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Maqameh and Picaresque: Is picaresque influenced by Maqameh?
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Abstract
Centuries after Maqameh had come to the fore, stories by the name of ''Picaresque''
began to be written in Spanish literature which had numerous similarities with
Maqameh. Picaresque can be regarded as the evolutional forms of romances with a
different subject matter. Lazarillo de Tormes is the first picaresque story which has
been written in 16th century in Spain. Narratives of picaresque have numerous
similarities with present-day stories, so much so that, some designate Don Quixote
de la Mancha- one of the latest picaresque- as the first novel. Since Spain was
conquered by Umayyad dynasty, connections were formed between Arabs and
Spanish which lead to scientific, artistic, and cultural exchanges and bilateral use of
cultural resources. Since picaresque was formed in Spain and because of its
similarities to Maqameh, the hypothesis comes to the fore that it originates from
Maqameh. This has been referred to in some works which we have made mention of
them in the literature. However, we oppose this hypothesis by showing their
differences and foregrounds of Picaresque in Europe as well as its social-historical
factors.
In 4th Islamic centuries, a species of prose came to the fore in Arab literature
which was called Maqamat. It rapidly gained prominence because Arabic prose in
this era had been tended to decorum and artifice and the appearance of Picaresque
paved the way for the pens who adored artifice. Mohammad Taghi Bahar believed
that Maqameh was a translation of "Gath'' in Mazdayasna (Zoroastrianism) which
has survived after Islam. These excerpts in Mazdayasna were melodious and its
syllabic poems had symmetry, balance and interval silences; just how Maqamat
seems to be (Bahar, 1349, 2nd v: 234). Picaresque was a story written by a picaro in
which a satire of his era and the people is narrated (Sibre, 1389:4). This literary genre
appeared in 16th century in Spain and spread to other European countries like France,
Italy, Germany, and England. The myth of Hermes can be regarded as the prototype
of picaro. According to Greek myths, he was the god of roads, commerce, fortune,
sports, and rhetoric. Hermes used to deceive people and trickery was one of his
features (Manser, 2009: 219). Picaresque can also be a mixture of "picaro",
"picador", "Picards", and "picaroon".
Maqamat in its theme is influenced by the social and cultural situation of its era.
Beggary, deceit, and tongue are some common themes of Maqamat which is a mirror
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of the social and cultural situation of that time. Picaresque is in its turn a micro
history conflated of literary and historical narratives which its roots should be sought
in humanism (De Haan and Mierau, 2014: 1-2). Since picaresque has come to the
fore because of a protest to the feudalism of Spain in 16th c and the quasi- religious
reign of the era, has been labeled as humanistic works.
Considering similarities of Maqameh and picaresque, the appearance of Maqameh
six century before picaresque and in Spain, the hypothesis has taken some force
because Arabs lived and ruled Spain in that period and the bilateral relationships of
them cannot be neglected. Nonetheless, these similarities do not provide a solid
ground for the hypothesis because these similarities are there in postmodernism,
symbolism and Persian classic literature.
In addition to differences between the two which outnumbers their similarities, the
second reason to reject the hypothesis is the fact that picaresque came into the fore
influenced by a foreground of European story writing, holy Books, romance, Aesop's
fables, The Fabliau, joke books, novella, and etc. the third reason is the socialcultural condition of Spain in 16th centuries and the influence of the life of picaro,
Picards, picaroon; just as the influence of the rhythmic style of Quran and traditions
of Abu-Zayd Sorooji, Abbas doos, Tarrar Basrah is evident. Furthermore, the fact is
that picaresque was not directly influenced by Maqameh because of the three explicit
intertextual relationships (quotations, plagiarism, and implicit intertextuality), none
can be trace in picaresque from Maqameh.
Picaresque should be considered as the product of Spanish social condition of that
period of time, not an imitated one nor influenced by eastern prose. This story genre,
indeed, was taken from the lives of the poor and picaro of that era of Spain which
criticized feudalism, quasi-religious reign, and churches. It is a satire on the
miserable state of the poor and their hopeless struggle for bread. At best, Maqameh
can be considered as one of the foregrounds of picaresque.
Keywords
Social foreground, literary foreground, picaresque, impressionability, Maqameh,
features.
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مقامه و پیکارسک :آیا سبک داستاننویسی پیکارسک از مقامهنویسی تأثیرپذیر بوده است؟


محمود بشیری  ،رضا جمشیدی
چکیده
برخی معتقدند روایات پیکارسک در ادبیات اروپایی براساس مقامهنویسی در ادب عربی و فارسی شکک ررفتکه اسک
نوعی مجلسرویی اس

که در آن قصهها و حکایکایی بکا نرکر مصک و و مسکجد و در موضکوعات رونکارون بیکان مکیشکود

یکدیرری ،دزدی و سخ وری موضوعات اصلی مقامات اس
میالدی در اسپانیا به وجود آمده اس
درریر اس
نیز اندک نیس

مقامکه

پیکارسک نیز رونهای از داستان اسک

و روای ک دۀ داستان فردی حیلهرر ،دزد و سخ ور اس

ککه در قکرن شکانزده

که با انوا نامالیمات روزرکار

ازلحاظ ساختار و موضو  ،شباه های فراوانی میان مقامه و پیکارسک وجود دارد و البته یفاوتهکای میکان آنهکا
روش نگارش یافتهها در این مقاله یحلیلی-یوصیفی اسک

و در آن ،یکالش بکر ایکن بکوده ککه شکباه هکا و

یفاوتهای میان مقامه و پیکارسک با یحلی (بررسی یکیک اجزاء) هریک از آنها بیان شود یکا بکدین وسکیله مشکخ
مقامه بر پیکارسک یأثیررذار بوده اس

شکود

یا نه به نظر میرسد به دالیلکی همنکون یأثیرناپکذیری مسکتقی پیکارسکک از مقامکه،

شک ریری این رونۀ داستانی همسو با پیشی ۀ فره گی-ادبی اروپا و یأثیرپذیری آن از شرایط یکاریخی-اجتمکاعی اسکپانیای آن
دوران ،بتوان این فرضیه را مردود دانس
کلید واژهها :پیشزمی ههای اجتماعی ،پیشزمی ههای ادبی ،پیکارسک ،یأثیرپذیری ،مقامه
 .1مقدمه
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م فع و متأثر از ادبیات غرب بوده باشد این رابطه در دورههای رذشته و بهویکژه در عصکر رمانتیسک  ،رکاهی بکرعکس بکوده
اس ؛ برای مرال یرجمۀ آثار ادیبان فارسی و عربی بر پیدایی رمانتیس غربی یأثیررذار بوده اس
به نظر برخی محققان ،مقامه یکی از رونههای ادبی اسالمی اس

که کانون یوجه اندیشم دان اروپایی بوده اسک

(غ یمکی

هالل )281 :1313 ،در قرن چهارم هجری ،به پیروی از ررایش نویس دران به نرر ف ی و یصک د در نویسک دری« ،بکدیدالزمکان
که مقامه نام دارد پس از او «حریری» مقامات حریری را نوشته

همدانی» رونهای از مجلسرویی را به زبان عربی نوشته اس

بهکارررفتن ص ع های بدید لفظی ،استعاره ،یشبیه ،ک ایه و بازی با زبان از ویژریهای سکبکی مقامکات اسک

اس

در قکرن

شش هجری «قاضی حمیدالدین بلخی» با نوشتن مقامات حمیدی این رونه نرر را وارد ادبیات فارسی کرده اس
 1.1بیان مسئله
چ د قرن پس از نوشتهشدن مقامه ،داستانهایی معکرو

بکه پیکارسکک در ادبیکات اسکپانیایی بکه وجکود آمکده اسک

شباه های فراوانی به مقامات دارد پیکارسک را مییوان شک یکام یافتۀ رمانس دانس
فرق دارد عصاکش ترمسی 1نخستین داستان پیکارسک اس
روایات پیکارسک شباه

ککه

که موضوعش بکا موضکو رمکانس

که در قرن شانزده مکیالدی ،در اسکپانیا نگکارش یافتکه اسک

فراوانی به رونههای داستانی امروزی دارد ،بهطوری که برخی از صاحبنظران دُن کیشوت2را  -ککه

یکی از پیکارسکهای متأخر اس  -نخستین رمان مینام د از زمانی که آندلس (اسپانیا) بهوسیلۀ امویان فتح شد ،اسکپانیاییهکا
به آش اییهای علمکی ،ه کری و فره گکی و اسکتفادۀ متقابک

و عربها با ه اریباط برقرار کردند این اریباط مییوانسته اس

اروپاییان و مسلمانان از آثار همدیگر م جر شود با یوجه به شک ریری پیکارسک در اسپانیا و شباه های آن به مقامه ،فرضیۀ
شک ریری آن براساس مقامات محتم اس

این فرضیه ،در چ دین اثر ه مطرح شده که در پیشی ۀ پکژوهش بکه آنهکا اشکاره

شده اس ؛ بااینحال ،در پژوهش حاضر با نشاندادن یفاوتهای این دو رونۀ ادبی ،یأکید بر پیشزمی ههای پیکارسک در اروپا
و همن ین زمی ههای یاریخی-اجتماعی شک ریری آن ،خال

این مدعا نشان داده شده اس

 1.1پیشینۀ پژوهش
دربارۀ مقامهنویسی آثار چشمگیری اع از کتاب یا مقاله نوشته شده اس  ،اما دربارۀ پیکارسک به زبان فارسی ،ی ها کتکاب
موجود یرجمۀ پیکارسک (سیبر )1389 ،اس

مقاالت «بررسی اریباط ساختاری بین سبک پیکارسک و نکو داسکتانی مقامکه»

(محمّدی فشارکی و خدادادی« ،)1393 ،خاستگاه پیکارسک ،شرق یا غرب؟» (شریفپکور و همککاران 1392 ،ب) و «ع اصکر
بی امت ی

در روایات پیکارسک و مقامات» (شریفپور و همکاران 1392 ،الف) نیز به موضو پیکارسکک و یأثیرپکذیری آن از

مقامات یا دیگر رونههای روایی ادبیات فارسی پرداختهاند همن ین پایاننامههای بررسی یطبیقی مقامهنویسی در ادب عربی و
فارسی (همدانی ،حریری ،حمیدی) و پیکارسکنویسکی در ادب اسکپانیا (الثکاریو یُرِمسکی ،پکابلوس الل بوسککون) (رحیمیکان،
 )1392و بررسی پیکارسک در متون فارسی و عربی (یزدانپ اه کرمانی )1392 ،ه به این موضو پرداختهاند که البته برخکی از
مقاالیی که به آنها اشاره شد ،از این پایاننامهها استخراج شده اس
دربارۀ آثاری که پیش از این موضوعشان یأثیرپذیری پیکارسک از رونههای روایی ایرانی بوده اس  ،نکتههکای زیکر جکای
یأم دارد:
 )1در آنها به جای یأم بر فرضیۀ مطرحشده در آثار چ دین صاحب نظر همنون محمد غ یمی هکالل ،سکیروس شمیسکا،
سعید حمیدیان و

و انجام پژوهشی جامد ،به قطعی

از یأثیرپکذیری پیکارسکک از مقامکه سکخن رانکده شکده و بکا هه یتکی

اثباتررایانه و ازپیش یحمی شده به این فرضیه نگریسته شده اس ؛ در صوریی که در مقالۀ حاضکر هککر شکده اسک

ککه بکه

Lazarillo de Tormes
Don Quixote de la Mancha

1
2
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هیچوجه نمییوان با قطعی

دربارۀ این مسئله سخن رف ؛ زیرا هیچ س د یا یأثیرپذیری مستقیمی دربارۀ آن وجکود نکدارد و از

سه نو رابطۀ آشکار بی امت ی (نق قول ،سرق
نمییوان صرفاً با یوجه به چ د شباه

ادبی و بی امت ی

به مقامات نشانی وجکود نکدارد

ضم ی) در پیکارسک نسب

میان دو رونه یا جریان ادبکی -آن هک از دو فره کو و ادب متفکاوت -بکا قطعیک

از

یأثیرپذیری رونۀ نو از رونۀ کهن سخن راند
 )2در این آثار یأکید بر م ابد فارسی و عربی بوده اس

و با یوجه به آنها نتایج مشخ

شده اس

 )3در برخی از این آثار (شریفپور و همکاران 1392 ،ب) فرایر رفته و بکر یأثیرپکذیری پیکارسکک از «روایکات عیکاری»،
یأکید و آبشخور آن در ایران دانسته شده اس

که در رابطه با آنها باید اهعان کرد به احتمال فراوان موضو و مدعای آنهکا بکر

اساس برخی از یرجمهها از عبارت «روایات پیکارسک» شک ررفته باشد که البته در پیشی ۀ مقاالت به آنها هیچ اشارهای نشده
اس ؛ برای نمونه در یرجمۀ فرهنگ توصیفی اصطالحات ادبی ،برای  ،Picaresque narrativeمعکادل «روایک
روایات پیکارسک» انتخاب شده اس

عیکاری یکا

(ایبرمز و رال هرف  )219 :1381 ،که البته باید آن را یرجمهای از روی یساه دانس ؛

زیرا خود مترج نیز با استفاده از واژۀ «یا» و هکر «روایات پیکارسک» بر آن یأکید کرده اس
پیش از این ،فرضیۀ یأثیرپذیری پیکارسک از قصههای ایرانی را مطرح کرده اس

همن ین سعید حمیدیان سالهکا

(حمیدیان )31 :1312 ،که بکه آن هک اشکاره

نشده اس
 )2در این آثار بر شباه ها ،بدون درنظرررفتن یفاوتها یأکید شده اس
 )1این آثار بر مب ای شباه هایی که از طریق ریخ ش اسی و روای ش اسی قصههکای عیکاری ،مقامکات و پیکارسکک بکه
دس

آمده اس  ،رونۀ نو (پیکارسک) را از رونههای که ه (قصههای عیاری ،مقامات) متأثر دانستهاند؛ در صوریی که براساس

ریخ ش اسی قصههای س تی در فره وهای مختلف ،مییوان میان بسیاری از آنها شباه های فراوانی یاف
 )1این آثار ،خاستگاه اروپایی پیکارسک را بهطورکلی نادیده ررفته و ریشههای آن را شرقی (ایرانی و عربی) دانستهاند
 )1در این آثار به یأثیر کهنالگوها بر شباه های میان قصههای عیاری ،مقامات و پیکارسک یوجه نشده اس ؛ برای نمونه
مییوان به یأثیرپذیری سفرهای شخصی های اصلی قصههای عیاری ،مقامات و پیکارسک از کهنالگوی سکفر قهرمکان اشکاره
کرد همن ین به زمی ههای اجتماعی مریبط با این سفرها در پیکارسک یوجه نشده اس
 1.1روش پژوهش
جمدآوری دادهها در این مقاله ،به روش کتابخانهای انجام شده اس
اس

روش نگارش یافتکههکای آن نیکز یوصکیفی-یحلیلکی

که مبت ی بر بررسی یطبیقی مقامه و پیکارسک با یأکید بر شباه ها و یفکاوتهکای میکان آنهکا و یوصکیف و یبیکین ایکن

مواضد خال

و وفاق اس

این پژوهش دربارۀ یأثیر متقاب آثار ادبکی فره کوهکا و زبکانهکای رونکارون اسک  ،از ایکن رو،

برمب ای مکتب فرانسوی ادبیات یطبیقی انجام شده اس
 .1تعریف و پیدایی مقامه و پیکارسک
واژۀ مقامه  Maqameیا  Moqameاز ریشۀ «قام ،یقوم ،قوما ،قومه ،قیاما ،قامه» ،واژهای عربکی بکا معکانی رونکارون اسک
سپری شدن دورههای اجتماعی و ادبی ،در قرن چهارم برای فن خاصی از نرر عربی بهکاررفته اس
مقامه در لغ

ککه بکا

(ابراهیمی حریکری)2 :1383 ،

یع ی مجلس و مجمد ،رروهی که در یک مجلس جمد میشوند ،سخنرانی ،نالۀ ردایان و (لغ نامه :هی مقامه)

در قرن چهارم هجری رونهای از ادبیات م رور در ادبیات عرب به وجود آمد که آن را «مقامات» مینام د مقامکات پکس از
پیداییاش بهرونهای چشمگیر شهرت پیدا کرد و محبوبی

فراوانی به دس

آورد؛ چرایی ایکن محبوبیک

در آن بکود ککه نرکر

عربی در این عهد ،به یکلف و یص د رراییده بود و شک رکرفتن مقامکهنویسکی راه را بکرای متصک دنویسکان همکوار مکیککرد
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محمدیقی بهار معتقد اس
برجای مانده اس

که مقامه به احتمال فراوان یرجمۀ «راه ،راس یا راثه» اس

که از مزدیس ان در ایران پیش از اسالم

راه های مزدیس ان آه گین بوده و اشعار هجایی آن همراه با موازنه ،قراین و قطکد و سککوت بکوده اسک ؛

همن انکه مقامات عربی نیز اینرونه اس

(بهار )232/2 :1329 ،در یعریف مقامه آمده اس :

مقامه داستانهایی به نرر مص و آمیخته با شعر دربارۀ یک قهرمان واحد اس

ککه بکهصکورت ناشک اس در داسکتان رکاهر

میشود و حوادثی به وجود میآورد و همینکه ش اخته میشود ،ناپدید میرردد یا آنکه دوباره با راهری دیگر در مقامه بعکدی
آشکار شود (شمیسا)213 :1381،
این یعریف بهیمامی دربرریرندۀ مقامات حمیدی نیس ؛ زیرا مقامات حمیدی دربارۀ قهرمانی واحد نوشکته نشکده اسک
نخستین مقامهنویس بدیدالزمان همدانی بوده اس

که مقامهاش را به زبان عربی در قرن چهکارم هجکری نگاشکته اسک ؛ البتکه

برخی معتقدند نخستین مقامهنویس «ابن درید» ( )321 -223بوده که مقامایش را «حدیث» نام نهاده اس

(ابراهیمکی حریکری،

 )21 :1383در مقامات بدیعالزمان الهمدانی از موضوعات رونارونی بهره ررفته شده اس ؛ امکا بیشکتر مقامکایش مربکوط بکه
ردایی اس

در این مقامات «ابوالفتح اسک دری» در نقش یکدیرری ادیب یصویر شده که مردم را با نظ و نرر شیوای خکود

میفریبد و به این وسیله خواستههای خود را برآورده میک د مقامات حریری دیگر مقامۀ معکرو

بیشکتر

زبکان عربکی اسک

محققان این اثر را بزرگیرین مقامۀ عربی میدان د ،البته برخی مان د سیلوستر دوساسی 1مقامات بدیدالزمکان الهمکدانی را بریکر
میدان د (خطیبی )111/1 :1311 ،آخرین مقامهنویس عرب «محمد المویلیحی» اس

که در نیمۀ نخسک

قکرن بیسکت از دنیکا

او عیسیبن حشام (برررفته از نام راوی مقامات بدیدالزمان الهمدانی) را به یقلید از سبک بدیدالزمان نوشکته اسک

رفتهاس

(فرزاد)29 :1381 ،
در ادبیات فارسی نیز نخستین و بهنوعی ی ها مقامۀ فارسی در قرن ششک هجکری را «حمیدالکدین بلخکی» نگاشکته اسک
درس

اس

زبان عربی نیس

که مقامه در زبان عربی به وجود آمده اس  ،ولی مخت

و رونهای از ادبیات م رکور اسک

ککه

میان ایرانیان و عربها رایج بوده اس ؛ زیرا نخستین مقامهنویس (بدیدالزمان همکدانی) ایرانکی بکوده و بکه زبکان فارسکی نیکز
مقامایی نوشته شده اس
مقامات حمیدی به پیروی از مقامات بدیدالزمان الهمدانی و مقامات حریری در قرن شش هجری نوشته شده اسک
دارای  22مقامه با موضوعات رونارون اس

در مقامات حمیدی از دانشهای مختلف چون یاریخ ،لغات و اصطالحات اسکالمی،

علوم ادبی ،پزشکی ،فلسفه و عرفان استفاده شده اس
همدانی مت و و روناروناند در این اثر نسب
حمیدی با عبارت «حکای

ایکن اثکر

موضوعات مقامکات حمیکدی نیکز همنکون مقامکات حریکری و مقامکات

به دیگر مقامات کمتر به ردایی و دزدی پرداخته شده اس

کرد مرا دوستی» آغاز شده و با «نمیدان کجا رف

آثاری همنون گلستان سعدی ،بهارستان جامی ،پریشان قاآنی و

همۀ حکایات مقامکات

و سرانجام او چه شد» پایان پذیرفتهاند

را که برخی مقامه یلقی کردهاند ،نمییوان مقامه نامید؛

زیرا ویژریهای اصلی مقامه را ندارند؛ ولیکن باید اهعان کرد از مقامات -چه از مقامات همدانی چه از مقامات حریری و نیکز
مقامات حمیدی -متأثر بودهاند و البته در این خصوص سه ادبایی چون «سعدی» در یأثیرپکذیری از مقامکات حریکری بیشکتر
بوده اس ؛ این یأثیرپذیری در بوستان و گلستان دیده میشود سعدی در برخی از حکایات رلستان ،مان د «جکدال سکعدی بکا
مدعی» ،از همۀ ویژریهای مقامات بهره برده اس

و عجیب ای که حضور او در قالب یکی از شخصکی هکای داسکتانی بسکیار

شبیه به حضور نویس ده در داستانهای پسامدرن اس

سعدی در باب دوم بوستان در حکای

دوم ،داستانی را نق میک د که

در آن از شخصی های مقامات حریری نام برده اس :
رکککدایی ککککه بکککر شک کیر نکککر زیکککن نهکککد

ابوزیککککد را اسککککب و فککککرزین نهککککد

Silvestre de Sacy

1
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(سعدی)311 :1381 ،
بااینحال بازه بهتر اس

مقامات حمیدی را یگانه مقامۀ پارسی در نظر بگیری ؛ زیرا مقامه فقط سبکی نگارشی نیس

اساس آن بر لفظپردازی باشد ،بلکه رونهای از آثار م رور ادبی اس

با ویژریهای خاص خود

واژۀ انگلیسی « »Picaresqueاز واژۀ اسپانیایی « Picarecoیا  »Picaresررفته شده اس
که ریشههای آن به درستی روشن و پیدا نیس
کالش ،زیرک ،رند و حیلهرر به کار رفته اس

متأسفانه پیکارسک واژهای اس

پیکارسک از پیککارو 1مشکتق شکده اسک

و یاریخ مع ای آن پینیده اس

سربازان اسپانیایی در قرن چهارده میالدی پیکارو رفته میشده اس

که

با رذشک

بکه

زمکان پیککارو یغییکر مع کا داده و بکه مع کی
ککه عکالوه بکر اربابکان

(سکیبر )8-1 :1389 ،پیککارو شخصکیتی متلکون اسک

رونارون ،مییواند نقشهای متفاویی نیز بازی ک د مشخصۀ اساسی پیکارو بیثبایی اوس ؛ بیثبایی نقکشهکایش در زنکدری،
بیثبایی هویتش شخصی
ناپایدار نیس

او در برابر جهانی ناپایدار پیوسته در حال یغییر اس

و ی اقضآمیز ای که هیچچیز پایداریر از خکود

(سیبر)91 :1389 ،

همن ین واژۀ پیکارسک را مییوان یلفیق و یرکیبی از واژههای پیککادور 2ککه واژهای اسکپانیایی اسک
«اسبسواری نیزهبهدس

از

و عبکارت اسک

که با راو نر مبارزه میک د» ( ،)Brewer, 2003: 2189پیکاردسها 3که «فرقهای غیراخالقی در قکرن

پکانزده مکیالدی در اسکپانیا» ( )Brewer, 2003: 2189بکودهانکد و همن کین پیککارون 2در مع کی «دزد دریکایی و غکاریگر»
( )Brewer, 2003: 2189دانس
«پیکارسک داستان خودنوش
میزیسته اس

را روای

یک پیکاروس

که در آن شکلی از هجکو اوضکا واحکوال و اشکخاص زمانکهای ککه در آن

میک د» (سیبر )2 :1389 ،این رونۀ ادبی در قرن شانزده میالدی در اسپانیا بکه وجکود آمکده اسک

و

پس از آن در دیگر کشورهای اروپایی چون فرانسه ،ایتالیا ،آلمان و انگلستان یا قرن هجده بکه حیکات خکود ادامکه داده اسک
اسطورۀ هرمس 1را مییوان سرم شأ 1پیکارو درنظر ررف
اساطیر یونانی او را خدای راهها ،یجارت ،بخ

هرمس پسر زئوس 1و مایکا 8از خکدایان اولمپکی بکوده اسک

و اقبال ،مسابقات ورزشی و بالغ

و حیلهرری و فریبکاری در برابر دشم ان ازجمله خصوصیایش بوده اس
در شخصی

دانستهاند هرمس آدمها را رمراه میککرده

( )Manser, 2009: 219بیشتر این ویژریهکا را

پیکارو نیز مییوان مشاهده کرد

شرایط اجتماعی ،رنسانس ،شکس

از مسلمانان و یأثیرپذیری از ادبیات شرقی (مقامات) -به رمکان برخکی -چهکار عامک

مه در پیدایش پیکارسک بودهاند نخستین داستان پیکارسک عصاکش ترمسی اس
قل نویس دهای رم ام نوشته شده اس
یا هجا دانس

ب کابر

که در قرن شانزده میالدی در اسکپانیا بکه

عصاکش ترمسی داستانی اجتماعی با لحن ط ز اس

که پر از حیلهرری و ریاکاری اس

این اثر ،در هف

که مییوان آن را رونهای از ط ز

فصک بکا نکامهکای «عصکاکش ،کشکیش ،اربکاب ،راهکب

صومعه ،بخش ده ،روحانی و پاسبان» ی ظی یافته و اس آن نیز از ع وان فص اول ررفته شده اس
مدیی پس از شک ریری پیکارسک در اسپانیا ،ه رم دان دیگر کشورهای اروپایی نیز از این رونۀ داستانی پیکروی کردنکد و
چ دین رمان پیکارسک خلق کردند ژوزمن آلفاراچهای 9دومین داستان پیکارسک اس

که ماییو آللمان 1آن را در اواخکر قکرن
1

Picaro
Picador
3
Picards
4
Picaroon
5
Hermes
6
prototype
7
Zeus
8
Maya
9
Guzmán de Alfarache
2
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شانزده و نیمۀ اول قرن هفده در دو جلد نوشته اس
م رور غالب بر ادبیات غرب بوده اس

( )Rico, 2009: 56پیکارسک از قرن شانزده یکا هجکده مکیالدی اثکر

و پس از آن ه بر داستانها و رمانها ،بهویکژه داسکتانهکای رئالیسکتی و نایورالیسکتی،

یأثیررذار بوده اس
 .1موضوع مقامه و پیکارسک
مقامه شام حکای هایی ادبی اس

که به موضوعات رونارونی میپردازند مقامات حکایایی دربارۀ یک فرد حیلهرر اس

به شهرهای رونارونی سفر میک د و با حیلهرری و ردایی به آننه میخواهکد دسک

ککه

مکییابکد ه گکامیککه قهرمکان شک اخته

میشود ،نارهان ناپدید میشود و در مقامۀ بعدی با راهری جدید به حیلهرریهای خود ادامه میدهد قهرمان مقامکه یکا پایکان
روای

بر کسی ش اخته نیس

ردایی ،زبانآوری و حیلهرری ویژریهای اصلی قهرمان مقامهاند مقامه را مکییکوان بکهع کوان

ط زی بر جامعه و مردم زمانش در نظر ررف

«موضو مقامات معموالً علمی ،فکاهی یا وصفی اس

راهی نیکز ج بکه ادبکی،

فلسفی ،یمریلی و احیاناً مذهبی دارد ،لذا ازلحاظ ی و موضو قاب مالحظه اس » (ابراهیمکی حریکری )12 :1383 ،بکا ای ککه
مقامه ی و موضوعی دارد ،یکدیرری و حیلهرری مضمون مکرری 2اس

که در یمامی مقامات به چش مکیخکورد موضکو

مقامات از شرایط اجتماعی روزرار شک ریری آنها نشئ ررفته اس
پیکارسک نیز زندری یک پیکارو را از آغاز یا پایان به یصویر میکشد و درواقد سررذش
روای

میک د که با انوا نامالیمات روزرار درریر اس

یلخ و خ دهآور کودکی یتکی را

و برای خالص شدن از آنها میباید انوا حیلهرریها و شیادیهکا را

بیاموزد چ دلر 3دربارۀ موضو داستانهای پیکارسک معتقد اس

که:

در رمان پیکارسک اسپانیایی یوصیف و ماجراهای یک کالش (پیکارو) نق میشود او از والدی ی یهیدس
زاده شده اس

که غالباً برای یقدیس پیوندشان ،زحم

و غیرآبروم د

یشریفات به خود نمیده د و از میالد او نیز چ کدان خشک ود نیسکت د

پیکارو یا با عشق فطری به اموال دیگران زاده میشود و یا معصوم اس

و به ضرب روزرار یاد میریرد که باید رلی خکود را

از آب بکشد وررنه کالهش پس معرکه اس

او با هر دوز و کلکی که شده بزرگ میشکود و در هرصکورت نتیجکۀ آن یککی

اس ؛ برای ای که زنده بماند ،باید به خدم

کسی درآید او درمییابد که باید دسک رنکج خکدمایش را بکا حیلکهرکریهکایش

چربیر ک د ،برای همین از این ارباب به سراغ آن ارباب میرود در این خدم رزاریها همه را فریب میدهکد و در روایک
خود آنها را وصف و هجو میک د سرانجام ،پس از پش سررذاشتن انوا سختیها با محک کالشکانهاش بکیاعتبکاری مکال و
مقام آدمی را میس جد و داستان خود را پایان میبخشد (سیبر)1-2 :1389 ،
پیکارسک را مییوان داستانی درنظر ررف

که در آن شخصی

اصلی داستان (پیکارو) یوسط دیگکران بکه اسکترمار ررفتکه

میشود پیکارو یالش میک د از طریق قانونرریزی از ه جارهای مرسوم خود را نجات دهد ،اما هررز موفق نمکیشکود؛ زیکرا
مجبور اس

برای رذران زندری از این ارباب به ارباب دیگری مراجعه ک د و این داستان یا پایان ادامه دارد شک ریکری ایکن

داستان مییواند اعتراضی به فئودالیس موجود در اسپانیا در قرن شانزده باشد که در آن کارفرمایان به کاررران رل میکردهانکد
و همن ین دیگر سرزمینهای اروپایی
 .4ویژگیهای مقامه و پیکارسک
مقامه اثری م رور ،مسجد و متکلف اس

که در آن لفظپردازی در درجهای باالیر از بیان داستان اس

در بیشتر مقامات داستان
1

Mateo Aleman
motif
3
Frank Chandler
2
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را در دو سطر مییوان بیان کرد ،اما این داستان دو سطری با چیرهدستیهای نویس دۀ ادیکب آن در چ کدین صکفحه بیکان شکده
اس

این ویژری مقامات به مؤلفۀ بازی با زبان در داستانهای پسامدرن امروزی شباه

دارد «نرر ف کی مکیخواهکد بکه شکعر

یشبه ک د و این مع ی در مقامات از دیگر انوا نرر ،بارزیر اس  ،زیرا مقامکات مسکجد و مکوزون اسک » (شمیسکا)91 :1381،
مقامات را مییوان یکی از رونههای کالسیک درنظر ررف

که در شک ریری نرر شاعرانه در داستاننویسی معاصکر (فارسکی و

«ازنظر داستانی مقامه عبارت اس

از قصههای کویاه که در آنهکا راوی معی کی ،شخصکی واحکد را در

عربی) یأثیر داشته اس

حاالت مختلف یوصیف میک د» (ابراهیمی حریری)11 :1383 ،
مقامه ه رونهای ادبی اس

و ه سبکی از نگارش داستان (نررهای داستانی کالسیک) زاویۀ دیکد در مقامکات یرکیبکی از

اس

نیکز رکاه

اولشخ

و سومشخ

رزارشگر اس

راوی اولشخ

در مقامات راه نارر و راه شرک ک ده اس

و راه مفسر معموالً نام هر مقامه بر اساس موضو مقامه ،مکانی که داستان در آن رخ داده اس

حادثهای که در داستان رخ میداده ،انتخاب میشده اس

یکا مهک یکرین

بهکارریری سجد و ج اس و بهطورکلی استفادۀ مفرط از ص ع های

بدید لفظی و همن ین به کار بستن یشبیه و استعاره از ویژریهای سبکی مقامات اس
حدی اس

و راوی سومشکخ

که برخی از نویس دران در یعریف آن رفتهاند« :مقامه یمری ی اس

«در فن مقامهنویسی یوجه بکه لفکظ در

برای ایراد لغات و فراررفتن لغکات و بکه ککار

بردن لغات» (ابراهیمی حریری )13 :1383 ،فراوانی واژران عربی در مقامات فارسی ه از ویژریهای مقامات فارسکی اسک
«محمد راغب» با یأکید بر مقامات حمیدی الگوی پیرنو هر مقامه را متشک از ده کارکرد عمده میداند:
 -1راوی ،داستان را برای نویس ده بازرو میک د
 -2راوی ،سفر میک د
 -3راوی به یک مکان میرسد
 -2راوی ،ازدحامی میبی د
 -1خطیبی ،خطبه میخواند
 -1خطیب ،سودی طلب میک د
 -1خطیب ،سودی میبرد
 -8خطیب میرود
 -9راوی ،خطیب را میجوید
 -11راوی ،خطیب را نمییابد (راغب)111 :1391 ،
بااینکه پیکارسک بکه زبکانی سکاده نوشکته شکده اسک  ،سرشکار از آیرونکیهکای رونکارون ،ک ایکه و حتکی اغکراق اسک
( )Tomoiaga, 2012: 30زاویۀ دید پیکارسک اولشخ
دلی زاویۀ دید آن اولشخ

شرک ک ده اس

درواقد قهرمان پیکارسک ،یع ی پیککارو ،ضکدقهرمانی بکا هزارچهکره اسک

دزدی ،حیلهرری و شیادی ج بههای رونارونی را از شخصی
پیکارسک این اس

اس

و همن ین این رونۀ داستانی راویقهرمان اس

و به همکین

پیکارو یشکی میده د نکتکۀ دیگکر دربکارۀ شخصکی

اصکلی

که قهرمان این داستان شخصیتی خاکستری اس  ،نه شخصیتی یکبعدی و سیاه یا سفید

داستان پیکارسک سه ویژری عمده دارد :اول ای که پیکارسک پدیدهای اس
کالشان میپردازد و زندری آنها را روای
از دیگر آثار و رونهها متمایز اس

میک د دوم ای که سبکی اس

ادبی ،اثری داستانی که بکه عکادات و زنکدری

در داستاننویسی ،یع ی رونهای از آثار ادبکی اسک

و

و ویژریهکای خکاص خکودش را دارد و سکوم ای ککه خاسکتگاه آن در اسپانیاسک  ،یع کی

یاریخنهای دارد و مییوان سیر زمانی و مکانی پیدایش آن را دنبال کرد (سیبر)2-3 :1389 ،
با خروج پیکارسک از اسپانیا و شک ررفتن داستانهای پیکارسک در فرانسه و انگلسکتان سکاختار پیکارسکک یاانکدازهای
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های مرسوم در پیکارسک یغییر کرد؛ این مسئله طبیعی اسک ؛

دس نخورده باقی ماند ،ولی فره وها ،شرایط اجتماعی و س
زیرا شرایط اجتماعی اسپانیا با دیگر سرزمینها یفاوت داشته اس

این یغییرات از یکراری شدن پیکارسک برای مکدتزمکانی

یقریباً طوالنی (نزدیک به دو قرن) جلوریری کرد بعدها فرانسویان و انگلیسیها برای ای که به یقلید صرفی از رمان پیکارسکک
اسپانیایی نپرداخته باش د ،در ساختار آن نیز یغییرایی به وجود آوردند یغییر زاویۀ دید از اولشخ
لحن دو یغییر ساختاری اساسی پیکارسک در رذر زمان بودند هش
 1شخصی

به سکومشکخ

و یغییکر

ویژری روایات پیکارسک عبارتاند از:

پیکارو و چگونگی شک ریری آن یمرکز اصلی رمان پیکارسک اس
1

در پیکارسک شبهزندرینامهای اس

 2سبک روای

 3داستان بیشتر از دیدراه درونی روای

میشود

 2سؤاالت پیکارو دربارۀ ه جارهای اجتماعی و مشاهدۀ ارزشها هررز متوقف نمیشوند
 1هیچراه وضعی

ثاب

و مشخصی برای پیشبرد زندری پیکارو و امرار معاشش وجود ندارد

 1پیکارو نظاریی ی گای و بر شرایط زندری در م اطق رونارونی که سفر میک د ،دارد و نتیجۀ مشاهدایش بهع وان ط کزی
بر شرایط حاک مشاهده میشود
 1پیکارو اغلب از طریق سفر و ماجراجویی با ج بههای مختلف زندری درریر اس
 8رمان پیکارسک با ساختاری اپیزودیک یجارب رونارون پیکارو را به یصویر میکشد ()Guillen, 1971: 71-89
پیکارسک داستانی با برخی ویژریهای نایورالیستی اس
محاورهای نوشته شده اس
داستاننویسی س

که پر از هرجومرج و ی اقض اس

و به زبانی ساده و یاانکدازهای

در این داستان با شخصی های رونارونی از ییپهای مختلف آشک ا مکیشکوی ایکن اثکر هک در

ها را شکسته اس

و ه ازلحاظ اجتماعی در پی شکستن س

ها (یسلط حاکمی

شبهدی ی و فئودالیسک )

بوده اس
 .5پیشزمینههای شکلگیری مقامه و پیکارسک
مقامات از لحاظ مضمونی برررفته از شرایط اجتماعی و فره گی زمان پدید آمدن آن بوده اس
اس

یکدیرری ،حیلهرری و زبانآوری قهرمان مقامات اس

که دربارۀ آن چ دین پیشزمی ه وجود دارد که نشان میدهد این

رونۀ روایی با یوجه به شرایط اجتماعی و فره گی و شخصی های واقعی شک ررفته اس
فراوان اس

و از آنها قصههایی در ادبیات نق شده اس

باشد که البته چون م بد مست دی وجود نداش

آننه در همۀ مقامات مشترک
مال نصرالدینهکا در فره کو مکا

خود مال نصرالدین ه مییواند یکی از پیشی ههای قهرمان مقامکات

که نشان دهد چ ین شخصیتی وجود خارجی داشته یا ای که پیشکی ۀ افسکانهاش

به چه دورانی میرسد ،به آن پرداخته نشد پیشزمی ههای ادبی و اجتماعی مقامه عبارتاند از:
 -1البخالء :یکی از آثار ابوعرمان عمروبن بحر جاحظ ( 111-211ه ق) اس
درواقد ،البخالء اثری انتقادی اس

که در آن احوال بخیالن یصویر شده اسک

که در آن «رفتار و اندیشههای بخیالن با روشی داسکتانی مکورد بررسکی قرارررفتکه اسک »

(عبدالسایر )1-1 :1998 ،با یوجه به ای که مقامات نیز نگاهی ط زرونه به رفتار یکدیرران و حیلهرران دارد و به نکوعی اثکری
جامعهش اسانه اس  ،مییوان البخالء را در این روش پیشرو آن دانس
 -2ابوزید سروجی :ابوزید موجودی خیالی نیس

او در دورانی میزیسته اس

و روایایی دربارۀ او موجکود اسک

ککه از

آن جمله مییوان به یعریف قصۀ جعلی او از غلبۀ روم و یاراج اموال و اسارت دخترش در مسجد بصره اشاره ککرد ککه مکالی
وافر را برای او به ثمر آورده بود (یاحقی)82 :1381 ،
Pseudo-autobiographical

1
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 -3عباس دَوس :نام ردایی سمج و شوخ از قبیلۀ دَوس که به لطایفالحی ردایی میکرده و موجبات خ دۀ خلق را فراه
میآورده اس

روزرار او بهدرستی معلوم نیس  ،اما آننه معلوم اس

به طور قطد پیش از قرن پ ج میزیسته اس

(یاحقی،

)111 :1381
 -2طرار بصره :نام کیسهبری بوده که در دزدی و طراری ،یردستی و مهارت بسیار داشته اس
 -1دوالپا :در فره و عامه موجودی اس

با پاهکای دراز ،همنکون دوال ککه بکه هیئک

(یاحقی)111 :1381 ،

مکردی سکالخورده ،در ک کار راه

مینشی د و ارهار درماندری میک د و از رهگذران میخواهد که او را بر دوش ریرند؛ آنراه پاهکایش را مان کد مکار رکرد کمکر
رهگذر میپیند و هرچه را الزم دارد ،از او میخواهد نخستین بار در وامق و عذرا و عجایب المخلوقاات قزوینای از ایکن
موجود سخن به میان آمده اس

(یاحقی)313 :1381 ،؛ البته با یوجه به قدم

که نخستین بار در این اثر از دوالپا نام برده شده اس
موجود پلیدی بود که س دباد را به غای

دوالپا در حکای

هزارویک شب نسب

به این آثار مییوان رف

سفر پ ج س دباد بحکری در هزارویاک شاب نیکز

میآزرد یا ای که س دباد به حیله او را فریف

و کش

(یسکوجییبریکزی ،1383 ،ج :2

 )1312-1312دوالپا را به نوعی مییوان سرم شأ قهرمان مقامات در نظر ررف
 -1بهلول :همان وهیب بن عمرو الصیرفی کوفی اس

که در عصر هارونالرشید میزیسته اس

با یظاهر به ج ون به نکتهرویی و سخ ان و رفتار ط زآمیز میپرداخته اس

او فرازنۀ رندی بکوده ککه

(یکاحقی )233 :1381 ،بهلکول همکواره در ادبیکات

فارسی و عرب مورد یوجه بوده اس
 -1جحی :جحی یا جوحی همان دحین بن ثاب
میزیسته اس

(ابوالغصن) اس

که از عشیرۀ فزاره بوده و در قرن دوم هجری در کوفکه

او نیز با ط ازی -همنون بهلول -خود را به دیوانگی میزده و به این روش نیات خود را پیش میبکرده اسک

(یاحقی ) 282 :1381 ،از جحی در ادبیات فارسی و عرب حکایایی نق شده و در نظ و نرر به او اشارایی شده اس

او یکی

از شخصی های لطایفالطوایفِ فخرالدین علی صفی اس
دربارۀ پیکارسک نیز باید رف

که از لحاظ سبکی با یأثیرپذیری از رمانس 1شک ررفته اسک

درواقکد ،پیکارسکک رونکۀ

مبتذلشدۀ رمانس را نو کرد و با شیوهای جدید که برررفته از رمانس بود ،سبب یجدید حیکات داسکتاننویسکی در اروپکا شکد
پیکارسک به نوعی «خردهیاریخی 2ملفق از روایات ادبی و روایات یکاریخی اسک

ککه ریشکههکای آن را ،بکهع کوان سکبکی از

یاریخنگاری ،باید در اومانیسک جسک وجکو ککرد» ( )De Haan and Mierau, 2014: 1-2بکه سکبب ای ککه پیکارسکک در
اعتراض به فئودالیس موجود در اسپانیای قرن شانزده و حاکمی

شبهدی ی آن دوران شک ررفته اس ؛ اثری اومانیستی نامیکده

میشود «پیکارسک انتقادی بر نهادهای ک ترل اجتماعی ،بهویژه کلیسا ،و یفتیش عقاید اس ؛ ب ابراین بایکد آن را مان کد نقاشکی
دیواریای که سطح وسیعی از جامعه را نشان میدهد ،در نظر ررف » ()Tomoiaga, 2012: 30
دربارۀ شرایط اجتماعی اسپانیای قرن شانزده باید رف
صع

که در نیمۀ اول این قرن ،درس

ه گامی ککه بکه نظکر مکیرسکید

به شکوفایی رسیده اس  ،کشاورزان و روستاییان در یالش برای پیدا کردن کار و فرار از فقر ،از حومهها و روستاها به

شهرستانها هجوم آوردند؛ اما رونق ص عتی این دوران ،رونقی مختصر بود که خیلی زود به پایان رسید ماحص این وضکعی
افزایش یعداد بیکارانی بود که در جس وجوی پارهنان رایگانی از صومعهای بکه صکومعۀ دیگکر و از شکهری بکه شکهر دیگکر،
سررردان بودند در این شرایط ،ی ها راهح این افراد استخدام در اریش یا زندری فالک باری در حاشیۀ شهرها بکود ( Cruz,

 )1999: 42این مطلب عالوه بر ای که چگونگی شک ریری پیکاروها را نشان میدهد ،دلی سفرهای رونارون در پیکارسکک
را نیز آشکار میسازد همن ین در این قرن وضعی

فقرا و ردایان به رونهای بکود ککه «جنابش اصاالحات تلفیقای میخال
Romance
microhistory

1
2
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خیخانتس 1برای سامان دادن به فقرا و کمک به محرومان شک ررفته بود» ( )Cruz, 1999: 54-55پیشزمی ههای داستانی و
یاریخی-اجتماعی پیکارسک عبارتاند از:
 -1حکایات ازوپ :1ازوپ در قرن های شش و هف
اس

پیش از میالد میزیسته اس

و حکایات فراونی از او برجای مانکده

این حکایات اخالقی و یعلیمی ساختاری اپیزودیک دارند که از زبان حیوانات بیان شدهاند برخکی بکرای ایکن حکایکات

ریشۀ شرقی (ه دی) درنظرررفتهاند و معتقدند که یح

یأثیر حکایات کلیله و دمناه نوشکته شکدهانکد ()Priest, 1985: 51

ناصرخسرو و موالنا برخی از حکای های ازوپ را به نظ درآوردهاند
 -2کتاب مقدس :واژۀ الزارو در زبان عبری به مع ی الزاروس 3یا ایلعازر اس
ع یا (خانۀ یهیدستان) به همراه دو خواهرش ،مری و مریا ،میزیسته اس
اس

ایلعازر فردی یهیدس

بوده ککه در بیک

زندهشدن او پس از مرگ ،یکی از معجزات مسکیح

«یلفیق دو واژۀ الزاروس (برررفته از کتاب مقدس) و الزارو (در عصاکش ترمسی) نشانده دۀ قرون وسکطای جکذامی

اس ؛ چرا که در این دوران اصطالح الزاروس( )1برای افراد جذامی بهکار میرفته اسک » ( )Cruz, 1999: 11-12در کتکاب
مقدس نیز مسیح یعدادی از جذامیان را شفا داده اس ؛ البته این بار عصاکش [بر خال

بکه دامکان

ایلعازر یا جکذامیان دسک

کسی نشده و خود را به کالشیهای رونارون نجات میدهد
همن ین بخش اول عصاکش ترمسی نیز یادآور شفای کوران به دس
رهایی عصاکش از دس

ارباب کورش شده اس

مسیح اس

که این بکار نیکز بکا درردیسکی موجکب

پیکارسک «نقدی بر شرایط خاص و سخ ریریهکایی اسک

شانزده بر جذامیان ررفته میشده اس » ()Cruz, 1999: 16؛ زیرا پر از ک ایات و ط زهایی نسکب
زمان خود اس

بکه حاکمیک

شکبهدی کی

که در آن جذامیان مطرود بودهاند

 -3ساتیریکون :4اثری اس
پیکارسک اس

ککه در قکرن

()1

که در قرن اول میالدی بهوسیلۀ رایوس پترونیوس 1نوشته شده اس

این اثر «با لح ی ط ز به زندری طبقات فرودس

در دورۀ نرون پرداخته اس

و یکی از پیشزمی ههای

شخصی های ایکن کتکاب از

میان افراد ولگرد ،متظاهر و بیاص ونسبی انتخاب شدهاند که عملکرد و لح ی ط ز دارند» ()Garrido Ardila, 2015: 3
 -2کتابهای جوک :1از نخستین آثاریاند که در آنها شخصی ها از میان افراد دونمریبه انتخاب میشدهاند قکدیمییکرین
کتاب جوک فیلوجلوس 7اس

که در قرن چهارم میالدی نوشته شده اس

همن ین در بین قرنهای چهارده و پانزده مکیالدی

کتابی با ع وان لطایف 8نوشته شده که معرو یرین کتاب جوک این دوره بوده اس
()Birch, 2009: 853

کالشی اس

 -1رمانس :درس

اس

که در بررسی سبکهای داستانی پیکارسک را دنبالۀ شک ریری رمانس میدان د ،ولکی میکان آنهکا

یفاوتهایی اساسی وجود دارد رمانس داستانی یخیلی اس

که بکا حکوادث غیرواقعکی و خکارقالعکاده همکراه اسک

پیرنگی پر از حوادث نامحتم اس  ،اما پیکارسک ط زی اجتماعی و واقدرراس
عاشقانهای اس
خودنوش

این رونۀ ادبی ،کهنیرین نمونکۀ ادبیکات

که دربارۀ شوالیهها نوشته شده اس

یک روسپیزاده اس

که پر اس

و دارای

با پیرنگی یقریباً رئالیسکتی رمکانس داسکتان

و همراه با درریری و مبارزه اس  ،اما پیکارسک راوای ک دۀ سرنوشک

از فریبکاری و شکیادی رمکانس ج بکۀ سکرررمی دارد ،ولکی پیکارسکک بیشکتر

1

Syncretic Reform Movement of Miguel de Gigantes
Aesop's fables
3
Lazaruses
4
Satyricon
5
Gaius Petronius
6
Joke books
7
Philogelos
8
Facetiae
2
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نکتهای اخالقی را دنبال میک د قهرمان رمانس ،ابرقهرمانی اس
پیروز میشود ،اما پیکارو ضدقهرمانی اس
این اس

که با استفاده از دالوریهای خکود و نیروهکای خکارقالعکاده

که در هرصورت شکس

که رمانس داستانی فانتزی با فرجامی خوش اس

داستانی نایورالیستی با پایانی یلخ و رزنده اس

میخورد یکی دیگر از یفاوتهای رمانس و پیکارسکک

که به نجیبزادران و اشکرا

یعلکق دارد ،درحکالیککه پیکارسکک

که دربارۀ بی وایان و بینارران نوشته شده اس

 -1حکایات موزون :1حکایایی م ظوم و ط زآمیزند که در قرنهای دوازده و سیزده مکیالدی در فرانسکه و در قکرن چهکارده
میالدی در انگلستان رواج پیدا کردهاند شخصی های اصلی حکایات موزون ،افرادی ضداجتماعی و ه جاررریزند که غالبکاً از
میان ردایان ،دزدان و شیّادان انتخاب میشده اند برخی معتقدند این حکایات ریشۀ شرقی دارند و در ج کوهکای صکلیبی بکه
اروپا آورده شدهاند ()Abrams & Galt Harpham, 2009: 108؛ البته شباه

این حکایات و حکایات ازوپ و کتابهکای

جوک آشکار اس
 -1قصههای کویاه م رور :2این آثار در قرن چهارده میالدی در ایتالیا و فرانسه رواج داشتهاند و شخصی هایشان از میکان
طبقات ضعیف انتخاب میشدهاند دکامرونِ 1بوکاچیو 2معرو یرین این آثار اس
 -8حکایات کانتربری :5حکای هایی عامیانه اس
این اثر «نتیجۀ بیس وپ ج سال زندری و خدم

()Cuddon, 2000: 600-601

که به وسیلۀ جفری چاسر 1در قرن چهارده میالدی نوشته شده اس

درباری چاسر و آش ایی نزدیک او با آداب و رسوم مردم در سکطوح مختلکف

بوده اس » (قیطاننی )292 :1319 ،این حکایات از زبان راویهایی بیان شده که در حال سفرهای زیارییاند
 -9فارماکوس :1آیی ی در یونان باستان اس

که در آن فرد فقیری را به م ظور دفد بال و شر ،برای قربانی ،برمیرزیدهانکد و

او را از م طقهای که در آن میزیسته ،اخراج میکردهاند؛ البته راهی قربانی را بکه دریکا یبعیکد ککرده یکا او را مکیسکوزاندهانکد
( )Burkert, 1997: 82-84مییوان پیکارو را فارماکوسی در نظر ررف

که از شهری به شهری دیگر یبعیکد مکیشکده اسک

(( )Cruz, 1999: 75قس با آیین میرنوروزی در ایران)
 -11رابین هود :8عبارت اس

از کسی که از اغ یا میدزدید و به فقرا میبخشید رویا این فرد در زمان سلط

( )1211 -1111در انگلستان میزیسته اس

شکاه جکان

( )Manser, 2009: 403قصههای عیاری بیشتر با رابین هود قاب مقایسه اسک

یا روایات پیکارسک که به نوعی نقیضۀ رابین هود اس
 -11پیکارو :به سربازان اسپانیایی در قرن چهارده میالدی پیکارو رفته میشده اس
 -12پیکاردس :فرقهای غیراخالقی در قرن پانزده میالدی در اسپانیا بودهاند که بر بره گی یأکیکد مکیککردهانکد و معتقکد
بودهاند که باید مان د «آدم در بهش » بره ه زیس
 -13پیکادور :عبارت اس

()Brewer, 2003: 2189

از اسبسواری نیزهبهدس

 -12پیکارون :در مع ی دزد دریایی و غاریگر اس

که با راو نر مبارزه میک د (راوباز) ()Brewer, 2003: 2189

در اسپانیا بیشتر به دزدان دریایی اطالق میشود ()Brewer, 2003: 2189

نتیجه
با یوجه به شباه های میان مقامه و پیکارسک ،زمان پیدایی مقامه که نزدیک به شش قرن پیش از پیکارسک بکه وجکود آمکده

1

The Fabliau
Novella
3
Decameron
4
Giovanni Boccaccio
5
Canterbury Tales
6
Geoffrey Chaucer
7
Pharmakos
8
Robin Hood
2
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اس

و شک ریری پیکارسک در اسپانیا (آندلس) ،فرضیۀ یأثیرپذیری این رونۀ داستانی از مقامکات یقویک

عالوه بر ای که پیکارسک شباه هایی به مقامه دارد ،ازلحاظ یاریخی-اجتماعی ه با یوجه به حکوم

شکده اسک ؛ زیکرا

و زنکدری عکربهکای

اموی در آندلس ،نمییوان از اریباط اسپانیاییها با عربها و آثار ادبی کشورهای اسالمی چش پوشی کرد؛ بااینحال باید اهعان
کرد که نمییوان با وجود شباه

در چ د ویژری ساده در رونههای ادبی-ه ری فره وها و زبانهای رونارون بر یأثیرپکذیری
دربارۀ این موضو نظر داد؛ زیرا با وجود این رونه

رونۀ نو در فره گی از رونۀ کهن در فره گی دیگر سخن راند و با قطعی

شباه های ساده مییوان پسامدرنیس ادبی را نیز از ادبیات کالسیک فارسی نشئ ررفته دانس

و همن ین سمبولیس ادبی و

برخی دیگر از رونهها یا مکتبهای ادبی را!
عالوه بر یفاوتهای پیکارسک و مقامات که نهی ها اندک نیست د ،بلکه بیشتر از شباه هکای آنهاسک  ،نکتکۀ دیگکری ککه
از شک ریری پیکارسک بر اساس پیشی ۀ ادبی داستاننویسی

مییواند یأثیرپذیری پیکارسک از مقامات را رد ک د ،عبارت اس

اروپایی و یأثیرپذیری آن از کتاب مقدس ،رمانس ،حکایات ازوپ ،حکایات موزون ،کتابهای جوک ،قصههای کویاه م رکور و
دلی سوم در رد این فرضیه ،عبارت اس

از شک ریری این رونۀ داستانی با یوجه به شرایط اجتماعی و فره گی اسپانیای

قرن شانزده و یأثیرپذیری آن از زندری پیکارو ،پیکاردسها ،پیکارون و پیکادرها؛ همانرونه که مییکوان یکأثیر سکبک مسکجد
قرآن و روایات مربوط به ابوزید سروجی ،عباس دوس ،طرار بصره ،دوالپا و را بر شک ریری مقامات مشاهده ککرد عکالوه
بر این دالی  ،مورد دیگری که یأثیرپذیری پیکارسک از مقامکات را رد مکیک کد ،عبکارت اسک
ادبی و بی امت ی

پیکارسک از مقامات؛ زیرا از سه نو رابطۀ آشکار بی امت ی (نق قول ،سرق

از عکدم یأثیرپکذیری مسکتقی
ضم ی) در پیکارسک نسب

بکه

مقامات هیچ کدام وجود ندارد
پیکارسک را باید بازیولید و محصول شرایط اجتماعی اسپانیای آن دوران دانس

و نه داستانی یقلیدشکده یکا یأثیرررفتکه از

داستانها و رونههای م رور شرقی این رونۀ داستانی در واقد برررفته از زندری فقرا و پیکاروها در جامعۀ وقک
که به انتقاد از فئودالیس موجود ،حاکمی

شبه دی ی و کلیسا پرداختکه اسک

سررردانی ایشان از مکانی به مکان دیگر برای پارهای نان اس
پیکارسک دانس

پیکارسکک ط کزی بکر وضکعی

در بهترین حال

اسکپانیا بکوده
اسکف اک فقکرا و

مییوان مقامات را یکی از چ دین پیشزمی کۀ

و نه چیزی بیشتر (در رابطه با پیکارسک) میان مقامات و پیکارسک شباه

و یفاوتهایی وجکود دارد ککه

در جدول هی آمده اس
جدول  :1شباهت و تفاوتهای مقامه و پیکارسک
مؤلفه
زبان
اهمیت روایت داستان

مقامه

تفاوتها

تکدیگری

دارد ،اما در مجمو ساده اس )

ویژری های زبانی و ادبکی در اهمیک
و مضمون و داستان در فر

یرکیبی از اول شخ
(بیشتر سوم شخ

علت پیدایی

ساده و روان (ررکه هکایی از شکاعرانگی

مسجد و مص و

اس
زاویۀ دید

پیکارسک

و سوم شخ
)

داستان و مضمون دارای اهمی
اول شکککخ

شکککرک ک کککده (راوی-

قهرمان)
شرایط اجتماعی ،رنسکانس ،شکسک

یف ن و بازی با زبان و الفاظ

مسلمانان

بیشتر از روی یف ن انجام می شکده یکا
نشان ده دۀ کیاس
باشد

شخصکی

اس

اصکلی از روی اضطرار روی میداده اس

از

مقامه و پیکارسک  :آیا سبک داستاننویسی پیکارسک از مقامهنویسی یأثیرپذیر بوده اس ؟ 11 /
برهاااااۀ زماااااانی در برریرنده رندیها و حیلکهرکریهکای
زندری یک پیکارو را از آغکاز یکا پایکان
دربرگیرنده از زندگی شخصی اصلی که بیشتر فکردی مسکن
روای میک د
شخصیت اصلی
اس
وضااعیت قهرمااان در

پیروز

مغلوب

مخاطب

اه ادب و سخنش اسان

عامۀ مردم

ساختار داستانی

بیشتر به داسکتان کویکاه شکباه

پایان داستان

دارد می یوان آن را از نمونه های اولیکه رمکان

(اپیزودهککای آن از لحکککاظ داسکککتانی محسوب کرد (فصک ب کدی آن پیوسکته
ارتباط مکان با داستان
و شخصیتها

اریباط چ دانی با ه ندارند)

اس

اریباط چ دانی ندارد

مریبط اس

شباهت با سبک هاای بازی باز بان و لفظ پردازی و همن ین
داستاننویسی معاصر

اهمی

یخی نسکب

بکه واقعیک

در

مقامات ،بکه ایکن ویژرکی هکا در آثکار
پسامدرن شباه
شخصیتپردازی

دارد

یک بعدی (سیاه یا سفید)

و هر فص ادامۀ فص قب )

به دو دلی می یوان آن را به نایورالیسک
م سوب کرد :جبر در داستان و سرانجام
بد پیکارو
چ د بعدی (خاکستری)

تأثیر بر داستان نویسی داستاننویسکی مقامکات بکهطورجکدی یککأثیر فراوانککی در بککه وجککود آمککدن
پس از خود
ادامه پیدا نکرده اس و یأثیر چ کدانی سبک های داستانی پس از خود ،بهویکژه
بر شک ریری داستاننویسی در ایکران شک ریری رمان به مع ای امکروزی ،در
ادبیات غربی داشته اس

و کشورهای عربی نداشته اس
قهرمااان (شخصاایت از طبقککۀ فرودسکک  ،کککالش ،رنککد،
بیثبات ،متلون ،زبان آور ،دزد و دائمکاً

اصلی)

در حال سفر
نوع

ط زآمیز (به کمدی نزدیک یر اسک

می یوان پیرنگی رئالیستی بکرای آن در
نظر ررف

(ی ها پیرنکو و نکه سکبک

داستاننویسی)
شباهتها

پیشینۀ شفاهی

متلون ،دزد و دائماً در حال سفر

و ط زآمیککز (ط ککزی یلککخ ،اعتراضککی بککه

بیشتر ج بۀ سرررمی دارد یا اصالح)
پیرنگ

از طبقۀ فرودس  ،کالش ،رند بیثبکات،

فئودالیس موجود در اسپانیا)
می یوان پیرنگکی رئالیسکتی بکرای آن در
نظر ررف

همنون قصه ها نیس  ،پیشی ه شفاهی همنون قصه ها نیس  ،پیشکی ه شکفاهی
ندارد؛ زادۀ یخی نویس ده اس

ندارد؛ زادۀ یخی نویس ده اس

یاریخنه دارد و زمان شک ریکری آن یاریخنه دارد و زمکان شکک ریکری آن

پیدایی

مشخ

اس

مشخ

اس

مضمون

یکدیرری ،حیلهرری ،زبانآوری

یکدیرری ،حیلهرری

مکان داستان

شهرها و والیات رونارون

سفر پیکارو به شهرهای رونارون

لحن

لحن ط زرونه

آیرونی و لحن خ دهآور و ط زرونه

داستان حوادث

داستان حوادث

نقاااش حاااواد
پیشبرد داستان

در

 / 12ف ون ادبی ،سال ده  ،شماره ( ،3پیاپی )22پاییز 1391

پینوشتها
( Lazarus :)1یع ی «فقیر و جذامی»
( Satyricon :)2از دو بخش  Satyrبه مع ی مرد شهویی و  iconبه مع ی نگاره یشکی شده اس

مییوان آن را به نگاارۀ

مرد شهوتی یرجمه کرد؛ زیرا از برخی از شخصی های آن رفتاری اروییک سرمیزند و دربرریرندۀ صح ههای اروییک اس
منابع
 1ابراهیمی حریری ،فارس ( )1383مقامهنویسی در ادبیات فارسی یهران :دانشگاه یهران
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