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 چکیده
در شزرر مرارزر عربزیر خرا ز ر     اسزت کز     «یز  شز    هزاار و »مهم  هاییتشخصسندباد یکی از  

های گ ناگ نی پیدا کرده است. از جمل  شاعرانی ک  در شزرر  ز د   های متردد آن شاعرانر چهرهتجرب 

م( شزاعر مرارزر   1982- 1919 لیز  ازاوی    اند ی نشان دادهاهای ب  این شخصیت اسط رت ج  ویژه

بزا بزازآخرینی ایزن     نداهکردآنان سری  ند؛عر مرارر عراقم( شا1964 – 1926و بدرشاکرالسیاب   لبنانر

 رآنزان  سزندباد  های   د بپردازند. ب  ابراز اندیش ر غیر مستقیم ب  ر رت نمادین و یاهشخصیت اسط ر

در  گانکشد. نگارنزد زندگی را ب  تص یر می آرزوی انسان برای ماجراج یی و  روج از جریان م ج د 

در تطبیقزی آن اسزط ره    ر نقزد و تللیز   ر ب  بررسزی بازگ یی سفرهای سندباد نتا ضم برآنند این مقال 

د. نبدرشاکرالسیاب بپردازاز  «رحل النهار» ة لی  ااوی و سروداز   ةسرود

خرا ز انی و   ةهزای ایزن اسزط رهر نلز     داللت یا داللزت بیان نماید آنچ  در این مجال برایمان مهم می

کارکرد این اسط ره در شرر دو  هم از  ترمهمو  رهای زبانیر ادبی و هنریوی ویژگیواکاگیری آنر بکار

هزای شخصزی و   شاعر ب  قصد جاودان سزا تن دغدغز    . برداشت این است ک  دواستیاد شده شاعر 

و بز  نلز ی بز      هزد «طورهساختارشطکنی اسط  »یزا   «اسططوره ددایطی  »سیاسیر دست بز    -اجتماعی

ند تا عزووه بزر تق یزت    اهبر آن ب د «تکرار»شگرد  کاربستند. دیگر آنک  با اهروی آورد «سادیاسطوره»

 .کنندم سیقی زبانر در مل ر عم دیر بر مرنی و مفه م م رد نظرشان تاکید 

 .بر  لی  ااویر بدر شاکرالسیایمرارر عربشرر  رسندباد راسط ره :کلیدی هایهواژ
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 مقدمه

 «شزهرزاد »و « شهریار»و شخصیت دیگر هاار و ی  ش  یرنی نار دسندباد در ک ةاسط ر

بیش از هر شخصیت خ لکل ری  دیگر م رد ت ج  ادیبان و منتقدان بز ده و هسزت. در   

نیزا مرزرو     «هزاار اخسزان   »ک  در ناد ما ایرانیان ب  - «ش  ی و هاار »اهمیت کتاب 

و بز  ایزن کتزاب     رلز  هزای مخت ک  بیش از سی  اورشناس از ملیّت همین بس -است

جزدهم سزی بزار در    کتابی ک  تنهزا در قزرن ه   (26: 1962. ع ادر ندا آن پردا ت یهااخسان 

  (57 :1959  القلماویر .ه استخرانس  و انگلیس ب  چاپ رسید

ااضر در هاار و یز  شز ر   های خ لکل ری  میراث ادب عربی از جمل  شخصیت

و آن  اندو تمایوت   یش از آن بهره گرخت برای بیان تجارب  عربی ک  شاعران مرارر

 ایززن شخصززیت  .اسززت «سززندباد بلزری » ایخسززان ر شخصزیت ا انززدرا بزازآخرینی کززرده 

شاعران غربی  اص بلک  ت ج   رها داردای در میان عربی ن  تنها جایگاه ویژهاهاسط ر

ده و کزاردانِ  سندباد با ثروت هنگفت پدرِ بازرگان و زباست.  کردهرا نیا ب    د جل  

 بر بزاد های پدر را پردازد ک  تمامی اندو ت   در مدت زمانی چنان ب  عیش و ن ش می

همچ ن پدرر دسزت   ش دمیو بر آن  .هب    د آمد ش دمیدهد. آن قت ک  تهیدست می

ست ک  ب  قصد کسز  ثزروت و خرونشزاندن میز  خطزری بز        ا ب  سفر دریایی زند. این

با  زندر ک  البت دست ب  هفت سفر پرماجرا و سهمگین می راهاماجراج یی و کش  ناپید

چیزره   مشزکوت تمزامی  بزر   راتکاء ب  تدبیر و ابتکار شخصی و گاه بخت نی   ز یش 

اگر بخ اهیم با نهایت ا تصار از هفزت  طزر سزفرهای     (109-82: 2004 بللاجر  .د شمی

بز  شزرو و تللیز      گ  کزردن آن ک  البتز  بزاز   -این شخصیت ماجراج  سخن بگ ییم 

 چنین   اهد ب د: -کندمیهای م رد نظر کم  شایانی سروده

های مختلفی را پشت سزر  پس از اینک  سندباد ب  همراه دوستان   در جایره سفر اوّل: 

اندازد. هنگامی ک  مساخران سرگرم کزار  ز د   ای دوردست لنگر میر در جایرهگذاردیم

یم ن  ا اندا تآورد:  داوند نجاتمان دهدر جایی ک  لنگر ر ناگاه نا دا خریاد بر میهستند

گرمزا را   رنهنگی غ ل پیکر است ک  بزا روشزن کزردن آتزش بزر روی آن      جایرهر ک  تنة

و  گریزاد مزی ! با شنیدن این  بر هر کسی بز  سز یی   اختدمیااساس کرده و ب  ارکت 
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و بزا وزش   زنزد میچ بی چنگ  ةر بجا سندباد ک  ب  تنش ندمیمدتی برد همگی غرق 

  .گزردد برمزی اش و در نهایت با ک ل  بزاری از ثزروت بز   انز      رسدمیای باد ب  جایره
 (27-26 :1372 سی  الدینیر

در تزا  نز کنهای مترددی گذر میسندباد ب  همراه چند بازرگان از دریا و جایره سفر دوم:

قزدری   شز ند مزی ن . همگی بزرآ رسندمیای بهشت آسا و پر نرمت در نهایت ب  جایره

 کز  همگزی   یابزد میدر ررود. ب  ملض بیدار شدنبیاسایند. سندباد نیا ب    اب خرو می

 «رخ» ةد از سرِ   ش شانسی ب  تخم پرنزد ند! سندبااهند و او را یک  و تنها رها کردا رخت

را  کند تا   دماند تا پرنده بر سر تخم بنشیند. دستار   د را باز میرسد و منتظر میمی

یابزد. پرنزده بزر سزرزمینی     بر پای آن ببندد. با پرواز پرندهر او نیا از آن جایره رهایی می

. او تزا ازد تز انر از آن    اسزت های قیمتزی  آید ک  در آنجا پر از الماس و سنگخرود می

 ةبندد و ب سیلبنشست  بر ی  الش  می وسپس   د را بر پای کرکسِ داردمیها برالماس

 از ایآیزد کز  دسزت    برد. کرکس در جزایی خزرود مزی   یا جان سالم ب  در میآن از آنجا ن

د. سندباد نیا با کم  آنان و با دسزتی پزر بز  بدزداد بزاز      رنبازرگانان در آنجا اض ر دا

 (27 -17 :1386 اقلیدیرگردد.می

هزا بز  همزراه دیگزر     سفر س م پزس از گزذر از دریاهزا و جایزره     سندباد در سفر سوم:

 ؛نزد اهرسید «میم ن ةجایر»ب   ک  ش ندرسند. سریراً مت ج  میای میجایره همسفران ب 

شز ند  ور میها امل ! میم ناستمکانی ک  کسی تاکن ن از آنجا جان سالم ب  در نبرده 

گزذرد  . اندکی نمزی داردبرند ک  در آن نادیکی وج د وآنان نا  دآگاه ب  قصری پناه می

کشزید و  کز  آدم هزا را بز  سزی  مزی      شز ند میر م اج  ک  در آن قصر با غ لی آدمخ ا

بزرد. سزندباد از ایزن    مزی غ ل   ابش  ررسدمی  رده شدن سندباد ک   وقت  رد. می

و   و از مهلکز  گریختز   کندمیو با سی  داغر چشمان غ ل را ک ر  هخررت استفاده کرد

 (47-42: 1372 سی  الدینی:.گرددمیب  دیار   د باز

یابزد  ب  سرزمینی راه می رهای زیاددباد پس از پشت سر گذاشتن سختیسن سفر چهارم:

آمز زد.  مزی سزازی را بز  آنزان    شدند. او هنر زینزین س ار میک  مردمان آنجا اس  بی

آورد. پزس از  پادشاه آن سرزمین ب  پاس  دمتشر د تر زیبارویی را ب  عقزدش در مزی  
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ش د سندباد ناگاه با مردمی م اج  میسپرد. چند سال همسرش در بستر بیماری جان می

و با تخت  سزنگی آن   نهندمیجان در غاری ک  بنا ب  رسم   در او را ب  همراه همسر بی

رد و بزدین گ نز    اتا ب  رسم وخاداریر وی نیا در کنار همسرش جان سپ بندندمیغار را 

ای ر و روزنز  شانسی سندباد در غار مت ج  ن وخای   دش را ثابت نماید! از سر   ش

از آنجا بگریاد و  ش د شکاخی در غار ایجاد کند وتوش بسیار م خق می ش د. پس ازمی

 ( 57-48:  همانب  دیار   یش باز گردد.

را  «رخ» ةتخم پرند رایر ب  اشتباهجایره در این سفر همراهان او در سفر پنجم:

کشد و تنها وهم  را می شکندکشتی آنان را در هم می رشکنند و در پی آن پرندهمی

ای دیگر برسد. در آنجا ب  جایره متردد با پشت سر گذاشتن مشکوت ت اندمیسندباد 

ر امّا کندمی  اهد ک  سندباد وی را بر دوش بکشد. سندباد چنین پیرمردی از او می

ید و هرگاه دهد ک  از دوشش پایین بیارضایت نمی وج   پیرمرد ب  هیچ مت ج  ش د ک

خشرد ک  سندباد گردنش را چنان می رچنین کندر با پاهای   د   اهدمیباد از او سند

 اندیشد و با ن شاندن شراب ب مید. سرانجام سندباد تدبیری هدکار رضایت می ةب  ادام

رهاند. میز شرش پاهایش سست ش د وبدین ایل    د را ا ش د ک ر باعث میپیرمرد

 زمان کسی از دست این تا آنداشت  و نام  «  دریاشی»او  ش د ک میبردها مت ج  

  اقلیدی: اوّلین و آ رینشان ب د! رسندبادالبت  و  هشیطان رفتر جان سالم ب  در نبرد

1386: 69-78) 

ش د و بز  کز هی   در این سفر کشتی سندباد و همراهانش از مسیر  ارج می سفر ششم:

ش د ندباد    ش اقبالر ناگاه مت ج  میمیرند. سکند و بجا سندباد همگی میبر  رد می

کنزد و بزا   آنهزا را جمزم مزی    ة  د جای داده اسزت. همز  اشیاء گران قیمتی در  رآن ک ه

 رسد. پادشزاه  ها میها و ابشیهندی ةب  جایر استس ارشدن بر قایقی ک    د سا ت  

ت  ز د  شن در او را م رد لط  و عنایآنجا وقتی اکایت عجی  و غری  سندباد را می

 (73-66: 1372ر سی  الدینیکند!دیارش می ةدهد و با هدایایی گرانبها روانقرار می

شز د و  ط خزان در هزم شکسزت  مزی    ت سز    رکشتی سندباد در آ رین سزفر  سفر هفتم:

 رآورد. در آنجزا شزیخی بز  ارزرار    ای دوردسزت در مزی  سندباد نا  است  سر از جایره



 269/ سندباد در شعر خلیل حاوی و بدرشاکر السیاب ۀاسطورنقد تطبیقی 

کند وب  مال د و سندباد سالیانِ سال با او زندگی میآورد ترش را ب  عقد سندباد در می

 شز د میبردر و آن اینک  مت ج  پردازد. روزی سندباد پی ب  رازی عجی  میاندوزی می

همگزی از نسز  و جزنس شزیطانند! سزندباد بز         رمردم آن جایره بجا همسر و پزدرش 

نهانی از آن جایزره  و ب  همراهی او پ خروشدمیتمامی دارایی   د را  رپیشنهاد همسرش

 ( 105 -103  :1382 ستاریر !گرددمیو ب  بدداد باز هو جان سالم ب  در برد گریادمی

ماجراج یی این شخصیتر ب  همراه ا ادث تل  و شیرینی ک  بزرای وی اتفزاق اختزادهر    

هزای مترزدد   تا آنان بت انند تجرب  کردهخررت مناسبی برای شاعران مرارر عربی ایجاد 

هزای مختلز  خرادیزد    جمری   د را با کم  این شخصیت سنتیر ب  گ نز  شخصی و 

   ازاوی شزاعر مرارزر لبنزان     لیز   در ایزن میزانر   مخاط  قرار دهند. 

 هسزتند کز    یشزاعران از جملز    شاعر مرارر عزراق  سیاببدرشاکر الو 

ینجزا بز    در ااند ک  ردهی سندباد بهره باهدر بستر شررشان از شخصیت اسط ر  هنرمندان

از  «رحطل النهطار  »از ازاوی و   «» ةدو سرودتللی  و نقد تطبیقی 

 پردازیم.می سیاب

 ی تحقیقهاو پرسشپیشینه  

سزندباد در   ةاضز ر اسزط ر   ةهایی ک  در کش رهای عربی دربزار رر  نظر از پژوهش

این تلقیزق سزری شزده از آنهزا اسزتفاده      ک  البت  در  -شرر مرارر عربی ر رت گرخت 

اکایت سندباد »ک  بدین قرار است:  اندمقاالتی در کش ر ب  این م ض ع پردا ت  -ش د

از نجم  رجائیر چاپ شزده در مجلز  دانشزکده ادبیزات و علز م      « ب  روایت نای و باد

ز دو یکزی ا  ةملترم دربزار  ةک  سخنِ ن یسند ر تابستان  ةانسانی مشهدر شمار

 ر.ک:  از چنزد سزطر خراتزر نرختز     م رد نظر ما یرنی  ةسرود

بررسزی  »شاعر سزخن بز  میزان آمزده اسزت.       دیگرِ هایِو بیشتر از سروده (42-41رز  

از علزی سزلیمی و   « سندباد در شرر بدرشاکر السزیاب و  لیز  ازاوی    ةتطبیقی اسط ر

ر بهزار   ةزبان و ادبیات عربی دانشگاه مشهدر شزمار  ةپیمان راللیر چاپ شده در مجل

ک  ن یسندگان ملترم بز  بیزان مضزم ن چنزدین سزروده از دو شزاعر        و تابستان 

بزرای  گذرند. پردازند و ب  ر رت گذرا و بدون نقد تطبیقیر از دو متن م رد نظر میمی
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ر رزرخاً در دو  سیاب با ااتسزاب مزتن شزرری    «رحل النهار»سرودة  ةسخن دربار نم ن 

های م رد بررسیر ب  جای نقد تطبیقزی  ش د و با عنایت ب  تردّد سرودهرفل  بسنده می

 گردد.اض ر سندباد رادر می ةدو متنر بیشتر اکم کلی دربار

های متفزاوت از    انش»پیشینر در مقالة دیگری با عن انِ  ةدو ن یسنده ملترم مقال 

ر  ةلسزان مبزینر شزمار    ةر چاپ شزده در خصزلنام  «سندباد در شرر مرارر عربی ةاخسان

و « عبزدال هاب البیزاتی  »با اخاودن دو شاعر دیگر ب  تلقیق  ز د یرنزی    تابستان 

ند دورنمایی کلی از اض ر سندباد در شزرر یزاد شزده    اهتوش کرد« روو عبدالصب ر»

و ازاویر   هزای سزیاب  مضم ن سروده ةخرادید مخاط  قرار دهند ک  البت  مطال  دربار

تکراری است و نکتة جدیزدی در آن گنجانزده نشزده اسزت. بز  هزر روی بزا بررسزی         

این اسزت کز  آنچنزان کز  بایسزت  و شایسزت  اسزت از         ما بر های م ج در باورپژوهش

دو ایزن  ی در اهسفرهای سندباد سخن ب  میزان نیامزده و اضز ر آن شخصزیت اسزط ر     

گز ییر ازق مطلز  بیزان     و با گرایش ب  کلینقد و تطبیق کشانده نشده  ةب  ب ت رسروده

 .    استنگشت

 ةک شد با مل ر قرار دادن سزرود در پرت  این مسأل ر پژوهش ااضر می

 از بدرشاکر السزیاب و نقزد تطبیقزی آن دو    «رحل النهار»از  لی  ااوی و  

تللیلزیر از   - ة ت رزیفی هزای شزاعرانر بز  شزی    و البت  بدون ت ج  ب  دیگر سزروده  – 

هزا پاسز    جایگاه و کارکرد این اسط ره در شرر دو شاعر پرده بردارد و ب  ایزن پرسزش  

دچار چ  دگردیسی شده؟ علت اض ر وی  ردر بستر شرر شاعران ردهد: سندباد مرارر

هزای کهزن و ارزلی  ز د را در عصزر      در شرر شاعران چ  ب ده؟ چ  ویژگی یا ویژگی

ای از تجارب شاعران اسزت؟ د الزت دادنِ وی   دارِ چ  تجرب عهده مرارر افظ نم ده؟

داشزت ؟ و...   در شررر چ  تاثیری بر وادت و یکپارچگی سرودهر واژگان و تصزاویر آن 

در ادبیزات  « مکتز  آمریکزایی  »هزا بزر اسزاس    نقد تطبیقی سزروده  ک  الزم ب  ذکر است

 تطبیقی شک  گرخت  است.   
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 حاویسندباد در شعر خلیل 

هزای  لیز  ازاوی را تشزکی      ارلی سروده ةی شاکلاههای اسط رشخصیت اسط ره و

 ةتجربز »یاخت  و یاهاسط ر ناد او چارچ بی کاموً تا جایی ک  گذشت  و آینده در ردهدمی

های انسانی و تجسمی از دردهایش نسبت ب  سرزمینر تاری ر ترین تجرب او نیا از ژر 

هایی ک  در ترین اسط رهیکی از مهم ( 72: 1978شکری ر  « و میراث شرری گردیده است.

 ای در ترسززیمای یاختزز  و سززهم عمززدهرهززای شززرری  لیزز  اززاوی جایگززاه ویززژهدخت

مین و آ زرین  نم ن  وی در چهار برایاست.  «سندباد» ةهای شاعر داشت ر اسط راندیش 

 ةگیزرد و در قطرز  دباد الهزام مزی  سزن  ةاز اسزط ر  «النطای والطری   »سروده از دختر شرری 

گرچز  در ایزن    رکندهایش را بر وی ام  میها و اندیش ایده 

 .  ندارددهر تصریلی ب  نام سندباد سرودهر ب  غیر از آنچ  در عن ان آم

 شخصزیت  از ایزن  نیزا   «وجز ه السزندباد  »دیگزری بز  نزام     ةلی  ااوی در سزرود  

هنزری   هزای ازاوی در مزاجراج یی  »  است. بز  هزر روی   ی بهره خراوان گرختاهاسط ر

های شخصیت سندباد قزرار گرختز ر و شزررش سزفری       یشر تلت تأثیر ماجراج یی

 « رهزایی و اارزلخیای گشزت  اسزت.     ةدائمی برای شزنا ت و دسزتیابی بز  سرچشزم    

د ترین شاعری مررخی کزر هیچ تردیدی زبده بیست ک  باید او را ا این (330: د.ت داوودر 

و  سزندباد مبزادرت ورزیزده    رةگیزری و بکزارگیری اسزط    ک  با هنرمندی باال بز  الهزام  

 .های روایر خکریر وجدانیر اجتماعی و ملّی   د را بر آن ام  نم ده استتجرب 

در پزی   داسزتانی دیگزر دارد. او    ةامّا سندباد در سزرود 

کندر البت  نز  درجسزتج ی گزن  و    را تجرب  می هشتمین سفرش رهای   دماجراج یی

کند امّزا  و را ااساس میاای ک   شدههای دوردستر ک  در جستج ی گمکش  سرزمین

ای د الت داده شده ک  دو ب  گ ن  راز همان آغاز رنمی یابدش! وی در این بستر شرری

اسزت کز  بز      ای جدیدر و بزر آن قدیمیر و دیگری  ان  ة ان  پیش رو دارد: یکی  ان

بار ن  ب  قصد  این از این روجدیدش را جستج  کند؛  ةقدیمی بپردازد و  ان ةترک  ان

در البت  با یادآوری سرگذشت تلز   نهتر پای در سفر میمهم امری ب  قصد بلک تجارتر 

از دسزتش   سزت داده و را شک «غز ل » ر  د ک  چگ ن  در سزفرهای پیشزینش   و شیرین
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ر و چگ نز   ه اسزت و او را بز  قتز  رسزاند    .هرا مست نم د «نشیطا»چگ ن   ر و گریخت

هزای  ز در وی را   ک  قصد داشتند بر طبق سزنت  هدر بردازدست مردمانی جان سالم ب  

ر امّا او با ایجاد شکاخی در قبزرش  کننداش در  اک دخن زنده زنده ب  همراه همسر مرده

 و از شز د است تا بخزت بزا او یزار    نیا امیدوار . سندباد این بار  استاز آنجا نیا گریخت

 سالم باز گردد: رهشتمین سفرشر همچ ن قب 

ْزتُه  کن

ْ

  (1 هْ
 (257- 256: د.ت ااویر 

سزت کز    ا کنزد ایزن  آید و در خهم سروده ب  ما کمز  مزی  آنچ  در اینجا بیانش الزم می

« خلش بز  »بینامتنی و جهش ب  گذشت   کاربست وا تیار اسل ب روایی هد  شاعر از 

در این سفر نیا م خق باشزد همانگ نز  کز     ت اند او میک  لقا کند ب  مخاط  ا تاآن ب ده 

در هفت سفر پیشین نیا م خق ب ده است؛ ب یژه آنک  این  وی بسیار مجرّب و کارکشت  

مرادل   د  شاعر است ومراد از  ان  در ی  نگزاه   رسندباددیگر اینک   ةشده است. نکت

 کز   ت ان پذیرختمی رر. بنابر این تفسیتاس «عربی ةجامر»در نگاه دیگر  و «ذات شاعر»

را  ست نفسانیر تا شاعر ماهیت نفس و زوایزایِ پنهزان آن  ا دار سفریاین سرودهر عهده»

سزندباد در ایزن   »ت ان ب  این برداشت تزن داد کز    و هم می (66: 1984 ااویر « بشناسد.

بز  سز ی   تلجّزر و مزر ر    ست ک  از عقز  مانزدگی و  ا سروده نمادی از انسان عربی

 (56-55: 1983  ع ضر« دارد.پیشرخت و سرزندگی و ن زایی گام برمی

را پر از  نگرد و آنمی «ذات قدیمیش» کهنِ   د ةمهاجرر ب   ان سندباد  ردوّم ةدر چر 

مانزدر شزهری کز     مزی  «سدوم»ای ک  ب  شهر نفرین شدة یابدر  ان پلیدی و نجاست می

بز  هزااران    راند و در پسِ پردة دینزداری  ز د  پیش مردمانش یکسره آل ده دامن و گناه 

 چیززای جززا  رسززت کزز  از در و دیزز ار ایززن  انززة سززندباد  ا پلیززدی گرختارنززد. ایززن 

 بارد:مرصیّت نمی
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ْْْ

ْْ

ْْ  
 (259- 258 :ت.د  ااویر

 رمرارزر  سندباد کاربست واژگان ثقی  و عم ماً با بار منفیر القاگر این نکت  است ک  

دهزیِ  د الزت  رتزر ک شد از آن دور ش د. ب  بیان سزاده و میپذیرای شرای  ااکم نیست 

 در راستای همس ییِ مفه م و اندیشة م رد نظر ب ده است. رواژگان کم کاربرد

  اسزت  یزا    راز آنجایی ک  سندباد   د نیزا یکزی از شزهروندانِ ایزن شزهر اسزت       

 از ایزن رو  د. شز گردد و یکی از همزان نابکزاران مزی   نا  است  دامنش آل ده ب  گناه می

کنزد تزا از   یابزد تزوش مزی   آید و   یش را در وضریّت اسزفناکی مزی  وقتی ب    د می

عزامِ  ز د را    رست ک  در چر ة س ّم پس از اعترا  ب  گنزاه ا گمراهی رهایی یابد. این

 کند تا ب  مرالة رهایی از آن قید و بندها برسد:جام می

ْْْْ

ْْْ

ْْ

:  ت.د ازاویر  ْْ

267- 268) 

س دی در پی نداردر و سرای او همچنان  م ش و واشت  رتوش سندباد ماجراج 

زده استر و خریادرسی هم در کار نیست! چیرگی بر پلیدیر سخت و طاقزت خرساسزت   

سزندباد   رتزر نماید. ب  بیزان روشزن  ی در انب ه ناپاکی ها مشک  میو جایگاین کردن پاک

تزن بز  زبز نی و  ز اری      ر  اهد بگ ید: در جزایی کز  همز    مرارر  لی  ااوی( می

مرنا   اهد جا با جانفشانی بی «رهایی»اند تئ ریِ و دل آنرا پذیرا شدهاند و با جان داده

نجات از آن هم  عزذابر دسزت طلز  بز      ش د برای  سندباد مجب ر می از این روب د؛ 

 :استآسمان دراز کند و از آن کم  بطلبدر گرچ  چنین کاری نیا بیه ده 
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ْْ

ْْْ

بایزد  رسد ک  بزرای هزر رسزتا یای مزی    دیگرر سندباد ب  این دریاخت می ةدر چر 

اینست کز  بز     های زمان  رهنم ن ش د.گری داشت  باشد تا او را در سختییاری همراه و

پستی و زب نیِ زمان   تاآنرا دارد  کند ک  ت انِنجیی  تص ّر میبرد و مُیای   د پناه میؤر

را از بین ببرد وسندباد  ش ربخت را از گرختاری برهانزد. در پزی ایزن   اسزت ر یزاریگر      

در لبزاس یز  زن در    (169: 1994 ازوویر  « همزااد   ز د  اوسزت   »سندباد ک  در واقزم  

 د:گردد تا این مهاجر را از آن سنگستانِ نفرین شده نجات بخشبرابرش ه یدا می

ْْ

ْْ

 (277 -276: ت.د ااویر  ْْْ

رسد بلک  ش ق او در جسزتج ی  یگرِهماادر ب  آرام و قرار نمیسندباد با پیدایش یار

یابد و سرشزار  ای ک  در آنجا وی ت لّدی دیگر میش د؛  ان یاختن  انة جدید بیشتر می

از نرمت آزادی و   شبختی است. در نظر سندباد ماجراج  آن  انز  و آن شزهرر ایزن    

ن آرامشزی کز  او در هفزت سزفرِ     ر هماکنددهد ک  ااساس آرامش قابلیت را ب  خرد می

 ةهزا  انز  میلیز ن  رسزندباد  ةدر آنجا ب  مانند  ان دور و درازش نت انست  بدستش بیاورد.

آن  بزرای رسزیدن بز     سزندباد  از این رودیگر وج د دارد وهمگی سرشاد و سر  شند. 

ان بخرد و در پزی  ر باید  طرها را ب  جو دیگران پاکی و عات  نخستین   د ها وشادی

 گیرد:آن آرام و قرار 

ْ

 ازاویر   ْْْ

 :290- 291) 
گیزرد کز  سزندباد   سزت  تزن سزرانجام بزا        هم شک  مید ةخرجام سفر امّا در چر 

  د و برد از آنهم  خراز و خرود بز  مزراد دیرینز   ز د      ةگذشتن از تمامی مال وسرمای
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رسد و برن ان ی  شاعرر بشارت  رستا یای را با   د بزرای آنانکز  او را چشزم در    می

  وی در پزیش بزرای آن   ست کز ا ای تر از گنجینآوردر بشارتی ک  با ارزشراه ب دند می

 دست ب  هفت سفر زده است:

ْْْ

 (299 :ت.د ااویر  ْ

بز  سز ی    «شاعر»و سختی در لباس ی  هم  رنج ری  آناینک  سندباد در اینجا برد از 

سازد: نخست اینک  این سندباد همان  لی  ت ر ما را ب  چند نکت  رهنم ن میجمم برگش

 ةزده و از زبزان او بز  بیزان تجربز     «نقاب»  د  ةت ک  از آغاز سروده ب  چهرااوی اس

ر اینجا از د از این رو؛ بازگشت  است «شاعر»ده ب  عن ان   د پردا ت ر و در خرجام سرو

مرارزر  لی  ازاوی( بز  رز رت      . دوّم اینکز  سزندباد   ش دگشایی میآن م ض ع گره

ند و نبایزد در  لؤورمای بر آن است تا بگ ید شاعران در قبال جامر  و وطزن  ز د مسز   

هم  سزفر   ها ل  خرو ببندند. دیگر اینک  سندباد برد از آنها و ناهمگ نیبرابر نابسامانی

گشت  و این   د ازاکی از ایزن اسزت کز      باز« مردم»ب  س ی    شط النی  با  بری 

 لی  ااوی شاعری پایبند و مترهّد اسزت و بز  قضزایای مزردم و   اسزت  هزای آنزان        

 دهد.اهمّیت می

کهن ِسندبادر در شرر  لی  ااوی چهزرة جدیزد بز   ز د      ةهر چ  ک  باشد اسط ر

هر هد  و نل ة سفر   د را نیزا  گرخت  و عووه بر اینک  هشتمین سفرش را تجرب  کرد

از »برای  «درونی»ست ا ر داده است؛ این  سفر او سفرینسبت ب  هفت سفر پیشین تدیی

گزردد و هنرمنزد را از ورود بز     ای ک  مانم از تکام  روو مزی های بیگان بین بردن نفس

همزین  بز   ( 66 :1984 ازاویر   «دارد.ساات هنرر و قهرمان را از شنا ت  آزادی بزاز مزی  

سب  چهرة سندباد در این سروده با هنرنماییِ شاعرر چهزرة بزدیم و نز  اسزت کز  بز        

ر رت نمادین و در پسِ پردهر اسط رة انسان مرارر را در تضاد و ترزارض میزان او و   

های تل  و کندر و توش دارد تا از هر چ  تجرب های زمانی و مکانی متبل ر میبازدارنده

 تر ب  ارکت درآید.و در خضایی گسترده بگذرد است عق  ماندگی
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های اوستر و شاعر با زبزدگی  اخاون بر آنر سندباد در شرر  لی  ااوی تابمِ تجرب 

باال آن شخصیت را در راستای این امر پرورانده استر ب  نل ی ک  بین چهرة کهزن وی  

کهزن  ش د؛ سندباد با اینکز  سزر در میزراث    با چهرة مراررش ن عی همس یی دیده می

دارد امّا در این بسترِ شرری باز هم ی  ماجراج ر پ یندهر ک چنده و  طر پذیر استر و 

 کاربستب  اررار باید گفت:  ربر این برداشتست ب  سفر جدید نیا زده است. بناالبت  د

اندیشز    رسندباد در شرر  لی  ااوی ذهنیتی تکراری و ترجیم بندوار نیست بلک  از آن

  یاد.رمیو مفاهیمی جدید ب

هزا و  سزندباد ایزن بز د کز  اندیشز       ةاسزط ر امّا هد   لی  ازاوی از بکزارگیری   

های   د را بص رت نمادین و سمب لی  از زبان وی بیان داردر و بز  مخاطز      است 

هزای  ز د و   ست ک  همچ ن سندباد در پی رسزیدن بز    اسزت    ا القا کند وی شاعری

های زیادی را ب  جان  ریده اسزتر و اگزر   ختیدیگرانر از   د ماجراج یی داشت  و س

او نیا تا ب  مزرادش دسزت    رسیدن ب  هدخش آرام و قرار نداشت هار برایاخسان  سندباد 

رسد. ناگفت  نماند ک  خلسفة نقزاب زدن بز  چهزرة سزندباد از     نیابد ب  آرامش واقری نمی

نهفت  است. بز  بیزان    «همااد پنداری»ام  تجربة مرارر بر ویر در ایدة س ی شاعر و 

هزای وی بزرای   ترر شاعر با ال ل در شخصیّت سندباد و عاریت گزرختن ویژگزی  روشن

  در اد خار  بین او و   دش را از بین برده و با او ب  مرز یکی شدن رسیده اسزت.  

هیچ بیگانگی و یا دوگانگی بزین   ردر پی این خرایند مخاط  ب  هنگام قرائت این سروده

 های سندباد را می پذیرد.کند و ب    بی تجرب ااساس نمی این دو شخصیت

ت ان ب  سزادگی از کنزار آن گذشزت ایزن اسزت کز  سزندباد        دیگری ک  نمی ةمسأل

ها و رؤیاهای  ز د را بز    ب  شاعر مرارر داده تا شاعر   است  این امکان را رایاسط ره

ت و دغدغزة بازگشزت بز     شک  نمادین ب  مخاط  القا کند؛ اینک  او شاعری با رؤیاسز 

پروراندر و از اوضاع ناهمگ ن و ناهمساز سیاسزی و اجتمزاعی   دوران پاکی را در سر می

هاست. اینک  انسان بایزد بزرای   نا رسند و گریاان است و   استار اروو آن نابسامانی

های   د و زمان  کمزر همّزت ببنزدد و ارادة قز ی داشزت  باشزد و       از بین بردنِ ناراستی

هزای دسزت   ها و سنتهای آنرا ب  جان بخرد. از طر  دیگر باید با عق  ماندگیسختی
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و پا گیر و هرچ  رنگ و ب ی تلجّر و تلجّرگرایی دارد ب  نبرد بر یزادر و اگزر انسزان    

سزت کز  در پایزان    ا در این مجال مصمّم باشد پیروزی دست یاختنی   اهزد بز د. ایزن   

 .سروده گفت  است: 

اعتراضزی اسزت علیز  مفزاهیم ناکارآمزد      »ست ک  این سروده ا جان مایة کوم ما این

و توشی است از س ی شاعر در جهت پاالیش نفزس و زدودنِ   (66: 1991 جبرر « گذشت 

از بزین بزردن    زنگار آن و بازگشت ب  دوران پاکی در برد خردیر و ک ششی است برای

 های اجتماعی و سیاسیر و بازگشت ب  عاّت پیشین در برزد جمرزی. سزندباد    نابسامانی

سخنگ ی دردهای خردی و اجتماعیِ شاعر اسزتر وبزرای رهزایی از مشزکوت      رااوی

همان شاعر و رمای برای امزت   رسرودهسندباد در این همچنان دریادل و ماجراج ست. 

دوباره مت لزد   روزگار و رهاورد آنر ةگندیددر گرداب  برد از غرق شدن ک عربی است 

 .دهدتوشگر بشارت می های ک شا وب  ت لد تمدنی جدید ب  دست انسانشده و 

پی ست  بز  دنبزال راهزی بز  سز ی وجزدان  ز یش اسزت و          ر لی  ااوی سندباد 

ر در اعماق ذات   یشتن و پاکسازی آن از هرگ ن  تظزاه  جستج سفرهای او ب  منظ ر 

گزردد  ی مزی اهت اسط رش  آنچ  ک  سب  تمایا بیشتر این شخصیبی. و ریاکاری است

چراکز    ؛د الت دادن آن اسط ره ت س  شزاعر اسزت   ةهمان کیفیت ب  کارگیری و شی 

عزرب ایجزاد کزرد کز  همزان از سزرگیری       ی اهااوی رویکردی جدید در شرر اسزط ر 

از سزب  و سزیاق ایزن      نمانزد کز    ناگفت است.سا ت جدید اسط ره یا تدییر شک  آن 

از االت ا وقی و اجتماعی و خکری  قصد کرده است ت ان دریاخت ک  شاعرسروده می

 .کند گذر ب  س ی رستا یای خراگیر

 

 سندباد در شعر بدرشاکرالسیاب

ارزلی   سزازة  و آن عنصررشاعرانی است ک  شررش با اسط ره در آمیخت   جمل سیاب از

تفکزر   ةترین شزی  یر مسل اهو اساساً تفکر اسط ر دهدتشکی  می هایش راسرودهبیشتر 

کزارکرد   ی او گ یای این اقیقت است کز  اههای اسط ردر شرر اوست. واکاوی سروده

ای ب  این امر دارد. وی   د نیا در مصااب سیاسی  عمدتاً کارکردی ویاسط ره در ناد 
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م کز  برزد   اعر مرارزر عزرب زبزان   رسد من نخسزتین شز  ب  نظر می» گفت :اذعان کرده و 

سیاسزی   ةمن در این رویکردر انگیزا  ةترین انگیا. مهمها بخشیده استهنمادین ب  اسط ر

هایی از اسزط ره  های سیاب رگ و اگر بگ ییم در بیشتر سروده (189 :1981ر بلّاطة « ب د...

ای ک  در اینجا باید متذکر شد این است ک  شزاعر  ایم. نکت ت ان یاخت ب  بیراه  نرخت می

خهزم     مخاطز  در کنزد کز  های غربی اخراط میاسط ره کاربستگاهی اوقات آنقدر در 

بز  ایزن مرنزا     گردد. امّا پذیرختن این نکتز  لاومزاً  می «سکت ادبی»شرر وی دچار ن عی 

لک  اقیقت امزر  های عربی بهره نگرخت ر ب  وی در دخترهای شرریش از اسط رهنیست ک

ج   اری بز   شاعر ت  ای در شررش دارد وهای عربی سهم عمدهاین است ک  اسط ره

 هار اسط رة سندباد است.ترین آن اسط رهک  از مهم آنان مبذول داشت 

دخترهزای   هزای تلز  و شزیرین  ز در در    بدرشاکرالسیاب ب  منظز ر ترسزیم تجربز    

یکزی از آن   «رحل النهار»خت  است ک  سرودة الهام زیادی گرشرریش از اسط رة سندبادر 

بیمزاری  ز در آن    ةبخشی تجرب این سروده ب  قصد تجسّم و عینیّتهاست. او در م ن ن

  اند و از زبان او ب  بیان ااساس مر  و نیسزتی  ز د   چهره را در این سروده خرا می

سزیّاب از للزا    سزت کز    ا پردازد. آنچ  در اینجا بیانش  الی از خایده نیسزتر ایزن  می

زندگی با بیماری دسزت و پنجز     جسمیر شخصیتی بیمار و رنج ر ب در و از همان آغازِ

کرد. او برای درمان   د ب  شهرهای زیادی سزفر کزردر کز  زمزان سزرایش ایزن       نرم می

 سزقّالر  بزرده اسزت.   برای مداوای   د در بیروت ب  سر مزی  سروده یرنی 

این ااساس ب  او دسزت داد کز  روزهزای پایزانی عمزر  ز د را        در آنجا( 44- 35 :د.ت

 بایزد تسزلیم مزر  گزردد.      اش برنخ اهزد گشزت و  کند و دیگر هرگا ب   ان سپری می

این اندیش  یا ااساسر وی را برآن داشت تا   د را سندبادی بداند ک  دست ب  سزفری  

خرستد ک  دیگر چشزم  یها برای همسر  د پیدام مبازگشت زدهر و این  از دوردستبی

 راه  این سفر کرده نباشد: در
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 (229: 1989 سیابر  (8 

گ ید: روز ب  ک چیدن گرخت و تاریکی بر هم  جزا سزای    سندباد  سفرکرده ب  اررار می

 رست ک  همسرِ وخادارشر ل  ساا ا اخکندر و دریا م ّاج و ط خانی است. این در االی

 و منتظر بازگشت اوست. امّا او باید بداند ک  دیگر بخت با سندباد در چشم در راهست

ای قیرگ ن این سفر یاریگر نب ده و این  او در دست پریان دریا گرختار گشت  و در قلر 

 اسیر شده است.

طز ر   واازد و بز    آن ست کز  شزاعر در  ا امران نظر است این ةاینجا بایست آنچ  در

کند؛ زیرا او یِ سندباد عربی وع لیس ی نانی ال ل میاههمامان در دو شخصیت اسط ر

در بستر شرری   د از وخاداری همسرِ   یش و انتظار وی برای بازگشت  ایزن مسزاخر   

سخن گفت ر و همچنین از اسارت   یش ب  دست  پریان دریا اکایت کرده اسزتر کز    

 :1385  کنزدیر  لیس آمده البت  وخاداریِ همسر و اسارت ب  دست  پریان تنها در اسط رة ع

آنزدو   میزان و ن  در اسط رة سندبادر وسیاب نیا با ایجاد سازش و همزاهنگی  ( 298و 109

 رهگذرهای ع لیس را برای سندباد ب  عاریت گیرد تا از این بر ی ازویژگی»برآن است 

 :2005  زایزدر « مر  بر جسم و جانش ب  تصز یر بکشزد.   ةنسبت ب  غلب را ااساس   د

تصریح ب  نامِ سزندباد   یشب  اررار باید گفت: شاعر گرچ  در متن شرر از این رو (157

 آورد بز  اسزط رة عز لیس نادیکتزر اسزت تزا       هزایی کز  در مزتن مزی    کند امّا ویژگیمی

 اسط رة سندباد!

مرارر برای برجست  کزردنِ ااسزاس نیسزتی و مزر   ز در       در وهلة دیگر سندباد 

دهد؛ اینک  چگ ن  همگی دست ب  دسزت  ارش د الت میطراخش را نیا در گفتطبیرت  ا

 سزت بزی بازگشزتر سزفری    ا ند تا عمر او ب  باد  خنا رود. آری این سفرر سفریاههم داد

دیگزر تز جیهی بزرای     از این روبرنگشت  است؛  رست ک  هرکس ب  آن مبادرت ورزیدها

 انتظار کشیدن وج د ندارد:
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 (230: 1989 سیابر  (9)

کنزد کز  شزاعر از للزا      روانشنا تیِ قطرة ااضر ما را ب  این دریاخت نادیز  مزی  

پیرام ن  ز د  این اخسردگی سب  شده تا او ملی  روای نیا اخسرده و پریشان استر و 

ای از تزرس و نیسزتی تصز ر    ای ک    د را در هال را پر از مر  و نیستی بیابدر ب  گ ن 

کند گرختارِ دست  تقدیر است و راهی جا تسزلیم نزداردر کز  البتز      نمایدر و گمان میمی

و... گز اه بزر رزلّت     رحل، انطفأت، لن یعود، الموتوج د واژگان و ترابیری همچ ن 

 این ادعاست.

گ ید: زمانی اش میسندباد مرارر  سیاب( ب  همسرِ ب  انتظار نشست  رردر وهلة دیگ

ت انزد در برابزر آن   رسدر دیگزر هزیچ چیزا نمزی     ک  عمرش ب  پایان برسد و مرگش خرا

های   د بگذرد و تن بز  مزر    ر و او نیا مجب ر است ک  از همة دلبستگیکندمقاومت 

 دهد:

 (231: 1989 سیابر  (10)

ست کز  سزیاب بز  هنگزام بسزتری در یکزی از       ا ای ک  در اینجا باید اخاود ایننکت 

. گ یند کز  آن  بندددل می - ک  لیلی نام داشت -های بیروتر ب  پرستار   د بیمارستان

ای ب  او می ن یسد و چند تار م ی   د را ب  وی داده تا سیّاب بز   پرستار نیا چند نام 

رسم عاشقی آن را پیش   د ب  امانت نگ  دارد. هنگامی ک  همسر سیاب برای موقزات  

 شز د وآنهزا را بز  دریزا     آن نام  و تارهزای مز  مزی     رودر مت جوی ب  آن بیمارستان می

 کندمیا اشاره ب  این داستانر تأکید شاعر در این متن شرری ب (39: د.ت سقّالر زد. می اندا

مر  ب  او مجالی نداده تا وی نگهدار آن  ک  دیگر خررتی برای مهرورزی باقی نمانده و

 امانت باشد.

بر آن است تا ب  مخاط   -و یا همان ع لیس مرارر -سندباد مرارر ردر قدم بردی

 آننزد بستگی و عشق او ب  زندگی یکطرخ  نب دهر بلک  دیگران نیا   اهزان  ک  دل کندالقا 
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ک  سندباد مرارر همچ ن گذشت ر شادمان  ب  سرای   یش بازگردد و عمری دراز یابد. 

همسر سندباد از جملة آن آرزومندان استر ک  دل اپسِ مساخرِ سفرکردة   یش اسزت و  

باد نیا دل اپسیِ همسرِ دلش ریدة  ز د  در نب د وی سخت آزرده  اطر گشت  است. سند

 را اینگ ن  ب  تص یر می کشد:

 (232 -231: 1989 سیابر  (11 

امّا کشتی سندباد مرارر از ی  س  گرختار ط خان هاست و از سز ی دیگزر در ایزن    

کنزد نشزانی از آن   دریای گسترده و بی انتهار ناپیداست. ب  نل ی ک  تا چشزم کزار مزی   

بس! آریر اال ک  روز  رسد وستر تنها تپش قل  همسر او و م ج دریا ب  گ ش مینی

 ب  ک چیدن گرختر باید از سندباد مرارردست شست:

 (232: 1989 سیابر (12)

گ یزد: عبزارت    دربارة این قطر  مزی  «عاالدین اسماعی »الزم است یادآور ش یم ک  

اشزاره داردر آنجزا کز  ایزن      «تریستان و ایاولزده »ب  داستان مشه رِ « البحر متسع و خاوٍ»

را ببینزدر   «ایاولده»اش کشتیِ ملب ب بنگرد تا شاید    اهد ب  دریاپادشاه از دوستش می

 od und leer das meer:گ یدیابد و سرانجام مینگرد و چیای نمیامّا دوستش بارها می

اش هرگزا از ملب بز    و اینگ ن  ب د ک  دیگزر « دریا آرام و  الی از هر چیا است»یرنی 

 یا ردق می کند.مان ملب بة سیاب ناین جریان دربارة ملب بة سندباد یا ه  بری نشد.

 1988 :212 )   
ت ان ب  این نتیجز  رسزید کز  سزندباد  سزیاب در ایزن سزرودهر        از آنچ  گفت  شد می

و  هشخصیتی نگران و دل اپس و شکست   رده است ک  امید ب  زندگی را از دست داد

. وی در ایزن  بز  گز ش مخاطز  برسزاند    کند غال  زداااخظیش را  ب  ن عی توش می
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پایان رسیده و از ساا  سومت دور گشت  و  ز د را تسزلیم ط خزان     سروده عمرش ب 

سهمگین مر  کرده است. او دیگر بازگشتی بز  سزرایِ نخسزتین  ز د نزداردر و ایزن       

درست نقطة مقاب  چهرة سنتی و کوسی  او و اتی ع لیس( است ک  هم اره با دستی 

ب نسبت ب  ارز   ز د کزاموً    گشت. ب  بیان ساده تر سندباد  سیامی اش بازپرر ب   ان 

های تل  و شخصزیت  بیمارگ نزة   شخصیتی مرک س و وارون  استر و این  تابم تجرب 

کند ک  اثر هنزری  ز د را   اوستر و اگر بپذیریم ک  ی  ادی  با همان ذهنی زندگی می

آخریندر باید اکم کنیم ک  بدرشاکرالسیاب دست  کم در این سروده شخصیتی ناامیزد  می

 ده  اطر و دل اپس است.و اخسر

 نقد تطبیقی دو سروده

 دو متن وجوه اشتراک -ال 

ست ا شرری رچر د وشرر هر دومی «سندباد» ةاسط ر هر دو شاعر بر مل رِ ةسرود .1

 «اشززتراک عینززی» ةانززد تلززت تززأثیر ایززد دو سززری کززرده ی و نمززادین. هززراهاسززط ر

orrelative  objective   های رمای ب  نق  ایده و تجرب  با بیان ر رت غیر مستقیم و ب

ر مستقیم ع اط  و ااساسات  ز د بپرهیانزد   ةاز ارائ «الی ت»و همچ ن ر   د بپردازند

بزا د الزت دادن   ر هزا و از ادث گ نزاگ ن   ضمن ایجاد خضای مناس  و  لق رزلن   و

خردی  ارج و رنگ عم می ب   ةااساسات   د را از دایر رسندباد یِاهشخصیت اسط ر

گرایزی و  انزد شررشزان را از درون  هر دو شاعر ت انسزت   ترخند هنریر با این .دآن ببخشن

 ؛گری و گاارشی ب دن اثرشزان دوری گایننزد  ینی رمانتیسم برهانند و از  طاب عالت گا

ک  ب  ر رت نمزادین بز     ست  د شاعر سندباد در شرر هر دو شاعر مرادلِ از این رو

 د.داربیان می راشان هایو دل اپسی  پردازد و دغدغهایشان میبیان تجرب 

یر سب  گشزت  تزا اثزر ادبزیِ هزر دو شزاعر بزا آن        اهگیری از میراث کهنِ اسط رالهام .2

میراث پی ند   رد و ب  شررشان ارالت بخشد. از س ی دیگر م ج  شده تا مخاطز   

 بکزار  یِاهبرای دریاخت مفه م و مراد  گ یندهر دست ب  پژوهش زند و از میراث اسزط ر 

هزا دسزت یابزد.    آن ب  خهمِ قاب  قب لی از سروده رخت  در آن دو اثرر آگاهی یابد و در پیِ
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در پی نزد بزا میزراث کهزن و     ارزی  و  اسزت  شاعرانر شزرری     اهیم بگ ییم: شررِمی

 یت در مرادلة شرری ندارد.خرّالای جا برای دریاخت آنر چارهمخاط  ماندگار ک  

بهزره   «نقزاب »ارگیریِ اسط رة سندباد از تکنی  م خرا  انی و بکهر دو شاعر ب  هنگا .3

و سزندباد را در   هاند؛ بدین شک  ک    دشان در پشت  چهرة سزندباد پنهزان شزد   گرخت 

بجایِ  رسیاب و ااوی رترند. ب  بیان سادها شررشان د الت داده و او را ب  سخن واداشت

این خررت را ب  ر یا ما سندبادی هستیم ک ... ک ...اینک  بگ یند: ما مث ِ سندبادی هستیم 

ند تا   دش در بستر شرری سخنگ  باشدر هر چند ک  در اهی داداهآن شخصیت اسط ر

شزگردر در  ایزن   دهزیِ شاعر است و ن  سندباد. د الزت  گ ید   د آنک  سخن می رار 

و همزااد    ؛ بدین نل  ک  شاعر  ز د را مرزادل  است «همااد پنداری»راستای همان ایدة 

هزای او را بز  عاریزت    بیند و با الز ل در شخصزیت وی بر زی از ویژگزی    سندباد می

. بکزارگیری ایزن   کنزد های مراررِ   د را نیا بر او ام  مزی گیرد و بر ی از تجرب می

ی  قدم ب  نمادین شدن نادی  گردد و بر بُرد  نمایشی  رش د تا اثرِ ادبیسب  می ترخند

 ب دن آن بیفااید.

 نزد؛ ا بهره گرخت« ادبی هنجارشکنیِ»یا « آشنایی زدایی»هر دو شاعر در شررشان از خن  .4

چهرة سندباد در شررشان چهرةای تکراری و سنتی نیستر بلک  نسبت ب  چهرة پیشزین  

 -اشبزر عکزسِ چهزرة گذشزت      -در شرر ااوی  د تا اد زیادی تدییر کرده است. او 

گیرد و... ر سفری درونی را پی میآغازدرن ی را میزندر سفری مدست ب  سفرِ هشتم می

بدشزانس و شز ریده ازال     -برعکس سزفرهای پیشزین   -در متن شرر سیاب نیا سندباد

گرددر راه بازگشت ب   ان   در دست ر کارش نیستر استر دچار شکست و ناامیدی می

ور نخز اهیم  از جادة رز اب بز  د   از این روش د و...  چ ن و چرایِ مر  میتسلیمِ بی

شد اگر بگ ییم: خضا و مفاهیمِ شررِ دو شاعرر بدیم و ن ست و هر دو شاعر اهز ِ  طزر   

 .استگرچ  نسبت این م ض ع در شرر دو شاعر متفاوت  ردکردنن

سزت؛ بزدین نلز  کز      ا شک  درونی یا خرم ذهنیِ شررِ هر دو شاعر در سطح بزاالیی  .5

یر تجربة آنان است. ب  بیزان   دمت تص  ای هماهنگ درتمامیِ عنارر شررشان ب  گ ن 

گیری از اسط رة سندباد سب  شده تا تمامیِ اجاایِ سرودة دو شاعر بزا هزم   تر بهرهساده
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بز  مخاطز    ر ب  عن انِ یز  پیکزره   سروده پایانتا  آغازوادت و انسجام داشت  باشد و 

ا نز عی وازدت   ب  اررار باید گفت: ما در شرر ااوی و سیاب ب از این روارائ  گردد. 

ارگانیگ و یکپارچگیِ درونی روبرو هستیمر ک  البت  این انسجام و یکپزارچگی در پرتز ِ   

 د الت دادنِ هنرمندانة اسط رة سندباد ه یدا گشت  است.

و ایطزة واژگزان و مضزم ن از    هر دو شاعر برای القای ِاندیشة م رد نظر   در در د .6

ر بت انند ت جز  مخاطز  را نسزبت بز  م ضز عی      تد تا رااتانهبهره برد« تکرار»عنصرِ 

 اص برانگیاند و ب  مخاط  القا نمایند ک  آن م ض عِ تکرار شدهر برای شاعر اهمیّزت  

 لی  ااوی ک  در پیِ  یاش دوباره و رستا یا تمزدنی اسزت و آن    برای نم ن ردارد. 

در مزتن شزررش    را «انتظار»ی داردر ب  اشکال گ ناگ ن واژة مسأل  برایش اهمیت بساای

. کنزد مزی های مختل  در سراسر سروده بزر مضزم ن آن تأکیزد    و ب  شی ه گیردمی بکار

 پایزان تا مفه مِ ب   ک شدمیدر نکسیاب نیا از آن جهت ک  عمرش را پایان یاخت  تلقی می

رسیدن و مر  را ب    بی ب  مخاطبش القزا کنزدر کز  در ایزن راسزتا بارهزا بز  تکزرارِ         

نصزر  گیری از این عو با بهره  پردا ت «یر دلن ه »و « را  النهار»مچ ن هایی هعبارت

ه و او را ادرای مخاط  مهزم و برجسزت  نشزان د   ا بآن مفه مِ ذهنی   د ر   استت انست

 مت جة اهمیت مسأل  کند.

گاینش و چیدمانِ  بر  ردار است؛« هماهنگیِ القاگر» واژگان شرر ااوی و سیاب از .7

های تشکی  دهندة آنهزا  ک  واج  ای ر رت پذیرختاز س ی آندو ب  گ ن واژگان شرری 

با تصاویر شرری و اندیشة ذهنی راا  اثر تناس  دارد. دو شاعر با دقزت در گزاینش   

های م رد نظزر را تزداعی کننزد و آنهزا را در     اند تصاویر ذهنی یا اندیش واژگان ت انست 

ری ناپذیرار سرکش شاعدر لباس لی  ااوی ک    برای نم ن ذهن   اننده بیدار سازند. 

ب  آهنگ شررش اهمیت بساایی دادهر و از واژگانی بهره گرختز    و مرترض ه یدا گشت ر

ط  القا می کنزد. ایزن ویژگزی را    ک  آن روایة ناپذیرایی و جستج گریِ وی را ب  مخا

رواق، صطاعق   الرحمان، الغطول، الشطیطان، الشطق ،   »: ت ان در واژگانِ مطنطنی همچ نمی

یاخت. سیاب نیا با شنا ت ب  این مهمر واژگانی ا تیزار کزرده    «الشَرَر، العَشَر، أفعوان و...

های پایان دادنِ سزطر  برای نم ن ر. کندک  ااساس اندوه وی را برای مخاط  تداعی می
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 «مار و...النهار، نار، السفار، البحار، المحار، انتظار، الیسار، الد»: شرری با واژگانی همچ ن

هزای متز الی بز     در این واژگانر آه کشیدن« ال »سب  شده تا ب  علت وج د ار  مدّ 

 گ ش مخاط  برسد و اندوه سیاب برایشان تداعی ش د.

 

   دو متن وجوه افتراق -ب

یزادل و ماجراج سزت کز  بز  رغزم       لی  ااوی شخصیتی امیدوارر پ یار در سندباد  .1

های   یش است و در راه رسیدن بز  هزدخشر    است های سفرر همچنان پیگیر  سختی

شخصیتی  م شر  رجان بخرد. امّا سندباد بدرشاکرالسیاب ااضر است هر  طری را ب 

و شز ق مزاجراج یی را از دسزت     تکاپ ست ک  ب  بن بست رسزیده ناامیدر اخسرده و بی

  ازاوی دارای  یزابیم کز  . اگر با نگاه روانکاوان  ب  این مسأل  بنگزرییم در مزی  داده است

دهزدر و امیزد دارد کز  بزا پشزتکار و      شخصیتی است ک  ب  سختی تن بز  شکسزت مزی   

در  جهزت هرگ ن  ناهمگ نی و ناهمسازی از میزان ر زت بربنزدد؛ بز  همزین       رک شش

 رهزا اش در پی رستا یا و  یاش دوباره است و بر آنست تا با غلب  بر ناهمگ نیسروده

از مقام و منالت واالیی بر ز ردار   رن م ض ع در شرر اوطرای دیگر اندازدر ک  البت  ای

اندیشد است. این در االی است ک  سیاب جسم و جانی بیمار واخسرده دارد وچنین می

نیزازی ندیزده کز  سزندباد  ز د را در       از ایزن رو آیزد؛  ک  هر آنر مر  ب  سراغش می

ادیز  بزا همزان ذهنزی     اش خرال و پ یا ارئ  دهدر ب  ویژه اینکز  پزذیرختیم یز     سروده

 آخریند.کند ک  اثر هنری   د را میزندگی می

سندباد   لی  ااوی در این سرودهر شخصیتی هدخمند و با ایزدئ ل ژی اسزت کز  در     .2

رد جمری بر آن است تا رد خردیر بازگشت ب  دوران پاکی   د را در سر داردر و در بُبُ

 سزامان و ناهمسزاز زمانز  را    ضزاع بزی  با هرگ ن  تلجّرگرایزی بز  مبزارزه بر یزاد و او    

 سامان بخشد و امت عربی را ب  وجز   زاص و امزت مشزرق زمزین را بز  وجز  عزامر         

هزا و    اهزد انسزان مرارزر بزردة عزادت     ان عاتمندی گذشت  برگردانزد و نمزی  ب  دور

درد او در ایزن سزرودهر دردی    از ایزن رو های نادرست اجتماعی  ز یش باشزد؛   سنت

مقابز  سزندباد  سزیاب     ةدردی شخصی یا ذاتی. و ایزن درسزت نقطز    مشترک است و ن 
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گزردد و  دوای درد   د مزی  است؛ زیرا وی تنها دغدغة شخصی دارد و در پی درمان و

ر کز  دردی  سخنر درد او ن  دردی مشزترک اندیشد و بس! ب  دیگر می خق  ب    یشتن

 ست.ا شخصی و ذاتی

  است و همچ ن ر خیان مراالزی را پشزت   للنی ر خیان رللنِ سندباد   لی  ااوی .3

ر یابزد. امّزا للزنِ سزندباد ِسزیاب     یگذاردر والبت  در خرجام کار ب  مرادش دست مسر می

ست ک  گ یا راا  آن در اال جان دادن است و آ رین گفتارهایش را ا للنی عاطفی

بگریاند؛  ک شد تا مخاط  راسازد و با تمرکا کردن بر برد عاطفیر میبر زبان جاری می

ها تأثیرگذار ت ج  ب  چنین مفه می در گاینش و چیدمان ارو ر واژگان و عبارتالبت  

 ب ده است.

ر است و سندباد  وی ابراد پذیرت تر و تفسیرترر هنریترر خنیشرر  لی  ااوی پیچیده .4

ر و تز و در خضای بیشتری ب  ارکت درآمزدهر امزا شزرر سزیاب سزاده     تری دارد گسترده

تر است. در پرت  این مسأل  باید اخاود: مخاط    اه نا  اه درگیر سزفر هشزتم   سملم 

ر امّزا  کنزد مزی  یهمراهز  جدیزد او را ش د و در این ماجراج یی  لی  ااوی می سندباد 

دهزد و  سیاب گ ش خرا می همین مخاط  تنها با سک ت سنگین   د ب  غمنامة سندباد 

 گیرد.  می اساساً در جایگاه شخصیتی منفر  قرار

زنزد و  سیاب هم زمان در بستر شرری   د ب  دو اسط رة سندباد وع لیس نقاب مزی  .5

ة سندباد در شزررش بسزنده کزرده    گیردر اما  لی  ااوی تنها ب  اسط راز هردو بهره می

است. ضمن اینک  سیاب در شررش با متن غربی پی ند برقرار کردهر اما در شرر ازاوی  

 یر چاشنی سخن قرار نگرخت  است.این گ ن  از بینامتن

پ یایی و ماجراج یی سندباد   لی  ااوی سب  شده تا وی در شررش اطناب داشت   .6

سزت کز    ا های آن چهره سخن گ ید. این در ازالی باشد و ب  تفصی  از کنش و واکنش

سندباد  سیاب ب  اقتضای شرای  نامساعد روای و جسزمیر نسزبت بز  سزندباد  لیز       

یجاز سخن گفت  و گ یا ب  ر رت غیر مستقیم ب  مخاط  القا کرده کز  وی  ااویر ب  ا

 اتی ت ان سخن گفتن را نیا از دست داده است.
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 نتیجه

از آنچ  گفت  شد می ت ان ب  این دریاخت رسید ک  سندباد گرچ  ریشز  در سزنت کهزن    

شزرر  های هاار و ی  ش  اض ر داشزت ر امّزا سزر از قزرن بیسزتم و      و در داستان دارد

مرارر عربی در آورده و این امر نشان از آن دارد ک  سزندباد شخصزیتی اسزت خرّزال و     

پ یا ک  قابلیت این را دارد تا از مرز زمان بگذرد و تجرب  های مختلفی بر دوش بکشزد.  

شنا ت ب  این مسأل  شاعران مرارر عربی و از جمل   لی  ااوی و بدرشاکرالسیاب با 

 ز د  شرر جدیزد   «نقاب»الی ت و با بهره گیری از تکنی  « ینیاشتراک ع»و تلت تأثیر 

و بززا د زز  و تصززر  در آن چهززره و  هی پی نززد زداهرا بززا آن چهززرة کهززن و اسززط ر

. سزندباد در بسزتر   اندکردهمراررشان را بر وی ام   ةزدایی نسبت ب  آنر تجربآشنایی

شین  ز در دسزت بز     نمادین ک  بر  و  چهرة پی شخصیتی است رشرریِ ایندو شاعر

هزای شخصزی و جمرزی    زند و با  طرپذیریِ ن ینشر ب  دنبال دگردیسیسفر هشتم می

شز د و در سزفرش بازگشزتی    سهمگین مر  مزی  تسلیم ط خانِ راستر و در دیگر س ی

 کند.تجرب  نمی

این خررت را ب  شاعران مرارر عربی داده تا آنان با  رسندباد  هاار و ی  ش  باریر

گری و گاارشزی بز دنِ اثرشزان    های جدیدر از  طاب ای مناس  و  لق رلن ایجاد خض

تزر سزخن گ ینزد و از    نتیج  ادیبانز   تر و درترر کناییدوری کنند و از این طریق پ شیده

عراقزی بزا    ب  هر رویر سندباد  رهگذر وی هنرمندی   د را خرادید مخاط  قرار دهند.

و تزن  د ک  نگاهی تیره ب  پیرام ن  ز د دارد  یابای اض ر میدردی شخصی در غمنام 

. و او را بگریاند ک شد مخاط  را در غمش شری  کندمی یدی داده وب  شکست و ناام

ن بزا بزردوش کشزید   وی و ارکت رو بز  جلز  دارد؛    ن  ایستار ک  پ یالبنانی امّا  سندباد 

تا یا مخاطز  را بز  پز یش و رسز     رک شد با للنی اماسزی هد  خردی و جمریر می

 ب  تمدن و سرن شت مردم کش رش برجست  سازد.  را ترهدش  روادارد و از این رهگذر
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 هانوشتپی
]برایتزان سزخن    بازرگزانی م/ از روزیِ  داونزد رامزان و   ام و آنچ  ذ یره بنمز د سفر هفتگان  ]از[ .1

 رپاره شد/ و در غار ها از جسمم دوگ یم[/ آن روز ک  غ ل وابلیس را بر زمین زدم/ آن روز ک  کفنمی

ش د سخن راندم/ آنچ  قاب  بیان نبز د پنهزان   روزن  ه یدا گشت/ از آنچ  ک  عم ماً دربارة من گفت  می

 یابمش.کنم و درنمیااساس می رهسپارم/ آن را پیش   د نم دم/ و هم اره در جستج یش
بینزد  می آتشی انبر  ب د/ م سی ها دی ارش را آراستبانی وج د داشت/ ک  عومتو در آن سرار سای  .2

کند:/ قیر و کبریت و نم  بر زنی میقلمهای دهگان   دایش را در رخره پراکند/ وریتک  شراره می

سدوم./ این متن بر روی دی ار است/ بر روی دی ار دیگری قابی است:/ وکاهنی در لباسِ بر / کز  بز    

 تربیت اژدهای هرزه و جدد مشد ل است.

ها در   نش راه یاختنزد/ و مزن بز     بان را نی  بررسی کردم/ ک دکی ]دیدم[ ک  گازها و سمآن سای  .3

سزا تیم/ ... آن  اش را شیرین میرویی ماهاکردیمر با دام/ او را با سرزنش  شن د میهمراه یاران دیرین 

سرایم را در شز  و   ام رهایش کردم/ب  عن ان پناهگاهی کهن برای یاران دیرین بان را ترک کردم/ سای 

نرمیمر و نرمیِ مار   ش    و  از هایشان پاک کردم/ از زنجیر وج دمر از  نجرم/روز از پژواک شبح

/ و بز  سز یم    ال/ چشم در راه زیستم/ ب  این امید ک  اگر ]از آنجا[ بگذرد خریبش دهم/ اما گذر نکرد

 سا ت.رعد وبرقش را روان  

گ ن گشت/ چرا با سزک ت  ان را   استم/ پس از چ  روی سرایم تیرهروشنی ربح و بار. پروردگارا! 4

اارزلی/ تمزامی   کشت و زرع./ و برد از طرزم آهز  و بزی   و غبار گل گیر شد/ بسانِ بیابانِ پرآه   بی

 تر و تازه ب د. رتیرگی از سرسراهایم خ ران نم در و در پیش

از جسزمم نزان و نمز ر شزراب و آتزش      در شد/ ه یدا گشت و . و رؤیایی ک  در ن ر   رشید می5

روزی   رد/ یک  وتنها چشم در راهم/ دیگربزار سزرایم را  زالی نمز دم/ بزر ا گزری بزا طزراوت و         

اعضای بدنم پرندگانی هستند ک  از دریاها گذر کردند/ یک  وتنها ام/ ت  گ یی   شایند و گرسنگی زنده

 چشم در راهم.

 یا اسزت/  گیرد ک  بخشی از وی بر  اار  دایی جای میهار و دودکشدر دو چشمم علفاارهار  .6

/ ی  میلی ن سرا همچز ن سزرایم و سزرایی دیگزر/ بز  ک دکزان بز         جبّار زغال و آتشو بخشی دیگر 

   های یخبندان.ش  بالند/ پس ازر ا گر بهار میهای در ت تاک/ و زیت نشا  

هزا  تان برگشتم ک  بشارت با  ز د دارد/ ازر   سرمای  و تجارت را برباد دادم/ بسانِ شاعری ب  س ی .7

کند/ آن را قب  از زاده شزدن در  ها هست اس میی ک  آنچ  را در رام خص تبرای گفتن دارد/ با خطر

 بیند.ها میخص 



 289/ سندباد در شعر خلیل حاوی و بدرشاکر السیاب ۀاسطورنقد تطبیقی 

آتش در شیدن گرخت/ و ت  ن رش از خروغ اختادر در اخقی ک  بی ی. روز ر ت بربست/ این  س س 8

هزا و رعزدها   ی/ اال آنک  پشت سرت دریا با ط خزان ازگشت سندباد از سفربدر راه چشمای و بنشست 

دانی ک  پریان دریاها اسیرش کردند/ در قلرة سزیاهی  گرددر/ مگر نمیآورد/ او هرگا باز نمیخریاد برمی

او ک  گردد/ روز ر ت بربست/ پای در سفر ن / ای از   ن و رد ./  او هرگا باز نمیواقم در جایره

 گردد.باز نمیهرگا 

هایش می ه ةاز جمل رای از ابرهای سنگین و رعدهاست/ مر  و برضی از  اکسترهای روز. اخق بیش 9

ش است/ هزراس و برضزی از  اکسزترهای    هایباران ةاست/ مر  و برضی از  اکسترهای روز از جمل

/ و گ یزا  هایش است/ روز ر ت بربست/ روز ر ت بربست/ و گ یا مزچ چزت تز    رنگ ةروز از جمل

یای کشتی چشزم  ؤساعد چت ت ر آن س یِ ساعتش جای داردر پس آتشی است/ در ساا  مر ر در ر

گذر اسزت اتزی بزر    های زمانر درایستدر گامدر راه است/ روز ر ت بربست/ ب  هیچ عن ان زمان نمی

 گردد.ها/ روز ر ت بربست و هرگا بازنمیو بر سنگ قبرها

ت انست  از پریشانی افظ کند/ ش ری آب را ن شزید تزا اینکز  بز ری آن     گیس ان م ی ترا سندباد ن .10

 های زیاد  عاشقان / ت س  آب  یس و نامشخ  گردیدهجایش را ب  سپیدی داد و ناپیدا گشت/ و نام 

 ها را نادیده گرخت .و وعده

 . کشزتی بز    گزردد. نز  گ یی[ باز مزی چشم در راه هستی/ ]با   د می ر. و با پریشان  اطری در سرا11

ها او را ب  بند کشزید/  گردد. ن . غرش ط خانهنگام بازگشت از اقیان س ب   شکی غرق گشت/ باز می

گردی؟/ آه! دو دست را بین قل  دراز کنر عالم جدید در میانش است/ ک  عزالم  ای سندبادر آیا بازنمی

سزازد/ آه ]ای  را مزی  سازد/ هرچند بزرای انزدک زمزانر دنیزایش      ن و چنگال و ارص را نیست می

 گردی؟...سندباد[ چ  وقت بازمی

آیزد/ و  کران و  الی است. ردایی جا ردای غرش ب  گز ش نمزی  روز ر ت بربست/ و دریا بی .12

آید/ و چیای جا قل  ت  بر سطح آب بز   ها آن را تکان دادهر ب  چشم نمیچیای جا بادبانی ک  ط خان

 تپد/ روز ر ت بر بستر پای در سفر ن ر روز ر ت بربست.آید ک  در انتظار میپرواز در نمی

   کتابنامه

 .1988ر دارالعودة، الطبعة الخامسةر بیروتر «»اسماعی ر عاالدینر 
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 .1991ر ولیالطبعة األر بیروتر دارالمشرقر «يخلیل حاو»جبرر جمی ر 

 .1984 ردارالثقافة رلبنان ربیروت ر«» رایلیا رياوح

 .تاری  بو رر ر بیروت«الدیوان»ر  لی ر يحاو
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 تاری . دونللنشر و الت زیم و اإلعونر  المنشأة الشعبیةر «»داوودر أنسر 

الطبعهة  دارغریز ر   رالقاهبة ر«»ر  عشبي زایدر علی
 .2006 راألولی

 .1382ر تهرانر نشر مرکار «پژوهشی در حکایت سندباد بحری» ستاریر جولر

 تاری . دونر يالعببر بیروتر دار الفکر «و التغییر الحداثةالشاکرالسیاب شاعر بدر» ردیزیبةسقّالر 

 .1989ر العودةر دار بیروت ر«الدیوان»رر درشاکر بالسیاب

 .1372ر تهرانر انتشارات توشر «سندباد )قصه های هزار و یک شب(» سی  الدینیر علیرضار

 .1978ر الجدیدة، الطبعة الثانیةدار اآلخاق  بیروتر ر«شعرنا الحدیث إلی أین»ر ي، غاليشکب

 .1962ر يالعصب اإلسالم يفو المجتمم  مبآة الحضارةر بددادر «ألف لیلة و لیلة»ع ّادر میخائی ر 

 رللدراسزات والنشزر   الموسسهة العببیهة   ر بیزروتر «» رریتا رع ض

 .1983 رولیالطبعة األ

 .1959ر مصرر دارالمرار ر «ألف لیلة و لیلة»ر ر سهیريالقلماو

ر ترجمة رقی  بهاادیر انتشارات طه ریر چزاپ  «دانشنامه اساطیر یونان و روم»کندیر مای  دیکس نر 
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