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چکیده
فرهنــگ ملتهــا اهمیــت ویــژهای دارد؛ بهگونــه 
ای

افســانه هــزار و یــک شــب در میــان
کــه آثــار زیــادی در قالــب داســتان ،شــعر ،نمایشــنامه و فیلمنامــه از آن الگــو گرفتهانــد و
هــر یــک بــا توجــه بــه اقتضــای نــگاه نویســنده بــه زندگــی و نیازهــای روانــی و اجتماعــی،
هنرمندانــه بــه بازآفرینــی ســاختار و محتــوای اصــل داســتان پرداختهانــد .ایــن پژوهــش بــا
روش توصیفــی و تحلیلــی و بــا مقایس ـه تطبیقــی ،کوشیدهاســت نمایشــنامه شــهرزاد توفیــق
الحکیــم (فــوت )1987 :و فیلمنام ـه شــهرزاد تهمینــه میالنــی (تولــد )1339 :را بــا رویکــردی
ِ
بینرشــتهای و بــر پایــ ه نظریــه شخصیتشناســی و روانکاوی اریــک فــروم(1900ـ )1980
مــورد بررســی قــرار دهــد .یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد کــه بــر اســاس نظری ـ ه اریــک
فــروم ،بیشــترین تیــپ شــخصیتی موجــود در دو اثــر ،جهتگیــری پذیــرا (ثمربخــش)
اســت .بــا آنکــه شــهرزاد دارای تیــپ شــخصیتی پذیــرا و بــازاری اســت؛ امــا تیــپ پذیــرا بــر
تیــپ بــازاری او غلبــه دارد .هــر چنــد نمایشــنامه شــهرزاد توفیــقالحکیــم بــا نگاهــی فلســفی
و هستیشناســانه در پــی کشــف حقیقــت ،بــا ارائـ ه ایــده تلفیــق عقــل محــض و قلــب اســت
و بــا نــوع روایــت میالنــی متفــاوت اســت ،هــر دو اثــر بــا موضــوع و تِــم مشــترک و کاربســت
شــخصیتهای محــوری داســتان ،دارای مشــابهتهایی هســتند .نــوع ســفر پادشــاه در دو
اثــر بــا هــم تفــاوت بنیادینــی دارد؛ بهگونــهای کــه نــوع ســفر شــهریار در نمایشــنام ه توفیــق
الحکیــم فلســفیـ عرفانــی و در فیلمنامــه میالنــی ،ســفری معمولــی بهشــمار میآیــد.
واژههــای کلیــدی :هــزار و یــک شــب ،توفیــق الحکیــم ،تهمینــه میالنی ،رویکــرد ِ
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مقدمه
یکــی از شــاخصههای ِ
بینرشــتهای ادبیــات تطبیقــی ،مطالعــات اقتباســی اســت کــه
بــه بررســی اقتباسهــای ســینمایی میپــردازد (رضاپــور و انوشــیروانی .)214 :1390 ،از
جملــه داســتانهای بســیار کهــن مشــرقزمین ،افســانه هــزار و یــک شــب اســت .مهمتریــن
شــخصیت داســتانی ایــن افســانه ،شــهرزاد اســت کــه بــا مهــارت در قصهســرایی بــرای
پادشــاه ،بــا اصــاح نگــرش پادشــاه بــه زندگــی و درمــان بیمــاری روحــی او ،توانســت جــان
دختــران ســرزمینش را در برابــر تیــغ وی نجــات دهــد .بــا توجــه بــه اهمیــت و جذابیــت
شــخصیت و داســتان شــهرزاد ،نویســندگان زیــادی در سراســر دنیــا بــا اقتبــاس مســتقیم
یــا غیرِمســتقیم از آن ،آثــاری آفریدهانــد کــه هــر یــک بــا مبنــا قــراردادن اصــل داســتان
و کاربســت شــخصیتهای اصلــی آن ،بــه مســائل اجتماعــی و گاه سیاســی جامعــه نظــر
داشــتهاند .از جملــه میتــوان در ایــران نمایشــنامهها شــب هــزار و یکــم از رضــا کمــال
( )1307و هشــتمین ســفر ســندباد از بهــرام بیضایــی ( )1343و فیلمنام ـه شــهرزاد (زن هــزار
و یــک شــب) را از تهمینــه میالنــی( )1393 ()1نــام بــرد .در زبــان عربــی هــم آثــار فراوانــی
نوشــته شدهاســت )2(.در حــوز ه نمایشنامهنويســي ،توفیــق الحکیــم( )3نخســتین نویســندهای
اســت کــه موتیــف "شــهرزاد" را وارد ادبیــات نمایشــی عربــی کــرده اســت (ر.ک .بوغــازی،
 .)1994نمایشــنامه شــهرزاد ( )1934اثــر توفیــقالحکیــم هــم یکــی از آثــار ارزشــمند عربــی
اســت کــه بــا الهــام از شــخصیت شــهرزادِ هــزار و یــک شــب نوشــته شدهاســت .توفیــق
الحکیــم کــه در اغلــب آثــار نمایشــیاش میکوشــد آرا و اندیشــههای فلســفی را مطــرح
کنــد ،در ایــن نمایشــنامه هــم بــه تقابــل عقــل ،قلــب و جســد پرداختهاســت .شــهریار
نمایشــنامه او در مرحلــه اول ،اســیر جنــون کشــتار و در مرحلــه دوم ،تشــن ه معرفــت و
دســتیابی بــه حقیقــت اســت کــه راهــکار آن را نویســنده در حرکــت ،ســفر و تغییــر مــکان
طراحــی میکنــد .نویســنده نمایشــنامه در پایــان بــه ایــن نتیجــه میرســد کــه بایــد عقــل و
احســاس را بــا هــم بــهکار گیــرد .شــهرزاد توفیــقالحکیــم یــک زن نیســت؛ بلکــه دغدغـه ابدی
معرفتجویــی و جســتجوی حقیقــت در انســان اســت .شــهریار در برخــورد بــا او ،نخســت
از قســاوت فاصلــه میگیــرد و ســپس میــل بــه کشــف حقیقــت در او بیــدار میشــود
(ســلیمی و قبــادی .)82 :1392 ،بــه تعبیــر دیگــر ،شــهریار نمــاد عقــل و اندیشــه اســت و وزیــر
(قمــر) رمــز عاطفــه و احســاس و غــام رمــز شــهوت و شــهرزاد رمــز طبیعــت پیچیــده و
مبهــم (حمــدی .)128 :1966 ،اســطور ه شــهرزاد در شــعر و هنرهایــی دیگــر مثــل موســیقی و
اپــرا ،ســینما و تلویزیــون هــم کارکــرد گســتردهای دارد کــه بــا موضوعــات عاطفــی ،سیاســی
و اجتماعــی آمیختــه شدهاســت .توفیــقالحکیــم یکــی از بارزتریــن نمايشنامهنويســان جهــان
عــرب اســت كــه بيــش از  65اثــر ادبــی را کــه بیشــتر آنهــا نمایشــنامه هســتند ،نوشــته اســت.
او در مجموع ـ ه فلســفی عهدالشــیطان ( ،)1938در نمایشــنامه امــام حوضالمرمــر دوبــاره بــه
داســتان شــهرزاد برمیگــردد کــه بــه نوعــی تتمــهای بــر نمایشــنامه شــهرزاد تلقــی میشــود.
او همچنیــن در ســال  1954در مجموعــه تأمــات فــی السیاســه بــا قصــه "حمــاری و
الطغیــان" دوبــاره بــه داســتان شــهرزاد برمیگــردد .در ایــن داســتان ،شــهرزاد بهدنبــال
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شــهریار زمــان؛ یعنــی هیتلــر میگــردد تــا او را درمــان کنــد.
نظــر بــه بازتــاب گســترده شــخصیتهای داســتانی هــزار و یــک شــب در ادبیــات
قدیــم و جدیــد کشــورها و اقتبــاس نویســندگان گوناگــون از آن (ر.ک .فیــدوح265 :2009 ،ـ
278؛ ســویلم2016 ،؛ عمیــره )2015 ،و بهویــژه شــخصیت شــهرزاد ،ایــن مقالــه بــر آن اســت
تــا بــه روش تطبیقــی بــه تحلیــل شــخصیتهای اصلــی نمایشــنامه شــهرزاد توفیــقالحکیــم
و شــهرزاد (زن هــزار و یــک شــب) تهمینــه میالنــی بپــردازد .بــا توجــه بــه اهمیــت واکاویــی
روانشــناختی شــخصیتهای داســتان ،نظری ـه روانشناســی شــخصیت اریــک فــروم1900( 1ـ
 )1980بــرای ایــن هــدف برگزیــده شــد تــا رونــد روایــت داســتان و تحول شــخصیت شــهرزاد
و پادشــاه بــا مؤلفههــای ایــن نظریــه دقیقتــر ســنجیده شــود .تطبیــق یــک فیلمنامــه بــا
نمایشــنامه از چنــد منظــر صــورت میگیــرد؛ اول اینکــه متــن بــه تعبيــر پساســاختارگرایان و
از جملــه بــارت شــامل متــون كالمــی و متــون غيرِكالمــی (نقاشــي ،عكــس ،موســیقی) و از
ايــن دســت ميشــود؛ بنابرایــن هــر شــکل بیانــی میتوانــد متــن تلقــی شــود و مــورد مطالعـه
تطبیق��ی و ی��ا ِ
بینرش��تهای ق��رار گی��رد؛ دوم اینکـ�ه زبــان ،نقطــه اشــتراک میــان ادبیــات
داســتانی و دراماتیــک اســت و چــون هــر دو اثــر (چــه نمایــش داده شــده باشــد و چــه
نــه) از عنصــر زبــان بهــره میگیرنــد ،میتواننــد مــورد مطالعــات تطبیقــی قــرار گیرنــد؛ ســوم
اینکــه ریشــه ،اصــل و پای ـ ه نمایشــنامه و فیلمنامــه ،داســتان اســت؛ زیــرا بســیاری از عناصــر
آن بــا اندکــی تفــاوت بــه اقتضــای نــوع کار ،مشــترک اســت .عناصــر مشــترک میــان فیلمنامــه
و نمایشــنامه و رمــان فــراوان اســت؛ هرچنــد تفاوتهــای زیــادی هــم میــان آنهــا دیــده
میشــود؛ چهــارم اینکــه نگارنــدگان در پژوهشــی تطبیقــی ،شــخصیتهای فیلمنامــه را بــا
معادلشــان در نمایشــنامه مقایســه کردهانــد و از منظــر نظری ـه شخصیتشناســی اریــک فــروم
آنهاــ را باــ ه��م تطبی��ق دادهان��د .روشــن اســت کــه ایــن مقالــه بــه تأثیــر و تأثــر نمیپــردازد؛
بلکــه بــا نگاهــی کــه رنــه ولــک 2بــا آن موافــق اســت؛ یعنــی "مطالعـه کل ادبیــات از منظــری
جهانــی بــا آگاهــی از وحــدت هم ـ ه تجــارب و آفرینشهــای ادبــی" ( )33 :1391بــه تطبیــق
دو اثــ ِر فارســی و عربــی پرداختهاســت؛ البتــه ایــن پژوهــش بــا رویکــرد ِ
بینرشــتهای
ادبیــات تطبیقــی همســو اســت؛ چراکــه بــه اعتقــاد هنــری رمــاک" 3ادبیــات تطبیقــی ،بهدلیــل
ماهیــت بینارشــتهای آن ،بــا ســایر دانشهــای بشــری ارتبــاط تنگاتنگــی برقــرار کردهاســت.
ادبیــات تطبیقــی بــه مطالعــ ه دو اثــر در فراســوی مرزهــای یــک کشــور خــاص و مطالعــه
روابــط میــان ادبیــات و ســایر قلمروهــای دانــش و معرفــت؛ ماننــد هنرهــا ،فلســفه ،تاریــخ،
علــوم اجتماعــی ،علــوم و دیــن و جــز اینهــا از ســوی دیگــر اســت" (54 :1391ـ .)55
پیشــینه پژوهــش
فیلمنامــه شــهرزاد (زن هــزار و یــک شــب) از تهمینــه میالنــی تاکنــون مــورد مطالعــه
و پژوهــش قــرار نگرفتــه اســت .نمایشــنامه شــهرزاد توفیــق الحکیــم و فیلمنامــه شــهرزاد
Erich Fromm
Rene Wellek
3
Henry H.H.Remak
1
2
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تهمینــه میالنــی ،بــا توجــه بــه اقتبــاس از اصــل داســتان هــزار و یــک شــب و نیــز کارکــرد
مشــترک برخــی شــخصیتهای داســتان ،از منظــر نظریههــای شــخصیت قابلیــت تطبیــق
را دارنــد .تاکنــون در زمینــه بررســی تطبیقــی نمایشــنامه و فیلمنامــه شــهرزاد؛ همچنیــن
بررســی نمایشــنامه شــهرزاد بــر اســاس نظریـه اریــک فــروم بهطــور خــاص پژوهشــی انجــام
نشدهاســت؛ امــا در مــوارد مشــابه ،آثــاری بهصــورت پایاننامــه و مقالــه ارائــه شــده اســت
کــه از پایاننامههــا میتــوان ایــن مــوارد را برشــمرد :یزدانــی ( )1387در "نقــد و بررســی
نمایشــنامه شــهرزاد توفیــق الحکیــم" از جنبههــای نمادگرایــی جدیــد ،ایــن نمایشــنامه را
بررســی کردهاســت .بهــادری ( )1390در "تحلیــل ســاختاری نمایشــنامه شــهرزاد توفیــق
الحکیــم" بــه بررســی ســاختار در نمایشــنامه شــهرزاد توفیــق الحکیــم کــه دربرگیرنــده
عناصــری چــون موضــوع ،درونمایــه ،کشــمکشها ،تضادهــا ،گرهافکنــی و گرهگشــایی و...
اســت ،پرداختــه و آن را مــورد تحلیــل قــرار دادهاســت .ناروییپــور ( )1395در "بررســی
و مقایس ـ ه فراخوانــی شــخصیت شــهرزاد در ادبیــات داســتانی معاصــر عربــی (بــا تکیــه بــر
آثــار طــه حســین ،نجیــب محفــوظ ،توفیــق الحکیــم و علــی احمــد باکثیــر)" بــه بررســی و
تحلیــل دغدغههــا و مســائل و مشــکالت فــردی و اجتماعــی و تطبیــق شــخصیت شــهرزاد
پرداختهاســت .فیــروزآذر ( )1396در "تحلیــل روانکاوانــه روایــت شــهرزاد در افســانههای
هــزار و یــک شــب بــا رویکــرد درمانــی فرویــد" ،بــا توجــه بــه تطابــق روش درمــان شــهرزاد
و زدودن غبــار ظــن و گمــان از ذهــن پادشــاه ،بــه بررســی و تطبیــق روش درمــان فرویــد
پرداختهاســت.
از مقالههــای مشــابه نیــز میتــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد :نویــن و میرزایــی ( )1390در
"بنمایههــای افســانه شــهرزاد ایرانــی در نمایشــنامه شــهرزاد توفیــق الحکیــم" ،بــه مقایســه
و تحلیــل نمایشــنامه شــهرزاد توفیــق الحکیــم و افســان ه شــهرزاد هــزارو یــک شــب بــر اســاس
روش ادبیــات تطبیقــی پرداختهانــد .نجفــی ایوکــی و حسنشــاهی ( )1397در "شــخصیت و
شــگردهای شــخصیتپردازی در نمایشــنامه شــهرزاد توفیــق الحکیــم" ابتــدا بــه نامشناســی
شــخصیتها کــه در دو دســته شــمایلی و نمادیــن و از نظــر نــوع و جنــس ،در دو گــروه
کــروی و مســطح جــای گرفتهانــد ،پرداختــه و ســپس شــخصیتها را در دو تقســیمبندی
جداگانــه تحلیــل کردهانــد.
سؤال و فرضیه پژوهش
از آنجــا کــه در ایــن دو اثــر ،بــا موضــوع و تــم مشــترک؛ امــا روایتــی متفــاوت مواجــه
هســتیم ،ایــن مقالــه میکوشــد بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد کــه شــخصیتهای اصلــی
نمایشــنامه شــهرزاد توفیــق الحکیــم و فیلمنام ـه شــهرزاد تهمینــه میالنــی بــا تکیــه بــر نظری ـه
شــخصیت و روانکاوی انســانگرای اریــک فــروم چگونــه قابــل تطبیــق هســتند و بــا توجــه
بــه ایــن نظریــه ،چــه شــباهتها و تفاوتهایــی دارنــد؟ بــه نظــر میرســد براســاس نظری ـه
اریــک فــروم" ،مردهگرایــی و شــخصیت اســتثماری" در دو اثــر ،غلبــه دارد؛ ولــی نــوع
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ســفر و تحــول اندیشــه و رویکــرد پادشــاه در دو اثــر متفــاوت اســت.
روش پژوهش
بــرای بررســی و تحلیــل ایــن دو اثــر بــا روش توصیفــیـ تحلیلــی و تطبیقــی ســعی
شدهاســت نخســت ضمــن مطالعــه دقیــق دو اثــر ،بهصــورت خالصــه بــه توصیــف دو
اثــر پرداختــه شــود و ســپس براســاس رویکــرد ِ
بینرشــتهای ادبیــات تطبیقــی و بــا آگاهــی
بــه نظری ـه روانشــناختی اریــک فــروم و فهــم درســت آن ،بــه تطبیــق شــخصیتهای دو اثــر
اقــدام و وجــوه اختــاف و تشــابه دو اثــر ذکــر شــود؛ بنابرایــن رویکــرد تأثیــر و تأثــر مطلق ـ ًا
در میــان نیســت؛ بلکــه مطالعــه دو اثــر و ســنجش آن بــا آرا و نظریــات شخصیتشناســی
فــروم ،هــدف نویســندگان بودهاســت.
بحث و بررسی
اریــک فــروم ،روانشــناس و جامعهشــناس آلمانــی در ســال  1900میــادی در
فرانکفــورت متولــد شــد .ایــن روانکاو و فیلســوف اجتماعــی آمریکایــیـ آلمانیتبــار پــس
از دریافــت دکتــرای خــود در ســال  1922میــادی از دانشــگاه هایدلبــرگ ،در مؤسســه
روانکاوی برلیــن کار خــود را بهعنــوان روانکاو و شــاگرد و پیــرو زیگمونــد فرویــد ،شــروع
کــرد (مصبــاح و محیطــیاردکان196 :1390 ،ـ .)197
فــروم عقیــده داشــت کــه شــخصیت افــراد در نتیجـه تعامــل بیــن فــرد و جامعــه بهتــر شــناخته
میشــود .افــراد بشــر بــه زعــم فــروم در عیــن حــال کــه بــرای آزادی و خودمختــاری
مبــارزه میکننــد ،خواهــان ارتبــاط و وابســتگی بــه دیگــران هســتند .تعریــف فــروم از انســان،
هماننــد اغلــب روانشناســان ،تعریفــی ســازمانیافته و یکپارچــه اســت؛ یعنــی بهعنــوان مثــال
هنگامــیکــه شــخصی گرســنه اســت ،نمیتــوان گفــت کــه فقــط معــده شــخص نیــاز بــه غــذا
دارد؛ بلکــه ایــن تمــام ابعــاد وجــودی فــرد اســت کــه احســاس گرســنگی میکنــد؛ چراکــه
هنــگام گرســنگی ،نهتنهــا در عملکــرد معــده شــخص؛ بلکــه در قــو ه ادراک ،حافظــه،
احســاس و محتــوای فکــریاش تغییــر بهوجــود میآیــد و در ایــن حالــت ،فــرد فقــط
بهدنبــال ارضــای گرســنگی اســت نــه بهدنبــال یافتــن کمــال مطلــوب و یــا چیــزی فراتــر از
نیازهــای ابتدایــیاش (پایــدار .)7 :1395 ،پنــج نیــاز درونــی انســان عبارتانــد از .1 :نیازهــای
فیزیولــوژی .2 ،نیازهــای ایمنــی .3 ،نیازهــای عشــق و تعلــق .4 ،نیــاز بــه احتــرام و  .5نیــاز
بــه خودشــکوفایی کــه بایــد یکــی پــس از دیگــری ارضــا شــوند تــا فــرد بــه تکامــل و تعالــی
شایســتهاش برســد؛ درصورتیکــه انســان در ســطح یکــی از ایــن نیازهــا ،راکــد بمانــد و
ســیر صعــودیاش را نپیمایــد ،دچــار تعــارض درونــی و چهبســا بحــران میشــود (آلپــورت،
.)31 :1371
بــرای اینکــه دو اثــر بــا نظری ـه اریــک فــروم بررســی شــود ،الزم اســت کوتــاه و فشــرده
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بــه توضیــح و معرفــی نظریـه روانشناســی وی پرداختــه شــود.
ِ
گیری عشق بارور
1ـ 1ـ جهت

1

دربــاره ایــن نــوع جهتگیــری بایــد گفــت الزمـه آن عشــق اســت و رابطــه هــم بایــد آزاد
و برابــر باشــد و هــر یــک از دوطــرف ،فردیــت و ویژگیهــای خــاص خــود را دارنــد و در
برابــر ایــن عشــق مجــال شــکوفایی دارنــد و فردیــت خــود را از دســت نمیدهنــد.
جهتگیــری بــارور مبنــای آزادی ،فضیلــت و شــادی اســت .در ایــن نــوع عشــق ،درک
متقابــل بــه راحتــی بیــن طرفیــن جهتگیــری بــارور مشــاهده میشــود و همدیگــر
را ناعادالنــه قضــاوت نمیکننــد .جهتگیــری بــارور دارای چهــار نــوع ویژگــی مهــم
اســت :توجــه ،احســاس مســئولیت ،احتــرام و شــناخت .خوشــبختی جــزء الینفــک
جهتگیــری بــارور اســت .هم ـه انســانهای بــارور ،انســانهایی خوشــبخت هســتند.
او معتقــد اســت احســاس خوشــبختی ،دلیــل موفقیــت شــخص در"هنــ ِر زیســتن"
اســت؛ خوشــبختی بزرگتریــن توفیــق آدمــی اســت (فــروم210 :1370 ،ـ .)257

ِ
گیری غیرِبارور
1ـ 2ـ جهت

2

در ایــن جهتگیــری ،ارتبــاطپیداکــردن بــا دنیــا ناســالم اســت .فــروم در مقابــل
جهتگیــری بــارور ،چهــار نــوع جهتگیــری غیرِبــارور را ارائــه میدهــد؛ ایــن چهــار
جهتگیــری عبارتانــد از:
پذیــرا ،اســتثماری ،احتــکاری و ســوداگری .ایــن جهتگیریهــا هماننــد جهتگیــری
بــارور روشهایــی هســتند کــه فــرد بــرای آگاهــی از جهــان پیرامونــش از آنهــا بهــره
میبــرد ،شــخصیت هــر فــرد میتوانــد تلفیقــی از تمــام ایــن جهتگیریهــا یــا
حتــی هم ـه آنهــا بــا هــم باشــد؛ البتــه در بیشــتر مــوارد یکــی از جهتگیریهــا بــر
ســایر جهتگیریهــا چیرگــی دارد و نمیتــوان کســی را یافــت کــه فقــط یکــی از
جهتگیریهــا را داشــته باشــد (فیســت و فیســت232 :1390 ،ـ .)237

ِ
گیری گیرنده (پذیرا)
1ـ 2ـ 1ـ جهت

3

ایــن افــراد انتظــار دارنــد چیــزی را کــه میخواهنــد؛ مثــل عشــق ،دانــش یــا لــذت ،از
منبــع بیرونــی یعنــی از فــرد دیگــری بگیرنــد .ایــن افــراد در رابطـ ه خــود بــا دیگــران گیرنــده
هســتند و بهجــای دوستداشــتن ،نیــاز دارنــد دوستشــان داشــته باشــند .ایــن افــراد بهطــور
شــدید بــه دیگــران وابســته و نیازمنــد هســتند و بــدون وجــود دیگــران اعــم از خانــواده،
دوســتان و جامعــه ،از جزئیتریــن کارهــا عاجــز هســتند و کمتــر میتواننــد خالقیــت خــود
را بــروز دهنــد و توانایــی درک عشــق را ندارنــد .ایــن افــراد عاشــق غــذا و نوشــیدنی هســتند
و بــا خــوردن و نوشــیدن بــر اضطــراب خــود غلبــه میکننــد.
Fertile Love
The non-productive Orientation
3
Receptive Orientation
1
2
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در جهتگیــری گیرنــده ،شــخص احســاس میکنــد کــه منبــع همــ ه خوبیهــا در
بیــرون اســت و تنهــا راه تأمیــن خواســتههایش ،اعــم از مــادی ،محبــت ،عشــق ،دانــش
و خوشــی ،بهدســتآوردن آنهــا از منابــع خارجــی اســت .آنــان در برابــر بیمهــری و
بیتوجهــی شــخص مــورد عالق ـه خــود بســیار حســاساند (فرویــد77 :1370 ،ـ .)95

1ـ 2ـ 2ـ جهتگیری استثماری

1

در ایــن تیــپ ،افــراد بــرای چیزهایــی کــه خواهــان آن هســتند بــه دیگــران متوســل
میشــوند؛ امــا مســتقیم ًا توقــع و انتظــار کمــک از دیگــران را ندارنــد و بــه زور و حیلــه
متوســل میشــوند .زمانــی کــه بــه آنهــا چیــزی داده میشــود ،آن را بــیارزش تلقــی
میکننــد .آنهــا فقــط خواهــان چیزهایــی هســتند کــه بــرای دیگــران بــاارزش و متعلــق
بــه آنهاســت .ایــن ویژگــی" ،ویژگــی کســانی اســت کــه بــا منابــع بیــرون از خــود هدایــت
میشــوند .بههرحــال اینهــا هــم از توانایــی زایندگــی و آفرینندگــی بیبهرهانــد؛ از ایــنرو
عشــق ،مایملــک و حتــی افــکار و احساســات دیگــران را بــه خودشــان اختصــاص میدهنــد"
(شــولتس.)76 :1379 ،
1ـ2ـ 3ـ محتکر (مالاندوز)2
فــرد امنیــت را از آنچــه بتوانــد احتــکار یــا پسانــداز کنــد ،کســب میکنــد .ایــن
افــراد دیــواری بــه دور خــود میکشــند و خــود را بــا تمــام داراییهــا و تمــام چیزهایــی
کــه انباشــته کردهانــد ،احاطــه میکننــد و در برابــر مهاجمــان و بیگانــگان از آنهــا دفــاع
و محافظــت میکننــد .آنهــا در بــاب امــوال ،افــکار و احساســات خــود دچــار وســواس
هســتند.
ایــن جهتگیــری ،افــراد را وادار میکنــد کــه بــه آنچــه از دنیــای خــارج بهدســت
میآورنــد ،اعتمــاد کمتــری داشــته باشــند؛ امنیــت و ایمنــی آنهــا در مالانــدوزی و
پساندازکــردن اســت و خرجکــردن را تهدیــد تلقــی میکننــد .ایــن اشــخاص در
احساســات و افــکار نیــز ماننــد پــول و مادیــات خســیساند .عشــق از نظــر آنهــا یــک
تملــک اســت (فــروم.)81 :1370 ،

1ـ 2ـ 4ـ جهتگیری بازاری

3

ایــن نــوع از جهتگیــری در قــرن بیســتم در ارتبــاط بــا جوامــع ســرمایهداری ،مخصوصـ ًا
جامعـه ایــاالت متحــده بهوجــود آمــد .فرهنــگ بــازاری مبتنــی بــر کاال ،بســتگی بــه موفقیــت
یــا شکســت دارد؛ اینکــه چــه مقــدار بتوانیــم خــود را خــوب بفروشــیم .ویژگیهــای
شــخصی ،مهارتهــا و دانــش وی اهمیتــی نــدارد؛ بلکــه ویژگیهــای ظاهــری و ســطحی وی
مثــل خندیــدن ،دلپذیربــودن و  ...مهــم اســت.
Exploitive Orientation
The Hoarding Orientation
3
Marketing Orientation
1
2
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ـه کاالهــای بیگانــه برخــورد
در جهتگیــری بــازاری ،انســان بــا نیروهــای خــود بهمنزلـ 
میکنــد .او همــراه نیروهایــش نیســت و آنــان نیــز چهــره پنهــان میکننــد؛ زیــرا آنچــه
اهمیــت دارد ،موفقیــت وی در رونــد فــروش آنهاســت نــه درک و فهــم خویــش در
رونــد بهکاربــردن آنهــا (فــروم.)89 :1370 ،

2ـ معیارهای طبقهبندی افراد سالم یا بیمار
بررســیهای عمیــق فــروم نشــان میدهــد کــه مؤثرتریــن تفــاوت بیــن انســان و حیــوان،
نیازهــای روانــی آنهاســت .بــا اینحــال هــر انســان بــرای بــرآوردن نیازهــای روانــی خــود،
روش مخصــوص بهخــود را برمیگزینــد؛ انســانهای ســالم بــا روشهــای متعالــی و خــاق
و انســانهای ناســالم و بیمــار بــا روشهــای نامعقــول.
در تمــام دورههــا ،اصــول و قواعــد طبقهبنــدی افــراد ،بــه بیمــار یــا ســالم متفــاوت
بودهاســت و ایــن معیارهــا بهاقتضــای شــرایط جامعــه و فرهنــگ حاکــم بــر الگوهــای
رفتــاری افــراد ،تغییــر میکردهاســت .چــه بســا رفتــاری در یــک دور ه زمانــی ناهنجــار
تلقــی میشــده و در دورهای بعــد ،رفتــاری کامــ ً
ا طبیعــی و قابــل قبــول بهشــمار
میرفتهاســت و بالعکــس (شــولتس.)62 :1379 ،

فــروم ســه اختــال شــدید شــخصیت را مطــرح میکنــد :مردهگرایــی ،خودشــیفتگی
بیمارگونــه و همچنیــن همزیســتی نامشــروع .تیــپ»شــخصیتی مردهگــرا کــه افــرادی بیثمــر
هســتند مجــذوب مــرگ ،جنــازه ،ویرانــی ،مدفــوع و کثافــت هســتند .ایــن افــراد را زمانــی
خوشــحال و بشــاشتر میبینیــم کــه صحبــت از مــرگ و جنــازه و مراســم خاکســپاری
میشــود .ایــن افــراد دلمشــغول گذشــته و ســرد و بیتفــاوت هســتند .آنهــا در رؤیاهایــی
از قبیــل جنایــت ،خــون و جمجمههــا متمرکــز هســتند.
فــروم مردهگرایــی را هرگونــه عالقــه بــه مــرگ میدانــد .مردهگرایــی جهتگیــری
کنــش مقابــل زندهگرایــی اســت .افــراد بهطــور طبیعــی زندگــی را دوســت دارنــد؛
امــا زمانــی کــه شــرایط اجتماعــی جلــوی رشــد زندهگرایــی را میگیــرد ،امــکان دارد
آنهــا جهتگیــری مردهگــرا را انتخــاب کننــد .آنهــا از بشــریت بیــزار هســتند؛ و
عاشــق کشــت و کشــتار و رعــب هســتند .آنهــا شــب را بــه روز ترجیــح میدهنــد
و عاشــق عملکــردن در تاریکــی و ســایه هســتند (فیســت و فیســت.)236 :1390 ،

3ـ دوگانگیهای وجودی و تاریخی انسان
آدمــی جزئــی از طبیعــت و تابــع قوانیــن فیزیکــی خویــش اســت و قــادر بــه تغییــر آنهــا
نیســت؛ ولــی از طبیعــت فراتــر رفتهاســت .وی ضمــن اینکــه جزئــی از طبیعــت اســت؛ امــا از
آن جــدا افتــاده و بیخانمــان اســت و در عیــن حــال بــه مشــترکاتی کــه بــا ســایر حیوانــات
دارد ،پایبنــد ماندهاســت؛ در زمــان و مکانــی تصادفــی بــه ایــن مــکان افکنــده شدهاســت؛
بــا آگاهــی از خــود ،بــه محدودیتهــا و ناتوانیهــای خویــش واقــف اســت و پایــان کارش
را میدانــدِ .خــرد کــه خودموهبتــی اســت ،از ســویی خــود بالیــی بــرای انســان اســت کــه
او را وادار میکنــد همــواره در پــی حــل مســائل حلنشــدنی باشــد .از ایــن جهــت انســان
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تنهــا حیوانــی اســت کــه میکوشــد مســئل ه زیســتن و بودنــش را حــل کنــد و از آن گریــزی
نــدارد (فــروم55 :1370،ـ )57
4ـ بررسی تطبیقی شخصیتهای اصلی نمایشنامه و فیلمنامه شهرزاد از منظر روانشناسی
فروم
4ـ 1ـ شهرزاد
نمایشــنامه شــهرزاد توفیــق الحکیــم دارای ســه شــخصیت مهــم و اصلــی از جملــه:
شــهرزاد ،شــهریار و قمــ ِر وزیــر اســت؛ امــا در فیلمنامــه شــهرزاد (زن هزارویــک شــب)
عــاوه بــر شــخصیتهای اصلــی؛ چــون ،شــهرزاد ،شــهریار و وزیــر ،بــا شــخصیتهایی
از جملــه شــاهزمان ،نــورک و دینــازاد کــه هــر ســه در بهانجامرســاندن هــدف شــهرزاد
یاریگــر او هســتند ،مواجــه هســتیم .بــا بررســی و مقایسـ ه نمایشــنامه شــهرزاد توفیــق الحکیــم
و فیلمنام ـه شــهرزاد تهمینــه میالنــی ،بــا اشــتراک در موضــوع و تــم و تفــاوت در شــخصیت
شــهرزاد مواجــه هســتیم .شــهرزاد توفیــق الحکیــم دارای دو تیــپ شــخصیت اســت .شــهرزاد
یکبــار در پاســخ قمــر (وزیــر) میگویــد علــت نزدیکشــدن بــه پادشــاه ،بهخاطــر عشــق
و عالقــه بــه او نیســت؛ بلکــه ایــن تالشهــا را بــرای نجــات جــان خــود انجــام میدهــد
نــه بــرای نجــات جــان دختــران ســرزمینش .بهنظــر میرســد کــه ایــن تیــپ شــخصیتی
بــر اســاس الگــوی اریــک فــروم ،برابــر بــا "تیــپ شــخصیتی بــازاری" اســت .از ســوی دیگــر
بــا تالشهــای فــراوان شــهرزاد در جهــت خودآگاهــی پادشــاه و پرهیــز از خونریــزی و
کشــتار ،شــخصیت شــهرزاد متمایــل بــه "تیــپ شــخصیتی جهتگیــری پذیــرا و ثمربخــش"
اســت .قابــل ذکــر اســت کــه تیــپ شــخصیتی ثمربخشبــود ِن کــردار او ،بــر تیــپ شــخصیتی
بــازاری وی غلبــه دارد .از بیــن تیپهــای شــخصیتی نظریــه روانشناســی اریــک فــروم،
شــهرزاد بیــن دو تیــپ ثمربخــش و جهتگیــری بــازاری قــرار میگیــرد؛ ثمربخــش بهدلیــل
نجــات جــان دختــران ســرزمین خــود" :کنیــز :میپرســد ســبب شــادی شــهر چیســت؟ جــواب
دادم جشــنی اســت کــه دوشــیزگان بــرای ملکــه شــهرزاد برپــا کردهانــد" (الحکیــم:1389 ،
 .)17شــهرزاد نمایشــنامه ،باعــث میشــود کــه پادشــاه بــیروح و جــان ،ســنگدل و خونریــز،
بهخــود بیایــد و دســت از کشــتن بکشــد" :قمــر :تــو بارهــا ایــن کار را کــردهای! تــو بــه او
جــان تــازه بخشــیدهای /.شــهرزاد( :بــا لبخنــد) مگــر مــرده بــود؟ /قمــر :بیــش از یــک مــرده...
او پیکــری بــود بــدون احســاس ،بــدون قلــب ،جســمی بــود بــیروح" (همــان .)32 :تیــپ
شــخصیتی بــازاری شــهرزاد زمانــی اســت کــه از زبــان خــودش نقــل میشــود کــه وی هم ـه
ایــن کارهــا را بــرای نجــات جــان خــود انجــام دادهاســت .پــس بایــد گفــت جهتگیــری
شــهرزاد در نمایشــنامه ،بــا "جهتگیــری بــازاری" میتوانــد تطبیــق کنــد؛ او در چنیــن
فضایــی دارای شــخصیتی میشــود کــه بــر ســر هــر چیــز حتــی نجــات جــان خــود ،دســت
بــه معاملــه میزنــد؛ امــا جهتگیــری ثمربخــش بــر جهتگیــری بــازاری او غلبــه و برتــری
دارد؛ زیــرا بهخطرانداختــن خــود بــرای نجــات جــان دختــران ســرزمینش و درگیرکــردن
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پادشــاه بــرای شــناخت حقیقــت و دوری از خونریــزی ،کار بزرگتــری اســت تــا اینکــه بــا
دلیــل خــاص ،عــدم عشــق خــود را بــه پادشــاه بیــان کنــد" :شــهرزاد :قمــر چقــدر ســادهای
کــه خیــال میکنــی هم ـه کارهــای مــن از روی عشــق بــه پادشــاه اســت! /وزیــر :پــس بــرای
چیســت؟ /شــهرزاد( :بــا لبخنــد) بــرای خــودم /.وزیــر :بــرای خــودت؟ منظورتــان چیســت؟/
شــهرزاد :هــر حیلــهای بــهکار میبــرم تــا زنــده بمانــم" (الحکیــم33 :1389 ،ـ .)34
شــهرزاد در فیلمنامــه میالنــی ،شــخصیتی بــا تیــپ شــخصیتی "بــارور و ثمربخــش"
اســت؛ زیــرا بــا یــک روش کام ـ ً
ا خالقانــه و بــا ازخودگذشــتگی و ایثــار میخواهــد مانــع
کشتهشــدن دختــران ســرزمینش شــود .وی بــا برنامــه و درنــگ و بهمــروز زمــان ،در روح و
جســم شــهریار وارد میشــود و از ایــن طریــق شــخصیتی نجاتبخــش میشــود .بــاروری
را میتــوان توانایــی انســان در بهکاربــردن نیروهــای خــود و شــناخت از نیروهــای خــود
و تواناییهــای بالقــوه ذاتــی خویــش دانســت؛ بنابرایــن میتــوان شــخصیت شــهرزاد را
در حیطــه شــخصیتهای "بــارور و ثمربخــش" مــورد تحلیــل قــرار داد .شــهرزاد ،در
قصهگویــی مهــارت دارد و حافــظ قصههــای زیــادی از ممالــک گوناکــون اســت .او تصمیــم
میگیــرد پادشــاه را بــه تعــادل روحــی و روانــی برگردانــد.
شــهرزاد ،شــخصیتی "خودمختــار" اســت کــه اجــازه نمیدهــد هیچکــس و هیچچیــز
در هدفهــا و انتخابهایــش کوچکتریــن خللــی وارد کنــد و بــا اعتمــاد بــه توانایــی
و تأثیرگــذاری خــود ،بــرای رســیدن بــه اوج خودشــکوفایی ،گام بــر مــیدارد :معنــای
خودمختــاری عبــارت اســت از" :داشــتن قــدرت تصمیمگیــری و ادار ه خــود ،عاملــی فعــال،
مســئول ،منضبــط و مصممبــودن و نــه از روی درماندگــی ،تابــع دیگــران بــودن و بــه تعبیــری
قویبــودن و نــه ضعیفبــودن اســت" (مزلــو) 226 :1375 ،
شــهرزاد :مــرا فــدا کنیــد /...شــهرزاد :آنــگاه مــن اندکانــدک کار خــود را میکنــم...
پــدر! بــاران بهنرمــی کــوه را پَســت میکنــد ،چــرا مــن نتوانــم؟ ...مــن کتابــت
میدانــم ...دانــش مــن کــم نیســت ...او در شــب زندگــی میکنــد ...مــن روز را در
او میرویانــم /...شــهرزاد :پــدر! ندایــی از درون مــن بهآرامــی میگویــد امتحــان
کــن ...بگذاریــد خــود سرنوشــت خــود را بنویســم (الحکیــم20 :1389 ،ـ.)21

شــخصیتهایی هــم کــه در کنــار شــهرزاد ایفــای نقــش میکننــد؛ همچــون نــورک،
شــاهزمان ،دینــازاد ،او را در رســیدن بــه هدفــش یــاری میکننــد و همگــی جــزء تیــپ
شــخصیتی بــارور و ثمربخــش هســتند .شــاهزمان قصــ ه حــال خــود و شــهریار را بــرای
شــهرزاد میگویــد و شــهرزاد بــا توجــه بــه قصــه و دلیــل سنگدلشــدن آن دو ،بــه شــهریار
کمــک میکنــد:
شــاهزمان :و ایــن نشــان از چیــزی دارد؛ امــا چــه چیــز؟
شهرزاد :که قصه را برای من خواهی گفت ،خُ ب کار خود را میآغازیم.
شــهرزاد بــا خونســردی قلــم بــر دســت گرفتــه و دفتــر بزرگــی را میگشــاید ،رو
به شاهزمان میکند.
شهرزاد :آمادهام (میالنی.)27 :1394 ،
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نــورک پیرزنــی آگاه و داناســت کــه راه و روش درســت و بهجــا را بــه شــهرزاد بــرای
نزدیکشــدن و کمــک بــه شــهریار نشــان میدهــد و او را تــا آخریــن لحظــه راهنمایــی
میکنــد.
شهرزاد :باید راهی بیابم...راهی که به قلب و روح او برساندم.
نــورک :بــا او چنــان کــن کــه مــادر بــا کــودک ،انســا ِن بافرهنــگ بــا انســان وحشــی،
اســتاد بــا شــاگرد ...و فرامــوش نکــن کــه تــو چــون وزیــرزادهای؛ چــه بخواهــی
چــه نخواهــی تکبــر در قالــب توســت ...در مقابــل شــهریارِ آدابدان ،فروتــن
و خودشــکن بــاش تــا شــاه بــا خشــم نیایــد و بــه احساســات آســیبدیدهاش
زخمــی دیگــر نخــورد.
شــهرزاد :چگونــه؟ چگونــه بــه او نزدیــک شــوم؟ چــه کنــم کــه خیالــش بــا مــن
باشــد؟ چــه کنــم کــه گوشهایــش از صداهــای دیگــر خالــی شــود؟ چــه کنــم کــه
افــکار پریشــان از مغــز و روح او بزدایــم؟
نــورک :در درون آزاد و در رفتــار آرام بــاش .گاه پُرفــروغ چــون پاییــز و گاه پُرفــروغ
چــون بهــار .در تــوازن کامــل بــا هســتی .در نخســتین گام ،حــس کنجــکاوی او را
تحریــک کــن ،هــر روز ســاعتی چنــد در گورســتان قصــر بنشــین ،جاسوســان خبــر
بــه شــهریار خواهنــد بــرد و او بــه دیــدار تــو خواهــد آمــد" (همــان56 :ـ .)57

دینــازاد ،خواهــر کوچــک شــهرزاد اســت کــه بــرای شــروع قصههــای شــهرزاد بــرای
شــهریار ،وی را کمــک میکنــد.
دینازاد :ای محبوب من! حکایتی ساز کن.
شهرزاد دور از چشم شهریار به دینازاد چشمک میزند.
شهرزاد :چگونه حکایتی تو را آرزوست؟
دینــازاد :حکایتــی نقــل کــن از فضیلتهــا قصورهــا ،زیرکــی و بالهــت،
گشادهدســتی و آز ،شــجاعت و نبــرد و هــر آنچــه چــون ایــن ،در نــوع بشــر جــای
دارد ،بهطــور غریــزی یــا حصولــی ،ویژگیهــای آشــکار یــا خوبــی پنهــان و
باوقــار ...داســتانی بگــو از ســوریه یــا بادیهنشــینهای بــدوی ...از هنــد و شــامات،
از ایــران و عــراق ،از شــاهزاده و فقیــر ...پریــان یــا دیــوان (همــان.)69 :

ا ّمــا عمــوی پادشــاه کــه چندینبــار قصــد دارد مانــع شــهرزاد از رســیدن بــه هدفــش
شــود و موفــق بــه ایــن امــر نمیشــود ،دارای دو نــوع تیــپ شــخصیتی اســت؛ در ظاهــر
خــود را نیکخــواه و مصلحتاندیــش پادشــاه و حکومــت نشــان میهــد کــه از نــوع تیــپ
بــازاری اســت؛ امــا زمانــی کــه بهدلیــل کین ـه قدیمــی بــا وزی ـ ِر پــدر شــهرزاد ،بارهــا از شــاه
میخواهــد شــهرزاد را ماننــد دختــران دیگــر بــه قتــل برســاند ،از نــوع تیــپ مردهگراســت.
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4ـ 2ـ شهریار
هــر دو شــهریار در نمایشــنامه توفیــق الحکیــم و فیلمنامــه میالنــی ،دارای جهتگیــری
اســتثماریاند .خیانتــی کــه هــر دو از همســر مــورد اعتمــاد خــود دیدهانــد ،محرکــی
شدهاســت تــا پادشــاه از قدرتــش سوءِاســتفاده کنــد و بــه یــک شــخصیت اســتثماری تبدیــل
شــود و بــه خــودش ایــن اجــازه را بدهــد کــه بهراحتــی هــر شــب دختــران ســرزمینش را
بــه خوابــگاه خــود آورد و جــان آنهــا را بگیــرد و بــه کام مــرگ بفرســتد و نگــذارد دختــری
در ســرزمینش زنــده بمانــد کــه بــه همســران خــود خیانــت کننــد .پــس پادشــاه شــخصیتی
بــا "جهتگیــری اســتثماری" اســت .از نظــر آنهــا چیــزی کــه از دیگــران دریافــت میکننــد،
بهتــر از چیــزی اســت کــه خــود دارنــد .اینــان اشــخاص و اشــیایی را کــه از دیگــران بــا زور
و حیلــه میگیرنــد ،مــورد اســتفاده و اســتثمار خــود قــرار میدهنــد.
شــهریار در فیلمنامــه شــهرزاد میالنــی ،در دو دوره زمانــی ،دو تیــپ شــخصیتی دارد؛
ابتــدا از میــان تیپهــای شــخصیتی فــروم ،دارای تیــپ شــخصیتی "جهتگیــری اســتثماری"
اســت و تیــپ شــخصیتی دوم وی جهتگیــری عشــق بــارور اســت .او در دوره بعــد؛
یعنــی بعــد از ازدواج بــا شــهرزاد و شــنیدن مکــرر قصههــای او ،بــا صبــر و منــش نیکــو
و اخــاق مهربــان و از خودگذشــتگی شــهرزاد بیشــتر آشــنا میشــود و عشــق و عالقــه
شــهرزاد را نســبت بــه خــود احســاس میکنــد و متوجــه میشــود کــه شــهرزاد چــه یــاری
بزرگــی بــرای نجــات پادشــاه انجــام دادهاســت و خــود را عاشــق و بیقــرار شــهرزاد احســاس
میکنــد؛ چنانکــه تغییــری کامــ ً
ا واضــح در روح خــود میبینــد و از پادشــاهی ســتمکار،
بــدون احسـ ِ
ـاس قلبــی ،خونریــز و ســنگدل ،بــه همســری مهربــان و عاشــق تبدیــل میشــود؛
البتــه ایــن عشــق دوطرفــه اســت؛ زیــرا شــهرزاد هــم عاشــق پادشــاه اســت .در اینجــا ابتــدا
بــه عشــق شــهرزاد نســبت بــه شــهریار و بعــد بــه عشــق شــهریار نســبت بــه شــهرزاد ،اشــاره
خواهــد شــد" :شــهرزاد کنــار شــهریار دراز میکشــد ،شــهریار در فکــر اســت .شــهرزاد
بــه آهســتگی دســت شــهریار را میگیــرد ،شــهریار دســت خــود را پــس میکشــد و بــر
لبــ ه تخــت مینشــیند" (همــان)82 :؛ "شــهرزاد تــکان میخــورد ...شــهریار رو بــه شــهرزاد
میکنــد /...شــهریار :بهراســتی مــرده بــودم ...تــو مــرا دوبــاره زنــده کــردی ...پیکــری بــودم
بیقلــب و مــادهای بــیروح ...تــو مــرا از نــو آفریــدی ...از صــورت ظاهــر گذشــته ،بــه معنــی
رســیدهام" (همــان.)157 :
در بررســی و تحلیــل شــخصیت هــر دو شــهریار ،خیانــت همســر پادشــاه و کشتهشــدن
او توســط پادشــاه باعــث شــکلگیری اختــال مردهگرایــی در وجــود پادشــاه شدهاســت تــا
از آن زمــان بــه بعــد ،هــر شــب یکــی از دختــران ســرزمینش را بکشــد؛ امــا چــرا در روز ایــن
کار را نمیکنــد؟ چــون شــخصیتهای مردهگــرا شــب و ســایه را بــه روز ترجیــح میدهنــد
و در تاریکــی شــب دســت بــه کشــتن میزننــد .اســاس و بنیــاد داســتان بــر پایــ ه مــرگ
و نیســتی تصویــر میشــود و بیشــترین خصوصیــات منشهــای مردهگــرا در خصــوص
شــخصیت شــهریار صــدق میکنــد :همــه افــراد گاهــی پرخاشگرانــه و ویرانگرانــه رفتــار
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میکننــد؛ امــا کل ســبک زندگــی افــراد مردهگــرا بــر حــول مــرگ ،ویرانــی ،تباهــی و
بیمــاری میچرخــد .از ایــن قســمت از مردهگرایــی شــهریار ،در نظریــه فــروم بهعنــوان
"نامعقول"بــودن یــاد میشــود .هــر دو پادشــاه ،بهعلــت کشــتن و خونریزیهــای مــدام
دختــران سرزمینشــان ،بــه بیمــاری و اختــال مردهگــرا ،دچــار شــدهاند؛ چراکــه از بخــش
مهــم جامع ـه انســانی تنفــر دارنــد و بــه خونریــزی روی آوردهانــد .در نگــرش اریــک فــروم
نابودکــردن ،جــای هستیبخشــیدن را میگیــرد .چنیــن افــرادی شــیفت ه زور و کاربســت آن در
قــدرت هســتند .ایــن افــراد ،عاشــق مــرگ و عاشــق زور هســتند .بــرای ایــن افــراد عظیمتریــن
توفیــق نــه حیاتبخشــیدن؛ بلکــه نابودنکــردن اســت.
تحــول شــخصیت و نــوع ســفرکردنهای شــخصیت هــر دو شــهریار ،در نمایشــنامه و
فیلمنامــه متفــاوت اســت .نیــاز بــه جســتجوی راه بهتــر و رهایــی از بیمحتوایــی و پوچــی ،از
اهــداف ســفر اســت .ســفر شــهریار شــامل هفــت ســفر اســت کــه بــه شــهرزاد میگویــد مــن
تــازه بــه ســفر اول مــیروم؛ امــا در آخــر فیلمنامـه میالنــی ،پادشــاه دلبســته شــهرزاد میشــود
کــه از نــوع نیازهــای عشــق و تعلــق از نظــر شــخصیتپردازی فــروم اســت .نــوع ســفرکردن
پادشــاه ،در نمایشــنامه عرفانــی و از نــوع هستیشناســی و حقیقتشناســی پادشــاه اســت:
قمر :برای سفر پادشاه موجبی نمیبینم.
شهریار :برای ماندن هم موجبی نیست.
قمــر :شــهریار میپندارنــد اگــر سراســر زمیــن را بگردنــد چیــزی بیــش از آنچــه
در ایــن ســرا میآموزنــد ،خواهنــد آموخــت.
شــهریار :قمــر خیــاالت را رهــا کــن .کســی از خیــال و تفکــر چیــزی حاصــل
نکردهاســت .دوره ســادگیها گذشتهاســت .امــروز بایــد بهگونــهای دیگــر در پــی
حقایــق بــود .هــر چیــزی را بایــد بــه گــوش خــود شــنود و بــا چشــم خــود دیــد"
(الحکیــم.)48 :1389 ،

امــا در فیلمنامــه ســفری معمولــی اســت .پادشــاه پــس از دیــدن خیانــت همســر خــود ،بــا
بــرادرش ،شــاهزمان کــه او هــم از همســر خــود خیانــت دیــده و تــرک پادشــاهی کردهاســت،
بــه ســفر میرونــد تــا بداننــد در بالدهــای دیگــر هــم مصیبتــی کــه بــر ســر آنهــا آمــده
اســت ،بــر ســر دیگــران هــم آمــده اســت یــا نــه ،بــه چنــد مــکان از جملــه ســرزمینها و
ســواحل ســفر میکننــد (میالنــی.)30 :1394 ،
4ـ 3ـ قمرِ وزیر
وزیــر در نمایشــنامه ،شــخصی وفــادار بــه پادشــاه و خانــواد ه خــود اســت و چــون حاضــر
بــه خیانــت بــه پادشــاه و همســر خــود نیســت ،تیــپ شــخصیتی "بــارور و ثمربخــش" دارد.
وزیــر بــا ایــن کار خــود در اولیــن مرحلــه ،بنیــاد پــاک خانــواد ه خــود را از هــوی و هــوس
دور نگــه داشتهاســت و در مرحلــ ه بعــد ،در برابــر عشــوهگریهای شــهرزاد ،بــه خــود
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اجــازه نمیدهــد بــه خــود و شــهریار خیانــت ورزد و دور میشــود (الحکیــم29 :1389 ،ـ
:)30
شهرزاد :تو اندام مرا زیبا نمیپنداری؟
وزیر :آری بانوی من! ولی خواهش میکنم (آهنگ بازگشت میکند).
شهرزاد :به کجا میروی؟
وزیر :به خوابگاهم .اگر اجازه دهید؟ شب به نیمه رسیدهاست.
شــهرزاد :لحظــهای بمــان .چنــان مینمایــی کــه نمیخواهــی پادشــاه هنــگام
بازگشــت ،تــو را اینجــا ببینــد.
وزیــر :تــو خــوب میدانــی کــه مــن بیــش از آنچــه بایــد خــود را در معــرض
خشــم او قــرار دادهام.
شهرزاد :به خاطر من؟
وزیر :و هم بهخاطر او (همان30 :ـ .)31

وزیــر دچــار دوگانگــی و تناقــض هویتــی میشــود و در آخــر نمایشــنامه خودکشــی
میکنــد .دوگانگیهــای وجــودی انســان را کــه از مباحــث اساســی در نظری ـه فــروم اســت،
بهوضــوح میتــوان در جریــان داســتان مشــاهده کــرد؛ خصوصــ ًا دوگانگــی بیــن زندگــی و
مــرگ کــه از مهمتریــن و اساســیترینِ ایــن دوگانگیهاســت .از ســوی دیگــر در فیلمنامــه
میالنــی ،وزیــر از پادشــاه رنجــور اســت و رفتارهــای غیرِمعقــول او را نمیپســندد؛ امــا بــا
اعتمــاد و کمــک بــه شــهرزاد در تــاش بــرای کمــک بــه پادشــاه و شــرایط بحرانــی کشــور
برمیآیــد ،ثمربخــش و مفیــد واقــع شدهاســت .ایــن تکاپــوی بیــن مــرگ و زندگــی ،امیــد
و یــأس و نقصــان و تکامــل را میتــوان در نظریــه دوگانگیهــای وجــود ،فــروم جســتجو
کــرد .یکــی از ویژگیهــای مغــز بشــر ایــن اســت کــه وقتــی بــا تضــادی مواجــه شــد بــا آن
بیتفــاوت برخــورد نمیکنــد؛ بلکــه درصــدد حــل آن برمیآیــد" :شــهرزاد :پــدر بــا مــن
نجنگیــد ...بــه مــن و ندایــی کــه درون مــن اســت اعتمــاد کنیــد ...مــن از ایــن آزمــون ســربلند
خواهــم شــد . ...پــدر بــا خشــم مــیرود ،ولــی در میانـه راه از شــجاعت دختــرش ،لبخنــدی بــر
لبانــش نقــش میبنــدد" (میالنــی .)53 :1394 ،همچنیــن ،نمونههــای دیگــری از ایــن قبیــل را
در صفحــات 147 ،146 ،137 ،136 ،135 ،103و  ،148مشــاهده میکنیــم .بــه اعتقــاد فــروم ایــن
رفتارهــا ،دوگانگــی وجــودی اســت .انســان تنهــا میتوانــد متناســب بــا فرهنــگ و شــخصیت
خــاص خــود ،نســبت بــه ایــن رفتارهــا واکنــش نشــاندهــد .ایــن دوگانگــی وجــودی در
عمــق وجــود انســان ریشــه دارد و انســانها بهراحتــی نمیتواننــد از آن خــاص شــوند؛
آنهــا فقــط واکنــش بــه ایــن دوگانگیهــا را متناســب بــا فرهنــگ و شــخصیت فردیشــان نشــان
میدهنــد .قمــر وقتــی در ســفر همــراه پادشــاه اســت ،دلتنــگ قصــر میشــود و از شــهریار
میخواهــد بــه قصــر برگردنــد .او در همــان ســفر اول ،حکــم مریــدی مبتــدی را دارد کــه
تــوان دلکنــدن از جهــان مــادی و تمــام مادیــات را نــدارد و در اول راه ،قصــد برگشــتن
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دارد" :قمــر :بازگردیــم؟ /شــهریار :بــهکجــا؟ /قمــر :بــه آنجــا کــه بــا آن پیونــد داریــم/.
شــهریار( :فریــاد میزنــد) بــه آنجــا کــه شــهرزاد اســت؟ مســکین بینــوا! هنــوز بیــش از یــک
روز از ســفر مــا نگذشــته اســت کــه اظهــار ناتوانــی میکنــی" (همــان) 58 :؛ امــا در نمون ـه
زیــر ،وزیــر بــا شــنیدن خیانــت شــهرزاد بــه پادشــاه ،و دیــدن خــروج غــام از اتــاق شــهرزاد،
بهجــای آنکــه وزیــری قدرتمنــد و بادرایــت باشــد و از حقیقــت ماجــرا جویــا شــود و در
جهــت رفــع مشــکل و بهبــود شــرایط باشــد ،دچــار ضعــف میشــود و خودکشــی میکنــد
(الحکیــم .)91 :1389 ،در اینجــا نمیتــوان او را دارای تیــپ شــخصیتی مفیــد و ثمربخــش
دانســت؛ بنابرایــن دربــار ه او هــم شــاهد تغییــر و تحــول در تیــپ شــخصیتی هســتیم؛ امــا
وزیــر در فیلمنامــه ،پــدر شــهرزاد اســت .فــردی دلســوز و مهربــان بــرای دختــران ســرزمینش
کــه پادشــاه آنهــا را بیگنــاه هــر شــب بــه قتــل میرســاند" :وزیــر :بایــد او را بکشــم ...یــک
نفــر بایــد ایــن کار را بکنــد ...معجــزهای در کار نیســت ...بایــد چــارهای اندیشــید ...شــاه بایــد
کشــته شــود ...؛ امــا بیــم آن دارم کــه اگــر کار بــه نتیجــه نرســد ...تــو و خواهــرت( "...میالنــی،
18 :1394ـ .)19
شــخصیت وزیــر در نمایشــنامه و وزیــر در فیلمنامــه تفاوتــی چشــمگیر دارد .وزیــر در
نمایشــنامه فــردی کمجــرأت و بــدون تدبیــر اســت کــه بهجــای بهبــود شــرایط و یــاری بــه
پادشــاه خــود را میکشــد؛ زیــرا دچــار دوگانگــی شــخصیت اســت .امــا وزیــر در فیلمنامــه،
شــهرزاد را در کمــک بــه پادشــاه در جهــت بهبــود شــرایط روحــی او کمــک میکنــد و از
نظــر نظریـه شــخصیت فــروم بــارور و ثمربخــش اســت.
نتیجه
یکــی از تفاوتهــای اصلــی نمایشــنامه شــهرزاد توفیــق الحکیــم بــا شــهرزاد تهمینــه
میالنــی ایــن اســت کــه توفیــق الحکیــم قصــد قصهگویــی نــدارد و بــا خلــق ایــن اثــر فلســفیـ
ادبــی در پــی طــرح مســائل و دغدغههــای مهــم بشــری اســت؛ یعنــی شــناخت هســتی و
چیســتی آن .شــهریارِ نمایشــنامه پــس از آشــنایی بــا شــهرزاد کــه نمــاد طبیعــت و معمــای
هســتی اســت ،از خودخواهــی و خونریــزی دســت میکشــد و بــه عقــل محــض گرایــش
میابــد .او میکوشــد بــا ســفر بــه هســتی ،پرســشهای بیپاســخ و رازآلــود خــود را پاســخ
دهــد؛ ولــی چــون بــا مــرگ وزیــ ِر قمــر بهتنهایــی میرســد ،دچــار سرگشــتگی میشــود.
وزیــر قمــر بــرای او نمــاد قلــب و عاطفــه اســت .نویســند ه نمایشــنامه کوشــیده اســت از
رهگــذر عرفــان اســامی و فلســفه اشــراق ،پیونــدی میــان عقــل و قلــب بیابــد و چــون شــهریار
بــه ایــن درک و شــناخت بــزرگ نمیرســد ،میــان زمیــن و آســمان معلــق میمانــد و در
نهایــت پایانــی غمگیــن دارد .ایــن آشــناییزدایی و تغییــر محتــوا کــه در هــزار و یــک شــب
اصلــی پایانــی خــوش دارد ،بــا نمایشــنام ه توفیــق الحکیــم متفــاوت اســت؛ ولــی ایــن پایــان
خــوش در فیلمنام ـه میالنــی درســت مطابــق رویکــرد هــزار و یــک شــب اســت و چــون در
آن ســفری هستیشناســانه و ژرف مطــرح نیســت ،بیشــتر پایبنــد متــن اصلــی و افســانهای هــزار
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و یــک شــب اســت.
از منظــر شــخصیتپردازی در رمــان ،نمایشــنامه و فیلمنامــه ،هــر کــدام دارای شــگردهای
خاصــی هســتند کــه هــر نویســنده میکوشــد بهمنظــور دســتیابی بــه اهــداف خــود در
نــگارش اثــر ،از نظریــات روانشناســی و شخصیتشناســی بهــره گیــرد .نظریــه تیپهــای
شــخصیتی اریــک فــروم بهخوبــی بــر نمایشــنامه توفیــق الحکیــم و فیلمنامـه شــهرزاد میالنــی
قابــل تطبیــق اســت؛ چراکــه بــا بررســی و مقایســه نمایشــنامه شــهرزاد توفیــق الحکیــم و
فیلمنام ـه شــهرزاد تهمینــه میالنــی ،بــا موضــوع و تــم مشــترک؛ امــا روایتــی متفــاوت مواجــه
هســتیم .از بیــن تیپهــای شــخصیتی در آرای اریــک فــروم ،بیشتریــن تیــپ شــخصیتی
را در نمایشــنامه و فیلمنامــه ،جهتگیــری پذیــرا (ثمربخــش) میبینیــم (ر.ک .جــدول  1و
نمــودار )1؛ همچنیــن در فیلمنامــه شــخصیتهایی از جملــه :شــهرزاد ،وزیــر ،نــورک ،دینــازاد و
شــاهزمان از نــوع تیــپ شــخصیتی جهتگیــری پذیــرا هســتند و در انجــام هــدف ،بــه شــهرزاد
یــاری میدهنــد و در نمایشــنامه ،شــهرزاد و وزیــر دارای دو نــوع تیــپ شــخصیتی هســتند؛
شــهرزاد تیــپ شــخصیتی پذیــرا و بــازاری دارد؛ امــا تیــپ پذیــرا بــر تیــپ بــازاری ،غلبــه و
ارجحیــت دارد .تیــپ شــخصیتی ثمربخــش وزیــر بــر دوگانگــی وجــودی او غلبــه دارد .از بیــن
بیماریهــای نظریــه اریــک فــروم ،مردهگرایــی در هــر دو اثــر غلبــه دارد .هــر دو پادشــاه
در نمایشــنامه و فیلمنامــه ،بــه بیمــاری مردهگرایــی دچــار هســتند؛ امــا در آخــر فیلمنامــه،
پادشــاه بــا تأثیــر از قصههــای شــهرزاد از شــخصیت مردهگرایــی دور میشــود و بــه انســانی
عاشــق تبدیــل میشــود و در نمایشــنامه ،پادشــاه بــا تغییــر از شــخصیت مردهگرایــی بهدنبــال
هستیشناســی و خودشناســی مــیرود .نــوع ســفر هــر دو پادشــاه در دو اثــر متفــاوت اســت.
در نمایشــنامه نــوع ســفر پادشــاه ،عرفانــی و از نــوع شــناخت حقیقــت و جهــان دیگــر اســت؛
زیــرا شــهرزاد نمــاد حقیقــت اســت .پادشــاه پــس از شــنیدن قصههــای شــهرزاد ،دچــار تحــول
روحــی میشــود و احســاس گمشــدهای را دارد و بــا بیتفاوتــی نســبت بــه جســم خویــش،
شــهرزاد ،زندگــی مــادی و پادشــاهی و مقــام و رهاکــردن همــه ،بــه ســفر مــیرود .او خواســتار
آن اســت کــه تنهــا بــه ایــن ســفر بــرود .ســفر وی ماننــد هفــت مرحلـه ســلوک دارای هفــت
مرحلــه اســت؛ امــا در فیلمنامــ ه میالنــی ،پادشــاه پــس از خیانــت همســرش و کشــتن وی،
ســفری بــه چنــد ســرزمین و ســواحل ،بــرای دیــدن اینکــه آیــا در آنجــا هــم مــردم بــه مصیبــت
خیانــت همســر دچــار هســتند یــا نــه ،انجــام میدهــد .توضیــح دیگــر اینکــه شــهریار از میــان
تیپهــای شــخصیتی فــروم در فیلمنامــه میالنــی ،در دو دوره زمانــی ،دو تیــپ شــخصیتی
دارد؛ ابتــدا ،دارای تیــپ شــخصیتی "جهتگیــری اســتثماری" اســت و ســپس دارای تیــپ
شــخصیتی جهتگیــری عشــق بــارور میشــود.
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جدول  .1تکرار توصیفی کارکرد روانشناسی شخصیت اریک فروم در نمایشنامه و فیلمنامه شهرزاد
نگارندگان1400 ،
جهتگیری
بارور و
ثمربخش
شهریار نمایشنامه

*

شهرزاد نمایشنامه

*

وزیر نمایشنامه

*

نورک

*

شهریار فیلمنامه

شهرزاد فیلمنامه

*

وزیر فیلمنامه

*

شاهزمان

*

دینازاد
عموی پادشاه

*

جهتگیری
استثماری

*

*

جهتگیری
بازاری

*

عشق بارور

*

اختالل مردهگرا

دوگانگی
وجودی

*

*
*

*

*

سپاســگزاری :در پایــان بــر خــود الزم میدانیــم کــه از اســتاد ارجمنــد جنــاب آقــای دکتــر
علیرضــا انوشــیروانی ،کــه در دو مرحلـ ه آموزشــی و پژوهشــی ،بــرای اصــاح و بهبــود ایــن
مقالــه بــه مــا یــاری رســاندند ،تشــکر کنیــم.
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پینوشتها

( )1تهمینــه میالنــی کارگــردان ،فیلمنامهنویــس و معمــار ایرانــی اســت کــه در زمینههــای منشــیگری صحنــه،
طراحــی صحنــه و لبــاس و تهیهکنندگــی فیلــم نیــز فعالیــت کردهاســت .وی در  15شــهریور ســال  1339در
تبریــز زاده شــد (راودراد67 :1381 ،ـ 75؛ ابهــری .)69 :1369 ،او در ســال  1392فیلمنامــه شــهرزاد :زن هــزار و
ـانه هــزار و یــک شــب و تلخــون صمــد بهرنگــی نوشــت.
یــکشــب را بــا الهــام از افسـ 
( )2در زبــان عربــی آثــار فراوانــی نوشــته و منتشــر شدهاســت کــه بنــا بــه اهمیــت موضــوع بــه مهمتریــن آنهــا
اشــاره میشــود :طــه حســین ،احــام شــهرزاد ()1943؛ حســن مظهــر ،الــف لیلــه و لیلتــان ()1945؛ حفنــی
محمــود ،شــهرزاد قالــت لــی ()1948؛ طــه حســین ،بیناألختیــن ()1949؛ فــؤاد ســلیمان ،الســاحرهالعجیبه
ـر
()1953؛ کامــل کیالنــی ،شــهرزاد بنتالوزیــر؛ أدیــب مــروه ،توبــه شــهرزاد ()1951؛ علــی أحمــد باکثیــر ،سـ ّ
شــهرزاد ()1953؛ عزیــز اباظــه ،شــهریار ()1954؛ فتحــی غنّــام ،شــهرزاد ()1958؛ فــاروق ســعد ،عــوده شــهریار
()1968؛ رشــاد رشــدی ،شــهرزاد ()1976؛ نعمــان عاشــور ،لعبهالزمــن ()1979؛ عــزتاألمیــر ،حکــم شــهرزاد
()1985؛ ولیــد منیــر ،شــهرزاد تدعــو العاشــق الیالرقــص ()1997؛ نجیــب محفــوظ ،لیالــي الــف لیلــه ()1980؛
هانــیالراهــب ،الــف لیلــه و لیلتــان ( )1988واســینیاألعــرج ،فاجعــهالیلهالســابعه بعــد األلــف ( )1988و
فاطمــه ال َمرنیســی ،شــهرزاد ترحــل الیالغــرب (.)2003
ـنده معاصــر بــزرگ عــرب در ســال  1902در اســکندریه زاده شــد .پــدرش قاضــی و
( )3توفیــقالحکیــم نویسـ 
مستشــار دادگاههــای دادگســتری بــود .توفیــق الحکیــم ،در ســال  ،1924مدرســه حقــوق را در قاهــره بــه پایــان
نمایشــنامه خــود را بهنــام الضیفالثقیــل (مهمــان گرانجــان) نوشــت کــه

رســاند .در ســال  1928اولیــن
مــرادش از آن انگلیســیهایی بــود کــه بــه مصــر آمــده بودنــد .از توفیــق 65 ،داســتان و نمایشــنامه بهجــای
نمایشــنامه شــهرزاد را در ســال  1934نوشــت (الحکیــم9 :1389 ،ـ .)12

ماندهاســت .وی
ـه نمایشــنامه شــهرزاد :نمایشــنامه شــهرزاد در هفــت پــرده نوشــته شدهاســت .شــهرزاد ،شــخصیت
( )4خالصـ 
اصلــی داســتان بــا نقــل داســتانی دنبالهــدار از مــرگ حتمــی نجــات مییابــد و دوشــیزگان شــهر بــه افتخــار او
بــه جشــن و ســرور میپردازنــد .وی در گفتگــو بــا وزیــر (قمــر) بــه روشهــای مختلــف میکوشــد غرایــز
او را نســبت بــه خــود برانگیــزد؛ امــا وزیــر بــا شــدت عالقــهای کــه بــه همســرش دارد و وفــاداری بــه پادشــاه،
بیتوجــه بــه گفتههــای شــهرزاد ،از آن مــکان خــارج میشــود .پادشــاه عــزم ســفر میکنــد و وزیــر از وی
میخواهــد او و شــهرزاد را همــراه خــود ببــرد؛ امــا پادشــاه تصمیــم دارد بهتنهایــی بــه ســفر بــرود .درنهایــت
وزیــر پنهانــی همــراه پادشــاه مــیرود .پــس از گذشــتن یــک روز از ســفر ،وزیــر از پادشــاه میخواهــد بــه
ـه نمایشــنامه ،غالمــی بــرای دیــدن شــهرزاد از پنجــره
قصــر برگردنــد؛ امــا پادشــاه مخالفــت میکنــد .در ادامـ 
وارد اتــاق شــهرزاد میشــود و پــس از گفتگــو ،شــهرزاد از غــام میخواهــد بــه او نزدیــک شــود؛ امــا غــام
از خشــم پادشــاه کــه وی را خواهــد کشــت ،امتنــاع میکنــد .شــهریار بــا وزیــر در هیئــت تجــاری ثروتمنــدی
بــه نــام ابومیســور وارد میشــوند و در آنجــا متوجــه خیانــت شــهرزاد بــه پادشــاه میشــوند و قمــر از پادشــاه
میخواهــد او را ماننــد زن اولــش بکشــد .امــا شــهریار بــه وزیــر میگویــد ،او عاشــق شــهرزاد نبــوده و تنهــا
جســم وی را دوســت داشــته اســت .آنهــا وارد قصــر میشــوند و شــهرزاد غــام را پنهــان کــرده و بهظاهــر بــه
پادشــاه عشــق مــیورزد؛ امــا پادشــاه متوجــه حضــور غــام در اتــاق میشــود و شــهریار تصمیــم دوبــاره بــرای
ـاره او را بگیــرد کــه
رفتــن بــه ســفر میکنــد کــه شــهرزاد بــا تــاش زیــاد ســعی میکنــد جلــوی ســفر دوبـ 
ناگهــان وزیــر بهخاطــر خیانــت شــهرزاد بــه شــهریار ،خــود را بــا شمشــیر جــاد میکشــد.
ـه شــهرزاد (زن هــزار و یــک شــب) :شــهرزاد دختــر وزیــر ،دختــری زیــرک ،دانــا و مهربــان
ـه فیلمنامـ 
( )5خالصـ 
اســت کــه بــه جمــعآوری قصههــا از ســرزمینهای مختلــف میپــردازد .شــهرزاد نــزد بــرادر پادشــاه کــه در
ـه بــاغ قصــر ،خانــه دارد ،مــیرود و از او میخواهــد دلیــل پریشــانی خــود و شــاه را برایــش بازگــو کنــد
گوشـ 
تــا آن قصــه را ثبــت کنــد .شــهرزاد متوجــه میشــود بــرادر شــاه وقتــی از ســفر بــه قصــر خــود بازمیگــردد،
بــا خیانــت زن خــود مواجــه میشــود و او را میکشــد و نــزد بــرادر میآیــد و از پادشــاهی بــرای همیشــه
دســت میکشــد .وقتــی بــرادرش (پادشــاه) ،بــه ســفر مــیرود ،زن بــرادرش را بــا غالمــی میبینــد و بــه بــرادر
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خــود اطــاع میدهــد و شــاه ،همســر و غــام را بــه قتــل میرســاند .شــهرزاد بــا شــنیدن ایــن ماجــرا ،متوجــه
میشــود پادشــاه بــاور خــود را از دســت دادهاســت و تصمیــم میگیــرد همســر پادشــاه شــود و بــا قصهگفتــن
شــبانه ،دربــاره خیانتهــا و عشــق واقعــی ،بــرای شــاه و ســرگرمکردن او ،مانــع از خونریــزی و کشــتن
دختــران کشــورش شــود .شــهرزاد شــب اول ازدواجــش ،خواهــر خــود را بــه اتــاق خــواب شــاه مــیآورد و
میگویــد هــر شــب برایــش قصــه میگویــم و از پادشــاه اجــازه میگیــرد فقــط یکشــب اجــازه دهــد بــرای
خواهــرش قصــه بگویــد کــه شــاه میپذیــرد .از آن شــب قصهگفتــن شــهرزاد شــروع میشــود و هــر شــب
شــاه مشــتاق و تشــنه شــنید ِن ادامــه قصــه میشــود و هــر شــب بــا قصهگفتــن شــهرزاد ،بــه خــواب مــیرود.
همــه متعجــب میشــوند کــه چــه اتفاقــی افتــاده اســت کــه پادشــاه ،شــهرزاد را نمیکشــد .در آخــر فیلمنامــه،
ـیفته شــهرزاد و اخــاق رئــوف او
شــهرزاد از پادشــاه پســری بــه نــام شــهرداد بــه دنیــا مــیآورد و پادشــاه شـ 
میشــود و انســانی دیگــر میگــردد.
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Abstract
One Thousand and One Nights is of great significance among many different nations
in a way that many works in various genres have been inspired by it. Each of these
works has artistically recreated the structure and content of the original story based
on the author’s views towards life and psychosocial needs. The present paper is a
descriptive analytical research and offers a comparative study of the play Shahrzad
by Tawfiq al-Hakim (1898-1987) and the screenplay Shahrzad (the Woman of One
Thousand and One Nights) by Tahmineh Milani (1960-) based on Erich Fromm’s
(1900-1980) theory of personality. The findings indicate that according to Fromm’s
theory of character, character orientations in both works are mostly of Receptive type,
even though Shahrzad has both Receptive and Marketing orientations, the Receptive
orientation dominates the Marketing one. Tawfiq al-Hakim’s play has a philosophical
and ontological viewpoint and searches for the discovery of truth by combining pure
wisdom and insight (heart) and, in this respect, is different from Milani’s narrative.
However, both these works have similarities in their subject matters, themes and their
central characters. The king’s journey is fundamentally different in these works, in a
way that Shahriar’s journey in Tawfiq al-Hakim’s play is philosophical- mystical in
nature, while in Milani’s screenplay it is a literal, ordinary trip.
Keywords: Erich Fromm, One Thousand and One Nights, Tahmine Millani, Tawfiq
al-Hakim, Theory of Personality.
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