 مصـر  اشـغا   خواهـان  صـفوی  اسـماعی   گرفتـه...  قرار هدف مورد مصر خا  :2 راوی»

 چیـره  آن بـر  و کننـد  اشغا  را آن واهندخمی و ...دارند طمع مصر به نیز اهانگلیسی است...

 دارند... هم ممالیک از مزدورانی و طرفداران شوند...

 مصـر  اشـغا   دنبـا   بـه  اهـ انگلیسـی  از قبـ   و دارند... اییهطمع هم اهفرانسوی :1 راوی

 انگلیس... و فرانسه بین مساب ه هستند...

 اشـغا   دنبـا   بـه  نیـز  ایـران  در اهـ صـفوی  الغـوری...  قنصوره سلطان من موالی :2 راوی

 (45-44 م:2004 )حافظ، 1«مصرند... اشغا  فکر به اهصفوی از قب  نیز اهعثمانی مصرند...

 نـزد  مختلـف  کشـورهای  از فرسـتادگانی  کـه  شـد کمـی  تصـویر  بـه  را اییهصحنه نویسنده سپس

 از یکـی  یابنـد.  سـلطه  مصـر  بـر  بتواننـد  تا باشد آنان طرفدار واهندخمی او از و یندآمی عبدالمطیع

 است. ایران ةفرستاد به مربوط اهصحنه

 صفوی... اسماعی  سرورم طرفداران از است حسن من اسم ... حسن:»

 سلطان؟... ... کیست؟ صفوی اسماعی  عبدالمطیع:

                                                                                                                   

 

 مصر... فأرض أطمبع هلم اإلجنليز وكبن مصر... حيتل عبيز الصف ي إمسبعيل مستهدفة... احملروسة أرض كبنت :2 الراوي» . 1
 املمبليك... من وعملء أتببع وهلم عليهب... ويست ل ا حيتل هب وعبيزين

 واجنلرتا... فرنسب بني سببق اإلجنليز... حيتلهب مب قبل مصر حيتل ا وعبيزين أيضب... أطمبع هلم الفرنسي ن وكبن :1 راويال
 قبل مصر حيتل ا نبوين العثمبنيني مصر... أرض عبيزين إيران... يف الصف يني الغ ري... قنص رة م لي يب :2 الراوي

 «.الصف يني...
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 هکـ ایـن  بـرای  و م...اآمده تو خاطر به مخصوصاً من است... صفوی دولت پادشاه او حسن:

 شدم... زندان وارد برسانم تو به را پیام

 دســت حــ راه گفــت... مــن بــه یکــی پــیش انــدکی باشــد، خودمــان بــین عبــدالمطیع:

   است...هصفوی دست ح راه که گفت خواهم بپرسد من از کسی هر ...هاستصفوی

 است...هفرانسوی دست ح راه نیستند... ح راه اهآن نه... مکرم:

 است...هعثمانی نزد ح راه بدانی... باید کما :

 .(49 -47 م:2004 )حافظ، 1«است...هعثمانی دست ح راه نه... هم اهفرانسوی نه، اهصفوی عبدالمطیع:

 عربـی  کشورهای و ایران اختالف مورد مسائ  بر ویسانننمایشنامه ةتکی شد، مشاهده که ورطهمان

 آن را طـرف  دو اشـتراکات  ملـت،  دو هنوز که هددمی نشان گذرا، شک  به چند هر اهآن به اشاره و

 بـه  تلـخ  تـاریخی  ةحافظ این جایگزینی برای عمی ی فرهنگی هایتالش و انددرنیافته باید که طور

 است. نیاز طرف دو ةدوستان و میزآاحترام ةرابط بر مبنی شیرین واقعیتی

 گیرینتیجه .6
 مـثثرترین  از قادرنـد  خـود  اهـداف  بـه  دسـتیابی  برای و اندخودآگاه هنرمندانی نویسان،نمایشنامه

 نشـان  عربـی  و فارسـی  زبـانی  ةحوز دو در اهنمایشنامه به کلی نگاهی ببرند. بهره ممکن ابزارهای

 توجه تا هنددمی شک  هاوگوگفت و ایده شخصیت، داستانی، طرح به ویسانننمایشنامه که دهدمی

  کنند. جلب خود ایهنمایشنامه مهم هایویژگی برخی به را

                                                                                                                   

 

 الصف ي... إمسبعيل م لنب أتببع من حسن امسي أنب حسن:...» . 1
 السلطبن؟... مني؟... الصف ي إمسبعيل عبداملطيع:
  رسبلة... أبلغك علشبن السجن ودخلت عشبنك... خمص ص جبي أنب الصف ية... الدولة سلطبن ده حسن:...
 احلل حأق له احلل ه  إيه يسألين واحد أي الصف يني... هم احلل أن يل... قبل ش ية من واحد وبينك بيين عبداملطيع:

 الصف يني...
 الفرنسيني... ه  احلل احلل... مش دول ل... مكرم:
 العثمبنيني... ه  احلل تعرف... لزم كمبل:

 «.العثمبنيني... احلل الفرنسيني... وبلش الصف يني بلش عبداملطيع:
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 رویـدادهای  انتخـاب  بـا  عرصه این در اثر خال ان و است زندگی به نگرش ةشیو بازتاب نمایش، هنر 

 و دهندمی دست به است، مهم آنان نظر به آنچه ةدربار تعبیری زندگی، در ممکن رویدادهای میان زا ایویژه

 از خـود  شـناخت  چگونگی ةدربار دیگری تعبیر خود، کار ماده به دادنشک  با خصوصیهب ةشیو انتخاب با

 طریـق  از سپس و نمایش موضوع انتخاب طریق از ابتدا را خود دیدگاه میان، این در و نندکمی ارائه زندگی

 را نویسـنده  ةویـژ  گفتمـان  طریـق،  این از تا نندکمی بیان هاشخصیت بین یوگوگفت جمله از عناصر سایر

 دهند. ارائه مخاطب به معین موضوعی ةدربار

 ایجـاد  بـرای  تمرینـی  و زنـدگی،  ملمـوس  ایهـ واقعیت انعکاس برای است فرصتی تئاتر هنر

 کـرد.  یـاد  آن از واقعـی،  زنـدگی  از بـرش  یـک  عنـوان  بـه  وانتـ می که ایگونهبه گفتمانی، فضایی

 زنـدگی،  تجـارب  انعکاس با همراه تأثرات، و تأثیر و اجرا فضاهای ها،وگوگفت متن ،هاشخصیت

 راهبـردی  ت ابلی واندتمی خود ،حا درعین و است واقعی زندگی از بخشی معرفی راستای در همه

 اختالفـات  و اهکشمکش دهد. آموزش خویش مخاطبان به را هامحدودیت با مواجهه چگونگی از

 بستر و فضا ف دان از ناشی بسیاری حدود تا یانهمخاور ةمنط  در ویژهبه لمللیابین ةعرص در امروزه

 هـای وگوگفـت  بـرای  را الزم تمهیـدات  بتوان اگر سدرمی نظر به و هاستملت بین وگوگفت الزم

 دو بـین  مثبـت  گفتمـان  به دستیابی به امید بسیاری حد تا نمود، فراهم هاملت بین فرهنگی و فکری

 بـه  هنـر  در کـه  اسـت  امـری  ،مسـئله  این و آمد خواهد وجود به هاملت ةبدن در همگرایی و طرف

 ود.رمی توقع واقعی و ملموس شک  به نمایشی کارهای در و عام صورت

 عربـی  فرهنگـی  هـای دیـدگاه  ةدربـار  سدرمی نظر به عموماً عربی، ةنمایشنام چهار بررسی در 

 طـو   در ملـت،  دو کـه  اسـت  حالی در این ؛کندمی پیدا نمود گفتمانی جدا  عنصر ایران، به نسبت

 نیـز  طـرف  دو بـین  آمیزجدا  تاریخی روابط وجود کهاین با ،اندکرده تجربه را مثبتی روابط تاریخ،

 ایرانی فرهنگ با رابطه به آثار نویسندگان توجه به را ما متونی چنین بازخوانی لذا نیست. انکار قاب 

 مثیـد  خـود  امـا  اسـت،  کمرنـگ  قضـیه  تعـاملی  وجـه  او  نگـاه  در گرچه البته و ودشمی رهنمون

 بـه  رهگـذر  همـین  از بتـوان  بسـا چـه  و اسـت  فرهنگـی  ارتباط ةم ول در نویسندگان ندیمدغدغه

   یافت. دست نیز آمیزمسالمت یوگوگفت

 بـا  آن اجرایـی  شک  در چه و مکتوب شک  در چه نمایشی هنر بین ارتباطی هویت به توجه با 

 خـود  مخاطـب  با مطلوب یارابطه بتواند کهدرصورتی هنر نوع این جامعه، هر زندگی ایهواقعیت
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 ایجـاد  در وانتـ مـی  را مخاطـب  بـا  ارتبـاط  اصـ   اسـت؛ هنمود عم  خویش رسالت به کند برقرار

 نمـود،  برقرار هاملت بین را ارتباط این بتوان اگر حا  کرد. وجوجست اصلی متن با او در همسویی

ـ  از نهایـت  در کـه  یارابطـه  کـرد؛  برقـرار  اهـ آن بـین  تعـاملی  یارابطـه  وانتمی  بـه  هـا ملـت  ةبدن

 و بهبـود  ایجـاد،  در و شـد  خواهـد  کشـیده  سیاسـی  و فرهنگـی  اجتماعی، کالن ایهیریگتصمیم

 کرد. خواهد کمک اهآن بین روابط گسترش

 کتابنامه

 هاکتاب

 عربی أ(
 نبشرون. لبنبن مكتبة :بريوت ،المسرحي المعجم م(،2006) حنبن، حسن، قصب  مبري، إليبس،

 دارالفبرايب. :بريوت املؤذن، ت فيق ترمجة ،العربي المسرح على وعام عام ألف م(،1981) الكسبندروفنب، متبرا ب تيتسيفب،
 والت زيع. للنشر العريب دار القبهرة: ،الملوخية حرب م(،2000) السيد، حبفظ،

 للكتب . املصرية العبمة اهليئة :القبهرة عبدالمطيع، الفالح حكایة أو اإلیه والد خطفوني م(،2004) ،-------
 ال طنية. الك يت مكتبة :الك يت ثبنية، طبعة ،البدایة بدایة الثاني، الجزء الكاملة، األعمال مجموعة م(،2006) سليمبن، احلزامي،

 ال طنية. :الك يت مكتبة الك يت، الرابع، الجزء الكاملة، األعمال مجموعة م(،2011) ،--------
 أمسبر. منش رات :ببريس ،المسرح قاموس م(،2007) إبراهيم، محبدة،
 داراآلدا . :بريوت املسرحية، شعرية يف ،الكبرى االستعارة م(،2008) خبلدة، سعيد،
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 سمت. :تهران نژاد،قهرمانی ظفر علی ةترجم ،تئاتر تئوری بر ایم دمه ش(،1387) مار ، فوتیه،

 سروش. :تهران ،نمایش عوام  شناخت ش(،1392) ابراهیم، مکی،

 سمت. :تهران فتاح، سهیال ةترجم ،آن اساسی مسائ  و تئاتر ش(،1377) میش ، ویینی،
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 فارسی ب(
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 عرب مسرحيين ثالثة ألعمال وفًقا إیران؛ عن العربي الثقافي الخطاب

 برجكاني فاطمة

 اخل ارزمي جببمعة وآداهبب العربية اللغة قسم يف مسبعدة ستبذةأ

 صالملخّ 
 األطراف بني اللتقبء مسبحبت إجيبد يف قدرة وله اجلمبلية، وج هه بسبب عبلية قب ل بدرجة يتمت ع فنًّب األد  يُعترب

 إمكبنية على حيت ي الذي األجد الن ع هي احلديث شكلهب يف املسرحية تُعترب األدبية، واألن اع الفن ن بني ومن املختلفة.
 احلبلت وبيبن والشخصيبت والص ر املشبهد إن   آخر. شعب عن مب شعب أو مب كبتب "خطب " تقدمي يف كبرية

ب خبص ة املخبطب؛ اهتمبم جذ  من كبري بشكل تتمك ن املسرحية يف ةامل ج د واملضبمني واحل ارات  أمبم تُعرض ألهن 
  مببشر. بشكل املشبهد

 بعيد. أو قريب من والُفرس إيران م ض ع إىل تتطر ق اليت العربية املسرحيبت من منبذج دراسة إىل البحث هذا يرمي 
 الدراسبت إطبر يف مت   األمر هذا إيران. ح ل العريب" "اخلطب  و العربية واألفكبر اآلراء على احلص ل منه واهلدف
 بني العلقة بإنشبء يتعل ق فيمب املستقبلية للربامج والتخطيط التأسيس يف البحث نتبئج وستسبعد الثقبيف، والنقد الثقبفية
 العلقبت وج د من ببلرغم هأن   وهي حقيقة، إىل املختبرة املسرحيبت دراسة تشري تعزيزهب. أو والفبرسي العريب الشعبني
 حتظى إيران. إىل ببلنسبة املعبصرة املسرحيبت يف اخلطبيب الصراع من ن عاب ن اجه أن نب إل   الشعبني، بني اإلجيببية التبرخيية
 النمطية النظرة يف النظر إعبدة إىل حببجة الطرفني أن   ويبدو والفبرسي، العريب اخلطب  تعزيز يف كبرية بأمه ية املسرحية
 وببملقببل، السلبية، املسبقة األفكبر لتصحيح كأرضية املسرح خبص ة الفن   استخدام وميكن اآلخر، الطرف عن التبرخيية

 بينهمب. اإلجيببية احل ارات على للحص ل
 
 الثقبيف. النقد ؛اخلطب  ؛العربية البلدان ؛إيران ؛املسرحية :رئيسةال الکلمات
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