
 1344آثار نمایشی اجرا شده در تماشاخانه سنگلج در سال 

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

 20، 19 علی نصیریان پرویز کاردان امیر ارسالن 1

 مهر

عزت اهلل انتظامی، علی نصیریان، مهین شهاب، 

فرزانه کاردان، جعفر والی، پرویز صادقی، 

، محمود رئوفی، محمد اسماعیلی، خسرو فرزین

سیروس افهمی، فخری خوروش، خسرو شجاع 

 زاده و منوچهر فرید.

چوب به دست  2

 های ورزیل

غالمحسین 

 ساعدی

 22، 21 جعفر والی

 مهر

عزت اهلل انتظامی، علی نصیریان، جعفر والی، 

جمشید مشایخی، محمود رئوفی، سیروس 

افهمی، محمود دولت آبادی، فریدون نوری، 

ه، پرویز فنی زاده، محمدعلی خسرو شجاع زاد

کشاورز، منوچهر فرید، خسرو فرزین و پرویز 

 طالبیان

خلیل موحد  کالسکه طالیی 3

 دیلمقانی

خلیل موحد 

 دیلمقانی

23 ،24 

 مهر

محمد علی کشاورز، جمیله شیخی، فرزانه 

 کاردان، خسرو فرزین و مسعود ترانه

مجموعه نمایش  4

 های ایرانی

 27، 26 دپرویز صیا تهیه کننده

 مهر

نقالی، پرده خوانی، تعزیه، خیمه شب بازی، 

 چشم بندی، معرکه گیری، نمایش حوضی

غالمحسین  بهترین بابای دنیا 5

 ساعدی

عزت اهلل 

 انتظامی

28 ،29 

 مهر

علی نصیریان، جمشید مشایخی، جعفر والی، 

 سرور امجدی و رامین انتظامی

پهلوان اکبر می  6

 میرد

عباس  بهرام بیضایی

 جوانمرد

مهر،  30

 ابان 1

، عباس رقیه چهره ازاد، محمود دولت آبادی

جوانمرد، حسن خیاط باشی، پرویز فنی زاده، 

پری امیر حمزه، فیروز بهجت محمدی، حسین 

 کسبیان، بخشی و هومن

کوروش پسر  7

 ماندانا

کورس 

 سلحشور

رکن الدین 

 خسروی

2 ،3 

 آبان

محمد علی کشاورز، جمیله شیخی، مهین 

بی، منوچهر فرید، اصغر سمسارزاده، رشید شها

بهنام، جمشید عظیمی نژاد، محمود رئوفی، 

مسعود ترانه، مسعود توحیدی، پرویز فرزین، 

حسین تبریزی، ناصر الله زاری، فریدون نوری، 

منوچهر رادمنش، خسرو فرزین و خسرو شجاع 

 زاده

 

  



 1345آثار نمایشی اجرا شده در تماشاخانه سنگلج در سال 

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

نیرکن الد اقتباس "دیاسب سف " 1  

 یخسرو

بهجت  روزیف ،یدییفرزانه تا ،یخیش لهیجم 

رادمنش،  کشاورز،منوچهر یمحمدعل ،یمحمد

 داورفر لیبهنام و اسماع دیرش

آذر  ،یفتح ترایم ،یشهاب نیمه ان،یرینص یعل  انیرینص یعل انیرینص یعل "بلبل سرگشته " 2

 یطار یمصطف ق،یال دیفخر، جمش

 یخانه ب " 3

 "بزرگتر

 یخوروش، عل یفخر ،یعزت اله انتظام  یجعفر وال فرجام دهیفر

 نیمه ،ینصرت پرتو ،یصفو عصمت ان،یرینص

 انیداداش رهیو ظف یشهاب

 لهیکشاورز، جم ی،محمدعلیخیمشا دیجمش  یدیداوود رش ادیص زیپرو "مستاجر " 4

 دونیفر د،یفر منوچهرداورفر، لیاسماع ،یخیش

 خسرو اد،یص زیزاده، پرو یفن زیپرو ،ینور

بهنام، جواد  دیپور، رش ینب یغالمعل شجاع،

 .یساعتچ دیو سع رانیرمیم

فر و انیآر یآقا " 5  

 "اش خانواده

عباس  یلفانیمحسن 

 انیمغفور

جمشید مشایخی، مهین شهابی، عباس  

پرویز فنی زاده،  مغفوریان، منوچهر فرید،

اسماعیل داورفر، فرزانه تاییدی، اسماعیل 

 محرابی، فرخنده شادمنش و منصوره شادمنش

خطر مرگ  " 6

استعمال دخانیات 

 "ممنوع

عزت اله انتظامی، جمیله شیخی، علی   انیرینص یعل انیرینص یعل

 نصیریان، جعفر والی و خسرو شجاع زاده

 

 

 

 

 

 

 

 



 1346تماشاخانه سنگلج در سال  آثار نمایشی اجرا شده در

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

 یعل "ایرو " 1

 انیرینص

عزت اله انتظامی، فهیمه راستکار، سیاوش   انیرینص یعل

 طهمورث و محسن جابری

بهرام  "میراث و ضیافت " 2

 بیضایی

جمشید مشایخی، جمشید الیق، حسین   بهرام بیضایی

محمود دولت آبادی، مهین مهرک، کسبیان، 

بهمن مفید، عنایت بخشی، سعید اویسی، 

 عزت اله رمضانی فر و محمد ابهری

آی با کاله آی بی  " 3

 "کاله

غالمحسین 

 ساعدی

علی نصیریان، عزت اله انتظامی، مهین   علی نصیریان

شهابی، اسماعیل داورفر، اهلل تقیان، داود آریا، 

اعیل داورفر، ایرج راد، محمد مطیع، اسم

محسن جابری، اسماعیل محرابی، فرامرز 

 .صدیقی، زمان پور، ناصر نجفی

شاه عباس و مرد  " 4

 "پاره دوز

 هللعزت ا پرویز صیاد

 انتظامی

فرزانه تاییدی، علی نصیریان، عزت اله  

انتظامی، غالمعلی نبی پور، فیروز بهجت 

محمدی، اسماعیل محرابی، محمود رئوفی، 

 زندی و ناهید امیریانهرمز سیرتی، 

غالمحسین  "دست یدست باال " 5

 ساعدی

علی نصیریان، جعفر والی، پرویز فنی زاده،   جعفر والی

 اسماعیل داورفر و فخری خوروش

عباس  "شهر طالیی " 6

 جوانمرد

عباس 

 جوانمرد

فخری خوروش، هومن مفید، محمود دولت  

آبادی، محمد نوری، فیروزه ترجمی، نادر 

فرشاد احمدی، جمشید الیق، عباس خوشدل، 

جوانمرد، بهمن مفید، محمد ابهری، سرور 

امجدی، عنایت بخشی، علی ترجمی، حسین 

 کسبیان، رقیه چهره آزاد و امیر ترجمی

شهباز  "قهرمان گمنام " 7

 ذوالریاستین

خلیل موحد 

 دیلمقانی

رحیم بقایی، ناصر نجفی، آزیتا الچینی،  

بر، سودابه شمس، فریدون نوری، غالمرضا رنج

سیامک پورثابت، ناصر واالمقام، غالمعلی نبی 

پور، فرشید فرشود، سهراب اعزاز، هادی 

اسالمی، محمدحسین منصوری، فرزام دژم، 

قاسم مسماریان، سیروس گرجستانی، نازی 

  .حسنی و ایرج امامی

 

 



 1347آثار نمایشی اجرا شده در تماشاخانه سنگلج در سال 

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

جمیله مفید، تهمینه مدنی، فرخ صوفی، فرهاد   بیژن مفید بیژن مفید "شهر قصه " 1

صوفی، محمود استاد محمد، آرش، رشید 

کنعانی، حسین واالمنش، عباس جاویدان، 

 سهیل سوزنی، اردوان مفید و هومن مفید

غالمحسین  "دیکته و زاویه " 2

 ساعدی

خسرو شجاع زاده، حمید طاعتی، داریوش   شیدیداوود ر

فرهنگ، نعمت اله اسدالهی، پرویز فنی زاده، 

رشید بهنام، یداله شیراندامی، فرخنده باور، 

 منوچهر فرید و فریدون نوری

حکومت زمان  " 3

 "خان

میرزا ملکم 

خان ایرج 

 زهری

رکن الدین 

 خسروی

جمیله شیخی، فخری پازوکی، سروش خلیلی،  

یدری، سعید پور صمیمی و محمد دکتر ح

 احمدی

عباس   "هفت کچلون " 4

 مغفوریان

محمدعلی کشاورز، فخری خوروش، ایرج راد،  

محمد مطیع، خسرو شجاع زاده، سروش 

 خلیلی، داوود آریا و اسماعیل داورفر

بهرام  "سلطان مار" 5

 بیضایی

بهمن مفید، کامران نوزاد، عنایت بخشی،   بهرام بیضایی

الیق، فهیمه رحیم نیا، رقیه چهره جمشید 

آزاد، حسین کسبیان، فیروز بهجت محمدی، 

 فردوس کاویانی و عزیزاله هنر آموز
 

 1348آثار نمایشی اجرا شده در تماشاخانه سنگلج در سال 

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

غالمحسین  "پروار بندان " 1

 ساعدی

محمدعلی 

 جعفری

رشیدی، پرویز فنی زاده، یداله شیراندامی، اصغر داود  

سمسارزاده، حمید طاعتی، فهیمه راستکار، محمدعلی 

 جعفری و منوچهر فرید

علی  "لونه شغال " 2

 نصیریان

عزت اله انتظامی، مهین شهابی، اسماعیل محرابی، هرمز   علی نصیریان

 هدایت، لیلی تقیان، عصمت صفوی و ناصر نجفی

ی، دایره سیاه زنگ " 3

 "زنگی، مرد فرنگی

محمدعلی کشاورز، فخری خوروش، اسماعیل داورفر،   عباس مغفوریان پرویز کاردان

خسرو شجاع زاده، اسماعیل محرابی، محمد مطیعی، 

 سروش خلیلی، ایرج راد، مرتضی سروش و داود آریا

ه شیراندامی، عصمت صفوی، اصغر سمسارزاده، یدال  داوود رشیدی علی حاتمی  "حسن کچل " 4

مهین شهابی، پرویز فنی زاده، فرخنده باور، نعمت اله 

 اسدالهی، حمید طاعتی، فریدون نوری و اسماعیل داورفر

رکن الدین  اکبر رادی "از پشت شیشه ها " 5

 خسروی

محمود جوهری، ثریا قاسمی، جمیله شیخی، سعید  

 امیرسلیمانی و گیتی جوادی



 1349شاخانه سنگلج در سال آثار نمایشی اجرا شده در تما

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

مردی که مرده بود و  " 1

 "خود نمی دانست

علی نصیریان، محمدعلی کشاورز، اسماعیل داورفر،   عزت اله انتظامی پرویز صیاد

عزت اله انتظامی، مهین شهابی، اسماعیل محرابی، 

ناصر نجفی، داوود آریا و غالمعلی نبی پور، ایرج راد، 

 اهلل تقیان

خلیل موحد  اکبر رادی "ارثیه ایرانی " 2

 دیلمقانی

محسن سهرابی، سعید امیرسلیمانی، محمد مطیع،  

آزیتا الچینی، آذر فخر، نازی حسنی، خسرو شجاع 

 زاده، جمشید عسکریان و علی اصغر عسکریان

می، علی نصیریان، محمدعلی کشاورز، عزت اله انتظا  علی نصیریان اکبر رادی "افول " 3

ایرج راد، فخری خوروش، عصمت صفوی، اسماعیل 

 داورفر، اسماعیل شنگله و خانم سیفی الهی

سرگذشت مرد  " 4

 "خسیس

میرزا 

فتحعلی 

 /آخوند زاده

 :ترجمه

محمدجعفر 

 قراچه داغی

خلیل موحد 

 دیلمقانی

پرویز فنی زاده، سروش خلیلی، آزیتا الچینی، سعید  

یرسلیمانی، محمد مطیع، آذر فخر، نازی حسنی، ام

محسن سهرابی، اکبر قدس، زمان پور، سمیعیان، ایرج 

امامی، علی اصغر عسگریان، محمدحسین منصوری، 

 عسگر قدس، قاسم شکیباپور،کامران نوزاد

غالمحسین  "وای بر مغلوب " 5

 ساعدی

ی، پرویز فنی زاده، فهیمه راستکار، سوسن تسلیم  داوود رشیدی

 فخری پازوکی، مرضیه برومند و خانم مینو

غالمحسین  "بامها و زیر بامها " 6

 ساعدی

مهین شهابی، محمد مطیع، ایرج امامی، آزیتا الچینی،   جعفر والی

پورنگ شهابی، فرهاد صوفی، اسماعیل محرابی، اکبر 

 زنجانپور و اسماعیل داورفر

هادی  "روسری قرمز " 7

 میالاس

یتا الچینی، خسرو شکیبایی، رقیه چهره آزاد و آز  میالهادی اس

 حسین رحمانی

هوشنگ  "خسرو شیرین " 8

 شهابی

محمدعلی کشاورز، اسماعیل شنگله، ظفیره داداشیان،   اسماعیل شنگله

آزیتا الچینی، عصمت صفوی، داریوش مودبیان، حسن 

 زندی، شاه بندری و تانیا

اکبر  "استحاله 9

 محمدی افر

خلیل موحد 

 قانیدیلم

پرویز فنی زاده، مهین شهابی، سروش خلیلی، تانیا  

جوهری، نازی حسنی، محمد مطیع، خسرو شکیبایی و 

 محسن جابری

 

 

 

 

 



 1350آثار نمایشی اجرا شده در تماشاخانه سنگلج در سال 

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

نصرت اله  "رزق " 1

 نویدی

بی،ولی شیراندامی،محمود دولت آبادی،ایرج مهین شها  جعفر والی

امامی، غالمعلی نبی پور،هرمز سیرتی،عسکر 

 قدس،محسن نعمان فر، سمیعیان

جمشید مشایخی، ولی شیراندامی، سعید امیرسلیمانی،   جعفر والی ایرج امامی "آوار بر سنگ " 2

سوسن فرخ نیا، ایرج امامی، آزیتا الچینی و محسن 

 نعمان فر

علی نصیریان، محمدعلی کشاورز، ایرج راد، فخری   علی نصیریان حسن زندی "ش بر بادسیاو " 3

 خوروش، عزت اله انتظامی

بهزاد  "سنگ و سرنا " 4

 فراهانی

فیروز بهجت محمدی، محمود استاد محمد، بصیر   نصرت پرتوی

باصری، نصرت پرتوی، عزیزاله هنرآموز، محمد مطیع، 

، خسرو شکیبایی، هادی اسالمی، بهزاد فراهانی

 سیروس گرجستانی

نصرت اله  "سگی در خرمن جا " 5

 نویدی

آذر فخر، علی نصیریان، فیروز بهجت محمدی، رضا   عباس جوانمرد

 کرم رضایی، ایرج سنجری، علی ژکان و نوشین پرتوی

 آذر فخر، خسرو شجاع زاده و رقیه چهره آزاد  عباس جوانمرد بهمن فرزانه "فرفره ها" 6

 

 1351ار نمایشی اجرا شده در تماشاخانه سنگلج در سال آث

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

نصرت اله  "تامارزوها " 1

 نویدی

علی نصیریان، آذر فخر، رضا کرم رضایی، حسین   عباس جوانمرد

 کسبیان، فیروز بهجت محمدی و مهدی میامی

محمود  "آسید کاظم " 2

 استاد محمد

حمود استاد م

 محمد

محمود استاد محمد، مجید مظفری، اکبر آدمی، بهرام  

الهی نسب، حسن شهرستانی، اسماعیل بختیاری، 

 محسن مرزبان و عزیزاله هنرآموز

خسرو شکیبایی، رحیم بقایی، سیروس گرجستانی،   میالهادی اس نادر راد "محراب " 3

حسین خانی بیک، مهری مهرنیا، اکبر وارث، ایرج 

وئین دژی، فیروز کرمانیان، کیومرث ملک، حمید ر

پرتو، نصرت دستمزدی، حسین رحمانی و هادی 

 یالماس

علی نصیریان، اسماعیل داورفر، مهین شهابی، هما   عزت اله انتظامی گوگول بازرس 4

روستا، حمید طاعتی، رضا کرم رضایی، داریوش 

 مودبیان، ایرج راد، سروش خلیلی، محبوبه بیات، تانیا

 جوهری، داوود آریا و هرمز هدایت

 

 



 1352آثار نمایشی اجرا شده در تماشاخانه سنگلج در سال 

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

ترجمه  "سرباز الف زن " 1

 :محمد پایگاه

 .ن.ت.م

 پلوتوس

خلیل موحد 

 دیلمقانی

 پرویز فنی زاده، هرمز هدایت، هما روستا، غالمعلی نبی 

پور، سروش خلیلی، پری امیرحمزه، نازی حسنی، 

هادی اسالمی، کالهدوزان، فرشید فرشود و سهراب 

 سلیمی

غالمعلی  "مطبخ و مرگ همسایه" 2

 عرفان

جعفر والی، 

محمد علی 

 جعفری

محمدعلی جعفری، اسماعیل محرابی، سعید امیر  

 سلیمانی، فرزانه تاییدی، آذر فخر و اکبر زنجانپور

حبیب دهقان نسب، جمشید اسماعیل   احمد سپاسدار  "و سهرابرستم  " 3

خانی، مهدی فقیه، محمود پاک نیت، رضا رادمنش، 

 رضا ظهیری و شهال سعیدی

فستیوال نمایش، نمایش  4

 عروسکی،داستانسرایی

    

 

 1353آثار نمایشی اجرا شده در تماشاخانه سنگلج در سال 

 بازیگران ریختا کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

علی  "بنگاه تئاترال " 1

 نصیریان

عزت اله انتظامی، مهین شهابی، پرویز کاردان، علی   علی نصیریان

نصیریان، اسماعیل داورفر، محمد مطیع، داریوش 

مودبیان، ذبیح اله طاهری، ایرج راد، سروش خلیلی و 

 داوود آریا

یلبخند باشکوه آقا " 2  

 "لیگ

رکن الدین  اکبر رادی

 سرویخ

جمیله شیخی، آذر فخر، محمدعلی کشاورز، ایرج راد و  

 سرور روحانی

محمدعلی  مولیر "خسیس 3

 جعفری

  

آنتوان  "مرغ دریایی " 4

 چخوف

حمید 

 سمندریان

محمدعلی کشاورز، جمیله شیخی، هما روستا، قاسم  

سیف، جمال اجاللی، سروش خلیلی، معصومه تقی پور، 

 آتیال پسیانی منوچهر فرید، سرور رجایی و

دومین جشنواره و  5

 سمینار تئاتر شهرستانها

    

 

 

 

 

 



 1354آثار نمایشی اجرا شده در تماشاخانه سنگلج در سال 

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

 شنل هزار قصه " 1

" 

اکبر زنجانپور، سرور رجایی، جعفر والی، اسماعیل محرابی،   جعفر والی گوگول

غالمعلی نبی پور، محمد اسکندری، فریدون نوری و جواد 

 خدادادی

ابراهیم توپچی  " 2

 "و آقابیک

رکن الدین  منوچهر رادین

 خسروی

کبر زنجانپور، جعفر والی، جمشید الیق، عنایت بخشی، ایرج  

هدوزان، داوود آریا، الراد، محمد اسکندری، محمدرضا ک

 ییمحمود جوهری، سهراب سلیمی و سرور رجا

میرزا کمال  " 3

 "الدین

اقتباس محمدعلی 

فروغی از تارتوف 

 مولیر

خلیل موحد 

 دیلمقانی

محمدعلی کشاورز، مجید مظفری، محمد مطیع، سروش  

خلیلی، پری امیرحمزه، آزیتا الچینی، تانیا جوهری، محمدرضا 

 هدوزان، نوین قباسی، محسن جابری و ناصر اهلل زاریالک

 

 1355در تماشاخانه سنگلج در سال  آثار نمایشی اجرا شده

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

کسب و کار  " 1

 "خانم وارن

اسماعیل محرابی، اسماعیل داورفر، آذر فخر، مرضیه برومند و   هرمز هدایت برنارد شاو

 محمدعلی اسکندری

محمدعلی  کوروس سلحشور "فصل بادها " 2

 جعفری

اکبر زنجانپور، منوچهر فرید، سعید جمیله شیخی،  

امیرسلیمانی، غالمعلی نبی پور، آزیتا الچینی، رضا عفتی و 

 معصومه تقی پور

 . . . . آذر مقصودیان، شراره صالحی، میزاپور و  اکبر عاقالن صادق آشورپور "فرشته و آدم " 3

     شاپرک خانوم 4

مشید الیق، محمد اسکندری، سهراب علی نصیریان، ج  جعفر والی محمد للری "ساکت" 5

سلیمی، محمدعلی کشاورز، فیروز بهجت محمدی، مجید 

مظفری، جواد خدادای، داوود آریا، سرور رجایی، هرمز سیرتی، 

حمید لیقوانی، فخری خوروش، کامران نوزاد، کاظم بلوچی، 

 هومن آذرکاله، کالهدوزان و هندیانی

 

 1356نگلج در سال آثار نمایشی اجرا شده در تماشاخانه س

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

علی نصیریان، خسرو شکیبایی، مهین شهابی، محمد مطیع،   بهمن فرسی بهمن فرسی "آرامسایشگاه " 1

 نازی حسنی و آذر فخر

سلیمانی، جمشید مشایخی، فیروز بهجت محمدی، سعید امیر  جعفر والی منوچهر رادین "نیالنمایش طو" 2

فرزانه تاییدی، اسماعیل محرابی، پری امیرحمزه، جواد 

خدادای، محمد اسکندری، معصومه تقی پور، جعفر والی، 

مسعود رهنما، سرور رجایی، فریده دریامج، حسین افصحی، 

 محمدکاسبی، سرخوش محرمی و سهراب سلیمی



گلج هیچگونه فعالیتی نداشته و تقریبا به دلیل اوضاع سیاسی کشور تماشاخانه سن 1357ب سال الپس از انق

تعطیل بوده است و گه گاه در جشنواره های مختلف مورد استفاده قرار داشته و اکثرا گروههای تئاتر شهرستانها 

 .ت داشته اندلیدر ان فعا

 بی بودندالبا مضامین انق 1358نمایش های اجرا شده در سال 

 زیگرانبا تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

حکومت  " 1

 "نظامی

منیژه  فرانکو سولیانس

 محامدی

 . . . . اکبر سنگی، حسین معلومی، محمود مهدوی و 

بهزاد  یبهزاد فراهان "پتک 2

 فراهانی

پرویز پرستویی، عبداله اکبری، مرتضی مسجد جامعی، فهیمه  

رحیم نیا، مهین فرد نوا، نسرین پاک خو، کریم مبارکه، بهزاد 

 یی نجفالکرب فراهانی و

کله گردها و  " 3

 "کله تیزها

ناصر  برتولت برشت

 رحمانی نژاد

 . . . احمد هوشمند، منوچهر رادین و 

رضا کرم  رضا کرم رضایی "شاه می میرد " 4

 رضایی

رضا کرم رضایی، هادی اسالمی، سروش خلیلی، معصومه تقی  

 پور و عنایت شفیعی

گوشه گیران  " 5

 "آلتونا

رکن الدین  رژان پل سارت

 خسروی

جلیل فرجاد، مجید بهشتی، کاظم بلوچی، مسعود دلخواه و  

 مهوش آژیر

یروز بهجت محمدی، حسین کسبیان، جمشید مشایخی،   صادق هاتفی صادق هاتفی ولد کشته 6

 پورنگ کشاورز، مهری مهرنیا

 

 1359 آثار نمایشی اجرا شده در تماشاخانه سنگلج در سال

 بازیگران تاریخ کارگردان یسندهنو نام نمایش ردیف

همه پسران  " 1

 "من

اکبر  آرتور میلر

 زنجانپور

حمید طاعتی، مجید مظفری، ثریا قاسمی، بهروز بقایی، نادر  

 رجب پور و فرزانه کابلی

هادی  آی محمد آی محمد "طالب " 2

 مرزبان

تانیا جوهری، نازی حسنی، مجید مظفری، مهری مهرنیا، صدر  

 ، هرمز سیرتی و سعید اویسیالدین حجازی

تدارکات خونبار  " 3

 "عمو سام

 بازیگران گروه تئاتر جنوب شهر  ناصر نجفی حمید لیقوانی

احمد  احمد خراطها "شورا " 4

 خراطها

محمد اتابکی، سعید پیشگو، ثریا رضوی، مجید سلطانی، احمد  

 نیک آذر و نادر عسگری

نصرت اله نوح، مجید  "مرگ بر امریکا 5

 .فالح زاده، م پگاه

رکن الدین 

 خسروی

ه، بهرام الهدوزان، هومن آذرکالجمشید الیق، محمدرضا ک 

ابراهیمی، فرشید ابراهیمین، مجید بهشتی، سهراب سلیمی، 

مجید فالح زاده، مرتضی یوسف دوست، کاوه میثاق، مصطفی 

 رضایی، امیر مداح و صغری قاسمی فر

حج ابراهیم، حج  6

 اعاشور

   رضا غراب رضا غراب

   کار گروهی بهزاد فراهانی معدن 7



 هیچ فعالیتی نداشته است 4465تماشاخانه سنگلج سال 

 1361 آثار نمایشی اجرا شده در تماشاخانه سنگلج در سال

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

ن، نازی حسنی، ایرج راد، جواد سرور رجایی، هادی مرزبا  ایرج راد رضا کرم رضایی "تجاوزگران " 1

رضوی، پروین کوشیار، حمید ستوده نیا،  الخدادادی، سهی

عنایت اله شفیعی، هاشم ارکان، نصرت اله طاهری، آزیتا 

چینی، اکبر سنگی، منوچهر داوود آبادی، علی نجفی و ال

 خسرو نایبی فرد

اکبر  عزت اله مهرآوران "مروارید " 2

 زنجانپور

د ابراهیمیان، بهزاد رضوی، حمید طاعتی، ایرج راد، فرشی 

می، حسین عظمی، حسین ایری، المهری مهرنیا، هادی اس

 فریبا متخصص، جواد خدادای و فرزین سمیعی

 کار گروهی سپاه پاسداران تبریز    "وداع " 3

 

 1362 آثار نمایشی اجرا شده در تماشاخانه سنگلج در سال

 بازیگران اریخت کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

فرهاد مجد  محمود رهبر "مخمصه " 1

 آبادی

سعید امیرسلیمانی، هادی مرزبان، جلیل فرجاد، کمند  

امیرسلیمانی، تانیا جوهری، فرزانه کابلی، سیروس گرجستانی، 

نادر رجب پور، داوود آریا، خلیل موسوی، مهدی وثوقی و فرخ 

 علیپور

 مجید زارع مجید زارع کار "علوچاه " 2

 کار

 توسط گروه مهاجرین جنگ تحمیلی بوشهر 

قدرت اله  داوود دانشور "چاه " 3

 صالحی

 توسط گروه تئاتر گرگان 

محمدرضا  حسن رستمانی "تلمبارک 4

 صمیمی

 وسط گروه تئاتر گرگانت 

 توسط گروه تئاتر آذربایجان شرقی    "فرمان عاشورا " 5

 گروه تئاتر تهران    غم غریب غربت 6

 

 

 

 

 



 1363 آثار نمایشی اجرا شده در تماشاخانه سنگلج در سال

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

اگر غم لشگر  " 1

 "انگیزد

مجید  مجید جعفری

 جعفری

خسرو شکیبایی، پوراندخت مهیمن، محمود شهیدی، جمشید  

می، الاسماعیل خانی، حسن زارعی، احمد عالمه دهر، هادی اس

 ی طاری و رضا سخاییمصطف

از خیز، آن  " 2

 "خیزاب خون

حسین  حسین حشمتی

 حشمتی

حسن اکلیلی، علی جورابچی، ناصر طالبی، ملکشاه ابدالی، رضا  

 جورابچی، امیر افراسیابی پور، بهمن داوری و ژیال ولیخانی

سیاوش منجزی،  رشید بینا، فرهاد شریفی، مهران منتخبی،  رشید بینا پل آرمون "خانه قایقران " 3

رسول احمدی، زیبا بینا، اصغر مهدی ابهری، مرجان منتخبی، 

 محمدحسن مالکی و دانشور صابری

 

هیچ نوع فعالیتی نداشته و از شهریور تا آبان هاه یکسری  1364تماشاخانه سنگلج طی شش ماه نخست سال 

 .تعمیرات روی آن صورت گرفت

شش اثر نمایشی در تماشاخانه سنگلج اجرا شد که به  1364ل در چهارمین جشنواره سراسری تئاتر فجر سا

 ترتیب زیر هر یک به مدت دو شب روی صحنه رفتند

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

 کار ارشاد اردبیل  لیالداوود ج شهاب ملک خواه "داماد 1

محسن  حسن انصاریان "ماموریت " 2

 گستاوی

 یی تهرانکاری از نیروی هوا 

حسین  حسن حامد "دزدبازی " 3

 شیدایی

 کاری از ارشاد لرستان 

در سوگ لنج  " 4

 "سوخته

مجید زارع  مجید زارع کار

 کار

 کاری از بوشهر 

غالمعلی  احمدرضا اسعدی "صید غول " 5

 رضایی

 کاری از آموزش و پرورش گرگان 

رمضان  غالمعلی رضایی "نخل سوخته " 6

 امیری

 شهرکاری از بو 

بازی نامه  " 7

 "قانون

خسرو  محمدرضا خجسته

 شکیبایی

 کاری از شهربانی تهران 

منوچهر  منوچهر پوراحمد مسافرخانه 8

 پوراحمد

آذر، 

 دی

 

 

 

 



بوده که اجرای دراز مدت داشته و با نویسندگی و   1364تنها نمایش سال  "مسافرخانه"نمایش سیاه بازی 

 .شب اجرا شده است 51شده و آذر و دی به مدت کارگردان منوچهر پور احمد اجرا 

 

 1365 آثار نمایشی اجرا شده در تماشاخانه سنگلج در سال

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

سعید  شون اوکیسی "پایان آغاز " 1

 امیرسلیمانی

 سعید امیرسلیمانی، حسین سحرخیز و شهین علیزاده 

د محم ناظم حکمت "گاو " 2

 میالاع

شهناز امیری، علی بی غم، فرمان فتحعلیان، آزیتا خرمی،  

 یی و هومن مرتضویالمحمد ع

داوود کیوان، علی بی غم، عباس آمدی، اصغر باردوش، رضا   پرویز عرب پرویز عرب "تلنگر " 3

 قلیالقاسمی، عباس قاسمی، مراد نیک کار و احمد م

   شکبر پرورا اکبر رادی "مرگ در پاییز " 4

تاجر تحصیل  " 5

 "کرده

منوچهر پور  منوچهر پور احمد

 احمد

  

کامبیز  جواد بازیاران "مرگ موش " 6

 صفری

  

فروشی نیست،  7

 "سئوال نفرمایید

نویسنده: حسن 

 انصاریان

عباس 

 تفرشی پور

  

 

تئاتر فجر  تماشاخانه سنگلج پذیرای آثار نمایشی شرکت کننده در ششمین جشنواره بین المللی 1366سال 

 نشد و فقط دو اثر نمایشی در این تماشاخانه اجرا شد

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

قصه الماس  " 1

 "چاقو فروش

داوود فتحعلی  داوود فتحعلی بیگی

 بیگی

علی گوهری، رضا مختاری، سعید نورالهی، علی امیدوار و  

مرضا الیلی، غبهرام ابراهیمی، حسین آهون، مجتبی عق

 .یوسفی آذر

 بهروز بقایی، اکبر زنجانپور، فرامرز صدیقی و تانیا جوهری  اکبر زنجانپور مولیر "ارزش " 2

 

در هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر چند نمایش در تماشاخانه سنگلج اجرا شد که دو اثر از  1367سال 

 .بین این آثار بیش از یک شب اجرا داشتند

 

 



 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش فردی

قدرت اله  محمدهادی نامور "ماهیگیران " 1

 صالحی

جهانگیر جهانفر، علیرضا درویش نژاد، یحیی دیوانی، علیرضا  

پورمحمد، عطاء اله صفرپور، اله قلی نظری، جمشید کازرانی، 

 محمدرضا صمیمی، داوود سعیدی و محمدتقی تقی نژاد

حجت اله  حجت اله سبزی "دنیا برای " 2

 سبزی

حشمت رفیعی،علیرضا حاتم آبادی،محسن عسگری،رویا  

سبزی، شهرزاد بهبهانیان،مهدی رمزی،حجت اله 

 معلی عصاریانالسبزی،غ

 .نمایشهای شماره ی سه الی هشت هرکدام یک شب اجرا     

نصرت اله  نصرت اله فیاضی "عروسی کوزه " 3

 فیاضی

 از کرمانشاه 

 از تهران  ضیاء امیری ضیاء امیری "بکرک " 4

 از بوشهر  میالعلی غ میالعلی غ "گرگور کهنه " 5

مجید  مجید افشاریان "آرمون " 6

 افشاریان

 ز سبزوار 

خلوت نشین پر  " 7

 "هیاهو

علیقلی  علیقلی رزاقی

 رزاقی

 از شیراز 

ضایفت چای  " 8

  "ژنرال

موریس ویان 

 هوشنگ حسامی

   رضا شالچی

 

 1368 آثار نمایشی اجرا شده در تماشاخانه سنگلج در سال

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

داود  داود فتحعلیبیگی "چشم تنگ 1

 فتحعلیبیگی

  

محمد اسدی، آزیتا خرم رودی، حمید نوری، رضا  اردیبهشت/خرداد  رضا شالچی بوریس ویان ضیافت ژنرال ها 2

لطیفی، حمید احتشامی، خسرو  شالچی، حسین

احمدی، محمد طاهری، شهناز یوسفی، محمد حمزه 

 زاده، اصغر شریف زاده

شنبه به نوروز  3

 افتاد

عباداله  هادی صورتی

 کریمی

ملیحه نیکجومند،نقی سیف جمالی،محسن  

مستقیمی،خسرو احمدی،حمید متکلم،مهناز گیاه 

پرور،سوسن حجازی،بهمن فکور،علی سرخابی،حجت 

 .مشیری،کریمیش

 

 

 

 



 1369 آثار نمایشی اجرا شده در تماشاخانه سنگلج در سال

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

     " آنسوی شب " 1

ولی اله مومنی، مهدی امیری،محسن ابراهیمی،مژگان   رشید بهنام واهه کاچا قرعه برای مرگ 2

صور معصومی،مهرداد معصومی،ایرج حیدری،من

 .عامریون

هفت خوان  3

 رستم

 نمایش عروسکی   

داود فتحعلی  داود فتحعلی بیگی چشم تنگ 4

 بیگی

سعید نورالهی،داود داداشی،عفت رضایی،علی  اردیبهشت

 .شاهقلی،فتح اله طاهری،محسن مستقیمی

بهمن  پرویز نظیری شبهای انتظار 5

 سلیمانی

 دنرگس هاشم پور، نادر برهانی مرن شهریور،مهر

 

 1370 آثار نمایشی اجرا شده در تماشاخانه سنگلج در سال

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

جشنواره نمایش  1

 های سنتی

    

سومین جشنواره  2

 عروسکی

    

جشنواره تئاتر  3

 فتح

    

اکبر  آرتور میلر ساحره سوزان 4

 زنجانپور

  

د سعی سعید بهروزی عروس دریا 5

 بهروزی

بوشهری، عبداله تنگستان، جواد  المهرداد اسکویی، لی 

طوسی، خدیجه علیپور، سید سعید سیدزاده، علی 

محمد شیخ زاده، بهرام نبوری ، بوریان، ابراهیم اویسی

 .زاده، آذر طهماسبی، رویا صبری دشتی

درختان ایستاده  6

 میمرند

کمال شهباز  الخاندرو کاسونا

 بگیان

نیایی،شراره یوسف نیایی،هوشنگ کاشی طاهره یوسف  

ی، علیرضا النتوکلی،حسن نیکرو،نسیم اصلو،احمد 

عابدی، مریم سرمدی، محسن جواهری، علی اکبر 

 .حسن پور، هادی جعفری، مریم مقدم

     گورزاد 7

همه کاره هیچ  8

 کاره

    

نمایش  " 9

 "ممنوع

داوود  

فتحعلی 

 بیگی

  

 



 1371 ماشاخانه سنگلج در سالآثار نمایشی اجرا شده در ت

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

وحید ترحمی مقدم،نرگس هاشمپور،کاظم   فتحی نحس دان کوپال موکرچی داوری ایندرا 1

برغمدی،حسین مومنی،نوید فرحمرزی،مهدی 

ربیعی،شیوا درخشانی، معصومه مقدادی،محسن 

 .فاضل،نرگس فرخی، نادر کمیلیان

سومین جشنواره  2

 تئاتر استانی

    

   صادق هاتفی صادق هاتفی "دندان گراز " 3

دکتر محمود  بنو به سون پرنده سبز 4

 عزیزی

شید ممحسین لطفی،اکبر رحکتی،جالعلیرضا خمسه،غ 1371

جهانزاده،کتایون ریاحی،نادیا گلچین،داریوش 

رضوانی،نرگس هاشم پور،قاسم زارع،عباس 

 .شاط خواه،فریبا شایانتوفیقی،فرزانه ن

علیرضا رفعتی فرد،مازیار بابایی،حسین یکتا،مهین  1371 قاسم غریفی سعداله ونوس یک شوخی 5

حیدری،میترا رمضان،ناهید رحم دل،حمیده 

جوکار،مریم سلطان محمدی،طاهره پراشان نام،آبتین 

 .فداکار الآذین،لی

ابوالقاسم  ابوالقاسم معارفی شیفته آشفته 6

 معارفی

 شهریور

1371 

صدرالدین شجره،نسترن بوساک،نصراله برادران،طیب 

شرافتی،ضیاء قریشی،محمدصدیق دانا،فقیهه 

 .سلطانمی،سپیده چهراغی

 

 1372 آثار نمایشی اجرا شده در تماشاخانه سنگلج در سال

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

     گذر لوطی صالح 1

     دندان گراز 2

دوازدهمین  3

جشنواره تئاتر 

 فجر

    

 

 

 

 

 



 

 1373 آثار نمایشی اجرا شده در تماشاخانه سنگلج در سال

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

     خین دارون 1

سعدی هملت  2

 می شود

    

     سیزده 3

هر چی دلت  4

 بخواد

    

     دار و دلدار 5

     داش آکل 6

مضحکه احمق  7

 ها

    

     پینه دوز شهر 8

     دالک باشی 9

قصه باغ  " 10

 “زالزالک

 داود فتحعلی 

 بیگی

  

 

 1374 آثار نمایشی اجرا شده در تماشاخانه سنگلج در سال

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

 داود فتحعلی  "تخت وخنجر " 1

 بیگی

  

 

 1377 ده در تماشاخانه سنگلج در سالآثار نمایشی اجرا ش

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

نمایش  " 1

 "ممنوع

 داود فتحعلی 

 بیگی

  

نادرشاه آکتور  2

 تئاتر

جمشید  جمشید جهانزاده

 جهانزاده

  

 

 

 



 1378 آثار نمایشی اجرا شده در تماشاخانه سنگلج در سال

 بازیگران تاریخ گردانکار نویسنده نام نمایش ردیف

ل الم بابوته، جالداود آریا، مجبد افشار، غ  علی نصیریان علی نصیریان سلطان و سیاه 1

پورمحمودیان، عباس رجبی، اصفر سمیعی، حمیدرضا 

شیری، حسن عظیمی، داود فتحعلی بیگی، علی 

 فتحعلی، مجید فروغی

 

 موجود نیست 1379اطالعات سال 

 

 1380 در تماشاخانه سنگلج در سال آثار نمایشی اجرا شده

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

هر چی شما  " 1

 "بگید

   مجید جعفری 

عزیزاله  ردشیر عابدیا خواستن 2

 سرانجامی

  

  آبان و آذر عباداله کریمی عباداله کریمی زنجیر عدالت 3

 

 1381 سالآثار نمایشی اجرا شده در تماشاخانه سنگلج در 

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

   علی یداللهی  "دختر چوپان 1

رام کردن زن  2

 سرکش

داوود فتحعلی 

 بیگی

داوود فتحعلی 

 بیگی

  

معصومه تقی  علی اصغر صفوی حسن سنتوری 3

 پور

یتی،محمدرضا ایل بیگی،مجید فروغی،مونا المحمد و آذر، دی

هاشمی،نصرت میرعظیمی،اردشیر بیگی،میترا حکیم 

 .سهرابی

 

 

 

 

 



 1382 آثار نمایشی اجرا شده در تماشاخانه سنگلج در سال

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

خاطرات  1

هنرپیشه نقش 

 دوم

   هادی مرزبان بهرام بیضایی

   بهزاد فراهانی بهزاد فراهانی مریم و مرداویج 2

ود فتحعلی دا راز عروسک 3

 بیگی

ساسان 

 مهرپویان

هاره ازندریان،بنفشه توانایی،میدیا ذاکری،الهام ب 

صالحی،میترا ضیایی کیا،ساقی  الشعبانی،سهی

 .عقیلی،فریبا مهدیه

 

 1383 آثار نمایشی اجرا شده در تماشاخانه سنگلج در سال

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

داود  ویز زاهدی پر "دار و دلدار 1

 فتحعلیبیگی

  

هرچی دلت  2

 بخواد

نگار عابدی،علی سرابی،سینا رازانی،جواد پورزند،آتیه   حمید پورآذری مجید حیدری

جاوید،علی اصغر حیدری،هدایت هاشمی،سارا 

پورصبری،معصومه فاسمی پور،رسول ادهمی،یحیی 

فروغی،الناز شعبانیان،جواد پیروزی،مصطفی ایزدی،سارا 

 ، هادی عاملنادری

 

 1384 آثار نمایشی اجرا شده در تماشاخانه سنگلج در سال

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

سید عظیم  آنتوان چخوف خواستگاری 1

 موسوی

  

تصویر یک  2

 زندگی عاشقانه

عبدالحی 

 شماسی

عبدالحی 

 شماسی

مه دهر،مینو زاهدی،مرتضی رستمی،کوروش الاحمد ع 

 اییخز

علیاکبر باقری  فتح نامه 3

 ارومی

علیاکبر باقری 

 ارومی

  

احمد عالمه  احمد عالمه دهر من نمیشکنم 4

 دهر

  

مسافر نچندان  5

 کوچولو

سیامک بانیان،  شهرام مسعودی

 شهرام مسعودی

  

 

 



 مللی تئاتر فجرال نمایشهای جشنواره بین

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

سید عظیم  آنتوان چخوف خواستگاری 1

 موسوی

  

 )از کشور سوریه(    شاد باش 2

 )از تبریز (    شامگاه شوم 3

 )از ساری (    بازی صورتک 4

 )از صومعهسرا(    چی چی نی 5

 )از خرمشهر(    زیر بیرق باد 6

 حسین مسافر آستانه   مهدی متوسلی خورشید کاروان 7

 

 1385 ا شده در تماشاخانه سنگلج در سالآثار نمایشی اجر

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

غروب مضحک  1

 صمصام میرزا

داود فتحعلی 

 بیگی

داود فتحعلی 

 بیگی

  

   حسین مهکام محمد باباوند حریم 2

مهمان سرزمین  3

 خواب

   چیستا یثربی آرش سهرابی

اکبر آقا آکتور  4

 تیاتر

م سید عظی

 موسوی

   اکبر عبدی

یق هر چه الخ 5

 یقال

   نرگس امینی هومن برق نورد

 

 1385 سال اجراهای ویژه همایش عاشورائیان

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

 اگر باران ببارد 1

... 

   حسین امرایی مهدی صباغی

   عاطفه معینی عاطفه معینی دشت مینو 2

وس کهوری سیر ضریح نام 3

 نژاد

سیروس کهوری 

 نژاد

  

خورشید و  4

 خاکستر

اصغر راسخ  علی فتحی اهللقدرت 

 راد

  

پندار زنده کفتار  5

 مرده

   حمید ابراهیمی حمید ابراهیمی

 



 1386 آثار نمایشی اجرا شده در تماشاخانه سنگلج در سال

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

   جنت سلیم آوا پتیناد فلیپو دن رافائل 1

جمشید داور  علی نصیریان سلطان و سیاه 2

 پناه

  

حمیدرضا  آن سوی پنجره 3

 افسری

   علی مالعلی

رویاهای رام  4

 نشده

سیاوش  ایوب آقاخانی

 تهمورث

  

 

 1386 نمایشهای جشنواره بینالمللی تئاتر فجر

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

 )سنگاپور(  رامایانا  تعزیه 1

درد سر در  2

 آسمان

 )چین)(سه نمایش(   

فرات آیینه  3

 مسیح

محمدرضا  یاسین حجازی

 مداحیان

  

 

 پنج اثر نمایشی از جشنواره بانوان در سنگلج اجرا شد 1386در سال 

 1387 آثار نمایشی اجرا شده در تماشاخانه سنگلج در سال

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

   رناز بهزادیف رناز بهزادیف مثلهای عروسکی 1

بازی سازان  2

 اندرونی

   عباس اقسامی عارفه عنایتی

اردیبهشت و  بهمن مرتضوی بهمن مرتضوی متهمین بیله نار 3

 1387خرداد 

علیرضا درویش نژاد، پرستو کرمی، محمد احمدی، 

را منصوری، ستوده حیدری، محمد مین باشی، سا

پرهام هوبخش، محمدرضا آل طاها، بهمن مرتضوی، 

شهبازی، هلیا  الاحد ابراهیمی، زینب نیک بخش، لی

 جعفری

عروسی حاکم  4

یر با دختر الم

 شاه پریون

داوود فتحعلی 

 بیگی

   رزانه ارسطوف

آخ اگه بارون  5

 بزنه

فخرالدین خاک 

 زند

رازانی، فرزین هدایت هاشمی، الهام شکیب، سینا   هادی عامل

محدث، جواد پورزند، آتیه جاوید، آرش بزرگ زاده، 

یحیی فروغی، علی عامل هاشمی، عرفان ناصری، 



فاطمه ریاحی، هادی عامل، آرش عزیزی، متین 

 اسماعیلی، امیر شفیعی

داوود فتحعلی  سایه تو سایه 6

 بیگی

اصغر راسخ  علی

 راد

مجید فروغی، احمد عالمه دهر، مجید علم بیگی،  1387 مرداد

سمیه تاجیک،مرجان قمری، حسین بابایی، سمیه 

 ثقفی

مبارک و خاتون  7

 پردهنشین

 داود فتحعلی

 بیگی

 داود فتحعلی

 بیگی

غالم بابوته، داوود داداشی، زری اماد، مجید فروغی،  

حسین طالبی، رضا ارجمند، داوود فتحعلی بیگی، امیر

ور، ی نژاد، ملیحه فروغی، رهام عسگرپالئشاهین ع

 حجت کبریایی

سید عظیم  آنتوان چخوف خواستگاری 8

 موسوی

محمود راسخ فر، حمیدرضا مرادی، رهام عسگرپور،  

 حسن عقیقی، معصومه کاظمی

 من قاضی 9

 القضاتم که مرگ

... 

 مهرخ افضلی، بهرام تشکر  قادری اهللنصر قادری اهللنصر

مبارک و دیو  10

 سفید

میثم یوسفی، سهیال جوادی، حامد ذبیحی، فاطمه  شهریور جواد تولمی جواد تولمی

 مشتاق

 

 نمایش در تماشاخانه سنگلج 7المللی تئاتر فجر با اجرای  بیست و هفتمین جشنواره بین

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

های  بچه 1

 خاکستری

 )ازاصفهان(  امید نیاز امید نیاز

 ز پشت شیشها 2

 ها

مصطفی  اکبر رادی

 عبداللهی

 )از تهران( 

مهرداد کوروش  درختها 3

 نیا

مهرداد کوروش 

 نیا

 )از هشتگرد( 

 )ازافغانستان(  هادی مجتبایی هادی مجتبایی دخترک بودایی 4

توچهارسو خبری  5

 نیست

 )ازتهران(  حسن باستانی حسن باستانی

 )یجانازجمهوریآذربا(  جنت سلیم آوا ساموئل بکت در انتظار گودو 6

 )عراق ازجمهوری(  موهاند رشید  مویههای مادرم 7

 

 1387 اجراهای عادی سنگلج در اسفند

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

   نصراله قادری نصراله قادری کوچه عاشقی 1

 

 



 1388آثار نمایشی اجرا شده در تماشاخانه سنگلج در سال

 بازیگران تاریخ رگردانکا نویسنده نام نمایش ردیف

    نصراله قادری نصراله قادری کوچه عاشقی 1

 از پشت شیشه 2

 ها

مصطفی  یاکبر راد

 عبدالهی

  

تو چار سو  3

 خبری نیست

   حسن باستانی حسن باستانی

غروب مضحک  " 4

 "صمصام میرزا

 داود فتحعلی

 بیگی

   

 

 اشاخانه سنگلجدر تم 1388چهاردهمین جشنواره آئینی و سنتی در سال 

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

داود فتحعلی  قولنج 1

 بیگی

    حسین بابایی

   استفانو گیونچی استفانو گیونچی هی تو 2

داوود فتحعلی  عفریته ماچین 3

 بیگی

   علی یدالهی

داود فتحعلی  بیژن و منیژه 4

 بیگی

داود فتحعلی 

 بیگی

  

 

 1388 سنگلج در سال اجراهای عادی

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

داود فتحعلی  قولنج 1

 بیگی

    حسین بابایی

د الهاملت با سا 2

 فصل

   هادی مرزبان اکبر رادی

سیاه بازی بیژن  3

 و منیژه

داود فتحعلی  شهنازروستایی

 بیگی

  

به روایت خسرو  4

پسر میرزا یحیی 

 البکاء معین

   بیتا عبائیان رهاد ارشادف

 

 

 



 المللی تئاتر فجر نمایشهای بیست و هشتمین جشنواره بین

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

سیدعلی  زیر درخت سیب 1

 موسویان

محمد زوار 

 بیریا

   

 ای روزی،محله 2

 روزگاری

جواد نوری ، 

 تقیانی ...خیرا

 پور

 خیرا... تقیانی

 پور

  

ی گیلگمش)  بر اساس حماسه(   ل مورد نیزالج وگوز اریکی گیلگمش 3

 )(ترکیه

آورا سیدیرو  آورا سیدیرو پولو و خدا گفت 4

 پولو

 )یونان( 

 )ی محلی (قزاقستان تراژدی) بر اساس افسانه(  الف. ممبت اف الف. ممبت اف گوز قره 5

 )تهران(  رسول نقوی رسول نقوی ورودیه پنج 6

رازتر از روز د 7

 شب

 )تاجیکستان(  سلطان عثمانف سلطان عثمانف

 

 1388 سال پایاناجراهای عادی 

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

تراژدی رستم و  1

 سهراب

داریوش نصیری 

، مرتضی 

 وکیلیان

 بر اساس شاهنامة فردوسی  داریوش نصیری

   زری طالبی حسن حامد افسانه زمینی 2

 

 1389آثار نمایشی اجرا شده در تماشاخانه سنگلج در سال 

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

 سیاه بازی  حسن عظیمی حسن عظیمی بهرام و گل اندام 1

علی موسویان،  علی موسویان مثل پروانه 2

 محمدزواربی

 اری

  

سیدعلی  مردود و خرداد 3

 موسویان

 محمدزواربی

 اری

مد ربانی پور،سپیده پهلوان زاده،علیرضا مهران، مح 

صفورا کاظم پور، سسیدعلی موسویان، محسن زین 

 العابدین، محمد زوار بی ریا

داود فتحعلی  عفریته ماچین 4

 بیگی

   علی یدالهی

سیاه روی سپید  5

 بخت

   الهام جعفری اکبر حسنی



   تینو صالحی هادی حوری کیارش 6

های  سیب 7

 سیدهالپ

فرشاد منظوفی 

 نی

   

لیلی مجتهدی  آرامش 8

 راد

لیلی مجتهدی 

 راد

  

عروسی ملک  9

 جمشید

   هما جدیکار هما جدیکار

   سالوچو مالئو سالوچو مالئو موک کوچولو 10

محمد تقی  گلین 11

 اسماعیلی

محمد تقی 

 اسماعیلی

  

سر آشپز  12

 پیشنهاد میکند

الدین  شهاب رضا شفیعیان

حسینپور،رضا 

 شفیعیان

  

داود فتحعلی  قصه باغ زالزالک 13

 بیگی

   خدایار کاشانه

ما کجا؟ اینجا  14

 کجا؟

فخرالدین خاک 

 زند

   میثم یوسفی

روزی، گذری،  15

 روزگاری

 ...خیرا

تقیانیپور، جواد 

 نوری

خیرا... تقیانیپور 

 ، جواد نوری

  

عامل  ...هدایتا بدل 16

 هاشمی

هادی عامل 

 هاشمی

  

   رسول نقوی رسول نقوی چه و سکوتتپان 17

 رهگذر کوچه 18

 های تنگ

سید علی 

 موسویان

اصغر راسخ  علی

 راد

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 89اسفند ماه  1بهمن تا  16المللی تئاتر فجر  بیست و نهمین جشنواره بین

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

اقتباس از اثر  فاوست فانتزی 1

 گوته

   اشتاینپیتر 

   عباس کریمی بهرام بیضایی گذرد روز می 2

اقتباس از اثر  فاوست 3

 گوته

   ماریا کراس

سید عظیم  رسم عاشقی 4

 موسوی

سید عظیم 

 موسوی

  

 

 1389 ادامه ی اجراهای تماشاخانه سنگلج در سال

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

سید عظیم  رسم عاشقی 1

 موسوی

سید عظیم 

 موسوی

  

 

 1390ل آثار نمایشی اجرا شده در تماشاخانه سنگلج در سا

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

معرکه اهل  1

 طرب

   رهام مخدومی ایرجی ا... روح

   علیرضا غنچی علیرضا غنچی یادگار بانو 2

اینجا چراغی  3

 روشن بود

سید علی 

 موسویان

سید علی 

 سویانمو

  

ی زیبای  خانه 4

 عشق

حمیدزاده 

 صفایی

حمیدزاده 

 صفایی

  

   پژمان جعفری اعظم بروجردی سالهای فاجعه 5

   صادق عاشورپور صادق عاشورپور ی کچاآ 6

بازی  سیاه 7

 شهرآشوب

داود فتحعلی  شهناز روستایی

 بیگی

  

 تقیانی ...خیرا پری 8

 پور و جواد نوری

 خیرا... تقیانی

جواد پور و 

 نوری

  

   میالزهره غ میالزهره غ تربت 9

خان خانان  10

 ن خانالامیراص

جهانگیر  جهانگیر طاهری

 طاهری

  



   جواد انصافی جواد انصافی نوروز و پیروز 11

 

 1391ل آثار نمایشی اجرا شده در تماشاخانه سنگلج در سا

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

ن السامیرار 1

 نامدار

مهدی صفاری 

 نژاد

داود فتحعلی 

 بیگی

ئی نژاد، مهدی صفاری نژاد، محمدرضا الشاهین ع اردیبهشت

مرضا شفیعی، المختاری آزاد فرد، حمیدرضا الهیاری، غ

مهدی رحیمی، شهرام خانپور، شیرین کاشفی، محمد 

عبدی جمالی، سمانه لطیفی، فرهاد نجفی، داود معینی 

هتاب صولتی فرد، حسن مزدوران کیا، امید محمدی، م

 .ثانی

حاشیه ای بر  2

 خسرو و شیرین

مهدی فریضه، محمد طیب طاهر، باربد برهانی، پرنیان   د محمدیالمی داریوش رعیت

گودرزی، کاظم عینعلی، میالد محمدی، الهام 

 خداوردی، بهزاد اسدی، بیژن فیضی، امید میرزایی

شکرخدا  "روز سیاووش " 3

 گودرزی

ا شکرخد

 گودرزی

  

 

 هشت اثر نمایشی در سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

شکرخدا  "روز سیاووش 1

 گودرزی

شکرخدا 

 گودرزی

  

   اریک بارسگیان آرا هاروتیونیان "میمومانیا 2

خشت خام  3

 "خانه

   محمد صمدی علی صمدی

م بابوته،رضارضامندی، محسن ایل الحسن عظیمی،غ  حسن عظیمی حسن عظیمی سلطان تلخک و 4

بیگی،رضا شفیعی،مریم آرزو،جواد گلریز،علی صادقی 

خواه،غزال طهماسبی،جمشیدیان،هاشم دهقانی،علی 

 وجدانی،داود داداشی

   اعظم بروجردی اعظم بروجردی "راز " 5

سیحتنامه  " 6

 "چاکرالدوله دوم

   فرهاد نقدعلی علیفرهاد نقد

تولدت مبارک  " 7

 "سامی

 از ساری  صاحب آهنگر اطمه مکاریف

تعزیه اشباح بر  8

 "دریای پارس

   حیدر مظفری حسین زارعی

کشفی برای  " 9

 "زنده شدن

رضا غریب زاده  یاسین بهرامی

 دریایی

  

 



 1391 ادامه ی اجراهای عمومی تماشاخانه سنگلج در سال

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

رویاهای رام  " 1

 "نشده

مجیدمظفری، امیرعلی دانایی، بهرام ابراهیمی،مجید   ایوب آقاخانی ایوب آقاخانی

جعفری، حبیب دهقان نسب، سینا رازانی، یعقوب 

صباحی، سام کبودوند، شکرخدا گودرزی، فریدون 

ضا محرابی، نیکی مظفری، رامین ناصر نصیر و حمیدر

 نعیمی

شکرخدا  "روز سیاووش " 2

 گودرزی

شکرخدا 

 گودرزی

حبیب دهقان نسب،احمد عالمه دهر،محمد فیلی،فریده  

دریامج، عبدالرضا فریدزاده،فریدون محرابی،سعید 

بلوکات،رویا بختیاری،نوید  الداخ،فقیهه سلطانی،لی

گودرزی،نیما گودرزی،مهدی علی نژاد،مهدی 

 هبازی،رضا انوارید حسینی،حسین شالمصباحی،می

کمدی موزیکال  3

سرآشپز پیشنهاد 

 می کند

مهسا ایرج پور،شهاب الدین حسین پور،حمیدرضا   رضا شفیعیان رضا شفیعیان

خلیلی،وحید راد،شهروز شبستری،رضا شفیعیان،الهه 

 شه پرست،آرش عزیزی، ندا گلرنگی

مضحکه گرگ  " 4

 ساختار شکن

ی الیکربشاهین 

و فرهاد  طاهر

 نقدعلی

ی الیشاهین کرب

 طاهر

جواد پورزند، علی عامل هاشمی، حمید رحیمی،  

 ابراهیم عزیزی و ارسطو خوش رزم

 

 شش اثر نمایشی شانزدهمین جشنواره بین المللی نمایش های آئینی و سنتی

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

   جواد انصافی جواد انصافی "کل عنایت " 1

یعقوب صدیق  اوزئیرحاجیبیگف  "لماسون،بواولسوناواو" 2

 جمالی

  

صادق  عاشورپور صادق "پهلوان گم شده " 3

 عاشورپور

  

سیدعلی شیدایی  "قصه باغ زالزالک 4

 فر

سیدعلی 

 شیدایی فر

  

   فرشید تمری فرشید تمری "اتللو به روایت بخشی 5

 هاناز اصف  کیانی و عماد کیانی و عماد "کی به کیه؟ " 6

 

 

 

 



 1392جراهای عمومی تماشاخانه سنگلج در سال ا

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

 "مشهدی عباد " 1

او اولماسون  "/ 

 " بو اولسون

اوزئیر حاجی "

 " بیگف

یعقوب صدیق 

 جمالی

حامد منافی،جمال ساقی نژاد،مسعود سامع،نسرین  

 ادهمرادی،فاطمه اسمعیلی و یوسف اکبرز

محمد زوار بی  سیدعلی موسویان "باغ شازده 2

 ریا

سیروس اسنقی،سیدعلی موسویان،مهدی زمین  

پرداز،سمیرا حسن پور،نوشین سلیمانی،بهار 

محمودزاده،محمد زوار بی ریا،پیام کیانی پور،مسعود 

 بابایی،حسن غنی آبادی،شهرام کاشی

تولدت مبارک  3

 سامی

ه ارمیانی، حسین قربانی، فاطمه مکاری و محبوب  صاحب آهنگر فاطمه مکاری

 صاحب آهنگر

مضحکه  " 4

 "دزدها

علی عامل هاشمی ،حمید رحیمی، محمد صمدی،   هادی عامل هادی عامل

الهه شه پرست، سینا کرمی، ارسطو خوش، لبخند 

 بدیعی و محمدرضا ایمانیان

باباامینه و  افسانه باباامینه "عمادالملک 5

محمدرضا 

 فردمختاری آزاد

احمد عزیزی، محمدرضا مختاری آزاد فرد، حسن  

عقیقی، فاطمه حیدری فر، داود معینی کیا، افسانه 

 باباامینه، مسعود عزیزی و رشید ابوحمزه

عروسی خان  " 6

 "مظفر

محمدحسین "

 "ناصربخت

محمدحسین "

 "ناصربخت

میثم یوسفی،مریم آشوری،وحید شاهینی،علیرضا  

عود رحیم پور،علیرضا ی نژاد،مسالبعصالحی،شاهین 

قنبری،کیوان کاوند، محمدحسین سعید،محمد 

کلهر،امیرمحمد انصافی،امیرحسین انصافی،پیام 

رضایی،ابوالفضل اشرب،مهدی صفاری نژاد،حسین 

 ملکی زاده

مضحکه گرگ  7

 ساختار شکن

ئی الشاهین کرب

 طاهر،فرهادنقدعلی

ئی الشاهین کرب

 طاهر

مید رحیمی ، جواد پورزند، علی عامل هاشمی، ح 

 .ابراهیم عزیزی، ارسطو خوش رزم

 

 

 

 

 

 

 

 



 1393جراهای عمومی تماشاخانه سنگلج در سال ا

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

الماس و شهر  " 1

 "تارا

 محمود راسخفر،محمدرضا مالکی ،مهدی زمین  میثم یوسفی حسین تفنگدار

عی،نسیم تاجی،نادر پرداز،قاسم طاهراحمدی،میترا شجا

 دوست،میثم یوسفی حسن

 ...عباس عبد ا "مم و زین 2

 زاده

توماج دانش بهزادی،حسن محمدی،صفورا کاظم   تینو صالحی

پور،مسعود شاکرمی،سامان کرمی،شیماء ملکیان،مهدی 

حنفی،پویان درزی، هدی آهنگر،سید عماد 

 حسینی،یاسمن میرزایی

مجلس سیاه  " 3

 " بازی ناز کنیز

داوود معینی  مد مختاریمح

 کیا

آرزو نبوت،شیرین کاشفی،سمیرا سلیمی،ندا اصغری،مهناز  

کرباسچیان،محمدرضا مختاری آزادفرد،مهدی رحیمی 

 سده،سید محسن میرهاشمی،داوود داداشی

مرتضی علیدادی،امید عباسی،محمدجواد شریفی،نفیسه   افق ایرجی محسن ایرجی "هملتک " 4

فربدزاده،پوریا رضایی،رضا داوودی،صائب  مهری، الهه

 میر،افق ایرجی

معاشقه حنجر و  5

 "خنجر

 ابوالفضل حاجی

 علیخانی

 ابوالفضل حاجی

 علیخانی

  

اندرحکایت  " 6

 "اصفهان بلدیه

 سید عظیم اردشیر صالح پور

 موسوی

  

جواد انصافی،علی یدالهی،محسن نقیبیان،حمید   جواد انصافی جواد انصافی "کل عنایت 7

امیرحسین انصافی،امیرمحمد  رئوف،رضا معراجی،

عشرب،حسن مصطفی  انصافی،محمدرضا لوانی،ابوالفضل

 پور،رامین عبداللهی

بازی نامه  " 8

 "امروزی عشق

   محمد یوسفی محمد یوسفی

شهادت خوانی  " 9

 شمعون و

 "شهرزاد

 پری بارانی و محمد قاسمی  محمد قاسمی فرهاد ارشاد

 حسین فدایی "سحرگاه سوم " 10

 حسین

مهدی صفار ، مجید علم بیگی ، هادی قمیشی و مرتضی   هوشیاری حامد

 یکاظم

مردن با دهان  " 11

 "باز

شمسی فضل اللهی،اکبر رحمتی،سیروس اسنقی،مژگان   را نوشینالد محمد وفایی

 اسماعیلی خالقی،امیر

ماجرای به شوی  12

بانوگشسب  رفتن

 دختر رستم

 دستان

ه داوری،شیرین امامی، ابوالفضل حاج علیخانی،منیژ  مریم معترف اردشیرصالحپور

طالیی،شهرام مسعودی،کاظم عینلی،پونه علیا،نگار  کامبیز

طاهری،مجید کوشانژاد،پوریا  صدافتجو، مهدیه

حسینپور،آرمان  سلطانیزاده،علیرضا الهی، سجاد

 شهبازی،ابوالفضل وزیری

آشپزنامه بیچاره  13

 آبادی رستم

 محمدعلی اواتمحمد مس

 نوروش

غالمحسین بهرامی،علی بی غم ،سیاوش چراغی پور،رزا  

انسیه رمضانی،کرامت رودساز،محمد عالیی و  خلیلی،

 دانیال نوروش



 ر سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در تماشاخانه سنگلج طی دو نوبتآثا

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

مشب و هر شب ا 1

 جالل شام با

 از رشت  بهزاد عشقی بهزاد عشقی

 شیرین به روایت 2

 امروز

 از کرج  محمد شهبازی چیترا نادری

روایتی تازه از  3

 "کهن قصه

 رالیاز م  پری بارانی محمد قاسمی

 از کویت  هانی نصار هانی نصار "ضربه فنی 4

سوگواره سرد  5

 "سکوت

 از مالیر  محمد قاسمی محمد قاسمی

بوی خوش  " 6

 "سیمرغ

 از شیراز  علی نقی رزاقی رزاقی علی نقی

 از عراق  کرم گوران علی کرم گوران علی "سال آشوب " 7
 

 1394 آثار نمایشی اجرا شده در تماشاخانه سنگلج در سال

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

 ابراهیم گله دیدومک 1

 دارزاده

 ابراهیم گله

 دارزاده

16 

 فروردین

 مرتضی شاهکرم، علی غابشی، مالک حدپورسراج، محسن

 پوشایی، سایه کبیری، مریم رها، حجت کبریایی، مرجان بنی

 و علی علیزاده سعید

 عمو نوروز و حاجی 2

 فیروز

 16 جواد انصافی جواد انصافی

 فروردین

 جواد انصافی،احمد آهسته،محمدرضا قربانی،حمید رئوفتبار،

 وغ یزدان،رضا معراجی،امیرمحمد انصافی،محمدرضا لوانی،فر

 زاده،فرشته اعظمی،تینا نوروزی نیلوفر سیاری،مهتاب شکریه

مجلس ظفرخوانی  3

 و گربه موش

 محمدرضا

 مختاری

 آزادفرد

 محمدرضا

 مختاری

 آزادفرد

 کرامت رودساز،حسین توکلی،داوود معینی کیا،توحید نوروزی اردیبهشت

مسافر ،  منیژه داوری ، فاطمه حیدری ، باران ستوده ، شقایق اردیبهشت شقایق مسافر روستایی شهناز ورثه آمیز جعفر 4

یی ، دانیال ویسی ، الآرشید ، زهره کدخدا زاده ، اکبر م رها

 محمدی محمد علی

داوود معینی کیا و حمید عرب، مسعود شاکرمی، سعید زارع،  خرداد و تیر احسان ملکی ناصر حبیبیان قالهزار ش 5

 طاهری مریم

 مرداد، رحمت امینی ذبیح بهروز جیجیک علیشاه 6

 شهریور

 بوالفضل حاجیعلیخانی، پویان درزی، مسعود شاکرمی، احمدا

 صمیمی، رضاعموزاد، فرامرز قلیچخانی، پیمان کرامت،

 یی زاده، فرزین محدث و مسعود میرطاهریالامیرکرب

دوروری روایت  7

 نادری

 خیرا... تقیانی

 پور

و  شهریور جواد نوری

 مهر

باقری، سامان دارابی، محمد جواد پورزند، وحید نفر، مهلقا 

پرست، حسین شفیعی،  عطایی، بهنام شرفی، الهه شه هادی

 د ابراهیمیالجوادی، محمد شکری، مهدی پناهی و می السهی

محمدعلی محمدی، بانیپال شومون، احسان بهلولی، مجتبی  مهر، آبان سید محمد سید محمد بیضایی 8



حمیدرضا محمدی، پریسا درخشنده، رومینا مومنی،  فالحی، مساوات مساوات

 بدرقه و نازنین بابایی مرضیه

 ایت بلدیهاندر حک 9

 اصفهان

 اردشیر صالح

 پور

 ژاکلین آواره، شهره اشتری،عصمت رضاپور،باران ستوده،گیتی آذر، دی عظیم موسوی

 قاسمی،پری ناز لطف الهی، آتش تقی پور

 کابوس های مرد 10

 مشکوک

 محمدحسین

 ناصربخت

ارجمندپور،داود اسدالهی،حبیب اله اعتصام،محمد  لیال آذر، دی عظیم موسوی

راحله،مجید علم بیگی،منیر لطیفیان  پارساحسینی،شهاب

 .نیکجو،میثم یوسفی بابکی،مجید لیاقت،مهدی نوری،صادق

خاطرات هنرپیشه  11

 دوم نقش

حمد رضا خادمی، پانته آ مرزبانیان، سهیل ساعی، مریم م اسفند بهمن، افشین زمانی بهرام بیضایی

توکلی، امیر ستوده، مهدی بزرگزاده، محمد ابوحمزه،  گلدوز

توکلی، وحید کلیایی، نریمان عابدی بیاینا محمودی،  مهدیس

 فدری، مرتضی افتخاری، ژینوس رضایی، آرشام صفری،ص مانیا

 حسین رضی، لیلی نجفی، مهدی سربیایی، نیلوفر مصطفایی،

 افشین زمانی

 سهیل بابایی، سیما شکری، مهسا انجدانی، آرش رضایی، صادق اسفند بهمن، سهیل بابایی بهرام بیضایی مرگ یزگرد 12

 برقعی، پویا بیگی و محمد پارسا
 

 1395 آثار نمایشی اجرا شده در تماشاخانه سنگلج در سال

 بازیگران تاریخ کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف

 اندر حکایت ناکامی 1

 ببری خان

 سلما محسنی نوشین تبریزی

 اردهالی، سینا

 ییالق بیگی

فروردین، 

 اردیبهشت

 علی باروتی، بهرام بهبهانی، مریم آشوری، فهیمه باروتچی،

 هنگامه سازش، فرزانه عاقلی و محمدرضا مالکی

فروردین،  کورش سلیمانی نبویان امیرعلی ناگهان پیت حلبی 2

 اردیبهشت

 سیح کاظمی، وحید آقاپور، محمد طیب طاهر، رامینم

 سیاردشتی، ارسطو خوش رزم، محمدرضا آزادفرد

 شهرام بر پهنه دریا 3

 مسعودی

 شهرام

 مسعودی

اردیبهشت، 

 خرداد

 علی فتحعلی، شهرام مسعودی، علی برجی و داود داداشی

 ...عباس عبدا گرگ دختر 4

 زاده

 ...عباس عبدا

 زاده

اردیبهشت، 

 خرداد

محمد رضا آزاد فرد، ماءده قدیری، یاسمن میرزایی، افشین 

باقریان، احمد داودی، مصطفی کالته، مجید  غیاثی، پناه

د امینی، الاری، عرفان حق روستا، میبختی رمضان نسب، زهره

رامین مراقی، سمیه صباغی، محبوبه  امیر حسین فتوره چی،

 زارع محمدی، غزل صفرخانلو، نرگس

سید جواد  محمد چرمشیر شیش و بش 5

 روشن

مهسا ایرج پور، علی باروتی، صدف بختیاری، امیرعباس  تیر و مرداد

ذاکر حسینی، محسن زرآبادی، مرتضی شاه  حسینی، مهدی

پرست، مرضیه صدرایی، کامبیز  کرم، حسین شفیعی، الهه شه

 طالیی، بهرنگ فرهنگ دوست، وحید نفر

 داود فتحعلی انسانم آرزوست 6

 بیگی

 داود فتحعلی

 بیگی

مرداد، 

 شهریور

 ی نژاد،الئم بابوته، صادق توکلی، شاهین اعالداوود داداشی، غ

 زری اماد، شهرام مسعودی، شهره اشتری، محسن پوشایی،

 منیژه داوری، شیرین کاشفی، مهدی صفاری نژاد، ساسان

 ا،النمهرپویان، امیرحسین انصافی، امیرمحمد انصافی، بابک مو

 جهانگیری، سام راد، امیدمحسن میرهاشمی، حمیدرضا 

 مصباحی، سعید وفایی، نسیم توکلی و مینا دستگرده



 آراز بارسقیان پرتره مرد ریخته 7

 غالمحسین

 دولت آبادی

 آراز بارسقیان

 غالمحسین

 دولت آبادی

 اصغر همت شهریور

ابوالفضل  شقایق فتحی  خسوف  8

حاجی علی 

 خانی

شقایق فتحی، ابوالفضل حاجی علی خانی، بهروز  مهر و آبان

  دولتیسروعلیشاهی، افشین غیاثی و سعید

ابوبکر محمدی،  9

 فاطمه محمدی 

امین میری، مهران نائل، علی نجفی، سرور عرب پور،  آبان و آذر  جالل تجنگی  جالل تجنگی 

  اتابک نادری

احسان  معاشر  10

 حاجی پور 

احسان 

 حاجی پور 

لیال برخورداری، نفیسه روشن، فریدون محرابی، جواد  آبان و آذر 

رایگان، رضا مرشد،  یحیوی، سمیرا صبوری، مژگان

  ملیکا بوکایی

روزبه  دیوان تئاترال  11

 حسینی

محمود استاد 

 محمد 

مروارید ، پژند سلیمانی، نرگس امینی ،رؤیا بختیاری، علی رضا دری دی و بهمن 

، ماندانا جبّاری ،سهیل بابایی، نویس حمید خوش، رضا علوی، مهر

  افشاری، نسترن عاشوری علی
بهمن و  بهرام بیضایی اصغر خلیلی میراث 12

 اسفند 

حبیب دهقان نسب، علی نیکزاد، علی محمد رادمنش، 

شیما جهانگیری، مصطفی  حمیدرضا کاظمی پور، لیال حقانی،

جنتی، بهاره کریمی، سمیه صباغ، آرمان اشتیاق، سید مهدی 

فوالدگر، حسین سعیدی، علی قانع، نیما اولیایی و فاطمه 

 مردانی
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محمودراسخفر، حمیدرضامرادی، کتایون بختیاری، 

 شهاب راحله و عظیم موسوی

فروردین و 

 اردیبهشت

عظیم 

 موسوی

عظیم 

 موسوی

 1 خواستگاری

شهرام قائدی، رامین ناصر نصیر، آرش فالحت پیشه، 

 مهدی فریضه

اردیبشهت 

 و خرداد 

شهاب 

الدین 

 حسین پور

رضا 

 شفیعیان 

سرآشپز 

پیشنهاد 

کند می  

2 



ایرج راد، سعید امیر سلیمانی، فرزانه کابلی، امین زندگانی، میر 

طاهر مظلومی، محمود بصیری، داود فتحعلی بیگی، علی فتحعلی، 

وند، باقر  سامان تیرانداز، آیه قبادیان، مجید غفاری، فائقه شالل

مرادی، حاتم میرزایی، فواد منیرزاده، محمد کمانی، پریسا 

ذوالفقاری، شاهین علیپور، نوشین نامی، سجاد احمدنیا، ثمینه 

حسینی، الهه نورمحمدیان، مسعود مرادیان، علی یارلو، کامران 

طاهری، سید شهاب حسینی، محمدامین پازوکی، کیمیا نوری، 

نیا، پرستو  لهه اخوان، محمد محمدیفائزه راد، سایه شیرزاد، ا

فوقی، رویا علیزاده، شقایق جلینی، غزاله آبی، نگار مقدسی، 

 نوشین اسدزاده،

تیر و مرداد 

 و شهریور

هادی 

 مرزبان 

علی 

 نصیریان 

 بنگاه تئاترال

 

3 

علی قربانخانی، مهیار قزل سوفلو، سیدمحمد سعیدی، محمد 

کرمی، فرانک جلیلی، بیاینا شهباز طهرانی، فرزاد آیتی، مونا 

محمودی، میر نادر مظلومی، نریمان عابدی، آرین فرزانه، سهیل 

صفایی، افشین   محزون، وحید کلیایی، سیدعلی موسوی، شیرین

 زمانی، محمدرضا خادمی

شهریور و 

 مهر

افشین 

 زمانی 

فردریش 

 دورنمات

 4 پایان بازی

نازآفرین کاظمی، آرش اصلی، رسول صوری، محمد 

چرختاب، شیرین صفایی، میثم رازفر، هادی اسکندری، 

نیا، الهه نادری، ندا  حسام اشتری، بنیامین صیادی

 حسینی، محمد فراهانی

پیام  مهر و آبان

 عزیزی

پیام 

 عزیزی

اون دیگه 

اینجا بازی 

 نمیکنه

5 

جوادانصافی، امیرپارسی، محمدنصر، فریبامهدیه، 

حمیدرئوف، رضامعراجی، احمدآهسته، محمدرضاقربانی، 

محمدرضالوانی، ابوالفضل عشرب، شیرین کاشفی، فروغ 

 یزدان و امیر محمد انصافی

جواد  آذر و دی 

 انصافی

جواد 

 انصافی 

جوحی و 

  کدخدا
6 

داوود داداشی، علی فتحعلی، محمود راسخ فر، پندار 

اکبری، غالم بابونه، حمیدرضا مرادی، امیر حسین 

مقدسی، عرفان اکبری، فاطمه نوری، امیر انصافی، نگار 

رضا دلیری، محمد امین پازوکی، فرهاد آبی، احمد شاه 

قاسمی، تانیا زارع، شیدا رزم شعار، فاطمه کاشانی، نازنین 

تبریزی، عاطفه موانس، ندا اکبری، فاطیما زارع، سارا 

 فاتحی

عبدالرضا  آبان و آذر 

 اکبری

عبدالرضا 

 اکبری 

شال و 

 انگشتر

7 

قربان نجفی، مهناز خطیبی، افسانه میر باقری، بیتا 

 آزادی

رضا شاه  آذر و دی 

 بداغی

رضا شاه 

 بداغی

 8 فالن و چنان



مسعود شاکرمی، شیماء ملکیان، نیکان راست قلم، محمد رضا 

خادمی، سعید زارع، نساء یوسفی، صفا کوشا، شهال رحیمی، ثنا 

زاده، انیس ارشیاعقابیان پانته آ احمد خان، شیوا موسی   

بهمن و 

 اسفند

احسان 

 ملکی

مسعود 

 شاکرمی

یداچ  9 

محمدرضا آزادفرد، رضا بهرامی، بهروز پناهنده، کهبد 

تاراج، سهیل ساعی، الهه شه پرست، محمد صادقی، امیر 

 عدل پرور، علیرضا قیدری، بهروز کاظمی

بهمن و 

 اسفند

مسعود 

 طیبی

 10 در مه بخوان اکبر رادی
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حسان عباسی، سارنگ بهمنی، احمدسیاه 

رستمی، سمیرا حسینی، طاها محمدی، 

بابک موالنا، محمد امین بخشعلیان، 

 داریوش ادهمی

فروردین و 

 اریبهشت 

عطاء اهلل 

 کوپال

صبوره 

 رنگرز

نمایش 

خواستگاران مهری 

ناز شاه دخت دیار 

 سختستان

 

1 

سارا اللهیاری، نسیم تاجی، بهروز 

علیشاهی، عرفان صفری، فرامرز  سرو

خانی، پدرام )علی( محمدی قلیچ  

فروردین و 

 اردیبهشت

رحمت 

 امینی

جعفرخان از فرنگ  حسن مقدم

 برگشته

 

2 

غزاله رشیدی، محمد رضا چرختاب، اصغر 

 نوری

اردیبهشت 

 و خرداد

دو روایت از  اصغر نوری اصغر نوری

 شکسپیر

3 

محمدرضا آزادفرد، محمد پورا، الهه پور 

جمشید، مهناز غمخوار، داود معینی کیا، 

محمود موسوی، اسماعیل پور یوسف با 

 حضور سعید کنگرانی

خرداد و 

  تیر

مرتضی 

 برزگرزادگان
دکتر سید 

هاشم خان 

 شافع

 4 نیرنگ اورنگ



پرستو گلستانی، مهران امام بخش، امیر 

 عدل پرور

خرداد و 

 تیر 

محمود  رضا بهرامی 

استاد 

 محمد 

 5 عکس خانوادگی

هدی آهنگر، الهه پورجمشید، محمد زوار 

ریا، حسین شفیعی، سروش طاهری، میر  بی

 نادر مظلومی، اسماعیل یوسف پور

سیدعلی  تیر و مرداد

 موسویان

سیدعلی 

 موسویان

 6 آقا دلبر 

آ مرزبانیان،  زاده، پانته نسرین درخشان

فرانک کالنتر، هومن رستگار، مهدی 

زاده، وحید نفر، جواد پورزند، مهدیس  بزرگ

توکلی، عرفان ابراهیمی، سهیل ساعی، 

اسحاق میرعزیزی، عطا محبوبی، مهسا 

بیدمشگی، مهشید  احمدپور، نیلوفر محمدی

احمدنژادزبردست. بازیگر خردسال: فایدیم   

سهیل  تیر و مرداد 

 ساعی 

بهرام 

  بیضایی

 7 افرا

محمد  کهبد تاراج  شهریور 

 چرمشیر 

الت  عبدالمیمون

 پا کوتاه

8 

      

       

      

        

 

 


