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  چكيده
هاي مختلف ادبـي و      شب بر عرصه   ثيرگذاري شگرف هزارويك  أبا توجه به ت   

شـب در    كيـ فرهنگي ملل جهان، اين پژوهش با هدف بررسي نقش هزارو         
. عربـي، نـزد پيـشگامان ايـن هنـر صـورت گرفـت       شكوفايي نمايش نوين    

هـاي   هاي نمـايش و شـكل      ها و خاستگاه   منظور پس از بررسي ريشه     بدين
شـب و   مختلف هنرهاي دراماتيك در كشورهاي عربي، به معرفي هزارويك     

گيـري تئـاتر نـوين       همزمان با شكل   .هاي نمايشي آن پرداخته شد     قابليت
اي از   نويسان بزرگ عرب، موج تـازه      هريزي آن توسط نمايشنام    عربي و پايه  

 هنر نمايش ي هبار در عرص   شب بر ادبيات عربي و اين      ثيرگذاري هزارويك أت
هايي كه براساس اين  ترين نمايشنامه وجود آمد كه بررسي و معرفي مهم    به

. دهـد  تـشكيل مـي   بخـش بعـدي ايـن پـژوهش را       انـد،  كتاب نوشته شده  
شـب از طريـق      اي نمايـشي هزارويـك    ه دستاورد اين تحقيق اثبات قابليت    

ثيرپذيري نويـسندگان عـرب در      أها و همچنين معرفي موج ت      بررسي نمونه 
بعد، نـزد آنـان اسـت و          قرن نوزدهم به   ي  شكوفايي نمايش از نيمه    ي هدور
 نمـايش عربـي و      ي هكند كه توجـه پيـشتازان عرصـ        صورت ثابت مي   بدين
طور  راث تاريخي ادبيات عربي به    گذاران آن، بيش از ادبيات اروپا به مي        پايه

 .طور خاص بوده است شب به ويكرعام و هزا
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  مقدمه

  صورت كامـل از اروپـا وارد شـده اسـت و             افراد زيادي بر اين باورند كه تئاتر عرب، به        
هـايي از    دود و منحـصر بـه اقتبـاس       قرن نـوزدهم، محـ    ي  هدر آغاز پيدايش يعني در نيم     

 ، راســين)Pierre Corneille (كــورني، )William Shakeespeare (شكــسپير
)Jean Racine(و مولير ) Jean-Baptiste Moliere ( امـا ايـن عقيـده    ،بوده اسـت 

پيشتازان تئاتر عرب كه دل مشغولي اصلي شان، سرگرم ساختن مـردم و             . نادرست است 
د از آغاز به آنان نمايش هايي مأنوس، عرضه داشتند كه بـا ذوق و          كردن اين هنر بو    بومي

عاليق شان سازگار و موافق بود و موضوع اين نمايش ها را نه فقط از آثار خارجي بلكه از 
كردند و از اين لحاظ هـزارو يـك شـب بهتـرين              فرهنگ عامه و ادبيات عرب اقتباس مي      

  ).55 ،1379 ،ستاري( منبع الهام براي آنان بود
 نمايش عربي، پيدايش و روند تكامل آن تاكنون چند پژوهش در ايران انجام        يهدربار

  :شده است كه مهم ترين آنها عبارتند از
  ، فرهاد ناظر زاده كرمانيپيش درآمدي به شناخت هنرهاي نمايشي در مصر -1
  ، احمد جوالئيجستارهايي در عالم نمايش معاصر عرب -2
  رسول تقوي ،)نمايش عربي(صر عرب نمايش در ادبيات معا -3

  بنـدي    نمـايش و تقـسيم     يه، محـدود بـه پيـشين      شـده ها بررسي    آنچه در اين كتاب   
 ي  ههاي عربي و نويسندگان آنهاست و تـاكنون پـژوهش مـستقلي دربـار              انواع نمايشنامه 

   ايـن پـژوهش در صـدد اسـت          ،نويسي عربي انجام نشده    شب بر نمايشنامه   ثير هزارويك أت
  هـاي آن، از     هـزار و يـك شـب و دنيـاي رنگارنـگِ داسـتان             . م را به انجام برساند    اين مه 

ــ ي هزمــان ترجمــ ــان عربــي همــواره از عناصــر فرهنگــي تاثيرگــذار جامع    يهآن بــه زب
  هـا و موضـوع    كه همـدم شـب نـشيني    چه در قرون وسطي  . شده است  عربي محسوب مي  

   همچنـين عـرب زبـان بـوده و          گـوي و    مردمـان پارسـي     هاي سنتي   نمايش يهو دستماي 
جلـوه كـرده    ... چه در دوره كنوني كه در فنون مختلفي مثل تئاتر، سـينما، انيميـشن و                

  .است
م، توسـط آنتـوان     1717هزار و يك شب به زبان فرانـسه در سـال            ي  هاز زمان ترجم  

  هاي مختلف فرهنگي غـرب وجهـان تـاثير شـگرفي گذاشـته              گاالن، اين كتاب در عرصه    
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اي اين تاثير بر موسيقي و هنر پاپ تا توريـسم و آرايـش و تبليغـات تجـاري و                    و جلوه ه  
كارتون هاي سينمايي و حتي سبك رئاليسم جادوييِ داستان نويـسانِ آمريكـاي التـين،             

و ) Gabriel García Márquez (اركز، مـ )Jorge Luis Borges (سجچون بـور 
  ).9 ،1386 ،اقليدي(ديگر نويسندگان پست مدرن، مشهود است 

آيا هزار و يك شـب    ) 1آنچه در اين تحقيق مدنظر است پاسخ به اين پرسش هاست            
پايه ريـزي تئـاتر    ي  چه نويسندگاني در دوره     ) 2ست يا نه؟    اداراي قابليت هاي نمايشي     

  عربي از آن تاثير پذيرفته و چه نمايشنامه هايي بر مبناي آن نوشته اند؟

  ش آشنايي تازيان با هنر نماييهپيشين

جغرافيايي وسيعي ازشمال آفريقا وجنوب آسيا را در        ي  ههاي عربي كه گستر    سرزمين
 يهتمدن مـصر از دور .  هنر تئاتر تا حد زيادي مديون مصريان اند     يهگيرد، درعرص  بر مي 

 شدن مـصر، مهـد ادبيـات         باستان تاكنون همواره مهد افسانه ها و هنرها و پس از عربي           
هاي تـاريخي آنـان از پيـشگامان         بوده است و مطابق پژوهش    عربي و محور شكوفايي آن      
 باسـتان،   ه ي جايگاه پر اهميت و استراتژيك مصر در دور       . اند بشريت در هنر نمايش بوده    

قرون وسطي و همچنين دورة معاصر در پايه ريزي و شكوفايي هنر نمايش مـا را نـاگزير           
 اين هنر را در مـصر بررسـي          مطلوب روند تاريخي    ي سازد كه براي رسيدن به نتيجه      مي

 .نماييم

اساطير و خدايان مصري از دوره هاي پيش از ميالد، همواره خميرمايه و عنصر اصلي        
داده اند و حتي برخي نويسندگان معتقدند كـه          داستان ها و ادبيات قديم  را تشكيل مي        

اتر امـروز   تئاتر و هنر نمايش، از مصر به يونان و ديگر مناطق جهان صادر شده است و تئ                
  .ريشه در آن دارد

توان گفت كه تئاتر براي نخستين بار در ميان مـصريان باسـتان بـه وجـود              مي تقريباً
آمد، سپس يونانيان از آنان اقتبـاس نمـوده و آن را در سـرودهاي دينـي خودشـان كـه                     

مـصريان بعـدها    .شـد گنجاندنـد    توسط گروهي از مردم به طور دسته جمعي خوانده مـي          
 ،1984،  خفاجي(شد از نمايش سود جستند      كه به هنگام كشاورزي برپا مي     درجشنهايي  

100.(  
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هـاي مـذهبي و مراسـم تـاج گـذاري           كهن، بـراي بـازي     پنج هزار سال قبل در مصر     
شده است كه متن برخي از اين نوشـته هـا در             شاهان، نمايشنامه هايي نوشته و اجرا مي      
مـرگ  « ميخي، نمايش مذهبي يهت دور  ادبيا يهمقبره هاي مصري پيدا شده و به وسيل       

اين بازيها، تئاتر به معناي امروزي      . به ما رسيده است   ) بعل خداي بابلي ها   (» و رستاخيز   
). 5، 1337 جنتـي عطـايي،  (همان بازي هاست هي نبود ولي تئاتر با عظمت امروز، زاييد  

ي مـردم آن    خدايان مصري و افسانه هاي پيرامون آن ها بخش بزرگي از اعتقادات مذهب            
دوره را تشكيل داده و در آيين هاي مختلف اجتماعي، مـذهبي و عقيـدتي آنـان رسـوخ                

نخـستين مـتن    » گزيده اي از تاريخ نمايش جهان     «جمشيد ملك پور دركتاب     . كرده بود 
  :داند نمايشي مكتوب بشريت را متعلق به مصريان مي

دانند كه بـه نـام       ن مي اولين متن نمايشي ثبت شده درجهان را متعلق به مصر باستا          
معروف شده اند و قدمت آنها به سه هـزار سـال قبـل از مـيالد مـسيح                   » متون اهرامي «

اين متون كه بر ديواره هاي داخلي معابد نوشته شده است، راجع بـه رسـتاخيز                . رسد مي
خوانند كه حاوي دسـتورات صـحنه        متون فوق را از آن جهت نمايشي مي       . مردگان است 

فتارهــاي اشــخاص نيــز جداگانــه و بــه روش نمايــشي نوشــته شــده هــستند و حتــي گ
  ).6، 1364، ملك پور(است

هنر نمايش نزد مصريان و بلكـه       هي   اولي ه ي اين نمايش واره ها يا اسطوره ها كه گون        
رود، در آن دوره از نظر ساختار و عناصر نمايشي تفاوت بسيار زيادي         بشريت به شمار مي   

اشته، اما عليرغم عدم استقالل بـه عنـوان يـك فـن هنـري               با نمايش به معناي كنوني د     
يـا  » سمرات  « جاهلي   هدر دور . رود خاص در دوران قديم، خاستگاه اين هنر به شمار مي         

توان بـه وجـود نـوعي        شب نشيني بارزترين مجالسي به شمار مي رفت كه در آن ها مي            
اي قديمي كه به صـورت       داستان ه  در اين شب نشيني ها غالباً     . اذعان كرد » نقالي« هنر

شفاهي و سينه به سينه از اجداد و نياكان به ارث رسيده بود و همچنين قصايد شـاعران            
 اسـالمي عناصـر نمايـشي در     يهدر دور . شـد  بزرگ آن دوره در اين مجالس خوانده مـي        

اي از هنرهاي نمايـشي در ميـان        محافل بزم و شادي در دربار خلفا و از سوي ديگر گونه           
يج بود كه مجالس شوخ طبعان و نكتـه پـردازان و همچنـين داسـتان سـرايان و       مردم را 

  .اند  مقلدان از آن جمله
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اي از مجـالس شـوخ طبعـان و نكتـه           در اوايل قرن دوم هجري، شاهد نوع پيـشرفته        
پردازان هستيم، گرچه هدف نخستين اين مجالس خندانـدن مـردم بـود، امـا وراي ايـن         

 خالفـت  ه يضاع سياسي و اجتماعي و فرهنگي حاكم در دور    هدف، انتقاد واعتراض به او    
  ).28، 1382، تقوي(امين، مامون و معتصم را مي توان به خوبي حس كرد 

قرن چهارم هجري، اين مجالس و هنر داسـتان سـرايي و تقليـد، ميـان                ي   هدر آستان 
ر معـرض  تازيان پيشرفت زيادي كرد و بازيگران قابلي در اين گونه مجالس هنر خود را د         

» ابوالـورد «از بازيگران و مقلدان معروف آن دوره شخصي بـه نـام             . دادند نمايش قرار مي  
كه در شوخ طبعي و فن      »ابوالورد«شخصي به نام    : نويسد  او مي   ي بوده كه ثعالبي در باره    

كرد، از اخالق و رفتـار و زبـان          تقليد از نوادر زمان خود بود و نزد وزير مهلبي خدمت مي           
، 1979، ثعالبي( ساخت كرد كه بيننده و شنونده را شگفت زده مي ونه تقليد ميمردم آنگ

377.(  
  اما در قرن پنجم و شـشم، فـن نمـايش تكامـل بيـشتري يافـت و داسـتان سـرايان                      

نمـايش، آرايـش بـازيگران و گـريم و همچنـين            ي  ه صـحن  يه عناصر سـازند   يهدر زمين 
ادن كار خويش دست به ابتكارات تازه اي      استفاده از ترفندهاي خاص براي واقعي جلوه د       

آنها به جاي سكوي چوبي از يك جايگـاه بـا پوشـش و تـزيين رنگارنـگ ومتنـوع                    . زدند
همچنين روغن و زيره را براي زرد كردن صورت به كار بـرده و بـراي                . كردند استفاده مي 

، ابـن جـوزي   (كردند تا اشـك از چشمـشان جـاري شـود           گرياندن خود ماده اي را بو مي      
در قرون بعد تا دوره  شكوفايي هنر نمايش در قرن نوزدهم اشكال مختلفي              ).27،  1971

 مورد اقبال طبقه عامه قرار      از هنر نمايش در مناطق مختلف عربي رواج داشت كه عموماً          
  .گرفت مي

  ي هرچند مسلمانانِ آفريقا و آسيا  براي شناخت تئاتري كه در اروپا هست، تا نيمـه               
توانـستند شـاهد نمايـشهايي       ظار كشيدند اما از دوران قرون وسطي مـي        قرن نوزدهم انت  

گــاهي شــاد وگــاه جــدي باشــند كــه مــردم پسندترينــشان عبــارت بــوده از عروســك  
» آتش افروز «ونمايش هاي روستايي مثل     )Mimes( ، الل بازي  )Marionnette(بازي

  ).46، 1367 ،بن شنب(
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  هاي قديمي نمايش نزد تازيان شكل

  )Hakavatis( اه حكواتي

هي در قلمرو كشورهاي خاور ميانه، شعر خـوان هـايي وجـود داشـته انـد كـه دربـار                   
افتخارات قومي و ملي ديار خود شعرهايي سروده  و يا مي خوانده اند، موضوع اين اشعار                 

بود ...  عشق و   ي پيش از اسالم، بيشتر افتخار به شجاعت هاي قهرمانان قبيله         هي  در دور 
اسالم مضامين ديني و حماسه هـاي مـذهبي را نيـز شـامل گرديـده                و پس از گسترش     

دراين مجالس، سرودهاي تازيان بدوي كه سرشـار از         ). 9،  1365 ناظرزاده كرماني، (است
افتخاري ملي و قومي و يا نمايشگر شكارها و جنگ ها بودند توسط هنرمندان حرفـه اي                 

  .گرديد شدند در برابر تماشاگران نقل مي كه راوي خوانده مي

  )Mohabbazin( محبظين يا روحوضي

ي محبظين به نمايش هاي كمدي كه به طور غالب در منازل اغنيا و بزرگان جامعـه     
اين نمايش هـاي خنـده دار در مراسـم شـادي     . شود شده است،  اطالق مي مصر اجرا مي 

  در برگيرنـده   مثل عروسي ها و اعياد توسط گروه هاي نمايشي اجرا مـي شـد و معمـوالً                
اين گونه نمايش هاي شادي آور در بيشتر كشورهاي         . موضوعات سياسي و اجتماعي بود    

 )Grotesque Dances( »رقـص هـاي شـگفت كارانـه     «عرب زبان رايج بوده است و
اين . همراه با روايتگري داستان هاي خنده آور و نمايش هاي كمدي را در برداشته است              

و روستايي در جشنها و محفل هاي خصوصي   نمايش واره ها در بيشتر برزن هاي شهري         
  ).46، 1377،جوالئي( اجرا مي شده است

  هزار و يك شب 

 افسانه هاي هزار و يك شب كه از چهار خاستگاه ايراني، عربي، هنـدي و          ه ي مجموع
يوناني بهره مند است همواره و در ادوار مختلف تاريخي مورد توجه مردم به طـور عـام و           

بـسياري از مـردم، مجـالس و شـب          . طور خاص قرار داشته اسـت     هنرمندان هر عصر به     
آراستند و از اقيـانوس هـزار و يـك شـب             نشيني هاي خود را با حكايات دلنشين آن مي        
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در منابع تاريخي مداركي دال بـر بهـره گيـري از جنبـه هـاي                . گرفتند شهرزاد توشه مي  
 و يـك شـب، ديـالوگ    ساختار خاص هزار. دراماتيك اين كتاب ميان عرب ها وجود دارد       

هي هاي موجود ميان شخصيت ها و فرم نمايشي روايت كتاب، باعث شد تا تازيان از جنب       
هنرهاي نمايشي نيز به آن توجه كرده و داستان هاي آن را بـه عنـوان نمايـشنامه اجـرا               

  .كنند
راويان يا داستان گويانِ نمايشگر، از داسـتان هـا و افـسانه هـاي هـزار و يـك شـب                      

اين داستان ها بنا به نظـر پژوهـشگران بـه شـيوه اي تـدوين      . بردند  فراواني مي  هاي بهره
شگردها و  هي  يعني در برابر تماشاگران به شيو     . شوند» بر خواني «اند كه به اصطالح      شده

 ).18 همان،( سبك هاي نمايشگرانه روايت گردند

  )Maqamat (مقامات

هارم هجري توسـط همـداني و       مقامات در اصل مجموعه هاي ادبي اند كه در قرن چ          
 نويسندگان مقامات از تاليف آن ها اهـداف نمايـشي نداشـته         حريري نوشته شده و اتفاقاً    

اند، اما ديالوگ هاي موجود در متن مقامات و شوخي و مطايبه هاي كوتاهي كـه در دل                  
 دهد، مقامات را براي اجراي نمـايش   آنها جاي دارد و قاعده و ساختار شان را تشكيل مي          

 معاصر نيز برخي نمايـشنامه نويـسان مقامـات را           ه ي چنانچه در دور  . ساخت مناسب مي 
  .آنها نوشته انده ي منبع الهام خويش قرار داده و نمايش هايي برپاي

 شماري از ساخت مايه هاي نمايشي مانند شخـصيت، موقعيـت،            ه ي مقامه دربردارند 
» برخـواني «عـرب مقامـه هـا را        طرح داستاني، گفتا شنود و بن انديـشه اسـت، راويـان             

كرده اند و به اين ترتيب مقامه خواني نيز شكل ديگري از داستان گويي هاي نمايش                 مي
  ).19 همان،( واره بوده است

  تعزيه

   خـويش  ي هاين نـوع نمـايش از قـديم همـراه بـا موسـيقي خـاص و دكورهـاي ويـژ          
اينكـه تعزيـه مخـصوص      البتـه بـه دليـل       . شده اسـت   ها اجرا مي   در مساجد و تماشاخانه   

منـاطقي   گروههاي شيعه بوده است رواج كمتري در سرزمين هاي عربي داشـته، امـا در          



  1391زمستان ، 5 ي شماره، 2سال ، يات عربي زبان و ادبي جمه نقد و تريها پژوهش     20

 

شـده   كرده اند، مهم ترين نوع نمايش هاي مذهبي محسوب  مـي            كه شيعيان زندگي مي   
  .است

  هـاي مختلـف نمـايش       آنكـه برداشـتي از گونـه       زعم بسياري از محققان، بـي      تعزيه به 
ويـژه مـذهب تـشيع     هترين صورت نمايشي مسلمانان و ب   ترين و قديمي   غربي باشد، اصيل  

  اي  يافتـه  گويـد كـه شـيعيان در مـصر نمـايش تكامـل           عمر دسـوقي مـي    . آيد شمار مي  به
 ،1382 ،تقـوي ( داشـتند  يارانش برپا مي   السالم و  داشت ياد امام حسين عليه     را در گرامي  

42.(  

  )Khayal al dill- سايه بازي(خيال الظل 

عروسك هاي متحرك از جـنس مقـوا        هي   نمايش، عروسك گردان، ساي    ي هگون ر اين د
رشته هاي نخ ، با استفاده از نور چراغـي از پـشت بـر پارچـه اي        هي  يا پوست را به وسيل    
انداخت و متن گفتگوي نمايش را نيز خود به تنهايي با تغييـر صـوت و    نازك و سفيد مي  

محمد هي نوشت» طيف الخيال «كتاب  .آورد ا در مي  آهنگ و گاه با همكاري ديگران به اجر       
بن دانيال موصلي، قديمي ترين متن مربوط به سايه بازي است كه در قرن ششم هجري            

هنر سايه بازي با نفوذ تـرك     . تاليف شده است و شامل سه نمايشنامه به نظم و نثر است           
ت زيادي داشـتند  ها در مصر گسترش زيادي پيدا كرد، چرا كه ترك ها  در اين فن مهار      

  .و هنر خود را به سرزمين هاي ديگر منتقل نمودند

 )Ara-uz- قراگوز( ارائوز

هنر نمايشي ديگري ميان مردم وجـود داشـت كـه           » خيال الظل «همزمان با نمايش    
اصل تركي اين كلمه داللت بر اين دارد كـه ايـن فـن پـيش از                 . شد ناميده مي » قراگوز«

اين هنر در اواخر دوره مملوكيان در مـصر رواج  . اشته استورود به مصر در تركيه رواج د  
رشـته هـاي    . شده است  عروسك هاي چوبي يا گچي متحرك اجرا مي       هي  داشته و بوسيل  

شده با گفته هاي عروسك گـردان قراگـوز          آنها حركت داده مي   ي   هنخ كه عروسك بوسيل   
آورده اسـت   يهماهنگ بوده و به مقتضاي موقعيت هاي مختلف آن را بـه حركـت در مـ            

  ).353، 1999، نصار(
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 كشورهاي عربي  نوين دري هآغاز هنر نمايش به شيو

 عطفـي در هنـر نمـايش     يم به مـصر نقطـه  1798 ناپلئون بناپارت در سال    ي حمله
آشـنايي مـصريان بـا فنـون غربـي و شـكل نـوين هنـر تئـاتر از          . رود عربي به شمار مـي  

  . پيامدهاي فرهنگي اين حمله بود
الجمهوريـه  « مصر به نام تئـاتر       ه ي  كوتاه اشغال مصر، نخستين تماشاخان     يه  در دور 
اگر چه مصر در دوران اشغال و بعـد         . فرانسوي بنا گرديد  » منو«به دست ژنرال    » والفنون

از آن شاهد اجراي نمايش هاي اروپايي در قاهره بود، اما اين شرايط در آن مقطع زماني                 
يسي عربي نشد و هنوز هم از تئاتر نوين عربي نـشانه            منجر به پيدايش هنر نمايشنامه نو     

  .بينيم اي نمي
بنيـان  ، تا نيمه هاي قرن نوزدهم ميالدي كه مارون نقاش         1798بدين ترتيب از سال     
اثر مولير را بـه روي صـحنه بـرد، تئـاتر        » البخيل «ه ي  نمايشنام ،گذار هنر نمايش عربي   

  طي اين مـدت مراحـل مختلفـي را در            عربي شاهد اجراي نمايشنامه اي عربي نبود، اما       
 نمـي تـوان  شـكل كـاملي از نمـايش در              1865 تـا سـال      .جهت تكامل پشت سر نهـاد     

هي سرزمين هاي عربي زبان كه در آن هنگام همگي به صورت مستعمره يا تحت الحمـاي          
  .عثماني، انگليس و فرانسه بودند مشاهده كرد
شگامان هنر نمايش عربي آثار خـود را        شد، پي  اولين نمايشنامه ها به شعر  نوشته مي       

به تقليد از نمايشنامه نويسان قديم يونان و روم باستان و نويـسندگان مكتـب كالسـيك          
 ادبيـات   ه ي نوشتند زيرا طبق اعتقادات حاكم بر جهان عرب، شعر پاي          فرانسه به شعر مي   

هـي  انگيزايـن مـساله   . شد و ديگر انواع ادبي قابـل مقايـسه بـا شـعر نبودنـد               شمرده مي 
خيـال  ي  كرد، اما حاكميت قوه      نمايشنامه نويسان را براي نوشتن آثار منظوم تقويت مي        
ساخت و همين عامـل سـرانجام        بر شعر آن را از زندگي عربي و واقعيت هاي آن دور مي            

  .موجب تدوين نمايشنامه ها به شكل نثر گرديد
عربي معاصر بـه شـمار      يكي ديگر از اتفاقاتي كه باعث تكامل و گسترش هنر نمايش            

جـورج  «  بود كه در اوايل قرن بيستم فردي به نـام      ،خديو مصر ،رود، اقدام عباس دوم      مي
اين اقدام كمك شـاياني بـه   . را براي يادگيري هنرهاي نمايشي به فرانسه فرستاد»ابيض  

رشد سريع و تكامل هنر تئاتر در سرزمين هاي عربي كرد و باعث پايه گذاري هنر نـوين               
  .ر گرديدتئات
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  با تداوم پيشرفت هنر نمايش و واقعيت گرايي آن و همـين طـور ظهـور درامِ نـوين،                   
تـوان يافـت كـه       تدريج بر شـعر فـائق آمـد و اكنـون كمتـر اديـب بزرگـي را مـي                    نثر به 

در ادب عربي احمد شوقي، احمد زكي ابوشـادي،         . هاي خود را به شعر بنويسد      نمايشنامه
، 1984،  خفاجي( اظه نمايشنامه هايي به شعر تاليف كرده اند       احمد علي باكثير و عزيز اب     

104.(  

  بر تئاتر عربيثيرگذاري أهاي آن و ت هاي نمايشيِ داستان شب، جنبه هزارويك

  هـاي   گوي محبـوب خـويش كـه نـزد اكثـر ملـت            شب با تكيه بر بانوي قصه      ويكرهزا
ـ      در دوره.جهان شـناخته شـده اسـت       يـادي بـر فنـون    ثيرات زأهـاي زمـاني گونـاگون، ت
  شـب و دنيـاي رنگارنـگ آن، داسـتان شـهرزاد،             هزارويـك . ادبي مختلف گذاشـته اسـت     

  گناهـان و رهـايي مردمـان     اي است كه با فداكاري براي نجات جان بـي         بانوي بزرگ زاده  
  شـود، امـا     نـابرابر مـي   ي   هاي شهريار، داوطلبانه خواستار ورود به اين عرصـه         از خونريزي 

  شمـشير شـهريار در اختيـار دارد و         ي   ارزه سالحي كارسازتر از تيغ برنـده      او براي اين مب   
  سـرانجام تـالش شـهرزاد      . انگيز است  هاي شگفت  هاي خيالي و افسانه    آن جادوي داستان  

  هـاي شـهرزاد     داسـتان  ي هافتد و شهريار به اميـد شـنيدن ادامـ          و سحر كالمش موثر مي    
 گونه دنياي خيـال انگيـز هـزار و يـك شـب      هر روز مرگ او را به تاخير مي افكند و اين    

بنابراين هزار و يك شـب كـه در گـذر نـسلها و فرهنـگ هـاي مختلـف                    . گيرد شكل مي 
  دست ما رسيده، كتابي يكپارچه وحاصل تـالش يـك ملـت بـه تنهـايي نيـست، بلكـه              به

  در طــي قــرون متمــادي و باگــذر ازســرزمين هــاي مختلــف، شــكل كنــوني خــويش را 
  مـانِ اهـل هـر فرهنگـي بـه اقتـضاي خـويش، بخـش هـايي را بـدان           يافته اسـت و مرد   

  . اند افزوده
اين اثر آنقدر وسيع بود كه هركس توانست داستاني در آن بگنجاند، در ايـن       ي  هزمين

چارچوب و قالب وسيع، داستان هايي گوناگون از ادوار مختلف و شايد از تمـامي تمـدن                 
 .(Molan,1988,6)هاي قديم راه يافته وجاگرفته است 

ـ  « خويش تحت عنوان    ي  ه در مقال   عبدالواحد شريفي  ـ  ه  الف ليل ، االصـول و    هو ليل
   معاصـر را بـه پـنج    يمراحل تكميل و شكل گيري هـزار و يـك شـب تـا دوره           »  التطور

  آن بـه زبـان عربـي در قـرن          هـي    ترجم -2 هزار افسان ايراني     -1: كند مرحله تقسيم مي  
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  زبان فارسي كه فقط چـارچوب اصـلي و چنـد داسـتان             روايتي از آن به      -3سوم هجري   
   آن ه يترجمـ -5 فاطميـان  ه يهزار و يـك شـبِ دور      -4. از كتاب اصلي باقي مانده بود     

سـرانجام  ). 200،  1379،  شـريفي (م  1717به زبان فرانسه توسط آنتوان گـاالن در سـال         
  ع  مـيالدي نخـستين بـار هـزار و يـك شـب بـه زيـور طبـ                1814نخستين بار در سـال      

آراسته شد، كه اولين چاپ هاي اين كتاب گرانسنگ به ترتيب تاريخ انتشاربه شرح زيـر                 
  : است
-1843 چاپ برسالو در سالهاي      -2. م1814-1818 چاپ اول كلكته در سالهاي       -1
ــوالق مــصر در -4. م1839-1842 چــاپ دوم كلكتــه در ســالهاي -3. م1824  چــاپ ب
   .(Moussa,1998:39)هجري قمري صورت گرفت 1251سال

 گـاالن در اروپـا صـورت         ي برخي از ترجمه هاي هزار ويك شب كه پـس از ترجمـة            
  :گرفته، به ترتيب تاريخ انتشار به شرح زير است

ــ ي  ه ترجمــ-1 ــان انگليــسي برمبنــاي ترجم ــه زب ــان اســكات ب    گــاالن در ي هجانات
نويـسي    ماكسيميليان هابيش به زبان آلماني برمبناي دسـت        ي ه ترجم -2 .م 1811سال  

   نـاقص گوسـتاو ويـل بـه زبـان آلمـاني برمبنـاي               ي ه ترجم -3 .م1825تونسي در سال    
  نـاقص هنـري تـورنس بـه     ي    ه ترجمـ  -4 .م1841 تـا  1837هـاي    چاپ بـوالق در سـال     

   ادوارد ويليـام  ي ه ترجمـ -5 .م1838زبان انگليسي برمبناي چـاپ دوم كلكتـه در سـال         
ي  ه ترجمـ  -6 .م1842 تـا  1838ق در سـالهاي     لين به زبان انگليسي برمبناي چاپ بوال      

   .م 1884 تـا  1882جان پاين به زبـان انگليـسي برمبنـاي چـاپ دوم كلكتـه در سـال                  
  سر ريچارد فرانسيس برتون به زبـان انگليـسي برمبنـاي چـاپ دوم كلكتـه      ي  ه ترجم -7

  بنـاي چـاپ   م ژوزف چالز مـاردروس بـه زبـان فرانـسه بر       ي ه ترجم -8 .م 1885در سال   
 اينو ليتمان به زبان آلمـاني برمبنـاي         ي ه ترجم -9 .م1904تا   1899هاي   والق در سال  ب

 گروهـي بـه سرپرسـتي       ي ه ترجم -10. م 1928تا   1921هاي   چاپ دوم كلكته در سال    
  مطابقه بـا چـاپ دوم كلكتـه         فرانچسكو گابريلي به زبان ايتاليايي برمبناي چاپ بوالق و        

   تــا 1929هــاي  ســالير بــه زبــان روســي در ســال. ا.مي  ه ترجمــ-11 .م1948در ســال 
  م1990 حــسين هــداوي بــه زبــان انگليــسي در ســال     ي ه ترجمــ-12. م1933

(Hile,1979,17).  
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الف ليله ورود هزار و يك شب به اروپا با استقبال بي نظير اهل ادب غربي رو برو شد، 
قديمي مطرح بود   هي   با عنوان يك كتاب قص      كه در سرزمين مادري خويش، صرفاً      و ليله 

، شروع به فتح  شد و حتي در مواردي با مخالفت هاي شديد گروه هاي مذهبي رو برو مي            
دنياي فرهنگ غرب نمود، واكثر اديبان غربي از قرن هيجدهم تا كنون هركدام به نـوعي                
از هزارو يك شب تاثير پذيرفته و از خرمن افسانه هاي آن، خوشه اي چيده اند كه اينجا                 

  :ترين آنها اشاره مي شود به مهم
   اسـكاتلندي در نگـارش شـبهاي عربـي جديـد،        ه ي رابرت لوئيز استيونس نويسند   -1

 خورخـه لـوييس   -2). 47، 1986 موسـوي، ( از سبك هزار و يك شب تقليد كرده اسـت      
   ادگـار   -3.  آرژانتيني در آثار خود، متأثر از هـزار ويـك شـب اسـت              ه ي بورخس نويسند 
.  شـهرزاد   ي ريكايي در داستان كوتاه هزار و يك شب و دومين قصة          آمي   هآلن پو نويسند  

   جميـز   -5. انگليـسي در سـرود كريـسمس و ايـام دشـوار           ي   هديكنـز نويـسند     چارلز -4
  فرانـسوي در   هي   مارسـل پروسـت نويـسند      -6. ايرلنـدي در يـوليس    ي   جويس نويسنده 

  مـدعي بـود     فرانـسوي    ه ي ولتـر نويـسند   -7. كتاب در جستجوي زمـان از دسـت رفتـه         
  وي در برخي از داسـتان هـايش از هـزار          . كه چهارده بار هزار و يك شب را خوانده است         

 لـرد بـايرون شـاعر    -8.  (Caracciolo,1988,76) و يـك شـب الهـام گرفتـه اسـت     
  .  جان بارث، رمان نـويس آمريكـايي       -9. ويژه دون ژوان  ه  انگليسي در بعضي اشعار خود ب     

رين زبان ترين، ماندگارترين و اميد بخـش تـرين تـصويري    مستعدترين، شي: نويسد او مي 
  ). 199،  1378 فلچـر، ( كه از يك قصه گـو در ذهـن مـن اسـت، تـصوير شـهرزاد اسـت                  

سرشناس كلمبيايي كـه مـي تـوان او را سـردمدار            هي  گابريل گارسيا ماركز نويسند   -10
ر آثـار او بـه      تـوان د  تأثير هزار و يك شـب را مـي        . داستان هاي رئاليسم جادويي دانست    

  . وضوح يافت
شـب   پس از معرفي هزار و يك شب به بررسـي قابليـت هـاي نمايـشي هـزار و يـك                    

  پردازيم، بدين منظور، ابتدا به تعريـف درام و ظرفيـت هـاي نمايـشي و وجـوه آن در             مي
  هزار و يـك شـب اشـاره كـرده و سـپس تـاثير آن را بـر پيـشتازان درام عربـي بررسـي            

  .كنيم مي
. اسـت ) Action(» كـنش «در زبان يونـاني بـه معنـاي          )Drama( ايشنمي   هواژ

عنصري كه نمـايش    . نمايش كنش تقليدي است، كنشي براي تقليد و بازنمايي رفتاربشر         
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 بيرون و فراسوي واژه ها قرار دارد و عبارت ازكنش يا عملكردي است              را مي سازد، دقيقاً   
 ،1382 اسـلين، ( تحقـق مـي بخـشند        اثر را هي  كه انديشه و مفهوم مورد نظر پديدآورند      

ظرفيت يا سـاختار    «پس از مشخص شدن معناي نمايش يا درام به بررسي معناي            ). 15
  :پردازيم مي» نمايشي

 اثـري از نظـر محتـوا و          منظور از ظرفيت نمايشي، توان يا امكان بالقوه تبديل شـدن          
 جهان خـارج و يـا   اي طبيعي در  صورت واقعه  يك جريان به   اصوالً. شكل به نمايش است   

پـس  ). 86 ،1387 خبـري، ( گيـرد  اي در زندگي انسان شكل مي  تجربه در ذهن به عنوان  
براي مطالعه يك اثر از نظر ساختار نمايشي بايد به ويژگي ها و شكل درام پرداخـت بـه                   

 يك اثر به گونه اي دركنار هم قرار گرفته اند            ي اين صورت كه آيا اجزاي تشكيل دهندة      
در اينجا بايد به نكته اي اساسي اشاره كنـيم، و آن          .  اجرا داشته باشند ياخير؟    كه قابليت 

ــر كــه آن را مهيــاي اجــرا و جــذب مخاطــب مــي    ــرين ويژگــي يــك اث اينكــه مهــم ت
  .است» كشمكش«كند

كشمكش در يك اثر دراماتيك، زمينه اي است كه لحظات مهم و اساسي واقعه اي را         
 نمايانـد  آن لحظات و همچنين اهميت آن هـا را مـي    زند و علت وجودي      به هم پيوند مي   

  ).188، 1383 مكي،(
وجود كشمكش در يك داستان، نخستين گام براي تبديل شدن آن به اثري نمايشي،     

توان با استفاده از كـشمكش بـه عنـصر درام دسـت              شود، طبق نمودار زير مي     قلمداد مي 
  :يافت

  ).245، 1379 ثميني،( درام  ← حادثه ← عمل ← حركت ←كشمكش 
پس با توجه به تعريف درام و تعريف ساختار يك اثر دراماتيك، مهم ترين اصل براي                

است، و اكنون بايد به اين سوال هـا  » كشمكش« ايجاد حركت وعمل در يك اثر نمايشي     
نـد؟ و   رپاسخ دهيم كه آيا داستان هاي هـزار و يـك شـب از چنـين سـاختاري برخوردا                  

ركت و در نهايـت تبـديل بـه درام در هـزارو يـك شـب                 براي ايجاد ح  » كشمكش«عنصر
موجود است؟ بايد بگوييم كه داستان اصلي هزار و يك شـب يعنـي مـاجراي شـهرزاد و                   

درگيري و تضاد آن ها روايت شده است، شهريار به دنبال انتقام و هي  بر پايشهريار اصوالً 
 امـش بـه مـردم و   خونريزي است و شهرزاد بـانويي اسـت كـه بـه دنبـال بازگردانـدن آر         

جلوگيري از ريخته شدن خون مظلومـان بـه دسـت شـهريار اسـت و همـين كـشمكشِ            
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 خير و شر و     ه ي  قصه گويي شهرزاد است، قصه هايي كه در آنها هم مقابل           هآغازين، انگيز 
نغمـة  .  وجـود دارد  ...  غنـا و   تعارض دائمي ميان خوبي و بدي، زشتي و زيبـايي، فقـر و            

به اين بحـث بـه      » هاي دراماتيك هزار ويك شب     جنبه« عنوان   ثميني در مقاله اي تحت    
طبق پژوهش ايشان به طـور كلـي شـش نـوع كـشمكش در               . طور مفصل پرداخته است   

تعريف ساختار دراماتيك يك اثرنمايشي وجود دارد كه هر شش نـوع كـشمكش هـم در                
  :حكايت هاي مختلف هزار و يك شب وجود دارند

» عجيب و غريب  « مانند بخش هايي از داستان       :كشمكش آدمي بر ضد سرنوشت     -1
كه عجيب خواب مي بيند كه  برادرزاده اش او را به خاك سياه خواهد نشاند، پس برضد                  

  .تقدير قيام مي كند
» زينـب  طاليـه و «همچون بخش هايي از داستان  : كشمكش آدمي بر ضد جامعه     -2

  .ه ذره نابود مي شوداطرافش مي ستيزد و ذرهي كه طاليه آشكارا با جامعة مردان
كه كنيزي بـه  » ساريه و ابو ايوب «همچون حكايت   : كشمكش آدمي بر ضد آدمي     -3

نام ساريه در قطب مخالف سرورش ابو ايوب قرار دارد و به او تن نمي دهد و همـين بـه                     
  .فاجعه مي انجامد

» سندباد بحـري  «همچون بخش هايي از حكايت      : كشمكش آدمي برضد طبيعت    -4
ندباد با طبيعت اطرافش كه در قالـب پرنـدگان غـول آسـا، نهنگـان عظـيم و              آنجا كه س  

  .ستيزد كند، مي طوفان ها و بادهاي دريايي، خودنمايي مي
البته اين نوع كشمكش در كمتر افسانه اي يافت مي          : كشمكش آدمي برضد خود    -5

شود، با اين همه حتي اين نوع كشمكش را مي تـوان در هـزار و يـك شـب بـه صـورت                   
، دختـري كـه اسـير    »دختر زيبـا و عفريـت  «براي نمونه در حكايت . رديابي ظريف يافت 

عفريت است براي انتقام از خود، همه را به كام مي رسـاند و درعـوض انگشترهايـشان را      
  .اين عمل او به نوعي ضديت و مبارزه و كشمكش با خود مي ماند. مي گيرد

تئاتر پديـد   هي  كش كمتر در صحن   اين نوع كشم  : كشمكش جامعه بر ضد جامعه       -6
 ي هشـود و بـا جامعـ       ، كسي از يك سمت به عنـوان نماينـده انتخـاب مـي             آيد و غالباً   مي

  غريـب بـه عنـوان      » عجيـب و غريـب    «در بخـش هـايي از حكايـت         . ستيزد متخاصم مي 
، 1386، ثمينـي (ستيزد   سپاه مسلمان، با راهزنان كه نشان كفر با خود دارند، مي   هنمايند
  وجـود انـواع كـشمكش در داسـتان هـاي هـزار و يـك شـب،                  ي   هعالوه بـر مـسال    . )87
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.  وجـود راوي اسـت     ه ي يك ويژگي بسيار مهم ديگر در اين كتاب وجود دارد وآن مـسال            
شهرزاد شايد معروفترين راوي دنياي ادبيات باشد كه در گوشه وكنار عالم شناخته شده              

بازيگران تئـاتر مـورد تقليـد قـرار         است و شخصيت و هنر قصه گويي اش همواره توسط           
  .گيرد مي

  پرسـش و پاسـخ بـه صـورت مكالمـه در            . هزار و يك شب حاوي تئاتر در نطفه است        
مثل داستان قوت القلـوب     . (ها ساختار نمايشنامه تئاتر دارند     بعضي قصه . آن فراوان است  

  ا بـه هـزار   ، از اين رو نويسندگان سوري و لبنـاني و مـصري بارهـ   )وغانم و هارون الرشيد  
  آورند، خاصه كه ويژگـي مـردم پـسند كتـاب، ضـامن اقبـال مـردم                  و يك شب روي مي    

عامل ديگري كه مشوق ايشان به اقتباس از اين شاهكار جهاني بوده، توفيـق      . كار است  به
از پـل   » اگر شـاه بـودم      « بعضي اقتباس هاي اروپايي از آن قصه هاست، مثل نمايشنامه         

، 1367 بن شنب،( اقتباس شده است» خفته بيدار «ه يز قصكه ا )paul Adam( آدام
74.(  

 گنج گرانبهايي بود كـه داسـتان سـرايان و           ه ي ميراث ادبيات داستاني عرب  به مثاب      
در آغـاز نهـضت    . بردنـد  قصه گويـان عـرب در ادوار مختلـف تـاريخي از آنهـا بهـره مـي                 

گان شروع به اقتبـاس از       نوين در كشورهاي عربي، نويسند     ه ي نمايشنامه نويسي به شيو   
اثر مولير كـه    » البخيل«ي   همثل نمايشنام .( ادبيات اروپا و نويسندگان شهير غربي كردند      

اما از آن جا كه تئاتر، هنري اروپايي و وارداتي بود، نياز به             ). توسط مارون نقاش اجرا شد    
نـر  ايـن مـساله پيـشتازان ه    . عربي داشـت  هي  بومي شدن و هماهنگي با فرهنگ و جامع       

نمايش عربي را بر آن داشت تا با بازسازي و تجديد ميراث هاي كهـن خـويش در قالـب              
بدين ترتيب موجي فراگيـر بـين       . نمايش، اقبال عمومي را با اين هنر جديد همراه سازند         

تاريخ عرب، حماسه هاي    هي  نمايشنامه نويسان عربي براي نوشتن نمايشنامه هايي بر پاي        
اي داستاني قديمي مثل هزارو يك شب و داستان هاي قرآن         قديمي مثل عنتره، كتاب ه    

  .كريم، آغاز گرديد
   ي ه هزار و يـك شـب، موافـق طبـع و پـسند و سـليق                ه ي هيچ كتابِ تخيلي به انداز    

ها  توان يافت كه در آن افسانه      مردم نيست و مجموعه اي غني تر از هزار و يك شب نمي            
ــا حــوادث شــگر    ف و وقــايع تــاريخي و حقيقــي بــا و حكايــات اخالقــي و طنــز آميــز ب

  هـيچ كتـاب عربـي چـون آن و بهتـر از آن، جـالل و        . اين هنرمندي در آميختـه باشـد        
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  عظمت و درخشش بي ماننـد تمـدن عربـي و اسـالمي را در بغـدادِ خلفـاي عباسـي در                      
اي  ايـن علـل و داليـل عمـده      . كنـد  عصر هارون الرشيد به شكوهمندترين وجه زنده نمي       

  ين نمايـشنامه نويـسان عـرب را واداشـت تـا موضـوع آثـار خـويش را از                    است كه نخست  
  هزار و يك شب اخذ و استخراج كنند و بعـضي از مـشهورترين قـصه هـاي آن كتـاب را              

هـارون الرشـيد و انـيس    «، »ابوالحـسن يـا خفتـه ي بيـدار      «به صحنه بياورند، از قبيـل       
سـتاري،  (  الرشـيد اسـت   كه قهرمـان اصـلي آن هـارون   » ماهيگير ي خليفه«و» الجليس
1379 ،51.(  

بـر اديبـان جهـان بـا        » شبهاي عربي «تاثير هزار و يك شب و يا به بيان اروپايي ها،            
 ANTOINE(  آن بـه زبانهـاي اروپــايي توسـط آنتـوان گـاالن     ه ينخـستين ترجمـ  

GALLAND(   م  هزارو يك شب را به زبـان فرانـسه ترجمـه كـرد،               1717كه در سال
  آن بـه فرانـسه و بـه نـوعي كـشف            هـي   حقيقت پيش از ترجم   در  . شدت بيشتري گرفت  

  هزار و يك شب توسط اروپاييان، اين كتـاب نـزد عـرب هـا از جايگـاه قـديمي خـويش                      
اما با درخـشش آن در اروپـا و كتـاب هـاي             . به عنوان ميراث كهن عربي فراتر نرفته بود       

ان جلـب شـد، بـه       بسيار زيادي كه بر مبناي آن نوشته شد يكبار ديگر توجه همگان بـد             
 هزار و يك شب به زبان فرانسه، تولد دوبـاره اي بـراي ايـن كتـاب                  ه ي طوري كه ترجم  

حتي ميان عرب ها كه خود از قرن هاي پيش با دنياي هزار و يك شب آشـنا بودنـد بـه          
  .آيد شمار مي

شهرزاد به بركت تاثير ادبيات غربي بر آن با چهره رمانتيكش، به ادبيات معاصر عرب               
 او را در اين آثـار  ه يال يافت و نويسندگان عرب تحت تاثير آن واقع شدند و ما چهر    انتق
اثر توفيق حكيم، داستان شـهرزاد در داسـتاني تحـت           » شهرزاد« هي  نمايشنام: بينيم مي

 حـسين،   از طـه »احـالم شـهرزاد   « از توفيق حكـيم، داسـتان   » القصر المسحور« عنوان  
ــشنام ــهريار«ه ي نماي ــز» ش ــشنام   از عزي ــه و نماي ــهريار«هي اباظ ــد  » ش ــي احم از عل

  ).209، 1373 غنيمي هالل،(باكثير
رمـان و داسـتان نويـسي و      هي  موفقيت هزار و يك شـب در ادبيـات اروپـا، در عرصـ             

استقبال مـردم كـشورهاي غيـر همزبـان، همچنـين لـزوم بـومي سـازي هنـر نمـايش،                     
يال انگيز آن، دسـت بـه آفـرينش       نويسندگان عرب را بر آن داشت تا با الهام از دنياي خ           

دبيات را در لباسـي نـو و ايـن بـار در قالـب               هي  هاي هنري  تازه اي بزنند و ميراث كهن        
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حاكميـت مكتـب    ي  قرن هيجـدهم مـيالدي كـه دوره         . نمايشنامه به مردم عرضه كنند    
رود يكي ديگر از عواملي بود كه راه را براي درخـشش و              رمانتيسم بر ادبيات به شمار مي     

  .ثير گذاري اين اثر گرانسنگ هموار كردتا
هاي اين  اين افسانه ها ادبيات فولكوريك عرب ها را تشكيل مي دهند، بعضي داستان            

ه شاهد اين ادعا سفرنام   . دست اجرا مي شده است    رمجموعه توسط بازيگراني ورزيده و زب     
ان  ميالدي همراه سپاهي1798است كه در سال  )Vivant Denon(  ويوان ده نوني

وي در خاطرات خـود از اجـراي افـسانه هـاي            . ارتش ناپلئون به مصر عزيمت كرده است      
واقع در مصر عليا، ياد كرده است و بازيگران هنرمندي          » جيره«هزار و يك شب در شهر       

كه با صوت و كالم خود شمشير بازي ها، عـشق بـازي ها،اشـتباهات و خيانـت هـا كـه                      
 را در برابـر تماشـاگران مـشتاق و قدرشـناس            موضوع افسانه هاي هزار ويك شب اسـت       

  ).10، 1365 ناظرزاده كرماني،( ستايد كنند، مي نمايش اجرا مي
ـ        ي در تمام دوره   م بـسياري از  18ويـژه در اواخـر قـرن    ه  حيات مكتـب رمانتيـك، ب

موضوعات عمده اي كه در قلمرو اين مكتب قرار داشت، از رهگذر ترجمـه هـا، در هـزار                   
 ه ي گريز از واقعيت هاي زندگي، پناه بردن به عالم خيال و نـشئ            .شدويك شب گنجانده    

همه از ايـن    ...جادو، به مسخره گرفتن شاهان، برتري عاطفه بر عقل براي يافتن حقايق و            
  ).289 همان،(مقوله بودند

  پيشتازان و بزرگان نمايشنامه نويسي عربـي مثـل مـارون نقـاش، احمـد ابـو خليـل                   
ـ  هر كدام بـه    .. قباني، توفيق الحكيم و      خـويش از اقيـانوس پـر رمـز و راز هـزار و              ي   هنوب

يك شب سيراب شده اند، اولين نمايشنامه نويسي كه به فكر اقتباس از هزار و يك شب                 
ـ              پـس از    1894 تئـاتر خـويش در سـال         ي هافتاد، مارون نقاش بود كـه در دومـين تجرب

به روي صحنه برد و توانست      » ابوالحسن المغفل «، نمايشي تحت عنوان   »البخيل«نمايش  
پس از مارون نقاش، احمـد ابـو خليـل قبـاني نمايـشنامه      . توجه مخاطبان را جلب نمايد    

  هـارون الرشـيد مـع االميـر        «نويس سوري نمايشي با الهام از هزار و يك شـب، بـه نـام                
به روي صحنه برد كه عليرغم اسـتقبال مردمـي بـه شـدت مـورد انتقـاد محافـل                    » غانم

آنها معتقد بودند كه قباني در اين نمايـشنامه بـه شخـصيت هـارون               .  گرفت مذهبي قرار 
  همـين سـخت گيـري هـا از جانـب قـشر       .  عباسي توهين كـرده اسـت   ه ي الرشيد خليف 

مذهبي باعث شد قبـاني، سـوريه را بـه قـصد مـصر كـه از فـضاي سياسـي و فرهنگـي                        
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كار و فعاليت هاي خويش در او در مصر با آرامش به     . تري برخوردار بود، ترك كند     آزادانه
ديگر با الهام از هـزار و يـك شـب بـه نـام هـاي                 هي   درام ادامه داد و دو نمايشنام      هعرص
را به روي صـحنه     » االمير محمود نجل شاه  عجم     «و» هارون الرشيد مع انيس الجليس    «

  .برد
ار و هزهي از ميان درام نويساني كه پس از قباني كوشيدند تا با بهره برداري از گنجين  

يك شب، معاصرانشان را به ستايش گرم و شورانگيز ارزشـهاي سـنتي عـرب و اسـالمي                  
هـارون الرشـيد و قـوت    «اش به نام     نمايشنامه. برانگيزند، محمود واصف مقام اول را دارد      

م در اپراي قـاهره بـه نمـايش درآمـد و بـا چنـان           1900به سال   » القلوب و خليفه صياد   
 نويسنده تصميم به انتشارش گرفـت، كـاري كـه در آن             استقبال پرشوري مواجه شد كه    

  ). 58، 1379 ستاري،( زمان استثنايي بود
نويسان بزرگ عـرب كـه هـزار و يـك شـب را منبـع الهـام و           يكي ديگر از نمايشنامه   

او در  .  اسـت  ، توفيق الحكـيم   ،شهير و تواناي مصري   هي  اقتباس خويش قرار داد، نويسند    
را كه بـر مبنـاي برداشـتي متفـاوت و فلـسفي از              » رزادشه « ي هم، نمايشنام 1934سال

پس از تـاثير پـذيري بزرگـان و         . تحرير درآورد ي  داستان شهرزاد و شهريار بود به رشته        
پيشتازان  نمايش عربي از هزار و يك شب، نويـسندگان زيـادي از ايـن اسـلوب پيـروي                    

، علـي احمـد     »رشـهريا « ه ي عزيز اباظـه نمايـشنام    : كردند كه مهم ترين آنان عبارتند از      
و شـيخ   » حـالق بغـداد    « ي ، ألفـرد فـرج نمايـشنامه      »سرّ شهرزاد  « ي باكثير نمايشنامه 

 مهمـي    ي در بخش بعدي سه نمايشنامه    . »نيس الجليس ا«  ي سالمه حجازي نمايشنامه  
  .شدكه بر اساس هزار و يك شب تاليف شده اند بررسي خواهند 

  ها بررسي نمونه

  »ابوالحسن المغفل«ي  هنمايشنام: مارون نقاش

اروپايي ونوين را در مصر بنيان نهـاد،        هي  مارون نقاش سنگ بناي تئاتر عربي به شيو       
م بـه فكـر گـسترش سـبك اقتباسـي خـود و       1847در سال  » البخيل«او پس از اجراي     

خواست با عربي كردن هنر نمايش و تركيـب آن           او مي . تلفيق آن با ميراث گذشته  افتاد      
ه گونه اي كه با فرهنگ و اقبال عمـومي تازيـان هماهنـگ باشـد، راه را                  با ميراث كهن ب   
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نقاش بـراي پيـشبرد ايـن هـدف بـزرگ،           . براي گسترش و شكوفايي اين هنر هموار كند       
موضوعي برگرفته از ميراث گرانسنگ ادبيات يعني هزار و يك شب  انتخـاب كـرد تـا بـا      

نـوين  هي  ايات آن، نمايشي به شيو    استفاده از مقبوليت اين كتاب و عامه پسند بودن حك         
 مصر را با خود و هنري كه قـصد اعـتالي آن را داشـت،        ه ي تنظيم و افكار عمومي جامع    

  .همراه سازد
ابوالحسن در حكايت هزار و يك شب داستان مردي اسـت كـه از حـوادث روزگـار و                   

 تا  دورويي هاي دوستانش به ستوه آمده و هميشه آرزو مي كند كاش روزي خليفه باشد              
ايـن آروزي ابوالحـسن بـه    . حق را از چنگ ظالمان بيرون بياورد و مظلومان را ياري كند        

. گوش هارون الرشيد مي رسد و او تصميم مي گيرد كه آرزوي ابوالحسن را برآورده كنـد       
به همين منظور دستور مي دهد ابوالحسن را در قصر حاضر كرده و به او مخـدر بدهنـد،           

پس . غذايش با مخدر مخلوط شده در دام خليفه گرفتار مي شود          ابوالحسن كه نمي داند     
يت جدا شده و مي پندارد كه خليفه است و وزرا در            عاز تاثير مخدر، ابوالحسن از عالم واق      

قصر در خدمت او هستند و بدين طريق به روياي شيرين خويش دست مي يابد، اما پس          
ه حالت عادي برگشته مدام از آن خواب از اينكه اثر مخدر از بين مي رود، ابوالحسن كه ب    

وخيال شيرين سخن مي گويد و ادعا مي كند خليفه است و همين مـساله دردسـرهايي                 
  .براي او ايجاد مي كند

 اول  ه ي اين داستان تنظيم نموده اسـت در پـرد        هي  اي كه نقاش بر پاي     هدر نمايشنام 
را به سمت » عربوق «ابوالحسن خواب مي بيند كه بر تخت خالفت نشسته و خدمتكارش  

پرده اول پيش مي آيد مربوط بـه        ي   هماجراهايي كه در ادام   . وزارت خويش گمارده است   
خـواهر  » دعـد «تالش هاي ابوالحسن براي استفاده از موقعيت جديد در جهت ازدواج با             

 ي در پرده . دوستش عثمان است كه سعيد، دوست ديگرش نيز دل درگرو محبت او دارد            
ن كه هنوز در خواب خود خليفه است عليرغم عالقه اي كه به دعد دارد بـا                 دوم، ابوالحس 

 سوم ابوالحسن از خواب شـيرين بيـدار         ه ي و در پرد  . ازدواج سعيد با او موافقت مي كند      
هي اگـر خليفـه نبـود اجـاز    : مي شود، اما هنوز هم خود را خليفه مي پندارد و مي گويـد      

اين ادعاها باعث مضحكه شدن او نزد ديگران مي ، !ازدواج سعيد و دعد را صادر نمي كرد      
شود و نمايش در حالي پايان مي يابد كه ابوالحسن هنوز هم در روياي خالفت و واقعيت               

  .زندگي خويش سرگردان و متحير است
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ابوالحسن در داستان هزار و يـك شـب انـساني شـاكي و غُـرزن اسـت كـه خواهـان                  
شخـصيت  . دالت را گـسترش مـي دهـد       پايبندي به صداقت و راستي اسـت و حـق و عـ            

نقاش هم انساني ساده است كه به تحقق عدل مـي انديـشد و              هي  ابوالحسن در نمايشنام  
او در اين راه هـاي پـر پـيچ و           . شوند افكاري پياپي ميان خواب و بيداري بر او عارض مي         

يوسـف  (  گذرانـد  خمِ خواب كه صادق تر از بيداري است، وقت خود را به بيهـودگي مـي               
  ).368، 1967 جم،ن

ــاش د ــي   ر انق ــالش م ــشنامه ت ــن نماي ــدي     ي ــردازي جدي ــصيت پ ــا شخ ــد ت   كن
  انجام دهد و او را از قالب داستان اصلي هزار و يك شـب خـارج كنـد                  » ابوالحسن«براي  

ــه شــرايط اجتمــاعي و فرهنگــي جامعــه جديــد عــرب هماهنــگ باشــد   ــا ب ــراي . ت او ب
ويش، در كنار آن از عناصـر طنـز و          مردم جامعه خ   ي   كردن شخصيت با سليقه    هماهنگ

از ديگر اقدامات او ساده كردن ديالوگ ها و زبـان           . همچنين موسيقي و غنا استفاده كرد     
 بـازيگران، در پـي   ه ياو با تلفيق شعر و نثر در متن ها ي مـورد اسـتفاد             . نمايشنامه بود 

شب بود و در اين     ايجاد تركيبي نو و تازه براي اجراي اين داستان برگرفته از هزار و يك               
  . راه موفق شد

  »قوت القلوب مع االمير غانم«هي نمايشنام: خليل قبانياحمد ابو

پس از مارون نقاش، دومين كسي كه به اقتباس از هزار و يك شب پرداخـت؛ احمـد               
او نيز مانند نقاش تالش كرد با به كارگيري و الهام از ميراث گذشته              . ابو خليل قباني بود   

 ساختار نمايشنامه هاي غربي، گامي در جهت هماهنگ كردن هنـر تئـاتر   و تركيب آن با 
 ، ذيـل    قوت القلوب و غانم در هزار و يك شب        داستان  . با شرايط محيطي عرب ها بردارد     

  :روايت شده است» ايوب و فرزندانش« حكايت 
پسر كـه غـانم نـام       . ماندميرد و از او يك دختر و يك پسر باقي مي          ايوب بازرگان مي  

 بازرگـاني بـه     ه  ي  در بغداد بـراي تـشييع جنـاز       .  شود ارد براي تجارت راهي بغداد مي     د
شـود و   اي پنهـان مـي    رود، و هنگام بازگشت، از ترس تاريكي هوا در مقبـره          قبرستان مي 

كنند و بعد براي گـذاردن       رسند و آن را دفن مي     بيند كه سه غالم با صندوقي سر مي       مي
گويند، سرانجام غالمان، بي آنكه متوجه حـضور غـانم شـده             وقت حكايات خود را باز مي     

بيند كه دختـري زيبـا    غانم، صندوق را از زير خاك بيرون مي آورد و مي  . روند باشند، مي 
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يابد كه او  غانم دختر را به خانه مي برد و درمي. در آن بيهوش افتاده است    ) قوت القلوب (
ر هارون، به سبب حسادت، او را بنگ        يكي از كنيزان محبوب خليفه است كه زبيده همس        

شوند ولي از    غانم و قوت القلوب به عشق هم دچار مي        . خورانده و زنده به گور كرده است      
. گريزد يابد و غانم مي    تا آن كه خليفه،كنيز محبوبش را مي      . يابند ترس خليفه، وصال نمي   

مار و نزار از سـفر بـاز        فهمد و وقتي او مدتي بعد، بي       خليفه، وفاداري و شرافت غانم را مي      
آيد، اجازه مي دهد كه قوت القلوب با حضور در كنارغانم او را از مرگ نجـات دهـد و                مي

  .)242، 1383 طسوجي،( به وصال او برسد
   به متن اصـلي وفـادار بـوده          اين داستان نوشته كامالً    ه ي قباني در نمايشي كه بر پاي     

   ه ي در پـرد  . كنـد  اق افتـاده روايـت مـي      و حوادث را همانطور كه در هزار و يك شب اتف          
  اول نمايش، قبرستان نقطـه شـروع نمـايش اسـت و غـانم قـوت القلـوب را از زنـده بـه                        

 دوم شامل به هـوش آمـدن قـوت     يپرده. دهد گور شدن توسط غالمان زبيده نجات مي    
 از  در ادامه رشيد با شنيدن ماجراي قوت القلوب و غانم         . القلوب و آشنايي او و غانم است      

  .كند زبيده به گمان خيانت آن دو، دستور دستگيري آنها را صادر مي
 ماجراهاي غانم وقوت القلـوب اسـت كـه گرچـه            ه ي  سوم نمايش در بردارند    ه ي پرد

كند و غانم نيـز جانـب عفـت و     شوند، اما قوت القلوب به رشيد خيانت نمي    عاشق هم مي  
، ماموران رشيد به منـزل غـانم حملـه           سوم ه ي در بخش پايانيِ پرد   . دارد ادب را نگه مي   

برنـد، امـا     كنند و ضمن خراب كردن آن، قوت القلوب را دستگير كرده و به قصر مـي                مي
چهارم، قوت القلوب در زندان است و رشيد قصد مجازات او را            هي  در پرد . گريزد غانم مي 

ا بخشيده و به    دارد، اما با شنيدن حقيقتِ ماجراي غانم و عدم خيانت آنها، قوت القلوب ر             
فصل پنجم و پاياني با ديدار غانم و قوت القلوب آغـاز  . دهد دنبال غانم بگردد او اجازه مي  

شود و ضمن اعطاي هديه به آنها به قوت القلـوب و غـانم               شود، سپس خليفه وارد مي     مي
  . رسد دهد و نمايش با وصال آنها به پايان مي  ازدواج ميه ياجاز

 »شهرزاد« ي همنمايشنا :توفيق الحكيم

  م توفيــق الحكــيم نمايــشنامه اي رمــزي و ذهنــي بــه نــام شــهرزاد  1934در ســال 
او در اين نمايشنامه بـه كـشمكش موجـود ميـان          . تاليف كرد كه شامل هفت صحنه بود      
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، 1670 هيكـل، ( رسـد  انسان و مكان پرداخت كه سرانجام با پيروزي مكان به پايان مـي            
390.(  

   ،س سرگذشـت  دو شخـصيت كليـدي هـزار و يـك شـب               اين نمايشنامه كه بر اسـا     
ــدگي آنهــا در قالــب ديــالوگ هــاي      يعنــي شــهرزاد و شــهريار نوشــته شــده اســت، زن

  ترفنـدهاي نمايـشي كـه در ايـن داسـتان بـه كـار               . كـشد  فلسفي پيچيده به تصوير مـي     
  شـهريار و شـهرزاد هـر دو        . كنـد  گرفته شده جذابيت آن را براي مخاطب چند برابر مـي          

ــن   در  ــه دنبــال خوشــبختي و شــناخت هــستي هــستند و در مــسير اي   ايــن نمــايش ب
  البته در اين نمايـشنامه بـيش       . شوند هايي روبرو مي   كنكاش پيچيده در هستي با سختي     

  شـود، او پـس از ازدواج بـا شـهرزاد            از هرچيز به اضطرابات دروني شهريار پرداختـه مـي         
و همـين مـساله     . اخت هـستي اسـت    شني  شود كه تشنة     به انساني مضطرب تبديل مي    

شود كه از واقعيت و مكان فرار كند و وارد جنگي نـابرابر بـا جهـان آفـرينش و                 باعث مي 
مخلوقات شود، گويي ازدواج با شهرزاد سرآغاز تشنگي او بـراي فهميـدن اسـرار هـستي                 

  .است
در اين نمايشنامه، شهريار خون آشام كه به لطف شهرزاد بـه طالـب حقيقـت عقلـي                  

نشيند اما با بـي      ديل گرديده است، براي كشف راز و معماي شهرزاد با او به گفتگو مي             تب
شهريار براي رهايي از قيد و بند مكان، خود را          . شود اعتنايي و تمسخر شهرزاد مواجه مي     

كند و تالش شهرزاد براي ممانعت وي از اين كار به جايي        آماده سفر به دور دست ها مي      
 چهـارم نمـايش، او در دل        ه ي بنـدد و در صـحن      هريار بار سفر مـي    سرانجام ش . رسد نمي

گـردد بـا     آخر وقتي شهريار به قصر باز مـي  يدر صحنة. شود بياباني دور افتاده ديده مي 
 ه ي شود اما  بدون هيچ عكـس العملـي و بـا نااميـدي از ادامـ                 خيانت شهرزاد رو برو مي    
  ).159، 1382 تقوي،( كند زندگي، آنجا را ترك مي

آيـد،    كاري سخت بر مي   ه ي بدين گونه توفيق الحكيم با قدرت و مهارت تمام از عهد          
كـشد، تحـول وتكامـل روانـي         يعني در نمايشنامه اي كه فقط سه سـاعت بـه درازا مـي             

 سـتاري، ( شهريار، و دستاورد يا كاركرد شهرزاد طي هزار و يك شب را به نمايش بگذارد          
1379 ،17.(  

ان توجه است اين است كـه توفيـق الحكـيم بـا هنرمنـدي،                آنچه در اين نمايش شاي    
زنـد بـه عبـارتي او بـا اينكـه       سرنوشت شهريار و شهرزاد را به گونـه اي ديگـر رقـم مـي          
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شخصيت هاي نمايش خويش را از هزار و يك شب وارد صحنه مي كند اما بـا تغييراتـي          
يم طرحـي نـو     كه در داستان ايجاد كرده، به جاي تكـرار حكايـت قـديمي در پـي ترسـ                 

  .باشد مي

  نتيجه

 وجود عناصر دراماتيـك در هـزار و         ه ي  در متن دربار    به عمل آمده   باتوجه به بررسي  
يك شب مطابق تعريف درام و ساختار يك متن نمايشي ، اين اثر بزرگ از قابليـت هـاي       

كـشمكش هـا، تـضادها، ديـالوگ هـاي موجـود ميـان              . نمايشي فراواني برخوردار اسـت    
راوي ه ي   ايات ايـن كتـاب و برخـورداري از فنـون روايـت بـه واسـط                شخصيت هاي حك  

سخنگوي خود، شهرزاد، داستان هاي اين كتاب را براي اجرا به صورت نمايـشنامه هـاي                
 شكوفايي هنر ه ي در ادبيات معاصر عربي و همزمان با دور. سازد نوين و فني مناسب مي

از اقتباس هاي مختلـف از داسـتان        قرن نوزدهم موجي    ه ي   تئاتر نزد عرب ها، يعني نيم     
هاي اين كتاب توسط نويسندگان بزرگ عرب ايجاد شد كه تا كنـون در ابعـاد گونـاگون                 

 دهد، ايـن سـخن كـه هنـر تئـاتر عربـي را كـامالً                وجود همين آثار نشان مي    . ادامه دارد 
 شـكل گيـري و پايـه     ي   قـرن نـوزدهم كـه دوره      ي  وارداتي دانسته و معتقدند در نيمه       

ري تئاتر عربي است، نويسندگان عرب فقـط بـه ترجمـه و اقتبـاس از ادبيـات اروپـا                    گذا
اهتمام داشته اند، نادرست است، بلكه پيشتازان تئاتر عربي هركدام به شـكلي از هـزار و                 

  .يك شب تاثير پذيرفته اند

  ها نوشت پي

ردي گردد، در اين نمايش فـ      نمايش حاجي فيروز، اصل اين نمايش به ايران برمي         -1
  .پردازد ها و صورت خود را سياه كرده است به خواندن اشعار خاص و نمايش مي كه دست

  كتابنامه

مـارلين  .التحقيق د  ، النشر و  »المذكرين القصاص و « ).م1971(،  جوزي، ابوالفر   ابن -
  . االوليهالطبع ، دارالشروق:سوارتز، بيروت
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 ه شـيرين تعـاوني    ، ترجمـ  »نمـايش چيـست؟   « .)ش.هـ 1382( ،اسلين، مارتين  -
  .چاپ چهارم ، انتشارات نمايش:، تهران)خالقي(

 ، نـشر  »هزارويك شب از عشق و پارسـايي      « .)ش.هـ 1386( ابراهيم،  اقليدي، -
  . چاپ اول:مركز، تهران

مجموعه مقـاالت، متـرجم      ،»نمايش در شرق  « ).ش.هـ 1367( بن شنب، رشيد،     -
  .چاپ اول ، انتشارات نمايش:جالل ستاري، تهران

نمـايش  (نمـايش در ادبيـات معاصـر عـرب          «). ش. هـ 1382(  تقوي، رسول،  -
  .چاپ اول ، دارالكتب العلميه:، دارالكتب العلميه، تهران»)عربي
 دارالكتـب   :، بيـروت  »يتيمـه الـدهر   « ).م 1979(،   الثعالبي النيسابوري، ابومنصور   -

  . الطبعه االولي،العلميه
 :، تهـران  »ي دراماتيك هزارويك شـب    ها جنبه«). ش.هـ 1376( ثميني، نغمه،    -

  .93-84 صص ،34  شماره،مجله هنر
پژوهـشي در هـزارو يـك     (عشق و شـعبده     «).ش.هـ 1379(،   ــــــــــــــــــ�ـ  -
  . چاپ اول، نشرمركز:، تهران»)شب
 ، اقبال :، تهران »تاريخ تئاتر در جهان   «). ش. هـ 1337 ( جنتي عطايي، ابوالقاسم،   -

  . چاپ اول
، »جستارهايي در عالم نمايش معاصر عـرب      « ).ش. هـ 1378(،  احمد جوالئي،   -
  . چاپ اول، انتشارات سارا:تهران
ظرفيت هـاي نمايـشي قـصة حـضرت     « ).ش . هــ 1387(،  خبري، محمدعلي  -

  .91 -84 ، صص41شماره  ، مجلة تئاتر:، تهران»يوسف عليه السالم در قرآن كريم
 مكتبـه  :، قاهره»ألدب العربي الحديثا« ). م1984(،   الخفاجي، محمد عبدالمنعم   -

  . الطبعه االولي،الكليات األزهريه
  . چاپ اول:، تهران»)دربارة تعزيه وتئاتر(هاي بازي  پرده« .ستاري، جالل -
ـ   هالف ليل « ).ش. هــ  1379(  الشريفي، عبدالواحد،  - ، »التطـور  األصـول و  : ه و ليل
  .م 2000، 171-190 صص ،441  العدد،انتشارات كيهان :، بيروته المعرفهمجل
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 :، تهــران»هزارويــك شــب« ).ش.هـــ 1383 (طــسوجي تبريــزي، عبــداللطيف، -
  .چاپ اول ،انتشارات هرمس

ادبيـات تطبيقـي، تـاريخ و تحـول       « ).ش. هــ  1373 ( غنيمي الهالل، محمـد،    -
، ترجمــة مرتــضي آيــة اهللا زاده »ادب اســالمي اثرگــذاري فرهنــگ و اثرپــذيري و

  .چاپ اول ، انتشارات كيهان:رانشيرازي، اميركبير، ته
ترجمة حسين ابراهيمي، نـشر      ،»گمشده شهرزاد «). ش.هـ1378(فلچر، سوزان،    -

  .  چاپ اول،انتشارات كيهان :پيدايش، تهران
، »جهـان  اي از تـاريخ نمـايش در       گزيده«). ش. هـ 1364(ملك پور، جمشيد،     -
  .چاپ اول ، انتشارات كيهان:تهران
شناخت عوامل نمايش، نگـاهي اجمـالي بـر         « ).ش. هـ 1383( ،ابراهيم،  مكي -

 :، تهـران  »فرآيند پيدايش نمايش و بررسي جامعة اصول و مباني متون نمايـشي           
  . چاپ اول،انتشارات سروش

 السحر، الف ليله و ليله    هالوقوع في دائر  « .)م1986(الموسوي، محسن جاسـم،      -
  .  الطبعه االولي،قافيه دارالشؤون الث:، بغداد»في نظريه األدب االنجليزي

 في عصر سالطين المماليك في      هوسائل الترفي « ).م1999( نصار، لطفي احمد،   -
  . الطبعه االولي، للكتابه العامه المصريه الهيئ:، قاهره»مصر
درآمدي به شـناخت هنرهـاي       پيش« .)ش. هـ 1365( ناظرزاده كرماني، فرهاد،     -

  .اپ اول چ، جهاد دانشگاهي:، تهران»نمايشي در مصر
 :، بيروت » في األدب العربي الحديث    هالمسرحي« ).م1967( يوسف نجم، محمد،   -

  . الطبعه الثانيه،دارالثقافه
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