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 «»رمان  ک شب دريهزارو يتيعناصر روا يفراخوان
 

 يدانشگاه راز ،ات عربيادب زبان و يدکترا يدانشجو ،1کندوله يت فتحيآ

 يدانشگاه راز ،ات عربيادب ار زبان ويدانش ،يرير اميجهانگ

 يدانشگاه راز ،ات عربيادب ار زبان ويدانش، وند ينيتورج ز

 يدانشگاه راز ،عرب اتيادب استاد زبان و، يميسل يعل
 

 99/99/9911تاريخ پذيرش:  91/19/9911تاريخ دريافت: 

 دهيچک
شرر   در يسندگان متعددينو آثار بخشالهام ،يراث ادبيم عنوانبه ،شب کي و هزاراست که  يرزمانيد

 هارنج ،يفکر يهادغدغه انيب يبراز ين جهان عرب معاصر گاندسنينوشک ياست. ب قرارگرفتهو غرب 

 .انردبره دور نمانده شراهکار ارزشرمندن يرا يداسرتان يهاهيسررما از ،جوامعشان و خود يهاخواسته و

 ت دوميدر حکاآورده که هم  يت را در پيدو حکا ،""رمان  رد ،يمغرب ةسندينو 

 يپر .خلر  کررده اسرت يتيترب -ياجتماع ياثر ،اريشهر وشهرزاد  داستان از هنرمندانه يهايريگبهره با

افرت عناصرر يو درشرهرزاد  ةافسران ژهيروبره شب کي و هزاراز  يريگالهامسنده در ينو ةزيبردن به انگ

بره  را حاضرر انجام پژوهش ضرورت، گرفتهشکل شاهکار نيا يتيهمسو با عناصر رواکه اغلب  يتيروا

 ييهاتيشخصر براوجود -اثرر يتيساختار روارسد که يم به نظر .سازديم نييبت يليتحل يفيروش توص

ار دور، ناشرناخته و گراه يبسرمکران که در زمان و  ييهايپردازصحنه، ...روز و يهمچون شهراموش و ب

ت يرطرر  حکا آورده شرده، تناوببرهکره  ياو اسرووره يت واقعريتعدد دو حکا ،دادهرخ زيانگهراس

وند يپ در  - است يمتک يت که بر نقل و قول شفاهيزبان رواو  يو معلول يبا رابوه علدوم   ياهاسوور

توجره بره  براسرنده ينود گفرت يراثر با يرامون محتوايپ قرار دارد.شهرزاد  ةو افسان شب کي و هزاربا 

 مسراللار، يشرهر و شرهرزادداسرتان  يوند با محتروايو در پ اشيشناسروانو  يشناسجامعه يهاآموزه

 ييارويمردمان و رو يناکاما يرهبر جامعه  در سعادت  نقش ،يو يت کودک، منزلت زن و خردورزيبتر

 . است قرار دادهمورد اهتمام ر و شر را يخ يروين دو

 

 . ، ،شهرزاد افسانه، شبکيهزارو، يرمان عرب :هاهواژ ديکل
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 مقدمه

 نيمحققر يبرخر ةو به گفتر است يات فرامرزيادب يشاهکارها از يکي شب کي و هزار

 از يحاک هايبررس .(۶ :1۱78 ،يطسوج) کردا قلمداد يدن يهاقصهآن را مادر تمام  توانيم

 بره بعردهاو  کرده دايپ ظهور هندوستان در يهخامنش دورة از شيپ ،ن اثريا که است نيا

 و ترجمره يعربر بره يهجرر سروم قرن در سپس ؛ه استشد ترجمه ميقد يفارس زبان

 هرزار که تصور نيا (۰۵: 1۱31 ،يخسروو  يآلاشت پورحسن) گرفتبه خود  يعرب يارچوبچ

 ياثرر برا مخاطب باشد ويم نااستوار بس ياهيفرض است سندهينو کي اثر ،شب کي و

 مخاطبران يکره ترا امرروز در ناخودآگراه جمعر (11: ترايب، يافضل) ددار کارو  سر يجمع

 و هنرمنردان سرندگانينو از ياريبس يريرپذيتأث محل ،شب کي و هزاراست.  ماندهيباق

را  شرب کير و هرزاراز  يريپرذريتأث ةعلت عمداست.  قرارگرفته نيمشر  و مغرب زم

 يت اصرليشخصر مهرارت و هاقصره يفرهنگ و يتنوع موضوع ياز گستردگ يد ناشيبا

کره جهران  آثار نيتربزرگاز . (1۰8: 1۱3۵، ينيو حس ييرزايم) شهرزاد دانست يعنيتان داس

 يکرانتربر ،وياثر بوکراچ دکامرون يهاقصه توان بهيم الهام گرفته شاهکاراين از ، ترشيپ

 اشراره کررد يگلسرتان سرعد يهراتيحکا و لرافونتن يلريتمث يهاچاسر، افسانه نوشته

 .(۴۴: 1۱7۱، يصادقريم)
ار يبسر يلراديمسرتم يو ب نوزدهمدر قرن  ژهيوبه يريرپذيتأثن يا زين ات عربيدر ادب

بره  «»در کتراب  »دکترر است.  آشکار

 يبرخر موضوع کره نيا ؛کندياشاره مشب کيسان عرب از هزاروينوداستان يريرپذيتأث

 ،اندکرده يگذارنام رييتغ ياندک با اي و نام نيهم به خود را يهارمان يسندگان حتينواز 

 يهراداسرتانماننرد  دارد؛ شربکيهزارو عرةاز مجمو هاآنآشکار  يريرپذيتأثاز  يحاک

«

 از ميرمسرتقيغا يم يمستق، از اثر يفصل ايت يحکا ا چندي کيسنده در ينو گاه

تروان يبوده است که ممتأثر آن  يساختار داستان شب وکيهزارو معروف يهاتيشخص

ة » بره

 اشاره کرد. 
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ات مرراکش يرادبدر  يريرپرذيتأثن يرا يردپرا ،آنچه توجه نگارنرده را جلرب کررده

 و هرزار يات شرفاهيراز ادب «»رمان در  يمغرب ةسندينو «» باشد؛يم

از ديردگاه  يشده تا اين دو اثر با پيرو يدر اين پژوهش سع الهام گرفته است. شب کي

 رند. يقرار گ ي  و واکاوي، مورد توبيقيات توبيادب ييمکتب آمريکا

  

 پژوهشسؤال  ضرورت و

 يمغربر ةسرنديک نوير، نخست توجه به اثرر کنديان ميبن پژوهش را يا ضرورتآنچه  

ران صورت نگرفتره و يا يدانشگاه ةدر جامع يرامون ويپ يچ پژوهشياست که تاکنون ه

 يتيعناصر رواافت به يبا ره شب کي و هزارراث يسنده از مينو يريرپذيافت تأثيدوم در

 ةافسرانو  شرب کير و هرزار يتريبرا عناصرر روا يکيکه در نزداست  «» رمان

   ؛پاسخ دهدها پرسشن يبه ا تااست  آن برن پژوهش يا. قرارگرفتهشهرزاد 

 و هرزار يتريتوان متأثر از عناصرر روايرا م «»مان ر رد يتيروا عناصرکدام  .1

 برشمرد؟ شب کي

 يهراو برا توجره بره آموزهار يوند با مضمون داستان شرهرزاد و شرهريسنده در پينو .2

 ؟ است دادهقرار  موردنظررا  يو اجتماع يتيترب يچه محتواخود،  يو ادب يعلم

 

 پژوهشنه يشيپ

-بره اتيبر ادب شب کي و هزار ريتأث ةدربار اشاره شد، پژوهشگران ترشيپ که طورهمان

 کتراب به توانيم عرب يايدر دن اند.نوشته ياريبسمقالات  کتاب و يداستانات يادب ژهيو

اشاره داشرت  (۲۰۰۲) «»اثر  «»

 يعربر که در شکل و مضمون  بررمران کردهاشارهگذشته  يسنده به آثار ادبينو که در آن

سران يها، رمان نوبا الهام از آنشب که کيهمچون مقامات و هزارو ياند. آثارر داشتهيتأث

ن کتراب نشران يدر ااند. امروز برآمده يايدن ، مرتبط بايدياثر جد خل  درصددمعاصر، 

هزار از  يا مضموني يساختار يريپذريتاث و يريکارگمعاصر با به يرمان عربشده که داده
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 کترابهمچنرين  جراد کنرد.يمسرتقل ا يتيخرود هرو يبرراترا دارد  ي، سرعک شربيو 

» اثر «

در ايرن  برگرقتره شرده؛ ياست کره از رسرالة دانشرگاه يديگر پژوهش (۲۰۰۲« )

 يا سراختارير ييشب مناسبت معناکيرا که با هزارو يسنده چند رمان عربينوپژوهش، 

» مقالرههرم،  يان مقالات عربياز مقرار داده است.  يموردبررسدارند 

 ةنوشرت« 

ن ياةسرندينو سته ذکرر اسرت.يشا ) «»

ک يرک شرب بره مثابره يرو  گاه هرزاريبا نظر به جا «اده که دنشان مقاله

ک شرب را در يو  هزار يتيروا يهاکيو تکن ين فکريت سحرآلود، توانسته مضاميحکا

 ةمقالر بره تروانيمر رانيرا يدانشرگاه ةجامعر درامرا . رديرد  به کار گيجد يقالب رمان

 ينرب قاسرميو ز يجواد اصغر ةنوشت "شب کي و هزاراز   يريرپذيتأث"

( اشاره داشرت 1۱31: 2۰، شمارة7، دورة يات عربيزبان و ادب يرانيمجلة انجمن ا) اصل

، يداسرتانعناصرر ة سراختار، اثر از جنبر دو نياو افتراقات  هاشباهتن ييتب به که در آن

دو »در مقالة   يب قبراديو مصر يميسرل يعلر اسرت.شرده پرداخته نيو مضرام ييمحتوا

« و  يهاشرنامهينمادر  شهرزاد افسانه ازمتفاوت  خوانش

 ةسرندين دو نويرخوانش متفاوت ا( 1۱32: 3، شمارة۰، دورةيقيات توبي)دو فصلنامة ادب

 کره نمودنردو مشرخ   انرددادهسره قراريو مقا يبررس موردرا  شهرزاد ةاز افسان يعرب

 ةن افسانيات خود، ايروح تناسببهو  ياجتماع يازهاين ياقتضاسندگان به يک از نويهر

د آورده امرا يرو فارغ از زمان و مکان پد يفلسف ي، اثر. اندنموده يکهن را بازخوان

ونرد زده يگاه زن در جامعه امرروز پيجاآن را به سته ويبدان نگر ياجتماع ةياز زاو 

 يسرينوداستان اتيرادب در شرب کير و هرزار يردپا» ةدر مقال ياراحمديطةار   است.

مجموعره مقالرات ) «( اثرر  رمان يمورد نمونة) يعرب معاصر

 يريرپرذيتأث يضمن بررس (1۱3۶ران و جهان: يات ايک شب و ادبيهزار و  يش مليهما

 ن دويرا افترا  و اشتراک وجوه انيب به شب، کي و هزار يهاتيحکا از 
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 ضرمن توانسرته مروردنظر سندةينو که است آن از يحاک جيهم پرداخته است. نتا اثر از

در  .ابتکار بزنرد به رمان، دست نگارش در شب، کي و هزار يهاتيحکا از يالگوبردار

» اسرت. قرارگرفتره يمورد بررسر شيب و کمز ين «» آثارجهان عرب 

" تحرت عنروان ينوشتار «

دو  ياز مراجرا يل ويرتحل بره چرار رسرانده اسرت کره  در مجله( 133۵) 

 يدانشرگاه يدر فضرا امرا ؛باشديم رمان  يو واقع يااسووره- ياليخ تيحکا

امرر  نيهمر واسرت صورت نگرفته  اين نويسنده ةدربار يمستقل يتاکنون پژوهش ،رانيا

 آشرکار ،يسرنده مراکشرين نويرا يمعرفر يراسرتادر را پژوهش  نيو ارزش ا ضرورت

 .سازديم

 

 عيمبارک رب

مره دهره يترا ن براًيتقرداخل شرد و  ييگراواقعان دهه پنجاه، رمان مغرب به مرحله ياز پا

 ياسريس نرهيزم دررا  يرات فراوانرييرتغ ين زمان، رمان مغربي. در اافتيهفتاد گسترش 

 ،البتره بره دنبرال آن ؛(نيفلسرو در 13۶8شاهد بود )مانند اسرتقلال مغررب و شکسرت 

ن دوره در يرا سانينواز رمان ينسل رونيا از ؛نيز پديد آمد يت اجتماعيدر واقع يراتييتغ

در آثرار  هرايسرختن رنج و يا و مغرب را منعکس کردند ةجامع يهارنج شانيهاتيروا

. خورديبه چشم م «» و «، «»، «»

و  يمردمر ةاز فکرر طبقر ،آوردنرد يدشان رويسندگان به موضوعات جامعه جدين نويا

ر يو فساد را به تصو يماندگعقب، يماريسخن گفتند و فقر و جهل و ب هاآن يدلولوژيا

 يلات عاليز با تحصين يغربم معاصرة سندينو «» .) دنديکش

 ،رمران ةنريزم در يآثار متعردد يدارا ،يشناسجامعهو  يشناسروان ،فلسفه يهارشته در

 يرو ييگراواقرع ينوعبره شيهاداسرتانکره در  باشرديمکودک  اتيو ادبداستان کوتاه 

»بره  توانيم ،داستان کوتاه ةنيزم درآثار او  از .آورده است

 برهرمان  در ،«
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» به زين کودک ةنيدر زم و 

 و دو پرژوهش بره نرام

 جروالز اتيادب ةنيزم در او .اشاره کرد« 

 (.) استرا کسب کرده 

 

 رمان ةخلاص

بره نرام  يت اول داستان فررديحکا ؛است شدهساخته متناوبت يحکااز دو  «»

کره  اسرت يفرداو . ان دارديجر« »در حوادث آن که ة اوست و خانواد «»

 اهررمبرا کره  يفرد بوده؛ «» ،وغ استبداد پدرشي زير يسالبزرگتا  ياز کودک

 ؛شروديم شرروع «» ةشربان يهاانيهذ با داستان .کنديمت يفرزندانش را ترب زور

 يو آرزو کنرديم دايرپ يبسرتگدل ،اشيدوران کودک يهمباز، «» هب داستان قهرمان

خرود برا وصلت  را بهاو  يدر کمال ناباور «»پدرش  اما ؛دارد او راازدواج با 

 «» ابر جرهينت در دانرد ويمرخود  ةن کار را تجاوز به عاطفيا «». آورديدرم

 مداوم يهاکابوسآن  ةجينتکه شود يم يادوگانه تعارضدچار  بعد اما ؛شوديم بسترهم

 يبررا «»، شيدخترعمروبرا  ياجبار هرچند ازدواج ها بانکه بعديتا ا ؛شبانه است

 .کنرديمت يرترب متفاوت از پدرش ياوهيا شفرزندانش را ب ،سعادتمند ياداشتن خانواده

در  .دنراندازيماو را به زندان و  ستديايم «» يتيترب ةويش اصلا جامعه در مقابل اما 

 .کنديمف يش تعريرا برا «» داستان ،«»به نام  يآنجا فرد

در  ،«»به نرام  يپادشاه ةدربار است يااسووره يداستان ،ت دومياما حکا

بره نرام  يمريحکشرده اسرت.  آنجرا مردم ريگدامن ظلمشکه  «»به نام  ينيسرزم

 «»به نرام  يزين راه از کنيدر او  کند اصلا  را پادشاهکه  رديگيمم يتصم «هروزب»

شرده،  «»محبت و عش  وارد قلرب  ،مداوم يهاتلاشاز بعد . او رديگيمکمک 

جرة ينت ؛دارديبرمردست  شناپسند از اخلا  «»و  کنديمبا او ازدواج  تيدرنها
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 تيرترب ةفريوظ پادشاهشد.  «» يبه معنا «» به نام يفرزند ،ازدواجاين 

؛ نبرود «» شرامل تنها تيترب نوع نيا سپرد؛ اما« ميحک روزبه» به را فرزندش

ايرن کرار شرد. يو پسر طبقات مختلف را شامل م دختر کودکان از صدنفره يجمع بلکه

 سرهياو دسه يرعل ،«»ان يکه اطرافنکشيد  يسالم شد، اما طول يت نسليسبب ترب

بره  «» و «» .رسراننديمربه قتل  را همراهانش ةو هم «»و  هکرد

انه خرود را يمخف روز هرمردم شهر  و شونديم يغار مخف دره، کردفرار  ،«»کمک 

سراختن بره  ،شرهرآرمان و تحق  يمنياهر يرويبا ن ييارويرو يبراو  ندرسانيها مبه آن

 پردازند.يمارتش  ليو تشک يادوات جنگ

 

 يبحث و بررس

 يدهاينبا و ديبادارد،  يسع شناسو جامعهبِ روانشناس يک ادي عنوانبه »

و اسرلوب  ازن راسرتا يرا و در کنردان يرب و داستانات يرا با زبان ادب يو اجتماع يتيترب

ت يرنگارنرده بره حکا ،پژوهش حاضردر  .رديگيمبهره  شب کي و هزار يهاتيشخص

و  «شرهرزاد» يعنري شرب کي و هزار ياصل داستان با يتشابهکه  پرداخته ن رمانيدوم ا

 يث عناصر داستانياز ح «» تيحکا ،ترکاملبهتر و  يبررس يبرادارد.  «اريشهر»

ا يرطرر   آن نيتررمهمکره  يافت به عناصر داستانيره قرار خواهد گرفت. يمورد بررس

افرت بهترر يه دربباشد، يمو البته محتوا  يراو ،يو زمان يمکان يفضا ،تيشخص ،رنگيپ

 کند.يم کمک يريرپذين تأثيا

 

 يپردازتيو شخص تيشخص

ف يوظرا يرياختار مرتن رواسر داسرتان اسرت و در يريگشکلت از عناصر مهم يشخص

 ؛شروديمرب يرترکو برا آن  سرازديمرت اسرت کره حروادث را ين شخصيادارد.  يمهم

رفترار،  الو حروادث و کشرمکش را از خلر کنديم وگوگفت، سازديملغت  کهيطوربه

 يهايبندميتقسراز  يکري» . کنرديمجراد يو عواطفش ا هاخواسته
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 اير نکند رييتغ که است يتيشخص ستا،يا تيشخص .استيستا و پويا يشخص ،يتيشخص

او  تيشخصر از ياجنبره کره است يتيشخص ا،يت پويشخص اما ؛رديبپذ را يرييتغ اندک

و  «»در رمان،  .(3۱-3۴: 1۱8۶، يصادقر يم) «باشد تحول و رييتغ دستخوشوسته يپ

ن دو يرا يهرايژگريودر ادامره بره  آن هستند کره ياصل ومهم  يهاتياز شخص «»

و البتره  پرداخته خواهرد شرد «اريشهر»و  «شهرزاد»ت يشخصدر مقابل  يت اصليشخص

 ي، مرورد بررسرنديآيبه وجود م «»و  «»ه يکه در سا يعفر يهاتيشخص

 قرار خواهند گرفت.

 

 اريشهر ةو شباهتش با اسطورشهراموش 

 شرب کير و هرزار «اريشهر»ف با يجناس تصح، ياسم و يو حت «»ت يشخص

اسرت کره از  يانتيرخ واسوه به ،کراهت از جنس زن ،ن دويان وجه تشابه يبارزترد. دار

 يدر اوان جروان «اريشرهر» .صرورت گرفتره «» و مرادر «اريشرهر»طرف همسر 

دختران باکره را به عقد خود درآورده ، انتقام يبرا رونيازاو  نديبيم همسرش از يانتيخ

و  مرادرش انرتيخ برا «»رمران  در زيرن «» .کشديمو صبحگاه آنان را 

کره شراهد قترل مرادر توسرط  تفراوتن ي، با اشوديماز زنان متنفر  او با غلامش ارتباط

 يحتر؛ دهردينمررا به دربرار راه  يچ زنيه ،«اريشهر» او برخلاف. ز بوده استيپدرش ن

 ،نفرت و ظلمن يا ةشعلورد. ان آيبه منيز  يان اسماو از زن ياح  ندارد در سر کسچيه

 يرکيت و زيبا درا يو اما ؛شوديم واناتيح يو حت کشاورزانکارگران معادن،  ريگدامن

داسرتان  ياثنا درکه است ا يپو يتيشخص «» .کندير مييتغ، «»به نام  يزيکن

 «»و  «»در ازدواج  ر نگرش به جنس مؤنث راييتغتوان يم کند.ير مييتغ

بررزرگ و فراتررر از  يونرردي، پ«شررهرزاد»و  «اريشررهر»کرره بسرران ازدواج  شرراهد بررود

برگرزار  يپادشاه کغاش ،«»که  ين امر در جشن ازدواج بزرگيا و هاستتيواقع

 :ابردييمرنمود کرد 
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 يهراتيحکا شرد، «» و «اريشرهر»ر نگراه ييرتغ يبانآنچه گر ياز طرف د

و  ترياشرهير اريبسر «»ر ييرتغبرود.  «» يزمايکار و هوش و «شهرزاد»

ر ييرر تغيمس درهمچنين  «»؛ است «اريشهر»از  کارآمدترار يز بسين نآ يامدهايپ

ن يسرزم دراز اصلاحات  يعيوس به موجمنجر که  يامور؛ مند شدعلاقه يبه علوم مختلف

ابعراد  ةدر هم يعدالت اجتماع يو برقرار زن يارزش واقع بازگشتاز  ،شوديم يکغاش

 تيرو درنها قابل مشراهده اسرت صدگانه يامرا يتيو جنس ين در تنوع طبقاتکه نمود آ

 .کنديمم يتقد خود راجان  ،ر اصلاحاتيدر مس «اريشهر»متفاوت از  «»

 

 روز و شباهتش با اسطوره شهرزاديملکه ب

 يبره و يااسرووره يبُعردآورد، يان مريسخن به م ،«»از  کهيهنگام «»

دخترر را  او کره آنگراه؛ افرتيتروان دريم «ميروزبه حکر»ن امر را از کلام يا و بخشديم

 کند.يم يآسمان معرف

 ،نجرايدر ا

ت و يهرر دو شخصر ياست. نام فارسر يااسووره «شهرزاد»همسنگ  يااسووره «»

 ملکره»و  «شرهرزاد» گرذارد.يصرحه م ين همسرنگيش بر ايپ از شيب ،آنان يهايژگيو

ر يبره مسررا  پادشراه دو ترا اندازنديمبه خور ، جان خود را اصلا  يپ درهر دو  «روزيب

 ،«روزيرملکره ب» ؛هسرتند منردبهرهکراردان  يمشاوران وجود هر دو از، ر رهنمون کننديخ

در  شرهرزاد» .کنرديم يهمراه را« شهرزاد» ،«ازاديدن» و را کنار خود دارد «ميحک روزبه»

 خشرماز  ييرهرا چراره و خورر انداختره ةگر، خود را به ورطيحفظ جان دختران د يپ

»: ديگوياو خود م .(۴۰: 1۱7۴ ،دوستنيمه) «دانديمکلام  و سحر داستان ار رايشهر

 درو  

اثرر  ،روانشناسران معتقدنرد کره قصره شرود.يوارد کارزار م شيهاقصهجه شهرزاد با ينت

بروده  يروانر جهرت درمران اختلالرات هاهنردو کهن يشگردها از يکي داشته و يدرمان

 ابرديبازرا  اشيسرلامتتا پادشراه  گردديمز اعمال ين «شهرزاد» که توسط يشگرد ؛است
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 يهراييراهنمرا و ذکراوت برا زيرن «روزيربملکه » ،«»رمان در  .(۱۴ :1۱83 ،ينيثم)

 هرردو تيردرنهاو اصلا  او دارد.  رييتغ در يسع و شدهکينزد «» به ،«روزبه»

 ييرهرا ،دارنرد زن جرنس بره نسربت که يتنفر از را «» و« اريشهر» ندتوانيم

 «روزيرملکره ب»امرا  ؛توقف قوار مرگ دخترران برود يدر پ «شهرزاد» انين ميدر ا .دهند

 دوربر ينسل تيترب بابلکه  ؛برداشتجامعه قدم  حادآ همه زنان و يير رهايدر مس تنهانه

در فکرر خلر   ،هراآنبره  تيرحاکم يانتقرال کرسر د برهيام و يانحرافات اخلاق ةهم از

در ترنعم بره سرر ان عمرر يرترا پا «شهرزاد» .است ين کغاشيسرزم ةنديآ يبرا شهرآرمان

 .دهديجان خود را از دست م ،ر اصلا يدر مس «روزيملکه ب»اما  ؛برديم

 يت اصليشخص ةيدر سا «» ت دوم رمانيحکادر  يفرع يهاتيشخص

خواهر  «ا زاديدن»حضور ه يشب ،«»در کنار  «ميروزبه حک»حضور  .دنشويممور  

است.  ينجات مردم کغاش يبرا يفکر راه همواره در «ميحک روزبه» ؛است «شهرزاد»

 يو برا دارد «روزبه» با يقيعم يدوست کهاست  شهراموش چوپانان از يکي «»

 اي «»گر عبارتند از: يد يفرع يها. شخصيتديآيم يتحق  اهدافش به کمک و

»ا ي «». دارد يمنياهر يو ذاتبوده  سپاه ةماندرف درواقع که «»

 حاکمئت ياز ارکان ه يکي «، را در دست دارد نمک دنامعهمه  ةادار که «

 يبه معنا «» .باشديمگر يکديدن يوانات جهت دريت حياو ترب ةفيکه وظ است

 بلکه ؛ماندينم يمخت  و تيدرنهان اسم يکه ا است «»فرزند  «»

 ياز امرا يدختر «» .باشد زمانشان ةصدگان رانيام از کي هر د مخت  بهتوانيم

 در يطورکلبه .زديگريماز مهلکه  «»و  «»که همراه است صدگانه 

 انجام ميرمستقيغ و ميمستق ةويش دو با يپردازتيشخص نديفرا ،هاداستان

 اييدن از را شيخو داستان يهاتيشخص سينوداستان ،ميمستق ةويدر ش» .رديپذيم

 ليتحل مورد را احساساتش و هازهيانگ عواطف، و کنديم ميترس و ريتصو ،يرونيب

  «پردازديمها آن درباره داوري به اغلب و داده قرار

 را عرصه آن، در پردازداستان که است ياوهيش ،ميرمستقيغ يپردازتيشخص
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 ،هاشهياند  ،ياز آن طر تا گذارديم باز يداستان يهاتيشخص خود براي

 .(137: همان) کند بازگو را شيخو اليام و هاشيگرا عواطف،

ش انتخاب کرده، يهاتيشخص يبرا سندهينوکه  و... «» ،«»همچون  ياسام

و  «»، «»، «»، «»مثل  ياز اسام يهستند و برخ يفارس ياسام

ن ياز ا يينترنت ردپايدر ا جستجو يط سنده است کهياز ابداعات خود نو «»

 يهابا واژه ين اساميا يو حرف ياما شباهت وزن ؛دا نشديپ يدر منبع و کتاب ياسام

ن يا و است يه از فرهنگ هندگرفتبرن الفاظ يکند که ايمبه ذهن متبادر  نيچن ،يهند

 ييهاتيرمان در کنار شخص يااسووره يبر فضا ها،بودن آنو ناشناخته يابداع در اسام

 يمعرف د.يافزايشوند، ميشان شناخته ميو گفتار يرفتار يهايژگيکه تنها به و

طور که همان؛ شده استانجام ميرمستقيغ ةويبا ش «» تيدر حکا هاتيشخص

ت يدر حکامثال  طوربه .اندگرفته بهره شتريوه بين شيا از شب کي و هزار انيراو

 روزبه» و «»ت يدر شخصتوان يمرا  يخردورز ةنمون ،«» يااسووره

ده يپرس« »که در کاخ  ييبه سؤالات و معماها «»د. پاسخ يد «ميحک

و  شمنديت اندينشان از شخص ،بهبود اوضاع کشور يرفتن براشود و به کام مرگيم

 افت.يتوان دريمکلامش اين موضوع را  ياياو دارد که در زوا يمتعال

 

 طرح داستان

 يهيبرد باشرد ويمر يو معلول يحوادث برحسب روابط عل يب و تواليان ترتيب ،رنگيپ

: 1۱7۱سرا، ي)شم باشردداشرتهقررار ب منظم ين ترتيبر هم ينتمب ،است که منو  هر داستان

از  يبرا ذکرر بخشرسرنده ينو يعنري ؛اسرت يت تناوبينوع روا از ،«» رمان( 183

را  تيرحکادو ت دوم در رمان و ادامة اين رويه تا انتهرا، ياز حکا يت اول و بخشيحکا

ظلم و  چراکه ؛گر ارتباط دارنديکديبا  يهر دو داستان به نحواست.  هک رمان آورديدر 

 و مرنش يبر زندگ ،در کشور يگريدر خانواده و د يکي ،تندرو در دو جامعه يستم فرد

 ييه منو  روايشب ،آن ييمنو  روا ،«» يااسووره داستاندر  افراد اثرگذار است.
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گذشرته  بيرت از امرور عجيشب حکا کي و همچون هزار است که يديک و تقليکلاس

و  يعلر ةرابوريرک از  يعنري ؛ديرآيمبه چشرم  وستهيپ يساختار ،تين حکاي. در ادارد

علرت قترل زنران و کشرتار مردمران توسرط  نکهيابه طور مثال  ؛برخوردار است يمعلول

ش اتفرا  افتراده يبررا يدوران کرودک که در يحوادث بهعلت آن  و؟ ستيچ «»

:گرردديبرم

  

در حر  مرردم  «»ظلرم و سرتم  يفزوناست:  صورتنيبدت يطر  حکا

 و «»اصرلا   يبرا يحلراهطر  به  «» و «ميروزبه حک» ميتصمو  يکغاش

از  «»است کره  ييدرجات يحکا يافکنگره. يدر کغاشصلح و عدالت  ياجرا

دداريمروا  ياريبسظلم و ستم و  برديملذت  هابردهوانات با يجنگ ح يهاصحنه

، (۰1 :همان)«  ۰

.(۰۵: همان)

در کره  ابردييمادامه اينگونه  «»در کاخ  «»کشمکش داستان با حضور 

 اريسؤالات بسر «»از  «»و  «» يعنياو  نيهمنشدو  «»حضور 

 ةيرر روحييبا تغز ينداستان  ييگشاگره .دهديمهمه پاسخ به  يرکيز با او نيزو  دنپرسيم

 گران اطراف پادشاه بود کرهوجود توطئه ،داستان يهول و ولا .افتديم اتفا  «»

. نقورة اوج دانسرتنديمر خرود يبررا يرا خور نمک يمصنوع کشفوه يشاصلاحات و 
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اسرت کره نشران  شانيرو اطراف «ميروزبه حکر» ،«» ،«»شدن داستان، کشته

 نيرز گرريختن ان داسرتانيرپا ؛هروز شديپ يياهورا يروين بر گريشر بار د يروين دهديم

برار است که پس از آن از مهلکه  «»به کمک  «»به نام  يو دختر «»

:ننديبيمشر تدارک جنگ  يروين هيعلگر يد

.(21۰ و21۶: همان) «

 يروفررا يديرة امروزنر ،«» و «»، «»ماندن زنده باسنده ينو

و  «شررهرزاد»قررار داده اسررت. داسرتان  ييو اهرورار يررخ يرويرن ةادامرر يبررا ،مخاطرب

کنرار  يبا خوشر هر دوو  رسديمان يبه پا «اريشهر» يبازگشت فورت انسان، با «اريشهر»

کنند.يم يهم زندگ

 

 در رمان يپردازصحنه

وسرته اتفرا  ين و پيمعر يزمران يطر ،است که عمل داستان در آن يداستان، مکان ةصحن

صرحنه را  «»منظور از صحنه، عنصر زمان و مکان اسرت.  ،نيافتد؛ بنابرايم

 هرر يعنريد؛ ينمايم يداستان معرف يو مکان يقت زمانيعنوان حقو به دهينام «»

ارتباط داشته  يشان در زندگيهايژگيها و وتيشخص يوخوخل ، يعيط طبيبا مح آنچه

 ،«»رمان اول  تيحکادر  اشخانوادهاحمد و  يماجرا ) باشد

ا احتمال دارد به وقوع يداده که بالفعل رخ ير حوادثيتصو يعني ؛گونهاست واقع يتيحکا

شرد در مکران و  يترر معرفرشيکه پ ييهاتيباشخصن رمان يت دوم ايحکا اما وندد؛يبپ

داده است: نامعلوم رخ يزمان

 يخارج از مرزها ،«»به نام  ينيدر سرزم داستان « 

دور  يهابرره گذشررته يزمرران لحرراظ ازکرره اسررت  انيررشررده در جرشناخته ييايررجغراف
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ن شرروع رمران يردور اسرت. انيز به لمسروزانه قابل يهاتياز واقع بساچهگردد؛ يبازم

از  يپادشراه بهدور و  يهاماجرا را به زمان ياست که راو شب کي و هزار مانند شروع

دهد: ين نسبت ميک سرزميپادشاهان 

در 

برا تررس و  ييدرجاهارمان  يفضاکند، يت ميپادشاهان گذشته را روا ةکه قص ياتيحکا

رمران در  مثلراًاسرت؛  يتيک صحنه رواين وحشت گاه برآمده از يخته و ايوحشت درآم

 ،ان و خردمتگزارانيرو حضرور دربار «»عظمرت کراخ  فيتوص ،«»

نمونره در  ياندازد. برايم آن يفضا و شب کي و اد عظمت شاهان هزاريبه  را مخاطب

 ن سوور آمده:يا

) 

کره باشرد يمران يرپادشراه جن «شمهروش»ه يشب ي، اسم«»نکه يگر ايد ةنکت

 ز گذشرتهيسحرانگ يهاکتابن جن در يت مرتبط با ايحکا»است.  در مراکش يو ةمقبر

ت يرمثلاً در حکا ؛هاستکتابن ياز ا يکيشب  کي و آمده است. هزار يخيع تاريو وقا

ن يردر ا .«آمده است به دورو ملکه  «قمر الزمان»عش  

مقورع:

ست کره يل نيدليد بيل شايتفاص نيبا ا

جنراس  تنهانهرا آورده که  يتيدوم از رمانش شخص يات اسوورهيدر حکا «»

 و زيو سرحرآم يفراواقعر ين اسرم، فضراير  ايردارد، بلکره از طر «اريشهر»ف با يتصح

ة خواننرد يو بررا ييآشرنا يمغربر ةخوانند يکند تا برايم يدور را تداع يليخ يهازمان
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 و راث هرزاريرالبته من داشته باشد؛ يسرزم نيا يهاناشناختهت در فهم ي، جذابيمغربريغ

 است. بوده ين انتخاب ويز منشأ ايشب ن کي

 تيزبان رواو  يراو

 ةيربر پا آثارن يشتر ايب چراکه ؛است هه داشتيب تکيبر سوم شخ  غا ،ميقد يتيروا آثار

) است ترراحتکه کاربردش  هاستوار بود يرواقعيغاسووره و امور 

 عنوانبرهگر متصل و يد ةهر قصه را به قص «شهرزاد» ،شب کي و هزارداستان در 

در  «» يهاعبارت کند.يت ميروا يقبل ةقص يبرا يليتمث

و  که بارها ياقصه او ؛ستيخلا  قصه ن ةننديآفر يکه راو دهديمنشان هر شب  يابتدا

؛ کنرديمرد يبازتول تازه يتيرا با خلاق ،شدهتيرواان گوناگون يتوسط راو يبه شکلبار هر

: کنديمآغاز  نيچننيات خود را يروا «شهرزاد» در آغاز داستان  مثلاً

، ميرمستقيغ تِيرواان يبپس  (

»ة ديد سوم شرخ  اسرت. حکايرت دوم رمران يکل و زاويدانا ياور صورتبه

ت يردر سراختار حکا مخاطب يآن برا يشکل شفاهکه  باشديم يديتقل يتيحکا، «

طرور  برهکره  يداخلر يراو ؛وجرود دارد يدو راوت يرن حکايردر ا .آشکار استکاملاً 

اول  يدوم کره از راو يو راو : »شوديمسخنش آورده گونه اين ميمستق

هرم وجرود دارد  يسروم يراو همچنرين «... »: کنرديمنقل ن صورت به اي

 ،دوم گفته يراورا آنچه  و ؛کنديماعلان وجود نوشتارش  از خلال( که يضمن سندهينو)

گذشرته  يشرفاه يهاقولنقل همانندبودن ين چند راويا ) سدينويم

د سوم يد ةيزاوز ينت ين حکايپس در ا. شوديممنتقل  يوه نوشتاريبه ش بعدها است که

 و پرردازديم هاتيشخصرف گفترار و رفترار يتوصر برهفقرط  يراو يعني ؛استشخ  

همران زبران  ،تيرزبران روا ت دارد.ين نوع روايدر ا ينقش مهم ،هاتيشخص يگوگفت

 ؛ل بره دور اسرتينکره از تفاصريا يعنري ؛باشرديم يمردم يهاقصهت معروف در يحکا

از  يزيرگرر چخواننرده اث کره ين حياز ا ،به شنونده توجه دارد تا خواننده شتريب چراکه
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ن يرامرا ا ؛ات داخرل شروديرترا در جزل کنديمگر درنگ يبار دت را از دست دهد يحکا

کنرد  يدور کنندهخسرته اتفيد از توصريبا او پس. شوديمفراهم ن شنونده يفرصت برا

 شوديمل فراوان سردرگم ين تفاصيوگرنه شنونده وسط ا

 

 ييل محتوايتحل

 جهرت نيهمر بره .اسرت ياثر هر در طمسلّ و ياصل فکر، محتوا اي داستان ساختژرف

 دهديم نشان را اشسندهينو يادراک و يفکر جهت ،اثر هر ةيمادرون ،نديگويم که است

 يدر پر هال و اسرووريرخ يريکارگبا برهگاه  سندهينو ،انين ميا ( در18۴: 1۱8۶، يصادقريم)

 برر مسرالل «» رمران تيکل .کند انيب تواندينمکه آشکارا  است يان مسالليب

 :ازجمله است يطر  مسالل مختلف يدر پآن  به دنبال وشده  بنانهاده يتيترب

 

 در رمانت کودک يترب توجه به( الف

ن يرا ؛شرداشراره  انرامون کودکيپ يو يهابه پژوهش «»ل آثار يدر ذ ترشيپ

اش صرحه يريدر آثرار روا يحترت کودکران يبه مقولة تربسنده ياهتمام فراوان نو بر امر

از تش يو محرروم يدر اوان کرودک «» يزنردگ ييسنده با بازگوينو گذارد.يم

 يريگناامن در شرکل ينقش فضا يبه چگونگ ،خشونت از دور بهو  آرام يويداشتن مح

و ط يمحرت نقرش يردارد بره اهم يسرع «» .پردازديم يو يتيشخص استبداد

و مرادر که در آن پردر  يويمح درواقع»کودک بپردازد. ت يشخص يريگشکلدر  خانواده

که  آورديمثبت بار م يتيو باشخص سالم يکودکان معمولاً مانه هستنديصم يروابو يدارا

 متصرور اسرت هرمآنبرعکس و  دهنديمگران نشان يکمک به د صورتآن را به بازتاب

 «نهرديمان يبن يرا در و هايروکج اساس ت کودک،يدر ترب ني  والديمراقبت دق وعدم

 ،«»ت يشخصر يريگشرکل يچگرونگ انيب از بعدسنده ينو .(۰۵ :1۱7۱ستوده، )

کلرام  رهگذراز  ين دگرگونيا کهزند ياو رقم م يرا برا ير و دگرگونييتغرمان  يدراثنا

 يصردگانه کودکران يو امررا «»فرزند  «» .شوديمحق  مک زن ينافذ 

سنده در درک يابند. نکته حالز توجه دقت نوييح رشد ميصح يتيتربهستند که براساس 
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 «رسرديمح به کمال يصح تيباتربانسان کانت  ةبه گفت چراکه» ؛ستا يت اصولين تربيا

ات آموزش کودکان يان جزليب مند بهک مسئول دغدغهيمانند سنده ينو .( 7۰: 1۱77، بيراد)

ه، يدر تغذ يتيترب ةن مؤلفيبه چندد يخلاصه اما مف او ،رين چند سور زيدر هم. پردازديم

»: کندياشاره مو آموزش  يسرگرم، يباز ،وة محبتيش

 

برر  ،م بودن اسرتيکه متصف به حک «روزبه»نخست در قالب وجود  «»

»بره  «» يگذارنام سپسد دارد؛ يتأک انا در جامعهمتعهد و د يمسئولوجود 

 ک بردر زمرانيشوند و هر ير خوانده ميکه با لفظ امصدگانه  ياز امرا بردننامو  «

 يتيو جنسراز هرر قشرر کودکران  ةهمر ،ک جامعرهيردهد که در يخود هستند، نشان م

 خود باشند.دوران  تابانماه  وابند يدست  ييگاه بالايح به جايتوانند با آموزش صحيم

 

 در جامعه يت زن و نقش ويسنده به موقعياهتمام نو (ب

درقبال  يانت ويو خ «»مادر  يست با فراخواننخ ،سندهينو ،«» رماندر

 «» اندازد.يم «زماناه ش» برادرش، و« اريشهر»اد زنان يرا به  خاطبهمسرش، م

 شود:يش ميوجود زنان در دربار خو، مخالف «اريشهر»همچون 

ناگفتره  .برازديمررنرگ  «»نان با آمردن ز تيوضعن يا سرانجام 

قررار دارد.  يگراه جمعردر ناخودآ خيتار با زنان در طول معاندتشه ير بساچهنماند که 

در آن کره  گرردديمبر يخيترار ةبا زنران بره آن دور يدشمن کهاست  آن برشتر يگمان ب
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)اسرت  ينظام پدرسالار ييو برپا مادرسالارشاهد سقوط نظام مخاطب 

جرلت حضور در  ،«»و  «اريشهر» ةزنان در هر دو جامعکه روستنيازا 

بردل  يتنهرا بره ابرزار جنسر ،«اريشرهر»آنکه در نرزد  ترزبونرا ندارند و  ياچ عرصهيه

قردرت کلرام او خواهد به نقرش زن و ياز داستان که م ييدرجا «»د. نشويم

هروش و از  يمنردبهرهبرا ند که يگزيجامعه برم ةطبق نيترنييپارا از  يزياشاره کند، کن

برا او  يبرابرر يارايررا مرردان  يکره حتر ابدي يمدست  يگاه ارزشمنديبه جا ،ذکاوت

 اش بازگشتجهينت وگرداند يباز م يعت بشريمرد را به طبزن است که  کي نيا .ستين

: شوديشان ميهااحقا  خواسته در جامعه و حضور زنان

 شردن فرهنرگ شرهرزاد شرکيب« 1۰

ن ابره تحرول از زمر ن امرريا؛ چراکه گرفته يدر وجود جنس زن جا يفيل کتحو مثابهبه

از و  کنرديماشراره  يروشرنگرزبان و کاربرد  يريکارگبهبه زمان قصه و  ينادانجهل و 

ده يرزن صاحب زبان خاص خرود گردشهرزاد و تحول برآمده در اوست که  همان زمانِ

تحرول  يک زن را برراير، «»که  روستنيازا ؛ است

 ده است.يبرگز «»

 

يو اهتمام به عدالت اجتماعر و شر يخ يرويدون تقابل( ج

راث يرم يهاهيرمااز درون يکريخ، يدر طول تار يمنيو اهر يياهورا يرويدون ييارويرو

سربک  يهامؤلفرهاز  يکي عنوانبهمعاصر  يز در آثار ادبيگذشته بوده که تا امروز ن يادب

ر و شرر ين تقابل خينمود ا دارهيطلا ،شب کي و هزارد. يآيبه چشم م ييسم جادويرلال

 يادهيرپد ،جامعرهزمرام برر  يو ةوريو سر ک حاکميوجود قدرت در  تمرکز و باشديم

 جردال ون تمرکز قردرت يشاهد ا توانيز مين« » رمان. دراثر است نيا درج يرا

بره  يااشراره توانديم آن يتيحاکم نظام و «» درواقع. بودشر  ر ويخ يرويدو ن

جامعره  سرنوشت و بود رندهيگميتصمک نفر يباشد که تنها  طلبسلونتستم جوامع يس

و  «» ةيدر سرا «» يسنده با چرخش رفتاري. نوزنديمرا رقم  مردمانش و
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نهفته در نهراد خرود پررده  يتيو ترب ياجتماع يهادغدغهاز  نده،يت نسل آيسخن از ترب

جامعره،  ةنديآ ير حاکمان مستبد و پرورش حاکمان عدالت محور را براييدارد و تغيبرم

 و شرر يخ يرويدو ن يشگيهم ييارويروت از يحکا ،امر نياشمرد. يبرم يضرور يامر

 ؛هراآن انصرار و اعوانو  «»و  «» ،«»، «» طرفکي در. است

ر يرخ يروهرايبره جرگره ن «»و  «» ح که بعد از ظهور ملکره،ين توضيبا ا

صردگانه  يو امررا «» ،«ميروزبره حکر»، «روزيملکه ب» گريدر طرف د؛ نديآيدرم

 يروز مولر  را معرفريرپ گراهچيسرنده هينو. رنرديگيقررار م يياهرورا يروهايعنوان نبه

ن يردر ا يافراد و دابييمسلوه  يياهورا يروين گاه و يمنياهر يروين گاه بلکه ،کندينم

گراه ير جاييرگرر تغيبره گرروه د يرهرا از گروهريمتغ گريد و طير محييتغ خاطر به ،انيم

 دهند.يم
 

 يريگجهيتن

 يت واقعريدو حکا تناوب با «»دهد که رمان يپژوهش حاضر نشان م يهاافتهي

توانرد يت دوم ميمعاصر است. حکا يسينوداستاند در يجد يهاتجربه، از ياو اسووره

 «اريشرهر» و «شرهرزاد» ةاز افسران ت نخست باشد کهيحکا يبرا يليح و تمثيسان توضب

در  داشرت آنيو گرام يراث عربريرحفظ م يبراکرده  يسنده سعيرفته است. نوير پذيتأث

و  يتريشره و آرا  تربياند يکهرن بره القرا يداسرتان يد و با استناد بره الگرويات جديادب

 ژهيوبرهو  شرب کي و هزار ن رمان در تلازم بايا يعناصر داستان خود بپردازد. ياجتماع

 يات اسروورهيرو نفررت او از زنران برر حکا «اريشهر» ياست. ماجرا «شهرزاد»داستان 

رابوره دارد. طرر  داسرتان، برا  يآنان همخوان يرفتار يهاو کنش «»و  «»

 و شرر ترا ابرد ريرخ يرويرن دو است که در آن يکيت کلاسيحکا، مشابه يو معلول يعل

کره دور و نامشرخ   يو مکران يزمان يسنده در فضايکنند. نويم ييآراصفمقابل هم 

 ين راويت از زبران چنرديربلکه حکا ،ن نکردهيينقل داستانش تع يبرا يک راوياست، 

حرالز  ةنکتر د.يآيبه چشم م شب کي و هزارکه در  يمشابه زبان شفاه ؛شوديت ميروا

و اهتمرام بره  ت کودکيترب ةمسئل «»ن اثر است، يا هيمادرونافت يت درياهم
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هرر  يگاه اجتماعيو شناخت جا ا شقاوت جامعهيسعادت گاه زنان و نقش حاکم در يجا

ان يرب يااسرووره يک مراجرايو در  ياليخ ةک جامعيدر سوح  يليتمث ياگونهبه فرد را

 تواننردينمراست که آشرکارا  يسندگانينو ي، اغلب فراروييوه بازگوين شيا کرده است.

 آن در جامعه ابراز کنند. و نقدت يافکار و آرا  خود را نسبت به حاکم

 

 هانوشتيپ
برا  يان مردم اعلام شد که پادشاه بزرگ کغاشريانداز شد و در منيطن يگفت: سپس خبر بزرگ يراو .1

 .شديده نميا هم ديدر رؤ يرش حتيبود که نظ يبزرگ يروز ازدواج خواهد کرد و عروسيشاهزاده ب

که رعد آسرمان او را در کروه  يآسمان يان را گفته. شاهزادهيروز دختر آسمان که خود او ايروزبه: ب .2

 شد. يک چوپان مخفيفرو فرستاد و در لباس 

 شوميم آنان ييسبب رها دختران مسلمان گشته و يفداجان ايمانم و  يا زنده مي من .۱

پردر  تجربه کرده است يکه در زمان کودک گردديسخت برم ةک حادثيبه  علت کراهت شهراموش 

در سرن  (شرهراموش) نکرهيا ترا همسررش، و تنومند و دوسرتداربرازنده  يمرد بود، يشهراموش نظام

 يريو شمشر يرسرم لبراس براکره  نرديبيمپدرش را  پرديماد از خواب يز يو صداازسر  يسالگشش

کره  يمررد يگرريو دمرادرش  جنازه يکيستاده است يمه برهنه اين دو جنازه يبر رو ن در دست،يخون

از  يزيرچ کسچيو هرشود يب ميغا هادهيدشه از يهم يو برا روديمرون ياز شهر ب و بعد شناختينم

.داندينمسرنوشت او 

زاهرور  برود. يدرنردگ يجهت خو يوانات وحشيت حيترب او ةفيوظ و واناتيح ةکنندتيتربزاهور  .5

 .داديرا به جلادان آموزش م و ملأعام يرسم در مراسم کردن گردنقوع يچگونگ

عبرور  ريرزنجدر غُرل  هراآدماز  يليطرو يهاصف خشک که در آن ينيبود در سرزم يتنگ يهادره 

را جرز  هراآنا يشد يبر آنان نوشته م يتيبودند که جنا يکسانها از نيا ان؛يا کاملاً عريپابرهنه  کردند،يم

نکره يترا ا کرردير حرکت مير نگهبانان و بند و زنجيتحت تداب شانيهاکاروانکردند. ين قلمداد ميمجرم

دادنديممعدن  نگهبانان ليها را در معادن نمک تحوآن

 ده شردندير کشيز به غل زنجيافراد ن گريد کهيدرحال ده شديکش ريزنجبه غل  روزبه ديگويم يراو .7

 يزندگ ينمادها و يرنگ يهاو لباس ، خندة کودکانيآدم عزتکه منزلت زنان،  ديشيانديم.../ با خود 

نفر  هادهو  شهراموش، مرقادو يکه سرها بود يليو طوسفرة بزرگ  دان شهرين به کجا رفت و در مينو

 بود.آن نهاده شده  صدگانه و زنان بر ياز امرا

 ن خداوند بود ...ياز سرزم يبخش ميکه در زمان قد ار عجمين بلاد شرک از ديدر دورتر .1

 ن بود....يدر جزالر هند و چ ياز پادشاهان ساسان يگذشته، پادشاه دور و يليخ يهاهمانا در زمان .3



 

 99  عيرب مبارک «زمانه بدر» رمان در شب کيهزارو يتيروا عناصر يفراخوان

 
 

 يروبررو درشهراموش در وسط قررار داشرت. دو  ييو تخت طلا نشستنديمدو صف در دو گوشه  .1۵

 يشرود و زاهرور مربريشود، در سمت چر  براز ميمنگاه شهراموش آشکار مينش کيهم در سالن نزد

و بره  آورديبرمررا  اشانرهيتاز يستد، سپس صدايايم ياشود. لحظهياز آن آشکار م يوانات وحشيح

ترا  رونرديمرش يپر يآرامبره شرونديمر ظاهر يدو ش درو پشت سرش از همان  روديم شيپ ياگوشه

، آمردن يلحظرات. بعرد رنرديگيجراشرود، يم يپله که به تخت شرهراموش منتهر نيترنييپادر  هرکدام

، سرتنديايمرر يدو شر ازجملرهشود و همره جنبنردگان ي. شهراموش داخل مکننديمشهراموش را اعلام 

 نند.ينشيرها هم ميش ين حتينند. همه حاضريکند، بنشيند و به همه اشاره مينشيشهراموش م

 يم، با مرن هرر آنچره خرواهيخاتون، اگر دروغ بگو يار گفت: ايت، دهنش بن شمهورش طيعفر .99

 ...مونه گفتيته ميده است که دهنش بن شمهورش به عفريبه من رس بختجوانملک  يا بکن/گفت

فرزنرد داشرت و  و سرهبود که همسر  يمسن يمرد شکارچکه  اندآورده بختجوانملک  يگفت ا .99

  ...ر بوديفق

روز به روزبه سپرده شد تا يتحت نظارت ب هياول يهان شاهزاده کوچک بدر زمان، در ساليت ايترب .99

اد يرنکه شرهوت و طمرع او زيا يبرا از غذا داده نشوديو جز در هنگام ن حد از شيببدر زمانه به مقدار 

 يامرراان )کودکرن يرا بره يزنردگ دوم سال از... دننگرد وابستهاد در آغوش گرفته نشود تا ينگردد و ز

 ،مرردم برا رتباطا نحوه ،اهانيگوانات و يت حقو  حي، رعاعتيطب به رفتن ،يگروه يهايبازصدگانه( 

 شد.يداده م آموزش اشعار و حفظ و موالعه يقيموس

نکره يداد؛ ايروزانه قرار مر يزندگ ةيرا وضع کرد که زن را در حاش يارين بسيکه او قوان ياگونهبه .94

 . را ندارد يحتاج زندگيد مايازجمله خر يجز در مواقع ضرور بازار وح  ظاهرشدن در جامعه  يزن حت

 هاابانيخو  بازارهان بود که در يآنان چن حقو  و ح از  و شدندامور مانند مردان  ةزنان هم در هم .95

 در کارها مشارکت کنند. و شوندمناسبات ظاهر  و

  

 منابع و مآخذ
 د محمود يس ، ترجمهيدگاه امام علياز د تيترب روش وراه  ،(1۱77) نيحس محمديعلب، ياد

 ، تهران: موسسه انجام.رادمنش

 يهاشهياند يپژوهش ةفصلنام ،«شبکيهزارو يهاداستان يخاستگاه فرهنگ» ،(تايب) ي، عليافضل 

 .1۶1-1۱8ص  :11 ةد، شمارياز فصل جد ، سال چهارميادب

 

 مرکز.تهران: چار اول، ، (شبکيهزارودر  ي)پژوهش شعبده و عشق ،(1۱83) ، نغمهينيثم 



    نقد ادب معاصر عربي  99

 

 ک يةدر هةزررو  يزيزن سةت يهاشة ير يبورسة» (،۰93۰، )يخسةوون و سوگل يحس، ين پور آلاشتيحس

 .يد بهشتيدانشگاه شه يادب يهاپژوهش يش ملين همايششم، «شب

 

 

 ،نور. يواآ: تهران ،جامعه يشناسبيآس ،(1۱7۱ت الله )يهدا ستوده 

 ترايم: تهران،يادبانواع،(1۱7۱) روسيسسا، يشم 

 

 يمقدمة  علة ،لههيل و لهيل الف ترجمۀ شب، کي و هزار ،(۰9۲1) فيعبدرللط ،يزيتبو يطسوج 

 .کتاب يايدن رنتشاررت تهورن: حکمت، رصغو
 

 ية توفشناميدر نما يرانيشهرزاد ا ةافسان يهاهيمابن» (،1۱3۵) ينيحس نينو و فرامرز ،ييرزايم  

 .1۰۱-1۶7ص : تابستان و، بهار ۴شماره  ،عرب اتيادب وزبان  ةمجل ، «ميحک

 

 سخن :تهران سوم، چار ،داستان عناصر ،(1۱8۶) جمال ،يصادق ريم. 

 ______،______(1۱7۱،) ه مهري، چار اول، تهران: آاتيو ادب داستان. 

 

 

 

  ،؟____________

  ،https://ar.m.wikipedia.org 
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Abstract 

Since long, A Thousand and One Nights, as a legacy of folk 

literature, has inspired the works of many authors everywhere in the 

world. Contemporary writers in the Arab world have certainly not 

missed the fictional assets of this valuable masterpiece to express their 

intellectual concerns, sufferings, and desires. Mubarak Rabie, the 

writer of the novel Badr-e zamaneh,  has integrated the two anecdotes 

into one theme. He has created a socio-educational work with artistic 

uses of Shahrzad and Shahriar's story. Using a descriptive-analytical 

method, the present research seeks to understand the author's 

inspiration from A Thousand and One Nights, in particular the legend 

of Shahrzad, and then detect the narrative elements that are often in 

line with those of this folk masterpiece.  As it seems, the story in the 

work, despite characters such as Shahramush and Bayruz, takes place 

in a very distant, unknown, and sometimes frightening time and place. 

The multiplicity of the two real and mythical anecdotes, the causal 

relationships and the language of the narration that resembles oral 

narration connect Badr-e Zamaneh to A Thousand and One Nights and 

the myth of Shahrzad. In terms of the content, the author is interested 

in the sociology and psychology of Shahrzad and Shahriar's story, the 

issue of child rearing, the status of woman and her rationality, and the 

position of the community leader in providing people with happiness 

and failure. He has focused on the confrontation between good and 

evil forces. 

Keywords: Arabic novel, Thousand and One Nights, The legend of 

Shahrzad, Badr-e Zamaneh, Mubarak Rabie. 
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