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 چکیده
د آثار در حوزه نثر اثر شاعر عراقی عبدالرزاق عبدالواحد، یکی از معدو« الحر الریاحی»نمایشنامه منظوم 

مختلف و مقایسه ادبیات منظووم   ادبیات دینی مللدینی و بخصوص نثر عاشورایی است. بررسی تاریخ 

های گونه آثار در قالب نثر است. اغلب آفرینشو منثور این عرصه به خوبی حاکی از کمیت محدود این

ن ژانرهایی چون رمان و نمایشنامه هنری در این زمینه نیز محدود به دوره معاصر است که با مطرح شد

نقود و بررسوی انودث آثوار     ، این شرایط بخوبی اهمیت معرفیاین عرصه شدند. و ... برخی ادیبان وارد 

به دنبال آن است تا با نقود  مقاله حاضر  ؛ از این روکندمنثور عاشورایی را در زبانهای مختلف روشن می

در هوای بودیو و نوآورانوه اثور را     را تحلیول و شاخصوه   و بررسی این اثر، ساختار محتووایی و فنوی آن  

  با دیگر آثار مشابه نشان دهد.بکارگیری عناصر 

هوای انسوان معاصور در حووزه محتووا، اسوتزاده از       بر اساس پژوهش حاضور، پیونود تواریخ و چوالش    

به ها ، تبدیل شدن شخصیتهای تاریخیهای عادی و در گیر در مسائل روز در کنار شخصیتشخصیت

هوای رریوان   ها، اسوتزاده از تکنیو   های شخصیتکیه بر ترسیم چالش ذهنی و اندیشهنماد و سمبل، ت

نامه و خطاب مخاطب در صوحنه  سیال ذهن و تکنی  نمایش در نمایش و خروج از چارچوب نمایش 

 های هنری نمایشنامه حر ریاحی دانست.توان از رمله خالقیترا می
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 مقدمه

هوای ادبیوات متعهود محسووب     عاشورایی به عنوان ی  نثر دینی، یکی از شواخه  نثر

نثور عاشوورایی   دهود  شود. بررسی تاریخ ادبیات متعهد و مجموعه آثار آن نشوان موی  می

هرگوز   ،متعهود بسان شواعران  دورانی همراه با فترت و رکود به خود دیده و نویسندگان 

هوا و مبوانی دینوی قورار     رخودمت ارز  متعهود د را در حوزه نثور  نویسندگی خود  هنر

رحوزه نثر عربوی بوه خوود    ای را دکمتر اثر بررستهنیز مختلف ادبی  هایدوره .اندنداده

 رخ داده باشود. این شرایط چه بسا در نتیجه عوامل مختلزی در ادبیات عربی  دیده است.

گیوری ادبیوات عربوی را    هوا از ابتودای شوکل   شعر در میان عربو بررسته گاه ویژه رای

توا  های ردیود ادبوی آن   توان یکی از این عوامل دانست. حوزه نثر و بخصوص گونهمی

چندان رشد و بالندگی نداشته و رهان عورب بنوا بوه اعتقواد اکثور       پیش از دوره معاصر

 ،نمایشونامه از نظور فکور و منبوو و شویوه      صاحب نظران آن در ژانرهایی چون رموان و 

هوای آن را در گششوته ادبوی خوود     وامدار رهان غرب است؛ هرچند برخوی نیوز ریشوه   

 .  دانند که در دوره معاصر تحت تأثیر ادبیات غربی وسعت و گستردگی یافتمی

ادیبان متعهد به دنبال آن بودند تا آثار آنان بیشترین و بهتورین بازتواب را در رامعوه    

در بین مردم نشور پیودا کنود؛    های حماسه عاشورا داشته و به این وسیله اهداف و آرمان

ای توانست رایگاه بررسوته ها، این قالب نمیلشا با توره به عدم رواج نثر در بین عرب

توان گزت خصوصیت ذاتی شعر ی میز طرفبرای زنده نگهداشتن عاشورا به شمار آید. ا

طزه و خیال مورب شد تا شاعران برای ترسیم عاطزه حوزن و  مندی از عنصر عادر بهره

تور از نثور   اندوه و یا شور و حماسه خود نسبت به حادثه عاشورا، قالب شعر را مناسوب 

البته این شرایط مختص ادبیات عربی نیست؛ بلکه بنا بوه گزتوه   برای این موضوع بیابند. 

شورایط مشوابهی را در ادبیوات     آگاهان به رامعه ادبی فارسی، در حوزه نثور عاشوورایی  

فارسی شاهدیم. البته در دوره معاصر با رشد انواع ادبی در حوزه نثر، نویسندگان نیوز از  

های این نوع ادبی برای اغراض خود استزاده کردند، اموا همننوان حووزه نثور و     ظرفیت

ان علی حسین عبیود رمو  شعر عاشورایی از نظر کمیت به هیچ وره قابل مقایسه نیستند. 

چه »گوید: می ،نویس عرب علت کمبود آثار در حوزه رمان عاشورایی را سیاسی دانسته
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بسا علت ضعف پرداختن به قضیه حسینی در روایت عراقی و عربی به واسطه سیاسوت  

های عراق و دیگر کشورهای عربی باشد کوه آزادی عمول نویسوندگان را در    تبعید رژیم

این دیدگاه قابول نقود اسوت؛     .(4112، السیالوی) «دکنپرداختن به این موضوع محدود می

چرا که در صورت صحت آن باید شاهد رکوود شوعر عاشوورایی در طوول تواریخ و در      

بودیم؛ در حالی که شعر به قوت مسیر خود را ادامه داده های حکومتی مینتیجه سیاست

 است.

مصری عبدالرحمن  اثر شاعر و نویسنده بررسته ،از رمله آثار بررسته در این زمینه

هنور را بوا تعهود در آمیختوه و اثور       ،نویسی منظومشرقاوی است که در عرصه نمایشنامه

برخی او را بنیانگشار نمایشنامه شوعری   .را نگاشته است «و شهیداً الحسین ثائراً»بررسته 

اند که در چارچوب ی  رویای شعری ردید با زبان و عناصر زیباشوناختی  ردید دانسته

های زیباشناختی و تکنیکی شعر عربوی قودیم   ه دنبال فاصله گرفتن از چارچوبردید ب

که بوه بررسوی نهضوت     آیدا به شمار مینوگر ایوی نویسنده .(422: 1242 )ابن یاسور،  بود

این نمایشونامه بوه   » .داندخواهی قیام را بسیار بررسته میرنبه عدالتعاشورا پرداخته و 

ماسی آن پرداخته است و سعی نویسنده بر ترسیم کامول  بیان تاریخی حادثه در شکل ح

رساندن پیام امام حسین )ع( به مخاطب متمرکوز   یقعه و استزاده از مقاطو حساس براوا

صریحاً امام حسین  ،شرقاوی در نمایشنامه منظوم خود  .(471: 1434 )خزعلی، «شده است

کنود. حسوین معرفوی    می های اسالمی چپ معرفیبخش تمام نهضت)ع( را رهبر و الهام

ریزی اسوت و نوه طالوب قودرت و حکوموت؛ بلکوه،       شده او، نه باعث اغتشا  و خون

حسوین )ع( شوهید راه دیون و    »کون سوازد:   امیه را ریشهعدالتی بنیخواهد اساس بیمی

د بوه  آزادگی است نه تنها شیعیان باید به نام حسین ببالند، بلکه تمام آزادمردان دنیوا بایو  

البتوه ابون یاسور معتقود اسوت       .(1431:411 )اسوماعیل زاده،  «ریف افتخوار کننود  این نام ش

ای که وی در نمایشنامه به تصویر کشیده در ارتباط با همان حادثه واقوو شوده در   فارعه

و علی رغم فضای حزن انگیزی کوه نویسونده هموراه بوا      استتاریخ و دردها و آالم آن 

 .(413: 1242)ابون یاسور،    راژدی معاصر در آن نیستاما هیچ بعد ت ،کندمیایجاد شخصیتها 

ی از تمایزات نمایشونامه وی بوا اثور موورد بررسوی اسوت؛ زیورا هودف         ین ویژگی یکا
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است. و مشکالت معاصر  عبدالواحد استزاده از تاریخ برای تصویر دنیای امروز و مسائل

در دنیوای خوود    او به دنبال نشان دادن چهره ردیدی از عاشورا و حسین)ع( و یزیدیان

   است.

از محمود  « تداعیات موا بعود الطوف   »از دیگر آثار منثور در حوزه عاشورا، نمایشنامه 

صزحه و پون    ی مشهب است. این نمایشنامه در چهلتقی رمال الدین شاعر عراقی شیع

حوواد  آن از وقوایو تواریخی سوالهای پوس از      »پرده به رشته تحریور درآموده اسوت.    

شده است. ضمن برخورداری از رنبه های تاریخی و روایوی، بوه    برگرفته 11عاشورای 

 «کنود عنوان ی  قطعه ادبی زیبا، پیامهای ارتماعی بسیاری را به مخاطب خویش القا می

ضورورت پورداختن و    ،با توره به اندث بودن آثوار در ایون حووزه    .(411: 1434 )خزعلی،

بوه   از ایون رو مقالوه حاضور    ست؛معه ادبی کامال برهمگان روشن اشناساندن آنها به را

حوزه نثر عاشورایی است. نمایشنامه شعری شواعر  دنبال معرفی یکی از آثار بررسته در 

های سیاسی صواحبش بوه حوا بوا     صرف نظر از گرایشعراقی عبدالرزاق عبدالواحد که 

بورای   ه و این حماسه تراژی  را از زاویه ردیودی نگاهی نو به موضوع عاشورا نگریست

هوای بودیو و نوآورانوه آن    خود ترسیم کرده است که در بررسی عناصر، رنبوه  مخاطب

اموا از آنجوایی    ،این اثر به عنوان ی  اثر مستقل به چاپ رسیده است تبیین خواهد شد.

که نسخه فیزیکی در ایران قابل دسترس نبوده، ونسخه الکترونیکی آن در سایت مربووط  

عات دقیقی درباره سوال انتشوار آن  در دسوت    به شاعر  فاقد سال چاپ است ؛ لشا اطال

 نیست. این اثر توسط نویسنده مقاله تررمه و در دست چاپ قرار دارد.

 

 پیشینه تحقیق

اگرچه در حوزه شعر عاشورایی عربوی آثوار متعوددی را در قالوب کتواب و پایوان ناموه        

ی  طورف بوه    اندث بودن پیشینه تحقیقات در حوزه نثر عاشورایی ازتوان یافت، اما می

واسطه اقبال بسیار اندث نویسندگان به این حوزه است و از طرفی آثار نقودی از انودث   

یکوی از آثوار    شرقاوی منظوم آثار مورود نیز بسیار ناچیز است. به عنوان مثال نمایشنامه

از رملوه   ؛در حوزه نمایشنامه عاشورایی است که آثار انودکی از آن در دسوترس اسوت   
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للشواعر عبود الورحمن     "الحسوین شوهیداً  "و  "الحسین ثوائراً "تحلیل العناصر المسرحیه فی مسرحیتی )

اسوت. ایون    در دانشگاه رازی دفاع شوده  32که توسط رمیل سوزنی در سال  (الشرقاوی

هوای آن  ریه و نیوز شخصویت  های لزظی چون تکرار و سوخ به بررسی برخی ویژگی اثر

بخشوی از  « امام حسین در شعر عربی معاصر» در کتابنیز انسیه خزعلی  .پرداخته است

نمایشونامه  ی این اثر و عناصور آن اختصواص داده اسوت.    رارا به بررسی گشخود کتاب 

 بوه موضووع پرداختوه،    از این آثار که با رویکردی متزاوتیکی دیگر منظوم حر ریاحی، 

برای رامعه ما به هویچ وروه شوناخته شوده      است که ند عبدالرزاق عبدالواحداثر ارزشم

 و هیچ پژوهشی در مورد این اثر تالیف نشده است.  نیست 

 

 سواالت تحقیق

 است؟ قرار گرفته چگونه در خدمت مضمون و هدف نویسندهنمایشنامه ناصر ع -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ؟د یافته استچگونه نموآن هنری  در بکارگیری عناصر نمایشنامههای بدیو رنبه -

 

 مباحث تئوری تحقیق

 ثار عبدالرزاق عبدالواحدآنگاهی به زندگی و 

به دنیا آمود. تحصویالت متوسوطه و     ددر بغدا 1241از شاعران معاصر عراقی که به سال 

در رشته زبان عربی تربیت معلوم عوالی    1294را در آنجا ادامه داد. سال خود دانشگاهی 

اون رئویس آکوادمی هنرهوای زیبوا در     بغداد فارغ التحصیل شد و به عنوان مدرس و معو 

از وزارت تربیت و آموز  به وزارت فرهنو    1271مشغول فعالیت گردید. سال  دبغدا

منتقل و معاون سردبیر مجله األقالم و سپس سردبیر آن شد و بعد مدیر کانون مطالعوات  

بوا عنووان مستشوار     1231وی بوه سوال    موسیقی و رئیس کانون فرهیختگان عرب شود. 

ه عنوان مدیر کل کتابخانوه ملوی و مستشوار فرهنگوی وزارت فرهنو  انتخواب       خاص ب

رود. اولین قصیده خوود را  تحاد األدباء در عراق به شمار میگردید و از رمله موسسان ا

دفتور   24ایون شواعر    منتشور کورد.   1291و اولین مجموعه شعری خود را در  1229سال

آن متعلا به کودکوان اسوت. شوعرهای     و دو نمایشنامه شعری دارد که ده مجموعه شعر

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/526744
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/526744
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مجموعه قصائد مختوار  در آمریکوا توسوط    های مختلزی تررمه شده است. وی به زبان

چهوارهزار بیوت وی بوه زبوان      1232الخضراء الجیوسوی و لینوا الجیوسوی سوال      یسلم

یوگسالوی تررمه و پرفسور ژاث برگ مجموعه ای از قصوائد وی را بوه زبوان فرانسوه     

توان به موارد ذیل اشاره کرد: قمر فی شواطئ العموار ، فوی   ثار او میدیگر آز برگرداند. ا

مواسم التعب، ملحمة الصوت، دیوان القصائد، زبیبه و المل  که بین روایت و نمایشنامه 

  . (WWW.ABDULRAZZAK.COM منتشووور شوووده اسوووت  4112بووووده و سوووال 

(WWW.SAIHAT.NET  

 

 ساختار نمایشنامه

هوا  داستانی است که نویسنده کالم خود را به شیوه گزتگوو میوان شخصویت    ،نمایشنامه»

کنند و نویسنده تنهوا بوا اشواراتی    دهد و آنها حواد  را بر روی صحنه اررا میارائه می

. (137: 1272الطواهر،  ) «پوردازد ها موی ها و پوششها و شخصیتمختصر به توصیف منظره

مایشنامه تصویر گروهی از مردم است کوه در آن رفتوار و   ن» گزته شده است که همننین

برخوی نیوز    .(134: 4111المنصووری،  ) «شودارتباط با دیگران ارائه میعمل هر شخصی در 

از قصوه شوکل   که برپایه تصوور هنرمنود    است نمایشنامه شکلی از اشکال هنر» معتقدند

چرخود و  ثی خاص موی گیر در حوادهایی دراستانی که حول محور شخصیتگیرد. دمی

از نظر محتووایی،   .(17-13: 1233ترحینی، ) «شودها بیان میاز طریا گزتگو میان شخصیت

رنگد. نمایشنامه گشارد که در راه رسیدن به هدف میای را به نمایش مینمایشنامه اراده

و  بیانگر اراده انسان در نبرد با نیروهای پیرامونی، سرنوشت، طبیعوت، قووانین ارتمواعی   

ها و تمایالت و گاه بر ضود خوود فورد اسوت.     حماقتها و کینه حرص و آزمندی افراد و

و یوا نوزاع میوان او و     یشنامه پیرامون نزاع درونی دو گرایش در ذهن قهرمانحواد  نما

 .(4113 ابراهیم صادق،) استدیگران و یا با شرایط 

توا حود بسویاری     ،یوی آن واسطه نقل روا به ،نمایشنامهاما از حیث ساختار و عناصر 

هایی آن است که تزاوتاقتضای نمایشنامه  با این ورود ،نزدی  به رمان و داستان است

داسوتان  » شوود. یچراکه نمایشنامه برای اررا بر صحنه نوشوته مو   ؛داشته باشد نیز با رمان

نویس دو منبو در اختیار دارد که برای نمایشنامه نویس قابل دسترس نیست: اظهار نظور  
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متزکرانه با صدای خود  و آگاهی داشتن از حاالت درونی ی  یا چنود شخصویت. او   

باید بخشی از کار بازیگر را هم که نمایشونامه نوویس اموروزی بیشوتر آن را بوا دسوتور       

 .(111-119: 1477 )داوسن، «دهد، خود به عهده بگیردنشان می صحنه

از نظر ساختاری، استزاده از  های منحصر به فرد نمایشنامه حر ریاحییکی از ویژگی

هوا در دل نمایشونامه، خوود    شخصویت »ایش در نمایش است. در ایون شویوه   تکنی  نم

شوند تا بدین وسیله، اندیشه اصلی نمایشنامه را تقویوت و  های دیگری میدار نقشعهده

نمونه ایون تکنیو  را در گزتگووی     .(74: 1227)موسوی،   «به مضمون و هدف عما بخشد

بینیم که این دو شخصیت در ضمن نمایشنامه، خوود را  ار  در فصل سوم میرشید و ح

ای های ویوژه دار نقشکنند که هری  عهدهبازیگرانی در ی  روایت طوالنی توصیف می

های خود به دنبال تغییر یوا  هستند و اکنون پس از گششت هزار سال با بازنگری به نقش

 ادامه نقش خود در بازی هستند.

 (even)حادثوه  (idea) هودف »عتقاد منتقدان، عناصر نمایشونامه چهوار عنصور   بنا بر ا

دهد. شکل می که ساختار فنی آن را است«  (character)شخصیتو  (dialogue) گزتگو

هوا آغواز شوده    به هم پیوستگی این عناصر در ی  اثر کامل با ارائه حواد  وشخصویت 

 پایانی کوه نویسونده   ؛یابدادامه می این پایان سپس حواد  و سرنوشت آنها تا رسیدن به

در رموان و   اگرچه ایون عناصور   .(14-11)القط، بی توا:  آن را نهایت ساخت فنی خود بداند

آن را از دیگور انوواع    ،اما بررستگی عنصر گزتگو در نمایشنامه ،شودروایت نیز دیده می

ا آن موضوع بوه  له ایست که بگزتگو درنمایشنامه مهمترین وسی» سازد.روایت متمایز می

یابود. بوا گزتگوو    شوند و کشمکش اداموه موی  رسد و اشخاص بازی معرفی میبوت میث

توان ماررای زندگی اشخاص بازی را کوه افعوال و اعموال آنهوا در نمایشونامه مهوم       می

البته نه موضووع و   .(411: 1417،ری اگ) «بدون تکلف و بطور طبیعی معلوم ساخت ،است

دیگر نمایشنامه نباید از خوود حیوات مسوتقلی داشوته باشود،       هاینه هیچ ی  از قسمت

 .(22 :همان) ید به ایجاد ی  اثر کامل کم  کندها باتمام قسمت
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 تطبیق

 معرفی نمایشنامه الحر الریاحی

 آثار در حووزه نثور دینوی و عاشوورایی     معدود یکی از« الحرّ الریاحی»نمایشنامه شعری 

نامود و  اثرشوعری بزرگوی موی   »ع ادبی ایون اثور، آن را   در بیان نو لؤلؤةعبدالواحد  است.

هوای  نمونوه  تورین یحود عوال  شروط یو  درام شوعری را در   این نمایشنامه معتقد است 

یسنده اگرچه ی  حادثه واقعی تاریخ را دست مایوه  نو .(119 :عبدالواحد) «رهانی داراست

هوای اثور و   ودن راذبهبه رهت هنری کردن و افزاما  ،دهداصلی نمایشنامه خود قرار می

 ،ت هنرییخالقبا زبان شعری آمیخته و با تاثیرگشار کردن آن بر ران مخاطبان، خیال را 

گواه برداشوتی آزاد از   هوا  در برخی صحنهکشد که واقعیت را به زبانی زیبا به تصویر می

و بوا تکنیو  گزتگوو     گیورد واد  چنان کنار هم قرار میح شود و گاهماررای کربال می

کشود. حوواد  تواریخی    خواننده را به دنبال خوود موی  سیر حواد ، شود که ایت میرو

اما نویسنده در اثر خوود از نگواه و زوایوه     ،کربال اگرچه برای آگاهان کامال روشن است

ها بوه زبوان   این نگاه ردید به عاشورا و کشف ناگزته ردیدی به موضوع پرداخته است.

 شود.  بدالواحد محسوب میهنر، نقطه بررسته و متمایز اثر ع

شود کوه در سوه   شاعر این نمایشنامه ازمهمترین آثار ادبی وی محسوب می به اذعان

فصل تدوین شده است. بنا به گزته شاعر نگار  آن هزت سال بطوول انجامیوده اسوت.    

افتود و بوه   حواد  فصل اول این نمایشنامه در اردوگاه حر در نزدی  کوفوه اتزواق موی   

ی زیبا تصویرگر ردال و چالش درونی حر بوا خوود حقیقوی و خیورطلبش     خوبی با بیان

گزینود.  است و در نهایت با تصویری ادبی انتخاب تاریخی خود را کرده و حا را برموی 

دهد، تصویری هنری برگرفته از واقو اسوت،  تصویری که شاعر از شخصیت حر ارائه می

یت و حقیقوت آن بور شواعر    اما واقعیت نیست؛ چرا که کم و کیف چالش درونی شخص

 کند.پنهان است و او آن را از زاویه دید خود ترسیم می

از شهادت امام حسین و درعصر یکوی   پساما حواد  فصل دوم نمایشنامه ی  ماه 

این بخش از نمایشونامه دارای دو   افتد.از روزها در خانه شمر بن ذی الجوشن اتزاق می

و هموراه بوا دوسوتانش بوه تصوویر       ضور بخش است که ی  بخش شمر را در حوال حا 
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صدای شومر را در رریوان   با بازگشت به گششته )دیر  زمانی( کشد و بخش دیگر می

کند. تصویر نویسنده در این فصل نیز ادبی و تنها الهامی از تاریخ حادثه کربال ترسیم می

 حقیقت کربالست.

هزارسال پس شکل گرفته است. بخشی ازحواد  این فصل  پردهفصل سوم در چند 

الی میوان گششوته و   از عاشورا و در زمان حاضر در رریان است. رخدادها در رریان سیّ

نویسی بوه  های ردید نمایشنامه. این شیوه از روند حواد ، از تکنی یابدآینده ادامه می

شاعر ورود ظالمانی چون شومر و در مقابول    .شمار آمده و خصوصیت اثر حاضر است

کنود و از طرفوی رواودانگی نهضوت اموام      ای ترسیم میوره و زمانهشجاعان را در هر د

این فصل از اثر و شیوه پرداخت شاعر بوه   کشد.حسین را در دنیای ردید به تصویر می

ها به دنبال آن است، موید بدیو بودن موضوع و هدفی که از ترسیم حواد  و شخصیت

کتواب   نوی از موتن خواهود آمود.    هوای عی آن است که در ادامه به تزصیل و با ذکر نمونه

همننین دارای ی  مقدمه و ی  تحلیل در پایان نمایشنامه است که با توره به سواختار  

آن و نیز شیوه نوین پرداخت نویسنده به موضوع عاشورا، بوه حوا اثوری ارزشومند بوه      

 .شمار آمده و قابلیت بررسی از زوایای مختلف را دارد

 

 خالقیت و ابداع هنری در عناصر 

، و کشومکش  عنصر هدف، حواد  نمایشنامه حر ریاحی را ازحیث چهار ،در این بخش

کنیم تا خالقیت صاحب آن در هری  از بصورت ارمالی بررسی می شخصیت و گزتگو

   .ها روشن شوداین حوزه

 

 هدف و موضوع

و تزکری است که نویسنده به دنبال انتقال آن بوه رامعوه عصور     اندیشه»موضوع، همان 

. و بوا توروه بوه رایگواه نمایشونامه و تاثیرگوشاری آن بور        (37: 4114 )بلبول، « است خود

هوای مسوتبد بوه شومار     هوا و نظوام  مخاطبان، از گششته ابزاری مهم برای مقابله با رریان

 .(33 :همان) آمدمی
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در راسوتای هودف نویسونده و شواعر از      «حر ریواحی » موضوع و محتوای نمایشنامه

ای تواریخی الهوام   ساسی ماده نمایشنامه را از حادثهرچه چارچوب اخلا اثر است. او اگ

بوه   ،گیرد، اما هدف او ترسیم گششته تاریخی نیست، شاعر از خوالل تصوویر تواریخ   می

واقعیتی هنوری بوه   »بر این اساس های انسان معاصر است. دنبال بیان مشکالت و چالش

عود مکوانی و زموانی بوا آن فاصوله      آید، واقعیتی از نظر برای امری واقعی به ورود می

داشته، اما از نظر داللت نزدی  است. این تکنی  در مشابهت سوازی میوان دو واقعیوت    

سیر حوواد  و شوکل   . (13: 1227 )موسوی،  «دهدمیهنری و حقیقی و گششته و حال رخ 

گششته از کول   ،؛ به عنوان مثال شاعرها در رهت تحقا این غرض استگیری شخصیت

ه در بخشی از آن از مساله یوحنا معمدان برای بیان مشکل انسان معاصور بهوره   نمایشنام

ارتباط حواد  با واقعیت معاصر و غور در واقعیت و تصویر حوواد  رواری   »گیرد. می

هایی است که اولوین بوار زوال آن را مطورح    آور آن، از رمله دیدگاهو کشف ابعاد نزرت

 .(111: 1274)غنیمی هالل،  «کرد

حواد  واقعی درنمایشنامه به خودی خود مقصود نیست؛ بلکه در دست » ین رواز ا

ای است برای کشف حاالت درونی بشر و احوال رامعوه  هنرمند ماهر و بااستعداد وسیله

را دارد. حوواد    هوا ها و وردانقدرت تحری  اندیشهبشری در قالبی فنی و هنری که 

هوایی  بلکه از داللوت  ؛گیرددر واقعیت نمی نمایشنامه، اهمیت خود را از اهمیت حواد 

ایون یعنوی پیونود     .(11 ، بوی توا:  القوط ) «بخشدگیرد که نویسنده در اثر هنری به آنها میمی

کالسی  و رئالیسم در خلا اثر؛ زیرا در مکتب کالسی  نویسونده قهرمانوان خوود را از    

سوازد، اموا در   می های مطرح برگزیده و آنها را درگیر چالشی تراژی  و بزرگشخصیت

شوند و وقتی شاعر در درگیر مسائلی ارتماعی و عادی می های عادیرئالیسم شخصیت

هایی تاریخی چون یزید و شمر و حرّ و... را در قالبی ردید و معاصر اثر خود شخصیت

این از آن گیرد، نمودی از این پیوند است. و برای بیان مشکالت امروزی بشر به کار می

کند و عناصور آن بور طبوا    وز خود را ملزم به شکلی واحد نمینویسنده امر» روست که

: 4114)بلبل،  «گزیندخواهد، برمیبلکه از آنها آننه را که می ؛گیردمکتبی خاص نظام نمی

42).  
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بل و مهوای آن سو  داللتی ثانوی به خود گرفته و شخصیتحواد  در نمایشنامه حر 

بخصووص در فصول سووم     ،تکورار پوشیر هسوتند   د که در طوول تواریخ   نمادی می شون

واد  آن در زمان حوال و در شوهر کوفوه موی گوشرد. تموام حوواد  و        نمایشنامه که ح

های متکثر آنها در رامعوه بشوری.   ها نمادی هستند از نمونهها و نامها و مکانشخصیت

هوا در  هدف از حضوور شخصویت  » .چراکه کوفه، شمر، حار ، رماعت پابرهنگان و...

هوای خواص   تصویر مردم در زندگی روزمره نیست؛ بلکه انتقال برخی داللت ،ایشنامهنم

 .(44 ، بی تا:)القط «است

 

 حوادث و کشمکش

سیر حواد ، با رابطه علی و معلولی در رهوت تقویوت کشومکش ایجواد شوده در      

 کشمکش  از آنجا که برگرفتوه »برد. گیرد و نمایشنامه را به پیش مینمایشنامه، شکل می

شود، عنصری از روهره ورودی انسان است، زیباترین عنصر در نمایشنامه محسوب می

  .(94: 4114)بلبل،  «شنامه را تقلیدی از زندگی دانستتوان نمایکه بر اساس آن می

نمایشنامه بیانگر اراده انسان در نبرد با نیروهای درونی و پیرامونی بورای رسویدن بوه    

چالش میان خیر و شور،  در اثر حاضر نیز مشهود است. هدف است. امری که به روشنی 

اصولی   حرّ وشومر دو شخصویت  انتخاب حا یا باطل، درست و غلط موقعیتی است که 

چالش بین خیر و شر »ای که پیش روی همه انسانهاست.با آن درگیرند. تجربهنمایشنامه 

خود و  چرشنامه است که حوواد  بوه گورد او موی    در اغلب موارد محور شخصیت نمای

طبیعت زندگی چنین نیست؛ بلکه قهرموان بایود    .شرط نیست که خیر بر شر پیروز شود

کشمکشی حقیقی بین این دو گرایش داشوته باشود و تموایلش بوه شور بایود از طریوا        

دهد اگر صورت همدردی بیننده را از دست میحواد  نمایشنامه موره باشد در غیر این

 .(42: بی تا القط،) «غاز تا پایان شر باقی بمانداز آ

اگرچه چالش، نیازمند افرادی است که با یکدیگر درگیر شوند و اسبابی کوه موروب   

هوا بوا   این درگیری شوند، اما کشمکش در این نمایشنامه، بیش از آنکوه بوین شخصویت   

هاست؛ از این رو بویش از آن کوه   یکدیگر باشد، چالشی در ذهن و میان افکار و اندیشه
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چالش و درگیوری حور   آن نمود یابد، به فکر و اندیشه متکی است.  حرکت و پویایی در

وشمر بیش از همه ردالی درونی است تا ردال با پیرامون و محیط. تراژدی حر و شمر 

چنان پویش  با نزس  سیر حواد  و ردال دو شخصیت است که و فراگیر تراژدی انسانی

؛ هرچند ایون  کندصیب خود میسعادت را ن رود که در پایان، حرّ با انتخاب حقیقت،می

چالش با خود سرانجام به چالش با دیگران نیز منجر شده و موروب رودایی راه حورّ از    

در فصل دوم نیز حواد ، تصویرگر کشمکش درونی شمر است که  شود.همراهانش می

کشومکش   .در نتیجه انتخاب نادرست، ترس، وحشت و تنهایی را از آن خود کرده است

شود تا آنان شورایط مشوابهی را در سویر وقوایو تجربوه      ت مورب میدرونی دو شخصی

حیورت   شوند.ای از این نزاع دچار حیرت و سرگردانی میکنند؛ از رمله هر دو در برهه

آغواز فصول اول بوا    درکوه   کشتن یا نکشتن اوحسین)ع( و  در رن  یا نجنگیدن با حرّ

تتراروو؟أمم تقتول    :کشود ر موی پرسشگری او تردید  را به تصویندای درونی حرّ و با 

 (41)   موضح؟یقیاآلنأمی طر

حضور خیال حرّ و نجوای درونی او در خالل این فصل با تکرار سوال، تردید حورّ   

سازد و گاه به صراحت او را به چالش می کشاند: مکنوت تورددّت فوی من    را بررسته می

 تجرّد سیز ؟  

خوبی در خدمت پیشبرد حواد  و حضور فرماندهان لشگر حرّ و گزتگوی آنها نیز ب

 گیرد.سیر تحول درونی حرّ و رسیدن او به انتخاب نهائیش قرار می

و رمالت کوتاه و عنصر  استزهام شیوه بیانی آغاز فصل دوم و با استزاده ازشاعر در 

أ لمواذا؟  : لمواذا؟ کندترسیم می در رسیدن به پاسخ سوالی بزرگ راسرگردانی شمرتکرار 

او به دنبال چرایی قتل حسین اسوت. سووالی کوه آن را از زبوان اموام و در      ( 11) لماذا؟

بوه چالشوی درونوی     در تموام روایوت او را  معنوادار آن  لحظه آخر شنیده بود و با تکرار 

البته علی رغم اشتراث هر دو شخصیت در این چالش درونوی، حیرانوی حورّ     کشاند.می

کنود، اموا ایون    ا در دلوش روشون موی   دهد و نور حقیقوت ر قبل از انتخاب مسیر رخ می

گیورد؛  حیرت در مورد شمر، پس از وقوع حادثه چالش برانگیز در درونوش شوکل موی   



 03( الحرالریاحی) منظوم نمایشنامه در هنری خالقیت شناسی زیبایی

 

گویود اگور بواردیگر در    گردد و موی هرچند او پس از این حیرت، به نقطه پیشین باز می

 کرد.کربال بود، همان انتخاب را می

کوه در نتیجوه چوالش    هوای مشوترث دو شخصویت    یکی دیگر از شرایط و موقعیت

هوایی  از رملوه ویژگوی   است کوه  برانگیزیترس و ترحم شوند، درونی با آن روبرو می

ترس احساس مشترکی است که حور و شومر    .(44 :1471 ی،کم)نظر ارسطو است  درام از

گیری این حس مشترث نیوز هموان   در شکل هر دو در کنار تردید درگیر آن هستند؛ البته

تورس حورّ توا     سوازد. د که رنس ترس دو شخصیت را متزاوت میتمایز قبل ورود دار

پیش از انتخاب او و رخ دادن حادثه است و احساس ترس شمر پس از آن. تورس گواه   

. حورّ، تورس خوود را    آیدمی در قالب بیانی تصویری در ورود حرّ و شمر به نمایش در

رهالوت و   کند کوه تواریکی و شوب را کوه نمواد     همنون عقربی زشت منظر مجسم می

 الظهور  مأکولة  ن ضولوع أ  یل بی: عقرب تضرب اللریزدگمراهی است، در ورود  می

(41) 

کشاند. او ، او را به چالشی از نوع دیگر میپس از حادثه این احساس در مورد شمر 

یابود.  مجسوم موی  همواره دستی سیاه با انگشتی سزید در برابر   از وحشت عمل خود،

دی ی و اءأ لو کانوت  ضَیب ها اصبوٌیارأفبلون القَ شود: کفٌّمیتصویری که باعث وحشت او 

   (11) عتنیألفزَ

شود و مقدمه انتخاب صحیح، اما ترس شمر، مورب ترس حرّ مورب بیداری او می

احساس تورس دو شخصویت   کند. وحشت او شده و تنهایی و شقوات را همنشین او می

حورّ او را خطواب قورار داده،     خیوال شود، همنوون زموانی کوه    به صراحت بیان میگاه 

 (  42) موقزه د یا زال س  م بنُگوید: و رُمی

. در وروود  کنود را چشمانی پر از ترس و هراس توصیف مینیز ورود خود و شمر 

   (17) وناًیعی عیمفزّ رم :شودانسانی ترس بیش از دیگر اعضا در چشم نمایان می

های گونواگون  تبصور ،امههای مختلف نمایشنترس شمر در بخشچالش درونی و 

از رمله وقتی حیران و سرگردان به هر سو رو کرده و بوه دنبوال صواحب     ؛یابدنمود می

 شنود:  گردد که تنها او میصداهایی می
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 (13) عاًیمن منتماأمن منتما؟أمن منت ؟أ منتِأمنت أ من؟أ قتلتُکم منا رم

ر نشان از غلبوه و شودت   کاربرد اسلوب بیانی استزهام، رمالت کوتاه و صنعت تکرا

عاطزه در شخصیت است؛ زیرا زمانی که انسان از نظر عاطزی در حالت ثبات و پایداری 

قرار داشته باشد و عقالنیت بر رفتار او حواکم باشود، اغلوب رموالت بوا توأنی بووده و        

او شود. با ورود حس روانی که شمر با آن درگیور اسوت   منطقی و متوازن و طوالنی می

مفعوی   و قبلی الموت کند که هیچ وحشتی از مرگ ندارد: ضَاعی توصیف میخود را شج

مورگ را بورای مون مواری هزارسور      ( 71) بعدّ الحصوی  شاًیأمقاتلها اآلنأ رلها ملف رمسٍ

 قرارده! هم اکنون با سپاهی به شمار ریگها با آن به رن  برخواهم خواست.

شوود، شوجاعی پور    م موی این همان تناقضی است که درباره شومر در روایوت ترسوی   

او را از اوهوام و خیواالتی اسوت کوه بورخالف ادعوایش       سرشوار   ،وحشت. ورود شمر

دهنود و بور   طوش سور موی   ود که فریواد الع نشسازد. صدای کودکانی را میوحشتزده می

و قود   نموا الشومرُ  یب آیود:  بیند که به چشم کسی نموی افزایند و اشباحی را میترسش می

 (119) راها محدیمتجهاً الی مشباح ال نهضی النوب ُعاودته 

را  دیگور موضووعی اسوت کوه شومر      ،تصویر شهادت امام حسین و شنیدن نام اموام 

افتود:  او حتی از شنیدن نوام حسوین بوه وحشوت موی      .سازدسراسر ترس و وحشت می

ای او سین سربریده، تصویری است که لحظوه تصویر ح (24) تخاف من تسمو هشا االسم

روز بوه روز  تورس  سوت و  وهمراه ا ،د و پس از گششت ی  ماه از حادثهکنرا ترث نمی

 ( و احتزظوتُ 24) نی رسداً الرمس لهیشود: شهرٌ و ما مزالأ مری بدر ورود  بیشتر می

   (111) ومهای من  کبرُیوفی بخَ

و آزار   دکنو ای او را رهوا نموی  ی و تنزر دیگران از شمر نیوز لحظوه  احساس بیزار

 (111) ة الجند لییکراه د: کنتُ محسُدهمی

نمواد  شاعر آنها را به عنووان  هایی است که ، فصلی با حضور شخصیتاما فصل سوم

. کوفه نماد هر مکانی است که پیمان شوکنی  کشدبه تصویر میانسان امروز  ازو سمبلی 

مبوارزان و  تموام  ست و مسیح و یحیی نمواد  ا تکرارپشیربشری مردمانش در طول تاریخ 

بوا بیعوت    و پابرهنگانی که کنندکه در مسیر حا طلبی سرخویش را فدا می یظلم ستیزان
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ای مسواله  ،آنها در راه حسوین حضور و مرگ کنند که تصریح میبا فرستاده حسین خود 

عنواه بتولّ   یتنواأ با ناء و مِیعناه بسو یاتناأب الطف و مِ یعنا فیاب   :استای فرازمانی و فرامنطقه

بوا او در طوف    (149) موتنهارأ و نَ حتلة کلَّاألرض المُ یعه فیباو نُ تناأالزعتر ممس و مِ

وصحرای سیناء بیعت کردیم و مردیم. دیروز در تل زعتر با او بیعت کردیم و موردیم و  

 و هر روز در سرزمینهای اشغالی با او بیعت می کنیم و می میریم.

اقعیوت هنوری کوه از    پیوند تاریخ و حال و استزاده از واقعیت تاریخی برای ترسیم و

نظر زمانی و مکانی با آن فاصله دارد، به عنووان تکنیو  نمایشونامه نویسوی معاصور در      

هوای  از شخصویت  های مختلف نمایشنامه مشوهود اسوت. حوار  یکوی    مورد شخصیت

 ،کنود فرستاده حسین را تسلیم موی  ،است که در زمان حادثه عاشورا حاضر در این فصل

شوود:   پس از گششت هزار سال دچار پشیمانی و ندامت موی ید در قالبی رداکنون او اما 

 (122) یملف عام قطعت ألرتاز خوف یمنن

که در خالل حادثه کوربال و پوس از آن در امتوداد     شخصیت او سمبل افرادی است 

رغوم  نماد تمام انسانهایی که علی نمایند.تاریخ و در کوران پیشامدهای مختلف چهره می

خود را در  اشتباه تاریخیی درون خود پاسخ نداده و بسیار دیرهنگام تردید خود، به ندا

 د.  نیابمی

های محوری نمایشونامه و بوه اصوطالح قهرمانوان ایون      اگرچه شمر و حرّ، شخصیت

دهود، اموا   آیند و سیر حواد  اغلب چالش درونی آنها را نشان موی تراژدی به شمار می

در بخشوی از نمایشونامه،   ، هوا شخصویت به صورت بیرونوی و در رودال بوین     این نزاع

ر فصل سوم در قالب ی  چهوره معاصور   حضور شمر د .کندتماشاگران را نیز درگیر می

چوالش کشویدن    بوه اسوت بوا   در رسوتجوی حسوین   که همننان پس از هوزاران سوال   

. برشت منتقد و نمایشنامه از شیوه های شاعر در ابداع و ابتکار است تماشاگران نمایش،

های خود، به تماشواگر قودرت کونش داده و او را سوهیم در     انی، در نمایشنامهنویس آلم

ارتباط متن با رامعه فعلوی، کوامالً در    .(922: 1274غنیمی هالل، ) سازدمسیر نمایشنامه می

 توا  گیردراستای هدف نمایشنامه یعنی تداوم تقابل خیر و شر در طول تاریخ صورت می

هموواره در طوول تواریخ    کوه  ، بله منحصر در گششوته ن نشان دهد حسین و یزید و شمر
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اعر با استزاده اند. از این رو در تمثیلی زیبا در پیوند با رامعه عراق حاضر، شحاضر بوده

هوای  حسین را مجسم در تموام نخول   ،از نماد نخل که سمبل مقاومت و ایستادگی است

 آورد:ربرمیاز آن س ، حسین دیگرینخلیداند که با بریده شدن هر عراق می

 النّخلأفوذذا قطعوت أ و تودحرج  هاموة    به فوق رقاب  إن کانَ ل  الساعةَ سیفأ واهو

طلوُ یأ تخطئهاأ فنخل ٌ واحدةٌالجوشنِأ  یابن ذیعاً یالنخل رمیعاًأ .......أ مرؤس النخلِ رم

اگر تو اکنون شمشیری داشته باشی و آن را بور گوردن نخلهوا     (192-194) نیمنها الحس

ری، اگر آنها را قطو کنی و سر نخلها همگی غلتان شود...ای ابون ذی الجوشون   فرود آو

اگر سر همه نخلها را قطو کنی و فقط ی  نخل از شمشیر تو بگشرد و باقی بماندحسین 

 از آن سربرخواهد آورد. 

در پایان نمایشنامه  ،های بکارگیری نماد را در پیوند میان تاریخ و حالاز دیگر رلوه

الهوام بخوش مبوارزه و     با عبارتی طوفانی و یابیم. پایان نمایشنامهپایانی آن میو عبارت 

یابد و سر بوه  دنبال سربریده خود است آن را می خورد. یوحنا که از آغاز بهقیام رقم می

و این یعنی تداوم رریان حوا طلبوی و    شودیعنوان نماد مبارزه آغاز طوفانی در عالم م

   (197) الطوفان  يبدااذن  ییحیا یمدرکت  :یختقابل با حا در طول تار

 

 گفتگو

گزتگو در نمایشنامه، کشمکش میان دو نیروی انسانی است با هدف غلبه نیروی انسانی »

عنصور اساسوی در    ،عنصور گزتگوو  گموان  بوی . (112: 4114بلبول،  ) «و ارتماعی بر دیگری

ی است که بر گزتگو استوار زیرا نمایشنامه یکی از انواع ادبشود؛ محسوب می نمایشنامه

راوی ندارد تا حواد  را حکایت کنود، بلکوه گزتگوو در     ،است. نمایشنامه مانند داستان

اهمیت عنصر گزتگوو در ایون نووع ادبوی توا      رانشین حکایت در داستان است.  ،نمایش

معرفوی  ( 471: 1222 )حموو،  «ستون فقرات نمایشنامه »بدانجاست که برخی آن را به منزله 

گیرد و ابزار تعامل، کنش و دیگر عناصر نمایشنامه نیز از طریا گزتگو شکل میاند. کرده

یشورفت در نمایشونامه هنگوامی رخ    پ» .ها و حواد  نمایشونامه اسوت  شخصیتواکنش 

دهود  ی گزتگو رخ میواسطهدهد که رخداد و شخصیت رشد یابد و این رشد تنها بهمی
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: 1229  )حسون نوفول،   «کنود نمایشنامه متمایز موی ه را از و این ویژگی هنری است که قص

داسوتان   توانود ماننود  نوویس نموی  نمایشونامه  ،زیرا به دلیل عدم حضور راوی .(413-412

لوشا بوه   ها را تحلیل کنود؛  روحیات آننزوذ کند و افکار و  هامستقیماً به درون شخصیت

زنود  ا خود دست میپچ شخصیت بویژه گزتگوی درونی یا پچ ابزار گزتگوی نمایشی به

 .تا درون و زوایای پنهان وی را آشکار کند

هوا  ه به توصویف صوحنه  نمایشنامه حر ریاحی نیز رز در مواردی که نویسند ساختار

ها شکل گرفتوه اسوت. ایون گزتگوهوا     پردازد، تماماً بر اساس گزتگوی میان شخصیتمی

 بوه » گزتگوو . طووالنی شودن   شوود یارائه مرمالتی کوتاه در قالب گاه بسیار بلند و گاه 

یابود کوه   و گاهی مولف درموی است درامی موفا بیان  و  انه و راستینصادق تأثرواسطه 

ت شودت  شخصویّ  توأثر  ماننود زموانی کوه    ؛طلبدگزتگویی سریو و کوتاه را میقعیت، مو

بسیارگویی و دیگری ایجواز   ،تشود و یا طبیعت ی  شخصیّگرفته و شرایط بحرانی می

رز احساس میزان تناسب  ؛نیست ابتی برای کوتاه و بلند بودن گزتگومعیار ث .طلبدرا می

به عنووان   .(42 ، بی تا:)القط «و نقش او در تحول حادثه عیتآن با طبیعت شخصیت و موق

ای از رموالت  مثال گزتگوی شمر و روان تماشاگر نمایشنامه در صحنه پایانی که نمونه

 کوتاه نمایشنامه است:

بعود   یالشمر: نلتق أالشاب: کبرنا..؟أنعم.. ربّماأرتم علی ان تخافوا اذن...ها؟الشمر: کب

نوت لوم تبتعود    م..أ إذا یالشاب: ستران أأ و منت بحجم ادعائ  هشاین..أآمل من نلتقیومی

 (194) بحث عن سأ یل  عهد بأنالشمر: التخفأأنایق  عن حیبطر

اط با مخاطوب، از رملوه   چنانکه اشاره شد خروج شخصیت از چارچوب متن و ارتب

های نمایشنامه نویسانی چون برشت است که با سبکی خطابی و با نادیده گرفتن تکنی 

دهد. ایون هموان حصوار چهوارم     ها، تماشاگران را طرف خطاب قرار میدیگر شخصیت

نمایشنامه و دیوار فاصل میان بازیگران و مردم است که از نظر ایشان توهمی است و در 

شکستن ایون حصوار نیوز بوه هودف       .(192: 1274)غنیمی هالل،  شودکسته میاین شیوه ش

 کند.  نمایشنامه که ایجاد ارتباط نزدی  بین گششته و حال است، کم  می
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گیرد و گششته از کوتاه و بلند بودن گزتگوها، شاعر از دیگر انواع گزتگو نیز بهره می

، مونولووگ  هوا از این شیوهیکی کند. تعامل میان آنها را محدود به گزتگوی دو طرفه نمی

یا گزتگوی درونی است. در حقیقت از آنجایی که هدف شواعر، ترسویم رودال درونوی     

توانود در خودمت هودف او قورار گیورد،      کوه موی   هاست، بهترین نوع گزتگوو شخصیت

افزودن دو شخصیت خیال و صدای شومر و حورّ نیوز بویش از هرچیوز       مونولوگ است.

پردازی، در رهوت  ین نوع گزتگوست. این شیوه از تعامل و شخصیتنیازمند بکارگزتن ا

بخصوص در فصل اول و  نمایش بهتر چالش درونی دو شخصیت صورت گرفته است. 

ها حضور فعوالی دارد  های اصلی در صحنهان یکی از شخصیتدوم حضور خیال به عنو

در گزتگووی   به عنوان مثال در فصول اول  کشد؛و شخصیت حر و شمر را به چالش می

میان حر و حار ، خیال حر به کم  او آمده ، به او نهیب موی زنود توا تصومیم نهوایی      

أ و قول کلموةأ   باسلأ لغةُ ملکت صدقها فاستقرتأ تَجرّد وضووحًً کهوشا   را بگیرد:خود 

 (47) نین قلبو  و الشوزت  ینه منتأ لوال مضاءت مسافة موا بو  یتع مستقر یتقف الشمس ف

نشیندأ اینننین بی پورده بوا أ و سوخنی    تین باشد بر دل می أ سخنی که راسشجاع با

بگوأخورشید همانجاییست که تو مشخص کنیأاگر فاصله بین قلوب و زبانوت را یکوی    

 کنی

این گزتگو به خوبی، ابعاد درونی شخصیت را نمایوان کورده و او را در سویر تحوول     

زتگووی میوان حورّ و    گیا روایی دیگور در   کند. روحی و رسیدن به پایان ردال یاری می

یوا   فریبیمیآیا خود را : گویدو خطاب به او می کشدرا به چالش می ، اوحرّزیاد، خیال 

 یممغالطوة نزسو ؟أ مم تسوأل کو    کنی تا میزان تردید آنها را به خود نشان دهی:سوال می

 (49) ن مقدار الش ّ بأنزسهم؟یتتب

گوویی،  توو دروغ موی   :گویود یو م کشدترس او را به رخ می با رمالتی کوتاه و یا 

: تکشبُأ تکوشبُ  دت حاکم است و از دیروز در ردال با خود هستیوترس هنوز بر ور

 (42) د موقزهأ منشُ ممسأ و منت تقاتلُ نزس یمنتأ و رُبن  ما زال س

در اغلوب   ،البته الزم به ذکر است در نزاع درونی شومر و حور، خیوال دو شخصویت    

 افتود کوه  کمتور اتزواق موی   دهند و قرار می مخاطبحضوری ی  طرفه صاحب خود را 
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توان به خطاب حر نسبت به خوود  از رمله می ؛یت نیز با خیال خود سخن بگویدشخص

 لة  يالقلالشمس تنهضأو الناس تنهضأ و الکلموات   یالحرّ: ها ه گوید:اشاره کرد که می

 (44ص) ن موضح؟یقیالطر یاث أ مین حنایتنهض...أ تتخبط ب

او را خطواب قورار داده و از او   ، خیوال  خوود  گوویی میوان حورّ و خیوال    و یا در گزت

 :دهدو حرّ نیز پاسخ او را می خواهد تا با خود صادق باشدمی

ت نزسو ؟أها منوتأال سورج    یلأ صواف یا حرّأ تأمر من تسرج الخی  حی: والهاجس 

من م روابواً إذا سوئل االنأ معلو    یزی: معلوم من لسو  الحرر  *ر الهووارسأ یفوق حصان  غ

وای بر تو  (41ص) ا حرّی: منت تخدع نزس  الهاجس *عرف کل مهمتهأ و منای یحصان

با خود صادق با ! این توهستی، بور   ها را می دهی؟ای حر! آیا دستور زین کردن اسب

اسب تو زینی رز خیال نیست.حر: می دانم که اگر شمشیرم سوال شود پاسخی دارد،می 

 اند و من. خیال: حر! تو خود را فریب می دهیدانم که اسبم وظیزه خود را می د

 در گزتگوها مشوارکت دارد، صودای شومر    گششته از حضور خیال که ،در فصل دوم

ی  سویه حاضر است، صدایی که تنها شومر آن را   به عنوان ی  عنصر گزتگوگر امانیز 

 صدادرحقیقت خیال و یا  .کنددرگیری درونی او را فراهم می شنود و هر دو موربمی

کمتراز رانب شخصیت مورد شود، اما ها وارد میاگرچه بین گزتگوهای دیگر شخصیت

ت بعود از توأملی درونوی، بوه اداموه گزتگووی خوود بوا         گیرد و شخصویّ یخطاب قرار م

این گزتگوی درونی نشان دهنده بحوران درونوی    پردازد.شخصیت حاضر و نه خیالی می

ت بوه  را به مخاطب منتقل کند؛ لشا شخصویّ و شدید شخصیت است که باید نویسنده آن 

خصویت اسوت کوه از    در حقیقت ایون صودای ورودان ش    آورد.نجوای با خود روی می

شخصیتی کوه بوه نجووای    »پردازد. اما خود به نجوا با خود نمی ،شودرانب او شنیده می

و بیند که بوین یو  رفتوار    ورد در حقیقت غالبا خود را در چهارراهی میآبا خود رو می

دیگری قرار گرفته و در سرگردانی است که قادر به تصمیم گیری نیسوت و یوا درنقطوه    

چنین وضعیتی دقیقا بورای حورّ    (49القط، بی تا:) ...«تحول از ی  حالت به حالتی دیگر و 

   شمر بیشتر پرسشگر است تا مردد. البتهمتصور است نیز 
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گزتگووی   ،نمایشونامه هوای  هوای گزتگوو در برخوی از صوحنه    یکی دیگر از ویژگوی 

حودیث روانبی   های دیگر است کوه بوه آن   شخصیت با خیال خود در حضور شخصیت

گویود در ایون   فرق حدیث نزس و رانبی زمانی که شخصیت با خود سخن می» گویند.

است که حدیث نزس با شخصیتی است که به تنهایی در صوحنه حاضور اسوت و دنبوال     

اما حدیث رانبی در حضور  ،است اسات و افکاربلکه ارائه احس ؛انتقال اطالعات نیست

را  نمونوه آن  .( 43هموان:  ) «هاست تا بیننده از برخی حقوایا مطلوو شوود   دیگر شخصیت

 ذکر کرد:گزتگوی حرّ با خیال خود در حضور ابوحزص  توانمی

أ لو کنوت  :خاطب محداًیو کأنّه  الحر *ز ؟یمن تجرد س یمکنت ترددت ف س:الهاج 

قولوون:أ  یثومّ   الحرر :  *ف؟یغمده السو  یتشرّخ فینة مثل من یب ی: مهاجسال *ن يبممل  

 (41ص) ر؟یو هوا االم یئاً می: هول قلوت شو   أبو حفر   *ح وساوسهیلعا قی یاحیالر یمقع

خیال: ایا در کشیدن شمشیرخود تردید داری؟حر گویی کسی را خطاب قرار موی دهود:   

حر: آنگواه  که از نیام بیرون زده ی شمشیر کا  دلیلی داشتم.خیال: کدام دلیل روشنتر از

 اوهام خود شد. ابوحزص: امیر چیزی گزتی؟ اسیر گویند ریاحیمی

 

 پردازیشخصیت

هویوت  است که دارای ابعاد مختلزوی چوون   شخصیت در نمایشنامه از عناصر مهمی 

هوا نشوات   از شخصیت مادی، ارتماعی و روانی است و هرچیزی در نمایشنامه مستقیماً

هوا  رمله موضوع آن به عبارتی حواد  نمایشونامه بایود عقوال از شخصویت     از گیرد؛می

یابود و در  حیات هنری خود را می ،هاست که نمایشنامهبا تعامل بین شخصیت» سربزند.

یابنود و  ها بوا حوواد  رشود موی    گیرد و شخصیتنتیجه آن ساختار نمایشنامه شکل می

ها ارتباط خود را با واقعیوت  یتاساس کیزیت شخصیت در نمایشنامه آن است که شخص

 .(111-112 1274)غنیمی هالل، «حقیقی از دست ندهد

بایود گزوت، دو   « الحور الریواحی  »هوای نمایشونامه   شخصویت  در خصوص ویژگوی 

نویسونده و   .های اصلی و شکل دهنده نمایشنامه هستندشخصیت ،شخصیت حر و شمر

ایون   شان به تصویر کشیده اسوت. عیشاعر، آنها را با ابعاد روانی و هویت مادی و ارتما
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و خوواه  نماد بعد عودالت  حرّ ورود انسان هستند: دو بعد متزاوت دو شخصیت نماینده 

کوه  تنهوا    یمن و شویطان و بعود ظلموانی نزوس    اهرتجسمی از و شمر  حا محور انسان

ز بوا آن روبروسوت.   ای که انسان هوررو یعنی دو چهرهفلسزه ورودیش شرارت اوست؛ 

بول لموس اسوت کوه     موروودی زنوده و قا   ،شخصویت در نمایشونامه  »ت که حقیقت اس

بینند و معانی موروود در حوواد  و سواخت نمایشونامه را از طریوا      بینندگان آن را می

تردید ویژگوی بوارز    .(41، بی توا: القط) «گیرندها و گزتگوی او پی میرفتار و عکس العمل

بیند؛ واقعیوت و  ان دو انتخاب میحرّ خود را می حر و ترس ویژگی بررسته شمر است.

« انقالب و تحول درونوی »این همان لحظه و های انسانی نوایی با ارز مداری و همحا

لشا حرّ در خالل شکل گیری حواد  داستان، شخصیتی پویا محسووب شوده و    وست؛ا

کنود. اموا شومر از آغواز توا سورانجام بوا حزو          سرانجام ندای درون خود را ارابت می

ماند؛ لشا در این نمایشونامه، ایون   ای درونیش از هرگونه تحولی مثبت به دور میهچالش

دهند و همه چیز ها هستند که حواد  را به پیش برده و کشمکش را شکل میشخصیت

بخصوص زمانی کوه  »گردد. اهمیت شخصیت بنا به اظهار نظر برخیحول محور آنها می

و شواعر بتوانود درون شخصویت را بوه     مقدمه شکل گیری کشمکش در نمایشنامه باشد 

ا  را آشکار کند، اهمیوت بسوزایی پیودا    ها و تناقضات درونیتصویر کشیده و آشزتگی

 (.31: 1227)موسی، «کندمی

 اما افزون بر سیر تحول دو شخصیت اصلی نمایشنامه، ابعادی که شاعر از شخصویت 

هوا در ایون   دیگر شخصیتکند نیز تصویری چند بعدی نیست؛ به عبارت آنها ترسیم می

اند و از پرداختن بوه ابعواد و   نمایشنامه تنها از ی  زاویه و بعد زندگی به نمایش درآمده

 رسوطو بنوا براعتقواد ا  »های مختلف زندگی و شخصیت آنهوا پرهیوز شوده اسوت.     بخش

به تموام رزئیوات زنودگی آنهوا     نویسنده نمایشنامه باید در ترسیم شخصیت از پرداختن 

و با گزینش ی  عمل یا ی  مرحله خاص، ساختاری منسوجم و یکپارچوه بوه    د  بپرهیز

وظیزوه او  ایشنامه نویس تاریخ نویس نیسوت و  نم ،ورود آورد؛ زیرا بنا بر اعتقاد ارسطو

ت، امکوان  رترسیم حواد  واقعی نیست؛ بلکه او آننه را که طبا قانون احتمال یا ضرو

ای این نمایشنامه نیز تنها برههحواد  . ( 27-23 :1237النادی، ) «کندوقوع دارد، ترسیم می
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اما مورتبط   مجزا ها را برگزیده و آنها را در سه فصلخاص از حواد  زندگی شخصیت

هجری در واقعه کربال بیشتر زمان داسوتان را بوه    11حواد  سال  کند.به هم روایت می

 بخصووص  ود.شو خود اختصاص داده است. بخشی از آن نیز در عصر حاضر روایت می

روزی که ، اد  آن بیش از ی  روز از زندگی شخصیت باشدحوتراژدی که نباید زمان »

امری که در  .(94-92: 1222حمدی ابراهیم، ) «کندنقشی سرنوشت ساز در زندگی او ایزا می

های فرعی نمود یافته و توأثیری تعیوین کننوده    زندگی شخصیت اصلی و دیگر شخصیت

 ه را نهاده است.در روند زندگی آنها ب

، یوحنا معمدان که بریده های اصلی، کسانی چون ابو حزص عمرتافزون بر شخصی

کند، کمیل و مالو   بریده شده او را در ذهن شاعر زنده میسر شدن سر امام حسین یاد 

های فرعوی  شخصیت از یاران شمر، عمار و یاسر و حار  از یاران حسین، سپاهیان و...

بوا   کننود. که به پیشبرد حواد  کم  موی  های اصلی هستندصیتشخ مکملو ثانوی و 

تووان گزوت هودف    توره به روند حواد  و شیوه تصوویرگری شواعر در حقیقوت موی    

ها و مواضو انسوانی و ارائوه برخوی    تصویر نمونه ها،یسنده اثر از ترسیم این شخصیتنو

مختلزی اسوت کوه    ایمسائل ارتماعی فکری و سیاسی و اراده انسان در چالش با نیروه

هوای اساسوی   ؛ زیرا حواد  زنودگی انسوان همیشوه درگیور چوالش     شودبا آن مواره می

ها تصویرگر بعدی رزئوی از ابعواد زنودگی انسوان     نیست؛ بلکه هری  از این شخصیت

 است.

پردازی گزارشی پردازی شاعر، بصورت گزارشی است. شخصیتاما شیوه شخصیت

اند از: گزتگو، ترین عوامل عبارتگیرد. ازرمله مهمبه کم  عوامل متعددی انجام می

در این شیوه،  .(39: 1437)ریمون کنان،  پردازی و نامگزتار، صحنه عمل، لحن و شیوه

وسیله دارد تا بدین نویسنده بر آن است تا اشخاص داستان را به عمل و گزتگو وا

به واقعیت کنند. این شیوه ها با گزتار و رفتارشان، خود را به تماشاچی عرضه شخصیت

لشا رفتار شخصیت و گزتگوی او با دیگر  ؛(494: 1412)یونسی،  زندگی بسیار نزدی  است

مهمترین ابزار ترسیم شخصیت در نمایشنامه حر ریاحی  مل او با آنهاها و تعاشخصیت

این امر در نتیجه خصوصیات ذاتی نمایشنامه است. اصوال شیوه اخبار و توصیف  .است
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ها و اسب داستان و رمان است که با حضور راوی و تسلط و آگاهی او از شخصیتمن

های درونی، روحی و رسمی تواند شاخصهها، میها و مکانامکان حضور در همه زمان

و ... را بیان کند، اما با نبود راوی در نمایشنامه، تنها کنش و گزتگوی میان 

زمانی به عنوان مثال  کند؛ه آشکار میهاست که مشخصات آن را برای خوانندشخصیت

را ترسیم حالت روحی کوفیان و احساس پشیمانی و ندامت آنان خواهد که شاعر می

ا مهل الکوفةأملف عام تعضون ی: گشاردچنین به نمایش می در قالب گزتگوکند، آن را 

 الماء یطاً من الدم فیر خبصُیرفو الکأسأ یفوق مصابعکم ندماًأملف عام و عطشانکم 

اهل کوفه هزار سال است که انگشت پشیمانی به دندان می گزید هزارسال  (114ص)

 .بیننداست که تشنگان شما کاسه آب باال می برند و رد خون را در آن می

که در قالب گزتگو با فرماندهان سپاهش  شخصیت خود ترسیمدر  حرّ بیان و یا

الحر:  :کندتوصیف میبودن خود را دیگران  دستو ابزار قرار گرفتن بازینه بخوبی 

بها کلب  عودُیمقاتلهاأو یابه فیشبُ مننَیةأ س یالزر لهثُ خلف یس دٍیص مثلکمأکلبُ یولکنن

حر: اما من نیز چون شمایم مانند س  شکاری که به دنبال شکار  (24ص) دهید لسیص

ود می بردو آن را برای ارباب خخود پارس می کند و چنگال خود در شکار  فرو

 .آوردمی

در نمونه توصیف ترس و تردید دو شخصیت اصلی نمایشنامه پیش از این ذکر شد. 

ها، با توصیف صحنه این میان گاه شاعر و نویسنده بصورت مستقیم دخالت کرده و

رای بیان احساسات و برخی از نویسندگان به» کشد.را به تصویر می حالت شخصیتها

ها با واقو آن پردازند. درف فضای اطراف صحنه میها به توصیافکار درونی شخصیت

 1412)ویینی،  دهندی نمایشی ارز  نمادین به اثر میشرح پر بودن یا خالی بودن صحنه

ها نمونه این توصیف صحنه کند.ها کم  میکه به شناخت بیشتر و بهتر شخصیت (41:

ها گاه در یف. این توصهای شخصیت در نمایشنامه حر ریاحی کم نیستو حالت

ها بکار رفته است؛ همنون توصیف شمر در ترسیم حالت مادی و رسمانی شخصیت

  القاع ورّه کالمه الی رمهور یدخل إلی المسرح بمالبس معاصره و ی  پرده آخر:

با لباسهایی به روز  (42ص) بیالخط ةأینهم هیتخش بی( 42زه )ینهض مجرداً سی (122)
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تماشاگران سالن می گویدأبا کشیدن شمشر از نیام  وارد صحنه می شود و خطاب به

 .گیردبرمی خیزدأهیئت سخنران به خود می

بیووانگر حوواالت روحووی و روانووی   هووا و گزتگوهوواتوصوویف در بیشووتر موووارد امووا

 مانند:  ؛ گیردهاست. این توصیزات نیز بصورت مستقیم مورد اشاره قرار میشخصیت

( مباغتاً، بشئِ من 41ص) اً مو نزسه( غارق49ص) ( غاضبا44ًص) بزرح مزارئ

 .(43صالتردد )

و یا در توصیف ترس و وحشت زنان حریم اهل بیت، با آوردن توصیزاتی مسوتقیم اموا   

آنوان را آشوزته و پریشوان، سوراپا رعوب و       ها،و از زبان دیگر شخصیت در قالب گزتگو

ت مون الرعوبأ   فتحملهم ممّهواتهمو حاسورا   :کندوحشت و گریزان به هر سو ترسیم می

 .(42ص) رکضن فی کلّ متّجهی

سخن  به صراحت از ترس آنها از حرّ، و یا در توصیف احساس فرماندهان لشکر

 گوید:می

 (ص42)  یاآلن ف ةد الخائف المتحزّزیتّقون یتّقون أ یإنّهم 

 

 گیرینتیجه

طوول  در مقایسه با شکوفایی شعر عاشوورایی در   بررسی آثار منثور حوزه نثر عاشورایی

های ادبی در قالب نثر دارد که بنا به اسوباب  تاریخ ادبیات متعهد، نشان از کمبود آفرینش

مختلف فنی، ارتماعی و سیاسی و ... قابل توریه است. این شرایط نوه تنهوا در ادبیوات    

های دیگر از رمله فارسی نیوز مشوهود اسوت. نمایشونامه منظووم حور       عربی؛ بلکه زبان

ی یکی از این آثار معدود در دوره معاصر است کوه شواعر آن را از   ریاحی اثر شاعر عراق

های توراژدی و درام سوروده اسوت. ایون اثور دارای      نظر ساختار محتوایی و فنی با قالب

، های معاصر در نمایشنامه نویسی است که در ضمن بررسی عناصرها و تکنین شاخصه

 شود.های هنری آن تبیین میخالقیت

کنود  ر نمایشنامه به خوبی پیوند و ارتباط تنگاتن  آنها را نمایان میبررسی فنی عناص

. اما عنصوری  کندگیری و پیشبرد دیگر عناصر کم  میای که هر عنصر به شکلبه گونه
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دو شخصیت اصلی نمایشنامه یعنی شمر و حر به عنوان  ،محور نمایشنامه قرار گرفتهکه 

عنوان اثر مختص به یکی از ؛ هرچند دو شخصیت بررسته حاضر در حادثه عاشوراست

ا شده است. این عنوان را شاید بتوان با توره به نوع انتخاب شخصیت حرّ و هشخصیت

 سرنوشت این قهرمان قابل توریه دانست.

هدف شاعر از خلا اثر، تنهوا نقول بخشوی از تواریخ اسوالم رهوت تأثیرگوشاری یوا         

ده از واقعیت مورود، واقعیوت هنوری   روایتگری صرف تاریخ نیست، بلکه شاعر با استزا

کند که از خالل آن به دنبال ترسیم رویارویی همیشگی حا و باطول  دیگری را خلا می

نبوده و بوا چهوره ردیودی از     11در طول تاریخ است. ردالی که منحصر در عاشورای 

 تواند در مشکالت و مسائل رامعه امروز نیز حاضر باشد؛ از این روست که ماتاریخ می

بینویم. ایون تکنیو     شمر و حار  را هزار سال پس از وقوع عاشورا در رمو خود موی 

 کند.نوآورانه در نمایشنامه، تاریخ را نه به عنوان هدف؛ بلکه وسیله انتخاب می

حواد  نمایشنامه نیز در راستای هدف و موضوع اصلی آن، بوه خووبی در خودمت    

گیرد. چالش نمایشونامه نوه   قرار میها و چالش خیر و شر تبیین کشمکش بین شخصیت

ها و یا محیط پیرامون؛ بلکه نزاعی درونوی و روحوی اسوت،    از نوع ردال بین شخصیت

شوده، اموا   های تواریخی بوه تصوویر کشویده     ردالی که اگرچه در اثر در قالب شخصیت

ها و نوع بشور در طوول   غرض شاعر نه تاریخ؛ بلکه نشان دادن ردال درونی تمام انسان

خ است؛ از این رو شاعر با روشی نو و بدیو، تماشاگران نمایشنامه را نیوز بوه کونش    تاری

محدود بوه نوزاع درونوی     سازد. البته این ردالدارد و آنها را سهیم در نمایشنامه میوامی

در  شوود. ها، به ردال با دیگران نیوز منجور موی   نمانده و در نتیجه نوع انتخاب شخصیت

های فرعی نیز قابل تأمل است. ردال افورادی  یگر شخصیتکنار چالش دو شخصیت،  د

دهند و گاه کسانی که منافو و مصوالح  که با تمام ورود، خود را در خدمت حا قرار می

دهند، امری که در فصل سوم نمایشونامه در مواررای   طلبی ترریح میآنی خود را بر حا

 شود.بیعت کوفیان با فرستاده حسین آشکار می

دهنده نمایشنامه به خودمت گرفتوه   نیز در تناسب با دیگر عناصر شکل عنصر گزتگو

گزتگوی دوطرفوه  شده است. اگرچه بنیان اساسی نمایشنامه بر پایه گزتگو آن هم از نوع 
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است، اما شاعر با توره به هدف نمایشنامه و موضوع آن از نووع دیگور    هابین شخصیت

وای نزوس و گزتگووی روانبی بهوره     گزتگو یعنی مونولوگ یعنی گزتگوی درونی و نجو 

هوا بوا اسوتزاده از ایون نووع گزتگوو بوای        گیرد؛ زیرا تصویر چالش درونی شخصیتمی

گزتگو در نمایشنامه حر ریاحی، همننین بوه خووبی ابعواد     شود.خواننده بهتر ترسیم می

 کند.شخصیت را به تصویر کشیده و به پیشبرد حواد  کم  می

نمایشونامه حور ریواحی کوه متناسوب بوا هودف و         در شخصیتهای یکی از ویژگی

هوای  و دیگور شخصویت   حور و شومر   هاست.موضوع آن است، نمادین شدن شخصیت

آینود،  شخصیتی واقعی و حاضر در روز واقعه به شمار موی حاضر اگرچه در ی  قالب، 

هوای  اما روند پرداخت حواد  چنان است کوه در سویر حوواد  تبودیل بوه شخصویت      

د کوه هموواره   نشوو یخ موی سم ابعاد ورود هور انسوانی در طوول توار    نمادین شده و تج

   تکرارپشیر است.

توان گزت استزاده از تکنی  نموایش در نموایش، پیونود    بنا بر آننه در مقاله آمد، می

تاریخ با عصر حاضر و استزاده از واقعیت عینی برای تصویر واقعیوت هنوری، و داشوتن    

و به صحنه آوردن تماشاگران در خوالل نموایش    ابعاد تراژی  معاصر، به چالش کشیدن

 آید.های بدیو و نوآورانه اثر حاضر به شمار میاز رمله رنبه
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 الملخص
ایشررییح  یاشرر لی ایییابرر  لاررعاییلاا لاعایداةررعا ثیررعأل مرر  اقلرر   اقجما رر  ای ا ارر   رر   رر   « احلرری اییحرر ة »مسرریة   

اینثرری ا  ل مرر  ن اینثرری ایی  ررد ا     ررر   ار جم األرر  ثرر  حف اقجمل ایررعحن   رر   تارر  ا ارر  ن ایا رر   ث شرر  لرر  
نثرررد   م    ررر م اررر ی مأل ال  ررر  مررر  ایشررریی ن اقجمل ا نضرررد  ایرررة  ا رررتم ا  د ررردل   ایعحن ررر  ن باررر  ارلررر   ا دلررردجم  ا 

ماحمرر  ل  ررد اض  ا رر    لارر  ایرر  ی ررع ان رری ای ا رر  مرر  اع ت لرر   ایذن رر  ا یی رری احل  رری ایررة   رر  ع    رر  
  منهرر  ل  ررد اض ن تررراح  اق ررداا اقجما رر  اق رری    ی  رر  ن ا سرریة   ن   لن حرر  ا  ثرر می ن اقةررعا  ایعحن رر

   ةه ایذندر   عم إلاعال   اقجما ض اقجما   
ار  ةه ایضینف ایت   ر ر حی شره  اقجمل ایرعحن  ا ی رری اا تر  ا نثرد   ثرع أل لار   رین   ایتییحر  ار ین    ا دلردجم  

حیرر ن  نثنرر   ررةا تر ح ررد   مرر  ارلرر   ایی  ررد ا    ا نثررد    رر  ایا رر   ا اتاذرر  ن   ررع   ن جم األررته    انرر ض لارر   ررةا
ایتحا ا  ی  ش  ل  ان  ه  ایذن  ن ااعاله   –اع األ    عح   سیة    احلی اییح ة  میتمعام لا  ا نهج ایدرذ  

ب  ألر م ا علرر   اعجما رر  اق رری   ن مرر  مسررتأعا  ایاحررغ ت رر  لارر  ایرریام مرر  تر ای  ثرر  ایشرر لی األررتمعأل تةررعا  
 ررر اع ت ألر  لاجم اقلری  ن رر م ن لةاا ر  ی رملی لارر  متا  ر  لر  ا  رر    16 رر   ر  ای ریر مسریة ت  مر  ااا احل جملر  ایت  خ

 ایذن  ایة  حدظ  ن ی ت  ایت دحیح  ایت  بع ث در ث دحیام ةیألام ل  مأأل    یاالض
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