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  مقدمه

بـرو شـده   پارسـی بـا اقبـال فـراوان رو    اسـت کـه در ادب   هـایی   نامه از جمله داستانسندباد

ۀ اخیر غربیان در مورد سندباد و حوادث او مبالغـ ة این اقبال بیشتر از آن روست که در سد.است

که همین امر باعث اشـتهار سـندباد   اند  به او منسوب کرده فراوانی راهاي  فراوان کرده و داستان

  .ه شده استدر میان عام

در ادبیـات کهـن    حقیقـت داسـتان سـندباد   ها ارتباطی با اما حقیقت آن است که این ماجرا

کتـاب   باد وشخصـیت سـند   این نوشـتار سـعی بـر آن اسـت کـه حقیقـت      لذا در  .فارسی ندارد

  .مورد مداقّه قرار گیردپردازي  قهرمانلعاب فیلم و  فارغ از این رنگ و نامه سندباد

رسد این است که این کلمه بـه کسـر سـین     می نامه به نظرمورد سندباد دری که سؤالاولین 

  صحیح است یا به فتح آن ؟

گذاري  این واژه اعراب، کتب قدیم اغلبشاید دشوار به نظر برسد چون در  سؤالجواب این  

و ها  مضافاً آن که داستان .شده است می نشده است و به درستی مشخص نیست که چگونه تلفظ

، نوشـته شـده اسـت     باد و ماجراهـاي وي اخیر در باره شخصیت سندهاي  سال که درایی ه فیلم

  .رسد می به نظرآن هم  صحیح دانستن تلفظلذا ، اند کردهتلفظ  »سندباد«همه آن را 

فرهنـگ  «در اسـت؛ سندباد در ادبیات فارسـی مطـرح   که هر دو تلفظ اما حقیقت آن است  

رسـد   مـی  اما به نظـر  .)830، 1378، شریفی(   سین آمده استاین واژه با فتح ، »ادبیات فارسی

ایـن  ها  المعارف ةکلمه با کسر سین باشد چون در اکثر کتب معتبر لغت و دایرتر  که تلفظ صحیح

  .)808، 1388، معین، 12147، 1373، دهخدا(  کلمه با کسر سین تلفظ شده است

  

  اثر در ادب فارسی ۀ سابق

تحـت عنـوان   هـایی   تانداسها  یکی از آن: یافتاي  شانهان در دو جا نتو می نامه سندبادبراي  

تحـت  هـایی   گـري داسـتان  دی .رداخـت پخواهیم ها  آتی به آن رکه در سطواست  »نامه سندباد«

  .استمطرح شده  ویک شباست که در هزار »بحريسند بادهاي  یانداست«عنوان 

  يسمرقند يریسندبادنامه ظه -الف

 نامـدارتر بـه مراتـب از دیگـري    ، کتاب سندبادنامه اول یعنیۀ گزین، فوقۀ در میان دو گزین 

 تانی تحـت همـین عنـوان در دسـ    و اکنون نیز کتابی داست مشخصی داردۀ سابق ست و تقریباًا

بـه   نامـه  سـندباد ۀ ست کـه سـابق  اما باید دان.دانند می آنة سمرقندي را نویسند ياست که ظهیر

  .درس می ن ظهیرياز دوراتر  اتب کهنرانی به مردو



27                                           دو روایت از سندبادنامه

» سـندباد «حضور کم رنگ بودن ، رسد می به نظر نامه سندبادکه در مورد نام گذاري اي  نکته

سندباد حکیمی است کـه  ، دمختصر داستان خواهد آم چنان که در شرح .ن داستان هاستدر ای

رد و نقش چنـدانی در روال داسـتان نـدا   ، وظیفه گمارد و غیر از این می تربیت شاهزاده همت به

 هفت وزیري است کـه بـه قصـد نجـات شـاهزاده بـه داسـتان سـرایی        ة برعهدها  روایت داستان

  .به نام سندباد در نوع خود قابل توجه است لذا تسمیه کتاب .پردازند می

؛ دانند می ایرانی این اثر رااي  عده .ندارد دمیان محققین اتفاق نظر وجو، در مورد منشأ کتاب

هـایی   کتاب سندبادنامه از جمله کتـاب « :چنین معتقد است سندبادنامه ۀاستاد مینوي در مقدم

آن را از هندوسـتان   یبعضـ  .نوشـته شـده بـود    یروان خسرو اول به پارسیاست که در عهد انوش

ف شـده و  یلأران تین کتاب مانند بلوهر وبوذاسف در ایباً ثابت شده است که ایتقر یولاند  دانسته

م باشد که یب و حکیه طبیآن همان برزو یرانیا یزند که منش می بنده حدس .ر شده استیتحر

ۀ نامـ  يالدیمـ  580و ظـاهراً در حـدود سـال    ا هم ف و نگارش کرد ویتألۀ له ودمنه را ترجمیکل

  .)کی، 1362، يریظه( »اب بلوهر و بوذاسف را نوشتتنسر و کت

در تـاریخ  ) 541، 1346، ابـن نـدیم   (دانـد   مـی  رست این اثـر را ایرانـی  ابن ندیم نیز در الفه

در حمداهللا مستوفی نیـز   )115، 1362، ابی یعقوب( یعقوبی نیز این اثر ایرانی دانسته شده است

الجرم در عهد ایشـان  « :دهد می ران ملوك الطوایفی در ایران نسبتتاریخ گزیده این اثر را به دو

 .به درجه اعلی رسیدند واهل علم در علم ]کوشیدند می[مردم در تحصیل علوم ) ملوك الطوایف(

و غیر آن با هفتاد پاره کتب معتبر در عهـد ایشـان   ] یوسفاس[و ] شماس[و ] سندبادنامه[کتاب

  .)98، 1362، مستوفی(» ]شد[ساخته 

دانند آن است که گویـا داسـتان    می یکی از دالیلی که این گروه از محققین این اثر را ایرانی

یداسـت کـه ایـن نـام ایرانـی      پرد و از شواهد امر چنین گذ می »کوش«ام به ن ادشاهیپدر زمان 

  .)115، 1362، ابی یعقوب( است

هنـدي  ، هنـدي دارد هاي  فراوانی که با داستانهاي  اما گروهی دیگر این اثر را به توجه به شباهت

ـاب    بادنامه نیز ماننـد کلیلـه و  داستان سند « :اند دانسته ـان    هـایی   دمنـه ظـاهراً از کت اسـت کـه در زم

  .)434، 1382، نفیسی(» نیان از هندوستان به ایران آمده و به زبان پهلوي ترجمه شدهاسسا

دانسـت ولـی    ایرانـی اصـل آن را  ؛ یش گرفـت پـ راهـی میانـه در   ، توان در این میان می اما 

تحقیقات دانشمند آمریکایی بـه  . م.1959در سال « :از آن را به هندوان منسوب کردهایی  بخش

اد و پایان دمنتشر گردید و به نظریه هندي بودن آن » اصل کتاب سندباد«ان نام پِري تحت عنو

هندي هاي  به داستانهایی  ایرانی است هرچند شباهتسندباد برعکس ادعا نمود که اصل کتاب 
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نشین بوده  به نواحیی از هندوستان که مسلمانسندباد از کتاب هایی  دارد و ممکن است قسمت

  .)10، 1382، الدینی  کمال(» اند به آن افزودهیی ها راه یافته سپس حکایت

شتر طرفـدار  یب ن سطور رایاة ذهن نگارند، اق نگارش کتابیقت آن است که سبک و سیحق

کـه در  هـایی   یژگـ یشود کـه و  می تیآن جا تقو ن حدس ازیا .کند می بودن کتاب يهندیۀ نظر

 يتـو در تـو  هـاي   داسـتان الخصـوص   یعلـ ، دیآ ي میسمرقند يریسندبادنامه ظه یبخش بررس

  کند می تر نیترازو را به سمت هند سنگۀ کف، کتاب

بادنامه سـند ۀ ریشاي  یست آن است که عدهن لطف در این میان ذکر آن خالی از کهاي  نکته

، التینـی ۀ کـه بایـد آن را در افسـان   انـد   و گفتهاند  دانسته التینیرا نه هندي و نه ایرانی بلکه آن 

  ).84، 1383، ایروین (  1ردجستجو ک» سکوندوس«

  

  نامه سندباد سیر تاریخی 

منظوم یـا منثـور   هایی  نسخه؛ اند بادنامه برشمردهمتعدد از سندهایی  در تواریخ ادبیات نسخه

امـا آن چـه    .تنها نسخه ظهیري سمرقندي به طور کامل برجاي مانده است نکه متاسفانه اکنو

  :به شرح زیر استاند  هبرشمرد نامه سندبادهاي  که به عنوان نسخه

  

  نامه منظوم رودکی سندباد -1

 .منظوم منسوب به رودکی همچون دیگر اشعار رودکی از میان رفته است نامه سندبادۀ نسخ 

در همان بحر رمل بوده است که دیگـر اثـر گـم    ابوالفوارس فناروزي ۀ یش از ترجمپاین ترجمه 

  .ن وزن بوده استماه یز برمنظوم نۀ دمن ودکی یعنی کلیله ورة شد

کند که از هندي به  می تصویر» بیدپايهاي  داستان«یان ریپکا این اثر را اثري ساده و نظیر 

  .)127،  1354، ریپکا( فارسی میانه و عربی ترجمه شده است

دهـد کـه    مـی  ودکی نسـبت به ر» فرهنگ آفتاب«رهنگ جهانگیري مثنوي را به نام مولف ف

نداشـت کـه   پدر غیر این صورت باید چنین  .ظوم رودکی بوده استمنۀ نامبادان سندماالً هماحت

  .)435، 1382، نفیسی(نی در بحر رمل داشته است مه داستارودکی سه منظو

  

  ازرقی هروي ۀ نسخ -2

تـوان بـراي آن    مـی  ا شاهدي کهرودکی از میان رفته است و تنهۀ نیز مانند نسخاین نسخه 

  سعدي این بیت ة ربارخان هدایت است که د نظر رضاقلی، یافت
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  پسر پند باداي  که عشق آتش است     سندبادچه خوش آمد این نکته در 

   .منظوم ازرقی هروي برداشته شده استۀ نامسندبادنویسد که این بیت از  می

  )160، 1340، هدایت ( 

  تحریر دقایقی مروزي  -3

ی اسـت کـه در   عـوف ، ادهی از آن دنـده و تنهـا کسـی کـه نشـان     این نسخه نیز برجاي نما

بختیارنامـه و دیگـري   یکـی همـان   ؛ دهـد  مـی  دقـایقی مـروزي نسـبت    هب را الفهرست دو اثر

  )212، 1335، عوفی ( نامه سندباد

 رسـد  مـی  از خود کتاب چیزي برجاي نیست که بتوان دلیلی بر این مدعا آورد امـا بـه نظـر   

ـ  ) دقایقی را ندیده باشـد ۀ بادنامسندۀ اگر خود نسخ(عوفی  یکـی   :راي ایـن مـدعا دارد  دالیلـی ب

ی از هاگنـ  بـراي رهـایی بـی   هایی  دو داستان رنامه که در هربختیا اب نامه سندبادمشابهت داستان 

نقل داسـتان   دوم .هوس باز است بل زنی شریر وشود که در هر دو طرف مقا می ازگوطناب دار ب

ن خـود  یا .ر دو اثر استمدن اشعاري یکسان در هآ، و دلیل سومنامه است رمه در بختیاناسندباد

 .از سـندبادنامه اسـت   یارنامـه اقتباسـ  یآن شوند کـه بخت  یمدع يباعث آن شده است که افراد

  :دیآ می لیدر ذها  ن مشابهتیاز ااي  نمونه

  رود می تو يبت روید در جنیخورش    رود  می تو يآب جمال جمله بجو -

  )18، 1345، یقیدقا( )/104، 1362، يریظه(

-  عنده االقبالُعرِّیعرس ها اآلمالُ یالُ فـنیو      سنَباتج  

  ها بهجۀ وجمالُیشمس عل      مائهـه وسطَ سیبدر تُزَف ال

  االنام ظاللُ یه علیقد مد ف      م دائم ـیها نعـسعدان ضَمت

  )25، 1345، یقیدقا( )/175-174، 1362، يریظه(

  

  ظهیري سمرقندي ۀ نسخ -4

ظهیري سمرقندي است و ۀ نسخ، بادنامه در دست استه از سندکاملی که امروزۀ ا نسختنه 

  .این کتاب اظهار نظر دقیقی به عمل آوردة توان در بار می از همین رو تنها با استناد به آن

  

  ظهیري سمرقندي  وآثار زندگانی -4-1

زیست و  می وي در قرن ششم از زندگانی ظهیري اطالع چندانی در دست نیست جز آن که

لسمرقندي بـوده اسـت و وي   سن الظهیري الکاتب ال او محمد بن علی بن محمد بن الحنام کام

  .دیوان رسایل او بوده استخان ابراهیم قلج قراخان و صاحب  الدین قلج طمغاج از دبیران رکن
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آید که ظهیري از مشاهیر زمان خود بوده است زیـرا عـوفی    میاز کتب شرح احوال چنین بر

  )586، 1375، انوشه( .کند می یاد» االجلّ صدر «از او با عنوان 

  :دو اثر دیگر نیز به ظهیري سمرقندي منسوب است، نامه سندبادغیر از 

اغراض السیاسه فی اعراض الریاسه که مشتمل بر سخنان نغز پادشاهان پیشین تا زمـان  -1

  .یم شده استخود کتاب نیز به همین پادشاه تقدقلج طمغاج خان ابراهیم است که 

  ).8، 1369، شعار(الظهیر فی جمع الظهیر که از این اثر هیچ نشانی در دست نیست سمع -2

  

  سندبادنامه  موضوع -4-2

ذکـر شـده   » کـوش «نام این پادشاه در تاریخ یعقوبی  –صاحب جمال دارد  يپسر یپادشاه

م او همت یسپارد تا به تعل می را به حکما يو یدر کودک) 1ج – 1362:115، ابی یعقوب( -است

کمتـر  ، کوشـند  مـی  م اویشـتر در تعلـ  یبهـا   ست و هر چه آنیر نیپذ میتعل ياما مولود و .گمارند

کـه   یمـ یحک، نـام » سندباد«را به  يماند و آخراالمر و یم او درمیپادشاه از تعل .رندیگ می جهینت

 فرزند شاه را از، شود می سپارد و سندباد پس از کش و قوس فراوان موفق می سرآمد اقران است

   .ث نمونه بار آوردیهر ح

و در هنگام رجعت به نزد تخت  ال برافراشته استی ینک جوانیا، گذرد و شاهزاده می ها سال

کند  می ن زن به شاهزاده اظهار عالقهیا .ردیگ می از زنان حرم قرار یکۀ یمورد عشق و عالق، پدر

 یتخـت شـاه   کنم تا تو بر می شاه را مسموم، ید که اگر مرا از وصال خود برخوردار کنیگو می و

   .کند می را تركحرم  شدهن سخن مشمئز و متنفر یاز ا زاده ملک .یه زنیتک

ت نسـبت  یـ را به سوء ن يبه نزد شاه رفته و پسر و، افته استیخود دست ن يزن که به آرزو

به بنـد  را  زاده ملککه  کند می حکم، الفور یف، کردهرا باور  يگفتار و، شاه .کند می به خود متهم

   .زان کنندیدار مجازات آو ازده و یکش

کند که مدت هفت  می استنباط یل نجومین شاهزاده است از دالیمعلم ا سندباد که استاد و

عمـرش بـه   ، ک کلمه در دفاع از خود بر زبان آوردید لب از سخن بربندد و اگر یبا زاده ملک، روز

  .دیان خواهد رسیپا

 اسـتوار  يدر حق و زكیتهمت کن، دیدفاع از خود زبان نگشازاده به  اگر ملک، گر سویاز د

شود که همگان به رجاحـت عقـل و    می ر شاه گشودهین کار به دست هفت وزیگره ا. شود می

 يایـ ن ملک بشتابند و زبان گویشوند که هر روز به بال می آنان مصمم .مان دارندیاها  خرد آن

ن یـ به نوبت بـه ا ها  آن .ه آن گرفتار است برهانندکه ب یهولناکۀ زاده شوند و او را از ورط ملک
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لـت آنـان   یح يدر مکـر زنـان و افشـا    یداستان، از آنان دو یکیگمارند و هر روز  می کار همت

  .کند براي شاه بازگو می

 یکوتـاه ، امکـان دارد ۀ ر جعبـ هر چـه د ، کارین پیکار ننشسته است و در ایز بیزك نیاما کن

 ین داستان بـا چاشـن  یکه ا یکند و هنگام می ب وزرا بازگویان معایدر بهایی  کند و داستان ینم

  .باره را به خود جلب کند تواند نظر پادشاه زن می م شودوأت یزنانگ

شود و به دفـاع از خـود و بـر آب کـردن      می ایشاهزاده گوۀ سرانجام در روز هشتم زبان بست

بـه  ، و شاهزاده رسد می عمل خود يزاز هوسران به سیکن، انیو در پا کند می زك اقدامیکنۀ نقش

   .کند می برائت ساحت خود را آشکار، خود که همان وزرا هستند يو مهارت وکال یمن پاکدامنی

  

  ظهیري ۀسند بادنامة سبکی و محتوایی در بارۀ چند نکت

  خیري أگویی ت قصه -1

ـ   مـی ، هنـدي اسـت  هـاي   که خاص داستانگویی  قصهرایج هاي  از شیوه هـاي   ه قصـه تـوان ب

ك اهولنـ ۀ خیر انـداختن واقعـ  أقصه به قصد به تـ ، گویی داستانة ن شیوخیري اشاره کرد در ایأت

  .اندازد خطراست که ممکن است جان کسی را به 

هـاي   یژگـ یاز و یکـ ی، کیپزودیاة ویاستفاده از داستان در داستان و پروراندن مطالب به ش«

» انـد  دمنـه نوشـته شـده    لـه و یک شـب و کل یـ هـزار و  ة ویاست که به شاي  یآثار داستان یتمام

  .)17، 1368، يستار( و )84-83، 1378، ینیالد نیمع(

نظـایر   .آن سندبادنامه را هندي دانست همین نکتـه اسـت  ۀ رپایبتوان  می کهیکی از دالیلی 

؛ دیگر ملل خاورمیانـه سـراغ گرفـت    در ادبیات هند وگویی  قصه ن سبکتوان براي ای می فراوانی

بختیار براي رهـایی از مـرگ   هاي  قصه؛ اد براي به تاخیر انداختن زمان کشتنشزشهر گویی قصه

نو از براي معطـل نگـه داشـتن بـا     االسمار امه و جواهرن طوطی در طوطیهاي  قصه؛ توسط پدرش

  .استگویی  قصهاز این هایی  ه نمونهمه...  رفتن به نزد معشوق و

  

  اي  الیهگویی  قصه -2

روش کـه  ، ن روشیا .درتوستیا تواي  الیهگویی  قصه، سبکی سندبادنامههاي  از دیگر ویژگی

-prologueآن  یز گفته شده است نام غربیناي  هیال cadre  زبان فرانسـه و در است recit-cadre 

ان یـ امـا در جر ، را دارد ن معناست که هر قصه مبدأ خاص خودیبه ا یژگین ویشود ا می خوانده

ک یـ ش از تعداد انگشـتان  یبه بها  تعداد آن یشوند که گاه می زاده يگریدهاي  داستان، داستان
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ان قصـه  یشوند و در پا می بسته، اند آغاز شدهها  ب که داستانیرسد سپس به همان ترت می دست

  .گردد می خود بر یگاه اصلیبه جا

وه خـاص هنـدوان اسـت و    یشـ ، قصه و آوردن داستان در داستان طرز درج کردن قصه در«

دارنـد و از   يهنـد ۀ شیو جز آن که ر» یتیم سیو« »پنچاتنترا« و »مهابهارات«ار چونیکتب بس

در  یمتـوال هـاي   شـود و داسـتان   مـی  که کتـاب بـا آن آغـاز   اند  افتهیل یتشک یک داستان اصلی

هـر   .ابـد ی می انین داستان پاینخست، ان کتابید و در پایآ می ن داستان گفتهیچهارچوب نخست

هـا   نیگـر سـرزم  یدر د، گر در هنـد رواج دارد یکـد یدر هـا   تان و درج قصهن سبک داسیقدر که ا

ن یبـد ، ovideاثـر   metamprphos جز یباستانهاي  ک از داستانی چیاب و ناشناخته است و هینا

  .)17، 1368، يستار(» وه پرداخته نشده استیش

دند یپرسـ  .ادفته نگردم چنانک آن حمدونه به گفتـار روبـاه در تلـه افتـ    یشما فرۀ بدمدم« -

  .)47، 1362، يریظه(» ؟چگونه بود آن داستان

م نادانتر چنانک آن شـتر گفـت بـا    یز نگویم که از شما داناترم و نیمن نگو :سندباد گفت« -

  .)49، 1362، يریظه( »ي؟ بازگوچگونه بود آن داستان :دندیحکما پرس .گرگ و روباه

  

  نقش منفی زنان -3

تـوان ردپـایی    مـی  که در هر مـاجرایی اند  خبیث معرفی شده زنان موجوداتی، در سندبادنامه

کننـد   مـی  شاه نقلکه هفت وزیر براي معطل کردن پادهایی  داستان .سراغ گرفتها  منفی از آن

   .ستان نیز خباثت کنیز استتشکیل داۀ مضافاً نطف .کالً در مذمت زنان است

زیرا بـدگویی از زنـان یکـی از     .باشدنامه سندباد د دلیلی به هندي بودنتوان می نکته نیز این

  2.هندي است که ریشه در باورهاي دینی این سرزمین دارد يها داستانهاي  ویژگی

  :از عبارات کتاب در مورد زنان چنین استاي  نمونه

ادت یـ شان زیا يست و مکرهایمعتبر ن چ عاقل معتمد ویک هیچه اقوال و افعال زنان نزد« -

م ید زنـان را عظـ  یـ ش کیخـو  یبزرگـ  با عظمـت و  یتعال يو خدا دیدر حساب آ یاز آن است ک

  .)210، 1362، ظهیري(» میدکنّ عظیانّ ک :خوانده است کما قال

تقریباً تمام زنانی که  .و افسونگر زنان زیبایند، که کتاب از زنان دارد در کنار توصیفات منفی

  :جاي دارند از صفت جمال برخوردارندها  در بطن حوادث داستان

ف صورت و چاالك یلط، داشت موزون و کرشمه ناكاي  شه معشوقهیپ يبود لشکر يمرد«-

  .)102، 1362، يریظه(» روزگارۀ در لطف و ظرف اعجوب در حسن چون گل در نوبهار و
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م یس، سبک رفتار کش خرام، دارید دیخورش، يعنبر مو، با داللیز، د با جمالید یزکیکن«-

  ).138، همان(» اندام

  

  بحريسندباد هاي  داستان

 .سندباد بحـري اختصـاص یافتـه اسـت    هاي  یک شب به داستان هزار وهاي  بخش ازداستان

اما به جهت اشتهارش همواره بـه  ، کتاب ندارد هاي اگرچه این بخش تفاوت ماهوي با سایر بخش

تا حـد زیـادي   ، نویسی نامه و فیلمگویی  قصهمستقل یاد شده است و در عالم هایی  عنوان داستان

  .نامبردار شده است

چه ارتبـاطی   »سندباد«شود این است که این دو  می ه در بدایت امر به ذهن متبادری کسؤال

  آیا شباهتی میان این دو داستان وجود دارد یانه ؟ ؟باهم دارند

 یـاد اند  حمزه بن حسن اصفهانی از دو کتاب سندبادنامه که در دوران اشکانیان نگارش یافته

کـه در  انـد   برخی از محققین از این دیدگاه چنین نتیجه گرفتـه ) 41، 1346، اصفهانی(کند  می

  :ه وجود داشته استمادنادو سندب، زمان اشکانیان

کتـاب  « و » کتـاب سـندباد الکبیـر   «(» سندباد الحکیم « کتاب هندي ، اما منظور حمزه« 

  .)10، 1382، ستاري ( » است) »السندباد الصغیر

باشـد کـه در سـطور     نامـه  سندبادکتاب مستقل  رسد داستان سندباد کبیر همان می به نظر

محتمـل   ندارد امـا  دیشین متذکر شدیم بر سر انتساب آن به ایرانیان و هندوان اتفاق نظر وجوپ

داسـتانی   سندباد بحري باشـد کـه از قـرار معلـوم ابتـدا      تهمین حکایا »سندباد الصغیر«است 

  .)100، 1373، حدیدي( جزو هزار و یک شب شده است مستقل بوده است ولی بعدها

ک یـ ک شـب از  یهزار و هاي  ن است که داستانین امر اقامه کرد ایا يتوان برا می که یلیدل

داگانـه  ج یه گرفته است که هر کـدام در شـب  ن استقالل از آن جا سرچشمیو ااند  گر مستقلید

بـودن آن اسـت    یل طوالنیشتر به دلیب شود می نقل در دو شب یشوند و اگر هم داستان می نقل

 ن امـر یـ ن امـر باعـث ا  یشـود و همـ   یخاص مشاهده نم یارتباط، مستقلهاي  در داستان وگرنه

سـتند و  یکتاب ن یاصلۀ ن کتاب در نسخیاهاي  از داستاناي  م عدهین تصور کنیشود که چن می

ه داسـتان سـندباد   است کـ  و محتملاند  ودهکتاب افز را به اصلها  آنبه مرور زمان ملل مختلف 

  .ن قصص باشدیاز ا یکی

ـ  نمی خاص مشاهده ین دو اثر مشابهتیان موضوع ایقابل مشاهده است که م یو به روشن ا آن شود الّ

  .شود می ک نوبت بازگویکه هر بخش در اند  م شدهیتقسهایی  به بخشها  که داستان
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  بحري داستان سندباداز اي  خالصه -1

ـ  از در، شخصی در بغداد به نام سندباد حمـال ، الرشید وناردر دوران خالفت ه  منعمـی ۀ خان

 .کنـد  مـی  روزگـار شـکایت   از بـی عـدالتی  ، نـد ک می اوضاع خود را با او مقایسه گذرد و چون می

در  خوانـد و  مـی  او را به نـزد خـود  ، شنود می او راۀ گالی، داردصاحب خانه که سندباد بحري نام 

  .کند می داستان خود را براي او نقل، دمجمعی که بزرگان حضور دارن

هـا   آنۀ تقریباً قالب هم طر دریایی داشته است کهخسندباد بحري در مجموع هفت سفر پر 

 فـراوان در کشـتی  ۀ از بغداد به بصـره رفتـه و بـا بضـاعت و سـرمای     ها  آنۀ در هم یکسان است؛

 رو بـه  ر رونـاگوا اي  بـا حادثـه  ، سفر ۀدر میان، شود می نشیند و راهی سواحل هند و شرق آسیا می

بـه میـان مردمـان و موجـوداتی      از بـد حادثـه  ؛ گردداو ۀ یشود که باعث از دست رفتن سرما می

بـاره مـال خـود را    دو، اي بیند امـا بـر اثـر حادثـه     می افتد و وقایعی غیر قابل باور می انگیز شگفت

دیگـر سـفر را کنـار    کـه   گیـرد  یمـ  تصمیم گردد و می مضاعف به بغداد بازاي  مایهبازیافته با سر

  .دکشان می دوباره او را به سفر، ماجراجویی سود و ۀگذارد اما وسوس

  .گیرد می بخشد و داستان پایان می داستان مالی بزرگ به سندباد حمال هر پایاندر او 

  

  افسانه یا واقعیت؟؛ بحريسندباد ماجراهاي  -2

، پـردازان  خیـال داسـتان  ة قعی است یـا زاییـد  واها  ین داستانتاکنون پیرامون این نکته که ا

و حوادث شگفت انگیـز   با طرح موجوداتاي  از یک طرف عده؛ فراوان به میان آمده است، خنس

این وقایع باور  زااي  نمونه .فراوان دارندۀ با حقیقت فاصلها  که این داستاناند  چنین نتیجه گرفته

  :نکردنی

بـر او جمـع   ها  بیرون آمده و ریگآب  از ت بزرگ کههی اسااین نه جزیره است بلکه این م«

  .)108، 4ج، 1386، طسوجی ( مانند جزیره گشته، شده و درختان بر او رسته

پرید و آفتاب به سبب او ناپدید  می دیدم که در هوااي  عریض االجنحهۀ بزرگ جثاي  پرنده«

  .)114، 4ج، 1386، طسوجی ( گشته بود

اندیشند که این حکایت برگرفته از واقعیـات ایـن    می آنان .قدندبر خالف این معتاي  اما عده

  .نیز قابل تطبیق استها  آنحتی با اوضاع فعلی  کههایی  واقعیت؛ هاست ینمسرز

پژوهشی در باره  .م1832 است که در سال» بارون والکنر«این افراد شخصی به نام ۀ از جمل

از اي  در این جا نمونـه  .اقعیت انجام داده استتطبیق امکان جغرافیایی سفرهاي سند با با عالم و

  :آوریم می متن سندباد بحري را با رمز گشایی والکنر
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ـال  ، کـه سـاکنانش  اي  به جزیره، سندباد در سفر سوم، والکنرۀ به گفت« کـوبی شـده    وحشـیانی خ

تـرین   قـیح وهـا   آن :گویـد  مـی  ه در وصفشانکند ک می اما سندباد فقط از بوزینگانی یاد، رسد می بودند

 هـا  هـیچ کـس سـخن آن   ، چشمان زرد و رویهاي سیاه و یالی مانند شـیران داشـتند  ، وحشیان بودند

  .کس را آگاهی نبود هریک از ایشان را قامت چهار وجب بودها  فهمید و از کار آن نمی

واقـع در خلـیج بنگـال    ) Andaman( از مجمع الجزایر اندمناي  والکنر این جزیره را جزیره«

دانان و دریانوردان عرب و  رافیغیل که جمالزي تشخیص داده است بدین دلة شبه جزیر روبروي

  .)33، 1382، ستاري( »اروپایی همه ساکنان آن جزایر را چنین توصیف کرده اند

، را بـا همـان دقتـی کـه والکنـر مـدعی آن اسـت تفسـیر کـرد         ها  ن این حکایتاگر هم نتوا

دریـا ندیـده   ، بیان جزئیات مولود ذهنی باشد د است تماماین حقیقت شد که بعیتوان منکر  نمی

ن چنین پنداشت که ایـن  توا می بلکه .را به تصویر کشدها  این دیدهکه در کنجی نشسته باشد و 

و آنچـه را  رفته  اي دوریانی است که تا هند و آسدریانوردان مسلمهاي  ونی از دیدهحکایات معج

ایـن قصـص چنـین    اه شـنوندگان  ودر افـ  وبـه آن داده  چاشـنی تخیـل    خود؛ اند که بازگو کرده

  :است که در برخی منابع به آن اشاره شده استاي  سرنوشتی یافته است و این نکته

، گفتنـد  مـی  کردنـد و قصـه   مـی  آسـایش ها  خانه و جاشوان در قهوهداران و ناخدایان  کشتی«

هـاي   شگفتی« مانندهایی  کتاب ها از این قصه. که دیده بودندهایی  شگفتیة دربار، راست و دروغ

 »باد در آمـد سـند هـاي   داستانبه صورت ها  این قصهها  گردآوري شده بود با گذشتن سده» هند

  .)4، 1382، ستاري(

بـه مراتـب از   هـا   در این حکایـت ها  کالم دانست که سهم شنیده توان این نکته را لب می اما

  .)202، 1379، ثمینی ( بیشتر استها  دیده

  

  بحريسندباد خاص از داستان هایی  داشتبر -3

 »یمبرونـو بتلهـا  « .انکاوي بررسی کنندوکه این حکایات را از دیدگاه راند  نیز خواستهاي  عده

بـیش از تعـارض میـان دو     چیزي، حکایات سندباد بحري که دیشاند می روانکاو آمریکایی چنین

 یکـی در اوج ثـروت و  ، گـري بـري  یکی بحـري و دی ، از دو سندباد؛ تخودآگاه آدمی نیسناۀ نیم

  .شغل حمالی خویش نورد و دیگر پایبند بغداد وو دریا جویکی ماجرا، دیگري در اوج فقر

در (، م دارنـد متضاد علیرغم تعارضاتی که با هۀ منیگیرد که این دو  می بتلهایم چنین نتیجه

ان همـ ه ها دوباروزر( دندیونپ می دوباره به هم) شوند می از هم جداها  باد شبداستان نیز دو سند

  .)73، همان( )شود می اپبر ها  جلس داستان سرایی آنم
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 داسـتان  .پردازي نیز وجود تعارض میـان دو شخصـیت بسـیار جالـب اسـت      داستانۀ از جنب

اما با طرح سندباد حمال خواسـته اسـت   ؛ بحري برود توانست بالفاصله سراغ داستان سندباد می

ۀ اسـت کـه بـا تـالش فـراوان طبقـ      هـایی   از انساناي  بحري نمونهح کند که سندباد راین را مط

حمـال بـه جـرم سـکون     سـندباد  اما اند  اجتماعی خود را شکافته و به نوعی بر تقدیر غالب شده

  .)143، 1379، ثمینی ( بحري استسندباد هاي  داستانة محکوم به شکستن و تنها شنوند

توانیم منکر تضـادها و تعارضـاتی باشـیم     مین، این سخنان را به کناري بنهیمۀ اگر هم حتی

، گـردد  مـی  سـفر بـاز   ر از هرپوي که دست ؛ سفر خود با آن رو برو بوده است که سندباد در هر

  :کند نمی جویی دیگر و احیاناً کسب سود فراوان او را به حال خویش رهاخارخار ماجرا

طرب گراییده با دوستان هـر   من رفته بود فراموش کردم و به نشاط و که بههایی  محنت... «

 .سـفرکرد ۀ روزي از روزها نفس ناپاك به من وسوسـ  .روز در بوستانی به لهو ولعب مشغول بودم

  .)125، 4ج، 1386، طسوجی (» ...گشتم به صحبت همجنسان و به بیع و شري آرزومند

، ختـه و بـه عبـارتی خویشـتن را بـه هالکـت اندا     نیز از اینکه فریب نفس را خـورده  و هربار 

  :پشیمان است

و هـا   کردم که چرا از شـهر خـود بـه در آمـدم و پـس از آن همـه رنـج        می خود را مالمت«

ه اسـت بـاز از بهـر چـه سـفر      در سفرهاي پیش بود ا که براي منو خطرهها  و محنتها  مشقت

  .)141، همان( »..کردم

ي نی بدانیم کـه آرزو مردماهاي  رزوينماي آ تمامۀ را آیینسندباد از جهت دیگر باید حکایات 

ن داسـتا  نظیـر ایـن جمـالت در   انـد   جسـته  می مادي خود را در حکایتهاي  رسیدن به خواست

  :سندباد فراوان است

بزرگ دیدیم کـه ماننـد ریـگ    هاي  ؤللؤو ها  گونه گوهرها و یاقوت گونه، ن چشمهدر میان آ«

 او بـود چـون سـتارگان    نهرها ریخته بود و تمامت زمین آن چشمه به سبب آن چیزهایی که در

ن جزیره چیزهاي بسـیار از عـود چینـی و عـود قمـاري دیـدم و در آن جـا        آدرخشید و در  می

  .)140، همان..) (.جوشید می دیدیم از عنبر کهاي  چشمه

  

  در حکایات سندباد باورها و واقعیاتانعکاس  -4

وان از خـالل سـطور ایـن    ت می، باد را به کنار نهیمپردازانه حکایات سند خیالهاي  بهاگر جن 

حکایات به اطالعات جالب توجهی دست یافت که همه حاکی از نفوذ باورهاي مللـی اسـت کـه    
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 رهاشور ذیل به تعدادي از این باورها ادر سط .اند دخالت داشته نامه سندبادر پیدایش دها  آنۀ هم

  :کنیم می

  .شود می شروع سفرهاي سندباد از بصرهۀ هم؛ بندر بصره در بازرگانی تاهمی -1

:و آن انتساب مجوس بودن به غوالن آدم خوار؛ تعصب مذهبی -2

تـا   ...بـروي بمالنـد  هـا   از آن روغـن  ...دانستم که ایشان مجوسند و ملک ایشان غول است« 

» بخورنـد  ...پس او را ذبح کرده بریان کننـد  ...و اشتها آورده بسیار بخورد شودد و ابله روعقلش ب

  .)126، 4ج، 1386، طسوجی(

مرا آگاه کردند کـه هنـود هفتـاد و دو فرقـه     « :هند را سرزمین هفتاد و دو ملت دانستن -3

  .)111، همان( »هستند

از جمله باورهـاي هنـدیان   ؛ به خاك سپردن زوج و زوجه به همراه همسر متوفی در هند -4

در سـفر خـود بـه    نه ه نیز این واقعه را به عیطزوج است که ابن بطو دفن زوجه متوفی به همراه

  .)425، 1337، ابن بطوطه(هند دیده است 

ارند و اگر پشوهر او را زنده با او به خاك س، عادت شهر ما همین است که چون زنی بمیرد«

س از دیگـري در روي زمـین   پـ زن او را با او زنده در گور نهند که هیچ کـدام  ، مردي هم بمیرد

  .)129، 4ج، 1386، طسوجی (» نماند و لذت دنیا نبرد

  

  داستان سندباد ۀارتباط میان دو نسخ - ج

ر آغازین این نوشتار بیان کردیم که امروزه شـهرت سـفرهاي سـندباد بـه مراتـب از      وسطدر

قیقت سـفرهاي بحـري بـا    ح یم کهر است و این نکته را هم متذکر شدداستان سندبادنامه بیشت

این  پی بردن بهحال  .یینم متفاوت استب میها  و فیلمها  روزه از سندباد در داستانآن چه که ام

 وجـود دارد هایی  و تفاوتها  تاچه تشابه تبین این دو روای ببینیم نکته خالی از لطف نیست که

  را متعلق به یک مجموعه دانست ؟ ها  توان آن می اصوالً آیا و

  :صه کردخال رد زیررا در موا میان دو اثرهاي  وتاتفتوان  می، براي بیان بهتر بیان مطالب

مطابق تحقیقـات انجـام   ، کتاب سند بادنامه؛ خاستگاهی کامالً متفاوت دارند، دو داستان-1

 این را از سبک نوشتار کتـاب بـه خـوبی   (د هندي دارتر  انی و به احتمال قويی ایریگرفته منشأ

توان حکـم بـر عربـی     می قینیبه ، سندباد بحريهاي  اما در مورد داستان) توان تشخیص داد می

  .آن کرد که این امر از قراین داستان به خوبی هویداست دنبو
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ن است در حالی که موضوع ازنهاي  اساس داستان بر بیان حیلت، نامه سندباددر داستان -2

.در این باره ندارداي  سفرهاي سندباد کوچکترین اشاره

 جایگـاهی خـاص در پـردازش    يبحرسندباد هاي  ردازي در داستانپ اصوالً خیال خیال و-3

.خاصی استۀ از این جهت فاقد نکت نامه سندباددارد اما ها  داستان

شکل گرفته است اما جالب آن ، بادبحري بر شخصیتی به نام سندسندباد س داستان اسا-4

باد حکـیم اسـت امـا حضـور ایـن شخصـیت در       به نام سند نامه سندباده کتاب جاست که اگرچ

ت کتاب که ایـن شـخص بـه تربیـ    ۀ اولیهاي  بخش ت و غیر ازرنگ اس بسیار نادر و کمها  استاند

.داستان حضور نداردۀ ارد در بقیگم می شاهزاده همت

اي  قالـب کلیشـه  ، دو اثـر بزرگترین شباهت میان ؛ دو اثر خالی از شباهت هم نیستنداین اما 

 کـرده پادشاه در ابتداي روز حکم بر قتل شـاهزاده  ، نامهسندباد هاي  در داستان؛ ستاه آن نمیا

نسـبت  گوید و نظر پادشـاه را   می شتابد و دو حکایت در مذمت زنان می به بالین شاه وزیر .است

کنـد و   می بیکار ننشسته و داستانی در مذمت وزرا بازگو که کند اما کنیز نیز می به فرزند مساعد

  .شود می کار به روز بعد موکولو به این ترتیب  .کند می پادشاه را بین بخشش و قتل مردد

بدیهی است با ذکر چهارچوب  .ثابت است نامه سندبادهاي  داستانۀ چوب در همارهاین چ 

شـدیم قالـب ثابـت دو داسـتان     ها  سندباد بحري که در سطور پیشین متذکر آنهاي  داستان

  .شود می هویدا

  

  نتیجه

تـب  موجـود از ازجملـه ک  ۀ سندبادنامه ظهیري سـمرقندي بـه عنـدان تنهـا سـندبادنام     -1

 قراینـی کـه انتسـاب آن را بـه ایرانیـان محتمـل       ده با وجوستانی قرن ششم است کارزشمند دا

ترین ایـن دالیـل    اصلی و سبک کتاب حاکی از آن است که این اثر یک اثر هندي است، کند می

  .و نیز بدگویی فراوان از زنان استاي  نویسی الیه خاص هندوان در داستانة شیو

که در آن زمان نیز کتـاب   تب معتبر حاکی از آن استدر ک نامه سندبادذکر دو روایت از -2

  .شده است می و نیز حکایات سندباد بحري در میان مردم روایت نامه سندباد

حکایات سندباد بحـري در اصـل کتـابی مسـتقل بـوده اسـت کـه بـه مـرور زمـان بـه            -3

.هزار و یک شب اضافه شده استهاي  داستان

توان به جرات اظهار نظر کرد زیرا  نمی ادبحريدر مورد میزان واقعی بودن حکایات سندب-4

دریـانوردان  ۀ آن را به وسیل دازش ذهنیپرظن ، از یک طرف حکایات باور نکردنی ضمن داستان
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از مستشرقین در باب تطابق این اماکن با اماکن  يعداداز طرف دیگر تحقیقات ت؛ کند تقویت می

.مل استأجغرافیایی قابل ت

رسـد کـه    مـی  وجود ندارد و بـه نظـر   ییچ مشابهت محتوایمه هسندبادناۀ ان دو نسخیم-5

.دو اثر است یشتر از جهت اتفاق در قهرمان اصلیب» سندبادنامه«دو اثر به  انتساب هر
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  ها نوشت یپ

شنود که  می از قرار معلوم سکوندوس فیلسوفی خاموش در دو ران دریانوس بوده و چون -1

 قصد آزمایش ایـن ایـده را دارد و کسـی را بهتـر از    ، ك وجود ندارددر جهان چیزي به نام زن پا

و چـون مـادر کـه وي را نشـناخته      کنـد  مـی  خواسـتی نابجـا  یابـد لـذا از وي در   نمـی  مادر خود

و چـون مـادر از حقیقـت مـاجرا      .ورزد مـی  کند خود سکوندس امتناع می درخواستش را اجابت

که بـر زبـان   اي  دس از جهت زیان سخن نسنجیدهسکون .آویزد می خود را به دار، شود می مطلع

او خاموشی ، پرسد می فلسفی سؤالچون پادشاه از وي چند  .کند می خاموشی پیشه، رانده است

او را بـه قتـل   ، ند غافل از این که پادشاه نقشه کشیده است که چون وي پاسخ گویدک می پیشه

  .)84، 1383، ایرواین(برسانند 

انتقـاد از  « :که اثري از ادبیات هند دارند نقش زنـان منفـی اسـت   ایی ه اصوالً در داستان -2

ۀ شـ یزن را ر، یمـذهب هـاي   فرقـه  .باشـد  ی مینیچو  ییات بودایاز نکات مخصوص ادب یکیزنان 

کـه  انـد   ر نمـوده یناك تعبخطر يآنان را چون زهرهاي  و عشوهاند  دانستهها  يبد تمام فسادها و

  )4، 1341، کهریدوشنیا( »سر نباشدیاز آن م ییرها
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  .تهران، چاپ دوم، امیرکبیر، تاریخ گزیده، )1362. (حمداهللا، مستوفی -

   .پنجم چاپ بیست و، فرهنگ معین، )1388( .محمد، معین -

  .تهران، امیرکبیر، چاپ چهارم، محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی، )1382( .سعیدی فیس -

  .چاپ سنگی، فرهنگ انجمن آراي ناصري، )1288. (خان رضاقلی، هدایت -

  

  مقاالت

، له ودمنهیک بر اساس کلیزودیاپهاي  داستان یژگیساختار و و، )1378( .فاطمه، ینین الدیمع -

.پنجم چهارم و ، شمارةد باهنر کرمانیدانشگاه شه یعلوم انسان وات یادبة دانشکد ۀینشر


