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 چکیده
بره   ،ات تطبیقری زیررا ماننرد ادبیر    است؛ات تطبیقی ۀ ادبیها در حوز  ترین نظریه  بینامتنیت یکی از کاربردی

حاصل جذب و تغییر شکل متنی  ،ند که هر متنیپردازان آن بر این اعتقاد  پردازد و نظریه  ها می  تأثیرگذاری
اروپا تأثیری گسرترده و بازترابی گونراگون     ادبیاتنویسی، بر   دیگر است. فن مقامه از نظر تکنیک داستان

اسرت. البتره گروهری از      بخش روایات پیکارسک بوده  الهام ،گرایانه  است و از نظر فنی و سرشت واقع  داشته
ای   ای سندکاوی و کتابخانه  با شیوهمقاله اند. نگارندگان   کرده ا نفیمنتقدان، این تأثیرگذاری و اثرپذیری ر

ها بررسری تطبیقری و     های آن  ، روایات پیکارسک و مقامات را با تکیه بر نمونهر توصیفی و روش تحلیلی
بررسری   ،هرای مشرترر روایرات پیکارسرک و مقامرات       تررین گرزاره    . در این گفتار، مهماند کرده بینامتنی

های سراتتاری    نمایی برهم ۀدهند  نشان ،است. بررسی تطبیقی و بینامتنی مقامات و روایات پیکارسک  هشد
های   ادبی در دو فرهنگ متفاوت و الجرم دو زبان متمایز، در دو موضع گوناگون است. گزاره ۀاین دو گون
و برر   کنرد   مری  ی حکایرت بودن آن میران ایرن دو نرود ادبر     ها از قطعیت بینامتنیت و آگاهانه  مشترر آن

 گذارد.  می   صحه ،تأثیرگذاری مقامات در روایات پیکارسک و شواهد تاریخی این موضود
 

 ، انواد ادبی.تطبیقی ادبیاتبینامتنیت، پیکارسک، مقامات، : های کلیدی  واژه
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 مقدمه .1

شرگران  ترین مباحثی است که همواره مورد توجره پژوه   یکی از مهم ،ها  تعامل متن ۀنظری

ان پرداز نظریهاست.   گرفته ساتتارگرا و پساساتتارگرا مانند کریستوا، بارت، ژنت، دریدا قرار

و  ،پذیرند می متون از یکدیگر تأثیر ، فاقد معنای مستقل است،امروزی معتقدند که هر متن

 ،گربا متون دیرا چگونگی ارتباط یک متن  ،گیرند. این متفکران  می در همین ارتباط، شکل

 اند.  بینامتنیت نامیده

نخسرتین برار   را شد. ایرن واژه   ادبیات ۀشصت میالدی وارد عرص ۀبینامتنیت در ده ۀواژ

. پس از او روالن بارت، کردابداد  ،نویس بلغاری ر فرانسوی   رمان ژولیا کریستوا، منتقد ادبی و

ماس، ژرار ژنرت،  ژار دریدا، لوی استروس، فیلیپ سوله، میشل فوکو، ژار الکان، ژولین گر

 یرن زمینره پرداتتنرد. برا بررسری آرای     لوسین گلدمن و بسیاری دیگر به بحث و بررسی در ا

، اغلر   نظرهای انردر  اتتالفِشود که با وجود   می پردازان مطالعات بینامتنی مشخص  نظریه

شرماری از    هر متن، یک بینامتن است کره مراکرز بری   »ند که ا القول فقمت باره دراینپردازان   نظریه

پردازد کره قبرل از وی بره شرکلی دیگرر        شود و مؤلف، تنها به ذکر مباحثی می  می فرهنگ را شامل

 .(53: 1135)آلن،  «ای نوین است  فرینی مباحث به شیوهمطرح شده و هنر تالق اثر، در بازآ

 ادبیرات »کره  دارنرد  ثیرگذاری بیشتری عمق و قابلیت تأثیرپذیری و تأ ،های ادبی  گونه

ها با دیگرر    بینامتنیت آن ۀنیز به عنوان ابزاری برای سنجش میزان دادوستد حوز« طبیقیت

ای ادبی است کره بنرا بره نظرر محققرانی هم رون         ، گونهرود. فن مقامه  می کار متون، به

از نظرر   ،جمیل حمرداوی  لماوی، احمد طه بدر، علی الراعی،غنیمی هالل، طه ندا، سهیر ق

است و از نظر   داشته یگوناگون اروپا تأثیر گسترده و بازتاب ادبیات، بر نویسی  تکنیک داستان

راه است. این فن از   بخش روایات پیکارسک اسپانیایی بوده  الهام ،گرایانه  فنی و سرشت واقع

دادن  های چوپانی و سوق  کرد و به انقراض داستان اروپا نفوذ ادبیاتاسپانیا به سایر  ادبیات

نویسری در براب     داسرتان  اش، هکرد و بر ویران های زندگی، کمک  به واقعیت نویسی  داستان

 ،آمد شد که بعدها با تحولی که در آن به وجود آداب و رسوم جامعه در مفهوم جدید متولد

 :1477)غنیمری هرالل،    یافرت  های اجتماعی تکامل  نویسی با محتوای سوژه  به شکل داستان

اند. حال این سرؤال    کرده این تأثیرگذاری و اثرپذیری را نفی . البته گروهی از منتقدان،(97

ادبی با هم روابط بینامتنی و اشرتراکات قابرل تروجهی     ۀکه آیا این دو گون شود  می مطرح

 باشند؟ دارند که ارزش بررسی تطبیقی را داشته
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 شده، این است که با بررسی بینامتنی بر آن استوارما که گفتار پرسش فرض این  پیش

 هرای مشرترر و    تروان بره گرزاره     مقامات و روایات پیکارسک با رویکرردی تطبیقری مری   

و با کنار هرم قررار دادن    یافت ادبی دست ۀهای بارز این دو گون  نمایی  ها و برهم  سانی یک

تأثیرگذاری و اثرپذیری مقامات و  ۀبه اتتالفات موجود دربار ،ها، در کنار شواهد تاریخی  آن

 تصروص  بره اروپرا   ادبیرات مؤید تأثیر مقامات در  ،این بحث داد و  رسک تاتمهروایات پیکا

 روایات پیکارسک باشد.

 ۀدربرار  اسرت.   گرفتره  بینامتنیرت صرورت   ۀهای متعددی دربار  پژوهش ،نظری ۀدر حوز

تررین    است. از مهرم   گرفته صورت ای های جداگانه  نیز پژوهشمقامات و روایات پیکارسک 

هرای    تروان بره کتراب     اسرت، مری    شرده  انجرام  یکارسکپرمان  ۀدر زمین هایی که  پژوهش

ترا   1544پیکارسک در اروپا و اسپانیا از ، رمان (Harry Siberi)اثر هری سیبر  پیکارسک

 از فررانگر دِ هرران ترراریخ رمرران پیکارسررک در اسررپانیا، (Parker)تررألیف پررارکر  م 1751

(Fanger De Haan)،  اثر چندلر اپیکارسک در اسپانیرمان (Chandler) کرد. اشاره 

هرای    در کتراب  ،اروپرا  ادبیرات مقامات و انتقال آن به غرب و تأثیر مقامرات برر    ۀدربار

غنیمی هالل، از  تطبیقی ادبیاتاز:  اند عبارتها   ترین آن  است که مهم رفتهمتعددی سخن 

از محمرد رجر  البیرومی،     االدب االندلسی بین الترأثر و الترأثیر  از طه ندا،  ادبیات تطبیقی

از جرودت   فری االدب االندلسری  عبدالجلیل راشد، از  التأثیرات العراقیه فی االندلس و اوربا

سهیر قلماوی از  ةاالوروبی اب اثر العرب و االسالم فی النهضةفی کت دراسة منشورةرکابی، 

مقراالت  از  از یوسف نور عوض. فن المقامات بین المشرق و المغرب ی،و محمود علی مک

کمال  ۀنوشت «عرب در اندلس ادبیاتنگاهی به فرهنگ و »توان به   مینیز  باره دراینتألیفی 

محترالون  » ۀو دو مقالر  ،جمیل حمداوینوشتۀ  «او الشطاریة الروایة البیکارسکیة»موسوی، 

 اثر علی الراعی اشاره «شخصیة المحتال فی المقامة و الحکایة و المسرحیة»و  «لکن شرفاء

توانش بینامتنی و  مقامات و روایات پیکارسک، ۀشده دربار  های انجام  با وجود پژوهش .کرد

از این رو  آید؛  می شماره ها ب  در تحلیل و بررسی آن ینوین ، شیوۀادبی ۀتطبیقی این دو گون

به تروانش   ،ای  تحلیلی ر توصیفی و روش سندکاوی و کتابخانه  ۀضروری است که با شیو

 شود. ها پرداتته  طبیقی آنبینامتنی و ت
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 بحث .5

« قوماً و قومرةً و قیامراً و قامرةً    قامَ، یقوم،» ۀاول یا به ضم اول، از ریش مقامه به فتح ۀکلم

مختلرف ادبري و   هرای   دورهلغتي عربي است با چندین معني، که پس از تغییرر معنري در   

 اسرت   شرده  طرالق به فن تاصي از نثرر عربري ا  قمری اجتماعي، سرانجام در قرن چهارم 

 .(911: 1173 ،)مسعودی

جاهلیت تا قررن   ۀدر زبان عربي از دور .است «جاي ایستادن»مقامه در لغت به معناي 

یرک  مرداني آن را در  ه الزمران  بدیع ،رفته و در این قرن در معاني مختلفي به کار چهارم،

اسرته  ، به مفهرومي کره امرروز در ادب عربري و فارسري از آن تو     تاص معنی اصطالحی

اي   موعظره  تطبه و»، «مجلس» ، در طي دوران در معانيِمقامه ۀ. واژاستفاده کردشود،   مي

سررخنان »، «شرده در مجررالس تلفررا ث و تطرر  ایراداحادیرر»، «کره در محلرري ایررراد شرود  

 .(595: 1143)تطیبي،  است  کار رفتهبه « آمیزگدایان  استغاثه

و در حقیقرت، نمایشري از مهرارت لغروي      هاي نثر ادبي  یکي از گونه ،مقامه در اصطالح

هراي    فکاهي دارد. نویسنده در قال  مقامره داشرته   ۀمؤلف در قال  داستاني است و غالباً جنب

ات اسرت، پریش از   اصلي مقام ۀلغوي که ماد ۀ. به این گنجینکند را عرضه میلغوي تویش 

دیدي که مقامه بدان متصف اند. قال  ج  توجه داشته ، بسیاري از علماي لغتها  مؤلفان مقامه

اي است که قهرمان آن، پنهان و ناشناس است و انردکي    است، مبتني بر روایت داستان ساده

 شود.  ها ثابت است، شناتته مي  داستان ۀبعد به دلیل دارا بودن صفات مشخصي که در هم

مقامه پلي است »اند که   کرده  ، اعترافاند  که به ادب اندلسي روي آورده بسیاري از کساني

این امر به استناد مقارنات  .(55: 5331)راشد،  «قصه و داستان به اسپانیا و اروپابراي عبور و رفتن 

مقامات را  (ها  )اسپانیایيها   وجود دارد. اندلسي و تشابهاتي است که بین مقامه و ادبیات اروپا

تروان    . بدین ترتی  مياشتندر شرق و بغداد دکه دشناتتند فرستادگان و نمایندگاني راه از 

هاي پیکارسک دانست که در قرن شانزدهم میالدي در   نویسي را جد اعالي داستان  مقامه

 اسپانیا مرسوم شد.

اي ادبي است که در قرن شانزدهم   گونه (Picaresque Narrative) روایات پیکارسک

اند. پیکارسرک را مرأتوذ از     ستهدر اسپانیا مرسوم بود، و آن را یکي از اجداد رمان امروزي دان

انرد و پیکارسرک     زن دانسرته   عیرار و کلرک   و مُحیل و باز دغلاسپانیایي پیکارو به معني  ۀواژ

 .(171: 1131 ،یساشم) پردازند عمال پیکاروها ميبه اَ هایي که  صفتي است براي رمانس
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در سراتتار و  هرم   ،تروان   های مشترر میان مقامات و روایات پیکارسرک را مری    گزاره

 :استبه شرح زیر ترینشان   که مهمدید ها   پردازی آن  ها و هم در شخصیت  اسلوب آن

 های زبانی  استفاده از نثری شاعرانه و سرشار از اصطالحات علمی و ادبی و بازی .1ر5

نثر شاعرانه و ادبری   نگارشکوشش نویسنده آن است که توان تود را در  ۀها هم  در مقامه

کاربرد این شریوه   دهد.وار و حتی مهجور، به تواننده نشان های دش واژه های زبانی و بازی

 آشکار است: های زیر نویسی است، در نمونه که از ویژگی اصلی مقامه

دار  که در هر کلمه یک حررف، نقطره   شود می توصیفی از امیر دیده« الرقطاء» ۀدر مقام

 :نقطه بیو دیگری است 

 رسررررریدب قُلررررر ب سَررررربوقب مُبِررررر

 فَریرررردب مُخلِررررفب مُتلِررررفب  غَرررررب 
 

 فطِرررنب مُغررررِبب عَرررزوفب عَیررروفُ    

  نرررروفُ نابِررررهب فاضِررررلب ذکرررريب 
 

 (533: 1115 )حریری،

و دار  نقطره  ،بره تنراوب  کره حرروف کلمراتش     کند می هایی را بیان گاه عبارت حریری

و گراه   (533 )همران:  «هُ تلَفبنأیُ قُربُهُ تُحَفب و بعَقْوَتِهِ یُلَ  و  تالقُ سیدِنا تُحَ  و» نقطه است: بی

الحمدُ للهِ الممْدوحِ »حروف واژگان آن بدون نقطه است:  ۀآفریند که هم متنی طوالنی را مي

 .(555 )همان: «مودِ اآلالء. الواسعِ العَطاء...األسْماء. المحْ

در داستان زندگانی  ،مثالبرای شود؛   ی دیده میهای پیکارسک نیز چنین وضع  در داستان

 هرای   شاعرانه و سرشار از اصطالحات علمی و ادبری و برازی   ،یادی به نام دُن پابلوس، نثرش

 ۀداسرتان بره دلیرل اسرتفاد     روشن و سرراستِ کردن پیرنگِ که دنبال ای  گونه زبانی است، به

های زبانی و نثر شاعرانه و واژگان مذهبی و اصطالحات تراص    افراطی نویسنده از این بازی

 .(91ر95: 1134)سیبر، شود   دشوار می ،ساالران  زشکان و گدایان و دیواننظامیان و پ

 های ادب کالسریک و   رشتهآموتتۀ  دانشکه  آلونسو، نوکر اربابان بسیارکتاب  ۀنویسند

تویش را سرشار از اطالعات مربوط به ایرن علروم کررد و     ۀالهیات و ط  بود، زبان نوشت

. (93 )همان:ه ستایش کار پزشکان اتتصاص داد حتی یک فصل کامل از رمان تویش را ب

نیز نثری شاعرانه و زبانی سرشار از  زندگانی تواندنی قالشه توستیناکتاب دیگر او به نام 

 .(93)همان: دارد جناس و کنایه 

اسرت کره    یفریبکرار  ، تطیر  هرمران داسرتان  نیرز ق  ای  گوثمران آلفاراچره  در کتاب 
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و ایرن دانرش را در   آشناسرت  یونرانی و الترین   هرای   و با زباندارد تحصیالت دانشگاهی 

 .(559: 1417)آلِمان،  کند  می منعکسهم های تعلیمی ر مذهبی تویش   رساله

 گرایی(  واقع)گرایانه   سرشت واقع .5ر5

شک تحت تأثیر   بی ،عمال و ظهور او طی داستانمقامات از نظر قهرمان داستان و کیفیت اَ

داشته و سجع یکی  ا در آن دوره گدایی با عبارات مسجع رواجاست؛ زیر  روش گدایان بوده

اند. مقامرات از نظرر محتروا و      کرده  می آن در قلوب اغنیا رتنهبا که   از وسایل گدایان بوده

در واقعیتی اسرت کره از اوضراد اجتمراعی و     یگانه تفاوتشان ند و ا سان سبک و سیاق یک

الزمان همردانی مشرکالت عصرر      اگر بدیع کنند؛ مثالً  می مصطلحات همان عصر منعکس

کرده، حریری نیز معضالت زمان تود را گنجانیرده و یرا سریوطی توهمرات و      تود را وارد

 است.  کرده علوم عصر تود را وارد

تروان تصرورکرد اگرر مقلردان       گرایی مقامات به قدری برارز اسرت کره مری      واقع ۀجنب

با رشدی کره در زنردگانی    ،گرفتند  می بود، الهام گرفته جا که او الهام از همان الزمان بدیع

یسری  نو  تکامل و تحول داستان ۀبود، امکان زمین شده شهرنشینی و طبقات شهرنشین پیدا

است که در قررن چهرارم   « القاسم البغدادی حکایت ابی»، مشخص ۀداشت. یک نمونوجود 

در  «آدم متز»راست که گ  ها و توصیف محیط واقع  قدر در تصویر شخصیت و آن شده نوشته

 اسرتفاده  یموثق ، آن را چون سندتمدن اسالمی در قرن چهارم هجریکتاب ارزشمندش، 

ترا:    )بری توان هم ون حریرچری    می ،است. بنابراین  هجست نویسی بدان تکیه  و در تاریخکرده 

ابرط  گرایی مقامرات، راهری اسرت بررای شرناتت جامعره و رو        واقع»به این نتیجه رسید که  (59

 .«ادبری  ۀایرن گونر   در دوران تألیفِ انسانی، طبقات اجتماد، محیط و جغرافیا و ابزار و وسایل رایج

 :کند  می مقامات را چنین توصیف ۀانگرای  اسلوب واقعنیز  (595: 1143)لو   علیرضا نبی

هرا ترأثیر موضروعات و      ههرای سرنتی، در مقامر     ها و قصه  برتالف بسیاری از داستان

ر اسرت و بیشرتر وقرایع، ترابع     العراده بسریار کرم و گراهی در حرد صرف       ارقحوادث ت

های سنتی بیشتر اسرت و بره     ها از قصه  گرایی مقامه  مانندی هستند. البته واقع حقیقت

همین دلیل، ترق عرادت در آن چنردان دتیرل نیسرت. برا توجره بره اینکره بیشرتر          

و اتالقری   ،سانی، اجتمراعی ها و حوادث داستانی مقامات پیرامون مسائل ان  شخصیت

 .ها بسیار ناچیز است  آن ۀالعاد  گرفته، میزان دتالت حوادث تارق  شکل

یانره  گرا واقعهای   از شیوه ،های پیکارسک  ن، در پرداتت رمانیاری از منتقدابنا به نظر بس
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ی نویسر  داسرتان است. از این رو پیدایش این نود قصه یا داستان در پیشررفت    شدهبهره برده 

ایرن  » («پیکارسرک »ذیرل  : 1177)میرصرادقی   ۀبره عقیرد   .اسرت   داشته ییبسزا ، تأثیرگرایانه  واقع

کره   شود  می داد. گفته شخصیت رمان پیکارسک بود که برای اولین بار واقعیت را به قلمرو رمان راه

 گرفتره هرا یراری     زیبا  ها و دلقک  گویی  ذلهبعد از روی کار آمدن بورژواها، برای قبوالندن واقعیت از ب

هرای    در رمران  .«تندانرد  سروسامانش مردم را می  یدر و ب  ها و زندگی دربه  شد و پیکارو با شوربختی

حروادث رمران پیکارسرک،    امکان دارد گرایی آمیخته به هزل و طیبت است.   واقع ،پیکارسک

 یسرتی در آن اسرتفاده  گرایانره اسرت و از نثرری رئال     واقرع بیانش  ۀپرورانه باشد، اما شیو  تیال

 :کند  می گونه توصیف  گرایی در روایات پیکارسک را این  واقع (Wicks)ویکز  .شود  می

 ،های پیکارسک بدین معناست کره جزئیرات بسریار ریرز داسرتان       گرایی در رمان  واقع

کرامالً رر و صرریح اسرت و     ،و نیز زبران  شود  می صادقانه در اتتیار تواننده گذاشته

شود که در ارتباط با زندگی افراد سطح پایین اجتماد اسرت. بره     می داده رححوادثی ش

اینکه روایات پیکارسک را سندی  همین دلیل است که مورتان اصرار فراوان دارند بر

ها درجات گوناگون واقعیت عصر پیش از افول   کنند که به ادعای آن اجتماعی ارزیابی

 .(591: 1479)ویکز،  کند  می تصادی اسپانیا را بازتولیدسیاسی و اق

های   باید تالقان رمان گیرد که  چنین نتیجه می (151: 1431)فانگر دِ هان  ،بر این اساس

هررای دقیررق و   پیکارسررک در قرررن هفرردهم مرریالدی را پیشرروای امیررل زوال در توصرریف

 .قشر ضعیف جامعه دانست ۀدربار تصوص بهگرایانه،   واقع
 

 ساتتار اپیزودیک .1ر5

هرای    شردن از حادثره   تشرکیل  ، رمان پیکارسک بره دلیرلِ  نویسی  هنر داستان ۀنام  واژه در

اسرت    شرده  نامیرده  (Episodic novel)یافتره یرا اپیزودیرک، رمران اپیزودیرک       اسرتقالل 

زنردگانی عصراکش   ایرن ژانرر، کتراب     ۀنمونر نخسرتین  . («پیکارسک»ذیل  :1177میرصادقی، )

در  سرگذشرت ژیرل برالس   است. هم نرین   شده ویندر هفت اپیزود تد است که تورمسی

یزودیک را است. این ساتتار اپ شده چهارده اپیزود نگاشتهتا دوازده جزوه و هر جزوه در ده 

در  ،الزمان همدانی و هم حریری  که هم بدیع طوری کرد، به مشاهدهتوان  میدر مقامات نیز 

 اند.  ردهآو مقامات تود را گرد پنجاه مقامه یا اپیزود، مجموعۀ
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 هجو و انتقاد از اجتماد و مردم .9ر5

 های پیکارسک اسرت.   های رمان  یکی دیگر از ویژگی ،نویسنده از جامعه ۀهجوگرایان ۀصبغ

 است:  نوشته باره دراین )همان(میرصادقی 

متوسرط و برورژوا را برا لحنری      ۀرمان پیکارسک، رمانی است که غالباً زنردگی طبقر  

. شخصریت اصرلی آن، پیکرارو، برا     کنرد   مری  مطایبه تصویر آمیخته به هجو و طنز و

ترود برا همره     ۀو در زنردگی آوار  کند می های مختلف جامعه معاشرت  ها و طبقه  گروه

زنردگی او دسرت    ۀشریو واقرع،   . درکند  می شود و همه را هجو  رو می  سنخ آدمی روبه

 .«گذارد  گرفتن همه چیز بازمی خرهس کردن و به نویسنده را در انتقاد

ارد کره دومرین   شم  نیز هفت ویژگی اصلی برای رمان پیکارسک برمی (15: 1111) سلیمانی

 ست:ا هجو هاآن

هرای پیکارسرک برا انرواد و اقسرام        از عناصر برجسته و مهرم رمران   (Satire)هجو 

اشخاص، از طبقات مختلف اجتماد و حتی اغل  با افرادی از نقراط مختلرف جهران،    

 هرا تردمت    اش به طریقی بره آن   تنانها همان سادگی و کارهای فروشود و ب  می مواجه

بررد. رمران     هرا مری    هرای اتالقری آن    کم پی به دنائت و ضعف  و سرانجام کم کند  می

های اجتماعی و هم نرین   ها، نقش  کرده، قال  سائل استفادهپیکارسک نیز از همین م

 .کشد  می امتیازهای قومی و نژادی را به هجو

سراز ایرن     کردن پیکارو به اربابان مختلف، بسترساز و زمینه گفت تدمت توان  می ،راینبناب

این امکان را در هجوهاست و پیکارو با این امتیاز که با افراد طبقات مختلف سروکار دارد، 

 گذارد تا به هجو و تمسخر جامعه بپردازد.  میاتتیار نویسنده 

ای  اکاری جامعهو بر ری کند  می مقام راوی هجودر نخستین رمان پیکارسک، الزاریو در 

 کرردن در گناهران دیگرران و برجسرته     د. برا غلرو  نه  می که تود قربانی آن است، انگشت

هایش نیست،   کند که بهتر از همسایه کوشد تود را آدم معصومی تصویر  می ها، آنساتتن 

 .(153ر3 :1157، زندگانی عصاکش تورمسی) ها هم نیست  اما قطعاً بدتر از آن

ش برا یرک   ا ای  طی زندگی حرفره  ، پابلوس در«زندگانی شیادی به نام دُن پابلوس»در 

یرک   براز،   گر سیاسی، یک استاد شمشیربازی، یک راهر  ورق   ر شاعر، یک توطئهروحانی  

. در (91: 1134)سریبر،   اسرت   کرده را با هجو افشا انآن ۀاست. او هم  شده زن آشنا سرباز الف
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و انبروهی از   ،عردالت  ای دراز از هجو پرول و شررف و    با رشته ،«گوثمان آلفاراچه» داستان

 داران و وکریالن و پزشرکان و بانرک    های اجتماعی زنان و قاضیان و محضررداران و   تیپ

 .(114ر157: 1417)آلِمان،  شویم می ها و گدایان تقلبی مواجه  چی  تانه  مهمان

تراطر   هرای پیکارسرک بره     رمران »معتقد است کره   (11: 1134)هری سیبر  ،بر این اساس

دو ترن از   ،. شرارل سرورن و پرل اسرکارون    «انرد   شرده  یزشان مورد توجه واقرع تکنیک هجوآم

تکنیک هجوآمیزش بهره دلیل ارسک به نویسان فرانسوی بودند که از پیک  نخستین هجویه

فاسد زمان تود، از  ۀمعپیکارو ابزاری است برای نویسنده تا برای هجو جا در واقع،جستند. 

 بهره جوید.آن 

اسرت.   هرای پیکارسرت(   )شخصریت زن رمران   ایرک پیکرار   ۀنمون (Justina)« توستینا»

از زندگانی یرک پیکرارا بررای هجرو      ،(Lopez de Ubeda) لوپث دِ اوبذا ،این اثر ۀنویسند

نویسرد:    مری  باره دراینهری سیبر است.   هبهره جستچندین شخصیت واقعی از اهالی دربار 

تررین    جا که بتواند مناس  تود نیست که او را به هر ۀتوستینا در تدمت هیچ اربابی جز نویسند»

 .(93 :)همان «برد  تود بیابد، می ۀرحمان  بی ۀموضوعات را برای هجوی

. شرود  می قهرمان مقامات نیز در برتی موارد، در نقش منتقد اجتماعی یا سیاسی ظاهر

هرا و    اسرت. او در ترالل توصریف نیرنرگ      پایین جامعه برتاسرته  ۀقمقامات از طب قهرمان

و بره انتقراد از مفاسرد آن     کنرد   مری  ترود را برازگو   ۀترفندهای تود، آداب و عادات جامعر 

باکی از ننگ و نکوهش   ها تو م با آزمندی و بی  ها و فریبکاری  پردازد. استفاده از نیرنگ می

 اسرت.   آن روز بروده  ۀمفاسد جامع ۀاکی است که زاییددیگران، حاکی از حقیقت تلخ و اسفن

 :گوید  می مقامات همدانیدر نمود این موضود  ۀدربار (15ر11: 1191)فارس ابراهیمی 

  ی عصرر او را مجسرم  با سبک و روش تراص او، اوضراد اجتمراع    مقامات همدانی

ه و مرردم  یافتر  و آن عصری است که فساد و تباهی و ریا و تزویر به آن راه کند  می

 ای دست  به هر وسیله ،های سرشار از راه حالل یا حرام  آوردن ثروت دسته برای ب

شناس زبردسرت   نداشتند. همدانی مانند یک روان زدند و از هیچ چیز ابا و امتناد  می

 کنرد  می های روانی و تصوصیات فکری مردم عصر تود را تشریح  عقده ،و هوشیار

رسریده و   دوران بره  نوکیسره و ترازه   ۀطبقر  ،ر و بسیار لطیفدا  و با عبارات ادبی تنده

اصفهانیه ممکرن   ۀ؛ مثالً در مقامکند  می پروایی رسوا  توار را به بی  مردم قاضیان مال
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افراد  ۀابوالفتح اسکندری که نمون ۀنیست که کسی پس از تواندن آن، از کار مزوران

ای کره بره نرام      از طبقهنشود و  شاتص آن عصر در کس  مال حرام است، مشمئز

کننرد، در    مری  پردازند و هر روز به عنروانی دکران براز    می فریبی  دین اسالم به عوام

 .رددنگ تشم نشود و منزجر

نیشرابوریه   ۀتوان در مقام  های هجوآمیز و انتقادی همدانی را می  یکی از بهترین نمونه 

 کشد  می تصویر دوران تود را بهواقعی قاضیان  ۀکرد. در این مقامه، همدانی چهر مشاهده
 .(541 :1137 ،همدانی)

   حریری نیز در مقامات تود اوضاد عصر عباسی را با نگاهی انتقادی و هجروآمیز بیران  

تررد،   ۀکس که چیزها را با دیرد  آن هر»: گوید  مقامات تود چنین می ۀ. وی در دیباچکند  می

حریرری،  ) «کشرد   افادت درمی ۀمات را در رشتژرف بنگرد، این مقا ،کند و در بنای اصل سخن نقد

و آن روز عررب   ۀای بره جامعر    نهحاوی طع ،کدام از مقامات حریری هر ،در واقع. (5 :1115

از فقر و  دستان دوران است و نیز گله و شکایتی است هب  مداران و قدرت آن و سیاست وضع

 ناداری مردمانی بسیار.

اجتماعی ر  های ادبی  توانست یکی از بهترین قال   ی، ماش اسلوب انتقادیمقامه به لحاظ 

 :نویسد  در توضیح این امر می (549: 1143)گونه نشد. غنیمی هالل   شود، اما این واقع

بقات متوسرط  مقامه میدانی است برای توصیف بسیاری از آداب و رسوم رایج در میان ط

بارترین انواد ادبی عرب شرود و  مقامه توانایی آن را داشت تا پر و پایین جوامع اسالمی.

 ادبیرات شایستگی آن را دریافت که در باب نقد اجتمراعی بره پایگراه قصره و تئراتر در      

جای انتقاد جدی از مسائل اجتماعی و آداب و رسوم جامعره، بره    زمین برآید، اما به مغرب

های متصنع که از نظر   و سبک ،های لغوی، صنایع لفظی  های ادبی، چیستان  پردازی  نکته

 .و شتابان از هدف تویش بازماند ،تتبود، پردا ارزش معنی و محتوا فاقد

 سفر .5ر5

. پیکارو، قهرمران ایرن نرود    ، سفر استپیکارسک های  عنصر اصلی و اساسی ساتتار رمان

. شود  می با حوادث و رتدادهای گوناگون مواجه ،داستان، در طی سفرهای متعدد و متوالی

بینیم او از شرهري بره شرهر      مي (55 ،11 ،15، 57 ،14: 1157) رمسيودگاني عصاکش تزندر 

 ،در دومرین رمران پیکارسرک   . رود: ساالمانکا، آلموروخ، توریخوس، ماکدا، تولردو   دیگر مي

 ،تابتدا در اشبیلیه ساکن اسر    . گوثمان آلفارچهجایي و سفرهاي بیشتري هستیم  بهشاهد جا
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رود و   تالیا مري و به ای گوید رر میرود. پس از آن اسپانیا را ت  طله ميسپس به مادرید و طلی

بره اسرپانیا   دوبراره   گذرانرد و  مری بولونیرا و مریالن    و سیینا مدتي را در جنوآ و فلورانس و

 .(13 :1134، )سیبر گزیند میدر آلکاال اقامت سرانجام د و رو  گردد و به مادرید مي  برمي

البته در مقامات، تواننده از  ؛رود  ته از شهري به شهر دیگر ميمقامات نیز پیوس قهرمان

کنرد بره     چراکه راوي بیران مري   ؛برد  راوي است که پي به این موضود مي های  روي گفته

برا ابروالفتح اسرکندري یرا ابوزیرد      مرثالً  فالن شهر یا منطقه رفته بودم و در آنجا بود کره  

 ، عیسي بن هشام، ابوالفتح اسرکندري همداني نالزما بدیعمقامات . در مواجه شدم جيسرو

را در جرجان، بغداد، بلخ، سیستان، کوفه، حمص، آذربایجران، ري، اهرواز،    (قهرمان داستان)

، تزر، عراق، رصافه، یمن، شیراز، حلوان بصره، فزاره، بخاري، قزوین، دمشق، موصل، بندر

 .بیند  ، ساري ميارمینیه، نیشابور، شام

، در شرح حرالي کره ابروالفتح اسرکندري در ضرمن مقامره از ترود        یهجرجان ۀدر مقام

عرین هسرتم و    گراهي در آمِرد و ر س  »: کنرد   پي تود اشراره مري  در گوید، به سفرهاي پي می

شر  دیگرر در عرراق     سپس رترت سرفر در اهرواز دارم و    ،. ش  در شاممروزگاري در میافارقین

هاي کهستان پاي   به سرزمین گاه که افکند تا آن  دست مي. غربت همواره مرا به جایي دورباشم  مي

جاحظیره   ۀهم نرین در مقامر   .(33 :1137 ،همرداني ) «سفر مرا بره شرهر همردان درآورد   . نهادم

لیکن شربم در نجرد و روزم    ؛اگر ماندگاري من در آنجا بپاید ،تمن اسکندریه اس ۀتان»گوید:   مي

 .(155 :همان) «در حجاز است

 قهرمان داستان و بیکاری و سرکشی او برابر قانون نیازمندی و فقر .1ر5

و  ،شرود، فقرر اسرت     مری  صفتی که برای پیکارو ذکرنخستین در فرهنگ آکادمی اسپانیا، 

. چون قهرمان داسرتان  (95 :5333حمداوی، )چیز است   و بی دست تهیاشخاص  ۀونپیکارو نم

از ایرن   ؛کند می ه امرار معاشبرد، به صورت انگل جامع  می سر ی بهدست تنگدر ناامیدی و 

هرای آن مردمری     شخصیت»داند که   رمان پیکارسک را رمانی می «ارنست مریمه»روست که 

کننرد و عمرداً ترود را ورای مررز و عررف و قراردادهرای         دیگران زندگی می ۀهستند که به هزین

 .(511 :1171تراویک، ) «دهند  می اجتماعی قرار

پیکراروی  »دانرد:    عردالتی جامعره مری     حصرول بری  پیکرارو را م فقر  (71: 1134)هری سیبر 

 ،یعنی تون ونس ، والدین و اصل ،کرد که در آن  می مراتبی عمل  ای سلسله  اسپانیایی چون در جامعه
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ای  ت یا هرگونه کاری به عنروان وسریله  شرف و شأن بود، هیچ امکان دسترسی به تجار ۀکنند تعیین

مراتَرَکی اسرت کره    فقر، که توان گفت   بنابراین می ؛«نداشت تتیارهایش در ا  نیل به هدف برای

اسرت،    شرده  زاده دسرت  تهری اسرت؛ چراکره او از والردینی      مادرش به ارث بردهپیکارو از پدرو

 .شود  میدیده ... ، گوثمان، اونوفره، مال فلندرز وگونه که در سرگذشت الزاریوی تورمسی  آن

فقرر و گرسرنگی    شود به علرت   می پیکارو عموماً ناچارهای پیکارسک،   نمونهبیشتر در 

ترالق دومرین    (9: 1491) آلِمان ۀ. به عقیدگوید تود، تانه را ترر ساتتن وضع برای بهتر

 رمان پیکارسک،

او چیرزی دیگرر    شرود   می ای است که مانع  محصول فقر و نظام ارزشی جامعهپیکارو 

انرد و از    ه بازنده پا بره جهران گذاشرته   شود. جرم واقعی الزاریو و گوثمان این است ک

شرف که به تاطرش زنردگی   ۀهایشان برای تلق و حفظ آن افسان  تالش ،همان آغاز

 است.  بوده کردند، محکوم به شکست معنوی تود را فدا
 هرای پرایین اجتمراد     ثبت وقایع الیره فقر و  ۀاز این رو پیکارسک را باید داستانی دربار

اجبراری و قهرری    ،. این فقرر کند می این فقر را به پیکارو تحمیل دانست. جامعه است که

بینیم که نودینان به اجبار در نظام طبقاتی زیر نظرر    است. در شرح زندگی پابلوس بینوا می

تررین قشررهای     ند و در حقیقت شهروندانِ پایینوار  کلیسا هم نان محکوم به زندگی بنده

 .(95 :1134)سیبر،  شوند  اجتماعی محسوب می

آورد فقرر و   مرال و روزی، ره کسر   دزدی و توسرل بره مکرر و حیلره بررای       گدایی و

فلندرز از فقر  ، مال(13: 1453)اثر دفو  فلندرز کامیابی و بدبیاری مالر ست. دنیازمندی پیکارو

که  شود  می ها و ترفندهایی متوسل  به شیوه ،یابد برد و برای اینکه از این فقر نجات  یم رنج

تر است ترا بزهکراری بره معنرای       از نظر او فقر و ناامنی بزهکارانهزیرا ف قانون است؛ تال

ماهیرت   ۀف دوبرار فقر و شکست را برا تعریر   ۀدایر شود  می فلندرز موفق مالمعمول کلمه. 

 گدایان است و برا گردایی   ۀپیکارو منسوب به طایف ،چون در بیشتر موارد .تبهکاری بشکند

 ,Rogue, gueuxهرایی چرون     پیکرارو بیشرتر از واژه   ۀواژ ۀر ترجمر ، دگذرانرد  روزگار می

Abenteurer, Schelm, Furbon, Pitocoo شود  می که به معنای گدا هستند، استفاده. 

آن روزگار است؛ به این دلیرل کره در    ۀحاصل فقر حاکم بر جامع ،گیری مقامات  شکل

مردم از فقرر و گرسرنگی و سرتم     ۀعام ،طرافیانشانکنار تنعم و برتورداری تلفا و وزرا و ا



 115/ عناصر بینامتنیت در روایات پیکارسک و مقامات

 

 

بود، طوق استعباد و استبداد بر شده  بردند. طغیان و ستمگری تلفای عباسی سب   می   رنج

هرا و امکانرات     سازند. ثرروت  گردن عامه بیفکنند و آنان را از حقوق اجتماعی تود محروم

جرز فقرر و گرسرنگی     اشت و مرردم د قرارایشان در اتتیار تلفا و اطرافیان  ،رفاهی زندگی

ای بره    ای از گدایان حرفه  طبقه ،ارشد، در اجتماد آن روزگ نداشتند و این امر سب  ای بهره

ممکرن و برا    ۀکردند برا هرر وسریل    سعی ،آیند که برای رفع نیاز و غلبه بر گرسنگی وجود

 .(111ر111 :1441)قالی بغدادی، کنند  ر دل اغنیا رتنهد ،های گوناگون  حیله

، فقری دروغرین  مواردبیشتر در  .گذارد می نمایش   به قهرمان مقاماترا  ر مقاماتفقر د

 قهرمران های   ها و فری   توان آن را یکی از تدعه  میدر واقع صوری و ساتتگی است و  و

 :نویسد  می باره دراین (54: 1191)س ابراهیمی کرد. فارقلمداد 

کره قهرمران    شرود   مری  جیبی موفققهرمان داستان با مهارت ع [در مقامات حریری]

درپی بره    کند و تلخی شکست را پی دیگر داستان، عیسی بن هشام، را مات و مبهوت

بررد؛ مرثالً در بعضری از      می های عجی  به کار  حیله ،او ب شاند؛ زیرا در کارهای تود

 دهد.  می چیز به او نشان  مقامات، تود را آدم کامالً فقیر و بی

ها   مقامهبیشتر دهد و   می هسته و کانون مرکزی مقامات را تشکیل ،گدایی و دریوزگی

اصلی مقامات  ۀ. شاتصاست« کدیه»که همان چرتند   مییک محور و موضود واحد  حول

شد، ایرن امرر از    بیانتر  پیشطور که  بودن بر گدایی و کدیه دانست و همان را باید مبتنی

ظهرور طبقره و گروهری از گردایان      ،رد و آنگیر   می واقعیتی اجتماعی و تاریخی سرچشمه

: 1415)ت. شروقی ضریف   اس  هرفت ن اشارهکه حتی در تاریخ جوامع عربی بدا ای است  حرفه

اند، منسوب به شخصی به نام   بوده این طایفه به نام ساسانیین معروف»گوید:   می باره دراین (175

گردایی را پیشرۀ    ۀو او ناچرار حرفر  ساتته  ای که پدرش او را از پادشاهی محروم  شاهزاده ساسان؛

 .«بود ساتتهتود 

داشته و سرجع یکری از وسرایل     گدایی با عبارات مسجع رواج ،در قرن چهارم هجری

در کتراب  « ابروعلی قرالی  »انرد و    کررده   مری  آن به قلوب اغنیا رتنهبا است که   گدایان بوده

 ،کرده و همدانی در انشرای مقامرات   لگدایان را نقهای  سجعگونه   ای از این  نمونه االمالی

گویان در مجامع و   قصه ،این بر است. عالوه  ساتته ها را در مساجد و بازارها ممثل  روش آن

اند و بعضی از   گفته  می مساجد سخن های گعدهمساجد برای عوام مردم در باالی منبر یا در 
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 ۀو بدون شرک بایرد شریو    ندکرد  می ، در پایان سخن از حاضران تکدیآنانطبقات پست 

و  الزمران همردانی    مقامات بدیعانشای مقامات را مأتوذ از روش گدایان دانست؛ چراکه در 

گوید و در آتر سرخن،    می بینیم که قهرمان داستان در باالی منبر سخن  سایر مقامات می

ترأثیر   تحرت  ،ماند که اسلوب مقامات  نمی . بنابراین جای هیچ تردیدی باقیکند  می گدایی

ساسرانیه اسرت کره     ۀمقامر  ،است. گواه دیگر برر ایرن مردعا     شده گویان تلفیق  روش قصه

 ۀای جداگانره را بره طایفر     آن نهاده و هم مقامه هم نام این دسته از گدایان را بر ،همدانی

 است.  داده اتتصاص ساسانیان()گدایان 

مقامات غالباً یک  قهرمانزیرا کرد؛  قهرمان مقامات را نیز اضافه ،باید به موارد یادشده

شود و به هرر نحروی کره      می های گوناگون بر مردم ظاهر  گدای شیاد است که به صورت

جوید. قهرمان مقامات همدانی، ابوالفتح اسرکندری، سرائلی ادیر  و      سود تود را می ،شده

مهارت  لغوی تویش و قدرت استتار و ۀگفتار است که با توشه و سرمای  گدایی زیرر و نرم

فزاریره   ۀ. عیسی بن هشام در مقامر کند می های مخاطبان، مردم را افسون  در ستاندن پول

او  سروگند بره پروردگرار کعبره؛    »گوید:   می ، با تودشود  می وقتی با ابوالفتح اسکندری مواجه

در و  (115 :1137همردانی،  ) «بلکه استاد اسرت  تود زبردستی دارد، ۀستان. در پیش  گدایی است باج

 .شود میان بغداد معرفی ترینِ گدای  دیناریه، سمج ۀمقام

 مال و مقصود کس توسل به مکر و حیله برای  .7ر5

 گرری و رنردی    حیلره  بازی و  اش را بیشتر از راه حقه  های پیکارسک، پیکارو زندگی  در رمان

ارسرک گیرایری و   هرای پیک   آن ه به داسرتان »است که   گذراند تا کار. نورتاپ بر این عقیده  می

 .(517: 1171)تراویک،  «ستها و ترفندهای پیکارو  ها و حیله  نیرنگ ۀبخشد، مجموع  کشش می

 گرری و مکراری سروق     بلکه جامعه او را به سمت حیلره  گر نیست،  پیکارو بالفطره حیله

راه جهران  و دلری برا رسرم     دهد. الزاریوی تورمسی در ابتدا صاف و ساده است و با ساده  می

رحمی گردا بره الزاریروی      آید، بی  شود. وقتی الزاریو به تدمت گدای کور درمی  رو می  وبهر

 بکشد. وقتری بره ایرن ترن     دهد که تودش باید گلیم تود را از آب بیرون  می تردسال یاد

کوبد و ناگهران الزاریرو از     دهد که گدای نابینا سر او را با تشونت به گاوی سنگی می  می

فریبد تا به سمت ستون سنگی بپرد و رفتار  میآید. الزاریو نیز گدا را   می ونبیر این سادگی

آید. بعرد    مین نائل ، بدارگویی زیر شدن به دروغ شاهکاری که با تبدیل کند؛ او را تالفی
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دهرد.    که تا حد مرگ به او گرسنگی مری  شود  می ملحق یلئیم ، بالفاصله به کشیشاز آن

کند. وقتی  با کشیش مبارزه ،گویی اش یعنی دروغ  یافته  مدد هنر تازهبه  کند می الزاریو سعی

اسرت و تروهم    گیرد که شرف فقط در چشم بیننرده   می آید، یاد  زاده درمی  به تدمت بزرگ

ترین درسش را   داد، اما مهم بزرگی و عزت فقط تا جایی مؤثر است که بتوان جعل را ادامه

هرای    هرا و حیلره    کارش شامل انواد و اقسام نیرنرگ و گیرد که کس   فروش می از آمرزش

 .(71ر3 :1157، زندگانی عصاکش تورمسی) پنهانی است

رسریم،    می استبانیلیو گونثالث نیز در ابتدا دغل نیست، اما وقتی به اواتر کتاب دوم آن

 ی نرو هرا   ترا طررح  ماند   ها بیدار می  است. او ش   شده ی شهرهباز دغلاستبانیلیو به دزدی و 

مانردم    می های متوالی بیدار  برد، و ش   نمی بودم که توابم چنان مشتاق شرف و افتخار»: دراندازد

 .(15: 1134)سیبر،  «کردم  می های تازه اتتراد  نیرنگ و

و محیل است. ابوالفتح اسکندری در طریرق کسر  روزی یرا     باز دغل ،قهرمان مقامات

 ۀسرچشم»: گوید  تود میبرد. وی دربارۀ   می کار شگردها بهها و   ها و شیوه  حیله ،اندوزی مال

. او مردم را با نظرم  (151 :1137همدانی، ) «کاری، صاح ِ مقام دستی و دغلو در تر ،هایم  شگفتی

. کنرد  مری  جیر  مرردم را ترالی    ،فریبد و با هزارگونره مکرر و حیلره     و نثر شیوای تود می

اصرفهانیه،   ۀتروان بره مقامر     ها مری   از بارزترین آنهایی از این دست بسیار است که   نمونه

هرایی از    هرا و حیلره    نیرنگ ، ترفندها وها  کرد. در این مقامه موصلیه اشاره ارمینیه،حرزیه، 

سرازد و    مری  ای را متعجر    که هرر تواننرده   شود  می گذاشته ابوالفتح اسکندری به نمایش

در بیان تعج  و شرگفتی از   ،هاست  هشاهد و ناظر این تدعنخستین عیسی بن هشام که 

دسرتی او در    برودم از چیرره   زده  کره شرگفت    کردم درحالی من او را دنبال» :گوید  ها می  روایت آن

 .(37 :)همان «اش  یافتن روزی بازی او در  ها و از نیرنگ  افکندنش برای شکار دل زوبین

یعنری حررص شردید بره      ،ای که از این تصوصیت شخصیتی ابوالفتح اسکندری  نتیجه

افرراد،  کرردن   گردایی و سرکیسره   های گونراگون بررای    بستن حیله کار اندوزی و به ثروت

بیران توانرایی   فقرط   ،های مقامرات   گرفت این است که هدف نویسنده در داستان توان می

 کردن است. گری برای گدایی  قهرمان در حیله

 آوری قهرمان  فصاحت و زبان .3ر5

کشی از   ینکه هم ون سیسرون شود، باید هنر تطیبان را بیاموزد؛ یعنی بهرهالزاریو برای ا
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بینریم کره هریرک از ایرن       کنریم، مری   سطح ماجراهای پیکارسک او دقتزبان. اگر به زیر

آموزد. از گدای نابینا   به او می ،ویژه زبان شفاهی سرشت زبان، به ۀماجراها چیزی تازه دربار

جا  تبر از همه  دهندگان بی  صدقه به پولِ ،این کلمات آموزد و  کیفیت جادویی کلمات را می

 .(15ر14 :1157 ،زندگانی عصاکش تورمسی) شوند  می   تبدیل

هم پول و  ،یابد که کلمات مقدس  کشیش برای مؤمنان درمی ۀروزهر ۀالزاریو از موعظ

بودن شررف   د که واقعیآموز  زاده می  . از بزرگ(53ر91 :)همان آورند  هم غذا بر سر سفره می

. امرا  (31رر 55 :همران ) رود  بودن زبانی است که برای تلرق آن بره کرار مری     واقعی ۀبه انداز

کرارش شرامل انرواد و اقسرام     و گیرد کره کسر     فروش می  ترین درسش را از آمرزش مهم

ست کره برر   ا ای  فروشنده ،فروش  های پنهانی است. تالصه اینکه آمرزش  ها و حیله  نیرنگ

اسرت    های روحانی او چنان صیقل تورده  است. لفاظی  یافته گفتن و اقناد تسلط ر سخنهن

دهد، جماعرت   میای که با استادی تحویل   موعظه سازی توب و  که با چند ترفند و صحنه

های قالبری    یکی از معجزه تورند تا آمرزش تویش را از او بخرند. شهرتِ  می کامالً فری 

رند که بیاید فریبشران  لوح منتظ  های ساده  رود و آنجا محلی  همسایه میاو تا به روستاهای 

 .(49ر31 :همان) کنند دسته از او ترید دهد و دسته

برا  و  شود  می وافر است و از این جهت مورد اعجاب واقع ،مقامات از لغت قهرمان ۀبهر

 ۀدر مقامر کشرد.    مری  را از جیر  مخاطبران بیررون   رهرم  ددینار و لغوی تویش،  ۀگنجین

کره بسریار شریوا داد    تورد  برمیعیسی بن هشام در بازار آذربایجان به فردی  ،آذربایجانیه

ی رایرن مررد از ابروالفتح اسرکند     برا ترود گفرتم   »: گویرد   یسی بن هشام میدهد. ع  می سخن

 «تر است. به تدا سوگند با یرک نگراه دیردم کره او همران ابروالفتح اسرکندری اسرت          زبان  گشاده
 .(71 :1137 ،ی)همدان

 نامرد   ری را فرمانروای ملک سخن میساریه، ابوالفتح اسکند ۀعیسی بن هشام در مقام

 انگیزترین، زیباترین، برتررین،   سخن اسکندری شگفت ،از نظر عیسی بن هشام. (55)همان: 

 .(135 :)هماناست   ت که در طی عمرش شنیدهانگیزترین سخنی اس  دل

دیگری هم ون تدمت به اربابان گونراگون و   اتوه اشتراکعالوه بر موارد یادشده، وج

، های مختلف درآمردن   کردن قهرمان داستان و به کسوت دریوزگی و گدایی، چهره عوض

نی، الفراظ عامیانره و   ذاتی و طبع و سرشت اتوبیوگرافی، اسلوب ضرعیف داسرتا   ۀطنز، سیر
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مشرقت  نردگی سرخت و پر  ن حوادث گونراگون، ز داد افتاده، ماجراجویی و رخپا تخیل پیش

نس  بودن قهرمران داسرتان،   و اصل  قهرمان داستان، بی ۀقهرمان داستان، شخصیت دوگان

ادبی وجود دارد که به علرت   ۀگون ها و مسائل اتالقی در میان این دو  توجهی به ارزش  بی

 شود.  ها تودداری می  تنگی مجال از پرداتتن به آن

   . نتیجه1

   گررفتن از مترون کهرن و قبرل از ترود، در امران       زمانی، یعنی الهرام در متون ادبی از تأثرِ

پای مقامرات یرا بره عبرارتی بینامتنیرت در       تالشی بود برای یافتن رد ،اند. این گفتار  نبوده

آید، فن مقامه برا ورود اعرراب بره      ای تاریخی برمیه  روایات پیکارسک. چنان ه از بررسی

 ،اروپرا  ادبیرات شرده و برر    ادبی دیگرر بره اروپرا منتقرل    های   همراه با برتی گونه ،اندلس

اسرت، امرا ایرن مهرم در نظرر        تأثیر قابل توجهی داشرته  ،بر روایات پیکارسک تصوص به

بینامتنی بره مقامرات و روایرات     نماید. با رویکرد تطبیقی و  گروهی از محققان نادرست می

شاکله و ساتتار اصلی  ،روایات پیکارسکشد؛ زیرا  صحت این موضود مشخص ،پیکارسک

هرایی چرون قهرمران      اند و قهرمانی با تصوصریات و ویژگری    گرفته تود را از مقامات وام

 کنند.  می برای مخاط  تود ترسیم ،مقامات

فراوان از اصطالحات علمری و   ۀهای زبانی و استفاد  بازی لغت وذکر اساس مقامات بر 

 هرا   ین ویژگری ، این نود نثرر را برا همر   ارسکاست. نویسندگان روایات پیک  شده ادبی نهاده

متعدد در نثر ترود  های   ها و کنایه  اند و از جناس  پسندیده و برای آثار داستانی تود برگزیده

هرای زبرانی و نثرر شراعرانه و       . استفاده از بازیاند ارائه دادهرا  ای شاعرانه مدد جسته و نثر

 ،آثارراست این روشن و سر ردن پیرنگِک اصطالحات علمی به حدی است که گاهی دنبال

 د.شو  می دشوار

واقعیت دوران تود بوده و تحت تأثیر روش گدایان آن دوران به وجرود   ۀزایید ،مقامات

تود و اوضاد اجتماعی آن مرنعکس   ۀها در واقعیتی است که از دور  اند. وجه تمایز آن  مدهآ

اسرنادی  را این آثرار   ،مورتان است که تهگرایی مقامات به قدری برجس  واقع ۀکنند. جنب  می

موضوعات و  ،های سنتی  ها و قصه  و برتالف داستاناند  دانسته و از آن بهره جستهتاریخی 

هرا ترابع حقیقرت      بسیار اندر و گاه هیچ است و وقرایع آن  ،العاده در مقامات حوادث تارق

ای که تا   شیوه ؛شود  می استفادهگرایانه   واقع ۀاست. در پرداتت روایات پیکارسک نیز از شیو
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هرای    رمران آن اروپرا ناشرناتته برود و پرس از      ادبیرات هرا در    زمان پیدایش این داسرتان 

 آمد. گرایانه به وجود  واقع

 اپیزودیک در روایات پیکارسک به تقلید از سراتتار مقامرات صرورت    پیروی از ساتتار

هرای مختلرف     طیرف  بره  به مرردم، . قهرمان مقامات در طی سفرها و اظهار نیازش گرفت

آورد. پیکرارو،    مری    هجو و انتقاد از مردم و اجتمراد را فرراهم   ۀو همین امر زمینتورد  برمی

های متفراوت   گروهبا  ،کردن به اربابان مختلف های پیکارسک، نیز با تدمت  قهرمان رمان

 پردازد.  ها می  و به انتقاد و هجو آن شود  می جامعه مواجه

تار داستانی مقامات و به تبع آن روایات پیکارسک، قهرمران داسرتان بره سرفرهای     در سات

. سرفر در  شرود   می مواجه ای ، با وقایع گوناگون و غیرمنتظرهرود و در طی این سفرها  متعدد می

 است.اصلی و همیشگی  ۀو در روایات پیکارسک نیز شاتصاست رکن اصلی و ثابت  ،مقامات

ای در آثار   فقر، حضور گسترده برد.  فقر رنج می زا ،ت پیکارسکقهرمان مقامات و روایا

سیاسی ر اجتماعی   چشمی به اوضاد دارد؛ زیرا مؤلفان آثار، گوشۀ تألیفی این دو نود ادبی

و مقامه و روایت پیکارسک را بهترین وسیله برای بیان مسائلی از ایرن   دوران تود داشتند

 به گردایی روی  ،و پیکارو قهرمان مقامات شود که  میدست یافتند. فقر و نیازمندی عاملی 

 آورند.  می دسته را با حیله و مکر ب لها ما  آورند. آن می

، رسراند  مری  ها را در رسیدن به مقصودشران یراری    آن بیش از همه،ناگفته نماند آن ه 

هرای    گزارهنهادن بندی و کنار هم   آوری و فصاحت است. با جمع  در زبانبسیارشان قدرت 

نمایی ساتتاری و قطعیت بینامتنیت   توان به برهم  می ،مشترر مقامات و روایات پیکارسک

از ایرن گفترار در کنرار     دادن نترایج حاصرل   برد و با قرار ها و آگاهانه بودن این امر پی  آن

تأثیرگرذاری مقامرات در    ۀای دربرار   گونه شک و شربهه   جای هیچ ،شواهد و دالیل تاریخی

 ماند.نخواهد  یکارسک باقیروایات پ
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