
 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة زنان پژوهش
  115 -  101، صص 1391 بهار و تابستان، اول، شمارة سومسال 

   راز شهرزادو  تراژدي زينبهاي  نامه زن در نمايش
 1اثر نويسندة يمني، علي احمد باكثير

  *سليمي علي

  **مصيب قبادي

  چكيده
اثر نويسندة يمنـي، علـي احمـد     تراژدي زينب و راز شهرزادنامة  زن در دو نمايش

بـه  . دارد عهـده  نامه و جريان حوادث آن بر باكثير، نقشي تأثيرگذار در پيشبرد نمايش
در  از شـهرزاد رانگيـزي دارنـد؛ شـهرزاد در     هـاي شـگفت   باور باكثير، زنان توانايي

در اين اثـر،  . دهد گيرِ انساني خاتمه مي پزشك به يك بحران همه كسوت يك روان
نامـة   همچنـين، وي در نمـايش  . بـرد  قهرمان باال مـي  باكثير شهرزاد را تا حد يك اَبر

دهد؛ اما زينب در  زن را به صورت يك انسان بسيار توانمند نشان مي تراژدي زينب
هـاي   شود، زيرا او در كنـار توانـايي   اژيك دچار مينامه، به سرنوشتي تر اين نمايش

شناسـد و در   خوبي نمي برانگيزي كه دارد، باورهاي جامعة سنتي خود را به تحسين
باكثير در اين . شود انجامد و مظلومانه نابود مي هاي وي به شكست مي نتيجه، تالش

يم كند تـا  كوشد جنبة ضعف شخصيتي قهرمان را ترس اثر با رويكرد ديني خود، مي
  .راه خروج از سرنوشتي تراژيك را به زنان توانمند جامعة اسالمي نشان دهد

  .، علي احمد باكثيرتراژدي زينب، راز شهرزادنامة عربي،  نمايش :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
هاي مختلف زنـدگي انسـان پـي     توان به موضع هنرمند در قبال جنبه از رهگذر اثر ادبي، مي
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اينها نگرشي است كه هنرمندان به زن دارند؛ البته، دريافت چنـين نگرشـي در   از جملة . برد
گرو وجود شرايطي در اثر ادبي است؛ از جمله اينكه، قهرمـان داسـتان زن و حضـورش در    

از ميان هنرمنداني كه زن در برخي آثارشـان اهميـت   . پيشبرد حوادث داستان، برجسته باشد
هـاي داسـتان و نمـايش     نرمند يمني است كـه در عرصـه  بسياري دارد، علي احمد باكثير، ه

حضور زن در برخي آثار او چنان پررنگ است كه گويي وي . هاي بسيار داشته است فعاليت
اي براي شرح موضع خود در مورد زن، جايگاه و پيشنهادهايش براي  اثر خويش را به بيانيه

وي در ايـن زمينـه، دو   از آثـار شـاخص   . درست زيستن او در جامعه تبـديل كـرده اسـت   
  . توان نام برد را مي تراژدي زينبو  راز شهرزادنامة  نمايش
  

  طرح مسئلة پژوهش. 2
وي بـر ايـن بـاور اسـت كـه ايـن       . اسـت  قائلهاي شگفت بسياري براي زن  باكثير توانايي

همچنين، او به علـت رويكـرد تعهدمدارانـة    . موضوع در جامعة اسالمي مغفول مانده است
بر باورهاي اسالمي استوار است، با ابزار هنر، براي اعطاي نقـش بايسـته بـه زن    خويش كه 
هـا هسـتيم كـه زن در نگـاه      در پژوهش حاضر، به دنبال پاسخ به اين پرسش. كند تالش مي

چه جايگاهي دارد و تراژدي زينب و راز شهرزاد نامة  علي احمد باكثير با تكيه بر دو نمايش
  هاي او را سد كند؟ خالقيتچه موانعي ممكن است رشد 

  
  پيشينة پژوهش. 3

هـايي صـورت گرفتـه اسـت؛ از جملـه،       هاي باكثير پژوهش نامه ها و نمايش پيرامون داستان
بررسـي مـوردي علـي احمـد     (قصة اسالمي در ادب عربي معاصر «هايي با عنوان  نامه پايان
ب در دانشگاه تهـران؛  نوشتة حسن سرباز و راهنمايي دكتر محمدعلي آذرش) 1385) (باكثير

نوشتة سوده نوذري و با راهنمايي ) 1387(» تعهد ديني و اجتماعي در آثار علي احمد باكثير«
نوشـتة  ) 1388(» نامـة اوديـپ   بررسي و تحليل نمايش«دكتر علي سليمي در دانشگاه رازي؛ 

  .مسعود شكري و راهنمايي دكتر حسن سرباز در دانشگاه كردستان
هايي نوشته شده  عربي و فارسي، كتابهاي  پژوهشدر  راز شهرزادمة نا  در مورد نمايش

 :است، از جمله

  ، اثر علي احمد باكثير؛ هاي فردي من نويسي ضمن تجربه نامه هنر نمايشـ 
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اثر عزالدين اسماعيل؛  مسائل انسان در نمايش معاصر عربيو  شناسي ادبيات ـ سير روان
هاي توفيق حكيم  نامه هايي بين نمايش ها و تفاوت او در اين دو اثر خويش، به بيان مشابهت

  .نامة باكثير پرداخته است شناختي نمايش و باكثير و تحليل روان
راز شـناختي   اهللا امـامي؛ وي در آن بـه نقـد روان    اثر نصـر  هاي نقد ادبي مباني و روشـ 
  .خته است و مسئلة مورد نظر پژوهش حاضر در آن جايي نداردپردا شهرزاد

نيز هيچ پژوهشي كه بيانگر بحث مـورد نظـر پـژوهش     تراژدي زينبنامة  دربارة نمايش
حاضر باشد يا به شكلي با آن ارتباط پيدا كند، يافت نشد؛ اما پژوهش حاضـر كوششـي در   

  .اين باب است
  

  راز شهرزادنامة  خالصة نمايش. 4
شهريار مدتي غرق در شرب خمر و زنبارگي است، به حدي كه قواي جسـمي و غريـزي   
او تضعيف شده و ايـن بـراي او بسـيار آزاردهنـده اسـت، زيـرا يكـي از افتخـارات وي،         

دچـار شـدن بـه ايـن عارضـه،      . محبوبيتش نزد زنان و قدرت غريزي فراوان او بوده است
گويي اين ضعف . هنوز در اوج جواني استخصوص اينكه  براي او بسيار دشوار است؛ به
معنا كرده است، زيرا پيش از ايـن، همـة زنـدگي را در ايجـاد      غريزي زندگي را برايش بي

شهريار براي سرپوش نهادن بر اين ضعف، رابطـة  . رابطة غريزي با زنان خالصه كرده بود
شهريار به او كـم  پندارد عالقة  بدور مي. دهد ميكاهش » بدور«اش را با همسرش  زناشويي

دهد كه در آن  اي ترتيب مي شده است؛ با اين تصور، براي برانگيختن غيرت شهريار، نقشه
رسد و ظاهراً به بهانة اينكـه   در اين لحظه شهريار سر مي. كشاند اي را به اتاق خود مي برده

بدور به وي خيانت كرده است، ولي در واقع براي پنهان كردن ضـعف خـويش، بـدور و    
گيرد و صـبح روز بعـد او را    پس از اين رخداد، شهريار هر شب زني مي. كشد م را ميغال

رسد، امـا وي از   نوبت شهرزاد مي. دهد تا مردم نيز به ضعف او پي نبرند تحويل جالد مي
هاي زيبـاي خـود شـهريار را سـرگرم      در همان شب عروسي، با قصه. اين راز باخبر است

يابـد و بـه حالـت طبيعـي      اندك بهبود مي مردانة شهريار اندك در اين ميان، قواي . كند مي
شود، اما هنوز مشكلي هست؛ شهريار هر شب  رفته دلباختة شهرزاد مي او رفته. گردد بازمي

اين عـذاب وجـدان وي را   . بيند كه آمده تا انتقام بگيرد خواب همسر مقتولش، بدور را مي
گذشـت زمـان ايـن احسـاس را هـم در او       هـاي زنانـه، بـا    شهرزاد با حيلـه . دهد رنج مي

  ).66- 63: تا بياسماعيل، (برد  مي بين از
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  راز شهرزادتحليل ابعاد محتوايي  2.4
شده از فرم روايي شهرزاد در  ، آگاهانه و حسابراز شهرزادنامة  علي احمد باكثير در نمايش

بـاكثير، بـرخالف   . زدايي كرده اسـت  ، متناسب با پيام خويش آشناييشب يك   و  هزاركتاب 
برد، او را در جهاني سر  كه خواننده را به دنيايي هزار تو مي شب  يك  و  هزاراصل افسانه در 

او همچنـين توانسـته بـه آن    . دهد كه آغاز و پايان آن معلوم اسـت  راست و مستقيم قرار مي
باكثير، شهريار بيماري رواني  نامة در نمايش. گرايانه با كاركردي اجتماعي ببخشد رنگي واقع

  : گويد كند و مي شهرزاد به اين نكته اشاره مي. است
در صورت درمان او، تمـام زنـان و حتـي شـهريار را از     . توانستم او را درمان كنم كاش مي

 ).41: 1953باكثير،(داد  خواهم دست خودش نجات

با كاركردي اجتماعي مواجـه   شناسانه و ، خواننده با اثري روانراز شهرزادنامة  در نمايش
زدايي از محتواي قصه و ماجراي شهرزاد، به آن بعد اجتماعي بخشيده  باكثير با آشنايي. است

  .انگيز زنان است هاي شگفت است و نكتة اصلي آن نيز القاي توانمندي
) قهرمـان  اَبر(» من سوپر«نامه كوشيده است مناسبات مربوط به مفهوم  باكثير در اين نمايش
را از بعد جنسي آن تهي كرده، بـراي آن معيـاري   » انسان ابر«كه مفهوم  را نيز تغيير دهد؛ چنان

و گـاه در قالـب   » شهرزاد«گاه در قالب يك زن » انسان ابر«در اينجا . ديگر تعريف كرده است
ين اي با چنـ  قصد باكثير از تصوير زني چون شهرزاد افسانه. شود ، ظاهر مي»سندباد«يك مرد 
هايي، اين است كه به همگان بقبوالند حكمت خدا بر اين قرار نگرفته كـه زن، فقـط    ويژگي
و توانمند  ايدئالاي عالي از يك زن  شهرزاد نمونه. اي براي فرونشاندن غرايز مرد باشد وسيله

. كشي را رام كرده، به يك بحران بشـري پايـان داده اسـت    است كه با جادوي بيان خود، آدم
كنـد تـا مثـل سـندباد،      نامه، يعني زماني كه شهرزاد سرانجام شهريار را قانع مـي  نمايشپايان 

جويندگي و تالش براي كشف حقيقت را بر همه چيز ترجيح دهد و خطر سفر را بـه جـان   
 :گويد او به شهرزاد مي. بخرد، بيانگر موفقيت نهايي شهرزاد در درمان رواني شهريار است

  !صر بيرون ببرـ مرا با خودت از اين ق
  ـ به كجا سرورم؟

  ).124:همان(ـ به جايي كه آثار سندباد را در سراسر زمين دنبال كنيم 

هاي زن را در قالب توانايي شهرزاد براي درمان مشكل روانـي شـهريار    باكثير توانمندي
  دهد، چرا كه شهريار واقعاً بيمار رواني است؛ نشان مي
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اين احساس گنـاه او را  . د، نوعي احساس گناه استبر كشمكشي كه شهريار از آن رنج مي
گســيختگي و چنــدگانگي (گرايــي كشــانده و دســتخوش نــوعي اســكيزوفرني   بــه درون
قعيت شده است اين حالت موجب شكافت شخصيت و گريز از وا. كرده است) شخصيت

  ).154: 1385امامي،(

  :گويد اكثير، خود دربارة تصميم به نگارش اين كتاب ميب
زدم تا شايد موضوعي پيدا كنم كه از طريق آن به مسـئلة زن   شب را ورق مي  يك و  هزار 

اين مسئله دير زماني بود كه ذهـن مـرا   . در جامعة امروز و جايگاه او در نزد مردم بپردازم
اي در ايـن موضـوع بـه نگـارش      نامـه  به خود مشغول ساخته بود و قصد داشتم تا نمايش

قصة شهرزاد بهترين موضوع بـراي تحقـق ايـن خواسـته اسـت      تا اينكه دريافتم . درآورم
  ). 60: تا بيباكثير، (

درماني، يعني قرار دادن بيمار در موقعيت  كارگيري روان نامه، شهرزاد با به در اين نمايش
قصه در اينجـا، بـرخالف   . كوشد او را درمان كند و وادار كردن او به مواجهه با واقعيت، مي

كند، بلكه سهم اصلي درمان شهريار به پاي شهرزاد و هوش و  معجزه نمي شب يك   و  هزار
 .ذكاوت وي گذشته شده است

و جـادوي داسـتان هـم زمـاني كـه چشـمة       . زيبايي در اين دنيا دوامـي نـدارد  ! اي شهريار
  ).112: 1953همو،(هاي محبوبت خشك شود، باطل خواهد شد  داستان

دارد و  شـب  يك   و  هزاراي است كه ريشه در  مايه انگيز شهرزاد، بن هاي اعجاب توانايي
  شده است؛   نامة باكثير برجسته در نمايش

، شهرزاد اولين زن دنياست كه منزلت انساني زن را بيش از )شب يك   و  هزار(در اين قصه 
) فاعل شناسايي يـا شناسـنده  (» سوبژه«دهد كه در آن زن به عنوان يك  فرزندزايي نشان مي

آميـز حـاكم، ايفـا     دهد و نقش تاريخي خود را، برخالف فرهنگ تبعـيض  نشان ميخود را 
  ). 158: 1390نوين و ميرزايي،(نمايد  مي

بر همين اساس است كه شهرزاد اثر باكثير شخصيتي فعال است و به دليل همين دوري 
  .شود از انفعال است كه تبديل به عاملي براي نجات و رستگاري نوع انسان مي

  
  راز شهرزادگرايي زنان در  اخالق 2.4

بخشـي بـه زنـان پيرامـون      نامه، تالش باكثير براي آگاهي مسئلة مطرح شدة ديگر در نمايش
قضايايي در مورد چگونگي مناسبات با آنان است؛ از جمله اينكـه، بـدور همسـر شـهريار،     



 ... شهرزاد رازو  تراژدي زينبهاي  نامه زن در نمايش   106

  1391بهار و تابستان ، اول ، شمارةسومسال  ،زناننامة  پژوهش

منحصر بـه   دارد كه خيانت فقط كند و اظهار مي هاي اخالقي را مطرح مي مطلق بودن ارزش
بـدور در آغـاز   . زن نيست؛ او خواستار تغيير چنـين نگرشـي نسـبي بـه اخالقيـات اسـت      

  :گويد كند و مي به اين قضيه اشاره مي» قهرمانه«اش  با نديمه وگو گفتنامه در  نمايش
ما زنان، بسيار شوربختيم، از ما انتظار دارنـد در زنـدگي عفـت پيشـه     ! دردا از ستم مردان

دهنـد   كه خود مردان بـه آن پايبنـدي ندارنـد و حتـي بـه آن اهميـت نمـي        حالي كنيم، در
  ).24: 1953باكثير،(

آنـان  . هاسـت  هـا و مكـان   در واقع، درد دل بدور دغدغة زن امروز و زنان در همة زمان
باكثير اينجا به مطلق بودن اخالق . انتظار دارند مردان نيز چون آنان به اخالقيات پايبند باشند

  .كند اي سالم ايجاد مي كند و جامعه د كه از رفتارهايي فسادآور جلوگيري مياشاره دار
  
 دستاورد شهرزاد 3.4

يك از مردان و زنان دربار  شود كه قبل از شهرزاد، هيچ اهميت كار شهرزاد زماني آشكار مي
هاي برجستة مرد در  انتخاب دو تن از شخصيت. اند قادر به حل مشكل روحي شهريار نبوده

انگيـز شـهرزاد    نامه و ناتواني آنها در حل مشكل شهريار نيز بر اهميت عمل شـگفت  يشنما
طبيـب مخصـوص دربـار،    » رضوان حكيم«وزير اليق و » نورالدين«اين دو تن . داللت دارد

اند، اما شهرزاد گوي سبقت را در اين ميدان از  هر دوي اينها نمادي از عقل و درايت. هستند
به بـاور بـاكثير،   . باكثير پاسخي به نگاه تحقيرآميز جامعة او به زن است تالش. ربايد آنان مي

بيان اين مفـاهيم  . هاي زنان، براي جامعة بشري بسيار زيانبار است ناديده انگاشتن توانمندي
او لباسي از تعهد انساني بر تن اين . گيرد مي نشئتنامة او از رويكرد اسالمي وي  در نمايش

  . افسانه پوشانده است
شـهرزاد  . زدايي از جامعه و بشـريت شـاهديم   از سوي ديگر، نقش شهرزاد را در بحران

باكثير، در كسوت زني باذكاوت قادر به عبور دادن جنس انسان از بحران است، زيرا او هـم  
  .كند رهاند و هم مشكالت شديد روحي شهريار را حل مي زنان را از مرگ حتمي مي

  
  راز شهرزادنامة  گرايي در نمايش پيوند اسطوره و واقع 4.4

كارگيري اين افسانه، به مثابة هنرمندي متعهد، نيازهاي انساني و اجتمـاعي عصـر    باكثير با به
شود كه اسطوره پلـي بـراي ايجـاد     كند و موجب مي حاضر را از دل اين قصه استخراج مي
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نامـة   است كه نمايش از اين رو). 345: 1389ورزي، (ارتباط بين گذشته، حال و آينده باشد 
نامـه را در كسـوت    هـاي نمـايش   اگـر شخصـيت  . گرايي در خـود دارد  هايي از واقع او رگه
. رو خـواهيم شـد   هاي اجتماعي روبـه  گرايانه و با پيام هاي امروزي ببينيم، با اثري واقع انسان

دارنـد   هـايي شـگفت   گرا كه در آن، زنان توانـايي  بايد فضايي اسالمي را به اين جامعة واقع
كـه او از همـان دوران    طـوري  شود، به  اضافه كرد، زيرا اينها از نگاه اسالمي باكثير ناشي مي

بـه ايـن   . شدت در وجـودش بـاقي مانـد     جواني كه به ادبيات گرايش يافت، تفكر ديني به
ور  هاي اسـالمي غوطـه   گاه جانب ديني را رها نكرد، بلكه در انديشه ترتيب، در آثارش هيچ

ها  و سپس اين آموزه) 49: 1387نوذري، (هاي اسالمي همت گمارد  ه فراگيري آموزهشد و ب
نامه از جملة اين آثار هنري با  برد كه اين دو نمايش كار هاي ادبي خويش به را در قالب نوشته

  . هاي اسالمي است رنگ انديشه
هاي زنان كـه   اناييوري از تو كند كه توجه و بهره او با فرم و محتواي اثر يادشده بيان مي

  .دهد در اسالم مطرح شده، جامعه را به سوي پويايي و پيشرفت سوق مي
  

  تراژدي زينب ةنام خالصة نمايش. 5
نامه روايتگر اوضاع مصر در زمان حكومت مماليك و همچنين، زماني است كـه   اين نمايش

زينـب دختـر   . بودندهاي اروپايي از جمله فرانسه و انگليس درصدد دستيابي به مصر  دولت
. شود نامه، همسر ناپلئون معرفي مي او در نمايش. يكي از متمولين و سرشناسان مصري است

آورد، امـا طـولي    ناپلئون براي مطلع نشدن همسر اولش، پنهاني او را بـه عقـد خـود درمـي    
ي مدت. شود كشد كه براي سامان دادن به اوضاع فرانسه مجبور به بازگشت به فرانسه مي نمي
الـدين،   زيبـايي زينـب مـردان زيـادي از جملـه محـي      . گذرد و خبري از ناپلئون نيست مي

  .مند كرده است را به خود عالقه» الرشيدي«پسرعموي او و شخصي به نام 
مند است، امـا مبـارزات او بـراي درآوردن قـدرت از چنـگ       الدين عالقه زينب به محي

. كنـد  گونه رابطة دوستي و عاشـقانه دور مـي  ها، ذهن او را از هر مماليك به كمك فرانسوي
كشمكش بين انگليس و فرانسه به اوج خود رسيده و مماليك در ايـن ميـان، بـا كمـك بـه      

بـه دسـتور زينـب كارهـايي بـراي      . ها سعي در ابقاي خود در مسند قدرت دارنـد  انگليسي
سـي كشـته   شود؛ از جمله اينكه به دستور وي چنـد انگلي  تضعيف قدرت انگليس انجام مي

ها مماليك را مسئول قتل  شود تا انگليسي شوند و جسد آنان كنار مقر مماليك گذاشته مي مي
  .كند همين قضيه كينة مماليك را بيش از پيش نسبت به زينب افزون مي. نظاميانشان بدانند
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روزي . اندازنـد  هـا را بـه راه مـي    ها و محاكمـه  ها و مماليك موجي از بازداشت انگليسي
كند كه آنها در شرف دستگيري هستند و به اين جهت به زينب پيشنهاد  لدين اعالم ميا محي

الدين پيشنهاد  دهد و در مقابل، به محي دهد، اما او اين بار نيز ترسي به خود راه نمي فرار مي
  .شود الدين عقد بين اين دو جاري مي دهد و در آخرين لحظات به پيشنهاد محي ازدواج مي

ريزنـد و او را بـه خيانـت بـه      به در خانة زينب مي» نصوح پاشا«ركردگي مماليك به س
اش را  دسـته  كنند، اما زينب هر بار با استدالل خود تهمت نصوح پاشا و دارو كشور متهم مي

. شـوند  كه خيل مردم نيز متقاعد مي طوري سازد، به كند و خود را مبرا مي متوجه خود آنها مي
برند و او را به زير پا گذاشـتن اصـول    مي كار آخرين حربه را به اما، نصوح پاشا و دوستانش
او اين بار در . دهد زينب در اينجا ضعف از خود نشان مي. كنند اسالم در مورد زن متهم مي

خصوص زنان مسلمان بر  راند كه با اصولي كه مردم و به مقابل جمع، عقايدي را بر زبان مي
ي خواهان آزادي زنان از جمله در پوشـش اسـت كـه    و. اند، مخالف است اساس آن زيسته

نصـوح پاشـا و طنبـورچي قضـية رقـص او در مقابـل       . آيـد  اينها به مذاق جمع خوش نمي
كوشد آن را توجيه كنـد،   كنند كه زينب مي ها، در زمان ناپلئون را مطرح و بهانه مي فرانسوي

شود و اين زن قهرمان در ميان  هاي او كافي نيست و نقشة مماليك مؤثر واقع مي اما استدالل
  .شود جمع به مرگ محكوم مي

  
  تراژدي زينبنامة  تحليل شخصيت زينب در نمايش 1.5

نامه از تجربة زني برجسته در تاريخ مصر صـحبت   در قالب نمايش ،تراژدي زينبباكثير در 
اگرچـه  . اسـت  قائـل كرده است و اين بيانگر اهميتي است كه باكثير براي زنـان در تـاريخ   

تاريخ بيشتر در مورد مردان نوشته شده است، و تجارب زنانه را چـون امـوري غيـر قابـل     «
، بـاكثير در ايـن زمينـه    )86: 1386و حميدي، ها  جمشيدي(» اعتنا به دست فراموشي سپرده

زينب در اين اثر به صورت زني تصوير شده اسـت كـه حـق دارد    . شكني كرده است سنت
دارد كـه بارهـا از او   » الرشـيدي «او خواستگار سمجي بـه نـام   . خاب كندهمسر خود را انت

تقاضاي ازدواج كرده و حتي رضايت پدر او را نيز گرفته، اما با ايـن حـال، بـرخالف آداب    
چنـين در برابـر    تواند زينب را به ازدواج با خود مجبور كند و اين جامعة سنتي آن روز، نمي

  : ندما استقالل شخصيتي اين زن درمي
توجهي به چه دليلي است زينب؟ من فقط به خاطر تو اسـت كـه بـه     اين بي: الرشيدي
  !ام اينجا آمده
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  .آميز تو نيست هاي محبت بايد بداني كه اينجا مقر فرماندهي كل است و مناسب حرف - 
اين فرصت را غنيمت شمردم تا در حضور ژنرال مينو و دامـادش و همچنـين خـواهرم     - 

  .خواستگاري كنمزبيده از تو 
  است؟) چون من(اي شايستة زنان محترم  آيا چنين خواستگاري - 
چنين از تو خواستگاري كنم  ها و براي احترام به تو اين خواستم كه طبق عادت فرانسوي - 

  .كنم ها از پدرت خواستگاري مي و اگر نپذيرفتي تو را طبق عادت عرب
  .دست خودم استدانستي مطلع باش كه ارادة من به  اگر نمي - 
  آيا پدرت هيچ اختياري در مورد تو ندارد؟ - 
  ).20- 19: 1990باكثير،(ديدي  اگر اختيار من دست پدرم بود، اآلن مرا اينجا نمي - 

  زينب در برابر جامعة مردساالر، اسـتقالل شخصـيتي خـود را حفـظ كـرده اسـت، بـه       
آنكه انتظار دارد با زنـان   كند؛ ضمن خواهد خود همسر آيندة خويش را تعيين  كه مي طوري

نامـه زنـي مبـارز     زينب در نمـايش . كه وي يكي از آنان است، با احترام كامل برخورد شود
عمـويش   شود كه در راه مبارزه، حتي به عشق و عالقة خود يعني ازدواج با پسـر  تصوير مي
ين حـق  چنـ . داند كند و آن را مانعي براي آزادسازي مصر از يوغ ستم مماليك مي پشت مي

  :هايي كه انتظاراتي مردانه دارند، ممكن است سر زند انتخاب و تصميمي فقط از شخصيت
چنين تنها به  شايسته نيست كه اين. الدين پسرعمويت ازدواج كن اي زينب با محي: بالنش

  .سر ببري
  .عزيزم آنچه باعث نگراني توست، تنهايي است

  .بزني ها را او خود به تو سفارش كرده كه اين حرف - 
  .بردم نه، به مريم مقدس قسم، من خود به عالقة دوطرفة شما به هم پي - 
مادام اگر مرا دوست داري لطفاً سخن گفتن در مورد چنين موضـوعاتي را فـرو بگـذار،     - 

  .شود زيرا باعث آزار من مي
  .ام به تو مطرح كردم من اين موضوع را فقط به خاطر عالقه - 
هيچ راهي براي محقق كردن براي من آن وجود ندارد، زيرا ذهن  دانم، ولي من اين را مي - 

  ).7: همان(تر از آن مشغول است  من به موضوعي مهم

ويژگي ديگر زينب قدرت دفاع از خويشتن و آگاهي به حقوق خـويش اسـت و دفـاع    
او بارهـا موفـق بـه محكـوم كـردن      . جانانة وي از خود به دليل مطالعات فـراوان او اسـت  

در نظر علي احمد بـاكثير اسـت؛    ايدئالزينب واجد تمامي اوصاف زني . شود ميطنبورچي 
تا اينجا، نگاه باكثير به زن در امتداد اثـر پيشـين   . زني كه قادر به تأثيرگذاري در جامعه است



 ... شهرزاد رازو  تراژدي زينبهاي  نامه زن در نمايش   110

  1391بهار و تابستان ، اول ، شمارةسومسال  ،زناننامة  پژوهش

انگيزي در زن  هاي شگفت است كه حاكي از اعتقاد باكثير به وجود توانايي راز شهرزاديعني 
مباحثي را  تراژدي زينبز با نوعي تحسين همراه است؛ اما باكثير در ادامة است و بيان آن ني

هـا شـرط الزم    از نظر باكثير، وجود توانايي. ل زن تواناي پيشين استمكند كه مك مطرح مي
هاي  براي حضور فعال و سازندة زن در جامعه است، اما شرط كافي نيست و او بايد ويژگي

كه زينـب دچـار آن    افتد، چنان  ورت نداشتن آنها به خطر ميديگري نيز داشته باشد و در ص
زينب به دليل ارائة عقايدي كه در شرع و عرف پذيرفته نيست، تصويري منفـي در  . شود مي

گـذارد؛   مـي  ميان مردمي كه پايبند اصولي بر مبناي قرآن و سنت هستند، از خـود بـر جـاي    
ين دليل، طنبورچي براي محكوم كـردن  به هم. كند اصولي كه زن را دعوت به پوشيدگي مي

كند مبني بر اينكه زينب به نقض قوانين اسالم  و تخريب شخصيت او، قضايايي را مطرح مي
  :پرداخته است و با خودنمايي در ميان جمع ظاهر شده است

كنـي چـه    در مورد اين چنين ظاهري كه آن را براي جمع ناظران آشكار مي: طنبورچي
  گويي؟ مي
  نهيد؟ نمي هاي خود را فرو نگاه كردن به من ابا داريد پس چرا نگاهاگر از  - 
  .تويي كه بايد آن را بپوشاني - 
  .چهرة من شرمگاه نيست كه آن را بپوشانم - 
  .هر چيزي در زن به منزلة شرمگاه است - 
مانـدگي مسـلمانان و    اين فهم بـد از زن و جايگـاه او در اسـالم، يكـي از داليـل عقـب       - 

  .ان به آلت دست دشمنان استشدنش تبديل
  خواهي دين جديدي بياوري؟ آيا مي - 
  .ها و خرافات به آن است نخير اين همان اسالم صحيح، پيش از سرازير شدن جهالت - 
  آيا اسالم از خودنمايي منع نكرده است؟ - 
  ).122- 121: 1990باكثير،(بين خودنمايي و نداشتن روسري بر سر، فرق بسياري است  - 

  
  خواهي زينب مانآر 2.5

اش از چنگ  آنچه ذهن زينب را به خويش مشغول داشته است، مصر، آيندة آن و آزادسازي
زينب و دوستان مبارزش در فكر متقاعد كردن فرمانده ارتش فرانسه بـه  . ظلم مماليك است

بـه همـين   ). 48: همان(ها هستند  تشكيل ارتشي از اهالي مصر در مواجهه با مماليك و ترك
اي شخصي اسـت و در مرحلـة بعـد،     اي مثل ازدواج كه در وهلة نخست قضيه مسئله دليل،
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كند، براي او اولويت ندارد؛ از طرف ديگر، اين مسئله كـه او رهـايي    جنبة اجتماعي پيدا مي
دهـد زينـب زنـي اسـت كـه بـه        كشورش را از ظلم در اولويت قرار داده است، نشان مـي 

انديشد؛ تـا جـايي كـه حتـي حاضـر اسـت        فردي ميهاي اجتماعي بيش از منافع  مصلحت
نامه، زني اسـت كـه    او در اين نمايش. مصلحت فردي را فداي مصلحت ملي و جمعي كند

). 31- 30: همان(گيرد  ترس را از خود دور كرده است و به مانند مردان، اسلحه به دست مي
اي را كـه صـادر    انهاو حتي چنان بر مردان مبارز مصري سيطره دارد كه دستورهاي هوشمند

ها  كه باعث مخدوش شدن چهرة مماليك در ذهن انگليسي طوري كنند، به كند اطاعت مي مي
دهد چند انگليسي را بكشند و جسد آنـان را در   شود؛ به اين ترتيب كه زينب دستور مي مي

يـك  نزديكي مقرّ مماليك بيندازند تا باعث اختالف بين آنها شده و در نتيجة آن، قدرت ممال
  .تضعيف شود

دانـد و در ايـن راه، حتـي     بخشي به مردم سرزمينش را بسيار بااهميت مـي  زينب آگاهي
روزي كه يكي از فرماندهان مماليك به نـام نصـوح   . بخرد جان حاضر است خطر مرگ را به

ور شوند، زينب نيز در ميان  ها حمله پاشا مصريان را برانگيخت تا به مقر فرماندهي فرانسوي
رود و  بـام مـي   با وجود اينكه مردمِ مخالف تفنگ بـه دسـت دارنـد، او بـه پشـت     . تآنهاس
  :بخش را ايفا كند خواهد نقش عنصري آگاهي مي

آنها . هاي نصوح پاشا و گروهش شما را بفريبد نبايد حرف. اي مسلمانان! وطنان من اي هم
چگونه با . اند پيروز شدهها  از ميدان جنگ گريختند و اين طور وانمود كردند كه بر فرانسوي

كنيد كه قصد ترك سرزمين شما را دارنـد، آن هـم بـه خـاطر قـومي كـه        مردمي مبارزه مي
هـا بـويي از    مماليك و عثمـاني ! خواهند شما را دوباره به بردگي بكشانند؟ اي مسلمانان مي

. ادامه دهنداسالم تنها شعاري براي آنهاست تا با آن به ظلم و جور خويش . اند اسالم نبرده
توانيد آزادگي و كرامت عـرب را بـاز    اين تنها فرصتي است كه شما مي! اي فرزندان عرب

  ). 31: باكثير، همان(گردانيد 
  
  تراژدي زينبنامة  عامل تراژدي در نمايش 3.5

راند؛ سـخناني   نامه، اعتقاداتي مخالف با مباني ديني در مورد زن بر زبان مي زينب در نمايش
بـه  . رهاي اسالمي در مورد زن و چگونگي حضور او در جامعه هماهنـگ نيسـت  كه با باو

توان  به شكلي ديگر نيز مي. زند همين سبب، پاياني تراژيك را براي سرنوشت خود رقم مي
نامه را مورد بررسي قرار داد؛ به اين معني كه به باور بـاكثير، در چنـين    پايان تراژيك نمايش

شود و با اخالق پيونـدي عميـق دارد،    مبناي رفتار محسوب مي اي كه عقايد اسالمي جامعه
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ضـعف از آنـان، بـه     ها با وجود داشتن صفات نيكوي بسيار، حتي با بروز يـك نقطـه   انسان
  : شوند و اين همان نكتة اصلي در آثار تراژيك است سرانجامي تراژيك دچار مي

ر قهرمـان اصـلي تمـام    اي است كه در مجموع به ضـر  تراژدي نمايش اعمال مهم و جدي
ايـن فاجعـه معمـوالً مـرگ     . شـود  شوند؛ يعني هستة اصلي داستان به فاجعه منتهي مـي  مي

مرگي كه البته اتفاقي نيست، بلكه نتيجة منطقـي و مسـتقيم   . جانگداز قهرمان تراژدي است
  . حوادث و سير داستان است

بـه  . ان سر زده اسـت در تراژدي تغيير سرنوشت در نتيجة فعل خطايي است كه از قهرم
: 1389شميسـا،  (شـود   قول محققان غربي، او بر اثر نقطة ضعفي كه دارد مرتكب اشتباه مـي 

هـاي   اين عنصر به صـورت . ضعف است ةنقطيكي از عناصر مهم در تراژدي موفق، ). 145
گـردد   شـود و باعـث سـقوط وي مـي     گوناگون جسمي و رواني در يك قهرمان ظاهر مـي 

نامـه كـامالً بـا     انتخاب فرم تراژيك براي نمـايش ). 11: 1390همكاران، شكيب و  خسروي(
گونه كه هدف از تراژدي، ايجاد كاتارسيس  هدف محتوايي باكثير هماهنگ است؛ يعني همان

نامـه   است، خوانندة زن نمايش) تزكية نفس از طريق القاي حس ترس و ترحم در خواننده(
، آشنا خواهد شد، دچار حس ترحم گذراند مي سر ينب ازتراژيكي كه ز  بعد از اينكه با تجربة

شود و سپس ترس از دچار شدن به چنين سرنوشـتي در صـورت در پـيش     براي زينب مي
بر اين اساس، به شـكلي هنـري هـدفي    . گيرد اي، تمام وجودش را فرامي گرفتن چنين رويه

  .شود اسالمي و متعهدانه در قبال زن مسلمان در اثر محقق مي
دهـد، در   نامه با اعدام ظالمانة زينب خود را نشـان مـي   قهرمان كه در اين نمايش سقوط

دهد؛ امـا ايـن    زند و بهانه به دست مخالفان وي مي مي ضعفي است كه از او سر ة نقطنتيجة 
اند، در اينجا بعد  هاي كالسيك كه بعد جسمي و روحي داشته ضعف، برخالف تراژدي ة نقط

از اين منظـر، بـاكثير در مفـاهيم تـراژدي كالسـيك تصـرفي       . اعتقادي به خود گرفته است
. نوآورانه كرده است و به دو بعد جسمي و رواني تراژدي، بعد اعتقادي را نيز افزوده اسـت 

و توجهي به باورهاي دينـي   او به سبب كم. ضعف او اعتقادي است  ةنقط، تراژدي زينبدر 
  .گردد باري اسير مي سنتي جامعة خود در چنبرة چنين سرنوشت مصيبت

طلبـي،   خواهد كـه از منظـر شـجاعت و مبـارزه     نامه از مخاطب مي باكثير در اين نمايش
گيرد و با آگاهي از تاريخ سرزمين و فرهنگ خود، قدرت حفظ  پيش اي مانند زينب در رويه

كند تا نـوع بشـر بـه     داستاني شرايطي را فراهم ميادبيات «. و دفاع از خويش را داشته باشد
؛ بـه عبـارت   )86: 1388واصفي و ذوالفقـاري، (» مدد آن قهرمانان داستان را الگو قرار دهند



 113   سليمي و مصيب قبادي علي

  1391سال سوم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،نامة زنان پژوهش

هـاي نيـك    نامه يك الگو است، امـا او بـا وجـود همـة ويژگـي      ديگر، زينب در اين نمايش
ي در مورد زن پايبند باشـد، در  او بايد به مباني اسالم: اخالقي، چيزي مهم را فراموش كرده
  .رساند ميزند و به جامعة خويش آسيب  غير اين صورت، به خود ضربه مي

  
  گيري نتيجه. 6

در . كنـد  برانگيـز ايفـا مـي    نقشـي تحسـين   تراژدي زينبو  راز شهرزادنامة  زن در دو نمايش
او در كسـوت  . كند ، زني با سحر بيان، بيماري يك جاني را درمان ميراز شهرزادنامة  نمايش

اهميت كـار او زمـاني   . دهد گير بشري خاتمه مي پزشك توانمند به يك بحران همه يك روان
شود كه قبل از وي، هيچ يك از زنان و مردان دربار قادر بـه حـل مشـكل روحـي      آشكار مي

نويسنده . باكثير در اين اثر زيبا، مقام زن را تا حد يك ابرقهرمان باال برده است. شهريار نبودند
گـرفتن   از نظر وي، ناديده. اي را مطرح كرده است اش چنين قضيه در راستاي اهداف اسالمي

  .نقش زنان در ادارة جامعه، موجب هدر دادن بخشي عظيم از توان جامعة اسالمي شده است
نيز زن را بـه صـورت قهرمـاني توانمنـد و اثرگـذار بـا روحيـة         تراژدي زينبباكثير در 

او دغدغة نجـات كشـور را   . طلبي نشان داده است كه از هوش بااليي برخوردار است مبازه
وي . انديشي و ترجيح مصالح جمعي بر مصالح فـردي اسـت   كه بيانگر جمعاي  قضيهدارد؛ 

زنـد، زيـرا آن را مـانعي در راه     براي محقق كردن اهداف ملي، به عشق خويش پشت پا مي
آنجايي كه قهرمانِ اين اثر به باورهـاي دينـي و سـنتي جامعـة     اما، از . داند مبارزه با ظلم مي

  .شود اعتناست، به سرنوشتي تراژيك دچار مي خويش بي
باكثير در هر دو اثر، جايگاه و توان زن را در جامعة اسالمي احيا و مطرح كـرده اسـت؛   

ـ  تراژدي زينباما در . موضوعي كه طي ساليان مغفول مانده است ي آن ، افزون بـر آن، در پ
هـا و   هاي زينب، اما در عين حال پايبند به سنت است كه در جامعة اسالمي، زناني با توانايي

باورهاي ديني خلق كند كه به اندازة مردها و بلكه بيشتر از آنها، نقش و مسئوليت اجتماعي 
  .دنباش  داشته  عهده بر

  
  نوشت پي

 شـهر  در عـرب،  جهـان  از دور بـه  م، 1910 در محمـد  بـن  احمـد  شيخ فـرزند باكثير احمد علي. 1
 پـدر ). 4/264 :م1966 الزركلـي، ( گشود جهان به چشم عربي اي خانواده در اندونزي، سوراباياي

 گزيـده  يسـكن  ديار آن در كرده، مهاجرت اندونزي به تجارت براي كه يمن بود تاجران از باكثير
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 كه هنگامي .شد سپري اندونزي، زادگاهش، در باكثير كودكي دوران). 19:م2007السومحي، ( بود
 عمـوي  نظـر  زير تا فرستاد» حضرموت« خود اصلي پدرش او را به وطن رسيد، سالگي هشت به

 او. رفت مصر به م  1934 سال حدود. يابد نمو و رشد پدرانش، سنن و آداب بر اساس و خويش
 با ،1939سال  در باكثير. برگزيد را انگليسي زبان رشتة فؤاد ملك دانشكدة در تحصيل، ادامة براي

 دانشـكدة  وارد سـپس  و التحصـيل  فارغ قاهره دانشگاه از انگليسي ادبيات و زبان ليسانس مدرك
 اتمـام  از بعد. كرد دريافت دانشكده اين از را خود عالي ديپلم 1940 سال در و شد، معلم تربيت

 حـين  در. شـد  مشـغول  انگليسـي  زبـان  تدريس به و كرد مكان نقل منصوره شهر به تحصيالت
 ازدواج مصري دخترى با 1943 سال در. پرداخت رمان و نمايشنامه تأليف به منصوره در تدريس
 را خود فرهنگي و ادبي هاي فعاليت و كرد مكان نقل قـاهره به م،  1950 سال در). 48:همان( نمود
 تئاتر ايجاد در و گرفت درخشيدن مصر در برتر نويسي نمايشنامه عنوان به زمان، اين در. داد ادامه
 كرد سفر فرانسه به ،1954 سال در. داشت فـراوان عالقة سفر به او). 50:همان( گشت سهيم ملي،

 اتحـاد  و روم بـه  مصـر  اديبـان  هيئـت  عضـو  عنوان به ،1956 سال در و) آزاد تحصيلى سفرى(
 كنفرانس اولين در عربى متحد هاى جمهورى نمايندة عنوان به ،1958 سال در و شوروى جماهير

 دنيـاى  جغرافياى با بيشتر آشنايى براي آنگاه. جست شركت تاشكند، در فريقاا و آسيا نويسندگان
 تصـميم  كـه  هنگـامى  و كرد شركت عرب »اديبان« هفتم كنفرانس در و كرد سفر بغداد به اسالم،
 كـه  كـرد  سـفر  تركيـه  بـه  بنويسـد،  قسـطنطنيه  شهر از مسلمين فتح اسطورة دربارة كتابى گرفت

 كـرد  سـفر  لنـدن  بـه  بار اولين براى سال همان در وى. نداد او به را كار اين مهلت اجل متأسفانه
 بـا  سـفرها  ايـن  در زيـرا  گذاشت، او فرهنگى زندگى بر بزرگى تأثير ها مسافرت اين). 51:همان(

  .كرد استفاده ها نامه نمايش و ها قصه آفرينش در آنها از و شد آشنا مختلف ملل رسوم و آداب
 دهـه  اين در رود، شمارمى به باكثير هنري زندگي مرحلة شكوفايي 1958 تا 1948 هاي سال

 آنها از بسياري كه نوشت اي اسطوره و تاريخي مختلف موضوعات با نامه نمايش بيست از بيش
 همـة  از. اند كرده بيان را زيادى هاى ويژگى باكثير شخصيت براى محققان. رفت صحنه روي به

 گوناگون هاي شكل در ـ اثر  نود حدود ـ  باكثير فراوان آثار. اوست طلبي مبارزه خوى بارزتر، آنها
 انـواع  بـه  كالً آثار اين. است او واالي ادبي جايگاه دهندة نشان گوناگون، هاي مضمون با و ادبي
 ارزشـمندي  و گونـاگون  هـاي  مجموعـه  داراي يك هر كه شده تقسيم رمان و نامه نمايش شعر،
 در 1969نـوامبر   تأليفـات،  و كار از سرشار زندگى يك طى از پس قاهره، در سرانجام او. است

  ).54:همان( كرد تسليم آفرين جان به جان سالگي 59
  
  منابع

  اسوه: اي، قم ترجمة مهدي الهي قمشه). 1379(قرآن كريم 
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  .غريب مكتبة، الرابعة الطبعة ،التفسير النفسي لالدب). تا بي(اسماعيل، عزالدين 
  .جامي: ، تهرانهاي نقد ادبي مباني و روش). 1385(اهللا  امامي، نصر

  .مصر مكتبة سرّ شهرزاد، ).1953(باكثير، علي احمد 
  .مصر مكتبة، زينب مأساة). 1990(باكثير، علي احمد 
  .االسكندرية مكتبة ،الشخصية تجاربي خالل من  حيةالمسر فن ).تا بي(باكثير، علي احمد 

  .2، ش5، دورة پژوهش زنان، »تجربة زنانه از جنگ«). 1386(ها، غالمرضا و نفيسه حميدي  جمشيدي
» ليـر  شـاه «در شاهنامه و » فريدون«؛ نقد تطبيقي ت دو متنيبينامتن«). 1390(شكيب، محمد و ديگران  خسروي

  ).7پياپي ( 3، ش 2، دورة هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش، »شكسپير
روش قـرآن كـريم در نهادينـه سـازي عفـاف و      «). 1389(زاهدي، عبدالرضا؛ ايوب امرايي و مريم نظربيگي 

  .49، ش 13، س مطالعات راهبردي زنان ،»حجاب
  .للماليين العلم دار :، بيروتالتاسعة الطبعة ،األعالم ).م1966( خيرالدين الزركلى،

 .ىاالدبـ النادى :جدة ،االسالمى و الوطنى شعره و حياته اكثير؛ب أحمد على ).م 2007( عبداهللا أحمد السومحى،

  .ميترا: ، تهراننقد ادبي). 1389(شميسا، سيروس 
  .ني: اي، تهران ، ترجمة مليحه مغازهپوش نشين و نخبگان جوشن زنان پرده). 1380(مرنيسي، فاطمه 

  .صدرا: ، تهرانمسئلة حجاب). 1368(مطهري، مرتضي 
نامة كارشناسي ارشد رشتة زبـان   ، پايان»تعهد ديني اجتماعي در آثار علي احمد باكثير«). 1387(نوذري، سوده 

  .و ادبيات فارسي، دانشگاه رازي
نامـة شـهرزاد    هـاي افسـانة ايرانـي شـهرزاد در نمـايش      مايـه  بـن «). 1390(نوين، حسين؛ و فرامرز ميرازيـي  

 .4، ش مجلة زبان و ادبيات عربي، »الحكيم توفيق

، پـژوهش زنـان  ، »آبـادي  خشونت عليه زنان در آثار محمود دولت«). 1386(واصفي، صبا و حسن ذوالفقاري 
  .1، ش 7دورة 

  .15، ش 6، سفصلنامة ادبيات فارسي، »اسطوره در شعر معاصر عرب«). 1389(ورزي، محد جعفر 
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