نقد تطبیقی اسطورۀ سندباد در شعر خلیل حاوی و بدرشاکر السیاب
علی نجفی ایوکی
استادیار دانشگاه کاشان
الهام بوجاریان
کارشناس ارشد در رشتة زبان و ادبیات عربی
()290-265
تاریخ دریافت ،1389/10/11 :تاریخ پذیرش1390/09/09 :

چکیده
سندباد یکی از شخصیتهای مهم «هزاار و یز

شز » اسزت کز در شزرر مرارزر عربزیر خرا ز ر

تجرب های متردد آن شاعرانر چهرههای گ ناگ نی پیدا کرده است .از جمل شاعرانی ک در شزرر ز د
ت ج ویژهای ب این شخصیت اسط رهای نشان دادهاند لیز ازاوی 1982- 1919م) شزاعر مرارزر
لبنانر و بدرشاکرالسیاب 1964 – 1926م) شاعر مرارر عراقند؛ آنان سری کردهاند بزا بزازآخرینی ایزن
شخصیت اسط رهای ب ر رت نمادین و غیر مستقیمر ب ابراز اندیش های

د بپردازند .سزندباد آنزانر

آرزوی انسان برای ماجراج یی و روج از جریان م ج د زندگی را ب تص یر میکشد .نگارنزدگان در
این مقال برآنند تا ضمن بازگ یی سفرهای سندبادر ب بررسزیر نقزد و تللیز تطبیقزی آن اسزط ره در
سرودة

از لی ااوی و سرودة «رحل النهار» از بدرشاکرالسیاب بپردازند.

آنچ در این مجال برایمان مهم مینماید بیان داللت یا داللزتهزای ایزن اسزط رهر نلز ة خرا ز انی و
بکارگیری آنر واکاوی ویژگیهای زبانیر ادبی و هنریر و مهمتر از هم کارکرد این اسط ره در شرر دو
شاعر یاد شده است .برداشت این است ک دو شاعر ب قصد جاودان سزا تن دغدغز هزای شخصزی و
اجتماعی -سیاسیر دست بز «اسططوره ددایطی» یزا «ساختارشطکنی اسططوره» زده و بز نلز ی بز
«اسطورهسادی» روی آوردهاند .دیگر آنک با کاربست شگرد «تکرار» بر آن ب دهاند تا عزووه بزر تق یزت
م سیقی زبانر در مل ر عم دیر بر مرنی و مفه م م رد نظرشان تاکید کنند.

واژههای کلیدی :اسط رهر سندبادر شرر مرارر عربیر لی ااویر بدر شاکرالسیاب.

 پست الکترونی

ن یسندة مسؤولnajafi.ivaki@ yahoo.com :
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مقدمه
اسط رة سندباد در کنار دو شخصیت دیگر هاار و ی
بیش از هر شخصیت خ لکل ری
اهمیت کتاب «هاار و ی

یرنی «شهریار» و «شزهرزاد»

ش

دیگر م رد ت ج ادیبان و منتقدان بز ده و هسزت .در

ش » -ک در ناد ما ایرانیان ب «هزاار اخسزان » نیزا مرزرو

است -همین بس ک بیش از سی اورشناس از ملیّتهزای مختلز ر بز ایزن کتزاب و
اخسان های آن پردا ت اند .ع ادر  )26: 1962کتابی ک تنهزا در قزرن هجزدهم سزی بزار در
خرانس و انگلیس ب چاپ رسیده است .القلماویر )57 :1959

از جمل شخصیتهای خ لکل ری

میراث ادب عربی ااضر در هاار و یز

ک شاعران مرارر عربی برای بیان تجارب و تمایوت

شز ر

یش از آن بهره گرخت اند و آن

را بزازآخرینی کززردهانززدر شخصزیت اخسززان ای «سززندباد بلزری» اسززت .ایززن شخصززیت
اسط رهای ن تنها جایگاه ویژهای در میان عربها داردر بلک ت ج
را نیا ب

د جل

اص شاعران غربی

کرده است .سندباد با ثروت هنگفت پدرِ بازرگان و زبده و کزاردانِ

در مدت زمانی چنان ب عیش و ن ش میپردازد ک تمامی اندو ت های پدر را بر بزاد
میدهد .آن قت ک تهیدست میش د ب

د آمده .و بر آن میش د همچ ن پدرر دسزت

ب سفر دریایی زند .این است ک ب قصد کسز
ماجراج یی و کش

ثزروت و خرونشزاندن میز خطزری بز

ناپیداهار دست ب هفت سفر پرماجرا و سهمگین میزندر ک البت با

اتکاء ب تدبیر و ابتکار شخصی و گاه بخت نی

ز یشر بزر تمزامی مشزکوت چیزره

میش د .بللاجر  )109-82 :2004اگر بخ اهیم با نهایت ا تصار از هفزت طزر سزفرهای
این شخصیت ماجراج سخن بگ ییم  -ک البتز بزازگ کزردن آن بز شزرو و تللیز
سرودههای م رد نظر کم

شایانی میکند -چنین

سفر اوّل :پس از اینک سندباد ب همراه دوستان

اهد ب د:
در جایرههای مختلفی را پشت سزر

میگذاردر در جایرهای دوردست لنگر میاندازد .هنگامی ک مساخران سرگرم کزار ز د
هستندر ناگاه نا دا خریاد بر میآورد :داوند نجاتمان دهدر جایی ک لنگر اندا ت ایم ن
جایرهر ک تنة نهنگی غ ل پیکر است ک بزا روشزن کزردن آتزش بزر روی آنر گرمزا را
ااساس کرده و ب ارکت میاختد! با شنیدن این بر هر کسی بز سز یی مزیگریزاد و
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مدتی برد همگی غرق میش ندر بجا سندباد ک ب تنة چ بی چنگ میزنزد و بزا وزش
باد ب جایرهای میرسد و در نهایت با ک ل بزاری از ثزروت بز
سی

انز اش برمزیگزردد.

الدینیر)27-26 :1372

سفر دوم :سندباد ب همراه چند بازرگان از دریا و جایرههای مترددی گذر میکننزدر تزا
در نهایت ب جایرهای بهشت آسا و پر نرمت میرسند .همگی بزرآن مزیشز ند قزدری
بیاسایند .سندباد نیا ب

اب خرو میرود .ب ملض بیدار شدنر درمییابزد کز همگزی
ش شانسی ب تخم پرنزدة «رخ»

رخت اند و او را یک و تنها رها کردهاند! سندباد از سرِ

میرسد و منتظر میماند تا پرنده بر سر تخم بنشیند .دستار

د را باز میکند تا

د را

بر پای آن ببندد .با پرواز پرندهر او نیا از آن جایره رهایی مییابزد .پرنزده بزر سزرزمینی
خرود میآید ک در آنجا پر از الماس و سنگهای قیمتزی اسزت .او تزا ازد تز انر از آن
الماسها برمیدارد وسپس

د را بر پای کرکسِ بنشست بر ی

الش میبندد و ب سیلة

آن از آنجا نیا جان سالم ب در میبرد .کرکس در جزایی خزرود مزیآیزد کز دسزت ای از
بازرگانان در آنجا اض ر دارند .سندباد نیا با کم

آنان و با دسزتی پزر بز بدزداد بزاز

میگردد .اقلیدیر)27 -17 :1386

سفر سوم :سندباد در سفر س م پزس از گزذر از دریاهزا و جایزرههزا بز همزراه دیگزر
همسفران ب جایرهای میرسند .سریراً مت ج میش ند ک ب «جایرة میم ن» رسیدهانزد؛
مکانی ک کسی تاکن ن از آنجا جان سالم ب در نبرده است! میم نها امل ور میشز ند
وآنان نا دآگاه ب قصری پناه میبرند ک در آن نادیکی وج د دارد .اندکی نمزیگزذرد
ک در آن قصر با غ لی آدمخ ار م اج میشز ند کز آدم هزا را بز سزی مزیکشزید و
می رد .وقت

رده شدن سندباد ک میرسدر غ ل

ابش مزیبزرد .سزندباد از ایزن

خررت استفاده کرده و با سی داغر چشمان غ ل را ک ر میکند و از مهلکز گریختز و
ب دیار

د بازمیگردد .سی

الدینی)47-42 :1372:

سفر چهارم :سندباد پس از پشت سر گذاشتن سختیهای زیادر ب سرزمینی راه مییابزد
ک مردمان آنجا اس

بیزین س ار میشدند .او هنر زینسزازی را بز آنزان مزیآمز زد.

پادشاه آن سرزمین ب پاس دمتشر د تر زیبارویی را ب عقزدش در مزیآورد .پزس از
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چند سال همسرش در بستر بیماری جان میسپرد .سندباد ناگاه با مردمی م اج میش د
ک بنا ب رسم

در او را ب همراه همسر بیجان در غاری مینهند و با تخت سزنگی آن

غار را میبندند تا ب رسم وخاداریر وی نیا در کنار همسرش جان سپارد و بزدین گ نز
وخای

ششانسی سندباد در غار مت ج ن ر و روزنز ای

دش را ثابت نماید! از سر

میش د .پس از توش بسیار م خق میش د شکاخی در غار ایجاد کند و از آنجا بگریاد و
ب دیار

یش باز گردد .همان)57-48 :

سفر پنجم :در این سفر همراهان او در جایرهایر ب اشتباهر تخم پرندة «رخ» را
میشکنند و در پی آن پرندهر کشتی آنان را در هم میشکند وهم را میکشد و تنها
سندباد میت اند با پشت سر گذاشتن مشکوت متردد ب جایرهای دیگر برسد .در آنجا
پیرمردی از او می

اهد ک سندباد وی را بر دوش بکشد .سندباد چنین میکندر امّا

مت ج ش د ک پیرمرد ب هیچ وج رضایت نمیدهد ک از دوشش پایین بیاید و هرگاه
سندباد از او می اهد چنین کندر با پاهای

در گردنش را چنان میخشرد ک سندباد

ب ادامة کار رضایت میدهد .سرانجام سندباد تدبیری میاندیشد و با ن شاندن شراب ب
پیرمردر باعث میش د ک پاهایش سست ش د وبدین ایل

د را از شرش میرهاند.

بردها مت ج میش د ک او «شی دریا» نام داشت و تا آن زمان کسی از دست این
شیطان رفتر جان سالم ب در نبرده و البت سندبادر اوّلین و آ رینشان ب د! اقلیدی:
)78-69 :1386

سفر ششم :در این سفر کشتی سندباد و همراهانش از مسیر ارج میش د و بز کز هی
بر رد میکند و بجا سندباد همگی میمیرند .سندباد
آن ک هر اشیاء گران قیمتی در
س ارشدن بر قایقی ک
آنجا وقتی اکایت عجی

ش اقبالر ناگاه مت ج میش د

د جای داده اسزت .همزة آنهزا را جمزم مزیکنزد و بزا

د سا ت است ب جایرة هندیها و ابشیها میرسد .پادشزاه
و غری

سندباد را میشن در او را م رد لط

قرار میدهد و با هدایایی گرانبها روانة دیارش میکند! سی

و عنایت ز د

الدینیر)73-66 :1372

سفر هفتم :کشتی سندباد در آ رین سزفرر ت سز ط خزان در هزم شکسزت مزیشز د و
سندباد نا است سر از جایرهای دوردسزت در مزیآورد .در آنجزا شزیخی بز ارزرارر
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د ترش را ب عقد سندباد در میآورد و سندباد سالیانِ سال با او زندگی میکند وب مال
اندوزی میپردازد .روزی سندباد پی ب رازی عجی

میبردر و آن اینک مت ج میشز د

مردم آن جایره بجا همسر و پزدرشر همگزی از نسز و جزنس شزیطانند! سزندباد بز
پیشنهاد همسرشر تمامی دارایی

د را میخروشد و ب همراهی او پنهانی از آن جایزره

میگریاد و جان سالم ب در برده و ب بدداد بازمیگردد! ستاریر)105 -103 :1382

ماجراج یی این شخصیتر ب همراه ا ادث تل و شیرینی ک بزرای وی اتفزاق اختزادهر
خررت مناسبی برای شاعران مرارر عربی ایجاد کرده تا آنان بت انند تجرب هزای مترزدد
شخصی و جمری
مخاط

د را با کم

این شخصیت سنتیر ب گ نز هزای مختلز

خرادیزد

قرار دهند .در ایزن میزانر لیز ازاوی شزاعر مرارزر لبنزان

و بدرشاکر السیاب شاعر مرارر عزراق

از جملز شزاعرانی هسزتند کز

هنرمندان در بستر شررشان از شخصیت اسط رهای سندباد بهره بردهاند ک در اینجزا بز
تللی و نقد تطبیقی دو سرودة «

» از ازاوی و «رحطل النهطار» از

سیاب میپردازیم.
پیشینه و پرسشهای تحقیق
رر

نظر از پژوهشهایی ک در کش رهای عربی دربزارة اضز ر اسزط رة سزندباد در

شرر مرارر عربی ر رت گرخت  -ک البت در این تلقیزق سزری شزده از آنهزا اسزتفاده
ش د -مقاالتی در کش ر ب این م ض ع پردا ت اند ک بدین قرار است« :اکایت سندباد
ب روایت نای و باد» از نجم رجائیر چاپ شزده در مجلز دانشزکده ادبیزات و علز م
انسانی مشهدر شمارة
سرودة م رد نظر ما یرنی

ر تابستان

ک سخنِ ن یسندة ملترم دربزارة یکزی از دو
از چنزد سزطر خراتزر نرختز

ر.ک:

رز  )42-41و بیشتر از سرودههایِ دیگرِ شاعر سزخن بز میزان آمزده اسزت« .بررسزی
تطبیقی اسط رة سندباد در شرر بدرشاکر السزیاب و لیز ازاوی» از علزی سزلیمی و
پیمان راللیر چاپ شده در مجلة زبان و ادبیات عربی دانشگاه مشهدر شزمارة ر بهزار
و تابستان

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

می پردازند و ب ر رت گذرا و بدون نقد تطبیقیر از دو متن م رد نظر میگذرند .بزرای
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نم ن سخن دربارة سرودة «رحل النهار» سیاب با ااتسزاب مزتن شزرریر رزرخاً در دو
رفل بسنده میش د و با عنایت ب تردّد سرودههای م رد بررسیر ب جای نقد تطبیقزی
دو متنر بیشتر اکم کلی دربارة اض ر سندباد رادر میگردد.
دو ن یسنده ملترم مقالة پیشینر در مقالة دیگری با عن انِ « انشهای متفزاوت از
اخسانة سندباد در شرر مرارر عربی»ر چاپ شزده در خصزلنامة لسزان مبزینر شزمارة ر
تابستان

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

«روو عبدالصب ر» توش کردهاند دورنمایی کلی از اض ر سندباد در شزرر یزاد شزده
خرادید مخاط

قرار دهند ک البت مطال

دربارة مضم ن سرودههزای سزیاب و ازاویر

تکراری است و نکتة جدیزدی در آن گنجانزده نشزده اسزت .بز هزر روی بزا بررسزی
پژوهشهای م ج در باور ما بر این اسزت کز آنچنزان کز بایسزت و شایسزت اسزت از
سفرهای سندباد سخن ب میزان نیامزده و اضز ر آن شخصزیت اسزط رهای در ایزن دو
سرودهر ب ب تة نقد و تطبیق کشانده نشده و با گرایش ب کلیگز ییر ازق مطلز

بیزان

نگشت است.
در پرت این مسأل ر پژوهش ااضر میک شد با مل ر قرار دادن سزرودة
از لی ااوی و «رحل النهار» از بدرشاکر السزیاب و نقزد تطبیقزی آن دو
– و البت بدون ت ج ب دیگر سزرودههزای شزاعرانر بز شزی ة ت رزیفی -تللیلزیر از
جایگاه و کارکرد این اسط ره در شرر دو شاعر پرده بردارد و ب ایزن پرسزشهزا پاسز
دهد :سندباد مراررر در بستر شرر شاعرانر دچار چ دگردیسی شده؟ علت اض ر وی
در شرر شاعران چ ب ده؟ چ ویژگی یا ویژگیهزای کهزن و ارزلی ز د را در عصزر
مرارر افظ نم ده؟ عهدهدارِ چ تجرب ای از تجارب شاعران اسزت؟ د الزت دادنِ وی
در شررر چ تاثیری بر وادت و یکپارچگی سرودهر واژگان و تصزاویر آن داشزت ؟ و...
الزم ب ذکر است ک نقد تطبیقی سزرودههزا بزر اسزاس «مکتز
تطبیقی شک گرخت است.

آمریکزایی» در ادبیزات
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سندباد در شعر خلیل حاوی
اسط ره و شخصیتهای اسط رهای شاکلة ارلی سرودههزای لیز ازاوی را تشزکی
میدهدر تا جایی ک گذشت و آینده در ناد او چارچ بی کاموً اسط رهای یاخت و«تجربزة
او نیا از ژر ترین تجرب های انسانی و تجسمی از دردهایش نسبت ب سرزمینر تاری ر
و میراث شرری گردیده است ».شکری ر  ) 72 :1978یکی از مهمترین اسط رههایی ک در
دخترهززای شززرری لی ز اززاوی جایگززاه ویززژهای یاخت ز و سززهم عمززدهای در ترسززیم
اندیش های شاعر داشت ر اسط رة «سندباد» است .برای نم ن وی در چهارمین و آ زرین
سروده از دختر شرری «النطای والطری » از اسزط رة سزندباد الهزام مزیگیزرد و در قطرزة
ایدهها و اندیش هایش را بر وی ام میکندر گرچز در ایزن
سرودهر ب غیر از آنچ در عن ان آمدهر تصریلی ب نام سندباد ندارد.
لی ااوی در سزرودة دیگزری بز نزام «وجز ه السزندباد» نیزا از ایزن شخصزیت
اسط رهای بهره خراوان گرخت است .بز هزر روی «ازاوی در مزاجراج ییهزای هنزری
یشر تلت تأثیر ماجراج ییهای شخصیت سندباد قزرار گرختز ر و شزررش سزفری
دائمی برای شزنا ت و دسزتیابی بز سرچشزمة رهزایی و اارزلخیای گشزت اسزت».
داوودر د.ت )330 :این است ک باید او را بی هیچ تردیدی زبدهترین شاعری مررخی کزرد
ک با هنرمندی باال بز الهزامگیزری و بکزارگیری اسزط رة سزندباد مبزادرت ورزیزده و
تجرب های روایر خکریر وجدانیر اجتماعی و ملّی
امّا سندباد در سزرودة
ماجراج ییهای
کش

د را بر آن ام نم ده است.
داسزتانی دیگزر دارد .او در پزی

در هشتمین سفرش را تجرب میکندر البت نز درجسزتج ی گزن و

سرزمینهای دوردستر ک در جستج ی گمشدهای ک او را ااساس میکند امّزا

نمی یابدش! وی در این بستر شرریر از همان آغازر ب گ ن ای د الت داده شده ک دو
ان پیش رو دارد :یکی انة قدیمیر و دیگری ان ای جدیدر و بزر آن اسزت کز بز
ترک انة قدیمی بپردازد و انة جدیدش را جستج کند؛ از این رو این بار ن ب قصد
تجارتر بلک ب قصد امری مهمتر پای در سفر مینهدر البت با یادآوری سرگذشت تلز
و شیرین

د ک چگ ن در سزفرهای پیشزینشر «غز ل» را شکسزت داده و از دسزتش
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گریخت ر و چگ ن «شیطان» را مست نم ده .و او را بز قتز رسزانده اسزتر و چگ نز
ازدست مردمانی جان سالم ب در برده ک قصد داشتند بر طبق سزنتهزای ز در وی را
زنده زنده ب همراه همسر مردهاش در اک دخن کنندر امّا او با ایجاد شکاخی در قبزرش
از آنجا نیا گریخت است .سندباد این بار نیا امیدواراست تا بخزت بزا او یزار شز د و از
هشتمین سفرشر همچ ن قب ر سالم باز گردد:
کنزتُه

ْ
ْ
)1

هْ
ااویر د.ت )257- 256:

آنچ در اینجا بیانش الزم میآید و در خهم سروده ب ما کمز
هد

مزیکنزد ایزن اسزت کز

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

آن ب ده تا ب مخاط

القا کند ک او میت اند در این سفر نیا م خق باشزد همانگ نز کز

در هفت سفر پیشین نیا م خق ب ده است؛ ب یژه آنک این
شده است .نکتة دیگر اینک سندبادر مرادل

وی بسیار مجرّب و کارکشت

د شاعر است ومراد از ان در ی

نگزاه

«ذات شاعر» و در نگاه دیگر «جامرة عربی» است .بنابر این تفسیرر میت ان پذیرخت کز
«این سرودهر عهدهدار سفری است نفسانیر تا شاعر ماهیت نفس و زوایزایِ پنهزان آن را
بشناسد ».ااویر  )66: 1984و هم میت ان ب این برداشت تزن داد کز «سزندباد در ایزن
سروده نمادی از انسان عربی است ک از عقز

مانزدگی و تلجّزر و مزر ر بز سز ی

پیشرخت و سرزندگی و ن زایی گام برمیدارد ».ع ضر )56-55: 1983

در چر ة دوّمر سندباد مهاجرر ب

انة کهنِ

د «ذات قدیمیش» مینگرد و آن را پر از

پلیدی و نجاست مییابدر ان ای ک ب شهر نفرین شدة «سدوم» مزیمانزدر شزهری کز
مردمانش یکسره آل ده دامن و گناه پیش اند و در پسِ پردة دینزداری ز در بز هزااران
پلیززدی گرختارنززد .ایززن اسززت کزز از در و دیزز ار ایززن انززة سززندبادر چیززای جززا
مرصیّت نمیبارد:
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ْ

ْ

ْ
ْ

ْ

ْ

ْ
ااویر د.ت)259- 258 :

کاربست واژگان ثقی و عم ماً با بار منفیر القاگر این نکت است ک سندباد مرارزرر
پذیرای شرای ااکم نیست و میک شد از آن دور ش د .ب بیان سزادهتزرر د الزتدهزیِ
واژگان کم کاربردر در راستای همس ییِ مفه م و اندیشة م رد نظر ب ده است.
د نیزا یکزی از شزهروندانِ ایزن شزهر اسزتر

از آنجایی ک سندباد

اسزت یزا

نا است دامنش آل ده ب گناه میگردد و یکی از همزان نابکزاران مزیشز د .از ایزن رو
وقتی ب

یش را در وضریّت اسزفناکی مزییابزد تزوش مزیکنزد تزا از

د میآید و

گمراهی رهایی یابد .این است ک در چر ة س ّم پس از اعترا

ب گنزاهر عزامِ ز د را

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

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ
ْ

ْ

ْ

ْ
ْ

ازاویر د.ت :

)268 -267

توش سندباد ماجراج ر س دی در پی نداردر و سرای او همچنان م ش و واشت
زده استر و خریادرسی هم در کار نیست! چیرگی بر پلیدیر سخت و طاقزت خرساسزت
و جایگاین کردن پاکی در انب ه ناپاکی ها مشک مینماید .ب بیزان روشزنتزرر سزندباد
مرارر لی ااوی) می اهد بگ ید :در جزایی کز همز ر تزن بز زبز نی و ز اری
دادهاند و با جان و دل آنرا پذیرا شدهاند تئ ریِ «رهایی» جا با جانفشانی بیمرنا

اهد

ب د؛ از این رو سندباد مجب ر میش د برای نجات از آن هم عزذابر دسزت طلز

بز

آسمان دراز کند و از آن کم

بطلبدر گرچ چنین کاری نیا بیه ده است:
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ْ
ْ

ْ
ْ

ْ

در چر ة دیگرر سندباد ب این دریاخت میرسد ک بزرای هزر رسزتا یای مزیبایزد
همراه و یاریگری داشت باشد تا او را در سختیهای زمان رهنم ن ش د .اینست کز بز
د پناه میبرد و مُنجیی تص ّر میکند ک ت انِ آنرا دارد تا پستی و زب نیِ زمان

رؤیای

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

اسزت ر یزاریگر

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

زن در

برابرش ه یدا میگردد تا این مهاجر را از آن سنگستانِ نفرین شده نجات بخشد:

ْ

ْ

ْ
ْ

ْ
ْ

ْ

ااویر د.ت )277 -276:

سندباد با پیدایش یاریگرِهماادر ب آرام و قرار نمیرسد بلک ش ق او در جسزتج ی
یاختن انة جدید بیشتر میش د؛ ان ای ک در آنجا وی ت لّدی دیگر مییابد و سرشزار
از نرمت آزادی و

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

قابلیت را ب خرد میدهد ک ااساس آرامش کندر همان آرامشزی کز او در هفزت سزفرِ
دور و درازش نت انست بدستش بیاورد .در آنجا ب مانند انة سزندبادر میلیز نهزا انزة
دیگر وج د دارد وهمگی سرشاد و سر شند .از این رو سزندباد بزرای رسزیدن بز آن
شادیها و پاکی و عات نخستین

د و دیگرانر باید طرها را ب جان بخرد و در پزی

آن آرام و قرار گیرد:

ْ
ْ

ْ

ْ

ازاویر

)291 -290:

خرجام سفر امّا در چر ة دهم شک می گیزرد کز سزندباد سزت تزن سزرانجام بزا
گذشتن از تمامی مال وسرمایة

د و برد از آنهم خراز و خرود بز مزراد دیرینز

ز د
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می رسد و برن ان ی

شاعرر بشارت رستا یای را با

د بزرای آنانکز او را چشزم در

راه ب دند میآوردر بشارتی ک با ارزشتر از گنجین ای است کز وی در پزیش بزرای آن
دست ب هفت سفر زده است:

ْ

ْ
ْ

ْ

ااویر د.ت)299 :

اینک سندباد در اینجا برد از آن هم رنج ری و سختی در لباس ی

«شاعر» بز سز ی

جمم برگشت ر ما را ب چند نکت رهنم ن میسازد :نخست اینک این سندباد همان لی
ااوی است ک از آغاز سروده ب چهرة

د «نقاب» زده و از زبزان او بز بیزان تجربزة

د پردا ت ر و در خرجام سروده ب عن ان «شاعر» بازگشت است؛ از این رو در اینجا از
آن م ض ع گرهگشایی میش د .دوّم اینکز سزندباد مرارزر لی ازاوی) بز رز رت
رمای بر آن است تا بگ ید شاعران در قبال جامر و وطزن ز د مسزؤولند و نبایزد در
برابر نابسامانیها و ناهمگ نیها ل
ط النی با بری

خرو ببندند .دیگر اینک سندباد برد از آن هم سزفر

ش ب س ی «مردم» بازگشت و این

د ازاکی از ایزن اسزت کز

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

اسزت هزای آنزان

اهمّیت میدهد.
هر چ ک باشد اسط رة کهن ِسندبادر در شرر لی ااوی چهزرة جدیزد بز
گرخت و عووه بر اینک هشتمین سفرش را تجرب کردهر هد
نسبت ب هفت سفر پیشین تدییر داده است؛ این

و نل ة سفر

ز د

د را نیزا

سفر او سفری است «درونی» برای «از

بین بردن نفسهای بیگان ای ک مانم از تکام روو مزیگزردد و هنرمنزد را از ورود بز
ساات هنرر و قهرمان را از شنا ت آزادی بزاز مزیدارد ».ازاویر  )66 :1984بز همزین
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
بازدارندههای زمانی و مکانی متبل ر میکندر و توش دارد تا از هر چ تجرب های تل و
عق

ماندگی است بگذرد و در خضایی گستردهتر ب ارکت درآید.
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اخاون بر آنر سندباد در شرر لی ااوی تابمِ تجرب های اوستر و شاعر با زبزدگی
باال آن شخصیت را در راستای این امر پرورانده استر ب نل ی ک بین چهرة کهزن وی
با چهرة مراررش ن عی همس یی دیده میش د؛ سندباد با اینکز سزر در میزراث کهزن
دارد امّا در این بسترِ شرری باز هم ی

ماجراج ر پ یندهر ک چنده و طر پذیر استر و

البت دست ب سفر جدید نیا زده است .بنابر این برداشتر ب اررار باید گفت :کاربست
سندباد در شرر لی ااوی ذهنیتی تکراری و ترجیم بندوار نیست بلک از آنر اندیشز
و مفاهیمی جدید برمی یاد.
امّا هد
است های

لی ازاوی از بکزارگیری اسزط رة سزندباد ایزن بز د کز اندیشز هزا و
د را بص رت نمادین و سمب لی

از زبان وی بیان داردر و بز مخاطز

القا کند وی شاعری است ک همچ ن سندباد در پی رسزیدن بز
دیگرانر از

اسزت هزای ز د و

د ماجراج یی داشت و سختیهای زیادی را ب جان ریده اسزتر و اگزر

سندباد اخسان هار برای رسیدن ب هدخش آرام و قرار نداشت او نیا تا ب مزرادش دسزت
نیابد ب آرامش واقری نمیرسد .ناگفت نماند ک خلسفة نقزاب زدن بز چهزرة سزندباد از
س ی شاعر و ام تجربة مرارر بر ویر در ایدة «همااد پنداری» نهفت است .بز بیزان
روشنترر شاعر با ال ل در شخصیّت سندباد و عاریت گزرختن ویژگزیهزای وی بزرای
دش را از بین برده و با او ب مرز یکی شدن رسیده اسزت.

در اد خار بین او و

ب هنگام قرائت این سرودهر هیچ بیگانگی و یا دوگانگی بزین

در پی این خرایند مخاط

این دو شخصیت ااساس نمیکند و ب

بی تجرب های سندباد را می پذیرد.

مسألة دیگری ک نمی ت ان ب سزادگی از کنزار آن گذشزت ایزن اسزت کز سزندباد
اسط رهایر این امکان را ب شاعر مرارر داده تا شاعر
شک نمادین ب مخاط

است ها و رؤیاهای ز د را بز

القا کند؛ اینک او شاعری با رؤیاسزت و دغدغزة بازگشزت بز

دوران پاکی را در سر میپروراندر و از اوضاع ناهمگ ن و ناهمساز سیاسزی و اجتمزاعی
نا رسند و گریاان است و
از بین بردنِ ناراستیهای

استار اروو آن نابسامانیهاست .اینک انسان بایزد بزرای
د و زمان کمزر همّزت ببنزدد و ارادة قز ی داشزت باشزد و

سختیهای آنرا ب جان بخرد .از طر

دیگر باید با عق

ماندگیها و سنتهزای دسزت
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و پا گیر و هرچ رنگ و ب ی تلجّر و تلجّرگرایی دارد ب نبرد بر یزادر و اگزر انسزان
در این مجال مصمّم باشد پیروزی دست یاختنی

اهزد بز د .ایزن اسزت کز در پایزان
.

سروده گفت است:

جان مایة کوم ما این است ک این سروده «اعتراضزی اسزت علیز مفزاهیم ناکارآمزد
گذشت » جبرر  )66: 1991و توشی است از س ی شاعر در جهت پاالیش نفزس و زدودنِ
زنگار آن و بازگشت ب دوران پاکی در برد خردیر و ک ششی است برای از بزین بزردن
نابسامانی های اجتماعی و سیاسیر و بازگشت ب عاّت پیشین در برزد جمرزی .سزندباد
ااویر سخنگ ی دردهای خردی و اجتماعیِ شاعر اسزتر وبزرای رهزایی از مشزکوت
همچنان دریادل و ماجراج ست .سندباد در این سرودهر همان شاعر و رمای برای امزت
عربی است ک برد از غرق شدن در گرداب گندیدة روزگار و رهاورد آنر دوباره مت لزد
شده و ب ت لد تمدنی جدید ب دست انسانهای ک شا و توشگر بشارت میدهد.
سندباد لی ااویر پی ست بز دنبزال راهزی بز سز ی وجزدان ز یش اسزت و
سفرهای او ب منظ ر جستج در اعماق ذات
و ریاکاری است .بیش

آنچ ک سب

یشتن و پاکسازی آن از هرگ ن تظزاهر

تمایا بیشتر این شخصیت اسط رهای مزیگزردد

همان کیفیت ب کارگیری و شی ة د الت دادن آن اسط ره ت س شزاعر اسزت؛ چراکز
ااوی رویکردی جدید در شرر اسزط رهای عزرب ایجزاد کزرد کز همزان از سزرگیری
سا ت جدید اسط ره یا تدییر شک آن است .ناگفت نمانزد کز از سزب

و سزیاق ایزن

سروده میت ان دریاخت ک شاعر قصد کرده است از االت ا وقی و اجتماعی و خکری
ب س ی رستا یای خراگیر گذر کند.
سندباد در شعر بدرشاکرالسیاب
سیاب ازجمل شاعرانی است ک شررش با اسط ره در آمیخت و آن عنصرر سزازة ارزلی
بیشتر سرودههایش را تشکی میدهد و اساساً تفکر اسط رهایر مسل ترین شزی ة تفکزر
در شرر اوست .واکاوی سرودههای اسط رهای او گ یای این اقیقت است کز کزارکرد
اسط ره در ناد وی کارکردی عمدتاً سیاسی دارد .وی

د نیا در مصااب ای ب این امر
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اذعان کرده و گفت « :ب نظر میرسد من نخسزتین شزاعر مرارزر عزرب زبزانم کز برزد
نمادین ب اسط رهها بخشیده است .مهمترین انگیاة من در این رویکردر انگیزاة سیاسزی
ب د »...بلّاطةر  )189 :1981و اگر بگ ییم در بیشتر سرودههای سیاب رگ هایی از اسزط ره
میت ان یاخت ب بیراه نرخت ایم .نکت ای ک در اینجا باید متذکر شد این است ک شزاعر
گاهی اوقات آنقدر در کاربست اسط رههای غربی اخراط میکنزد کز مخاطز

در خهزم

شرر وی دچار ن عی «سکت ادبی» میگردد .امّا پذیرختن این نکتز لاومزاً بز ایزن مرنزا
نیست ک وی در دخترهای شرریش از اسط رههای عربی بهره نگرخت ر بلک اقیقت امزر
این است ک اسط رههای عربی سهم عمدهای در شررش دارد و شاعر ت ج

اری بز

آنان مبذول داشت ک از مهمترین آن اسط رههار اسط رة سندباد است.
بدرشاکرالسیاب ب منظز ر ترسزیم تجربز هزای تلز و شزیرین ز در در دخترهزای
شرریش از اسط رة سندبادر الهام زیادی گرخت است ک سرودة «رحل النهار» یکزی از آن
نم ن هاست .او در این سروده ب قصد تجسّم و عینیّت بخشی تجربة بیمزاری ز در آن
چهره را در این سروده خرا می

اند و از زبان او ب بیان ااساس مر

و نیسزتی ز د

میپردازد .آنچ در اینجا بیانش الی از خایده نیسزتر ایزن اسزت کز سزیّاب از للزا
جسمیر شخصیتی بیمار و رنج ر ب در و از همان آغازِ زندگی با بیماری دسزت و پنجز
نرم میکرد .او برای درمان
سروده یرنی

د ب شهرهای زیادی سزفر کزردر کز زمزان سزرایش ایزن
برای مداوای

د در بیروت ب سر مزیبزرده اسزت .سزقّالر

د.ت )44- 35 :در آنجا این ااساس ب او دسزت داد کز روزهزای پایزانی عمزر ز د را
سپری میکند و دیگر هرگا ب

ان اش برنخ اهزد گشزت و بایزد تسزلیم مزر

این اندیش یا ااساسر وی را برآن داشت تا
بیبازگشت زدهر و این

گزردد.

د را سندبادی بداند ک دست ب سزفری

از دوردستها برای همسر د پیدام میخرستد ک دیگر چشزم

در راه این سفر کرده نباشد:
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)8

سیابر )229 :1989

سندباد سفرکرده ب اررار می گ ید :روز ب ک چیدن گرخت و تاریکی بر هم جزا سزای
اخکندر و دریا م ّاج و ط خانی است .این در االی است ک همسرِ وخادارشر ل

ساا ر

چشم در راهست و منتظر بازگشت اوست .امّا او باید بداند ک دیگر بخت با سندباد در
این سفر یاریگر نب ده و این

او در دست پریان دریا گرختار گشت و در قلر ای قیرگ ن

اسیر شده است.
آنچ در اینجا بایستة امران نظر است این است کز شزاعر در آن واازد و بز طز ر
همامان در دو شخصیت اسط رهایِ سندباد عربی وع لیس ی نانی ال ل میکند؛ زیرا او
در بستر شرری

د از وخاداری همسرِ

سخن گفت ر و همچنین از اسارت

یش و انتظار وی برای بازگشت ایزن مسزاخر

یش ب دست پریان دریا اکایت کرده اسزتر کز

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

 109و )298و ن در اسط رة سندبادر وسیاب نیا با ایجاد سازش و همزاهنگی میزان آنزدو
برآن است «بر ی ازویژگیهای ع لیس را برای سندباد ب عاریت گیرد تا از این رهگذر
ااساس

د را نسبت ب غلبة مر

بر جسم و جانش ب تصز یر بکشزد ».زایزدر :2005

 )157از این رو ب اررار باید گفت :شاعر گرچ در متن شرریش تصریح ب نامِ سزندباد
میکند امّا ویژگیهزایی کز در مزتن مزیآورد بز اسزط رة عز لیس نادیکتزر اسزت تزا
اسط رة سندباد!
در وهلة دیگر سندباد مرارر برای برجست کزردنِ ااسزاس نیسزتی و مزر

ز در

طبیرت اطراخش را نیا در گفتارش د الت میدهد؛ اینک چگ ن همگی دست ب دسزت
هم دادهاند تا عمر او ب باد خنا رود .آری این سفرر سفری اسزت بزی بازگشزتر سزفری
است ک هرکس ب آن مبادرت ورزیدهر برنگشت است؛ از این رو دیگزر تز جیهی بزرای
انتظار کشیدن وج د ندارد:
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()9

سیابر )230: 1989

مزیکنزد کز شزاعر از للزا

روانشنا تیِ قطرة ااضر ما را ب این دریاخت نادیز
روای نیا اخسرده و پریشان استر و این اخسردگی سب
را پر از مر

و نیستی بیابدر ب گ ن ای ک

شده تا او ملی پیرام ن ز د

د را در هال ای از تزرس و نیسزتی تصز ر

مینمایدر و گمان میکند گرختارِ دست تقدیر است و راهی جا تسزلیم نزداردر کز البتز
وج د واژگان و ترابیری همچ ن رحل ،انطفأت ،لن یعود ،الموت و ...گز اه بزر رزلّت
این ادعاست.
در وهلة دیگرر سندباد مرارر سیاب) ب همسرِ ب انتظار نشست اش میگ ید :زمانی
ک عمرش ب پایان برسد و مرگش خرا رسدر دیگزر هزیچ چیزا نمزیت انزد در برابزر آن
مقاومت کندر و او نیا مجب ر است ک از همة دلبستگیهای

د بگذرد و تن بز مزر

دهد:
()10

سیابر )231: 1989

نکت ای ک در اینجا باید اخاود این است کز سزیاب بز هنگزام بسزتری در یکزی از
بیمارستانهای بیروتر ب پرستار

د  -ک لیلی نام داشت  -دل میبندد .گ یند کز آن

پرستار نیا چند نام ای ب او می ن یسد و چند تار م ی
رسم عاشقی آن را پیش

د را ب وی داده تا سیّاب بز

د ب امانت نگ دارد .هنگامی ک همسر سیاب برای موقزات

وی ب آن بیمارستان میرودر مت ج آن نام و تارهزای مز مزیشز د وآنهزا را بز دریزا
می اندازد .سقّالر د.ت  )39:شاعر در این متن شرری با اشاره ب این داستانر تأکید میکند
ک دیگر خررتی برای مهرورزی باقی نمانده و مر

ب او مجالی نداده تا وی نگهدار آن

امانت باشد.
در قدم بردیر سندباد مرارر -و یا همان ع لیس مرارر -بر آن است تا ب مخاط
القا کند ک دلبستگی و عشق او ب زندگی یکطرخ نب دهر بلک دیگران نیا

اهزان آننزد

نقد تطبیقی اسطورۀ سندباد در شعر خلیل حاوی و بدرشاکر السیاب 281/

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

در نب د وی سخت آزرده اطر گشت است .سندباد نیا دل اپسیِ همسرِ دلش ریدة ز د
را اینگ ن ب تص یر می کشد:

)11

سیابر )232 -231: 1989

امّا کشتی سندباد مرارر از ی

س گرختار ط خان هاست و از سز ی دیگزر در ایزن

دریای گسترده و بی انتهار ناپیداست .ب نل ی ک تا چشزم کزار مزیکنزد نشزانی از آن
نیستر تنها تپش قل

همسر او و م ج دریا ب گ ش میرسد و بس! آریر اال ک روز

ب ک چیدن گرختر باید از سندباد مرارردست شست:

()12

سیابر )232: 1989

الزم است یادآور ش یم ک «عاالدین اسماعی » دربارة این قطر مزیگ یزد :عبزارت
«البحر متسع و خاوٍ» ب داستان مشه رِ «تریستان و ایاولزده» اشزاره داردر آنجزا کز ایزن
پادشاه از دوستش می اهد ب دریا بنگرد تا شاید کشتیِ ملب ب اش «ایاولده» را ببینزدر
امّا دوستش بارها مینگرد و چیای نمییابد و سرانجام میگ یدod und leer das meer:

یرنی «دریا آرام و الی از هر چیا است» و اینگ ن ب د ک دیگزر هرگزا از ملب بز اش
بری نشد .این جریان دربارة ملب بة سندباد یا همان ملب بة سیاب نیا ردق می کند.
)212 :1988

از آنچ گفت شد می ت ان ب این نتیجز رسزید کز سزندباد سزیاب در ایزن سزرودهر
شخصیتی نگران و دل اپس و شکست

رده است ک امید ب زندگی را از دست داده و

ب ن عی توش میکند غال زداااخظیش را بز گز ش مخاطز

برسزاند .وی در ایزن
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سروده عمرش ب پایان رسیده و از ساا سومت دور گشت و ز د را تسزلیم ط خزان
سهمگین مر

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

درست نقطة مقاب چهرة سنتی و کوسی
پرر ب

او و اتی ع لیس) است ک هم اره با دستی

ان اش باز میگشت .ب بیان ساده تر سندباد سیاب نسبت ب ارز

شخصیتی مرک س و وارون استر و این
اوستر و اگر بپذیریم ک ی

ادی

ز د کزاموً

تابم تجرب های تل و شخصزیت بیمارگ نزة

با همان ذهنی زندگی میکند ک اثر هنزری ز د را

می آخریندر باید اکم کنیم ک بدرشاکرالسیاب دست کم در این سروده شخصیتی ناامیزد
و اخسرده اطر و دل اپس است.
نقد تطبیقی دو سروده
ال  -وجوه اشتراک دو متن
 .1سرودة هر دو شاعر بر مل رِ اسط رة «سندباد» میچر د وشرر هر دور شرری است
اسززط رهای و نمززادین .هززر دو سززری کززردهانززد تلززت تززأثیر ایززدة «اشززتراک عینززی»
 objective orrelativeب ر رت غیر مستقیم و با بیان رمای ب نق ایده و تجرب های
د بپردازندر و همچ ن «الی ت» از ارائة مستقیم ع اط
و ضمن ایجاد خضای مناس

و ااساسات ز د بپرهیانزدر

و لق رزلن هزا و از ادث گ نزاگ نر بزا د الزت دادن

شخصیت اسط رهایِ سندبادر ااساسات

د را از دایرة خردی ارج و رنگ عم می ب

آن ببخشند .با این ترخند هنریر هر دو شاعر ت انسزت انزد شررشزان را از درونگرایزی و
عالت گاینی رمانتیسم برهانند و از طاب گری و گاارشی ب دن اثرشزان دوری گایننزد؛
از این رو سندباد در شرر هر دو شاعر مرادلِ

د شاعرست ک ب ر رت نمزادین بز

بیان تجرب هایشان میپردازد و دغدغ و دل اپسیهایشان را بیان میدارد.
 .2الهامگیری از میراث کهنِ اسط رها یر سب
میراث پی ند

ی هزر دو شزاعر بزا آن
گشزت تزا اثزر ادبز ِ

رد و ب شررشان ارالت بخشد .از س ی دیگر م ج

شده تا مخاطز

برای دریاخت مفه م و مراد گ یندهر دست ب پژوهش زند و از میراث اسزط رهایِ بکزار
رخت در آن دو اثرر آگاهی یابد و در پیِ آن ب خهمِ قاب قب لی از سرودههزا دسزت یابزد.
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می اهیم بگ ییم :شررِ شاعرانر شزرری اسزت ارزی و در پی نزد بزا میزراث کهزن و
ماندگار ک مخاط

برای دریاخت آنر چارهای جا خرّالیت در مرادلة شرری ندارد.

 .3هر دو شاعر ب هنگام خرا انی و بکارگیریِ اسط رة سندباد از تکنی
گرخت اند؛ بدین شک ک

«نقزاب» بهزره

دشان در پشت چهرة سزندباد پنهزان شزده و سزندباد را در

شررشان د الت داده و او را ب سخن واداشت اند .ب بیان سادهترر سیاب و ااویر بجایِ
اینک بگ یند :ما مث ِ سندبادی هستیم ک  ...یا ما سندبادی هستیم ک ...ر این خررت را ب
آن شخصیت اسط رهای دادهاند تا
ار ر آنک سخن میگ ید

دش در بستر شرری سخنگ باشدر هر چند ک در

د شاعر است و ن سندباد .د الزتدهزیِ ایزن شزگردر در

راستای همان ایدة «همااد پنداری» است؛ بدین نل ک شاعر ز د را مرزادل و همزااد
سندباد میبیند و با الز ل در شخصزیت وی بر زی از ویژگزیهزای او را بز عاریزت
میگیرد و بر ی از تجرب های مراررِ
ترخند سب

میش د تا اثرِ ادبیر ی

د را نیا بر او ام مزیکنزد .بکزارگیری ایزن

قدم ب نمادین شدن نادی

گردد و بر بُرد نمایشی

ب دن آن بیفااید.
 .4هر دو شاعر در شررشان از خن «آشنایی زدایی» یا «هنجارشکنیِ ادبی» بهره گرخت انزد؛
چهرة سندباد در شررشان چهرةای تکراری و سنتی نیستر بلک نسبت ب چهرة پیشزین
د تا اد زیادی تدییر کرده است .او در شرر ااوی -بزر عکزسِ چهزرة گذشزت اش-
دست ب سفرِ هشتم میزندر سفری مرن ی را میآغازدر سفری درونی را پی میگیرد و...
در متن شرر سیاب نیا سندباد -برعکس سزفرهای پیشزین -بدشزانس و شز ریده ازال
استر دچار شکست و ناامیدی میگرددر راه بازگشت ب
تسلیمِ بیچ ن و چرایِ مر

ان در دست ر کارش نیستر

میش د و ...از این رو از جادة رز اب بز دور نخز اهیم

شد اگر بگ ییم :خضا و مفاهیمِ شررِ دو شاعرر بدیم و ن ست و هر دو شاعر اهز ِ طزر
کردنندر گرچ نسبت این م ض ع در شرر دو شاعر متفاوت است.
 .5شک درونی یا خرم ذهنیِ شررِ هر دو شاعر در سطح بزاالیی اسزت؛ بزدین نلز کز
تمامیِ عنارر شررشان ب گ ن ای هماهنگ در دمت تص یر تجربة آنان است .ب بیزان
سادهتر بهرهگیری از اسط رة سندباد سب

شده تا تمامیِ اجاایِ سرودة دو شاعر بزا هزم
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وادت و انسجام داشت باشد و آغاز تا پایان سرودهر ب عن انِ یز

پیکزره بز مخاطز

ارائ گردد .از این رو ب اررار باید گفت :ما در شرر ااوی و سیاب با نز عی وازدت
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.
 .6هر دو شاعر برای القای ِاندیشة م رد نظر

در در دو ایطزة واژگزان و مضزم ن از

عنصرِ «تکرار» بهره بردهاند تا رااتتر بت انند ت جز مخاطز
اص برانگیاند و ب مخاط

را نسزبت بز م ضز عی

القا نمایند ک آن م ض عِ تکرار شدهر برای شاعر اهمیّزت

دارد .برای نم ن ر لی ااوی ک در پیِ یاش دوباره و رستا یا تمزدنی اسزت و آن
مسأل برایش اهمیت بساایی داردر ب اشکال گ ناگ ن واژة «انتظار» را در مزتن شزررش
در سراسر سروده بزر مضزم ن آن تأکیزد مزیکنزد.

بکار میگیرد و ب شی ههای مختل

سیاب نیا از آن جهت ک عمرش را پایان یاخت تلقی میکندر میک شد تا مفه مِ ب پایزان
رسیدن و مر

را ب

بی ب مخاطبش القزا کنزدر کز در ایزن راسزتا بارهزا بز تکزرا ِر

عبارتهایی همچ ن «را النهار» و «ه لنیر د» پردا ت و با بهرهگیری از این عنصزر
ت انست است آن مفه مِ ذهنی

د را برای مخاط

مهزم و برجسزت نشزان داده و او را

مت جة اهمیت مسأل کند.
 .7واژگان شرر ااوی و سیاب از «هماهنگیِ القاگر» بر ردار است؛ گاینش و چیدمانِ
واژگان شرری از س ی آندو ب گ ن ای ر رت پذیرخت ک واجهای تشکی دهندة آنهزا
با تصاویر شرری و اندیشة ذهنی راا

اثر تناس

دارد .دو شاعر با دقزت در گزاینش

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

اننده بیدار سازند .برای نم ن

لی ااوی ک در لباس شاعری ناپذیرار سرکش

و مرترض ه یدا گشت ر ب آهنگ شررش اهمیت بساایی دادهر و از واژگانی بهره گرختز
ک آن روایة ناپذیرایی و جستج گریِ وی را ب مخاط

القا می کنزد .ایزن ویژگزی را

میت ان در واژگانِ مطنطنی همچ ن« :الرحمان ،الغطول ،الشطیطان ،الشطق ،رواق ،صطاعق

الشَرَر ،العَشَر ،أفعوان و »...یاخت .سیاب نیا با شنا ت ب این مهمر واژگانی ا تیزار کزرده
ک ااساس اندوه وی را برای مخاط

تداعی میکند .برای نم ن ر پایان دادنِ سزطرهای
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شرری با واژگانی همچ ن« :النهار ،نار ،السفار ،البحار ،المحار ،انتظار ،الیسار ،الدمار و»...

سب

شده تا ب علت وج د ار

گ ش مخاط

مدّ «ال » در این واژگانر آه کشیدنهزای متز الی بز

برسد و اندوه سیاب برایشان تداعی ش د.

ب -وجوه افتراق دو متن
 .1سندباد لی ااوی شخصیتی امیدوارر پ یار دریزادل و ماجراج سزت کز بز رغزم
است های

سختیهای سفرر همچنان پیگیر

یش است و در راه رسیدن بز هزدخشر

ااضر است هر طری را ب جان بخرد .امّا سندباد بدرشاکرالسیابر شخصیتی م شر
ناامیدر اخسرده و بیتکاپ ست ک ب بن بست رسزیده و شز ق مزاجراج یی را از دسزت
داده است .اگر با نگاه روانکاوان ب این مسأل بنگزرییم در مزییزابیم کز ازاوی دارای
شخصیتی است ک ب سختی تن بز شکسزت مزیدهزدر و امیزد دارد کز بزا پشزتکار و
ک ششر هرگ ن ناهمگ نی و ناهمسازی از میزان ر زت بربنزدد؛ بز همزین جهزت در
سرودهاش در پی رستا یا و یاش دوباره است و بر آنست تا با غلب بر ناهمگ نیهزار
طرای دیگر اندازدر ک البت این م ض ع در شرر اور از مقام و منالت واالیی بر ز ردار
است .این در االی است ک سیاب جسم و جانی بیمار واخسرده دارد وچنین میاندیشد
ک هر آنر مر

ب سراغش میآیزد؛ از ایزن رو نیزازی ندیزده کز سزندباد ز د را در

سرودهاش خرال و پ یا ارئ دهدر ب ویژه اینکز پزذیرختیم یز
زندگی میکند ک اثر هنری

ادیز

بزا همزان ذهنزی

د را میآخریند.

 .2سندباد لی ااوی در این سرودهر شخصیتی هدخمند و با ایزدئ ل ژی اسزت کز در
بُ رد خردیر بازگشت ب دوران پاکی

د را در سر داردر و در بُرد جمری بر آن است تا

با هرگ ن تلجّرگرایزی بز مبزارزه بر یزاد و اوضزاع بزیسزامان و ناهمسزاز زمانز را
سامان بخشد و امت عربی را ب وجز

زاص و امزت مشزرق زمزین را بز وجز عزامر

ب دوران عاتمندی گذشت برگردانزد و نمزی اهزد انسزان مرارزر بزردة عزادتهزا و
سنتهای نادرست اجتماعی ز یش باشزد؛ از ایزن رو درد او در ایزن سزرودهر دردی
مشترک است و ن دردی شخصی یا ذاتی .و ایزن درسزت نقطزة مقابز سزندباد سزیاب
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است؛ زیرا وی تنها دغدغة شخصی دارد و در پی درمان و دوای درد
خق ب

د مزیگزردد و

یشتن میاندیشد و بس! ب دیگر سخنر درد او ن دردی مشزترکر کز دردی

شخصی و ذاتی است.
 .3للنِ سندباد لی ااویر للنی ر خیان است و همچ ن ر خیان مراالزی را پشزت
سر میگذاردر والبت در خرجام کار ب مرادش دست مییابزد .امّزا للزنِ سزندباد ِسزیابر
للنی عاطفی است ک گ یا راا

آن در اال جان دادن است و آ رین گفتارهایش را

بر زبان جاری میسازد و با تمرکا کردن بر برد عاطفیر میک شد تا مخاط

را بگریاند؛

البت ت ج ب چنین مفه می در گاینش و چیدمان ارو ر واژگان و عبارتها تأثیرگذار
ب ده است.
 .4شرر لی ااوی پیچیدهترر خنیترر هنریتر و تفسیر پذیرتر است و سندباد وی ابراد
گستردهتری دارد و در خضای بیشتری ب ارکت درآمزدهر امزا شزرر سزیاب سزادهتزر و
اه نا اه درگیر سزفر هشزتم

ملم ستر است .در پرت این مسأل باید اخاود :مخاط

سندباد لی ااوی میش د و در این ماجراج یی جدیزد او را همراهزی مزیکنزدر امّزا
همین مخاط

تنها با سک ت سنگین

د ب غمنامة سندباد سیاب گ ش خرا میدهزد و

اساساً در جایگاه شخصیتی منفر قرار میگیرد.
 .5سیاب هم زمان در بستر شرری

د ب دو اسط رة سندباد وع لیس نقاب مزیزنزد و

از هردو بهره میگیردر اما لی ااوی تنها ب اسط رة سندباد در شزررش بسزنده کزرده
است .ضمن اینک سیاب در شررش با متن غربی پی ند برقرار کردهر اما در شرر ازاوی
این گ ن از بینامتنیر چاشنی سخن قرار نگرخت است.
 .6پ یایی و ماجراج یی سندباد لی ااوی سب

شده تا وی در شررش اطناب داشت

باشد و ب تفصی از کنش و واکنشهای آن چهره سخن گ ید .این در ازالی اسزت کز
سندباد سیاب ب اقتضای شرای نامساعد روای و جسزمیر نسزبت بز سزندباد لیز
ااویر ب ایجاز سخن گفت و گ یا ب ر رت غیر مستقیم ب مخاط
اتی ت ان سخن گفتن را نیا از دست داده است.

القا کرده کز وی
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نتیجه
از آنچ گفت شد می ت ان ب این دریاخت رسید ک سندباد گرچ ریشز در سزنت کهزن
دارد و در داستانهای هاار و ی

ش

اض ر داشزت ر امّزا سزر از قزرن بیسزتم و شزرر

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.
شاعران مرارر عربی و از جمل

لی ااوی و بدرشاکرالسیاب با شنا ت ب این مسأل

و تلت تأثیر «اشتراک عینی» الی ت و با بهره گیری از تکنی

«نقاب» شرر جدیزد ز د

را بززا آن چهززرة کهززن و اسززط رهای پی نززد زده و بززا د ز و تصززر

در آن چهززره و

آشناییزدایی نسبت ب آنر تجربة مراررشان را بر وی ام کردهاند .سزندباد در بسزتر
شرریِ ایندو شاعرر شخصیتی است نمادین ک بر و

چهرة پیشین ز در دسزت بز

سفر هشتم میزند و با طرپذیریِ ن ینشر ب دنبال دگردیسیهزای شخصزی و جمرزی
استر و در دیگر س یر تسلیم ط خانِ سهمگین مر

مزیشز د و در سزفرش بازگشزتی

تجرب نمیکند.
باریر سندباد هاار و ی
ایجاد خضای مناس

ش ر این خررت را ب شاعران مرارر عربی داده تا آنان با

و لق رلن های جدیدر از طاب گری و گاارشزی بز دنِ اثرشزان

دوری کنند و از این طریق پ شیدهترر کناییتر و در نتیج ادیبانز تزر سزخن گ ینزد و از
رهگذر وی هنرمندی

د را خرادید مخاط

قرار دهند .ب هر رویر سندباد عراقزی بزا

دردی شخصی در غمنام ای اض ر مییابد ک نگاهی تیره ب پیرام ن ز د دارد و تزن
ب شکست و ناامیدی داده و میک شد مخاط

را در غمش شری

کند و او را بگریاند.

سندباد لبنانی امّا ن ایستار ک پ یا و ارکت رو بز جلز دارد؛ وی بزا بزردوش کشزیدن
هد

خردی و جمریر میک شد با للنی اماسزیر مخاطز

را بز پز یش و رسزتا یا

وادارد و از این رهگذرر ترهدش را ب تمدن و سرن شت مردم کش رش برجست سازد.
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پینوشتها
[ .1از] سفر هفتگان ام و آنچ ذ یره بنمز دم /از روزیِ داونزد رامزان و بازرگزانی [برایتزان سزخن
می گ یم] /آن روز ک غ ل وابلیس را بر زمین زدم /آن روز ک کفنها از جسمم دو پاره شد /و در غارر
روزن ه یدا گشت /از آنچ ک عم ماً دربارة من گفت میش د سخن راندم /آنچ قاب بیان نبز د پنهزان
نم دم /و هم اره در جستج یش رهسپارم /آن را پیش

د ااساس میکنم و درنمییابمش.

 .2و در آن سرار سای بانی وج د داشت /ک عومتها دی ارش را آراست ب د /م سی انبر آتشی میبینزد
دایش را در رخره قلمزنی میکند /:قیر و کبریت و نم

ک شراره میپراکند /وریت های دهگان

بر

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.
 .3آن سای بان را نی

بررسی کردم /ک دکی [دیدم] ک گازها و سمها در

نش راه یاختنزد /و مزن بز

همراه یاران دیرین ام /او را با سرزنش شن د میکردیمر با دارویی ماهاش را شیرین میسزا تیم ... /آن
سای بان را ترک کردم /ب عن ان پناهگاهی کهن برای یاران دیرین ام رهایش کردم /سرایم را در شز
روز از پژواک شبح هایشان پاک کردم /از زنجیر وج دمر از نجرم /از نرمیمر و نرمیِ مار

ش

و
و

ال /چشم در راه زیستم /ب این امید ک اگر [از آنجا] بگذرد خریبش دهم /اما گذر نکرد /و بز سز یم
رعد وبرقش را روان سا ت.
 .4پروردگارا! روشنی ربح و باران را
و غبار گل گیر شد /بسانِ بیابانِ پرآه

استم /پس از چ روی سرایم تیرهگ ن گشت /چرا با سزک ت
بیکشت و زرع /.و برد از طرزم آهز

و بزیاارزلی /تمزامی

تیرگی از سرسراهایم خ ران نم در و در پیشر تر و تازه ب د.
 .5و رؤیایی ک در ن ر
روزی

رشید میدر شد /ه یدا گشت و از جسزمم نزان و نمز ر شزراب و آتزش

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

شایند و گرسنگی زندهام /ت گ یی اعضای بدنم پرندگانی هستند ک از دریاها گذر کردند /یک وتنها
چشم در راهم.
 .6در دو چشمم علفاارهار دودکشهار و دایی جای میگیرد ک بخشی از وی بر اار
و بخشی دیگر جبّار زغال و آتش  /ی

یا اسزت/

میلی ن سرا همچز ن سزرایم و سزرایی دیگزر /بز ک دکزان بز

شا های در ت تاک /و زیت نر ا گر بهار میبالند /پس از ش های یخبندان.
 .7سرمای و تجارت را برباد دادم /بسانِ شاعری ب س یتان برگشتم ک بشارت با ز د دارد /ازر هزا
برای گفتن دارد /با خطرتی ک آنچ را در رام خص ها هست اس میکند /آن را قب از زاده شزدن در
خص ها میبیند.
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 .8روز ر ت بربست /این

س س ی ن رش از خروغ اختادر در اخقی ک بیآتش در شیدن گرخت /و ت

بنشست ای و چشمدر راه بازگشت سندباد از سفری /اال آنک پشت سرت دریا با ط خزانهزا و رعزدها
خریاد برمی آورد /او هرگا باز نمیگرددر /مگر نمیدانی ک پریان دریاها اسیرش کردند /در قلرة سزیاهی
واقم در جایرهای از

ن و رد  /.او هرگا باز نمیگردد /روز ر ت بربست /پای در سفر ن  /ک او

هرگا باز نمیگردد.
 .9اخق بیش ای از ابرهای سنگین و رعدهاست /مر
است /مر

و برضی از اکسترهای روزر از جملة می ههایش

و برضی از اکسترهای روز از جملة بارانهایش است /هزراس و برضزی از اکسزترهای

روز از جملة رنگهایش است /روز ر ت بربست /روز ر ت بربست /و گ یا مزچ چزت تز  /و گ یزا
ساعد چت ت ر آن س یِ ساعتش جای داردر پس آتشی است /در ساا مر ر در رؤیای کشتی چشزم
در راه است /روز ر ت بربست /ب هیچ عن ان زمان نمیایستدر گامهای زمانر درگذر اسزت اتزی بزر
قبرها و بر سنگها /روز ر ت بربست و هرگا بازنمیگردد.
 .10گیس ان م ی ترا سندباد نت انست از پریشانی افظ کند /ش ری آب را ن شزید تزا اینکز بز ری آن
جایش را ب سپیدی داد و ناپیدا گشت /و نام های زیاد عاشقان  /ت س آب یس و نامشخ

گردیده

و وعدهها را نادیده گرخت .
 .11و با پریشان اطری در سرار چشم در راه هستی[ /با
هنگام بازگشت از اقیان س ب

د میگ یی] باز مزیگزردد .نز  .کشزتی بز

شکی غرق گشت /باز میگردد .ن  .غرش ط خانها او را ب بند کشزید/

ای سندبادر آیا بازنمی گردی؟ /آه! دو دست را بین قل

دراز کنر عالم جدید در میانش است /ک عزالم

ن و چنگال و ارص را نیست میسازد /هرچند بزرای انزدک زمزانر دنیزایش را مزیسزازد /آه [ای
سندباد] چ وقت بازمیگردی؟...
 .12روز ر ت بربست /و دریا بیکران و الی است .ردایی جا ردای غرش ب گز ش نمزیآیزد /و
چیای جا بادبانی ک ط خانها آن را تکان دادهر ب چشم نمیآید /و چیای جا قل

ت بر سطح آب بز

پرواز در نمیآید ک در انتظار میتپد /روز ر ت بر بستر پای در سفر ن ر روز ر ت بربست.
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