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  دهيچك
ـ درسـرودة   و   شـب    يـك هزارو ي در دو اثر سندباد بحر     ييگو ت قصه ياهم   دور يانورد روزگارهـا  ي

ـ ساختار و درونما  به نسبتSamuel Taylor Coleridgeج يلركلر يساموئل ت ـ ه باكـ ه آنچنـان  ي د مـورد  ي
 اسـت  ي گفتمـان ي محصول،ه هر قصهكل است يت بدان دلين اهم يا. توجه پژوهشگران واقع نشده است    

 يساز تي انگارگان، قدرت هو   .تفاوت دارد  م يتي در خلق واقع   يه نقش مهم  ك خاص   ييها ه حامل نگره  ك
ـ ن در ا ي نماد يانوردي در يريگ لكش  به دارد و منجر    ه انگارگـان، كـ نيل ايـ دل  بـه شـود، امـا   ين دو اثـر مـ  ي

ـ در ا. ز دارديب نماد ساخته شده را ن    ي باطل است، قدرت تخر    ي، تصور يريتعب به  ةق بـا مطالعـ  يـ ن تحقي
 در انتقال انگارگـان    ييگو ر شگرف قصه  يثأ، ت ر شده ك در دو اثر ذ    ييات قصه گو  ك اشترا ي و بررس  يقيتطب

ـ ا  بـه  ت نشان داده شده و    ي هو يريگ لكو ش   يعنـوان محـصول     بـه  ه قـصه  كـ د  يتـوان رسـ    يجـه مـ   ين نت ي
ـ ر و هو  يان تـصو  ين، و در پا   كش ساز است هم اسطوره     هم اسطوره  يكدئولوژيا  از قهرمـان    يت متفـاوت  ي

  .رديگ يل مك شيه از سفر بازگشته در ذهن مخاطب هر راوك ييايدر

ـ درة  سـرود «ج،  يلرك،   شب يكهزاروسند باد،   : يديلك يها واژه ، ييگـو  ، قـصه  » دور يانورد روزگارهـا  ي
 .انگارگان

                                                           
  E-mail: pyeaam77@yahoo.co.uk، 0311-6687391: ، دورنگار0311-7932985: تلفن ∗



 1393 پاييز و زمستان، 2 هشمار، 19 دوره ،ادبيات معاصر جهانپژوهش  174

  مقدمه
 خـاص  يانكـ  در زمـان و م  ي خاصـ  يهـا   محصول گردش گفتمان   يا ه هر قصه  ك يياز آنجا 

ه كـ  ييهـا  قصه« Ouyangنگ يگفته او  به.ردكتوان در آن رصد  ي را هم م  ياست، انگارگان خاص  
ن يا. رنديگ يخود م   به  هم يل گفتمان ك هستند و ش   ي گفتمان يم در معرض فشارها   ينك يف م يتعر

اند  ي اجتماع -ياسي س -ي خاص فرهنگ  ي خاص درون بسترها   يها ها محصوالت فرهنگ   گفتمان
اگرچه بحـث   ). 13(» دهد يل م كر ش يي تغ ند، قطعاً ك ي سفر م  يفرهنگ  به يه از فرهنگ  ك يو داستان 

 يهـا  هيـ رسـد ال   ينظـر مـ     به نوزده آغاز شد،  ة  ل سد ي از اوا   شب يكهزارو يها  داستان يرسو بر 
 يها، آگاه  تر داستان  قيشتر و دق  ي مطالعات ب  ةجيستند و نت  يم ن ك ناشناخته در اثر     يي معنا -يگفتمان

 ياوشـ كدام خـود    كـ ه هـر    كـ  اسـت    ييهـا   داستان يباشناختي و ز  يي معنا يشتر خواننده از غنا   يب
  نفـوذ يباشـد تـالش بـرا    يت مـ يـ آنچه حائز اهم.  استي انسانيها يدگيچيفرد در پ    به منحصر

 محـصول   يه تـا حـد قابـل تـوجه        كـ الن اسـت    كن اثر   ي ا يت استعار ي و قابل  يي معنا يها هيال به
ز بـا   يـ  مختلـف خـود ن     يهـا   دوره يهـا   است، و خواننده   ي و شرق  ي غرب يها  گفتمان ييرودررو
  .اند ا افزودهه هين اليا  به متفاوتيها خوانش

 يايـ  از دني مختلفـ يها ه جنبهك انسانند ي مرتبط با زندگييها  قصه  شب يكهزارو يها قصه
چـشم    بـه  هـا  قـصه   به اگر. نندك يخواننده منتقل م    به ستن را يش داده و هنر و راز ز      ي را نما  يواقع

 يه جمع  ناخودآگا يانگر محتوا ين ب ي مختلف و نماد   يها گونه  به هك نگاه شود    يليمحصوالت تخ 
collective unconsciousتواننـد باشـند، آنگـاه نگـاه     يان و پنهان خوانندگان مـ ي عي و آرزوها 

ن باشـد   يـ د باور عامه مردم ا    يه چون شا  كن بدان معناست    يا. ردكر خواهد   يي تغ يمكها   داستان به
 يانـد، غنـا    نوشـته شـده  ي سـرگرم ي فقـط بـرا   شب يكهزارو يها  از جنس قصه   ييها ه قصه ك

 مثـال  يمتر مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت، و بـرا      ك ييگو ر شگرف قصه و قصهيثأ و ت  ييمعنا
برد  يدر م  به جان سالم يه از هر خطر   ك است   يانوردي در يماجراها«داستان سندباد فقط داستان     

 نـشان   ي اسـت بـرا    ين پژوهش تالشـ   يا). 1نگ  ياو (»گردد يخانه برم   به و ثروتمند و خوشحال   
انورد يـ  در ةسـرود « و    سـندباد  ييايـ  در يسـفرها  يها  در داستان  ييگو هت قصه و قص   يدادن اهم 

انورد يـ در هر دو اثر، در    . سي نوزده انگل  ة سد يكج شاعر رمنت  يلرك اثر ماندگار    » دور يروزگارها
 ي و ي سـفر خـود را بـرا       ة دارد تـا قـص     يمخاطب  به ازيش ن ي خو ييايپس از بازگشت از سفر در     

 در هر دو نوشته،     يانوردينماد در . ستنديت سفر و تجارت ن    يوان دو داستان، تنها ر    يا. ندكبازگو  
انورد يـ  درةسـرود «ه در كـ ن معنـا  يشـود، بـد   يسته مـ كـ نخست ساخته و پس از آن در هـم ش         

دست   به )برده( هم در تجارت     يتيشرق بازگشته و موفق     به ه از سفر  كانورد  ي در » دور يروزگارها
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 نــوزده ةدر ســد. ش نــداردي خــوةخــانوادش را در وطــن و ي خــويگــاه قبلــيگــر جايآورده، د
 ييها يماري و ب  ي و جسم  يفساد اخالق   به كوكگشتند، مش  يشرق باز م    به ه از سفر  ك يانوردانيدر

ـ يبودند و از منظر گفتمان) شدند ي ميه با شرق تداع   ك(مثل تب زرد      colonizer ي استعمار گران
. رده بودنـد  كـ دا  يـ  پ colonizedده   اسـتعمار ز   يها خو  يها و شرق   يه در معاشرت با بوم    كبودند  

ز پس از بازگشت ين) آمده Sindbad the Seaman  385تاب برتون صفحه كدر  (يسند باد بحر
ردن مخاطـب  كـ دا ي دور، تنها با پيانورد روزگارهايه، مثل درك عذاب وجدان است   يدچار نوع 

 Sindbad the Porter/theا سـند بـاد حمـال    يـ  ي بازرگانـان و سـندباد بـر   ي آن براييو بازگو

Hammalابدي بيا ت تازهي آرام شده و هويمكتواند  ي م .  
ه شـنونده   كـ  است   يعنوان گفتمان   به ست و ي ن ي سرگرم ي، تنها برا  ييگو ا قصه ي يين بازگو يا

 در ارتبـاط   Canetti يانتكـ اس  يال.  شود يند تا خود حامل و ضامن انگارگان خاص       يآفر يرا باز م  
ز در يـ ار همـه چ يـ اخت«سد يـ نو يمـ ) 1978 (شك مـرا يآواهاتاب ك، در يار راويبا  اقتدار و اخت   

  ).77 (»ردك يخواست پرواز م ي ميه وك تا آنجا قاًيها دق ن واژهيتر گو بود، و پرقوت دست قصه
و ناسـازگار   ) اريشـهر ( ناراحـت    يها  جان كش خورا يها ، با قصه  يا نندهكه  يگو همانند تغذ   قصه

 از پادشاهان و زنان را ييها ند و نسل ك يرا فراهم م  )  باد حمال  سند (يو ناراض ) يمهمان عروس (
دسـت گـرفتن     به بايراو. آورد يخود را فراهم م) يتي هوي(نجات داده، موجبات آرامش و بقا     

خود و جامعـه بـر        به  را ي هماهنگ يا قت، گونه ي از حق  ي خاص يها تي روا ةگفتمان قدرت و ارائ   
لمـات و   ك بـا    يه از بـاز   كـ  ي و ارتباط عاطف   يهمدرد.  است سود همه   به ه سرانجام كگرداند   يم

 ينـده و هـم بـرا      ي گو يام نجات، هـم بـرا     يهاست و پ    آدم يه داستان زندگ  ك ييها ييسرا داستان
ال، فتح  يت و خ  ين واقع ين فتح، افزون بر فتح مرز ب      ي ا .ندك يان را فتح م   كشنونده دارد، زمان و م    

 يه آرزو كـ اها  يا رخ بر فراز در    ي مرغ توفان    يها  بر بال   پرواز يعنين  يهاست و ا   ان آدم ي م ةفاصل
ات و ك و اشـترا يمملو از شگفت   (ياياز دارند تا دن   يقول سندباد ن    به هك است   ييها نه همه آدم  يريد

 ةجـ يات نتيـ  اسـت و ح يـك  اعمـال ن ةجـ يبهشت نت«انه،  ي آرمانگرا ياز نگاه . ننديرا بب ) ها تفاوت
 سـندباد   يـك ا  يانورد و   ي در يك شهرزاد،   يك خود   يا نندههر خوا ). 24 يبيراك (»يك ن يها قصه

د يـ ار پد ي در شـهر   ي شهرزاد حـس   يها قصه. ندك ير م كش ف يات خو يح  به ييگو ه با قصه  كاست  
 از يا نـه ي خـود در آ يتماشا  بهدارد، تا يدار نگه م ي شب ب  يكو مدت هزار  يه او را برا   كآورد   يم

ـ يكـ پ. انگر او نگه داشته استيرودگان يه شهرزاد در برابر د  كند  يجنس قصه بنش   ا يـ  و ير گردان
.  اسـت  يمـال انـسان   كش  ي نمـا  ي انسان برا  يني بازآفر يدهد، نوع  ي م يها رو  ه در قصه  ك يمسخ

 Andreل يكـ قـول آنـدره م    بـه شناسـاند و  يامـل نمـ  كش خود را يي با قصه گوييچ راويالبته ه
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Miquel »  م شـناخت  ي را نخـواه   ]اريشـهر شـهرزاد و    [ ه ما هرگز آنـان    كرفت  يد پذ يبه ناچار با« 
 در ي خـود سـع  يها تيانورد و سندباد با روايه دركن پژوهش نشانگر آن است    يا). 39 يستار(

ابند و خواننـده  ي خود را باز ب ةت از دست رفت   يگاه و هو  ينند تا جا  ك يگران م يد  به شناساندن خود 
  .  متفاوت رهنمون شونديتيواقع  بهخود را

  يبحث و بررس
 از يلـ يه خكـ  The Thousand and One Nights  شـب يـك هزارو يهـا  تانمجموعـه داسـ  
ـ  يـك شناسند،  ي مArabian Nights ي عربيها شبخوانندگان با نام   يمعنـا   بـه النكـ  ي اثـر ادب

رد از  يـ گ يم مـ  يانت همسرش، تـصم   يار، پادشاه هند، بعد از اطالع از خ       يشهر. لمه است ك يواقع
ـ    ي هم يبرا. رديشورش انتقام بگ  ك زنان   يتمام  يه شـب گذشـته بـا و   كـ  را ين، هر روز صبح زن

ار يه شـهر  كشود   ي متوجه م  يار، وقت ير شهر يشهرزاد، دختر وز  . رساند يقتل م   به رده بود كازدواج  
ان يـ دن پايه مـشتاق شـن  كـ ار يند و شهرك يف مي او تعر ي برا يا عاشق قصه است، هر شب قصه     

س بـورخس   يهـا، خورخـه لـوئ       داستان ةباردر. اندازد يق م يتعو  به داستان است، مرگ شهرزاد را    
Borges است  يتابك«ها   ن مجموعه داستان  يه ا كمعتقد است   ) 1898 -1986 (يني آرژانت ةسندي نو 

ن مطلب اسـت    يا  به يا ه اشاره ك) 280 يا بدره (»دي ندارد آن را خوانده باش     يه لزوم كچنان فراخ   
 ةسـابق  ير و بير چشمگيثأ تةدربار .ند داريين مجموعه آشناي ايها ش با داستانيم و بكه مردم ك
 يبـرا . ات اتفاق نظـر وجـود دارد  يارشناسان ادبكان منتقدان و   يات جهان، م  يها بر ادب   ن داستان يا

، Melvilleل  يـ ، ملو Dickensنـز   يك همچـون د   يسندگانيـ ر آثارنو كـ ر شـگرف، ذ   يثأن تـ  ياثبات ا 
ــورد كب ــاBeckfordف ــارت Nabokovفك، ناب ــر Barthe، ب ــوVoltaire، ولت ، و Joyceس ي، ج

ـ  يهـا  شـب «ه  كنند  ك يو اشاره م  يشيا و ن  كاماناي. ندك يت م يفاكبورخس    در  ي نقـش مهمـ    ي عرب
 ).15 (» محور در اروپا داشت- اسالمةاني از خاور ميلك يري تصويريگ لكش

اند  ي از محققان بنامUlrich Marzolphش مارتسولف ي و اولرRobert Irwinن يرويرابرت ا
 يهـا  ه داسـتان كن باور است يمارتسولف بر ا. اند ردهكن اثر ارائه   يا  به  راجع يجامعه اطالعات   ك

ه سـهم  كـ ل داده، بل  ك شـ  other »يگـر يد«عنوان    به شرق را   به نه تنها نگاه غرب   «  شب يكهزارو
 ي انـسان  يهـا  تيـ  مختلـف فعال   يهـا  ل خالق در جنبه   ي تخ ةت قو يل دادن و هدا   ك در ش  ييبسزا

 ييرمزگـشا   بـه  توانـد  يهـا مـ    ق داسـتان  يـ  دق يها قرائت«و  ) 7،  2005 مارتسولف، (»داشته است 
 در   شب يكهزارواز قرار معلوم    «ه  كز آورده   ي ن يا بدره). 48 (» منجر شود  ي فرهنگ ي غن يها هيال

 مثـل   ي شـاعر  يبـرا ). 129 (» بـوده اسـت    ي فرهنگـ  يستيـ  جانور دوز  يكانه مانند   ي م يها سده



 177 كلريج تيلر ساموئل دور روزگارهاي دريانورد سرودة و شب هزارويك بحري سندباد تطبيقي مطالعة :گويي از قصه دفاع در

 ير گفتمـان برتـر  يثه تحت تـأ كس ي نوزده انگلةن سدشاعراگر ي همچون د -جيلركلر  يساموئل ت 
 يه بـرا كـ  بـود  يشرق منبع سرشـار از الهـام و شـگفت     -ب و ناشناخته بودند   يشرق عج   به غرب

 Kubla“وبال خـان  كـ  مثـل  ييهـا  خواننـدگان سـروده  . ار بردندي خود از آن بهره بسيها سروده

Khan” شامگاه اگنس مقدسج، يلرك The Eve of St. Agnes  كايـ  تريـك اعترافـات  تس و كيـ 
 يسـادگ   بـه  راينـس يوئك ي دThe Confessions of an English Opium Eater يسيـ خـور انگل 

  .نندك يفراموش نم
شتر يـ ه ب كـ رده بودنـد    كده بودند، ادعا    يا ند يده  ين را د  يه خاور زم  ك يسندگاني از نو  ياريبس

ه ك يشرق. اند ب داشته يعجان  ي ا ي در بازساز  يق قصه، سع  يا در شرق است و از طر      يب دن يعجا
عبارت   به .ل است يت و تخ  يواقع  به ختهي آم يده شده است، شرق   يشكر  يتصو  به  شب يكهزارودر  

ه بازتـاب   كـ  اسـت    يلـ ي تخ ي محـصول   شـب،  يـك هزاروده شـده در     يشكر  يتصو  به گر، شرق يد
  شـرق در  نبوده و اصـالً يمتر از شرق واقعكتش ي، اهميليز هست، و شرق تخ  يات شرق ن  يواقع

ت يـ  هو ةدربـار . شـده اسـت    يف م يم و توص  يخواسته ترس  يسنده م يه نو ك يلكش  به آثار مختلف 
 ازمنابع الهام بخـش اثـر       ي داشت، اما برخ   يقيتوان اظهار نظر دق    ي نم  شب، يكهزار و    ةسندينو
انـد   ر شـده كـ  ذي عربيشورهاكران و يها هند و ا منابع الهام داستان. اند ييش قابل شناسا يم و ب  ك
 Peterث يـ تـر ه يپ. برنـد  ي مـ ي و جادو و جـن و پـر  romanceنس ا رميايدن  بهاننده راه خوك

Heathيسلحشور -ي داستان منظوم عشقيخت ادبي، ر Romanceن نـوع  يتـر  عنـوان مهـم    به را
هـا    در داسـتان يات اجتمـاع يـ ارتبـاط عـشق و واقع    بـه رده و كـ  ي بررس  شب يكهزارو در   يادب

ه ك يياز آنجا . برند ي رنج م  يه از فقدان  كاند   يسانكها   نسانان رم ه قهرما كپرداخته و معتقد است     
ث قابـل   يق ه يها باشد، تحق   ييگو  قصه يتواند اساس تمام   ي م يسلحشور -يداستان منظوم عشق  

ن و منطـق    يه قـوان  كـ   شـب  يكهزارو ياي دن يسلحشور -ي منظوم عشق  يها داستان. مل است أت
 ي بـرا ياند و تالش ر گذشتهي اساطة ادام ينوع  به است،ر  يپذ انكز در آن ام   يخود را دارد و همه چ     

قول توماس مان   به ن گذشته، يو ا . ظاهر معنا باخته است     به هك ياوش در جهان  ك معنا و    ينيبازآفر
Thomas Mann چـرا  . چاه گذشته بس ژرف است«:  است»انيپا يب« عقوبيات ياكحتاب ك در

: ان اسـت يـ پا ي بيتابكز ي ن شبيكهزار و ه ك يراست  بهو) 71 يا بدره (»م؟يان نخوانيپا يآن را ب 
انـد، در خـدمت    ر شـده  يـ ن خ يـ  ا يه بان كها    از انسان  ييها ، نسل  شب يكهزارواخ  ك ي بنا يبرا«

 هفـت شـب   بورخس،   (»ميا ارث برده   به  را يت دگرگون يان و با قابل   يپا يتاب ب كن  ياند و ما ا    بوده
   باز-يه چسبانك تيمعنا  بهالبته نه - شونديدار ميگر پدي ديه در دل داستانك ييها  داستان ).54

آورنـد و در    يل خواننـده مـ    يـ ذهـن و تخ     به زي شگفت انگ  يها دهيه ا كاند   يلي تخ ييها يينما
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 يـك هزارو يهـا ب قـصه  ين ترت يبد. نندكياق م يجاد اشت ي است، ا  يه خواهان شگفت  ك ياخواننده
 ناخودآگاه خود مـدفون  يكه در اعماق تار   آورند تا با آنچ   ي خواننده فراهم م   ي برا ي فرصت شب،

  .ندك يآورد، زندگيبار م  بهيدارد و ناخرسند
ونـد  ي مشهود است، پ    شب يكهزارو يها داستان ي و خلق هنر   يپردازه در هنر قصه   ك يزيچ

 Shaw شـا  ةگفتـ   به the sublime از امر واالست يه مثال خوبك است the vastخواننده با وسعت 
» انـد  لماتك يبكي از قدرت تريراتيعت و ذهن صرفاً تأثيچون خداوند، طب واال هممنابع خلق امر  «
 يزيـ انگ نند و حاالت شـگفت   ك ي م يكل را تحر  يلمات چنان تخ  كنما،    متناقض يدگاهياز د ). 11(

تـوان   يلمات نمك با   يراحت  به هكنند  ك يجاد م ي ا -ار است ي شهر يك هر خواننده خود     -در خواننده 
ه كـ سد ينو ي هجدهم مة از منتقدان سدJames Usherمز آشر يف امر واال، جيدر تعر. ردكوصف 

 غـرق   ينـد و در تعجـب و شـگفت        ك ي مـا را تـصاحب مـ       ي ذهن يها  توجه و قوه   يتمام«امر واال   
شـود، در   ي و خواننـده بـدان بـرده مـ    Ashfield and de Bolla) 147لد و دبـوال  ياشـف (» دينما يم
انـد،   ل هنرمندانـه در آن بافتـه شـده        يت و تخ  يه واقع ك مجموعه   ني ا يها قصه. گنجند يلمات نم ك

 ي عـاد  ك در ي فـرا سـو    يا  تجربه ي وقت يلكطور   به« شا   ةگفت  به نند و باز  ك ي پندارپرواز م  يفراسو
لمات از انتقال آن حس عاجز انـد و         كه  ك چنان است    يا دهيوه پد كا هر وقت ش   يرد و   يگ يقرار م 

ـ رسـد، ا   ينظـر مـ     به هك) 2(« ن حس امر واالست   يرد، ا كاس  ي ق يزيده را با چ   يتوان آن پد   ينم ن ي
  .اند ردهك تجربه  شبيكهزارو يها  از خوانندگان داستانيليه خك است يحس

   نويتي هويتالش برا: ت سندباديروا
ســندباد و .  قــصه بــوده اســتcolony ةشه مــستعمريــهم) عــتي طبيلــكطــور  هو بــ(ا يــدر
 يه شهرت جهـان   كاند    شب يكهزار و    يها ن قصه يشهورتر او از م   يياي در ي سفرها يها داستان

 يهـا   داسـتان  ةن خاطرات حـضور داشـته اسـت و ترجمـ          يتر يشه در باستان  يسند باد هم  . دارند
 بـا   . بود 1701در سال    شب   يكهزارو مجموعه   ة ترجم ي برا Gallandسندباد الهام بخش گاالن     

، )1963 (ييگـو  هنـر داسـتان    عنـوان    تـابش بـا   ك در   Gerdhartا گرهارت   ي ما يبند دسته  به توجه
ان و  يـ ت، سـفر، پر   ي، جنا ي عشق يها داستان«، بر اساس محتوا شامل       شب يكهزارو يها داستان

له يلكه  ي شب يزي چ - است ي شرق يها تي از روا  يا  مجموعه سندبادنامه). 18(ند  ي » تقوا -متكح
ه در مجموعه   كبوده    شب يكهزارو يياي در ي سفرها يها بخش داستان   الهام كش يه ب ك -و دمنه 
ه از قـرون  كـ  سـندبادنامه  ماننـد   شبيكهزاروه كن يبا وجود ا. رنديگ ي سفر قرار م  يها داستان

 يهـا  شد، در غرب شناخته شده نبود، اما غرب را با داسـتان  ين ميوسطا در اروپا قرائت و تحس    
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  .ردك آشنا يشرق
 شـهرزاد   ييگـو   بـا قـصه    گـر ي د يت سـندباد در دل داسـتان      يـ  با روا  »يسندباد بحر «داستان  

 يداستان گفتمـان  .  سندباد واضح است   يها ان داستان ي در شروع و پا    ي و ةه مداخل كگوست   قصه
گـر، از   ي د ةجامعـ   بـه  يا گـر، از جامعـه    يفرهنـگ د    به يه از فرهنگ  ك است   ييها سندباد از داستان  

 يروشـن   به ه خود كت  رده اس كگر سفر   ي د يا رسانه  به يا گر و از رسانه   ي د يا گونه  به ي ادب يا گونه
 يليگابر.  است ي شرق يها  پندار و آرمان   ةل دهند كدهد داستان تا چه اندازه حامل و ش        ينشان م 

انوردان يـ  در يهـا  يپرداز  دروغ يا  افسانه يسيه بازنو ك ي سندباد بحر  يها حلقه داستان «د  يگو يم
درخـت واق واق    ماننـد   (ن وجود دارد    ي چ ياي هند و در   يايه در در  ك است   ييها ي شگفت ةدربار

) ره اسـت يـ  جزيـك  ةانـداز   بـه هكـ  ييا و ماهيرمرد دري انسان است، پ  ةلكل  كش  به شيها وهيه م ك
 » اسـت ]ر محتمـل يـ  و غي واقعـ يزهـا ي چةردكـ ف در هـم     يلأتـ [ند  ين فرا ي روشن از ا   يا نمونه

 ).215 يا بدره(
هـا    داسـتان  دري مـذهب يهـا  ه انگـاره كته است كن نيانگر اير نام خداوند توسط سندباد ب    كذ

د يـ گو يند، مـ  يب يه م ك ييآسا  بهشت ةريف جز يسندباد در سفر دوم در توص     .  دارند ينقش خاص 
شمار، يـ  ب يبار، و پرنـدگان خـوش آوا      ك مـش  يهـا  ار، گل ي بس يها وهيگرانبار از م  «ه درختانش   ك

ند ك ينان اشاره ميفرود آمدن سرنش    به  در ادامه، سند باد    .» پر از آب خوشگوار داشت     ييها چشمه
مـل در  أ سـبحان و ت    يش خـدا  ي پرندگان در ستا   ةنغم  به  درختان و گوش سپردن    يبه تماشا «ه  ك

نـد  ك يف سفر سوم، سندباد اشـاره مـ  يا در توصي). 17 يدياقل (» مهربان پرداختند  يعظمت خدا 
). 27 يديـ اقل (»ز رواسـت  يـ م او بـر همـه چ      ك امور آگاه و ح    يها يپنهان  به هكتنها خداست   «ه  ك

گـردد   يبغداد باز م    به د، پس از چند سفر،    يالرش  در زمان خالفت هارون    ي بغداد يگانسندباد بازر 
 در قرن دهم در بـصره  يت سندباد بحرياكح«. ان مسلمانان ادامه دهد   يش در م  ي خو يزندگ  به تا

انوس هند، رواج و رونق تمام داشت، پرداختـه         يج فارس و اق   يق خل ي از طر  يه بازرگان ك يهنگام
 ي است و اشاراتيني و تخم  يبيدهد، تقر  يدست م  ه به ك ييايه اطالعات جغراف  شده است، و گرچ   

اهـان  يو گ ) تـون ي پ ير و محـتمال مارهـا     يكـ مـاران غـول پ    (جـانوران     بـه  است خاصـه مربوطـه    
رده ك سفر   Sondeجزائر سند     به ه سندباد كافت  يتوان در  يها م  ، اما از آن نشانه    ) انبوه يها يرستن(

  ).13 يستار (»است
 آرمـانگرا و    ي سندباد هنرمندانـه اسـت و سـندباد قهرمـان          يپرداز تي سفر و شخص   يةادرونم

ت يـ  هوةدربـار . هاسـت  يم آداب و رسـوم شـرق  ير مـستق يـ  غيه راوكگرا نشان داده شده     سنت
 يـك چهـره،     خـوش  ييايـ  دزد در  يـك ا  ي جوان   يد پسر يشا«ه او   كنگ معتقد است    يسندباد، او 
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گـردش    بـه  ومكـ ه مح كـ باشد  )  آن ياز نوع عرب  (س  يند اول  مان يتيا شخص يرمرد  ي پ يكشاهزاده،  
 مملو از مارهـا و جـواهرات      يها رهي دوردست و جز   يها نيسندباد فاتح سرزم  ). 2 (» است يابد

 در  Jabraم جبـرا    يجبـرا ابـراه   . نـد ك گـذر    ياديـ ه از خطرات ز   كشود   يرانه موفق م  ياست و دل  
امـل نـشان   ك انـسان  يكش، يها نشك و وااهايؤدر آرزوها و ر   «د سندباد   يگو يف سندباد م  يتوص

شود  يا مرگ نم  ي يارش دستخوش نابود  كخاطر تحمل باال و قدرت ابت       به هك دهد و حال آن    يم
ه يا سـا يـ شوند، مرگ و وحشت بـر دن  يشود، همسفرانش غرق م ي م يستگك ش يشتك دچار   ]...[
شود  ي روبرو مي با مخاطرات در هر سفر، سندباد ).7 (»ماند يجنگد و م ينند، اما سندباد مكاف يم

هـا و    ليـ هـا و گور     غول ةا مورد حمل  يگردد و    ير طوفان م  يا اس يشود،   ي رها م  يا رهيا در جز  يو  
آب  ي بيها ني بعد از روزها سفر از سرزم معموالً« سفر   يها شتر داستان يدر ب . شود يمارها واقع م  

 داسـتانش را بـا      ينجـا، راو  يا. رسـد  ي بـاغ بهـشت مـ      ييبايز  به ،يباغ  به و علف، قهرمان داستان   
 يوانات وحـش  ي خروشان و ح   يبارهاي رنگارنگ، جو  يها ها و گل   وهي درختان سبز، م   يرهايتصو

  .Yamanaka and Nishio) 59و يشيا و نكاماناي (»ديآرا يها م چراگاه
ه كـ  يراخالقـ ي غيقهرمان - و ضد  ي اخالق ينما و مبهم است، قهرمان      انگشت يسندباد قهرمان 

 ة مقابلـ  ]...[ه  كـ  بـود    يسكـ ن  ينخـست «گـاالن   . شود ي م ي تداع ي و خشونت شرق   يعدالت يبا او ب  
ند، ك يور مكزد، چشمانش را يه از چنگش بگرك  آني برا هك يسندباد را در سفر سوم او با غول

مبـارزه    بـه  فمـوس ينـام پل    بـه  يس با غول  يه در آن اول   ك دانست   اديليا از حماسه    يا بازتاب حادثه 
 the Oldا يـ رمـرد در يگناهان و در سـفر پـنجم، پ   يدر سفر چهارم، ب). 79 يا بدره( »زديخ يبرم

Man o’ the Seaمرده را با زنش در چـاه قـرار   يه مردك يوقت: روند ين ميدست سندباد از ب  به 
 مرد مرده را    يكاستخوان ران   «ه  كند  ك يف م يه او هم در چاه دفن شده، تعر       كدهند، سندباد،    يم

د و مـن بـا   يـ ن غلتيهـوش بـر زمـ   يزن ب. سر او زدم  به مكسمت زن رفتم و آن را مح        به برداشته،
ور و گردنبنـد و  يـ  جـواهرات و گـوهر و ز  ةشتم و آب و نان او را با همـ     كگر او را    ي د يا ضربه

ه ك يانكته غار رفتم و در م       به ردند، برداشتم و  ك يش، همراه زنان م   يرسم خو   به ه بنا كانگشترش  
دم ي آب نوشـ يا  از آن نان را خوردم و جرعـه   كي ساخته بودم، نشستم و اند     دن خود ي خواب يبرا

 سـندباد   ييگو قصه). 51-52 يدياقل (»رمي بم ي و تشنگ  يه مبادا تمام شوند و از شدت گرسنگ       ك
همراه داشـته،    به و ثروتياسيش قدرت سيه براكز او  يآم  و خشونت  يراخالقيه اعمال غ  يو توج 

ـ    بـه  ه سـندباد نـسبت    كهاست   يه شرق يوجرقابل ت ي از رفتار غ   يشينما ن يـ ا. تفـاوت اسـت    يآن ب
  .ز وجود دارديج نيلرك در يتفاوت يب
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  )استعمار (ةو ادام) به خانه( بازگشت يتالش برا:  دوريانورد روزگارهايت دريروا
 نـوزده، از  ة سـد يـك گـر شـاعر رمانت  ي دRobert Southey يج و باجناقش رابرت سوثيلرك

، ناراحت بودنـد،  يتاتوريكد  بهي اروپا و انحراف انقالب فرانسه از آزاد    س و فساد  ياست انگل يس
، يآزاد«( خـود    ي باشد، نه فقط شعار اصل     ي آزاد ةعيد طل يرس ينظر م   به ه در ابتدا  ك يانقالب«را  يز

وب ك، سـر  ي اجتمـاع  ي خونبـار از نابـسامان     يا ه چرخـه  كـ رد، بل كـ را محقق ن  ) »ي، برادر يبرابر
). 105نـده  يپا (»گر را موجـب شـده بـود     ي د يشورهاك  به يتجاوز نظام  ي و حت  ي مدن يها يآزاد

ا افتادنـد، و    يكـ  آمر يايلواني در سواحل پنس   utopia يشهر جاد آرمان ير ا كف  به ن، آن دو  ي هم يبرا
ج و يلـر ك يبرا. ردندك آن انتخاب ي را برا» همهي برايدولت«ا ي Pantisocracy يراسكسوينام پنت 

 » آرام و مطمـئن بودنـد      ييها انوس آرام، پناهگاه  ي جنوب اق  ةو ناشناخت گانه  ي ب يها رهيجز« يسوث
ها و   وانات درنده، پشه  يها، انواع ح   يبوم  به  خود يها اگر چه بارها در نوشته    ) 108 يكوسك كم(

 از شـرق    يه نمـاد  كـ شهر    آرمان يكجاد  ي ا يج برا يلرك ةنقش. رده بود ك آن مناطق اشاره     يمارها
ر و با   ك ب يا ا با چشم مستعمره   يكآمر  به د هم بود، و   ي مستعمره جد  يك ردنكدا  ي پ ةر بود، نقش  كب

 رسـد  ينظر مـ    به ج هم يلركانورد شعر   يدر. شد ي فراوان نگاه م   يشاورزك و   ي اقتصاد يها تيقابل
  خـود و بعـد     يخـاطر آزمنـد     بـه  ز اول يـ ه سندباد ن  كد است، همانطور    ي جد يا دنبال مستعمره  به
فـه دارد تـا     ينـد وظ  ك يا تـصور مـ    يـ  ناشناخته است، و     يها نيرزمدن س ينده، مشتاق د  يخاطر آ  به
ه كـ م  ين احتمـال را هـم مـدنظر قـرار دهـ           ياگر ا . ابدي ب ي پسااستعمار ي عرب ياي دن ي برا يا ندهيآ

 يهـا تالشـ   ن سرودهيوقت سفر در ا  هاست، آن   آب ي آنسو ي آرمان شهر  ير بنا كف  به زيسندباد ن 
  .ساز است تيه هوك ينوان گفتمانع  بهدست آوردن قدرت،  بهيشود برا يم

 ي اقتـصاد  -ي فرهنگ -ياسي س -يخي تار يا انورد و سندباد سابقه   ي در ي و استعمار  ينگاه ماد 
ـ  كون و تنبـا   ير، اف ك، ش ي چون چا  يياالهاكتجارت    به توانسته يج نم يلرك. دارد  يشورهاكـ ن  يو ب
ـ ي را بـرا يه رونق اقتـصاد كسو و تجارت برده يك از  يي و اروپا  يشرق همـراه داشـت،     بـه ا اروپ

ه خـودش و    كـ ج بـود    يلـر ك غالـب زمـان      يهـا   از گفتمـان   يكـي تجارت  . تفاوت بوده باشد   يب
 سيه تـا چـه انـدازه اقتـصاد انگلـ          كـ دانـست    ين مـ  يقـ ي  به ل داده بود، و او    كش را ش  يها سروده

دد، گـر  يانوس آرام باز مـ    ياق  به ييايه از سفر در   ك يانوردياما در .  وابسته است  يياي در يسفرها به
 از  كي سـفرش، انـد    ةان قـص  ي است، تا با ب    يا دنبال شنونده   به رسد و  ينظر نم   به  و خرسند  يراض

ش ي در وطـن خـو     -يگـاه قبلـ   يچند نه مثل جا    هر -يگاهيند و بتواند جا   كدا  يام پ يش الت يدردها
 قـرار   ي شـرق  يها و خلق و خـو      يماريشرق در معرض ب     به ه با سفر  ك يانورديه در ك ابد، چرا يب

ش ي خـو  يشانيـ ها بـر پ    ي از شرق  يرده و نشان  ك شرق و غرب را مخدوش       ي مرز نابرابر  گرفته و 



 1393 پاييز و زمستان، 2 هشمار، 19 دوره ،ادبيات معاصر جهانپژوهش  182

ه كـ نـد   ك ي اشاره مـ   Sussmanساسمن  . رفته شود ي تازه باشد، تا با آن پذ      يتير هو كف  به ديدارد، با 
هـا وارد شـود،      آن ةاشـان كخانـه و      بـه  ي مستعمرات شـرق   ياي از دن  يزيه چ كن  يها از ا   يسيانگل«

 مـصرف نادرسـت محـصوالت       ةجينت«ه  كند  ك يگر اشاره م  ي د يو در جا  ) 83 (»وحشت داشتند 
 ي وحـش يخوارهـا  آدم  بـه  لي خود تبـد   يسينندگان انگل ك ه مصرف كن است   ي ا يشرق /ياستعمار

 » استيرحم اقتصاد ي بيايمات دنكان امن از محا كتنها م «ه خانه   كو حال آن    ) 116 (»شوند يم
  ).8آرمسترانگ (

 مـرگ اسـت و      يشتكـ ه سوار بـر     ك است   يند، زن ك يسفرش مالقات م  انورد در   يه در ك يزن
طـال و     بـه   اسـت  يا  هم اشـاره   ي و يي طال يموها.  جذام دارد  يماري از ب  ي پوستش نشان  يديسف

 يانورد روزگارهـا  ي در ةسرود« در   ي آب ي مارها ييبايف ز يتوص. شد ي م يه با شرق تداع   ك يثروت
 يق اسـتعمارگر  يل خواننـده و تـشو     يـ  تخ يـك ر تح »سـندباد «ان در   يباروي و جواهرات و ز    »دور

 سـفر و    يهـا  ي سـخت  يا گونـه و فراموشـ     يـ فات رو ي اتفاقات و توص   يي بازگو يتالش برا . است
ا ناخودآگاهانـه   يـ  خود آگاهانه    ي، تالش يشناخت  روان ي اعمال در ذهن، از منظر     ةوب خاطر كسر
سـندباد و   خواننـده بـا     ي از عـدم همـدرد     يد بخـش  يشـا . وب عذاب وجـدان اسـت     ك سر يبرا

انورد ي با دريل عدم همدرديشود، حرص و آز سندباد باشد، و دل  يه با آنها روبرو م    ك ييخطرها
. ستيـ آن ن  بـه  يا  در اثـر اشـاره     يلـ يه خ كـ ان اسـت    يرحمانه او با بوم    ي دور رفتار ب   يروزگارها
ا بـر آن    ها ر  وطن آن   به  ورود ي برا يتيهو  به ازيانورد و سندباد، عذاب وجدان و ن      ي در يناخرسند

 يتي از حـس نارضـا  يمكش بپردازند تا يه اعمال خويتوج  بهند وي خود را بازگوةدارد، تا قص   يم
ه سـندباد تـالش در      كـ همـانطور   «ند  ك ي عنوان م  Molanموالن  . استه شود ك شان   يو تنش درون  

 همسرانش را يه نشدني قتل توج  هم]اريشهر[ش دارد، پادشاه ي خويه نشدنيه اعمال توجيتوج
  ).340 (»ندك يه ميها توج  آني احتمالييوفا ي بة بهانبا

 از  يفراموش«لمات  كار بردن   ك هبا ب )  همه ي برا يدولت) (1794 (يراسكسويج در شعر پنت   يلرك
انوردان يـ ه دركـ  يبـ يخـشونت و تخر   بـه   خود رايتوجه ي بwisely forgetful » مصلحتيرو

 ماننـد رابـرت   يج همسو با شاعرانيلرك. دهد يآوردند، نشان م يبار م   به ير شرق ي در جزا  يياروپا
 در كيتجارت برده معترض بود، اما مدر  بهHelen Maria Williamsامز يليا وي و هلن ماريسوث

 موافـق  يه نـشان دهـد، و  كـ )  روبـرو نـشدم  يقاتم با مـورد يه من در تحق  كنيا ا ي(ست  يدست ن 
ن در شـعر  ي همـ ير آن بوده و براييا تغيل و  يج خواستار تعد  يلركد  يشا.  آن بوده است   يبرانداز

 يراخالقـ ي تجـارت بـرده و رفتـار غ        يزشـت   به يا چ اشاره ي ه » دور يانورد روزگارها ي در ةسرود«
  .ر شده استكار مرغ توفان ذك فقط شييه در جاكنيها نشده است، جز ا يانوردان با بوميدر
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 يسويـ  عي روحـ ييگـو / ان مه آمد،ياز م« است،   ي مناطق شرق  يها يه نماد بوم  كمرغ توفان   
 يشتك يمرغ توفان بعد از چند روز همراه ). 293ان  يابجد (»مينام او، او را درود فرستاد       به /بود،

عت اسـت و از  ين قتل، قتل طبيه اكرسد  يقتل م  به دوريانورد روزگارهايانوردان، توسط در يدر
ب شـده و    كـ تعـت مر  يانورد دربـاره طب   يـ ه در ك ي است با گناه   يمساو« Ebbatsonد ابتسون   يد

 يا ه پرنـده  كـ مـرغ توفـان بـا مـرغ رخ          ). 177 (»يق اسـتعمارگر  يان از طر  يشتار بوم كن  يچن هم
ن يـ در ا«ه كـ نـد  ك يف مـ يسندباد در سفر پنجم تعر. ر بوده، همشناسه است يكپ  و غول  يا افسانه

سـر  . ردكـ اه و تـار  ي آسمان را سـ   يد و ابر  ي گرد يكره شد و روز چون شب تار      يهنگام آفتاب ت  
 رخ يهـا  مان بـر بـال     ه چشم كد حائل شده است     يان ما و خورش   يز م يم چه چ  ينيم تا بب  يردكد  بلن

ن يدهـد همـ   يسندباد ادامه م. » شده بوديكه هوا تاركد را گرفته بود يه چنان جلو خورش   كافتاد  
وسـت  ي پيو  بـه زيد و جفت ماده او نيشك بر سر ما ياديد، فريسته د كتخم خود را ش   «ه پرنده   ك

 يديـ اقل (»دندي چرخيشتك ياد سر دادند و بال زنان در باالي بلندتر از تندر، فرييآوا  بهو هر دو 
57.(  

ـ يمرغ ايس  بهالجثه بود، و  مي عظ يلور اعراب مرغ  كدر فول «ه رخ   ك آمده   يا تاب بدره كدر    يران
آسـمان    بـه  را با چنگـالش يلي في و حتيتوانست آدم يم. ار داشتي بسيع جهات مانندگ ياز جم 

 مـرغ الشـخور اسـت و    يميه نك ي هندي گرودايرهاياد از تصوياحتمال ز   به ن تصور يا. اردبرد
برد، گرفتـه شـده    يچنگال گرفته م  به را[Vishnu]شنو ي وي هنديل نگاري انسان و در شما  يمين

 Vishnu theشنو نگهدارنـده  يـ و«ان هنـدو،  يث خـدا ي در تثلهكر است كذ  بهالزم). 240(» است

Preserver ننـده  كوا نـابود  ي، شـShiva the Destroyer   و براهمـا خـالق Brahma the Creator 
 يرضائ (» صدف قرار دارند   يك و   كسيها عصا، گل، د    ه در آن  كشنو چهار دست دارد     يو. است
ه در داسـتان    كـ  رخ   .»ه نام دارد و جـسم نـدارد       ك است   يا پرنده«، رخ   كيلور تر كدر فول ). 290

 يبـرد و نـشان     ي الماس م  ةدر  به سفر سندباد حاضر است و او را      ن  ي و در دوم   يعبدالرحمن مغرب 
 برخـوردار اسـت و در       يآور  شـگفت  يها دارد، از بزرگـ      پرواز در اعماق ذهن انسان     ياز آرزو 

ه صـد زرع    كـ  ]اسـت [يديگنبـد سـف   «، ماننـد    يت عبدالرحمن مغرب  يف تخم رخ، در روا    يتوص
  ).241 يا بدره (» آن استيدرازا

دهـد،   ي نـشان مـ  ي سندباد بحـر يها قصه  به همراه با وحشتينشكه واكبر خالف خواننده    
 دهـد و   يها گوش مـ    قصه  به  است، با لذت   كير و روزگار شا   ي تقد يعدالت يه از ب  كسندباد حمال   

 »صد مثقـال طـال  «ده و ي دك مهمانان خود تدار  يه سندباد برا  ك يا ه و اشربه  يرسد اغذ  ينظر م  به
 قصه، سندباد حمـال را      يينار قدرت جادو  كدهد، در    ياو م   به صهان هر ق  يه در پا  ك) 26 يدياقل(



 1393 پاييز و زمستان، 2 هشمار، 19 دوره ،ادبيات معاصر جهانپژوهش  184

دهـد   ي را قسم مـ    ين سفر، سندباد حمال، سندباد بحر     يان آخر يه در پا  كاند   ردهكچنان دگرگون   
ند و آن دو ك ي خود دعا مة او در خاني و برا  »ي تو گفتم از من در گذر      ةخاطر آنچه دربار    به هك«
 ي عمـر  ي و مهربـان   ي و دوسـت   يامرانكـ ش و عـشرت و      يو ع  ي و شادمان  يت خوشبخت يدر نها «

هـا و آبـاد       خانـدان  ةنندكنده  كها و پرا   ي آباد ةنندكران  يها و و   ي شاد ةهم زنند   به ردند تا ك يسپر
ـ      ةشان بتاخت و خداوند نوشانند    يها بر ا    گورستان ةنندك ه كـ از اسـت او     يـ ن ي جام مرگ است و ب

ه مجـذوب و مـسحور   كـ  هم the Wedding Guest يمهمان عروس). 89 يدياقل (»نخواهد مرد
هـا   ييگـو   قـصه  يل اصـل  يـ دل. شـود  ي متفـاوت مـ    يشود آدم  ي دور م  يانورد روزگارها ي در ةقص
رش ي قابـل پـذ    يراحتـ   بـه  نـگ ي او ةب گفتـ  يترت نيه سفر بدان منجر نشده، و بد      ك است   يشيآسا

 رخ  يانكـ فر در م  هـر سـ   . شود يش م يآسا  به  منجر يسخت« سندباد   يها  داستان يدر تمام : ستين
تـوان   يه در هر هفـت سـفر مـ        ك است، اما آنچه     يبيه آبستن اتفاقات و موجودات عج     كدهد   يم

گـر بـا    ي د ي ماجراهـا  ]...[ اول   ير از مـاجرا   يغ  به .ندك ي م يروي پ ي خاص يرد، از الگو  كمشاهده  
در هـر   .  مـشهود اسـت    »ايدن دن يد  به ازين«رار عبارت   كه در ت  كشوند   ي سندباد شروع م   يقرار يب

ز يـ  چ يـك هـا     داستان ي تمام يار بقا كسازو. مت، خطر و بقا   يعز: داستان سه قسمت وجود دارد    
 در  يه همگـ  كـ ن سه مـورد     ينگ ا يد او ياز د  .ان است يز قابل ب  ي ن كيث مبار يل تثل كش  به هكاست  
خداونـد و رحمـتش، صـبر و          به مانيا«دهد حاضر هستند عبارتند از       يه سند باد انجام م    كآنچه  

 ).10-11 (» و ارادهتحمل،
گاه قصه اسـت،    يه خاستگاه و جا   كها   ي جهان شگفت  يريباورپذ«ه  كل معتقد است    يكآندره م 

هـا و   ه محصول شناختهك باشد يابي معرفت و ارزشيها نشانه  بهه قصه وابسته  كمستلزم آن است    
 اسـت و    گر قصه  انورد در قدرت معجزه   يد سندباد و در   يبازخر). 49 يستار (» ماست يها دانسته
ردن خـود و جلـب      كـ  كنـد تـا ضـمن پـا       ك ي مـ  كمـ كها   آن  به ل قصه كش  به  خاطرات ييبازگو

ننـد،  كدا يـ  خـود پ ةاشـان ك در يياهند و جاك از عذاب وجدان خود ب   ي شنونده، تا حد   يهمدرد
ان ك خاطرات ام  ينيبازآفر. خانه ندارند   به نند و احساس تعلق   يب ي م »يگريد«ه  يه خود را شب   كچرا

 زبان محـدود     معموالً يياي در ي و سفرها  يشتكه در   كدهد، چرا  يها م  آن  به د را يد ج يتيخلق هو 
توانـد بـا     ي دور مـ   يانورد روزگارهـا  يدر. ستي فراهم ن  يراحت  به المهكان م كاست و قدرت و ام    

 بـا چـشمان   ]يمهمـان عروسـ  [نـون او را   كا«: نـد ك را در بند     يالم خود مهمان عروس   كچشم و   
 سـه سـاله گـوش       يا و هماننـد بچـه    / ستاد،ي، آرام ا  يمهمان عروس / -دارد ياش نگه م   درخشنده

 ةار پادشـاه، شـنوند    يه شـهر  كن  يبعد از ا  ). 291ان  يابجد (»انورد است يار در ياو در اخت  :/ دهد يم
 ة همـ  يه برا ك خودش بل  ي نو نه فقط برا    يتيات و هو  يش ح يها شود، شهرزاد با قصه    يشهرزاد م 
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 ي را دارد، و زنـدگ     يات زنـدگ  يـ  جزئ ي، غنـا  ايؤرافته باشد   يه در كس  كهر  «. ندك يها خلق م   زن
در سـفر  ) سـلطانه (ه كـ ردن ملكـ اسـت، از دنبـال   يؤوه در هـم بـر هـم ر       كبرخوردار از فر و ش    

دهـد و   يشـهرزاد خـود را نجـات مـ        ). 28 يستار (»وجد خواهد آمد    به شگرفش بر فراز مرگ،   
رده ك خود را درمان     ييگو نورد هم با قصه   ايسندباد و در  . ندك ي درمان م  ينوع  به ن را يار بدب يشهر

 » دوريانورد روزگارهـا يـ  درةسـرود « 590 تـا  578 يها در خط. نندك ي رها م ي درون يو از تنش  
ه مرا بر آن داشت تا      ك/ اه و اندهبار،  ك جان يبا درد / چ و تاب افتاد   يپ  به رميكناگهان پ «: ميخوان يم

 ينون، در زمـان   كاز آن زمـان تـا     ./ ردكـ م  يدرد رها ان داستان،   يو پس از پا   / نم،كداستانم را آغاز    
ام  نهين دل در سـ    يـ ا/ م،ي خود را نگو   كو تا داستان دهشتنا   :/ گردد ياه باز م  كن، آن درد جان   ينامع

آور در سـخن      شـگفت  يتـوان / روم، يگـر مـ   ي د ينيسرزم  به يني همانند شب، از سرزم    /.سوزد يم
د داسـتانم را بـشنود،      يـ ه با كـ  را   يسكـ / م،نيـ  را بب  يسكـ  ةه چهـر  ك يا همان لحظه / گفتن دارم، 

  ). 317-318ان يابجد (»آموزم ياو م  بهداستانم را:/ شناسم يم
وب كسر) id (»نهاد«گر  يه د ك ييعنوان جا   به ها  در قصه  يلي تخ ياهايا خلق دن  ي يقصه درمان 

 هكـ  و سـندباد حمـال       يمهمان عروس ) (ego (»خود« ي انسان يها  تجسم يآشت  به شود، منجر  ينم
. شـود  يمـ ) يانورد و سـندباد بحـر  يدر (»نهاد«و )  استي سندباد بحرsecond self »نفس دوم«
، يروزگار و سندباد بحـر      به ه سندباد حمال نظرش نسبت    كن است   ين درمان ا  ي ا ي گفتمان ةجينت

 دور  يانورد روزگارهـا  يدر  به  نسبت يها، و نظر مهمان عروس     شهرزاد و زن    به ار نسبت ينظر شهر 
ار ي شـهر  ينيبـدب . شـود  ي آن خواهد بود، عوض مـ      ي بعد ي او راو  ه احتماالً ك استعمار   و داستان 

، زنان  ك اند كشوند و اند   يها زنان مختلف ظاهر م     ه در آن  ك ييها دن قصه يبا شن «ها   زن  به نسبت
ار يابـد و شـهر  ي ير مـ ييـ ابنـد، تغ ي ي مـ ي جان و وفادار، برجستگ   ةفتيدان و ش   يقيدانشمند و موس  
ه شـهرزاد  كـ  ي حـسن دختـران جـوان   ةفتيا شـ يـ وب قـصه و آزرده از مـصائب         مسحور و مجذ  

بـان  يه گر كاند    شده ييها ن چهره يگزي جا يدير جد يه تصاو كند  يب يند، م ك يشان را نقل م    ثيحد
  ).24 يستار (»ردندك يذهنش را رها نم

 كادآور شـگرد تـ  يـ  او ييگـو  ه اعمـالش، و قـصه   ي توج ي است برا  ي سندباد تالش  يها قصه
 Robertنـگ  ي رابـرت برون يهـا  ه در سـروده كـ  اسـت  dramatic monologue يشيـ  نمايگـوئ 

Browning  ةسـندباد حمـال شـنوند     .  قابـل مـشاهده اسـت      ييبايز  به ايتوريكه و ك مل ة شاعر دور 
افـزون  . ندك ي فراهم مي سندباد بحر يه اعمال را برا   ي و توج  يساز تيان هو كه ام ك است   يتكسا

 ادامـه   ييگو ق قصه ي دور استعمار را از طر     يانورد روزگارها ي، در ه اعمال ي و توج  يساز تيبر هو 
ت يـ هو.  باشـد  يانورد بعـد  يـ ب شـده، در   ياها ترغ يفتح در   به هك يد مهمان عروس  يدهد تا شا   يم
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 در  .توانـد معنـادار شـود    ي متفـاوت مـ  يتينار هوك در ي گفتمانيعنوان امر  به)يا غربي يشرق(
تر و   نياندوهگ«ه  كرود   يخانه م   به ي در حال  يان عروس ج، مهم يلرك ة سرود 625 و   624 يها خط

 ب شـنونده  يـ  دور و سـندباد ترغ     يانورد روزگارهـا  يـ  در يها قصه). 320ان  يابجد( است   »داناتر
. شـود  يت سـاخته مـ  يـ ، هويگـر ينار و در تضاد بـا د كه در كگر است چرا  ياستعمار مناطق د   به

 دانـاتر و  يكيشوند، اما  ي داناتر مينوع به ها دن قصهي و سندباد حمال، پس از شن يمهمان عروس 
 هكـ  illusion است يال باطلي همان خين اندوه و شاد   يا.  داناتر و خرسندتر   يكيتر و    نياندوهگ

 ة اسـطور  يريـ گ لكشـ   به ه منجر ك سفر   يها ه قصه كن معنا   ي وجود دارد، بد   يا در نهاد هر انگاره   
 پـس از  يياي از قهرمان در   ير متفاوت ي تصو سته و كشوند، در دل خود آن را ش       ي م ييايقهرمان در 
 ييوكـ  گـردش فو   يـة ه بـر پا   كـ انـد    ي از جـوامع   يميرمـستق يت غ ياكها ح  قصه. دهند يسفرش م 

Foucauldianاند نكش ساز و اسطوره ها بنا شده و همزمان اسطوره  گفتمان.  

  جه ينت
.  دارد يارگـان ت و انتقال انگ   ي هو يني در بازآفر  ي، نقش مهم  ي گفتمان يعنوان محصول  قصه به 

شوند  ي م يپرداز دامان قصه   به اند، دست  ب برگشته ي دور و غر   ينيه از سرزم  كانورد و سندباد    يدر
  خـود را ةننـد و شـنوند    كدا  يـ ش پ ي خـو  ةاشـان ك در   يگـاه ي خود بـسازند، جا    ي نو برا  يتيتا هو 

 . متفاوت رهنمون شونديتيواقع به
 جستن از حافظـه  ياريدارند تا با  ي آن م خود، شنونده را برييگو انورد و سندباد با قصه    يدر
 گـر ي د يهـا  دهيـ ر و ناد  يكـ پ اهـا، پرنـدگان غـول     يها، غارهـا، در    تي شخص ينيل، و بازآفر  يو تخ 

 است  يبخش ن همان حس لذت   ياهاست، و ا  يؤها و ر   يه آبستن شگفت  كند  ي بنش يياي دن يتماشا به
ار شـود،   يار شـهر  كار بود خود ش   ه قر ك يشهرزاد. ردك دوباره را تجربه     يتوان تولد  يه با آن م   ك

ه كـ ست، بليـ گـر ن   او موعظـه  . بخشد يار م يخود و شهر    به يا  دوباره يند و زندگ  ك يار م كاو را ش  
 خـود جـان     يلـ ي تخ يهـا  تيانورد و سندباد با روا    يه در كان است، همانطور    ي پر يها  قصه يراو

 سـازند تـا بـا آن       ي خـود مـ    ي تازه برا  يتينند و هو  ك يد م ي و سندباد حمال را ص     يمهمان عروس 
 سـندباد حمـال و   ي شهرزاد، دعايها  تولد بچهيروزين پ ي ا يها نشانه. ات خود ادامه دهند   يح به

 ي روشـن بـرا    يا نـده يب آ يـ ن ترت يبـد . انورد است ي راه در  ة در ادام  يشتر مهمان عروس  ي ب يآگاه
 يدباد بحـر گـاه سـن  يجا  به است وير نادانيه اسكخورد، سندباد حمال     يار رقم م  ي شهر يپادشاه

انورد و  يـ  خـود در   ي داسـتان اسـتعمار، مهمـان عروسـ        ةشود و با ادام    يت م يمعترض است، ترب  
  .شود ي ميگري ديگو قصه
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 يهـا  ه خود محصول دورهك است يه محصول زنان و مردان   كست بل ي ن يگيشعر محصول ته  
شـود و لـذت      يهـا خلـق مـ      ه در قـصه   كـ  ينينمـاد   و يي جـادو  يايـ دن.  هستند يخيمختلف تار 

ل است و بـدون     يه اساس تخ  ك است   يتي واقع ي روبرو يا نهيدهد، آ  يانسان م   به زده شدن  گفتش
ه رانده يحاش  بهت سفر در قصه،   يه واقع كن است   ياتفاق مهم ا  . ردكها سفر    يشگفت  به توان يآن نم 

هـا حـل     ت در داسـتان   يـ ه واقع كـ ن معنا   يدهد، بد  ي م يت داستان يواقع  به  خود را  يشود و جا   يم
 يتـ يروا  به آشفته و پر خطر،ياي است تا با آن دن    يا ت حل شده  يواقع  به ازيقصه، ن   به ازين. شود يم

 يه در آن زنـدگ    كـ  ييايـ او و دن    بـه   راجـع  يخواننده دانـش    به جه قصه يدر نت . ل شود يمعنادار تبد 
ت ي واقع يزيآم ن در هم  يدهد و در ا    يم) ردنك ي بهتر زندگ  يها ا و راه  ي دن يها يدگيچيپ(ند  ك يم

شـناخت    بـه  ن اسـت و منجـر     يآفـر  يه شاد كشود   ي فراهم م  يرك تف ي برا ي فرصت يباشناختيو ز 
 را دور از    يتـوان لحظـات    يه در آن م   ك است   يهر قصه، آرمان شهر   . شود ي درون م  يايشتر در يب

ت يه احساس رضـا   كشود   ي م يسانكن گونه قصه پناه     يرد، و ا  ك يچ سپر ي ه يار برا ي بس ياهويه
ات و تعلـق    يـ  ح يانـد، آرزو    شده ينيدانند، دچار بدب   يار م كند، خود را گنه    خود ندار  ياز زندگ 

تـوان   ياما چه مـ .  رها شدن دارنديه آرزوك يسانكاند و   گانه شده يدارند، اما با هموطنان خود ب     
 ي واقعـ يزنـدگ   بـه انيـ  بلـبالن و پر يايـ  از دنlike Keatsتس وار كيه انسان ناچار است، كرد ك

 آن را دو چندان يها سرد يدئولوژيه هجوم اكند ي ببي سردةنار تپكخود را  ت  يبرگردد و در نها   
  .اند ها را گرفته  اسطورهيرده و جاك
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