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سندبادنامه جالل عضد
محسن ذاـکر الحسيني
سندبادنامه منظوم  ٬جاللالدين عـضد يـزدي ٬بـه کـوشش مـحمدجعفر مـحجوب٬
انتشارات توس ٬تهران  ٣٢+١٩٥+٨٥ ٬١٣٨٠صفحه.
اصل هندي دارد و پيش از
داستان سندباد يکي از کهنترين داستانهايي است که ظاهرًا ِ

اسالم به زبان پهلوي و سپس ٬در  ٣٨٩هجري ٬به فرمان اميرنوح بن منصور ساماني ٬به
قلم خواجه عميدالفوارس قنارزي ٬از پهلوي به فارسي دري ترجمه شده و رودکي آن را
به نظم درآورده است .از اصل هندي ٬ترجمه پهلوي ٬ترجمه قنارزي ٬منظومه رودکي٬
همچنين از پندهاي سندباد )مأخذ منثور ازرقي( ٬و از صورت منظوم آن ٬سـروده ازرقـي
هروي ٬امروزه نشاني در دست نيست وتا کنون نسخه هيچيک از آنها به دست نيامده است.
امّا سندبادنامه  ٬به نثر فارسي ظهيري سمرقندي ٬همراه با ترجمهاي کوتاه و عاميانه به زبان
عربي ٬با تصحيح و مقدمه احمد آتش ٬نخست به سال  ١٩٤٨در استانبول و ٬پس از آن٬

چند بار در تهران به چاپ رسيده است .خالصهاي از داستان هـم در
ضـمن طـوطينامه
ِ

ضياء نخشبي آمده ٬که آن نيز چند بار در هند و ايران )آخرين بـار بـه کـوشش فـتحاهلل
مجتبائي و غالمعلي آريا( به چاپ رسيده است .دستنويس حکايت سندباد به خط نستعليق

مورخ  ١٠٦٥هجري ٬که به شماره  ٣٣٨/٣در انستيتوي آثار خطي تاجيکستان نگهداري
و ّ
ميشود ٬معلوم نيست کداميک از روايتهاي اين داستان است.

)فهرست نسخ خطي انستيتوي

سيد علي موجاني ـ امريزدانعلي مردان ٬تهران  ٬١٣٧٦ص(٣٣٤-٣٣٣
آثار خطي تاجيکستان  ٬ج ٬١زير نظر ّ

ـض د يـزدي
سـي د جـاللالديـن َع ُ
از اين داستان ٬روايت ديگري نيز به نظم فـارسي ّ
١٤٠
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)صر اف( موجود است که با سينتپاس ) (Sintpasيوناني پيوندي محکم دارد.
ّ
عضد يزدي ٬که در  ٧١٦زاده شده ٬با حافظ معاصر بوده و ديوان او ٬در برگهاي ١٠٤
مورخ  ٨٢٣هجري ٬در کتابخانه خديوي مصر و عکس
تا  ١٧٣مجموعه شماره ّ ٬١٤٢٨
آن به شماره  ٬٢٤٧ - ٢٤٤در کتابخانه مينوي نگهداري ميشود .عضد يزدي سندبادنامه را
از روي روايتي غير از روايت ظهيري سمرقندي ٬در سال  ٬٧٧٦به فرمان شاه شجاع ٬در
بيش از چهار هزار بيت )چاپ حاضر ٤١٥٩ :بيت( ٬به بحر متقارب منظوم کرده است.
مکر زنان است و با داستان »سفرهاي سندباد« ٬که در هزار و يک
موضوع اين داستان ِ
شب آمده است ٬ربط ندارد .در اين داستان» ٬سندباد« حکيمي فرزانه است کـه تـربيت
شاهزادهاي را بر عهده دارد.
سندبادنامه منظوم عضد يزدي اـکنون ٬با تـصحيح انـتقادي و مـقدمه مـمتّ ع شـادروان
محم دجعفر محجوب ٬به چاپ رسيده است .اين تصحيح بر اساس نسخهاي فراهم شده
ّ
ـکه هماـکنون با شماره  ١٢٣٦در کتابخانه ديوان هند )لندن( نگهداري ميشود .اين نسخه٬
ـکه ظاهرًا در اواخر قرن نهم يا اندکي پس از آن کتابت شده ١٦٩ ٬برگ و چندين مينياتور
دارد و احتما ًال نسخه سلطنتي بوده است.
فاـکنر ) (F. Falconerوصف نسخه و تحليل و خالصهاي از داستان کتاب را ٬در٬١٨٤١
در مجله آسيايي ) (Journal asiatiqueـ ٬جلد٣٥و  ٬٣٦انتشار داده است .همچنين ٬کالوستون
) (W. A. Claustonـ ٬در کتاب سندباد خود ٬که آن را بر اساس نسخههاي فارسي و عربي٬
در  ٬١٨٨٤به صورت خصوصي چاپ کرده ٬از اين نسخه استفاده کرده است.
مصح ح خاطرنشان ساخته که اين نسخه مغلوط است و افتادگيهايي دارد .ازـاينـرو٬
ّ
ـگاه ناـگزير به تصحيح قياسي شده و از شاعر ايراني مقيم پاريس ٬محمد جاللي چـيمه
متخلّص بـه »سـحر« ٬کـه در خـارج از ايـران آثـاري مـنتشر کـرده ٬خـواسـته است کـه
افتادگيهاي متن منظوم را بر مبناي متن منثور سندبادنامه ظهيري سمرقندي بـازسرايـي
ـکند .اين اشعار ٬که جمعًا  ٥٣٨بيت است ٬براي متمايز شدن از متن اصلي منظومه ٬بـا
حروف ايرانيک چاپ شده و در شمارهـگذاري ابيات منظور نگرديده است.
مصحح نسخه مورد استفاده خود را منحصرـبهـفرد ميدانسـته )ص ٬ (٨٨حـال آنکـه
ّ
محمدباقر کمالالديني از نسخه کاملتري خبر داده که تنگيز گاريلشويلي ٬محقّق گرجي٬
در سال  ١٩٦١در هرات پيدا کرده است) .ـکمالالديني » ٬سندبادنامه منظوم عضد يزدي« ٬آينه ميراث ٬
شماره ٬١٧ص(١٠٢
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اين چاپ از سندبادنامهـــ که ٬به تعبير ايرج افشار ٬نخستين گوهر از مجموعه »ـگنجينه
متون داستاني« است )ص(١٠ـــ با يـادداشت ايـرج افشـار ٬يـادداشت نـاشر ٬يـادداشت
مصحح آغاز شده است.
مفصل
ّ
وير استار ٬و پيشگفتار ّ

مصححـــ که قبالً هم تمام آن در پژوهشهاي ايرانشناسي )ج ٬١١به
در پيشگفتار مح ّق قانه
ّ

ـکـوشش ايـرج افشـار ـ کـريم اصـفهانيان ٬تـهران  ٬١٣٧٨ص (٥٦١-٥٢٢و بـخشي از آن در مـجله
ايرانشناسي )سال  ٬٢ ٬١٣٦٧ش ٬١ص (١٩٥-١٧٨به چاپ رسيدهـــ عضد يزدي و سندبادنامه او
معرفي شده و ٬ذيل عنوان »نگاهي به مندرجات منظومه« ٬اشاره به وضع اجـتماعي و
سياسي روز ٬انتقاد از اوضاع روز ٬خردهـگيري از مشايخ ٬خط آموختن به زنان ٬وصف
مخ نّ ث ان و انتقاد از ايشان ٬نيشخند ٬اشاره به قهرمانان حماسه م ّل ي و تاريخ ايران پيش از
ـ

ـ

ـ

اسالم ٬تأثير شعر گويندگان سلف ٬اشاره به آيات و احاديث و امثال عرب ٬آرايشهاي
لفظي ٬نوادر لغات و اصطالحات و تـعبيرات و تـرکيبات ٬بـرخـي لغـزشها ٬و پـارهاي
مالحظات ديگر ٬در متن سندبادنامه بررسي شده و آنگاه نقد و تـحليل داسـتان و روش
تصحيح کتاب آمده است.
متن منظومه با کيفيت مطلوبي به چاپ رسيده و ابيات آن شمارهـگذاري شده و ٬در
مصح ح )شامل مقايسه کوتاه برخي از داستانهاي متن با منابع ديگـر(٬
پايان ٬تعليقات
ّ
فهرست تصحيحات قياسي ٬و نمايه َا عالم آمده است .در اين چاپ ٬تصوير نمونه نسخه
خطي نيامدهّ ٬
محل آغاز صفحات دستنويس مشخص نشده ٬و خطاهايي بعضًا مطبعي
نيز راه يافته است ٬از جمله:
ــ جنجرگزار )ص ٬١٤سطر ٬(٤يکديگر )ص ٬٤٥سطر ٬(١٦غرقه )ص ٬٧٧دو بيت مانده
به آخر( ٬و کرگ )بيت (٤٤٨به جاي صورت صحيح آنها خنجرگزار  ٬يکدگر  ٬غرفه  ٬و گرگ.
ــ در بيت شماره  ٩آالء او و نعماء او و در بيت شماره  ٥٨آالي تست و نعماي تست آمده و
نام وزير انوشيروان )بيت  (٢٨٩٦در صفحه  ٣٨بوذرجمهر و در صفحه  ٢١٧بوزرجمهر ضبط
شده که به لحاظ دستور خط يکنواخت نيست.
ــ در يادداشت ويراستار آمده است» :اين واحد ...بيت شماره  ٢٧٠٥را ٬که در آن بُ ت

با )متن چاپي :يا( ت بَّ ت در مقام قافيه نشستهاند ٬در زمره ابيات معيوب ميداند و توجه
ـ

خوانندگان ف ّن ي اثر را به آن معطوف ميدارد )ص .(١٥بيت  ٢٧٠٥اين است:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيکي گفت امروز ديدم

بتي

سـر زلـف او فـتنه ت ّب تـي )ص(٢١٠
ِ
ـ ـ
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حرف وصل آمده است( و در
حرف َروي
قوافي اين بيت موصول است )يعني پس از
ِ
ِ
حرکت پيش از َروي عيب نيست ٬چنانکه شادروان محجوب هم
اختالف
قوافي موصول
ِ
ِ
آن را در شمار لغزشهاي متن نياورده است ٬امّ ا در قافيه ابيات ديگري از متن خلل است
مصح ح و ويراستار به آنها اشاره نکردهاند ٬از جمله:
ـکه
ّ
ـجــهان پادشاهي مــباهي بــه
ــــــــــ
ْ
ـود
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــکـه وقـتي کـه نسـل از کـنيزک ُب َ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــچــــنان اوفـــتادست در اصــل او
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبــفرما کــه ارکــان و
اعــيان مُـلک
ِ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهــــميشه بـــزرگانه گــويد بــزرگ
فــقر

جهانپادشاهان غـالمش بـه فـخر )بـيت(٩٢
ْ
بدانديش و بدخواه و بدـرگ ُب َود )بيت(١٥٩٨
آلت نسـل او )بـيت(١٩٩٠
ـکه باشد ضعيف ِ
چه رومي چه هندي چه تازي چه ترک )بيت(٣١٥٣
چه رومي چه تازي چه زنگي چه ترک )بيت(٣٣٨٢

ــ در شعر جاللي ٬والهاي )ص ٬١٣٦بيت دهم( غلط ٬و والهي امالي درست است؛ زيرا
آخر واله ملفوظ است ٬نه غيرـملفوظ.
ها ِي ِ
بيت
ــ در ِ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبه نام خداوند لوح و قـلم

ـکه زد نام ّاول به نامش رقم )بيت(١

ظاهرًا به جاي نام ّاول  ٬نامه ّاول درست باشد.
بيت
ــ در ِ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبه بازي به صـحرا مـبر زن بـه

زور

زن آن ب ْه که در خانه شد پير و کور )بيت(١٧١٣

ظاهرًا بدخواني صورت گرفته است .ضبط صحيح بايد اينگونه باشد:
به بازي بـه صـحرا مـبر زن بـه

روز

زن آن ب ْه که در خانه شد پير و

کوز

ــ در مقدمه
بيت
مصح ح ٬خوني به معناي ّ
ّ
»جال د« آمده )ص (٦٣و ِ
سر کبک بـيچاره از تـن بکـند )بـيت(١٣٨٤
قيد بند
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز جا َج ست چون خوني از ِ
ِ
شمار شواهد آمده است ٬حال آنکه خوني عمومًا به معناي »قاتل ٬کُ شنده« و در اين
نيز در
ِ
بيت ٬خصوصًا ٬به معناي »ـکُ شتني ٬محکوم به اعدام« آمده است .موالنا صائب نيز خوني

را چند بار به همين معناي دوم به کار برده است ٬از جمله:
زيـر تـيغ
زير
ِ
سقف آسمان صائب چو خـوني ِ
ِ
خونيان
چون
شب
و
روز
زير تيغ جاي
به
دارم
ِ
يد چه از تن غافالن را جـان بـرون آيـد
به امّ ِ

ـيد شـفاعت افکـند
چشم بـر هـر کس بـه امّ ِ
بـند خـموشي از زبـان بـرخـاستست
تا مـرا ِ
به کشتن ميرود خوني چو از زندان برون آيد

ـکه متأسفانه ٬هرسه ٬در فرهنگ اشعار صائب )تهران  ٬(١٣٦٤تأليف شادروان احمد گلچين
معاني ٬به معناي ّاول آمده )ج ٬١ص (٢٨٤و محض خطاست.
©

