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ـ  ه، شمار)پژوهشيـ  علمي) (مجله ادبيات و علوم انساني سابق(زبان و ادبيات عربي  همجل   1390بهار و تابستان  چهارم 
 

  )، نويسنده مسؤولفارسي دانشگاه محقق اردبيلي  ات استاديار گروه زبان و ادبي( دكتر حسين نوين

 )سينا دانشگاه بوعلي يّات عرب دانشيار گروه زبان و ادبي(دكتر فرامرز ميرزايي 

  

  الحكيم شهرزاد ايراني در نمايشنامه شهرزاد توفيق هاي افسانه مايه بن

  

  چكيده 

بخـش آثـار ادبـي فراوانـي در      شـب ، الهـام   مشهورترين افسانه هزار و يك ،افسانه شهرزاد
ـ  التوفيق . ادبيات عرب گشته است ام حكيم با الهام از اين اثر، نمايشنامه زيباي خود را بـا ن

تحليـل ايـن   . اند نويسي دانسته ادبي آن را شاهكاري در نمايشنامه كه ارزيابانآفريد  شهرزاد
 ،شب براسـاس روش ادبيـات تطبيقـي    نمايشنامه و مقايسه آن با افسانه شهرزاد هزار و يك
ساخت نمايشنامه خود قرار داده اسـت   بيانگر آن است كه حكيم شخصيت شهرزاد را ژرف

و  ه اسـت خود صورت نمـادين و عرفـاني بخشـيد     به نمايشنامهانه در آن، و با تصرفي اديب
ايـن دو نـوع     مقايسـه . داده اسـت عظمت فكري نشـان  شب را در حد اعتالي  هزار و يك

دهد، بلكـه   فرهنگ ايراني بر ادبيات جهان را نشان مي تأثيرادبي و فرهنگي، نه تنها  رويداد
بـراي روشـن   . نمايـد  ران و عرب را نيز آشكار مـي هاي فرهنگي اي و تفاوت ها برخي تشابه

هـا و   مشـابهت  ،مضـامين تحليـل  و  شدن اين موضـوع، در ايـن مقالـه بـه روش تطبيقـي     
  .شود هاي محتوايي و ساختاري دو اثر نشان داده مي تفاوت

  .شب هزار و يك ،شهرزاد ،الحكيم توفيق ،نمايشنامه: هاكليدواژه
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   قدمهم

هاي بشري را در اختيار محققـان و   عي سرشار از تجارب و دانشروش مقايسه و تطبيق، منب
 انسان براي دستيابي به اين مقصود بزرگ، در ميـان علـوم و  از اين رو  ،دهد مندان قرار مي عالقه
  . دست پيدا كرده است 1»ادبيات تطبيقي»  هاي ادبي و هنري، به شيوه دانش

آن در گذشـته    هاي مختلف و روابط پيچيده ادبيات تطبيقي به بررسي تالقي ادبيات در زبان
هاي فكري مكاتب  هاي هنري، جريان ّر در حوزه و تأث تأثيرو حال و روابط تاريخي آن از حيث 

در ادبيات تطبيقي بـيش از هـر چيـز    ). 11: 1382 ،كفافي( پردازد مي... ها، افراد و  ادبي، موضوع
اي از جهـان، بـه    اي در نقطـه  گونه انديشـه بشري پي برد كه چ  توان به نقاط وحدت انديشه مي

و تـأثر چگونـه    تـأثير نحوه و درجه و موارد اين «دست انديشمند، شاعر يا اديبي مطرح شده و 
  ).266-7: 1370 ،اسالمي ندوشن( »بوده است

نويسنده و شاعر قومي چگونه با مضامين و آثـار قـوم   «اين بيان در واقع متضمن اين نكته است كه 
بـه   .)125- 6: 1369 ،كـوب  زريـن ( »له و آن آثار را چگونه و به چه نحوي تلقي كـرده اسـت  ديگر مقاب

هـاي فكـري    ّفات و دگرگوني كند، بازيابي تصر ّم جلوه مي توان گفت آنچه در اينجا مه عبارت ديگر مي
دخـل و  ّ اگـر عينـاً و بـدون     و ادبي در آثار ادبي وارد در حوزه جغرافيايي ـ فرهنگي ديگـر اسـت و اال   

  . گيرد ّات تطبيقي قرار نمي تصرف و دگرگوني اخذ شده باشد، در مقوله ادبي
آنچه در فرآيند اين نوع نگرش تطبيقي نهفته است، عالوه بر مضمون و اهميت آثـار ادبـي،   

اي  هاي منطقـه  ست از پشت سر نهادن مرزهاي ملي و زباني آثار ادبي و نفوذ در عرصها عبارت
ّتشـان را   ها به مرور زمان پا نهادن به خارج از مرزهاي ملي ّات تمام ادبي«گوته و جهاني و به قول 

  ).19: 1374گويارد، ( »كنند تجربه مي
اند مرزهاي ملل و اقوام را درنوردنـد، قطعـاً از جايگـاه فكـري و      بنابراين آثاري كه توانسته
ب نيـز از زمـره نـادرترين    شـ  هاي هزار و يـك  كه افسانهو  هستندفرهنگي وااليي نيز برخوردار 

هـزار و   ماننـد  ،بخش آثار ارزشـمندي در دنيـاي عـرب گشـته اسـت      اين افسانه الهام. آنهاست
                                                
1-  Comparative Literature 
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از فاطمه مرنيسـي؛  ) رود شهرزاد به غرب مي( الغرب شهرزاد ترحل الي؛ ظنجيب محفو شب يك
شـهرزاد دختـر   ( يرالـوز  شـهرزاد بنـت  و  ؛اكبر باكثير از علي) راز شهرزاد( ّ شهرزاد ِر سنمايشنامه 

حكيم هم يكي از آثار ارزشمند دنيـاي عـرب اسـت    ال توفيق شهرزاد نمايشنامه. از كامل كيالني) وزير
وي كـه بـارزترين چهـره    . شـب نوشـته شـده اسـت     از شخصيت شـهرزاد هـزار و يـك     كه با الهام
اي  تـازه   د مرحلـه را محكم كند و آن را وارقواعد اين هنر  ،نويس جهان عرب بود توانست نمايشنامه

  ).294: تا بي ،ضيف(هاي جديد و قديم غرب مطرح شود اي كه در كنار نمايشنامه گونه به ،نمايد
ه خصوص تفكرات ب  اروپا و متأثر از آراء فلسفي غرب،  كرده حكيم كه خود تحصيلالتوفيق 

رمزي و ذهني   نامهم، نمايش 1934راني، در سال اين اثر اي تأثيرارسطويي بود، تحت   گرايانه عقل
ـ   شهرزادخود را، تحت عنوان  ايـن نمايشـنامه از نظـر شـكل و     . ليف نمـود أدر هفت صـحنه ت

مايه، كـه همـان عشـق و دانـايي      هاي نوين غرب است، اما از نظر درون ساختار مانند نمايشنامه
و تـرين عامـل الگـو     ّـم  و ايـن مـه   قـرار داد شـب   شهرزاد هـزار و يـك   تأثير، كامالً تحت است
در اين نمايشنامه، شهريار بعد از كـامجويي از وجـود   . هاست پذيري توفيق از شهرزاد قصهتأثير

قـرار  و اسـير شـهرزاد     شهرزاد و رهايي از چنگ هواي نفس و دل، به انساني مضـطرب و بـي  
 .اسـت شناخت اسرار هستي است و شخصيت شهرزاد نمـاد آن    انساني كه تشنه. شود تبديل مي

در نهايـت   وليهاي حاكم بر محيط زندگي فرار كند و آنها را نپذيرد،  ه از واقعيتكوشد ك او مي
  .ماند ّق مي و مابين آسمان و زمين معلشود  ميدچار حيراني و سرگرداني 

  تحقيق پيشينه

هاي فراواني در دنياي عرب صورت گرفته است كه مهمتـرين آنهـا    حكيم پژوهشالتوفيق  درباره
در . باشـد  از غالي شكري مي المعتزل هثوراز محمد مندور؛ و  الحكيم سرح توفيقمدو كتاب ارزشمند 

اين اديب برجسـته نوشـته     ربارههايي د نامه سينا پايان علي هاي تربيت مدرس و بو ايران نيز در دانشگاه
بـاره از آن دكتـر غالمعلـي كريمـي، اسـتاد       علمـي در ايـن   در ايران شايد نخستين مقالـه . شده است

ّـات و   ادبـي   دانشـكده   مجلـه در » هاي او يم و نمايشنامهالحك توفيق«نشگاه اصفهان باشد كه با عنوان دا
، چـاپ شـده كـه ضـمن معرفـي ايشـان آثـار وي را تحليـل نمـوده          علوم انساني دانشگاه اصـفهان 
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عنـوان  اي بـا   مقاله 4شماره  ،انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي مجلهدر ). 179 :1351كريمي، (است
هـاي   يافتـه از نمايشـنامه   چاپ شده است كه تحليلي كلـي و سـازمان  » زندگي و آثار: الحكيم توفيق«

هـا   پردازي انگيز، شخصيت هاي روشنفكرانه و تأمل دغدغه«هاي اصلي آنها را  باشد و ويژگي ايشان مي
پـذيري  تأثيرره و بـرداي مـدرن از اسـطو    هاي بسيار ماهرانـه، بهـره   هاي انتزاعي، ديالوگ و فضاسازي

اي بـا عنـوان    همچنـين مقالـه  ). 91: 1384زاده،  قنـديل (دانسـته اسـت  » شديد از سمبوليسم فرانسوي
تخصصـي زبـان و    مجلـه از آقاي حسـن دادخـواه در   » الحكيم هاي توفيق گرايي در نمايشنامه انسان«

آن ضـمن بيـان   در نويسـنده  چاپ شـده اسـت كـه     1387، بهار ادبيات دانشكده علوم انساني مشهد
به عنوان پـدر  ـ الحكيم   اهميت شناخت ابعاد وجودي انسان و كوشش براي پرورش او در آثار توفيق

گرايي غرب و آميخـتن   هاي انسان گيري از نظريه معتقد است كه وي با بهره ـ  نويسي عرب نمايشنامه
خواننـدگانش معرفـي    يي مطلوب از يك انسان، بـه هاي شرقي، الگو ديني و اسطوره هاي آن با آموزه
شـهرزاد    شـهرزاد ايرانـي بـر نمايشـنامه     افسـانه  تـأثير   اما درباره). 178: 1387ادخواه، د( نموده است

حكيم، پژوهش مستقلي انجام نگرفته، اگرچه جسته و گريخته در آثار يـاد شـده بـه آن اشـاره شـده      
  .است

  شب و اهميت آن ريشه ايراني هزار و يك

، امـا  )463: 1380نيكلسـون،  ( گيرد مماليك شكل نهايي مي  در دورهشب  اگرچه هزار و يك
ايراني دارد و قبالً نـام    شب ريشه و ابن نديم، هزار و يك )260: ق.هـ 1367( مسعودي  به گفته

 هاي بهتري بـه تحريـر درآوردنـد    هزار افسانه داشته و بعدهاست كه اديبان عرب آن را به شكل
 هـاي  شب يكي است، و قصه و هزار و يك هب وجودي هزار افسانسب). 540: 1366 ،ابن نديم(

ان مطالـب و  البته با گذشـت زمـ  . شب وجود دارد هزار و يك  خيالي دلنشين ايراني در مجموعه
برخي ديگر، قـاهره  خاستگاه بغداد و  برخي كه مركز هاصلي اضافه شد حوادث زيادي به پيكره

گويان ايراني در دربـار   وعه احتماالً به اهتمام قصهاين مجم). 465: 1380نيكلسون، ( استبوده 
اي از فعاليت ادبي ايرانيان در جهاني كردن فرهنگشان به شمار  خلفاي عباسي پديد آمد و نمونه
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ها از دوران ساسانيان سينه به سينه و از نسلي به نسل ديگر انتقال يافته و به  اين داستان«. آيد مي
  .گيرد و حدود دويست و چند قصه را در برمي) 3: 1377 ،طسوجي(» دست ما رسيده است

آوري و تـدوين و   شايان يادآوري است كه اين داستان در قرن دهم هجري ميان عرب جمع
ّـه اديبـان و هنرمنـدان عـرب قـرار       مشهور شد و بعدها نيز مـورد تـوج  » الف ليله و ليله«به نام 
شب، تـا روزگـار    ، از جمله هزار و يكهاي شرقي سوفيا گروتسفلد معتقد است كه قصه. گرفت

هـا   ماجراجويي«). 340: 1367 ،ويبكه( در ميان عرب رواج داشته است) اواخر قرن نوزدهم(ما 
اروپـايي در    تأتر بـه شـيوه    شب، نخستين جرقه بيعي هزار و يكانگيز و غيرط و حوادث شگفت

  ).57: 1367 ،ستاري( »ب بودميان عر
. ي از آثار ادبي در كشورهاي شرقي، عربي و اروپـايي شـده اسـت   بخش بسيار اين اثر، الهام

انسـوي نيـز ترجمـه شـد و     گاالن به زبـان فر   بار در اروپا در اوايل قرن هجدهم به وسيله اولين
 ،ويبكـه والتـر  ( گرديدغريب مربوط به مشرق زمين جلب  يان به حوادث عجيب وتوجه اروپاي

. هـاي اروپـايي ترجمـه شـد     چهارصد بار به زبانصد سال بيش از  در عرض يك). 334: 1369
نويسـان ايـران و جهـان را، كـه از نظـر       تعـدادي از نمايشـنامه   شـب  المعارف هزار و يكه داير

  ).61:  1383 ،فرهنگ مردم( اند، برشمرده است قرار گرفته تأثيرنويسي تحت  نمايشنامه
آميـزي و   مـان درهـم  شب نـه در اصـالت و يكپـارچگي آن، بلكـه در ه     اهميت هزار و يك

سازگاري فرهنگي و تاريخي آن است كه موجب شده به صورت ميراث همگاني در بين اغلـب  
شـب بـه جهـاني غيـر از      هزار و يك  در مطالعه«ه ميكل به قول آندر. ملل بزرگ دنيا قرار بگيرد

كه ) 51: 1387آندره ميكل؛ ( »يابيم اقوام دست مي  ترين حافظه شب و به كهن ار و يكجهان هز
جهـاني   تـأثير ايـن    ّت عمـده  عل. شود يونگ نزديك مي به صورت مثاليبه اين مفهوم است كه 

هـا و   گستردگي و تنوع موضوعي و فرهنگي قصـه : توان در دو محور جستجو كرد ها را مي قصه
ّـل بـه قـدرت كـالم و      تواند بـا تـدبير و توسـ    ، كه مي)شهرزاد(مهارت شخصيت اصلي داستان

هاي هولناك پادشاه سـفاك   با سخنان پندآميز و حكيمانه، كشور را از دست جنايت گويي و قصه
  .تعادل فكري و اخالقي برساند  نجات داده، شاه را نيز به مرحله
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  هاي هزار و يك شب و نمايشنامه توفيق الحكيم مقايسه شخصيت شهرزاد در داستان

  شب شهرزاد هزار و يك )الف

هاي شهريار و  شود كه دو فرزند به نام دشاهي ساساني شروع ميپا  شب با افسانه هزار و يك
الف ليلـه و  (اند اي حكمراني كرده هيچ دلهره زمان دارد كه به مدت بيست سال دادگرانه و بي شاه
نخست شاه زمان و آنگاه شهريار . شوند اما ناگهان از خيانت همسرانشان آگاه مي ،)7: تا ، بيليله

). 11و  8و  7 :همـان (كشـند  بينند و همانجا آنان را مـي  بردگان سياه ميبستر  همسرانشان را هم
اي  زنـان، هرشـب بـا دوشـيزه      گيرد كه در انتقام از همـه  شهريار برادر بزرگتر و برتر تصميم مي

سه سال بـدين   .تا هرگز زني رخصت خيانت نيابد ازدواج كند و سپس هنگام صبح او را بكشد
تـا اينكـه نوبـت بـه     ). 14 :همـان (مانـد  تري در سـن ازدواج نمـي  گذرد و در شهر دخ منوال مي

ّت  داري را بـه مـد   او براي رهايي از شمشير جالد، داستان دنبالـه . رسد دختر وزير مي ،»شهرزاد«
كند و به اين ترتيب شهريار به شوق شـنيدن   نقل مي) هاي طوالني كنايه از شب(شب هزار و يك

  ).136: 1382تقوي، ( كند او را پيدا نميهايش، امكان كشتن  داستان  ادامه
در اين قصه شهرزاد اولين زن دنياست كه منزلت انسـاني زن را بـيش از فرزنـدزايي نشـان     

دهـد   خود را نشان مـي ) شناسايي يا شناسنده  فاعل( »سوبژه«دهد كه در آن زن به عنوان يك  مي
  داسـتان آمـوزه  . نمايـد  مـي  آلـود حـاكم، ايفـا    و نقش تاريخي خود را، برخالف فرهنگ تبعيض

هـايي ماننـد عشـق،     هاست و فعاليـت  عمومي نيرومندي نيز دارد كه معطوف به زندگي همه آدم
كه وجه اصـلي هسـتي    را گويي و نظاير اينها ده، سير و سفر، شادماني، حركت، قصهانهاد، خانو

ت؛ تقابـل عشـق و   ها نيـز تقابـل اسـ    روح حاكم بر قصه. سازد فراهم مياست، ها  ها و قصه آدم
آن پاكي و ناپاكي، موضوعي كه ذهنيت ايراني و شـرقي هـم مبتنـي بـر       نفرت، مرگ و زندگي،

ّـه اسـت كـه سـحر و      جالب توج. است و در نهايت پيروزي عشق و زندگي بر مرگ و آلودگي
گـو   قصـه «در اينجـا  . گيـرد  شـكل مـي  » سـخن «، با پيروزي و غلبه ايچنين   العاده قدرت خارق

ّآوراني هستند كـه قـدرت كلمـات، جمـالت و حـروف را       پرداز و جادوگر و ساحر، فن نداستا
  ).211: 1383 ،ايروين( »دانند مي
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كنـد و مثـل    درواقع شهرزاد زني است كه با فكر و انديشه و كمال، كارهايش را تـدبير مـي  
رام  آرام را مهــرورزي ســرداري بلنــدآوازه و بــي  افســونگر مصــر، بــه وســاطت غريــزه  ملكــه«

، بلكه پيروزي شهرزاد، مرهون مساعدت سه عامل است كه بنيـاد  )197: 1368 :ستاري(كند نمي
ّ از خودگذشتگي و ايثـار، خردمنـدي و ايمـان و     دوستي تا حد مردم: اندازد ظلم شهريار را برمي

كه همگي به كمك زبان ساحرانه و ادبي صـورت  ) 194: همان(ّت الهي اتكا و به خداوند و مشي
كـه  اسـت  ّتي است متفاوت و آن عبارت از ايـن تصـور    ّل به جادو و ترفند نيز عل توس. گيرد مي

ّفاقي وابسته باشـد؛   تواند به حوادث ات روابط ديگري هم وجود دارد كه مي  ّي، خارج از روابط عل
ي ها ّت بر علياز طريق آن، انسان مي خواهد كه  !به يك چراغ جادويي يا انگشتري  هبه يك حلق

گيرنـد و از طريـق قصـه     كاوانه به خـود مـي   ها رنگ روان گاهي نيز قصه. دغالب سيطره پيدا كن
شهرزاد به صـورت  «پيرو مكتب فرويد،   نويسنده  به نظر برونو بتلهايم، .مي شود» روان درماني«

ي هـا  وي با گفتن داستان. شود كه شهريار بيمار اوست هاي ميانه نمايان مي يك روانكاو در سده
آشفته است و شـهرزاد بـه مثابـه    » ايد«شهريار يك ... كند بيماري او را مداوا كند زياد تالش مي

بـر او چيـره اسـت و برخـورد ايـن دو، تمثيلـي از يكپارچـه شـدن         » من برتر«است كه » َني م«
  ).272: همان( »شود شخصيت او مي

روز شهريار را بـا حكـايتي    شهرزاد هر. اي از تقدير است ّه ذر» كلمه«شب هر  در هزار و يك
زيرا پادشاه با ديدن فصاحت زبـان و قـدرت بيـان او،     ؛شود ، رها ميجالدكند و از تيغ  آرام مي

  لمعـه ( زاده بـه قـدرت بيـان اوسـت     شرف آدمـي  ؛ از آن روي كهاندازد سياست را به تأخير مي
  ).177-8: 1348 ،التاج هالسراج لحضر

بـا آنكـه زنـدگي را در     .اوسـت » دانايي«شب  هزار و يكمهم شخصيت شهرزاد در   اما نكته
  :از اين رو چنين توصيف شده است. خانه گذرانده است، اما بسيار آگاه است كنج

و سير الملـوك المتقـدمين، و     قد قرأت الكتب و التواريخ،] شهرزاد[ هكانت الكبير« 
بـاالمم   هخ المتعلقـ ل إنها جمعت الف كتـاب مـن كتـب التـواري    ياخبار االمم الماضيين، ق

) شـهرزاد (خواهر بزرگتر() 14: تا ، بيالف ليله و ليله(»و الشعراء هو الملوك الخالي هالسالف
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هاي نابود شده را خوانده بـود   ها و تاريخ سرگذشت پادشاهان گذشته و اخبار ملت كتاب
   .)و گويند كه هزار كتاب درباره مردمان كهن و پادشاهان و شاعران گردآورده بود

دو ويژگـي مـؤثر شـهرزاد اسـت كـه در پيـدايش حـوادث و         ،اين دانايي به همـراه عشـق  
  .گيري دارد ّت داستاني حضور چشم گيري شخصي شكل

  الحكيم شهرزاد توفيق )ب

هـاي فلسـفي بـا عناصـر نمايشـي در       اي است از دغدغـه  هنرمندانه  شهرزاد آميزه  نمايشنامه
انسان با زمـان   ميانبه كشمكش  كه) 100: 1384، زاده قنديل(شب چارچوب آشناي هزار و يك

كوشـد از   در ايـن نمايشـنامه، انسـان مـي    . شـود  در نهايت انسان تسليم مي و پردازد و مكان مي
زيرا انسان بدون داشـتن   ؛اما اين امر غيرممكن است ،چهارچوب زمان و مكان خود خارج شود

رو شـهريار پـس از    از ايـن ). 390: 1991 احمـد، (تواند زندگي بكند ارتباط با زمان و مكان نمي
  شـب، يعنـي صـحنه    آغاز هـزار و يـك    به نقطه با ناكامي ،سفرهاي بسيار در جستجوي حقيقت

  )؟: 1384زاده،  قنديل( گردد چرده باز مي سياه  خيانت ملكه با برده
شب قدرت زيادي در روايـت قصـه و    حكيم، مثل شهرزاد هزار و يك  شهرزاد در نمايشنامه

كنـد تـا    حكايت ندارد تا بتواند شهريار را از مرز شهرها و كشورها عبور دهد، بلكه تـالش مـي  
گير و دنيازده كرده، برهانـد و بـا كمـك خيـالش او را بـه       شهريار را از جسمش، كه او را زمين

اسـباب    همـه  .اسـت آن را فراموش كرده ذاتي كه  ،اش برسد شده ها ببرد تا به ذات گم دوردست
از . نيا و لذايذ دلپذير آن، از برگرداندن شهريار به سوي خويشتن خويش نـاتوان بودنـد  حسي د

شهريار را به زندگي متعـادل و  ) نفس(اين رو، سير و سفر، انديشه و رفتارهاي خونين و دنيايي
  .بر مي آيدكند تا آنجا كه شهريار در پي كشف عوالم پنهاني  ّب صوفيانه تبديل مي مهذ

همـه را بـه سـوي حقيقـت      كند، در واقع همچون نوري است كـه  اد پيدا مينقشي كه شهرز
او خورشـيدي   .اي از معاني مجسم شده اسـت  عهدر شخصيت شهرزاد، مجمو«. مي شود راهنما

   :)229-228: 2006 ،نوال(»بخشد است كه نورش را به هر كه بخواهد مي
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به ديـدار تـو بـه جهـت رؤيـت نـور       (» ِ ْس َّم ِ الش ْء َو قاً إلي ضْ َو ِ ش ِك ُ إلي ميعاد ْت ِئ ج«
  ).29: 1997 ،توفيق الحكيم(.)ام خورشيد آمده

اين دقيقاً بحران روحـي  . »ناشناخته«است و در عين حال خود » شناخت  سرچشمه«شهرزاد 
بيان كرده الحكيم با به كارگيري جمالت پرسشي زير از زبان وي، آن را  شهريار است كه توفيق

  : است
ِّ مـا   ُل ِك ُ ب َم ْل َع ت... ِها  َيات َ ح ُول ْرِها ط  ِد ُ في خ ههي السجين... ُ؟  ُون َك ْ ت َن ً، م هَأ ْر ُ إم ُون َك ْ ال ت َد ق«

ين  َ الصـ  َ و ْد الهِن َ ، ْر ِص م ُ ِف ْر َع ت... ُّ،   َط َها ق َت َميل ْ خ ْت َر َاد ّتي ما غ هي ال... ُ  رض َّها األ َأن ِ ك ْض في األر َ  ـِّ
ْ  ِـن  ِ م ْسـان  َ اإلن ِع َبائ ُ ط ِك ْر ُد ِ، و ت ِّجال ْنُ الر َي ٍ ب َ عام ْف ْ أَل َت ٍ عاش هَأ ْر َإم َ ك ِّجال ُ الر ِف َعر ُ ت ِبر ِي الك ه... 
َـن   َ ع َّث َـد  َـح  ت... ِ  َّمـاء  ْ إِلـي السـ   َت ِد َع َص ِ، ف ضُ األر ِلم ِها ع ْف َك ْ ي َم ُ ل هَ الصغير ِي ِله، ه ِيه و ساف سام

... ُ؟  َْر ُم َها ع َ ل ْس َي ْ ل َم َ عاماً؟ أ ْرون ِش ُها ع ُمر َع اَ... ُّها؟  ِر ِ، ما س هَالئك ُ الم هَبيب َّها ر َأن ِها ك ْب َي ِها و غ ْبير َد ت
ٍ؟ إن عقلـي ليغلـي فـي وعائـه  يريـد أن       َان َك ِّ م ْ في كل َت ِد ُج ْ و َم ٍ؟ أ َكان ً في م هُوس َحب ْ م َت َكان أ

  ).35: 1997توفيق الحكيم، ( »يعرف
از ... ممكن است زن نباشد، پس كيست؟ در تمام عمرش زنداني خانه بـوده اسـت  (

اش را ترك نكرده امـا مصـر و    هرگز خانه. گويي خود زمين است. زمين آگاه است  همه
اي است كه مردان را همچون زني كه هزار سال بـا آنـان    دوشيزه. شناسد را ميهندوچين 

وي . شناسـد  مايه و برتر را به نيكـي مـي   هاي دون سرشت انسان. ، مي شناسدزيسته باشد
از تـدابير  . ها پرواز كـرد  پس به آسمان ،دختركي است كه دانش زميني او را كفايت نكرد

راز او چيست؟ آيا ... فرشتگان است  پرورده دست گويد كه گويي ان سخن ميآسماني چن
بيست سال دارد؟ يا او را عمري نيست؟ آيا در جايي زنداني بوده است؟ يا در هر جـا و  

  )!خواهد او را بشناسد مكاني حضور دارد؟ سرم داغ شد مي
. شود جالد نيز در كنار شهريار دست به كار مي  ّه است كه در راه كشف حقيقت، جالب توج

او با فروش شمشيرش و خريد خمر، كه نماد معرفت عرفاني است، سعي دارد تا بـا رفـتن بـه    
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چرده نيـز شـوق رسـيدن بـه      سيه  حتي برده! رو شود و به خدا برسد به عالم خيال، با حقيقت رو
  :معرفت او را دارد

  )و كيست؟خواهم بدانم كه ا مي). (همان(»َ؟ ِي ْ ه َن َ م ِف ْر َع أْ  َن ُّ أ َد َو أ«
اما اين برده فقط از طريق جسم و بدن سعي در شناخت او دارد كـه ايـن هـم كـافي     

   :نيست
... َ أيضـاً   ْـت  ّي أن َت ح) هباسم(شهرزادـ . ٌ  َميل ٌ ج َسد ّ ج ِ إال ْتَ ن ما أ! ... ِ َك َل ْم َج ما ا: العبد« 

  ).55: همان(»...ً  هيقّي أري الحق إن: العبدـ  .َ  ِك ْس َف ِ ن هِرآ تراني في م
نيز مرا در  حتي تو): خندان(شهرزاد .تو تنها يك پيكر زيبايي! تو چه زيبايي: برده( 
  ).بينم من حقيقت را مي: برده ـ  .بيني خود مي  آينه

: 2006 نوال،( كند وزير قمر نيز كسي است كه با چشم بصيرت و آگاهي به حقيقت نگاه مي
232(:  

خـواهم بـدانم كـه تـو      فقـط مـي  ( ،)23: همـان (»ِ؟ َنت ْ أ َن َ م ِف ْر َع ْ أ  َن ّ أ إِال ُ ُريد ُ أ ْت َس ل« 
  )كيستي؟

به حقيقت و آخـر سـر منـزل راه پيـدا     » درون و عالم شهود«خواهد با قلب و  او مي 
  :پندارد لذا شهرزاد را قلبي بزرگ مي. كند

: ـ الـوزير / ِ  ْسك َف ِ ن هَراني في مرأ َ ت َّك إن: ـ شهرزاد/ ٌ  َبير ٌ ك ْب َل ّ ق ِال ِ ا ما أنت«: ـ الوزير«  
تو مـرا  ): خندان(شهرزاد/ تو فقط يك قلب بزرگي: وزير( ،)27: همان.(»هَري الحقيق ّي أ ِن إ

  .) بينم من حقيقت را مي:  وزير./ نگري ي خودت مي در آيينه
حقيقـي    ّن رابطـه  دارد و مبيبه عنوان اسم وزير داللت رمزي » قمر»  البته كاربرد واژه

قمر با خورشيد است؛ زيرا كه قمر بدون خورشيد تاريك است و از نور خورشـيد بـراي   
  ).232: 2006  نوال،( گيرد زندگي و حيات خود كمك مي

نـور و معرفـت     كوشند كه شهرزاد را به عنـوان سرچشـمه   هاي نمايشنامه مي همه شخصيت
هسـتي در    در نظر صوفيه، انسان و همـه  .به نظام هستي استاين همان نگاه صوفيانه  .بشناسند

ناپذيرند و هركس كه بخواهد اين  يك ساختار منسجم وجودي قرار دارند كه از يكديگر جدايي
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اجزاء قبلي و بعدي اين نظـام را نيـز در نظـر بگيـرد و بـه اصـطالح         نظام را بشناسد، بايد همه
هسـتي بـا   ) ّ كـل (مجموعـه «ّـت آن در ارتبـاط اسـت و     تك اجزاء هستي با كلي ها تك دان فيزيك

بيان الحـق،  .(ترين حركات و عملكردهاي اجزاء باخبر است است و از كوچك» زنده«و » شعور«
ناظر و منظـور يـا شـاهد و      اجزاء هستي رابطه  ّه با كلي انسان ،تر به عبارت عرفاني .)178: 1384

فرشـاد،  ( آورنـد  ، نظام واحـدي را بـه وجـود مـي    تداخل در هم و بامشهود دارد كه با يكديگر 
اين همان مطلبي است كه شـهريار در بخـش پايـاني نمايشـنامه در فهـم چيسـتي       ). 64: 1380

  :كند شهرزاد بيان مي
اليوجد غيرنا، اينما ذهبنا فليس غيرنا و غير ظلنا و خيالنا الوجود . أنت نحن. أنت أنا 

 هركجا .غير ما وجود ندارد. تو مايي. مني] شهرزاد= [تو ). (78  :1997الحكيم، (كله نحن
  ).اش ماييم هستي همه. ما وجود ندارد  برويم غير ما و خيال ما و سايه

سيه چـرده، دل در گـرو     شهريار، قمر و برده: شهرزاد، هر سه شخصيت اصلي  در نمايشنامه
بـا جسـم و وزيـر بـا      شهريار با عقل، برده(خواهد با روش خويش شهرزاد دارند و هر كدام مي

قمر با قلب و روح خود شـهرزاد را درك  . كمال مطلوب است» او رمز«زيرا  ؛دسبه او بر )قلب
هـاي جهـان    چرده هم با جسم، كه نمـادي از زيبـايي   سيه  يابد و برده د و حقيقت او را ميكن مي

شـناخت   ، چـون بـراي  »شـهريار «ولـي  . گيـرد  يابد و از او كـام مـي   هستي است، شهرزاد را مي
بـدون مسـاعدت   (هـايي عقـل محـض    صرفاً بـه توانـايي  ) همان كمال مطلوب يا مطلق(شهرزاد

  .ماند مي اصرار دارد، از رسيدن به آن باز) نيروهاي جسمي و ظاهري
كه همان شناخت كمال مطلق و نيل به حقيقـت   ، »شهرزاد«براي كشف راز  شهريار، در ابتدا

توفيـق  (كشـد تـا معرفـت بيابـد     ولـي اكنـون مـي    ،شودكشت تا سرگرم  است، دوشيزگان را مي
. رود مـي ، به سـراغ سـحر و جـادو    گيرد نمياي  چون از اين كار نيز نتيجه). 30: 1997الحكيم، 
ـ  نمياي حاصل  ولي از آنها نيز نتيجه ،پناه مي بردّرات  افيون و مخد فروشندگانسپس به  از . دكن

 استكه پايان مسير نمودهاي ظاهري ) 41: همان(دبر مي گزينكه راه سير و سفر را است اينجا 
بعد از اين سفر زاهدانه، دوباره به سـوي  . به حقيقت نايل شود مي تواندكه  استو از اين سفر 

و  اسـت در حالي كه فردي زاهد و خسته و بريـده از دنيـا    بر مي گردد،) اش ّليه جايگاه او(قصر
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ارد و تمـام مسـائل و امـور جـاري اطـرافش،      اي هم براي حيات حسي و ظاهري ند هيچ انگيزه
. دارد العمـل وانمـي   او را به شگفتي، عصـبانيت و عكـس    حتي موضوع خيانت همسر جديدش،

بـه آسـمان    شده وليآور از زمين جدا  در تعليقي عذاب ،شهريار، نماد خرد و خردگرايي محض
  : نرسيده است
تـو انسـاني   )(82: همـان (»قانت انسان معلق بين االرض و السماء ينخر فيـك القلـ  «

  ).آويزان بين زمين و آسمان كه شك و ترديد در جانت رسوخ كرده است
شـهريار  «. استعدم توجه به امور حسي و ظاهري  ،يكي از عوامل شكست عقل در اين راه

خواهـد ابـر مـرد و برتـر از مقتضـيات       شرقي كسي كه مـي   يا نمونه. قي، ابر مرد نيچه استشر
اما در اين  ،و مظهر دانايي محض، فارغ از احساس، عاطفه، عشق يا حسادت حيات خاكي باشد

رسـد و بنـابراين    ولي به آسـمان نمـي   ،كند زمين را ترك مي. خورد اقدام گستاخانه شكست مي
پيداسـت  . شـود  ماند و دستخوش اضطراب و تشويشي جانكاه مي ّق مي ميان زمين و آسمان معل

زيـرا عقـل تنهـا    ). 238: 1376 ،ستاري( »ي و يا ديوانگي استكه فرجام چنين سرنوشتي، نابود
توانـد بـه حقـايق آن     ّي و ظواهر عالم هستي، نمي و بدون توجه به امور حس است ابزار شناخت

جو براي شـناخت راز   پي ببرد و معناي درام شهرزاد همين تالش بيهوده و نافرجام عقل عافيت
  .كند ي مياش بر سر همه سنگين تقدير است كه سايه

هستي در يك وحدت جدا نشدني به هم   اجزاي ن است كه همهبيانگر اي شهرزادنمايشنامه 
مثل نقشـي   ،اين وحدت، در غريزه، عقل و قلب زندگي انسان هم نقش بسزايي دارد. اند وابسته

شـهرزاد    هـا همـه قهرمانـان نمايشـنامه     ايـن . كه تاريكي، ماه و خورشيد در زندگي انسان دارند
 ؛انديشـي اسـت   شهريار نماد خرد و هوشمندي محض؛ غالم سياه، نماد ظلمت و تاريك: ستنده

هـاي درك و   هـا، كـه شـيوه    اين آدم  همه. هاست و قمر نيز نماد قلب و ايماني كه روشنگر روان
لذا جمالت پاياني نمايشنامه فرياد شـهريار  ، چرخند احساسشان يكسان نيست، دور شهرزاد مي

  :است
چرخيم و  بلكه مي. آييم رويم و نه پايين مي نه باال مي. رويم و نه پس پيش مي ما نه« 

اين قانون ثابت و جاودان عالم . سرنوشت همين است. چرخد همه چيز مي. زنيم دور مي
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پرسم رازش چيست و جـواب طبيعـت حركـت     از طبيعت مي! تلخي ريشخندچه . است
ــت  ــي اوس ــان،   . ...دوران ــر پاي ــي ه ــازي ادر پ ــتآغ ــت  . س ــدي اس ــانون اب ــن ق » اي

  ).79: 1997 ،الحكيم توفيق(
جويي كرد و بعد در پـي كشـف او عاقـل     ّت ّل از او لذ  در برخورد با شهرزاد هم، شهريار او
جوهر تراژدي شهرزاد چيـزي  «در اينجا بايد گفت كه . شد و براي رسيدن به معبود تالش نمود

است كه همه در باز كـردن طلسـم آن شكسـت    ّايي  او معم. جز معرفت و يافتن حقيقت نيست
و حركت سپري كردنـد، قهرمـان   آنها به خاطر اينكه زندگيشان را در تالش   ولي همه ،خوردند

شهريار بيمار عشق به حقيقت اسـت و شـهرزاد رمـز طبيعـت يـا      ). 200: 1988 ،احمد(» شدند
ولـي از جسـت و جـو     ،دانسان  هرگز به راز آنها پي نخواهد بر. استحقيقت، كه هر دو يكي 
كند براي ايجاد چنين جستجويي، بين  شهرزاد تالش مي). 205: همان( هم دست نخواهد كشيد

  .عقل، قلب و روح و جسم هماهنگي و توازن ايجاد كند

   نتيجه 

ــك    شــب و شــهرزاد نمايشــنامه بررســي و تحليــل شخصــيت شــهرزاد داســتان هــزار و ي
  :زيرا ؛شب است اصلي نمايشنامه از هزار و يك  هماي دهد كه بن الحكيم نشان مي توفيق
شب شخصيتي دانا است كه بـا آگـاهي از تـاريخ و اخبـار      شخصيت شهرزاد هزار و يك .1

شخصـيت  . دهـد  كنـد و نسـل بشـري را نجـات مـي      از راز زندگي آگاه مي را گذشتگان پادشاه
ي از زنـدگي  الحكيم نيز شخصيتي آگـاه اسـت كـه از معرفـت و شـناخت عميقـ       شهرزاد توفيق

 .برخوردار است
شب قبل از آشـنايي بـا شـهرزاد و بعـد از آشـنايي بـا وي تغييـر         شهريار در هزار و يك .2

يابـد، امـا در    شب آرامـش مـي   اگرچه در هزار و يك ،گونه است در نمايشنامه نيز همين .كند مي
اين . نيستر گشاي بش زيرا از نظر حكيم عقل مشكل ؛شود الحكيم سرگردان مي نمايشنامه توفيق

 .ايراني است  الحكيم در امروزي كردن اسطوره  تصرف در اصل داستان بيانگر توانمندي توفيق
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شب هستند و از  هاي هزار و يك شهرزاد همان شخصيت  هاي نمايشنامه تمامي شخصيت .3
با اين اختالف كه حكيم آنها را بـه صـورت نمـادين     ،نظر كاركرد شخصيتي با هم تناسب دارند

 .كرده است تفسير
ّري است كه هر دو شهرزاد بـا آن آتـش درونـي را در جـان دو شـهريار       مؤث پديدهعشق  .4
آورد و دومـي   ّلي شهريار خونريز را به صورت انسان عادل و متواضع درمـي  او. كنند ور مي شعله

آن اسرار هستي را كنار بزند و بـه حقيقـت     كند پرده سازد كه تالش مي ّل مي او را به مردي مبد
گونـه   همان از اين رو ،هاست پذيري توفيق از شهرزاد قصهتأثيرترين عامل  و اين مهم دست يابد

دارد  آورد، شهريار را از خونريزي بـازمي  شب شهرزاد دل همه را به دست مي كه در هزار و يك
هـا   شخصـيت   الحكيم نيز همـه  نمايشنامه توفيقو وزير را از نگراني و مملكت را از ويراني؛ در 

 .چرخند تا او را دريابند و از وجودش لذت ببرند گرد وجود شهرزاد مي
دهد كه  اي پايان مي الحكيم در اين است كه نمايشنامه را با صحنه زيبايي نمايشنامه توفيق .5

  بستري همسـر شـهريار يعنـي شـهرزاد، بـا بـرده       شود و آن هم شب با آن شروع مي هزار و يك
 از ايـن روسـت كـه شـهريارِ    . دهـد  زندگي را نشـان مـي   و تسلسل چرده است؛ زيرا دوران سياه

در پي هر پايان، آغازي «زندگي  ؛ زيرا درشود دگرگون شده، از خيانت همسرش خشمگين نمي
 ).همان(»اين قانون ابدي است. است
 تـأثير خواهد  شوند و اين تصادفي نيست، بلكه يكي از آن دو مي هر دو شهرزاد پيروز مي .6

خواهـد بگويـد كـه     در القاء فكري و روحي انسان را نشان دهـد و ديگـري مـي   فن بيان خوب 
، قلب، جسـم، روح، فكـر و    انسان بايد هميشه در تعادل و توازن جسمي و روحي باشد و عقل

 .كشاند زيرا تكيه بر يكي و رها كردن ديگري، انسان را به تباهي مي ؛داشته باشد با همعمل را 
نگري ايراني است كه بـا   جهاني  ها، نماد فرهنگ و انديشه اد قصهپاياني اينكه شهرز  نكته .7

ـ   نزديك شدن به صورت مثالي يونگ و به اصطالح حافظه انديشـه و   هتاريخي اقوام، به نوعي ب
احساسات مشترك جهاني و بشري نزديك شده و توانسته در ميان ساير ملل جايگاه مقبولي بـه  

هـاي فـردي و محـدود     نمايشنامه، به علت بـدگماني  در حالي كه شهرزاد. خود اختصاص دهد
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و  كنـد ّي براي خـود كسـب    ماندن در حصارهاي مكاني و فرهنگي خود، نتوانسته جايگاه فرامل
  .مانده استّر و سرگردان  همچنان در فضاي فكري و بدگماني خود متحي

  كتابنامه

  .، تهرانشارات اميركبيرانت ،ّد ، ترجمه و تحقيق محمدرضا تجدالفهرست :)1366(ابن نديم 
 .، بيروتاالدب المسرحي و القصصي في مصر :)1991(احمد، هيكل 

نشـر   ،، تهـران در زمينه نقد ادبي و ادبيات تطبيقي، بين جام جهان :)1370(اسالمي ندوشن، محمدعلي 
 .جامي

 .، القاهرهمكتبه مصر ،راجعه سعيد جوده السحار :)تا بي(الف ليله و ليله
انتشـارات    ،اي، تهـران  ، ترجمه دكتر فريدون بـدره شب تحليلي در هزار و يك :)1383(ت ايروين، رابر

 .فرزان
 .، تهرانانتشارات نامك ، الطبيعت در ماوراء پژوهشي؛ )1384(الحق، عطاءاهللا بيان

 .، تهرانانتشارات نماين ،، نمايش عربينمايش در ادب معاصر عرب :)1382(تقوي، رسول 
 .، بيروت، ط الرابعه، الشركه العالميه للكتابشهرزاد :)1997(ـــــــــــــــــ

 .تهران، انتشارات اميركبير ،1، ج نقد ادبي :)1369(كوب، عبدالحسين  زرين
مجلـه  ، »الحكـيم  هـاي توفيـق   گرايي در نمايشـنامه  انسان« :)1387(دادخواه، حسن؛ سليمي، سيده فاطمه

 ، 1387انشكده ادبيات و علوم انساني، مشـهد، بهـار   د(تخصصي زبان و ادبيات و علوم انساني مشهد
 .198-175، صص 160پي  در پي

 .تهران، انتشارات توس ،آيين اسطوره در تأتر :)1376(ستاري، جالل 
 .تهران، نمايشي انتشارات مركز هنرهاي ،نمايش در شرق :)1367(ــــــــــــــــ 
 .، تهرانانتشارات توسان، ر هزار افس، پژوهشي دافسون شهرزاد :)1386(ـــــــــــــــ 

 .، قاهرهمكتب االنجلو المصريه ،)الحكيم في ادب توفيق هدراس( المعتزل هثور :)1996(شكري، غالي 
 .، مصر، دارالمعارفاالدب العربي المعاصر :)تا بي(ضيف، شوقي

 .، تهران، انتشارات اقبالشب هزار و يك هاي داستان :)1377(طسوجي، عبدالطيف 
 .، تهرانگل انتشارات سي ،روح، ماده، كائنات  :)1380(شاد، محسنفر
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، ترجمـه  شـب در برخـورد بـا فرهنـگ جهـاني      مجموعه مقاالت هـزار و يـك   :)1383(فرهنگ مردم 
 .16و  14، صص 12و  11هاي  سوم، شماره سال ،سلحشور فريال

، ن ايراني زبـان و ادبيـات عربـي   مجله انجم ،»زندگي و آثار: الحكيم توفيق« :)1384(زاده، نرگس  قنديل
 .114-91، صص 4شماره 

ّـات و علـوم انسـاني     ادبي  دانشكده  مجله، »هاي او الحكيم و نمايشنامه توفيق« :)1352(كريمي، غالمعلي 
 .179، ص 8ي  ، شماره1351ي اول، سال  ، دورهدانشگاه اصفهان

انتشارات آسـتان قـدس    ، ّدي د حسين سيترجمه سي ّات تطبيقي، ادبي :)1382(كفافي، محمد عبدالسالم 
 .، مشهد)به نشر( رضوي

 .تهران  ،انتشارات پاژنگ ، خان محمدي اكبر ، ترجمه دكتر عليّات تطبيقي ادبي :)1374(اف . گويارد، ام
 .تهران  ،انتشارات علمي ، به كوشش محمد روشن :)1384( )بختيارنامه( التاج هالسراج لحضر  لمعه

 .الدين عبدالحميد، قاهره ، تحقيق محمد محييمروج الذهب :)ق. هـ 1367(حسينمسعودي، علي بن 
 .تهران  ،نشر مركز ،، ترجمه جالل ستاريشب مقدمه بر هزار و يك :)1387(ميكل، آندره 

 هالعامـ هالمصريـ هالهيـ، الالمعقول و الزمن و المطلق في مسرح توفيق الحكيم :)2006(الدين  نوال، زين
 .هره، قاللكتاب

 .، تهراننشر ويستار ،، ترجمه كيواندخت كيوانيتاريخ ادبيات عرب :)1380(نيكلسون، رينولد 
مجلـه    ترجمه كيكـاوس جهانـداري،   ،»هاي ايراني شب و افسانه هزار و يك»  مقاله :)1367(ويبكه والتر 

 .340، ص )8-6هاي  شماره(1367، سال چهاردهم، شهريور تا آبان ماه آينده


