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 5 با همکاری     

  ناز، شاهدخت ديار سختستان یخواستگاران مهر: اثر عنوانِ

 صبوره رنگرز  :نويسنده

 ای از دکتر عطااله کوپال با مقدمه

 ۱۷۱-۳11-۷۱۱۳-۱۳-۳شابک: 

 ۲۶۱۱چاپ اول، 

 نسخه ۶11تیراژ: 

 حقوق چاپ ونشر برای نشر آماره محفوظ است  تمامی ©

انقالب، ابتدای خیابـان دوازده   دفتر مرکزی نشر آمـاره: تهران، میدان انقالب، خیابان

 1۱۶۳۱۷۳۱۶۱۲تلفن  ۱،  واحد ۶۲۳فروردين، پالک 

 

 سايت نشر آمـاره مراجعه کنید: ش و ساير اطالعات به وببرای آگاهی از مراکز فرو
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 یادداشت ناشر
 

چهار سال پیش، شاید هنوز هم، وقتی در  -تا سه 
های ایرانی  نمایشنامهها سراغ  ها و کتابخانه فروشی کتاب
های کتاب  رفتم، از کمی آثار داخلی و خالی بودن قفسه می

قریحه و باذوق عرصه  از نام نویسندگان جوان و خوش
ای ادبی  شدم. گونه ادبیات نمایشی، دچار یأس و ناامیدی می

ترین زمان  زده و در بحرانی ترین شرایط جوانه که در سخت
دچار رکود و فراموشی شده  بالیده و رشد کرده بود، حاال

 بود!
های زیادی وجود  حل کردن آثار، راه برای احیا و جمع
ها تماس و ارتباط گرفتن با عزیزان اهل  داشت. یکی از آن

قلم و صاحب سبک بود که تعدادی از اساتید دانشگاهی و 
راه دیگر   قلم بودند. تعدادی هم از دوستان تئاتری و هم

های جوان  از کردن به طرف مؤلفایجاد انگیزه و دست در
 79بود که همین کار هم انجام شد. اولین کتاب را در سال 

چاپ کردیم که با استقبال خوبی همراه بود و بعد به ترتیب 
نام که بر ما  طی هماهنگی با نویسندگان بزرگ و صاحب

منت گذاشتند تا در خدمتشان باشیم. تعداد زیادی اثر به 
هترین شد. ب از این استقبال قدرانی میدستم رسید. خب باید 

ادبی و منصفانه با  -شکل قدردانی، برخورد علمی
کردم آن هم  ها را انتخاب می ها بود. باید بهترین نمایشنامه

با اصول و معیارهای قابل قبول. برای اینکه این برخورد 
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ادبی منصفانه صورت گیرد، از میان همه  -علمی
کرده بودند. تعداد چشمگیری را   ها کار نویسندگان که سال

انتخاب کردم که شایسته چاپ در این پک ادبی بودند. تا 
ی مخاطب اهل تئاتر را فراهم کرده  هر خواسته و سلیقه
پسند که چندین اثر گواه  گیر و مشکل باشم. بسیار سخت
 این ادعاست.  

نویسان  انتشارات آماره به نیت همراه شدن با نمایشنامه
ها در این  ن به شور و شوق آفرینشگرانه آنو ارج نهاد

وضعیت عجیب و ترسناک اقتصادی به یاری و خواست خدا 
و همت شما نویسندگان عزیز این مسیر را ادامه خواهد داد. 

ها مورد پسند خوانندگان  امیدواریم که مجموعه نمایشنامه
 ای باشد برای خلق آثار بهتر. عزیز قرار بگیرد و انگیزه

از مدیرمسئول محترم انتشارات آماره جناب آقای  پایان در
پرست که زحمت بسیار زیادی کشیدند و از تیم  فرهاد نوع

زحمتکش این نشریه و انتشارات که امکانات گرم کردن 
 این فضا را مهیا ساخت، بسیار متشکرم.

 
 هومن بنائی

دبیر بخش ادبیات نمایشی و 

 داستانی

 



 

 

 

 مقدمه

خواستگاران مهری نااز شااهدخت   »ی سنتیِ  نمایشنامه
در هجاادهمین   ۶۹7۱، در سااال  «دیااار سختسااتان  
های آیینی و سنتی پذیرفتاه شاد و در    جشنواره نمایش

شهریور همان سال در تاالر هنر به صحنه رفت. سپس 
در تااالر سانگل     ۶۹79در فروردین و اردیبهشت سال 

د اساتقبال قارار   آمد و بسایار ماور   به اجرای عمومی در
های  ی نمایش گرفت. این نمایشنامه با اقتباس از شیوه

، توانساته اسات   «تخت حوضی»سنتی ایرانی، به ویژه 
های سنتی  تلفیق مناسبی از شیوۀ تئاتر مدرن با نمایش

بااه عماال آورد. نمایشاانامه، دارای روایتاای داسااتانی و 
قهرمانان و ضدقهرمانانِ مشخص و کشمکشای رو باه   

طه اوج است و ساختاری کالسایک را در پان    سوی نق
هاا و   گذارد. تعداد محدود شخصایت  پرده به نمایش می

ماجراهای متنوع، این نمایشنامه را باه اثاری مطلاوب    
ای تبادیل کارده اسات. اقتبااس از      برای اجرای صحنه

هااای نمایشاای ایراناای، در شاارایطی کااه ایاان   ساانت
هاای   ههاای قادیم و در خانا    ها دیگر به صورت نمایش

اعیااان و در مجااالس شااادیِ تولااد فرزنااد پساار، باار   
های نهاده شده بر روی حوضِ وساط حیااط، باه     تخت
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ای باشاد کاه ناه تنهاا      روند، باید باه گوناه   صحنه نمی
ها را مسخ نکناد  بلکاه ایان     ماهیت سنّتی این نمایش

ی  نکته مهم را نیز در نظر بگیرد که تماشاگر این گوناه 
ر یک سالن رسمی و در قالاب و  نمایشی، وقتی آن را د

کند، باا انتظاارات خاا      شکل تئاتر اروپایی تماشا می
شود. از این   خود از تئاتر به شیوه مدرن، با آن مواجه می

ها بایاد جایگااه دو نانارِ مهامِ      رو، این گونه نمایشنامه
نمایشی را تواَماً، در صورت و قاالبی یگاناه بیامیزناد و    

حاضر توانسته است از عهده این پدید آورند. نمایشنامه 
بندی به خوبی برآید. امید است که باا اجراهاای    ترکیب

هاا، ایان    دیگری از این نمایش به ویاژه در شهرساتان  
 فرایند هنری بیش از پیش تداوم یابد.

 
 عطااهلل کوپال
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 پادشاه
 پادشاهناز، دختر  مهری

 وزیر اعظم
 کوهزاد، پسر وزیر اعظم

 غالم
 باشی حکیم

 سفیر دیار فرنگ
، مرتاض هندی، جارچی )این سه نقشِ جالد باشی

      کند.( کوتاه را یک نفر بازی می
 خدمتگزاران دربار



 

 
 صحنة اول

 

)دربار پادشاه سختستتا.  پادشتاه در تهتیتاح هتروی ر ح     

کوت.   ییتد در    تخت هشستی تست  حکیم ت  رت معایوتی مت   

بیووت.    یه.  حکیم   پادشاه ت  رت هم  جلوح هروی ق.م م 

باش  پس تی  شود  حکیم ح پادشاه شوی.ه م  ه.تح آه   هالی

معایوی، بی جلوح هروی، بی هزد  یید مت  آیت.  بتین آهیتا       

                     پادشاه ترتباط   جود ه.ترد (

 
  


