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بادنامهنوع شناسي سند 

*دكتر يحيي طالبيان

چكيده
دربارة » تودورف« با استناد به ديدگاه سندبادنامهشناسي روايتهدف اين نوشته، نوع

مهمترين ويژگيهاي اين نوع روايتها » تودورف«بر اساس نظرية . است» ايروايتهاي اسطوره«
در . شناسي فقدان روانواسطه، تاكيد بر كنش شخصيتهاي داستان واصل عليت بي: عبارتند از

بر » ايروايتهاي اسطوره«گيهاي،  و تطبيق آنها با ويژبادنامهسنداين نوشته با ذكر شواهدي از 
هاي و قصههزار يكشب: اي، چون روايتهاي اسطورهايم تا اين داستان را در ردةآن بوده
اي تواند مقدمهنوع خاص ميشناسي سندبادنامه و قراردادن آن در ردة نوع. دهيم، جاي دكامرون

. براي بررسيهاي بعدي اين اثر، و از جمله بررسي ساختاري آن، باشد

هاي كليديواژه
.شناسيواسطه، كنش، فقدان روان بياي، عليت، تودورف، روايت اسطورهبادنامهسند

مقدمه. 1
 نوعي خاص ن در ردةشناسي آن اثر و قرار دادن آاي، مستلزم نوعشناخت و بررسي هر نوشته

بندي آن، امكان پذير نيست، چرا كه هر شناسي و ردهدر واقع بررسي يك متن، بدون نوع. است
. شودا و قراردادهاي خاص خود شناخته مييهنوع ادبي، براساس ويژگ

 دانشگاه عالمه طباطبائيعضو هيأت علمي * 
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 يكي از داستانهايي كه در ميان سندبادنامه؛شناسي اين نوشته تالشي است در جهت نوع
ژه در دورة پيش از اسالم، شهرت بسيار داشته است و در ادبيات هند و ايراني ايرانيان، بوي

شناسي سندبادنامه، عالوه بر اين كه آغازي است براي بررسيهاي نوع. هاي فراوان داردنمونه
تواند در شناخت قواعد و قوانين حاكم بر ساخت داستانهايي از اين نوع مفيد بعدي اين اثر، مي

. شودواقع 

سند بادنامه. 2
هاي هاي ارزشمند ادب پارسي است كه طي قرنها و دورهيكي از گنجينه» بادنامهسند«

داستان هفت «، » سبعهوزراءحكايت «، »كتاب سندباد حكيم«گذشته، با نامهاي مختلفي چون، 
ناميده شده ... و» وزيرقصة شاهزاده و هفت«، »النساءكتاب مكر«، »هفت فرزانه«، »وزير
 اين كتاب از حيث تركيب و ساختمان، شبيه است به .)11: 1381ظهيري سمرقندي، (. ستا

 يعني يك داستان اساسي است كه در ضمن آن حكايات و قصص متعددي ؛كليله و دمنه«كتاب 
آيد و آن داستان اساسي هم شبيه به داستان سياوش و سودابه، يوسف و زليخا و نظاير مي

).3: 1362، ظهيري سمرقندي(اينهاست
يك جا  «»الفهرست« در »النديمابن«: نظر وجود دارددربارة اصل و منشا داستان اختالف

 و در جاي ديگر )1376:1001صفا، (» .بدون ترديد آن را از اسمار و احاديث هندوان دانسته است
نتساب به نظر وجود دارد و خود، ادر انتساب آن به ايرانيان و هنديان اختالف«نويسد كه مي

،»مروج الذهب« مسعودي، مؤلف .)299: 1376تفضلي، («. داندهنديان را نزديكتر به حقيقت مي
 از پادشاهي به نام ـكنداي از اخبار هند را نقل ميجا كه شمه آنـدر بخشي از كتاب خود

كه كند كه مذهب سلف را رها كرد و سندباد در مملكت او و به عصر او بود ياد مي» كوروش«
 را براي وي )السبعه و المعلم و امراه الملكءاالوزر (كتابمعلم و زن پادشاه و هفت وزيركتاب 

 اما حمد اهللا مستوفي تأليف كتاب را به ايرانيان نسبت ،)5: 1381مسعودي، (» .تنظيم كرد
: 1381سمرقندي، ظهيري(داند  آن را جمع آوردة حكماي پارسي ميالذريعهدهد و صاحب مي
هم عقيده است و در » الذريعه«، مؤلف كتاب به نثر مصنوع، با صاحب »ظهيري سمرقندي «).13

ظهيري (... »اين كتابي است ملقب به سندباد فراهم آوردة حكماي عجم« : نويسداين باره مي
اصفهاني نيز كتاب را به ايرانيان نسبت داده، آن را در زمرة كتابهاي  حمزة)23: 1362سمرقندي، 

.)39 و 40: 1369؛ نيز بهار، 210: 1376تفضلي،(» .دهدان اشكاني جاي ميدور
از ميان مستشرقان و انديشمندان غير ايراني، لوزلر دالنشان فرانسوي اولين كسي است كه به 

نيز بر اين امر صحه » تئودوربنفي«معتقد است و پس از او » سندباد نامه«هندي بودن اصل 
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صريحاً به اصل و خاستگاه داستان اشاره » ريپكا «.)16: 1381دي،ظهيري سمرقن(گذارده است 
در اصل از هند يا ايران زمان ...) ، سندبادنامه ونامهطوطي(اين كتابها «: نويسدكند و مينمي

سندبادنامه «: نويسدبا قطعيت مي» ادوارد براون« اما ،)339: 1370ريپكا، (.اندساساني مايه گرفته
 و )279: 1366براون، (» .هندي است كه چندين ترجمة عربي و فارسي دارداز داستانهاي 

سندبادنامه مجموعه حكاياتي است كه «: همراه است كه» براون«در اين اعتقاد با » هرمان اته«
 و سرانجام بايد از )103: 253اته، (. اصال از هندي به پهلوي و بعد به تازي ترجمه شده بود

ياد كرد كه، برخالف مشترقين ياد شده، ) Perry( » پري«ايي به نام تحقيقات دانشمند آمريك
» .هايي به داستانهاي هندي دارداصل كتاب سندباد ايراني است، هرچند شباهت«: اعتقاد دارد

)17ص : 1381ظهيري سمرقندي، (
، شيوة ...)هفت روز، هفت وزير و(وي براي اثبات نظر خود به نكاتي مانند وجود عدد هفت 

. كنداشاره مي... مجازات مجرم، وجود نامهاي ايراني و
نظرهاي مختلفي سندبادنامهانديشمندان و نويسندگان معاصر ايراني نيز دربارة اصل و منشأ 

داند كه به زبان  هندي مي را از جمله قصص قديمةسندبادنامه» صفا«دكتر . اندابراز داشته
 دكتر ).1001: 1363صفا، (ز اسالم شهرت بسيار داشت پهلوي نقل شده بود و در ادبيات قبل ا

هاي ماخوذ از ادب هندي در نثر پهلوي ساساني ياد  قصهدر زمرة» بادنامهسند«كوب نيز از زرين
 كه نويسندگان اسالمي ايران در قرون نخستين بعد از فتوح، در )530: 1368كوب، زرين(كند مي

سندبادنامه را در «دكتر، محجوب ).80: 1375كوب زرين(اند ته از آن الهام گرفبختيارنامهنوشتن 
محجوب، (.هاي فراوان دارددهد كه در هند نمونهرديف داستانهاي مربوط به مكر زنان جاي مي

دكتر مينوي معتقد است كه . كند اما صراحتاً به اصل هندي يا ايراني آن اشاره نمي،)703: 1383
 از كتابهايي است كه در عهد سندباد،كتاب «: نويسد در اين باره ميداستان اصالً ايراني است و

اند، ولي بعضي اصل آن را از هندوستان دانسته. انوشروان خسرو اول به پارسي نوشته شده بود
. در ايران تأليف و تحرير شده است» بلوهر وبوذ اسف«: تقريباً ثابت شده است كه اين كتاب مانند

تأليف كتاب احتماالً در زمان خسرو انوشيروان صورت «: نويسدباره مييندكتر تفضلي نيز در ا
).229: 1376تفضلي، ( اصلي داستان از هند گرفته شده است گرفته است؛ هرچند كه هستة

ورود كتابهاي هندي به ايران، در قرن ششم ميالدي و در دربار «با اين همه، روشن است كه 
و اين كتابها از سانسكريت به پهلوي و بعدها به عربي ترجمه خسرو انوشيروان رخ داده است 

خسرو  بنابراين، ارتباط سبكي كتاب با ادبيات دورة)33: 1382دانشنامة ايرانيكا، (» .اندشده
. تواند دليل محكمي بر ايراني بودن داستان باشدانوشيروان، نمي
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پيش از ترجمة فارسي وجود در هر حال، آنچه مسلم است اين كه نسخة پهلوي اين كتاب 
اين كتاب » ابوالفوارس فناروزي«ظاهراً، . داشته و داستان كامالً در ميان مردم معروف بوده است

به زبان فارسي » ابوالفوارس فناروزي«توسط » ابومحمد نوح بن منصور ساماني«را در روزگار 
وضوع چنين اشاره به اين مسندبادنامهدر مقدمة » ظهيري سمرقندي«. ترجمه كرده است

خواجه عميد ابوالفوارس رنج برگرفت و خاطر در كار آورد و اين كتاب را به عبارت دري «: كندمي
ظهيري (» و هيچ مشاطه اين عروس را نياراسته بود... پرداخت، لكن عبارت عظيم نازل بود

).25: 1362سمرقندي، 
دگان ديگر را بر آن داشته است تا ، نويسن»فناروزي«پيرايگي نثر ظاهراً همين سادگي و بي

به .  را به نثر مصنوع و متكلف بنويسندسندبادمطابق با سنت ادبي روزگار خود، بار ديگر داستان 
يكي از :  به فارسي صورت گرفتسندبادنامهپس از فناروزي دو تهذيب از » صفا«اعتقاد دكتر 

. امروزه در دست استدقايقي، در اواخر قرن ششم و ديگري از ظهيري سمرقندي كه 
، يكي از آخرين »الدين طمغاج خانجالل« را در زمان سندبادنامهظهيري سمرقندي 

پادشاهان آل افراسياب،  به نثر مصنوع و متكلف نوشته است و آخرين بار سندبادنامه از طرف 
ده ي خود آور»طوطي نامه«ضياءالدين نخشبي به نثر فارسي نوشته شد و مؤلف آن را در ضمن 

 عالوه بر متون نثر ياد شده سه تن از شاعران ايراني، رودكي، ازرقي و ).103: 2536اته، (است 
 عضد يزدي در دسترس اند كه امروزه، تنها سرودة را به نظم درآوردهسندبادنامهعضد يزدي، 

. ماست
انه از  روايتي بس استادـكه موضوع كار ماستـاما سندبادنامه به روايت ظهيري سمرقندي 

ها در عبارات  هرچند ظهيري با نقل اين قصه؛)80: 1371آربري، (يك رشته حكايت ساده است 
).108: 1375كوب، زرين(مصنوع و متكلف صورت قصه را از حد ادراك عام خارج ساخته است 

ظاهراً ظهيري مانند نصراهللا منشي و سعدالدين وراويني، بيشتر در پي آن بوده است كه قدرت و 
اي ادبي ترتيب بر كالبد عريان داستاني رايج جامهتبحر خود را در انشا و كتابت نشان دهد و بدين

الدين وراويني در مقدمة  دربارة ميزان توفيق ظهيري، نقل قول سعد.)177:همان(بپوشاند 
هسندبادنامو «: نويسد نويسندگي ظهيري ميوي دربارة شيوة.  خالي از لطف نيستنامهمرزبان

 است و بر خواندن آن تحريض كرده و كه باد قبولش، نامية رغبات را در طبايع تحريك داده
گردي در  اما دكتر يزد)9: 1363وراويني،(» .اند و عندي الطائل تحتهطايفة آن را مستحسن داشته

 نثر فارسي داند كه بار تحوللفان و مترسالني ميؤالمصدور، ظهيري سمرقندي را از گروه ممقدمة نفثه
 شهرت و سندبادنامه« در هر حال ).4: 1343المصدور، مقدمة يزدگردي بر نفثه(. اندرا بر دوش كشيده

 بلكه مدتها قبل از انتشار اثر ،رواج خود را مديون انشاي مصنوع و متكلف ظهيري سمرقندي نيست
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كوب، زرين(» .استظهيري، اين داستان شهرت و قبول تام داشته است و حتي مورد تقليد بوده 
. اند و بسياري از شاعران و نويسندگان، در آثار خود، از آن سود برده)108: 1375

. شود ديده ميمثنوي، مثل داستان هدهد و مرد پارسا، درسندبادنامهبرخي از داستانهاي 
ند و نيز اين ا نوشته شدهسندبادنامه از جمله آثاري هستند كه به تقليد از نامهنامه و بختيارطوطي

داستان به هزار و يكشب راه يافته است و در قصة دوم از شب چهارم آن، درج شده است 
 از كتابهايي است كه به اكثر سندبادنامه بعالوه ).، به نقل از محجوب1381ظهيري سمرقندي، (

. زبانهاي دنيا ترجمه شده است

قصه، داستان، حكايت. 3
قصه، افسانه، حكايت، سرگذشت، : ف داستان وجود دارددر زبان فارسي، چند كلمه متراد

توانيم، با توجه به ميراث ادبي گذشته، و امروزه به هيچ روي نمي... حسب و حال، نقل، اسطوره و
 اين  اما همة)1383:125محجوب، (حد و رسمي دقيق براي هر يك از اين لغتها تعيين كنيم 

چربيد هاي ديگرشان مي خالقة آنها بر جنبهكه جنبةشد اصطالحها، در كل، به آثاري گفته مي
).24: 1366ميرصادقي، (

امروزه، با رواج انواع جديد ادبيات داستاني در ايران، كوششهايي در جهت تفكيك حد و 
براي مثال ميرصادقي در توضيح . ها صورت گرفته استرسمي دقيق براي هر يك از اين واژه

برداشت من از مفهوم قصه همان است كه تودة«: نويسداستان ميمفهوم قصه و تفاوت آن با د
اند و از قصه آن نوع ادبيات خالقه را در نظر دارند كه از ديرباز در اين مردم از اين مفهوم داشته

» . واقعي غيرواقعي و خيالي داشته است تا جنبةملك و بوم رايج بوده است و بيشتر جنبة
 انواع ادبيات داستاني است و  مصداقي داستان اساس همة« حالي كه  در)55: 1366ميرصادقي، (

)29: 1367ميرصادقي، (» تر براي قصه، داستان كوتاه داستان بلند و رمانتر و جامعكلي
داند و از آن براي ناميدن داستانهايي  ميStoryميرصادقي در جاي ديگر، لفظ داستان را معادل با 

قرار » tale«برد و در مقابل لفظ قصه را معادل با اند، بهره مي شدهكه به شيوة امروزي نوشته
داند و در توضيح را معادل حكايت مي» tale«لفظ » ميرصادقي«براهني، برخالف . دهدمي

اي بدانيم كه در آن ماجراهاي اگر داستان را نوشته«: نويسدمفاهيم داستان، قصه و حكايت مي
شود، اين طرز تلقي از داستان بدان شمولي وسيع  گفته ميزندگي به صورت حوادث مسلسل

خواه منظوم و خواه (خواهد داد؛ به اين معني كه داستان هم شامل حكايت و افسانه و اسطوره 
و تمام داستانهاي قبل از ) يعني رمان(خواهد بود و هم شامل قصه به معناي امروزي آن ) منثور

: 1362براهني، (. ناميمرن هجدهم در اروپا را حكايت ميدوران مشروطيت در ايران و قبل از ق
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كه  از ديدگاه ميرصادقي قصه است و حال آنسمك عيار به اين ترتيب متني مانند )40
برد و نيز دكتر محجوب از آن به عنوان داستان ياد از آن تحت عنوان حكايت نام مي» براهني«
. كندمي

 در جهت تفكيك اين مفاهيم صورت گرفته است، باز هم بنابراين، با وجود تمام تالشهايي كه
. روندتشخيص مفهوم دقيق هر يك ممكن نيست و غالباً در آثار مختلف به يك معني به كار مي

واژة «:  در تعريف قصه و افسانه چنين آمده استهاي مردم ايرانفرهنگ افسانهبراي مثال، در 
شود كه در آنها تأكيد بر  به آثاري گفته ميقصه به معني سرگذشت و حكايت است و اصطالحاً

: 1377درويشيان، خندان، (» .العاده است تا تحول و تكوين شخصيتها و افرادرويدادهاي خارق
 و واژة افسانه به معني داستان، سرگذشت و قصه است و در زبان فارسي، اصطالحاً، افسانه را )26

 از شعرهاي هجايي كه براي سرگرمي كودكان اييكي به معني گونه: اندبه سه معني آورده
شود و سرگذشت آنها را بيان اي منثور كه اغلب از زبان حيوانات گفته مياند؛ دوم گونهخواندهمي
كند و گونة سوم داستانهاي منظوم و منثوري است كه در كتابهاي ادبي آورده شده است مانند مي

).22:همان(نامهكليله و دمنه و مرزبان
 از لفظ افسانه استفاده كليله و دمنهر حالي كه درويشيان و خندان در معرفي كتابهايي مانند د
داستان : نويسدنامد و ميمي) داستان حيوانات(داري اين نوع روايتها را داستان كنند، تميممي

تاني، حيوانات روايتي به نظم و نثر است كه هدفي اخالقي در پي دارد و شخصيتهاي اين نوع داس
ترين مجموعة فابل در ادبيات فارسي است كه از مجموعه  عاليكليله و دمنه. غيربشري هستند

نامه شاهكار ديگر ادب فارسي تنترا اخذ شده است و مرزبانهاي كهن هندي، موسوم به پنجهفابل
)29 و 28: 1379داري، تميم(هم به همين شيوه است 

هاي داستان، قصه و حكايت به يك معني به كار  نوشته واژهبا توجه به موارد ياد شده، در اين
روايتهاي «ها، نوعي از روايتهاي داستاني است كه تودورف آنها را اند و منظور از اين واژهرفته

توان تمامي انواع ادبيات داستاني عاميانه، اعم اين عنوان عامي است كه مي. نامدمي» اياسطوره
 را تحت آن، مورد بررسي كليله و دمنه و هزار و يكشبتانهايي نظير هاي پريان و داساز قصه

:قرار داد و ويژگيهاي مشترك زير را در آنها جست و جو كرد
 و هر كنشي به خودي )196: 1380آسابرگر، (در اين نوع داستانها تاكيد بر كنش است . 1

).269: 1372ف،تودور(خود مهم است و نه براي بيان فالن خصايص اين يا آن شخصيت 
دهند آورند و در واقع ركن اساسي و بنيادي آن را تشكيل ميها را به وجود ميكنشها، قصه

).71: 1366ميرصادقي، (
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واسطه است؛ يعني هر رابطة علت و معلولي در اين نوع داستانها از نوع عليت بي. 2
نش متأثر از آن بسيار كم ميان يك ويژگي و كآورد و فاصلة خصوصيتي، كنشي را به دنبال مي

. شودمنجر مي) معلول(عالوه هر علتي تنها به يك امكان ب. است
 و اگر در )27: 1377درويشيان، خندان، (زمان و مكان در اين داستانها فرضي است . 3
رود، اين مكان خاص، ويژگي و سخن مي...) مثال كشمير، كرمان و(اي از مكان مشخصي قصه

تواند به همين صورت در هر جاي ديگري نيز اتفاق بخشد و قصه ميتشخصي به قصه نمي
. بيفتد
قهرمانهاي قصه يا «. ها، اغلب بر مطلق گرايي استوار استبيني در اين قصهاساس جهان. 4

: 1366ميرصادقي، (» آيدها از برخورد خوبيها و بديها به وجود ميخوبند و يا بد و محتواي قصه
شود جا حاضرند و تفاوت ميان آنها در كمال وضوح، ترسيم مي شر در همه در واقع، خير و)97
).98: 1380آسابرگر، (

ها بر حادثه گذاشته شده است و قهرمانها و شخصيتهاي قصه، كمتر عموماً بنياد قصه. 5
به عبارت ديگر، ). 29؛ 1367ميرصادقي،(دهند فرديت و خصوصيت دروني خود را نشان مي

به اين جهت شخصيتها بيشتر . شناسي ناميدوع داستانها را، داستانهاي فاقد روانتوان اين نمي
گويند و همه به يك زبان سخن مي). 7: 1380آسابرگر، (همتا وار هستند تا يگانه و بينمونه

 و قهرمانهايي ايستا هستند و )1377:27درويشيان،خندان،(شود اختالفي در گفتارشان ديده نمي
).101: 1366ميرصادقي، (ذيرند پتحول نمي

، آغاز »اند كهآورده«و يا » يكي بود يكي نبود«ها با عبارتي خاص، نظير معموالً اين قصه. 6
اي ديگر كه در خدمت كاركرد همساني باشد؛ يعني به حركت در آوردن  گونهبه«شوند و يا مي

گو اين كاربرد زمان ، شنونده يا قصهخوانندهروايت در زماني دور از زمان حال، از جهان روزمرة 
اي از دهد كه از اين به بعد قرار است رشتهگذشته، كاركرد روايي خاص دارد و به روشي نشان مي

تواند زير نظر گرفته شود اي كه بسته است و لذا به آساني ميرخدادها به توصيف درآيد؛ رشته
).96: 1380آسابرگر، (

م، با پيروزي قهرمان مرد يا زن و اين اطمينان خاطر كه آنها از آن اين داستانها، به طور عا. 7
).همان(رسد به بعد با خوشبختي زندگي خواهند كرد، به پايان مي

 بحثپيش زمينة. 4
اصطالح تحقيق در قصه، به وسيعترين مفهوم آن، عبارت است از اشتغال علمي به آنچه از 

سرآغاز اين رشتة علمي به قرن ... وره، حكايت وشود؛ اعم از اسططرف آدميان حكايت مي
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و » ياكوب«، »گريم«گردد؛ با اين همه از تاريخ انتشار مجموعه عظيم برادران نوزدهم بازمي
هاي دانشمنداني بودند كه قصه اين دو تن، نخستين ).9: 1371مارزلف، (رود ، فراتر نمي»ويلهم«

 انتشار اين مجموعه ).2: 1368پراپ، (د، منتشر ساختند عاميانة آلماني را گرد آوردند و در دو مجل
توان  مهمترين پژوهشهاي مربوط به قصه را مي.تاثيري عظيم بر تحقيقات مربوط به قصه گذاشت

:تحت چهار عنوان كلي بررسي كرد
هاي آنها ها و يافتن ريشه جغرافيايي قصه�روشهايي كه هدف آنها يافتن خاستگاه تاريخي. 1
.هاي ملل مختلف با يكديگر بوده استباط قصهو ارت
.روشهاي مبتني بر روانكاري. 2
.گرايي و ساختارگراييروشهاي مبتني بر شكل. 3

ساختارگرايي به وسيعترين مفهوم آن، روش جست و جوي واقعيت، نه در اشياي منفرد كه در 
 اين گرايش نظري به اندازةگذشته هيچ  در چند دهة).18: 1379اسكولز، (روابط ميان آنهاست 

در عرصة ادبيات، نقد ساختگرايانه تحت . نظريه در علوم انساني و اجتماعي تأثير نگذاشته است
اي از زبان از ديدگاه ساختگرايان، ادبيات نظام ويژه. شناسي ساختاري شكل گرفته استتأثير زبان

»  كه بايد به مطالعة آنها پرداختاست؛ نظامي كه قوانين، ساختارها و ابزار خاص خود را دارد
.)57: 1378محمدي، (

نحو دربارة اين كه يك : كند متن، نقشي مانند دستور در گفتمان ايفا ميبررسي ساختگرايانة«
ـگرين(» .پردازدگويد، بلكه به چگونگي حصول معنا ميجمله چه معنايي دارد، سخن نمي

: 1383ريمامكاريك،(» يك روش است و نه يك ايدهدر واقع ساختگرايي  «).14: 1383لبيهان، 
اي به بررسي انواع روايتها، يابي به چگونگي حصول معنا ساختگرايان توجه ويژه براي دست).173

در واقع، مطالعات روايت شناسانة قرن بيستم، بويژه آن مطالعاتي كه در اروپا آغاز . اندنشان داده
).79: 1382ر، وبست( ساختگرايي هستند شد، شالودة

كند و موضوع آن، به اعتقاد ساختارگرايان، روايت به طريقي دربارة خودش صحبت مي
هاي مفهوم سازي خودش است و به اين جهت محتواي روايت، همان مناسبات دروني و شيوه

اي از  به نظر ساختگرايان اهميتي ندارد كه داستان نمونه).132: 1368ايگتون، (ساختار آن است 
اين روش در مقابل ارزش فرهنگي موضوع مورد بررسي خود، كامالً .  تراز اول نباشددبياتا
 به اين جهت نقد ).همان(كننده اعتناست، چرا كه روش آن تحليلي است و نه ارزيابيبي

شناسي و فرهنگ عامه بر جاي گذاشته است  روايتساختگرايانه عظيمترين تأثيرش را در عرصة
).114: 1383هان،  لبي � گرين (

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

121□...   شناسي سندباد نامهنوع

شناسي نيز كه ابزار اصلي ساختگرايي است، در حوزة فرهنگ عامه موفقيت چشمگيري نشانه
ها و به طور كلي هنر و فرهنگ عاميانه و فولكلوريك، از آنجا كه ها، افسانهاسطوره. استداشته

. انگيزندرا برميشناسي كنند، توجه بسيار نشانهموقعيتهاي كهن، ساده و همگاني را توصيف مي
اين . جاست كه امكان زيادي براي كشف ساختارهاي روشن و منسجم وجود دارددر همين

هاي روسي ريشه دارد، كه در سالهاي دهة بيست سدة شناختي در آثار فرماليسترويكرد نشانه
).99: 1382گلدمن، (ريزي كردند  بررسي ساختاري محتوا، پيحاضر، نقد ادبي را به مثابة

، در روسيه، 1920شود كه در آستانة  روسي به مكتبي اطالق مي)صورتگرايي(فرماليسم 
سجودي، (.  به داليل سياسي حاكم بر شوروي آن ايام ممنوع شد1930شكوفا شد و در سال 

 يكي از مهمترين دستاوردهاي فرماليست روسي، توجه به اشكال از ياد رفته، كمتر ).43: 1384
 آنان آثار مهمي ).144: ـ1370احمدي، (توان گفت تحقير شدة ادبي بود تي ميشناخته شده و ح

در زمينه شناخت اين اشكال منتشر كردند اما مهمترين پژوهشي كه در اين زمينه ارائه شده، كار 
اين كتاب؛ شايد بيش از هر كتاب .  استهاي پريانشناسي قصهريختبا نام » والديمير پراپ«

» پراپ «در اين كتاب). 18، 1371اخوت،(شناسي تأثير گذاشته استايتديگري، در علم رو
كوشد، نشان دهد كه چطور صد قصة متفاوت، در واقع اشكال متفاوت بيان، يا به عبارت مي

اي از شناسي پراپ نوع).54: 1382برنتز، (ديگر؛ پيرنگهاي متفاوت يك داستان بنيادي واحدند 
 و )110: 1380گيرو، (بنياد كاركردهاي پاية آن استوار شده استدهد كه بر روايت به دست مي

كاركردهاي پايه از نظر او؛ يعني عمل شخصيتي از اشخاص قصه كه به واسطة اهميتي كه در 
هاي بنيادين يك  اين كاركردها، مولفه).53: 1368پراپ،(شود جريان قصه دارد، تعريف مي

مستقل از اينكه چگونه تحقق يابند و يا چه كسي آنها را ؛)1380:38، آسا برگر(داستان هستند 
 سي ـ يك صد قصة روسي ـهاي مورد بررسي خود پراپ در قصه).54: 1368پراپ،(انجام دهد 

هايي  هستند و چگونگي توالي آنها و توزيع يابد كه هر يك داراي زير ردهو يك كاركرد پايه مي
در اساس پراپ در . كندها تشريح ميلي اين قصهاين كاركردها را در ميان هفت شخصيت اص

پردازان بعدي در آن دخل و صدد ساختن دستور و نحوي براي نوع خاصي از روايت بود كه نظريه
).103: 1379اسكولز، (تصرف كردند تا بتوانند آن را به ساير انواع فرمهاي روايي تسري دهند 

اند، به روشني، نمايانگر اهميت كار او هستند، فتهپژوهشهاي بيشماري كه از كار پراپ تأثير پذير
).79: 1379تودورف، (كنند هاي او حركت مييافتهچون غالب اين پژوهشها تنها در جهت تعميم

تر روايت، جز بر اساس مفهوم كاركرد روايي و  ساختارهاي پيچيدهآثار برمون و گرماس در كشف
 همچنين كار پراپ ).312: 1375احمدي، (شد نقش ويژة شخصيتهاي موردنظر پراپ ممكن ن

و » بارت« ادبي ها بود و نيز نظريةدر كشفهاي ساختار نهايي اسطوره» لوي استروس«راهگشاي 
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از ميان پژوهشهاي ياد شده، نظرية . هاي پراپ بهرة فراوان برده استاز روش و يافته» تودورف«
ه تنها از آن جهت كه وي با مطرح كردن اي دارد؛ نها اهميت ويژه قصهتودورف در بررسي

مفهوم پي رفت به جاي كاركرد، كاستيهاي روش پراپ را تا حد ممكن برطرف كرده است، بلكه 
، بررسي خود را به شكل »پراپ«و به مانند » گرماس«و » برمون«به اين دليل كه وي، برخالف 

نامد و به اي ميا روايت اسطورهاين شكل ويژه ر» تودورف«. اي از روايت محدود كرده استويژه
شناسي اين نوع روايت را تشريح هاي دكامرون، اثر بوكاچيو، ويژگيها و نوع بررسي قصهواسطة
اي كه با استفاده از اين روش، وي فهرست امكانات روايي را گسترش داد؛ به گونه. كندمي
 جهت متنهاي ديگر، از جمله هاي بوكاچيويي بهتوان آن را فراتر از حكايت پريان و قصهمي

.)160: 1379اسكولز، (شوند، بسط داد متوني كه ادبي ناميده مي
 بلكه به همان سطحي كه مربوط به ،را شرح نخواهيم داد» تودورف«در اينجا ما تمام نظرية 

توضيح و برشمردن ويژگيهاي نوع خاصي از روايت كه شود بسنده خواهيم كرد؛ يعنيكار ما مي
.  ايبراي بررسي انتخاب كرده بود؛ يعني حكايتهاي اسطوره» رفتودو«

اي تودورف و مفهوم روايت اسطوره. 5
اي اين كه بنيان تجربي همگاني: تودورف در نظرية خود از مفهومي بسيار كلي آغاز كرد

 را رود و تمام آنهاوجود دارد كه فراتر از حد هر زبان و حتي هر نظام داللت گونة خاصي مي
 وي دربارة اين دستور ).334: 1375احمدي، (داند سرچشمة يك دستور زبان يكه و نهايي مي

اين دستور . ترديد، دستوري جهاني وجود دارد كه زير بناي همة زبانهاستبي: نويسدنهايي مي
تودورف به نقل از (كند جهاني منشا همه جهانيهاست و حتي خود انسان را براي ما تعريف مي

در صورتي كه وجود دستور زبان جهاني را بپذيريم، ناگزير : كند و اضافه مي)78: 1383دي، سجو
 به اين ترتيب تودورف به ).254: ـ1371تودورف، (ديگر نبايد آن را تنها محدود به زبان بدانيم 

اين مشابهت. است) و ديگر جهانيها(يك دستور جهاني اعتقاد دارد كه وجه تشابه زبان و روايت 
. اصلي پژوهش تودورف در تجزيه و تحليل روايت استزمينة 

هاي انگيزي با پارهتجزيه و تحليل حكايتهاي دكامرون توسط تودورف شباهت حيرت
 در اين تحليل دستوري، ).280: 1378ايوتاديه، (گفتمان؛ يعني؛ اسم خاص، فعل و صفت دارد 

ت و اعمال آنها به منزلة فعل قلمداد شخصيتها به مثابة اسم، خصوصيات آنها به عنوان صف
 بسط يافته به شمار توان نوعي جملةبدين ترتيب، هر يك از داستانهاي دكامرون را مي. شودمي

).145: 1368ايگلتون، (كند هاي گوناگون، تركيب ميآورد كه اين واحدها را به شيوه
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اختاري، ابتدا سه جنبة كلي تودورف با استفاده از سنت دستوري به عنوان منبع امكانات س
كند و از ميان اين سه، بيشتر به جنبة معنايي، كالمي و نحوي را از هم جدا ميمتن روايت جنبة 
 اساس كار او در )160: 1379اسكولز،( و )33 و34: 1379تودورف،(پردازد نحوي روايت مي

ت و گزاره، است كه از بررسي نحوي روايت، فرو كاستن و تجزية متن به واحدهاي كمينه پي رف
نظر او، روابط ميان اين واحدها، نخستين معيار متمايز كردن ساختارهاي متني متعدد از يكديگر 

توالي (نظم فضايي : كندبر اين اساس، او دو نوع آرايش درون مايگاني را مشخص مي. است
رار گرفتن در يك توالي عناصر با ق( زماني  � و نظم منطقي) عناصر بدون رعايت عليت دروني

آثاري كه بر مبناي نظم ).26: 1379تودورف،() ترتيب زماني تقويمي و با پيروي از اصل عليت
اما روايتها و بخصوص ).83: همان(شوند اند، معموالً روايت خوانده نميبندي شدهفضايي سازمان

توان آن را به نظم ياند، كه مدهي شدهبيشتر كتابهاي داستاني گذشته، بر مبناي نظمي سازمان
 علي، دو تودورف، براساس نوع رابطة واحدهاي كمينة. )76: همان(زماني و منطقي تعبير كرد 
).86ـ1379:79تودورف (كند نوع روايت را از هم جدا مي

 عليت، تنها به واسطة قانون ، واحدهاي كمينة»روايتها«در اين دسته :  روايت ايدئولوژيكـ1
. هايي از آن هستندشوند كه اين واحدها، خود نمونهمربوط ميعامي به هم 

واسطه با اي بي عليت، رابطهدر اين نوع روايت، واحدهاي كمينة: اي روايت اسطورهـ2
هاي عالي اين نوع نمونه» شبهزار و يك«و » دكامرون«آثاري مثل . كننديكديگر برقرار مي

نامد شناسي ميايتگران آنها را روايتهاي فاقد روانروايت هستند كه تودورف، در مقالة رو
. شمرد و ويژگيهاي آنها را برمي)273: 1371: تودورف(

سندبادنامهاي و تطبيق آنها با اي اسطورهتهمهمترين ويژگيهاي رواي. 6
در اين نوع روايتها، كنشها غيرمتعدي هستند؛ يعني هر كنشي به خودي خود مهم است، ) الف
،xاي از نوع اي با گزارهاگر در قصه:  بيان فالن خصايص اين يا آن شخصيت؛ براي مثالنه براي

yشبمثالً شهرزاد هزار و يك(اي  روبه رو باشيم، براي راوي روايت اسطوره( ،yبه .  مهم است
).271 و 270: همان(عبارت ديگر، در اين نوع روايتها تأكيد برگزاره است، نه نهاد 

آنچه در اين . شود ديده ميسندبادنامههاي ه شكلي آشكار، در تمام قصهاين ويژگي ب
دهد؛ به شود، كنش است، صرف نظر از اين كه چه كسي آن را انجام ميداستانها مهم شمرده مي

اند؛ به عبارت اين جهت برخي داستانها، صرفاً با تغيير نهاد، به عنوان داستاني جديد عرضه شده
. وايي تكراري، با تغيير نهاد و برخي جزئيات، شكلي تازه به خود گرفته استيك زنجيرة ر: ديگر
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 داستان عشق كنيزك به شاهزاده و فرجام آن، سندبادنامه،ترين پي رفت داستان بررسي طوالني
. ست)هاكنش(ها به روشني، بيانگر تاكيد بر گزاره

: هاي اين داستان به ترتيب عبارتند ازگزاره
. خواهد از طريق آزمودن شاهزاده، ازشايستگي او براي جانشيني مطمئن شودمي) sh(شاه 

كند كند و به او توصيه ميفهمد كه خطري شاهزاده را تهديد ميبيني ميسندباد، از طريق طالع
.)داستانوضعيت اولية(كه به مدت يك هفته با كسي حرف نزد 

. كندرار ميف ) s(رود و سند باد بنزد پدر مي) Š(شاهزاده 
عشق :  گزارة مورد تاكيد←. شودمي) Š(عاشق شاهزاده  ) K(كنيزك . 1
2) .Š ( از پذيرش عشقkامتناع :  گزاره مورد تاكيد←. زند سرباز مي
3 .k ترسد كه   مي)Š (  ماجرا را بهshترس:  مورد تاكيد گزارة←.  بگويد
4. k،Šدسيسه(اتهام : رد تاكيد مو گزارة←.كند را به سوء نظر متهم مي(
5 .sh فرمان قتل Šصدور فرمان قتل:  گزارة مورد تاكيد←. كند  را صادر مي
گويند تا اعدام را به اي براي شاه ميهر يك قصه(شتابند به ياري شاهزاد مي) v(وزيران . 6

ياري كردن :  گزارة مورد تاكيد←.)تاخير بيندازند
7 .kكوشد حكم اعدام را اي ميهمزمان با نقل قصه(دهد امه مي نيز همچنان به دسيسه اد

 دسيسهادامة:  گزارة مورد تاكيد←) عملي كند
افشاي حقيقت:  مورد تاكيد گزارة←گويد  حقيقت را ميŠدر روز هشتم . 8
9 .sh ،kمجازات :  مورد تاكيد گزارة←كند  را مجازات مي
10 .s و Šپيروزي : زارة مورد تاكيد گ←. شوند در آزمون پيروز مي
11 .Šپادشاهي(رسيدن به قدرت :  گزارة مورد تاكيد←) رسدبه قدرت مي(شود  شاه مي (

شماري ترديد داستانهاي بيهاي مورد تأكيد داستان را از نظر بگذرانيم، بياگر بار ديگر گزاره
ها، ساخته  حفظ نظم گزارهرا به ياد خواهيم آورد كه به همين ترتيب، با تغيير نهاد و حتي با

، فاقد تشخص و تنها در )شخصيت( بيانگر اين نكته است كه نهاد هر گزاره اين ويژگي. اندشده
توان به راحتي به جاي شخصيتهاي مطرح شده در يك خدمت كنش است و به همين دليل مي

ي رفت كلي براي مثال، شخصيتهاي پ. داستان از اين نوع، شخصيتهاي ديگري را مطرح كرد
: توان با شخصيتهايي به شرح زير عوض كرد را ميسندبادنامه
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را قرار ... مرد ثروتمند، لشكري، وزير، كدخدا و: توان فرد ديگري نظيربه جاي شاه مي: شاه. 1
. داد

...معلم، مرد دانا، پير و مرشد، استاد و: سندباد. 2
... پسر وزير، دوست قديمي كدخدا وپسر مرد ثروتمند، برادر مرد لشكري،: شاهزاده. 3
...همسر مرد ثروتمند، ملكه، زن بازرگان، معشوق لشكري، دختر كدخداو: كنيزك. 4
... دوست پادشاه، مشاور، برادر، شريك مرد بازرگان، پيشكار كدخدا و: وزير. 5

اسم بيشتر اوقات، به يك صفت تبديل «دهد كه در اين داستانها اين ويژگي نشان مي
همگي حكايت از يك ... ؛ مثالً اسامي شاه، مرد ثروتمند، وزير و)258: 1371تودورف، (» .شوديم

توان اسامي گوناگون را جانشين يكديگر  با حفظ اين صفت بسيط مي.اصالت: صفت بسيط دارند
اند، اين انتخاب شدهسندبادنامهدر مثالهاي زير كه از داستانهاي . كرد و روايتهاي جديدي ساخت
: شودساز و كار به روشني مشاهده مي

←نه را فريب داد و روباه حمد←اي را در راه ديد  ماهي←روباه گرسنه بود : داستان اول
. رسيد) خوردن ماهي(اش  روباه به خواسته
 شتر، گرگ و ← يك تكه نان داشتند ←گرگ و روباه و شتر گرسنه بودند : داستان دوم
. رسيد) خوردن نان(اش ر به خواسته شت←روباه را فريب داد 

به سه كنشگر افزايش يافته، شيوة ) روباه(در اين دو داستان، فاعل كنش از يك كنشگر 
فريب تغيير كرده است و حكايت اول با افزايش شخصيتها و تغييراتي در ابزار كنش، به صورت 

همين روال، با وجود سندبادنامهدر برخي ديگر از حكايتها . حكايت جديدي عرضه شده است
شخصيتي انساني، حكايتهاي جديدي خلق كرده است و اگر به ياد بياوريم كه مصداق صفت 

 به يك نسبت روباه و زن هستند درك اين ساز و كار آسانتر سندبادنامهمكار، در فرهنگ راويان 
:مشاهده كردتوان ميسندبادنامهيك نمونة مضاعف چنين روالي را در داستان ششم . خواهد بود

رسد و زن او را كند، لشكري از راه ميمعاشقه مي) مرد لشكري(زن با شاگرد معشوق خود 
رسد و سپس در حالي كه مشغول معاشقه با مرد لشكري است، شوهر زن از راه مي. دهدفريب مي

ن عام  كه در تضاد با قانو�  خودبه اين ترتيب، زن به خواستة. دهدزن شوهر را هم فريب مي
. تواند باز هم به معاشقه با مردان بيگانه ادامه دهداز اين پس، او مي: يابد دست ميـجامعه است

 با ورود شخصيتي جديد در داستان، همين روال به ،سندبادنامهدر برخي ديگر از حكايتهاي 
 شباهتهاي هايي از اين دست هستند كه دو به دومثالهاي زير نمونه. شودشكلي ديگر، دنبال مي

شود؛ يعني اي ديده مياين ويژگي نيز در اغلب روايتهاي اسطوره. انگيزي با يكديگر دارندحيرت
:شودهاي گوناگون نقل ميداستاني واحد، از سوي روايتگران مختلف به شيوه

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 ايران انجمن ترويج زبان و ادب فارسيسراسرينخستين گردهمايي □126

) پدر شوهر( خسرو ←كرد زن پسر با معشوق خود، معاشقه مي: داستان هيجدهم:  الفـ1
اي يافت و  زن راه چاره← پدر شوهر پنهاني خلخال را از پاي زن بيرود آورد ←د ماجرا را فهمي

).  معاشقه با معشوق رسيدادامة( زن به خواست خود ←شوهر را فريب داد 
 شاگرد بقال ماجرا را فهميد ←كرد زن دهقان با مرد بقال معاشقه مي: داستان نهم:  بـ1
اي يافت و  زن چاره←نج و شكر، خاك اره ريخت  شاگرد بقال در چادر زن، به جاي بر←

.اش رسيد زن به خواسته←شوهر را فريب داد 
 زن بازرگاني را ديد نزد ←مند بود شهريار به زنان زيبا عالقه: داستان بيست و سوم:  الفـ2

 شهريار در اثر خواندن كتاب، به زشتي كار خود پي برد ← زن كتابي به شهريار داد ←او رفت 
.  شهريار به آگاهي جديدي دست يافت←
←مند بود مرد بازرگان به خوردن غذاهاي لذيذ و پاكيزه عالقه: داستان هفدهم:  بـ2

 زن چند روزي به بازار نيامد و بازرگان علت ←هاي او را خريد كنيزكي پاكيزه ديد و همة كلوچه
←پي برد ) هادر مورد كلوچه ( با پاسخ كنيزك بازرگان به اشتباه خود←غيبت او را جويا شد 

.بازرگان به آگاهي جديدي دست يافت
 براي كاري بيرون ←مند بود اش عالقهمرد لشكري سخت به گربه: داستان يازدهم:  جـ2
فكر كرد گربه كودكش را ( دچار سوظن شد ←آلود ديد  در بازگشت دهان گربه را خون←رفت 

 مرد لشكري پشيمان ←ر كشته حقيقت را فهميد  با ديدن ما← گربه را كشت ←) كشته است
). به آگاهي جديدي دست يافت(شد 
 براي يافتن آذوقه به سفر رفت ←مند بود كبك نر سخت به همسرش عالقه: داستان هشتم:  دـ2
 با ← كبك ماده را كشت ← دچار سوء ظن شد ← در بازگشت، در همسر خود آثار حاملگي ديد←

.  كبك نر پشيمان شد←يقت را فهميد آمدن پرندگان ديگر، حق
 گنده ← با گنده پير راز دل گفت←مرد جوان عاشق دختري شد : داستان پانزدهم:  الفـ3

. رسيد) وصال دختر(اش  مرد به خواسته←پير دلش به حال جوان سوخت ودختر را فريب داد
←راز دل گفت  با گنده پير ←مرد جوان عاشق زن بزاز شد : داستان بيست و يكم:  بـ3

. رسيد)وصال زن بزاز(اش  جوان به خواسته←گنده پير زن بزار را فريب داد 
: شود؛ به اين ترتيب كهرفتي نظير پي رفت اول دنبال مياين داستان در ادامه با پي

 گنده پير بزاز را فريب ← با گنده پير صحبت كرد ←جوان خواستار آشتي بزاز و زنش شد 
.رسيد) آشتي مجدد زن و شوهر(اش  خواسته جوان به←داد 

وار و فاقد  شخصيتهاي نمونهسندبادنامهدهد كه شخصيتهاي دقت در مثالهاي باال نشان مي
اسامي شخصيتها، غالباً بيانگر صفتي . شوندبعد دروني هستند كه به راحتي در يك كلمه بيان مي
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همه از صفتي حكايت ... معشوق وشوهر، زن، : شوداست كه از تطابق اسم و فعل ناشي مي
توان بندي كلي ميخود بيانگر روابط ميان شخصيتهاست و در يك تقسيمكنند كه به نوبةمي

خورده تقسيم اشخاص فريبكار و فريب: وارنمونه به دو دستةسندبادنامهگفت غالب شخصيتهاي
. شوندمي

كند، اصل گير، نمود پيدا مياي، به طرزي چشمنكتة ديگري كه در روايتهاي اسطوره: ب
 در اين داستانها همين كه خصوصيتي آشكار شود، كنشي را به دنبال .واسطه استعليت بي

. شجاع استx مثال براي. آورد و فاصلة ميان يك ويژگي و كنش متأثر از آن بسيار كم استمي
دي نتايج متفاوتي را به  اسناعالوه، در چنين حكايتهايي يك گزارةب.رودپس به مصاف اژدها مي

پس حتماً و . كند حسادت ميy به x: شوداره تنها به يك امكان منجر ميدنبال ندارد و هرگز
. كند را اذيت ميy و xتنها، 

به اين ترتيب ثابت ميان دو گزاره امكان هر نوع استقالل و هر نوع معناي غيرمتعدي را از 
سندبادنامهاين ويژگي در تمام داستانهاي ).270 و271: 1371تودورف (كند جمله سلب مي
رفت كلي عشق كنيزك به شاهزاده، مانند تمام داستانهاي از مثالً در پي. شودبوضوح ديده مي

درنگ امتناع شاهزاده نيز بي. شود و آن اظهار عشق استاين دست، تنها به يك امكان منجر مي
 نيز اصل عليت سندبادنامهدر ديگر داستانهاي . جويي كنيزك را به دنبال داردترس و كينه

مثالهاي زير اين ويژگي را به شكلي بارز، به نمايش . شودواسطه به طور عام ديده ميبي
: گذارندمي

: يكم، عاشق شدن جوان تنها يك نتيجه به دنبال دارد و در داستانهاي پانزدهم و بيستـ1
. شود؛ يعني مشورت با گنده پيرپذير ميتالش براي وصالي كه تنها به يك صورت امكان

در . اي مشخص به دنبال داردزن هم همواره محدود به فريبكاري است كه نتيجهجويي پيرچاره
. خوردحتماً فريب ميرد نظر عاشقوزن حتماً مؤثر است و زن ماين داستانها، نيرنگ پير

اي مرد داستان به طوطي، كبك ماده و  در داستانهاي پنجم، هشتم و يازدهم، بدگماني شخصيتهـ2
. ظن دارندء كشتن فردي كه به او سو: اي يكسان و تنها يك نتيجه داردگربه نتيجه

 در داستانهاي دهم و بيست و دوم، گم شدن شاهزاده و تبديل شدن شاهزاده به صورت ـ3
رفتن : ال داردشود و اين ترس بالفاصله و تنها يك كنش را به دنبزن، باعث ترس وزيران مي

. نزد شاه و اعالم مرگ شاهزاده
، بالفاصله او را به باال رفتن از درخت )حرص به غذا( در داستان سيزدهم، انگيزه خوك ـ4
طور كه انگيزه مرد صياد براي كسب سود صرفاً يك امكان را به دنبال دارد، دقيقاً همانوامي
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بازرگان براي كسب سود بيشتر او را راهي نگيزة و ا) داستان شانزدهم(رفتن به دكان بقال : دارد
.)داستان بيست و نهم(كند سفر مي

و كنش متاثر از آن در مثالهاي باال، ثبات ميان دو گزاره و نيز فاصله كم ميان يك ويژگي 
در داستانهايي نظير رمانهاي قرن نوزدهم و يا به طور عام داستانهايي كه . كامالً آشكار است

y عاشق x:  داراي بعد رواني هستند، يك گزاره، نتايج متفاوتي را به دنبال دارد؛ مثالًشخصيتها
xكند،  اظهار عشق ميy به x:  شود منجرتواند به نتايجي از اين قبيل مي و اين عشقشودمي

 جستجو yاي مختلفي را براي جلب توجه ه راهxكند،  شهر را ترك ميxكند، خودكشي مي
اي يگانه را به ا، رابطهتهاما در روايتهايي نظير سندبادنامه فقدان بعد رواني شخصي.. .xكند و مي

 قطعي و يگانه منجر ي ترس، بالفاصله به كنشعالوه، يك ويژگي، مثالًب. كنددو گزاره تحميل مي
رين راه حصول به خواست شخصيت، عتتنها راه حل قطعي و سريشود و اين كنش به منزلةمي

. گيردجه قرار ميمورد تو
اي، يك خصيصة رواني تنها عامل كنش و يا حتي معلول آن هم اي اسطورهتهدر رواي: ج
:  بلكه در آنِ واحد هر دو است،نيست
Xرحم است، در اينجا سبب يك ركن اساسي و ماقبل نيست، بلكه كشد، چون بي زنش را مي

ما در اينجا با .  آن ديگري برتر نيستجزيي از زوج دوگانة علت و معلول است كه هيچ كدام از
شناسي روانشناسي نوع ديگر و حتي ضد روانشناسي، سر و كار نداريم، بلكه با فقدان روان

).273 و 272: 1371تودورف (مواجهيم 
گيرد، چون به محض ، شاه زود تحت تاثير قرار ميسندبادنامهاصلي ) پي رفت(در داستان 

كنند، دستور اعدام شاهزاده را  هر يك از هفت وزير روايت ميشنيدن داستاني كه كنيزك يا
كند، اما درعين حال، شاه به اين دليل حكم اعدام شاهزاده را دهد و يا حكم اعدام را لغو ميمي

در ديگر داستانهاي . شودكند كه زود تحت تاثير واقع ميكند و يا آن را لغو ميصادر مي
مثالهاي زير شاهدي بر اين مدعا . شودشناسي، آشكار ديده مين نيز اين فقدان رواسندبادنامه

: هستند
 چون به آساني لشكري و نيز شوهر خود را فريب ؛در داستان ششم، زن فريبكار است. 1
دهد دهد و در عين حال او شوهر و مرد لشكري را به اين دليل با خونسردي تمام فريب ميمي

 وهاي نهم و دوازدهم و هجدهم و پنجم و بيست و يكم و بيستدر داستان. كه ذاتاً فريبكار است
سادگي ب چون ،زنان فريبكارند. اي دو سويه داردچهارم نيز فريبكاري زنان با اعمال آنها رابطه

 اما اين يك ويژگي ذاتي است كه كنش زنان داستانها بر ،دهندشوهرانشان و مردم را فريب مي
. آن داللت دارد
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 چون به خاطر پول، زن خود را به ،چهاردهم، مرد گرمابه بان طمعكار استدر داستان . 2
اين رابطة . كند اما همين عمل مرد دقيقاً بر طمع كاري او داللت مي،داردمعاشقه با شاهزاده وامي

. شوددو سويه بين طمع و كنش شخصيت در داستانهاي سيزدهم و چهارم نيز ديده مي
،ساله و پير نابينا زيرك هستندشتم و بيست و نهم، كودك پنجدر داستانهاي بيست و ه. 3

دهند و در عين حال آنها راه حل قطعي چون راه غلبه بر مشكالت را به افراد درمانده نشان مي
در داستان بيست و هفتم دانايي كودك دو ساله .  چون زيرك هستند،دهندمشكالت را ارائه مي

بدهد و در عين حال ) معشوق مادر(شكن به مرد لشكري شود كه وي پاسخي دندانباعث مي
. شود تا دانايي كودك آشكار شودپاسخهاي كودك به مرد لشكري موجب مي

گرايي بر روايتهاي شود تا نوعي مطلقباعث مي) رابطة دو سويه علت و معلول(اين ويژگي 
اً خوب يا بد، زيرك يا  مطلقسندبادنامهشخصيتهاي روايتهايي از نوع. اي حاكم باشداسطوره

هستند و حد و مرز ميان اين صفات بدقت ... نادان، دوست يا دشمن، فريبكار يا فريب خورده و
. جو و بدكار و وزيران شاه خيرخواه هستندبين است، كنيزك كينهشاه مطلقاً دهن. شودترسيم مي
نة كامل شهوتراني و ها مثل اعالي خوبي و معصوميت، و زنان بخصوص پيرزنان، نموشاهزاده

فريبكاري هستند و در موارد اندكي كه زنان فريبكار نيستند، ساده لوح  و زود باورند و مستعد 
. فريب و شهوتراني

، فاقد زمان و سندبادنامهشوند كه داستانهايي از نوع مجموع ويژگيهاي ياد شده باعث مي
ضمني به زمان گذشته وجود دارد؛ نحوه اي در اين داستانها، همواره اشاره. مكان مشخصي باشند

دهد كه اين داستانها، به هر حال، نشان مي. شروع و پايان داستان، و بيان افعال به زمان گذشته
همچنين گاه در ضمن داستان به مكانهاي خاصي، به صورت گذرا و در . انددر گذشته اتفاق افتاده

 داستانها به هيچ زمان و مكان مشخصي اشاره شود، اما در اينحد نام بردن از مكاني اشاره مي
دهند، چون در اين نوع  به مقولة كي وكجا پاسخ نميسندبادنامه،داستانهايي از نوع . شودنمي

تاكيد بر كنش است و كنشهايي از نوع كنش شخصيتهاي اين نوع ) ايروايتهايي اسطوره(روايتها 
سندبادنامه شاه . در هر زماني ومكاني عملي شوندتوانند روايتها، فارغ از قيد زمان و مكان، مي

هاي دكامرون، تحت تأثير داستان قرار  شاه هزار و يكشب و يا شاه قصهتواند به همان اندازةمي
هاي بوكاچيويي قرون وسطي  زنان قصهتوانند به همان اندازةميسندبادنامهبگيرد و زنان 

ست و نه بر ) ويژگيها(تانها، تاكيد بر صفتها بعالوه در اين داس. شهوتران و مكار باشند
شخصيتهاي داراي تشخص ويژگيهاي منحصر به فرد؛ بنابراين، در هر كجا و هر زماني كه 

وجود داشته باشند، ... وار، مثل شاه، مرد بازرگان، بقال، جوان عاشق وشخصيتهاي نمونه
زمان هستند؛ چرا در واقع جهاني و بياين داستانها . تواند اتفاق بيفتدهايي از اين دست ميقصه
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جا، در ميان آدميان، قابل شناسايي هستند؛ گويند كه هميشه و در همهكه از صفاتي سخن مي
. صفاتي كه ذاتي نوع انسان است، هرچند كه در هر زمان و مكاني به رنگي و لباسي در آيند

گيرينتيجه
اي، با استناد به نظرية تودورف و اسطورهدر اين نوشته، ضمن توضيح ويژگيهاي روايتهاي 

وار و  شخصيتها، نمونهسندبادنامهدر :  به اين نتايج دست يافتيم،سندبادنامهارائة شواهدي از 
فاقد تشخص فردي هستند، در اين روايت تاكيد بر كنشهاست و كنشها به خودي خود مهم 

اصوالً يك خصيصة رواني .  استفاصلة ميان يكي ويژگي و كنش حاصل از آن بسيار كم. هستند
شناسي فقدان روان. گانة علت و معلول است كه هيچ يك از ديگري برتر نيستجزئي از رابطة دو

توان، در رديف داستانهايي مانند  را ميسندبادنامهبنابراين داليل، . از ويژگيهاي بارز متن است
. داي ناميهاي دكامرون، روايت اسطورهشب و قصههزار و يك
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