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 چکیده
نویس یمنی ازجمله ادبایی است که در آثار م( ادیب و نمایشنامه1191-؟1111) «علی احمد باکثیر»

 و الدودة»ته است. در نمایشنامه منثور پرداخاش منثور و منظوم خویش به مسائل و مشکالت جامعه

که روایتگر رمزگونه حمله ناپلئون به مصر و نقش استعمار فرانسه در آن است، مضامین سیاسی « الثعبان

صورت به(« الثعبان والدودة کرم و اژدها )»شود. باکثیر با انتخاب عنوان و اجتماعی مختلفی دیده می

ده است. در مقاله حاضر نگارندگان با روش توصیف و تحلیل متن کرنمادین به موضوع استعمار اشاره

هایی چون استعمار، ای و الکترونیکی به بررسی و تحلیل مؤلفهو با استفاده از منابع کتابخانه و داده

اند. ستیزی، زن، عشق به وطن، امید به آینده و جهل و ناآگاهی در این نمایشنامه پرداخته آزادی، استبداد

توان گفت در این نمایشنامه باکثیر سعی در نشان دادن اوضاع نابسامان مصر در آن زیابی کلی میدر ار

از طریق این تصویرپردازی برآن است تا با تلنگری به خواننده عرب و مسلمان از او  زمان داشته و
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 مقدمه

توجه بسیاری از  نمایشنامه یکی از انواع ادبی است که از روزگاران دور تاکنون مورد 

است. این هنر همواره در به تصویر کشیدن مضامین و موضوعات ناقدان قرار گرفته

ها نقش بسزایی داشته است. نمایشنامه در قرون نوزدهم و بیستم دگی انسانمختلف زن

تدریج در اثر آشنایی ادبا و نویسندگان های غربی شکوفا شد. بهمیالدی در سرزمین

نمایشنامه در اوایل عصر نهضت در  ،جوان عرب با ادبیات کشورهای اروپایی

 جوامع عربی قرار گرفت و مورد استقبال ادبای ههای عربی مطرح شدسرزمین

رداخته ه آنها پس از مطالعه آثار غربی به ترجمه، نگارش و تألیف آثار نمایشی پگونبدین

ها و اهدافشان را در این قالب ادبی به طور نامحسوس بیان و بر آن شدند تا خواسته

 نمایند. 
سی و اجتماعی یابیم که به مسائل سیادر ادبیات معاصر عربی کمتر شاعر و ادیبی را می

دنیای اسالم و کشورهای عربی مانند مصر،  ،توجه نداشته باشد چراکه در قرون اخیر

و التزام اجتماعی  ث سیاسی و اجتماعی مختلفی گشتهعراق، لبنان و ... دستخوش حواد

 طلبد تا در این زمینه بذر سخن پراکنده شود.می -که بسیاری بدان پایبندند –شعر

سیاسی  ویژههبنویسندگانی که در آثار خود به مسائل اجتماعی و یکی از ادیبان و 

است. باکثیر در آثار نمایشی خویش به بیان مشکالت « علی احمد باکثیر» ،توجه دارد

پردازد. او از طریق آثار هایی برای مقابله با این مشکالت میحلجامعه و ارائه راه

ها دارد. البته وی به بخش اذهان آنسازی و روشن کردن مردم آگاهنمایشی سعی در 

مسائل سیاسی »گوید: باره میسیاسی و خاصه استعمار توجه بیشتری دارد. او دراین

بیشتر توجه مرا به خود جلب نمود تا مسائل اجتماعی، زیرا اگر از سیطرة استعمار و 

اصالح  توانیم جبران وهای اجتماعی را میالمللی رهایی یابیم آسیبهای بینتوطئه

زینب،  ، ماسأةأودیپ ، مأساةجُحا مسمارهایی مانند نمایشنامه( 69تا. ب: باکثیر، بی) «نماییم

ها از جمله آثاری است که باکثیر در آن شهرزاد، هاروت و ماروت سرّ و الدکتور حازم

 به مضامین سیاسی و اجتماعی پرداخته است.
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سی و اجتماعی باکثیر است که نویسنده های سیایکی از نمایشنامه« و الثعبان الدودة»

به نقش استعمار  ،در آن ضمن توصیف اوضاع مصر در زمان سیطره ناپلئون بر آن

با توجه پردازد. فرانسه و انگلیس در کشورهای عربی و اوضاع آشفته جهان اسالم می

ای سعی شد نمونههایی در مورد برخی آثار باکثیر صورت گرفته، به اینکه پژوهش

تخاب گردد که تحقیقی در خصوص آن انجام نشده باشد؛ افزون بر این که نمایشنامه ان

مورد نظر هم به لحاظ زبانی و ساختاری مانند دیگر آثار باکثیر از اهمیت باالیی 

باشد زیرا به صورت و هم از نظر محتوا شایان توجه و بررسی میبوده برخوردار است 

بارزه مصر با استعمار فرانسه و ترسیم جامعه آن نمادین به حوادث و مسائل دوران م

زمان مصر و دنیای اسالم پرداخته است. در این مقاله سعی برآن است که به روش 

ترین مضامین سیاسی و اجتماعی نمایشنامه مذکور مورد بررسی و مهم ،تحلیل متن

 گیرد.تحلیل قرار 

 

 های پژوهشپرسش

ها به آن و الثعبان الدودةکه باکثیر در نمایشنامه ترین مضامین سیاسی و اجتماعی مهم -

  پرداخته، کدام است؟

 تر است؟در میان این مضامین کدام یک بیشتر مورد توجه باکثیر بوده و پررنگ -

 

 پیشینه پژوهش

اما  های متعددی به انجام رسیده است؛درباره آثار نمایشی علی احمد باکثیر پژوهش

گونه ن هیچتاکنو «و الثعبان الدودة»جتماعی نمایشنامه پیرامون مضامین سیاسی و ا

که پیرامون دیگر  هاییاز پژوهشاست. در ادامه به برخی ای نگاشته نشدهمقاله

 شود:اشاره می ،های او نگاشته شده استنمایشنامه

 و قبادی مصیب باکثیر، احمد علی شهرزاد، اثر راز و زینب تراژدی نمایشنامه در زن -

زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال  نامهپژوهش سلیمی، لیع دکتر

 ش. 1911شماره اول،  سوم،
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سوخته  سرزمین و شجاع سیره هایرمان در زن شناختیجامعه نقد و تطبیقی بررسی -

توسط سیده اکرم رخشنده نیا، سید اسماعیل حسینی  محمود احمد و باکثیر احمد علی

، 7تطبیقی دانشگاه کرمانشاه، سال دوم، شماره  ادبیات نامه یاه بان، کاوشاجداد، سهیال گ

 .1911پاییز 

ق الحکیم و علی احمد باکثیر توسط در سه روایت: سوفکلس، توفی« ادیپ شهریار» -

دکتر یداهلل پشابادی، مجله ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال پنجم، شماره 

 ش. 1919پاییز و زمستان  ،1

(، پریسا نجاتی باراهنمایی دکتر حسن 1919) علی احمد باکثیر و مسرحیه سر شهرزاد -

 .نامه ارشد دانشگاه آزاد اسالمی کرجشوندی، پایان

بررسی شواهد قرآنی در رمان وااسالماه اثر علی احمد باکثیر، سید اسماعیل حسینی  -

صلنامه نقد ادب معاصر عربی یزد، اجداد، سیده اکرم رخشنده نیا و سهیال گیاهبان، دوف

1919. 

اثر علی احمد  «من فوق سبع سماوات»بررسی ادبی، زبانی و تاریخی مجموعه نمایشی 

به راهنمایی دکتر علی بیانلو، دانشگاه یزد،  یده جباره ناصرو فر، پایان نامه ارشد، باکثیر

1919. 

، دکتر احمد باکثیراثر علی« من فوق سبع سماوات»پردازی در مجموعة نمایشی شخصیت -

 .1916علی بیانلو و فریده جباره ناصرو، مجله لسان مبین 

، پایان نامه هاروت و ماروت اثر علی احمد باکثیربررسی ساختار و محتوای نمایش  -

 .1916به راهنمایی دکتر علی بیانلو، دانشگاه یزد،  زیبا امامی نامه کارشناسی ارشد، 

نجمه نامه ارشد، ، پایاناثر علی احمد باکثیر «مسمار جحا»بررسی عناصر طنز نمایشنامه  -

  .1911به راهنمایی دکتر علی بیانلو، دانشگاه یزد،  خردمند سعدی 

آید، تا کنون پژوهشی پیرامون نمایشنامه برمی که از عنوان های مذکور گونههمان

دیگر به  و الثعبان صورت نگرفته است؛ برخی به بررسی مضمون زن و برخی الدودة

متأسفانه بخش زیادی از این اند. در آثار باکثیر پرداخته بررسی عناصر داستانی

ندگان ترس نویسها به صورت پایان نامه به رشته تحریر درآمده، که در دسپژوهش

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/696209
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/696209
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/469002
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/878460
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/601097
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/601097
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/899084
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/601032
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/601032
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/601032
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های چاپ شده مذکور، یاریگر نویسندگان در فهم بهتر و عمیق تر نبودند، اما پژوهش

 نمایشنامه مورد بحث بوده است.

 

  اژدها( و )کرم 7«لثعبانو ا الدودة»نمایشنامه  خالصه

قرن پایانی حکومت امپراتوری عثمانی بر مصر  در مصر اوضاع روایتگر نمایشنامه این

 طریق از و داشته را مصر تصرف قصد فرانسه استعماری تدول زمانی که است؛

 از یکی «جوسقی شیخ» نمایشنامه این اصلیشخصیت . شودوارد می مصر به اسکندریه

 .با محوریت او جریان دارد نمایشنامه این حوادث تمام که است مصر بزرگان

 و دبیرت دلیل که به است مصر نابینای از رهبران جوسقی شیخ نمایشنامه این در

 ناپلئون. اندسپرده وی به را کارها همه وپذیرفته  را اشرهبری و نظرات مردم او، آگاهی

 این در فرانسه حکومت بسان حکومتی ایجاد و ماندن در سعی مصر تصرف با بناپارت

 فرانسوی و اروپایی فرهنگ خود با و زده زمینه این در اقداماتی به دست و دارد کشور

 مختلف نواحی رهبران دیگر و جوسقی شیخ میان این در. است کرده وارد مصر به را

 شیخ. اندیشندمی هافرانسوی راندن بیرونبه  ،اندآمده ستوه به اوضاع این که از مصر

 ،داده را هافرانسوی با مقابله برای ،مردمی ارتش ایجاد دستور موقعیت این در جوسقی

 آموزش مردم، کشاورز و صنعتگر بوده و عامه اغلب نیروهای اینکه به توجه با اما

 به آموزش جهت در هافرانسوی خود از فراوان باتدبیر گیردمی تصمیم اندندیده نظامی

 کوشد ناپلئون را قانع سازد،در این راستا می و کند استفاده مردمی ارتش و نیروها این

 درصدد هالیسیانگ کمک با مصر درنیز  ممالیک فرانسوی، نیروهای با زمانهم زیرا

 کمک مردمی ارتش این به که خواهدمی ناپلئون از وی. هستند قدرت به یابیدست

 در حدودی تا و برانند هاسرزمین این از را ممالیک و جلب را هامصری اعتماد تا کرده

 این آنان هایجاسوسی و نیروها از بعضی کارشکنی به توجه با اما است؛ موفق امر این

 هاآن تمامی و شودمی سرکوب هامصری انقالب و شورش و انجامدمی شکست به امر

 به هاآن اما گیرندمی قرار بازجویی و اتهام مورد و شوندمی دستگیر مرد و زن از اعم

 در چه و گر شوندنمی خود رهبر نام افشای به حاضر یکهیچ و وفادارند خویش کشور
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 قدرت در تأثیرگذاری و نفوذ به موفق اما ،دشونمی اعدام هاآن همه نمایش این انتهای

 .شوندمی فرانسه

به مضامین مختلفی پرداخته است. برخی از این مضامین  «کرم و اژدها»باکثیر در نمایشنامه 

باشد و برخی دیگر مانند زن و ستیزی و وطن، سیاسی میمانند استعمار، آزادی، استبداد

گنجد؛  به آینده، در حیطه مضامین اجتماعی می مسائل آن، جهل و ناآگاهی جامعه و امید

میان اجتماعی و سیاسی بودن در نوسان  ،مضامین برخیشایان ذکر است از آنجا که 

، لذا مضامین به توان گفت سیاسی یا اجتماعی صرف استو به طور مشخص نمیبوده 

قرار این مضامین، مورد بررسی  در ادامه مهمترین. صورت جداگانه ذکر نشده است

 گیرد.می

 

 استعمار 

 -م رخ داده و سه سال به طول انجامیده است 1711که در سال  –حمله ناپلئون به مصر

موقعیت استراتژیک امپراتوری »آید. تاریخ مسلمانان و عرب به شمار مینقطه عطفی در 

د وی امیدوار بو ...کردطلبانه خویش تشجیع میهای توسعهدر نقشه عثمانی، ناپلئون را

که با فتح کشورهای عرب در شمال افریقا و آسیای صغیر خواهد توانست به جای 

رفته خود، امپراتوری استعماری نیرومندی در این منطقه مستعمرات آمریکایی ازدست

 .(11و 11ش:  1919لوتوسکی، ) «پدید آورد

ادبا و  ه وهای مختلفی را برانگیختوجود استعمار در کشورهای عربی قیام

باکثیر در اند. ندگان مختلف در بسیاری از آثار خویش بدان اشاره نمودهنویس

سعی نموده حقیقت و چهره استعمار را و الثعبان  الدودةهای مختلف نمایشنامه قسمت

 به تصویر بکشد.

ای خطاب به مردم مصر صادر کرد که در هنگام ورود ناپلئون به مصر، وی اعالمیه

شده بود ای ترکیبطرز موذیانه ه با تهدیدهای استعماری بههای انقالب فرانسآن آرمان

شده بود. کار گرفته ای بهفریبانههای عواممانده، واژهو برای جلب احساسات اهالی عقب

رغم ناپلئون تقریباً خود را متدین به دین اسالم و دوست و پاسدار اسالم معرفی کرد. به
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ری عثمانی، او خود را دوست سلطان عثمانی ترین ایالت امپراتواین غنی ،تصرف مصر

این دشمن سلطان عثمانی و « مجازات مملوکان»خواند و گفت هدفش از آمدن به مصر 

 .(91همان: ) مردم مصر و فرانسه است

ای اهالی » در قسمتی از اعالمیه ناپلئون در خطاب به مسلمین چنین آمده است:

را از میان بردارم، حرف  ام مذهب شماها به شما خواهند گفت که من آمدهمصر، آن

را اعاده نموده و غاصبان را به کیفر اعمال  ام تا حقوق شماها را باور مکنید، من آمدهآن

ها گذارم، به آنها، به خدا و رسول او و قرآن احترام میخود برسانم. من بیش از مملوک

قل و کماالت انسانی و بگویید که در پیشگاه پروردگار تفاوتی نیست مگر به سبب ع

 (.91)همان: «فضائل عالی اخالقی

و الثعبان سعی در به تصویر کشیدن این حیله و نیرنگ  الدودةباکثیر در نمایشنامه 

فریبی استعمار دارد. او در بخشی از نمایشنامه به اسالم آوردن ناپلئون ناپلئون و عوام

م کند که اسالم آورده و به اصول خواهد اعالکند. در این قسمت؛ ناپلئون میاشاره می

. اما در کندآن پایبند است و برای برقراری عدالت، آزادی و برابری مسلمانان تالش می

 خواهد به غارت منابع فرهنگی و مادی یک کشور بپردازد:میبا این ترفند، فرانسه  اصل

نا؟بُوسِليج: )َمدُهوشا  / أسَلمَنا؟ يا بُوسليج لو   كنابلُيون: ما رأيُ  نابليون: أعلنّا أنّنا /  ( أسَلم 
نابليون: حکومُة الديرکتوار؟  /يا سيِدی... بُوسليج: لکن  /ُمسلمون. َدخل نا يف ديِن اإلسالم.

حکومُة الديرکتوار إلی اجَلحيم. َسَيعتربنا هؤالء املسِلمون إخوانا  هلم ِمن أّوِل يوم و  لتذهب  
نابليون: احلريُة و املساواُة و /  ی؟بادئ ثورتنا الکربَ بوسليج: و مَ / سأکون أنا السلطان الکبري

. )باکثیر، بی تانابليون: هذه فی اإلسالم قد جاء هبا منُذ اثَنی عَشَر قرنا  /  بوسليج: نَعم./ اإلخاُء؟

 .(99:الف

نظرت راجع به اینکه مسلمان شویم چیست؟ / بوسلیج: بوسلیج!  ناپلئون: ترجمه:

و در دین  ایمکنیم که ما مسلمان شدهم مییم! / ناپلئون: اعال( اسالم بیاورشگفت زده)

/ ناپلئون: حکومت دیرکتوار؟ دیرکتوار به  بوسلیج: اما سرورم...ایم. / اسالم واردشده

جهنم برود. مسلمانان از ابتدا ما را برادرانی برای خود به شمار خواهند آورد و من 

شود؟ / مان چه میو اصول انقالب بزرگشوم! / بوسلیج: سلطان و پادشاه بزرگ می
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/ بوسلیج: بله. / ناپلئون: این از دوازده قرن پیش در  ؟ناپلئون: آزادی، برابری و برادری

 اسالم آمده است.

خواهد بین نظام در این فراز با اشاره به اصول اسالم میباکثیر البته پرواضح است که 

کند که اسالم از دوازده قرن پیش از اشاره میای ایجاد کند. وی اسالم و استعمار مقایسه

اما در اسالم، در این شعارها صداقت  عدالت، مساوات و دوستی صحبت کرده است؛

فریبی است. فرانسویان آنکه استعمار فقط پایبند به ظواهر و عواموجود داشته است، حال

گیرند تا از این طریق، سعی دارند تا محبت مسلمانان را جلب و در دلشان جای

 ها شوند.مسلمانان پذیرای آن

را که برای امت عربی  حوادثیهای تاریخی خویش، باکثیر سعی دارد در نمایشنامه

ها در م و وقایع بعدازآن یعنی شکست عرب 1197داده است، مثل شکست ژوئن رخ

خص که از استعمار فرانسه و ش کنددهد. این امر اقتضا میمقابل فرانسویان را نشان 

یافته است، به ثعبان یاد کند و سعی نماید این  صورت مار خطرناکی تبلورناپلئون که به

 (.16م:  9111)المحمدی،بازسازی کند  خطر بزرگ را از طریق نمایشنامه

و الثعبان، باکثیر از طریق رمز و نماد به نقش استعمار  ةالدوددر قسمتی از نمایشنامه 

که ناپلئون برای دیدار و گفتگو به نزد شیخ جوسقی آمده یکند. هنگامدر مصر اشاره می

بیند؛ خوابی روز او را در خواب و رؤیای خویش می گوید که هراست، شیخ به او می

صورت غیرمستقیم کند تا بهکه ساخته ذهن خود شیخ جوسقی است و از آن استفاده می

کند؛ در رؤیای شیخ حرفش را بیان کند. وی رؤیایش را برای ناپلئون تعریف می

جوسقی نخلی وجود دارد. در این خواب به همراه ناپلئون اژدها و کرمی است که 

که نخل از وجود این دو موجود فرستد درحالیناپلئون آن دو را به سراغ نخل می

 رسد که از اژدها نه بلکه از کرم بترس!:ترسیده است، صدایی از آسمان به گوش می

املهدی( /  نسيس. )يدخل نابليون و مَعه الشيُخ حممدُ رَ سکر الفِ ی عَ با  سارِ اجلوسقی: أهال  مرح
وم؟ / اجلوسقی: ولکنی کنُت أراک ذلک اليَ  منذُ نرَک ُسليمان فإنا مل  نابليون: کيَف أنَت يا شيخُ 

 وسقی: دائما  أمامی. / نابليون: )يضطرُب قليال  ارِی عسَکر! / نابليون: کنَت تراِنی؟ / اجلَ يا سَ 
ولکن يَتجّلد( أنت الترانی ال ِمن أماِمک و ال ِمن خلِفک. / اجلوسقی: بل أراک حتی فی 
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نابليون: /  قٌة.يعک ثعباٌن کبرٌي و دودٌة دقنامک؟ / اجلوسقی: و مَ ناِمی. / نابليون: فی مَ مَ 
بت رَ ا فاضطَ هجذعِ وسقی: فأرسلَتهما علی خنلٍة عظيمٍة فالتّف الثعباُن حوَل ثعباُن؟ و دودٌة؟ / اجلَ 

ٌُ ِمن السَ النخلُة و أصاهبَ  ٌٌ يیي ٌٌ شديٌد أنساها کل  شیٍء و إذا صائ ماء: أيّتها النخلُة ا هل
 أعالها... فأخذت   حتی بلغت   الختاِفی الثعباَن و خاِفی الدودَة؛ و کانِت الدودُة قد زحَفت  

إلی حيُث الدودِة. فالتهَم الثعباُن برأس الثعباِن  متتصُّ لباهَبا فتدلت سعفٌة من النخلة. مث ارتَفعت  
 .(119:. الف)باکثیر، بی تاالدودَة فَنجت النخلُة 

آمدید. )ناپلئون و شیخ محمدمهدی همراه او وارد جوسقی: خوش ترجمه:

شوند.(/ ناپلئون: حالت چطور است شیخ سلیمان، ما از آن روز دیگر تو را می

بینی؟ / جوسقی: فرمانده. / ناپلئون: مرا می ای مبینایم؟. / جوسقی: اما من تو را میندیده

کند( تو من شود اما بردباری میهمیشه جلو چشم من هستی. / ناپلئون: )کمی آشفته می

پشت سر. / جوسقی: من تو را حتی در خواب نیز از و نه  از مقابلبینی نه را نمی

 ی کوچکبزرگ و کرم ییخواب؟ / جوسقی: و همراه با تو اژدها بینم. / ناپلئون: درمی

است. / ناپلئون: اژدها؟ و کرم؟ / جوسقی: آن دو را بر نخل بزرگی فرستادی. اژدها 

چیز را از را فراگرفت که همه پیرامون تنه آن پیچید. نخل به لرزه افتاد چنان ترسی آن

از  ای از آسمان فریاد برآورد: ای نخل از اژدها نه بلکهیادش برد و آنگاه فریاد زننده

و در آنجا شروع به مکیدن شیره خزیده  باالترین قسمت نخلبه کرم بترس. کرم 

شکست و آویزان شد. سپس اژدها  شاخه خرمابن ،ای نمود. در اثر خوردن کرمشاخه

 سرش را باال برد، کرم را بلعید و نخل نجات یافت.

قرارگرفته  در این رؤیا نخل بدون شک نماد مصر است که مورد تجاوز اژدها و کرم

های مختلف تعبیر شود. در نمایشنامه شیخ تواند به گونهاست. کرم و اژدها هم می

 -داند، اما شیخ جوسقی باظرافتمهدی اژدها را نماد ناپلئون و کرم را نماد ممالیک می

داند و تفسیر اژدها را ارتش ناپلئون می -که ظاهراً بیانگر دفع خشم ناپلئون نیز هست

 گذارد: حاضران و آیندگان وامیکرم را به 

 الثعبانُ  املهدي: أنتَ 
َ
هی  و النخلةُ  هي املماليکُ  هدی: و الدودةُ ! / اجلوسقی: أعوذ باهلل/ امل

ٌٌ هي میرُ  سليمان؟/ اجلوسقی: النخلةُ  / نابليون: ماذا تری يا شيخُ املیرُ  کفلق   . هذا واض
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أعنيه/  هو جيشک./ املهدی: هذا ما کنتُ  ک ثعبانا . الثعبانُ أن جنعلَ  بٌ، و لکن ال يليقُ الیُ 
ُُ خينابليون ) ؟/ اجلوسقی: ليست هي وسقی( و الدودةُ إلی اجلَ  مث يلتفتُ  بٍ بنظر عتَ  ياملهد د
بالثعبان و الدودة/  : إنک جئتَ روا أنتم؛ والرؤيا تقولُ ألهنم کانوا عندنا قبل أن حتضُ  املماليکُ 

 .ها األيامُ رُ فسّ دری سوف تُ إذن؟/  اجلوسقی: ال أ نابليون: فما الدودةُ 
)مهدی: تو اژدهایی/ جوسقی: پناه بر خدا/ مهدی: و کرم همان ممالیک است و نخل 

که مصر  همان مصر است./ ناپلئون: نظرت چیست ای شیخ سلیمان؟/ جوسقی: نخل

است این مانند صبح آشکار است؛ اما شایسته نیست تو را اژدها بدانیم. اژدها ارتش 

آمیزی به شیخ من هم منظورم همین بود/ ناپلئون )نگاه تند و سرزنشتوست/ مهدی: 

اندازد سپس به جوسقی رو کرده ( : و کرم کیست؟/ جوسقی: کرم ممالیک مهدی می

اند، اما رؤیا می گوید شما اژدها و کرم را نیستند، زیرا پیش از حضور شما در مصر بوده

دانم! روزگار آن را تفسیر قی: نمیبا هم آوردید!/ ناپلئون: پس کرم چیست؟/ جوس

 خواهد کرد!. (
 

 آزادی در نمایشنامه

صورت فطری به آن تمایل دارد. امیرالمؤمنین آزادی از مفاهیمی است که هر انسانی به

ابن ابی )« ُحرّا الل هُ  َجَعَلكَ  َقد   وَ  َغري ِكَ  َعب دَ  َتُكن   اَل  وَ »فرماید: )ع( خطاب به فرزندش می

 (19: 19 الحدید، ج
ترین ، یکی از حیاتیشده ازآنجاکه آزادی با سرشت و طبیعت انسان آمیخته

ویژه عرصه اجتماع و حیات اجتماعی به آن ها بههایی است که انسان در همه عرصهحق

ها برای همه افراد بشر بوده و ترین واژهنیاز دارد. به همین خاطر واژه آزادی از مطلوب

ها باً تمامی افراد بشر از متدین گرفته تا مستبدترین آنکه تقریطوریهست؛ به

 (.1916:11 جهان بزرگی،) اند از تحسین آزادی سرباز زنندنتوانسته

تواند سکوت اختیار کند. او باکثیر در مقابل حوادث و اتفاقات جامعه خویش نمی

رامون و نسبت به آنچه در پیکرده خواهد که ملت عرب را از خواب غفلت بیدار می

افتد، آگاه سازد. خفقان و جوی که در جامعه مصر موجود بود باکثیر را ها اتفاق میآن
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از موارد  برخیدر  . البته واداشت تا مفهوم آزادی سیاسی را در آثار خویش مطرح کند

 .شوداز این مفهوم، معنای آزادی شخصی نیز برداشت می

ب آزادی طعم سختی و مشقت را نیز اگر ملتی خواستار آزادی باشند، باید برای کس

کس نباید هراسی داشته باشند و حتی باید جان راه رسیدن به آزادی از هیچ بچشند. در

تا به این نعمت دست یابند. در این راستا در بخشی  خویش را در این راه نیز فدا کنند

ی معترض که همسر شیخ سلیمان جوسقی به وهنگامی« و الثعبان ةالدود»از نمایشنامه 

شده است که چرا پذیرای پیشنهاد ناپلئون مبنی بر سلطنت بر مصر نشده است شیخ 

 کند:چنین بیان میجوسقی این

ن املماليک ِمن البالِد و أحّرر األمَة مِ أطرد اجلوسقی: کنُت سأنِشیء جيَش الشعِب و 
ٌَ مستحيال   ظلمهم، مث أعلُن نفسی سلطانا  )فالخيتلُف فّی اثنان(. / ناصحُة: لکن   ذلک أصب

تقبُل مايعرُضه کبريُهم عليک؟ / اجلوسقی: ال يا ناصحُة. ال  یِء الفرنسيس فلماذا الاليوَم بعد مَ 
 .(111 تا. الف:، بیری)باکثأکون خادما  للفرنسيس خائنا  لألمِة.  أقبُل أبدا  أن
مین بیرون و ممالیک را از سرز ایجاد کرده ارتش مردمی بر آنم تاجوسقی:  :ترجمه

عنوان سلطان ، سپس خودم را بهسازمو این امت را از ظلم و ستم ایشان آزاد کنم 

از  اکنون و پسکنند. / ناصحه: اما این امر معرفی کنم، در آن صورت همه مرا قبول می

ناپلئون( به تو عرضه ) آمدن فرانسویان محال است. پس چرا آنچه را که بزرگ ایشان

ی کنم که بندهوجه قبول نمیهیچ؟ / جوسقی: نه ناصحه. من بهپذیریکرده است نمی

 و به مردمم خیانت کنم. شدهها فرانسوی

باکثیر با آوردن چنین فرازهایی سعی دارد به مخاطب بفهماند که رهبر حقیقی 

فروشد و بنده بیگانگان و گاه و به هیچ قیمتی آزادی و عزت خود و مردمش را نمیهیچ

 گردد.مستعمران نمی

کند یمیی که نویسنده به اهمیت وطن و جایگاه آن اشاره هابخشیکی دیگر از 

شیخ  و قصد دارند با ممالیک بجنگند. شدهکه فرانسویان وارد خاک مصر  آنجاست

از او می پرسند ها آن گرد هم می آورد.مختلف را  هایینجوسقی رهبران قبایل و سرزم

کند که همه باید آماده باشند و از میهن و سرزمین شیخ تأکید می چیست؟ شانوظایف که
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و فرقی میان فرانسویان با ظاهر فریبنده  هاستآنخود دفاع نمایند و این سرزمین میهن 

 باید آن را آزاد نمود: صورت درهرو ممالیک نیست و 

هذا ما  بوا./ العديسی: أليسحوا فی ديارهم و يتأهّ وا اليهم و قولوا هلم يتسلّ اجلوسقی: ارجعُ 
 ما جاء اال لقتالِ  -کما يزعم–وصانا باهلدوء و السکينة النه أاذ  ةنادی به زعيمهم بونابرتيُ 

ن هذه خطتنا أر ا علّي يا ابن حملة دمنة اال تذکّ يوسقی: ن البالد./ اجلَ املماليک و إخراجهم مِ 
 ٌَ زاة جعلنا ء هوالء الغُ ی؟/ العديسی: و لکن مَ ةبرتاالبونباسم هذا  حنو املماليک من قبل أن نسم

نا الی هُ نبّ بل لعّله يُ  ن موقفنا شيئا  مِ  فی وضٌ جديد./ اجلوسقی: هذا الوضٌ اجلديد ال يغريُّ 
 طة./ العديسی: لکّن البالَد بالُدنا قبل أن تکوَن بالدَ جوب التعجيل بالعمل علی تنفيذ الُ وُ 

کلنا عليهم فی الدفاع و ختلّينا تّ هم هم منذ ااملماليک./ اجلوسقی: بل صارت فی احلقيقة بالدَ 
 .(1: . الفتابی )باکثیر، اجلندية ن شرفِ هلم عَ 

جوسقی: برگردید نزد ایشان و بگویید در سرزمین خود مسلح و آماده  ترجمه:

گوید؟ او ما را به آرامش بناپارت هم همین را نمی هاآنباشند/ عدیسی: آیا رهبر 

میهن ما بیرون از را  هاآنآمده تا با ممالیک بجنگد و  آیدچنانکه بر میخواند زیرا یفرام

شنیدن نام  از کند/ جوسقی: ای علی ای فرزند محله دمنه، مگر به یاد نداری که پیش

این بناپارت هم نقشه ما همین بود؟/ عدیسی: اما آمدن این سپاهیان ما را در وضعیت 

دهد بلکه شاید تغییر نمی جدید قرار داده است/ جوسقی: این وضع جدید موضع ما را

ما را هشیار سازد که در انجام نقشه خود شتاب ورزیم/ عدیسی: این سرزمین پیش از 

شده از  هاآناز ممالیک باشد میهن ماست/ جوسقی: بلکه در حقیقت سرزمین  کهآن

یه نمودیم و شرافت و عزت سربازانمان را برای تکها به آنکه ما در دفاع از آن یوقت

 .یمرها کرد اهآن

 

 ستیزی استبداد

وسیله هایی است که ادیبان و نویسندگان بهیکی از راه ،های مختلف آنادبیات و گونه

و یا از اوضاع جامعه خویش  پرداختهها و نظرات خویش توانند به بیان خواستهآن می

ستم  انتقاد کنند و بدان وسیله مردم کشور خویش را به مبارزه با استبداد و ظلم و
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رود و همچنان که از وجود و حضور تشویق کنند. باکثیر جز ادبای متعهد به شمار می

از ظلم و ستم حاکمان نیز شکوه های عربی ناراضی است استعمارگران در سرزمین

های عربی و اسالمی مردم را کند. وی در راستای آزادسازی ملت خویش و سرزمینمی

د و هرگونه ظلم و ستمی در آثار ادبی و نمایشی خویش به مبارزه علیه استعمار، استبدا

 انگیزد.برمی

کند که ایستادگی و ستیز ای را ترسیم میباکثیر صحنه ،در قسمت آخر نمایشنامه

ناپلئون و  یدر هنگام گفتگو دهد. در این صحنهآشکار رهبران واقعی ملت را نشان می

شود. در این بخش شیخ نداز میادر دربار ناپلئون طنین سیلیشیخ جوسقی، صدای 

کند که این صدای دست مردم است که به ظلم، استبداد و استعمار جوسقی بیان می

 کنند:ها ایستادگی میزنند و در مقابل آنفرانسه سیلی می

تعاهَدنی يا جنراُل بونابرته بشرِفک؟ /  نابلئون: تريد شيأ آخر؟ / اجلوسقی: نعم أريُد أن  
ٌُ اجلوسقی( )يدُّ يَده و ميروٍر )ون: بکّل سينابل ده الُيسَری لطمة  قوية  رّنت يلطُمه اجلوسقی بيیاف

ٌَ(. / نابلئون: )صائحا  بالفرنس ا يد. / اجلوسقی: معذرة  ه( َوغ  يفی القاعة مفاجأة أذهلت اجلمي
تا. ، بیثیر)باکُد الشعِب. / نابلئون: خُذوه. عّذبُوه، مث اقتُلوه يِدی. هذه يست يبونابرته. هذه ل

 .(191:الف
خواهم که به شرفت خواهی؟ / جوسقی: بله من میناپلئون: چیز دیگری می ترجمه:

کند و با جوسقی دست دستش را دراز می) با من عهد ببندی؟ / ناپلئون: باکمال میل

زند که صدایش در )ناگهان جوسقی با دست چپش به او سیلی محکمی می دهد(می

که با زبان شوند(. / ناپلئون: )درحالیشود و همه متعجب میانداز میسالن طنین

 من دست این. بناپارت خواهممی معذرت: کشد( احمق. / جوسقیفرانسوی فریاد می

/ ناپلئون: دستگیرش کنید، او را شکنجه کنید، سپس او را  .است مردم دست این نیست،

 بکشید.
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 زن

پردازد و طور واقعی میشخصیت زن به علی احمد باکثیر در آثار خویش به معرفی

ای بدان دارد. وی از ابعاد و زوایای متفاوت تصویرگر شخصیت پویای زن اهتمام ویژه

دارد. وی سوز بیان میصورت جانهای دردناک جامعه زنان را بهبوده است و واقعیت

 کند. او زن رازن را دارای شخصیتی مستقل برای رسیدن به اهدافش توصیف می

همچون مادری دلسوز برای فرزندانش، همسری فداکار برای شوهرش و زنی مجاهد و 

 (.197: 9111خطیب، ) کشددیده به تصویر میمبارز تا زنی مظلوم و ستم 

با آن روبرو « و الثعبان ةالدود»های برجسته زن که در نمایشنامه یکی از شخصیت

باکثیر  شک نامی کههمسر قهرمان نمایش یعنی شیخ جوسقی است. بی« ناصحه»هستیم 

برای این زن انتخاب کرده است نیز توجیهی دارد. ناصحه یعنی زنی که خیرخواه است 

محوری که در بسیاری از  یشخصیت خواهد. زنی باو منفعت همسر خویش را می

دهد و در پیشبرد مشاوره می (همسر خویش)« شیخ جوسقی» های نمایش بهصحنه

 شود.حوادث مؤثر واقع می

خواهد و از هم می و مملکت را با وی صالح، منفعت و پیشرفت خانواده خویش

که خواهد که رهبری مردم و سرزمین مصر را به دست بگیرد. هنگامیهمسرش می

پذیرد، ، اما شیخ جوسقی آن را نمیدهدناپلئون به شیخ جوسقی پیشنهاد رهبری را می

 شود:جویا می از علت آنهمسرش 

 هنا يا سيَدنا الشيُخ کيف ترفُض ماعرَضه عليک؟ / اجلوسقی: إمنا أراَد أن أم داود: تعال  
: حتی أسقَط فی عيون الناس فينفّضوا يوسقيستدرجَنی يا ناصحُة. / ناصحُة: يستدرُجک؟ / اجلَ 

ٌٌ فی منیِب السلطنه. / ناصحُة: لکنک کنَت طامعا  فی هذا املنیب عنی إذا علُموا أنّنی  طام
ٌُ؟ / اجلوسقی: کنت سأنشیء جيَش و تعمُل له منُذ مخس وعشرين سنة  فماذا کنَت ستین

سلطانا فالخيتلف  يالشعب و أطرُد املماليک ِمن البالد و أحّرر األمَة ِمن ظلمهم، مث أعلُن نفس
ٌَ مستحيال  اليوم بعَد مَ فّی اثنان. / ناصحُة: لک یء الفرنسيس فلماذا ال تقبُل ن ذلک أصب

أکوَن خادما  للفرنسّيس خائنا   عرُضه کبريُهم عليک؟ / اجلوسقی: ال يا ناصحُة. الأقبل أبدا  أنمايَ 
 تکوَن سلطانا  نافَذ الکلمة.عليهم بعَد ذلک. بعد أن لألمِة / ناصحُة: انقلب  
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حُة. َمن باَع نفَسه للشيطان اليسرتدُّها منه أبدا. / ناصحة: و ما اجلوسقی: هيهات. يا ناص
 يعاقبُة هذا الذی أنَت فيه؟ أمامسعَته يُهّددک و يتوّعُدک؟ / اجلوسقی: فکيَف آمُنه علی نفس

يا ناصحُة.  بعد ذلک يا ناصحُة؟ / ناصحُة: إذا أرضيَته و سايَرتَه. / اجلوسقی: إنه عرَف حقيقيت
أقضی له َوطَره. / علی  بعَد أن  يليقض يیطنَعک. / اجلوسقی: ذلک أراَد أن/ ناصحُة: و ل

املیرُي بيد اهلل يا ناصحُة. /  تفّکر فيه؟ / اجلوسقی: ناصحُة: و میرينا يا سيَدنا الشيُخ أال
 اجلوسقی:/ حتی الثروُة التی مجعَتها طوَل حياتک صرَت تُبّددها هذه األيام بغرِي حسابٍ  ناصحُة:

. / فی سبيِل اهلل يا ناصحُة... کفارٌة عما ارتکبُت فی مجَ  عها ِمن ذنوٍب و اغتلُت ِمن حقوٍٍ
 (.119: . الفتا)باکثیر، بی

ناصحه: بیا اینجا شیخ چگونه نپذیرفتی آنچه را که به تو پیشنهاد دادند؟ /  ترجمه:

به طمع و را تکم بفریبد. / ناصحه: خواهد مرا به طمع وادارد و کمجوسقی: او می

که بفهمند و از من کناره بگیرند هنگامی ؟ / جوسقی: تا اینکه از چشم مردم بیفتم؛وادارد

من به منصب و پست سلطنت طمع دارم. / ناصحه: اما تو به این منصب طمع داشتی و 

خواهی بکنی؟ / جوسقی: کار میوپنج سال تالش کردی، چهبرای رسیدن به آن بیست

د خواهم کرد و ممالیک را از این سرزمین بیرون و این امت را از ظلم ارتش مردمی ایجا

کنم. در آن صورت همه عنوان سلطان معرفی میکنم، سپس خودم را بهایشان آزاد می

ها غیرممکن به نظر کنند. / ناصحه: اما این موضوع بعد از آمدن فرانسویمرا قبول می

کنی؟ / جوسقی: نه تو داده است قبول نمیرسد. چرا پیشنهادی را که ناپلئون به می

شوم و به مردمم ها کنم که خادم و بنده فرانسویوجه قبول نمیهیچناصحه. من به

ها کودتا کن. بعدازاینکه تو سلطانی دارای نفوذ خیانت کنم. / ناصحه: بعدازآن بر ضد آن

تواند آن را یشدی. / جوسقی: هیهات ناصحه، کسی که خودش را بر شیطان بفروشد نم

دوباره پس بگیرد. / ناصحه: و عاقبت کار تو چیست؟ آیا نشنیدی که تو را تهدید 

ازاین او را از خود مطمئن سازم؟ / ناصحه: باید او را کند؟ / جوسقی: چگونه پسمی

ناپلئون به حقیقت و ذات من پی برده  راضی کنی و با وی همراه شوی. / جوسقی:

خواهد با تو سازش کند و تو را برگزیند. / جوسقی: تا همین میبرای  / ناصحه: ...است

ازآنکه نیازهایش را برآورده ساختم، کار من را بسازد. / ناصحه: و سرنوشت ما ای پس
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اندیشی؟ / جوسقی: سرنوشت دست خداست ناصحه. / ناصحه: شیخ، آیا به آن نمی

حساب از ر این روزها بی، دای ات به دست آوردهطول زندگی که در را حتی ثروتی

شود ناصحه... کفاره گناهانی است که در بری. / جوسقی: درراه خدا خرج میبین می

 ام.ام و حقوقی که پایمال کردهها مرتکب شدهآوری آنجمع

بینیم که نگران خانواده خویش است. زنی عنوان زنی میدر این بخش ناصحه را به

هدفی که  بهش در آسایش باشند و همسرش فرزندانکند تا الش خود را میکه تمام ت

کند تا طوالنی برای آن تالش کرده است، دست یابد. وی تمام سعی خود را می یمدت

 ناپلئون را قبول کند. همسرش از در سازش درآید و پیشنهاد

است. وی بانویی صاحب « نفیسه»های زن مؤثر در نمایشنامه یکی دیگر از شخصیت

باشد. نفیسه، نماد زنی آگاه همسر مرادبک می گیری، قاطع ودرت تصمیمنفوذ، دارای ق

 -کندمستقل است. او بااینکه در یک جامعه کامالً سنتی زندگی می یو دارای شخصیت

 -دهدمیحکم  ،ها با نامحرمانای که به ماندن زنان در منزل و یا سخن نگفتن آنجامعه

آورند. در برابر امر او سر طاعت فرود می دارد که دیگران و جسارتی چنان توانایی

دهد و که مرادبک از امراء ممالیک حکم به دستگیری شیخ جوسقی میهنگامی

روند؛ به دستور نفیسه همسر مرادبک مجبور به سربازانش برای دستگیری وی می

 کند:شوند وی حکم همسر خویش را نقض میبازگشت می

ماُن اجلوسقی. / نفيسة: يُخ سليعليه؟ / املقدُم: الش تريدون القبضَ  ينفيسة: َمن هذا الذ
متّسوه بُسوٍء. / املقدُم: موالنا مرادبک هو الذی أَمرنا. / نفيسة: ارجعوا  أيها اجملرمون إيّاکم أن

نفيسة: نّفذ ما ... /ن تنفيذ أمرِه. / املقدم: لکن يا مواليتإلی مرادبک و قولوا له إننی هنيُتکم عَ 
ِت بأمِر مرادبک أو يتعودوا إلی هذا الب/ نفيسة: إياکم أن.ملقدم: مسعا  يا مواليتا/  أقول لک.

 (.11 تا. الف:بی )باکثیر،املماليِک.  ّبةَ ا سُ يتلوموا إال أنفَسکم. اخرجوا   أمره و إال فالريِ بغ
خواهید وی را دستگیر کنید، کیست؟/ سرگرد: شیخ که مینفیسه: این ترجمه:

ای وارد کنید./ سرگرد: / نفیسه: ای مجرمان، مبادا به او صدمهسلیمان جوسقی. 

سرورمان، مرادبک دستور داده است. / نفیسه: برگردید و به مرادبک بگویید که من شما 

را از اجرای دستورش بازداشتم. / سرگرد: اما سرورم.../ نفیسه: آنچه گفتم را انجام بده./ 
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گر به دستور مرادبک یا غیر او به این خانه سرگرد: چشم سرورم. / نفیسه: نبینم دی

. بروید بیرون ای مایه اید، هر چه ببینید از چشم خود دیدهدر غیر این صورت ،برگردید

 ننگ ممالیک!

رغم نارضایتی از برخی کارهای نفیسه در بُعدی دیگر، در کسوت زنی است که علی

که در چند حال آن .(16-71 الف: تا.بی باکثیر،ن.ک: ) دهدهمسر خود، تن به خیانت نمی

 -خود ناپلئونحتی در اظهارات -همسر ناپلئون « ژوزفین»جای از نمایشنامه به خیانت 

 (.196 -199و 16همان: ) اشاره شده است
هایش نیز همچون شهرزاد و تراژدی زینب نیز به زن البته باکثیر در دیگر نمایشنامه 

تدبیر باال برده بر قهرمان و شخصیتی آگاه و باجایگاهی واال بخشیده و او را تا حد ا

این نگاه انتقادی باکثیر بیانگر  (.111-111: 1911سلیمی و قبادی، برای توضیح بیشتر نک: ) است

با تصویر چنین کوشد تا رو او میاز این تضییع حقوق زنان در جامعه عرب بوده و

 ان نماید.اراده زن مسلمان را بی ، شهامت، توانایی وهاییشخصیت

 

 امید به آینده

آینده و انتظار بهبودی اوضاع، یکی از مضامینی است که در اغلب آثار منظوم و  امید به

ای که به دالیل سیاسی خورد. در هر جامعهمنثور سیاسی و اجتماعی معاصر به چشم می

م آلود و اندوهگین هستند هر عنصری که باعث ناامیدی بیشتر مردو اجتماعی مردم غم

بینی را در رو ادبا و نویسندگان باید امید و خوششود. ازاینشود، آسیب تلقی می

 (.111: 1911 پورملکشاه و خلیلی،غنی) مخاطب خود ایجاد کنند

علی احمد باکثیر در آثار سیاسی و ادبی خویش عالوه بر نشان دادن و بیان 

و این عنصر  نیز هستش وطنان خویداشتن امید در دل همزنده نگهپی مشکالت، در 

خورد. در فرازهایی از نمایشنامه وضوح در نمایشنامه الدوده و الثعبان به چشم میمهم به

بداد، امید خویش را از دست کنیم که مصریان در طی مبارزه با استعمار و استمشاهده می

ی و مقاومت ای برای ایستادگاند که این خود انگیزهای روشن امید بستهو به آینده نداده

آخرین جمالتی که شیخ  باشد.در برابر سلطه جویان و حکام خودکامه و زورگو می
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چندان دور ای نهگوید، به شیوه نمادین بیانگر امید به آیندهجوسقی در این نمایشنامه می

 :هستو پیروزی بر فرانسویان 

تأويَل الرويا. حنُن أثَرنا الثعباَن  ر  ُسوقونه( بونابرته تذکّ يَ ِمن َصوب املنّیة و هم  اجلوسقی: )يتلفتُ 
 (.191: . الف)باکثیر، بی تاحتی التهم الدودَة؛ و غدا سنطرُد الثعباَن! 

برند که او را میدرحالی اندازد ونگاهی میاز سمت سکو جوسقی ) ترجمه:

رم که ک تفسیر خواب را به یادآور. ما اژدها را دنبال کردیم تا جایی! ( بناپارت:گویدمی

 (را بلعید و فردا اژدها را نیز بیرون خواهیم کرد.

 شخصیت زبان از باکثیر. دارد آینده در رهایی و امید از نشان عبارت از قسمت این

 کرم) اژدها و کرم یعنی دشمن دو این سرانجام ما که گویدمی نمادین زبان با و اصلی

 از را( فرانسه ارتش از کنایه ااژده و مصر سرزمین در نفوذ برای ناپلئون حیله از کنایه

در توضیح  .سازیممی را هاآن کار هم علیه هاآن تحریک و خود باتدبیر و بریممی بین

توان گفت حیله ناپلئون توسط خود ارتش فرانسه از بین رفت، زیرا این قسمت می

های مردمی باعث آگاه شدن مردم نسبت به حیله ارتش فرانسه با سرکوب قیام

ها خنثی شد. در این قسمت شیخ یان شدند و این مکر و حیله توسط خود آنفرانسو

 .ای نزدیک شکست خواهند دادجوسقی امید دارد که فرانسویان را در آینده

از همدیگر از نمایشنامه یاران جوسقی در حال صحبت هستند و در فرازی دیگر 

ا امید دارند در ه؟ آنرسدیشیخ جوسقی کی فرام حاکم شدنکه زمان  پرسندمی

نزدیک این اتفاق بیفتد و حتی اگر در این دوره و نسل نباشد در نسل بعدی  اییندهآ

حتماً این آرزو یعنی مستقل شدن کشور از دست ممالیک و فرانسویان اتفاق خواهد 

 :افتاد

 لوايلا يّ علی کرس و قد جلسَ  ری موالنا الشيخَ نا يا عبدالقادر؟ متی نَ : آه متی جییء يومُ ةمحز 
/ .ةو عشرين سن : لقد انتظرنا مخسا  ةمحز / ن شاء اهلل.إ عبدالقادر:قريبا  / فی القلعة اجلبل؟

: و متی يتکون لنا ذلک ةمحز /  من الشعب. اذا تکون لنا جيشٌ  عبدالقادر: لن يبقوا فيها طويال  
: آه. ةز مح/ اجليل الذی يليه. يحنن فيه. فف يعبدالقادر: ان مل يکن فی اجليل الذ/ اجليش؟
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 ه فی يومٍ نشأ فی قرون الميکن إصالحُ  عبدالقادر:ال باس يا محزه. فسادٌ / بعد. سننتظر إذن طويال  
 (.61: . الف) باکثیر، بی تا و ليلة

 قلعةبینیم که سرورمان شیخ جوسقی در یمکی  رسد؟آه ای عبدالقادر! کی نوبت ما می)حمزه: 

وپنج سال انتظار یستبی ان شاء اهلل/ حمزه: زودبه :عبدالقادرالجبل بر کرسی حکومت نشسته؟/ 

/ اگر ما لشکری مردمی بسیج کنیمکشیدیم/ عبدالقادر: فرانسویان مدت زیادی نخواهند ماند 

 حتماًشود؟/ عبدالقادر: اگر در نسل ما نباشد در نسل بعدی حمزه: این لشکر کی تشکیل می

که   را دالقادر: اشکالی ندارد ای حمزه، فسادیهست/ حمزه: آه پس باید خیلی منتظر بمانیم/ عب

 .روزه اصالح نمود(توان یکینم ،گرفتهشکل هاقرنطی 

 

 عشق به وطن

در ادوار مختلف تاریخ بشر « پرستیوطن و وطن»آنچه مسلم است این است که مفهوم 

های متفاوت انسانی وضع و حال یکسانی نداشته، در بعضی از جوامع شکل و و فرهنگ

فهوم خاصی داشته است و در جوامع دیگر، شکل و مفهومی دیگر. حتی در یک م

تناسب هیئت اجتماعی و جامعه نیز در ادوار مختلف ممکن است مفهوم وطن به

 (.191: 1919شمعی و طرفان، ) ساختمانی حکومتی و بنیادهای اقتصادی و سیاسی تغییر کند

ساز پایداری در برابر دشمنان زمینهعشق و عالقه به وطن یا سرزمین مادری همواره 

طلب در های استعمارگر و منفعتاست. در عصر معاصر به دلیل وجود دولت

 .نشان داده اندای به وطن های عربی ادبا توجه ویژهسرزمین

باکثیر در این نمایشنامه و دیگر آثار نمایشی خود سعی دارد عشق و ارادت مردم به 

و الثعبان الدودة نامه ختلف بیان کند. در بخشی از نمایشهای ممیهن خود را به گونه

اند توان مبارزه و آمده است که کشاورزان و مردم عامه که آموزش نظامی ندیده

برابر فرانسویان را ندارند، اما جوسقی معتقد است که این مردم به خاطر  ایستادگی در

رزی به دفاع و مبارزه علیه با هر آنچه دارند حتی ادوات کشاو ،عشق به سرزمین خویش

و حتی به بهای جان خویش نیز حاظر به همکاری با دشمنان  پردازنداستعمارگران می

 :گردندنمی
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اجلوسقی: أمل تَر کيَف اشرتک فالحونا و عرباننا فی قتاِل الفرنسيس بشرباخيت؟ / القاضی: 
لفُئوس و الشمارِيخ؛ و استمّروا بالعیّی و النبابيت و ا بالَعِیّی و النبابيت؟ / اجلوسقی: أجل  

هذا حٌق...استمّروا فی امليداِن حتی  يُقاتلون حّتی بعدما اهنزَم مرادبک و مماليک. / روستی: أجل  
ٌُ الفرنسيس حیدا . / اجلوسقی: أفال  َمن يواجُه املوَت بالعیّی و  يستطيٌَحَیَدهتم مداف

؟ / ٌِ ٍِ و املداف ٌُ أن الفالحنی و العربان کانوا  النبابيت أن يواجَه املوت بالبناد روستی: الواق
 :. الف)باکثیر، بی تايُناوشون الفرنسينی و يتخطفوهنم علی طول الطريق منذ خرُجوا ِمن االسکندرية 

19.) 
نشینان در شبراخیت به مبارزه با بینی که چگونه کشاورزان و بادیهجوسقی: آیا نمی

جوسقی: بله با چوب، عصا، وب و عصا؟ / اند؟ / قاضی: با چفرانسویان شرکت کرده

که مرادبک و ممالیک شکست مبارزه را ادامه دادند حتی پس از آن تبر و ترکه خرما؛

 خوردند.

که ها مبارزه را در میدان جنگ ادامه دادند تا اینآن...روستی: این درست است   

ا کسی که با چوب و تمامی از بین برد. / جوسقی: آیها را بهها آنتوپخانه فرانسوی

تواند با تفنگ و توپ با مرگ روبرو شود؟ / روستی: شود، نمیمرگ مواجه می عصا با

ها را در طول مسیر از و آنکرده نشینان با فرانسویان مبارزه درواقع کشاورزان و بادیه

 .کردندزمانی که از اسکندریه خارج شدند، غافلگیر 

 

 جهل و ناآگاهی

کنند، اگر رهبری آگاه نباشد وپنجه نرم میم با جهل و ناآگاهی دستای که مرددر جامعه

را  زنند که پیامد آنها بپردازد دست به اقدامات نادرستی میکه به ارشاد و راهنمایی آن

 تمام افراد جامعه باید بپردازند و از آن رنج بکشند.

کند که در آن ترسیم میای را باکثیر صحنه« و الثعبانالدودة »در قسمتی از نمایشنامه 

 ها را دراند. شیخ جوسقی علت همراهی آناز افراد جامعه با ممالیک همراه شده برخی

کند: این گونه بیان میگفتگویی که با ناپلئون در باب ایجاد ارتش مردمی دارد این
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اگر آگاه  همراهی از سرِ ترس نیست بلکه ریشه در ناآگاهی و جهل مردم دارد؛ چراکه

 شدند:ند با چنین دشمن پنهانی همراه نمیبود

من الفزع و الوهل حتی هربوا منها مبتاعهم و  ةتر إلی ما اعرتی أهل القاهر نابليون: أمل
 ق؟يالطر  يف م اللیوصُ فهها، فتخطندخلَ أوالدهم قبل أن 
وِء ُجنب ولکن َعن جهٍل حبقيقِة احلال و قلِة نظام و س کن ذلک َعن  يا سيدی ملياجلوسقی: 

تدبري و عدِم وجود قيادٍة واعيٍة. لقد َخرُجوا ِمن بيوهتم مجاعاٍت مجاعاٍت السالَح هلا و ال نظاَم 
فانضّموا إلی جيش إبراهيم بک ِفی بُوالٍ. فلما دارِت الدائرُة علی جيِش ُمراد و َهَرب مراُد، 

حٌد علی أحٍد فکاَن ما  يلِو أهَرَب کذلک إبراهيم بک فاضطرَب هؤالء و انتشَر فيهم الذعُر فلم
 (.71 تا. الف:بی )باکثیر،کاَن 

با فرزندان و  و افتادهکه مردم قاهره به ترس و وحشت ندیدی ناپلئون: آیا  

 ها را ربودند.آن وارد شویم، فرار کردند و دزدان درراه آن پیش از اینکه ما بهاموالشان، 

ر ناآگاهی از حقیقت حال، جوسقی: سرورم این کار از روی ترس نبود بلکه ریشه د

هایشان بدون گروه از خانهتدبیری و نبودِ رهبری آگاه دارد. مردم گروهنظمی، بیبی

مراد  لشکرکه اسلحه و نظم خارج شدند و به لشگر ابراهیم بک در بوالق پیوستند. وقتی

تادند به هراس اف ها برآشفتند واینابراهیم بک نیز گریخت، گرفتار شد و مراد گریخت، 

 کس به یاری دیگری نشتافت و شد آنچه شد.و هیچ

دهد. وی در صورت دیگری نیز نشان میباکثیر جهل و ناآگاهی مردم را به

کند. استفاده از این های خویش از شخصیت فرزندی کودن و نادان استفاده مینمایشنامه

ت و از جهت ای برای رواج کمدی و آمیختن فضا با طنز اسسو وسیلهشخصیت از یک

این مقابله و رودررویی پسرک نادان و  ای نشان دادن بالهت و کودنی مردم.دیگر بر

نسبت به  نسل معاصر در هوش و ذکاوت و آگاهیکه اشاره دارد  به این نکته پدرش

د. در ها را ندارو دغدغه آن (11: 1111 )السعدنی،حقوق خود، همچون نسل گذشته نیست 

 خوانیم:و فرزند ساده و نادان می مه در گفتگوی میان پدر آگاهقسمتی از این نمایشنا

 َرنسنی.حّی سارِی عسکِر الف اجلوسقی: يا داوُد. داوُد. / داود: نَعم. / اجلوسقی: تعال  



   نقد ادب معاصر عربی  10

دُخل داود(. / داود: أيَن هو يا أِبی؟ / اجلوسقی: هو ذا يَ داود: بونابرته؟ / اجلوسقی: نَعم )
 ی رأسه العمامُة؟ / اجلوسقی: يا غبیُّ. الذی ليس علی رأسه عمامٌة.أماَمک. / داوُد: الذی علَ 

 بأذنه فيقرُصها( يا ولُد. هذا بونابرته الکبرُي. أخذداود: هذا الولُد الیغرُي؟ / اجلوسقی: )ي
داود: آی... آی. أنَت التراه يا أبی. إنه صغرٌي. أنا أکرُب منه. / اجلوسقی: )يَلطُمه( فضحَتنا يا  

 (.111 تا. الف:بی )باکثیر،دُخل عنَد أّمک کلُب. أ
 ترجمه: جوسقی: داود، داود. / داود: بله. / جوسقی: بیا به نزد فرمانده فرانسویان.

جوسقی: شود(. / داود: پدر، او کجاست؟ / داود وارد می) داود: بناپارت؟ / جوسقی: بله

وسقی: احمق. کسی که که بر سرش عمامه دارد؟ / ج. / داود: هماناو در مقابل توست

گیرد و بر سرش عمامه نیست. / داود: این پسر کوچک؟ / جوسقی: )گوشش را می

بینی پدر. پسر! ایشان بناپارت بزرگ هستند. / داود: آی... آی. تو او را نمی( چرخاندمی

زند( ای سگ ترم. / جوسقی: )به داود سیلی میاو کوچک است. من از او بزرگ

 . برو پیش مادرت.آبرویمان را بردی

باکثیر با آوردن چنین شخصیتی و  :در تکمیل آنچه سعدنی آورده است باید گفت

و  از آگاهی برخوردار نبوده خواهد بگوید وقتی مردم و رعیتها میترسیم این دیالوگ

تواند موفق شود. همچنان امیر و رهبر آگاه نمی ،نداشته باشند را دغدغه مسائل سیاسی

جوسقی اتفاق افتاد؛ زیرا فرزندش حتی ناپلئون را نشناخت و یا برایش که برای شیخ 

به دیناری که پدرش برای خرید از بازار به او  آید که اومهم نبود و در ادامه نمایش می

ای دیگر نیز گونهاین دیالوگ را به« سعدنی»دهد خرسند است. البته برخالف نظر می

هل و نادانی پسرک باشد اما در حقیقت او حرف توان تحلیل نمود که ظاهر قضیه جمی

 ،ا أبیيأنت التراه «: ناپلئون بزرگ نیست بلکه کوچک است»دل پدرش را زده است که: 
به خاطری سیلی که - زیرا در ادامه که پدر برای دلجویی پسرش !أنا أکبر منه ،ريإنه صغ

 گوید:دهد، داوود میدیناری به او می -به او زده

 ؟فلَم ضربَتين ا أيبيالیدٍ أنا قلُت -
 م پدر، پس چرا مرا زدی؟تمن که راستش را گف
 دهد:و شیخ پاسخ می
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 (111)همان: . لئال يظّن أننی أوعزُت بذلک فيغضب ميّن -

 تا او فکر نکند من به تو گفته ام چنین بگویی و از من خشمگین نشود.
 

 گیرینتیجه

که نمایشنامه  توان چنین خاطرنشان کرددر ارزیابی کلی مضامین سیاسی و اجتماعی می

های سیاسی و اثری کامالً سیاسی و اجتماعی است که در آن مؤلفه« و الثعبان ةالدود»

 وضوح نمایانگر شده است. اجتماعی به

در این نمایشنامه، باکثیر به مسئله استعمار فرانسه و تأثیرات فرانسویان بر مصریان در 

گاه برای بیان مشکالت ناشی از استعمار و  ت. باکثیرهای متعددی پرداخته اسبخش

 صورت غیرمستقیم بهره جسته است.قضایای سیاسی و اجتماعی از زبانی نمادین و به

د بدان و دردهایی است که باکثیر در نمایشنامه خو جمله موضوعاتاستبداد نیز از 

های عربی ناراضی نپردازد. او همچنان که از وجود و حضور استعمارگران در سرزمیمی

ماندگی کند و آن را یکی از علل عقباست از ظلم و ستم حاکمان نیز شکوه می

رسد که دو مؤلفه مذکور بیشترین بسامد را در و به نظر میداند مسلمان می هایملت

 این نمایشنامه به خود اختصاص داده است.

های دشمنان از دیگر و عدم اطالع از مسائل جامعه و نقشه جهل و ناآگاهی مردم

و آن را علت پیروزی  کردهنمایشنامه خود به آن اشاره  موضوعاتی است که باکثیر در

داند. وی درصدد زدودن جهلی بود که ها میماندگی ملتعقب دیگر سواستعمار و از 

 در میان مردم مصر وجود داشت. ویژهبهدر جهان عربی و 

سعی نموده با  هم از موضوعاتی است که باکثیرامید به آینده و انتظار بهبود اوضاع 

در  راگنجاندن آن در اثر خود، گاه فضای نمایشنامه را تغییر دهد و بذر پیروزی و امید 

دهد که را می نویدهای داخلی و خارجی بکارد. او به مردمان سرزمینش این میان توطئه

استعمارگران و دشمنان  چندان دور به آزادی و رهایی کامل از یوغدر روزگارانی نه

 داخلی دست پیدا خواهند کرد.
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 خفقان و جوی که در جامعه مصر موجود بود باکثیر را واداشت تا مفهوم آزادی

. او در البالی حوادث گوناگون نمایشنامه بر این سیاسی را در آثار خویش مطرح کند

د هراسی داشته و کس نبایکند که مردم درراه رسیدن به آزادی از هیچنکته تأکید می

 تا به این نعمت دست یابند. در این راه فدا کنند نیز حتی باید جان خویش را

های باکثیر در این نمایشنامه سعی دارد عشق و ارادت مردم به میهن خود را به گونه

مختلف بیان کند. برای مثال در فرازی از قول جوسقی شخصیت اصلی نمایشنامه بیان 

م به خاطر عشق به سرزمین خویش با هر آنچه دارند حتی ادوات دارد که این مردمی

 پردازند.کشاورزی به دفاع و مبارزه علیه استعمارگران می

که اولی -زن در این نمایشنامه حضوری مؤثر و پویا دارد. برای مثال ناصحه و نفیسه

-دباشهمسر رهبر مردمی و مذهبی مصریان و دومی همسر یکی از امیران ممالیک می

گیری و کمک به قادر به تصمیم ،زمانمصری آن زنان برخالف فضای حاکم بر جامعه

توانند مسیر حوادث را خانواده و جامعه خویش هستند و گاه باتدبیر و اندیشه خود می

 ینویسکه نمایشنامه از ترسیم چنین کاراکترهایی، در عین حال تغییر دهند. هدف باکثیر

 ،این است که نشان دهد دین و تعهد به امور مذهبی -ستبا گرایش و روحیه دینی ا

در پیشبرد  ،از اندیشه و خرد برخوردار باشند بانوانگاه پایبند زنان نیست و اگر هیچ

 حوادث و اصالح امور بسیار مؤثر خواهند بود.

 

 نوشتپی

که با بوده « جیش الشعب»های نخست شایان ذکر است نام پیشین این نمایشنامه در چاپ -7

اند. را جایگزین نموده« الدودة و الثعبان»رنگ سیاه آن را خط گرفته و در باالی آن نام جدید 

معتقد است که نام نخست بیشتر برازنده این نمایشنامه بوده است )ن.ک: « طنطاوی»اگرچه 

 ( اما به نظر:www.odabasham.netطنطاوی، مسرح علی احمد باکثیر، سایت رابطة أدباء الشام

 باشد.رسد که نام جدید دارای مفهومی نمادین بوده و در جذب مخاطب مؤثرتر میمی

 

 



 11 باکثیر احمد علی اثر «الثعبان و الدودة» نمایشنامه اجتماعی و سیاسی مضامین بررسی
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 الملخص
الذين تطرقوا امللتزمنی م( من األدباء 9191-؟9191ي اليمين علي أمحد باکثري)ملسرحالکاتب ااألديب و يعترب 

اليت تیور لنا هجوم -« الدودة و الثعبان»يف مسرحية اه و نر . املنظومة و املنثورةإلی قضايا اجملتمٌ يف آثارهم 
کثريا من القضايا السياسية و  نراه يتناول -نابليون إلی میر و ترسم دور االستعمار الفرنسي فيها بیورة رمزية

بدراسة و حتليل بعض من هذه القضايا   و قام الکّتاب يف هذا املقال. خاّصة االستعمار و االستبداد االجتماعية
و التطلٌ إلی  الوطن و جهل الناس و عدم يقظتهمکاالستعمار و احلرية و مکافحة االستعمار و املرأة و حب 

املنهج الوصفي والتحليلي للنص و باالستفادة من املیادر املطبوعة و  ، مستخدمنیاألملاملستقبل بعنی 
هذه أن يیور لنا األوضاع املتوترة يف میر مسرحيته يف نظرة إمجالية ميکننا القول إن باکثري حاول يف و . لکرتونيةاإل

 لشعبثرة إليقاظ اآنذاک کي يُعطي إلی القارئ ِمن خالهلا الوعي و الشعور ليخطو بدوره خطوة إجیابية و مؤ 
الطابٌ السياسي أکثر من أي طابٌ  امسرحية سيطر عليه« الدودة و الثعبان»و تعترب  العريب و اإلسالمي النائم.

 آخر.
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