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ABSTRACT 

Dramatics has been the prominent mean of expressing the feelings, emotions and 

sensation of human. A play may be based on a real story or on a fiction. It is a way 

of communication, mutual understanding, reconciliation, expressing ideas and a 

way of environmental awareness. The subject of ancient plays was confined to 

religious rituals, and from the expression of religious rituals to awareness of the 

social issues. History of dramatics shows that the Greeks, Indians and ancient 

Arabs have used this art to promote their religious rituals. However, now this art 

is consciously decorated with social problems and issues. For a long period, the 

central theme of Urdu plays has been fiction and historical stories, but Agha 

Mohammad Hasher Kashmiri transformed the face of drama from the fantasy 

world into awareness of real social problems. It is a fact that Urdu plays have 

contributed significantly in creating social awareness and promoting moral and 

religious values. Nevertheless, due to the influence of technology and commercial 

requirements, modern play has lost its standards. 
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 املقدمہ:

بفضله تتحقق الغايات وهو هللا الذي  و و برحمته تنزل الخيرات الحمد هلل الكريم الذي بكرمه تتم املكّرمات

 هدانا لهذا التوفيق وما كنا لنهتدي لوالأن هدانا هللا، أما بعد:

استخدم اإلنسان هذا الفن للتعبير عن  تمع البشري منذ بدايته ولقد كان لـ فن املسرحية دور مهم في املج

فإنها داخلية أمام اآلخرين،أحاسيسه. وكلما دعت اإلنسانية للتعبير عن مشاعرها ال عواطفه و مشاعره و

سواء كانت مناسبة للطقوس الدينية أو أي قضية أخرى. الفن املسرحي في كثير من األحيان،تستخدم 

 فاملسرحي
ً
بادیفی الق و هي كلمة ماخوذة من املسرحة لغة

ٓ
 ۔اموس املحیط یعرض الفيروز ا

 

  1" ."السرح: املال السائم، وسوم املال واملسرح:املرعی 

وتستند املسرحية إما إلى الواقع أو في بعض األحيان إلى الخيال ، على سبيل املثال املسرحية حول موضوع 

ذه الحركة قد تكون مبنية على الواقع ، ومسرحية مكتوبة حول حركة استقالل باكستان أو عن بطل معين له

 جولييت" في كثير من األحيان يعتمد على الخيال، -مجنون" ، أو "روميو  -موضوع قصة حب تاريخية من "ليلى 

أن في مسرحية القصة الحقيقية ، هناك قد تكون  أيًضا العديد من  ولكن يجب وضع ش يء واحد في االعتبار ،

ر الدرامية واألحداث الخيالية لتشكيل املسرحية ممتعة ومقبولة للقراء أو للجماهير، ويلزم اتخاذ العناص

 االحتياطات الالزمة لنجاح املسرحية التي يجب أن ترتبط قصتها باملوضوع.

 هناك عدة وسائل لتقديم مسرحية:
 

الناس حول موضوع عام مثل  تم استخدام هذا النوع من املسرحية لخلق الوعي بين -. مسرحية الشارع:1

 االكتظاظ السكاني أو املضايقات املنزلية ، وهذه الطريقة في تقديم املسرحية غير شائعة اآلن.

هذا هو أقدم شكل من أشكال املسرحية ، ويتم لعبها أمام مجموعة من الناس الذين  -. مسرحية املسرح: 2

ن ، وهذا النوع من العروض التقديمية من املسرحية تجمعوا في مكان محدد ويتم إعداد خشبة ألداء املمثلي

 بقيت شعبية حتى دخول وشهرة اإلذاعة والتلفزيون والسينما.

هذا النوع من املسرحية يحظى بشعبية كبيرة في هذا العالم الحديث ، وقد تكون هذه  -. مسرحية التلفزية:3

 مسرحيات طويلة أو مسرحيات متسلسلة أو في شكل مسلسالت.

وبهذه الطريقة يتم تقديم قصة املسرحية في ساعتين أو ثالث ساعات ، وهذا  -رحية السينمائية:. مس4

 أسلوب فريد لتقديم املسرحية الذي قد يشتهر بين الناس منذ بدايته. 
 

 ، ودور وأهمية املسرحية األردية في خلق الوعي االجتماعي حول القضايا 
ً
قبل أن نناقش تاريخ املسرحية اجماال

جتماعية الحديثة وتطوير وتعزيز القيم األخالقية في وجهات النظر الباكستانية نأخذ استراحة ملراجعة اال 

إن استخدام املسرحية لغرض  معرفتنا حول األهمية العامة  ودور املسرحية في التغيير االجتماعي والتنمية.

ختلفة ، وهناك العديد من الجوانب التنمية االجتماعية كان ممارسة منذ العصور القديمة في املجتمعات امل

 التي تظهر أهمية املسرحية وبعضها:
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ا
 ، املسرحية كوسيلة للتواصل: أوال

 تعمـــل املســـرحية مثـــل املـــر ة و ،اإلجتماعيـــة املحـــددة املســـرحية تعكـــم املجتمـــع ألنهـــا تعكـــم ثقافـــة اإلنســـانية و

كيــي يجــد النــاس أنــه مــن الســهل تجــاوز تلــ  هــي أيًضــا أداة لفهــم  لتســليط الضــوء علــى اإلنســانية فــي اإلنســان و

 اإلنسانية نفسها. 

 
ا
 ، املسرح )املسرحية( كوسيلة للتفاهم املتبادل واملصالحة:  ثانيا

يمكن أن تعمل املسرحية أيًضا كجسر للتفاهم بين أفراد املجتمع من خالل تقديم نظرة ثاقبة لوجهة نظر  و

   من منظور شخصية معينة من الحياة الحقيقية. وقد يحدث هذا عندما يتم سرد القصص  اآلخرين.

 ، املسرحية كوسيلة للعالج: ثالثا

شاهدة املسرحية أو ألنه من خالل مركين والجمهور،لكل من املشامسرحية جيدة،قد يكون لها تأثير عالجي،

ا وثيًق املشاركة فيها،
ً
ا ارتباط

ً
ء إعادة يمكن للمرفا بذاكرة الشخص أو القصة الشخصية،إذا كان مرتبط

، انعكاسية عادة تأسيم معاني من عالقة معقدةوإإعادة التعديل قصصهم الشخصية،و تصنيي ذكرياتهم، 

 بين التجربة الدرامية والهوية الشخصية. 

 ، املسرحية كوسيلة للتعبير عن األفكار: رابعا

عن األفكار والقضايا يوفر املسرح )املسرحية( فرصة للناس للتعبير مزيج ديناميكي من الخيال والواقع،"ك

  2".وتحديها باستخدام املواقي الصوتية والرمزية الخيالية

 ، املسرحية كوسيلة للتغيير االجتماعي: خامسا

املسرحية هي وسيلة فعالة لتشكيل وتعديل عقول الناس ألن قراء املسرحية الجيدة أو جمهورها أو مشاهديها 

قصة املسرحية إلى حياتهم الخاصة،لذل   ون أن تستندوهم يعتقديتخيلون أنفسهم كجزء من املسرحية،

سواء كانت هذه األفكار ر الناس في املجتمع،يمكن للكاتب املسرحي تغيير أفكاباستخدام مؤثر أو سلبي لهم،

 دينية أو سياسية أو اجتماعية. 

  ، املسرحية كوسيلة للوعي البيئي: سادسا

مثل االرتباطات بأشياء طبيعية محددة مثل الحيوانات أو للبشر أنفسهم صلة فطرية بالعالم اإليكولوجي 

 في إعادة توجيه السلوك معينة،األشجار أو التكوينات الجبلية أو مواقع جغرافية 
ً
وأن هذا الرابط سيكون قويا

ال سيما من بيئي، -على إحداث تغيير اجتماعي  اإليكولوجي". "املسرح )املسرحية( لديه القدرة -"االجتماعي 

 3خلق الفرصة لـلحظات تسهل إعادة عقدها بدوافعنا الخضراء ." خالل

احل مختلفة للحصول على شكل اليوم، وإذا أن املسرحية نوعان هما: املأساة ، وامللهاة، وتمر املسرحية من مر 

ية كانت توصلنا إلى أن املسرحية بدأت في اليونانية القديمة في أثينا في شكل أغاني دينحللنا خلفيتها التاريخية،

 490تغنى تكريما إللههم ديونيسوس. ويقول األردايم نيكول، "يمكن القول بأن املسرح قد بدأ حوالي سنة 

 4حين مثلت أقدم مسرحية بقيت لنا وهي "الضارعات" إلسخيلوس أمام نظارة من املواطنين األثينيين." .م.ق

 "ویعتبر الیونان أول من اھتم باملسرح، ووضوعند عمر الدسوقي 
ً
 خاصا

ً
، وعنھم أخذ العالم ع له نظاما
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ثم في هذه املسرحيات الدينية دخلت بعض املوضوعات األخالقية مثل العدل والسالم والصدق   5" .ھذاالفن

 والكذب ، والذكاء وأحياًنا تعامل العديد من هذه املسرحيات الخلقية مع قضايا الوقت.

 املسرحية من اليونانيين وقاموا بتقليد املسرحياتوأما املسرحیية الرومانية، حصل الرومان على فن 

ولھا أثر كبير علی ملسرحيات املأساوية مثل اإلغريق،لكنهم لم يهتموا بااليونانية املأساوية والكوميدية،

كان أول كتابين وفي فن املسرحية الكوميدية،املسرحیات األروبیة الحدیثة فی فرنسا و ایطالیا و انجليزیا.

را هما بلوتوس وتيرينم، وقد استمد معظم كتاب املسرحية األوروبية الحديثة موضوعات رومانيين اشته

 مسرحية من بلوتوس.

، بدت املسرحيات الكالسيكية في إحياء التقاليد األدبية الشائعة وفي القرن الخامم عشر في أوروبا

مثل حداث التاريخية الحقيقية،اولت األ وتننية القديمة من الواقع االجتماعي،للحضارات اليونانية والروما

القرنين الثامن عشر والتاسع  خاللوفي أوروبا، مسرحيات هنري الرابع وهنري الخامم من شكسبير.

ة ظهرت الحركة األدبية الجديدعشر،بدأت حركة املسرحيات الرومانية،وحوالي نصي القرن التاسع عشر،

 في إيطاليا وفي القرن الثامن عشر في إنجلترا.وفی القرن السادس عشر كحركة مسرحيات حقيقية في فرنسا،

إن فن املسرحية هو أحد فروع الثقافة والحضارة الهامة، ونوعيته وميزته الخاصة هي أنه يهتم بالتفاعل 

املباشر بين أولئ  الذين يقدمونه والجمهور، ويستند إلى املتلقين وردودهم الفورية، والتي تميزه عن الفنون 

ز عن القصة والرواية في أن املتلقين لهم دور نشط وحيوي في تنميتها، لذل  سوف نظهر األخرى، كما يتمي

ظهور املسرحي واملسرح في املجتمع العربي، وكيي بدأت كظاهرة مستمدة من الثقافة الغربية، ثم تحولت 

تمعات  لة بالتدريج إلى إظهار أفكار واتجاهات الشعب وتصي التحيات واملخاوف والقضايا، وفي بعض املج

قوية وفعالة في انتقاد السلطة وإبراز القضايا االجتماعية املتعلقة باملجتمع، ففن املسرحية هو األولى من 

الفنون التي ظهرت منذ زمن قدیمة في تاريخ البشرية، ولذل  أطلق عليه لقب أبو الفنون، ويتفق معظم علماء 

 والعرب لم يعرفوا ھا إال مع عصر السادس قبل امليالد،التاريخ على أن ٰھذا فن بدأ في اليونان منذ القرن 

 م.1847النهضة، وخاصة مع مارون النقاش،

 عن األنواع املختلفة للفنون املسرحية والنشاطات املسرحية منذ 
ً
وكان العرب واملسلمون معروفين جيدا

ة التي تثبت أن الخليفة العصور القديمة قبل منتصي القرن التاسع عشر، وهناك العديد من األدلة التاريخي

املتوكل العباس ي قدم األلعاب ألول مرة، واملوسيقى والرقص في القصر، و جاء العديد من املمثلين من جميع 

أنحاء العالم ألداء مسرحياتهم أمام الخليفة في القصور.)نشأة املسرح العربي( كما ورد في كتاب الدیارات ألبي 

شتي:"فشأن الكتاب )كتاب الدیارات( یظھر فی تل  الصورة الصادقة الحسن علي بن محمد املعروف بالشاب

 من التقی والفجور 
ً
التى یقدمھا لنا عن الحیاة االجتماعیة فی أیام العباسیين؛ تل  الحیاة التى كانت مزیجا

وصي  واللھوالسرور والزھد والنس  والغنى والجوع واإلسراف والفقر، والتى كان فیھا من الحریة واالنطالق فی

و في عهد الخالفة العباسية، عرف العرب شكال واحدا  6أحاسیم النفم ورغباتھا وشھواتھا الش ئ الكثير."

من األعمال املسرحية أی مسرح "خیال الظل"، الذي استند إلى السخرية والكوميدية، واستمر تطوروتنمية 
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، وال سيما خالل املسيرة ا
ً
 عيد النوروز، هذا الفن عند الفاطميين واملمالي  ایضا

ً
لسلطانية، واألعياد، خاصا

 الذي كان یحتفل به في هذه األيام.

ا منذ العصور القديمة ، وظهرت أقدم مسرحية للشرق في
ً
 وأما بالنسبة إلى املسرحية ، فقد كان الشرق معروف

قبل امليالد ،  100ي قبل امليالد ، وهي "عربة فخار أي عربة طينية" حوال 600قبل امليالد ، إلى  100الهند حوالي 

 قبل امليالد. وفي شكله اآلخر مسرحية "املل  سودراكا" ، أفضل مسرحية هندية جاءت إلينا.  450حوالي 

 /وأما عن بداية املسرحية األردية ، ُيظهر إكتشاف الوجود األول للمسرحية أن هناك تقاليد مسرح )ناٹ 

Theater( ومسرحيات غامضة )رہمmystery plays/سوانگ/ ( و م( سرحيات كوميديةComic/plays في  )

الهند، ولكن بداية الدراما باللغة األردية كانت "كريشنا كاناهیا" لواجد علي شاه و " إندار سابها "آلغا حسن 

نوفمبر  26أمانت، وأول مسرحية باللغة األردية كانت "راجا غوبي شاند وجاالندهار" لدكتور باواجي الرد في 

 ح بومباي.م، علی مسر 1853

، ومن التعبير عن الطقوس الدينية إلى الوعي ينيةكان موضوع املسرحيات القديمة يقتصر على الطقوس الد

، يظهر تاريخ فن املسرحية أن اإلغريق رت بها املسرحية من مراحل مختلفةبالقضايا االجتماعية التي م

وبعد تغطية رحلة طويلة من ، الدينيةذا الفن للترويج لطقوسهم والهنود والعرب القدماء وقد استخدم ه

بتقييم تاريخ "املسرحية ، وهكذا إذا قمنا عي باملشاكل والقضايا االجتماعية، تم تزيين هذا الفن بو التطور 

حية األردية بثالث حضارات رئيسية، ، كانت تتأثر مسر جه نفم املوقي أيًضا، وفي الواقع، فإننا نوااألردية"

لكن تأثير الثقافة  ، والثقافة والحضارة الغربية، والثقافة والحضارة العربية.هنديةمثل: الثقافة والحضارة ال

  غا حسن أمانتـ الهندية يمكن رؤيته بوضوح في مسرحيات األردية األولية كما في مسرحية "اندر سبھا" ل

ح ہوتا ےہ "اندر سبھا كے مطالعہ سے واض م. 1854م وعرضت على خشبة املسرح سنة  1852مكتوبة في سنة 

 7كہ امانت)  غا حسن امانت( نے ہندی دیو ماال اور اسالمی روایات كو یكجا كركے ڈراما تصنیي كیا."

وترجمت العديد من  تأثير عميق على مسرحيات األردية، ، كان لألدب الغربي والعربيوفي املرحلة التالية

األحداث التاريخية العربية في مواضيع  كما تم إدراجية إلى األردية وعرضت على املسرح،املسرحيات الغرب

، وكان لهذا املسرحيات باللغة األردية بسرعة نشأ فنتحت إشراف "املسرح البارس ي"، وت األردية،مسرحيا

، أنشأت البارسیين شركات مسرحية كبيرة املسرح خدمات قيمة في هذا املجال،وفيما يتعلق باالهتمام الكبير

ملسرحيين واملخرجين والعمال املرتبطين بهذه الشركات. كانت معظم وكان هناك العديد من الكتاب ا

، وكانت قصصهم قائمة على قصص اآللهة ، والء واإلخالص والحقيقة والنزاهةموضوعات مسرحياتهم هي ال

 وحكايات القرون الوسطى ، ومسرحيات شكسبير.

 وقصًصـــــا ت
ً
اريخيــــــة ، ولكـــــن أغــــــا محمـــــد حشــــــر لفتـــــرة طويلــــــة ظـــــل املوضــــــوع األساســـــ ي ملســــــرحيات األرديـــــة خيــــــاال

، عــــي باملشــــاكل االجتماعيــــة الحقيقيــــةكاشــــميري هــــو أول مــــن قــــام بتحويــــل وجــــه الــــدراما مــــن عــــالم الخيــــال إلــــى و 

، و"خوبصــــورت بــــال" )الشــــریرة ، و "یھــــودی ل كــــی" ) فتــــاة يهوديــــة(وتعتبرمســــرحياته "اسير"حرص")أســــيرالحرص(

، و "پہال نكھ كا نشہ")مخدر العين(ھنڈی  گ" )النار الباردة(، و " و "ٹ("، و "تركی حور" )حور التركیة(،الجميلة
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)فتــاة الھندیــة أو صــیدة املجتمــع(،و" دل كــی پیــاس"  و "بھــارتی بالــ  عــرف ســماج كــا شــكار"پیــار" )الحــب األول(، 

اب" )مـأخوذ  عـن شـاہنامة لفردوسـ ى(، و "سـفید خـون") دم أبـيض(، و"شـ ید" ، و" رسـتم وسـهر )عطش القلب(

جتماعيـــة اال  و "خـــواب" ہســـتى" )حلـــم الحيـــاة( وغيرھـــا أفضـــل املســـرحيات حـــول القضـــايا)شـــھید الجـــذب(،ناز"

ـــرام القـــــيم اإلنســـــانية، ـــالح املجتمـــــع، والسياســـــية، والصـــــراعات النفســـــية، واحتــ ـــة وإصــ  فی اللغـــــة األردیـــــة.والدينيــ

في شعبه وكتـب مسـرحية  وحاول ظفر علي خان بذل كل ما لديه من قدرات لتعزيز الحماس والغيرة من الحرية

رة وتعزيز شغي الشجاعة مسرحية ممتازة من حيث املشو پان" )الحرب بين روسيا واليابان(،"جنگ" روس وجا

، والحريـــة الوطنيـــة ، وعـــرض ظفـــر علـــي خـــان أحـــداث املســـرحية بطريقـــة أنيقـــة وقـــدم الوطنيـــة لليابـــان ، والــوالء

ا أبــادی "زود ومســرحیة عبداملاجــد دریــ لمين فــي بلــده.وشــجاعة املجاهــدین علــى نحــو فعــال مــن أجــل تحفيــز املســ

 كتبت مسرحية راج پشیمان")نادم فوري(،
ً
كل منھا تدورعلی موضوعات سیاسیة ومشاكل االجتماعیة، وأیضا

 مــــن تــــوفير 
ً
دالري )األميـــرة املفضــــلة( لـــــ "بانـــديت كيفــــي" هــــي مســــرحية التـــي تثيــــر قضــــايا اجتماعيــــة سياســـية بــــدال

 .الترفيه للجمهورفقط

إذا تحـــدثنا عـــن مســـرحيات باكســـتانية حديثـــة ، يســـعدنا أن نـــرى أنـــه كـــان هنـــاك وقـــت كانـــت فيـــه املســـرحيات  و

ســنة فقــط مـــن  72على الـــرغم مــن أنــه قــد مـــرت فتــرة قصــيرة مـــن نية مشــهورة فــي جميـــع أنحــاء العــالم،الباكســتا

ســــرحيون العظمــــاء فــــي هــــذه اشــــتهر املدولــــة "جمهوريــــة باكســــتان اإلســــالمية،وفي هــــذه الفتــــرة القصيرة،تأســــيم 

املنطقــــة بمجــــد فــــن الكتابــــة املســــرحية بقــــوة القلــــم مــــن جميــــع أنحــــاء العــــالم. ونحــــن نــــرى ســــبع مجموعــــات مــــن 

مســرحیات "ســعادت حســن منتــو" ، "تعــال") و( ، و"مســرحيات مينتــو") منوــو كــے ڈرامــے(، و"جنــازات" )جنــاز (، 

ے اور ڈرامـــــــــے(، و"الجانـــــــــب")كرو (، و "ثـــــــــالث و"ثــــــــالث نســـــــــاء" )تـــــــــين عـــــــــورتي (، و"روايـــــــــات ومســــــــرحيات" )فســـــــــان

 موضـوعات مثـل: حريـة الـوطن ، والقمـع 
ً
هدايا")تين تحفے(، انه قد اختار موضوع "الجنم" في كتاباته ، و أیضـا

البريطاني ، وأعمال الشغب ، وتجنـب إضـافة العناصـر املؤملـة وامل سـ ي واملحـن ، وبـذل جهـوًدا إلنهـاء املسـرحيات 

اتــــب املســــرحي العظــــيم "حكــــيم أحمــــد شــــجاع" الــــذي كتــــب العديــــد مــــن املســــرحيات واختــــار وهنــــاك الك بمتعــــة ،

خطيئة  القضايا واملوضوعات الرئيسية ، وقام بقلمه للجهاد ضد هذه الشرور االجتماعية ، وكتب مسرحیته "

هنـــة ، "وكانـــت هـــذه أول مســـرحية اجتماعيـــة باللغـــة األرديـــة التـــي أظهـــرت مم1919ألب" )بـــاا كـــا فنـــا ( فـــی ســـنة ا

، وقبـــل هـــذه املســـرحية ، كانـــت موضـــوعات املســـرحيات تـــدور فقـــط حـــول الحـــب والتـــاريخ الـــدعارة مـــع انتهاكاتهـــا

   8" .والطبيعة البشرية

طوريـة وقـوة العواطـي ، و مسرحيته "اناركلی" تظهر أنه عندما تكون هناك تصـادمات ونزاعـات بـين قـوة اإلمبرا

فـي مسـرحية "قرطبــہ كـا قاق ى")قاقـ ي قرطبــة( قـدم سـيد امتيــازعلي  و ،ي ينتشـر الحـزن واأللــم فـي كـل مكــانكيـ

الصراع العقلي بين عوامل الداخلي والخارجي الذي يبدأ في ذهن القاق ي عندما يتخذ القرار من حكـم اإلعـدام 

داث الكوميديــة الخياليــة القصــيرة املتعلقــة بالشخصــية مســرحیته "ا ــا "ھكــن" هــي مجموعــة مــن األحــو  .البنــه

الرئيســية املعروفــة باســم ا ــا "ھكــن )العــم تشــاكان( وهــي مجموعــة لــيم فدهــا درس أخالقــي ولكــن لــد ها إنجــاز 

 كبير لجعل "االسترخاء" لعقول الناس املتعبين ، في الواقع ، في هذا العالم من الحقائق العديد من املشاكل
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 .رجل عادي ومع تغير القيم األخالقية واالجتماعيةالتي يواجهها 

املســـرحيات التـــي نوقشـــت فـــي الســـابق هـــي فــــي الغالـــب املســـرحيات األدبيـــة أو املســـرحيات املتعلقـــة باملســـرح والتــــي 

 في تاريخ فن املسرحيات األردية
ً
 هاما

ً
 في خلق الوعي حول  لعبت دورا

ً
القضايا وقد ساهمت هذه املسرحيات كثيرا

أمـــا  ،ة حـــول القضـــايا االجتماعيـــة، واآلن نظـــرة علـــى مســـاهمة املســـرحيات اإلذاعيـــيـــة فـــي ذلـــ  الوقـــتاالجتماع

بالنسبة لراديو باكستان ، فهي مؤسسة بدأت بثها منذ استقالل هذا الوطن ، وتخدم هـذه املؤسسـة الجمـاهير 

وخاصة مسرحياتها  إلذاعية ،في مواضيع مختلفة عن طريق األخبار وامليزات والوثائق واملناقشات واملسرحيات ا

 لها دور هام في تعزيز القيم األخالقية وخلق الوعي االجتماعي حول القضايا االجتماعية الحديثة.

 مـن املشــاهدين ، واملســتمعون مــن اإلذاعــة غيــر قــادرين علــ
ً
ى "التركيـز فــي املســرحية اإلذاعيــة علــى املســتمعين بــدال

الضـــروري لكتـــاب املســـرحية اإلذاعيـــة أن يضـــعوا فـــي اعتبــــارهم أن  ، لـــذل  مـــنرؤيـــة تحركـــات املمثلـــين وأفعـــالهم

املســـرح ولكـــن علـــى ، وال يـــتم لعـــب مســـرحيته علـــى خشـــبة إلذاعيـــة هـــو "األذن" ولـــيم "العـــين"مجـــال املســـرحية ا

 9، و "االستماع" هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى هنا."مخيلة املستمعين

تو، وسيد عابد ، وسعادت حسن ماناألردية هم: سيد امتياز علي تاج وأبرز الكتاب املسرحيين اإلذاعيين باللغة

ه، وعشــرت رحمــاني، قدســي وبــانو مســرور، وحــاجرة حسـين، وانتظــار أديــب،، وميــرزا علـي عابــد، وأشــفاق أحمــد

ومنهـــا:  كتـــب ســـعادت حســـن مـــانتو حـــوالي مائـــة مســـرحية تـــم بثهـــا مـــن الراديـــو ، وجاويـــد إقبـــال.وشـــوكت تـــانوي 

ـــال") و(، ــ ــ ـــيو "جنـــــــــازات" )جنـــــــــاز (،"تعــ ــ ــ ـــــاء" )تــ ــ ــــوعات ، تـــــــــدور ن عـــــــــورتي (،و "الجانـــــــــب")كرو (و"ثالث نســ ــ ــ موضـ

ـــا يهـــــاك حقـــــوق اإلنســـــان وامل ســـــ ي واملحن،وانتمســــرحياته حـــــول حريـــــة الوطن، ـــن أحـــــزان الحيـــــاة فـــــي وبينمــ ـــر عــ عبــ

حيات لقد تبنــــى أســــلوًبا فريــــًدا لخلــــق التنــــوع وكســــب اهتمــــام املســــتمعين. وهنــــاك العديــــد مــــن املســــر مســــرحياته،

، وحاول أيًضا خلق الوعي لدى القضايا االجتماعية بطريقة مجيدةحيث عرض علي تاج،اإلذاعية لسيد امتياز 

ـــها: امــــن و ســــكون"  و "شــــیخ بــــرادران" )إخــــوة الشــــيخ(، و"بــــییم كــــی بلــــی" )قطــــة الزوجــــة(،" أفــــراد املجتمــــع وبعضـ

 و "،و " دلهـن" )العروسـة(،" )لـوازم العمـل(عمـل كـے لـوازم "گونگی جورو" )زوجة غبية(، و و ")السالم والراحة(،

ـــير(، ـــمت" )مصــ ية مســــرحية " رام وســـــكون" )االســـــترخاء والراحــــة( هـــــي مســـــرح ســــتاره )نجمـــــة( وغيرھـــــا ، و و "قسـ

، وفيهـــا يحـــاول شـــرح الجوانـــب املختلفـــة مثـــل االضـــطرابات العقليـــة والقضـــايا كوميديـــة للســـيد امتيـــاز علـــي تـــاج

الناجمــة عــن التلــوث والضوضــاء وعــدم الراحــة فــي الحيــاة الطبيعيــة فــي طريقــة االجتماعيــة واملشــاكل اإلنســانية 

مضــــحكة وهزليـــــة . وتشــــتمل مجموعـــــة املســــرحيات " نســـــو اور ســــتار ")الدموع والنجـــــوم(، و "ل ــــو اور قـــــالين" 

،وعنــدما ننظــر الــی املســـرحية مســرحيات بــارزة كتبهــا ميـــرزا أديب )الــدم والســجادة(، و "ســتون" )األعمــدة( علـــى

ي یشـــرح علینـــا أن ھـــذا الكاتـــب املســـرحبـــرز تـــأليي مـــن تألیفـــات ميـــرزا أديب، ـــو اور قـــالين" )الـــدم والســـجادة( أ"ل

ـــة یحـــــاول أن يعـــــرض املشـــــاكل العقلية، ـــى اضـــــطرابات اجتماعيـــــة،والقضـــــايا الذھنیــ ـــي تســـــبب إلــ وتعكم هـــــذه التــ

الرســام عنــدما يعلــم أن رســامته املسـرحية الصــراع العقلــي بــين العوامــل الداخليــة والخارجيــة التـي تبــدأ فــي عقــل 

وتكشـــي أيًضـــا عـــن العـــادات املـــاكرة والخـــداع والنفـــاق لألثريـــاء الـــذين لت علـــى الجـــائزة األولـــى فـــي املعرض،حصـــ

، اليـوم هـو عصـر التلفزيـون والسـينما يحصلون على منافع غير عادلـة مـن موهبـة وضـعي املحتـاجين والفقـراء.
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 مــن القنــ
ً
اإلذاعيــة التقليديــة تفقــد ، لــذا فــإن املســرحيات اإلذاعيــة األساســية واتوایــي. ایــم راديــو يشــتهر بــدال

، ولكــن ال تــزال ل محــل جميــع وســائل الترفيــه األخــرى ، وال ســيما التلفزيــون واإلنترنــت علــى حــد ســواء تحــأهميتهــا

 مسرحيات اإلذاعية هي وسيلة رخيصة للترفيه والوعي للمناطق النائية.

، على الرغم من أن املسرح كان لبث املسرحية من املسرح واإلذاعةلية شاشة التلفزيون هي وسيلة أكثر فعا

وسيلة مرئية أولية التي وفرت وسائل الترفيه املباشرة للناس ولكن التلفزيون قد لي العالم بأسره في شاشة 

"لقد بدأ التلفزيون في تقليص املسافات من خالل نزع  .تغير ثقافي كبير في هذه الوسائط صغيرة وحدث

 في باكستان ، كانت   01ألغطية الصغيرة للثقافة عن الهيئة العاملية ولفها في غالف كبير من املجتمع."ا
ً
 PTVأوال

عام منذ بدايتها في وكانت مسرحياتها معروفة عاملًيا، هي القناة التلفزيونية الوحيدة التي وفرت الترفيه للناس

تدور قصص املسرحيات  ا إلى فئات مختلفة:يمكن تقسيم مسرحياتهحتى نهاية القرن املاق ي، 1964

م" و  1965حول موضوعات "الهجرة" و "التجارب االجتماعية" و "حرب  الفترة األولىالتلفزيونية في 

خالل هذه الفترة ، أصبحت  "الكوميديا" و "الظلم االجتماعي" و "كشمير" و "قصص األبطال التاريخيين" .

سید امتیاز علی تاج،و رفیع  ًءا من املسرحية وأسماء بعضهم هي:قصص العديد من الكتاب املسرحيين جز

، ثم انضم العديد من بيرزاد ،وجاوید اقبال،انتظار حسين،عابد علی عابد، و حكیم أحمد شجاع، صفدر مير

رضوی، منو بھائی، و اطھر ، و كمال أحمد أشفاق أحمد، و بانو قدسیة، و انور سجاد  اآلخرين أيًضا مثل:

و أغا ناصر، شوكت صدیقی، و زاحد  حنا، أحمد ندیم قاسمى، و أمجد حسين، عشرت رحمانی، و شا  خان،

خالل الفترة األولى كانت هناك العديد من املسرحيات الشهيرة التي   ، و سلیم أحمد وغيرھم.حمید كاشميری 

كانت بعضها: "نذرانہ"  و ،خالقية وكذل  والء الوطن والّدينخلقت بيئة من الوعي في املجتمع وعززت القيم األ 

، و "سووڈیو تھیٹر" خواجہ ـو " تعلیم بالغا " )تعليم الكبار( ل،نجمة فاروقی ـ: أول مسرحية تلفزيونية ل ))الهدية

أغا ناصر ، على القضايا االجتماعية مدروسة، ـ ، لو " ج كے كھیل")مسرحيات اليوم( ))مسرح االستوديو

ة وكان موضوع هذه املسرحيكت صديقي إلى مسرحية حميد كشميري،شو  وتحولت رواية )خدا كی بستى( كتبها

نون( التي كتبها كمال أحمد رضوي،أشهر مسرحية  وكانت املسرحية )أليهو الجوانب االجتماعية الضعيفة،

وكانت هذه املسرحية األولى التي سلطت الضوء على النفاق واالحتيال والخداع في كل دائرة في ذل  الوقت،

 من مجاالت الحياة بطريقة فكاهية كل مجالحكومية و 
ً
، اإلسالم هو ديننا الذي يحظر خداع اآلخرين وأيضا

َم اإلسالم ال يسمح أبًدا ألي شخص باالستفادة من براءة اآلخرين ، 
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وهذه املسرحية أيًضا توضح أنه كيي يئة التي تم اختراقها في مجتمعنا،الكاتب استكشاف هذه العادات الس

كن في النهاية تأتي مساعدة ولبالقبض عليه في جريمة لم يفعلها، يخدع شخص ذكي شخصا بريئا ويسمح له

"السلطان ، و مود غزنوي" التي كتبها زاهدة حناوتستند مسرحيات "السلطان مح هللا وتنقذ الشخص البريء.

على قصة حقيقية عن حياة الحكام املسلمين العظماء الذين يعيشون حياتهم وفًقا محمد فاتح" لشفيع أيوبي،

قدسية تدور  كانت مسرحية )انكشاف( التي قام بها بانو و اإلسالم.لتعاليم اإلسالم وأسهموا فيها بجهد ملجد 
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م ، تم تقديم مسرحيات قصيرة يومًيا لتعزيز حب اإلسالم  1965خالل حرب و ،حول حركة حرية كشمير

 وباكستان وكشمير.

 ، حصــــلت املســــرحيات التلفزيونيــــة علــــى مواضــــيع مدروســــة ومواضــــيع ذات صــــلة بالطبيعــــةالفترررررة الثانيررررة وفــــي 

وكانت تلــ  هــي الفتــرة التــي وقــع فيهــا حــادث فصــل شــرق باكســتان وكــان كــل شــخص فــي حالــة حزينــة اإلنســانية،

وخــالل هــذه الفتــرة انضــمت العديــد مــن "كاتبــات  فــي الــبالد. وكانــت هنــاك الفوقــ ى السياســية انهيــار اقتصــادي

ـــا وجميلـــــة هاشــــمي إلـــــى ال ـــين وفاطمـــــة ثريـــــا بجيــ ـــينة معـ ـــل حســ تلفزيـــــون ، وكانـــــت بعـــــض املســــرحيات" العظمـــــاء مثــ

رحية "لیــل و مــا " ومســلشــهيرة فــي تلــ  الفتــرة: "نیــا دور"،و "ســراب"،و "خلــیج" ،بقلــم بــانو قدســية ،املســرحيات ا

ہ لكھا تھـا" مـن تـأليي حسـينة معـين، ، ومسرحية "پانی پمسرحية "اوراق" لفاطمة ثريا بجياو لجميلة الهاشمي،

وكانــــت  صــــالح أفكــــار الشــــباب وفًقــــا إليديولوجيــــة باكســــتانية.التي حاولــــت إجميعهــــا كانــــت مســــرحيات أخالقيــــة،

سلســـــلة مســـــرحيات "پلیـــــا فارم")املنصـــــة( التـــــي كتبهـــــا منـــــو بهـــــائي إضـــــافة كبيـــــرة إلـــــى مســـــرحيات األوردو وكـــــان 

 مسـرحية أخـرى " بی ـو" حـول حيـاة النسـاء 
ً
موضوع هذه املسرحيات النزاهة والتضامن الوطني. وعرضت أیضـا

.تاريخنا اإلســالمي بــت فاطمــة ثريــا بجيــا هــذه املســرحيةلإلســالم علــى شاشــة التلفزيــون وكت املســلمات وخــدماتهن

، الخالصـة مليء باألبطال وواجبنا الوطني أن نتذكر هؤالء األبطال حتى ينمو جيلنا الجديد في البيئة اإلسـالمية

شــھاب الــدین"،و  "تعبير"،و"ستون"،و"ســلطان ولتعزيــز هــذا الفكــر كتــب ســليم أحمــد وقــدم مســرحيات مثــل:

 و " شاھين"." خری "وان"،

فتـــرة حزينـــة للباكســـتانيين ، وخـــالل هـــذه الفتـــرة تـــم إخـــالء اإلرهـــاب والجـــيش الروســـ ي مـــن  الفتررررة الثالثرررةكانـــت 

، نتيجــة لعنــي واإلرهــاب والسياســة الطائفيــةأفغانســتان وخــالل هــذه الفتــرة روجــت فــي باكســتان العصــابات وا

، ولخلـق الوئـام الـوطني بـين أهـل الـوطن، وكانـت واحـدة لإلصـالحات االجتماعيـة حيين وقفـوالذل  الكتاب املسـر 

، وقصة املسرحية تدور حول كتبها أمجد إسالم أمجد للتلفزيون من أشهر املسرحية في تل  الفترة "وارث" التي 

ـــة واســــتغاللها وقهرهـــــا علــــى الفقـــــراء واملضــــطهدين. ـــالت التلفوكانــــت هـــــذه  اإلقطاعيـ ـــرة مـــــن املسلسـ ، زيونيـــــةالفتـ

اع في السند وتعزيز ثقافة السندي،ومسرحية "جنگل" وكانت هذه املسلسالت من املسرحيات صوتا ضد اإلقط

ٹے بــــــ   لــــــ)الغابــــــة(من نــــــور الهــــــدى شاه، ـــــار ومســــــرحيات "دیــــــواری  ")الجــــــدران( و" "ھــــــو ــــخاص الكبـ وگ ")األشــ

وأيضــا فــي هــذه  ع مــن املســرحيات.هي أمثلــة علــى هــذا النــو والصــغار( و"ســيںھیا ")الدرج( لعبــد القــادر جونيجــو،

، و " ل:مســـرحیات "كی ـــٹن ســـوار خـــان شـــھید"الفتــرة كانـــت هنـــاك مســـرحيات عـــن أبطـــال جيشــنا الباكســـتاني مث

و كتب أمجد إسالم أمجد مسـرحية  و "راشد منھاس شھید".میجر محمد طفیل شھید"،و "عزیز بھٹى شھید"،

 قصة ه وپھول" مستمدة من مسرحية لبنانية، "لھو مي 
ً
یضا

ٰ
ذه املسرحية تدور حول حركة تحرير فلسطين. وأ

علــــى موضــــوع "الصــــداقة بــــين 1988و  1987ور راســــ " خــــالل عــــامي قــــدمت املســــرحيتان "پیمــــان" وفــــا" و "رشــــ  ا

مـــن املســرحيات التليفزيونيـــة حــول مواضـــيع الوضـــع  الفتررررة الرابعررةوتــدور  باكســتان والصـــين" فــي هـــذه الفتــرة.

ــــي مل ـــلمي كشــــــمير و املؤسـ  مســــــرحية "ألفــــــا برافــــــو شـــــارلي" قــــــدمت علــــــى الجــــــيش أفغانســــــتان والبوسنة،ســـ
ً
وأیضـــــا

وعرضت العديد مـن املسـرحيات التـي كتبهـا مؤلفـون مختلفـون حـول  الباكستاني التي كانت تشارك في البوسنة.
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و بختیار أحمـــد،ـقضــية كشــمير علـــى شاشــة التلفزيـــون فــي هــذه الفتـــرة وبعــض منهـــا هــي: مســرحية "كـــل اور  ج" لــ

ســـرحية " وفـــا كـــے پیكـــر" و مســـرحية "شـــناخت" و مســـرحية "زنجيـــر" و مســـرحية " كھـــول  نكـــھ زمـــي  دیكـــھ" و م

أمجــد ـ أحمــد نــدیم قاســمى ، و مســرحية "نظــام لوھــار" و مســرحية "تسلســل" لـــ مســرحية "ھــم زنــد  قــوم  ــي " لــ

و بختیـــار أحمــــد و  اســـالم أمجـــد ، و مســــرحیات أنـــور مقصــــود  و كیـــي رضــــوی و زاھـــد  حنـــا وفاطمــــہ ثریـــا بجیــــا

 شاھد أحمد ندیم و رؤف خالد.

من املسرحيات التلفزيونية األردية هي الفترة التي ال يكون فيها "التلفزيون الباكستاني"  الفترة الحالية وأما عن

ـــة  ـــة الوطنيــ ـــن القنـــــوات التلفزيونيــ ـــن هنـــــاك العديـــــد مــ ـــي تقـــــدم املســـــرحيات ولكــ ـــة الوحيـــــدة التــ القنـــــاة التلفزيونيــ

وهـذا هـو  ،واملنافسة موجود بين هـذه القنـواتلتي تقدم املسرحيات حول مواضيع مختلفة وهناك جواملحلية ا

انخفض نيـــة تحـــاول جـــذب الجمهـــور نحـــو نفسها،وبســـبب هـــذا الوضـــع،وقـــت العمـــل التجـــاري وكـــل قنـــاة تلفزيو 

وقــد تكنولوجيا،ذا هــو وقــت اإلنترنــت وال، وهــأصــبح العــالم اليــوم قريــة عامليــة مســتوى املســرحيات التلفزيونيــة.

وعلى الـــرغم مـــن أن املســـرحيات ن الثقافــات الغربيـــة وغيرهـــا عليهـــا،تبنــت املســـرحيات التلفزيونيـــة تـــأثيًرا كبيـــًرا مـــ

التلفزيونية الحالية تقوم أيًضا بمهمة الـوعي االجتمـاعي وقضـاياه ولكـن مـن الأـحيح أيًضـا أن هـذه املسـرحيات 

 ية والشرقية والقيم األخالقية.تنشر ثقافات أخرى أكثر من ثقافاتنا اإلسالم

 الخاتمة:

يمكننـــا أن نـــرى أن املســـرحية األرديـــة قامـــت بعمـــل رائـــع فـــي خلـــق الـــوعي االجتمـــاعي بـــين النـــاس فـــي باكســـتان حـــول 

ومنــذ البدايــة كانــت تلعــب دوًرا بــارًزا قــيم األخالقيــة والدينيــة وتعزيزها،القضــايا االجتماعيــة الحديثــة وتطــوير ال

، وباختصــار حقـوق املــرأة ول كــل قضـية ســواء أم كانـت قضــية كشــمير أو قضـية فلســطين أوفـي توعيــة النـاس حــ

ـــن املســـــرحية  تناولـــــت املســـــرحية األرديـــــة جميـــــع القضـــــايا الرئيســـــية والثانويـــــة املتعلقـــــة بالحيـــــاة اإلنســـــانية. و لكــ

أنــه إلـى أن بقيــت  الحديثـة ال تـؤدي دورهــا فـي كــل قضـية اجتماعيــة وأخالقيـة ودينيــة. و يمكننـا أن نقــول بسـهولة

ولكن عنــدما وصــلت ا مرتبطــة أيًضــا بالحيــاة الحقيقيــة،املسـرحية علــى اتصــال بالكتــب واملرحلــة ظلــت مواضــيعه

دخلت "البهجــــة" وجعلتهــــا وســــيلة كســــب بــــدال مــــن أن تكــــون بمثابــــة شاشــــة التلفزيــــون أو شاشــــة الســــينما، إلــــى

  مصلح للمجتمع.
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