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 ملك عمر نعمان حکايتها در شناختی شخصيتنشانه تحليل

 

 کيدهچ

پـ   ؛رودو به مثابۀ سـتون قرـرات  ن بـه شـمار مـی استشخصیت عنصر اصلی داستان 

-هايی مبذول کند که دارنـد  نشـانپرداز بايد تمام تلاش خود را برای  قرينش شخصیتداستان

خـوانی داشـته اهداف قصه متناسب و با عناصر ديگـر هـم هايی باشند که با حوادث، مفاهیم و

هاست و به منزلـۀ رمزهـا يـا ترين اين نشانها از مهمرسد که اسامی شخصیتباشند. به نظر می

چـون عنصـر  شـوند، وند که خواننده را به برخی از مفاهیم داسـتان رهنمـون مـیهستعلاماتی 

های هزار و يک شب هم از نظر شکل و هم از نظر دلالی اهمیـت قـراوان شخصیت در داستان

شناسـی تحلیلـی بـه بررسـی نشـانه -توصـیفی  رالـه بـا روشدارند، بر  ن شديم که در اين م

مـر نممـان و قرزنـدانش شـرکان و ملـک ع"های  ن به عنـوان ها در يکی از حکايتشخصیت

نهـا را بـا رونـد و ارتبـا    های ايـن حکايـتبپردازيم و وجوه تسمیه شخصیت "المکانضوء

از جملـه ايـن کـه  ؛پـی بـرديم سرانجام به نتايج مهمـی .کشف نمايیم حوادث و وقايع داستان

 های قصه دارند.ها در اين حکايت نرش مهمی در ساختار و مفاهیم و پیاماسامی شخصیت

 .ملک نممان و قرزندانش، شخصیت ، هزار و يک شب، حکايتشناسینشانه :هاواژهكليد

 همقدم

ثـه و... رنگ، زمـان، مکـان، حادای از عناصر چون شخصیت، پیادبیات داستانی از مجموعه

ترين عنصر داستان اسـت؛ چـون داسـتان در واقـع شود و شخصیت در اين بین مهمتشکیل می

شـود. بـه همـین خـا ر حاصل حرکات، حوادث و گفتگوهايی است که از شخصیت صادر می

گرقته اسـت و های متفاوت مورد بحث و بررسی قرار های مختلف و ديدگاهاين عنصر از جنبه
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هـای گیریها و جهتشناسی، ... هر کدام ديدگاهنظیر ساختارگرايی، نشانهمکاتب ادبی و نردی 

هـا، هـا، ويژگـیشـناختی مظـاهر جلـوهکنند. تحلیل نشانهخاص خود را در اين زمینه تبیین می

خواننـده را بـه سـمت های عنصر شخصیت را به عنوان نمادها و علـايمی کـه ها و دلالتنشان

دهند. بنابراين در اين ، مورد واکاوی قرار میشودستان رهنمون میمفاهیم و اغراض و اهداف دا

هـای هـزار و يـک شـب را بـا های يکی از داستانمراله قصد بر اين است که اسامی شخصیت

شناسی بررسی کنـیم از منظر نشانه "المکانمر نممان و قرزندانش شرکان و ضوءملک ع"عنوان 

 م:و به تبع  ن به اين دو پرسش پاسخ دهی

مـر نممـان و قرزنـدانش شـرکان و ملک ع" ها در حکايتوجوه تسمیۀ شخصیت .7

 ؟چیست "المکانضوء

 ؟ها و نرش  نها و روند حوادث اين حکايت وجود داردچه تناسبی میان اسامی شخصیت .0

-ادين اسامی شخصـیتهای لغوی و نمالتممانی و دل ،به زبان ديگر در ضمن اين پژوهش

-هـايی را کـه داسـتانانگیزه مفاهیم و، و سپ  دهیمررسی قرار میرا مورد ب های اين حکايت

-مورد بحث قرار مـی ،هايی را برگزيندپرداز يا راوی حکايت را واداشته است که تا چنین اسم

 دهیم.

اهمیت اين پژوهش در اين است که اين حکايت به  ور ضمنی به برخی حوادث در تاريخ 

هـای  نهـا را هـا و  رمـانکنـد و ديـدگاهاص اشاره مـیمسلمین به  ور عام و عرب به  ور خ

تـرين عنصـر های اين داستان به عنوان مهـمشناختی شخصیتد، لذا بررسی نشانهکنمنمک  می

ها و مفاهیم و مراصدی کـه در داستانی ما را قادر خواهد ساخت که از اين مرصود و ساير نکته

 م.دل اين حکايت گنجانیده شده است، پرده برداري

 روش تحقيق

شناسی انجام شده اسـت؛ بـه تحلیلی و در پرتو نظريۀ نشانه -اين پژوهش به روش وصفی 

ها با توجه بـه اهمیـت و نرـش  نهـا در حکايـت مـورد بحـث، اين صورت که ابتدا شخصیت

هـا و سـاير منـابع بررسـی لغـتهای اسامی  نها به کمک قرهنـگگاه دلالتو  ن شدند انتخاب

روند حوادث داسـتان نرش  نها و ها با های اسامی شخصیتها و نشانهنجام دلالتگرديد و سرا

 ی و مرايسه قرار گرقتند.واکاومورد 
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 پيشينۀ پژوهش

-از ديـدگاه نشـانه "المکانمر نممان و قرزندانش شـرکان و ضـوءملک ع"تاکنون حکايت 

تمـددی موضـو  هـای مهـا و پـژوهششناسی مورد بررسی قرار نگرقته است، هر چنـد کتـاب

اند و نیز برخی از حکايات هزار و های مماصر بررسی کردهها و رمانشناسی را در داستاننشانه

اند، کـه بـه عنـوان شناسی مورد بررسی قرار گرقتههای ديگری غیر از نشانهيک شب از ديدگاه

 شود:مثال به برخی از  نها اشاره می

هايی در مورد هزار و يـک )پژوهش "دراسات ربیۀوسحر السرديۀ الم ۀلیلو ۀالف لیل" تابک

حکايات هزار و يک شب را مـورد که  (،0222الشويلی ) سلیماننوشتۀ  شب و هنر روايتگری(

 .دهدشناختی قرار مینرد ساختارشناسانه و سبک

ايـن کتـاب  .(0222)انـدلر اثر دانیـال چشناسی( هانهای نش)ريشه "أس  السیمیائیۀ"تاب ک

شناسـان را در هـای زبـانرود و مؤلف در  ن ديـدگاهشناسی به شمار میعلم نشانهدر مدی بر 

 نظران تشريح کرده است.شناسی مطرح و اصول کلی اين علم را از ديدگاه صاحبمورد نشانه

هـای سـاختار شخصـیت در )تکنیک "ۀ قی روايۀ ثرثر  قوق النیلترنیّات بناء الشخصیّ"ۀمرال

(، که در ضمن  ن به بررسـی 0270ل( به قلم علی عبد الرحمن قتاح )رمان غوغايی در سطح نی

شناختی شخصیت در اين رمان پرداختـه اسـت؛ جاممه –شناختی مظاهر و ابماد قیزيکی و روان

 ولی در مورد دلالت اسامی  نها بحث نکرده است.

-)دلالت "رات قی روايۀ حوبۀ ورحلۀ البحث عن المهدی المنتظدلالۀ أسماء الشخصیّ" ۀمرال

قلـم ه بـ( )عـج( رمان حوبه و سفر بـرای جسـتجوی مهـدی موعـوددر ها های اسامی شخصیت

ها را در رمـان مـذکور های اسامی شخصیتکه نويسنده در  ن دلالت(، 0272) هبوقروم هحکیم

 .بررسی کرده است

ن یتیصـلأحلام مستغانمی )الشخ "ر  الجسدکذا"ۀ يات قی روایۀ أسماء الشخصیائیمیس" ۀمرال

از احلـام  "ذاکـر  الجسـد"هـا در رمـان شناسی اسـامی شخصـیت)نشانه "(ن نموذجاًیتیسیالرئ

نويسندگان  .(0272) ديگران و هباديند ۀلقلم هاه ب مستغانمی؛ مطالمۀ موردی دو شخصیت اول(

در روند حوادث رمان و را در اين مراله رابطۀ اسامی دو شخصیت اول را با مسمّی و نرش  نها 
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برای انترال انديشۀ مورد نظر به خواننده از ايـن ديـدگاه مـورد بررسـی را یزان توقیق نويسنده م

 اند.قرار داده

شناسـی شخصـیت در )نشـانه "ايۀ أمیر  والغـولکسیمیائیۀ الشخصیۀ قی ضوء ح" نامۀپايان

در  ن ن نويسـندگا، که 0275) زبوجی لامیه و هن قلاح عائشپرتو حکايت امیره و غول( به قلم ب

مـورد حکايـت پريـان اين نمونۀ در  از ديدگاه نشنانه شناختی ها راهای اسامی شخصیتدلالت

 .اندبررسی قرار داده

شناســی )نشــانه "هیمابرإهللا لصــنع  "فشر"يۀ رواقی ت لشخصیااسیمیائیۀ " نامــۀپايــان

که  (،0271)ز سناء قن نوشتۀ بسمه عوادی و اثر صنع الله ابراهیم( "شرف"ها در رمان شخصیت

هـا را شناختی  نها و همچنین روابط شخصیتهای نشانهها و دلالتدر ضمن  ن انوا  شخصیت

 .اندبا ديگر عناصر داستانی مثل راوی، زمان، مکان و گفتگو بررسی کرده

هـا شناسی شخصیت)نشانه "سیمیائیۀ الشخصیات قی الراهر  الجديد  لنجیب محفوظ" ۀمرال

 درابتـدا کـه پژوهشـگر  (،0222جهاد يوسف المرجا )ثر نجیب محفوظ( نوشتۀ در قاهر  نوين ا

شناسی را مـورد بحـث قـرار داده و سـپ  زارهای علم نشانه ن مفهوم نشانه و اصطلاحات و اب

 .اندبررسی کردهرا از اين ديدگاه  اين رمان یهااسامی شخصیت ضمنی ها و مفاهیمدلالت

های مذکور اين است که مـا حکايـات کهـن را از پژوهشوجه نوين مرالۀ حاضر نسبت به 

های مورد بحث در پیشـینه، بیشـتر ايم؛ ولی پژوهششناسی مورد واکاوی قرار دادهديدگاه نشانه

انـد، و بـا توجـه بـه به انوا  داستانی نوين چون، رمان، داستان، داسـتانک، و مثـل  ن پرداختـه

شـناختی مـورد تحلیـل تاکنون از ديدگاه نشـانههای نويسنده حکايات هزار و يک شب بررسی

 اند.قرار نگرقته

 آمدپيش در

ها در يکـی از حکايـات با توجه به اين که در مرالۀ پیش رو قصد بر اين است که شخصیت

بـل از ورود قشناختی قرار گیرند، ضروری اسـت هزار و يک شب مورد واکاوی و تحلیل نشانه

شناسی و شخصیت داسـتانی زار و يک شب، دانش نشانهه حکايات به بحث در مورد مجموعه

 توضیحاتی ارائه شود:
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  هزار و يك شب حکايات مجموعه

و غالـب محررـان  ن را  های کهـن اسـتای از حکايات و اقسانههزار و يک شب مجموعه

دانند که حکاياتی عربی نیز به  نها اقـزوده شـده اسـت و های هندی و ايرانی میار  قرهنگعص

 یکتـاب از داستان  غازين(. 02: 7320)سمید،  هايت صبغۀ قرهنگ عربی به خود گرقته استدر ن

: گويـدمـی نـديم(. ابـن 79: 0222، ه)سـمادگرقته شـده اسـت  "هزار اقسان"عنوان ا قارسی ب

کتاب هزار اقسان است... و شامل هزار شـب و  ،نخستین کتابی که در اين موضو  نوشته شده»

 «انـدکـردهرا چه بسا در چندين شب بـازگو مـیيت است، چون حکايتی کمتر از دويست حکا

-کنـد و مـیاين کتاب اشاره می یهند و هم به ريشۀ ايرانیمسمودی  (.923: 7331نديم، )ابن 

دانند بر  نند که اين حکايات سـاختگی هسـتند و اخبار و تاريخ میکه بسیاری از مردم »: گويد

ند تا با روايت  نها به پادشاهان تررّب جويند و با حفـ  و نرـل ا وری کردهکسانی  نها را جمع

هـای و از اين نظر شبیه ديگر کتب منرول از زبـان ندمباهات ورز نها بر اقران و مماصران خود 

 (. 0 /0 تا:بی، ی)مسمود «قارسی و رومی هستند

 شناسینشانه

)با ، "سیمی" گويند:می است. "وسم"مرلوب  مشتق شده است که "سام" از "سیمیاء" واژ 

-مـی و)با اضاقۀ يا و الف ممـدوده(،  "سیمیاء" و)با الف ممدوده( ، "سیماء" والف مرصوره( 

هرگاه به وسیلۀ علامت يا نشانی يا با شکلی از اشکال و صورتی از صور ، شـتر  "سوّم"گويند: 

 اصطلاحران برای اين نظ، و صاحبو س م(  : ذيل ماد7272ّن منظور، )اب گذاری کنندرا علامت

 اند، از جمله:تمريفات متمددی ارائه کرده

هـايی اسـت کـه رمزها و سیستمشناسی به ممنای بررسی شانه» عریده دارد کهحلوانی عامر 

 ی،حلـوان) «سازد، برخی حوادث يا واحدها را به عنوان علايمی ممنادار بفهمنـدبشر را قادر می

علمـی اسـت کـه »کنـد:  ن را چنین تمريف می (p. guiraud) گیرو يرپی. همچنین (05: 0225

دهد، مانند انوا  علايم راهنمـايی و راننـدگی و غیـره، و ايـن انوا  علايم را مورد بحث قرار می

نیـز بـر ايـن نظـر رج مونـان ج و ،(09: 7322یرو، گ)« دانداز علايم می ایگونهتمريف زبان را 
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علامت )نماد( را که به واسـطۀ  ن ارتبـا  میـان مـردم است که هر گونه  است که علمی قراگیر

 (.95 :0222 ی،شیبان) «دهدشود، مورد واکاوی قرار میمیسّر می

شايان ذکر است که اصطلاحات متمددی برای اين مفهـوم وضـع و متـداول شـده اسـت، از 

، و یک تویولوژی، سـیمیممناشناسی، علم اشارات، سـیمیاء، سـجمله علم علايم، علم الدلاله، م

(، 70: 0227قطـوس، ) دانندنظران اين اصطلاحات را ممادل میقابل ذکر است که برخی صاحب

: 0275 او ـاو، ) و برخی تفاوتهای اندک و دقیری برای مفهوم هر کـدام از  نهـا قائـل هسـتند

نظريـات و کثرت اين اصطلاحات و وجود اين اختلاقـات منشـأ  شـفتگی و پديد مـدن (، 722

 .جزئیات نیستبررسی اين دقايق و  ی برایاست که در اين مرالۀ مختصر مجالمتمدد شده 

 تشخصي

يکـی از اقـراد » ن را  هوهب یمجد اند:برخی ناقدان داستان شخصیت را چنین تمريف کرده

: 7312، ه)وهبـ «اقتدخیالی يا واقمی دانسته که حوادث داستان يا نمايشنامه دربار  وی اتفاق می

حوادث داستان جريان است که در  شخصیت عنصری» عریده دارد کهد المنمم عب یقاض و، (25

شخصـیتی خیـالی »حمـد ه اسـامی، و به تمبیر (22: 0223)زکريا،  «دکن ايفامثبت يا منفی  ینرش

 نیـز  ن راقیسـمون  هجمیلـ ، و(775: 7322حمد، ا) «نرشی ايفا کند ه در اثری دراماتیکک است

کـه در تحـول  شخصـی خیـالیيـا تجسم ياقتـه و ای گوناگونی که با ممیاره دی بشریموجو»

 (.732: 0222)قیسمون،  داند، می«حوادث داستان نرش دارد

-اری کننده، ممارض و... ترسیم میي ،قرعی اصلی، ها به انوا شخصیتشايان ذکر است که 

اره شناختی مورد نظر است، لـذا مباحـث مـورد اشـتحلیل نشانه حاضر شوند؛ ولی در پژوهش

 شوند.بررسی نمی

 خلاصۀ حکايت

ترين حکايت در مجموعه حکايـات هـزار و  ولانیمورد بحث، حکايت  با توجه به اين که

باشـد، که ا لا  از  نها در اين پژوهش ضروری میرا ترين حوادث  ن يک شب است، لذا مهم

 :یمکنمیذکر بر حسب تسلسل حوادث 
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است که بـر  بـق روايـت تفاق اقتاده حوادث حکايت در مورد ملک عمر نممان ا .7

ی است که پیش از خلاقت عبد الملک بن مروان در شهر دمشق بـر داستان، شخص

هند، سند، چین، يمن، حجـاز،  های ما بین  نها از جملهو سرزمینمشرق و مغرب 

 .کرده استسودان، شام و روم حکومت می

 .قرزندی به نام شرکان دارد .0

ندانی دوقلـو؛ يـک دختـر زکان پادشاه به نام صفیه، قرزکنیپ  از مدتی کنیزکی از  .9

ــا مــی ــه دنی ــه پادشــاهويــک پســر، ب ــر را نزهــت ورد ک ــا، دخت ن و پســر را الزم

 .نامدمی "المکانضوء"

 شوند.شرکان و وزير دندان برای جنگ با رومیان رهسپار می .2

ین شام بر شود و همراه او به سرزمبريزه دختر پادشاه روم  شنا میشرکان با ملکه ا .5

 .گرددمی

 .کندبريزه را تصاحب میملک نممان ملکه ا .2

 .گريزندبريزه و کنیزش مرجانه به کمک عبد غضبان میملکه ا .1

 .که به قتل او انجامید ،بريزه و امتنا  ملکهم عبد غضبان برای تجاوز به ملکه ااقدا .2

ز گمـارد تـا او را از مرکـملک نممان قرزندش شـرکان را بـه ولايـت دمشـق مـی .3

 .حکومت دور کند

 پیـامبر اکـرمالزمان به قصد حج بیـت اللـه الحـرام و زيـارت ضوءالمکان و نزهت .72

 .رونداز مررّ حکومت پدر بیرون می )ص(

 .الزمان( در شهر قدسبرادر و خواهر )ضوءالمکان و نزهتجدايی  .77

نـواز کـه او را مـورد ان با مردی حمامی، نیک سرشت و مهمـانالمکبرخورد ضوء .70

 .دهدو نوازش قرار میاحسان 

-الزمان با مردی بدوی و بدخو که او را مورد  زار و اذيت قرار مـیبرخورد نزهت .79

 .قروشددهد و سرانجام به عنوان کنیز می

شناسـد، چـون او را نمـی شود والزمان توسط برادرش شرکان خريداری میزهتن .72

 .د ورمیه عرد خود در زاد، و بوی را 



 شماره هجدهم                            مجله زبان و ادبیات عربی )مجله ادبیات و علوم انسانی سابق(                               052  

 

قضـی " ورد کـه او را ا مییشود و دختری به دنش  بستن میالزمان از برادرنزهت .75

 .نامندمی "قکان

شود و برای جلـوگیری از رسـوايی شناسد و از او جدا میشرکان خواهرش را می .72

 . ورداو را به ازدواج حاجب کبیر درمی

 .کندالزمان در راه دمشق با يکديگر برخورد میضوءالمکان و نزهت .71

سه روز( خبر مرگ ملک عمر نممان )که به وسیلۀ سم به  در نزديکی دمشق )مسیر .72

 .رسدالمکان به سلطنت میرسد و پسرش ضوء( به کاروان میبودقتل رسیده 

ر دنـدان بـرای المکان و شـرکان و وزيـی با رومیان با قرماندهی ملک ضوءدرگیر .73

 انترام از قتل ملک عمر نممان.

نیرنـگ عجـوزه شـواهی ذات  کشته شدن شرکان و برخی از سپاهیان مسـلمان بـا .02

 .الدواهی

بـه  "کـان مـا کـان"المکان و بر تخت نشستن قرزند خوردسالش مرگ ملک ضوء .07

 .کبیروصايت حاجب 

اش )دختر را  رد، و او را از ازدواج او با دختر عمه "کان ما کان"، "حاجب کبیر" .00

 .کندکند و سلطنت را غصب میعمويش( منع می

تحمل رنج و مرارت بسیار سـلطنت  بـا و اجـدادی  پ  از "کان ما کان"سرانجام  .09

 .گیردخود را باز پ  می

 ملك عمر نعمان حکايتها در شناختی شخصيتنشانه تحليل

 اشـاره دارنـد هايی، به مفاهیم و دلالتها در اين حکايتشده برای شخصیت اسامی انتخاب

اغـراض و مفـاهیم  ن را کننـد و ، کمک مـیدادهدر حکايت روی  که دثیکه ما را در قهم حوا

وزيـر دنـدان، ( 0نممان، عمر  ملک( 7 ها عبارتند از:نمايانند. برخی از اين شخصیتبرای ما می

( عبـد 2، ی( بـدو1وقّـاد، ( 2، ه( صـفی5بیـر، کجـب اح( 2، "انکقضی ق" و "انک ان ماک"( 9

 .  یذات الدواه ی( شواه77حردوب،  ک( مل72، ( صباح3غضبان، 

هايی باشند که ای برگزيده است تا نشانهها را در اين حکايت به گونهیتراوی اسامی شخص

در اين راستا داشته باشـند،  ها و مفاهیم و اغراضیما را برای درک حکايت کمک کنند و دلالت
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-و هرگز  نها را بدون تأمّل و از روی تصادف انتخاب نکرده است. رائد ولید جرادت بـه نغمـه

های الراب پیشین، و صفات پسـین برخـی ها و دلالترخی از شخصیتهای موسیرايی اسامی ب

هـا شخصـیت واژگـان اسـامی» از اسامی حکايات هزار و يک شب پی برده است و گفته است:

گزارنـد و بـه اشـکال گونـاگونی عرضـه هايی برانگیزاننده و تصاوير زيبايی به نمايش مینغمه

ک، ابو قیر، ابو صیر، علی بابا، قوت الرلوب، شـم  )تاج الملو :اند؛ برخی قرط اسم هستندشده

النهار و قمر الزمان(، و گاهی پیش از اسم لربی نیز وجود دارد تا ويژگی شخصیت مورد نظر را 

)ملک سندباد، خلیفه هارون الرشید، و ملک جلیماد، وزيـر شـماس، ملکـه بـدور و  :نشان دهد

شـغل شخصـیت  نشان دهند ی ذکر شود تا ملکه دينا(، و همچنین ممکن است پ  از اسم لرب

باشد: )ممروف اسکاقی، مريم زناری، روان قصاب و دلیلۀ محتاله(، و ممکن است لرـب پسـین 

صفت شخصیت باشد: )زمرّد کنیزک، محمود والی جزاير سیاه( و يـا بـر مکـانی دلالـت داشـته 

 «بـری و بحـریباشد که شخصیت بدانجا منسوب است: )حسن بصری، جلنار بحری، عبداللـه 

حکايۀ الجاريـۀ تـودد "موضو  پژوهش خود با توجه به البته جرادات  (.727: 0270جرادات، )

هـا و به بررسی دلالت اسامی شخصیتجز در بند مذکور،  "من کتاب ألف لیلۀ ولیۀ قراء  نصیۀ

 .نیز به تناسب اين اسامی با حوادث حکايات نپرداخته است

هـای مهمـی در ها و دلالتها پیاماسامی شخصیتاست اين که  نچه در اين مراله مورد نظر 

-ها تغییر میوقتی نرش برخی شخصیتگاه مضامین  ن دارند، به همین خا ر  روند حکايت و

دمشـق "؛ به عنوان مثال وقتـی وقـاد بـه ولايـت کند، راوی اسامی ديگری بر  نها ا لاق میکند

باشـد کمـا ايـن کـه  او نـوين ور موقمیت و شـأنتا درخ شودرسد، زملکان نامیده میمی "شام

 شود.نامیده می "ملک ساسان" ،حاجب کبیر نیز پ  از چیره شدن بر مملکت

ها با نرش  نها و روند کلی حـوادث ها و مفاهیم اسامی شخصیتبا بررسی و مرايسۀ دلالت

يخ و تمـدن های مختلف تـاررسد که ملک عمر نممان نماد دوراناين حکايت چنین به نظر می

اسلامی و عربی است و شوکت و شکوه و گستردگی قلمرو قرهنگی و حکومتی  نهـا را نشـان 

دهد و وزير دندان به صفاتی چون حکمـت، علـم، دانـايی، ممرقـت و خـدمت صـادقانه و می

بـر  "کان ما کـان"و  "قضی قکان"کند، و اند، اشاره میخالصانه که وزيران به  ن موصوف بوده

ها و پیشـامدهای نـاگوار دلالـت ن و رضايت داشتن از مردّرات الهی و تحمل سختیتسلیم بود
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مروتـی و سـنگدلی، و شـواهی ذات دارند، اما عبد غضبان و بدوی نیز نشان دهند  ظلـم و بـی

 الدواهی نیز نماد مکر و خیانت و خباثت و دورنگی است.

 حکومت مشروعيت و تاريخ و تمدن عربی نمادنعمان عمر ملك 

هـای حکايـت، در واقـع شخصـیتی ملک عمر نممان به عنوان يکی از بارزترين شخصـیت

که راوی او را در اين حکايت بـه دوران امـوی انترـال داده و در ضـمن  ن،  استبوده جاهلی 

حوادثی روايت کرده است که بیشتر به حوادث دوران خلاقت عباسی شباهت دارند تا حـوادث 

بغداد پايتخت و مرکز حکومـت اوسـت و  دمشق و صوص اين کهدوران جاهلی يا اموی، به خ

سـاير قضـاهای و نـان ا  با رومیان و درگیـری و صـلح بـا  و ارتب داریهای مملکتالبته شیوه

تـوان ايـن  ورد و به تبـع مـیمی هياد خوانندحکومت اعراب را در اندل  قرا اندلسی حکايت،

هم در دور  پیش از اسلام  ،يخ و تمدن اعرابحکايت و به ويژه شخصیت اصلی  ن را نماد تار

 .و هم در دور  پ  از اسلام دانست

مشـرو   نماد قرهنگ و تمـدن عربـی و ممیـار همچنین راوی ملک عمر نممان را به عنوان

کند که قرط اشخاصی از نسل او شايستگی به بودن حکومت، قلمداد کرده است و چنین الرا می

 .روندد و ديگران غاصب به شمار میباشنقدرت رسیدن را دارا می

نو  ملک نممان صلاحیت و مشروعیت خود را برای به حکومـت رسـیدن بـا  "کان ما کان"

ان المکان قرزنـد ملـک عمـر نممـقرزند ملک ضوء "کانکان ما "من »: کنداين استدلال بیان می

حکومـت مـرا وصی مـن شـد و  ،يتیم بودم، مردی پست و ناجوانمرد رد و چونهستم، پدرم مُ

-، و او بارها اين نکته را ياد ور می(1/ 0 تا:بی، هلیل و هلف لیلا) «غصب کرد و خود پادشاه شد

تجـاوز ظلـم و  مملکـت مـرا بـا ملک ساسان» کند که:شود و از جمله در جای ديگر تأکید می

او بـا غصب کرد؛ مملکتی که پیش از من از  ن پدرم و پیش از پدرم هم از  ن جدم بوده است. 

 تـا:بـی، الف لیله و لیله) «قهر بر مملکت چیره شد و چون من خردسال بودم، مرا کنار گذاشت

0 /75.) 

بـه مـن خبـر » :کند کـهپذيرد و اقرار میحتی حاجب کبیر هم چنین امتیازی را برای او می

ا کـان مـ" قصـد داردهای مختلف را جمع کرده و رسیده است که وزير دندان سپاهیان سرزمین



 053                    نممان عمر ملک حکايت در هاشخصیت شناختینشانه تحلیل           سال دهم                   

 

 تـا:بـی، الف لیله و لیله) «چون سلطنت از  ن پدر و جد او بوده است ؛را بر تخت بنشاند "کان

0 /72.) 

 دهـد کـهحکومـت او را نشـان مـی شکل زير مفاهیم نمادين شخصیت ملک عمر نممان و

بـه صـورت نمـادين و های مختلف تمدن عربی و خلاقت اسـلامی را در ايـن حکايـت دوران

 :دهدنشان میسمبلیک 

 
 وزير دندان 

 ؛وزير برای اين وزير نامیـده شـده اسـت»اند: وزير نماد خرد و تدبیر و دانايی است و گفته

همچنـین ابـن (. و ز ر  ذيـل مـادّ :ابن دريـد) «کندچون بار ياورش را بر دوش خود حمل می

بـه  ن پنـاه   کوهی است کـه وَزَرنیز  ، ومشتق شده است وَزَرَاز وزير واژ  »: منظور گفته است

و به ممنای شخصی اسـت کـه  شند و وزير خلیفه هم اينچنین استبرند تا از هلاکت در امان با

چـون  ؛اندبه وزير پادشاه وزير گفتهخلیفه در امور خود بر رأی و خرد او تکیه کند و پناه برد و 
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)ابـن « کنـداند، به جـای او حمـل مـیبارهای مسؤلیت و تدبیر مملکت را که به سلطان سپرده

نشـین بـا تـدبیر هـموزارت  ،از اين رو غالبا در متون ادبی کهن (.و ز ر  : ذيل مادّهمانمنظور، 

تـدبیر يکـی از کنـیم کـه شده است. به عنوان مثال به بیتی از سبط بن تماويـذی استشـهاد مـی

 :وزيران را در امور مملکت ستوده و گفته است

ـــــدبیري الـــــويزارَ ي مَوقيفـــــاً  وَقـــــامَ ليتَ

  
 زَلیلــاً ليمَــن رامَ الوُقـــوفَ بيــهي دَحضـــا

   
 (050 :7329 ،یتماويذ) 

لغـزان بـود و  سـخت و کـه بسـیارامور وزارت پرداخـت به تدبیر و رتق و قتق در مرامی )

توانست نمیو ] دزسر میلغزش قصد ماندن در  ن موقمیت را داشت، از او ديگر  کسی چنانچه

 ([دهدسامان اينچنین امور را 

شبیه کلمات قارسـی ديگـری و از اين جهت رسد که قارسی باشد، به نظر می "دندان"اژ  و

انـد. ايـن واژه در عربـی ممـادل که در برخی حکايات هزار و يک شـب اسـتممال شـدهاست 

دلالـت کنـايی و دانـايی است و واژ  قارسی و عربی در هر دو زبان بر علـم و حلـم  "ضرس"

: ذيـل 7272ابـن منظـور، ) انـدها را دندان عرل نامیدهدنداناز رخی ب خا ر، نبه ايدارند. شايد 

ضـرس "نیـز  مجـرببه شخص بـا اراده و  (.: ذيل مادّ  دندان7911، دهخداو  ؛ض ر س  مادّ

، (22/ 9 :7922 ثیر،ا ابن) شودگفته می "ضرس من الأضراس"و به مرد هوشیار و زيرک  "قا ع

ر سا قـا ع يَمَضَّ لَم»اند: قرمودهت که نرل اسهمچنین از امام علی ) ( نیز  از ) «قـی الميلـم بيضـي

به خوبی از پ  کارهـا  يمنی (22 -53: 0222 ،هالبلاغ نهج)( گويدروی علم و يرین سخن نمی

 "وزير دنـدان" .(22 /9 :7922 ثیر،ا )ابن دهددرستی انجام نمیو  يد و امور را به خوبی بر نمی

المکان لک نممان و قرزندانش شرکان و ضوءها را دارد. او به مگیژدر اين حکايت همۀ اين وي

زدنی خدمت کرد و از اين رو ملک نممان به پسـرش شـرکان با درايت و حکمت و تدبیر مثال

و در امـور  سفارش کرد که پ  از او نصايح و ارشادات او را گـوش قـرا دهـد و پـذيرا باشـد

الف لیله و ) زير دندان صلاح بداند، مخالفت نکندمملکت، با او مشورت کند و با هر  نچه که و

 (.021/ 7 تا:بی، لیله
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  "انکقضی ف" و "انكان ما ك"

اين دو نام بر تسلیم بودن و رضايت داشتن از ترديرات و مشیت الهی دلالـت دارنـد و يـاد 

است که  شأن او اين) ﴾قیکونإذا قضى أمرا قإنما يرول له کن ﴿:  ور اين کلام خداوند هستند که

( شـوددرنگ موجود میگويد: باش، پ  بیچون پديد  مدن چیزی را اراده کند، قرط به  ن می

هايی اشاره دارد که بهتر است تحمل شوند و بـر ها و ناخوشیو همچنین به سختی ،(20ي / )

 ها دلالت دارند.شکیبايی در تحمل اين سختی

ن مردر قرمـود کـه بـا هـم ازدواج چنیالمکان ای شرکان و خواهرش ضوءخداوند متمال بر

)الـف لیلـه و شـناختند همديگر را نمیمطابق  ن چه در حکايت  مده است، کنند در حالی که 

نیـز  "کان ما کـان"ثمر  اين ازدواج ممنوعه بود، و  "قضی قکان"، و (020 -022/ 7 تا:بیلیله، 

 .(925 :7922 ی،)ستار بر حسب عرید  برخی ناقدان سرنوشت مشابهی داشت
 

 
 

کنـد توجهی نسبت به عواقـب امـور دلالـت مـیمبالاتی و بیبر بی "کان مان کان"همچنین 

را غصـب کـرد و او را از  "کان ما کـان". حاجب کبیر سلطنت (920/ 7 تا:بی)الف لیله و لیله، 

و هـا بازداشت و او همـۀ ايـن مـرارت "قضی قکان"اش )دختر عمويش( هدختر عمازدواج با 

به حکومتی که در واقع حق او بـود، دسـت  سرانجامتا اين که ها را صبورانه تحمل کرد، یسخت

زيرا او بر حسب  نچه در حکايت روايت شده است، وارث ملک عمر نممان نماد تمدن  ؛ياقت

 داری بود.عربی و ممیار مشروعیت و صلاحیت در امر مملکت
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 بير كحاجب 

هر چه کـه میـان  ح ج ب( و  : ذيل ماد7272ّ، ی)زبید داشت يمنی او را از ورود بازحَجَبَهُ 

که  ، همچنین هر چیزیح ج ب(  ذيل مادّ تا:بی، ه)ابن سید دو چیز قاصله اندازد حجاب است

، ی)قراهیـدی را از ديگری منع کند، در حریرت بـین  نهـا حجـاب قـرار داده اسـت ديگر چیز

 (.ح ج ب  : ذيل ماد7272ّ

بی وصفی از دو واژه است که با هم بر منع قا ع اشاره دارنـد و بـر اسم اين شخصیت ترکی

شود که مانع رسیدن به مرصود باشد؛ چون حاجب از حجب است يمنـی منـع چیزی ا لاق می

از ورود و پوشاندن و جلوگیری کردن، و صفت کبیر هم مفهوم ايـن جلـوگیری و ممانمـت را 

شخصیتی ا لاق شـده اسـت کـه نرـش کايت بر براين حاجب کبیر در اين حکند. بناترويت می

 ضد قهرمان را بازی، و برای قهرمان داستان مزاحمت ايجاد کرده و راه را بر او بسته است.

صفات حاجب کبیر و کارهايی که او در اين حکايت انجـام داده اسـت نشـان در شکل زير 

 :اند که با مسمی مناسبت دارندداده شده
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 حردوب 

باشد، و هر کـدام از می "حَرَد"و  "حرب"منحوت و برگرقته از دو واژ  از اسامی  حردوب

حرب نریض صلح اسـت »ی حکايت بوده است. ژه مفهومی دارند که مورد توجه راواين دو وا

است. سهیلی بر  ن است که حرب عبارت اسـت از اول تیـر انـدازی و و مرصود از  ن کارزار 

سپ  با نیزه حمله کردن و  ن گاه با شمشیر تاختن و سرانجام برای جنگ در  غوش هم رقـتن 

 يمنی جـديت و اراده حَر دو ،(ح ر ب  : ذيل مادّهمان، ی)زبید «و همديگر را نرش زمین کردن

 «يمنی قصد او کرد و او را بازداشت حرَدهُ يَح ريدُهُ، حَر داً» ، و(ح ر د  ذيل مادّ :همان، ه)ابن سید

 .(ح ر د  : ذيل مادّهمان ،یزبید)

تـوانیم ها در حـردوب جمـع اسـت و مـیچنان که در حکايت  مده است همۀ اين ويژگی

المکان براقروخـت، هايی که بر ضد شرکان و ضوءر جنگدر کارزار با مسلمانان دجديت او را 

. بنابراين او نمـاد (032 -039 و 023 و 009 /7 تا:بی ،الف لیله و لیله) استشهاد قرار دهیممورد 

رقتارهــا و  ،رنــد و راویبپادشــاه و سردســتۀ کــاقرانی اســت کــه در دار الحــرب بــه ســر مــی

برخوردهای خصمانۀ او را بر ضدّ مسلمانان به تفصیل بیان کرده اسـت کـه در شـکل زيـر بـه 

 شود:اشاره می هامواردی از  ن
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 هصفي

ف وَ ُ کُـلّي شـیءا"لغت  مده است که  گرقته شده است و در کتب "و صف"ه از از اين واژ  صـَ

رگزيـد  و خلاصه و عصـاره و ب، های هر چیزيمنی بهترين "الصّيف و ُ" يمنی خالص هر چیزی، و

رئـی  بـرای خـود غیـره کـه  از قبیل اسب، شمشیر، يا بوده، چیزهايی ،از غنیمت صَّفيیّ  ن، و

-مـیهـم  "صـفیه"ه است و بـه  ن دداترسیم غنايم به خود اختصاص می د و پیش ازگزيبرمی

 : ذيل مادّ  ص ف و(.7272)ابن منظور،  و جمع  ن صفايا است ندگفت

گزيده بـود و بـر ملک عمر نممان او را برای خود برصفیه در اين حکايت کنیزکی است که 

ترين  نها بـود حیان و زيباروترين و بايبهتر»داد؛ چون ان ترجیح میچهار زن دائم و ساير کنیزک

از روايـت  همچنـین و(، 022/ 7 تـا:بی، الف لیله و لیله) «و خردی واقر و جمالی غالب داشت

جمال ظاهر را با جمال  –مثل بسیاری از زنان هزار و يک شب  – يد که او متون حکايت برمی

ايی روح جمع کرده بود و بـه همـین خـا ر ملـک عمـر نممـان از با ن و زيبايی بدن را با زيب

 نشسـتبرد و کلام او بر دلش میشیرينی کلام و ظراقت قهم و لطايف ادب و دانش او لذت می

 (.002/ 7: تابی، الف لیله و لیله)

مده بود و ملـک عمـر اقريدون بود که در سلک کنیزکان ملک نممان در اين زن دختر ملک 

در حکايـات  .و بیشتر از همۀ  نها به او دل بست همۀ زنان و کنیزکان برتری داد ا برنممان او ر

 يـد و گـاه کنیزکـی همسـر هزار و يک شب اينچنین گاهی دختر پادشاه در سلک کنیزان درمی

شود و چه بسا گاهی هم تفاوت قابل تـوجهی بـین ملکـه و کنیـزک وجـود برگزيد  پادشاه می

 نداشته باشد.

 ادوقّ

مصـدر از  و، و ق د(  : ذيـل مـاد7272ّ، ی)زبیـد اد به ممنای روشـن و درخشـان اسـتوق

 .و ق د(  : : ذيل ماد7272ّ صاحب،) به ممنای سوخت و  تش مشتق شده است "وقود"

شخصیت وقاد در حکايت بر  هارت و سلامت دلالت دارد، به خصوص ايـن کـه وقـاد در 

 او شـغل با توجه به اين کهکند و نور دلالت می اين حکايت حمامی است. اين واژه همچنین بر

 ست.نیز ه نشان دهند  همّت اندک اواز سوی ديگر هاست، ترين شغلترين و دوناز پست
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-دهد و او را مهمان میمهرورزی قرار می والمکان را مورد لطف وقاد در اين حکايت ضوء

بیند، المکان را بر تخت پادشاهی میپوشاند و سرانجام نیز وقتی ضوءیکند و لباس تمیز به او م

زبّالان گماشته شود و گويی همتش قراتر از اين خواسـته کند که به رياست از او درخواست می

 (.927 -922/ 7 تا:بی، الف لیله و لیله) نیست

ها و خصوصیات شخصیت وقاد حمامی مطـابق روايـت ترسـیم شـده در شکل زير ويژگی

 است:

 
 یبدو

بدو يمنی باديه و نسبت به  ن بـدوی اسـت و در حـديث  مـده »ده است: در کتب لغت  م

است که هر ک  در باديه شود جفا کند؛ يمنی هرک  در باديه مریم شود مانند بدويان بـدخو و 

از اين رو واژ  بـدو در قرهنـگ عربـی و (. ب د و  : ذيل ماد7321ّ ی،جوهر) «شودبدرقتار می

بـه عنـوان ، گرقته شده اسـتجفا و جور  نايی به ممنایبه صورت ضمنی و ک کتب لغت گاهی

 «أبديتَ قی منطرک: يمنـی نـاروا و ظالمانـه و بـه دور از انصـاف سـخن گفتـی»اند: گفته مثال

 .(ب د و  : ذيل مادّهمان ،ابن منظور همان؛ ،یجوهر)

م گی در خوراک  نها هعادت دارند و اين ويژنیز به خوردن غذاهای بد و خشک  اهل باديه

و ايـن ممنـی در شـمر بشـر بـن  از مراکز علم و حکمت قاصله دارد . باديه همچنیننمود دارد

 ممتمر انمکاس ياقته است؛  نجا که گفته است:

ـــی  مـــن الحنظـــل يُشـــتار المســـل  ل

  
ـــورَل ـــطاد ال ـــور يص ـــن البح ـــا م  ول
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 هیهـــــــات ســـــــاقلۀٌ کمالیـــــــۀٌ

  
ـــۀ ـــلُ البادي ـــۀي أه ـــدن الحکم ـــا مم  م

   
 (520 /2 :7202 جاح ،) 

 شود( يد و سوسمار از دريا صید نمی)عسل از گیاه تلخ حنظل به دست نمی

بلندا نیست، و اهل باديه ممدن علـم و حکمـت  چه دور است! هرگز سرزمین پست چون)

 نیستند(

مـذموم از قبیـل نیرنـگ، خیانـت،  یهـاشخصیت بدوی در اين حکايت به همۀ اين ويژگی

 تا:بی ،الف لیله و لیله) دبی، بدخويی و بداخلاقی موصوف استازنی، ظلم، بی لبی، راهقرصت

7/020).   

 :نشان داده شده استدر شکل زير رقتارها و اخلاقیات ناشايست او 

 
 غضبان عبد 

-تشکیل شده است؛ عبد که خساست و دنائت و پستی را مـی هنام اين شخصیت از دو واژ

 ت است.نماياند، و غضبان که بیانگر زشتی سیرت و صور

، از جملـه در ممنـی دانسـته شـدهلغت با ذلّت هـمدر برخی کتب  "عبد"ممنای لغوی واژ  

 «به ممنای به ذلّت نشـاندن اسـت "تمبید"اصل عبوديت خضو  و ذلّت، و »صحاح  مده است: 

 .(  ب د  : ذيل مادّهمان ی،جوهر)

يـن رو حـاتم  ـائی عبوديت و بردگی همواره قرين اخلاق و عادات مذموم بوده است، از ا

انش، اثری از اخلاقیات و عادات بردگان دارد، جز در برابر میهمانان مریم در خانههرگز روا نمی

 . او در اين رابطه سروده است:در او وجود داشته باشد
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ـــاً ـــا دامَ ثاويي یفي م ـــدُ الضـــَ ـــی لَمَب  وَإينّ

  
ــدي ــیمَۀي المَب ــن ش ــکَ مي ــا تيل ــیَّ إيلّ ــا ق  وَم

   
 (73 :7222 ،ی ائ) 

ام[ اقامـت داشـته باشـد، و جـز ايـن چیـزی از من برد  میهمان هستم، تا وقتـی ]در خانـه)

 (اخلاقیات بردگان در من نیست

 دانسته و گفته است: "خیر و برکتنج  و بی"متنبی هم بردگان را 

 المَبــــدُ لَــــی َ ليحُــــرّا صــــاليحا بيــــأَ ا

  
ـــودُ ـــرّي مَول ـــابي الحُ ـــی ثيی ـــهُ ق ـــو أَنَّ  لَ

   
ـــا تَ ـــهُل ـــا وَالمَصـــا مَمَ ـــدَ إيلّ  شـــتَري المَب

  
ــــــدُ ــــــاسٌ مَناکی ــــــدَ لَأَنج  إينَّ المَبی

   
 (722/ 7: 7221 ،یمتنب)

 )برده برای  زاده شايستۀ برادری نیست، اگر واقما در کسوت  زادگی ولادت ياقته باشد(

ر )هرگز برای خريد برده اقدام مکن! مگر عصا هم همراه او باشد، زيرا بردگان نجـ  و دو

 از خیر و برکت هستند(

نممـت اولیـا و انـد کـه حـق بردگان در ادب عربی گاهی به اين ويژگی نیز موصوف شـده

اين مفهوم در بیـت  به عنوان مثال .ورزندشناسند و در حق  نها ناسپاسی میاربابان خود را نمی

 بیان شده است: عدی بن زيد عبادیزير از شمر 

ـــم  ـــی لَ ـــى الَّت ـــري النُمم هاوَايذکُ ـــَ  أَنس

  
ـــر ـــدُ کَفَ میي إيذا المَب ـــَ ـــی الس ـــکي ق  لَ

   
 (27: 7325 ،یعباد)

دسـت  هـای تلـاش و کوشـش بـه)و نممتی را قرا ياد  ور که من که من هرگز در هنگامـه

 کفران ورزد(ناسپاسی و ده که ام، چونان برقراموشی نسپرده

اسـت، از جملـه  در اين حکايـت مشـهود "عبد غضبان"ناسپاسی و کفران نممت در رقتار 

 .وقتی به سروران خود خیانت کرد و راه را بر  نها بست و اموال  نها را به سرقت برد

 دهد:شکل زير رقتار و اخلاق نادرست عبد غضبان را نشان می
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بر کردار و ادب و اخلاق ناشايسـت و نادرسـت همانند خود واژ  عبد،  نیز "غضبان"صفت 

نهـج جهل و جنون است. بـه عنـوان مثـال در به لامی مررون در قرهنگ اسغضب  دلالت دارد.

 «ندم، قإن لم ينـدم، قجنونـه مسـتحکمالحدّ  ضرب من الجنون لأن صاحبه ي»:  مده است البلاغه

شـود، و اگـر پشـیمان نشـد، پـ  نوعی ديوانگی است، زيرا که تندخو، پشیمان می )تندخويی

، از اين رو بی دلیل نیست که شاعر مفـاهیم (579: 0222: ه)نهج البلاغديوانگی او پايدار است( 

ها را مـرتبط دنائت، لئامت، غضب و بد زبانی را با هم جمع  ورده و به  ور ضمنی اين ويژگی

 :دانسته است

ـــیمي يســـبُّنی ـــى اللّئ ـــرر تُ عل ـــد  م  وَلر

  
ـــی ـــا يم نیني ـــتُ ل ـــت قُل  ـــی تُ ثُمَّ  قمض

   
بانَ ممتلئـــــاً علـــــیَّ إهابـــــهُ  غَضـــــ 

  
ــــ ــــی وربّي ــــینیإنّ خ طُهُ ير ض ــــُ  کَ س

   
 (722/ 7: 7273 ،یشمون)ا

، از  نجا گذشتم و گفـتم: مرصـودش مـن داد)گذرم به شخصی پست اقتاد که مرا دشنام می

 (نیستم

خشمگین و  کنده از دشمنی با من بود، ولی همان خشم او، به پروردگار تو سـوگند، مـرا )

 (سازدخوشنود می

و است، شايستۀ رسیدن به مرامات عالی و درجات شخصی که خشم در  بیمت و سرشت ا

عنتـر  مردار اسـت. سـخن های پست و بیوالا نیست، چه اين خصلت، سزاوار بردگان و انسان

 :گويددر اين رابطه قابل تأمّل است که می یبن شدّاد عبس

ــهي الرُتَــبُ ــن تَملــو بي ــلُ الحيرــدَ مَ  لــا يَحمي

  
ــهُ الغَ ــن  َبمُ ــا مَ ــالُ المُل ــا يَن بُوَل ــَ  ض

   
 (05 : 7330، بن شدّاد)ا 
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گیرد و کسی که سرشتش خشم است بـه های والا دارد، کینه در دلش جا نمی)کسی که رتبه

 رسد(بلندا نمی

نشـین کـرده هـم "غضـبان"را با صـفت  "عبد"چه بسا به همین خا ر راوی اين حکايت، 

 است.

 باحصُ

-از  ن اسـتنبا  مـی بینی و موقریتخوشبه ممنای نور است و مفهوم امید و  "صُباح"واژ  

  : ذيل مـادّهمانابن منظور، ) «دميمنی  غاز روز و سپیده صبح»: شود. در کتب لغت  مده است

کنـد. در کتـب لغـت اصهب دلالت میای خاص از رنگ همچنین اين ماده بر گونه (.ص ب ح

زنـد و يا رنگی که به اشهب مـیيمنی سیاهی متمايل به سرخی،  "والصَّبَح الصُّب حَۀ"  مده است:

به  ن نزديک است و يا به اصهب نزديـک اسـت. سـهیلی عریـده دارد صـبحه نـوعی سـفیدی 

و اصـبح کسـی اسـت کـه در  ...يمنی سرخی شديد مـو الصَّبَحگويد: ناخالص است و لیث می

ب حُ النَّهـاسرخی وجود داشته باشد يا سرخی موی او شديد باشد، و او  موی سیاهی هـم از ر صـُ

مشتق شده است. ازهری گفته است: رنگ صبح صـادق  "اصبح"اين ممنا گرقته شده است و از 

: ذيـل 7272 ،یزبید) زند. گويی رنگ شفق نخست در  غاز شب استتا حدودی به سرخی می

 .(ص ب ح  مادّ

متداول است. در اين مـورد بـه شـمر امـر  تشبیه جمال به صبح در ادبیات عرب موضوعی 

 :گويدکنیم که میستشهاد میالری  ا

ــــا ــــاءي کَأَنَّه ــــامَ بيالميش ــــیءُ الظَل  تُض

  
 مَنــــارَ ُ مَمســــى راهيــــبا مُتَبَتّيــــلي

   
 (22: 7205)امر  الری ، 

روشنی رخسار يار تاريکی شب را چنان روشن کند که چراغ پر نور عابـد تـارک دنیـا بـه )

 (هنگام غروب

شوند، به عنوان مثـال دو نشین و قرين میهم در کلام عرب "امید"و  "نور"چه بسا واژگان 

 گويد:بیت زير از اشمار علی جارم قابل تأمل هستند که می

ــــه ــــکُ کأنَّ ــــر المَلی ــــى إيذا ظَه  حت

  
ـــدر ـــامُ الأَخ  ـــابَ الظَّل ـــه انج ـــد رٌ ب  بَ
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مٌ ــــر ديهي أمــــلُ الکينانــــۀي باســــي  قــــی بُ

  
فير ــــ  ــــۀي مُس ــــورُ ال جَلالَ ــــه ن  وبيوَج ه

   
 (222 :0270، جارم) 

 (از وجود او روشن گشت تاريکشب وقتی پادشاه ظاهر گرديد گويی ماه کامل بود که )

 (درخشداش نور شکوه میزند و در چهرهدر جامۀ او امید برای سرزمین مصر لبخند می)

در اين حکايت به ممنای پیدا شـدن روزنـۀ امیـد و بـه مثابـۀ قـرا  "صباح"ورود شخصیت 

قضـی "و نزديک شدن او به  رزوهايش از جمله وصال  "ان ما کانک"رسیدن گشايش در امور 

 و رسیدن به حکومت است. "قکان

  یذات الدواه یشواه

ش " از مـاد  "شـواهی"واژ  . است "یذات الدواه"و "شواهی"اين اسم ترکیبی از دو لف  

:  مـده اسـت لسـان المـرببه ممنای قبح و زشتی صورت و سیرت، مشتق شده است. در  "و ه

همچنین ش و ه(.   : ذيل مادّهمان)ابن منظور،  «يمنی زشت گرديد شاهَت الوجوهُ تَشُوهُ شَو هاً»

مشوّه هرگونه خلرتی است کـه در  ن اعضـا بـا هـم متناسـب » مده است:  "المین"در قرهنگ 

تمبیرات مذکور دلالت ايـن واژه را بـر قباحـت و  ش و ه(.  : ذيل ماد7272ّ ،ی)قراهید «نیستند

 "شوهاء"کنند و در مورد قباحت اخلاقی هم در کتب لغت  مده است که ی خلرت بیان میزشت

ابـن  ؛همـان، ه)ابـن سـید «اندرو است و ممنای بديمنی را هم برای  ن ذکر کردهبه ممنای ترش

 ش و ه(.  : ذيل مادّهمانمنظور، 

لمونـه کـاهنی  ن م»راوی اين شخصیت را مظهر قباحت دانسته، و در وصف او گفته است: 

باز نیـز زانیه، مکاره، قاجره، نیرنگدست بود. او همچنین و در قن سحر و بهتان چیره از کاهنان،

سـو و ای تیـره، چشـمانی کـمای زردرنگ، چهره، وگونههايی قرمزی بدبو، پلکبود و البته دهان

 (.032/ 7 تا:یب، الف لیله و لیله) «ناجور و دگرگون داشتپر ب، موهايی سفیدرنگ، و رنگی 

دو بر اين است که ايـن واژه بـه نیز  ،"داهیه"در مورد دلالت لغوی واژ  شناسان عرید  لغت

دهو و دهاء يمنـی »مصیبت ناگوار به کار رقته است. ابن منظور گفته است:  ذکاوت و نیز ممنای

منی حادثۀ بـزرگ ي الداهيیَۀ»: ، و از جوهری نرل استد ه و(  : ذيل مادّهمانن منظور، )اب «عرل
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 «دنشـوگیـر مـردم مـیيمنی مصايب و حوادث نـاگواری کـه گريبـاندَواهی الدهر:  وو ناگوار 

 د ه و(.  : ذيل مادّهمان ،یجوهر)

خباثـت، کـاردانی و های زشت از قبیل قباحـت، ناسپاسـی، خیانـت، راوی همۀ اين ويژگی

و در شخصـیت او جمـع  اده،اهی نسبت دکیاست در انجام امور را به شخص شواهی ذات الدو

پلشتی متناسب دانسته، و چنین توصـیف کـرده در زشتی و کرده است و خلرت و اخلاق او را 

ش اسـتمانت يـارانتوانست کارهايی را به انجام برساند که ابلی  لمین حتّی اگر از او می»است: 

 (.032/ 7 تا:بی، الف لیله و لیله) «از انجام  نها ناتوان بود باز گرقت،می

انديشی، زيرکـی ممـروف ها به مکر، قريب، چارهشايان توجه است که زن در برخی قرهنگ

دهد و چنـین کارها را برای رسیدن به مراصد خود انجام میاست و عریده دارند که او همۀ اين 

: 0275)دوابشـۀ وقشاقشـۀ،  های زن حکايات عامیانه نمود ياقته استهايی در شخصیتويژگی

. در ايـن حکايـات انـوا  گونـاگونی از حکايات هزار و يک شب نیز چنـین هسـتند .(20 -27

کننـد  قرينی میانديش و با کیاست وجود دارند که قتنهشخصیت زنانۀ شرور و بدسگال و چاره

: 7329)قـالثر،  به زشتی صورت و منظر هم موصـوف هسـتند گاهی علاوه بر بدسرشتی،البته و 

53 ،23.) 

اسـت کیاست باو  ، خبیثبد ذات ی شرور،زناهی در حکايت ملک نممان شواهی ذات الدو

راه را بر سپاهیان شرکان بست و شرکان و نگهبانان او و بسیاری از سپاهیان مسـلمان را بـه که 

، و با نفوذ در میان سـپاهیان شـرکان، بـه مسـلمانان (902/ 7 تا:بی ،الف لیله و لیله)قتل رساند 

دارها و رقتارهای ناشايست وی، به عنوان مثال، در ايـن عبـارت راوی خیانت کرد. همۀ اين کر

عجوزه ذات الدواهی همراه اقـرادش بـه بیـرون شـهر رقـت و  نهـا را در »منمک  شده است: 

مـن قصـد دارم  ملمونه ذات الدواهی به  نهـا گفـت: کسوت تاجران مسلمان در ورد، سپ   ن

و گاه مسلمانان رسید و  ن گاه حرکت کرد تا به خیمهای برای هلاک مسلمانان به کار بندم حیله

بند از پاهای خود گشود، در حالی که  ثار  هن بر پاهايش هويدا بود، پـ  خـون بـه پاهـايش 

، الـف لیلـه و لیلـه) «مالید و دستور داد او را به سختی مضروب کنند و در صندوقی بیندازنـد...

 (.031/ 7 تا:بی
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ديگری هم بر ضد مسلمانان به کار بسـت؛ وقتـی کـه بـه پـنج ذات الدواهی همچنین حیلۀ 

های دنیوی و دينی بیاموخت و  نها را به بهترين شیوه پـرورش داد و کنیزک انوا  علوم و دانش

بگیرد و نزد ملک عمر نممان برد، و در قبال بهای  نها از او درخواست کرد يک ماه کامل روزه 

ه اسـت و چـون و  بی باشد که او بر  نها ادعیـه خوانـدبر او شر  کرد که اقطارش قرط  مام 

، الف لیله و لیلـه) ، به قتل رسیددرا که  غشته به سم بود تناول کر  ن عجوزه ملک نممان  مام

 (.902و 022/ 7 تا:بی

دهد کـه های اخلاقی و شخصیتی عجوزه شواهی ذات الدواهی را نشان میشکل زير ويژگی

 برگزيده است، تناسب دارد: برای او با اسمی که راوی

 
 گيریهنتيج

مـر نممـان و قرزنـدانش ملـک ع"اين نتیجه حاصل گرديد که در حکايت  در اين پژوهش

ی نمـود ياقتـه های تاريخ، تمدن و قرهنگ اسلامی و عربـجلوهبرخی از  "المکانشرکان و ضوء

تـاريخ واقمـی هـای ها و شخصیتبسیاری از حوادث، قتوحات، جنگ به عبارت ديگراست و 
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-اسامی شخصـیت منمک  شده است.به صورت داستانی و سمبلیک در اين حکايت اعراب را 

دارنـد، از جملـه  یشـناختی و نمـادينی نشـانههاچنین دلالت حکايت به  ور خاصها در اين 

را های گوناگون تاريخ و تمدن عربی و گستردگی قلمرو  نهـا شخصیت ملک عمر نممان دوران

نماد حکمت و علم و خـرد و حلـم و وقـا و و وزير دندان   ورد،قرا ياد می هاراندر برخی دو

 "قضی قکـان"پوشاندن و منع و خیانت دلالت دارد و  خدمت صادقانه است، و حاجب کبیر بر

بر تسلیم و رضايت نسبت به مشیت و مردرات الهی، و حـردوب بـر  به مفهوم "کان ما کان"و 

يـاد ور زيبـايی و کمـال بـدنی و  نیز ها و کنیزکاند و اسامی ملکهنتناز  و خصومت اشاره دار

و بدوی و عبـد غضـبان نمـاد  ،پاکی و  هارت بدنی و روحی بیانگرهستند، و وقاد نیز  روحی

و  ،دلی هستند و صـباح بـه ممنـای نـور و زيبـايی و امیـدجفا و خشونت و بد اخلاقی و سنگ

 رنگ و خیانت و زشتی صورت و سیرت است.عجوزه شواهی ذات الدواهی مثال مکر و نی

 نامهكتاب

 قر ن کريم .7
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نشر چاپخانۀ الجوائب. . مصر:قاهره .مرجلیوث

.هلبنان: دار الکتب الملمی .بیروت .چاپ دوم .الحيوان (.7202. )جاح ، عمر بن بحر .79

هنداوی.  ۀمصر: مؤسس .قاهره .ديوان علی جارم (.0270. )جارم، علی .72

چاپ  .تحریق احمد عبد الغفور عطار .الصّحاح (.7321. )ن حّمادنصر اسماعیل بجوهری، ابو .75

لبنان: دار الملم للملايین. .بیروت .چهارم

لبنان: المنظمۀ  .بیروت .چاپ اول .ترجمه  لال وهبه .أسس السيميائيۀ (.0222. )چاندلر، دانیال .72

المربیۀ للترجمۀ.

تون : دار مطبمۀ التسفیر الفنی. .لچاپ او .فی القراءة السيميائيّۀ (.0225. )حلوانی، عامر .71

 .چاپ دوم .با نظارت محمد ممین و سید جمفر شهیدی .لغت نامه (.7911. )دهخدا، علی اکبر .72

ايران: مؤسسۀ نشر و چاپ دانشگاه تهران. .تهران

لبنان:  .بیروت .چاپ اول .تاج العروس من جواهر القاموس (.7272. )زبیدی، محمد مرتضى .73

دار الفکر. 
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ايران: نشر  .تهران .چاپ اول .افسون شهرزاد؛ پژوهشی در هزار افسان (.7922. )، جلالستاری .02

 وس.

لبنان: انتشارات  .بیروت .جلد اول .چاپ اول .ۀليلۀ ولف ليلأمن وحی  (.7320. )سمد، قاروق .07

.هالمکتبه الأهلی

 .چاپ اول .تدراسا وسحر السرديۀ العربيۀ ۀليلۀ ولف ليلأ (.م 0222. )داوود سلمان ی،شويل .00

سوريه: اتحاد الکتّاب المرب. .دمشق

 .چاپ اول .معالم فی السيميائيات العامۀ أسسها ومفاهيمها (.0222. )شیبانی، عبد الرادر قهیم .09

لبنان: دار الاختلاف للنشر والتوزيع. .بیروت

تب.عالم الک .لبنان: بیروت .چاپ اول .المحيط فی اللغۀ (.7272. )صاحب، اسماعیل بن عبّاد .02

لبنان: دار الکتب  .بیروت .شرح و مردّمۀ احمد رشاد .ديوان حاتم طائی (.7222. ) ائی، حاتم .05

.هالملمی

 .تحریق محمد بن جّبار ممیبد .یديوان عدی بن زيد العباد (.7325. )عبادی، عدی بن زيد .02

عراق: شرکۀ دار الجمهوريۀ للنشر والطبع. .بغداد

چاپ  .یتحریق مهدی المهزومی و ابراهیم السّامرائ .لعينا (.7272. )قراهیدی، خلیل بن احمد .01

، مطبمۀ الصدر.هدار الهجر ۀايران: نشر مؤسس .قم .دوم

 .با مردمۀ احمد ابراهیم هواری .البنيۀ السرديۀ فی الروايۀ (.0223. )قاضی، عبد المنمم زکريا .02

عین.ها و تحریرات انسانی و اجتماعی مصر: انتشارات پژوهش .جیزه .چاپ اول

 .چاپ اول .تحریق محمود علی مکی .یديوان ابن درّاج القسطل (.7327. )قسطلی، ابن درّاج .03

سوريه: انتشارات المکتب الإسلامی. .دمشق

 .هاردن: انتشارات مکتبۀ کتان .إربد .چاپ اول .سيمياء العنوان (.0227. )قطوس، بسام موسی .92

ترجمه: منذر  .با مردمۀ مازن الوعر  .يولوجياالسيم –مقدّمۀ علم الإشارة  (.7322. )يرپی گیرو، .97

سوريه: دار  لاس للدراسات والترجمۀ والنشر. .دمشق .چاپ اول .عیاشی

لبنان: دار  .بیروت .یشرح عبد الرحمن برقوق .ديوان متنبی (.7221. )متنبی، احمد بن حسین .90

الکتاب المربیّ.

تحریق:  .الذهب ومعادن الجوهر مروج (.بی تا. )یابو الحسن علی بن حسن بن عل ی،مسمود .99

.هلبنان: نشر المکتبۀ الإسلامی .بیروت .محمد محیی الدين عبد الحمید
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لبنان: انتشارت مکتبۀ لبنان. .بیروت .معجم مصطلحات الادب (.7312. )یوهبه، مجد .92

 لبنان: دار نوبلی  للنشر والتوزيع. .لبنان: بیروت .ۀليلۀ ولف ليلأ (.تابی. )بدون مؤلّف .95

 هايان نامهپا

با  .سيميائيۀ الشخصيۀ فی ضوء حکايۀ أميرة والغول (.0275. )عائشه، بين قلاح؛ لامیه، زبوجی .7

 الجزائر. .بورايو .نظارت عبد الحمید

 .هيمابرإهللا لصنع ا "فشر"يۀ روافی ت لشخصيااسيميائيۀ  (.0271. )عوادی، بسمه؛ قنز، سنا .0

الجزائر. .تب  .تبسیدانشگاه شیخ عربی  .گروه زبان و ادبیات عربی

گروه  .ۀليلۀ ولف ليلأشخصيّۀ الجن والعفاريت بين القرآن الکريم و (.0222. )سماده، حسناء .9

الجزائر. .جايۀ .زبان و ادبیات عربی

 مجلات

 .2. شمار  2. عالم الفکر. جلد الشخصيّۀ المسرحيۀ(. 7322احمد، سامیه. ) .7

سماء الشخصيّات فی روايۀ ذاكرة الجسد سيميائيۀ أ(. 0272بادينده، هاله، و ديگران. ) .0

مجلۀ انجمن ايرانی زبان و ادبیات  لأحلام مستغانمی )الشخصيّتين الرئيسيتين نموذجا(.

.22عربی. شمار  

. حکايۀ الجاريۀ تودد من كتاب ألف ليلۀ وليۀ قراءة نصيۀ(. 0270جرادات، رائد ولید. ) .9

.2+ 9. المدد 02مجلۀ دانشگاه دمشق. جلد 

دلالۀ أسماء الشخصيّات فی روايۀ حوبۀ ورحلۀ البحث عن (. 0270، بوقرومه. )حکیمه .2

.70تیزی وزو. الجزائر. شمار   -. مجلۀ الخطاب. دانشگاه مولود مممری المهدی المنتظر

 مجلۀالمرأة فی الحکايۀ الشعبيۀ الفلسطينيۀ، (. 0275دوابشه، محمد؛ قشاقشه، ايمان. ) .5

(.7(. شمار  )7. جلد )للبحوثالجامعۀ العربيۀ الأمريکيۀ 

المصطلح النقدی واللسانی العربی المعاصر بين ذاتيۀ المفهوم (. 0275 او او، رزيره. ) .2

.29. مجلۀ علوم انسانی، دانشگاه قسنطینه، شمار  وبيئۀ الاغتراب

. سيميائيۀ الشخصيات فی القاهرة الجديدة لنجيب محفوظ(. 0222عرجا، جهاد يوسف. ) .1

الإسلامیۀ. شمار  اول. مجلۀ الجاممۀ

. مجلۀ تاريخ المرب والمالم. شمار  صورة المرأة فی ألف ليلۀ وليلۀ(. 7329قالثر، قبیکه. ) .2

57.
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. مجلۀ تقنيّات بناء الشخصيّۀ فی روايۀ ثرثرة فوق النيل(. 0270قتاح، علی عبد الرحمن. ) .3

.720دانشکده ادبیات. بخش اول. شمار  

.79. مجلۀ علوم انسانی. شمار  شخصيّۀ فی القصّۀال(. 0222قیسمون، جمیله. ) .72
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 )أستاذ مساعد في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة لرستان، خرم آباد، إيران( 1الدكتور علي أکبر مراديان قبادي

 
 التحلیل السیمیائي للشخصّیات في قّصة الملك عمر النعمان

 

 الملخص
ق  ررر   بررر   الع رررص خصعاررر،  خص قرررلل صررربد  نتعرررن     ررر  خصابررر   تعتبرررل خصية رررنص خصعر رررل خصللننررر   ررر  خص ررر  خص

خصق  رر   ي ذبرررار   رررعلخ ق ررر ا صة ررم تة رررنعأ دل  ررراعأ ترع ررره  ورر خف خصق  رررص    عبنا رررع   بررر خ  ع 
 ترنجم  ع خصعرعصل خألخلخد  ذب    ي  خال م     بم  باا خصناعأد  ب،  ارزصص ل ،ز     ال عأ تلتر  خصقرعل  

صد   اع  ي  صعر ل خصية نص      ص  صف صن ص  صن رص  بانرص  عص رص ترا ن ع   الصن رعود  ر،ذررع إص   عض   عبنم خصق   
 ي نق،م    باخ خصاقعر  أ  ،ب  ص   تح ن     لخ ص  نانعلنص ص ية ن عأ    إو خ باا خصحاعذعأ  عر،خي 

عأ  ر  براا خصق  رص د   ي نايف     ق،ا تنانص خصية ن«خصا ك  ال خصرعاعي   ص ذب تلكعي  ض،ء خصااعي»
ررص  برر   ي  أل رراعء خصية ررنعأ  رر     ال عت ررع  اجررلخ خألورر خف    ررعلع خصق ررصد  و رر رع  خنررلخ   رر  نتررعلم   ا 

 باا خصق  ص   لخ   ا ع    صنعغص خصق  ص    ص،الت ع   ،خل بع.
 خصننانعلنصد  صف صن ص  صن صد   ص خصا ك خصرعاعي   ص ذبد خصية ن ص. الکلمات الرئیسة:

 

                                                           
1. moradian.a@lu.ac.i 


