پژوهشهای نقد ادبی و سبکشناسی
شمارۀ ( 2پیدرپی  )63تابستان  ،8631صص 861-818
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چکیده
میراث فرهنگی گذشته نقطۀ عطف بسیاری از داستانهای معاصر عربی به
شمار میرود که ادبا تحت تأثیر شرایط حاکم بر جامعه در آثار خویش بهره می-
گیرند تا از رهگذر آن ،ضمن ایجاد ارتباط میان گذشته و حال به بیان
غیرمستقیم اوضاع جامعۀ خویش بپردازند .یکی از شیوههای بیان میراث
فرهنگی گذشته بهرهگیری از تکنیک اشتراک عینی است .جستار پیش روی با
روش توصیفی-تحلیلی به بررسی رمان أحالم شهرزاد اثر طه حسین و
نمایشنامۀ سرّ شهرزاد اثر علی احمد باکثیر براساس مؤلفههای اشتراک عینی
میپردازد .یافتههای تحقیق حاکی از آن است که ادیبان مذکور بهمنظور
تصویرسازی اجتماعی به این شگرد ادبی تکنیک گرایش پیدا کردند و با
کاربست آن در فضای داستانی خویش بهطور غیرمستقیم از آرمانشهر و آزادی
اجتماعی در وطن عربی سخن به میان میآورند و با دخالت دادن شخصیت
شهرزاد ،آن را معادل خویش و طالیهدار نهضت رنسانس فکری در عصر خود
معرفی میکنند .
کلیدواژهها :افسانۀ هزارویکشب ،شهرزاد اسطورهای ،رمهان أحهال شههرزاد،
نمایشنامۀ سرّ شهرزاد ،نظریۀ اشتراک عینی الیوت.

 1استادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه کاشان
 2دانشآموخته زبان و ادبیات عرب دانشگاه کاشان
تاریخ وصول1347/11/4:

تاریخ پذیرش1343/1/31:
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مقدمه
استفاده از میراث فرهنگی گذشته ازجمله توجهاتی است که شاعر و ادیب امهروزی
عرب به آن اهمیت میدهد؛ زیرا این امر از سویی ادبیات را پربار و اصیل مهیگردانهد؛ کهه
ادیب معاصر به سبب آن میکوشد بین میراث فرهنگی گذشته و شرایط امروزی پیوند ایجاد
کند و با استفاده از آن مشکالت و رنجهای انسان را در دنیای امروزی بیان نماید و یها بهه
تعبیر بهتر به نو کردن میراث فرهنگی بپردازد و از سویی دیگر پذیرفتنی نیست تجربههههای
نو با زبان قدیمی و غیرمتناسب بیان گردد؛ زیرا پدید آمدن جنبههههای جدیهد و تحهوالت
سری در زندگی امروزه نیازمند زبانی جدیهد متناسهب بها دنیهای نهوین اسهت(نهاروئیپور و
رسولنیا )6:1347،یکی از شیوههای بیان میراث فرهنگی گذشته بهرهگیری از تکنیک معهادل
موضوعی یا اشتراک عینی است« .اشتراک عینی اصطالحی در نقد ادبی و مخصوصاً مکتهب
منتقدان نوین است؛ که این اصطالح را اولین بار تی.اس .الیوت شاعر و منتقد انگلیسیتبهار
در مقالۀ هملت و معضالت او پیش کشید» (داد« .)23:1331 ،الیوت با طرح مسهئله اشهتراک
عینی و تطبیق آن در سروده معروف خود ،سرزمین ویران ،به شاعران معاصر عرب آموخت
که ارائه مستقیم احساسات و عواطف شخصی در شعر ،زیبنده یک شاعر چیرهدست نیست؛
زیرا عواطف و احساسات بهخودیخود ارزش چندانی ندارد ،مگهر آنکهه شهاعر بها خلهق
حوادث و صحنهها و ایجاد فضهای مناسهب و بها دخالهت دادن شخصهیتهای گونهاگون،
عواطف شخصی خود را بهصورت غیرمستقیم ارائه دهد و بکوشد که احساسات خهود را از
دایره فردی خارج سازد و رنگ عمومی به آن دهد تا در مخاطب تأثیرگذارتر عمهل کنهد»
(زاید .)31-21 :2117 ،ادبا نیز بهمانند شاعران به تغییر رویکرد در آثارشهان پرداختنهد و بها
تأثیرپذیری از شاعران غربی همچون تی.اس.الیوت به تصویرسازی عواطف و مفاهیم ذهنی
خویش پرداختند .یکی از مهمترین مباحثی که پیرامون اشتراک عینی مطرح میگردد؛ بحث
فراخوانی شخصیت است که ادیب با بهرهگیری از آن «از صراحت و خطاب مسهتقیم مهی-
پرهیزد و درعینحال میکوشد رؤیهت شخصهی و موقعیهت فهردی خهویش را از رهگهذر
استخدا عناصر درامی و روایی» ( شفیعی کدکنی )41 :1341بیان کند .در این تکنیک ادیب بهه
دالیل و انگیزههای فهردی و اجتمهاعی و بههمنظور پربهار کهردن تجربهۀ معاصهر خهویش
شخصیتهای ادبی ،اسطورهای ،تاریخی و دینی را از دل میراث کههن بیهرون مهیکشهد تها
«انعکاس صدای خود و صدای گروهی که در چهارچوب حقیقت تاریخی به دنبال آن است
را بیان نماید» (نمر .)116:2119،بهعبارتدیگر یعنی آال و دردهای خود و مرد را که ریشه
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در جامعه دارد را از پس چهرۀ شخصیتی که فراخوانده و بر روی آن تمرکز کرده ،بیان کنهد
و این امر تنها از طریق تکنیک نقاب محقق میشود که ادیب با «کنار گذاشتن ذات خویش،
از خالل آن سخن میگوید؛ یعنی از این طریق قصد دارد وجودی مستقل از خهود را خلهق
کند» (البیهاتی )37:1462 ،و تجربههای معاصر خویش را بهر دوش آن حمهل کنهد و از پهس
چهرهاش پیا خویش را به مخاطب انتقهال دههد .تکنیهک شخصهیتپهردازی در راسهتای
فراخوانی شخصیت قرار دارد که ادیب با دخالتدهی شخصیتهای متعدد و نمادین عهالوه
بر پیشبرد داستان برای به تصویر کشیدن مسائل جامعهه نیهز از آن بههره مهیگیهرد؛ «زیهرا
شخصیتها بار اصلی داسهتان را بهه دوش آنهان مهیکشهند .بها کهنشهها ،دیهالوگهها و
تکگوییهای آنان است که هم خودشان ساخته میشوند و هم روایت را پهیش مهیبهرد و
رخدادهای متناسب با داستان شکل میگیرد .انگیزۀ شخصیتها از مهمترین وجوه الیههای
آشکار و پنهان داستان هستند» (بینیاز.)61:1336،
افسانۀ هزارویکشب بها داسهتانههای بهیپایهان و شخصهیتههای بهیبهدیلش و
تکنیکهای ناب داستانسرایی توجه ادیبان معاصر عربی را به خود جلب کهرده اسهت .در
میان نویسندگان معاصر طه حسین ناقد مشهور مصری و علی احمد باکثیر نویسهندۀ یمنهی
ازجملۀ ادیبانی هستند که با بهرهگیری از نظریه اشتراک عینی الیوت با میراث کههن ارتبهاط
برقرار کردند و با ایجاد فضای مناسب و خلق حوادث متعدد بهه ترسهیم تهابلویی گویها از
اوضاع جامعه پرداختند تا بدینوسیله موجب آگاهی و بیداری مردمان سرزمینشهان نسهبت
به وقای جامعه شوند .جستار پیش رو برآنست تا با روش توصیفی و تحلیلی و بها عنایهت
به مکتب تطبیقی آمریکایی به بررسی تکنیهک معهادل موضهوعی الیهوت در رمهان أحهال
شهرزاد اثر طه حسین و نمایشنامۀ سرّ شهرزاد اثر علی احمد باکثیر بپردازد و از رهگذر آن
وجوه افتراق و اشتراک این تکنیک در آثار مذکور را بیان نماید.

پیشینه و پرسشهای تحقیق
پژوهشهایی درزمینۀ نمایشنامۀ سرّ شهرزاد اثر علی احمهد بهاکثیر و رمهان أحهال
شهرزاد اثر طه حسین صورت گرفته است؛ مانند":زن در نمایشنامههای مأساۀ زینب و سلرّ
شهرزاد اثر نویسندۀ یمنی ،علی احمد باکثیر" از علی سلیمی و مصیب قبادی .پژوهشنامهۀ
زنان ،پژوهشگاه علو انسانی و مطالعات فرهنگی ،سال سو  ،شمارۀ اول ،بههار و تابسهتان
،1341صص .119-111این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلهی بهه بررسهی نقهش زن در
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نمایشنامههای تراژدی زینب و راز شهرزاد میپردازد .در راز شهرزاد ،شهرزاد در نقش اَبَهر-
قهرمان به یک بحران همگانی خاتمه میدهد .در نمایشنامۀ زینهب ،زن بهصهورت انسهانی
توانمند حضور دارد که به سرنوشتی تراژیک (غهمانگیهز) دچهار مهیشهود؛ زیهرا در کنهار
تواناییهای که دارد ،باورهای سنتی جامعۀ خود را نمیشناسد درنتیجه مظلومانه نابود می-
شود.
"دو خوانش متفاوت از افسانۀ شهرزاد در نمایشنامههایی از توفیق الحکیم و علیاحمد باکثیر" از علی سلیمی و مصیب قبادی ،نشریۀ تطبیقی (علمهی-پژوهشهی) دانشهکدۀ
ادبیات و علو انسانی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،سال ،9شمارۀ ،4پائیز و زمسهتان.1342
این جسهتار بها روش توصهیفی-تحلیلهی ،دو خهوانش متفهاوت از افسهانۀ شههرزاد را در
نمایشنامۀ سرّ شهرزاد اثر علی احمد باکثیر و نمایشنامۀ شهرزاد اثر توفیق الحکهیم بررسهی
کرده است .نتایج تحقیق گویای آن است که هر دو نویسنده به اقتضای نیازهای اجتمهاعی و
بهتناسب روحیات خود به بازخوانی این افسانۀ کهن پرداختند" .بررسهی عناصهر داسهتانی
رمان أحال شهرزاد طه حسین و افسانۀ هزارویکشب" از سکینه ناروئی پور و امیرحسهین
رسول نیا ،همایش هزارویکشب همدان ،تابستان .47در این مقالهه پژوهنهدگان بهه تطبیهق
عناصر داستانی ازجمله :شخصیتپردازی ،پیرنگ ،زمان و مکهان مهیپردازنهد .دسهتاورد
پژوهش بیانگر آن است که طه حسین از جنبۀ متفاوت به این افسانه و متناسب بها عصهری
که در آن زیسته ،مینگرد و چهبسا در بههرهگیهری از برخهی عناصهر داسهتان از نویسهندۀ
داستان هزارویکشب نیز موفقتر بوده است .تا جایی که نگارندگان اطالع دارند پژوهشهی
تطبیقی براساس نظریۀ اشتراک عینی در رمهان أحهال شههرزاد و نمایشهنامۀ سهرّ شههرزاد
صورت نگرفته است و پژوهندگان برآنند تا با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ایهن آثهار
از منظر تکنیک اشتراک عینی الیوت بپردازند تا از این رهگذر با نظا فکری نویسهندگان و
اوضاعواحوال جامعۀ آنان آگاهی یابند و به این پرسشها پاسخ دهند :دالیل گرایش ادیبان
مذکور به نظریۀ اشتراک عینی چیست روش کاربست ایهن نظریهه در آثهار آنهان چگونهه
است شاخصترین وجوه افتراق و اشتراک این کارکرد در آثار مذکور چیست

ضرورت و اهمیت تحقیق
میراث فرهنگی گذشته منب الها بسیاری از آثار معاصر عربی به شمار مهیرود کهه
ادیب در راستای انگیزهها و گرایشهای ادبی و هنری عصر خهویش و شهرایط حهاکم بهر
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جامعه ،از آن برای انعکاس واقعیتها و آرمانهای خویش بهره میگیهرد .اهمیهت و ارزش
جستار حاضر در آن است که بررسی نقدگرایانۀ رمان أحال شهرزاد طه حسین و نمایشنامۀ
سرّ شهرزاد علی احمد باکثیر از منظر نظریۀ اشتراک عینی الیهوت از یهکسهو تأثیرپهذیری
نویسندگان مذکور از داستان هزارویکشب را نمایان میسازد و از سوی دیگهر از مفهاهیم
ذهنی آنان در تحقق آرمانشهر و جهتدهی به آگاهی انسانی پرده برمیدارد.

بحث و بررسی
الف) تحلیل رمان أحالم شهرزاد از منظر نظریۀ اشتراک عینی الیوت
طه حسین بهعنوان پیشوای ادبیات عرب (عمید األدب العربی) کتهابهها و مقهاالت
متفاوتی در زمینههایی همچون تاریخ ،ادبیات ،فلسفۀ غرب و نقد ادبی تهألیف کهرده اسهت.
وقوع جنگ جهانی دو و مشکالت آن و اوضاع نابسامان مصر سبب گردید تا ایهن ادیهب
توانا از فن اسطوره نیز برای نگارش رمان أحال شهرزاد بهره گیهرد .او درواقه «بهه دلیهل
خفقان سیاسی حاکم بر سرزمینش با پناه بردن به اسطوره بهصورت غیرمسهتقیم از مسهائل
(جامعه) سخن میگوید» (التالوی )123:1437،و وضعیت سیاسی-اجتماعی حاکم بر جامعه را
به چالش میکشد.
افسانۀ هزارویکشب و شخصیتهای اسطورهای آن یکی از مشهورترین افسانههای
کهن است که طه حسین با عنایت به این افسانه ضهمن برقهراری ارتبهاط بها میهراث کههن،
تصویری واقعی از مسائل سرزمینش را به تصویر مهیکشهد .او بها انتخهاب عنهوان أحهال
شهرزاد از یکسو ذهن مخاطب را به داستان کالسیک هزارویکشب و شهرزاد اسهطورهای
سوق میدهد و از سوی دیگر شهرزاد را دستمایۀ تجربۀ خویش قرار میدهد و از مخاطهب
میخواهد پیا دورۀ معاصر را از زبان این شخصیت دریافت کند .طه حسین عنهوان خهوبی
برای کتابش برگزیده است؛ و بر این اساس که «برخهی رابطهۀ عنهوان و مهتن را رابطههای
دیالکتیکی دانستهاند؛ چراکه عنوان بدون متن ،نمیتواند حوزۀ معنایی بسازد .متن هم بهدون
عنوان بهطور مستمر در متون دیگر حل میشود .پس عنوان بهمثابۀ رابطه یا نشانهای اسهت
که به متن اشاره میکند و بهعبارتدیگر دیگر هویت آن است» (احمد ،)11 :1443،این عنوان
بهوضوح به نقش محوری شهرزاد در داستان اشاره دارد که طهه حسهین از پهس چههرۀ آن
دغدغهها و افکار خویش را با مخاطب در میان میگذارد.
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مصر ،مهمترین دغدغۀ طه حسین در رمان أحال شهرزاد است .او با تأثیرپذیری از
نظریۀ اشتراک عینی الیوت از یکسو با خلق حوادث گوناگون و از سوی دیگهر بها بههره-
گیری از شیوۀ توصیف در شخصیتپردازی از فضای آشهفتۀ کشهورش پهرده برمهیدارد؛ و
همچنین در راستای ترسیم نابسهامانی مصهر بها بههرهگیهری از سهبک رئالیسهم جهادویی
«واقعیتهای تاریخی و اجتماعی سرزمین خود را با افسانهها و باورهای قومی آن در ههم
میآمیزد و آنها را برحسب این باورها و افسانههها تبیهین و حتهی تفسهیر مهیکنهد» (داد،
 )293-1331:296و با دخالت دادن موجوداتی همچون پریزادگان و جنگ بین آنها بهطور
غیرمستقیم به حوادث و اتفاقات جنگ جهانی دو و آشفتگی و نابسهامانی مصهر در طهول
این جنگ اشاره میکند؛ که در آن از صحنهههایی همچهون زمینلهرزه شهدید ،تیهره شهدن
آسمان ،رعدوبرقهای شدید و دریای طوفانی کهه نمهادی از حهوادث جنهگ جههانی دو
هستند ،اشارهشده است.
«وقد زلزلت األرض زلزالهها و لبست السما أبش ثوب رآه سکان األرض والههجو.
فالظال یتکاثف ،والسحاب یتراکم ویتداف  ،والبهرق یغمر الههمدینۀ بضهو مههخیف الیکهاد
ینصب علیها حتی ینقش عنها و الرعد یتجاوب فهی الهجو بأصوات متهدجۀ کأنهما أصهوات
الهخیال ،والبحر من بعید هائج مائج تصطخب أمواجه اصطخاباً ال عهد ألحد به وترتف إلهی
السحاب فتتصل به ال یدری أبلغته -ألنهها ارتفعت حتی انتهت إلیه -أ بلغها ألنه انههخف
حتی انتهی إلیها ،أ صعدت هی فهی السما ما وسعها الصعود وهبط هو إلی الهما ما وسهعه
الههبوط حتی التقت السما والهما شر لقا »( .حسین)977-979: 1433،
او در توصیف جریانهای درونی و حاالت نهانی شخصیتها «خواهان آن است کهه
به جنبشها و حرکات نهفتۀ احساسات و اندیشهها روی آورد و آنها را ثبت و ضبط کنهد
و به تحلیل و بررسی آنها بپردازد» (آلوت .)917:1373،شهریار از شخصهیتههای اصهلی و
محوری داستان طه حسین است که با وجود آنهمه نعمت احساس خوشبختی نمیکند و به
دلیل قتل دخترکان بیگناه در پریشانی و اندوه به سر میبرد .سیمای شهریار در ایهن رمهان
«تصویری از درد و رنج ملت مصر است .ترس و ناامیدی که بر او چیره شده نشانگر انهدوه
و سرگردانی آن ملت بعد از جنگ جهانی دو میباشد که متحمل خسارات فراوانی گردیده
است» (التالوی .)131:1437،اضهطراب و پریشهانی ناشهی از شهناخت شخصهیت شههرزاد و
داستانهایش جنگی را درون شههریار راه انداختهه و راحتهی و خهواب را از چشهمان وی
ربوده است.
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« أقبل الهملک علی غرفته کئیب النفس مری القلب قد امتأل رأسه بهخواطر أقل ما
توصف به أنهها کانت قائمۀ شدیدۀ القتمۀ ولکنها کانت ربهما احهمرّت لهحظۀ قصیههرۀ ،ثههم
عادت إلی ظلمتها الهمظلمۀ وسوادها الهمشتق من سواد اللیل .فقد کان الهملک یائسهاً أشهد
الیأس من شهرزاد قد عجز عن فهمها .وکان ضیقاً أشد الضیق بشهرزاد قد کلّ عن احتمهال
عشرتهها ،فکان علیها ساخطاً أشد السخط ،وکان لههامهحباً أشد الهحب؛ وکهان یههم أحیانهاً
بأن یتقاضاها شیئاً من الوضوح والهجال فهی سیهرتهها وفهی لفظها ولهحظها ،ویههم أحیانهاً
أخری أن یتقد علیها ویهم احیاناً أخری أن یتقد إلیها فهی أن تستأنف ذلک القصص الذی
ال یستطی عنه صبه راً؛ ولکنه کان واثقاً بأنه یستطی أن یتقاضاها ما شا فلن یظفهر منهها إال
بهما تشا هی؛ ولن تشا هی إال هذا الغموض الذی أصبح ال یطیق له احتماال .کانت خواطر
نفسه تصطبغ بهحمرۀ الد » (همان.)922-921:
فضای بستۀ سیاسی مصر جایگاه و ارزشی برای انسانههای متعههد و آزادیخهواه و
افکار آنان قائل نبود؛ در این شرایط طه حسین برای برانگیختن حاکمهان و گوشهزد کهردن
مشکالت کشورش به آنان با فراخوانی شخصیت شهرزاد از این شخصهیت در بُعهد سیاسهی
مدد میگیرد و همچون الیهوت بهه بیهان غیرمسهتقیم احساسهات و اندیشههههای خهویش
میپردازد.
« وما أعرف یا موالی غروراً کغرور الهذین ینهضهون بتدبیههر أمهور النهاس وههم ال
یعرفون من دخائل هوال الناس شیئاً ،أو هم ال یعرفهون منهها إال قلیلهها وأیسهرها .إنهههم
یأمرون دون أن یقدروا مقدار احتمال الرعیۀ لهما یصدرون إلیها من أمر؛ و إنههم ینهون دون
أن یعرفوا إلی أی حد تطیق الرعیۀ أو ال تطیق أن تنأی عما تنههی عنهه؛ ألنهههم ال یعرفهون
نفوس الرعیۀ و ال یبلون طاقتها و ال یقدّرون حاجتها» (همان.)993-992 :
طه حسین با ذکر این نمونه از پس چههرۀ شههرزاد افهراد صهاحب مقها و منصهب
کشورش را مورد خطاب قرار میدهد و بیان میدارد کهه مغرورتهرین حکها و پادشهاهان
کسانی هستند که بدون اطالع از اوضاعواحوال مملکت و مرد بر آنها حکومت مهیکننهد.
او همچنین در راستای هماهنگی تجربۀ کهن با تجربۀ معاصر و عینی کردن ذهنیات خویش
از «مهمتههرین شههکل داسههتانی در هزارویکشههب ،کههه داسههتان در داسههتان اسههت»
(ثمینی )113:1364،الها میگیرد تا با این شیوه اندیشههای سیاسی خویش را با مخاطبان در
میان بگذارد و آنان را نسبت به مسائل جامعه آگاهی بخشد .شهرزاد در داستان طه حسهین
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درصدد است تا با درمهان شههریار بهه بحهران جامعهه خاتمهه دههد و بها داستانسهرایی،
خودخواهی شهریار را به نوعدوستی و میل خدمت به مرد تبدیل نماید.
«سأعرفک منها ما ینبغی أن تعرف لتستهرد قوتک ونشاطک؛ ولتعنهی برعیتک هذه
التهی أخذت تههملها منذ حیهن» (همان.)937:
طه حسین در فراخوانی شخصیت شهرزاد با دخالت دادن شخصیت فاتنه از تکنیهک
نقاب بهگونهای متفاوت بهره میگیرد؛ او ابتدا نقاب شهرزاد را به چههره مهیزنهد و از پهس
چهرۀ این شخصیت به بیان آرای سیاسی خویش میپردازد در ادامه شخصیتی مکمل نقهش
شهرزاد را در داستان خلق میکند و نقاب شهرزاد را بر چهرۀ فاتنه و نقاب فاتنه را بر چهرۀ
خویش میزند و با بهرهگیری از صدای آنان به بیان تجربههای جمعی خویش میپردازد.
در جنگ جهانی دو تعدادی از نیروهای اروپایی در مصر مستقر شدند و حاکمهان
این کشور بهجای پرداختن به مسائل کشور خویش به تأمین مناب جنگی و نیروی انسهانی
برای آن کشورها اقدا کردند «کشوری که ملتش هیچگونه اعتراضی در برابر تصهرف مصهر
به دست اشغالگران نکرد بلکه با حکا و همپیمان شدند (تا مصر اشغال شهود) ملهت مصهر
برای رهایی از این اوضاع هیچ حرکتی نکردند پس بها سهخنان فاتنهه آنهها را بهه سهخره
میگیرد» (التالوی.)133:1437 ،
طه حسین با بهرهگیری از نقاب فاتنه از زبان شهرزاد ،مردمان سهرزمینش را عامهل
آشفتگی و نابسامانی مصر میداند که به هر طرف پادشاهان میل کنند به همان طهرف مهی-
روند .او همچنین معتقد است که مهمترین علل ایجاد جنگ ،خودمختاری و استبداد شهاهان
در به دست آوردن مصالح و مناف خویش است زیرا؛ خودکامگی آنان سبب شده که خهود
را حاکم سرنوشت مرد بدانند و در صلح و جنگ آنها را تحتفشار قرار دهند.
«قالت فاتنۀ :إن أثرۀ الهملوک والسادۀ والزعما هی التهی تثیهر الهحرب دائماَ و هی
التهی ترهق الشعوب دائماَ؛ و أکاد أعتقهد أن الشهعوب إنههما خلقهت لیههرهقها الههملوک و
الزعما بالهحرب والسلم جهمیعاً .فلیست الشعوب أعظم حظاً من السهعادۀ أثنا السهلم منهها
أثنا الهحرب .إنا ندفعها إلی الهموت حیهن نهحارب ،وندفعها إلهی البهؤس والشهقا حیههن
نسالهم ،فهی ضحیۀ لنا علی کل حال» (همان.)999:
طه حسین همچنین با ذکر مثال ذیل از اندیشههها و دیهدگاهههای سیاسهی خهویش
نسبت به جامعه و مسائل آن پرده برمیدارد .او ارتش را وسیلهای برای جلوگیری از جنگ
و تأمین امنیت میداند نه وسیلهای برای برافروختن آن.
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«قالت فاتنۀ :فإن الهجیوش وسیلۀ التقا الهحرب ال البتغائهها ،وأداۀ لهدف الشهر ال
الجتالبه» (همان.)391:
طه حسین در راستای ترسیم مفههو آزادی بیهان و عمهل ،پایهان داسهتان خهود را
همچون داستان هزارویکشب با خوشی به پایان میرساند و بیان میدارد که حکومت حهق
ملت است و مرد میتوانند شاه را انتخاب کنند و زمانی که پادشاه از قوانین تخطی کرد ،او
را از این منصب برکنار کنند.
«تهم کل شی یا موالی کما أرادت الههملکۀ وردّت إلهی شهعوب ،الههجن حقوقهها
الهمغصوبۀ ،وحریاتهها الهمسلوبۀ ،وتأذّنت فاتنۀ فهی شعبها و فههی الشهعوب األخهری بهأن
أمور األمم إلیها تشرک فیها الهملوک والرؤسا وکیف تشا  ،وتقیهد ملوکهها ورؤسها ها مهن
القوانیهن بهما تهحب ،وتشرف علی إلنفاذ ملوکها ههذه القوانیههن ،وتتخفهف مهن الههملوک
والروؤسا إن خالفوا عن هذه القوانیهن» (همان.)946 :
باری طه حسین با الها از داستان هزارویکشب و تأثیرپذیری از اسلوبهای ادبهی
نوین همچون اشتراک عینی از دغدغهها و دیدگاههای سیاسی-اجتماعی خویش پهرده بهر-
میدارد و از خالل شخصیتهای شهرزاد و فاتنه به بیان مسائل و مشکالت مصهر در طهول
جنگ جهانی دو میپردازد .طه حسین دلیل وضعیت نابسامان جامعه را مهرد مهیدانهد و
معتقد است تا زمانی که مرد درک و بینش سیاسی نداشته باشهند ،وضهعیت جامعهه تغییهر
نخواهد کرد.

ب) تحلیل نمایشنامۀ سرّ شهرزاد از منظر نظریۀ اشتراک عینی الیوت
علی احمد باکثیر ازجملۀ نویسندگانی است که با آگاهی از مسائل جامعۀ عهرب بهه
تحلیل قضایا و مشکالت آنان میپردازد تا اقدامی در جههت اصهالح مشهکالت و بیهداری
جامعه انجا دهد .در شرایطی که جامعۀ سنتی عرب پذیرای اندیشههای جدید نبود؛ بهاکثیر
از اسطوره بهعنوان منبعی برای سخن گفتن از نهفتههای ذهنی خویش مدد مهیگیهرد؛ زیهرا
معتقد است که «اسطوره در معنا از تاریخ غنیتر و افقهای آن گستردهتر اسهت و همچنهین
از قیدهای زمان و مکان آزاد میباشد .پس حادثۀ معاصر اگر مقد گردد تاریخ میشهود و
تاریخ اگر مقد شود اسطوره میگردد»(باکثیر ،بیتا .)99:زن و حضور وی در عرصۀ اجتمهاع
از موضوعاتی است که توجه باکثیر را به خهود جلهب کهرده اسهت؛ درواقه او زمهانی کهه
مشاهده کرد زن عرب در قیدوبندهای عادات و رسو جامعۀ خویش محصور مانده و میان
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او و اجتمههاع و مشههارکت در آن مههانعی عظههیم وجههود دارد بههه افسههانۀ هزارویکشههب و
شخصیتهای اسطورهای برای سخن گفتن از جایگاه زنان توجه کرد و با آشهناییزدایهی از
این میراث کهن ،اثری در تقابل با این افسانه پدید آورد .بهاکثیر در راسهتای بیهان مفهاهیم
ذهنی خویش (دفاع از جنس زن) حقیقت افسانۀ هزارویکشب را -که در ایهن افسهانه بهه
خیانت زنان (بَدور) بر مردان (شهریار) تأکید دارد -دگرگون میسازد و بهار دیگهر حادثهۀ
اصلی داستان هزار ویکشب-خیانت ملکه بَدور -را به تصویر میکشد« .هزارویکشهب را
ورق میزد تا شاید موضوعی پیدا کنم که از طریق آن به مسهئلۀ زن در جامعهۀ امهروز و
جایگاه او در نزد مرد بپرداز  .این مسئله دیرزمانی بود که ذهن مرا به خود مشغول ساخته
بود و قصد داشتم تا نمایشنامهای در این موضوع به نگارش درآور  .تا اینکه دریافتم قصۀ
شهرزاد بهترین موضوع برای تحقیق این خواسته است» (همان.)71:
عنوان نمایشنامۀ سرّ شهرزاد ویژگی القایی دارد؛ زیرا از یکسو داستان شههرزاد در
افسانۀ هزارویکشب را برای مخاطب تداعی میکند و از سوی دیگر به محتوای داسهتان -
که راز درمان شهریار توسط شهرزاد که حتی مردان قادر به حل آن نبودند -اشاره میکنهد؛
بهعبارتدیگر او معتقد است که کلید حل بعضی از مشکالت در دست زنان است و اگر بهه
آنان در جامعه ارزش و بها داده شود ،به سهم خود مشکالت را برطرف خواهند کرد.
علی احمد باکثیر با فراخوانی شخصیت شههریار برآنسهت تها تفکهر جامعهۀ سهنتی
مردساالر عرب را که «مردان را از طریق حمایت از نقشهای جنسیتی -سهنتی بهصهورت
موجوداتی منطقی ،نیرومند ،حمایتگر و مصمم و زنان را بهصورت موجهودات احساسهاتی،
ضعیف ،پرورشدهنده و مطی نشان میدهد» (تایسن )191:1336،برای مخاطب ترسهیم کنهد.
شهریار باکثیر ،شخصیتی است که بهه مسهائل و پیمهان زناشهویی اهمیهت نمهیدههد و بها
پیشخدمتان و کنیزکان مشغول عیش و نوش میشود و همزمان عاشهق همسهر خهود نیهز
هست .اضطراب و ناراحتی بَدور از شخصیت شهریار در عد التهزا و پایهداری در روابهط
زناشویی حادثۀ داستان را شکل میدهد.
«بَدور (یتبلج وجهها قلیالً قلیالً) :إنک تعلم یا موالی أننهی طوع أمهرک وأنّ أسهعد
لهحظۀ عندی هی اللحظۀ اللتهی أستطی فیها أن أسعدک! ولکنک تههجرنههی و تهؤثر علهیّ
جواریک و حظایاک.
شهریار :أمن هؤال تغارین یا بَدور
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بَدور :لو لهم أکن أحبک یا شهریار ما غرت علیک! إنی أحسدهن علهی حظوتهههن
عندک.
شهریار :ال حق لک یا حبیبتی ...إنهما حظ إحداهن منهی لیلۀ واحدۀ ثههم ال أعهود
إلیها أبدا.
بَدور :ما أراهن جهمیعا إال کامرأۀ واحدۀ سلبت قلبک منهی فلم یعد لهی فیه نصیب.
شهریار  :کال یا حبیبتهی بل قلبه کله لک...لهک وحهدک لهیس لهک فیهه شهریک»
(باکثیر)11-12: 1493،

بَدور یکی از شخصیتهای اصلی داستان هزارویکشب است که بهه دلیهل خیانهت
توسط همسرش به قتل میرسد .باکثیر بهمنظور هماهنگی داللتهای این شخصیت کهن بها
افکار خویش ،این شخصیت را بهصورت معکوس در داستانش دخالت مهیدههد و «دلیهل
اصلی خیانت ملکه به پادشاه را فساد اخالقی نمیداند و دیدگاهی جدید مطرح میکنهد کهه
شهریار ازنظر روانی با مشکالتی روبهرو بوده است و خود مشهکالت روانهی نیهز درنتیجهۀ
ناتوانی جسمی حاصلشده است اما همین مشکالت روانی و جسمی دستبهدست هم مهی-
دهند و منجر به کشتن همسر او و فساد در قصر مهیشهوند» (نجهاتی )139-139 :2113،و از
طریق نقاب معکوس بَدور از رنج و ستم زنان سخن میگوید و مهردان (شههریار) را مهورد
خطاب اقرار میدهد که به دلیل خوی سلطهجهویی ،خواههان پایبنهدی زنهان بهه همسهر و
زندگی هستند در حالیکه خود به آن اهمیتی نمیدهند.
«بَدور :أواه من ظلم الرجال! ما بالنا معشر النسا یطلهب منها التهزا العفهۀ بینمها ال
یلتزمها رجالنا والیعبأون بهها أبدا » (باکثیر)29: 1493،
هرچند بَدور در این نمایشنامه با شخصیتی متفاوت نسبت به اصل اسطورهای خهود
حضور یافته-خیانت بَدور در داسهتان هزارویکشهب امهری اسهت کهه مخاطهب آن را از
ویژگیهای جداییناپذیر این شخصیت میداند امها بهاکثیر ایهن نگهاه را تغییهر مهیدههد و
خیانتکار را شهریار معرفی میکند -اما باکثیر برای نشان دادن سلطهجویی و ظلهم و سهتم
مردان بر جنس زنان ،سرنوشتی تراژیک را برای وی همانند سرنوشت بَدور هزارویکشهب
رقم میزند.
«شهریار :قتلتها وهی بریئۀ! قتلتها و أنا أعلم أنهها بریئۀ( »ǃهمان.)113:
در شرایطی که زنان حق ورود به صحنۀ جامعهه و مشهارکت در عرصههههای آن را
نداشتند؛ باکثیر با کاربست تکنیک معادل موضوعی الیوت و دخالت دادن شخصیت محوری
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شهرزاد درصدد است ،صدای زنانی را که میخواهند در صهحنۀ اجتمهاع مشهارکت داشهته
باشند به گوش جامعۀ عرب برساند .او همچنین با فراخوانی این شخصیت ،به تعهد انسهانی
خویش نسبت به جامعه و ملت جامۀ عمل میپوشاند و از هر فرصتی برای بیهان واقعیهت-
های موجود در جامعه و آگاهیبخشی به مخاطبان بهره میگیرد و با کاربست نقاب شهرزاد
به معرفی جایگاه زن و پویایی او در جامعه اشاره میکند .باکثیر معتقد است که اعتمهاد بهه
زنان و پذیرش آنها بهعنوان نیرویی فعال در کنار مردان سهبب حهل مشهکالت و مسهائل
جامعه میشود و همچنین مردان را مورد خطاب قرار میدهد که همچهون رضهوان حکهیم،
معلم شهرزاد ،با اعتماد به هوش و ذکاوت زنان ،آنان را در جامعه همراهی کنند.
«شهرزاد :هذا عالج رهیب...أما عندک عالج آخر
رضوان :ال....لیس له غیهر هذا،ال تهخافهی ...ستشفینه من هذه العلهۀ بهإذن اهلل کمها
شفیته من العلۀ األولی ،واآلن یا بنیتهی طابت لیلتک» (همان.)34:
باکثیر در فراخوانی شخصیت شهرزاد توجه خاصی به تغییر و تبهدیل در اصهل ایهن
شخصیت دارد و با اضافه کهردن مهدلولهای جدیهدی همچهون درمهان شههریار از منظهر
روانشناسانه در کنار مدلولهای کهن این شخصهیت در داسهتان هزارویکشهب (پیشقهد
شدن برای درمان شهریار و هوش و ذکاوت) به شهرزاد بُعد معاصر را اضهافه کهرده اسهت.
شهرزاد در نمایشنامۀ باکثیر درصدد است تا با سخنوری و داستانسرایی شهریار را درمهان
کند بنابراین «در شب زفاف وقتی همۀ افراد از قصر بیرون رفتند و شههریار و شههرزاد بهه
همراه دنیازاد (خواهر شهرزاد) که طاقت دوری از شهرزاد را نداشت و بنا بر تدبیر شههرزاد
در پشت پردهای در خلوت خانه پنهان شده بود ،تنها ماندند؛ در این هنگا دنیازاد خهود را
نشان داد و بهانهای کودکانه آورد تا بر تخهت شههریار بخوابهد و شههرزاد بهرای وی قصهه
بخواند .در پی آن شهریار که مسحور قصۀ شهرزاد شده بود او را زنده نگه داشت تها قصهۀ
خود را در شب بعد نیز ادامه دهد؛ بنابراین شبهای بسیاری سپری شد و شهرزاد هر شهب
قصهای میگفت و شهریار مفتون حکایتهای او میشد» (ر.ک.امامی)194:1366،؛ اما در ادامه
باکثیر در راستای بیان تجربههای معاصر خویش ایهن عنصهر را نادیهده مهیگیهرد و آن را
وسیلۀ سرگرمی معرفی میکند و بیان میدارد که در داستانسرایی سهحر و افسهونی وجهود
ندارد که بیماری شهریار را شفا دهد.
«شهریار :کل یو تکشفیهن لهی عن دنیا جدیدۀ من حسنک وسحر حدیثک.
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شهرزاد :الهحسن یا موالی ال یدو فهی هذه الهحیاۀ ،وسحر الهحدیث ال یبطل یومهاً
حیهن ینضب معیهن القصص الذی یلذ لک االستماع إلیه» (همان.)112:
باکثیر بهمنظور پربار کردن تجربۀ خویش با تصریح به اسم سهندباد صهرفاً آن را در
متن خود فراخوانی کرده و از مدلولهای اسطورهای این شخصیت که مهیتوانسهت یهاریگر
ادیب در راستای افزایش آگاهی به مرد و همچنین رمزگونگی بیش از بیش اثهرش گهردد،
مغفول مانده است؛ زیرا قهرمهان بهاکثیر شههرزاد اسهت و همتهایی بهرای وی نمهیبینهد .او
شخصیت سندباد را بهگونهای به کار میبرد که قادر به حمهل تجربههههای معاصهر و بیهان
دغدغههای امروزه نیست و اگر به ویژگی تجربۀ کهن شخصیت سندباد-سهفر بهرای ایجهاد
تغییر -اشاره میکند به این دلیل است که شهرزاد در مقا یک روانشناس آن را سبب تغییهر
و کسب تجربه برای شهریار الز میداند« .شهرزاد باکثیر در کسوت زنی باهوش قهادر بهه
عبور دادن جنس انسان از بحران است؛ زیرا او هم زنان را از مرگ حتمی میرهانهد و ههم
مشکالت حادّ روحی شهریار را حل میکند .باکثیر در ایهن نمایشهنامه ،کوشهیده مناسهبات
انسان مربوط به مفهو سوپرمن (ابرمرد) را نیز تغییر دهد چنانکه مفهو ابر انسان را از بعهد
جنسی آن تهی کرده ،برای آن معیاری دیگر تعریف نموده است .در اینجا ابر انسهان را گهاه
در قالب یک زن (شهرزاد) میبینیم و گاه در قالب یهک مهرد (سهندباد) ظهاهر مهیشهود»
(قبادی.)34:1342،

«شهرزاد :إلی أین یا موالی
شهریار :إلی حیث نقتفی آثار سندبادک البحری فهی مناکب األرض.
(یغلبها الفرح) أحقا یا حبیبهی اعتزمت ذلک
إذا شئت یا حبیبتهی و رضیت.
کیف ال أرضی هذه أمنیتهی الکبهری.
لکنهی یا حبیبهتهی أشفق علیک.
مم یا حبیبی
أن الیقوی عودک هذا علی احتمال متاعب السفر وأهواله.
(تأخذ یدیه فتلفهما حول خصرها و تسأله فهی دالل) تشهفق علهی ههذا
العود اللدن.
نعم.
اطمئن یا حبیبی فالعود اللدن قد ینثنهی فهی یدک و لکنه الینقصف أبدا.
-
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غلبتنی یا دنیا ساحرۀ! (یضمها الیه لیقبلها).
(قبل أن تسلمه شفتیها) غداً تغلبنهی یا سندبادی الهجهمیل» (همان.)129:
باری ،باکثیر با تأثیرپذیری از نظریۀ معادل موضوعی الیوت در قالب بههرهگیهری از
تکنیکهای فراخوانی شخصیت و نقهاب ،اندیشهههها و احساسهات خهویش را از رهگهذر
شخصیتها و حوادث اسطورهای آشکار میسازد .او با بهرهگیری از نقاب معکوس بَدور به
ظلم و ستم مردان بر زنان عرب اشاره میکند و از رهگذر چهرۀ اسطورهای شههرزاد ،زن را
بهعنوان موجودی پویا و فعال در جامعه معرفی میکند که باید از نبو و اسهتعدادش بهرای
خدمت به جامعه استفاده کرد.

پ) نقد تطبیقی دو اثر از منظر اشتراک عینی الیوت
پ )1.وجوه اشتراک
پ .1. 1.هر دو ادیب با درک اوضاع اجتماعی-سیاسی حهاکم بهر جامعهه از افسهانۀ
هزارویکشب برای بیان دغدغههای جمعی خویش استمداد مهیجوینهد تها از رهگهذر آن
مشکالت و مسائل جامعه را به ملت گوشزد کننهد تها بهدین نحهو ههم خهود را از هجهو
حکومت مصون دارند و هم رسالت خود را بهعنوان ادیب متعهد انجا داده باشند.
پ .2. 1.هر دو ادیب با تأثیرپذیری از نظریۀ اشترک عینی الیوت از یهکسهو فضهای
جامعۀ خویش در قالب داستان هزارویکشب برای مخاطب به تصویر میکشند و از سهوی
دیگر با دخالت دادن شخصیتهای متعدد بهصورت غیرمستقیم از مفاهیم ذهنهی و نمهادین
خویش پرده برمیدارند .آنان با بهرهگیری از این تکنیک ضمن باال بهردن بُعهد درامهاتیکی
(نمایشی) آثارشان از صراحت لهجه و بیان مستقیم پرهیز میکنند و آثارشان را دوپهلهو یها
چندپهلو قرار میدهند.
پ . 3. 1.هر دو ادیب در راستای همسو کردن شخصیت شهرزاد با تجربههای معاصر
خویش به تغییر و تبدیل در اصل این شخصیت پرداختند و مهدلولههای جدیهدی در کنهار
مدلول های کهن به این شخصیت بخشیدند .آنان با دخالت دادن ایهن چههره ضهمن اصهالت
بخشیدن به آثار خویش با محهور قهرار دادن شخصهیت شههرزاد ،آن را معهادل خهویش و
طالیهدار نهضت رنسانس فکری در عصر خود معرفی کردند.
پ .9. 1.هر دو ادیب با انتخاب عناوین رمزی به اندیشههها و محتهوای اصهلی آثهار
خویش تأکید میکنند .طه حسین با انتخاب عنوان أحال شهرزاد نطریات سیاسی-اجتماعی
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خویش را از زبان شهرزاد درحالیکه خواب است بهصورت غیرمستقیم بیان میکند و علهی
احمد باکثیر نیز با انتخاب عنوان سرّ شهرزاد به راز شهرزاد در درمهان شههریار در داسهتان
اشاره میکند و از پس چهرۀ آن به تواناییهای زنان در عصر حاضر اشاره میکند.

پ )2.وجوه اختالف
پ .1 .2.طه حسین به دلیل فضای خفقان حاکم بر جامعه از داستان هزارویکشب در
بُعد اجتماعی-سیاسی مدد میگیرد و با الها از این افسانه از دیدگاههای جدیهد خهویش-
وظایف پادشاه و ملت در قبال یکدیگر ،آزادی بیان و عمل -سخن میگوید امها بهاکثیر بها
بازخوانی افسانۀ هزارویکشهب از مسهئلۀ جایگهاه زنهان در جامعهۀ امهروز عهرب پهرده
برمیدارد.
پ .2. 2.طه حسین در راستای باال بردن ادبیت اثر خویش و انعکاس شرایط جامعهه
از تکنیک نقاب به شکل متعدد و درنهایت رمزگونگی بهره میگیرد؛ بدین شهکل کهه نقهاب
شهرزاد را بر چهرۀ فاتنه و نقاب فاتنه را بر چهرۀ خویش میزند و از پهس چههرۀ ایهن دو
شخصیت به بیان اندیشهها و ایدههای خویش بهصورت غیرمستقیم مهیپهردازد امها بهاکثیر
برای انتقاد از جامعۀ مردساالر عرب در نوع نگرش به جنس زن و مرد از این تکنیهک بهه
شکل معکوس بهره میگیرد و با زدن نقاب معکوس بَدور بر چهرۀ خویش از فساد مردان و
بیگناهی زنان پرده برمیدارد.
پ .3. 2.طه حسین با الها از ساختار داستان در داستان هزارویکشب ضمن خطاب
قرار دادن مرد و پادشاهان ،به بیان تجربههای جمعی و اندیشههای آرمانی خهویش مهی-
پردازد ،اما باکثیر با آشناییزدایی از افسانۀ هزارویکشهب از سهاختاری متناسهب بها نهوع
اثرش-ساختار نمایشنامهای -بهره میگیرد و دغدغههای اجتماعی خویش را در دو پرده و
چندین پالن برای مخاطب به نمایش میگذارد.

نتیجهگیری
یکی از رویکرد های جدید ادبیات معاصهر عهرب در برقهراری ارتبهاط بها میهراث
فرهنگی گذشته بهرهگیری از فراخوانی شخصیتهای اسطورهای با تأثیرپذیری از نظریههای
ادبی جهان ازجمله اشتراک عینی است .این تکنیک به ادبا این را فرصت را میدهد کهه بها
ایجاد فضای مناسب و خلق حوادث گوناگون ،شخصیتهای اسطورهای که بها تجربههههای
آنان هماهنگ و با مفاهیم ذهنیشان قرابت دارد را از دل تاریخ فرابخوانند و از زبان آنهها

□ 191

پژوهشهای نقد ادبی و سبکشناسی ،سال دهم ،شمارۀ ( ،2پیدرپی  )21تابستان 8631

به بیان سمبلیک مسائل جامعه بپردازند .طه حسین و علهی احمهد بهاکثیر ازجملهه ادیبهان
معاصر عربی هستند که با الها گیری از داستان هزارویکشب و شخصیتههای اسهطورهای
آن ضمن بیان تجربههای معاصر خویش ،الگوهای کهن را با واقعیتهای جامعه پیوند مهی-
زنند.
تقارن زندگی طه حسین با جنگ جهانی دو  ،افقههای نهوین ادبهی و هنهری را در
برابر دیدگانش قرار داد .او با بهرهگیری از داستان هزارویکشب در قالب شگردهای ادبهی
همچون اشتراک عینی ،فراخوانی شخصیت و نقاب بهصهورت غیرمسهتقیم بهه بحهرانههای
اجتماعی و انسانی مصر در طول جنگ جهانی دو اشاره میکند .طه حسین بها فراخهوانی
شخصیت شهرزاد و محور قرار دادن این شخصیت به آن بُعد سیاسی-اجتماعی میبخشهد و
با دخالت دادن شخصیت فاتنه در قالب بهرهگیری از نقاب متعدد از یکسو به بیهان رمهزی
انتقادهای خویش میپردازد و از سوی دیگر آرا و نظرات خود را از پس این دو چهره بهه
تصویر میکشد .باکثیر نیز با آشناییزدایی از افسانۀ هزارویکشب اثری در تقابهل بها ایهن
افسانه و متناسب با احوال و اوضاع جامعهۀ خهویش پدیهد مهیآورد .او بها دخالهت دادن
شخصیت بَدور و بهرهگیری از نقاب معکوس این شخصیت کههن از نگهاه متفهاوت جامعهۀ
عرب نسبت به جنس زن و مرد پرده برمیدارد و با فراخهوانی شخصهیت شههرزاد ،جامعهۀ
عرب را مورد خطاب قرار میدهد تا با اعتماد به زنهان و بههرهگیهری از حضهور آنهان بهه
بحرانها و مشکالت جامعه خاتمه دهند.
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شخصیت "شهرزاد" در داستان هزارویکشب بهواسطۀ برخورداری از داللتهای کهن «-برخالف تصهور
عامه که این کتاب حکایتهایی است دربارۀ زنان حیلهگر و نیرنگباز از شخصیتهای موردتوجه ادیبهان
عرب است که قادر به حمل دغدغهها و تجربههای انسان معاصر نیز هست .در مورد هزار و یک شب باور
عمومی این است که این کتاب را زنانی در برگرفتهاند که از هوش و پاکدامنی بهره دارند و بهترین نمونهۀ
آن شهرزاد است .حسنپور و خسروی به نقل از حکایهتههای هزارویکشهب در وصهف آن مهیگوینهد:
«شهرزاد دختر مهین ،دانا و پیشبین از احوال شعرا و ادبا و ظرفا و ملهوک پیشهین آگهاه بهود»؛ بنهابراین
شهرزاد سردمدار مجموعۀ زنان بادرایت و هوشیاری است که از چنان هوشی برخهوردار اسهت کهه حتهی
مردان را درس میدهد»(حسنپور آالشتی و خسروی)3 ،
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