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 ) پژوهشي- علمي(نشرية ادبيات تطبيقي

 دة ادبيات و علوم انسانيـدانشك

  دانشگـــاه شهيد باهنــر كرمــــان
  1392 پاييز و زمستان، 9، شمارة5سال 

  
 ي ازهاي شهرزاد در نمايشنامهةدو خوانش متفاوت از افسان

  1توفيق حكيم و علي احمد باكثير

  
  دكترعلي سليمي                                                                      

  دانشيار دانشگاه رازي كرمانشاه                                                                  

   مصيب قبادي                                                                          

          دبيات عربي دانشگاه رازيدانشجوي دكتري گروه زبان و ا
 

 

 چكيده

 بسيار غني براي خلق آثار هنري به يمنبع هاي پيشينها و افسانه قصهدر ادبيات معاصر
هاي انساني و شاعران و اديبان با الهام از اين ميراث فرهنگي، دغدغه. روندشمار مي

ي از شاعران و  نويسندگان با در ادب معاصر عربي، بسيار. انداجتماعي خود را بيان نموده
زدايي از آن، آثار و با آشنايي» هزار و يك شب«در كتاب » شهرزاد«الهام  از افسانة  

نامة  در نمايش،اند، از جملة آنان نويسندة مصري، توفيق حكيممتنوعي پديد آورده
اين مقاله . است» راز شهرزاد«نامة و نويسندة  يمني، علي احمد باكثير در نمايش» شهرزاد«

 توصيفي، دو خوانش متفاوت اين دو نويسنده از اين افسانه را بررسي و با - با روش تحليلي
نتايج به دست آمده از اين پژوهش گوياي آن است كه هر كدام از . هم مقايسه نموده است

 اين دو نويسنده، به اقتضاي نيازهاي اجتماعي و به تناسب روحيات خود، اين افسانة كهن را
. اند نو و متفاوت از آن آفريده مضمونيبازخواني نموده، با دخل و تصرّفي هنرمندانه،

. حكيم با به كارگيري آن، اثري با مفهومي فلسفي و فارغ از زمان و مكان پديد آورده است

                                                 
1
  25/9/92 : تاريخ پذيرش مقاله          28/1/91:تاريخ دريافت مقاله 

              salimi1390@yahoo.com                                                        :گان مـسئول   نشاني پست الكترونيكـي نويـسند    

                                                                                    gmossayeb@yahoo.com                         
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اما باكثير، از زاوية اجتماعي به آن نگريسته، آن را به مسألة جايگاه زن در جامعة امروز و 
 .هاي او پيوند زده استالقيتاثبات خ

، هزار و يك شب، افسانة شهرزاد، توفيق حكيم، علي احمد باكثير: واژه هاي كليدي
   .نمايشنامة عربي

    مقدمه-1

هاي فانتزي است كه توانسته ها و قصهمنبع سرشاري از افسانه» هزار و يك شب«كتاب 
   بخش آثار ارزشمندي در ادبيات مرزهاي ملل و اقوام گوناگون را در نوردد و الهام 

   براي مثال، در ادبيات فارسي، بهرام بيضايي با نگاهي به. هاي غرب و شرق باشدمّلت
و شب هزار و يكم ) 1343(هاي هشتمين سفر سندباد نامههاي هزار و يك شب، نمايشقصه

هاي هزار و يك در ادب معاصر عربي نيز آثار چندي با اقتباس از قصه. را نوشت) 1382(
اين آثار .  كه موضوع بحث اين جستار است1شب در حوزة ادبيات نمايشي نگارش يافتند

اند اين افسانه را به اند و توانسته متنوعي از اين افسانه ارائه نموده2هايگوناگون، خوانش
نه از اين افسا3زدايي آشنايي، باچنين هدفي.  به دنياي امروز پيوند بزنندشكلي محسوس

  از جمله4.تواند در فرم و مضمون آن دگرگوني پديد آوردشود كه ميمحّقق مي
نامه نويساني كه در ادب معاصر عربي از هزار و يك شب اقتباسي نويسندگان و نمايش

نويس معاصر مصري، توفيق حكيم اند، نمايشنامههنرمندانه و در پيوند با دنياي امروز كرده
نامة نويس يمني، علي احمد باكثير در نمايشو شاعر و  نمايشنامه» شهرزاد«نامة در نمايش

اين دو، هر كدام به اقتضاي نيازهاي رواني و اجتماعي خود، به . است» راز شهرزاد«
زدايي از فرم و مضمون اين افسانه، اين پژوهش، آشنايي. اندبازآفريني اين افسانه پرداخته

  .نمايدرسي ميهاي متفاوت اين دو را بردر خوانش
  

   پژوهشة پيشين-2

هزار و يك شب در ادبيات نمايشي عربي و به » شهرزاد«دربارة استفاده از افسانة 
ها و مقاالت فراواني به زبان كتاب» راز  شهرزاد«و » شهر زاد«هاي نامهخصوص نمايش

  :ها به شرح زير استعربي و فارسي تأليف شده كه برخي از آن
كيم، اثر منتقد مصري، محمد مندور؛ او در اين اثر به بازتاب اين  مسرح توفيق الح-

  .نامه اشاره اي گذرا كرده استافسانه در نمايش
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، اثر خود علي احمد باكثير؛ او در اين اثر به الشخصية من خالل تجاربي حيةفن المسر -
  . نامة خود اشاره كرده استانگيزة نگارش نمايش

اثر عزالدين » قضايا االنسان في المسرح المصري المعاصر« و »التفسير النفسي لألدب «-
هاي توفيق نامههايي بين نمايشاسماعيل؛ وي در اين دو اثر خويش به مشتركات و تفاوت

  . نامة باكثير پرداخته استشناختي نمايشتحليل روانحكيم و باكثير و 
او در اثر خويش به فكر مان؛ ث المصادر الكالسيكية لمسرح توفيق حكيم اثر احمد ع-

  . حكيم پرداخته است» شهر زاد«نامة اصلي نمايش
 الخيال العلمي في مسرح توفيق الحكيم، اثر عصام البهي، او در اين كتاب به بحث -

  .پرداخته است» شهر زاد«نامة پيرامون ذهني بودن نمايش
يش به اهميت عقل  االدب العربي المعاصر في مصر، اثر شوقي ضيف؛ او نيز در اثر خو-

  . يابي به اسرار حقيقت پرداخته استو قلب در دست
راز «شناختي هاي نقد ادبي اثر نصر اهللا امامي؛ وي در آن به نقد روان مباني و روش-

   . پرداخته است» شهرزاد
نامة شهرزاد توفيق الحكيم، اثر حسين نوين و هاي افسانة ايراني در نمايشمايه بن-

  . چاپ شده در مجلة  زبان و ادبيات عربي، شمارة چهارم.  زاييفرامرز مير
زدايي توفيق حكيم از  انتظاري فراتر از هزار و يك شب، اثر نغمه ثميني؛ او به آشنايي-

  .داندهزار و يك شب اشاره داشته؛ اما اين موضوع را بيشتر منحصر به مضمون مي
هايي بين اثر توفيق  نقد خويش، به تفاوت شهرزاد، طبيعتي راز آلود، اثر دادجو، او در-

  . حكيم و هزار و يك شب پرداخته است
نامه هنوز جاي بحث و بررسي توان گفت اين دو نمايشها، ميبا وجود اين پژوهش

 از اين دو اثرزدايي هر كدام از فراوان دارند، به ويژه مقايسة آن دو با هم و ميزان آشنايي
  .اين پژوهش كوششي در اين زمينه است. ضوعي نو استافسانة  شهرزاد، هنوز مو

  در كتاب هزار و يك شب » شهرزاد«  افسانة -3

  :در كتاب هزار و يك شب، به شرح زير است» شهريار«و » شهرزاد«خالصة ماجراي 
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رخدادي كه حاكي از . (سپاردگيرد و صبح او را به جالد مي شاه هر شب زني مي-
  .)كند مختل ميها راآشفتگي است و ارزش

قهرماني كه براي نبرد و نجات . (شودكش پيشقدم مي شهرزاد براي ازدواج با شاه زن-
  ).ناك زده استلهم نوعان خود دل به دريايي هو

گري زبان، روايت( كالمي است - ساز و كار شهرزاد در اين پيكار ترسناك، عاطفي-
 ).اطپردازي، تحريك حس كنجكاوي و ايجاد ارتبو داستان

زنده ماندن شهرزاد، سامان يافتن (پيروزي و بازگشت به قانون و اخالق :  فرجام نبرد-
 ) .75: 1386طاووسي و همكاران، ) (رابطة دو باره ميان زن و مرد و باردار شدن شهرزاد

دوستي، از خود گذشتگي و ايثار، مردم: موفقيت شهرزاد مرهون عواملي مانند
 بر اين و) 194: 1368ستاري، ( به خداوند و مشيئت الهي است خردمندي و ايمان و اتكا

در طي «رساند و كند و به نتيجه ميدرماني سختي را شروع ميدوران قصه» شهرزاد«اساس، 
اين دوره، ما از يك جهان پريشان، جهاني كه در آن حيات وجود ندارد يا به مخاطره افتاده 

هايش، بعد از شهرزاد به كمك قصه. رسيمگي مياست، به جهاني آرام، منظّم و گرم زند
. گرددپادشاه به سالمت خود بر مي. رساندهزار و يك شب، دنياي نابسامان را به سامان مي
: 1383امامي، (» اندها صاحب سه فرزند شدهدر حالي كه حيات دوباره جوانه زده است، آن

شود كه نفرت او از زنان از بين برود يبه تعادل رسيدن شهريار، در اين دوره، باعث م).  31
     و به دنبال دست كشيدن وي از كشتار زنان، احساس عشقي مجدد در وجود او جوانه

  . زندمي

  ) عطش كشف حقيقت(حكيم » شهرزاد«نامة  نمايش-4

ن هر كدام از آن ماجراها، به عنوا. هاستهزار و يك شب دايرة المعارفي از انواع قصه
نويسان نامهنمايش پردازان وشماري پيش پاي داستانهاي بيتواند راهمي يك قصه،مادة خام
           نويسنده ممكن است كامال به ساختار و حال و هواي منبع اصلي وفادار. بگشايد
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در واقع، . كند زداييبماند و يا هم چون توفيق حكيم، از شكل و محتواي آن آشنايي
. مديون نيست» هزار و يك شب«ساخت و پرداخت متن به حكيم از جهت » شهرزاد«

از : هاستنخستين ويژگي ساختاري هزار و يك شب، شكل زنجيروار و تودرتوي داستان
: 1374ثميني،(آيد و پايان يكي، آغاز ديگري است اي ديگر بيرون ميدل هر حكايت، قصه

ار گذاردن ساختار هزارتوي زدايي حكيم از فرم هزار و يك شب، ناشي از كنآشنايي). 17
نامه و او با توجه به محتواي نمايش. ها و جايگزين كردن ساختاري خطي توسط اوستقصه

حكيم . به اقتضاي نيازهاي فكري و اجتماعي خود، آگاهانه چنين فرمي را برگزيده است
يم بندي نويسي سنّتي، در هفت پرده به شكلي پياپي تقسكل داستان را به شيوة نمايشنامه

در پردة دوم وزير و شهرزاد و شهريار . پردازدسازي ميپردة اول، به معرفي و فضا: كندمي
. دهند كه هر ضلعش با ديگري تضاد داردبا يكديگر برخورد مي كنند و مثلثي تشكيل مي

پردة سوم آغاز سفر است و در پردة چهارم بيننده، وزير و شهريار را در دشت مي يابد و با 
  . و سحر بيان او اختصاص دارد» شهرزاد«شود، اما پردة پنجم، به ر شهريار بيشتر آشنا ميتفك

او . اي مانند اصل داستان، به نمايشنامة خود ببخشدحكيم كوشيده ساختاري شبه افسانه
براي مثال، ارتباط غالم . گشايدافكند، سپس، آن ها را يك به يك ميهايي ميدر ابتدا گره
جالد . نشيندنمايد، در پردة ششم به بار ميدليل ميدر پردة اول مرموز و حتي بيو جالد كه 

). همان( او، رابطة غالم و شهرزاد فاش مي شود آيد كه به واسطةاي در ميبه صورت مهره
زدايي او از محتواي قصه، ناشي از بار فلسفي اي است كه نويسنده بر اين افسانه آشنايي
  . ها را در دل داردهيمي كه حكيم خود، دغدغة آنكند، مفاسوار مي

هاي هاي خود به مسايل جاودان انسان،نگراني او در كشمكشنامهحكيم غالباً در نمايش
هاي دروني با سرنوشت، چالش ميان حقيقت و واقعيت، مكان و زمان و جنگ، جدال

شهر «نامة  ميان، نمايشو در اين) 164: 1382پرستگاري،(پردازد گرايي مينوگرايي و سّنت
    او، قصد » شهرزادِ«. هايي است كه رنگي كامالً فلسفي داردنامهاز جمله نمايش» زاد
هاي گويي ندارد، نويسنده با خلق اين اثر و با طرح فضاهاي فرا واقعي و آفرينش چهرهقصه

او  با پرداختن به ).  120: 1384دادجو، (نمادين، به بيان افكار فلسفي خويش پرداخته است 
تازگي كار وي، بيان مسايلي .  ادبي دست يافته است-، به كليتي فلسفيمسايل ازلي و ابدي
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هزار و يك شب . انداست  كه هدف ماجراي شهرزاد و شهريار در هزار و يك شب نبوده
ادر به  تنها انسان امروز ق نههايي است كهاي براي پرداختن به دغدغهبراي حكيم، تنها بهانه

 چنين بوده و چارچوب زماني و مكاني مشّخصي  گويي به آن ها نيست، بلكه پيوستهپاسخ
  .   ندارند

تواند با عقل نامه كوشيده به اين سؤال پاسخ دهد كه آيا انسان ميحكيم در اين نمايش
يه و تنها براي عقل زندگي كند؟ او در اين افسانه، مضموني مناسب براي پرداختن به اين قض

؛ براي نويسنده مهم نيست كه عّلت عقدة رواني شهريار )62: 1960مندور، (يافته است 
او در يك مرحله، شهريار را در . وي خيانت همسر شهريار را محرز  گرفته است. چيست

اين گرايش، پس از عبور او از مرحلة سّفاكي و . دهدزمان گرايش به عقل محض نشان مي
از . امها خسته شدهاز بدن«: گويدشهريار در اين مرحله مي. سپس، عشق به شهرزاد است

  ).67: 1934الحكيم، (» .امها خسته شدهبدن

. هايي ديگر براي اوستخستگي او از زيبايي جسم زنان به معناي مطرح شدن دغدغه
خود نيز به اين نكته .  اشباع كنديابي به حقيقتزمان آن رسيده كه ميل خود را به دست

وقتش رسيده از همه چيز دست . اماز همه چيز به اندازة كافي لذّت برده«كند؛ ره مياشا
حكيم براي نشان دادن ). 46همان، ) (استمتعت بكلِ شيءٍ و زهدت في كل شيء(» .بكشم

حكيم در ). 63: تامندور، بي(كند مراحل مذكور به سخناني از زبان وزير قمر اكتفا مي
از نگاه وي، شقاوت شهريار به عّلت .  است نه عقدة رواني اوصدد وصف شقاوت شهريار

اين قضيه باعث معلق ماندن او بين . رهايي او از احساس انساني و از دست دادن قلب است
    اين حالت شهريار در خالل گفتگوي او با شهرزاد آشكار . آسمان و زمين شده است

  :گرددمي

اي و عّلت شقاوت تو همين ت را از دست داده تو پادشاهي هستي كه انسانيت و قلب-
  . است
دوست دارم . من دوست ندارم احساس كنم. من از انسانيت و قلب بيزارم:  شهريار-
   ).47: 1934حكيم، (بدانم 
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دارد، بلكه هر در اينجا، شهرزاد رمز معرفتي است كه به يك باره پرده از خويش بر نمي
شهرزاد با اين ). 64: مندور(كند  براي شهريار آشكار مياي از وجود خود راشب تنها ذره

اما شهريار . دهدكند و افزايش ميكار، عطش معرفت را در درون شهريار تحريك مي
پندارد كه بايد خود را از چارچوب مكان خارج شود و براي سيراب شدن، ميارضا نمي

دود بودن در حصار قلب و جسم اما او همچنان به عّلت مح. كند و سر به سير و سفر گذارد
زماني كه از سفر به سوي شهررزاد باز . تواند زياد دور شودبا وجود سفرهاي بسيار، نمي

مندور، (گردد، مانند طفلي است كه شبيه سندباد شده و به مرض سفر دچار شده است مي
1960 :65.(  

سفر پي در پي اي، شهرزاد؟ آيا سندباد هفت آيا سندباد را فرموش كرده: شهريار
  نداشت؟

  .بله او مرض سفر داشت: شهرزاد
هر كس بتواند يك بار . اممن نيز همان طور كه گفتي، به مرض سفر دچار شده: شهريار

از چارچوب مكان خارج شود، به اين مرض دچار خواهد شد و بعد از آن است كه بايد 
  ). 64- 63: 1934حكيم، ( دايم در سفر باشد

هاي متفاوت و متناقض دروني شهريار، مهارت از خود نشان شحكيم در وصف گراي
  :انديشد و غرق در لذت هاستدهد، شهرياري كه در يك زمان فقط به جسم ميمي

  ).55حكيم، ) (دوست دارم جسم سيمگون زيبايت را ببوسم(
خواهد شود و با تكيه بر عقل خالص، ميها هم متنفر ميو در زماني ديگر، از لذّت

  :را بشناسد» شهرزاد «معماي
  دوست داري بداني من كه هستم؟ : شهرزاد
  . بله: شهريار
  .من جسمي زيبا هستم: شهر زاد
  ).44: همان(لعنت  به اين جسم زيبا  :  شهريار

تواند با عقل خالص زندگي كند  رسد كه انسان نميحكيم در پايان به اين نتيجه مي
توانند باعث تكامل شخصيتي و انسان، تؤأمان ميبه باور او، عقل و قلب ).  67همان، ص(

كند كه جستجوي حقيقت، با لذا از زبان شهرزاد، اين موضوع را بيان مي. اخالقي شوند
  :اي استعقل تنها، بازي كودكانه
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  ).56 :همان(اي كه بازي تو را خسته كرده است اي بچه... بخواب... بخواب:  شهرزاد
.  هستند، اما در نظر حكيم،  قلب برتر است سكههرچند قلب و عقل، دو روي يك
عقلي . نامه، به قلب بيشتر از عقل  تكيه شده استشوقي ضيف معتقد است در اين نمايش

كه انسان از طريق آن، در پي كشف اسرار هستي است، ممكن است موجب شكست انسان 
البته ). 299- 298: تاضيف، بي(گردد، چنان كه شهريار با اعتماد به آن شكست خورد 

مفهوم شكست شهريار نسبي است؛ زيرا او از آن نظر كه از خون خواري دست بر داشته و 
  . شود، نوعي پيروزي به دست آورده استبه اخالقيات پايبند مي

از نظر حكيم، شهريار بايد عقل و احساس را با هم به كار گيرد تا به آسمان برسد؛ اين 
ماية نمايشي، به اين معنا كه افزون بر بن. گيرديراني سرچشمه مي ا-نگاه او از عرفان اسالمي

نامة وي نيز فلسفي است؛  او حرفي را مي زند كه پيش از اين شيخ ماية انديشگي نمايشبن
اشراق زده است؛  در نظر سهروردي، در سير و صعود به كمال روحاني، امور عقالني جنبة 

آگاهي به مباني استدالل، بايد با عمل به دستورهاي طالب حمكت، عالوه بر . مقدمه دارند
دين در تزكية نفس بكوشد، تا از پيوندهاي مادي بگسلد، تا انواري از جهان برين بر او 

  ).185 و184 :1357خليفي،(رود اي روحاني فرو شود، و در جذبهظاهر 
نيست، دغدغة در نمايشنامة وي، او يك زن . سازدنمادي فلسفي مي» شهرزاد«حكيم از 
جويي و جستجوي حقيقت در انسان است؛  شهريار در برخورد با او، ابتدا از ابدي معرفت

      يابد و سپس، ميل به كشف حقيقت، در او بيدار خواري شفا ميدرد قساوت و خون
شهريار هر چه . هاي او با شهرزاد اين نوسانات رواني وي آشكار استدر گفتگوي. شودمي

شود بيشتر مي» شهرزاد«يابي به حقيقت اصرار مي كند، ابهام  و حيرتش نسبت به براي دست
  : گرددتر ميو در نهايت، تبديل به معمايي پيچيده

  .خواهم بدانممي: شهريار
مي خواهي چه چيزي را بداني؟ چيزي در اين دنيا كه شايستگي دانستن داشته : شهرزاد

  .باشد، وجود ندارد
اين هدف من از زندگي . جواب آنچه را گفتم بده. مه دروغ استاين ها ه: شهريار

  . است
  سؤالت چيست؟: شهرزاد
  تو كه هستي؟: شهريار
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  .من شهرزادم): با خنده(شهرزاد 
چه كسي از حقيقت مطلع است؟ . داندشهر زاد كيست؟ هيچ كس نمي: شهريار

  ).47:همان(
اي از حقيقت ، هرگز به كلمهداني اگر بيست قرن هم اصرار كنيتو نيك مي: شهرزاد

  .» .من دست نخواهي يافت
  چرا؟: شهريار
تو به دنبال . چون آنچه تو در پي دستيابي به آني، در تصرّف من نيست:  شهرزاد

  ).50: 1934حكيم، (هايي، تو افكار بيماري داري ناممكن
    شهريار كه در جستجوي حقيقت سر به كوه و بيابان گذاشته، شكست خورده باز 

اش به ناكامي خود اعتراف مي كند و در بين گردد و در بازگشت به نزد همسر و كاشانهمي
 اعتراف شهريار به شكست، آخرين ).33: 1996بوشعير، (زمين و آسمان معّلق مي ماند 

شايد بتوان اين اعتراف را براي او نوعي پيروزي به حساب آورد؛ . مرحلة جستجوي اوست
 شهرزاد در اين مرحله به .ي سقراط در اعتراف به ناداني خويش بودهمان طور كه داناي

  : گويدشهريار مي
»  تو انساني معلق بين زمين و آسماني كه شك و ترديد در جانت رسوخ كرده است«

  ). 110: 1934حكيم، (

         نيچه است، يا نمونة شرقي كسي كه » ابرمرد«شهريار در نمايشنامة توفيق، شبيه 
اهد برتر از مقتضيات خاكي باشد و مظهر دانايي محض، فارغ از احساس، عاطفه، خومي

كند، زمين را ترك مي. خوردعشق يا سعادت، اما او در اين اقدام گستاخانه، شكست مي
ماند و دست خوش رسد؛ بنابراين، ميان زمين و آسمان معلق ميولي به آسمان نمي

داست كه فرجام چنين سرنوشتي، نابودي يا پي. شوداضطراب و تشويشي جان كاه مي
عّلت سرگرداني شهريار، ناتواني وي در حل مشكل ). 238: 1376ستاري، (ديوانگي اوست

يابي به بيند و آن را مانعي در دستاو خود را محبوس در چارچوب مكان مي. مكان است
ز قيد و بندهاي داند و در اين راه حاضر است بميرد؛ زيرا تنها راه خالصي احقيقت مي

مرگ براي او در حكم رهايي از  قيد و .  بيندجسماني و عاطفي مانع حقيقت را در آن مي
اي مشابه خيانت همسر اول شهريار كه او را به شهرزاد در اين مرحله، صحنه. بندهاست
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كند تا آزمايش كند كه آيا شهريار هنوز در خشم و قتل وادار كرد، براي او بازسازي مي
                          تفاوتي از كنـار اين صحنه بيند شهريار، با بيد مسايل زميني هست يا نه، اما ميبن

  ). 264: 2005اسماعيل،( گذردمي

رسد و پر واضح است ها به پايان مينامة حكيم، با سفر شهريار به سوي ناشناختهنمايش
 زيرا پيش از اين نيز او سفري اكتشافي شود؛اش نمييابي به خواستهكه او موفق به دست

داشت كه رمز قلب و عاطفه بود؛ اما چيزي » قمر«داشت و حتي همسفري مانند وزير 
نامة حكيم، بر خالف افسانة هزار و يك شب، از اين رو، پايان نمايش. نصيبش نشد

 وي به توجهي به باور حكيم، وضعيت نابسامان شهريار نتيجة مستقيم بي5.تراژيك است
  .  شهودهاي قلبي است كه نقطه ضعف اصلي شهريار است

او به امور اخالقي پايبند است و . شوددر افسانة هزار و يك شب، شهريار عاشق مي
ها اهميت خود را از دست نامة حكيم، ايناما در نمايش. رسدماجرا اميدوارانه به پايان مي

نامة او با يابي به حقيقت است؛ نمايشگيرد، دستدهد، آنچه در اولويت قرار ميمي
كند كه به يابد و شهريار در پايان،  سفري به نيستي آغاز ميسرگرداني شهريار پايان مي

مرگ شهريار از عناصر اصلي تراژدي حكيم . انجامدجاي كشف حقيقت، به مرگ مي
 اصرار تكيه و. است، نقطه ضعف شهريار از نوع رواني و دروني و حتي اعتقادي است

بنا بر اين، حكيم از نوع ادبيِ . شهريار بر عقل محض كه سقوط او نيز ناشي از همين است
نامة خويش تسري زدايي كرده است و تراژدي را در طول نمايشهزار و يك شب آشنايي

نامه هم، قصه را عالوه بر آن، او ذهن خواننده را به كار گرفته تا پس از نمايش. داده است
بر خالف اصل داستان كه با گذشت هزار و يك شب، .  خود استمرار ببخشددر ذهن

. رسدشود و قصه با خوشحالي شهرزاد از موفقيت خويش، به پايان ميشهريار اخالقمند مي
نامه را در طول هستي كه حكيم به شكلي هنرمندانه، ماجراهاي نمايشنكتة ديگر اين 

شوند؛ گاه كهنه نميهايي پرداخته كه هيچگسترش داده است؛ يعني از اين افسانه، به دغدغه
پرداز از پرداختن به مسايل ابدي بشر، قصد دستيابي به كليتي نويسندگان اسطوره«چنان كه 

»  قولي، آرزو دارند تا با جهش به ابديت از تاريخ بگريزندفلسفي و ادبي را دارند و به
  ). 342 : 2و1ج : 1387ميرعابديني،(
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اين  ويژگي . پذيري باالي آثار اوستهاي سبكي حكيم، قدرت تأويليكي از ويژگي
هاي براي مثال، مرگ وزير قمر عالوه بر داللت. نيز مشهود است» شهرزاد«نامة در نمايش

يابي به حقيقت، ده شدن شهريار از زندگي و ناتواني او در دستاي چون كنرمزي
مفهوم تنهايي، مفهومي فارغ از زمان و مكان است كه . تصويرگر تنهايي شهريار نيز هست

تاكنون بسياري از هنرمندان، اعم از نويسنده و شاعر، در قالب مكاتب ادبي مختلف از آن 
 محرم راز شهريار است و او تنها هم سفر شهريار نامة حكيم،  قمردر نمايش. اندسخن گفته
يابي به حقيقت، از بين يابي به حقيقت است كه با مرگ او، تنها اميد وي در دستدر دست

ماند؛ اما تنهايي در ماند و در نتيجه، پروسة دستيابي به حقيقت ناتمام ميرود و او تنها ميمي
گرا، ادبيات واقع«.تنهايي آثار واقعگرايان نيستوع اي دارد و از ناثر حكيم معنايي اسطوره

گريزان آن را كند، اما واقعاي ويژة شرايطي خاص مجسم ميتنهايي را به عنوان خصيصه
تنهايي در اثر حكيم به ). 346: 1ج:1387ميرعابديني، (» وضع ذاتي و ابدي بشر مي نمايانند

راغ راه خود قرار ندهد، هيچ زماني اين معناست كه اگر انسان، عقل و شهود را تؤأمان چ
  . تواند از چنگ  تنهايي و شكست رهايي يابدنمي

 

  )انگيز زنهاي شگفتتوانمندي(باكثير » راز شهرزاد«نامة   نمايش-5 

نيز مانند توفيق الحكيم، آگاهانه و حساب » راز شهرزاد«نامة علي احمد باكثير در نمايش
زدايي ب هزار و يك شب، متناسب با پيام خويش آشناييشده از فرم روايي شهرزاد در كتا

باكثير برخالف اصل افسانه در هزار و يك شب كه  خواننده را به دنيايي هزار . كرده است
دهد كه آغاز و پايان آن معلوم برد، او را در جهاني سر راست و مستقيم قرار ميتو مي
هاي تفاده از اين افسانه، دغدغهكوشيد با اساو همچنين، بر خالف حكيم كه مي. است

گرايانه، با كاركردي اجتماعي فلسفي نسل خويش را بيان كند، توانسته به آن رنگي واقع
نامة او شهريار، به مانند شهريار حكيم، بيمار حقيقت نيست؛ بلكه واقعا در نمايش. ببخشد

  كاش مي توانستم او :گويدكند و ميشهرزاد به اين نكته اشاره مي. يك بيمار رواني است
در صورت درمان او، تمام زنان و حتي شهريار را از دست خودش نجات . را درمان كنم

  ).41: 1953باكثير، (داد خواهم 
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او از دردي رواني و كشمكشي كشنده . در اين نمايشنامه، مشكل شهريار خود اوست
اين .  گناه استبرد، نوعي احساسكشمكشي كه شهريار از آن رنج مي«برد؛ رنج مي

. گرايي كشانده و دست خوش نوعي اسكيزوفرني كرده استاحساس گناه او را به درون
بر ). 154: 1385امامي،(» اين حالت موجب شكاف شخصيت و گريز از واقعيت شده است

شناسانه و اجتماعي روبرو خواننده با اثري روان» راز شهرزاد«نامة اين اساس، در نمايش
زدايي از محتواي قصه و ماجراي شهرزاد به آن بعد اجتماعي بخشيده ر با آشناييباكثي. است
  .است

نقشة شهرزاد عالوه بر از بين بردن عذاب وجدان شهريار و داشتن زندگي سالم و به 
دور از مشكالت روحي، منوط به راضي كردن شهريار به حاكم كردن عشق در روابط 

عاري از اين ويژگي است و » بدور«ار با همسرش چنان كه روابط شهري. زناشويي است
به عالوه، . مشكالت او ناشي از در پيش گرفتن همين راه و رسم در زندگي بوده است

پيش از اين، مردانگي . شود معناي مردانگي را در نگاه شهريار تغيير دهدشهرزاد موفق مي
  .  زنان بوده استدر تعريف شهريار، داشتن زيبايي جسمي و قدرت غريزي براي جذب

به حدي كه قواي . شهريار در قصه باكثير، مدتي غرق در شرب خمر و زنبارگي است
جسمي و غريزي او تضعيف شده است؛ امري كه براي او بسيار آزار دهنده است؛ زيرا 

دچار . يكي از افتخارات وي، محبوبيتش نزد زنان و قدرت غريزي فراوان او بوده است
  عارضه، برايش بسيار دشوار است؛ به خصوص اينكه او هنوز در اوج جواني شدن او به اين

گويي اين ضعف غريزي زندگي را براي وي بي معنا نموده است؛ زيرا او، پيش از . است
شهريار براي سرپوش . اين، همة زندگي را در ايجاد رابطة غريزي با زنان خالصه كرده بود

بدور . دهدرا كاهش مي» بدور«اش، با همسرش يينهادن بر اين ضعف، ارتباطات زناشو
با اين تصور، او براي برانگيختن غيرت . پندارد عالقة شهريار  به او كم شده استمي

در اين لحظه . كشانداي را به اتاق خود ميدهد كه در آن بردهاي ترتيب ميشهريار نقشه
 خيانت كرده است، ولي در واقع رسد و ظاهراً به بهانة اين كه بدور به ويشهريار سر مي

از اين به بعد، شهريار هر . براي پنهان نمودن ضعف خويش، بدور و غالم  را كشته است
دهد تا مردم نيز به ضعف او پي گيرد و صبح روز بعد او را تحويل جالد ميشب  زني مي

هاي  با قصهرسد كه  از اين راز با خبر است، در همان شب عروسي،نوبت شهرزاد مي. نبرند
در اين ميان، قواي مردانة شهريار اندك اندك . كندزيباي خود، شهريار را سرگرم مي
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اما . شوداو رفته رفته دل باختة شهرزاد مي. گردديابد و به حالت طبيعي باز ميبهبود مي
بيند كه آمده تا را مي» بدور«هنوز مشكلي هست؛ شهريار هر شب خواب همسر مقتولش 

هاي زنانه، با گذشت شهرزاد با حيله. دهداين عذاب وجدان وي را رنج مي. بگيردانتقام 
  ).66-63:تاباكثير، بي(كشد  زمان اين احساس را هم در او مي

  
   از افسانة شهرزاد  دو خوانش متفاوت-6

خيانت  در نمايشنامة حكيم،. نامة باكثير، با حكيم متفاوت استطرح اصلي نمايش
گناه است و شهريار براي پنهان نامة باكثير او بيمحرز است، اما در نمايشهمسر شهريار 

    در طرح حكيم، . كشددهد و ميكار جلوه ميكردن ضعف غريزي خود، او را گناه
هاي تأثير قصه» قمر«از اهميت زيادي برخوردار است، چنان كه وزير » شهرزاد«گويي قصه

   داند كه از آدمي وحشي و هاي آسماني ميدل كتاباو در روح و جان شهريار را معا
نامة باكثير، شهرزاد، با به كارگيري اما در نمايش. سازدكش، فردي متعادل و معقول ميآدم

  روان درماني؛ يعني قرار دادن بيمار در موقعيت و وادار كردن او به مواجهه با واقعيت، 
     :    كندنجا معجزه نمي در ايكند، قصهكوشد او را درمان مي

زيبايي در اين دنيا دوامي ندارد و جادوي داستان هم  زماني كه ! اي شهريار:  شهرزاد
  ).    112: 1953باكثير، (هاي محبوبت خشك شود، باطل خواهد شد چشمة داستان

هزار و يك شب «: گويدمي» فنّ المسرحية من خالل تجاربي الشخصية«باكثير در كتاب 
زدم تا شايد موضوعي پيدا كنم كه از طريق آن به مسألة زن در جامعة امروز و ق ميرا ور

اين مسأله دير زماني بود كه ذهن مرا به خود مشغول . جايگاه او در نزد مردم  بپردازم
تا اينكه ديدم . اي در اين موضوع به نگارش در آورمنامهساخته بود و قصد داشتم تا نمايش

در اين ). 60: تاباكثير، بي(» .ين موضوع براي تحّقق اين خواسته استقصة شهرزاد بهتر
او نمونة . نمايدنمايشنامه،  شهرزاد معناي اصيل مردانگي را در نظر شهريار دگرگون مي

فهماند كه چنين دهد و به او ميبه وي نشان مي» سندباد«اعالي مردانگي را در وجود 
در گفتگوي ). 194-193:تااسماعيل،بي( شوند شخصي شايستة آن است كه زنان عاشقش

  :  شوند، چنين بيان شده استآلي كه زنان دلباختة او مياين دو، مرد ايده
  آيا سندباد را بيش از من دوست داري؟  ! راست بگو: شهريار
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بله او را بيشتر از تو دوست دارم  و اگر تو مثل او شوي، تو را بيش از او : شهرزاد
  .              داشتدوست  خواهم 

.                                                                                                       مثل آن راهزن باشم: شهريار
  .                                      حتي اگر راهزن باشد! قهرمان، قهرمان است، سرورم: شهرزاد

   دربارة او چيست؟                                                                                           نظر تو: شهريار
هيچ زني در دنيا . نه تنها من، بلكه همة زنان، اين نظر را در مورد سندباد دارند: شهرزاد

  . نيست كه نخواهد متعلق به سندباد باشد
  ند؟              عاشق چه چيز او هست: شهريار
  . او مردي واقعي است:  شهرزاد
  مردي واقعي؟ : شهريار
  بله، او مردي پر دل و جرأت است كه همة جهان وطن اوست و همة : شهرزاد

هاي زيادي ديده است كه تا كنون هيچ مردي نه قبل و نه او شگفتي. ها، سرزمين اوسرزمين
) .                                                                                        111- 109: 1953باكثير، (ست ها را نداشته ابعد از او، جرأت تجربة آن

كند تا مثل سندباد، جويندگي نامة باكثير، سرانجام شهريار را قانع ميشهرزاد، در نمايش
او به .  را به جان بخردو تالش براي كشف حقيقت را بر همه چيز ترجيح دهد و خطر سفر

  : گويدشهرزاد مي
به جايي : به كجا سرورم؟ شهريار: شهرزاد! مرا با خودت از اين قصر بيرون ببر: شهريار

  ). 124: 1953باكثير،  (كه آثار سندباد را در سراسر زمين دنبال كنيم 
شود؛  ميها، معياري براي موفقيت انسان محسوبنامة باكثير، كشف ناشناختهدر نمايش

اين ويژگي . تر خواهد بودها بكوشد، موفقبر اين اساس، انسان هر اندازه در پويش ناشناخته
نامة حكيم  مطرح نشده، نامة او بسيار مثبت تلقي شده است، در نمايشسندباد كه در نمايش

حتي در نگاه او، سفر و جستجوي شهرياري كه به سندبادي تبديل شده باشد، سفري به 
يابي از سوي ديگر، نمايشنامة حكيم، متمركز بر درمان شهريار در  دست. مرگ استسوي 

به حقيقت، با سالح عقل و كشف و شهود است و شهريار به علت تكيه بر عقل محض و 
  . شودماند و دچار تنهايي ابدي ميغفلت از كشف و شهود، از دستيابي به آن باز مي
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دون پاسخ از اين افسانه استخراج نموده است؛ اما هاي فلسفي و سؤاالتي بحكيم دغدغه
باكثير، نگاهي كامالً اجتماعي به موضوع دارد، او به دنبال تغيير مناسبات حاكم بر رفتار با 

هاي زن در جامعة امروز است؛ مناسباتي كه زن را از صحنة جامعه به حاشيه رانده، توانايي
انگيز زن است، او هاي شگفتمنديبات توانباكثير، در صدد اث. او را بي اثر كرده است

اي براي خواهد به همگان بقبوالند كه حكمت خدا بر اين قرار نگرفته كه زن، تنها وسيلهمي
آل و توانمند است كه اي عالي از يك زن ايدهشهرزاد او، نمونه. فرونشاندن غرايز مرد باشد
  .  بشري پايان داده استحرانكش را رام كرده، به يك ببا سحر بيان خود، يك آدم

 است؛ شهرزاد باكثير، در كسوت زني با هوش قادر به عبور دادن جنس انسان از بحران
 رهاند و هم مشكالت حاد  روحي شهريار را حل زيرا او هم زنان را از مرگ حتمي مي

) ابر مرد(» سوپر من«نامه، كوشيده مناسبات مربوط به مفهوم باكثير در اين نمايش. كندمي
را از  بعد جنسي آن تهي كرده،  براي آن » ابر انسان«را نيز تغيير دهد؛ چنان كه مفهوم 
» شهرزاد«را گاه در قالب يك زن » ابر انسان«در اينجا . معياري ديگر تعريف نموده است

                            .                                شودظاهر مي» سندباد«بينيم و گاه در قالب يك مرد مي
انتخاب . قبل از او، هيچ يك از مردان دربار قادر به حل مشكل روحي شهريار نبودند

نامة باكثير و ناتواني آن ها در حل مشكل هاي برجستة مرد در نمايشدو تن از شخصيت
وزير » ننورالدي«اين دو تن . انگيز شهرزاد داردشهريار، نيز داللت بر اهميت عمل شگفت

هر دو اين ها نمادي از عقل و . طبيب مخصوص دربار هستند» رضوان حكيم«اليق و 
تالش باكثير، پاسخي به نگاه . ربايداند، اما شهرزاد گوي سبقت را از آنان ميدرايت

هاي زنان، براي به باور باكثير،  ناديده انگاشتن توانمندي. تحقيرآميز جامعة او به زن است
نامة او، از نگاه اسالمي وي بيان اين مفاهيم در نمايش. ن بار استبسيار زياجامعة بشري 

.                                                                                                      او لباسي از تعهد انساني  به تن اين افسانه پوشانده است. گيردنشأت مي
ي كه باكثير در اين اثر، در صدد اصالح آن است، ضرورت ايجاد مسألة ديگر   

 كوشد اين نگاه را كه خيانت را منحصر به زن او مي. دگرگوني در مفهوم خيانت است
همسر شهريار در ابتداي » بدور«. داند و براي مرد مصونيت قايل است،  تغيير دهدمي

  .كندين قضيه اشاره ميبه ا» قهرمانه«اش نامه در گفتگو با نديمهنمايش
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ما زنان، بسيار شوربختيم، از ما انتظار دارند در زندگي عّفت پيشه ! دردا از ستم مردان «
باكثير، (دهند كنيم، در حالي كه مردان به آن پايبندي ندارند و حتي به آن اهميت نمي

1953 :24 .(  
آن ها انتظار دارند . ستها در واقع، درد دل زن امروز و زنان همة زمان»بدور«درد دل 

باكثير اينجا به مطلق بودن اخالق اشاره دارد كه از . مردان نيز به اخالقيات پايبند باشند
در گفتگوي  بين . كند مياي سالم ايجادكند و جامعهرفتارهايي فسادآور جلوگيري مي

     عنصري نامة باكثير، تعهد اخالق ديني، به عنوان و رضوان، در پايان نمايششهريار 
  :                                                                                           دهدبخش، خود را نشان ميآرام

هايي كه مرتكب چگونه زندگي برايم گوارا خواهد بود، در حالي كه جنايت: شهريار
گاه خداوند به نماز بايستم و اين ؟ چگونه در پيشگذرندام، هر دم از مقابل چششم ميشده

  . همه خون ناحق بر گردن من است
ها، گناهان را از گناهانت را پاك كن و  استغفار بطلب، اي شهريار، زيرا نيكي: رضوان

  .)121: 1953باكثير، (برد و خداوند آمرزنده و مهربان است بين مي
عهد، نيازهاي انساني و اجتماعي باكثير با به كارگيري اين افسانه، به مثابه هنرمندي مت

شود كه اسطوره پلي براي كند و موجب ميعصر حاضر را از دل اين قصه استخراج مي
از اين روست كه ). 345: 1994ورزي، (ايجاد ارتباط بين گذشته، حال و آينده باشد 

را در نامه هاي نمايشاگر شخصيت. گرايي در خود داردهايي از واقعنامة او رگهنمايش
هاي اجتماعي روبرو خواهيم گرايانه و با پيامهاي امروزي ببينيم، با اثري واقعكسوت انسان

شهريار . كردنامة حكيم كه در آن، گاهي اتفاقاتي فراواقعي بروز ميشد، بر خالف نمايش
يي كند دنيا را با عينك عقل ببيند؛ بيشتر با قضايادر نمايشنامة توفيق حكيم، هرچه تالش مي

كشند؛ در واقع، حكيم آگاهانه از چنين شود كه او را به چالش ميفرا عقلي روبرو مي
  .بردنامة خويش بهره ميفضايي در نمايش

  

                 نتيجه گيري                                                                                                                           -7

گيرند، در رويكردهاي متفاوتي تفاوت آثار اصيل هنري كه از يك منشأ سرچشمه مي
نامة اند در نمايشحكيم و باكثير هر دو توانسته. است كه با منشأ مورد اقتباس دارند

زدايي از فرم و اي با آشناييخوانشي متفاوت از ماجرايي افسانه» راز شهرزاد«و » شهرزاد«
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هاي گاه بي پاسخ حكيم به اين افسانه رنگي فلسفي بخشيده و سؤال. تواي آن ارائه دهندمح
اثر او  مفاهيمي چون جايگاه عقل و قلب . بشر را از شهرزاد و شهريار بيرون كشيده است

در  شناخت حقيقت، تنهايي انسان و محصور بودن او در زمان و مكان را بيان نموده است 
انگيز زن و جادوي بي بديل ده از اين افسانه، به قدرت تأثيرگذاري شگفتباكثير، با استفا.

هر كدام لباسي متناسب با روحيات .  كالم وي در ايجاد دگرگوني در جامعه پرداخته است
  .اندو نيازهاي خويش، بر تن اين افسانه پوشانده

  :يادداشت ها
1
 زبان و ادبيات مجله) نوين و  ميرزايي(، نامه شهرزاد توفيق الحكيمهاي افسانه ايراني در نمايشمايهبن:  نگاه كنيد به- 

    .168 -153ص. شماره چهارم، 1390عربي، 
2
 . aproach 

3
 . defamilirization 

4
     آشنايي زدايي، در يك تعريف گسترده، شامل تمامي شگردها و فنوني است كه نويسنده يا شاعر از آن بهره «-  

محمد حسين ) زدايي در غرليات شمسآشنايي(»  را پيش چشمان مخاطبان خود بيگانه بنماياندمي برد تا جهان متن
 .212 مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني ، ص 1380محمدي،  

تراژدي، نمايش اعمال مهم و جدي اي است كه در مجموع به ضرر قهرمان اصلي تمام مي شوند؛ يعني هستة  «-5
مرگي كه اتفاقي . اين فاجعه معموال مرگ جانگداز قهرمان تراژدي است.  منتهي مي شودداستاني جدي به فاجعه

يكي از عناصر مهم يك «). 144:  1389شميسا،(نيست، بلكه نتيجة منطقي و مستقيم حوادث و سير داستان است 
ظاهر مي شود و اين عنصر به صورت هاي گوناگون جسمي و رواني در يك قهرمان . تراژدي موفق، نقطه ضعف است

 ).11: 1390شكيب خسروي و همكاران، (» باعث سقوط وي به فالكت مي گردد

  

  فهرست منابع

 .، الطبعة الرابعة، مكتبة غريبالتفسير النفسي لالدب ،) بي تا( اسماعيل، عز الدين،-1

لفكر ، اسكندرية، دار اقضايا االنسان في المسرح المصري المعاصر ،2005،  .................-2
  .العربي  

مجموعة هنر، ، هزار و يك شب؛ برزخي ميان اسطوره و تاريخ، )1383 (  امامي، صابر،-3
  . 35 -27، ص 61شمارة   

  .  تهران، نشرجاميهاي نقد ادبي، مباني و روش، )1385 (  امامي، نصر اهللا،-4 
  .    مكتبة مصر، سرّ شهر زاد ،) بي تا(  باكثير، علي احمد،-5
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  .، مكتبة االسكندريةفن المسرحية من خالل تجاربي الشخصية، )تا بي(ر، علي احمد،  باكثي-6
المكتبة المصرية العامة ، الخيال العلمي في مسرح توفيق الحكيم ،)1999(  البهي، عصام، -7

  . للكتاب  
  . ، الطبعة االولي، مكتبة اسدالمرأة في ادب توفيق الحكيم، )1996 (  بوشعير، الرشيد،-8
 مجله دانشكده ،نامه نويسي اوتوفيق الحكيم و سير نمايش، )1382 ( پرستگاري، سهيال، -9

  .168-157ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، زبان و ادبيات عربي و قرآني، صص  
  .، دار مصر للطباعةشهرزاد، )1934 (  توفيق الحكيم،-10
  .           17-15، كتاب ماه هنر، صص ك شبانتظاري فراتر از هزار و ي ،1379  ثميني، نغمه، -11
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