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چکیده
بینامتنیت یکی از کاربردیترین نظریهها در حوزۀ ادبیات تطبیقی است؛ زیررا ماننرد ادبیرات تطبیقری ،بره
تأثیرگذاریها میپردازد و نظریهپردازان آن بر این اعتقادند که هر متنی ،حاصل جذب و تغییر شکل متنی
دیگر است .فن مقامه از نظر تکنیک داستاننویسی ،بر ادبیات اروپا تأثیری گسرترده و بازترابی گونراگون
داشتهاست و از نظر فنی و سرشت واقعگرایانه ،الهامبخش روایات پیکارسک بودهاسرت .البتره گروهری از
منتقدان ،این تأثیرگذاری و اثرپذیری را نفی کردهاند .نگارندگان مقاله با شیوهای سندکاوی و کتابخانهای
و روش تحلیلی ر توصیفی ،روایات پیکارسک و مقامات را با تکیه بر نمونههای آنها بررسری تطبیقری و
بینامتنی کردهاند .در این گفتار ،مهمتررین گرزارههرای مشرترر روایرات پیکارسرک و مقامرات ،بررسری
شدهاست .بررسی تطبیقی و بینامتنی مقامات و روایات پیکارسک ،نشاندهندۀ برهمنماییهای سراتتاری
این دو گونۀ ادبی در دو فرهنگ متفاوت و الجرم دو زبان متمایز ،در دو موضع گوناگون است .گزارههای
مشترر آنها از قطعیت بینامتنیت و آگاهانه بودن آن میران ایرن دو نرود ادبری حکایرت مریکنرد و برر
تأثیرگذاری مقامات در روایات پیکارسک و شواهد تاریخی این موضود ،صحه میگذارد.
واژههای کلیدی :بینامتنیت ،پیکارسک ،مقامات ،ادبیات تطبیقی ،انواد ادبی.

 .1رایانامۀ نویسنده مسئول:

yazdanpanaharezu@yahoo.com
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 .1مقدمه
نظریۀ تعامل متنها ،یکی از مهمترین مباحثی است که همواره مورد توجره پژوهشرگران
ساتتارگرا و پساساتتارگرا مانند کریستوا ،بارت ،ژنت ،دریدا قرار گرفتهاست .نظریه پردازان
امروزی معتقدند که هر متن ،فاقد معنای مستقل است ،متون از یکدیگر تأثیر میپذیرند ،و
در همین ارتباط ،شکل میگیرند .این متفکران ،چگونگی ارتباط یک متن را با متون دیگر،
بینامتنیت نامیدهاند.
واژۀ بینامتنیت در دهۀ شصت میالدی وارد عرصۀ ادبیات شد .ایرن واژه را نخسرتین برار
ژولیا کریستوا ،منتقد ادبی و رماننویس بلغاری ر فرانسوی ،ابداد کرد .پس از او روالن بارت،
ژار دریدا ،لوی استروس ،فیلیپ سوله ،میشل فوکو ،ژار الکان ،ژولین گرماس ،ژرار ژنرت،
لوسین گلدمن و بسیاری دیگر به بحث و بررسی در ایرن زمینره پرداتتنرد .برا بررسری آرای
نظریهپردازان مطالعات بینامتنی مشخص میشود که با وجود اتتالفِنظرهای انردر ،اغلر
نظریهپردازان دراینباره متفقالقولاند که «هر متن ،یک بینامتن است کره مراکرز بریشرماری از
فرهنگ را شامل میشود و مؤلف ،تنها به ذکر مباحثی میپردازد کره قبرل از وی بره شرکلی دیگرر

مطرح شده و هنر تالق اثر ،در بازآفرینی مباحث به شیوهای نوین است» (آلن.)53 :1135 ،
گونههای ادبی ،عمق و قابلیت تأثیرپذیری و تأثیرگذاری بیشتری دارنرد کره «ادبیرات
تطبیقی» نیز به عنوان ابزاری برای سنجش میزان دادوستد حوزۀ بینامتنیت آنها با دیگرر
متون ،به کار میرود .فن مقامه ،گونهای ادبی است کره بنرا بره نظرر محققرانی هم رون
غنیمی هالل ،طه ندا ،سهیر قلماوی ،احمد طه بدر ،علی الراعی ،جمیل حمرداوی ،از نظرر
تکنیک داستاننویسی ،بر ادبیات اروپا تأثیر گسترده و بازتاب گوناگونی داشتهاست و از نظر
فنی و سرشت واقعگرایانه ،الهامبخش روایات پیکارسک اسپانیایی بودهاست .این فن از راه
ادبیات اسپانیا به سایر ادبیات اروپا نفوذ کرد و به انقراض داستانهای چوپانی و سوق دادن
داستاننویسی به واقعیتهای زندگی ،کمک کرد و بر ویرانهاش ،داسرتاننویسری در براب
آداب و رسوم جامعه در مفهوم جدید متولد شد که بعدها با تحولی که در آن به وجود آمد،
به شکل داستاننویسی با محتوای سوژههای اجتماعی تکامل یافرت (غنیمری هرالل:1477 ،
 .)97البته گروهی از منتقدان ،این تأثیرگذاری و اثرپذیری را نفی کردهاند .حال این سرؤال
مطرح می شود که آیا این دو گونۀ ادبی با هم روابط بینامتنی و اشرتراکات قابرل تروجهی
دارند که ارزش بررسی تطبیقی را داشته باشند؟
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پیشفرض این پرسش که گفتار ما بر آن استوار شده ،این است که با بررسی بینامتنی
مقامات و روایات پیکارسک با رویکرردی تطبیقری مریتروان بره گرزارههرای مشرترر و
یکسانیها و برهمنماییهای بارز این دو گونۀ ادبی دست یافت و با کنار هرم قررار دادن
آنها ،در کنار شواهد تاریخی ،به اتتالفات موجود دربارۀ تأثیرگذاری و اثرپذیری مقامات و
روایات پیکارسک تاتمهداد و این بحث ،مؤید تأثیر مقامات در ادبیرات اروپرا برهتصروص
روایات پیکارسک باشد.
در حوزۀ نظری ،پژوهشهای متعددی دربارۀ بینامتنیرت صرورت گرفترهاسرت .دربرارۀ
مقامات و روایات پیکارسک نیز پژوهشهای جداگانهای صورت گرفتهاست .از مهرمتررین
پژوهشهایی که در زمینۀ رمان پیکارسک انجرام شردهاسرت ،مریتروان بره کترابهرای

پیکارسک اثر هری سیبر ( ،)Harry Siberiرمان پیکارسک در اروپا و اسپانیا از  1544ترا
 1751م تررألیف پررارکر ( ،)Parkerترراریخ رمرران پیکارسررک در اسررپانیا از فررانگر دِ هرران
( ،)Fanger De Haanرمان پیکارسک در اسپانیا اثر چندلر ( )Chandlerاشاره کرد.
دربارۀ مقامات و انتقال آن به غرب و تأثیر مقامرات برر ادبیرات اروپرا ،در کترابهرای
متعددی سخن رفتهاست که مهمترین آنها عبارتاند از :ادبیات تطبیقی از غنیمی هالل،
ادبیات تطبیقی از طه ندا ،االدب االندلسی بین الترأثر و الترأثیر از محمرد رجر البیرومی،
التأثیرات العراقیه فی االندلس و اوربا از عبدالجلیل راشد ،فری االدب االندلسری از جرودت
رکابی ،دراسة منشورة فی کتاب اثر العرب و االسالم فی النهضة االوروبیة از سهیر قلماوی
و محمود علی مکی ،فن المقامات بین المشرق و المغرب از یوسف نور عوض .از مقراالت
تألیفی دراینباره نیز میتوان به «نگاهی به فرهنگ و ادبیات عرب در اندلس» نوشتۀ کمال
موسوی« ،الروایة البیکارسکیة او الشطاریة» نوشتۀ جمیل حمداوی ،و دو مقالرۀ «محترالون
لکن شرفاء» و «شخصیة المحتال فی المقامة و الحکایة و المسرحیة» اثر علی الراعی اشاره
کرد .با وجود پژوهشهای انجامشده دربارۀ مقامات و روایات پیکارسک ،توانش بینامتنی و
تطبیقی این دو گونۀ ادبی ،شیوۀ نوینی در تحلیل و بررسی آنها به شمار میآید؛ از این رو
ضروری است که با شیوۀ تحلیلی ر توصیفی و روش سندکاوی و کتابخانهای ،به تروانش
بینامتنی و تطبیقی آنها پرداتته شود.
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 .5بحث
کلمۀ مقامه به فتح اول یا به ضم اول ،از ریشۀ «قامَ ،یقوم ،قوماً و قومرةً و قیامراً و قامرةً»
لغتي عربي است با چندین معني ،که پس از تغییرر معنري در دورههرای مختلرف ادبري و
اجتماعي ،سرانجام در قرن چهارم قمری به فن تاصي از نثرر عربري اطرالق شردهاسرت
(مسعودی.)911 :1173 ،
مقامه در لغت به معناي «جاي ایستادن» است .در زبان عربي از دورۀ جاهلیت تا قررن
چهارم ،در معاني مختلفي به کار رفته و در این قرن ،بدیعالزمران همرداني آن را در یرک
معنی اصطالحی تاص ،به مفهرومي کره امرروز در ادب عربري و فارسري از آن تواسرته
ميشود ،استفاده کرد .واژۀ مقامه ،در طي دوران در معانيِ «مجلس»« ،تطبه و موعظرهاي
کره در محلرري ایررراد شرود»« ،احادیرث و تطر ایرادشرده در مجررالس تلفررا»« ،سررخنان
استغاثهآمیزگدایان» به کار رفتهاست (تطیبي.)595 :1143 ،
مقامه در اصطالح ،یکي از گونههاي نثر ادبي و در حقیقرت ،نمایشري از مهرارت لغروي
مؤلف در قال داستاني است و غالباً جنبۀ فکاهي دارد .نویسنده در قال مقامره داشرتههراي
لغوي تویش را عرضه میکند .به این گنجینۀ لغوي که مادۀ اصلي مقامات اسرت ،پریش از
مؤلفان مقامهها ،بسیاري از علماي لغت توجه داشتهاند .قال جدیدي که مقامه بدان متصف
است ،مبتني بر روایت داستان سادهاي است که قهرمان آن ،پنهان و ناشناس است و انردکي
بعد به دلیل دارا بودن صفات مشخصي که در همۀ داستانها ثابت است ،شناتته ميشود.
بسیاري از کساني که به ادب اندلسي روي آوردهاند ،اعترافکردهاند که «مقامه پلي است
براي عبور و رفتن قصه و داستان به اسپانیا و اروپا» (راشد .)55 :5331 ،این امر به استناد مقارنات
و تشابهاتي است که بین مقامه و ادبیات اروپا وجود دارد .اندلسيها (اسپانیایيها) مقامات را
از راه فرستادگان و نمایندگاني شناتتند که در شرق و بغداد داشتند .بدین ترتی ميتروان
مقامهنویسي را جد اعالي داستانهاي پیکارسک دانست که در قرن شانزدهم میالدي در
اسپانیا مرسوم شد.
روایات پیکارسک ( )Picaresque Narrativeگونهاي ادبي است که در قرن شانزدهم
در اسپانیا مرسوم بود ،و آن را یکي از اجداد رمان امروزي دانستهاند .پیکارسرک را مرأتوذ از
واژۀ اسپانیایي پیکارو به معني دغلباز و مُحیل و عیرار و کلرکزن دانسرتهانرد و پیکارسرک
صفتي است براي رمانسهایي که به اَعمال پیکاروها ميپردازند (شمیسا.)171 :1131 ،
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گزارههای مشترر میان مقامات و روایات پیکارسرک را مریتروان ،هرم در سراتتار و
اسلوب آنها و هم در شخصیتپردازی آنها دید که مهمترینشان به شرح زیر است:
5ر .1استفاده از نثری شاعرانه و سرشار از اصطالحات علمی و ادبی و بازیهای زبانی
در مقامهها همۀ کوشش نویسنده آن است که توان تود را در نگارش نثر شاعرانه و ادبری
و بازیهای زبانی واژههای دشوار و حتی مهجور ،به تواننده نشان دهد .کاربرد این شریوه
که از ویژگی اصلی مقامهنویسی است ،در نمونههای زیر آشکار است:
در مقامۀ «الرقطاء» توصیفی از امیر دیده میشود که در هر کلمه یک حررف ،نقطرهدار
است و دیگری بینقطه:
سررررریدب قُلرررر ب سَررررربوقب مُبِررررر

فطِرررنب مُغررررِبب عَرررزوفب عَیررروفُ

مُخلِررررفب مُتلِررررفب غَرررررب فَریرررردب

نابِررررهب فاضِررررلب ذکرررريب نرررروفُ
(حریری)533 :1115 ،

حریری گاه عبارتهایی را بیان میکند کره حرروف کلمراتش بره تنراوب ،نقطرهدار و
بینقطه است « :تالقُ سیدِنا تُحَ و بعَقْوَتِهِ یُلَ و قُربُهُ تُحَفب و نأیُهُ تلَفب» (همران )533 :و گراه
متنی طوالنی را ميآفریند که همۀ حروف واژگان آن بدون نقطه است« :الحمدُ للهِ الممْدوحِ

األسْماء .المحْمودِ اآلالء .الواسعِ العَطاء( »...همان.)555 :
در داستانهای پیکارسک نیز چنین وضعی دیده میشود؛ برای مثال ،در داستان زندگانی
شیادی به نام دُن پابلوس ،نثر ،شاعرانه و سرشار از اصطالحات علمی و ادبری و برازیهرای
زبانی است ،بهگونهایکه دنبال کردن پیرنگِ روشن و سرراستِ داسرتان بره دلیرل اسرتفادۀ
افراطی نویسنده از این بازیهای زبانی و نثر شاعرانه و واژگان مذهبی و اصطالحات تراص
نظامیان و پزشکان و گدایان و دیوانساالران ،دشوار میشود (سیبر95 :1134 ،ر.)91
نویسندۀ کتاب آلونسو ،نوکر اربابان بسیار که دانشآموتتۀ رشتههای ادب کالسریک و
الهیات و ط بود ،زبان نوشتۀ تویش را سرشار از اطالعات مربوط به ایرن علروم کررد و
حتی یک فصل کامل از رمان تویش را به ستایش کار پزشکان اتتصاص داد (همان.)93 :
کتاب دیگر او به نام زندگانی تواندنی قالشه توستینا نیز نثری شاعرانه و زبانی سرشار از
جناس و کنایه دارد (همان.)93 :
در کتاب گوثمران آلفاراچرهای نیرز قهرمران داسرتان ،تطیر فریبکراری اسرت کره
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تحصیالت دانشگاهی دارد و با زبانهرای یونرانی و الترین آشناسرت و ایرن دانرش را در
رسالههای تعلیمی ر مذهبی تویش هم منعکس میکند (آلِمان.)559 :1417 ،
5ر .5سرشت واقعگرایانه (واقعگرایی)
مقامات از نظر قهرمان داستان و کیفیت اَعمال و ظهور او طی داستان ،بیشک تحت تأثیر
روش گدایان بودهاست؛ زیرا در آن دوره گدایی با عبارات مسجع رواج داشته و سجع یکی
از وسایل گدایان بوده که با آن در قلوب اغنیا رتنه میکردهاند .مقامرات از نظرر محتروا و
سبک و سیاق یکساناند و یگانه تفاوتشان در واقعیتی اسرت کره از اوضراد اجتمراعی و
مصطلحات همان عصر منعکس میکنند؛ مثالً اگر بدیعالزمان همردانی مشرکالت عصرر
تود را وارد کرده ،حریری نیز معضالت زمان تود را گنجانیرده و یرا سریوطی توهمرات و
علوم عصر تود را وارد کردهاست.
جنبۀ واقعگرایی مقامات به قدری برارز اسرت کره مریتروان تصرورکرد اگرر مقلردان
بدیعالزمان از همان جا که او الهام گرفته بود ،الهام میگرفتند ،با رشدی کره در زنردگانی
شهرنشینی و طبقات شهرنشین پیدا شده بود ،امکان زمینۀ تکامل و تحول داستاننویسری
وجود داشت .یک نمونۀ مشخص« ،حکایت ابیالقاسم البغدادی» است که در قررن چهرارم
نوشته شده و آنقدر در تصویر شخصیتها و توصیف محیط واقعگراست که «آدم متز» در
کتاب ارزشمندش ،تمدن اسالمی در قرن چهارم هجری ،آن را چون سند موثقی اسرتفاده
کرده و در تاریخنویسی بدان تکیه جستهاست .بنابراین ،میتوان هم ون حریرچری (بریترا:
 )59به این نتیجه رسید که «واقعگرایی مقامرات ،راهری اسرت بررای شرناتت جامعره و روابرط

انسانی ،طبقات اجتماد ،محیط و جغرافیا و ابزار و وسایل رایج در دوران تألیفِ ایرن گونرۀ ادبری».
علیرضا نبیلو ( )595 :1143نیز اسلوب واقعگرایانۀ مقامات را چنین توصیف میکند:
برتالف بسیاری از داستانها و قصههرای سرنتی ،در مقامرههرا ترأثیر موضروعات و
حوادث تارقالعراده بسریار کرم و گراهی در حرد صرفر اسرت و بیشرتر وقرایع ،ترابع
حقیقتمانندی هستند .البته واقعگرایی مقامهها از قصههای سنتی بیشتر اسرت و بره
همین دلیل ،ترق عرادت در آن چنردان دتیرل نیسرت .برا توجره بره اینکره بیشرتر
شخصیتها و حوادث داستانی مقامات پیرامون مسائل انسانی ،اجتمراعی ،و اتالقری
شکلگرفته ،میزان دتالت حوادث تارقالعادۀ آنها بسیار ناچیز است.

بنا به نظر بسیاری از منتقدان ،در پرداتت رمانهای پیکارسک ،از شیوههای واقعگرایانره
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بهره برده شدهاست .از این رو پیدایش این نود قصه یا داستان در پیشررفت داسرتاننویسری
واقعگرایانه ،تأثیر بسزایی داشتهاسرت .بره عقیردۀ میرصرادقی ( :1177ذیرل «پیکارسرک») «ایرن
شخصیت رمان پیکارسک بود که برای اولین بار واقعیت را به قلمرو رمان راه داد .گفته میشود کره
بعد از روی کار آمدن بورژواها ،برای قبوالندن واقعیت از بذلهگوییها و دلقکبازیهرا یراری گرفتره

شد و پیکارو با شوربختیها و زندگی دربهدر و بیسروسامانش مردم را میتندانرد» .در رمرانهرای
پیکارسک ،واقعگرایی آمیخته به هزل و طیبت است .امکان دارد حروادث رمران پیکارسرک،
تیالپرورانه باشد ،اما شیوۀ بیانش واقرعگرایانره اسرت و از نثرری رئالیسرتی در آن اسرتفاده
میشود .ویکز ( )Wicksواقعگرایی در روایات پیکارسک را اینگونه توصیف میکند:
واقعگرایی در رمانهای پیکارسک بدین معناست کره جزئیرات بسریار ریرز داسرتان،
صادقانه در اتتیار تواننده گذاشته میشود و نیز زبران ،کرامالً رر و صرریح اسرت و
حوادثی شرح داده میشود که در ارتباط با زندگی افراد سطح پایین اجتماد اسرت .بره
همین دلیل است که مورتان اصرار فراوان دارند بر اینکه روایات پیکارسک را سندی
اجتماعی ارزیابی کنند که به ادعای آنها درجات گوناگون واقعیت عصر پیش از افول
سیاسی و اقتصادی اسپانیا را بازتولید میکند (ویکز.)591 :1479 ،

بر این اساس ،فانگر دِ هان ( )151 :1431چنین نتیجه میگیرد که باید تالقان رمانهای
پیکارسررک در قرررن هفرردهم مرریالدی را پیشرروای امیررل زوال در توصرریفهررای دقیررق و
واقعگرایانه ،بهتصوص دربارۀ قشر ضعیف جامعه دانست.
5ر .1ساتتار اپیزودیک
در واژهنامۀ هنر داستاننویسی ،رمان پیکارسک بره دلیرلِ تشرکیل شردن از حادثرههرای
اسرتقاللیافتره یرا اپیزودیرک ،رمران اپیزودیرک ( )Episodic novelنامیرده شردهاسرت

(میرصادقی :1177 ،ذیل «پیکارسک») .نخسرتین نمونرۀ ایرن ژانرر ،کتراب زنردگانی عصراکش
تورمسی است که در هفت اپیزود تدوین شدهاست .هم نرین سرگذشرت ژیرل برالس در
دوازده جزوه و هر جزوه در ده تا چهارده اپیزود نگاشته شدهاست .این ساتتار اپیزودیک را
در مقامات نیز میتوان مشاهده کرد ،بهطوریکه هم بدیعالزمان همدانی و هم حریری ،در
پنجاه مقامه یا اپیزود ،مجموعۀ مقامات تود را گرد آوردهاند.
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5ر .9هجو و انتقاد از اجتماد و مردم
صبغۀ هجوگرایانۀ نویسنده از جامعه ،یکی دیگر از ویژگیهای رمانهای پیکارسک اسرت.
میرصادقی (همان) دراینباره نوشتهاست:
رمان پیکارسک ،رمانی است که غالباً زنردگی طبقرۀ متوسرط و برورژوا را برا لحنری
آمیخته به هجو و طنز و مطایبه تصویر مری کنرد .شخصریت اصرلی آن ،پیکرارو ،برا
گروهها و طبقههای مختلف جامعه معاشرت میکند و در زنردگی آوارۀ ترود برا همره
سنخ آدمی روبهرو میشود و همه را هجو می کند .در واقرع ،شریوۀ زنردگی او دسرت
نویسنده را در انتقاد کردن و به سخره گرفتن همه چیز بازمیگذارد».

سلیمانی ( )15 :1111نیز هفت ویژگی اصلی برای رمان پیکارسک برمیشمارد کره دومرین
آنها هجو است:
هجو ( )Satireاز عناصر برجسته و مهرم رمرانهرای پیکارسرک برا انرواد و اقسرام
اشخاص ،از طبقات مختلف اجتماد و حتی اغل با افرادی از نقراط مختلرف جهران،
مواجه میشود و با همان سادگی و کارهای فروتنانهاش به طریقی بره آنهرا تردمت
میکند و سرانجام کمکم پی به دنائت و ضعفهرای اتالقری آنهرا مریبررد .رمران
پیکارسک نیز از همین مسائل استفاده کرده ،قال ها ،نقشهای اجتماعی و هم نرین
امتیازهای قومی و نژادی را به هجو میکشد.

بنابراین ،میتوان گفت تدمت کردن پیکارو به اربابان مختلف ،بسترساز و زمینهسراز ایرن
هجوهاست و پیکارو با این امتیاز که با افراد طبقات مختلف سروکار دارد ،این امکان را در
اتتیار نویسنده میگذارد تا به هجو و تمسخر جامعه بپردازد.
در نخستین رمان پیکارسک ،الزاریو در مقام راوی هجو میکند و بر ریاکاری جامعهای
که تود قربانی آن است ،انگشت مینهد .برا غلرو کرردن در گناهران دیگرران و برجسرته
ساتتن آنها ،میکوشد تود را آدم معصومی تصویر کند که بهتر از همسایههایش نیست،
اما قطعاً بدتر از آنها هم نیست (زندگانی عصاکش تورمسی3 :1157 ،ر.)153
در «زندگانی شیادی به نام دُن پابلوس» ،پابلوس در طی زندگی حرفرهایاش برا یرک
روحانی ر شاعر ،یک توطئهگر سیاسی ،یک استاد شمشیربازی ،یک راهر ورقبراز ،یرک
سرباز الفزن آشنا شدهاست .او همۀ آنان را با هجو افشا کردهاسرت (سریبر .)91 :1134 ،در
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داستان «گوثمان آلفاراچه» ،با رشتهای دراز از هجو پرول و شررف و عردالت ،و انبروهی از
تیپهای اجتماعی زنان و قاضیان و محضررداران و وکریالن و پزشرکان و بانرکداران و
مهمانتانهچیها و گدایان تقلبی مواجه میشویم (آلِمان157 :1417 ،ر.)114
بر این اساس ،هری سیبر ( )11 :1134معتقد است کره «رمرانهرای پیکارسرک برهتراطر

تکنیک هجوآمیزشان مورد توجه واقرع شردهانرد» .شرارل سرورن و پرل اسرکارون ،دو ترن از
نخستین هجویهنویسان فرانسوی بودند که از پیکارسک به دلیل تکنیک هجوآمیزش بهره
جستند .در واقع ،پیکارو ابزاری است برای نویسنده تا برای هجو جامعۀ فاسد زمان تود ،از
آن بهره جوید.
«توستینا» ( )Justinaنمونۀ یرک پیکرارا (شخصریت زن رمران هرای پیکارسرت) اسرت.
نویسندۀ این اثر،

لوپث دِ اوبذا (de Ubeda

 ،)Lopezاز زندگانی یرک پیکرارا بررای هجرو

چندین شخصیت واقعی از اهالی دربار بهره جستهاست .هری سیبر دراینباره مرینویسرد:
«توستینا در تدمت هیچ اربابی جز نویسندۀ تود نیست که او را به هر جا که بتواند مناس تررین

موضوعات را برای هجویۀ بیرحمانۀ تود بیابد ،میبرد» (همان.)93 :
قهرمان مقامات نیز در برتی موارد ،در نقش منتقد اجتماعی یا سیاسی ظاهر میشرود.
قهرمان مقامات از طبقۀ پایین جامعه برتاسرتهاسرت .او در ترالل توصریف نیرنرگهرا و
ترفندهای تود ،آداب و عادات جامعرۀ ترود را برازگو مریکنرد و بره انتقراد از مفاسرد آن
میپردازد .استفاده از نیرنگها و فریبکاریها تو م با آزمندی و بیباکی از ننگ و نکوهش
دیگران ،حاکی از حقیقت تلخ و اسفناکی است که زاییدۀ مفاسد جامعۀ آن روز برودهاسرت.
فارس ابراهیمی (11 :1191ر )15دربارۀ نمود این موضود در مقامات همدانی میگوید:
مقامات همدانی با سبک و روش تراص او ،اوضراد اجتمراعی عصرر او را مجسرم
میکند و آن عصری است که فساد و تباهی و ریا و تزویر به آن راه یافتره و مرردم
برای به دست آوردن ثروتهای سرشار از راه حالل یا حرام ،به هر وسیلهای دست
میزدند و از هیچ چیز ابا و امتناد نداشتند .همدانی مانند یک روانشناس زبردسرت
و هوشیار ،عقدههای روانی و تصوصیات فکری مردم عصر تود را تشریح میکنرد
و با عبارات ادبی تندهدار و بسیار لطیف ،طبقرۀ نوکیسره و ترازهبرهدورانرسریده و
قاضیان مالمردمتوار را به بیپروایی رسوا میکند؛ مثالً در مقامۀ اصفهانیه ممکرن
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نیست که کسی پس از تواندن آن ،از کار مزورانۀ ابوالفتح اسکندری که نمونۀ افراد
شاتص آن عصر در کس مال حرام است ،مشمئز نشود و از طبقهای کره بره نرام
دین اسالم به عوامفریبی میپردازند و هر روز به عنروانی دکران براز مریکننرد ،در
تشم نشود و منزجر نگردد.

یکی از بهترین نمونههای هجوآمیز و انتقادی همدانی را میتوان در مقامۀ نیشرابوریه
مشاهده کرد .در این مقامه ،همدانی چهرۀ واقعی قاضیان دوران تود را به تصویر میکشد
(همدانی.)541 :1137 ،

حریری نیز در مقامات تود اوضاد عصر عباسی را با نگاهی انتقادی و هجروآمیز بیران
می کند .وی در دیباچۀ مقامات تود چنین میگوید« :هر آن کس که چیزها را با دیردۀ تررد،
نقد کند و در بنای اصل سخن ،ژرف بنگرد ،این مقامات را در رشتۀ افادت درمیکشرد» (حریرری،

 .)5 :1115در واقع ،هر کدام از مقامات حریری ،حاوی طعنهای بره جامعرۀ آن روز عررب و
وضع آن و سیاستمداران و قدرتبهدستان دوران است و نیز گله و شکایتی است از فقر و
ناداری مردمانی بسیار.
مقامه به لحاظ اسلوب انتقادیاش ،میتوانست یکی از بهترین قال های ادبی ر اجتماعی
واقع شود ،اما اینگونه نشد .غنیمی هالل ( )549 :1143در توضیح این امر مینویسد:
مقامه میدانی است برای توصیف بسیاری از آداب و رسوم رایج در میان طبقات متوسرط
و پایین جوامع اسالمی .مقامه توانایی آن را داشت تا پربارترین انواد ادبی عرب شرود و
شایستگی آن را دریافت که در باب نقد اجتمراعی بره پایگراه قصره و تئراتر در ادبیرات
مغربزمین برآید ،اما بهجای انتقاد جدی از مسائل اجتماعی و آداب و رسوم جامعره ،بره
نکتهپردازیهای ادبی ،چیستانهای لغوی ،صنایع لفظی ،و سبکهای متصنع که از نظر
معنی و محتوا فاقد ارزش بود ،پرداتت ،و شتابان از هدف تویش بازماند.

5ر .5سفر
عنصر اصلی و اساسی ساتتار رمانهای پیکارسک ،سفر است .پیکارو ،قهرمران ایرن نرود
داستان ،در طی سفرهای متعدد و متوالی ،با حوادث و رتدادهای گوناگون مواجه میشود.
در زندگاني عصاکش تورمسي ( )55 ،11 ،15 ،57 ،14 :1157ميبینیم او از شرهري بره شرهر
دیگر ميرود :ساالمانکا ،آلموروخ ،توریخوس ،ماکدا ،تولردو .در دومرین رمران پیکارسرک،
شاهد جابهجایي و سفرهاي بیشتري هستیم .گوثمان آلفارچه ابتدا در اشبیلیه ساکن اسرت،

عناصر بینامتنیت در روایات پیکارسک و مقامات 111/

سپس به مادرید و طلیطله ميرود .پس از آن اسپانیا را ترر میگوید و به ایتالیا مريرود و
مدتي را در جنوآ و فلورانس و سیینا و بولونیرا و مریالن مریگذرانرد و دوبراره بره اسرپانیا
برميگردد و به مادرید ميرود و سرانجام در آلکاال اقامت میگزیند (سیبر.)13 :1134 ،
قهرمان مقامات نیز پیوسته از شهري به شهر دیگر ميرود؛ البته در مقامات ،تواننده از
روي گفتههای راوي است که پي به این موضود ميبرد؛ چراکه راوي بیران مريکنرد بره
فالن شهر یا منطقه رفته بودم و در آنجا بود کره مرثالً برا ابروالفتح اسرکندري یرا ابوزیرد
سروجي مواجه شدم .در مقامات بدیعالزمان همداني ،عیسي بن هشام ،ابوالفتح اسرکندري
(قهرمان داستان) را در جرجان ،بغداد ،بلخ ،سیستان ،کوفه ،حمص ،آذربایجران ،ري ،اهرواز،
بصره ،فزاره ،بخاري ،قزوین ،دمشق ،موصل ،بندر تزر ،عراق ،رصافه ،یمن ،شیراز ،حلوان،
ارمینیه ،نیشابور ،شام ،ساري ميبیند.
در مقامۀ جرجانیه  ،در شرح حرالي کره ابروالفتح اسرکندري در ضرمن مقامره از ترود
می گوید ،به سفرهاي پيدرپي تود اشراره مريکنرد« :گراهي در آمِرد و ر سعرین هسرتم و
روزگاري در میافارقین .ش در شامم ،سپس رترت سرفر در اهرواز دارم و شر دیگرر در عرراق
ميباشم .غربت همواره مرا به جایي دوردست ميافکند تا آنگاه که به سرزمینهاي کهستان پاي

نهادم .سفر مرا بره شرهر همردان درآورد» (همرداني .)33 :1137 ،هم نرین در مقامرۀ جاحظیره
ميگوید« :تانۀ من اسکندریه است ،اگر ماندگاري من در آنجا بپاید؛ لیکن شربم در نجرد و روزم
در حجاز است» (همان.)155 :

5ر .1نیازمندی و فقر قهرمان داستان و بیکاری و سرکشی او برابر قانون
در فرهنگ آکادمی اسپانیا ،نخستین صفتی که برای پیکارو ذکر مریشرود ،فقرر اسرت ،و
پیکارو نمونۀ اشخاص تهیدست و بیچیز است (حمداوی .)95 :5333 ،چون قهرمان داسرتان
در ناامیدی و تنگدستی بهسر میبرد ،به صورت انگل جامعه امرار معاش میکند؛ از ایرن
روست که «ارنست مریمه» رمان پیکارسک را رمانی میداند که «شخصیتهرای آن مردمری
هستند که به هزینۀ دیگران زندگی میکننرد و عمرداً ترود را ورای مررز و عررف و قراردادهرای
اجتماعی قرار میدهند» (تراویک.)511 :1171 ،
هری سیبر ( )71 :1134فقر پیکرارو را محصرول بریعردالتی جامعره مریدانرد« :پیکراروی
اسپانیایی چون در جامعهای سلسلهمراتبی عمل میکرد که در آن ،والدین و اصلونس  ،یعنی تون،
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تعیینکنندۀ شرف و شأن بود ،هیچ امکان دسترسی به تجارت یا هرگونه کاری به عنروان وسریلهای

برای نیل به هدفهایش در اتتیار نداشت»؛ بنابراین میتوان گفت که فقر ،مراتَرَکی اسرت کره
پیکارو از پدرومادرش به ارث بردهاسرت؛ چراکره او از والردینی تهریدسرت زاده شردهاسرت،
آنگونه که در سرگذشت الزاریوی تورمسی ،گوثمان ،اونوفره ،مال فلندرز و ...دیده میشود.
در بیشتر نمونههای پیکارسک ،پیکارو عموماً ناچار میشود به علرت فقرر و گرسرنگی
برای بهتر ساتتن وضع تود ،تانه را ترر گوید .به عقیدۀ آلِمان ( )9 :1491ترالق دومرین
رمان پیکارسک،
پیکارو محصول فقر و نظام ارزشی جامعهای است که مانع میشرود او چیرزی دیگرر
شود .جرم واقعی الزاریو و گوثمان این است که بازنده پا بره جهران گذاشرتهانرد و از
همان آغاز ،تالشهایشان برای تلق و حفظ آن افسانۀ شرف که به تاطرش زنردگی
معنوی تود را فدا کردند ،محکوم به شکست بودهاست.

از این رو پیکارسک را باید داستانی دربارۀ فقر و ثبت وقایع الیرههرای پرایین اجتمراد
دانست .جامعه است که این فقر را به پیکارو تحمیل میکند .این فقرر ،اجبراری و قهرری
است .در شرح زندگی پابلوس بینوا میبینیم که نودینان به اجبار در نظام طبقاتی زیر نظرر
کلیسا هم نان محکوم به زندگی بندهوارند و در حقیقت شهروندانِ پایینتررین قشررهای
اجتماعی محسوب میشوند (سیبر.)95 :1134 ،
گدایی و دزدی و توسرل بره مکرر و حیلره بررای کسر مرال و روزی ،رهآورد فقرر و
نیازمندی پیکاروست .در کامیابی و بدبیاری مالفلندرز اثر دفو ( ،)13 :1453مالفلندرز از فقر
رنج میبرد و برای اینکه از این فقر نجات یابد ،به شیوهها و ترفندهایی متوسل میشود که
تالف قانون است؛ زیرا از نظر او فقر و ناامنی بزهکارانهتر است ترا بزهکراری بره معنرای
معمول کلمه .مالفلندرز موفق می شود دایرۀ فقر و شکست را برا تعریرف دوبرارۀ ماهیرت
تبهکاری بشکند .چون در بیشتر موارد ،پیکارو منسوب به طایفۀ گدایان است و برا گردایی
روزگار میگذرانرد ،در ترجمرۀ واژۀ پیکرارو بیشرتر از واژههرایی چرون Rogue, gueux,

 Abenteurer, Schelm, Furbon, Pitocooکه به معنای گدا هستند ،استفاده میشود.
شکلگیری مقامات ،حاصل فقر حاکم بر جامعۀ آن روزگار است؛ به این دلیرل کره در
کنار تنعم و برتورداری تلفا و وزرا و اطرافیانشان ،عامۀ مردم از فقرر و گرسرنگی و سرتم
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رنج میبردند .طغیان و ستمگری تلفای عباسی سب شده بود ،طوق استعباد و استبداد بر
گردن عامه بیفکنند و آنان را از حقوق اجتماعی تود محروم سازند .ثرروتهرا و امکانرات
رفاهی زندگی ،در اتتیار تلفا و اطرافیان ایشان قرار داشت و مرردم جرز فقرر و گرسرنگی
بهرهای نداشتند و این امر سب شد ،در اجتماد آن روزگار ،طبقهای از گدایان حرفهای بره
وجود آیند که برای رفع نیاز و غلبه بر گرسنگی ،سعی کردند برا هرر وسریلۀ ممکرن و برا
حیلههای گوناگون ،در دل اغنیا رتنه کنند (قالی بغدادی111 :1441 ،ر.)111
فقر در مقامات را قهرمان مقامات به نمایش میگذارد .در بیشتر موارد ،فقری دروغرین
و صوری و ساتتگی است و در واقع میتوان آن را یکی از تدعهها و فری های قهرمران
قلمداد کرد .فارس ابراهیمی ( )54 :1191دراینباره مینویسد:
[در مقامات حریری] قهرمان داستان با مهارت عجیبی موفق مریشرود کره قهرمران
دیگر داستان ،عیسی بن هشام ،را مات و مبهوت کند و تلخی شکست را پیدرپی بره
او ب شاند؛ زیرا در کارهای تود ،حیلههای عجی به کار میبررد؛ مرثالً در بعضری از
مقامات ،تود را آدم کامالً فقیر و بیچیز به او نشان میدهد.

گدایی و دریوزگی ،هسته و کانون مرکزی مقامات را تشکیل میدهد و بیشتر مقامهها
حول یک محور و موضود واحد می چرتند که همان «کدیه» است .شاتصۀ اصلی مقامات
را باید مبتنی بودن بر گدایی و کدیه دانست و همانطور که پیشتر بیان شد ،ایرن امرر از
واقعیتی اجتماعی و تاریخی سرچشمه میگیررد و آن ،ظهرور طبقره و گروهری از گردایان
حرفهای است که حتی در تاریخ جوامع عربی بدان اشاره رفتهاست .شروقی ضریف (:1415

 )175دراینباره میگوید« :این طایفه به نام ساسانیین معروف بودهاند ،منسوب به شخصی به نام
ساسان؛ شاهزادهای که پدرش او را از پادشاهی محروم ساتته و او ناچرار حرفرۀ گردایی را پیشرۀ

تود ساتته بود».
در قرن چهارم هجری ،گدایی با عبارات مسجع رواج داشته و سرجع یکری از وسرایل
گدایان بودهاست که با آن به قلوب اغنیا رتنه مریکرردهانرد و «ابروعلی قرالی» در کتراب
االمالی نمونهای از اینگونه سجعهای گدایان را نقل کرده و همدانی در انشرای مقامرات،
روش آنها را در مساجد و بازارها ممثل ساتتهاست .عالوه بر این ،قصهگویان در مجامع و
مساجد برای عوام مردم در باالی منبر یا در گعدههای مساجد سخن میگفتهاند و بعضی از
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طبقات پست آنان ،در پایان سخن از حاضران تکدی میکردند و بدون شرک بایرد شریوۀ
انشای مقامات را مأتوذ از روش گدایان دانست؛ چراکه در مقامات بدیعالزمران همردانی و
سایر مقامات میبینیم که قهرمان داستان در باالی منبر سخن میگوید و در آتر سرخن،
گدایی می کند .بنابراین جای هیچ تردیدی باقی نمیماند که اسلوب مقامات ،تحرت ترأثیر
روش قصهگویان تلفیق شدهاست .گواه دیگر برر ایرن مردعا ،مقامرۀ ساسرانیه اسرت کره
همدانی ،هم نام این دسته از گدایان را بر آن نهاده و هم مقامهای جداگانره را بره طایفرۀ
گدایان (ساسانیان) اتتصاص دادهاست.
باید به موارد یادشده ،قهرمان مقامات را نیز اضافه کرد؛ زیرا قهرمان مقامات غالباً یک
گدای شیاد است که به صورتهای گوناگون بر مردم ظاهر میشود و به هرر نحروی کره
شده ،سود تود را میجوید .قهرمان مقامات همدانی ،ابوالفتح اسرکندری ،سرائلی ادیر و
گدایی زیرر و نرمگفتار است که با توشه و سرمایۀ لغوی تویش و قدرت استتار و مهارت
در ستاندن پولهای مخاطبان ،مردم را افسون میکند .عیسی بن هشام در مقامرۀ فزاریره
وقتی با ابوالفتح اسکندری مواجه می شود ،با تود میگوید« :سروگند بره پروردگرار کعبره؛ او

گدایی است باجستان .در پیشۀ تود زبردستی دارد ،بلکه استاد اسرت» (همردانی )115 :1137 ،و در
مقامۀ دیناریه ،سمجترینِ گدایان بغداد معرفی میشود.
5ر .7توسل به مکر و حیله برای کس مال و مقصود
در رمانهای پیکارسک ،پیکارو زندگیاش را بیشتر از راه حقهبازی و حیلرهگرری و رنردی
میگذراند تا کار .نورتاپ بر این عقیدهاست که «آن ه به داسرتانهرای پیکارسرک گیرایری و

کشش میبخشد ،مجموعۀ نیرنگها و حیلهها و ترفندهای پیکاروست» (تراویک.)517 :1171 ،
پیکارو بالفطره حیلهگر نیست ،بلکه جامعه او را به سمت حیلرهگرری و مکراری سروق
میدهد .الزاریوی تورمسی در ابتدا صاف و ساده است و با سادهدلری برا رسرموراه جهران
روبهرو میشود .وقتی الزاریو به تدمت گدای کور درمیآید ،بیرحمی گردا بره الزاریروی
تردسال یاد میدهد که تودش باید گلیم تود را از آب بیرون بکشد .وقتری بره ایرن ترن
میدهد که گدای نابینا سر او را با تشونت به گاوی سنگی میکوبد و ناگهران الزاریرو از
این سادگی بیرون میآید .الزاریو نیز گدا را میفریبد تا به سمت ستون سنگی بپرد و رفتار
او را تالفی کند؛ شاهکاری که با تبدیل شدن به دروغگویی زیرر ،بدان نائل میآید .بعرد

عناصر بینامتنیت در روایات پیکارسک و مقامات 117/

از آن ،بالفاصله به کشیش لئیمی ملحق میشود که تا حد مرگ به او گرسنگی مریدهرد.
الزاریو سعی میکند به مدد هنر تازهیافتهاش یعنی دروغگویی ،با کشیش مبارزه کند .وقتی
به تدمت بزرگزاده درمیآید ،یاد میگیرد که شرف فقط در چشم بیننرده اسرت و تروهم
بزرگی و عزت فقط تا جایی مؤثر است که بتوان جعل را ادامه داد ،اما مهمترین درسش را
از آمرزش فروش میگیرد که کس وکارش شامل انواد و اقسام نیرنرگهرا و حیلرههرای
پنهانی است (زندگانی عصاکش تورمسی3 :1157 ،ر.)71
استبانیلیو گونثالث نیز در ابتدا دغل نیست ،اما وقتی به اواتر کتاب دوم آن میرسریم،
استبانیلیو به دزدی و دغلبازی شهره شدهاست .او ش ها بیدار میماند ترا طررحهرای نرو
دراندازد« :چنان مشتاق شرف و افتخار بودم که توابم نمیبرد ،و ش های متوالی بیدار میمانردم

و نیرنگهای تازه اتتراد میکردم» (سیبر.)15 :1134 ،
قهرمان مقامات ،دغلباز و محیل است .ابوالفتح اسکندری در طریرق کسر روزی یرا
مالاندوزی ،حیلهها و شیوهها و شگردها به کار میبرد .وی دربارۀ تود میگوید« :سرچشمۀ

شگفتیهایم ،و در تردستی و دغلکاری ،صاح ِ مقام» (همدانی .)151 :1137 ،او مردم را با نظرم
و نثر شیوای تود میفریبد و با هزارگونره مکرر و حیلره ،جیر مرردم را ترالی مریکنرد.
نمونههایی از این دست بسیار است که از بارزترین آنها مریتروان بره مقامرۀ اصرفهانیه،
حرزیه ،ارمینیه ،موصلیه اشاره کرد .در این مقامهها ،ترفندها و نیرنگهرا و حیلرههرایی از
ابوالفتح اسکندری به نمایش گذاشته میشود که هرر تواننردهای را متعجر مریسرازد و
عیسی بن هشام که نخستین شاهد و ناظر این تدعههاست ،در بیان تعج و شرگفتی از
روایت آنها میگوید« :من او را دنبال کردم درحالیکره شرگفتزده برودم از چیررهدسرتی او در
زوبینافکندنش برای شکار دلها و از نیرنگبازی او در یافتن روزیاش» (همان.)37 :

نتیجهای که از این تصوصیت شخصیتی ابوالفتح اسکندری ،یعنری حررص شردید بره
ثروتاندوزی و به کار بستن حیلههای گونراگون بررای گردایی و سرکیسره کرردن افرراد،
میتوان گرفت این است که هدف نویسنده در داستانهای مقامرات ،فقرط بیران توانرایی
قهرمان در حیلهگری برای گدایی کردن است.
5ر .3فصاحت و زبانآوری قهرمان
الزاریو برای اینکه هم ون سیسرون شود ،باید هنر تطیبان را بیاموزد؛ یعنی بهرهکشی از

 /113پژوهشنامۀ نقد ادبي و بالغت ،سال  ،9شمارۀ  ،5پاییز و زمستان 1149

زبان .اگر به زیرسطح ماجراهای پیکارسک او دقت کنریم ،مریبینریم کره هریرک از ایرن
ماجراها چیزی تازه دربارۀ سرشت زبان ،بهویژه زبان شفاهی ،به او میآموزد .از گدای نابینا
کیفیت جادویی کلمات را میآموزد و این کلمات ،به پولِ صدقهدهندگان بیتبر از همهجا
تبدیل میشوند (زندگانی عصاکش تورمسی14 :1157 ،ر.)15
الزاریو از موعظۀ هرروزۀ کشیش برای مؤمنان درمییابد که کلمات مقدس ،هم پول و
هم غذا بر سر سفره میآورند (همان91 :ر .)53از بزرگزاده میآموزد که واقعی بودن شررف
به اندازۀ واقعی بودن زبانی است که برای تلرق آن بره کرار مریرود (همران55 :رر .)31امرا
مهمترین درسش را از آمرزشفروش میگیرد کره کسر وکرارش شرامل انرواد و اقسرام
نیرنگها و حیلههای پنهانی است .تالصه اینکه آمرزشفروش ،فروشندهای است کره برر
هنر سخن گفتن و اقناد تسلط یافتهاست .لفاظیهای روحانی او چنان صیقل توردهاسرت
که با چند ترفند و صحنهسازی توب و موعظهای که با استادی تحویل میدهد ،جماعرت
کامالً فری میتورند تا آمرزش تویش را از او بخرند .شهرتِ یکی از معجزههای قالبری
او تا به روستاهای همسایه میرود و آنجا محلیهای سادهلوح منتظرند که بیاید فریبشران
دهد و دستهدسته از او ترید کنند (همان31 :ر.)49
بهرۀ قهرمان مقامات از لغت ،وافر است و از این جهت مورد اعجاب واقع میشود و برا
گنجینۀ لغوی تویش ،دینار و درهرم را از جیر مخاطبران بیررون مریکشرد .در مقامرۀ
آذربایجانیه ،عیسی بن هشام در بازار آذربایجان به فردی برمیتورد کره بسریار شریوا داد
سخن میدهد .عیسی بن هشام میگویرد« :برا ترود گفرتم ایرن مررد از ابروالفتح اسرکندری
گشادهزبان تر است .به تدا سوگند با یرک نگراه دیردم کره او همران ابروالفتح اسرکندری اسرت»
(همدانی.)71 :1137 ،

عیسی بن هشام در مقامۀ ساریه ،ابوالفتح اسکندری را فرمانروای ملک سخن مینامرد
(همان .)55 :از نظر عیسی بن هشام ،سخن اسکندری شگفتانگیزترین ،زیباترین ،برتررین،
دلانگیزترین سخنی است که در طی عمرش شنیدهاست (همان.)135 :
عالوه بر موارد یادشده ،وجوه اشتراکات دیگری هم ون تدمت به اربابان گونراگون و
دریوزگی و گدایی ،چهره عوض کردن قهرمان داستان و به کسوتهای مختلف درآمردن،
طنز ،سیرۀ ذاتی و طبع و سرشت اتوبیوگرافی ،اسلوب ضرعیف داسرتانی ،الفراظ عامیانره و
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تخیل پیشپاافتاده ،ماجراجویی و رخ دادن حوادث گونراگون ،زنردگی سرخت و پرمشرقت
قهرمان داستان ،شخصیت دوگانۀ قهرمان داستان ،بیاصلونس بودن قهرمران داسرتان،
بیتوجهی به ارزشها و مسائل اتالقی در میان این دو گونۀ ادبی وجود دارد که به علرت
تنگی مجال از پرداتتن به آنها تودداری میشود.
 .1نتیجه
متون ادبی از تأثرِ درزمانی ،یعنی الهرام گررفتن از مترون کهرن و قبرل از ترود ،در امران
نبودهاند .این گفتار ،تالشی بود برای یافتن رد پای مقامرات یرا بره عبرارتی بینامتنیرت در
روایات پیکارسک .چنان ه از بررسیهای تاریخی برمیآید ،فن مقامه برا ورود اعرراب بره
اندلس ،همراه با برتی گونههای ادبی دیگرر بره اروپرا منتقرل شرده و برر ادبیرات اروپرا،
بهتصوص بر روایات پیکارسک ،تأثیر قابل توجهی داشرتهاسرت ،امرا ایرن مهرم در نظرر
گروهی از محققان نادرست مینماید .با رویکرد تطبیقی و بینامتنی بره مقامرات و روایرات
پیکارسک ،صحت این موضود مشخص شد؛ زیرا روایات پیکارسک ،شاکله و ساتتار اصلی
تود را از مقامات وام گرفتهاند و قهرمانی با تصوصریات و ویژگریهرایی چرون قهرمران
مقامات ،برای مخاط تود ترسیم میکنند.
اساس مقامات بر ذکر لغت و بازیهای زبانی و استفادۀ فراوان از اصطالحات علمری و
ادبی نهاده شدهاست .نویسندگان روایات پیکارسک ،این نود نثرر را برا همرین ویژگریهرا
پسندیده و برای آثار داستانی تود برگزیدهاند و از جناسها و کنایههای متعدد در نثر ترود
مدد جسته و نثر شاعرانهای را ارائه دادهاند .استفاده از بازیهرای زبرانی و نثرر شراعرانه و
اصطالحات علمی به حدی است که گاهی دنبال کردن پیرنگِ روشن و سرراست این آثار،
دشوار میشود.
مقامات ،زاییدۀ واقعیت دوران تود بوده و تحت تأثیر روش گدایان آن دوران به وجرود
آمدهاند .وجه تمایز آنها در واقعیتی است که از دورۀ تود و اوضاد اجتماعی آن مرنعکس
میکنند .جنبۀ واقعگرایی مقامات به قدری برجستهاست که مورتان ،این آثرار را اسرنادی
تاریخی دانسته و از آن بهره جستهاند و برتالف داستانها و قصههای سنتی ،موضوعات و
حوادث تارقالعاده در مقامات ،بسیار اندر و گاه هیچ است و وقرایع آنهرا ترابع حقیقرت
است .در پرداتت روایات پیکارسک نیز از شیوۀ واقعگرایانه استفاده میشود؛ شیوهای که تا
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زمان پیدایش این داسرتانهرا در ادبیرات اروپرا ناشرناتته برود و پرس از آن رمرانهرای
واقعگرایانه به وجود آمد.
پیروی از ساتتار اپیزودیک در روایات پیکارسک به تقلید از سراتتار مقامرات صرورت
گرفت .قهرمان مقامات در طی سفرها و اظهار نیازش به مرردم ،بره طیرفهرای مختلرف
برمیتورد و همین امر زمینۀ هجو و انتقاد از مردم و اجتمراد را فرراهم مریآورد .پیکرارو،
قهرمان رمانهای پیکارسک ،نیز با تدمت کردن به اربابان مختلف ،با گروههای متفراوت
جامعه مواجه میشود و به انتقاد و هجو آنها میپردازد.
در ساتتار داستانی مقامات و به تبع آن روایات پیکارسک ،قهرمران داسرتان بره سرفرهای
متعدد میرود و در طی این سفرها ،با وقایع گوناگون و غیرمنتظرهای مواجه میشرود .سرفر در
مقامات ،رکن اصلی و ثابت است و در روایات پیکارسک نیز شاتصۀ اصلی و همیشگی است.
قهرمان مقامات و روایات پیکارسک ،از فقر رنج میبرد .فقر ،حضور گستردهای در آثار
تألیفی این دو نود ادبی دارد؛ زیرا مؤلفان آثار ،گوشۀ چشمی به اوضاد سیاسی ر اجتماعی
دوران تود داشتند و مقامه و روایت پیکارسک را بهترین وسیله برای بیان مسائلی از ایرن
دست یافتند .فقر و نیازمندی عاملی میشود که قهرمان مقامات و پیکارو ،به گردایی روی
میآورند .آنها مال را با حیله و مکر به دست میآورند.
ناگفته نماند آن ه بیش از همه ،آنها را در رسیدن به مقصودشران یراری مریرسراند،
قدرت بسیارشان در زبانآوری و فصاحت است .با جمعبندی و کنار هم نهادن گزارههرای
مشترر مقامات و روایات پیکارسک ،میتوان به برهمنمایی ساتتاری و قطعیت بینامتنیت
آنها و آگاهانه بودن این امر پی برد و با قرار دادن نترایج حاصرل از ایرن گفترار در کنرار
شواهد و دالیل تاریخی ،جای هیچگونه شک و شربههای دربرارۀ تأثیرگرذاری مقامرات در
روایات پیکارسک باقی نخواهد ماند.
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