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 دهكيچ
ل گرفتـه و از  كا شـ يه در قرن شـانزدهم در اسـپان  كشود  ياطالق م يا يداستان كبه سب 2كارسيكپ

ـ محققـان بـر ا   يالش و پهلوان پنبه است. البتـه برخـ  ك يت هايها وجود شخص ات بارز آنيخصوص ن ي
ل گرفتـه اسـت، آن   كش يات شرقيمقامه در ادب يادب د از نوعي، به تقلكارسيكپ يداستان كه سبكباورند 

 كارسيكپ يها داستان يتيشخص يها يژگيخت وجود تشابه در وين پژوهش بر انگيچه ما را به انجام ا
 يدر داستان هـا  يتيشخص يها يژگيدام وكم يم بدانيخواه ين مقدمه ميات جهان بود. حال با ايدر ادب

ـ ارو بـودن ا يكبر پ يما مبن يادعا هكران و جهان وجود دارد يا كارسيكپ هـا را بـه اثبـات     تين شخصـ ي
 يداسـتان  كسـب  يبـرا  يـي دسـتور زبـان روا   يـك پژوهش بـه   يم تا در انتهايآن ين در پيبرساند. همچن
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 مقدمه  -1
 يفاسد زنـدگ  يا ه در جامعهكند ك يف مين را تعريياز طبقات پا ي، داستان قهرمانكارسيكپ

و و هجـ  يمدكسم، ياز رئال يبكيترتوان  يرا م كارسيكپ يها . داستان)39، 1389بر، ي(س ندك يم
ـ ش ذيخـو  يما داد در فرهنگ اصطالحات ادبي) س12، 1389دانست (خدابنده،   كارسـ يكل پي

در  يالدينزدهم مـ ه در قـرن شـا  كـ است  يات داستانيدر ادب يقالب كارسيكت پيسد، رواينو يم
 گر لهيآدم دغل و ح يارون، به معنيكآن، پ يسيمعادل انگل ييايارو در اسپانيكد آمد. پيا پدياسپان

ت، آواره، باهوش و يهو يب يمعموالً آدم كارسيكت پيدر روا يت اصليب است. شخصيو نانج
ـ  ير مييبه ندرت دستخوش تغ يت ويه شخصكاست  كرين حال زيدر ع ود بـه  شود نگاه طنزآل

ـ  ـ روا يهـا  يژگـ يبـودن و حـوادث مسـتقل از و    يتيشخصـ  كاجتماع ت اسـت   كارسـ يكت پي
 يداسـتان  يها تين قالب به شخصيتر هيمقامه را شب يد بتوان  نوع داستاني). شا153، 1371(داد،

سـتادن اسـت و در   يا يجـا  يغرب دانست. مقامه در لغت به معن يات داستانيدر ادب كارسيكپ
ه كـ  يو معنـو  يلفات لفظكه با صرف نظر از تكاست از اقسام قصص  يقسم ياصطالح يمعن

ه بتواند با فراغ بـال  كن است يآن ا يسنده از ابداع و انشاياست، مقصود نو يدر آن هدف اصل
ار ببرد و در كبخصوص سجع را در آن به  يعيو بد يع لفظيشتر صنايو وسعت مجال، هر چه ب

ن دوره، يمعمول در ا ةويبه ش يسيخود را در فن نثرنوت هنر ي، نهايساز بكيو تر يپرداز لغت
مقامـه در  «انـد،   ردهك يگونه معن نين مقامه را در لغت ايهمچن. )546، 1375، يبيارائه دهد (خط

 يمانـدن اسـت و در معنـ    يلـه و جـا  يستادن، مجلـس، محـل اجتمـاع قب   يا يجا يلغت به معن
خته بـا شـعر و امثـال و آراسـته بـا      يوع، آمو مصن يوتاه به نثر فنك يها داستان ينوع ياصطالح

شـده   يخوانـده مـ   يو انجمن يداشته و در مجلس ياهكف ةه غالباً جنبكاست  يع لفظياقسام صنا
» اسـت  يراو يگـر يو د يقهرمـان اصـل   يكيه كت ممتاز دارند يها دو شخص ن داستانياست. ا

ه بـه  كـ  يات داسـتان يـ اسـت در ادب  كيسـب  كارسـ يكپ). و اما 1261، 1376گران، ي(انوشه و د
ـ قالشـان   يماجراها ييبازگو ـ ا يپـردازد. خاسـتگاه اصـل    يا اوبـاش مـ  ي نوشـتار در   كن سـب ي
 .استياسپان

 يلكن جنبـه مشـ  يقالش و از ا يكارو، يكپ يكسرگذشت خودنوشت  كارسيكدر واقع پ«
). از آن 4، 1389بر،ي(سـ » سته اسـت يز يه فرد در آن مكاز هجو اجتماع و اشخاص زمانه است 

ـ  يالشـ كو  كـي ريه قهرمـان آن بـا ز  كشود  ياطالق م كيبه سب كارسيكه پكجا  ـ فر يدر پ ب ي
ز مـادام بـا   يـ ن يديـ گران و به دست آوردن پول است، با مقامه تناسب دارد. در مقامـات حم يد

ه كـ است  يب و عارف و جهانگرديوارد شده، خط يه در هر مجلسكم يرو هست روبه يتيشخص
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سـت؟ بـا   كيه كداند  يس نمكداستان گم شده و  يناگهان در انتها يلچرب و نرم دارد، و يزبان
م، يبدان كارسيكپ يها داستان ياصل يها يژگيرا از و» و هجو يمدكسم، يرئال«ن اوصاف اگر يا
 يها از داستان يو چند يدي، مقامات حميگلستان سعد يها تياكح يبرخ يها تين شخصيب
 يطبل حلبـ از رنه لوساژ،  ل بالسيژ، يريمقامات حر، جهان مثل كارسيكبا آثار پ يرانيگر ايد

ل دفوئـه تناسـب   يـ از  دان روزوئـه كنسـون  يرابن و يتو كاز  مار نيف يلبركهااز گونتر گراس، 
ـ يا كارسـ يكتوان گفت، در آثار پ يه مك يوجود دارد به طور  ييهـا  تيشخصـ  يو خـارج  يران

پژوهش حاضر را  ةريكه پك يا يسهستند، لذا سؤال اسا كص مشتريخصا يه داراكوجود دارد 
 ه،كشود  يگونه مطرح م نيدهد، ا يل مكيتش

 اند؟ مادكران و جهان يا كارسيكپ يها داستان كمشتر يتيات شخصيخصوص

 پژوهش ةنيشيپ -2
تاب و مقاله وجـود دارد  كبه صورت  كياند يها پژوهش كارسيكپ يداستان كدر مورد سب

 كرامـون سـب  يه پكـ  يتـاب مسـتقل  كاسـت. تنهـا    يرجخـا  يهـا  ه عمدتاً ترجمه شده از زبانك
 يفرزانه طاهر ة)، ترجم1389. (يبر، هري، سداستان قالشان)( كارسيكپوجود دارد،  كارسيكپ

 يال ه در البـه كـ ستند بلين كارسيكپ كه فقط مختص سبكز وجود دارند يها ن تابكگر ياست. د
 كرامـون سـب  يه پكـ  ي. از مقـاالت ز شـده اسـت  ين كارسيكپ كبه سب يا مطالب آنها بعضاً اشاره

ـ   يز مينوشته شده است ن كارسيكپ ار كـ و هم كيفشـار  يتـر محسـن محمـد   كد ةتوان بـه مقال
اشـاره  » مقامـه  يو نوع داستان كارسيكپ  كن سبيب يارتباط ساختار يبررس«) با عنوان ،1393(
ـ  يـ تحل«با عنـوان   يا ) در مقاله1386( يد نوروزيرد.  خورشك ،  بـه   »رايـ ع كسـم  يل نـوع ادب

بـا عنـوان    يا ) در مقالـه 1367والـدو(  كالركن اثر اشاره نموده است و يا كيارسيكپ يها جنبه
ز  يها ن مقامه ةنيز داشته است. در زمين كارسيكپ يداستان كبه سب يا اشاره» رمان كسب يبررس«
و  يريعناصر داستان در مقامات حر يقيتطب يبررس«به  يز در پژوهشي) ن1390لو ( يرضا نبيعل
رنـگ در مقامـات   يگسـترش پ «بـه   ي) در پژوهشـ 1391پرداخته است، محمد راغب (» يديحم
ن پژوهش بـا قبـول   يپرداخته است. ما در ا» يشناس ختير يشناخت تيروا يرديكبا رو يديحم
 يداسـتان  كه سبكاند  ردهكش اثبات يخو ةدر مقال كيفشار يتر محسن محمدكه جناب دكن يا
ـ  يدر ادب يسينو د مقامهياله و تقلدنب يبه نوع كارسيكپ ـ  يات شرق بوده اسـت، در پ م تـا بـا   يآن

تـاب  كدر دو  كارسـ يكپ يهـا  تيشخص يقيتطب ين مقاله به بررسيپژوهش در ا ةگسترش دامن
 م.يبپرداز يديو مقامات حم يگلستان سعد
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 يآثار فارس يدر برخ كارسيكپ يها يژگيو يبررس -3
 در آن كارسيكپ يتيشخص يها صهيو خص يگلستان سعد -3-1

ار يبسـ  يگلسـتان سـعد  و  يديـ مقامـات حم  كمشتر يزبان -يات ساختاريخصوص ةدربار
ـ م دوباره به ايخواه يم و نه ميگرانيرار حرف دكن پژوهش نه در صدد تياند و ما در ا نوشته ن ي

د و با يدگاه جديد يكم با يخواه يم، لذا ميبپرداز يگلستان سعدو  يديدر مقامات حم يژگيو
ـ ا كيارسيكپ يها دو اثر در ادامه جنبه يتيشخص يها يژگيو يدست نهادن بر رو ن دو اثـر را  ي

، گلسـتان رر كـ م ةنگارنده پس از مطالعـ «سد، ينو يم يريم حريم. ابراهيده يل قرار ميمورد تحل
ه و يخاص و مقامـات صـوف   ياست از مقامات به معنا يتاب مخلوطكن يه اكمعتقد شده است 
و  يلفـات لفظـ  كداده و ت يرانيب فرموده و به آن رنگ ايرا تهذ ينگار مقامه يدر هر نوع سعد
از  يمخصوصـ  ةرده و در واقع، رشتكرا برطرف  كاز زهد خش يب ناشيو معا يسخافت معنو

ر نداشـته اسـت، او صـنعت را    يسابقه و نظ يشوركچ يه در هكان نهاده يبن يات را در فارسيادب
 يـك برد با  يند و گمان ميب يآن نم يعاد ةه خواننده در مطالعك از نظر پنهان داشته است يطور

، ك). اگرچه از لحاظ ساختار، سب396، 1386، يريحر يمي(ابراه» رو شده است نثر مرسل روبه
 يتيات شخصيتشابه وجود دارد، از نظر خصوص يديمقامات حمو  گلستان نيمضمون و زبان ب

 ن دو اثر در سه محور،ين ايز بين
ها تناسب به چشـم   تيه بودن شخصي،ج، در حاش ينشگر ،ب، گمنامكدر نقش  ياوالف) ر

 خورد. يم
 يگلستان سـعد و  يديمقامات حم كت مشترين خصوصياولنشگر، كدر نقش  يالف راو

ـ ا يهـا  ثر قسـمت كنشگر در اكبا  يبودن راو يكي، يتيات شخصياز نظر خصوص تـاب  كن دو ي
 د.ينما يم يدو اثر جلوه گردر  يه به طور بارزك يا گونه است، به
ـ  يدو متن م ييبه وجوه روا يامر نقب ين موضوع در ابتدايا ياوكوا يبرا گلسـتان  م. در يزن
ـ شـود و بـه روا   يت شنو وارد مـ يخود در نقش روا يراو يريمقامات حرو  يسعد  يت گـر ي

 يا يونـد، را ك يه شروع به نوشتن مك يملموس هنگام ةسندي، نويديمقامات حمپردازد. در  يم
اسـت،   يضـمن  ةسـند يه دوست نوكن يعالوه بر ا يه آن راوكند ك يت خلق ميروا يايرا در دن

 باشد. يز ميت نيت شنوِ روايروا
ـ    يت شناسيروا يايه در دنكم ين باوريبر ا وجـود دارد، سـطح    يسه سطح در هـر اثـر ادب
ه كـ  يتـا زمـان   ين بلخـ يدالدي، حميديمقامات حم. در يتيو سطح روا ي، سطح داستانيخارج

ـ ا يعنـ يد، يآ يملموس به شمار م ةسنديدست به نوشتن مقامه نبرده، نو ه قـدرت نوشـتن   كـ ن ي
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) قرار دارد، يرده است و در سطح اول (سطح خارجكمقامه را دارد، اما هنوز شروع به نوشتن ن
 ليملموس جدا شده و وارد جهان تخ يايند، چون از دنك يه شروع به نوشتن مقامه مك يهنگام
ال يـ ت و خين واقعيب يرا در برزخيد، زيآ يمقامه به حساب م يانتزاع ةسندين نويده، بنابرايگرد
ه در كـ ن را يد الديحم ين سطح ما منِ دوم قاضيخارج) قرار دارد. در ا يايداستان و دن ياي(دن

در  يضـمن  ةسـند ين نويم (سطح داستان). همـ ينام يم يانتزاع ةسنديحال نوشتن مقامه است، نو
ـ روا يمخاطب نامعلوم يت را برايد و روايآ يبه شمار م يه دوست وكدارد  يا يقامه راوم ت ي
از  يه وقتـ كـ عت او يه دل در متابعت او بود و جان در مشـا ك يرد مرا دوستكت ياكح«ند، ك يم

راسـخ و باسـق و بـاغ شـباب از      كيودكـ مظلم و غاسق بود و درخـت   يه شب جوانكاوقات 
). امـا بـا   39، 1365، ي(بلخـ » نم...كـ  يه بر امهات بالد گـذر كخواستم طرب تازه بود،  ةوفكش
 ةسـند ي(دوسـت نو  يه راوكـ م يرسـ  يجه مـ ين نتيمقامه به ا ييغور نمودن در وجوه روا كياند

سـنده  يتـر خـود نو   آورد، به زبان سـاده  يبه زبان م يضمن ةسنديخود نو يت را براي) روايضمن
 ش است.يت خويت شنوِ(مخاطب)روايروا

 

ه دوسـت  كـ  يدهـد، راو  ينشان مـ  يديمقامات حمدر  ييه ساختار وجوه رواكهمان گونه 
سـنده  يخـود نو  يداسـتانش را بـرا  » يرد مرا دوسـت كت ياكح«شود،  يم يمعرف يضمن ةسندينو

ه بـر  كيـ شود و ما بـا ت  يرار مكت يديحم يها در تمام مقامه ييوستار رواين پيدهد و ا يشرح م
 يكـي با  يت راويشخص يديه در مقامات حمكم ينكم كم حيتوان يم يست شناياصول علم روا
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و  88،  1385،ي. عباسكنشگر). (ركت ي= شخصيت راويشده است، (شخص يكينشگران كاز 
گلسـتان   كارسيكپ يها تيثر رواك. و اما در ا)60، 1381، يو عباس 23، 1390نت ولت، يژپ ل
ـ گرد يكيبا مخاطب  يت راويخورد و شخص يبه چشم م يندين فرايز چنين يسعد ده اسـت،  ي

پـدر بـه    يبـار  ،يرو گر برادران بلند و خـوب ير و ديوتاه بود و حقكه كدم يرا شن يا زاده كمل«
وتاه كپدر  يآورد و گفت ا يرد پسر به فراست استبصار به جاك يراهت و استحقار درو نظر مك

ـ ).  در ا39، 1387 ،ي(سعد» هترمت بيه نادان بلند نه هر چه به قامت مهتر به قكخردمند به  ن ي
ـ ه در سـطح سـوم روا  كرده است كخلق  يا يراو يضمن ةسنديت از گلستان نوياكح ت قـرار  ي

 دارد، اما مخاطب آن نامعلوم است! 
و مقامـات   يگلسـتان سـعد  در  كمشتر يتيات شخصيگر از خصوصيد يكي، يب) گمنام

 يت اصـل ي) شخصـ يديـ و حم يريهاست. در مقامه (اعم از حر تي، گمنام بودن شخصيديحم
 يب دادن مردم از آنها پـول يو فر يزبان شده با چرب يه وارد مجلسكاست  كريز يمعموالً فرد

ـ آ يشود، گاه به لباس مبدل در م يرد و ناگهان گم ميگ يم نـد. در مقامـه   ك يمـ  ييد و گـاه گـدا  ي
نظـم و   يا با انشـا يو  يبيفر ا عواميه با وعظ و خطابه و كاست  يرمرديقهرمان داستان غالباً پ«

ـ مقامات حر يةلك). در 112، 1386،يريم حري(ابراه» ندك ينثر، مردم را به خود مشغول م و  يري
او سـخن گفتـه    يو گمنـام  يت اصـل يشخصـ  يشدگ داستان از پنهان يدر انتها ي، راويديحم

ب ن مسائل را جواب گفت و آنچه گفت صـوا يل، ايب و ترتير وعظ و ترتيپس چون پ«است، 
وخروش آمد و هر  احسنت و زه بخاست و خلق در جوش ةگفت همه را، از چپ و راست نعر

منبـر بـه    ير چـون از بـاال  يبود بپرداخت و پ يا سهكيه را كبود درانداخت و هر  يا ه را خرقهك
غمام شد و چـون سـتاره در    ةد. چون ماه در عمامين گرد او را نديزبيت ةديچ ديد، هيپست رس

ـ او ند كمبـار  ةدم، چهـر ياو شـن  كه سخن متبركعد از آن حجاب ظالم. ب ، 1365، يبلخـ »(دمي
 يت اصـل يقهرمـان و شخصـ   يز، خود سـعد ين يگلستان سعد يها تياكاز ح ي). در برخ125

ا فقط تماشـاگر  يدارد  يگر نقش فرعيد يند و در برخك يفا ميرا ا ي، نقش مهمياست، در بعض
ــا    ــمند جونق ــفق و آس ــت (ش ــه اس ــاظر واقع ــ24، 1394، ينو ن ــاكاز ح ياري). در بس ات، ي

 يسعد«دهد،  يآنها رخ م يبرا يزيانگ ه اتفاقات عبرتكاند  گمنام يداستان افراد يها تيشخص
ـ  كـ ر نكـ وشش مـورد ذ  ستيها را به جز ب تيدر گلستان نام شخص در انتخـاب   يرده اسـت، ول

ر يـ عجم، ام كان، ملوخراس كخورد، مانند ملو يبه چشم م ياريتاب تنوع بسكن ياشخاص در ا
، ينـ ي(مت...» در مخلـوق و   يان رويان خداپرست، پارسـا ير ناصح، پارساير غافل، وزيعادل، وز

1375 ،254.( 
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 يديمقامات حمت يه در شخصك يگريت بارز ديخصوصها، تيه بودن شخصيج) در حاش
ه ير حاشـ د يا گونـه  ت و بهيروا يها در انتها تيخورد، عدم تحول شخص يبه چشم م و گلستان

آن  يت اصـل يه شخصكم يدان يامل مك يما داستان را وقت يت شناسيبودن آنهاست. در علم روا
ه كاست  ييو انتها ييت ابتدايدو وضع يشده باشد. داستان دارا يتيشخص يرييدر انتها دچار تغ

ت ياگر در اول داسـتان شخصـ   يعنيشود.  يت را شامل مير حادثه و شخصييت تغين دو وضعيا
ر ييـ ت، گاه در داسـتان شـاهد تغ  ير شخصييداستان دانا باشد. عالوه بر تغ ين است، در انتهانادا
ـ سوژه دار يكشه يم. در داستان هميز هستيت نير شخصيغ ينشگرهاك ء يه بـه دنبـال شـ   كـ م ي

ندرال ي، پرنسـس بـه دنبـال سـ    »ندراليس«مثال در داستان  يت است. براكش در حريخو يارزش
، »تـار  سه«ا است، در يدن به دريوچولو به دنبال رسكاه يس ي، ماه»وچولوكاه يس يماه«است، در 

ه مردش ك يزنآورد. در  يها آن را به دست م است و بعد از مدت يتار د سهيبه دنبال خر يراو
ش (گل ببو) است. گاه ياله به دنبال شوهر خوكن يز، زريت نيصادق هدا ةنوشت رده بودكرا گم 
مثال،  يشود. برا ير و تحول مييز دچار تغين يء ارزشيه شكشود  يده ممشاه يات داستانيدر ادب

ء يشـ  يراو يه بـرا كتار  ر شده است. سهييدچار تغ يء ارزشيداستان ش يدر انتها» تار سه«در 
 سته است.كداستان ش يبود در انتها يارزش

 ياداسـتان در انتهـ   يت اصـل يشخصـ » يه بـودگ يدر حاشـ «ل يبه دل يديمقامات حماما در 
ـ ل ايـ تـوان دل  يگـر مـ  ينـد، بـه عبـارت د   ك ينم يرييچ تغيت هيروا سـتا بـودن   ين امـر را در ا ي

ـ در پا يعنـ يسـتا هسـتند.   يا يديمقامات حمها در  تيمقامات دانست. شخص يها تيشخص ان ي
 كير انـد يه در آغاز بودنـد. حـوادث داسـتان در آنهـا تـأث     كهستند  يها همان تيداستان، شخص

ـ ها در مقامـات، ا  تيستا بودن شخصيل ايند. دلك يدگرگون نمگذارد و آنها را  يم ه كـ ن اسـت  ي
د به عبـارت  يدر آنها به وجود آ يدهد تا تحول يآنها را در معرض حوادث قرار نم يبلخ يقاض
اند و  پيداستان ساده و عمدتاً ت يها تي) شخصيديگر در مقامات (به خصوص مقامات حميد
، يب، قاضـ يـ ه، طبيـ همچـون فق  ييها پيرد. تكه خالصه جمل يكت آنها را در يتوان شخص يم

رمرد يه پك، يت اصليشخص يكت بارز در مقامات وجود دارد، يو منجم. تنها دو شخص يصوف
ـ شود و در پا يان جمع وارد ميه در مكاست  يا ده و فرزانهكيت ان مجلـس، ناگهـان صـحنه را    ي
ند ك يان نميرا ب ي) نام وي(بلخ ملموس ةسنديه نوكاست  يگر، راويت ديند و شخصك يم كتر

ـ اكح«ند، ك ياد مي يگونه از و نيو معموالً ا ، ي، شـفق و حونقـان  ك(ر...» يرد مـرا دوسـت  كـ ت ي
1394 ،19-20 .( 
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 يبرا ينه و مجال چندانيت، زمياكح يوتاهكل يز به دلين يگلستان سعده در كناگفته نماند 
ل منحصر بودن داسـتان بـه   يز به دليه نشود. گا يده نميداستان د يها تيتحول و پرورش شخص

متـر دچـار تحـول    كانـد و   هيهـا در حاشـ   تيار وجود نـدارد و شخصـ  كن يان اكحادثه، ام يك
را  يو گلسـتان سـعد   يديـ مقامـات حم  يتيشخصـ  كات مشـتر يه خصوصـ كـ شوند. حال  يم

 كارسيكمقامه و پ كدو سب كات مشتريم و خصوصيبه جلو نه يم تا گاميآن يم، در پيبرشمرد
و  يديـ مقامـات حم ت در يشخصـ  كيارسـ يكات پين خصوصييم و در ادامه به تبينك يرا بررس
 م.يبپرداز گلستان

 يو خارج يرانيا كارسيكپ كمشتر يتيات شخصيخصوص -4
در   يژگـ ياز و يقـ يه مانند اشخاص حقك يا مخلوقيبه فرد ساخته شده «يات داستانيدر ادب

هـا   تي). خلق شخص68، 1382، ي(فرهنگ» نديگو يت ميشود، شخص يش ظاهر ميداستان و نما
ـ اكاعـم از داسـتان، ح   يدر داخـل مـتن داسـتان    ينـ يمع يو روحـ  يات اخالقـ يبا خصوص ت، ي

ـ شـود. در روا  يده مـ يـ نام يپـرداز  تيلم و ... شخصـ ينامه، ف شينما بـه   ي، دسترسـ يت شناسـ ي
رود.  ير مـ بـه شـما   ياصل يها دهياز ا يكيها  تيشخص يتيو شخص ي، روحيات خلقيخصوص

داند (تودوروف،  يها م تيشه و احساسات شخصيل به انديت را نيمهم روا يژگي. و1ن برگكبل
1379 ،79 .( 

ه كـ اسـت   يتيستا شخصـ يت ايشوند؛ شخص يم ميستا تقسيا و ايپو ةها به دو دست تيشخص
از بـوده  ه در آغـ كـ ان داستان همان باشـد  يگر در پايند، به عبارت دك كير اندييا تغيند كر نييتغ

ـ ت پويشخص يباشد، ول كير انديند، تأثكر يا اگر تأثيند كر نياست و حوادث داستان بر او تأث ا ي
ت او ياز شخصـ  يا ر و تحول گـردد و جنبـه  ييه مادام در داستان دستخوش تغكاست  يتيشخص
ن اسـت  كـ مم ين دگرگونيت او دگرگون شود. ايا خصلت و خصوصياو و  ينيب د و جهانيعقا
هـا   تيشخصـ  ين است در جهت سازندگكا محدود. ممي، بر دامنه باشد يا سطحيد ق باشيعم

 يتباه ةنيا در زميش رود يردن پك يدر جهت متعال يعنيها،  آن يرانگريا در جهت ويند كعمل 
 ). 55، 1362او (الرنس، 

بـه دو بخـش    يو خـارج  يرانيا كارسيكپ كمشتر يها يژگيتوان گفت، و ين مقدمه ميبا ا
 شود،  يمم يتقس

 __________________________________________________________________________  

١. Belken Berg 
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 )،يشنو با راو تيشدن روا يكي( يتشابه ساختار -4-1
 يكـي ت شنو يبا روا يه راوكاست  يداستان به صورت يتيگاه وجوه روا يات داستانيدر ادب

نـد.  ك يف ميخود تعر يندارد و داستان را برا يشنو تيچ روايه يگر راويگردد. به عبارت د يم
ملمـوس،   ةسـند يه خـود نو ك ي، در حال...»يرا دوسترد مكت ياكح«د، يگو يم يه راوك يهنگام
 ش است. يت خويشنوِ روا تيز روايرا خلق نموده، خود ن يراو

ز بـر عهـده   يـ را ن يداستان نقش راو يكشنوِ  تيه رواكشود  يده ميد يگاه در متون داستان
ـ ز باشد و در ايآن ن ين است راوكت مميشنوِ روا تيه رواك يا گونه دارد. به  يراون صـورت  ي

بـه قلـم ژان پـل سـارتر،     » تهـوع «نمونـه در رمـان    يند. براك يخودش نقل م يداستانش را برا
ـ  يـك سـاعت  «ش است، يشنوِ داستان خو تيز تنها رواي، خود نيبه عنوان راو» انتنكرو« م يو ن

 ياسـت... وقتـ   يباً به حال عـاد يز تقريچ خورم، همه يم يچيهستم. ساندو يمابل ةافكاست. در 
ـ د آنجـا برگـردم، با  ياست. با ين ناآراميمنشأ ا يمابل ةافك يةر دادن ندارم، قضهد يبرا  يد آقـا ي
، 1389(سـارتر،  » نم.كـ ش را لمس يها ا دستيشش يد اگر الزم شد، رينم، بايل را زنده ببكفاس
ـ ار رفتـه در ا كـ ه زبـان بـه   كـ ن است ين پژوهش ايسندگان اينو ي). ادعا170و 72 ن رمـان و  ي

ن اثر يا يرا راويباشد. ز يكيآن  يشنو و راو تيوار آن سبب شده تا روا رهن حالت خاطيهمچن
 ندارد. يپرداز ند و قصد داستانك يخودش ثبت م يبرا يا خاطراتش را در دفترچه

اش داسـتان   هيسـا  يه بـرا كند ك يت به صراحت اعالم مي، صادق هداوركبوف ن در يهمچن
 ير از خـود راو يـ غ يسـ كه يه سـا كـ گردد  يمه در طول داستان مشخص كن يما اكسد، ينو يم
ع در نظرم مانده، يه از ارتباط وقاكادم هست، آنچه را يه كرد آنچه را كخواهم  يمن سع«ست،ين

ـ نم و كـ نـان حاصـل ب  ينم، نه، فقط اطمكب يلكقضاوت  يكد بتوانم راجع به آن يسم، شايبنو ا ي
ـ نند كگران باور بيه دكارد ند يتيچ اهميمن ه ينم چون براكاصالً خودم بتوانم باور ب ننـد،  كا ني

ه كـ م گـرفتم  يرم و هنوز خودم را نشناخته باشـم و اگـر حـاال تصـم    يه فردا بمكترسم  يفقط م
ده يوار خميد يه روك يا هينم. ساك يام معرف هيسا يه خودم را براكن است يا يسم فقط برايبنو

خـواهم   يه مـ كـ اوسـت   يبـرا بلعـد   يتمـام مـ   يسم با اشتهاينو يه هر چه مكن است يو مثل ا
 ).10، 1377ت، ي(هدا» ميگر را بهتر بشناسيديكم يد بتوانينم، شاكب يشيآزما

ـ (روا يوشـ يت نيچ روايه هكرسد  ياز متون به نظر م ياريبس شـنو، مخاطـب) را مـورد     تي
 ين متون بازيشنو را در ا تينقش روا يتيچ شخصيه هكرود  يدهند و گمان نم يخطاب قرار نم

 يهـا  مانند فرهنگ يز متونين ينوزا و در فارسيل اسناد مربوط به جنگ سرد، اخالق اسپند. مثك
ت يچ گونه روايها و ... ه نامه مختلف، شجره يها ها، اسناد مربوط به سازمان المعارف رةي، دايادب
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ـ م يم، بـه طـور مسـتق   ينـ يب يمـ  يـي ه در داستان و متون رواك(مخاطب) به آن صورت  يوشين ا ي
ن متون در برابر يبودن ا يير رواين امر غيل ايسنده قرار نگرفته و دليمورد خطابِ نو ميرمستقيغ

ـ يا كارسيكمتن پ يكگاه يز در جاين يديداستان و رمان است. در مقامات حم خـود   يراو يران
 يرد مرا دوسـت كت ياكح«را مورد نظر ندارد،  يچ مخاطبيش است و هيت خويت شنوِ روايروا
و از  ياز اوقـات از اقسـام مراتـب نفسـان     يه وقتـ كـ  ييشت و در سر صـفا دا ييه در سر وفاك

ـ د فراغت يافتم و از خواندن قرآن مجي، دولت براعت و بالغت يمواهب مناصب انسان » افتم...ي
 ). 81، 1365، ي(بلخ

ـ بـا روا  يراو يتوان گفت نقش ارتباط يتر م به عبارت ساده  يديـ مقامـات حم ت شـنو در  ي
به اثبات  يين امر از جايس و اكشنو است و بالع تيخود روا يرخد و راوچ يره ميدا يكحول 

نـدارد   يبه عنوان قهرمان داستان، اسم مشخص يت اصليشخص يديمقامات حمه، در كرسد  يم
 يه سـرانجا و كـ معلوم من نشد «ا ي» جاش برد؟كه زمانه كمعلوم من نشد «ت با عبارت يو روا

 شود.  يتمام م» چه بود؟

 يو خارج يرانيا كارسيكپ كسب كمشتر يها هيما صر و بنعنا -4-2
ـ يـ ن عناصـر سـازنده ن  يو همچنـ  كمشتر يها هيما از نظر بن يعالوه بر تشابه ساختار ن يز ب

پژوهش) فقـط   ين پژوهش (بنا بر مقتضيخورد. ما در ا يتشابه به چشم م يو خارج كارسيكپ
 م، يده يقرار م يرد، مورد بررسيگ يمها را در بر  تيشخص ةه حوزكرا  يآن دسته از تشابهات

 كيريو ز يباز ) حقه1
 كـي ريو ز يبـاز  توان بـه حقـه   ي، ميو خارج يرانيا كارسيكپ كات بارز مشترياز خصوص

بـاز   ولگـرد حقـه   يـك سرگذشـت   كارسيكرمان پ ينوع ةه نمونك يا گونه هاست. به تيشخص
 ياجتمـاع  ةطبقـ  يكسازد و از  يم يير ماجراهاياو را درگ يو نادرست يه قالشكارو) است يكپ(

ن جامعه ييگاه پاياز پا يا شخصي يانگل اجتماع يكه همواره كارو يكشاند. پك يباالتر م ةبه طبق
ـ ند روك يبهره بردار يگان اجتماعيختگان و بلند پايوشد با حقه زدن از فرهك ياست م  يدادهاي

 يچنـدان  يداستان ارتباط منطق عيوقا ةشود و رشت يت مياكرمان معموالً از زبان اول شخص ح
بخشـد. در رمـان    يگر ارتبـاط مـ  يديكـ ها را بـه   ، آنيزكت مريشخص يگر ندارد. منتهيديكبا 
نانـه اسـت.   يشتر طنزآلـود و بدب ين نوع رمان بيد و ايآ يش ميمتر پكعاشقانه  يماجرا كارسيكپ

بـا خشـونت و    يتا حدشود و  ين گرفته مييطبقات پا يانه معموالً از  زندگيات واقع گرايجزئ
سرگذشـت  مانند،  ييها ات غرب رمĤني). در ادب260-259، 1382،  ييرضا(خته است.يآم يزشت
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 يهنـر ،  3از سـروانتس  شـوت كيدن  ،2از گـونتر گـراس   يطبل حلب،  1از رنه لوساژ ل بالسيژ
و  ريتـام سـا   ،6نـز يكاز چـارلز د  سـت يور تويال، 5ازاسترن يستان شنديتر، 4ازتام جونز نگيلديف
ه كـ هسـتند   كارسيكو.... رمان پ 8ل دفوياز دان روزوئهكنسون يراب، 7نيتو كاز مار نيف يلبركها

نـد. در  ك ينقش مـ  يفايها ا آن يت اصليبه عنوان شخص كريباز و ز ت حقهيشخص يكمعموالً 
 يسرگذشـت حـاج  ، ياتب ارجانكار از خداداد بن يع كسم يها توان داستان يم يات فارسيادب
از جالل  كگلدسته ها و  فل، يديمقامات حماز احمد محمود،  ه هايهمسا، 9هيمز مورياز ج بابا

ها  آن يت اصليه شخصكد ينام كيارسيكپ يها م گلستان، و.... را داستانياز ابراه لنگال احمد، 
 ند. ك يگذران عمر م كيريو ز يباز انه زده و با حقهكريدست به اعمال ز

 يـك  يت اصـل يشـود، شخصـ   يه مشـاهده مـ  كـ آن گونه  زين يريو حر يديمقامات حمدر 
بد، گاه يفر يش مردم را ميوارد شده با زبان و عمل خو يه به هر مجلسكاست  كريباز و ز حقه

ـ روا يدهد و در انتهـا  يافه و صدا مير قييد و گاه تغيآ يرزن در ميبه لباس پ ز بـا شـگرد   يـ ت ني
ات يـ در ادب كارسيكپ يپرداز داستان كز سبن نمونه ايتر هنكگردد. يم يدگان مخفيفراوان از د

ـ يا كارسـ يكآمده است و تمام عناصر پ يگلستان سعده در كاست  يتياكح يفارس در آن  يران
ه از كـ در آمد؛  يحجاز به شهر ةاست! با قافل يعلو يعنيسوان بافت، يگ ياديش«شود،  يده ميد

رد. كـ رام كـ ارش بفرمود و ايبسام! نعمت  ه، من گفتهكبرد  كش مليپ يا دهيم، و قصيآ يحج هم
د يـ ا آمـده بـود، گفـت مـن او را ع    يه در آن سال از سفر دركحضرت پادشاه  ياز ندما يكيتا 

طه، يبود در مل يگفتا، پدرش نصران يگريست! دين يه حاجكدم. معلوم شد يدر بصره د ياضح
ـ ف چگونه صورت بندد! و شعرش را به ديپس او شر مـود تـا   فر كافتنـد! ملـ  يدر يوان انـور ي

 يـك ن يزمـ  يخداونـد رو  ين دروغ درهم چرا گفـت؟ گفـت، ا  ينند، تا چندك يبزنندش و نف
سـزاوارم. گفـت،    ييه فرمـا كم، اگر راست نباشد، به هر عقوبت يگر در خدمت بگويسخنت د

 ست؟ گفت،يبگو تا آن چ
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ــه آب اســت و يــك چمچــه دوغ  غريبــــي گــــرت ماســــت پــــيش آورد دو پيمان
ــي ــت م ــر راس ــواهي ااگ ــنوخ ــن ش ــد دروغ ز م ــيار گويــ ــده بســ ــان ديــ جهــ

تر سخن، تا عمر او بوده باشـد، نگفتـه اسـت.     ن راستيرا خنده گرفت! و گفت، از ا كمل
 ).42، 1387، ي(سعد» برود يا دارند و به خوشيفرمود تا آنچه مأمول اوست مه

 يهـا  ت داسـتان هماننـد داسـتان   يه شخصـ كـ دهـد   يت نشان مـ ياكح ياد در ابتدايلفظ ش
مختلـف افـراد    يهـا  تياكن حين اجتماع است و همچنييپا ةرذل و از طبق يشخص كارسيكپ

ـ ت ولگـرد و ز يشخص يكه او كدهد  يمختلف نشان م يدن او در جاهايبر د يمبن اسـت.   كري
خـط و   هفت يه او فردكدهد  يش از عقوبت پادشاه نشان ميدر نجات خو يو كيرين زيهمچن

 ار است.يع تمام ييارويكپ
شوند،  يم يدير وارد شهر جديه گروه تام ساك ي، هنگام»نيف يلبركها يماجراها«مان در ر

ه كـ رمان، پادشاه  يها از صحنه يكيپردازند. مثالً در  يسب پول مكزنند و به  يله ميدست به ح
بـه مـردم    يزبـان  دهـد و بـا چـرب    يدرمانده نشان م ياست، خود را آدم ييايخود از دزدان در

پادشـاه  «شده است، ياركرده و االن آدم درستكتوبه  يبوده ول ييايدزد در يزمانه او كد يگو يم
رد و كـ  يد و مـردم را دعـا و ثنـا مـ    يـ مال يش را مـ يهـا  چشم ياله به دست دور افتاد و هكهم 
» ديـ نك يمـ  كمـ كن جـور  يب و آواره ايغر ييايدزد در يكه به كگفت، خدا عوضتان بدهد  يم

 ).196، 1366ن،ي(تو
دراز در  يه مـدت كپس از آن  1يالنيپدرم،  بالس سانت«آمده است،  ل بالسيژرمان در آغاز 

د از اواسـط النـاس   يشكان يرد، رخت به زادوبوم خود شهر سانتالك يول سربازيراه دولت اسپان
ا آمـدم. پـس از   يخواست و پس از ده ماه من به دن يه نه چندان جوان بود به زنك يآنجا دختر

ـ  يا شـه يدند و در آن جا ناچار خواستند پيوچك  2وديآن جا به شهر او رنـد. مـادرم بـه    يش گيپ
گـر  يد يزيـ انـه خـود چ  يا، بـه جـزء  ماه  يـ . چون از مال دنيرفت و پدرم به جلودار يپرستار

 ).3، 1377(لوساژ،» ميبه بار آ يم آن بود بدي، بينداشتم يراهب ينداشتند، اگر خالو
ب، در آمدن يمثل، سفر، فر يفارس كارسيكپ يها يژگيو يه مشاهده شد تمامكهمان گونه 
 شود.  يده ميز دين يغرب كارسيكپ يها و ... در داستان كيريبه لباس مبدل، ز
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 ) سفر و مسافرت، 2
تـوان بـه    يو مقامـه مـ   كارسـ يكپ يهـا  ت در داسـتان يشخصـ  يشـناخت  يها گر مؤلفهياز د
ن آثار بـدل شـده   يا يثابت برا يا هيما ه سفر به بنك يا گونه رد، بهكاشاره  يطوالن يها مسافرت

ـ است. در فرهنگ نظر ـ  ي  كارسـ يكپ«آمـده اسـت،    يزازكـ ن يالـد  ر جـالل يـ از م يه و نقـد ادب
ـ ن مضـمون را از رمـانس گرفتـه اسـت. در ا    ياست و ا يسفر طوالن يك  ةرنديدربرگ ن سـفر  ي

ت ين شخصـ يت اگردد و در واقع ماجراها و مخاطرا يآرمان م يكفرد رذل به دنبال  يا اشفهكم
ه صـرفاً  كـ ه به آن برسد بلكاو وجود ندارد  يدر زندگ يچ  هدفيم هينيب يه مكرسد  يبه آنجا م

ن در ي). همچنـ 38،1388، يرآبـاد يان ميو سـبز  يزازك» (گذراند يرا م يزندگ يبا رذالت و دزد
داند و  يسفرنامه م يرا نوع كارسيكرمان پ يزازكن يالد ر جالليتر مكن اثر دياز ا يگريد يجا
ـ اسـت و ا  يسـفر طـوالن   يك ةرنديدربرگ كارسيكرمان پ«د، يگو يم ن مضـمون را از رمـانس   ي

ل يژمثل  ييها مثال قهرمان داستان ي). برا380، 1388، يرآباديان ميو سبز يزازك» (گرفته است
 برند. يمادام در مسافرت به سر م كارسيكبه عنوان دو اثر پ روزوئهكنسون يرابو  بالس

را از سـر   ياديمادام در مسافرت است و اتفاقات ز يت اصليز شخصين يديمات حممقادر 
 يه وقتـ كـ عت او يه دل در متابعت او بود و جان در مشاك يرد مرا دوستكت ياكح«گذراند،  يم

ه بـر  كـ راسخ و باسق... خواستم  كيودكمظلم و غاسق بود و درخت  يه شب جوانكاز اوقات 
ن در آغـاز  ي). همچنـ 40، 1385، ي(بلخـ » نمكـ  يار سفريار را اختينم و اختك يامهات بالد نظر

ه در مقالت صفت عـدالت داشـت و   ك يرد مرا دوستكت ياكح«آمده است، » احيالس يف« ةمقام
ردم و كـ اتفـاق   يقـ يم عوارض آفات بـا رف كاز اوقات به ح يه وقتكدر معاملت نعت مجاملت 

ـ رو اي). پ78(همان، » ردم...كعزم سفر عراق   يهـا  ثـر داسـتان  كتـوان گفـت در ا   يانـات مـ  ين بي
رده و بـه  ك كها خانه را تر ن داستانيوجود دارد و معموالً قهرمان ا يطوالن يسفرها كارسيكپ

، در رمـان  كارسـ يكد به آغاز دو رمان پيبنگر كنيرود. ا يد ميو سفر به مناطق جد ييماجراجو
 يتيرمان) بـا نارضـا   يها تي(شخص كتام جوهارپر و هو«ن آمده است، يتو كر اثر ماريتام سا
، 1369ان، يدي(سع» خته باشنديگر يد بدنيهات شديردند تا از چنگ تنبك كخود را تر يها خانه
نـد،  ك يمـ  كگونه خانه را تـر  نيداستان ا يت اصليشخص ستيور تويالن در رمان ي. همچن)749

بـه   يبود قرار گرفت. روز توز  نهكيبد خو و  يليه خكبه نام نوآه  ير دست پسر جوانيور زيال«
به خشم آمد و با مشت و لگـد بـه نـوآه حملـه      كاره بود. پسركزن بد يكور گفت مادر تو يال
را صـالح   يارگاه تابوت سـاز كافتد و ماندن خود در  ين نزاع به هراس ميند و از عاقبت اك يم
بان اسـت از لنـدن   يه گره با آن دست بك يا يدست زد و با فقر و تنگيگر يداند، لذا از آنجا م ينم

 ) .718(همان ،» ندك يفرار م
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 يو خارج يرانيا يها در داستان كارسيكت پيشخص يها يژگيو يبررس -5
خـتن نثـر   ين شـباهت دارد، درآم يدالديحم يز به روش قاضيش از هر چيبگلستان آنچه در 

است نه مانند  ز از خود مؤلفيه اشعار نكث ين حي، مخصوصاً از ايو عرب يات فارسياست با اب
نظـر داشـته    يديز به مقامات حمين يبند در جمله يناشناس. سعد ياز شعرا ودمنه لهيلك اشعار

ها را در  تر آن املكه صورت كخورد  يبه چشم م ييها گاه جمله يديمقامات حمرا در ياست، ز
با يه زكرا  يديمقامات حموه از يهر صنعت و هر ش يد و در واقع سعديتوان د يز مين  گلستان

ـ م حريم داده است (ابـراه يتعم گلستانده و آن را در يبوده برگز ). عـالوه بـر   432، 1346، يري
و گلسـتان شـباهت وجـود دارد. در     يدين مقامات حميز بين ياز نظر موضوع يتشابه ساختار

صـرف   يرا سعدينگارش ، ز كاز مقامات مربوط به موضوع آن است نه سب يد سعديواقع تقل
رو خواجـه عبـداهللا   يـ شـتر پ يث اسـلوب نگـارش ب  يه در هنر انشا دارد، از حك ياراتكنظر از ابت

غالبـاً عبـارت بـود از     يات عربياكن. موضوع حيدالديحم ياست نه قاض يو ابوالمعال يانصار
، ير، مطالـب درسـ  كي، وعظ و تـذ يه، تشاتم، مناظره، مباحث فقهيدك، ياهك، فيموضوعات ادب

اغلـب   ةدربـار  ي. سـعد يو عرفـان  يو عشق ي، مدحيخيمطالب تارز ين يستان و گاهيلغز و چ
، 1389ش (خدابنـده،  يخـو  كقل مخصوصِ سبيور مقامه نوشته، منتها همه را با صكمطالب مذ

8.( 
شـباهت   يديـ بـا مقامـات حم   يث موضوع مقامات سعديرسد از ح يه به نظر مكآن گونه 

از مقامات، مربوط به موضوع آن اسـت   يد سعديتوان گفت، تقل يه مك يا گونه دارد. به ياريبس
رو يـ شـتر پ يه در هنـر انشـا دارد، ب  كـ  ياراتكـ صرف نظر از ابت يرا سعدينگارش، ز كنه به سب

 است. يديشتر از نظر موضوع مقلد حميش است و بيان خوينيشيپ
م از بـاب سـوم   يكـ سـت و  يت بياكو ح يديمقامات حمدر » باجكس« ةن مقاميمثال ب يبرا
به چشـم   يه صد و پنجاه شتر بار داشت...). تشابه فراوان موضوعكدم يرا شن يان(بازرگگلستان

ـ ز يورز ل طمعيبه دل يت اصلين دو مقامه شخصيخورد. در ا يم ـ ز يهـا  نياد بـه سـرزم  ي  يادي
ش سفر يعمر خو يز در انتهاين يگريد يآن است تا به جاها يرده و هنوز اندر هواكمسافرت 

مقامـه را داراسـت،    يتيشخصـ  يها يژگيه وك يگلستان سعد يها تياكگر از حيد يكيد. ينما
، و يتيشخصـ  يهـا  يژگـ يل ويـ نجـا بـه تحل  يه در اكـ تـاب اسـت   كن يت سوم باب اول اياكح

 م،يپرداز يم يديمقامات حمآن و تشابه آن با  يموضوع
ـ  ي، باريگر برادرانش بلند و خوبروير و ديوتاه بود و حقكه كدم يرا شن يا زاده كمل ه پدر ب

پـدر   يآورد و گفـت، ا  يبجـا  فراست و استبصارپسر به  يردكت و استحقار در او نظر يراهك
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. فـة يل جيفة و الفيمت بهتر الشاة نظيوتاه خردمند به از نادان بلند، نه هر چه به قامت مهتر به قك
در  ينهاد چون لشـگر از هـر دو طـرف رو    يصعب رو يرا در آن قرب دشمن كه ملكدم يشن

 ياركن پسر بود و بر سپاه دشمن زد، چند مردان يدان در آمد ايه به مك يسك، اول  هم آوردند
ار بـود و  يه سـپاه دشـمن بسـ   كاند  آورده. دين خدمت ببوسيش پدر آمد زميانداخت چون پ يب
زنـان   ةد تا جامـ يوشكمردان ب يردند پس نعره زد و گفت اكز يآهنگ گر ي، جماعتكنان انديا
ه هم در آن روز كدم يباره حمله بردند، شن يكاد گشت و بيفتن او تهور زد، سواران را بگيپوشب

رد كـ ش ينار گرفت و هر روز نظرش بكد و در يسرو چشمش ببوس كافتند، مليبر دشمن ظفر 
ـ ردند ، خواهرش از غرفه بدكرد. برادران حسد بردند و زهر در طعامش كش يعهد خويتا ول د ي
رد يـ و گفت محال است اگر هنرمند بم ديشكاز طعام باز افت و دستيپسر درچه برهم زد ، يدر
ـ رد.پدر را از اياو بگ يهنر جا يه بك  يدادنـد بـرادرانش را بخوانـد و گوشـمال     ين حـال آگهـ  ي

رد تـا فتنـه بنشسـت و نـزاع     كـ ن يمعـ  يرا از اطراف بالد حصه مرض يكبواجب بداد پس هر 
، 1387، ي(سـعد  نگنجنـد  يمـ ياقلبخسبند و دو پادشـاه در   يميش در گليه ده دروكبرخاست 

56-59.( 
است، به عبـارت   يكيت شنو (مخاطب) يبا روا يان شد در مقامه راويه قبالً بكهمان گونه 

را مطمح نظر ندارد و داستان را  يت شنوِ خاصيچ روايا هيگو يداستان كن سبيدر ا يگر راويد
ه دوسـت  كـ  يديمقامات حمهم مثل  يگلستان سعدن مقامه از يند. در اك يخودش نقل م يبرا
بـود)در   يضـمن  ةسنديدست نو ةه ساختك يرد (دوستك يت ميرا روا يداستان يراو يبرا يراو
از  يديـ مقامات حماق ساختار يو س كبه سب» دميرا شن يا زاده كمل«با عبارت ،  يز راوينجا نيا
ـ ت شـنوِ روا ين نامشخص بودن روايت و همچنيث ناشناخته بودن شخصيح ه شـد  يـك ت نزدي

 است. 
ـ الش و زكـ خـط،   ت هفتيشخص يكهمواره با  يديمقامات حمه در كم ين باوريبر ا  كري
ـ نما يگـذران عمـر مـ    كيريو ز يوارد شده و از راه لفاظ يه به هر مجلسكم ييرو روبه ـ د. اي ن ي

ـ اكن حيدر ا يو حاضرجواب كيريز يژگيو بـارز   يهـا  يژگـ يز از ويـ ن يگلسـتان سـعد  ت از ي
 ت است. ياكت حيشخص
افـت،  يپسـر در «نيو همچنـ » آورد يپسر به فراست و استبصار بـه جـا  «چون  ييها ارتعب

تـوان بـه صـنعت     يگـر مـ  ين امر است. از طـرف د يا يايخود گو...» د و يشكدست از طعام باز
طنـز  «ن ياست. همچن يديمقامات حمرد و آن از مختصات بارز كت اشاره ياكن حيمناظره در ا

ـ دانست. در ا يديمقامات حمت و ياكن حيا كمشتر يها يژگيو توان از يز ميرا ن» بهيو مطا ن ي
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ل يـ ن دليخوب محروم است و به هم يجسمان يها يژگيه از وكم يمواجه يتيت با شخصياكح
 ييرد تا جايگ يم يشيگر برادران پير از دين شخص حقيشود، اما هم يمورد تمسخر پدر واقع م

 رسد.  يه به وزارت مك
م، يريبگ يديمقامات حماز  ياريت و بسياكن حيا كمشتر يا هيما بن يژگيرا و» تشاتم«اگر 
 يم. سـعد يا ز گشتهين ادعا سرافراز نيان ايه در بكم يا توان گفت، نه تنها به خطا نرفته يبه جد م

قـرار   يدو طرف را مورد بررس» تشاتم«ش يخو يها تياكاز ح ياريدر بس يبلخ يهمانند قاض
ـ شـاند، در ا ك يرا بـه منـاظره مـ    ير و غنـ ير و گاه فقيگاه دو فقداده است، گاه زن و شوهر،  ن ي

ـ را به قلـم آورده و از ا  يتشاتم پدر و پسر يز ماجرايت نياكح ار بـه مقامـات   يث بسـ يـ ن حي
 شده است. يكنزد يديحم

ب يعج يو سر زدن قهرمان به جاها ييماجراجو« كارسيكپ يها رمان ياز عناصر اصل يكي
 كخود  را تر يها خانه يتيبا نارضا كتام، جوهارپر و هو«م يخوان يم ريتام سادر رمان ». است

. ) 74، 1369ان، يدي(سـع » و رفتن به دنبال حوادث پرداختند يين رو به ماجراجويردند.... از اك
ن سـبب  يردنـد، بـه همـ   ك يگذران عمـر مـ   يالشكار و كاروها از راه تجارت، شيكه پكاز آنجا 
س كب و ناشناخته سر بزنند. بـرع يغر يند تا به جاهاك يجاب مياد يت جديافتن موقعيهمواره 

 يرانيا كارسيكپردازد در پ يم ييافتن غذا و پول به ماجراجوي يه  قهرمان براك يغرب يها رمان
ـ ان ينجات زندان ياغلب قهرمان داستان برا ـ ي  ياز طـرف اربـاب، بـه جاهـا     يتيمـأمور  يا در پ

 كسـم از داستان  يا د به نمونهيپردازد. مثالً بنگر يم ييزند و به ماجراجو يب سر ميوغر بيعج
نند هر جـا  يگشتند تا چه بب يرون آمدند و در قلعه ميب يبا سرخ ورد هر دو از سرا كسم« اريع
 يرفتنـد. در  ياه دان مكبود. در آن  ياه دانكدند، يرس يشان بود. تا به مقاميا يد نه جايه بنگرك
در قفـل زد و   يدسـت  د بود؟ پسين جا نشايگفت، ا كرزده. سمب يخته و قفلين، آويدند آهنيد
آورده و در  يدر رو يد. چهـار صـفحه رو  يد يا ست در باز طاق افتاد و اندر رفت. حجرهكش

 كن ساخته. سـم يزم يبر رو يرامون صفحه درينهاده پر از  زر و پ يخسروان يهر صفحه خم
 جلداول).196، 1367، اريع كسم» (ب داشت.يعج

 يريگ جهينت -6
زنـد   يب ميوغر بيعج يارهاكه دست به كم يباز بدان الش و حقهك يتيارو را شخصيكاگر پ

ه كـ دانسـت   يرا داسـتان  كارسـ يكتوان داسـتان پ  ين ميندارد، بنابرا يت مشخصيو معموالً هو
حـول اعمـال و    كارسـ يكپ يهـا  هسـتند. داسـتان   ياتين خصوصـ يچن يآن دارا يها تيشخص
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ـ ه مادام در سـفر اسـت، هو  ك يسكگردد،  يارو ميكپ يك يارهاك دارد و از راه  يت نامشخصـ ي
ز كـ نـد. هـر چـه از مر   ك ير مـ يم خود را سكگران شيزدن به د كلكو  يباز و دودوزه يباز حقه
و  يشـرق  كارسـ يكم و بـه پ يريـ گ يات غرب فاصله ميدر ادب كارسيكپ يها داستان يريگ لكش
ـ    يه ماستكات آن يم از خصوصينكاف ينظر م يرانيا ات يـ مقامـه  در ادب  يداسـتان  ةشـود. امـا گون

اسـت از جملـه    كارسـ يكپ يداستان كبا سب يفراوان كمشتر يها يژگيو يدارا يو عرب يفارس
ـ يا كارسيكپ يها داستان كمشتر يها يژگيو يپژوهش حاضر در مقام بررس يدستاوردها  يران
ه، كـ ن است ين آثار ايا در كارسيكپ يها تيشخص يتيشخص يها يژگيه بر وكيبا ت يو خارج

ت يـ و موقع ياز نظر سـاختار داسـتان   يو خارج يرانيا يها در داستان كارسيكپ كن سبياوالً ب
ـ اكه در حكـ ن صـورت  يت شنو(مخاطب) تشابه وجـود دارد، بـد  يدر برابر روا يراو  يهـا  تي
 ياسـت و انگـار راو   يكـي ت شـنو  يبا روا يراو يديو مقامات حم يگلستان سعد كيارسيكپ
خـودش   يمطمح نظر ندارد و داسـتان را بـرا   يرا در خارج از جهان اثر ادب يت شنويروا چيه

ـ  يهـا  كارسيكن است در پيت شنو. همچنينشگر =رواك= يند، راوك ينقل م ـ ژمثـل   يغرب ل ي
 يات داسـتان يارو در ادبيكپ يها تيشخص كمشتر يژگين وي. دومريتام ساو  يطبل حلب، بالس

هـا اسـت. همـان     تيشخصـ » يگمنـام «و » يگـر  لـه يح«، »سفر« ةلفران و جهان وجود سه مؤيا 
م در يبرشـمرد  كارسـ يكپ يهـا  در داسـتان  يتيشخصـ  يها يژگيف ويه در توصك ييها يژگيو
 كارسـ يكاز پ ييهـا  به عنـوان نمونـه   يديمقامات حمو  يگلستان سعد كارسيكپ يها تياكح

ـ  يها ز شباهتين كيارسكيپ يها هيما خورد. از نظر مضمون و بن يز به چشم مين يشرق  يفراوان
 وجود دارد. يو خارج يرانيا كارسيكن پيب
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