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فراخواني عناصر روايتي هزارويک شب در رمان «

»

آيت فتحي کندوله ،1دانشجوي دکتراي زبان و ادبيات عرب ،دانشگاه رازي
جهانگير اميري ،دانشيار زبان و ادبيات عرب ،دانشگاه رازي
تورج زيني وند ،دانشيار زبان و ادبيات عرب ،دانشگاه رازي
علي سليمي ،استاد زبان و ادبيات عرب ،دانشگاه رازي
تاريخ دريافت9911/19/91 :

تاريخ پذيرش9911/99/99 :

چکيده
ديرزماني است که هزار و يک شب ،بهعنوان ميراث ادبي ،الهامبخش آثار نويسندگان متعددي در شرر
و غرب قرارگرفته است .بيشک نويسندگان معاصر جهان عرب نيز براي بيان دغدغههاي فکري ،رنجها
و خواستههاي خود و جوامعشان ،از سررمايههاي داسرتاني ايرن شراهکار ارزشرمند بره دور نماندهانرد.
نويسندة مغربي ،در رمان "

" ،دو حکايت را در پي هم آورده که در حکايت دوم

با بهرهگيريهاي هنرمندانه از داستان شهرزاد و شهريار ،اثري اجتماعي -تربيتي خلر کررده اسرت .پري
بردن به انگيزة نويسنده در الهامگيري از هزار و يک شب برهويرژه افسرانة شرهرزاد و دريافرت عناصرر
روايتي که اغلب همسو با عناصر روايتي اين شاهکار شکلگرفته ،ضرورت انجام پژوهش حاضرر را بره
روش توصيفي تحليلي تبيين ميسازد .به نظر ميرسد که ساختار روايتي اثرر -براوجود شخصريتهايي
همچون شهراموش و بيروز و  ،...صحنهپردازيهايي که در زمان و مکران بسريار دور ،ناشرناخته و گراه
هراسانگيز رخداده ،تعدد دو حکايت واقعري و اسروورهاي کره برهتناوب آورده شرده ،طرر حکايرت
اسوورهاي دوم با رابوه علي و معلولي و زبان روايت که بر نقل و قول شفاهي متکي است  -در پيوند
با هزار و يک شب و افسانة شهرزاد قرار دارد .پيرامون محتواي اثر بايرد گفرت نويسرنده برا توجره بره
آموزههاي جامعهشناسي و روانشناسياش و در پيوند با محترواي داسرتان شرهرزاد و شرهريار ،مسرالل
تربيت کودک ،منزلت زن و خردورزي وي ،نقش رهبر جامعه در سعادت يا ناکامي مردمان و رويارويي
دو نيروي خير و شر را مورد اهتمام قرار داده است.
کليد واژهها :رمان عربي ،هزارويکشب ،افسانه شهرزاد،

،

 -1نشاني پست الکترونيکي نويسنده مسئولbalut1384@gmail.com :

.
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مقدمه
هزار و يک شب يکي از شاهکارهاي ادبيات فرامرزي است و به گفترة برخري محققرين
ميتوان آن را مادر تمام قصههاي دنيا قلمداد کرد (طسوجي .)۶ :1۱78 ،بررسيها حاکي از
اين است که اين اثر ،پيش از دورة هخامنشي در هندوستان ظهور پيدا کرده و بعردها بره
زبان فارسي قديم ترجمه شده است؛ سپس در قرن سروم هجرري بره عربري ترجمره و
چارچوبي عربي به خود گرفت (حسنپور آلاشتي و خسروي )۰۵ :1۱31 ،اين تصور که هرزار
و يک شب ،اثر يک نويسنده است فرضيهاي بس نااستوار ميباشد و مخاطب برا اثرري
جمعي سر و کار دارد (افضلي ،بيترا )11 :کره ترا امرروز در ناخودآگراه جمعري مخاطبران
باقيمانده است .هزار و يک شب ،محل تأثيرپذيري بسياري از نويسرندگان و هنرمنردان
مشر و مغرب زمين قرارگرفته است .علت عمدة تأثيرپرذيري از هرزار و يرک شرب را
بايد ناشي از گستردگي تنوع موضوعي و فرهنگي قصرهها و مهرارت شخصريت اصرلي
داستان يعني شهرزاد دانست (ميرزايي و حسيني  .)1۰8 :1۱3۵،از بزرگترين آثار جهران کره
پيشتر ،از اين شاهکار الهام گرفته ميتوان به قصههاي دکامرون اثر بوکراچيو ،کرانتربري
نوشته چاسر ،افسانههاي تمثيلري لرافونتن و حکايتهراي گلسرتان سرعدي اشراره کررد
(ميرصادقي.)۴۴ :1۱7۱ ،

در ادبيات عرب نيز اين تأثيرپذيري بهويژه در قرن نوزدهم و بيسرتم ميلرادي بسريار
آشکار است .دکترر «

» بره

در کتراب «

تأثيرپذيري داستاننويسان عرب از هزارويکشب اشاره ميکند؛ اين موضوع کره برخري
از نويسندگان حتي رمانهاي خود را به همين نام و يا با اندکي تغيير نامگذاري کردهاند،
حاکي از تأثيرپذيري آشکار آنها از مجموعرة هزارويکشرب دارد؛ ماننرد داسرتانهراي
«
گاه نويسنده در يک يا چند حکايت يا فصلي از اثر ،مستقيم يا غيرمسرتقيم از
شخصيتهاي معروف هزارويکشب و ساختار داستاني آن متأثر بوده است که ميتروان
بره «

ة
اشاره کرد.
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آنچه توجه نگارنرده را جلرب کررده ،ردپراي ايرن تأثيرپرذيري در ادبيرات مرراکش
» نويسندة مغربي در رمان «

ميباشد؛ «

» از ادبيرات شرفاهي هرزار و

يک شب الهام گرفته است .در اين پژوهش سعي شده تا اين دو اثر با پيروي از ديردگاه
مکتب آمريکايي ادبيات توبيقي ،مورد توبي و واکاوي قرار گيرند.
ضرورت و سؤال پژوهش
آنچه ضرورت اين پژوهش را بيان ميکند ،نخست توجه به اثرر يرک نويسرندة مغربري
است که تاکنون هيچ پژوهشي پيرامون وي در جامعة دانشگاهي ايران صورت نگرفتره و
دوم دريافت تأثيرپذيري نويسنده از ميراث هزار و يک شب با رهيافت به عناصر روايتي
رمان «

» است که در نزديکي برا عناصرر روايتري هرزار و يرک شرب و افسرانة

شهرزاد قرارگرفته .اين پژوهش بر آن است تا به اين پرسشها پاسخ دهد؛
 .1کدام عناصر روايتي در رمان «

» را ميتوان متأثر از عناصرر روايتري هرزار و

يک شب برشمرد؟
 .2نويسنده در پيوند با مضمون داستان شرهرزاد و شرهريار و برا توجره بره آموزههراي
علمي و ادبي خود ،چه محتواي تربيتي و اجتماعي را موردنظر قرار داده است؟
پيشينه پژوهش
همانطور که پيشتر اشاره شد ،پژوهشگران دربارة تأثير هزار و يک شب بر ادبيات بره-
ويژه ادبيات داستاني کتاب و مقالات بسياري نوشتهاند .در دنياي عرب ميتوان به کتراب

«

» اثر «

» ( )۲۰۰۲اشاره داشرت

که در آن نويسنده به آثار ادبي گذشته اشارهکرده که در شکل و مضمون بررمران عربري
تأثير داشتهاند .آثاري همچون مقامات و هزارويکشب که با الهام از آنها ،رمان نويسران
معاصر ،درصدد خل اثر جديدي ،مرتبط با دنياي امروز برآمدهاند .در اين کتراب نشران
دادهشده که رمان عربي معاصر با بهکارگيري و تاثيرپذيري ساختاري يا مضموني از هزار
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و يک شرب ،سرعي دارد ترا برراي خرود هرويتي مسرتقل ايجراد کنرد .همچنرين کتراب
» اثر «
» ( )۲۰۰۲پژوهش ديگري است کره از رسرالة دانشرگاهي برگرقتره شرده؛ در ايرن
پژوهش ،نويسنده چند رمان عربي را که با هزارويکشب مناسبت معنايي يرا سراختاري
دارند موردبررسي قرار داده است .از ميان مقالات عربي هرم ،مقالره «
» نوشرتة
«

شايسته ذکرر اسرت .نويسرندةاين

»(

» با نظر به جايگاه هرزار و يرک شرب بره مثابره يرک

مقاله نشانداده که

حکايت سحرآلود ،توانسته مضامين فکري و تکنيکهاي روايتي هزار و يک شرب را در
قالب رماني جديد به کار گيررد .امرا در جامعرة دانشرگاهي ايرران مريتروان بره مقالرة
از هزار و يک شب" نوشتة جواد اصغري و زينرب قاسرمي

"تأثيرپذيري

اصل (مجلة انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي ،دورة  ،7شمارة )1۱31 :2۰اشاره داشرت
که در آن به تبيين شباهتها و افتراقات اين دو اثر از جنبرة سراختار ،عناصرر داسرتاني،
محتوايي و مضرامين پرداختهشرده اسرت .علري سرليمي و مصريب قبرادي در مقالة «دو
خوانش متفاوت از افسانه شهرزاد در نمايشرنامههاي

و

»

(دو فصلنامة ادبيات توبيقي ،دورة ،۰شمارة )1۱32 :3خوانش متفاوت ايرن دو نويسرندة
عربي از افسانة شهرزاد را مورد بررسي و مقايسره قراردادهانرد و مشرخ

نمودنرد کره

هريک از نويسندگان به اقتضاي نيازهاي اجتماعي و بهتناسب روحيات خود ،اين افسانة
کهن را بازخواني نمودهاند.

 ،اثري فلسفي و فارغ از زمان و مکان پديرد آورده امرا

از زاوية اجتماعي بدان نگريسته و آن را بهجايگاه زن در جامعه امرروز پيونرد زده
است .طةار ياراحمدي در مقالة «ردپاي هرزار و يرک شرب در ادبيرات داستاننويسري
معاصر عربي (نمونة موردي رمان

اثرر

)» (مجموعره مقالرات

همايش ملي هزار و يک شب و ادبيات ايران و جهان )1۱3۶ :ضمن بررسي تأثيرپرذيري
از حکايتهاي هزار و يک شب ،به بيان وجوه اشتراک و افترا ايرن دو
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اثر از هم پرداخته است .نتايج حاکي از آن است که نويسندة مروردنظر توانسرته ضرمن
الگوبرداري از حکايتهاي هزار و يک شب ،در نگارش رمان ،دست به ابتکار بزنرد .در
جهان عرب آثار «

» نيز کم و بيش مورد بررسري قرارگرفتره اسرت« .

» نوشتاري تحرت عنروان "
( )133۵در مجله

بره چرار رسرانده اسرت کره تحليرل وي از مراجراي دو

حکايت خيالي -اسوورهاي و واقعي رمان

ميباشد؛ امرا در فضراي دانشرگاهي

ايران ،تاکنون پژوهشي مستقلي دربارة اين نويسنده صورت نگرفته اسرت و همرين امرر
ضرورت و ارزش اين پژوهش را در راسرتاي معرفري ايرن نويسرنده مراکشري ،آشرکار
ميسازد.
مبارک ربيع
از پايان دهه پنجاه ،رمان مغرب به مرحله واقعگرايي داخل شرد و تقريبراً ترا نيمره دهره
هفتاد گسترش يافت .در اين زمان ،رمان مغربي تغييررات فراوانري را در زمينره سياسري
شاهد بود (مانند اسرتقلال مغررب و شکسرت  13۶8در فلسروين)؛ البتره بره دنبرال آن،
تغييراتي در واقعيت اجتماعي نيز پديد آمد؛ از اينرو نسلي از رماننويسان ايرن دوره در
روايتهايشان رنجهاي جامعة مغرب را منعکس کردند و اين رنج و سرختيهرا در آثرار
«

»،

»« ،

»و«

» به چشم ميخورد.

اين نويسندگان به موضوعات جامعه جديدشان روي آوردنرد ،از فکرر طبقرة مردمري و
ايدلولوژي آنها سخن گفتند و فقر و جهل و بيماري ،عقبماندگي و فساد را به تصوير
کشيدند (

«.

» نويسندة معاصر مغربي نيز با تحصيلات عالي

در رشتههاي فلسفه ،روانشناسي و جامعهشناسي ،داراي آثار متعرددي در زمينرة رمران،
داستان کوتاه و ادبيات کودک ميباشرد کره در داسرتانهايش برهنوعي واقرعگرايي روي
آورده است .از آثار او در زمينة داستان کوتاه ،ميتوان بره «
» ،در رمان بره
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و در زمينة کودک نيز به «
و دو پرژوهش بره نرام
» اشاره کرد .او در زمينة ادبيات جروالز
را کسب کرده است (

).

خلاصة رمان
«

» از دو حکايت متناوب ساختهشده است؛ حکايت اول داستان فرردي بره نرام

«

» جريان دارد .او فردي اسرت کره

» و خانوادة اوست که حوادث آن در «

از کودکي تا بزرگسالي زير يوغ استبداد پدرش« ،

» بوده؛ فردي کره برا اهررم

زور فرزندانش را تربيت ميکند .داستان با هذيانهاي شربانة «
قهرمان داستان به «

» ،همبازي دوران کودکياش ،دلبسرتگي پيردا ميکنرد و آرزوي

ازدواج با او را دارد؛ اما پدرش «
درميآورد« .

» شرروع ميشرود؛

» در کمال ناباوري او را به وصلت برا خرود

» اين کار را تجاوز به عاطفة خود مريدانرد و در نتيجره برا «

»

همبستر ميشود؛ اما بعد دچار تعارض دوگانهاي ميشود که نتيجة آن کابوسهاي مداوم
شبانه است؛ تا اينکه بعدها با ازدواج هرچند اجباري برا دخترعمرويش« ،

» برراي

داشتن خانوادهاي سعادتمند ،فرزندانش را با شيوهاي متفاوت از پدرش تربيرت ميکنرد.
اما جامعه در مقابل اصلا شيوة تربيتي «
آنجا فردي به نام «

» ميايستد و او را به زندان مياندازنرد .در

» ،داستان «

» را برايش تعريف ميکند.

اما حکايت دوم ،داستاني اسوورهاي است دربارة پادشاهي به نرام «
سرزميني به نام «

» ،در

» که ظلمش دامنگير مردم آنجرا شرده اسرت .حکيمري بره نرام

«روزبه» تصميم ميگيرد که پادشاه را اصلا کند و در اين راه از کنيزي به نرام «
کمک ميگيرد .او بعد از تلاشهاي مداوم ،محبت و عش وارد قلرب «
درنهايت با او ازدواج ميکند و «

»
» شرده،

» از اخلا ناپسندش دست برمريدارد؛ نتيجرة
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اين ازدواج ،فرزندي به نام «

» به معناي «

» شد .پادشاه وظيفرة تربيرت
» نبرود؛

فرزندش را به «روزبه حکيم» سپرد؛ اما اين نوع تربيت تنها شرامل «

بلکه جمعي صدنفره از کودکان دختر و پسر طبقات مختلف را شامل ميشرد .ايرن کرار
سبب تربيت نسلي سالم شد ،اما طولي نکشيد که اطرافيان «
کرده و «
کمک «

» ،عليره او دسيسره

» و همة همراهانش را به قتل مريرسرانند« .

»و«

» بره

» ،فرار کرده ،در غار مخفي ميشوند و مردم شهر هر روز مخفيانه خرود را

به آنها ميرسانند و براي رويارويي با نيروي اهريمني و تحق آرمانشرهر ،بره سراختن
ادوات جنگي و تشکيل ارتش ميپردازند.
بحث و بررسي
«

بهعنوان يک اديبِ روانشناس و جامعهشناس سعي دارد ،بايد و نبايدهاي

تربيتي و اجتماعي را با زبان ادبيات و داستان بيران کنرد و در ايرن راسرتا از اسرلوب و
شخصيتهاي هزار و يک شب بهره ميگيرد .در پژوهش حاضر ،نگارنرده بره حکايرت
دوم اين رمان پرداخته که تشابهي با داستان اصلي هزار و يک شرب يعنري «شرهرزاد» و
«شهريار» دارد .براي بررسي بهتر و کاملتر ،حکايت «

» از حيث عناصر داستاني

مورد بررسي قرار خواهد گرفت .رهيافت به عناصر داستاني کره مهمتررين آن طرر يرا
پيرنگ ،شخصيت ،فضاي مکاني و زماني ،راوي و البته محتوا ميباشد ،به دريافرت بهترر
اين تأثيرپذيري کمک ميکند.
شخصيت و شخصيتپردازي
شخصيت از عناصر مهم شکلگيري داسرتان اسرت و در سراختار مرتن روايري وظرايف
مهمي دارد .اين شخصيت اسرت کره حروادث را مريسرازد و برا آن ترکيرب مريشرود؛
بهطوريکه لغت ميسازد ،گفتوگو ميکند و حروادث و کشرمکش را از خلرال رفترار،
خواستهها و عواطفش ايجراد ميکنرد

« .يکري از تقسريمبنديهاي

 1نقد ادب معاصر عربي

شخصيتي ،شخصي ايستا و پوياست .شخصيت ايستا ،شخصيتي است که تغيير نکند يرا
اندک تغييري را بپذيرد؛ اما شخصيت پويا ،شخصيتي است کره جنبرهاي از شخصريت او
پيوسته دستخوش تغيير و تحول باشد» (مير صادقي .)3۱-3۴ :1۱8۶ ،در رمان« ،
«

»و

» از شخصيتهاي مهم و اصلي آن هستند کره در ادامره بره ويژگريهراي ايرن دو

شخصيت اصلي در مقابل شخصيت «شهرزاد» و «شهريار» پرداخته خواهرد شرد و البتره
شخصيتهاي فرعي که در سايه «

»و«

» به وجود ميآيند ،مرورد بررسري

قرار خواهند گرفت.
شهراموش و شباهتش با اسطورة شهريار
» و حتي اسم وي ،جناس تصحيف با «شهريار» هرزار و يرک شرب

شخصيت «

دارد .بارزترين وجه تشابه اين دو ،کراهت از جنس زن ،به واسوه خيرانتي اسرت کره از
طرف همسر «شرهريار» و مرادر «

» صرورت گرفتره« .شرهريار» در اوان جرواني

خيانتي از همسرش ميبيند و ازاينرو براي انتقام ،دختران باکره را به عقد خود درآورده
و صبحگاه آنان را ميکشد« .

» نيرز در رمران «

» برا خيانرت مرادرش و

ارتباط او با غلامش از زنان متنفر ميشود ،با اين تفراوت کره شراهد قترل مرادر توسرط
پدرش نيز بوده است .او برخلاف «شهريار» ،هيچ زني را به دربرار راه نمريدهرد؛ حتري
هيچکس ح ندارد در سراي او از زنان اسمي نيز به ميان آورد .شعلة اين نفرت و ظلم،
دامنگير کارگران معادن ،کشاورزان و حتي حيوانات ميشود؛ اما وي با درايت و زيرکي
کنيزي به نام «

» ،تغيير ميکند« .

» شخصيتي پويا است که در اثناي داسرتان

تغيير ميکند .ميتوان تغيير نگرش به جنس مؤنث را در ازدواج «

»و«

»

شرراهد بررود کرره بسرران ازدواج «شررهريار» و «شررهرزاد» ،پيونرردي بررزرگ و فراتررر از
واقعيتهاست و اين امر در جشن ازدواج بزرگي که «
کرد نمود مرييابرد:

» ،پادشاه کغاشي برگرزار
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از طرف ديگر آنچه باني تغييرر نگراه «شرهريار» و «
«شهرزاد» و هوش و کاريزماي «

» برود .تغييرر «

پيامدهاي آن نيز بسيار کارآمدتر از «شهريار» است؛ «

» شرد ،حکايتهراي
» بسريار ريشرهايتر و
» همچنين در مسير تغييرر

به علوم مختلفي علاقهمند شد؛ اموري که منجر به موج وسيعي از اصلاحات در سرزمين
کغاشي ميشود ،از بازگشت ارزش واقعي زن و برقراري عدالت اجتماعي در همة ابعراد
که نمود آن در تنوع طبقاتي و جنسيتي امراي صدگانه قابل مشراهده اسرت و درنهايرت
«

» متفاوت از «شهريار» در مسير اصلاحات ،جان خود را تقديم ميکند.

ملکه بيروز و شباهتش با اسطوره شهرزاد
«

» هنگاميکه از «

» ،سخن به ميان مريآورد ،بُعردي اسروورهاي بره وي

ميبخشد و اين امر را از کلام «روزبه حکريم» ميتروان دريافرت؛ آنگراه کره او را دخترر
آسمان معرفي ميکند.
در اينجرا،
«

» اسوورهاي همسنگ «شهرزاد» اسوورهاي است .نام فارسري هرر دو شخصريت و

ويژگيهاي آنان ،بيش از پيش بر اين همسرنگي صرحه ميگرذارد« .شرهرزاد» و «ملکره
بيروز» هر دو در پي اصلا  ،جان خود را به خور مياندازند ترا دو پادشراه را بره مسرير
خير رهنمون کنند ،هر دو از وجود مشاوراني کراردان بهرهمنرد هسرتند؛ «ملکره بيرروز»،
«روزبه حکيم» را کنار خود دارد و «دنيازاد»« ،شهرزاد» را همراهي ميکنرد« .شرهرزاد در
پي حفظ جان دختران ديگر ،خود را به ورطة خورر انداختره و چراره رهرايي از خشرم
شهريار را داستان و سحر کلام ميداند» (مهيندوست .)۴۰ :1۱7۴ ،او خود ميگويد« :

و در
نتيجه شهرزاد با قصههايش وارد کارزار ميشرود .روانشناسران معتقدنرد کره قصره ،اثرر
درماني داشته و يکي از شگردهاي کهن هنردوها جهرت درمران اختلالرات روانري بروده
است؛ شگردي که توسط «شهرزاد» نيز اعمال ميگردد تا پادشراه سرلامتياش را بازيابرد
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(ثميني .)۱۴ :1۱83 ،در رمان «
«روزبه» ،به «

»« ،ملکه بيرروز» نيرز برا ذکراوت و راهنمراييهراي

» نزديکشده و سعي در تغيير و اصلا او دارد .درنهايرت هرردو
» را از تنفري که نسربت بره جرنس زن دارنرد ،رهرايي

ميتوانند «شهريار» و «

دهند .در اين ميان «شهرزاد» در پي توقف قوار مرگ دخترران برود؛ امرا «ملکره بيرروز»
نهتنها در مسير رهايي زنان و همه آحاد جامعه قدم برداشت؛ بلکه با تربيت نسلي بردور
از همة انحرافات اخلاقي و اميد بره انتقرال کرسري حاکميرت بره آنهرا ،در فکرر خلر
آرمانشهر براي آيندة سرزمين کغاشي است« .شهرزاد» ترا پايران عمرر در ترنعم بره سرر
ميبرد؛ اما «ملکه بيروز» در مسير اصلا  ،جان خود را از دست ميدهد.
شخصيتهاي فرعي در حکايت دوم رمان «

» در ساية شخصيت اصلي

مور ميشوند .حضور «روزبه حکيم» در کنار «

» ،شبيه حضور «دنيا زاد» خواهر

«شهرزاد» است؛ «روزبه حکيم» همواره در فکر راهي براي نجات مردم کغاشي است.
«

» يکي از چوپانان شهراموش است که دوستي عميقي با «روزبه» دارد و براي

تحق اهدافش به کمک وي ميآيد .شخصيتهاي فرعي ديگر عبارتند از« :
» که درواقع فرماندة سپاه بوده و ذاتي اهريمني دارد« .

«

» که ادارة همه معادن نمک را در دست دارد،
«

ميتواند مخت

» است که اين اسم درنهايت مخت

به هر يک از اميران صدگانة زمانشان باشد« .

صدگانه است که همراه «

» و«

» يا «

» يکي از ارکان هيئت حاکم

است که وظيفة او تربيت حيوانات جهت دريدن يکديگر ميباشد« .
» فرزند «

» يا

» به معناي

وي نميماند؛ بلکه
» دختري از امراي

» از مهلکه ميگريزد .بهطورکلي در

داستانها ،فرايند شخصيتپردازي با دو شيوة مستقيم و غيرمستقيم انجام
ميپذيرد« .در شيوة مستقيم ،داستاننويس شخصيتهاي داستان خويش را از دنياي
بيروني ،تصوير و ترسيم ميکند و عواطف ،انگيزهها و احساساتش را مورد تحليل
قرار

داده

و

اغلب

به

داوري

درباره

آنها ميپردازد»

شخصيتپردازي غيرمستقيم ،شيوهاي است که داستانپرداز در آن ،عرصه را
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براي خود شخصيتهاي داستاني باز ميگذارد تا از آن طري  ،انديشهها،
عواطف ،گرايشها و اميال خويش را بازگو کند (همان.)137 :

»« ،

اسامي همچون «

» و ...که نويسنده براي شخصيتهايش انتخاب کرده،

اسامي فارسي هستند و برخي از اسامي مثل «
«

»« ،

»« ،

»« ،

»و

» از ابداعات خود نويسنده است که طي جستجو در اينترنت ردپايي از اين

اسامي در منبع و کتابي پيدا نشد؛ اما شباهت وزني و حرفي اين اسامي با واژههاي
هندي ،چنين به ذهن متبادر ميکند که اين الفاظ برگرفته از فرهنگ هندي است و اين
ابداع در اسامي و ناشناختهبودن آنها ،بر فضاي اسوورهاي رمان در کنار شخصيتهايي
که تنها به ويژگيهاي رفتاري و گفتاريشان شناخته ميشوند ،ميافزايد .معرفي
شخصيتها در حکايت «

» با شيوة غيرمستقيم انجامشده است؛ همانطور که

راويان هزار و يک شب از اين شيوه بيشتر بهره گرفتهاند .بهطور مثال در حکايت
» ،نمونة خردورزي را ميتوان در شخصيت «

اسوورهاي «
حکيم» ديد .پاسخ «

» به سؤالات و معماهايي که در کاخ «

» و «روزبه
» پرسيده

ميشود و به کام مرگرفتن براي بهبود اوضاع کشور ،نشان از شخصيت انديشمند و
متعالي او دارد که در زواياي کلامش اين موضوع را ميتوان دريافت.
طرح داستان
پيرنگ ،بيان ترتيب و توالي حوادث برحسب روابط علي و معلولي مريباشرد و برديهي
است که منو هر داستان ،مبتني بر همين ترتيب منظم قررار داشرتهباشرد (شميسرا:1۱7۱ ،

 )183رمان «

» ،از نوع روايت تناوبي اسرت؛ يعنري نويسرنده برا ذکرر بخشري از

حکايت اول و بخشي از حکايت دوم در رمان و ادامة اين رويه تا انتهرا ،دو حکايرت را
در يک رمان آورده است .هر دو داستان به نحوي با يکديگر ارتباط دارند؛ چراکه ظلم و
ستم فردي تندرو در دو جامعه ،يکي در خانواده و ديگري در کشور ،بر زندگي و مرنش
افراد اثرگذار است .در داستان اسوورهاي «

» ،منو روايي آن ،شبيه منو روايي
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کلاسيک و تقليدي است که همچون هزار و يک شب حکايت از امرور عجيرب گذشرته
دارد .در اين حکايت ،ساختاري پيوسته به چشرم ميآيرد؛ يعنري از يرک رابورة علري و
معلولي برخوردار است؛ به طور مثال اينکه علرت قترل زنران و کشرتار مردمران توسرط
» چيست؟ و علت آن به حوادثي که در دوران کرودکي بررايش اتفرا افتراده

«

برميگرردد:

طر حکايت بدينصورت است :فزوني ظلرم و سرتم «
کغاشي و تصميم «روزبه حکيم» و «

» در حر مرردم

» به طر راهحلي براي اصرلا «

اجراي صلح و عدالت در کغاشي .گرهافکني حکايت درجايي است کره «

»و
» از

صحنههاي جنگ حيوانات با بردهها لذت ميبرد و ظلم و ستم بسياري روا ميدارد

( » ۰همان،)۰1 :

(همان.)۰۵ :

کشمکش داستان با حضور «
حضور «

» در کاخ «

» دو همنشين او يعني «

» اينگونه ادامه مييابرد کره در
»و«

» از «

» سؤالات بسريار

ميپرسند و او نيز با زيرکي به همه پاسخ ميدهد .گرهگشايي داستان نيز با تغيير روحيرة
«

» اتفا ميافتد .هول و ولاي داستان ،وجود توطئهگران اطراف پادشاه بود کره

اصلاحات و شيوه کشف مصنوعي نمک را خوري برراي خرود مريدانسرتند .نقورة اوج
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»« ،

داستان ،کشتهشدن «

»« ،روزبه حکريم» و اطرافيرانش اسرت کره نشران

ميدهد نيروي شر بار ديگر بر نيروي اهورايي پيروز شده؛ پايران داسرتان نيرز گرريختن
» و دختري به نام «

«

» از مهلکه است که پس از آن برار

» به کمک «

ديگر عليه نيروي شر تدارک جنگ ميبينند:

» (همان21۶ :و .)21۰
نويسنده با زندهماندن «

»« ،

»و«

» ،روزنرة اميردي فرراروي

مخاطرب ،برراي ادامرة نيرروي خيرر و اهرورايي قررار داده اسررت .داسرتان «شررهرزاد» و
«شهريار» ،با بازگشت فورت انساني «شهريار» به پايان ميرسد و هر دو با خوشري کنرار
هم زندگي ميکنند.
صحنهپردازي در رمان
صحنة داستان ،مکاني است که عمل داستان در آن ،طري زمراني معرين و پيوسرته اتفرا
ميافتد؛ بنابراين ،منظور از صحنه ،عنصر زمان و مکان اسرت« .
«

» صرحنه را

» ناميده و بهعنوان حقيقت زماني و مکاني داستان معرفي مينمايد؛ يعنري هرر

آنچه با محيط طبيعي ،خل وخوي شخصيتها و ويژگيهايشان در زندگي ارتباط داشته
ماجراي احمد و خانوادهاش در حکايت اول رمان «

باشد (

»،

حکايتي است واقعگونه؛ يعني تصوير حوادثي که بالفعل رخداده يا احتمال دارد به وقوع
بپيوندد؛ اما حکايت دوم اين رمان باشخصيتهايي که پيشترر معرفري شرد در مکران و
زماني نامعلوم رخداده است:
»

داستان در سرزميني به نام «

» ،خارج از مرزهاي

جغرافي رايي شناختهشررده در جري ران اسررت کرره از لحرراظ زمرراني برره گذشررتههاي دور
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بازميگردد؛ چهبسا از واقعيتهاي روزانه قابللمس نيز بهدور اسرت .ايرن شرروع رمران
مانند شروع هزار و يک شب است که راوي ماجرا را به زمانهاي دور و به پادشراهي از
پادشاهان يک سرزمين نسبت ميدهد:
در

حکاياتي که قصة پادشاهان گذشته را روايت ميکند ،فضاي رمان درجاهايي برا تررس و
وحشت درآميخته و اين وحشت گاه برآمده از يک صحنه روايتي اسرت؛ مثلراً در رمران
«

» و حضرور درباريران و خردمتگزاران،

» ،توصيف عظمرت کراخ «

مخاطب را به ياد عظمت شاهان هزار و يک شب و فضاي آن مياندازد .براي نمونره در
اين سوور آمده:

)
نکتة ديگر اينکه «

» ،اسمي شبيه «شمهروش» پادشراه جنيران مريباشرد کره

مقبرة وي در مراکش است« .حکايت مرتبط با اين جن در کتابهاي سحرانگيز گذشرته
و وقايع تاريخي آمده است .هزار و يک شب يکي از اين کتابهاست؛ مثلاً در حکايرت
عش «قمر الزمان» و ملکه به دور آمده است»

 .در ايرن

مقورع:
با اين تفاصيل شايد بيدليل نيست کره
«

» در حکايت اسوورهاي دوم از رمانش شخصيتي را آورده که نهتنها جنراس

تصحيف با «شهريار» دارد ،بلکره از طرير ايرن اسرم ،فضراي فراواقعري و سرحرآميز و
زمانهاي خيلي دور را تداعي ميکند تا براي خوانندة مغربري آشرنايي و برراي خواننردة
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غيرمغربي ،جذابيت در فهم ناشناختههاي اين سرزمين داشته باشد؛ البته ميرراث هرزار و
يک شب نيز منشأ اين انتخاب وي بوده است.
راوي و زبان روايت
آثار روايتي قديم ،بر سوم شخ

غايب تکيه داشته است؛ چراکه بيشتر اين آثار بر پايرة

اسووره و امور غيرواقعي استوار بوده که کاربردش راحتتر است (

در داستان هزار و يک شب« ،شهرزاد» هر قصه را به قصة ديگر متصل و برهعنوان
» در

تمثيلي براي قصة قبلي روايت ميکند .عبارتهاي «

ابتداي هر شب نشان ميدهد که راوي آفرينندة خلا قصه نيست؛ او قصهاي که بارها و
هربار به شکلي توسط راويان گوناگون روايتشده ،را با خلاقيتي تازه بازتوليد مريکنرد؛
مثلاً در آغاز داستان

«شهرزاد» روايت خود را اينچنين آغاز ميکند:
) پس بيان روايتِ غيرمستقيم،

بهصورت راوي دانايکل و زاوية ديد سوم شرخ

اسرت .حکايرت دوم رمران «

» ،حکايتي تقليدي ميباشد که شکل شفاهي آن براي مخاطب در سراختار حکايرت
کاملاً آشکار است .در ايرن حکايرت دو راوي وجرود دارد؛ راوي داخلري کره بره طرور
مستقيم اينگونه سخنش آورده ميشود« :

به اين صورت نقل ميکنرد« :

و راوي دوم کره از راوي اول
 »...همچنرين راوي سرومي هرم وجرود دارد

(نويسنده ضمني) که از خلال نوشتارش اعلان وجود ميکند؛ و آنچه را راوي دوم گفته،
مينويسد (

اين چند راويبودن همانند نقلقولهاي شرفاهي گذشرته

است که بعدها به شيوه نوشتاري منتقل ميشود .پس در اين حکايت نيز زاوية ديد سوم
شخ

است؛ يعني راوي فقرط بره توصريف گفترار و رفترار شخصريتها ميپرردازد و

گفتگوي شخصيتها ،نقش مهمي در اين نوع روايت دارد .زبران روايرت ،همران زبران
حکايت معروف در قصههاي مردمي ميباشرد؛ يعنري اينکره از تفاصريل بره دور اسرت؛
چراکه بيشتر به شنونده توجه دارد تا خواننده ،از اين حيث کره خواننرده اگرر چيرزي از
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حکايت را از دست دهد بار ديگر درنگ ميکند ترا در جزليرات داخرل شرود؛ امرا ايرن
فرصت براي شنونده فراهم نميشود .پس او بايد از توصريفات خسرتهکننده دوري کنرد
وگرنه شنونده وسط اين تفاصيل فراوان سردرگم ميشود
تحليل محتوايي
ژرفساخت داستان يا محتوا ،فکر اصلي و مسلّط در هر اثري اسرت .بره همرين جهرت
است که ميگويند ،درونماية هر اثر ،جهت فکري و ادراکي نويسندهاش را نشان ميدهد
(ميرصادقي )18۴ :1۱8۶ ،در اين ميان ،نويسنده گاه با برهکارگيري خيرال و اسرووره در پري
بيان مساللي است که آشکارا نميتواند بيان کند .کليت رمران «

» برر مسرالل

تربيتي بنانهاده شده و به دنبال آن در پي طر مسالل مختلفي است ازجمله:
الف) توجه به تربيت کودک در رمان
پيشتر در ذيل آثار «

» به پژوهشهاي وي پيرامون کودکان اشراره شرد؛ ايرن

امر بر اهتمام فراوان نويسنده به مقولة تربيت کودکران حتري در آثرار روايرياش صرحه
» در اوان کرودکي و محرروميتش از

ميگذارد .نويسنده با بازگويي زنردگي «

داشتن محيوي آرام و به دور از خشونت ،به چگونگي نقش فضاي ناامن در شرکلگيري
استبداد شخصيتي وي ميپردازد« .

» سرعي دارد بره اهميرت نقرش محريط و

خانواده در شکلگيري شخصيت کودک بپردازد« .درواقع محيوي که در آن پردر و مرادر
داراي روابوي صميمانه هستند معمولاً کودکاني سالم و باشخصيتي مثبت بار ميآورد که
بازتاب آن را بهصورت کمک به ديگران نشان ميدهند و برعکس آنهرم متصرور اسرت
وعدم مراقبت دقي والدين در تربيت کودک ،اساس کجرويها را در وي بنيان مينهرد»
(ستوده .)۰۵ :1۱7۱ ،نويسنده بعد از بيان چگرونگي شرکلگيري شخصريت «

»،

دراثناي رمان تغيير و دگرگوني را براي او رقم ميزند که اين دگرگوني از رهگذر کلرام
نافذ يک زن محق ميشود« .

» فرزند «

» و امرراي صردگانه کودکراني

هستند که براساس تربيتي صحيح رشد مييابند .نکته حالز توجه دقت نويسنده در درک

فراخواني عناصر روايتي هزارويک شب در رمان «بدر زمانه» مبارک ربيع 97

اين تربيت اصولي است؛ «چراکه به گفتة کانت انسان باتربيت صحيح به کمال ميرسرد»
(اديرب .) 7۰ :1۱77 ،نويسنده مانند يک مسئول دغدغهمند به بيان جزليات آموزش کودکان
ميپردازد .در همين چند سور زير ،او خلاصه اما مفيد به چندين مؤلفة تربيتي در تغذيه،
شيوة محبت ،بازي ،سرگرمي و آموزش اشاره ميکند« :

«

» نخست در قالب وجود «روزبه» که متصف به حکيم بودن اسرت ،برر

وجود مسئولي متعهد و دانا در جامعه تأکيد دارد؛ سپس نامگذاري «

» بره «

» و نامبردن از امراي صدگانه که با لفظ امير خوانده ميشوند و هر يک بردر زمران
خود هستند ،نشان ميدهد که در يرک جامعره ،همرة کودکران از هرر قشرر و جنسريتي
ميتوانند با آموزش صحيح به جايگاه بالايي دست يابند و ماه تابان دوران خود باشند.
ب) اهتمام نويسنده به موقعيت زن و نقش وي در جامعه
دررمان «

» و خيانت وي درقبال

» ،نويسنده ،نخست با فراخواني مادر «

همسرش ،مخاطب را به ياد زنان «شهريار» و برادرش« ،شاه زمان» مياندازد« .

»

همچون «شهريار» ،مخالف وجود زنان در دربار خويش ميشود:

سرانجام اين وضعيت زنان با آمردن «

» رنرگ مريبرازد .ناگفتره

نماند که چهبسا ريشه معاندت با زنان در طول تاريخ در ناخودآگراه جمعري قررار دارد.
گمان بيشتر بر آن است که دشمني با زنران بره آن دورة تراريخي برميگرردد کره در آن
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مخاطب شاهد سقوط نظام مادرسالار و برپايي نظام پدرسالاري اسرت (

ازاينروست که زنان در هر دو جامعة «شهريار» و «

» ،جرلت حضور در

هيچ عرصهاي را ندارند و زبونتر آنکه در نرزد «شرهريار» ،تنهرا بره ابرزار جنسري بردل
ميشوند« .

» درجايي از داستان که ميخواهد به نقرش زن و قردرت کلرام او

اشاره کند ،کنيزي را از پايينترين طبقة جامعه برميگزيند که برا بهرهمنردي از هروش و
ذکاوت ،به جايگاه ارزشمندي دست مي يابد کره حتري مرردان را يراراي برابرري برا او
نيست .اين يک زن است که مرد را به طبيعت بشري باز ميگرداند و نتيجهاش بازگشت
حضور زنان در جامعه و احقا خواستههايشان ميشود:

»1۰

بيشرک فرهنرگ شرهرزاد شردن

بهمثابه تحول کيفي در وجود جنس زن جاي گرفته؛ چراکه اين امرر بره تحرول از زمران
جهل و ناداني به زمان قصه و بهکارگيري زبان و کاربرد روشرنگري اشراره ميکنرد و از
همان زمانِ شهرزاد و تحول برآمده در اوست که زن صاحب زبان خاص خرود گرديرده
است
«

» ،يرک زن را برراي تحرول

؛ ازاينروست که «
» برگزيده است.

ج) تقابل دونيروي خير و شر و اهتمام به عدالت اجتماعي
رويارويي دونيروي اهورايي و اهريمني در طول تاريخ ،يکري از درونمايرههاي ميرراث
ادبي گذشته بوده که تا امروز نيز در آثار ادبي معاصر بهعنوان يکي از مؤلفرههاي سربک
رلاليسم جادويي به چشم ميآيد .هزار و يک شب ،طلايهدار نمود اين تقابل خير و شرر
ميباشد و تمرکز قدرت در وجود يک حاکم و سريورة وي برر زمرام جامعره ،پديردهاي
رايج در اين اثر است .دررمان «
دو نيروي خير و شر بود .درواقع «

» نيز ميتوان شاهد اين تمرکز قردرت و جردال
» و نظام حاکميتي آن ميتواند اشرارهاي بره

سيستم جوامع سلونتطلب باشد که تنها يک نفر تصميمگيرنده بود و سرنوشت جامعره
و مردمانش را رقم ميزند .نويسنده با چرخش رفتاري «

» در سراية «

»و
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سخن از تربيت نسل آينده ،از دغدغههاي اجتماعي و تربيتي نهفته در نهراد خرود پررده
برميدارد و تغيير حاکمان مستبد و پرورش حاکمان عدالت محور را براي آيندة جامعره،
امري ضروري برميشمرد .اين امر ،حکايت از رويارويي هميشگي دو نيروي خير و شر
است .در يکطرف «

»« ،

»« ،

با اين توضيح که بعد از ظهور ملکره« ،

»و«

» و اعوان و انصرار آنهرا؛

»و«

» بره جرگره نيروهراي خيرر

درميآيند؛ در طرف ديگر «ملکه بيروز»« ،روزبره حکريم»« ،

» و امرراي صردگانه

بهعنوان نيروهاي اهرورايي قررار ميگيرنرد .نويسرنده هيچگراه پيرروز مولر را معرفري
نميکند ،بلکه گاه نيروي اهريمني و گاه نيروي اهورايي سلوه مييابد و افرادي در ايرن
ميان ،به خاطر تغيير محيط و ديگر متغيرهرا از گروهري بره گرروه ديگرر تغييرر جايگراه
ميدهند.
نتيجهگيري
يافتههاي پژوهش حاضر نشان ميدهد که رمان «

» با تناوب دو حکايت واقعري

و اسوورهاي ،از تجربههاي جديد در داستاننويسي معاصر است .حکايت دوم ميتوانرد
بسان توضيح و تمثيلي براي حکايت نخست باشد که از افسرانة «شرهرزاد» و «شرهريار»
تأثير پذيرفته است .نويسنده سعي کرده براي حفظ ميرراث عربري و گراميداشرت آن در
ادبيات جديد و با استناد بره الگروي داسرتاني کهرن بره القراي انديشره و آرا تربيتري و
اجتماعي خود بپردازد .عناصر داستاني اين رمان در تلازم با هزار و يک شرب و برهويژه
داستان «شهرزاد» است .ماجراي «شهريار» و نفررت او از زنران برر حکايرت اسروورهاي
«

»و«

» و کنشهاي رفتاري آنان همخواني دارد .طرر داسرتان ،برا رابوره

علي و معلولي ،مشابه حکايت کلاسيکي است که در آن دو نيرروي خيرر و شرر ترا ابرد
مقابل هم صفآرايي ميکنند .نويسنده در فضاي زماني و مکراني کره دور و نامشرخ
است ،يک راوي براي نقل داستانش تعيين نکرده ،بلکه حکايرت از زبران چنردين راوي
روايت ميشود؛ مشابه زبان شفاهي که در هزار و يک شب به چشم ميآيد .نکترة حرالز
اهميت دريافت درونمايه اين اثر است« ،

» مسئلة تربيت کودک و اهتمرام بره
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جايگاه زنان و نقش حاکم در سعادت يا شقاوت جامعه و شناخت جايگاه اجتماعي هرر
فرد را بهگونهاي تمثيلي در سوح يک جامعة خيالي و در يک مراجراي اسروورهاي بيران
کرده است .اين شيوه بازگويي ،اغلب فراروي نويسندگاني است که آشرکارا نمريتواننرد
افکار و آرا خود را نسبت به حاکميت و نقد آن در جامعه ابراز کنند.
پينوشتها
 .1راوي گفت :سپس خبر بزرگي طنينانداز شد و در ميان مردم اعلام شد که پادشاه بزرگ کغاشري برا
شاهزاده بيروز ازدواج خواهد کرد و عروسي بزرگي بود که نظيرش حتي در رؤيا هم ديده نميشد.
 .2روزبه :بيروز دختر آسمان که خود او اين را گفته .شاهزادهاي آسماني که رعد آسرمان او را در کروه
فرو فرستاد و در لباس يک چوپان مخفي شد.
 .۱من يا زنده مي مانم و يا جانفداي دختران مسلمان گشته و سبب رهايي آنان ميشوم
علت کراهت شهراموش به يک حادثة سخت برميگردد که در زمان کودکي تجربه کرده است پردر
شهراموش نظامي بود ،مردي برازنده و تنومند و دوسرتدار همسررش ،ترا اينکره (شرهراموش) در سرن
ششسالگي ازسر و صداي زياد از خواب ميپرد پدرش را ميبينرد کره برا لبراس رسرمي و شمشريري
خونين در دست ،بر روي دو جنازه نيمه برهنه ايستاده است يکي جنازه مرادرش و ديگرري مرردي کره
نميشناخت و بعد از شهر بيرون ميرود و براي هميشه از ديدهها غايب ميشود و هريچکس چيرزي از
سرنوشت او نميداند.
 .5زاهور تربيتکنندة حيوانات و وظيفة او تربيت حيوانات وحشي جهت خوي درنردگي برود .زاهرور
چگونگي قوعکردن گردن در مراسم رسمي و ملأعام را به جلادان آموزش ميداد.
درههاي تنگي بود در سرزميني خشک که در آن صفهاي طرويلي از آدمهرا در غُرل زنجيرر عبرور
ميکردند ،پابرهنه يا کاملاً عريان؛ اينها از کساني بودند که جنايتي بر آنان نوشته ميشد يا آنهرا را جرز
مجرمين قلمداد ميکردند .کاروانهايشان تحت تدابير نگهبانان و بند و زنجير حرکت ميکررد ترا اينکره
آنها را در معادن نمک تحويل نگهبانان معدن ميدادند
 .7راوي ميگويد روزبه به غل زنجير کشيده شد درحاليکه ديگر افراد نيز به غل زنجير کشيده شردند
 /...با خود ميانديشيد که منزلت زنان ،عزت آدمي ،خندة کودکان و لباسهاي رنگي و نمادهاي زندگي
نوين به کجا رفت و در ميدان شهر سفرة بزرگ و طويلي بود که سرهاي شهراموش ،مرقادو و دهها نفر
از امراي صدگانه و زنان بر آن نهاده شده بود.
 .1در دورترين بلاد شرک از ديار عجم که در زمان قديم بخشي از سرزمين خداوند بود ...
 .3همانا در زمانهاي خيلي دور و گذشته ،پادشاهي از پادشاهان ساساني در جزالر هند و چين بود....
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 .1۵دو صف در دو گوشه مينشستند و تخت طلايي شهراموش در وسط قررار داشرت .دو در روبرروي
هم در سالن نزديک نشيمنگاه شهراموش آشکار ميشود ،در سمت چر

براز ميشرود و زاهرور مربري

حيوانات وحشي از آن آشکار ميشود .لحظهاي ميايستد ،سپس صداي تازيانرهاش را برمريآورد و بره
گوشهاي پيش ميرود و پشت سرش از همان در دو شير ظاهر ميشروند برهآرامي پريش مريرونرد ترا
هرکدام در پايينترين پله که به تخت شرهراموش منتهري ميشرود ،جرايگيرنرد .بعرد لحظراتي ،آمردن
شهراموش را اعلام ميکنند .شهراموش داخل ميشود و همره جنبنردگان ازجملره دو شرير مريايسرتند،
شهراموش مينشيند و به همه اشاره ميکند ،بنشينند .همه حاضرين حتي شيرها هم مينشينند.
 .99عفريت ،دهنش بن شمهورش طيار گفت :اي خاتون ،اگر دروغ بگويم ،با مرن هرر آنچره خرواهي
بکن/گفت اي ملک جوانبخت به من رسيده است که دهنش بن شمهورش به عفريته ميمونه گفت...
 .99گفت اي ملک جوانبخت آوردهاند که مرد شکارچي مسني بود که همسر و سره فرزنرد داشرت و
فقير بود...
 .99تربيت اين شاهزاده کوچک بدر زمان ،در سالهاي اوليه تحت نظارت بيروز به روزبه سپرده شد تا
بدر زمانه به مقدار بيش از حد و جز در هنگام نياز غذا داده نشود براي اينکه شرهوت و طمرع او زيراد
نگردد و زياد در آغوش گرفته نشود تا وابسته نگردند ...از سال دوم زنردگي بره ايرن کودکران (امرراي
صدگانه) بازيهاي گروهي ،رفتن به طبيعت ،رعايت حقو حيوانات و گياهان ،نحوه ارتباط برا مرردم،
موسيقي و موالعه و حفظ اشعار آموزش داده ميشد.
 .94بهگونهاي که او قوانين بسياري را وضع کرد که زن را در حاشية زندگي روزانه قرار مريداد؛ اينکره
زن حتي ح ظاهرشدن در جامعه و بازار جز در مواقع ضروري ازجمله خريد مايحتاج زندگي را ندارد.
 .95زنان هم در همة امور مانند مردان شدند و از ح و حقو آنان چنين بود که در بازارها و خيابانها
و مناسبات ظاهر شوند و در کارها مشارکت کنند.

منابع و مآخذ
 اديب ،عليمحمد حسين ( ،)1۱77راه و روش تربيت از ديدگاه امام علي ،ترجمه سيد محمود
رادمنش ،تهران :موسسه انجام.
 افضلي ،علي (بيتا)« ،خاستگاه فرهنگي داستانهاي هزارويکشب» ،فصلنامة پژوهشي انديشههاي
ادبي ،سال چهارم از فصل جديد ،شمارة  :11ص
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 ثميني ،نغمه ( ،)1۱83عشق و شعبده (پژوهشي در هزارويکشب) ،چار اول ،تهران :مرکز.

 99نقد ادب معاصر عربي


 حسين پور آلاشتي ،حسين و سوگل خسةووي« ،)۰93۰( ،بورسةي ريشة هاي زن سةتيزي در هةزررو يةک
شب» ،ششمين همايش ملي پژوهشهاي ادبي دانشگاه شهيد بهشتي.



 ستوده ،هدايت الله ( ،)1۱7۱آسيبشناسي جامعه ،تهران :آواي نور.
 شميسا ،سيروس ( ،)1۱7۱انواع ادبي ،تهران :ميترا


 طسوجي تبويزي ،عبدرللطيف ( ،)۰9۲1هزار و يک شب ،ترجمۀ الف ليله و ليلهه ،مقدمة علةي

رصغو حکمت ،تهورن :رنتشاررت دنياي کتاب.

 ميرزايي ،فرامرز و نوين حسيني (« ،)1۱3۵بنمايههاي افسانة شهرزاد ايراني در نمايشنامة توفي
حکيم» ،مجلة زبان و ادبيات عرب ،شماره  ،۴بهار و تابستان :ص
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 مير صادقي ،جمال ( ،)1۱8۶عناصر داستان ،چار سوم ،تهران :سخن.
 ،)1۱7۱(______،______ داستان و ادبيات ،چار اول ،تهران :آيه مهر.
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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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