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Introduction 

As a popular media in the past, folktales, besides their entertaining 

function, played an important role in education. Education was the 

basis of awareness and change, and some of these stories were 

intended to change the intellectual structure and practical behavior of 

the fictional characters. Sindbad-Namah is one of those remained 

stories from the distant past in which narrative possibilities were used 

to change the existing conditions. Using content analysis, this article 

endeavors to review Sindbad-Namah through a descriptive approach. 

Research Background 

Sindbad-Namah has been studied through several approaches by the 

following authors, to name but a few. In his article, Moein al-Dini 

(1998) examines the embedded and episodic narrative style of the 

stories and investigates Kelileh and Demneh from this perspective.  

This article is in line with the structural part of our research. However, 

it is different with regards to the author's analyzing the embedded 

style of the narrative separate from the effects of this method on a 

specific audience. Kamal al-Dini (2001) has studied the historical 
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course of Sindbad-Namah. Hosseini and Sarfi (2006) have examined 

the narrative aspects of Sindbad-Namah stories based on Todorov's 

theory. In his article, Jafari (2010) analyzed the process of 

psychological individuality of the characters in the story, namely the 

king and the prince, by analyzing the archetypes. In their joint article 

entitled “Elements of Story in Sindbad-Namah: An Analytical 

Approach”, Mashhadi, Vatheq Abbasi, and Arefi (2014) tried to 

examine the fictional elements of Sindbad-Namah, especially the 

typical and allegorical characters, through a descriptive outlook. 

Bameshki and Zahmatkesh (2014) also studied the functions of 

embedded narratives. In the article “Narrative Participants’ Patterns in 

Sindbad-Namah and Bakhtiar-Namah: A Comparison,” Hosseini 

Soroori (2019) emphasized that Sindbad-Namah is the story of active 

characters and their will, whereas Bakhtiar-Namah is the story of fate 

and its unquestionable dominance in the lives of people and their 

relationships. The present article, however, analyzes Sindbad-Namah 

from a cognitive and therapeutic point of view. 

Objectives, Questions and Hypotheses 

Sindbad-Namah is one of those remained stories from the distant past 

in which the narrative possibilities were used to change the existing 

conditions. The purpose of this article is to identify Sindbad-Namah’s 

methods of storytelling and its linguistic and narrative background, 

which are aimed to change the main character of the story (the king). 

The main hypothesis of the research is that in Sindbad-Namah, the 

general structure and its embedded stories follow a purposeful plan 

whose ultimate goal is to prove the innocence of the wronged prince, 

change the king's verdict, and save the prince. This article also seeks 

to answer the fundamental question of how the embedded stories of 

Sindbad-Namah change the character of the story in the process of 
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meaning-making. And why are some narratives unsuccessful in the 

attempt? 

 

Discussion 

In Sindbad-Namah, the king, as the main receptor of the embedded 

stories, listens to twenty-nine embedded stories in the course of seven 

days. On the eighth day, however, he evaluates and analyzes the 

information he has received from the stories. The Viziers retell their 

stories in three sections. The theme of the first part, which is narrated 

in the first three days and in six stories, is to avoid haste and rushed 

decisions. The theme of the second part, narrated in the second three 

days and six stories, is women and their trickery, while the third part, 

narrated in two stories and on the seventh day, emphasizes the second 

part and follows the theme of women and their unknown existential 

dimensions. Apart from the Viziers, the maid also tells a story daily. 

In Sindbad-Namah's narratives, the rivalry between life and death 

is the basis of the text and the fundamental element of the narratives. 

Perhaps the maid can be considered a symbol of man’s ID and her 

stories embody various carnal tricks that conspire against and oppose 

the intellectual powers at work (the Viziers and their stories). The 

king, in a fit of rage due to a mental error and a misunderstanding of 

the situation, hurriedly issues a death sentence. The unproven behavior 

of the prince is considered an act not in line with the unwritten rules of 

the court, hence inviting the king's wrath. But in the whole course of 

the story, we can witness the process of change and therapy of a king 

who has been put to a difficult test. The narrating Viziers are the 

forces coming to the king's and his son's aid. By their continuous and 

thoughtful stories, the Viziers bring the king to mental balance and 

peace of mind, ready to make wise decisions. In addition to the 

capabilities of embedded stories in creating change in the king's 

character and rectifying his errors, what is obvious in the story is the 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en


Culture and Folk Literature   
E-ISSN: 2423-7000  

Vol. 9, No. 40  

  September – October & November 2021 

Research Article 
 

78 

values of such texts and understanding their effects on the audience 

outside the text. 

 

Conclusion 

Sindbad-Namah's general structure and embedded stories follow a 

purposeful plan whose ultimate goal is to prove the innocence of the 

wronged prince, change the king's verdict, and save the prince. The 

whole body of the narrative tools in Sindbad-Namah show the 

progressive process of changing the character's action, whereby the 

king's mind is guided to self-awareness and self-control, making him 

wary of rushed decisions. The structured group of embedded 

narratives told by the seven Viziers allow the process of changing the 

mind and action of their target, the king, because they enjoy 

meaningful suspensions. The Viziers’ stories, like the links in a chain, 

support each other and enjoy a thematic and structural unity. This can 

be the result of a long-term and well-crafted plan by the Viziers. On 

the other hand, the maid's stories, due to their ruptured and 

inconsistent structure and meaning, fail to save her. These thematic 

ruptures can also be attributed to the maid’s distress and anxiety. In 

folktales, a recurring element is women's deception and betrayal, an 

element also highlighted in Sindbad-Namah due to the nature of the 

story’s subject matter. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 0044 مهر و آبان، 04، شمـارة 9 سال

 پژوهشی ۀمقال

 
 مند در فرایند تغییر رفتار شخصیتپردازی هدفقصه

 سندبادنامهداستانی در  
 

 2لیکاووس حسن ،1فاطمه طاهری
 

 (2/40/0044پذیرش:  00/00/0999)دریافت:  

 

 چکیده

ای بخشی، چونان رسانهبر کارکرد سرگرمی و لذتافزونهای ادب عامه بسیاری از داستان

اند. آموزش مبنای آگاهی و تغییر است فراگیر در جهان گذشته نقشی مهم در آموزش نیز داشته

های داستانی ها با هدف تغییر ساختار فکری و رفتار عملی شخصیتو برخی از این داستان

 سندبادنامهاند. ها کارکردی درمانی داشتهاز داستان گونهسخنی دیگر، ایناند. بهشدهپرداخته می

های دور است که در آن از امکانات روایی برای تغییر های بازمانده از گذشتهیکی از داستان

ای توصیفی و با روشِ تحلیل محتوا گونهشرایط موجود، بهره گرفته شده است. در این مقاله به

ای های درونهپرسش بنیادی پاسخ داده شود که داستان این متن بازخوانی شده است تا به این

کنند؟ و چرا بعضی از چگونه در فرایند معناسازی شخصیت داستان را متحول می سندبادنامه

 اند؟ ها در این امر، ناموفقروایت
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روندة تغییر کنش شخصیت را نشان مجموع شگردهای روایی در این اثر فرایند پیش

کنند و او را از تصمیم ه را تا مرحلۀ خودآگاهی و خودکنترلی هدایت میدهند و ذهن پادشامی

ای که از سوی هفت وزیر بیان های درونهدارند. گروه ساختارمندِ روایتزدة خود بازمیشتاب

شنو را فراهم های معناساز، امکان فرایند تغییر ذهن و کنش روایتدلیل تعلیقشود، بهمی

کنند و از های پیوستۀ زنجیر، یکدیگر را حمایت میچون حلقهان همهای وزیرآورند. قصهمی

ای توان دلیل آن را در هدفی بلندمدت و برنامهوحدت مضمون و ساختار برخوردارند. می

دلیل گسیختگی ساختاری های کنیزک بهمدون دانست که وزیران درپی آنند؛ درصورتی که قصه

های موضوعی توانند او را نجات دهند. این گسیختگیو مفهومی و نداشتن انسجام فکری نمی

توان به پریشانی و اضطراب روحی او نیز نسبت داد. یکی از عناصر تکرارشونده در را می

دلیل ماهیت نیز به سندبادنامههای عامه نیرنگ و خیانت زنان است که در بخشی از قصه

 مایۀ تکراری برجسته شده است.موضوع،  این بن

 

 درمانی، فرایند تغییر شخصیت داستانی.، قصهسندبادنامه های کلیدی:واژه

 . مقدمه 0

ها ای بسیار طوالنی دارد. در جهان گذشتگان، بسیاری از قصهپردازی پیشینهقصه و قصه

اند. ساختار روایی، های دیگری هم داشتهبخشی، کارکردجز کارکرد سرگرمی و لذتبه

ها گاهی هوشیارانه و با اهداف آموزشی ا در این داستانهای آشنزبانِ ساده و شخصیت

اند تا مفاهیمی را به کسانی بیاموزانند و اندیشۀ اشخاصی را ارتقا بخشند. آمدهپدید می

کند. در را دوچندان می هاهمین کارکردهای ویژه است که ضرورت بررسی این داستان

لی هدفمند در متن داستان اصلی شکهای فرعی بهها روایتبسیاری از این داستان

اند تا با تعلیقی معنادار و سازوکارهای خاص خود، برای درک انسجام گنجانده شده

تر و پویاتر راهنمایی کنند ای دقیقها، ذهن شخصیت / مخاطب را به مرحلهارتباطی داده
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توان گفت زدایی و ارزیابی به نتیجۀ موردنظر برسد. درواقع میبخشی و ابهامتا با نظم

 ها کارکردی درمانی دارند. گونه داستاناین

ای معلول نیاز مشخص شخصیت های درونهها، خلق داستانداستان در ساختار این

پرداز به او توجه ویژه دارد. شخصیتی که دچار نامالیمات داستان است که داستان

است که در  نرواییست و توانایی حل مسئله را ندارد. این شخصیت اغلب فرماروحی ا

مرکز قدرت قرار دارد، اما از شناخت کامل ابعاد روح و روان خود ناتوان و بالغی 

آورد تا با ْداستانی را فراهم میرشدنیافته است. همین مسئله زمینۀ حضور راوی درون

یاری شخصیت و ذهن نامتعادل او بیاید و به بهبود او و ابزار قدرتمند زبان و قصه به

ست تا شخصیت/ مخاطب سخنی دیگر، قصه ظرف مناسبی اشرایط کمک کند. به تغییر

 کند و به شناخت برساند. های اندیشگانی خود آشنا را با توانایی

شنو در فرایند تغییر درمانی فرایندی پویا و دوسویه است. تعامل راوی و روایتقصه

شنو و ساز روایتتار بحرانتواند مواردی از این قبیل را شامل شود: رفو شناخت می

شناخت آن از سوی راوی، انتخاب راهکار مناسب برای حل مسئله از سوی راوی، 

منظور ایجاد انگیزه و زمینۀ مناسب شنو و تالش راوی بهبازخوردهای مناسب روایت

شنو و همدلی و مشارکت وی با راوی، تقویت شنو، توانمند شدن روایتبرای روایت

ها و استنتاج و درنهایت، ختی، همچون تفسیر، تحلیل، ارزیابی دادههای شنامهارت

شنو و انتخاب عملکرد مناسب خودسنجی و خودآگاهی و تغییر ساختار فکری روایت

درمانی رابطۀ مستمر راوی و در حل بحران. الزمۀ دریافت نتیجه در فرایند قصه

 ل خواهد کرد.شنو است و اختالل در هر مرحله، شناخت را هم مختروایت

ادراک، شناخت احساسات و عواطف، تحلیل خطای شناختی، حل مسئله و تقویت 

آوایی با متون ادبی های ذهنی هستند که از طریق همترین پدیدههای ذهن از مهمقابلیت
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شوند و مخاطب را در استفاده از عملکردهای ذهن خود در ذهن مخاطب فعال می

هدف موجود در متن، ساختار و محتوا و زبان هستند. یکی سازند. ابزارهای توانمند می

مندی از قدرت اثرگذاری و اثرپذیری آن های زبانی کارآمد، تمثیل و بهرهاز مهارت

سازی مفاهیم که در زدایی و عینیسازی، ابهامسازی، شبیهاست. در تمثیل، توان معادل

  شود.صورت بالقوه موجود است، تقویت میذهن انسان به

با نام  0بار از سوی مارک ترنرای بنیادین اشاره دارد که نخستیناین انگاره به نکته

 مطرح شده است. مارک ترنر بر این باور است که  2«ذهن ادبی»

ها و دانش و افکار ما درقالب داستان قاعده یا اصل اساسی ذهن است. بیشتر تجربه

وسیلۀ بازافکنی گسترش ستان بهشوند. محدودة ذهنی داها سازماندهی میداستان

کند که داستان دیگر را بفهمیم. بازتاباندن یک یابد. یک داستان به ما کمک میمی

داستان به داستان دیگر، تمثیل است و ]تمثیل[ اصل اساسی شناخت است که 

 (. 904، ص. 099۱جا نمود دارد )اسدی و قاسمی، همه

شناختی در ادبیات بسیار مهم است. در موضوع رویکرد « ذهن ادبی»طرح نظریۀ 

گرایش دارد  و تحلیل مند است. به مقایسهبراساس این نظریه، ذهن آدمی اساساً روایت

سنجد و سازی، گاهی موضوعی را با موضوع یا مفهومی دیگر میو با هدف روشن

. جاستپردازی از همینهای تمایل به روایتگری و تمثیلآزماید. یکی از خاستگاهمی

هایی آشکار از ، نمونهگیری از تمثیل، اسلوب معادله، تشبیه، استعاره و مانند آنبهره

ست. بنابراین تناسب آشکاری میان ذهن سازی اهای ذهن آدمی برای روشنتوانایی

سویی دلیل همگرایی حاکم است و بهبر شناختهای مبتنیمدار انسان و روایتروایت

 شود.تر مییافتنیغییر و درمان، دستذهن با ابزار موجود، ت

امکانات  است که در آن از همین مندیهای روایی ارزشیکی از متن سندبادنامه

های بسیار روایی برای تغییر شرایط موجود، بهره گرفته شده است. این داستان از داستان
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یری ظه سندبادنامۀست. متنی که در این مقاله بررسی شده متن مشهور قدیمی ا

داستان مضمون کلی ست که از نویسندگان سدة ششم هجری بوده است. سمرقندی ا

ها به که در آن یوسف و زلیخاست سیاوش و سودابه و هایداستان همچوناصلی 

 رسد.ها به اثبات میگناهی آنشود و درپایان بیسیاوش و یوسف اتهام زده می

شود. در این همین دیدگاه بررسی میکارکردی این متن از  رو، روشدر جستار پیشِ

توان دید، اما نکتۀ مهم متن بخشی از روابط حاکم بر طبقات گوناگون اجتماعی را می

شود که آن است که در این متن به واکاوی فرایند تغییر و درمان پادشاهی پرداخته می

ستند که رسان او و فرزندش وزیرانی هگیرد و نیروی یاریدر آزمون دشواری قرار می

توان در برداشتی نمادین، وزیران را نمادی از یکی از ارکان قدرت در دربارند. می

های پیوسته و گر پادشاه دانست که از طریق روایت قصهنیروهای عقالنی و حمایت

گیری خردمندانه اندیشمندانه، پادشاه را به تعادل روانی و آرامش روحی برای تصمیم

های های داستانشود افزون بر قابلیتگ بر متن آشکار میرسانند. آنچه با درنمی

گونه متون و های اینای در ایجاد تغییر و درمان شخصیت پادشاه، شناختن ارزشدرونه

های آن بر مخاطب خارج از متن است. این کارکرد درمانی در متون درک اثرگذاری

ه که بسیاری به آن گونــ همان شبهزارویکمشهور دیگری از ادب عامه، همچون 

یابد و از جا نیز پادشاهی با جادوی روایت بهبود میاند ــ نیز وجود دارد. آناشاره کرده

است که با  کشد. سالمت روان او نیز برآمده از شناختیرفتاری ناشایست دست می

هنر هم مانند دیگر ابزارها قادر است »آید، زیرا ای از روایات پدید میشنیدن سلسله

های ما را به فراتر از آن چیزی گسترش دهد که طبیعت در اختیارمان قرار داده واناییت

 و بالندگی و ارتقا (.9، ص. 099۱ مصباح، ترجمۀ ،09۱9 آرمسترانگ، و )دوباتن« است

 بسترها این. است انتقادی و شناختی هایزبان و مهارت محتوا، ساختار، از ناشی تغییر



 0044 مهر و آبان ،04، شمـارة 9 سال__________________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

28 

 

شنواَند؛ روایت و راوی بین پویایی رابطۀ خالق هستند که یازاینده هایچشمه همچون

شناسی شناختی و از زاویۀ زبان سندبادنامهو  شبهزارویکپس، متونی همچون 

 های تفکر انتقادی شایستۀ توجه هستند.مهارت

است به مطالعۀ زبان براساس تجربیات ما از جهان،  رویکردی» 9شناسی شناختیزبان

 0شناسی شناختی(. معنی۶، ص. 099۱مهند، )راسخ« سازییوة مفهومنحوة درک و ش

است که بر رابطۀ ذهن و زبان تمرکز دارد.  شناسی شناختیبخش مهم دانش زبان

دهی و پردازش و انتقال اطالعات و ای برای سازمانشناسی شناختی معنا را وسیلهمعنی

سازی یعنی فرایند پویای ساخت هومداند. مفبخشی به مفاهیم ذهنی میطور کلی نظمبه

های ها دستورالعملدر این دیدگاه جمله»معنا براساس تجربیات ما از جهان خارج. 

روند. این کار میناقصی هستند که برای قلمروهای مفهومی پیچیده ولی موقت به

)روشن و « نامندآیند، فضاهای ذهنی میوجود میقلمروها را که در حین مکالمه به

ای دربارة فرایند معناسازی است (. نظریۀ فضاهای ذهنی نظریه0۵۶، ص. 0992دبیلی، ار

( معرفی شد. براساس نظر فوکونیه 099۱، 0990، 09۱۵) ۵که از سوی ژیل فوکونیه

 ۱و برقراری نگاشت ۶فرایند معناسازی شامل دو مرحله است: ساخت فضاهای ذهنی

گویی و روایت بر بنیاد فضاهای د با داستانهای ذهن در پیونها. مطالعۀ ظرفیتبین آن

درحالی که  فوکونیه دیدگاه »ذهنی و بررسی نگاشت بین فضاها محقق خواهد شد. 

فضاهای ذهنی را برای توصیف نحوة ساختن معنی ارائه کرده بود و ترنر نیز ساختن 

معنایی با  ها نشان داد برخی مسائلداد، همکاری آنمعنی را به استعارة مفهومی ربط می

ها حاصل تالش آن ۱شدنی نیست. نظریۀ آمیزة مفهومیهای مذکور حلیک از نظریههیچ

 (. 02۶، ص. 099۱مهند، )راسخ« برای حل آن مسائل بود
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ست چهار فضا دارد که دو یافتۀ فضاهای ذهنی اشبکۀ آمیزة مفهومی که تکمیل

نخست، فضای مفهومی قلمرو  دادنامند: فضای درونمی 9دادفضای آن را فضای درون

داد دوم که فضای مفهومی قلمرو مقصد مبدأ و روساخت کالم است و فضای درون

آید. انطباق و نگاشت بین دو فضا که از طریق شمار میساخت کالم بهاست، ژرف

ترین عملکردهای ذهن در خلق شود، یکی از مهمهای یکی بر دیگری انجام میویژگی

است که اطالعات آن بین  04فضای سوم در این شبکه فضای عام فضای آمیخته است.

کند. مفاهیم دادها را توجیه میهمۀ فضاها مشترک است و نگاشت بین فضای درون

شود که با نام فضای آمیخته یافته میان دو فضا به فضای چهارمی فرافکنده میانطباق

داد، ساختار جدیدی رونهای انتخابی بین دو فضای دشود. با فرافکنیشناخته می

سه فرایند در ایجاد ساختار پیدایشی »شود. نامیده می 00آید که فضای آمیختهوجود میبه

در نظریۀ آمیزة مفهومی نقش دارند: ترکیب، تکمیل و توضیح. ابتدا عناصری از هر دو 

ند، مه)راسخ« شوندداد با هم ترکیب و به درون فضای آمیزة مفهومی فرافکنده میدرون

یابند و (، سپس با تکمیل مفاهیم موردنظر از فضای عام، بسط می029، ص. 099۱

های موجود در ساختار دو های آن با ویژگیویژگی»دهند و فضای آمیزه را تشکیل می

 (. 0۵، ص. 0990)برکت و همکاران، « داد کامالً متفاوت استفضای درون

ساز خلق معنا در ذهن مخاطب هستند. ینهها نیز در جایگاه یک کل معنادار زمداستان

پردازد و با خلق های موجود به تفسیر، تحلیل و ارزیابی میذهن آدمی باتوجه به داده

گفته، پرسش بنیادی این رسد. باتوجه به مطالب پیشفضای آمیخته به نتیجۀ غایی می

عناسازی، چگونه در فرایند م سندبادنامهای های درونهپژوهش آن است که داستان

 اند؟ها در این امر، ناموفقکنند؟ و چرا بعضی از روایتشخصیت داستان را متحول می
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 . پیشینة پژوهش2

الدینی معینتاکنون با چندین رویکرد بررسی شده است؛ از آن جمله:  سندبادنامه

ها ( در مقالۀ خود به بررسی شیوة روایی تودرتو و اپیزودیک داستان09۱۱، 09۱۱)

را از این دیدگاه بررسی کرده است. این مقاله با بخش ساختاری  کلیله و دمنهته و پرداخ

این پژوهش هماهنگی دارد؛ با این تفاوت که در مقالۀ مورداشاره، نویسنده شیوة 

درقصه را جدا از اثرگذاری این شیوه بر مخاطب مشخص تحلیل کرده است. قصه

را بررسی کرده است. حسینی و صرفی  هسندبادنام( سیر تاریخی 09۱4الدینی )کمال

اند. را برپایۀ نظریۀ تودورف بررسی کرده سندبادنامههای ( وجوه روایتی داستان09۱۵)

با تحلیل « شناسی یونگاز دیدگاه روان سندبادنامهتحلیل »( در مقالۀ 09۱9جعفری )

را بررسی  های داستان یعنی شاه و شاهزادهالگوها، فرایند فردیت روانی شخصیتکهن

رویکرد تحلیلی به »( در مقالۀ خود با عنوان 0999کرده است. مشهدی و همکاران )

اند با نگاهی توصیفی به بررسی عناصر داستانی تالش کرده« سندبادنامهعناصر داستانی 

کش های نوعی و تمثیلی بپردازند. بامشکی و زحمتویژه شخصیتبه سندبادنامه

اند. در مقالۀ ای پرداختههای درونهبررسی کارکردهای روایت ( هم در دو مقاله به0999)

)حسینی « کنندگان روایتاز نظر الگوی مشارکت بختیارنامهو  سندبادنامهمقایسۀ »

های ( تأکید شده که برپایۀ نظریۀ گریماس و الگوی ارتباطی شخصیت099۶سروری، 

هاست، ولی بختیارنامه آنگر و ارادة های کنشداستان شخصیت سندبادنامهداستانی، 

چرای آن در زندگی اشخاص داستان و روابط میان وچونداستان قضا و قدر و سلطۀ بی

گرایی روایی و کارکرد درمانی تاکنون از دیدگاه شناخت سندبادنامههاست. متن آن

 داستان، که در کانون توجه این مقاله است، تحلیل نشده است.
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 ة مدخل(. خالصة داستان اصلی )قص8

کرد که قانون کار را بر نام کوردیس حکومت میدر سرزمین هندوستان پادشاهی به

داری را به مکارم اخالق صحایف معالی جهان»شالودة عدل و داد بنیان نهاده بود. او 

« حمیده موشَّح گردانیده بود و ردای مفاخر پادشاهی را به مآثر اِعراق کریم، مطرز کرده

(. تنها نگرانی پادشاه نداشتن جانشین بود. تا اینکه 29، ص. 0992 )ظهیری سمرقندی،

با وساطت ملکۀ حَرَم به درگاه ایزد تعالی پناه بُرد و تضرّع کرد. با صَالت و نُذورات 

سالگی ای سپردند. با مراقبت دایه بالید و به دوازدهزیاد، صاحب پسری شد. او را به دایه

خصوصی سپرد تا فرهنگ و آداب ملوک را به او بیاموزد، رسید. پادشاه او را به مربی م

سال چیزی نیاموخت. به دستور پادشاه نگران، فیلسوفان به دربار اما در مدت دوازده 

ها را از نگرانی خود دربارة آیندة فرزند و کشور و مردم آگاه فراخوانده شدند. پادشاه آن

آموزشِ شاهزاده را به آنان  ها هفت فیلسوف را برگزیدند و کار مهمِساخت؛ آن

های واگذاردند. آنان نیز از میان خود، اساس کار را به سندبادِ حکیم سپردند. تالش

سندباد هم در تربیت شاهزاده، فایدة چندانی نداشت. پادشاه از آیندة فرزند نگران بود و 

ست کرد تا از کار سندباد، ناراضی. سندباد در حضور پادشاه از کار خود دفاع و درخوا

های شاهزاده را به فرصتی دوباره به او داده شود و تعهد کرد تا در شش ماه آموزش

پایان بَرَد و اگر خالف این روی دهد، پادشاه او را مجازات کند. پادشاه پذیرفت و 

سندباد کار خود را آغاز کرد. دورة آموزش که کامل شد و زمان مقرر فرا رسید، سندباد 

های او را بسنجد. پیش از رفتن، با ند را نزد پدر ببرد تا پدر شایستگیتصمیم گرفت فرز

کمک اسطرالب، طالع شاهزاده را رصد کرد. آنچه آشکار شد این بود که هفت روز 

سخت و پرخطر در کمین شاهزاده است. شاهزاده را آگاه کرد تا هفت روز با کسی 

ها پنهان شود و پس از دیدهصحبت نکند و مصلحت دید که خود نیز تا هفت روز از 
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یافتن خطر با آرامش خاطر برگردد و عذرخواهی کند. روز بعد، شاهزاده در  پایان

حضور پادشاه و ندیمان صحبت نکرد. گمان به خجالت او بردند. پس، او را به حَرَم 

ها شیفتۀ فرستادند شاید با اهل پرده سخن گوید. درمیان اهل حَرَم کنیزکی بود که مدت

اهزاده بود و تا پیش از این، مجالی برای ابراز عشق خود نیافته بود. عشقش را به ش

شاهزاده اظهار و او را تطمیع کرد که با گرفتن تاج و تخت از شاه، او را برتخت خواهد 

روز به درگاه  شدت با او مخالفت کرد و تأکید کرد که بعد از هفتنشاند، اما شاهزاده به

دید، کند. کنیزک که جان خود را در خطر میا از این رفتار او آگاه میرود و پادشاه رمی

پیش تخت شاه رفت و جامه چاک زد و موی کَند و هر آنچه اندیشۀ خود بود، به 

 شاهزاده نسبت داد. پادشاه خشمگین شد و به جالد دستور داد تا شاهزاده را هالک کند. 

ت پادشاه بروند و با روایت داستان، هفت وزیر عاقل پادشاه تصمیم گرفتند به خدم

رفت و دو موضوع را برای او روشن کنند. پس، هر روز یکی از وزیران به دربار می

کرد تا پادشاه را وفایی زنان روایت میآمده و بیداستان با موضوع متناسب با اتفاق پیش

رفت و میاز حقیقت ماجرا آگاه کند، اما پس از روایت هر وزیر، کنیزک به دربار 

روز ادامه یافت. پس از گفت. این موضوع تا هفت شده میداستانی ضدداستان روایت

روزة وزیران و با سخن گفتن شاهزاده در روز هشتم، حقیقت آشکار های هفتتالش

ها سربلند بیرون شد و کنیزک به سزای اَعمال خود رسید و شاهزاده هم که از آزمون

 تخت نشست.جای پدر بر آمده بود، به

 هانگری آنای و باهمهای درونه. بررسی قصه8

های داستان پرداخته، پس از بخش نخست روایت مدخل که به معرفی کلی شخصیت

های اصلی رسد. جایی که شخصیتداستان با شتاب به نقطۀ بحران و کشمکش می

فکر و  تر در داستان هستند و نیرویداستان هر کدام در تالش برای حضور پُررنگ
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های گیرد و هریک راوی قصهشان در رقابت کالمی و زبانی با یکدیگر قرار میخالقیت

گیر برمبنای نیاز ها در نظمی آشکار و در فضایی رقابتی و نفسشوند. روایتخود می

های شوند و نیروی فکری وزیران بر تالشفرد بیان میمخاطب در ساختاری منحصربه

رسانند دلیل جُرمی که روا داشته است، به کیفر مید. کنیزک را بهکنکنیزک غلبه پیدا می

ها بخش ها و داستانبخشند. مجموع این کشمکشو شاهزاده را از مرگ رهایی می

ای متن و عنصر بنیادین آورند و رقابت مرگ و زندگی مسئلۀ پایهاعظم متن را پدید می

 را هایشقصه و آدمی نفسِ از مادین را کنیزک بتوان های این اثر است. شایدروایت

 ،(هایشانقصه و وزیران) عقالنی قوای دربرابر که دانست نفسانی گوناگون هاینیرنگ

کند. پادشاه با خشم ناشی از خطای فکری و درک می پردازیدسیسه و چینیتوطئه

زاده نشدة شاهدهد. رفتار اثباتزده فرمان مرگ میای شتابگونهنادرست از موقعیت به

ماند. در شود و از خشم پادشاه درامان نمیرفتار خارج از قانون نانوشتۀ دربار تلقی می

توان ای نیست و تنها میهای درونهجا متأسفانه مجالی برای بیان چکیدة داستاناین

 ها پرداخت: وار به پیوندهای کارکردی آناشاره

. خوردمی رقم پُرالتهاب وزرهفت  شودمی آغاز مرگ تهدید بحران که زمانی از

 سرنوشت تعیین برای هستند و وزیرهفت  و کنیزک آن گردانانصحنه که روزی هفت

 به نیز سرنوشت تغییر این. انددرتالش( شاهزاده) دیگری شخصیت( زندگی یا مرگ)

سرعت از دورة پیش از تولد و داستان به است. وابسته( پادشاه) دیگر شخصیتی تغییر

رسد. زمانی که شاهزاده گرفتار گذرد و به دورة نوجوانی میودکی شاهزاده میتولد و ک

کند. شاهزاده به سکوت فرو رفته شود، سایۀ مرگ بر داستان سنگینی میزا میدامی مرگ

های خشم پادشاه و پادشاه، پُر از کینه و انتقام است. کنیزک نیز درپی تیزتر کردن شعله
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دارد تا مرگ شاهزاده است. ترس از مرگ کنیزک را وامی است، زیرا زندگی او درگرو

 کار گیرد.های وزیران بهاثر کردن روایتتمام تالش خود را برای بی

الدینی، قصۀ آن )کمال  29شود که ای روایت میقصۀ درونه 99، سندبادنامهدر  

برای شده در این مقاله است؛ یعنی روایتِ قصه های مطرح( همسو با دیدگاه0992

 هشیار کردن پادشاه و نجات شاهزاده از مرگ. 

های نخستِ وزیران اول تا سوم وزیر، روایت شدة هفتهای روایتاز میان داستان

کنند. زده تأکید میزدگی و پشیمانی برخاسته از داوری شتاببر مفهوم دوری از شتاب

 اند.تنوگوهای روایی مای بایسته برای گفتقصه همچون مقدمه این سه

های دیریاب دور از تشبیهات دشوار و استعارهها زبانی ساده دارند و بهاین روایت

هایی مانند عقل و عدل و رأی کافی و عقل وافی و کمال حصافت هستند و با واژه

شود که در ها به رازهایی در عدم اشاره میشوند و گاهی در مقدمۀ آنپادشاه آغاز می

به موضوع = سازی برای تحریک ذهن پادشاه نسبتزمینهحال حاضر پنهان است )

های آغازین نقشی چون براعت نیرنگ کنیزک( و در آینده آشکار خواهد شد. این قصه

 کنند. استهالل دارند و برای فرایند شناخت، بسترسازی می

( و 00ـ2، صص. 0994تأخیر انداختن زمان )امینی، کارکرد دیگر مقدمه، به

کردن پادشاه و دعوت او به شکیبایی.  اسب برای تغییر است؛ یعنی آرامسازی منفرصت

ساز اطناب است و چون پادشاه در جایگاه شنونده منتظر رسیدن به این بخش زمینه

شنود. وزیران در بخش مقدمۀ کالم خود ناچار مقدمه را میبخش اصلی داستان است، به

 خلق برای را مناسبی زمینۀ هم کنند،می یدتأک عدالت مفهوم بر هم استعاره و تشبیه با

 مخاطب و دارندوامی درنگ به را زبانی مخاطب عناصر. آورندمی فراهم کالم در اطناب
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 کند؛ تحلیل بتواند تا باشد داشته کافی زمان باید هاآن معنایی ارتباط و مفهوم درک برای

 است.  اطناب ایجاد ؤثرهای مزمینه یکی از زبانی عناصر مندهدف کاربرد بنابراین

عهد توصیف عقل و ناقضدر مقدمه معموالً زن )کنیزک( با صفاتی چون: ناقص

های اول روزهای اول تا سوم، موضوع حسرت و پشیمانی ناشی از شود. در روایتمی

زند. حسرت و پشیمانی و دوری از عجله این بخش را به ادامۀ داستان پیوند می

شود. خدا و زن و طوطی در داستان اولِ وزیر اول بازنمایی میزدگی با داستان کدشتاب

های داستان که بیشتر نوعی شود و شخصیتداستان بدون پیچیدگی روایی بیان می

شود که هستند، کنشی مناسب مفهوم داستان دارند. پادشاه با شنیدن داستان متوجه می

 نشده، موجب کشتهکنترل دلیل نداشتن نگاه منطقی و و خشمخانه( بهکدخدا )صاحب

سازی ذهنی ای ندارد. معادلشدن طوطی شده است و درپایان جز حسرت بهره

های درک بهتر پادشاه از داستان است. کدخدا معادل های داستان یکی از راهشخصیت

 پادشاه، طوطی معادل شاهزاده و زن معادل کنیزک است. 

تأکید و بازآموزی قصۀ نخست وزیر توان قصۀ نخستِ وزیر دوم در روز دوم را می

اول دانست. قصۀ او قصۀ کبک نر و ماجرای او با ماده است. در این داستان نیز وزیر 

شود. کبک نر برای یافتن ساز، به موضوع اصلی وارد میای کوتاه اما زمینهدوم با مقدمه

ندارد، به او پکند. پس از بازگشت، کبک ماده را باردار میغذا به مکانی دور سفر می

های شبیه قصۀ اول با کشد. بیان قصهزدگی او را میبرد و با شتابگمان خیانت می

انگیزة تأکید و مرور و تثبیت مفهوم در ذهن پادشاه است. مضمون این قصه تأکید بر 

 پرهیز از شتاب است. 

کند )مرد لشکری و ای را که روایت میدر روز سوم، وزیر سوم نخستین قصه

سوست. گویی هدف، و گربه و مار(، با دو قصۀ نخستِ وزیران اول و دوم، هم کودک
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های تازه و تثبیت بخش نخست آموزش است. تکرار آموزة پیشین با گزینش شخصیت

تصویرسازی جدید برای آنکه ذهن پادشاه همچنان در همان درگیری نگه داشته شود تا 

مقدمۀ قصۀ نخستِ وزیر سوم با بیان  سازی در ذهن او برانگیخته شود.مهارت مطابقت

دلیلی سیاسی همراه است، زیرا مخاطب در جایگاه پادشاه است و یکی از لوازم 

است، وزیر این بار به  المللیپادشاهی، شناختِ سیاست خارجی و حفظ روابط بین

 شود. دلیلی خارج از وجود پادشاه متوسل می

جاکه کند. پس از پایان هر قصه، از آنهر وزیر دربرابر پادشاه دو قصه روایت می

ذهن پادشاه درگیر مفاهیم برخاسته از قصه است، راوی نکتۀ موردنظر خود را که در 

گوید و تواند بیان کند، در قالب گزارة نصیحتی کوتاه میگونۀ مستقیم نمیآغاز به

ص به موضوع ای ویژه و مشخگونههای دوم بهزند. قصهدرنگ به قصۀ دوم پیوند میبی

شود و وزیر تکرار و تأکید می های دوم هفتپردازد. موضوعی که در همۀ قصهزنان می

وفایی زنان را بیشتر از اینکه سیر رشدیابنده داشته باشند، نمودهای مختلف خیانت و بی

ها با ساختار، محتوا نمایند. تا پایان روز سوم، بخش نخست )مقدمه( روایت قصهبازمی

داد رسد. مجموع شش قصۀ اول، اولین بخش فضای درونمناسب به پایان میو زبان 

ساز متنی، زمینهها و روابط درونها، روایتها، عبارتکنند. شخصیتذهنی را خلق می

داد قلمرو مقصد یعنی دوری از ورود ذهن مخاطب )پادشاه( به فضای درون

ناپذیر آن است. واقب جبرانبخشی از عهای عجوالنه و آگاهیزدگی و تصمیمشتاب

ها( با فضای البته تمام عناصر قلمرو مبدأ )عناصر زبانی و محتوایی موجود در قصه

یابند. بلکه ذهن مخاطب فرایند انتخاب و ترکیب را درپیش قلمرو مقصد انطباق نمی

 گیرد. می
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گیری ها و فرایند یادها )براساس مفاهیم قصهاز روز چهارم، بخش دوم روایت قصه

پردازد و از شود. وزیر چهارم در مقدمه از سویی به ستایش پادشاه میپادشاه( آغاز می

سویی دیگر دربارة ضرورت توجه به رفتار و افکار و انعکاس آن در میان ملوک و 

کند، دربارة زنی است که فریفتۀ ای که او روایت میکند. قصهسالطین دیگر تأکید می

تنها قصۀ کند. از روز چهارم به بعد، نهبه شوهرش خیانت می شود وپول و زیبایی می

پردازد. ها میدوم که قصۀ اول هم به موضوع انتقاد از شخصیت زن و رفتار و افکار آن

این بار کارکرد شخصیت داستان آشکارتر و متمرکزتر از قبل است تا بحران برای 

 شود.  پادشاه بیشتر از پیش، روشن

کاری زنان سعی دارد سخنان ای دربارة فریبپنجم با روایت قصهروز پنجم، وزیر 

دار است که از شوهر بیمار وزیر چهارم را تکمیل کند. این بار شخصیت قصه زنی خانه

کند و با استفاده از خمیری که بر پاهای بیمار شوهرش گذاشته است، داری میخود نگه

بُعدی دیگر گری زن در از آن، حیله فروشد. در این قصه و قصۀ پسپزد و مینانی می

های تعجبی، پادشاه را به است. روز ششم، وزیر ششم در مقدمۀ خود با بیان جمله

کند که باز هم کند و قصۀ اول و دوم خود را روایت میقیاس و درنگ بیشتر دعوت می

است که شوهرش از سوی  موضوع آن خیانت زنان است. این بار سخن از خیانت زنی

 شود. و امنیت جانی ندارد و رفتار خائنانۀ او به آسیب جسمی مرد منجر میا

رسد. ها هم به پایان میداد قصهتا پایان روز ششم، بخش دوم )میانی( فضای درون

آمیز اوست. روساخت کالم کلیدواژة این فضا زن و نمودهای متفاوت رفتارهای نیرنگ

بر انطباق داد قلمرو مقصد، عالوهای درونشود و با فضبا موضوع محوری زن مطرح می

کند. بسامد واژة زن در روزهای چهارم و پنجم و با مفهوم، اشتراک واژگانی هم پیدا می

 کند.ششم باالست و پادشاه را در چارچوب خاص ذهنی محصور می
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ست. وزیر در مقدمه، با صراحت، زن ا سنجیروز هفتم، روز سخن از تدبیر و نکته 

های کند. روایتصفت توصیف و پادشاه را به تدبر و تفکر دعوت می)کنیزک( را شیطان

داد اول است، تکرار و تأکید بر مفاهیم وزیر هفتم که بخش سوم )پایانی( فضای درون

هاست.  در روز هفتم، وزیر هفتم داد با هدف تثبیت آنبخش دوم فضای درون

زند. در وزیر قبل از خود می های ششکند و مُهرِ خِتامی بر تمام تالشآفرینی میشنق

های اساسی شود و حرفداد اول اجرا میاین روز، بخش سوم )پایانی( فضای درون

گردانان داستان رسد و از روز هشتم در صحنهوزیران در این مرحله به سرانجام می

 شود.تغییر معناداری دیده می

 
 وزیران ایدرونه هایداستان بخشیسه فضای محتوایی و ساختاری فراروندة : سیر1نمودار 

 سندبادنامه در تغییر برمبنای
Diagram 1: Change-based structural and content evolution of the three-

part space of Viziers' embedded stories in Sindbad-Nameh 

ای هم ساختاری مند خود در روایت هر داستان درونهن نظاموزیران با تکیه بر ذه

ای در نیکویی ای معموالً مقدمهها در بخش اول هر داستان درونهمشخص دارند. آن
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های عدالت و دادورزی و اظهار ارادت و احترام به پادشاه، بیان و با براعت استهالل

گیری جلب و گفتار و تصمیم ریزبینانه، پیوسته نظر پادشاه را به عدالت در رفتار

کنند با طرح ادله است و وزیران عمدتاً تالش می« عدل»کنند. کلیدواژة بخش مقدمه می

و استشهاد، هم اهمیت عدالت را به پادشاه متذکر شوند هم قدرشناسی دربرابر فرزند و 

های انناپذیر بودن هر خطایی درقبال فرزند را یادآوری کنند. در بخش دوم، داستجبران

کنند و در بخش سوم و پایانی شده، روایت میبندی محتوایی انجامخود را طبق تقسیم

و با طرح دلیل و استدالل، سعی در تثبیت مفهوم « این داستان از بهر آن گفتم»با عبارتِ 

کند که شده و قانع کردن پادشاه دارند. ساختار تودرتو این امکان را فراهم میارائه

آموزد که به خود یم ذهنی خود را در چند بخش ارائه دهند. مخاطب هم میوزیران مفاه

 فرصت دهد و بر موضوع متمرکز شود تا جوانب کار را بسنجد و به نتیجه برسد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سندبادنامهای وزیران در های درونهداستانی هر یک از داستانبخشیِ درون: ساختارِ سه2 نمودار

Diagram 2: The internal three-part structure of Viziers’ embedded stories in 
Sindbad-Nameh 
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گران اصلی شاهزاده و گردد و کنشدر روز هشتم، داستان به قصۀ اصلی بازمی

وگو و پرسش و پادشاه و سندباد هستند. نمای کلی روز هشتم، محفل مباحثه و گفت

یت اصلی است و وزیران بیشتر در پاسخ و طرح بیان دلیل و استدالل میان سه شخص

هایی از مسائل جاری در زندگی نقش نیروی پشتیبان هستند. پادشاه با طرح پرسش

دارد. شاهزاده با تالش و همت سندباد گذشتۀ شاهزاده، او را به کشمکشی گفتاری وامی

وزیر، اکنون به مرحلۀ بالیدن و شکوفایی و  های روحی و روانی هفتگرمیو پشت

های خود را با حرکت در مسیر وزیران مل شخصیت رسیده است. او اینک توانمندیتکا

روی دهد و کمال روحی و علمی خود را با تکیه بر راستو روایت چند قصه نشان می

گناهی خود و نیرنگ های شاهزاده بر محور بیرساند. قصهگناهی به اثبات میو بی

دقت در توجه و بیشخصیت کنیزکی بی مخاطب استوار است. اولین قصۀ شاهزاده،

دهد. در قصۀ دوم، در روساخت داستان به لجاجت و انجام مسئولیت را نشان می

پردازد، ولی در زیرالیۀ روایت به موضوع توجهی خود در امر یادگیری میبی

ساخت کند. در سه قصۀ بعدی، در ژرفخواهی کنیزک در امر نامشروع اشاره میزیاده

شود. در داستان سوم، گر در سه تابلوی متفاوت نمایان میا، تصاویر زنان حیلههداستان

دهد، این است که کنیزک را به حلی که در الیۀ درونی متن به پادشاه پیشنهاد میراه

خواهد کنیزک را دربار فرابخواند. در داستان چهارم خود، غیرمستقیم از پادشاه می

کند که دیگران خود را درقالب بازرگانی معرفی می بازخواست کند. در داستان پنجم،

یابد )الیۀ قصد دارند به او ضرر برسانند، ولی با حمایت و راهنمایی پیر نابینا نجات می

دوم داستان به تالش کنیزک در خائن نشان دادن شاهزاده اشاره دارد(. در داستان ششم، 

اده در داستان سوم خود موضوع کند و اگرچه شاهزشاهزاده، از حامیان خود تشکر می

کند، در داستان ششم، با ساخت داستان مطرح میاحضار کنیزک به دربار را در ژرف
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تأکید بر احضار کنیزک به دربار، زمینۀ تصمیم مهم پادشاه دربارة کنیزک را فراهم 

 شود. درادامه،رود و بازخواست میکند. پس از این قصه است که کنیزک به دربار میمی

های شاهزاده را تکمیل وگو و بیان دو قصه، صحبتسندباد نیز با مشارکت در این گفت

جای خود بر تخت هایش، شاهزاده را بهکند. پادشاه نیز با پایان یافتنِ بدگمانیمی

گیری و انطباق مفاهیم نشاند. فضای روز هشتم، فضای تفسیر و تحلیل و نتیجهمی

اعیات شاهزاده و سندباد در این جلسه و آمیختگی شده از سوی وزیران و دفمطرح

شود، تأکید بر چه در این جلسه برجسته مینتایج حاصل از مباحثه و استدالل است. آن

 های مهم ادبیات درجهت ایجاد تغییر رویه و اندیشه و فکر اوست.ظرفیت

 گوییستاندا مسیر در اجباربه و بااکراه کنیزک که آیدبرمی گونهاین کتاب متن از

بودن  اجباری همین شاید. ندارد مستقیم هم وگویگفت گیرد. امکانمی قرار

 محتوایی نظم نتواند و باشد نداشته کار انجام در کافی تمرکز شودمی باعث گریروایت

 کنیزک نرسیدن نتیجهبه دالیل از یکی. هایش فراهم کندروایت در محکمی و دقیق

 خود اینکه نه شود،می فراخوانده دربار به هشتم سازشتسرنو روز در. است نکته همین

 حتی. ندارد کافی شناخت زبانی، و کالمی هایمهارت از کنیزک .برود پادشاه حضور به

 اینکه نه است، وزیران از تقلید به کند،می بیان وزیران با رقابت در که هاییروایت

 به روز هر و کندمی طی یرانوز مشابه مسیری درظاهر،. باشد خودش آگاهانۀ انتخاب

 و کالمی و مفهومی منطق هایشروایت اما کند،می روایت را داستانی و آیدمی دربار

 مقدمۀ. ندارد است، وزیران هایداستان را در آنچه مشابه قوی، داستانیدرون ساختار

ر و باشد و پادشاه را به تفک عدالت و انصاف ارزش دربارة اینکه از پیش کنیزک سخنان

 و خواهیعدالت دربارة و احساسات مبنای بر هاییصحبت درنگ و آرامش دعوت کند،

 در مفهوم دو بر تنها و است( شاهزاده) گناهکار مجازات و( خودش) گناهبی از دفاع
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جای آنکه به کنیزک به. وزیران کفایتیبی و شاهزاده مجازات: کندمی تکیه هایشروایت

کند و به پادشاه هشدار کاری متهم میوسته، وزیران را به فریبدفاع از خود بپردازد، پی

کند که هرچه در مجازات دهد فریب سخنان وزیران را نخورد و پافشاری میمی

شوند. او، پیوسته، تر میشاهزاده تأخیر صورت پذیرد، بداندیشان به همان اندازه گستاخ

 مسیر در کند و تالش اوریک میپادشاه را به عجله و شتابکاری در اجرای مجازات تح

 ماند.بازمی نتیجه به رسیدن از دلیل همین به کند،نمی حرکت منظمی و دقیق شناختی

کند قصه در حضور پادشاه روایت میکنیزک در فرایند این ماجرا، درمجموع هفت 

قصه در رقابت با وزیران و قصۀ هفتم بیان ضعف و بیچارگی او در حضور  که شش

است. روز اول، کنیزک، طراح توطئه علیه شاهزاده است و پادشاه را در کشتن پادشاه 

کند. در ادامه چون به میزان توانمندی وزیران در طرح ادله و اثبات شاهزاده تحریک می

دهد و در گناهی شاهزاده آگاه است، خود را در رقابتی چشمگیر با وزیران قرار میبی

های خود کند. پس کنیزک، راوی قصههایی روایت میمقابل روایت وزیران، او هم قصه

کنند. او در شود تا جانش را نجات دهد، اما وزیران برای نجات دیگری تالش میمی

 به شاهزاده تیره گرداند. ها سعی دارد نظر پادشاه را نسبتخلق داستان

گی دلیل گسیختکند، بههایش روایت میموضوعات و مفاهیمی که کنیزک در قصه

های رسانند. این گسیختگیمفهومی و نداشتن انسجام فکری، او را به مقصود نمی

های توان به پریشانی و اضطراب روحی او نیز نسبت داد. در روایتموضوعی را می

گر ها حمایتها قوی و اثرگذار نیست. شخصیتای کنیزک، روابط شخصیتدرونه

کند که او را به تفکر وادارد، بلکه تنها نمینیستند و قصه در ذهن پادشاه چالشی ایجاد 

های پیوستۀ های وزیران همچون حلقهانگیزد. در صورتی که قصهخشم او را برمی

توان کنند و از وحدت مضمون و ساختار برخوردارند. میزنجیر، یکدیگر را حمایت می

آن هستند. ای مدون دانست که وزیران درپی دلیل آن را در هدفی بلندمدت و برنامه

برنامۀ مشخص و مدون برخاسته از فکر منسجم و دقیق است، اما کنیزک گرفتار 
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احساسات و هیجانات آنی خود است و با همین شرایط هیجانی به حضور پادشاه 

روست که در روز هشتم، پس کند و نیز از همینهای خود را روایت میرسد و قصهمی

شود، بدون هیچ تالشی در دفاع از خود، در از اینکه از سوی دربار فراخوانده می

شود و درخواست بخشش جایگاه یک متهم واقعی، ناتوان و فروشکسته، حاضر می

ها )ساختار درون ها و ضعف ساختاری آنسخنی دیگر، زبان و بیان پریشان قصهدارد. به

قصه( بازنمودی از وضع پریشان  هر قصه و فراساختار حاکم بر مجموعۀ هفت

شود او از این گوست. همین ضعف ساختاری و محتوایی نیز باعث میصیتِ قصهشخ

 ابزار بیانی نتواند به سود خود بهره ببرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سندبادنامه: آمیختگی مفهومی در 8نمودار 
Diagram 3: Conceptual Blending in Sindbad-Nameh 
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 و محتوا ،ساس ساختاربرا (اصلی شنوِروایت)تحلیل تغییر کنش شخصیت . 8

 گراییمند و شناختپردازی هدفبا محوریت قصهعناصر زبانی 

ای شخصی مضطرب و نگران است. او بههای درونهپادشاه یعنی مخاطب اصلی داستان

که تنهایی قادر به رفع اضطراب نیست؛ حتی توانایی بیان آن را هم ندارد؛ مگر زمانی

شود و ه سکوت معنادار پادشاه متوجه تغییر حال او میویژحرکات، به ملکه از رفتارها،

گیرد که یکی از مسیرهای پرسد. پادشاه از همین مرحله فرامیعلت این تغییر را می

وگوها تا روز هفتم درقالب منطقی، پرسش و پاسخ است. حضور پادشاه در گفت

یشتر، شنونده است و های کوتاه است. در نقطۀ اوج داستان، پادشاه، بها یا گزارهعبارت

های خود از پادشاه اجازه ای برای روایت داستانهای درونهکه راویانِ داستانزمانی

پاسخ « بگوی، بازگوی یا چگونه بود؟ بازگوی»هایی مثل گیرند، پادشاه با عبارتمی

کند و در های کنیزک، دستور مجازات شاهزاده را صادر میدهد. او در انتهای روایتمی

دهد تا مجازات را به تأخیر بیندازد و های وزیران به جالد دستور میان روایتپای

اند که با طرحی منظم، پادشاه گرانیشاهزاده را به زندان ببرند. وزیران درحکم تسهیل

کنند. ابزار مهم پذیر تبدیل میگر و استداللخشمگینِ نگران را به شخصیتی استدالل

 ها زبان و داستان است. آن

ابزار اول وزیران زبان است. زبان محمل واژه و بستر انتقال مفهوم است. گاه مفهوم 

های زبان را دهد، گاه غیرمستقیم. وزیران که ظرفیتمستقیم را به خواننده انتقال می

های زبانی شناسند، متناسب با هدف خود و محتوای مشخص، مهارتخوب می

ترین عناصر زبانی وزیران است که برای اصلیگزینند. اطناب یکی از مشخصی را برمی

کنترل زمان و ایجاد فرصت مناسب درجهت تغییر تدریجی فکر و کنش پادشاه استفاده 

ها، عمدتاً براعت استهالل با موضوع عدالت و شود. همچنین، در مقدمۀ داستانمی
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ر نیز با ها یک براعت براعت استهالل تکمیلی دیگست. در بعضی از داستاندادگری ا

های بسیار مهم در زبان تأکید بر قدرشناسی و اهمیت به فرزند وجود دارد. یکی از نکته

های پرسشی و خبری و های خود جملههاست. وزیران در روایتها جملهداستان

برند تا خشم پادشاه را کنترل کنند و او را کار میجا بهعاطفی )و نه امری( را مکرر و به

 وادارند. به درنگ و فکر

کند؛ سازی مفاهیم انتزاعی را اجرا میها داستان است. داستان نقش عینیابزار دوم آن

ای است برای مفهوم ذهنی راوی. راوی مفهوم به این معنی که داستان درحکم گزاره

شنو کند. روایتهای متفاوت بازسازی میها و کنشذهنی خود را درقالب شخصیت

وگوی مستقیم توانایی درک مفهوم را ندارد، با شنیدن ق گفت)پادشاه( هم که از طری

ها و رفتار خود به پنداری و ایجاد مقایسه میان عملکرد شخصیتذاتداستان و هم

قصه مفهومی ذهنی را به مفهوم دیگر درپردازد. ساختار قصهتجزیه و تحلیل می

ا نگاشت بین فضاها و مقایسه و شده بتاباند، پادشاه هم از میان مفاهیم بازتاباندهبازمی

است که  ترین عنصر داستانیرسد. تعلیق اصلیآمیختگی میان مفاهیم، به نتیجۀ نهایی می

از جنس  سندبادنامههای وزیران شایان توجه است. تعلیق در در طرح منظم روایت

 رنگ داستاندم پی، شهرزاد در سپیدهشبهزارویکنیست. در  شبیکهزاروتعلیق در 

، در هر سندبادنامهدهد، ولی در هنگام داستان را ادامه میگذارد و شبتمام میرا نیمه

رنگ و شخصیت های وزیران از نظر پیکند، زیرا داستانروز، راوی داستان را تمام می

ماند، محتواست. طور کلی، عناصر داستانی مستقل هستند و بخشی که ناتمام میو به

شود و هر گفتار تقسیم میمند است که به چند پارهن کلی نظاممحتوای موردنظر وزیرا

شود. با کمک این نوع تعلیق، پادشاه بعد از گفتار درقالب یک داستان روایت میپاره

روایت و اتمام هر داستان )با تأکید بر زمان شب تا صبح( و فاصلۀ مناسب تا روایت 
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مند . معناسازی برمبنای تعلیق هدفیابد تا به واکاوی مطلب بپردازدبعدی، فرصت می

 سازد. مسیر رسیدن به تفکر انتقادی را برای پادشاه هموارتر می

 در سوم تا اول روزهای در وزیران. ها معناسازندروایت در شخصیت هم عنصر

 که دوم هایداستان برخالف هستند، اصلی هایداستان که خود اول هایداستان

 قرار داستان اصلی یا اول شخصیت منزلۀبه را نر جنس یا ردم یک اند،مکمل هایداستان

 رفتار هاآن کنش. سانی داردهم پادشاه کنش ها باآن شخصیت کنش. دهندمی

 موضوع همین .ستدیگری ا و خود به رساندن آسیب سبب که است ایخشمگنانه

 خود میمتص و رفتار در و پنداریذاتهم هاشخصیت با پادشاه تا شودمی باعث

 اصلی شخصیت یا زن یک ششم، تا چهارم روزهای اولِ هایداستان در. کند تجدیدنظر

منفی  شخصیت و کندمی اجرا را اصلی هایکنش مرد، یک درکنار یا است داستان

 خیانت مردی به یا دهد )داستان اول وزیر پنجم(می فریب را کسی یا است داستان

گونه است که این. رم و وزیر ششم(های اول وزیر چهاکند )داستانمی

های وزیران به پادشاه فرصت بازنگری در رفتار شدة داستانهای حسابسازیشخصیت

دو  در. بنگرد زن موضوع به ترآگاهانه ماجرا این در که شودمی متوجه دهد و اومی

 شود.تأکید می وزیران پیشین، سخنان هفتم بر وزیرِ داستان

شویم. پادشاهی که دربرابر درخواست رو میدشاه جدیدی روبهدر روز هشتم، با پا

دهد و بر مالقات با پادشاه و بزرگان دربار، واکنش مثبت نشان میمنطقی شاهزاده مبنی

در رفتار و دیگرپذیری گام مهمی در تغییر  همین کنش اولین نشانۀ تغییر است. انعطاف

دلیل مسیر شنیدن فعال و پویا و بههای پادشاه است. از است. گام مهم بعد، پرسش

کند. در همین مرحله است که گری میتقویت مهارت درک منطقی، ذهن پادشاه پرسش

گری که کند و این پرسشگر پادشاه سه پرسش مهم و اساسی را مطرح میذهن پرسش
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ای از پویایی ذهن و نوعی از های پیشین است، گونهبرآمده از شک و تردید در انگاره

دهد. شش داستان شاهزاده و دو داستان سندباد، ابزارهای فکر انتقادی را نشان میت

سازند و اعتبار مفاهیم پیشین وزیران را در محکمی هستند که شک پادشاه را برطرف می

 افزایند.ذهن پادشاه می

ای که کامالً با فضای آمیخته شود؛ مرحلهدر گام بعد، پادشاه وارد مرحلۀ استنتاج می

ورزی، کند. در این مرحله، نتایج حاصل از تحلیل و تفسیر و استداللتطابق پیدا می

های موجود کند. او ارتباط منطقی میان دادههایی را برای پادشاه فراهم میبینیزمینۀ پیش

 کند.ها را تبیین میرا کشف و آن

عنی جرئت و دهد. این تغییر بنیادین یدرمانی به مخاطب، شجاعت در کالم میقصه

قدرت کالم پادشاه در روز هشتم، حاصل تمرین عملی وزیران است. درست است که 

کنند، اما کنش ریزی میها را با هدف تغییر شالودة فکری پادشاه طرحوزیران داستان

وزیران در استفاده از زبان هدفمند و ساختار صحیح و تفکر نقادانه، الگوی رفتاری 

بیند و درنهایت، پادشاه در گری را از خودِ وزیران میست. پرسشبرای پادشاه ا شایسته

گرداند. پس از اطمینان از اطالعاتی که در چند روز هشتم همین شیوه را عملی می

کم در ساز و کممرحله از وزیران دریافت کرده، خود را در جریان آزمونی سرنوشت

بخشد و با داستان، خود را رهایی میبیند. او در پایان تعادل با نیروهای درونی خود می

که طرح رساند. درمجموع، همچنانازخودگذشتگی، فرزندش را به جایگاه پادشاهی می

گام بهمرحله است، تغییر بنیانی شالودة فکری و شخصیتی پادشاه هم گامبهوزیران مرحله

 شود. محقق می
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 گر   شنو                         پادشاه آرام و پرسشپادشاه نگران و خشمگین             پادشاه روایت

 

                                               

 

 گام وزیرانبه: روند شناختی و تغییر بنیانی تفکر و کنش پادشاه براساس طرح گام8نمودار 

Diagram 4: Cognitive process and fundamental change of the king's thought 

and action based on the Viziers’ step-by-step plan 

 

 . نتیجه8

های دور است که در آن از امکانات های عامۀ بازمانده از گذشتهاز داستان سندبادنامه

های روایی برای تغییر شرایط موجود، بهره گرفته شده است. ساختار کلی این اثر و قصه

گناهی شاهزادة نمایند که مقصود نهایی آن اثبات بییمند را بازمدرونی آن طرحی هدف

است. از این نگاه، ساختار، محتوا و زبانِ  متهم، تغییر رأی پادشاه و نجات شاهزاده

گونه آثار در انتخاب این شگردها کنند. پدیدآورندگان اینای پیدا میروایی اهمیت ویژه

دنبال رسیدن به هدفی انگاشته بهحی پیششناسانه ندارند، بلکه با طرصرفاً نگاهی زیبایی

 اند.مشخص

سازی روابط درپی( در جهت بههای پیها )درقالب قصههمۀ تالش سندبادنامهدر 

ترین کارکردهای این نوع روایت، اجتماعی و ارتقای تفکر پادشاه است. یکی از اصلی

ازنگری مفاهیم گیرد و فرصت بتعلیق است. پادشاه در دوراهی شک و تصمیم قرار می

کند. کارکرد دیگر این ساختار، گذشته را دارد و اولین نشانۀ دقت و تفکر، بروز پیدا می

هاست. بازافکنی، تبیین، توضیح و تأکید یک مطلب با مطالب قبلی و ارتباط میان آن

ها یکی از یابد. در زبان قصهها اهمیتی ویژه میجاست که کارکرد زبان قصههمین

گرایی همسوست. اطناب در شگردها اطناب است که با هدف شناختترین مهم
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ای های درونهاست. یکی اطناب در مقدمۀ داستان به دو صورت، دریافتنی سندبادنامه

داستانی وزیران و صورت دوم آن، پیوند ساختار با زمان روایت است. راویان درونْ

ی و واقعی در داستان را کنترل کنند )وزیران( با انتخاب این ساختار برآنند تا زمان جار

 و به این وسیله مرگ را به تأخیر بیندازند. 

رسد انتخاب مفاهیم اند. به نظر میها شایستۀ توجهاز نظر محتوا نیز مجموع روایت

و موضوعات هم در یک سیر روایی قرار دارند و فرایند تدریجی تغییر براساس محتوای 

ها و مفاهیم، . نکتۀ بسیار مهم در زمینۀ ارتباط روایتشودپذیر میها امکانداستان

ای است. این های درونههای واقعی قصۀ اصلی با قصهسازی شخصیتمعادل

ساختاری و  گیرد. بررسیای ساختارمند انجام میگونهسازی هم با نظم ذهنی و بهمعادل

ها با این ترین آنمهمشدة این اثر نتایج دیگری نیز دارد که های طراحیمحتوایی قصه

 شرح است: 

کنند با قصۀ اصلی های نخست که وزیران از روز اول تا سوم روایت می. قصه0

خوانی دارند. ها همها و ارتباط متقابل آناز نظر کنش داستانی و شخصیت سندبادنامه

او و  واره در ذهن پادشاه با هدف جلب اعتمادها بازنمایی و ایجاد طرحکارکرد این قصه

 هدایت کردن او برای ورود به مرحلۀ اول فرایند تغییر است. 

کنند، بازنمایی های نخست که وزیران روز چهارم تا ششم روایت می. قصه2

های حاکم بر مفهومِ بخش دوم قلمرو مبدأ یعنی زنان است. در این بخش استعاره

مفهوم حوزة مبدأ  شوند وهایی با موضوع محوری زن و رفتار زنان روایت میقصه

های وزیر هفتم در یابد و قصهشده( به ذهن پادشاه تسری می)مفهوم سه قصۀ روایت

 داد است.روز هفتم تأکید و بازنمایی بخش دوم فضای درون
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های دوم هر وزیر است که پس از ها قصهتوجه در ساختار روایت قصه. نکتۀ قابل9

ها طیفی رنگارنگ از موضوع هیم این قصهشوند. مفاهای اول، روایت میپایان قصه

ها دیده گیرد. سیری رشدیابنده در این قصهوفایی زنان را در برمینیرنگ، خیانت و بی

ها شوند. زیرا این قصهشود. همین انتخاب هم با پشتوانۀ فکری وزیران خلق مینمی

به موضوع زنان نگه که پادشاه را تغییر دهند، باید او را در دایرة توجه بیشتر از این

شد، شاید اثرپذیری کافی را نداشت. دارند. اگر این موضوع کلیدی یک بار بیان می

ای قصۀ اول متمرکز تواند پادشاه را در همان موضوع پایهها میتکرار منظم این قصه

 های دیگر کارکرد خود را در ذهن پادشاه داشته باشند.نگه دارد تا قصه

های کنیزک که برآمده از اضطراب و محتوایی و مفهومی قصهنظمی ساختاری . بی0

توانند او را از های ساختارمند وزیران کارکرد مؤثری ندارند و نمیاوست، دربرابر قصه

 سرنوشت تلخش نجات دهند. 

 هانوشتپی

1. Mark Turner 

2. The Literary Mind 

3. cognitive linguistics 

4. cognitive semantics 

5. Gilles Fauconnier 

6. mental spaces 

7. mapping 

8. conceptual blending 

9. input spaces 

10. generic space 

11. Blended Space 
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، 02، پژوهیبادشناسی یونگ. (. تحلیل سندبادنامه از دیدگاه روان09۱9جعفری، ط. )

 . 00۱ـ049

نشریۀ های سندبادنامه. (. بررسی وجوه روایتی در داستان09۱۵حسینی، ن.، و صرفی، م.ر. )

 .009ـ۱۱، 09، انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکدة ادبیات و علوم

کنندگان (. مقایسۀ سندبادنامه و بختیارنامه از نظر الگوی مشارکت099۱حسینی سروری، ن. )

 .04۱ـ۱9، 0، سیفار شناسی ادبمتنروایت. 

(. تهران: 099۱. ترجمۀ م. مصباح )هنر همچون درمان(.  09۱9دوباتن، آ.، و آرمسترانگ، ج. )

 چشمه.

 . تهران: سمت.ها و مفاهیمشناسی شناختی؛ نظریهدرآمدی بر زبان(. 099۱مهند، م. )راسخ

 علم.. تهران: ای بر معناشناسی شناختیمقدمه(. 0992روشن، ب.، و اردبیلی، ل. )

. به اهتمام و تصحیح و حواشی ا. آتش. استانبول: سندبادنامه (.090۱ظهیری سمرقندی، م. )

 خانۀ وزارت فرهنگ. چاپ

تهران: مرکز  الدینی.م.ب. کمال تصحیح و اهتمام به .سندبادنامه (.0992) م. سمرقندی، ظهیری

 پژوهشی میراث مکتوب.

 .0۵ـ04، 0۵، آینۀ میراثبادنامه در زبان فارسی. (. سیر تاریخی سند09۱4الدینی، س.م. )کمال
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(. رویکرد تحلیلی به عناصر داستانی 0999مشهدی، م.ا.، واثق عباسی، ع.، و عارفی، ا. )

 .۱۶-۶0، 0، فارسی شناسی ادبمتن. سندبادنامه

. کلیله و دمنههای اپیزودیک براساس (. ساختار و ویژگی داستان09۱۱ـ 09۱۱الدینی، ف. )معین

 .99ـ۱2 ،۵و0، شریۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمانن

References 

Amini, M. (2011). Limits of language and their bond with time and speed in 

the Persian literature. Textual Criticism of Persian Literature, 10, 87-102. 

Asadi, A. R., & Ghasemi, S. (2019). Book introduction: literary mind. 

Linguistic Essays, 4, 339-352. 

Bameshki, S., & Zahmatkesh, N. (2014, A). Evolution of embedded stories 

in the Persian language until the 9th century A. H. Old Letters of Persian 

Literature, 4, 27-53.  

Bameshki, S., & Zahmatkesh, N. (2014, B). Functions of embedded stories. 

Literary Surveys, 29, 9-41. 

Barekat, B., Roshan, B., Mohammadebrahimi, Z., & Aradabili, L. (2012). 

Cognitive narrative: the application of conceptual blending theory on 

Persian folktales. Literary Surveys, 21, 9-32. 

De Botton, A., & Armstrong, J. (2019). Art as love (translated into Farsi by 

Mehrnaz Mesbah). Cheshmeh Publication. 

Hosseini Soroori, N. (2019). Narrative participants’ patterns in Sindbad-

Namah and Bakhtiar-Namah: a comparison. Textual Criticism of Persian 

Literature, 1, 89-108. 

Hosseini, N., & Sarfi, M. R. (2006). Sindbad-Namah's narrative aspects: a 

survey. Journal of Shahid Bahonar University of Kerman's Faculty of 

Humanities, 19, 87-113. 

Jafari, T. (2010). Sindbad-Namah from a Jungian perspective: an analysis. 

Literary Surveys, 12, 103.118.  

Kamal al-Dini, S. M. (2001). The historical trajectory of Sindbad-Namah in 

the Persian language. Mirror of the Inheritance, 15, 10-15. 

Mashhadi, M. A., Vatheq Abbasi, A., & Arefi, A. (2014) Elements of story 

in Sindbad-Namah: an analytical approach. Textual Criticism of Persian 

Literature, 1, 61-76. 

Moein al-Dini, F. (1998 & 1999). Structure and features of Kelileh and 

Demneh-based stories. Journal of Shahid Bahonar University of 

Kerman's Faculty of Humanities, 4 & 5, 82-93. 



 و همکار فاطمه طاهری___________ سندبادنامهمند در فرایند تغییر رفتار شخصیت داستانی در پردازی هدفصهق

111 

 

Rasekh Mohannad, M. (2018). An introduction to cognitive linguistics: 

theories and concepts (in Farsi). SAMT Publication. 

Roshan, B, & Ardabili, L. (2013). An introduction to cognitive semantics (in 

Farsi). Elm Publication. 

Zahiri Samarkandi, M. (1948). Sindbad-Namah (annotated by Ahmad 

Atash). Publishing House of the Ministry of Culture.  

Zahiri Samarkandi, M. (2013). Sindbad-Namah (annotated by 

Mohammadbagher Kamal al-Dini). Research Center for Written 

Inheritance.  

 



 




