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 کامروپ و کاملتاۀ ندر قّصه عامیا شخصّیتو تحلیل رمزگشایی 

یبا قالوندی  *ز
 فارسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون ادبّیاتزبان و گروه استادیار 

 طاهره موسوی
 فارسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون ادبّیاتدانشجوی دکتری زبان و 

 (112تا  93)از ص 
 20/6/1400، تاریخ پذیرش مقاله: 20/8/1399تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
نظر صرف ،متون گونه اینرا تشکیل داده است. بررسی علمی  زمین ایران ۀعامّ  ادبّیاتی از بخش مهّم های عامیانه قّصه

های های فرهنگی مردم در گذشتهر و رموز زندگی پیشینیان و ظرافتبه اسرا دستیابیاز جنبۀ ادبی آن، راهگشای 
و در  صفوّیه در روزگارنویسی از آن  دست که است  داستانی عامیانه ،کامروپ و کاملتا خّطی ۀنسخاست. دوردست 
-زادهسرگذشت راجه کامروپ قّصۀ. شده است معّرفینگاشته شده و در این مقاله  به قلم فردی به نام فائزنظردیار هند 

راهی دور و  بهتنی چند از یاران،  و به همراه کند میترک  را به معشوق، سلطنت دستیابیکه در هوای  ای است
رسد و به کشاکش طبیعت و تقدیر، به وصال میل رنج فراوان در سرانجام پس از تحّم او نهد. انگیز پای میمخاطره

کوشد بر رو میودی بارز دارند. پژوهش پیشنم قّصهدر این  ،پری ویژه به. موجودات خیالی و گردد بازمیدیار خود 
 هاشخصّیتبرخی  تحّول، متنی برونمنابع  بر  تکیهو  متنی درونهای  انهتحلیلی و با استناد به نش-بنیاد روش توصیفی

 ،ید. هدف کلّ کنتبیین و تحلیل ای و فرهنگی آن را های اسطورهو نشانهرا بررسی کند در جریان سفر قهرمان 
با  آن است.ارتباط مضمون آن با بافت اجتماعی سرزمین هند و نظام فرهنگی  و قّصهارزش و غنای ادبی دادن  شانن

است.  رفته کار  به قّصهدر  ،الگوهای آزمایشعنوان یکی از  گذر از آب بهدریافته شد که   هندی ۀاین قّص  تحلیل
آن از  که بازتاب ، انعکاسی از اجتماع هند استکامروپ ۀقّص روابط حاکم بر عناصر دریافت که توان  می همچنین

  سر برآورده است. قّصهگیتی 
 

 .عامه ادبّیات، شخصّیت هندی، ۀقّص ، فائزنظر،  خّطی ۀنسخ، کامروپ و کاملتا کلیدی: های هواژ
                                                           

 Ziba.ghalavandi@kazerunsfu.ac.ir                                                         مسئول:              ۀنويسند ۀ. رايانام*

  

10.22059/jpl.2021.313458.1819
https://jpl.ut.ac.ir/
https://jpl.ut.ac.ir/
mailto:Ziba.ghalavandi@kazerunsfu.ac.ir
mailto:Ziba.ghalavandi@kazerunsfu.ac.ir
mailto:Ziba.ghalavandi@kazerunsfu.ac.ir


 کامروپ و کاملتا/ رمزگشایی و تحلیل شخصّیت در قّصه عامیانۀ 94

  مهمقّد  .1
 فسون و. شهرزاد پر«جاودانگی»آرزوی محالی است به نام  تحّققهمانا  قّصهترین کارکرد ناب

 هستی بیرون افکند.کارگاه گوید تا مرگ را از می، سخن شب یکهزار و خم  و فسانه در پیچ
  صادق هدایتجز طرح جهانی آرمانی نیست. های عامیانه، چیزی قّصهغایت ساخت معنا و  ژرف

بهترین شاهکارهای بشر  ۀلیّ مصالح اّو  ۀلمنز  بههای عامیانه را قّصه بررسی ،های پراکندهنوشتهدر 
 ،ادبی نوع  این  .عصر خویش هستند ۀنمای جامعتمام ۀها آینقّصه .(449: 1334) برشمرده است

رهای اقوام دوردست محسوب ین ورود به جهان رمزآلود زندگی اجتماعی و نظام باوکلید زّر 
 شود. می

و تکوین  تحّولبیش از  ،العادهاند که در آن بر حوادث فوقرا عبارت از داستانی دانسته قّصهعمومًا 
کیدها شخصّیتها و آدم گردد و اعه میالّس بر حوادث خلق قّصهشود. محور ماجراها در می تأ

ها شخصّیتسخن، به دیگر ؛دهدآورد و رکن اساسی آن را تشکیل میرا به وجود می قّصهحوادث، 
 یرصادقی،)م اند گوناگون یابند و بیشتر دستخوش حوادثکمتر دگرگونی می قّصهها در و قهرمان

1394 :53). 
متون ودایی سرشار از و افسانه گره خورده است.  قّصهش هندیان از دیرباز با رپروآموزش و 

 پنچاتنتراوی از کتاب  که برگردان، مستشرق آلمانی ؛(T.Benfey) بنفی تئودور است. قّصه
(Panchatantra)  به هندیان  وابسته کاملً و حکایت  قّصهبر آن است که  ،تطبیقی شد ادبّیاتسرآغاز

ا انصاف نیست که در این امّ  ؛(8: 1349 محجوب،به نقل از ) افسانه از یونان است ۀو سرچشمده بو
گواه روشنی  ،هندی ۀهای عاشقانقّصهغفلت ورزیم. نگاهی اجمالی به میان از جایگاه زبان پارسی 

جز  ؛ بهستهاها و منظومهآن در این داستان ادب فارسی و فرهنگ غنّی  و فراوان تأثیر عمیقبر 
 (.56: 1394 ،)ذوالفقاری دیدتوان های هندی را در آن میآیین تأثیرها که محتوای برخی داستان

بندی توان در چهار موضوع مذهبی، عاشقانه، حماسی و عامیانه دستهرا میصفوی  ۀدورهای  قّصه
 کرد. 

هندی و یا ساکنان غیر تباراین دوره از نویسندگان هندی ۀنهای عاشقاقّصه ۀتوان گفت که هممی
: 1386 )ثروت، است کاملتاو کامروپ ترین آن، ها ظاهرًا معروفآن ۀهندوستان بود. در میان هم

17.) 
که به زبانی نزدیک به زبان گفتار، عاری  ای و اساطیری داردافسانه آبشخوری کامروپ و کاملتا

با  هاییداستان ،تیموری ۀدر دوراست. ه فهم برای عوام نوشته شد ادبی و قابلها و صنایع از پیرایه
اند. این را به شعر درآورده ها آنه و برخی هندی از سانسکریت به زبان فارسی ترجمه شد ۀریش

 یقیصّد . هندی استاساطیر  برگرفته از ،بودند قاّره شبه گویان پارسی ها، که سرایندگان آن هاداستان
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نل و ) نلدمن، مهابهارات، راماین یهاقّصه بارا همراه  قّصهاین  ،قاّره سرایی در شبهداستان کتاب در
 قّصهاین  .(52: 1377) ردشمواجد این ویژگی می...  و منوهر و مدهومالت، نامه طوطی، (دمن

دو در هر اینکه ویژهبه ؛غمی نیست د بیمحّم  ی نامهداراب ۀقّص شباهت به  لحاظ مضمون، بی به
ی وصال قهرمان عاشق، یعن ،قّصههدف غایی  تحّقق برایهای پیرامونی، ، عناصر فرعی و چهرهقّصه

 آنبرندگی  پیشاست که در بنیادی مضمونی  «شقع» هاقّصه در این دریغ ندارند.ی از هیچ کوشش
عناصر  گری همچونهای دیاز کشش ،افزون بر کشش عشقی ،قّصهاین  .دارد بدیلبینقشی 

  .بردو مانند آن بهره می فراطبیعی، وجود دیو و پری
از منظر تاریخی و اجتماعی، که دریابد  ،قّصهنوشتار حاضر برآن است تا با تحلیل مضامین 

هند  ۀچه نسبتی با ساختار اجتماعی جامع ،ها آن کاری خویشمورد پژوهش و  قّصۀهای شخصّیت
پردازد و ب قّصهها در قبال قهرمان تصیّ خهای عاطفی شکوشد به تبیین کنشهمچنین می ؟دارند

در این سفر پرمخاطره چیست؟ افزون بر  ،با اوقهرمان  یارانکند راز همراهی و همگامی  مشّخص
ای کدام الگوی اسطوره ۀکنندیادآور و تداعی ،این، باید تبیین کرد که گذر قهرمان و یارانش از آب

ی با انگیزۀ عشق و ، تنها سفری مادّ کامروپوار است که سفر ه استاست؟ پژوهش بر این فرضیّ 
ۀ دلباخته، به دزاعاشقی و رسیدن به دختر محبوب نیست؛ بلکه وی در جریان سفر، از سیمای راجه

ها، تنها با این رویکرد  ها و روابط بعدی آنشخصّیت تحّولآید و کسوت راهبر و مرشد دینی درمی
 درک است.   قابل

ها نیز قّصهشماری از این  ۀدربارهندی به چاپ رسیده و  ۀهای عامیانقّصهبرخی  ،ترپیش
 و ،ماه و مهر کاولیب  گل، آه ۀشعل، دانشِر بها مانندهایی قّصه؛ است انجام شدههایی پژوهش

ها به موضوع قّصهکدام از این نشان داد که هیچ گانبررسی نگارنداز این گونه است.  آراُحسن
پژوهندگان  توّجهکمتر  ،چاپ نیافته ۀحلیهنوز لحاظ اینکه به هقّص ین اند. احاضر نپرداختهپژوهش 

 ۀقّص ای از ، ضمن بیان خلصهقاّره سرایی در شبهداستانکتاب  ۀنویسندرا برانگیخته است. 
صد  یککتاب . در (117: 1377یقی، صّد  ←) ده استکری آن را بررسی های کلّ کامروپ، ویژگی

 یبودن آن، یادآور و عامیانه کامروپ و کاملتا ۀنسخ منظوم تعّددضمن اشاره به  نیز، عاشقانه ۀممنظو
)ذوالفقاری،  است دهکر معّرفیزبانان به پارسیرا  «سینبر»بار، جشن  نبرای نخستی ،قّصهکه این  شده

مشهور هندی های قّصهرا در شمار  قّصهاین  ،خود ادبّیاتتاریخ صفا در . (652-653: ، 1394
 قّصهتعّدد نسخ این به  ،های فارسیکتابوارۀ  فهرست. منزوی نیز در (1540: 1369) شمرد میبر

 ۀدربار ،فارسی، پیش از این در زبان دهدها نشان میبررسی. (1046-907: 1382) کنداشاره می
، جز به اشارتی کوتاه ادبّیاتو در منابع تاریخ  است نشدهانجام پژوهشی  کامروپ و کاملتا ۀقّص 
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 ءعناصر و اشیا»عنوان  باای در مقاله ها و فلحیاحمدرضا یلمه . تنهااند نگفته یآن سخن ۀدربار
 به، (177-155، ص25، شقاّره مطالعات شبه، 1394) «کامروپ و کاملتا ۀطبیعی در منظومفرا

، ضمن اند اجمالی فراتر نرفته معّرفی از حّد و   پرداخته قّصهساختاری و محتوایی این  های ویژگی
دیده  ها آنپژوهش ها در شخصّیتهایی همچون اشتباه در خوانش نام افراد و نارسایی اینکه

 است. تاکنون هیچ تحقیقی انجام نشدهنیز . در باب موضوع پژوهش حاضر شود می
 قّصهای از با هدف آشنایی مخاطب، ابتدا گزیدهحاضر بدین صورت است که  روش پژوهش

 ۀهای این نوشتار نیز بر اساس نسختصحیح نشده و تحلیل قّصهشود. با عنایت به اینکه آورده می
 قّصهکه در نهایت ایجاز، خطوط اصلی است صورت پذیرفته، تلش نگارندگان بر این بوده  خّطی

کمک منابع  تحلیلی و به -شیوۀ توصیفیبه  د. سپسشوآن فروگذار ن های مهّم ترسیم شود و کنش
اند، اساسی و تغییر نگرش شده تحّولدستخوش  قّصه هایی که طّی شخصّیتای، سیمای کتابخانه

-های کهن فرهنگی نمایانده شود. در الیه مایه ای و نقشتبیین و از همین رهگذر، نمودهای اسطوره

 ،رو از این ؛ستیافتنی ا ها دست فرهنگی اقوام و روح مشترک آن ۀ، ُبن و ریشقّصههای تودرتوی 
ای به شناخت جهان شگفت گذشته و ادبی، دریچه ۀنظر از جنبصرف ،هاقّصهو پژوهش در  معّرفی

ای پژوهی، اسطورهشناسی، اجتماعی، تاریخشناسی، قومهای مذهبی، مردمسرشار از نکات و تازه
 . استو ... 

 

 کامروپ ۀت در قّص جایگاه عنصر شخصیّ  .2
  گوید: براهنی می ؛است قّصهارکان  یکی از ،و رمان قّصه نظران صاحباز منظر  شخصّیت

کمال، معنا و  ،عوامل دیگر ۀیّ چرخد. کلّ بر مدار آن می قّصهت ه تمامیّ محوری است ک ،شخصّیت
  (.242: 1386 )براهنی، کنندکسب می شخصّیتت وجودی خود را از عامل ی علّ مفهوم و حتّ 

 نیز قّصهساختمان  ،تر باشندکمها محپایه هرقدر. ادبی هستند آثار ۀپای نوعی  بهها شخصّیت

و ند پرهیزب «شخصّیت» کارگیری به از ،قّصه دربارۀ کوشندمی نظران صاحب .بود خواهد ترحکمم
داستان، محدود و  شخصّیتدر قیاس با  قّصهقهرمان که چرا ؛نشانندبجای آن  هرا ب «قهرمان»

 .(55: 1394 )میرصادقی، جایگاهی ندارد قّصه در جهان شخصّیتپویایی  معموالً ست. ایستا
های ترین رمانساز قوی ،قّصهو قهرمانان  شخصّیتپرورش  حیثاز  و کاملتا کامروپ قّصۀ

پیوندی  ،ئینامری زنجیر هایحلقه سانهب قّصهاجزای  (.17: 1386 )ثروت، عصر صفوی است
های قّصهدر  ،این ویژگی .خود دست یابدمراد دل به  قّصهقهرمان  ،جامیابند تا سرانهمگون می

و  کامروپ است. نیز جلوه یافته فیروزشاه بدخشانی ۀقّص یا  چهرهمنیر و خوبماهمشابه هندی مانند 
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شان نهادذات و آن، چیزی در  و طّی شوند ای دچار می به حادثه قّصهان قهرمان، در اثنای یاریگرنیز 
 مراتب  بهگیرند، هده میحادثه بر ع این از  پسی که کاری و نقش تا جایی که خویش ؛کندتغییر می

گاهیتر و عمیق    و بینش درونی است. ، جوشش عاطفیسرشار از خودآ
رَچند؛ در کنار یاران خود (kâmrup) کامروپ ۀمرتب برجستگی و علّو  تَّ زاده، وزیر (mettarčand) م 

ّدیاَچند رَمنزاده، طبیب( dahantar) زاده، َدَهنَترپندت( bediyâčand) ب  تَّ ، زادهرمصّو ( čettarman) چ 
ک آشکارتر است. این دوستان  1تکلون (rasrank) َرنَک زاده و َرسجوهری (mânekčand) َچندمان 

کنند. نگاهی اجمالی به هنرنمایی می قّصهشان در فضای وفادار هم با نام و هم با شغل و حرفه
اجتماعی در  ۀیک طبق ۀگفته، نمایند یک از یاران پیشگویای آن است که هر ،قّصهها در شخصّیت

مطلق و آرمانی قرار دارند.  ها و صفات خود در حّد ها از لحاظ ویژگی شخصّیتهند هستند. بیشتر 
طفی هیچ قضاوتی ندارد و تنها از رهگذر خوانش متن و غور در روابط عاها شخصّیت ۀدربارراوی 

ف با رسد مؤلّ شناساند. به نظر میها را می دهند، آنهایی که بروز میکاری ها و خویش میان آن
 ؛بوم خود را نمایش دهد های اجتماعی زیستتیپ است که خواستهمی ،هاشخصّیتخلق 

 ها توانسته تصویری از محیط عصر خودآن ۀ... که وی با ارائ اش وپزشک، نّق  هایی چون وزیر، تیپ
مزبور ارزشی  ۀقّص  ،م سازد. با این حسابها و آداب و رسوم زمان را مجّس هایی از اندیشهو نمونه

پوشی  که چشم قّصهاز برخی زنان های هنری یافته است. ذ ادبی و جلوهبسیار فراتر از سرگرمی، تلّذ 
نشان داد. این امر گواهی بر وجود  قّصهای و منفعل در فضای حاشیه شخصّیتتوان کنیم، کمتر می

کید بر نقل و نّق   فضای مردساالر در متن روایت نیز هست. برخی پژوهندگان الی در روزگار با تأ
بر ارزش اجتماعی  ،وان استاین روزگار فرا مانده از های باقیقّصهو اذعان به اینکه حجم  صفوّیه

کید آن  .(15 -12: 1378 دشتی، ←) انددهکرها تأ
 

 و کاملتا کامروپ ۀقّص شناسی نسخه .3
هند با نام  ۀقاّر ق به شبهمتعلّ  ۀعامیان ه ومنثور از منظومۀ عاشقان یروایت ،در اصل کامروپ قّصۀ

، به اودیپور، پادشاه پتراجپسر  ،کامروپعشق شاهزاده  ؛است (kâmlâtâ) 3 و کاْمل تا 2ک امروپ
این اصل  ۀسراینداست. آن نشده دربارۀتاکنون پژوهشی مستقل که سراندیب،  دخت شاه ،کاملتا
 آن را گرد آورده و «فائزنظر» ص بهمتخلّ  ،َهرج ُبلَهتهاست.  «دمراد الیق جونپوریمحّم » همنظوم

ده کرنستعلیق کتابت  ق آن را به خّط 1231در  «رایصینرای هیکداخ ابن رایرام دوسیوکرای»
 برخی مشکلت ناشی از سبک خاّص  .دیریاب است نسخه، نستعلیق روان و نسبتاً  خّط است. 

 .نوشتار و واژگان متروک یا گویشی، خوانش متن را دشوار ساخته است
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 ۀدر کتابخان موجود خّطی ۀبر اساس نسخ «تّم دستور ه  »یا  کامروپ و کاملتا ۀقّص بررسی 
 184برگ و  92دارای  ،صورت پذیرفته است. نسخه 13956 ۀمجلس شورای اسلمی به شمار

عمومًا از شاعران نامی پیش از عصر صفوی اخذ شده  قّصهصفحه است. اشعار مندرج در نثر 
  حمد محمود حقیقی و شکر اهتدا و اعتنای مرشد کامل از مقدور خامه و» عبارتاست. داستان با 

 حاتم سخا/ به حشمت چو جمشید و صاحب وفابه مردی چو رستم چو » آغاز و به عبارت...« 
به ق 1231م محرم دارای انجامه بوده و کتابت آن در تاریخ دوازده ختم شده است. نسخه...« 
 رسیده است. پایان

 از تن چند ،صفا ۀبنا به گفت .ر استوثهای من نسخهاز  تربسی بیش ،قّصههای منظوم نسخه تعّدد
دستور  و آثاری همچون (3/1540 : 1369)کشیدند  به نظم را هندوستان آن در صفوی عهد شاعران

 مانندرا رقم زدند. افزون بر این، کسانی  ... و فلک اعظم، گلشن عشق، چندچندتک ، تّم ه  
... ،«ریاداسپ  »، «ویتَ شیرقانع تَ  میرعلی»، «الّدین حسامیشیخ حسام»، «گربخش حضوری»

 ۀضمن مقایس «گارسان دو تاسی» (.124: 1377 ،یقی)صّد اند مین نام سرودهههایی با منظومه
منزوی  (.652: 1394)ذوالفقاری، ، آن را به فرانسه برگردانده است اولیسبا داستان  قّصهموضوع این 

 انده استرا شناس قّصهاین  ۀو پراکند تعّددهای منسخه های فارسیکتاب ۀوارفهرست صاحب
، از ندارند ارتباط مستقیم با پژوهش حاضر چونو  اند ها منظوم. بیشتر این نسخه(907: 1374)

  کنیم.تفصیل آن پرهیز می
 

  قّصه ۀگزید .4
 سراندیب دختر راجه ،کاملتا با ،«اوده» ۀزادراجه ،کامروپداستان مهرورزی  کامروپ و کاملتا ۀقّص 

یک درویش شود تا اینکه به دعای در آرزوی فرزند دست به دامان برهمنان می پتیراجاست. 
در جمال و کمال یوسف ثانی و ارسطوی زمان  ،زماندر اندک کامروپ ؛شود صاحب  پسری می

ج است که گرفتار تیغ عشق بیند که در باغی سرگرم تفّر در عالم خواب می کامروپشود. شبی  می
 شود. می کاملتا

یان پیرا و مغنّ  خوانان هوسافسانهو تیر تدبیر  ماند میناکام  کامروپ کردن تلش دوستان برای آرام
گاهی از دیار معشوق، کامروپ  4.(10: 1231 ز نظر،ئ)فا خوردبه سنگ تقدیر می نیز اداشیرین پس از آ

. تواند مانع او از این سفر شود نمی ،و نصیحت پدر و ممانعت وزیر کندآهنگ سفر به سراندیب می
و  کامروپجز و  .(16) شکندمیکشتی در هم  خروش ابر و صولت برق و لرزش بحر از کثرت

به  شوند. کامروپنهنگ می ۀتن از یاران، همگی طعمو شش برهمن (samtbačan) بچنسمت
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شود تا از خونش بگذرند. آیین کامروپ سبب میرسد. سیمای مهرزنان می ۀُملک خاّص  ،تریاراج
لع ق خود به ملطفت تمام مّط بر حقیقت و تعّش  برد و میسپس دختر پریان او را به کوه قاف 

 .(29) سازد می
مغز سرشان را به ضرب  ،شود و به یاری شرابمی 5پایانکامروپ در ادامه گرفتار رنج دوال

 مترچند وزیرزادهسپس . (38) سازدمی جانکوب، بیشان را از کثرت زدوسنگ، پریشان و جسم بد
گوید سخن می «دیوهدم»شنود. وی از وی از شکستن جهاز تاکنون را می ۀغّص پر ۀقّص یابد و را می

 تا در اضطرار، وی را به یاری بطلبد. است سپرده مترچندبه  را که چند مو از تن خود
. (47) بینند که بند بر پای داردرا می ای لهجه دفام خوشطوطی زمّر در ادامه،  کامروپ و مترچند

به »کند و را مشاهده می کامروپ، بدیاچندآید و  سیمای آدمی درمی با گشودن رشته، آن طوطی به
گاه سرگذشت  پردازد. آنبه شرح داستان خود می بدیاچند. (50) «کنددرد و شوق تمام معانقه می

دیگر یاران و همراهان قهرمان، هرکدام سرنوشت خود را از هنگام  ،و در ادامه شود میذکر  «دهنتر»
 سراندیببه  ،از خشم امواج رهیده بچنسمتکنند.  بازگو می کامروپدوباره با  غرق تا آشنایی  

گاهی از  می و پس از ملقات  رود میکده به صنم ،ای جستهارهچ کاملتا 6یبیماری رانرسد. پس از آ
 یابد.کده دست میبا برهمنان، به سرداری آن صنم

با کاملتا واگو  از ابتدا تا شکستن کشتی ،کامروپبا  را در معبد ماجرای آشنایی خود بچنسمت
  (kayani-ačâraj) «اچارجکیانی» جوید و او را نزدشهرها میکند. سپس، نشان کامروپ را در می

 ]به[ دعای فقیر ،خود و دوم ۀکردنشان گم ۀمژد ،بچن با دو نعمت؛ یکیسمت .یابددرویش می
 رسند.کامروپ و یاران نیز به سراندیب می .(111) رودکاملتا می نزد خدارسیده

. دایه (127) روانه کرد عصر ۀبه قصر آن نادر و را به پیکر طوطی درآورد بدیاچند ،قّصهقهرمان 
 سینبرموعد جشن سلمت و در سراندیب است در که کامروپ، یابد میدر ،سحر را گشوده ۀرشت
این خبر به مسامع راجه »اندازد. گمنام می کامروپگل را به گردن  ۀحلقکاملتا رسد و میفرا

دختر را زندانی  ،یاران را در چاه افکنده کامروپ و (.145)« م شدبسیار متألّ  ،چهترپتی رسانیدند
 کند.می

شوند. به دیاری دوردست برده می رهند و می، زندانیان از چاه «دیومهد» یاریبه  ،در ادامه
 بر وزیر چهترپتی ،کند. نخستعزم سراندیب می ،خود گرد آوردهکامروپ در آن دیار سپاهی برای 

(čahtarpati) را به سفارت به نزد  مترچند رها و وی را کشد. سپساو را به بند می شود و مییروز پ
گاهیکند. راجه پس از گسیل می چهترپتیراجه  ، جنگ را کامروپ از نام و نشان و غرض آ

و  کند میای وصال خود را مطرح به آدابی تمام تمنّ  . کامروپرودمی استقبال کامروپبه  ،نهادهفرو
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شوند. نیز به وصال هم نائل می (kâmkalâ) «کامکل»سپس مترچند و رسد. سرانجام به مراد دل می
شود. در نورانی می  (kâmsarup) «کامسروپ»قهرمان به فرزندی به نام  ۀکاشان ،پس از چندی

پدرش  ،از بخت بد ؛ اّماشوداوده می ۀبه همراه کاملتا روان الّدینآرزوی زیارت و درکامروپ  ،پایان
 قّصهزند و روزگار خوش قدرت تکیه می ۀکامروپ بر اریکگونه  بدین .دوش میگرفتار مرگ ناگهانی 

 .شودآغاز می
 

  قّصههای شخصّیت. تبیین 5
افزون بر  ؛ زیراگیرده جای میعامّ  های ادبقّصهدر ردیف  کامروپ و کاملتا قّصۀتردید،  بی

های این نوع ادبی، وجود افعال وصفی در متن نسخه، از قّصههای مضمونی آن با دیگر مشابهت
مستقلی نیمه های  بخش، مانند قّصهاجزای این است.  قّصههای عامیانگی زبان بارزترین نشانه

هایی در قهرمانان و سایر چنین کنش ۀننمواند. هستند که در بطن خود با یکدیگر پیوند یافته
که آن با ، آراحسن ۀعاشقان-عامیانه ۀقّص شود. در بررسی های منثور هندی دیده میقّصهوران  کنش

ر ثّ ؤا حضور مامّ  ،نقش کلیدی دارندنمایشی های   صحنه آفرینش  ریزی و در طرح قّصهچهار زن 
سرگذشتی که  (.1397طباطبایی و همکاران:  ←)است  قهرمان است که در سراسر داستان سایه افکنده

سان جویبارهای هبکنند، بازگو می قّصهبه ترتیب پیدایش دوباره در  ،ن کامروپهرکدام از یارا
ت را در جهت غای مسیر حرکت و تکاپوی خود قّصهها، رود پیوستن آن هم ای است که از بهپراکنده

  یابد.میباز  (وصال عاشق و معشوق) قّصه
یافته قابل ردیابی است. تحّولهای شخصّیتهای ای در کنشهای اسطورهنمادبرخی نمودها و 

 .R)باستید ژه ورسخن گفت و نامی از اسطوره به میان نیاورد.  قّصهتوان از حقیقت این است که نمی

Bastid) گوید: میدرستی  به 
 (.43: 1391و لغزان است ) مشّخصنا ۀقّص مرز میان اسطوره و افسانه پهلوانی یا 

ای از اسطوره، حکایت اخلقی، افسانۀ تمثیلی، افسانۀ پریان، ها را آمیزه قّصهنیز میرصادقی 
-23: 1376)داند  ها را شامل رمانس روستایی، شهسواری و عاشقانه میافسانۀ پهلوانان، و رمانس

22.) 
رَچند وزیر ند از: کامروپ، َکاْمَلتا،ا عبارت قّصههای این شخصّیت تَّ ّدیاَچند پندتم  زاده، زاده، ب 
رَمن مصّو َدَهنَتر طبیب تَّ کزاده، چ  بَچن َرنَک کلونت، َسمَت زاده، َرسَچند جوهریرزاده، مان 

 ،)مادر کامروپ(َسروپ ، رانی ُروپ)پدر کامروپ(پتی ، راجه راج)درویش مرتاض(َاچاَرج برهمن، َکیانی
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نَدَر اوتی ، )دختر وزیر راجه چهترپتی و مونس کاملتا(، کامکل لتا()پدر کامراجه َچهترَپتی   شهر ۀ)ملکرانی ا 
 .پریان( )دختر شاهپاراوتی  ،مخصوصان ملکه اندراوتی(از )َپدماَوتی  ،زنان(

شوند که عمومًا درپیوسته با گذر از ی میتحّولدستخوش تغییر و  قّصهها در جریان برخی نام
را به  قّصهسازد و سیر ها را آشکار می جدید و متعالی آن هایدگرگونی، چهرهآب است. این 

ها قّصه شناسیریختدر  (Propp) پراپاصطلحات دارد. اگر بنا باشد از  می گیری وا اوج
سازی وصال ها در زمینه قهرمان دانست. هرکدام از آن یاریگررا  کامروپتوان یاران جوییم، می بهره 

 وانع این راه، سهم و نقشی بر عهده دارند. و برداشتن مشکلت و مدو دلداده 
 

 کامروپ. 5-1
تصویر  ، سیمای وی و زندگی پرتلطم او را بهقّصهمحوری و مرکزی است و  شخصّیت کامروپ

سیر  است. خّط  قّصهانداختن حوادث  جریان ن در هدایت ماجرا و بهاکشد. تفاوت او با سایرمی
خورد و تمامی حوادث و وقایعی که برای رقم می کامروپ رویدادهایی است که برای، قّصهاصلی 

یابد. معنا می کامروپ، حول محور حوادث است یاد شده قّصههای فرعی یاران وی و دیگر چهره
 کاملتا ، تغییری در کارکرد عاطفی و میزان عشق او بهقّصهعاشقی است که از آغاز تا فرجام  کامروپ
و چند تیپ  شخصّیتزمان در نهاد خود چند هم قّصهرسد قهرمان اصلی . به نظر میهدد رخ نمی

 کند.متفاوت و موازی را نمایندگی می
شب، مسحور  یای نیمهؤکه به افسون راست واالنژادی  عاشق   ۀچهر ،مروپکا ۀترین چهرمهم

تا جایی که  ؛کند و افشای این راز برای وی مشکلی ایجاد نمی شود میخود  ۀنگاه زیبارویی از طبق
 رچندت  م   قّصهدر همین  ؛ البّتهآیند ای برای این امر مهم برمیبزرگان و صاحبان خرد به تکاپوی چاره

ا جز عبارتی پوشیده و سرشار از حیا در اواخر داستان، چیزی از سوز و گداز او نیز عاشق است؛ امّ 
مذموم  قّصهی برای مرد در بافت فرهنگی بدان معناست که نفس ابراز عشق، حتّ  بینیم. ایننمی

ویلی عرفانی برای آن أرا از لونی دیگر بدانیم و ت قّصهمگر آنکه جنس مهرورزی قهرمان این  ،است
 تر بدان اشاره خواهیم کرد. قائل شویم که سپس

ست؛ کسی که در نوجوانی سرآمد جنگاوران است. جنگجو، سیمای یک کامروپدیگر  ۀچهر
 ،را کشته «ُدْوارکا» ، شبانه و با گروه معدود دوستان وفادار، هزاران تن از شورشیان شهرقّصهدر اثنای 

که فنونی . (63) رهاند آن می و خلق را از شّر  کند میدو نیم  آن را بهدر نبرد با شیر، سازد. تارومار می
 «ارسمک عیّ »شباهت به سازد که بیمانند می کامل یسیمای او را به عّیار ،است ختهآمو کامروپ
 نیست. 
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ا امّ  ؛توان نامی بر آن نهادت نمیسیمای پنهان و مرموز دیگری دارد که به قطعیّ  کامروپ
نیست. جزع و فزعی که یارانش ه در فرهنگ صوفیّ شباهت به سیمای پیر، مراد، شیخ و مانند آن  بی

کنند، چیزی فراتر از تابی میها بر ندیدنش بیتاز طوفان در فراق او دارند و تا مّد  پس از رهایی
نعمت است. ارکان دولت مانند وزیر، پزشک، صورتگر و... با آن که زاده و ولیاشتیاق به یک راجه

دانند قهرمان عزم سفری سخت و دراز دارد، فرزندان خود را در این سفر پرآشوب به خدمت او می
است و یا در پیوند  کامروپشکوه و قدرت درونی یا برآمده از  ،دارند. این نیرو و کششگسیل می

 «فّره»مفهوم  ،ترین مفهوم به آن در فرهنگ هندوایرانیاست که نزدیکبا نیرویی ماورایی و خداداد 
  عاست.گواه این مّد  قّصهتواند باشد. قرائنی چند در می

ست. هویدا قّصهدر فضای روایی  )برهمن( و قدرت مذهبی پ()کامرو همنشینی قدرت سیاسی
شود، نیروهای دینی در ها استنتاج می تعامل آن ۀها و شیوشخصّیتگوهای و گونه که از گفت آن

دعا و ثنا کامروپ  خدمت نیروی سیاسی قرار دارند. برهمنان، درویشان و مردان خدا پیوسته بر
شکر ظهور اثر، دعا به جا »چنان شادمان شد که به  آن کامروپ ۀاز دیدار دوبار اچارجکیانیگویند.  می
صال خود، آهن را طلی خالص د اتّ سنگی که به مجّر »؛ دادو سپس سنگی جادویی به او هدیه ( 30) «آورد

بها دریغ  وی مبنی بر بذل یگانه سنگ گران ۀتنها در برابر خواست نه کامروپ وزیر )همان(.« گرداند
کدام هر ،کند. دیگر همراهانیاد می (46) «مراألامتثال امر اولی» به اوکند، بلکه از اجرای خواست نمی

از قدرت  بدیاچندکنند. پیشکش می کامروپدریغ به اند، بی یافته که هنری دارند یا به موهبتی دست
موی دیو را برای رهایی  مترچند .کندو میان آن دو دلداده قاصدی میپیکرگردانی خود بارها استفاده 

آمیز، اسباب و لوازم گردآوری سپاه را برای نهد و به کمک آن سنگ سحردر آتش می کامروپ
ت در راه خیرات به نیّ ، دارایی اوست که یگانه بهااز بذل لعل گران مترچندبیند. تدارک می کامروپ

د را در جهت هموارسازی مسیر ورزد. سایر یاران نیز هرکدام هنر خوسلمتی وی دریغ نمی
 بندند. مواصلت این دو دلداده به کار می

همسری یا در چارچوب قانون برون کامروپاصلی  کاری خویشجهان اسطوره،  ۀاز دریچ
ر یک بسامد است. فراوانی و تکرار مکّر ها بسیار پرقّصهیابد که در خواستن از بیگانه معنا می زن

 های کهن دینی در آن مضمون است.  گواه وجود ریشه ،هاقّصهموتیف در 
داستانی گردد، قداست قدیمی و  ۀیشدن یک مازدتواند سبب زبان از جمله دالیلی که می

 (. 296: 1377)الهیجی و کار، های دینی منسوخ استداشتن آن در گزارش ریشه
 ای عاشق نامید. را قهرمانی دینی و نه صرفًا شاهزاده کامروپ توانمی ،به آنچه گفته شد توّجهبا 
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 کاملتا. 5-2 
های عاطفی قّصه است. او در فرآیند قّصه از دوشیزۀ جنبان کنشکاملتا آغازگر حوادث و سلسله

 برای که جایی تا ؛شود ال تبدیل میواسطۀ عشق، به زنی فّع  نشین منفعل به زنی عاشق و سپس بهپرده

فتنۀ  ،هوی در سرآغاز قّص ایستد.  مادر می و پدر برابر در قدتمام ،کامروپ وصل جام از نوشیدن
انفعال  دارد. اصوالً راز خود را در پرده نهان میورزی ندارد و عشقکه یارای ابراز  استی زیباروی
باقری،  ←) تکرار استهای عامیانه آشکار و پرنان قّصهدر برخی زتی ت در معشوق سنّ شخصیّ 

یّ (119-142: 1392 ر نیست. دیدار وی با تی مستقل از مرد برای خود متصّو . در اینجا عنصر زن هو
به  ،دهکره از این حالت عبور ا در فرآیند قّص امّ ؛ جز در قالب ازدواج گزارش نشده است ،کامروپ

کند و پافشاری میی در برابر خواست پدر خود شود که حتّ مند بدل میال، مستقل و کنشزنی فّع 
  خرد.  میه مجازات این سرکشی را به جان البتّ 

کده و دعا برای  به صنم رفتن جزبه است؛ نشده نهاده کاملتا ۀعهد بر چندانی داستانی   هایکنش
 افکندن و سینبر ینییسفیر کامروپ و حضور در مراسم آ بدیاچند؛گفتن با  ، سخنکامروپسلمتی 

اجتماعی و -به اقتضای شرایط فرهنگی بینیم.نمی او از بارزی کاری خویش ،کامروپ ۀشان بر گل
سیمای کاملتا بی میل نیست تا  قّصه ۀنویسند، و مذهب ادبّیاتحاکم بر محور روح مردبا متناسب 

گر سازد. منتهای هنرش این است که راز عشق را با ندیمه سان زن منفعل، خفته و خاموش جلوههرا ب
انگیزد. بر نمیبر وجود عشق بر اش، حدس کسی رااحوالی و بیماریی شکستهنهد و حتّ میان می در

 شود.شف سبب رنجوری او انتخاب میطبیب برای ک دهنتر  همین اساس است که 
شمار  جوهای قهرمان و یاران او بهو حال، گویا وجود این زن، غایت تمامی جست ا با اینامّ 

 چنین آورده است:  وارهای پریقّصهزبان رمزی . صاحب کتاب رودمی
گاهی کیهان است که به سوی دختر شاه که زناشویی می کند، بخشی از حافظه عالم یا ناخودآ

گاهی می ۀحّص  هایی که جزء کابین اوست و وی آنها را برای شتابد. گنجینهمتناظر خود در خودآ
-120: 1386 دالشو،-وفلر)ل شوندبرد، تجارب عالم محسوب میشاهزاده دلفریب خویش می

122.) 
 ،. زن در زبان رمزآلود اسطورهرود می شمار ک شناخت بهدر وادی اسطوره زن عامل و محّر 

و قهرمان کسی است که به قصد شناخت  ،توان شناختت آن چیزی است که میتمامیّ  رگننمایا
خوبی دریافته و تبیین  این حقیقت را به چهرهقهرمان هزاردر کتاب  ژوزف کمبلگذارد.  پای پیش می

 ده است: کر
بانو که در ملقات با خدا .[...] ات جسمانی استزن راهنمای بشر به سوی اوج متعالی لّذ 

و این  ؛آوردن عشق است دست آخرین آزمون قهرمان برای به ،ی یافته استتک زنان تجلّ  تک
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: 1392) نیستای کوچک از جاودانگی نهعنوان نمو بردن از زندگی به تموهبت چیزی جز لّذ 
157).  
ه، محبوب آرمانی، پیوسته در های عامّ قّصهت حاکم بر دیگر ، بر طبق سنّ قّصهدر این 

فارغ از اشارات و تمثیلت  ،«پریان دختر شاه»و « دختر پادشاه چین». ها جای دارددوردست
کاملتا ها، ها حکایت دارد. گذشته از این عرفانی، در بادی نظر بر دوری سرزمین و زادبوم آن

 بینیم:می را آن ،«پری» ۀای است که در بیان یکی از معانی واژسیمای زنانه ۀکنند همچنین تداعی
ستیهندگی کیش زرتشت با پری را  ،پژوهندگانبرخی  (.3 :1350 )سرکاراتی، «بیگانه قوم به قمتعلّ  زن  »

آمیزند و از نژادشان فرزند ها میاند که پریان با اغوای پهلوانان ایرانی، با آنبدان سبب دانسته
دو پور رستم، بر بنیاد همین  ،«جهانگیر»و « سهراب»هایی همچون قّصهساخت  گیرند. ژرف می

زمینۀ سنگین مذهبی، فاقد کمترین پس ۀلحاظ سلطبه قّصها این امّ  ؛اندیشه جادوگونه استوار است
رود تمامی این اجزا را انتظار نمی ،دینی ۀای برخاسته از بطن جامعقّصهاروتیک است. یقینًا از 

 هویدا سازد.
 رسد و نشانی معشوق را بهسپس قاصدی از راه می ،شودمیکاملتا  ۀقهرمان در خواب دلباخت

ر کرد که در توان چنین تصّو نیامده، لیکن می قّصهای روشن در نشانهدهد. گرچه کامروپ می
تا به کامروپ نشان سرزمین  است ، آن درویش را خود کاملتا فرستادهقّصهتر های کهنصورت

روایت،  شکلگونه از دیار خودش جدا سازد. شکست در صورت و معشوق را برساند و بدین
 ۀدست است که سبب شده تا در جامع این ت و عواملی ازعقلنیّ ر از دین رایج، رشد گمان متأثّ  بی

ه را روایت نخستین، فاقد کارکرد بماند. این فرضیّ  اجتماعی  -ایهای اسطوره، داللتقّصهپیدایش 
چیزی  ،یکتای فراست غیر از آن ُدّر » والی سراندیب بخشد و آن اینکه ت میظریف دیگری قّو  ۀنکت

فرزند و ناگزیر جانشین وی بود،  ، یگانهچون کاملتا (.175) «دیگر در صدف بحر دولت نداشت
های واالنژاد حاضر زاده ها و راجهراجه» سینبر در مراسم ،رو این از ؛خواستاران فراوان داشت

ا تقدیر امّ  ؛دارندآتیه، جّد و جهد زیبا و خوش ۀزاددر آرزوی پیوند با این راجه( و 138) «شوند می
 گیرد.را به چیزی نمی راجه چهترپتیسودایی دیگر دارد و تدبیر 

 

 بچن برهمنسمت. 5-3
سازد.  کاملتا باخبر می ۀکه کامروپ را از نام و نشان و مرتباست  بچنسمتاین  ،قّصهدر سرآغاز 

شدن دهنتر از پیدام سراندیب است که تا پیش نالّص ک سفر قهرمان و بزرگ  برهمنان بیتوی محّر 
گاه  شود میکلم کده با کاملتا همفردی است که در صنم طبیب، یگانه و او را از احوال کامروپ آ

 به اچارجکیانی ۀصومع در و یدآ میجوی کامروپ برو رانی در جست حکم  اوست که به سازد. هممی
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بلکه راه درمان آن  ،یابد تنها دردش را درمی نه ،حال کامروپ ۀمشاهد به بچنسمت یابد.می دست او
 شناسد.  ت میروشنی و با دقّ  را نیز به

 ۀترین طبق عالی، این است که برهمنان ،رسدبه ذهن می شخصّیتای که از توصیف این نکته
ی با تکیه بر برهمن حتّ ند. ا هایی دارند که دیگران فاقد آننیروها و توانایی ،روحانیان در هند

گاهی از گزارش می قّصهدر آغاز  ،به دام عشقرا کاملتا  یگرفتار ،گویی خود غیب دهد و همین آ
در همین نوشتار اشاره شد که (. 13)سازد  دیار کاملتا می ۀحال محبوب است که کامروپ را روان

گرمی کاملتا دانست که به پشت ۀ، این برهمن را فرستادقّصههای پسین توان در صورتمی
 تا شور عشق در وجود قهرمان اندازد. است فراطبیعی خود، آمده یها یویژگ

تواند می ،(57) «آیدبار به زیارت نزد من می دختر سالی یک»: گویداین روایت که برهمن می
صورت دفعی و ناگهانی ظاهر  که به قّصهبه  بچنسمتورود  ۀشیو زیرا ؛ری باشدروایت متأّخ 

گاهی کامل از شرایط و  شود می افروزی و وصال  و همچنین رغبتی که به عشق احوال کاملتاو نیز آ
کاری بر  خویش، این قّصهتر این بسا در روایات کهن سازد که چهدارد، این امر را در ذهن متبادر می

را تا حجله باورهای عامیانه، پریان عروس و داماد چراکه بنا بر  ؛پری نهاده شده باشد دوش یک
 (.136: 1355سن،  )کریستنپردازند  می کوبی کنند و به آوازخوانی و پای مشایعت می

ا امّ  ؛دار بوده استای از نژاد پری عهدهرسد که در اصل، این کار را باشندهچنین به نظر می
ش مذهبی، اقتدار و احترام در نگر ۀویژه سقوط پریان از اریک د و بههن ۀثیر جو مذهبی جامعأت تحت

اشارتی سربسته به این موضوع شده و در  قّصهبرهمن این کار را به انجام رسانیده است. در خود 
 ۀحال آنکه او به گفت(. 11)« ت عشق را چشیده بودکه لّذ »: است چنین آمده بچنسمتباب 

 ۀکه این مقام، زیبنده و شایست (13) است «الصنم و منظور نظر زائرانسرآمد راهبان بیت» ،خودش
. در مقابل، ذات پری با عشق یستن ،است قّصهنظر این  کم با آن معنایی که مّد   دست، عشق

 بخشی است.آفرینی و کامآمیخته شده و وجودش سرشار از عشق
 

یرزاده مترچند. 5-4  وز
گری آمده  زیرکی و گاه حیلهعنوان نماد عقل و حکمت، رعایت ادب،  ها وزیر معمواًل بهدر فرهنگ

ریشه در روابط پدران آن  ،یار کامروپ است. این امر در نگاه نخستترین نزدیک مترچند است.
دارتر از این باشد. کامروپ در ا گویا پیوند دوستی این دو ریشهامّ  ؛یعنی راجه و وزیرش دارد ،دو

که شده از دریا، نخستین فرد از یاران گم روزگار نوجوانی مترچند را در کنار خود دارد. پس از رهایی
ت پایان رهیده است. این محبّ مترچند است که با تدبیر قهرمان از ستم دوال ،پیونددبه قهرمان می
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تا آنجا که کامروپ و کاملتا پس از ازدواج، بساط وصل مترچند  ؛یابد ادامه می قّصهدوسویه تا آخر 
خواهد همراهان خود را بشناساند، تعابیری مربوط به مترچند بار گسترانند. وقتی می و کامکل را می

رزم و دانای امین و قوانین بزم و جوالنگاه تاز هیکّ »یابد: احساسی و جهش عاطفی معنادار می
شده  چترمنکه از  قرار دهید این عبارات را در کنار توصیفیاکنون (. 98) «مکتب و مصاحب هم

ُدْوارکا در نبرد با شورشیان  )همان(. «م بهزاد استستاد ثانی و معلّ نگاری اودر هنر صورت»است: 
فشانی و ایثار برای جان مترچندآمادگی  (.60) «فرق مترچند تا ابرو شکافت و نهر خون جاری شد»

 پیشه است.عاشق ۀزاد، چیزی فراتر از خدمت به یک راجهکامروپدر راه 
 

 زادهبدیاچند پندت .5-5
در  بدیاچند رسدبه نظر می(. 100) «العصر استوقوف دارد و در علم مجلس وحیددر جمع علوم »

رو  ؛ از آنی برخوردار استاز لطافت روحی و ظرافت درونی خاّص  کامروپ قیاس با دیگر دوستان
ای شوم معاشرت و اشاره دارد که با زنی جادو و ساحره ،های سفردر بیان مشکلت و سختی که

یابد که به سیمای طوطی درآید و این ت و توان جادویی را میاین قابلیّ  ،در ادامهاو مباشرت دارد. 
تر از نظر جسمی، لطیف پس از ؛در وجودش نهاده است ،یعنی پذیرش پیکرینگی طوطی ،ویژگی

د و نیز به سیمای شوت آن را یافته تا وارد آن افق سایرین و نزدیک به افق وجودی پریان است که قابلیّ 
گاهطوطی  تواند به کند که میمیپری را در ذهن خواننده تداعی  ۀطرخا ،درآید. این کردار ناخودآ

ها یادآور قدرت جادویی قدرت پیکرینگی پری در داستان(. 1: 1350 )سرکاراتی،هر شکلی درآید 
  (.129: 1394 )ستاری و خسروی،اوست 

 متون تاریخی، جغرافیایی و ادبی به اسلمی، نام پری با نام جن خلط شده و فراوان در ۀدر دور
زده و موج می ذهن اندیشمندانپیوند انسان و جن از بامداد اسلم در  ۀاند. اندیشای هم نشستهج

 است یاد کرده، از آن  جاحظ بصری و انس جّن نکاح اسلمی که آشکارا از  ۀترین سند دورکهن
یانی که عاشق جن و نیز جنّ  ۀزادگانی که شیفتنام آدمی الفهرستدر  ندیم . ابن(1/124: 1424)

نیز از ازدواج  الحیوان الکبریةحیا. (545: 1381) اند را با ذکر منابع مکتوب آورده استزاد شده آدمی
از تزویج جن سخن  صاکرماز پرهیز نبی  و برخی (2/171 و 1/304: 2003 )دمیری،زن با جن خبر داده 

مسطور  أغانی به پری در ،پسر منصور عباسی ،دلدادگی جعفر ۀقّص . (111: 1983 شبلی، ←) اندرانده
بومی  ۀپرند ،ت طوطیئبه هی بدیاچنداشاره شد که  ،. افزون بر این(13/314تا: بی )اصفهانی، است

 هندوستان درآمد. 
ای شگفت است که از دیار هند آمده و در آرزوی بازگشت به همان دیار، در غربت طوطی پرنده

  (.299: 1391 ی،)یاحّق  سوزدمی
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که در اسارت قفس جسم، روزگار  داند میموالنا طوطی را نمادی از روح و جان بشر 
که در آن، شاه  های ایرانیقّصهدر  678در توضیح شواهد مثال تیپ  گذراند. اولریش مارزلف می

های ایرانی رد قّصهدر را ، وجود این موتیف صبحینظر  با ردّ  ،کندروح خود را به طوطی منتقل می
های هندی وجود قّصهاین موتیف در  ،خوانیم می قّصه ا همچنان که در اینامّ  ؛(142: 1376) کندمی

 توان مصداق این تیپ برشمرد.مییاچند به بدن طوطی را د بدتجّس دارد و 
   

 زادهدهنتر طبیب. 5-7
چشمگیر نیست. نقش وی چندان  قّصهاین یار کامروپ و ایفای نقش وی در فرآیند  کاری خویش

اصلی و بسترسازی حوادث دیگر  قهرمان یاریگرای در قالب  عنوان نقشی فرعی و حاشیهبیشتر به
اوست که پس  کند و همدهنتر است که آتش اشتیاق را در ضمیر کاملتا تیز می شود. مطرح می قّصه

در برابر دیدگان معشوق نمایان ر، نقشی چند از سیمای کامروپ را مصّو  از آشنایی با چترمن
 . سازد می

 

 زادهچند جوهریمانک. 5-8
همگام و رفیق که دوست با این چندمانک .چندان روشن و گسترده نیست شخصّیتپذیری این نقش

 ،د کامروپپتی به روز تولّ راجه راج»خودش  ۀزیرا به گفت ؛تر استهمراز کامروپ است، از او بزرگ
ان و بلغت رسیده ]و[ کتخدا شود، بذل مستحّق  بهای این لعل را مقرر کرده بود که هرگاه به حّد 

زادروز کامروپ را به یاد دارد. در ماجرای شبیخون به اشرار ُدْوارکا،  ،بنابراین ؛(56)«صالحان نماید
 آورد. اشرار را به ارمغان می ۀشهر بازگفته، سر فرماند ۀچند سرگذشت این دالوری را نزد راجمانک

 

 رزادهچترمن مصّو . 5-9
 کاغذی را به تحریر مجلس صیدگاه کامروپ  ۀصفح»آنجاست که  شخصّیتبارزترین کنش این 

کامکل در  ۀوسیل دهنتر داد که به به [و]ب نمود مطبوع مزیّ  خّطیبر  [...] منقش کرده به  [...]
سپارد تا در  خود را به او می کاملتا انگشتریبار نیز  یک (.77) «کاملتا بگذراندخدمت رانی

تن به  ،، یاران را فرونهادهکامروپجوی و جست برای برآید. وی در تکاپو کامروپجوی و جست
، در معبد است را بسیار جسته و کمتر یافته کامروپاز آن و در شرایطی که گویا  پس  .سپاردسفر می

 ؛(87) «شوددلی مانع غرق می مقتضای رحم کسی به»قصد غرق و هلک خود دارد که ُدْوارکا بزرگ 
 . کامروپاو کسی نیست جز 

 سپارد وس معبد ُدْوارکا میداغ دل را به آب مقّد  سوزد، میچترمن که در حسرت دیدار کامروپ 
غرق و  [...] حقیقت حال را به آیین»پس از غسل دریا،  است، چون نومیدی بر جانش آویخته
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. شودمانع غرق او می ،کامروپ دستش را از عقب گرفته ،لحظهدر همین  (.87)« نمودهلک می
ت خود امیدوار و چترمن تا زمانی که به نیروی اراده و هّم شورانگیز است. بخش  اینویل عرفانی أت

ت و این امید ن هّم ا زمانی که آامّ  ؛یابدبه انگشتری کاملتا دلگرم است، نام و نشانی از کامروپ نمی
ناگاه مطلوب  کند، بهگراید و چترمن به ناتوانی و ضعف خود ادراک حاصل میس میأبه تسلیم و ی

یک عنصر لطیف و شریف روحانی و  ۀمثاب گویی کامروپ به ؛بیند ی و آشکار میخود را متجلّ 
شود و بدان که سالک از خودی  خود خالی می است راهی نشسته عرفانی، در نهایت   یپاداش سلوک

 آید.  میراه نائل 
 

 ها شخصّیت تحّولجایگاه طوفان در  .6
است.  تحّولعامل اساسی این  ،روشن شد که گذر از آب ،قّصه تحّولهای مشخصّیتبا تحلیل 

و پیوستن شدن اران گرمابه و گلستان، پس از جداگر این است که یای مهم در داستان داللتنشانه
شناسانند. در نگاه نخست، و ناچارند خود را به یکدیگر باز شناسندکدام یکدیگر را نمیهیچ ،دوباره

گذر کنیم و  قّصه ۀا اگر از پوستامّ  ؛بار کرد ،اند هایی که کشیدهگناه این کار را باید به گردن دشواری
اند چنان تغییر ماهوی را تجربه کردهرهیده از طوفان، آن آن نظر افکنیم، باید گفت این گروه   ۀبه هست

 ،یادآوری و تشخیص نیست. این طوفان  ی برای یاران صمیمی قابلحتّ  ها آن پیشین ۀکه چهر
گاه به روشنای ، از تاریکرساندکودکی به دوران بلوغ  ۀنشینان را از مرحل کشتی نای ناخودآ

گاهی و   ۀها را برای ورود به مرحل ت، آنریختن حصار فردیّ با فرو بینش رهنمون شد و سرانجامخودآ
 زیستی آماده کرد.همیعنی حیات اجتماعی و با ،بعدی زندگی

درک   ها قابلقّصهرحم، در چارچوب الگوهای آزمایش در گذر از دریا و گرفتاری در امواج بی
و تعیین معیاری  ستیابیدافراد،  شخصّیتآزمایش را ظهور حقیقی  ،است. برخی پژوهندگان فلسفه

گذر (. 28: 1396 )سعیدی و رحیمی،اند  کردن راستی و غیره برشمردهپاداش یا عقاب، آشکاربرای 
گذر هایی است که از فراز اسطوره تا فرود تاریخ را درنوردیده است. قهرمان از آب، در شمار موتیف

پیش از رسالتی دشوار است.  ی،سنگ زدودن گرد ناپاکشاهان و پهلوانان اسطوره از آب، هم
، از یاز کشت جستن نهد. کیخسرو بدون یاریاک، پا به اروند میفریدون به آهنگ گشودن کاخ ضّح 

یافتن به پادشاهی، راه دست یسپارد و اردشیر برامی «دائیتی»گذرد، زرتشت تن به آب جیحون می
از آب، عنصر نماد  عگذر حضرت موسیگیرد. در روایت ادیان ابراهیمی از دریا را پیش می ۀکران

بسا که با اقلیم  چههندی نیز این مضمون پرتکرار است و  ۀهای عامیانقّصهبسیار پررنگ است. در 
 هند و رودهای پرآب آن نیز نسبتی داشته باشد.
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کند، سیمای یک قصد سراندیب حرکت می  حشم به و  زمانی که کامروپ از اوده با خدم
رندان » ۀکه راه به دوست نخواهد برد، مگر اینکه در زمر «میتنّع  ۀازپروردن»شاهزاده دارد؛ 

 ،زند و در حقیقتشدن آن، این روال را بر هم می ا فروشکستن کشتی و غرقامّ  ؛درآید «بلکش
کند. کامروپ پس را بر مسیر معهود خود، ناخدایی می قّصهبا این ترفند، کشتی حوادث  قّصهخالق 

باره  یک  فاق بهخودخواهی نیست که تاکنون بوده است. این اتّ  ۀزادجهاز، دیگر آن راجهشدن  از غرق
گاه نیمه شخصّیتریزد و از ای او را میجلل و جبروت راجه  شخصّیتبه  زاده راجهتاریک و ناخودآ

گاه و مصّم  بسیار شبیه آن چیزی است که دومین  ،تحّولآید. این  م یک عاشق درمیمستقل، خودآ
سفر »پیوسته با آن، تحت عنوان ر تحلیل و تبیین اسطوره و قصص درگام از رویکرد کمبل د

، الگویی است که جوزف قّصهآشنا در بررسی های ناماطلق شده است. یکی از شیوه «قهرمان
 ۀاصلی و چند مرحل ۀحلشناس پیشنهاد کرده است. کمبل برای سفر قهرمان سه مرکمبل اسطوره
صباغ،  قربان ←) استهای ایرانی آزموده شده قّصهبرد. روایی این الگو در شماری از فرعی نام می

 .(1393و  بهمنی و علمی،  27-56: 1392
، پرده از زوایای قّصه شخصّیتجوزف کمبل در تحلیل این  ۀشناسانکاربست الگوی روان

رسیدن به رشد و برای  ،نانوشته یتسنّ  موجب  بهعامیانه  ۀقّص تاریک آن خواهد افکند. قهرمان 
گاه ضمیر به ،یافتهخود را بازت فردیّ آغاز در  ؛کندتکامل فردی خود مراحلی را طی می  خودآ

های ولیتئست که شایستگی پذیرش مسها این آزمون/آزمون در سربلندی از پس .گردد بازمی
 کلیدی است. ، بسیاربافتاین کند. نقش دریا و شکستن جهاز در تر را پیدا میاجتماعی بزرگ

پس از نجات  اند، اکنون وزاده بودهی اگر پیش از این ناخواسته همگام یک راجهحتّ  ،ان وی نیزدوست
 ۀسیمای تازبا شناخت های آنان اند و کنشسوخته شده دل یدوست همدل ،از گرداب نیستی
همین لطیفه  در ،ری و خریدن دشواری به جان شیرینفداکا همه  آنو راز یابد کامروپ معنا می

  نهفته است.
 ؛ت استیّ حائز اهّم  ،نهدرشت و سرنوشت قهرمانان بر جای میکه آب در دگرگونی س تأثیری

بافت فرهنگی و  (.3/216: 1382 )شوالیه و گربران، «د دوباره استد، استحاله و تولّ تولّ  دریا محّل »آنکه 
 ،با آب عموماً  مذاهب آن ، سرزمین هندوستان است؛ جایی کهقّصهپیدایش  ۀفکری جامعفضای 

، 31)میان آمده از غسل دریا سخن به   بار ینچند قّصهاتنگ دارند. در همین تنگ یپیوستار و ارتباط
 ارکا چنین آورده است:ْو دُ و در وصف معبد  (55 و 44

مرد و زن بسیار از اطراف قریبه و جوانب بعیده به زیارت آن  هرسالاز اعاظم معابد هنود است و 
  (.31) رسندمی [...]مکان و غسل دریا 



 کامروپ و کاملتا/ رمزگشایی و تحلیل شخصّیت در قّصه عامیانۀ 110

روی  عچاه حضرت یوسف ۀقّص در آنچه با  تحّولشناسی، این از منظر اسطورهپایانی اینکه  ۀنکت
داستان نمادین مرگ و حیات  ،حکایت یوسف  مهرداد بهار ۀبه گفت .است مقایسه  قابلدهد، می

مدن از چاه و ف جهان مردگان و زیرزمین است و برآرفتن، معّر  در چاه. (269: 1376) د استمجّد 
د است. همین موتیف در چاه بیژن نیز قابل شناسایی نماد حیات مجّد  ،رسیدن به قدرت و شوکت

 است.
 

 نتیجه. 7
 اندیشی ژرفها و آفرینندگان آن و گواه تجربهها و باورهای عمیق اندیشه آیینۀ ،داستانیآثار 

اجتماعی، ادبی، دینی و نیز های فارسی آن است که سیمای قّصهکمترین سود بررسی هاست.  تملّ 
  کند.ین را بازسازی و بازنمایی میشباورمندی فرهنگی مردم روزگاران پی

 طرز به کامروپ و کاملتا ۀقّص ست. ا نستون فقرات آ نوعی بهو  قّصهرکن اصلی  ،شخصّیت
 قّصهها هم در سطح و هم اعماق . این دگرگونیروست هها روبشخصّیت تحّول ۀی با پدیدخاّص 

شدن شکستن کشتی و پراکنده درهم ،شاهد آن هستیم قّصهچه در جریان حوادث نمایان است. آن
دهد، آن است که همراهان شگرفی که در ورای این تغییر روی می تحّولا امّ  ؛یاران قهرمان است

گاههایی مسئوالنه با کنشقهرمان را  گاه به جهان خودآ پویایی  .سازدرهنمون می از فضای ناخودآ
عصر صفوی  پردازی قّصههای هنر ع و گستردگی شیوهبر تنّو  ای نشانه یادشده ۀقّص های شخصّیت

را  قّصههایی است که اثربخشی سرشار از نمادها و نشانه کامروپ و کاملتا قّصۀساخت ژرفاست. 
 ها بسیار فراتر برده است. سازی توده ادبی و سرگرم ذ  رز تلّذ از م

بر دوش  عموماً  ،قّصههای تای و فرهنگی، کشش داستان و جذابیّ فارغ از اشارات اسطوره
 قّصهکامروپ در این ، یعنی کامروپ است. قّصهحوادثی نهاده شده که رکن اساسی آن قهرمان 

 شخصّیت  این  بر بنیاد ،قّصه یهاشخصّیتدیگر  است کهی ظاهر شده سیاسی و دین یرهبرسان  هب
نه  و هاشخصّیت ی و عمومی  های کلّ یژگیبا کاوش در و قّصهدر این  .کنندایفای نقش میواال 

ت تبیین شد. اشارا قّصهدر جریان  شخصّیتو تغییر  تحّول، سیر هاخصایص فردی و شخصی آن
گاهقّصهجای در جای ای اسطورهپیدا و پنهان  های از دانسته قّصهی نویسنده یا خالق ، افزون بر آ

سازد. نقش می برملبه این موضوعات را نیز عوام  مندی علقهادبی و  ۀنوع ذائقکهن هندوایرانی، 
همراه اشارات ای به پردازی اسطورهنمادافزوده است. و کشش آن  بر ملحت قّصهپررنگ پری در 

به متنی و این رمانس عاشقانه را  است قّصه سال های کهنریشه ۀفرهنگی و اقلیمی، بازگوکنند
در است. تبدیل کرده . .. شناسی وقوم شناسی، شناسی، روان، اسطورهشناسیبررسی انسان ۀشایست
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توان  ها را می قّصه ای پارسی آمده است.قّصههندوان در  رآیین سینب ،باربرای نخستین قّصهاین 
ه های ادب شفاهی خواند که در درازنای تاریخ و دهلیز جغرافیا ریشدر میان گونه نوعترین ژرف

 د.نباش های بعدیمینوی در نسل سهای مقّد داستانتا مجرایی برای جریان  اند دوانده
 

 نوشت پی
آن را به شکل  ،نامهلغتها و از جمله ا بعضی فرهنگامّ  ؛در نسخه آشکار است «کلونت»گرچه لفظ  .1
 اند. آورده به معنی قومی از مطربان «کلنوت»
 (.410: 1375نائینی، جللی) در سانسـکریت به معنی زیباست «کامروپ» .2
 (.1540: 1369صفا، )انگیز است رعنای عشق« کاملتا» .3
تنها شمارۀ صفحۀ نسخه میان دو  از این پس ارجاع مستقیم به متن نسخه، درسهولت و رعایت اختصار  برای .4

 شود.کمان آورده می
 ،پاهای دراز و باریککند و زندگی می های هند ها و جنگل در بیابانپا از باشندگان سرزمین افسانه است که دوال .5

او کند وادارش میپیچد و  پاهای خود را دور کمر وی می ،شدهبر گردن او سوار  ،هرگاه کسی را ببینددارد.  مانند دوال
 .را گردش بدهد

 .های هندی آمیز زنان راجه لقب احترام ،: همسر راجه«رانی» .6
 

 نابعم
 اساطیر.  ،محّمدرضا تجدد، تهران چاپ، الفهرست(، 1381ندیم ) ابن

 دارالفکر.  ،، بیروت2چ ،، چاپ سمیر جابریاألغانتا(، الفرج )بی، ابییاصفهان
 توس. ،، تهران2اری، چجلل ستّ  ۀترجم، دانش اساطیر(،  1391باستید، روژه )

، 1، بهار و تابستان، دورۀ عامه ادبّیات و فرهنگ ،«عامیانه های داستان در منفعل و فّعال زنان» ،(1392) بهادر باقری،
 .142-119، ص1ش

   .البرز ،، تهران4، چنویسی قّصه(، 1368براهنی، رضا )
 چشمه.  ،پور، تهران ابوالقاسم اسماعیل چاپ، از اسطوره تا تاریخ(،  1376بهار، مهرداد )

، «جوزف کمبل ۀسفر قهرمان در داراب نامه طرسوسی بر مبنای نظریّ » (،1393) ، ذوالفقارو علمی، کبری بهمنی
 . 30-1رفسنجان، ص ،نخستین همایش نگاهی نو به ادبّیات عامه

 . 32-17ص ،26ش ،نامۀ انجمن ،«صفوینثر مظلوم فارسی و ماجرای قّصه در عصر » (،1386) منصور  ثروت،
 دارالجیل. ،بیروت ،1ج ،الحیوان(،  ق1424) بصری الجاحظ

 فارسی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.-( فرهنگ سنسکریت1375نائینی، سیدمحمدرضا )جللی
 .17-8، ص  52، شادبّیات داستانی ،«های عامیانه در عصر صفویقّصه»(، 1378محّمد )ددشتی، سیّ 

 .ةالعلمیّ  دار الکتب ،، بیروت2چ، 2و  1جبسج، ، چاپ احمد حسنالکبری الحیوانةحیا(، 2003دمیری، محّمد )
 .چشمه ،، تهرانصد منظومۀ عاشقانۀ ادب فارسی یک(،  1394ذوالفقاری، حسن )
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  «. شاهنامههای حماسی پس از های پری در منظومهویژگی»(، 1394ستاری، رضا و سوگل خسروی )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .                                                                                                                            140-115ص  ،3ش  ،48س  ،جستارهای ادبی

 ،دانشکدۀ ادبّیات و علوم انسانی تبریز، «شناسی تطبیقیپری؛ تحقیقی در حاشیۀ اسطوره»(، 1350بهمن ) سرکاراتی،
 .  32-1، 100- 97ش 

، «های ایرانیها و قّصهبندی آن در حکایت الگوهای آزمایش و طبقه»(، 1396سیما رحیمی ) و اسسعیدی، عبّ 
 . 21-45، ص17، ش5س فرهنگ و ادبّیات عامه،

کام المرجان في احکام الجان(، 1983ین )، بدرالّد یشبل  القرآن. ةمکتب ،ابراهیم محّمدالجمل، قاهرهچاپ ، آ
 جیحون.  ،تهران، 3ج، فرهنگ نمادها(، 1382آلن گربران ) و شوالیه، ژان
  .سفردو ،تهران، 10، چ5و  3، جتاریخ ادبّیات در ایران(،  1369ه )اللّ صفا، ذبیح

، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، ه در دورۀ تیموریانقارّ  سرایی فارسی در شبهداستان(، 1377یقی، طاهره ) صّد 
 اسلم آباد.

فرهنگ و ادبّیات ، «آرا حسنعامیانۀ  تلقی اسطوره و تاریخ در قّصۀ»(، 1397) و همکاران دحسینطباطبایی، سیّ 
 .26-1، ص 23، ش6 ، سالهعامّ 
 . یشورای ملّ  کتابخانۀ مجلس ،تهران ،13956ش ،خّطی  ۀنسخ ،قّصۀ کامروپ و کاملتا ،(ق1231) فائز نظر

، «سفر قهرمان یالگو بر کهن ینقد ؛خان رستم ساختار در هفت یبررس»(، 1392، محمودرضا )صباغ قربان
 .56-27(، ص180)پیاپی 1، ش46دورۀ ، جستارهای ادبی

مؤسسۀ تاریخ و  ،تبریز ،ترجمۀ احمد طباطبایی ،کار در روایات ایرانی آفرینش زیان(، 1355سن، آرتور ) کریستن
 فرهنگ ایران. 

 گل آفتاب. ،، مشهد5، ترجمۀ شادی خسروپناه، چچهرهقهرمان هزار(،  1392کمبل، جوزف )
یّ (، 1377مهرانگیز کار )و  الهیجی، شهل  روشنگران و مطالعات زنان. ،تهران، ت زن ایرانیشناخت هو

 توس.  ،تهران اری،جلل ستّ  ، ترجمۀوار های پریزبان رمزی قّصه(، 1386دالشو، م )-لوفلر
 سروش.  ،تهران ،2چ جهانداری، کیکاووس ترجمۀ ،ایرانی هایقّصه بندیطبقه (،1376) اولریش مارزلف،

 خوارزمی.   ،تهران ،کلیله و دمنه ۀدربار(، 1349محجوب، محّمدجعفر )
 المعارف اسلمی.ةمرکز دایر، ، تهرانهای فارسیکتاب ۀوار فهرست(،  1382منزوی، احمد )

 سخن  ،، تهران7، چادبّیات داستانی(، 1394میرصادقی، جمال )
 سخن.  ،، تهران3، چعناصر داستان(، 1376)ـــــــــــــــــــ

 امیرکبیر. ،تهران، های پراکندهنوشته(، 1334صادق ) هدایت،
 ر.فرهنگ معاص ،، تهران4چ ،ها در ادبّیات فارسیوارهفرهنگ اساطیر و داستان(، 1391) عفرجی، محّمدیاحّق 

 
 
 
 
 


