
  
 

 
 

  
  
  
  
  

: بررسي نسخِ گروه شرقيِ سندبادنامهوجوي اصل و منشأ  در جست
  ها يا سندبادنامه هفت داناكتاب 

  (استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه عالمه طباطبايي) سيروس شميسا
  ايي)بادبيات فارسي دانشگاه عالمه طباط(دانشجوي دكتري زبان و  1خاوير هرناندث

  
  
  

  چكيده
گسـترده و شـهرت جهـاني     نشرداستاني است كهن و آموزنده با  قصة هفت وزيريا  سندبادنامه

هـا و   گردد. برگـردان  كه پيشينة آن در قالب كتاب به ايران پيش از اسالم و ادبيات پهلوي بازمي
و اهميت اين اثر است كه در زمان خـود يكـي   گواه شهرت  سندبادنامههاي گوناگون  بازترجمه

 حاضـر ترين ساختارهاي داستان در داستان را دارا بوده است. محور اصلي مقالـة   از توسعه يافته
) اسـت، بـاالخص روايـت    سـندبادنامه (متونِ گـروه شـرقي    ترين شواهد اين اثر بررسي قديمي

 سـندبادنامه صـل و منشـأ   پژوهشـگراني كـه بـه ا   از چشم كه صد و يك شب موجود در كتاب 
و نزديكـي   صد و يك شـب ترين نسخة  . كشف نسبتاً جديد قديميدور مانده استاند  پرداخته

، كـه يكـي ديگـر از    سـندبادنامه آن با روايت اسـپانيايي كهـن از    سندبادنامةتاريخي و فرهنگي 
تقال اين كتـاب از  بر انداير ها  ترين نظريه پذيرفتهدر است،  سندبادنامههاي بسيار قديمي  روايت

  . آورد به وجود ميشرق به غرب ترديد 

  اسپانيايي كهن، متون گروه شرقي سندبادنامة، صد و يك شب ،سندبادنامه ها: كليدواژه
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 مقدمه

هفـت   ياهفت فرزانه  هاي داستان، كه با عنوان 1چرخة ادبي اصطالح بهها يا  مجموعة داستان
هاي اصالتاً شرقي اسـت بـا شـكل و قالـبِ      از روايتاي  شود، مجموعه ها ياد مي از آن 2دانا

هـاي ديگـر بيـان     و قصـه  ها داستاني اصلي در ضمنِ حكايت ،كه در آن 3داستان در داستان
تـرين   تـوان از مهـم   هاي كوتـاه در سـاختاري كلـي را مـي     بندي داستان شود. شيوة قالب مي

شرق بر روايتگري غربي به  ترين تأثيرات نويسي شرقي و يكي از عمده دستاوردهاي داستان
شمار آورد. كم نيستند آثاري كه در قرون وسطي در مناطق غربي اروپا تحت تأثير مستقيم يا 

تـوان بـه    انـد. در ايـن زمينـه، مـي     غيرمستقيم اين شگرد خاص بـه رشـتة تحريـر درآمـده    
اسـپانيايي، و  در ادبيـات   5اثر دون خوان مانوئـل  4ال كُنده لوكانورداستاني با عنوان   مجموعه

اثـر جفـري    8هـاي كنتربـري   حكايتو  7اثر جان گاوئر )اعترافات عاشق( 6كُنفسيو آمانتيس
در ادبيات ايتاليايي همچـون   11اثر جوواني بوكاچو 10دكامرون در ادبيات انگليسي و 9چاسر
 هايي برجسته از نفوذ ادبيات شرق بر ادبيات غرب در آن دوران اشاره كرد. نمونه

، تنها متعلق به شرق نيست و براي نويسـندگان عصـر   برخالف ظواهر امر اين شيوه،
كـه   13پترونيـوس  نوشـتة ، 12سـاتيريكون كالسيك اروپا ناآشنا نبوده است. آثـاري ماننـد   

و نيـز فصـل    15، اثـر آپوليـوس  14طاليـي  االغگردد،  نگارشِ آن به قرن اول ميالدي برمي
هـايي هسـتند كـه از همـان      داسـتان  از مجموعه 17اوويد ، اثر16ها دگرديسيچهارم كتاب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شود  هاي منثور يا منظوم، معموالً از مؤلفان مختلف، اطالق مي روايت ) به مجموعهliterary cycle(چرخة ادبي . 1

 هاي يكسان هستند. كه خاستگاهي مشترك دارند و متمركز بر شخصيت

2. Seven Sages 
3. Frame story /frame narrative 
4. El Conde Lucanor 
5. Don Juan Manuel  
6. Confesio Amantis 
7. John Gower 
8. The Canterbury Tales 
9. Geoffrey Chaucer 
10. Decameron 
11. Giovanni Boccaccio 
12. Satiricon 
13. Petronius 
14. The Golden Ass 
15. Apuleius 
16. Metamorphoses 
17. Ovidius 
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زمين نبـوده   هاي آن در مشرق كنند. قوت و جزالت اين گونه آثار مانند نمونه ساختار پيروي مي
  هاي شرقي اين نوع داستان شده است.  و همين سبب تأثيرپذيري ادبيات غرب از نمونه

اصـلي، در  هاي فرعي در يـك داسـتان    ها، روش گنجاندن داستان در اين نوع داستان
هاي فرعي در صدد تغيير جريان  اي است كه داستان ترين شكل خود، به گونه يافته هتوسع

هـا يـا    ترين طريق آن، نقـل داسـتان   آيند. عالوه بر اين، در رايج كنش داستان اصلي برمي
هـاي   ها به منظور به تأخير انداختن وقوع كـنش شـومي بـراي يكـي از شخصـيت      قصه

، اين كنش شوم اعدام شاهزاده است. از ايـن  هفت دانامجموعة  داستان اصلي است؛ در
اي از اين نوع ساختارِ داستاني اسـت زيـرا در آن،    نمونة برجستههفت دانا لحاظ، كتاب 

شاهزاده كه در پي تهمت زن پادشاه به اعدام محكوم شده است، متناوباً حكمش فسخ و 
هاي فرعي اتفاق  دن راويان داستانشود و اين تغيير در حكم از طريق عوض ش ييد ميأت

  افتد كه يا مدافعان شاهزاده هستند يا هواداران زن پادشاه. مي
از قرن نوزدهم، منتقدان ادبـي بـراي يـافتن سـرنخي از منشـأ ايـن كتـاب در ميـان         

هـا، جملگـيِ    هـا، اقتبـاس   هـا، بازنوشـته   هـا و بازترجمـه   هاي ادبي اين اثر، ترجمه دنباله
انـد. در   جاماندة آن را به دو گروه بزرگ شرقي و غربي تقسيم كـرده  بهها و نسخ  روايت

و متون گروه غربي با  سندبادنامهبندي، متون متعلق به گروه شرقي با نام كلي  اين تقسيم
  شوند. شناخته مي 1هفت داناي رمنام 

ي، اهـم تغييـرات ايـن كتـاب در مسـير خـود از شـرق بـه غـرب          گـذار  نامدر اين 
ده است. در داستان اصليِ جملگيِ متونِ گروه شرقي شخصيتي با نـام سـندباد   مشاه قابل

گيـرد و نـامش در    حضور دارد، شخصيتي كه مسئوليت تربيت شاهزاده را بر عهـده مـي  
نسخ مختلف اين گروه با تغييرات اندكي در امال و تلفظ آمده است. در تحريرهايي كـه  

نقـش او را ايفـا   » هفت دانـا «ود ندارد و به گروه غربي تعلق دارند، چنين شخصيتي وج
كنند. در تحريرات غربي، عالوه بـر از بـين رفـتن شخصـيت سـندباد، در برخـي از        مي

هـاي   عناصر ثانوية داستان اصلي، مانند مكان اتفاقات، وضعيت تاريخي آن و آوردن نـام 
خاص، تغييرات ديگري نيز صورت گرفته اسـت؛ مـثالً حـال و هـواي شـرقي، كـه در       

شـود و مكـان    مشاهده است، در متون غربـي ديـده نمـي    استان اصلي متون شرقي قابلد
  كند. داستان به سمت نقاط جغرافيايي غربي، مانند شهر رم، انتقال پيدا مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Seven Sages of Rome 
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هـاي مختلـف    كم دربرگيرندة چهل روايت به زبان متون مربوط به گروه غربي دست
تين، اسـپانيايي و غيـره اسـت كـه تقريبـاً      مانند انگليسي، فرانسوي، ايتاليايي، اسكاتي، ال

و حدود دويست و پنجـاه نسـخة چـاپي از آن بـاقي مانـده اسـت        سينو دستدويست 
هاي غربـي، تعـداد    در مقابلِ تعداد نسبتاً باالي نسخ برجامانده از روايتهفده).  1(كمبل
فقـط ده  هـا، بسـيار كمتـر و     هاي بازمانده از گروه شرقي، يعني گـروه سـندبادنامه   نسخه

نسخه است كه عبارتند از: يك نسخة يوناني، يك نسـخة سـرياني، سـه تحريـر عربـي،      
اي به زبان اسپانيايي كهن، متني عبري و سه تحرير پارسي. جملگـي منتقـدان بـر     نسخه

جامانـده بـه    ترين شواهد بـه  ترين و در نتيجه نزديك اين باورند كه اين تحريرها قديمي
  هستند.تحرير نخستين اين كتاب 

  
  . پيرنگ نسخ شرقي1

هـاي   ها و قصه كه در ضمن آن حكايت ،خالصة پيرنگ داستان اصليِ تحريرهاي شرقي
پـرور در سـرزميني    آيد، چنـين اسـت: پادشـاهي دادگـر و رعيـت      فرعي ديگري نيز مي

هـا،   زيست ولـي فرزنـدي نداشـت. پـس از مـدت      دورافتاده همراه با همسران خود مي
اما اين فرزند پسري بود بسيار نافرمان و هيچ تمايلي به كسب  شود صاحب فرزندي مي

ترين حكـيم   علم و تربيت نداشت. از اين رو، پدر، نگران از آيندة فرزند، او را به فرزانه
شود تا در مدت شش ماه تمام علوم و  سپرد. حكيم سندباد نزد پادشاه متعهد مي ديار مي

زاده در جـايي عزلـت    ا همين نيت، همراه با ملـك زاده بياموزد و ب فنون عصر را به ملك
زاده متوجه  گزيند. كمي پس از سپري شدن مهلت مقرر، سندباد با خواندن طالع ملك مي
گويد كه در طي هفت روز نبايـد   شود كه او گرفتار خطري خواهد شد؛ پس به او مي مي

خانـة   حـرم  تـرين كنيـزك   لب به سخن بگشايد. اين خطر عبارت از آن بود كه محبـوب 
كنـد. پادشـاه قبـول     زاده را طلب مي صحبتي با ملك سلطنتي از پادشاه اجازة ديدار و هم

زاده پيشـنهاد   كند و به ملـك  زاده مهر خود را ابراز مي كند. كنيزك در مالقات با ملك مي
كند تا شاه را بكشد و با هم فرمانروايي كنند. شاهزاده اين خيانت را بـر پـدرش روا    مي
زاده طبـق دسـتور سـندباد     ملك راند. پس از اين واقعه، اند و كنيزك را از خود ميد نمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Campbell 
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زاده كينه به دل گرفتـه   كنيزك كه  از ملك . در اين زمان،گزيند هفت روز خاموشي برمي
خواهـد داد او   كند و از پادشاه مي زاده را به فساد متهم مي رود و ملك بود نزد پادشاه مي
را مجازات كند. در اينجا، هر يك از هفت وزير پادشاه، بـه منظـور   زاده  را بدهد و ملك

كنند و پادشاه هر بار پس  دفاع از شاهزاده، يك يا دو داستان دربارة مكر زنان تعريف مي
اندازد. كنيزك نيز، به نوبة خود، هـر   خير ميأاز شنيدن آنها حكم اعدام پسر خود را به ت

درنگ پادشاه فرمان به سياست فرزند دهد. پـس   بي كند تا بار داستاني ديگر حكايت مي
گشايد و از خـود دفـاعي    زاده لب به سخن مي از هفت روز خاموشي و گذشتن خطر، ملك

  شود بنا بر تحريرهاي موجود متفاوت است.  كند. سرنوشتي كه زن دچار آن مي شايسته مي
  
 ها) دبادنامهجامانده از گروه شرقي (سن هاي به شواهد، ارجاعات و ترجمه .2

  . شواهد و ارجاعات2  .1
دان  گردد. در آن روزگـار، جغرافـي   م برمي 9ق/  3ترين ارجاعات به اين اثر به قرن  كهن

يكي از پادشـاهان هنـد   «كند:  و نويسندة سرشناس يعقوبي در اثر خود از سندباد ياد مي
ش كتـاب  همان پادشاهي است كه سندباد حكيم در زمان او بود و همـين كـو   "كوش"

مـروج الـذهب و معـادن    ، مسـعودي در  آن از پس). 115(يعقوبي » را نوشت مكرالنساء
، هنگام برشمردن پادشاهان هند، بار ديگر بين نام سندباد و پادشاهي هنـدي بـه   الجوهر

  دهد:  ي كوش (گوش)، پيوند ميجا بهنام كورش، 
د آورد و مذاهب سـلف را رهـا   براي هندوان به اقتضاي وقت و احتياجات مردم عقايد تازه پدي

كرد. سندباد در مملكت او و به عصر او بود كه كتاب هفت وزير و معلم و غـالم و زن پادشـاه   
  )75: 1362(مسعودي،  كرد كه به نام سندباد معروف شد. را براي وي تنظيم

روشـن   سـندبادنامه آيد كـه نسـب    از خواندن شواهد يعقوبي و مسعودي به نظر مي
 است، ولي در همان روزگار، شايد اندكي زودتر، حمزة اصفهاني، در اثـر است و هندي 

را ايرانـي االصـل    سـندبادنامه نـه تنهـا    اءيـ االرض و االنب  ملـوك  يسن خيتارد به نام خو
  كند: داند بلكه تاريخ تأليفش را نيز به دورة اشكانيان مربوط مي مي

به جنگ و كشاكش برخاستند و هـر  چون اسكندر بمرد و شهرها به دست ملوك طوايف افتاد، 
هايي كه به دست مردم است از  يك به انديشة غلبه يافتن به ديگري بود. در روزگار اينان كتاب
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 70قبيل كتاب مروك و سندباد و برسناس (يوسفاس؟) و شيماس و ماننـد آنهـا كـه در حـدود     
  )41 جلد است نوشته شد. (اصفهاني

احتماالً با اسـتفاده از   ــ التواريخ و القصص مجملاس تقريباً در همان دوران، صاحب ناشن
هايي كه در روزگار اشكانيان ساختند هفتـاد كتـاب    از كتاب«گويد:  ــ مي منابع اصفهاني

مجمـل  » (بود از جمله: كتاب مروك، كتاب سندباد، كتـاب يوسـيفاس، كتـاب سـيماس    
ب في أخبار الفرس راأل نهایة) و همچنين مؤلف گمنام كتاب 94-93 التواريخ و القصص

، كه در زمان هارون الرشيد يا اندكي پس از او بـه رشـتة تحريـر در آمـده، در     و العرب
را برده اسـت و آن را   سندبادنامهگفتار در باب اخبار ملوك الطوائف بعد االسكندر، نام 

  داند:   ايراني مي
ن آداب العجـم و  ايـدي النـاس مـ    يفانشئت عند ذلك الكتب كتب االدب التـي هـي اليـوم فـ    

احاديثهم في ذلك العصر، الكتب التي كانت العجم تتأدب بها الي ان انقضي ملكهم، مثل كتـاب  
لهراسب، كليله و دمنه، و كتاب مروك، و سـندباد، و كتـاب شـيماس، و كتـاب يوسفااسـف، و      

  )158األرب  نهایةكتاب بلوهر. و ذلك في عصر بليناس صاحب الظلمات. (

ث در باب اصل و منشأ كتاب از قرن چهارم هجري شروع شده است. از اين رو، بح
نيـز، همچـون    سندبادنامهكند كه در  باب خاستگاه كتاب  ابن نديم در اين باره تأكيد مي

 اختالف نظر وجود داشته است:  ،كليله و دمنهكتاب 

ب گفته شد، و اختالف است. به قولي ساختة هند است كه در مقدمة آن كتا كليله و دمنهدربارة 
اند، و به قولي فارسيان آن  به قولي ساختة پادشاهان اشكاني است كه هنديان آن را به خود بسته

اي از آن را  اند كـه بزرگمهـر حكـيم پـاره     اند، و گروهي گفته را درآورده و هنديان به خود بسته
ك. و همـان  سندبادالحكيم. اين كتاب دو نسخه است، بـزرگ و كوچـ   بساخته است. [...] كتا

اي كه بيشتر به حقيقت نزديـك اسـت    ، در اين كتاب هم بوده، و نظريهكليله و دمنهاختالف در 
  )541تأليف آن از ناحية هنديان است. (ابن نديم 

توان با اطمينان گفت اين است كه اين اثـر خيلـي زود از فارسـي ميانـه بـه       آنچه مي
م)،  816ق/  200بـان الحقـي (متـوفي    عربي برگردانده شد زيرا به گزارش ابن نـديم، أ 

آذرنـوش    تبار، آن را به نظـم عربـي درآورد (بـه نقـل از:     زبان ايراني شاعر و اديب عرب
) بايـد فـرض   42 1مـين آنتـيال  دانيِ او نيست (ه اشارة صريحي بر پهلوي ). از اينكه283

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hämeen-Anttila  
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ت. سـپس  كنيم كه اين كتاب حدوداً در اواخر قرن دهم هجري به عربي ترجمه شده اس
  ها زبان ديگر ترجمه و بازنوشته شده است. هاي عربي به ده اين ترجمه يا ترجمه

 ها . ترجمه2  .2

هاي در دسترس بسيار كم و متـأخر و   استثنايي و شهرت اين كتاب، ترجمه رواجرغم  به
  توان به موارد ذيل اشاره كرد: ها مي غيرمستقيم هستند. از جملة اين ترجمه

  ه به زبان يوناني. ترجم2 .2  .1
از  ،2پــاس ، معــروف بــه كتــاب ســينتي1بــه زبــان يونــانيِ بيزانســي ســندبادنامهترجمــة 
هاي موجود اين كتـاب اسـت. نخسـتين سـطور ايـن ترجمـه داراي        ترين ترجمه قديمي
شخص معرفي  يا تقريظي موزون است كه مترجم در آن خود را به صورت اول 3اپيگرام

  دهد: بارة اين برگردان به دست ميكند و اطالعات مفيدي در مي
Τοῦ μυθογράφου Συντίπα κατὰ Σύρους,/ μᾶλλον δὲ Περσῶν τοῦ σοφοῦ λογογράφου,/ 
αὕτη πέφυκεν ἣν βλέπεις δέλτος, φίλε./ ἣν καὶ Συρικοῖς τοῖς λόγοις γεγραμμένην,/ εἰς 
τὴν παροῦσαν αὐτὸς Ἑλλάδα φράσιν,/ μετήγαγόν τε καὶ γέγραφα τὴν βίβλον,/ τῶν 
γραμματικῶν ἔσχατός γε τυγχάνων,/ Ἀνδρεόπουλος Μιχαήλ, Χριστοῦ λάτρις . 

نـويس   بينـي، دوسـت عزيـز، كتـاب افسـان      ترجمة نويسندگان از متن اصلي: آنچه در اينجا مي
پاس، بنا بر (سنّت) سريانيان يا بهتر، بنا بر روش نويسندگان دانشمند پارسي اسـت. مـن،    سينتي

)، آن را از زبان سرياني grammatikosترين مدرسان ( ، بندة مسيح و فروتن4كائل اندرئوپولوسمي
  )2 5ندرئوپولوس(اام.  به زبان يوناني برگردانده و به رشتة تحرير در آورده

 6اگر چه نسخة حاوي اين اپيگرام متعلق به قرن چهاردهم ميالدي اسـت، كومپـارِتي  
ثابت كرد ميكائل انـدرئوپولوس ايـن مـتن را در واپسـين     ) بنا بر مندرجات آن 55-58(

ق) در شهر ملطيه در تركية امروز  490و 480هاي  هاي قرن يازدهم ميالدي (بين سال دهه
هـاي   تـرين ترجمـه   گذاري، متن يونـاني از قـديمي   برگردانده است. بر اساس اين تاريخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)، نحو و دايرة لغات، متعلق به زبان يوناني ميانه يا registerكاربردي زبان ( ةز لحاظ گونا ،زبان كتاب سينتيپاس .1

 بود. )م1453(كه زبان اداري امپراتوري بيزانس تا سقوط قسطنطنيه است زبان بيزانسي 

2. Syntipas 
3. Epigram 
4. Michael Andreopoulos 
5. Andreopoulos 
6. Comparetti 
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كتـاب اصـلي سـرياني را    كتاب سندباد است. اندرئوپولوس در سرآغاز متن خود مقدمة 
  نيز آورده است:

Πρόλογος τοῦ πρωτοτύπου ἤτοι τοῦ ἀντιβολαίου, τῆς συρικῆς βίβλου τῆς λεγομένης 
Συντίπα τοῦ φιλοσόφου, ἔχων αὐταῖς λέξεσιν οὕτως˙ Διήγησις ἐμφιλóσοφοσ, […] 
ἥντινα διήγησιδ προϊστόρησε Μοῦσος ὁ Πέρσης πρὸς τὴν τῶν ἐντυγχανóντων 
ὠφέλειαν. 

كتاب سريانيِ  1ترجمة نويسندگان از متن اصلي: مقدمة كتاب پروتوتايپ (اصلي) يا آنتيبواليون
كـه موسـي پارسـي بـراي اسـتفادة       ]...[پاس چنين است: داستاني فلسفي است  فيلسوف سينتي

  .)4-2 ندرئوپولوساست (ا ليف كردهأخوانندگان ت

دهد كـه مـتن يونـاني برگردانـي      نشان مي» واليونآنتيب«اندرئوپولوس با كاربرد واژة 
دارانه از تحرير سرياني است زيرا آنتيبوالييون اصطالح تخصصي است كه داللـت   امانت

آيـد كـه مـتن     اند. از آن همچنين برمـي  گرفته 2اي كه از آن كپي يا آنتيبوله دارد بر نسخه
بـه نـام موسـي پارسـي      اي بوده از متن عربي كه مترجمـي  اصلي يا متن سرياني ترجمه

)، با توجه بـه فهرسـت اسـامي مترجمـاني كـه      521( 3فراهم كرده است. تئودور نولدكه
اند، موسي بن خالد يـا موسـي بـن عيسـي      اندركار ترجمه از پهلوي به عربي بوده دست

  كند كه ممكن است با موسي پارسي يكي باشند. كسروي را كساني معرفي مي
ندباد بـه صـورت سـينتي    كه مالحظه شد، در روا چنان پـاس   يت يوناني نام حكيم سـ

)Syntipas  يا به خط يونانيΣυντίπας( تـوان   هاي آواشناختي مي آمده است. با استدالل
است زيرا بنا بر قواعـد آواشناسـيِ   » سندباد«شدة  نشان داد كه اين نام صورت آوانگاري

دهنـد و واج   نشـان مـي  ) ντ )ntني را با دو نويسة يونا /nd/يوناني ميانه يا بيزانسي، واج 
ممكـن اسـت نشـان داده    ) π )p ، تنها با نويسة يوناني/b/دار، يعني  انسدادي دولبي واك

، داللت /v/، بر واجي سايشي، يعني  )β )b شود چون در مرحلة ميانة زبان يوناني نويسة
رت شـود، بـراي سـاختن صـو     داشت. با توجه به اينكه در زبان يوناني اسم صـرف مـي  

 ،يوناني آواشناختي اضافه كرد و بنا بر قواعد  sindbad را به آخر نام /s/فاعلي بايد واج 
به نام  ،شود و در نتيجه مي واجباعث حذف اين  /d/ واج دندانيِقبل از  /s/ واجافزودن 
   آيد. درمي  syntipas صورت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Antibolaion 
2. Antibole 
3. Theodor Nöldeke 
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  . ترجمه به زبان سرياني2 .2  .2
، مستشرق آلماني، 1را اميل روديگر سندبادنامهياني از فرد حاوي ترجمة سر نسخة منحصربه

). اين نسخه، كه به خط يعقوبي يا سرتوي بسيار خوانـا  100كشف كرد (روديگر  1866در 
نوشته شده، شامل چند نوشتار است و روايت سندباد در آخـرين قسـمت آن آمـده اسـت.     

ته و روايت سندباد ناگهان در هاي آخر آن از بين رف متأسفانه اين نسخه ناقص است و برگه
كند،  ل ميميان جملة آغازين داستان در باب تاجر چوب صندل، كه شاهزاده براي پادشاه نق

تصحيح متن سرياني را همـراه   1879شناس آلماني، در  ، زبان2تگنشود. فريدريش ب قطع مي
از انتقادي  يزارشگبا ترجمة آن به آلماني به چاپ رساند. پس از آن، در همان سال، نولدكه 

در آن نشان داد كه مـتن سـرياني، بـر     و هاي مفيد منتشر كرد اين ترجمه همراه با يادداشت
كه ترجمة مستقيم از متن فارسي ميانه يا پهلوي آن اسـت، از   كليله و دمنهخالف متن سرياني 

 ق 986- 985/م 1579متني عربي برگردان شده بود و با اينكه تاريخ نگارش آن به اندكي پيش از 
گردد، متن سرياني موجود مربوط به قرن دهم ميالدي/ چهارم هجري است و بنابراين  برمي

به آن متن سرياني گمشده كه اندرئوپولوس در ترجمة يوناني خود از آن استفاده كرده بسيار 
اي كـه امـروز در دسـت داريـم      نزديك است. اگر اين فرض درست باشـد، مـتن سـرياني   

  است. هفت داناونة چرخة شرقي كتاب ترين نم قديمي
سبك ترجمة سرياني، در مقايسه با متن يوناني، موجزتر و مختصرتر است و در آن، 

است. اين نام در  ܣܢܕܒܢيا به خط سريانيِ يعقوبي  sndbnنويسيِ نام حكيم سندباد  حرف
ي هـا  گذاري آمده و مترجم آلماني، بر اساس قيـاس بـا شـكل    متن سرياني بدون اعراب

خوانده است. بنا بر نظر نولدكه، دليل وجـود   sindbanيوناني و عربي، آن را به صورت 
رفـت، اشـتباهي    حرف نون به جاي دال در پايان نام سندباد، همان طور كـه انتظـار مـي   

مي يرا به صـورت شـكل قـد   » ر«كه در آن، مترجم نويسة  sindbarاست در ترجمة نام 
ده و بنــابراين آن را بــا حــرف نــون بــه ســرياني نــون، يعنــي نــون بــدون نقطــه، خوانــ

نويسي كرده است. ولي به نظر نگارندگان اين سطور، دور از ذهن نيسـت كـه در    حرف
متن اصلي، نام حكيم درست نوشته شده باشـد، يعنـي بـه صـورت سـندباذ، و متـرجم       
 سرياني ذال معجم را به صورت نون خوانده و مرتكب همان اشتباهي شده باشد كـه در 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Emil Rödiger 
2. Friedrich Bäthgen 
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، بر حسـبِ  الفهرستشود. مثالً در  هاي بيگانه در متون قديم بسيار مشاهده مي امالي نام
 كسـروي آمـده   نكسروي به صورت يزدجـرد بـن مهينـدا    ذنسخ، نام يزدجرد بن مهيندا

  بدل)). (نسخه 211است (ابن نديم 
  . ترجمه به زبان اسپانيايي كهن2 .2  .3

در كتابخانـة   ms 15با شـمارة   سندبادنامهن از متن فرد ترجمة اسپانيايي كه نسخة منحصربه
شود. بنا بر آخرين تحقيقات، تاريخ نگارش آن بين  نگهداري مي 1فرهنگستان زبان اسپانيايي

، عاري از سندبادنامه). تحرير 39 2ق است (آربِسو853م/ 1450ق و 833م/ 1430هاي  سال
. در مقدمـة ترجمـة اسـپانيايي    است نسخة مذكور آمدهب 79–آ63هاي  برگعنوان خاصي، بين 

ملقّب به و  ، شاه مشهور اسپانيا4، برادر آلفونسوي دهم3توان خواند كه اينفانته دن فادريكه مي
  پادشاه دانا، فرمان داد اين متن را از عربي به اسپانيايي برگردانند:

Plogo e tovo por bien que aqueste libro [fuese trasladado] de arávigo en castellano 
para aperçebir a los engañados e los asayamientos de la mugeres. Este libro fue 
trasladado en noventa e un años. 

خوش آمد و نيـك   ]اينفانته دن فادريكه[ها به مذاقِ  ترجمة نگارندگان از متن اصلي: اين سخن
هاي زنان آگـاه   رگردانند تا مردم را از حيل و فريبب 5انويكاستانديشيد اين كتاب را از عربي به 

 )64 6نود و يك برگردانده شد. (الكارا ]هزار و دويست و[كند. اين كتاب در سال 

برابـر بـا    7عصـر هيسـپانيك   1291آيد كه اين ترجمه در سـال   ها برمي از اين سخن
نيايي ايـن  م صورت گرفته است. به سبب مندرجات اين مقدمـه، در ادبيـات اسـپا   1253

  معروف شده است.  8كتابِ مكرِ زنانكتاب نيز به نام 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Real Academia Española 
2. Arbesú 
3. Infante Don Fadrique 
4. Alfonso X 

 شد. ناميده مي) castellano(زبان اسپانيايي كاستيانو  ،در قرون وسطي. 5

6. Lacarra 

معـروف اسـت،   نيـز  هاي عصر قيصر، عصر گوتيـك يـا عصـر آگوسـتوس      كه به نام ،يسپانيكهعصر يا تقويم . 7
چنـدان رواجـي   هنـوز  زماني كه تقـويم مـيالدي    ــهاي پنجم و پانزدهم ميالدي  اي است كه بين قرن شماري گاه

(بـه التـين: از    ad urbe condita 716شماري هيسپانيك سال  سرآغاز گاه در اروپاي غربي متداول بود. ــنداشت 
قبل از مـيالد اسـت. بـراي بـه دسـت آوردن سـال مـيالدي از تـاريخ عصـر           38شهر رم)، يعني از سال تأسيس 

  از سال تقويم هيسپانيك كاسته شود. 38هيسپانيك، بايد 

8. Libro de los engaños de las mujeres 
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بندي و استفاده از واژگان بسيار كهن اسـت و   زبان اسپانياييِ اين متن از لحاظ جمله
تواند نقص كتـاب   ها و جمالت مبهم و فاقد معني خالي نيست. دليل اين امر مي از غلط

بسـيار   سـندبادنامه اين، تحرير اسپانيايي اصلي يا عدم مهارت مترجمِ آن باشد. با وجود 
هـاي سـرياني و يونـاني نسـبتاً متـأخر اسـت،        مهم است زيرا هرچند در مقايسه با مـتن 

هاي سرياني و يوناني بسيار نزديك است. نام حكـيم كـه در    خطوط اصليِ آن به روايت
ابق بـا  آمده، اقتباسي از نام اصلي است كـه مطـ   Çendubeteتحرير اسپانيايي به صورت 

به آخر » e«هاي نظام آوايي زبان اسپانيايي كهن تغيير يافته است. افزايش مصوت  ويژگي
براي رفع هجاي پاياني بسته بـا واج انسـدادي كـه     1فرايندي است به نام درج پاياني نام

» u«در اسپانيايي رايج نيست. فرايندي شبيه به آن، درج مياني، باعـث افـزايش مصـوت    
 /:ba/ممـال از هجـاي اصـلي     /:be/شده اسـت. هجـاي   » nd«مخوان بعد از خوشة ه

هايي كه از طريـق   و اماله، در واژه 2است. اين دو فرايند، يعني افزايش هجاهاي مصوت
 شود.  اند به فراواني ديده مي زبان عربي وارد اسپانيايي شده

يح خود از متن شناس امريكايي، ترجمة انگليسي تصح ، اسپانيايي3، ج.ا. كلر1959در 
بـه كوشـش داويـد     سـندبادنامه اسپانيايي را منتشر كرد. آخرين تصحيح متن اسـپانيايي  

آربسو، استاد متخصص ادبيات اسپانيايي در قرون وسـطي و دوران طاليـي در دانشـگاه    
  ، منتشر شد.4فلوريداي جنوبي

 . ترجمه به زبان عبري2 .2  .4

هاي سندبار،  است به معناي مثال 5يشله سندبارممعروف به  سندبادنامهبرگردان عبري از 
تـرين   كهـن )، 892( 6شـنايدر  تاين. بنا بر نظر شكه نام حكيم سندباد در اين روايت است

گـردد. در همـين    ق برمي716-715م / 1316به  سندبادنامهتاريخ مستند به تحرير عبري 
 9در منطقة پـرووانس  8لس، متولد آر7وسمينوس بِن كالومينكالوسال يك يهودي به نام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Paragoge 
2. Vowel epenthesis. 
3. J.E. Keller 
4. University of South Florida 
5. Mishle Sendebar 
6. Steinschneider 
7. Kalonymos ben Kalonymos 
8. Arles 
9. Provence 
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كـه برگردانـي آزاد از    اي در باب حيوانـات  نامهدر فرانسة كنوني، كتابي نوشت با عنوان 
وس در مقدمـة كتـاب از روش   ميناست. كـالو إخوان الصفاء  رسائلاز  21رسالة شمارة 

هايي را كه آنـان   كند و كتاب عجيب و غريب برخي معاصران خويش ابراز نارضايتي مي
كليله و دهد كه كتاب او را از قبيل  كند و هشدار مي به خواندنشان داشتند نقد ميعادت 
شـنايدر ايـن را    و امثـال آنهـا نپندارنـد. شـتاين     كتـاب حريـري  يـا   ميشله سندبار دمنه،

، پژوهشـگر  1ينادانـد. مـوريس اپسـت    مـي  سـندبادنامه ترين اشاره به متن عبـري   قديمي
اي  عبري در نامه سندبادنامةتر به  اي قديمي اثر، اشارهامريكايي و مصحح متن عبري اين 

) ولـي بـه اعتقـاد او،    1967ين، اق پيدا كـرده اسـت (اپسـت   695-694م/ 1295به تاريخ 
شـده   كند اين اثر در قرن دهم ميالدي شـناخته  هايي غيرمستقيم هست كه تأييد مي اشاره

برانگيز، ادعا دارد كه مـتن   شههايي مناق بوده است. عالوه براين، اپستاين، براساس فرض
). در ترجمة 1958ها است (اپستاين،  ترين شاهد از گروه شرقي سندبادنامه عبري قديمي

توان گفت  آمده است. در مورد شكل اين نام مي sendebarعبري، نام حكيم به صورت 
) شرِ( ר و /d/ براي واج) دالت( ד هاي عبري كه دور از ذهن نيست شباهت زياد نويسه

نوشـته   /sndbr/ סנדבר را /sndbd/ סנדבדباعث اشتباه كاتـب شـده و او    /r/ براي واج
دهد كه در آنهـا تنهـا    نشان مي سندبادنامهباشد. مقايسة چهارده دستنويس تحرير عبري 

يــا  /sndbr/ ،/sindbr/  هــاي هــا خــوانش ديگرنســخه آمــده و /sndbʾd/ يــك خــوانش
/sndbʾr/ 371-370: 1967اين، . (اپستهند د ارائه مي(  

  ها به زبان فارسي ترجمه. 2 .2  .5
تا جايي كه اطالع داريم، زبان فارسي، در كنار عربي، زباني است كه بيشترين ترجمـه و  

به آن صورت گرفته است. سنت گستردة ترجمه و بـه نظـم در    سندبادنامهبازنويسي از 
يان ايرانيان شهرت زيادي داشـته  دهد كه اين كتاب از قديم در م آوردن اين اثر نشان مي

را به نظم كشـيده اسـت داسـتان     كليله و دمنه. در قرن چهارم هجري، رودكي كه 2است
هاي آن را نيز به نظم در آورده است. متأسفانه، از ايـن   سندباد يا الاقل برخي از حكايت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Morris Epstein 

تصحيح سيد محمد باقر  ةمقدمنك.  سندبادنامه از يهاي گوناگون فارس اطالعات بيشتر در باب ترجمه . براي2
  .يظهيري سمرقند ةسندبادنامالديني بر  كمال
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ال پس از سندبادنامة منظوم جز چند بيت پراكنده چيزي باقي نمانده است. تقريباً صد س
رودكي، ازرقي هروي، شاعر نيمة دوم قرن پنجم هجري، نيز سندبادنامه را به نظـم درآورده  

هاي منثـور ايـن    اما امروز از اثر وي نيز نشاني در دست نيست. بسياري از ترجمه است
كتاب، مانند ترجمـة ابوالفـوارس فنـاروزي، شـاعر قـرن چهـارم هجـري، كـه ظهيـري          

خود به او اشاره كرده، يا برگردان منسوب به دقايقي مـروزي،   سندبادنامةسمرقندي در 
وپـنج)، نيـز بـه همـين      : بيست1392شاعر اواخر قرن ششم هجري (ظهيري سمرقندي، 

هايي كه به زبان  سندبادنامهها، تنها  ها و بازنويسي اند. از اين ترجمه سرنوشت دچار شده
  فارسي باقي مانده به شرح زير است:

  ظهيري سمرقندي امةسندبادنالف) 
را محمد بن علي بن حمد بـن الحسـن    سندبادنامهترين برگردان فارسي موجود از   كهن

الظهيري الكاتب السمرقندي، مشهور به ظهيري سمرقندي و از مترسالن و كاتبان بزرگ 
م از روي يـك ترجمـة كهـن    1161-1160ق/ 557-556ي، بـين  هجـر ايرانِ قرن ششم 

و ايـن كتابيسـت   «گويـد:   اصل كتـاب مـي   در موردسمرقندي  پارسي تهيه كرد. ظهيري
آوردة حكماي عجم، صـفحات او پـر از بـدايع فطـرت و صـنايع       ملقَّب بسندباذ، فراهم
 افزايد:  ) و مي23: 1948(سمرقندي، » فكرت و عجايب عقل

دل، است و تا به روزگار اميـر اجـلّ عـالم عـا     و ببايد دانست كه اين كتاب به لغت پهلوي بوده
نه ــ هيچ كـس ترجمـه نكـرده بـود.     اَنار اللّه برها ناصرالدين ابومحمد نوح بن نصر السامني ــ

امير عالم نوح بن نصر فرمان داد خواجه عميد ابوالفوارس فناروزي را تا به زبان پارسي ترجمه 
خ سنة تسـع  كند و تفاوت و اختاللي كه بدو راه يافته بود بردارد و درست و راست كند به تاري

و ثلثين و ثلثمائه. خواجه عميد ابو الفوارس رنج برگرفت و خاطر در كار آورد و اين كتـاب را  
به عبارت دري پرداخت، لكن عبارت عظيم نازل بود و از تزين و تحلّي عـاري و عاطـل، و بـا    

س را آنك در وي مقال را فُسحت و مجال را وسعت ِ تنوق و تصنّع بوذ، هيچ مشّاطه اين عـرو 
  )25نياراسته بوذ. (همان 

بديهي است كه معايير ادبي رايج در قرن ششم هجـري تغييراتـي عميـق در روايـت     
شيفتگي به زبان عربي و توغّل در علـوم ادبـي   «نهايي ظهيري سمرقندي پديد آورد زيرا 

ــ كه عمدتاً عربي بود ــ در عصر حكومت تركان سـلجوقي و خوارزمشـاهي در قـرن    
خود رسيد، به طوري كه ديگر كتب ساده كه به نثر مرسل نوشته شده بوده  ششم به اوج
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آمدند. ترجمه در اينجا بـه   آن برمي "ترجمة"آمد و لذا در صدد  به چشم فضال ادبي نمي
(شميسـا  » بندي است نه صرفاً برگردانـدن از زبـاني بـه زبـان ديگـر      معني تزيين و آرايه

در استانبول  1948ا نخستين بار احمد آتش در ظهيري ر سندبادنامة). تصحيح متن 189
ظهيــري بــه كوشــش ســيد محمــد  ســندبادنامةتــرين تصــحيح  بــه چــاپ رســاند. تــازه

  در تهران منتشر شد. 1381الديني در مركز پژوهشي ميراث مكتوب در  باقركمال
 منظوم عضد يزدي سندبادنامةب) 

تنها اثري كه تا امروز باقي مانده  هاي منظوم در تاريخ ادبيات فارسي، از ميان سندبادنامه
اي است كه عضد يزدي، شاعر قرن هشتم هجري، به نظم در آورده اسـت. عضـد    نسخه
م در بيش از چهار هزار بيت در بحر متقارب و از 1375 ق/ 776را در  سندبادنامهيزدي 

روي منبعي غير از منبع ظهيري سمرقندي سروده است. نسـخة معتبـر ايـن منظومـه در     
آن را همـراه بـا    1، فالكونر1841شود و در سال  داري مي ابخانة اينديا آفيس لندن نگهكت

توصيف  2ژورنال آسياتيكاي از محتواي آن در مجلة مشهور  گزارشي تحليلي و خالصه
). اين نسخه ظاهراً در اواخر قرن نهم يـا انـدكي پـس از آن    20است (عضد يزدي  كرده

اراي مينياتورهاي زيبايي است. محمدجعفر محجوب خط و د كتابت شده و بسيار خوش
  چاپ كرده است.  1381تصحيح انتقادي آن را همراه با مقدمة سودمندي در 

  نامه طوطيج) شبِ هشتم ِ 
م)، مشـهورترين اثـر   1330ق/  730( نامـه  طـوطي در شب هشـتم از پنجـاه و دو شـب    

 سـندبادنامه نسبتاً كوتـاه از  ضياءالدين نخشبي، شاعر و پزشك ايراني متولد هند، روايتي 
زاده و هفت وزير و بدي كـه از سـبب    داستان پادشاهآمده است. در اين روايت با عنوان 

هاي شرقي  كه آن را از ساير روايت بينيم هايي مي )، تفاوت69(نخشبي كنيزك بدو رسيد 
و نـام سـندباد    اشاره كرد كه نام شاه نكته نيتوان به ا يمآنها  نيتر از مهمكند.  متمايز مي

هـاي   از روايـت  شاهزاده را بر عهده داشت، در آن ذكـر نشـده اسـت.    تيكه ترب ،ميحك
شـوند و زن،   بينيم كه فقط از زبان وزيران نقل مـي  فرعي نيز تنها پنج روايت مشترك مي
هاي ديگر دو و به  گويد؛ وزيران هم، كه در روايت براي اثبات دعوي خود، داستاني نمي

كننـد. عـالوه بـر     روايت ميگويند، در اينجا هر كدام فقط يك قصه  مي ندرت يك قصه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Falconer 
2. Journal Asiatique 
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، شـاهزاده نيـز   صـدويك شـب  هاي عربـي   ها، غير از روايت سندبادنامهاين، در جملگي 
نخشـبي هـيچ    نامـة  طـوطي جويد امـا در   اي تمثّل مي براي شرح مقاصد خويش به قصه

  داستاني از زبان او نيامده است.
  به زبان عربي ها . ترجمه2 .2  .6

هـاي كهـن    در نوشـته  سـندبادنامه گريخته به  هاي جسته تر گفته شد، اشاره كه پيش چنان
ترين ارجاعات به آن در منـابع قـديم عربـي داللـت بـر       عربي و فارسي و وجود قديمي

شهرت و رواج كامل اين كتاب در جهان اسالم دارد. از طـرف ديگـر، عربـي نخسـتين     
هـاي   از پهلوي ــ احتماالً زبان اصلي كتاب ــ در نخستين قـرن  زباني بود كه اين كتاب

دانـيم كـه    مـي  الفهرسـت استيالي اسالم بر مناطق ايران به آن برگردانده شد. به گزارش 
هـاي   االصل سدة دوم هجري، يكي از نخستين روايـت  احتماالً أبانِ الحقي، شاعر ايراني

) و چون تسلط اين شاعر بر زبان پهلوي 186عربي اين اثر را به نظم درآورده (ابن نديم 
توان فرض را بر آن گذاشت كه او روايت خود را بر اسـاس يكـي    محل ترديد است مي
هـاي فارسـي ايـن     هاي عربي سروده است. همچون نخستين ترجمه از اين اولين ترجمه

يـا   هـاي عربـي موجـود    انـد. برگـردان   هاي عربي آن نيـز از بـين رفتـه    ترجمهاثر، نخستين 
 معروف شده 1(الوزراء السبعه)» ريوزداستان هفت «هاي آن به عربي با عنوان كلي  بازنگاشته

معموالً به سه گروه  سندبادنامهها نسبتاً متأخرند. متون عربي  و در قياس با ساير ترجمه است
  شوند: تقسيم مي

  شب كيهزاروهاي مندرج در  الف) روايت
، از اند افتهه يرا شب كيهزارور زمان به كتاب معروف ، كه به مروسندبادنامههاي  روايت

و  2قاهره يا نسخة بوالق، نسخة تونس يا برسـالو  سينو دست طريق سه نسخة اصلي ــ
). داسـتان اصـلي ايـن    93-55 ألف لیلـة و لیلـةاست ( ــ به دست ما رسيده نسخة كلكته

 شده افزودههاي زيادي  تان. به اين داستان اصلي، داساست  كينزدها بسيار به هم  روايت
 بينـيم  هاي يونـاني و اسـپانيايي مـي    روايت را در متن 16داستان فرعي آن، تنها  29و از 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و الوزراء ته يالملك و ولده و جار حکاية( »داستان شاه، پسر او و كنيزك و هفت وزير«عنوان كامل چنين است: . 1

  است.  دهشهم معروف  »داستان مكر زنان«هاي فارسي با عنوان  در ترجمه .)هالسبع
2. Breslau 
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در مقايسـه   هزارويك شبموجود در  سندبادنامةرفته، روايت  هم . روي)143 1(پالترينيِر
و  روايتي است بسـيار متـأخر و دسـتخوش تغييـرات     سندبادنامهبا متون عربيِ ديگر از 

  آكنده از عناصر اسالمي.
  در استانبول 2كتابخانة شهيد علي پاشا سينو دستب) 

در  2834اي اسـت كـه بـا شـمارة      نسخه سندبادنامههاي عربي  ترين روايت يكي از مهم
شـناس،   شـود. احمـد آتـش، ايـران     داري مـي نگهـ  بولناستاكتابخانة شهيد علي پاشا در 

خـود كـرد (ظهيـري سـمرقندي،      دبادنامةسـن نخستين بار تصحيح آن را ضميمة چـاپ  
-1533ق/  940است و تاريخ كتابت آن بـه   متأخر نسبتاً). اين نسخه 347-388: 1948
. انهيعاماي است از زبان عربي فصيح و عبارات و تركيبات  گردد. متن آميزه برمي م1534

دارد  سـبع الـوزراءحکایة الملک المتوج مع امرأة الملک و الحکیم السندباد و اين نسخه عنوان 
تعـداد   نظـر  ازو  داده است سندبادنامهكه بسيار نزديك است به عنواني كه مسعودي به 

هاي يوناني، سرياني و اسپانيايي شـباهت دارد.   هاي فرعي و ترتيب آنها به روايت داستان
احمد آتش بر آن است كه اين روايت تحريري است بينابين متن عربي موسي پارسـي و  

 ).9(همان  شب  كهزاروييافته به  عربي راه تحريرهاي

اين روايت آن است كه پادشاه را، بر خالف سـاير نسـخ    مالحظة قابليكي از نكات 
كه وقتي كه پادشاه در  برانگيزتر اين خواند. نكتة توجه مي» ملك من ملوك العجم«عربي، 

يـا ايهـا   «گويند:  مي آيد، وزيران به او پي يافتن معلمي مناسب براي تربيت شاهزاده برمي
). پـس، ايـن تنهـا روايـت     350(همان  »الملك ما فينا اعلم من السندباد البحري الحكيم

  داند. شرقي است كه اين دو شخصيت را، كه فعالً ربطي به هم ندارند، يكي مي
  صدويك شبج) روايت مندرج در كتاب 

مالحظة ديگـري   بل) روايت بسيار مهم و قاشب كصدوي( مائة لیلة و لیلة عربي در كتاب
. اين كتاب، كه كمتر با اقبال پژوهشگران مواجه شده، تدويني است آمده استاز داستان 

ـ تر از كتاب  قديمي داسـتان اصـلي    اگرچـه و تـا حـدي مسـتقل از آن.     شـب  كهزاروي
 لحـاظ  ازها  هايي دارد، اين روايت ارتباط شب كهزارويبا داستان اصلي  شب كصدوي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Paltriniere 
2. Şehit Ali Paşa Kütüphanesi 
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ار متفـاوت هسـتند و تنهـا دو داسـتان از هجـده داسـتان فرعـيِ        هاي فرعي بسـي  داستان
نـد: داسـتان هفـت وزيـر و     ا مشترك شب كهزارويهاي فرعيِ  با داستان شب كصدوي

  .آبنوسداستان اسب 
را  اي ديگـر اسـت كـه توجـه مـا      در طول تـاريخ نكتـه   صدويك شبروش انتقال 

در حـوزة   ارويـك شـب  هزهـاي موجـود    توان گفت كه جملگي نسـخه  انگيزد. مي برمي
هـاي   شرقي خالفت اسالمي، يعني شام و مصر، تدوين شده است، در حالي كـه نسـخه  

شك، مربوط به حـوزة غربـيِ جهـان اسـالم، يعنـي شـمال افريقـا و         ، بيصدويك شب
توان اسـتنباط كـرد    جزيرة ايبرياي تحت سلطة مسلمانان يا اندلس است. از اينجا مي شبه

  ها در طول تاريخ بسيار متفاوت بوده است. عهكه راه انتقال اين مجمو

بـر اسـاس    1911نخسـتين بـار در    1شناس فرانسوي موريس گُـدفروا دمنبـين   شرق
را منتشـر كـرد. در    صـدويك شـب  هاي مراكشي نسبتاً متأخر ترجمـة فرانسـوي    نسخه
ق/ 1190مـورخِ   3662محمود طرشونه متن عربي را بـر اسـاس نسـخة پـاريس      ،1975
، اسـتاد ادبيـات عربـي در دانشـگاه ژنـو،      2، بـروس فـاج  2016پ كـرد و در  م چا1776
  ترين تصحيح اين متن را همراه با ترجمة انگليسي آن منتشر كرد.  كامل

بسيار متأخرنـد. امـا    صدويك شبماندة هاي برجا طور كه مالحظه شد، نسخه همان
 )AKM513رة نسـخة شـما  ( 3ترين نسخة اين اثر در مـوزة آقاخـان   چند سال پيش كهن

اين نسخه را به آلماني ترجمـه   2012شناس آلماني، در  ، عرب4كشف شد. كالئوديا اُت
بررسـي كامـل قضـية    در  هاي اين نسخه داراي اهميت خاصـي اسـت كـه    كرد. ويژگي
اي  توان آنها را ناديده گرفت. نخست اينكه ايـن نسـخه در كنـار نسـخه     نمي سندبادنامه

دانـي اهـل    ، اثر محمـد ابـن ابـي بكـر الزُهـري، جغرافـي      فيهالجغراديگر با عنوان كتاب 
، جغرافيام) آمده است. در پايان نسخة كتاب 1161و  1154گراناداي اندلُس (متوفي بين 

مائـة لیلـة و است. متأسفانه، نسـخة   درج شدهم 1234ق/ 632الثاني  تاريخ كتابت آن ربيع
توان تاريخ كتابت آن را با اطمينان  ناقص است و بخش پاياني آن از بين رفته و نمي لیلـة

توان استنباط كرد كه كـاتبي واحـد    معين كرد. دوم اينكه با شباهت نوع خط و كاغذ مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. M. Gaudefroy-Demombynes  
2. Bruce Fudge 
3. Agh Khan Museum 
4. Claudia Ott 
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اين دو نسخه را در آن سال، يا حداقل با تفاوتي اندك نسـبت بـه آن تـاريخ، استنسـاخ     
جمـة  بـراي تر  2اين نسخه نـوزده سـال پـيش از فرمـان دن فادريكـه      يعني ،1است كرده

و  صـدويك شـب  از عربي به اسپانيايي كتابت شده است. لذا ايـن نسـخه از    سندبادنامه
  قرابت مكاني و زماني استثنايي دارند.  با هم سندبادنامهترجمة اسپانيايي 

ايـن   بـا هـاي آن   هـاي متـأخرترين تـدوين    و تفـاوت  صـدويك شـب  باري، روايت 
  به دست دهد. سندبادنامهسير انتقال تواند اطالعات مهمي در باب م ترين نسخه مي كهنه

  
  و انتقالِ آن سندبادنامه. فرضيات در باب اصل و منشأ 3

متن اصـلي يـا حتـي برگـردان      سندبادنامهكه ديده شد، هيچ كدام از متون موجود  چنان
 همستقيمي از آن نيست. از اين رو، نخستين منتقدان غربي كـه از قـرن نـوزدهم بـا نگـا     

پرداختند در صدد برآمدند كـه منشـأ اصـلي كتـاب را مشـخص و       امهسندبادننقادانه به 
هايي كه تا كنون در ايـن   ترين فرضيه روشن كنند. مهمرا  رفته در انتقال آن مراحلِ ازميان

  باب مطرح شده به شرح زير است:
 . فرضية هندي3 .1

ازلُر پرداخـت لـو   سـندبادنامه اولين پژوهشگري كه به طور مفصل به مسئلة اصالت هنـدي  
جسـتاري در بـاب   شناس فرانسوي، بود. او در اثر بزرگ خـود بـا عنـوان     ، هندي3دلونشان

م) نشان داد كه هشت داستان از تحرير يونـاني  1838( 4ها به اروپاهاي هندي و ورود آن فابل
تـرين   اي ادبي در ادبيات سانسكريت دارند. پس از او، بعضـي از برجسـته   سابقه سندبادنامه

پرداختـه بودنـد، ماننـد تئـودور      سـندبادنامه شناسان قرن نوزدهم كه بـه   و زبان پژوهشگران
 و دومنيكو كومپارِتي نظرية لوازلر دلونشان را پذيرفتند. 5نولدكه، ويليام آلكساندر كالوستن

شـناس مشـهور    شناس، مستشـرق و زبـان   ، سانسكريت6، تئودور بِنفي1859در سال 
را چاپ كرده بود، در مقدمة مفصلش بر اين ترجمه،  اتنتراپانچآلماني، كه ترجمة آلماني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .Marzolph & Chraïbi (307مارتسولف و الشرايبي ( ك.نگذاري اين نسخه  براي كسب اطالعات بيشتر در باب تاريخ. 1

2. Don Fadrique 
3. Loiseleur-Deslongchamps 
4. Essai sur les fables indiennes et leur introduction en Europe, Paris: Techner, 1838. 
5. Clouston 
6. Theodor Benfey 
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هاي ازوپ، كه از يونان سرچشمه گرفته اسـت،   كه غير از داستان گيري كرد چنين نتيجه
هاي اروپايي كامالً متعلق به هندويان بوده و از آنجـا، ابتـدا بـه صـورت      جملگي داستان

، به غرب انتقال پيدا كـرده اسـت.   هاي گوناگون شفاهي و بعدها از طريق ترجمه به زبان
اي سانسكريت نيز براي سندباد يافت و ادعـا كـرد كـه     بنفي براي اثبات نظرِ خود ريشه

به معناي استاد دانشمندان يا خردمندان مشـتق شـده اسـت.     siddhapatiاين نام از لغت 
ي نبود هجاي پايانيِ كشيده در ايـن ريشـة سانسـكريت نولدكـه را، كـه بـه منشـأ هنـد        

يابي كـاذب اسـت زيـرا وجـود      معتقد بود، به اين نتيجه رساند كه اين ريشهسندبادنامه 
). اعتبار بِنفي و 525هجاي پاياني كشيده در نام سندباد بيشتر مستند شده است (نولدكه 

مورد توجـه قاطبـة    سندبادنامهاثرگذاري تحقيقات او باعث شد كه نظرية اصالت هنديِ 
تـرين نظريـه در ميـان     و تا اوايل نيمة دوم قـرن بيسـتم، پذيرفتـه   پژوهشگران قرار گيرد 

  اروپايي باشد. پژوهشگران
 . فرضية ايراني3 .2

مشكالتي كه طرفداران فرضية هندي با آن مواجه شدند اين بود كـه بـراي    نيتر بزرگيكي از 
پيدا  1اي اوليه نمونة ــ نتوانستند در كل ادبيات سانسكريت كليله و دمنه برخالفــ  سندبادنامه
از آن برگرفته شده باشد. با اين حـال، اعتبـار پژوهشـگراني كـه از نظريـة       سندبادنامهكنند كه 

هندي حمايت كردند باعث شد قاطبة منتقدان اين نظريه را بپذيرند و غير از مواردي اسـتثنايي  
، 2كه بِن ادوين پـرّي آن را نقد نكنند. اين نظريه در نيمة اول قرن بيستم همچنان رايج بود تا آن

اي جـامع و مـانع    با انتشار نتايج تحقيقات خود به صورت مقاله 1969پژوهشگر امريكايي، در 
ايـن نظريـه را رد كـرد و     هاي منسجم و منطقي با استدالل »3اصل كتاب سندباد« تحت عنوان

نظريـة   سخن اين است كـه، بـه گمـان پـرّي،     شد. كوتاه سندبادنامهمعتقد به سرچشمة ايراني 
مطرح شده است كه قيـاس نادرسـتي اسـت زيـرا مسـير       كليله و دمنههندي بر اساس قياس 

). پـرّي بـا توجـه بـه     43نظير است (پرّي  اي خاص و بي پديده كليله و دمنهتاريخي و ترجمة 
گويد كه آنها بسيار متأخر هستند و دور  هاي هندي دارند مي هايي كه شباهتي به داستان داستان
اي صرفاً ايرانـي كـه همـراه بـا فتوحـات       سندبادنامهنيست كه حاصل تأثيري باشند از  از ذهن

هـاي   ). او در مقالة خود به بررسي شـباهت 41- 37اسالمي به هندوستان راه يافته باشد (همان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Prototypical book 
2. Ben E. Perry 
3. “The Origin of the Book of Sindbad” 
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هزارويـك  كه به  2شيماسو كتاب  1زندگي سكوندوس فيلسوف خاموشو كتاب  سندبادنامه
  ). 29پردازد (همان  است، مي 3احيقارتأثير كتاب سرياني راه پيدا كرده و تحت شب 

ترين نتايج پژوهش پرّي تشـخيص مراحـل انتقـال و چگـونگي روابـط       يكي از مهم
ها با يكديگر است. پرّي براي رسيدن به اين نتيجه، بـرخالف پژوهشـگران قـرن     روايت

اختـه بودنـد،   هـاي فرعـي پرد   نوزدهم كه به بررسي و مقايسة مضـامين تمـامي داسـتان   
را بررسـي كـرده اسـت. او نتـايج      سـندبادنامه موشكافانه عناصر سازندة داستان اصـلي  

  ):64تحقيقاتش را به صورت نمودار ذيل ارائه كرده است (پري 

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سـاقندس  يـا   ،)The Book of Secundus, the Silent Philosopher( زنـدگي سـكوندوس فيلسـوف خـاموش    كتـاب  . 1

فيلسوفي از مكتـب كلبيـون يـا     رةي گمنام درباا يوناني است از نويسنده يشرح حال ،در منابع عربي ف الصامتالفيلسو
امپراتـور   ،سكوت گرفته بود. بنـا بـر ايـن كتـاب     ةزيست و روز در آتن ميي نوفيثاغورسي كه در اوايل قرن دوم ميالد

عدام اتو را  ،يندارو گفت اگر دست از سكوت بر و آگاه شد، احضارش كرداسكوت  ةهنگامي كه از روز ،هادريانوس
مكتوب داد. اين كتاب براي مورخان و دانشـمندان   پاسخاالت فلسفي امپراتور ؤفيلسوف سخني نگفت اما به س .كنم مي
و ابـو سـليمان    )118: 1349مسعودي، از آن ياد كرده (التنبيه و االشراف م ايران ناشناس نبود و مسعودي، در كتاب يقد
  ).259ده است (السجستاني كراشاره  ه آنب صوان الحكمهدر كتاب  ، نيزچهارم هجري ةستاني، فيلسوف سدسج

قرار داده  يهاي روم در رديف كتاب كتاب سماس العالم في االمثالآن را با عنوان  الفهرست، كه شيماسكتاب  .2
بـه   »داسـتان شـاه جليعـاد و شـماس وزيـر     «هايي است كه بازنگاشته شده و بـا عنـوان    از كتاب ،)543 بن نديم(ا

 التـواريخ  مجمـل ) و مؤلـف ناشـناس   41 اصفهاني (اصـفهاني  ةاست. حمز هزارويك شب راه پيدا كرده ةمجموع
  اند. اشكانيان قرار داده ةهاي دور در رديف كتاب سندبادنامه) آن را در كنار 94 مجمل التواريخ و القصص(

3. Book of Ahiqar 
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شده به فارسي ميانه يـا   بنا بر نظر پرّي، از كتاب اصلي (پروتوتايپ) نوشته يا تدوين
بـن   بـن عيسـي   از طريق ترجمة عربـي موسـي  پهلوي دو جريان مشتق شده است: يكي 

) بازتـاب  Sو يوناني (به عالمـت   1) Syr2هاي سرياني (به عالمت  كسري، كه در ترجمه
شده از فارسي ميانه به دري، كه در تحريـر   كند و ديگري، مستقيم از متن ترجمه پيدا مي

ي (بـه  منظـوم فارسـ   سـندبادنامة يابـد كـه    ) عينيت مـي Zظهيري سمرقندي (به عالمت 
كند كه تحريرهاي عربيِ اين اثر  ) نيز از آن گرفته شده است. پرّي فرض ميSNعالمت 

) و متن عربي عاميانه (به عالمت ArNاند (به عالمت  راه پيدا كرده هزارويك شبكه به 
A و روايت اسپانيايي كهن (به عالمت (Sp    بـه عالمـت) و روايت عبـري (H  از متنـي (

اند كـه پـرّي در مقالـة خـود بـه آن       ــ مشتق شده از متون عربياي  يا مجموعه عربي ــ
) نـام داده اسـت. پـرّي معتقـد اسـت كـه ايـن        Arabic rifacimento» (بازسازي عربي«

از أبان الحقي ساخته شده باشد.  سندبادنامهبازسازي عربي احتماالً بر اساس متن عربي 
هـاي عبـري و    و روايـت هـايي ميـان مـتن ظهيـري سـمرقندي       پرّي براي شرح شباهت

كند كه ظهيري سمرقندي هنگام تهية متن فارسي خود، عالوه بر متن   اسپانيايي فرض مي
  .استدري، از متني ديگري متعلق به بازسازي عربي نيز استفاده كرده 

  
  و اسپانيايي كهن در نظرية پِرّي  صدويك شب. جايگاه روايت سندبادنامة 4

خوبي نمايان ساخته  است، به سندبادنامهترين تحقيق دربارة  شك جامع مقالة پرّي، كه بي
كه سندبادنامه خاستگاهي ايراني دارد و با قاطعيت  به نظريات قرن نوزدهم و ادعاهايي 

، او نتوانسـت  ايـن  دانسـت پايـان داده اسـت. بـا وجـود      تبار مي كه سندبادنامه را هندي
به  سندبادنامهثابت كند كه اصل و منشأ  ارائه دهد تا سندبادنامهالگويي پهلوي براي  كهن

و  سـندبادنامه زبان پهلوي بوده است. از اين رو، هنوز سـؤاالت بسـياري دربـارة اصـل     
  هاي انتقال آن باقي مانده است. روش

دهـد كـه در تحقيقـات او نيـز، ماننـد       نگاه مختصـري بـه نمـودار پـرّي نشـان مـي      
روايـت كمترشـناختة   به پرداخته بودند،  هسندبادنامهايي كه پيش از او به مسئلة  پژوهش

اعتنايي شده است. قدمت اين روايت، شباهت آن  بي صدويك شبدر كتاب  سندبادنامه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  آن تهيه شده است. روي از  ماندهيوناني برجا ةسرياني داللت دارد كه ترجم ةگمشد ةر ترجمب Syr1عالمت . 1
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به نسخ سرياني و يوناني و نزديكي فرهنگي و تاريخي آن به نسخة اسپانيايي، كه پس از 
تر شده، ما  يزمتماهاي آن  ترين نسخه كالوديا اُت از كهن همت كشف و ترجمة آلماني به

  ي مشخص كنيم.رّپ دارد كه جايگاه آن را در نظرية را وامي
بنا بر نوزده داستان فرعي كه وزيران و زن پادشاه در دورة خاموشـي شـاهزاده نقـل    

و شـيوة انتقـال آن   سـندبادنامه  هايي دربارة جايگـاه روايـت    توان به سرنخ ، مي1كنند مي
تـوان ديـد كـه بـين      ايم مـي  ه در ادامه آوردهدست يافت. با نگاهي مختصر به جدولي ك

روايات سرياني، يوناني، اسـپانيايي كهـن و عربـيِ عاميانـه پيونـدي تنگاتنـگ بـا مـتن         
هـا و   وجود دارد، در حالي كه، از لحاظ ترتيب داسـتان  شب صدويككتاب  سندبادنامة
و  عبــري ســندبادنامةظهيــري ســمرقندي،  ســندبادنامةهــاي الحــاقي در متــون  داســتان

تـوانيم نتيجـه    شود. بنابراين، مي از گروه اول متمايز مي هزارويك شبعربيِ  سندبادنامة
تـرين روايـات بـه     نزديك صدويك شببگيريم كه متون اسپانيايي كهن و روايت عربيِ 

، يعني ترجمة سرياني و يوناني هستند. عالوه بر اين، سندبادنامههاي  ترين ترجمه قديمي
، هاي فرعـي  قندي و روايت عبري از لحاظ نظم و ترتيب داستانبين نسخة ظهيري سمر

توان نوعي همبستگيِ جزئي ديد. پرّي، بر اساس اين مشابهات، در مقالة خود به اين  مي
، در كنـار منبـع دري كـه در    سـندبادنامه كه ظهيري سمرقندي، در تـأليف   هنتيجه رسيد

جويد كـه تـا حـدي بـه      سود مينيز  برد، از منبعي ديگر مقدمة تحرير خود از آن نام مي
نامد همخواني  مي» بازسازي عربي«تحرير عبري نزديك است يا به هر حال با آنچه پرّي 

اي ديگـر   تـوان نكتـه   ظهيري سمرقندي، مي سندبادنامة). با توجه به منبع 84دارد (پرّي 
وي افزود: پيوند مستقيمي كه پـرّي در مقالـة خـود بـين ايـن منبـع و مـتن اصـلي پهلـ         

گفته است  2كه فرانسوا دبلوا برانگيز است زيرا، همچنان كرد، مناقشه فرض مي سندبادنامه
آيد كه مـتن   ظهيري سمرقندي لزوماً برنمي سندبادنامة)، از پيشگفتار 723-724: 1998(

بـوده و هـيچ    عميد ابوالفوارس فناروزي ترجمة مستقيمي از پهلـوي بـه زبـان فارسـي    
  رار نگرفته است.عربي واسطه ق اي نسخه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داستاني كه شاهزاده  4داستان فرعي و  18 :داستان مشترك دارد 22روايت اسپانيايي با روايات سرياني و يوناني . 1

از  صدويك شبند. روايت ا ها در جدول آورده نشده ين داستاناكند.  خاموشي خود نقل مي ةاز دور پس
  هاي شاهزاده است. عاري از داستان سندبادنامه

2. Blois, François de 
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  :  داستان بازرگان لطيف طمع4
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  :  داستان شاهزاده با وزير و غوالن6
  :  داستان صياد و سگ و انگين و مرد بقّال7
  :  داستان زن دهقان و مرد بقّال8
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   :  داستان شاهزاده با وزيران 9
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  داستان خرس و بوزنه و درخت انجير:  12
  :  داستان مرد لشكري و كودك و گربه و مار13
 :  داستان گنده پير و مرد جوان با زن بزّاز14
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  :  داستان صعلوك و شير و بوزنه15
   :  داستان كبك نر با ماده16
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  :  داستان پري و زاهد و زن 18
  داستان آن مرد كه مكر زنان جمع مي كرد:  19

  زن
 وزير هفتم
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هاي  در تماميِ روايت سندبادنامههاي فرعي  اين جدول حاوي تطبيق جملگي داستان

هاي فرعي براساس ترتيب روايت راويـان آنهـا در    گذاري داستان آن است. مالك شماره
در روايـت ظهيـري سـمرقندي نشـان      2متن يوناني است؛ براي مثـال، جايگـاه شـمارة    

از مـتن يونـاني، يعنـي     2وزير اول در اولين جا داستان شـمارة   دهد در اين روايت، مي
داستانِ كدخدا و زن و طوطي، را نقل كرده است (همان داستاني كه در روايت يونـاني،  

  از زبان وزير اول اما در دومين جا نقل شده است). 
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هـاي فرعـي    عالمت (*) بر داستاني الحاقي، يعني داستاني خارج از مجموعة داستان
، در روز هفتم، زن سـه  هزارويك شب سندبادنامةداللت دارد. براي مثال، در  ندبادنامهس

 ، يعنـي داسـتان  16كند: اول يك داستان الحاقي، سـپس، داسـتان شـمارة     داستان نقل مي
(همان داستاني كه در روايت يونـاني، وزيـر ششـم در اولـين جـا نقـل        مادهو كبك نر 

  ديگر.  كند) و سپس يك داستان الحاقي مي
صـدويك  در  سندبادنامهاز طرف ديگر، بررسي عناصري از داستان اصلي در روايت 

دهد. به عنوان  هايي را ميان اين روايت و روايت ظهيري سمرقندي نشان مي ارتباطشب 
مثال، در روايت ظهيري سمرقندي، پس از برگزيدنِ سندباد به عنوان استاد شـاهزاده، او  

كنـد (ظهيـري سـمرقندي،     ان شاه كشمير با پيلبـان را نقـل مـي   براي اظهار فروتني داست
شـده در دورة خاموشـيِ    هاي نقـل  ). اين داستان، كه بيرون از مجموعة داستان57: 1948

فرد در روايت ظهيري سمرقندي فـرض   هايي منحصربه گيرد، از داستان شاهزاده قرار مي
قيقات خود آنها را بررسي كرده هايي كه پرّي در تح شده و در هيچ كدام از ساير روايت

تـرين نسـخة آن،    ، حتي در قديميصدويك شبخورد اما در روايت  است به چشم نمي
  وجود دارد.

صـدويك  تـرين نسـخة    در قديمي سندبادنامههاي روايت  ترين تفاوت يكي از عمده
شـود   ها اين است كه در آن تلويحاً اشاره مـي (نسخة موزة آقاخان) با ساير روايت شب

كه سندباد همراه با حكيمان ديگر، در يـك دورة اوليـة آموزشـي بيهـوده كوشـيده بـود       
؛ پس از آن، با نقل داستان فيلبان، روش آموزشي همكاران خـود  1شاهزاده را تعليم دهد

سپارد تا او را بيـاموزد.   كند و پادشاه بار ديگر فرزند خود را تنها به سندباد مي را نقد مي
براساس متأخرترين نسخْ توصيف  صدويك شبدر  سندبادنامهايت بر خالف آن، در رو

تـر   هاي آموزشي شاهزاده به روايت ظهيري سمرقندي و اسپانيايي كهن نزديك اين دوره
حكيم ها، پس از دورة نخست آموزش بيهودة شاهزاده، پادشاه هزار  است. در اين روايت

 خوانَـد. در ايـن روايـت    ـ را فـرا مـي  ) ــ 68 2دربار ــ نهصد در روايت اسـپانيايي (الكـارا  
شوند تا به شاهزاده تعليم دهند.  ، از اين هزار حكيم چهار نفر داوطلب ميصدويك شب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كنند كه زير نظارت استادي ناشناس بود و  اي اشاره مي اوليهآموزشي  ةهاي سرياني و يوناني نيز به دور روايت. 1

  د. شدار آموزش شاهزاده  حكيم سندباد عهده ،پس از آن
2. Lacarra 
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خواهند به شاهزاده تعلـيم دهنـد. پـس از جـواب      پرسد كه چطور مي سندباد از آنان مي
 رفتهرا گويد كه اين روش بيهوده است چرا كه خود قبالً همين راه  حكيمان، سندباد مي

هـاي   حرف«كنند:  قصار مالمت مي كلمه از كلماتاست. پس حكيمان سندباد را با اين 
. سندباد با نقـل داسـتان پيلبـان    1)151(گُدفروا  »ندا همچون تندر بدون باران بدون عمل
ترين استاد  خواهد و پس از آن به عنوان مناسب دهد كه تعليم موقعيت خود مي نشان مي

ر در روايت اسپانيايي كهن نيز حفـظ  يشود. اين كالم قص اده معرفي ميبراي تعليم شاهز
شده است؛ در آنجا يكي از حكيمان در باب مشاركت سندباد در دورة نخست آمـوزش  

  گويد: شاهزاده مي
“Atal es el que dize e non facce como el relámpago que non llueve”   ا69.(الكار(  

كنـد و بـه عمـل     سانِ كسي هستي كه نطق مـي  هم بيان داشت: تو بسپس يكي از آن چهار حكي
  .بارانَد رد، همچون آذرخشي كه نميگي نمي

آيد كه روايـات متـأخر و    در پايان بايد گفت در نوشتة ظهيري سمرقندي، به نظر مي
رواياتي واحدند؛ در آنجا، پس از دورة آموزشيِ اول، هزار  صدويك شبقديم از كتاب 
 شوند، و هفت حكيم ــ يكي از آنان سندباد ــ به عنوان استاد شاهزاده انده ميحكيم فراخو
خورد و در پيشـگاه پادشـاه بـا نقـل      شوند. سندباد در اين دوره شكست مي برگزيده مي

كند. پس از آن، سندباد با استناد به داليل نجومي چنـين   داستانِ پيلبان خود را توجيه مي
زه يابد بار ديگر به شاهزاده تعليم دهـد، بـه موفقيـت دسـت     كند كه اگر اجا استنباط مي

شود كه در شش ماه شـاهزاده را بيـاموزد. حكيمـان بـا آن      يابد و به پادشاه متعهد مي مي
اي حكيم، دعويِ عظـيم  « گويند كه بايد به قول خود عمل كند: ر به سندباد مييكالم قص

ل نينجامـذ، غمـامي بـوذ جهـام، و     اند، كي هر قَولي كـي بفعـ   كردي، و عقال چنين گفته
  )62: 1948ظهيري سمرقندي، » (ثمر. اي بوذ بي حسامي بوذ كَهام، و شجره

بنابر اين نتايج، شكي نيست كه بايد در ادعاي پرّي تجديدنظر شود كه دوبرابرسازي 
دورة آموزشي شاهزاده زير نظارت حكيم سندباد در روايت ظهيري سمرقندي محصولي 

هاي سرياني و يوناني، و ديگري از روايـات   ميزي دو سنت: يكي از روايتآ است از هم
  )72شدة عربي. (پرّي  بازسازي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) آمده است.3662گُدفروا (بر اساس نسخه پاريس  ةين قسمت فقط در ترجما. 1
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و  صـدويك شـب  در  سـندبادنامه هـاي فرعـي    شباهت تنگاتنگ در ترتيـب داسـتان  
تــرين روايــت  هــاي آموزشــي در قــديمي اســپانيايي كهــن و شــباهت دوره ســندبادنامة

وزشي موجود در روايـات سـرياني و يونـاني، ايـن     با دورة آم سندبادنامة صدويك شب
صدويك ترين روايت كتاب  اي كه در قديمي سندبادنامهكه  كند متبادر ميرا به ذهن  معنا
  . است بن كسروي آمده بسيار نزديك به متن عربيِ موسي شب

، كـه در روايـت   سـندبادنامه از طرف ديگر، بررسي امثال حكيمان در داستان اصـلي  
شـود. در   اي مي مالحظه خورند، نيز منجر به نتايج قابل كهن فراوان به چشم مياسپانيايي 

  گويد: روايت اسپانيايي كهن يكي از حكيمان مي
E estonçe se levantó el segundo maestro. Dixo: -Quatro cosas son que omne 
entendido non debe loar fasta que se vea el cabo dellas: lo primero, el comer fasta que 
vea el cabo dello que lo aya espendido el estómago; e el que va a lidiar fastra que torno de 
la lidia; la mies [fasta que] sea segada e la mujer fasta que sea preñada. ( 69الكارا  ) 

پـيش از  فرزانـه  انسـان  ت كـه  برخاست و فرمود: چهار امر اسخود  ياستاد از جا نيسپس دوم
آن را هضـم   يتمـام  كه معـده بـه   يوراكخ: نخست دبستاي را هاآن دي، نباآنكه فرجامش سر رسد

اي تا درو شـود   م] بذر و دانه[سو، گرددو باز پاي گذارد نبرد  دانيكه به م يشخصم] [دو، كرده
   .تا آبستن شده باشد يزنو [در آخر] 

يكـي از  «شـود:   مي مالحظهر در روايت ظهيري سمرقندي اين مثَل، تقريباً بدون تغيي
جماعت وزرا گفت: چهار كارست كي تا تمام نشوذ، بر وي مدح و ذم الزم نبايـذ، اول  
غذا تا منهضم نگردذ، ديگر زن حامله تا حمل ننهذ، سديگر شجاع تا از مصـاف بيـرون   

  )62: 1948(ظهيري سمرقندي، » نيايذ، جهارم برزگر تا از بذر و تخم، ريع و نُزل برنگيرذ.
  شود: هاي ادبيات پهلوي، نيز ديده مي ترين اندرزنامه ، يكي از معروفاندرز اوشنَرِ دانااين مثل در 

čahār hend tā ō gāh rasēnd guftan nē abāyēd: xwarišn, tā gugārēd, ud zan, tā mīrēd ud 
nēw mard tā az kārezār abāz āyēd, ud bar zamīg tā ō hambār kunēd. )71 اندرز اوشنر دانا(  
چهار [چيز] هستند [كه] تا پيش از آنكه وقت[ش] برسد، نبايد گفت [و داوري كرد]، خـورش  
[و غذا] تا گُوارد [و هضم شود]، و زن تا بميرد، و مرد دلير تا از كارزار بازآيد و بر [و حاصلِ] 

  )70زمين تا به انبار شود. (همان 

» زايـد «) بـه صـورت   mīrēd» (بميـرد «لوي، دبلوا پيشنهاد داده است كه در باب متن په
)zāyad   ظهيـري   سـندبادنامة و انـدرز اوشـنر دانـا    ) تصحيح شود. به اين ترتيـب، دو مـتن

  ).96: 1993شوند (بلوا،  سمرقندي و در نتيجه روايت اسپانياييِ آن نيز بر يكديگر منطبق مي
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و راه سخن در مانده اي از ابهام  چنان در هالههم سندبادنامهشكي نيست كه سرمنشأ 
يتشـان، قطعـي بـدانيم. وجـود     رغـم اهم  اين باره گشوده است و نبايد نتايج پِرّي را، بـه 

 صدويك شـب ترين نسخة  مندرج در كهن سندبادنامةعناصر مشترك، كلي و جزئي، در 
فارسـيِ   دنامةسـندبا هـايِ آن بـا    اسپانيايي كهن و شـباهت برخـي ويژگـي    سندبادنامةو 

تر در باب ايـن متـون تـا بتـوانيم      هايي عميق ظهيري سمرقندي دعوتي است به پژوهش
درك بهتري از فرايند انتقال آنها از شرق به غرب به دست آوريم. عالوه بـر ايـن، دليـل    

هـاي ادبـيِ مـتن     تكلف، برخالف نثر فني و آكنده از آرايـه  ديگري، مانند نثر ساده و بي
صـدويك  هـاي عربـيِ    در روايـت  سـندبادنامه هاي فرعيِ  هت نظم داستانفارسي، و شبا

شده) ما را به اين  درجع شود به جدول و، سرياني و يوناني با تحرير اسپانيايي (رجشب
از  هاي كـه روايـت اسـپانيايي از آن تهيـه شـد      رفتـه  اندازد كه متن عربـي ازبـين   فكر مي
و به هر حال، بسيار نزديـك بـه    هميانه بودهاي عربي از زبان فارسي  ترين ترجمه نزديك

توان فرض كرد كه وجـود   است و حتي با احتياط مي صدويك شبروايت عربيِ كتاب 
ردپايي  صدويك شبموجود در  سندبادنامةهاي  هاي منظوم در بعضي از داستان قسمت

  رفتة أبان الحقي است. از منظومة ازميان
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