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 مقامه و پیکارسک ۀتطبیقی گون شناسیروایت

  چکیده

 سـاا  گـاایان و   ۀغالباً به اسـتاا  ای از روایت است که با استفاده از نثری فنّی، گونه ،مقامه

اد ی که به بیان حـو ای از روایت است پیکارسک نیز گونه پردازد.گر مینیازمناان و ادیبان حیله

اتفـا   که برای افراد فرودست اجتماع و بزهکارانی که در تنازع دائم برای بقا هستنا، پردازد می

های مقامه و پیکارسک های مشترک گونهشناسایی و کشف ویژگی ،هاف در این مقاله .افتامی

ف مـورد نرـر بـه    برای رسـیان بـه هـا    در راستای ا بات تأ یرپذیری پیکارسک از مقامه است.

دسـت ممـاه   ای، اطّالعات به طالعه و جستجو در منابع پرداختیم و با روش توصیفی و مقایسهم

ۀ های مشترک این دو گونبا استناد به ویژگیکه  و به این نتیجه رسیایمکردیم  لیوتحلهیتجزرا 

و  سازی، قهرمان ضاّ قهرمان، وجـه داسـتان  دیاگاه روایی و کانونی، پیرنگ هایدر بخش) ادبی

 ،پیکارسـک  (های زبـانی تفاده از نثری شاعرانه و سرشار از اصطالحات علمی و ادبی و بازیاس

 .است در میان دیگر ملل ازمنپسو  مقامات عربی در اسپانیاۀ شاتکامل یافته و بومیۀ گون

 مقامه، پیکارسک، تطبیقی. :هادواژهیکل

 مقدمه -1

در ادبیات تطبیقی بررسی ارتباط متون بـا  های تحقیق ها و زمینهیکی از پرطرفاارترین حوزه

ــی  ــایگر مـ ــری یکـ ــا )نرـ ــنرم،باشـ ــام(. 31-39: 5933مـ ــی،   همگـ ــات تطبیقـ ــا ادبیـ بـ

نیز به تأ یر و تـأ ّر متقابـل متـون ادبـی پرداخـت )نـامورمطلق،        )Intertextuality( 5«بینامتنیّت»

و مسـتقل و یکّـه و تنهـا    (. بینامتنیّت بر این انایشه مبتنی است که متن، نرامی بسـته  15: 5931

    (. ژولیـا کریسـتوا  Frow, 2005: 48)گـردد اشا، من متن غیرقابل فهم مـی نیست و اگر چنین ب
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(JuliaKristeva)  (. او 53: 5331الزغبـی،  داد )ایـن اصـطالر را روا     5351 ۀاوّلین بار در ده

« باشـا یـری مـی  هر متن یک بینامتن اسـت کـه محـلّ تالقـی و تقـاطع متـون کث      »معتقا بود که 

(Abrams, 1993:285.) های ادبی نیز از ایـن قاعـاه مسـتثنی نیسـتنا و از بطـن      ژانرها و گونه

 شونا.  یکایگر متولا می

یابنا، بلکـه گـاهی تبـایل بـه نـوعی دیگـر       نواع ادبی تنها تطور و دگرگونی نمیا»

جایـا سـازگار   ای که بـا تمـایالت   هکوشا اَشکا  تازکه اجتماع میشونا. هنگامی می

ای هنوع قبلی، نوع تـاز  ۀشود. از مادباشا، به وجود مورد، نوعی به نوع دیگر تبایل می

میـا، یـا تـاریخ    ت در مـی وتاریخی هرود ۀمر به گونوه ۀحماس میا، مثالًبه وجود می

گیـرد و یـا شـاهنامه اسـا      های حماسی به خـود مـی  ساسانیان در بیان فردوسی مایه

طور کـه در عـالم   البته نبایا فراموش کرد که همان .شودهای بعا میورهنویسی دتاریخ

 قائـل توان مرز زمانی دقیقی میان مراحل پیاایش انـواع  طبیعت و در تاریخ طبیعی نمی

ای گیـاه و حیـوان و انسـان    ای جماد و در چه مرحلهشا و نشان داد که در چه مرحله

توان در کنار هم دیـا. تـااخل   ها را میاین ۀپایا مماه، انواع ادبی نیز چنین است. هم

ممکـن   . این انواع ادبـی، امـری اسـت طبیعـی    این انواع ادبی، نیز چنین است. تااخل 

است بعضی از خصایص شعر غنایی در فصلی از یک حماسه یا یک شعر نمایشی بـه  

پارسـی   خصوص در ادبیاتو بهممیختگی در ادبیات ملل اسالمی این درهم وجود میا؛

 (.519-510: 5913)شفیعی کاکنی،  «شودمشکاری مشاهاه می ۀبه گون

و به دو گروه ژانرهای اولیّـه   3ژانرها  ابت و غیر قابل تاییر نیستنا شا،گفته با توجه به منچه

 انویّـه همچـون رمـان،    شـونا. ژانرهـای   تقسـیم مـی   (primary/secondary genres)و  انویّـه  

هـای روزانـه،   ای همچـون نامـه، یادداشـت   گیری، ژانرهـای اولیّـه  نگام شکلنمایشنامه و... به ه

: 5931مقـام،  گیرنـا )عمـارتی  ها شکل میکننا و بر مبنای منها و... را در خود جذب میلطیفه

به نام ممیختگی یا تـااخل انـواع ادبـی بـاهم      انواع ادبی معاصر این مسئله ۀ(. در نرری511ّ -33

 ادبی خالص و نابی وجـود نـاارد و   ۀنگرش ناظر به این است که هیچ گونشود. این مطرر می

قصیاه نمـود   و های مختلفی همچون نمایشنامه، غز برای مثا  ممکن است در یک رمان گونه

 یا حضور داشته باشنا.
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های مقامه و پیکارسـک در  های مشترک گونهو کشف ویژگی شناسایی ،هاف در این مقاله 

 أ یرپذیری پیکارسک از مقامه است. راستای ا بات ت

به معنی مجلس و جماعت  قامة ً قام یقوم قوماً و قومۀً و قیاماً و  ۀبه فتح او  از ریش "مقامه"

می« مقامه»معنای لاوی  ۀ(. شوقی ضیف دربار050: 5955بنار ریگی، ) رفته استمردم به کار 

معنا خواهیم یافـت: الـف: مجلـس و     را به دو« مقامه»اگر به شعر جاهلی رجوع کنیم، »نویسا: 

انجمن قبیله. ب: جماعت حاضر در مجلس یا انجمن؛ اما در عصر اسالمی، به این معنا بـه کـار   

ایستا و از روی وعظ سخن مجلسی که در من، شخص در برابر خلیفه یا دیگران می رفته است:

سـخن در مجلـس اسـتعما      گـویی و ایـراد  الزّمان هماانی من را به معنای قصهگویا و بایعمی

 (.0: 5315)ضیف،« کرده است، چه من فرد نشسته باشا و چه ایستاده

مقامه پس از چناین سا  حضور در شعر شـعرا و نثـر ادبـای دربـار خلفـا در معـانی        ۀکلم

 933الزّمـان همـاانی )  مجلس و جماعت و موعره و خطبه در قرن چهارم هجری توسط بـایع 

گاایان  ۀای گرفت و به نوعی نثر فنّی اطال  شا که غالباً به استاا بار معنایی جای (  913- 

 پردازد.گر مینیازمناان و ادیبان حیله ساا و 

نویسی با هنرپردازی ابومحمّا قاسم بن علی حریری بـه  الزّمان هماانی فنّ مقامهپس از بایع

نویسی را تکامل که فنّ مقامهالزّمان است نویس بعا از بایعمقامه نیتربزرگاو  خود رسیا. او 

 نیبـه همـ  بخشیا، تا حاّی که پس از او کسی دیگر نتوانست فنّ مقامه را به سطح او برسـانا؛  

ها ادیبـان  برداری شا و طی قرندلیل مقامات حریری در زمان خود او بیش از هفتصا بار نسخه

ر عالی ادبی داشـته اسـت   تاریس و تعلیم ادب در سطو ۀانا که جنبشرور متعاد بر من نگاشته

الزّمان و حریری برخی دیگـر از ادبـا در ایـن زمینـه     پس از بایع (.53: 5959)ذکاوتی قراگزلو، 

الزّمان هماانی و حریری شاه انا؛ ولی تاکنون ربودن گوی اشتهار تنها نصیب بایعطبعی مزموده

الزّمان همدانی و ت بدیعمقاماهای فقط کتاب؛ بنابراین در این پژوهش (13: 5935میتی،است )

  انا.  شاه  یمقامه در زبان عربی بررس ۀط به گونهای م ار مربوبه عنوان نمایناه مقامات حریری

شـانزدهم در  ۀ سـا ۀ ای از روایت است که اولین بار در میانپیکارسک نیز گونه» ر سواز دیگ

« باً پنجاه سا  بعـا ر  داد اسپانیا پایاار شا و شکوفایی کامل من به صورت یک نوع ادبی تقری

افـراد  متشکّل از سلسله حوادث مستقلی اسـت کـه بـرای    روایی  ۀ گوناین  (.50: 5933، )سیبر
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. افتـا اتفـا  مـی  فرودست اجتماع و قالشان و بزهکارانی که در تنازع دائـم بـرای بقـا هسـتنا،     

شـواها و دییـل   من چـه مسـلّم اسـت و    »ویسـا:  نغنیمی هال  دربارۀ ارتباط این دو گونه می

، من است که مقامات عرب در ادبیّات اسپانیایی شناخته شـاه بـود و   کنایمتاریخی من را  ابت 

 ، ابن القصیر فقیه؛ ابوطاهر محمابن یوسـف سرقسـطی  ازجملهنویسناگان مسلمان عرب اسپانیا 

: 5909 ، غنیمـی الهـال  « )انـا به تقلیا از مقامات عربی پرداختـه در اواخر قرن سیزدهم میالدی 

303).   

به مطالعه و جستجو در منابع پرداختیم و بـا روش  اصلی این پژوهش ف برای رسیان به ها

-ویژگـی کردیم تا با نشان دادن  لیوتحلهیتجزدست مماه را ای، اطّالعات به توصیفی و مقایسه

مـل  ای تکامیـا پیکارسـک گونـه   برسیم که  به پاسخ این پرسش ادبیۀ های مشترک این دو گون

 بـه  اسـتناد بـا  شکل گرفت کـه   این فرضیهۀ پژوهش بر پایاست؟  یافته و متأ ر از مقامات عربی

-تکامل یافته و بومیۀ توانا گونپیکارسک می ادبی،ۀ های مشترک قابل تأمل این دو گونویژگی

 باشا. در میان دیگر ملل ازمنپسو  مقامات عربی در اسپانیاۀ شا

 تحقیقۀ پیشین -2

گونه که بایسـته اسـت   منهای پیکارسک های عربی و داستانهای زیاد مقامهباهتباوجود ش

های میان شباهت ۀدربارای مختصر جایی که به اشاره نخستین. نشاه استتوجّه این موضوع به 

مختصـر  کـه اشـارات    استالهال  از غنیمیب المقارن داأل ، کتاباکتفا شاه پیکارسک و مقامه

 پس از این ا ر. باشامیت یزم برای ا بات ادعای مطرر شاه در این پژوهش ایشان فاقا جامعیّ

اکتفـا  الهـال   غنیمـی به تکرار اشـارات   انجام نشاه و اغلب  بارهنیدراپژوهشی بنیادین کنون تا

هشـی  ایـن نخسـتین پژو   ادعا کـرد کـه   یدرستبهتوان چه گفته شا میبا توجه به من .شاه است

   پردازد.میادبی ۀ های مشترک این دو گونویژگیۀ به مطالعاست که از این منرر 

 بحث و بررسی -3

بـا بررسـی روایـات مقامـات و     تاریخیِ موجود میـان مقامـه و پیکارسـک،    ۀ عالوه بر رابط

مشـترک   هـای ویژگیزیر به دست مما. این  ییروا ریغهای مشترک روایی و پیکارسک، ویژگی

    دلیل بر اصل یکسان داشتن این دو ژانر است.   ظاهر متفاوت،در این دو ژانرِ به
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 پیرنگ  -3-1

ـ   انگیـزه  ۀریشبرای یافتن طرر و پیرنگ در هر داستان بایا    را ت و معلـو هـا و روابـط علّ

 مزرعـه رفـت و سـپس پسـرش هـم بـه       مزرعهقهرمان به »عبارت  نمونه بررسی کرد؛ به عنوان

 کمـک بـه او  رفت و سپس پسرش برای  رعهمزقهرمان به »عبارت  اما؛ فقط روایت است «رفت

حفظ شاه  توالی زمانعالوه بر این که  در این عبارت؛ زیرا پیرنگ استدارای  «رفت مزرعه به

در پیکارسـک   ومقامـات   هـای پیرنگ یـا طـرر داسـتان    شود.ت هم دیاه میعنصر سببیّ ،است

 :های زیر قابل بررسی استبخش

 سادهپیرنگ  -3-1-1

ای کـه سـاختار   گونـه کـالن نیسـتنا؛ بـه   دارای طرحی قوی از داسـتانی   ماتهای مقاداستان

و در امتااد هم چیاه شاه اسـت   گسستهازهمهای من مانا که حلقهبه زنجیری می هاروایات من

وع واحـای اسـت و   هر مقامه دارای موضـ ها تشخّصی واحا دارنا؛ زیرا لقهاز این ح هرکاامو 

سـوّم بـا    ۀجا کـردن مقامـ  جابهها وجود ناارد و با این داستان وایمعنا و محتهیچ ارتباطی بین 

 رسا.رسانی من نمیچهارم و دوّم با پنجم، هیچ مسیبی به ساختار ا ر و معنی

هـای  اگرچـه قهرمـان داسـتان   ادعـا کـرد کـه     یدرستبهتوان چه گفته شا میبا توجه به من 

طرحـی کـه ماننـا سـتون فقـرات،       از هـا ی شخص واحای است؛ ولی ایـن کتـاب  مقامات عرب

منسـجم را شـکل دهـا، برخـوردار نیسـت؛       ۀتـا یـک سـاز    کنـا یمـ ها را به هم مرتبط داستان

در مقامات حریری در یـک مقامـه ابوزیـا، راوی را مـورد لطـف و عنایـت مـالی         مثا عنوانبه

وا  او را بعا امـ  ۀو بالفاصله در مقام (359-311: 5950دها )حریری البصری، خویش قرار می

بعـا هنگـامی کـه     ۀو در مقامـ  (335-359کنا )همان:برد و او را در بیابان رها میبه سرقت می

پردازد و با او به قو  و غز  می رودیمبینا، به نزدش راوی، ابوزیا را در لبا  خطیبی بلیغ می

 .  (333-335اموالش بکنا )همان: ۀای به سرقت ناجوانمردانباون این که هیچ اشاره

این که هـیچ ارتبـاطی بـا مقامـات قبلـی دیـاه       بر در مخرین مقامه از مقامات حریری عالوه

شود، عنصر سببیّت نیز قوی نیست و تحوّ  شخصیّت قهرمان داستان باون مقامـه و دلیـل   نمی

که ابوزیا به هنگام گاایی برای  بیترتنیابهمیا؛ قلبی خود قهرمان به وجود می ۀو حتّی خواست

گـردد و  هایش پر از اشک مـی کنا؛ ولی ناگهان چشمب دادن مردم از منان طلب مافرت میفری
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دها که دعایشان قبو  شاه است و پس از من تبایل به زاهای گوشه نشین به مردم بشارت می

 (.031-053گردد )همان:می

؛ اسـت  و اپیزودیـک  از نرر ساختار، چنـا بخشـی  هماننا مقامه پیکارسک نیز از دیگر سو،  

یعنی متشکّل از سلسله حوادث مستقلی است که فقط به دلیـل ایـن کـه بـرای یـک شخصـیّت       

 ؛(Abrams: 130-131) شاه اسـت افتا، به صورت مجموعه در کنار هم مورده اصلی اتفا  می

 La) زندگانی و اعمال استتبانیلیو گوناالتث   یهاکتابدر موجود  یهاروایتدر  مثا عنوانبه

vida y hechos de Estebanillo Gonzalez)   ،  دختتر سلللستتینا  (La hija de Celestina)، 

 الثتاریلوی ترمستتی ، (Alonso,mozo de mucho samos)آلونستو، نتوکر اربابتتان بستیار    

(Lazarillo de Tormes) ،  گوثمتان آلااراچته ای   زنتدگانی) (The Rogue or the Life of 

Guzman de Alfarache ،  رَنتدل   ماجراهتای رادریتک (The Adventures of Roderich 

Random)  ،فردیناند کنت فَتلم ماجراهای(The Adventures of Count Fathom)     کـه اغلـب

بـر  اوسـت،   یدوشـ بـه خانـه شرر سفرهای دور و دراز قهرمان و سلسـله حـوادث مربـوط بـه     

اقا ساختمان دقیق پیرنگ فو  شاهیِ ناپیوسته تمرکز هاتجارب و واکنش، هاجزئیات، روساخت

: 5903، بوتورارتباط با هم است )هایی فرعی و حواد ی سست و بیداستانی و متشکّل از واقعه

503).   

 پیرنگ سار -3-1-2

 پیرنـگ  گونـه اینطرر اصلی . ودشمیدیاه  هم در مقامات و هم در پیکارسک ،پیرنگ سفر

 پیکـر هفـت کـه در  چنـان . باشاص( ) برپیام ر از معرا  متأ توانامی مسلماننویسناگان در م ار 

و ذکـر معـرا    فری است به سوی رشا و تکامـل روحـی   س ،مسیر زناگی قهرمانی ماننا بهرام

جویـا تـا شـرایط را    ای است که شاعر از من سود می، پس زمینهپیکرهفتص( در مغاز ) پیامبر

 اصلی داستان فراهم کنا.ۀ مایونبرای انتقا  در

در یـک  و قهرمـان   ها روایت با رحـل اقامـت بسـتن راوی   ه اتّفا  مقامهدر اکثریّت قریب ب

 شاه استاین امر سبب  .ایابمیاز من مکان خاتمه  هامنو با خرو   شودمکان خاص شروع می

هـا و  انگیـزه  ۀریشـ کـل   مثـا  عنوانبهپیاا کنا؛ که سفر در این روایات جایگاهی ساختاربخش 
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الزّمتان  مقامتات بتدیع  در  :ودشـ ر در سفر قهرمان خالصه میروایات زی  ت و معلوروابط علّ

« الّشةرریّ » ۀرود. در مقامـ ابوعنبس مصری از صـیمره بـه باـااد مـی    « الّصیمریّ » ۀدر مقام همدانی

به بلـخ،  « البلخیة » ۀمقام به جرجان، در« القریضةّی » ۀکنا. او در مقامهشام به شام سفر میبنعیسی

بـه مربـا، در   « البصةریّ » ۀبه اهواز، در مقام« زیة ااألهًو» ۀبه سیستان، در مقام«  السِّجسةااییًّ» ۀدر مقام

 ۀبـه حمـاان، در مقامـ   « احلمداییة » ۀبه عرا ، در مقامـ « الرراقّی » ۀبه بصره، درمقام« الوعظی » ۀمقام

 .رودشهر بصره میروای به « املغزلّی » ۀبه باااد و در مقام« الرصافّی »

رود. در حارث بن همام به یکی از مساجا مارب مـی  «املغربیّة » ۀدر مقام مقامات حریریدر 

همام برای کسب علم و ادب بنحارث« احللواییّة » ۀرود. در مقامراوی به اهواز می« الرقطاء» ۀمقام

رود. در روای در مراغه به محفلی ادبی می« املراغیّة » ۀرود. در مقامبه انجمن ادبی شهر حلوان می

 ۀرود. در مقامروای به باااد می« الّشةرریّ » ۀرود. در مقامروای به شهر نصیبین می« النصةیبّی » ۀمقام

 ۀرود. در مقاممی به شهر صورروای « الصةویی » ۀرود. در مقاممی الربیع قطیرة روای به « القطیرّی »

 رود. میمکه روای به « الرملّی »

شـویم؛  مـی ساختار بخشی برای سفر مواجه  در پیکارسک نیز با چنین وضعیتاز دیگر سو 

رمـان پیکارسـک سـفر پیکـارو در جهـانی پـر از فریـب اسـت         کی از مضامین تکـراری  زیرا ی

(Wicks,1974: 243) معیّن به سفرهای گوناگون  برنامهپیکارو باون هاف و  هاداستان. در این

ی گـرد دورهبـر اسـا    رو پیکـا گیری شخصـیّت  شکل در واقع (؛  303)غنیمی الهال :  رودمی

هـای ایـن کشـور پـر از ولگـردان،      حاصل دورانی از تاریخ اسپانیا است که جـاده  است. پیکارو

دوشانی بود که برای سیر کردن شکم خویش ترک یار و دیـار کردنـا و بـا    بهجیب بُرها و خانه

وایـات زیـر نیـز    در ر (.53گذرانانا )سـیبر:  توقّفی کوتاه ماّت در هر شهر و روستا روزگار می

 :ودشلی در سفر قهرمان خالصه میو معلو یها و روابط علّانگیزه ۀریش

در کتاب سیمپلیسیسیممو ِ ماجراجو، یا وصف حقیقی زناگی یک ولگرد عجیب بـه نـام    

 Der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch,d.h. Die)ملشیور اشتِرن فِلز فُن فوکزهـایم  

Beschreibung des Lebens eines seltsamen Vaganten, genannt Melchior Sternfels 

von Fuchsheim) ای ملمانی تبار به نام هانس یاکوب کریسـتوفِل فُـن گریمِلزهـاوزن    ، نویسناه

(Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen)      قهرمان داسـتان پـس از من کـه سـربازان
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شـود )سـیبر:   رباینا، در سراسر اروپا سـرگردان مـی  را میاش سوزاننا و خانوادهاش را میخانه

ای ناشـنا ، نیـز قهرمـان    نویسـناه ۀ (. در کتاب زناگانی و اعما  استبانیلیو گونثالث  نوشـت 53

داستان برای کسب معاش مجبور است که سـفرهای متعـادی بـه سرتاسـر اروپـا داشـته باشـا        

 (.11:همان)

 Alonso) ویلیباربـاد ملونسـو خرونیمـو دِ سـای     ۀ شـت نو  دختر سلللستتینا در رمانی به نام 

Jeronimo de Salas Barbadillo)   قهرمان داستان از ابتاا تا انتهای روایت در سفر به سر مـی-

 دکتر خرونیمـو دِ اَلکـای یـانیِس    ۀ نوشتآلونسو، نوکر اربابان بسیار (. در کتاب 05: همانبرد )

(Jeronimo de Alcala Yanez) قابل توجهی از زناگی قهرمان داسـتان در سـفر ر     نیز بخش

 (Histoire de Gil Blas de Santillane) زندگانی ژیتل بت    (. در کتاب 03: هماندها )می

رود قهرمان داستان به سـفرهای متعـادی مـی    نیز (Alain Rene Lesage) رُنه لوساژ لنۀ انوشت

 (. 05: همان)

قهرمان داستان به طُلِیطُله  (Mateo Aleman)و ملِمان ماتئۀ نوشت الثاریلوی ترمسیدر کتاب 

 ایآلااراچته  گوثمتان  زنتدگانی (. در کتاب دیگر همین نویسناه به نام 31:همانکنا )سفر می
های مختلفی همچون جنوم، فلورانس، سـییِنا، بولونیـا، مادریـا و مـیالن     قهرمان داستان به مکان

 (.  93-95: همانکنا )سفر می

نیـز قهرمـان داسـتان بـه      (smollet, T)اسـمالت  ۀ نوشـت  اجراهای رادریک رَندل مدر کتاب 

(. در 33: همـان کنـا ) رود و از جامایکا، کارتاگنا و مرژانتین دیان مـی سفرهای دراز دریایی می

نیـز زنـاگی پیکـارو صـرف      فردیناند کنتت فَتتلم   ماجراهایکتاب دیگر همین نویسناه به نام 

 (.30: همان)شود انگلستان، اتریش، فرانسه و ملمان میسفرهای دور و دراز به 

 سازیکانونی و دیدگاه روایی -3-2

ما هنگام خوانان و یا شـنیان روایـت، دیـاگاهی     ۀهای مهم و اغلب نامگاهانیکی از تجربه

جـا کـه در متـون روایـی     شود. از منها و... به ما ارائه میاست که از طریق من وقایع، شخصیّت

و راوی همیشه حاضرنا، هر کاام ممکن است یک یا چنا نوع دیاگاه را ارائه کننـا؛  شخصیّت 

طور عینی مشاهاه کنـا یـا   توانا اشیاء یا رویاادهای خاص را بهعالوه بر این هر شخصیّت می
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 ,Chatman)سـازی او بـه مخاطـب ارائـه شـود      این اشیاء و رویاادها در مسـیر مفهـوم   کهاین

 گـاه  ،(voice)داسـتان   گـوی سـخن کـه   شودی مطرر میمهم ۀنکتجا ین؛ در ا(1978:152-153

چه کسی )تمایز میان . دهاجهت می روایی،بینا و یا به متننیست که داستان را میفردی  همان

 ؟بینـا چـه کسـی مـی   )و  کلمـاتِ جریـانِ سـخن کیسـت؟(     ۀ؟ منبـع و مرجـع همـ   گویـا مـی 

کانون »و « کانون عملِ روایت»تمایزِ میان  ۀنادههای متن از منرر کیست؟( که نشانگیریجهت

 ,Toolan)  شـود در روایـت مربـوط مـی    (focalization) "سـازی کانونی"است به « شخصیّت

2001: 64). 
سـازی درونـی و   ساز در داستان، به دو بخش کانونیسازی بر اسا  موقعیّت کانونیکانونی

قرار دارد در متن  شاه رخاادهای بازنمایی ی درونی در بطنسازیکانون شود.بیرونی تقسیم می

 :Bal, 1997) شـود ارائـه مـی  (character-focalizer)  "سازکانونی -تشخصیّ"توسط  اغلبو 

ادراکات مربوط به خویشتن و دنیای خـار  از   ۀساز، فاعل داستانی همکانونی-. شخصیت(148

 خویش است.

وایتگری است که مـوقعیّتی بیرونـی اتخـاذ    سازی بیرونی مرتبط با عامل راز دیگرسو کانونی

ــرده ــتک ــانونی(Toolan: 60) اس ــی را  . ک ــاز بیرون ــانونی -راوی"س ــازک -narrator)  "س

focalizer)ـ   سازی که اغلـب منتسـب بـه روایـت    این نوع کانونی .نامنامی دیـا   ۀهـایی بـا زاوی

ی و روحـی و  زمـان  ۀ؛ حتّی در مواردی کـه فاصـل  شخصاوّ های شخص است، در روایتسوم

روانی میان راوی و شخصیّت اناک است و ادراک موجود در داستان مربوط به راوی است، نیز 

 .(Rimmon–Kenan, 2002:75) توانا بیرونی باشاسازی میکانونی

سـازی و عمـل   ساز یک شـخص اسـت؛ ولـی کـانونی    ، راوی و کانونیهای مقامهدر روایت

سـاز، همـان راوی )در دوران   کـانونی -هـا، شخصـیّت  یـت در این روا روایت جاا از یکایگرنا.

من وقایع را دیاه، درک  ۀجوانی( است که با ادراک و باورهای مربوط به گروه سنّی خویش هم

سـالی(، رخـاادهایی را   ساز )همان شخص در دوران کهـن کانونی-است و راویکرده و فهمیاه

و ممکن اسـت کـه گـذر زمـان، سـبب       استکنا که در گذشته دیاه، درک و باور کردهنقل می

مقامتات  در کتـاب   مثا عنوانبهها و اعتقادها نیز شاه باشا؛ دراکتاییر و تحوّ  بسیاری از من ا

ساز( روایت کانونی-شخص )راویها، روایت از منرر اوّ این روایت ۀهم ،الزّمان همدانیبدیع
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سـاز  سـاز )کـانونی  کانونی-شخصیّت ساز بیرونی( وساز )کانونیکانونی-و نقش راوی 9شودمی

سازِ بیرونـی،  کانونی-ترتیب راویاینکنا؛ بههشام ایفا میبندرونی( را یک شخص؛ یعنی عیسی

اسـت کـه در طـو  روایـت     « گـر عیسـی تجربـه  »ساز من کانونی-و شخصیّت« عیسیِ روایتگر»

 .کنامیادراکات خویش را ارائه

از  ایـن کتـاب نیـز   های روایت ۀهمشود. دیاه مییز ن ،مقامات حریریکتاب در این ویژگی 

سـاز را یـک   کـانونی -سـاز و شخصـیّت  کـانونی -شود و نقش راویشخص روایت میمنرر اوّ 

و « روایتگر حارثِ»ساز، کانونی-ترتیب در راویاینکنا؛ بههمام ایفا میبنشخص؛ یعنی حارث

 طو  روایت ادراکات خویش را ارائـه است که در « گرتجربه حارثِ»ساز من کانونی-شخصیّت

   .کنامی

« کننـاه تجربهمنِ »میان دوگانگی  وجود و دیاگاه او  شخصاتّخاذ از دیگر سو با توجه به 

همچـون   نیـز  هـا در ایـن روایـت   ، (Wicks: 244) هـای پیکارسـک  در روایت« روایتگرمنِ »و 

سـاز، همـان راوی   کانونی-شخصیّت و ساز یک شخص استراوی و کانونی ،های مقامهروایت

من وقـایع را   ۀ)در دوران جوانی( است که با ادراک و باورهای مربوط به گروه سنّی خویش هم

 ؛است سالی(از )همان شخص در دوران کهنسکانونی-است و راویدیاه، درک کرده و فهمیاه

دهـا: سـطح   رائه میبه ما دو سطح ا« روایتگرمنِ »و « کنناهتجربه منِ»این شکاف میان  درنتیجه

شود. بنـابراین  نامیاه می روایی ۀفاصلکنش و سطح روایت. تفاوتی که میان این دو سطح است 

میان  (irony) طنزِ کنایه دارفرمیناِ روایتگری خود بخش مهمی از داستان است. از این رو، یک 

 (.Ibid) روایتِ قهرمان وجود دارد ۀشود و نحوویاادهایی که روایت میکیفیتِ ر

 El Ingenioso hidalgo) یالمتان  زیرک دن کیخوته  زادهنجیب در کتـاب   مثا عنوانبه 

don Quijote de la Mancha) سروانتس ۀ نوشت(Cervantes)   ،در بطن داستانی که دن کیخوتـه

 دوم منشـود کـه راوی درجـه   ( روایتی دیگر تعبیه می51: سیبرروایتگر او  شخص من است، )

به نام خینس دِ پاسامونته است که او نیز شرر حا  خود را برای دن کیخوتـه از   تبهکاری است

سـازِ بیرونـی،   کـانونی -ترتیـب راوی این؛ بهکناساز( روایت میکانونی-)راوی شخصمنرر اوّ 

اسـت  « گـر تجربه ۀخینس دِ پاسامونت»ساز من کانونی-و شخصیّت« روایتگر ۀخینس دِ پاسامونت»

 کنا.  میادراکات خویش را ارائه که در طو  روایت
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( 53)همان:  زندگانی ژیل ب   ،(55همان: )  الثاریلوی ترمسی هایدر کتاباین ویژگی 

 وجود دارد.نیز  (31)همان:  ماجراهای رادریک رَندل  و

  (unheroic protagonist) قهرمان ضدّ قهرمانِ -3-3

در جهانی پرمشوب، کـه  او  ه ما هستیم،باتر از منچ قهرمانی است پیکارسکمقامه و  قهرمان

من  کـه متناوبـاً هـم قربـانیِ     شـود یمباتر از جهان ماست، گرفتار شاه و با ماجراهایی روبه رو 

 شـویم کـه مشـاو    این م ار با ضا قهرمـانی مواجـه مـی   . در من ۀجهان باشا و هم استثمارکننا

 و از هـم پاشـیان اسـت    ناتاخت و تاز در جهانی است که در حا  تکه تکه شـان و خردشـ  

(Wicks: 242 .)و  مقامـه هـای  روایـت در ضـا قهرمـان    هـای ویژگـی دادن در ادامه برای نشان

  پردازیم: ها میمن پیکارسک به طور جااگانه به معرفی

شـود کـه بـا    راوی در شهرهای مختلف با فردی )قهرمان( مواجه مـی  مقامه،های روایتدر 

دییـل حضـور   یکـی از   کنـا. احتیاجات خود را برمورده می رانو فریب دادن دیگ کردنگاایی 

های عربی این است که در عربستان از دیرباز گاائی عنوان قهرمان مقامههمیشگی این گاایان به

داده و حتّـی از میـان   روا  داشته و سائل، همیشه صنفی از طبقات مردم عربستان را تشکیل می

انا و ظهور اسالم که قسمت اعرم نصایح و مـواعرش،  خاستهسائالن، ادبا و شعرای نامااری بر

 مربوط به برموردن حوائج سائالن است نیز نتوانسـت گـاائی را در مرکـز اسـالم منسـو  کنـا      

دلیل دیگر تفاوت مشکار طبقـاتی و ظهـور جمـاعتی از گـاایان     (. 933 :5905ابراهیم حریری، (

شاعران عصر عباسی به  نیتربزرگین گروه از بود که سخنگویان ا« بنی ساسان»ای به نام حرفه

 .(515: 5931، کرمی)ممانا شمار می

ای فقیر و ژولیـاه  گری است که با نمایش چهرهقهرمان داستان حیله مقامهدر بیشتر روایات 

گردد و با بیـانی شـیوا بـرای    و پریشان، تنها یا همراه کودکانی نزار و عریان در کوی و برزن می

گـری بـا زبـان بـه تنهـایی      اگر حیله و( 3-5نمایا )الحریری: ا  جلب ترحّم میکسب اناکی م

شود و برای رسیان بـه درهـم و دینـاری خـود را بـه      های تکمیلی وارد میکارساز نباشا از راه

 -511مورد )همـان: ( یا خود را بـه شـکل زنـان در مـی    50-10و  03-01زنا )همان: کوری می

( و لقوه و کجی دهان اسـت  913-913مبتال به بیماری رعشه )همان:نمایا که ( یا چنان می553

 کنا که:، باون هیچ شرم و پروایی اعتراف میشود( و هنگامی که رسوا می301-353)همان:
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 0فاِنَّ دهرَکَ دُونُ   إختَر مَنَ الکَسبِ دُوناً
 (.5339:03، المصری)عباه                               

کنا و چون ز منبر روحانیّت و در هیئت واعران جلوه در محراب و منبر می او گاه در لبا 

و  (35 – 51و  503 – 550و  333 – 335و  990-995کنا )الحریری: رود من کار دیگر میمی

( و گاه با ادّعای اعجـاز و زنـاه کـردن مردگـان از عـزاداران اخّـاذی       309-395 المصری:عباه)

( و گاهی نیز برای سیر کردن شکم خویش به نیرنـگ بـاب   515 -31گریزد )همان:کنا و میمی

کنا که دعـوتش را بـرای صـرف    کنا و از او خواهش میمشنایی با پیرمردی روستایی را باز می

و  زدیـ گریمـ ای از میـاان  کباب بپذیرد و پس از صرف غذا و قبـل از پـرداختن بهـا بـه بهانـه     

کنا. نقل قو  زیـر بخـش کوتـاهی از عقایـا     روستایی ساده لور را در چنگا  فروشناه رها می

 الزّمان هماانی است:از کتاب مقامات بایع« الوصّیة» ۀشاه در مقامتوصیهغیر اخالقی 

ًَعةةةةةِاًالل ةةةةةَ ًَِبَلةةةةة ً» ةةةةةاً بدَعةةةةة بًالص ةةةةةِب ِّ ًَاةةةةةر عًَا   ًِا، ًاللّةةةةةَة ََِِ ةةةةةِر عًَوًَدعنِةةةةة ًِمةةةةةاًقَةةةةةو ٌَ ِا، ًاللّةةةةةَةًَل
ًَاایَةةةةةةة ًهةةةةةةةِ ِ ًَ البةةةةةةةةبًَ یَاًَوًَ ًیَنقبصبةةةةةةةةبًَوًیَنَ ربنةةةةةةةاًَوًَ ًَیضبةةةةةةةر  بًَوًَمةةةةةةةا ًَاةةةةةةةَردبًاللّةةةةةةةِةًیَزیةةةةةةةدب ٌِةةةةةةةا َوَل
ةةةةةةةَ ًَ ا ةةةةةةة ًَی ِیَنِةةةةةةة ًَ ًَ ا ةةةةةةة ًیَنقبَصةةةةةةةِن ًََوًَ ًیَرِیشب ََ ًَاةةةةةةةَردعًَ ًیَزِیةةةةةةةدب فَلَاٌةةةةةةةربدًِ َصةةةةةةةالبةبًًَفَاَم ةةةةةةةا

ةةةة  ًَفِخةةةة َ ،عًَ ًاَقبةةةة ًاب ةةةة  ةةةةطَریِ  ً ب ِعةةةةِ ًالشِّ َُ ًَا ةةةةاًَمةةةةَاًالنّةةةةاِخ ًاب     َ ٌِةةةةاًبةبَقةةةةِر َ ًَوًَل ًَعبَقةةةةِر ولب
ً ًً(315-311المصری: )عباه5ً«َماًَمَرهبًََوأ َ ظًاب  ًَماًَمَر ًَ

دارد. پیکـارو بـه    این ویژگی حضـوری چشـمگیر  های پیکارسک نیز از دیگرسو در داستان

گرایی و تمتّع از لذایذ ناپایـاار دنیـوی   لذّتۀ تقا به فلسفدلیل شرایط خاص زناگی خویش مع

کنـا کـه   اعالم مـی  جستارهایی در باب رماندر کتاب  بوتورمیشل . (Alter.1965: 132)است 

بازی اش را بیشتر از راه حقّهموضوع رمان پیکارسک شرر احوا  انسان شیّادی است که زناگی

 ،های متنـوّع اخالقی و نیرنگمسائل غیرۀ مای؛ بنابراین بن(503: بوتورگذرانا تا کار )و رنای می

  .(Wicks: 246) کنانقش بزرگی در دنیای پیکارو و جایگاه او در این جهان ایفا می

و  (Abrams: 130-131)  های اخالقی نیسـت نویسناه در بنا ترویج مموزه هاداستاناین در 

هـا  شکل دادن یا دگردیسی و تاییر دادن نقش انجام امور غیراخالقی همچون فریبکاری و تاییر

پیکارسک ما را به سفری ۀ . گونبه قصا فریب دیگران بخش مهمی از اسباب بقای پیکارو است

روزی خـود را از راه  اغلب که  پیکارو. (Wicks: 242) دبرمیتباهی و فساد نیابتی در مشوب و 
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بینا کـه  خود را در جهانی محصور می ،(303مورد )غنیمی الهال : تکاّی و گاایی به دست می

-ممیز و خصمانه و غیرقابل اعتماد، اگر چارهاز قارت کنترلش خار  است. در این جهان فریب

 :Alter)ای نجویا گرما و سرما و خشونت و گرسنگی هستی او را به مخاطره خواهـا افکنـا   

84).  

  ــر گرِگوریــو گونثالــثا (El guiton Honofre)قلّتتاا اونتتوفره کتــاب ایــن مفــاهیم در 

(Gregorio Gonzalez)  قلّاشی است که با ترـاهر بـه فقـر و در لبـا  کشیشـان      که قهرمان من

کتاب (. 00)سیبر:  ، به خوبی مشکار استشود از اماکن مقاّ  صاقه جمع موری کناموفّق می

بـه   نیز داستان پیکاروی است که زنـاگی در کسـوت کشـیش را    ایگوثمان آلااراچه زندگانی

الثتاریلوی  کتاب دیگر همـین نویسـناه بـه نـام      در .(93: همانگزینا )طمع امنیّت مالی بر می

-فروشی است که بر هنر سخن گفتن و اقناع تسلّط کامل دارد و لفّاظیسخن از ممرزش ترمسی

ای ارائـه  سـازی خـوب و موعرـه   های روحانی او چنان ماهرانه است که با چنا ترفنا و صحنه

ممرزش اخروی خـویش  شود تا دها و سبب میه جماعت تماشاگر را کامالً فریب میکنا کمی

های دروغین او شهرت یکی از معجزه هایی از این کتابای که در بخشرا از او بخرنا؛ به گونه

 (.30: همانگردد )منجر به فریب خوردن دسته جمعی اهالی ساده لور یک روستا می

استثنا اسـت؛ زیـرا در    یک زندگانی ژیل ب  کتاب  ،ادبیۀ گون در میان م ار مرتبط با این 

ولی ذات او پلیا نیسـت و در عمـق وجـودش     ؛پیکارو تمایل به انجام رذالت دارد ،این داستان

به سبب همـین  ؛ (Alter: 12)  کنامیبه فضایل دارد و بابختی دیگران او را متأ ّر  هاییگرایش

های این نـوع  لوساژ عمالً تمامی عرف« اگاه سنّت پیکارسکاز دی»ویژگی سیبر معتقا است که 

است و با متحوّ  کردن قلّـاش و جامعـه از    به کار گرفته« ضاّ پیکارسک»ادبی را در خلق ا ری 

است که ژیل بال  در محیط روستا به توفیق و  بات دسـت یابـا و بـا ازدوا     بنیاد کاری کرده

 (.09 :طبقاتی را کمرنگ نمایا )سیبرراهگشای خویش، امتیازات و اختالفات 

 (mode) وجه داستان -3-4

م ِ ادبیـات داسـتانی   وجوه  داستانی دارد که در من انواع ایاهۀ دربار ایرابرت اسکولز نرریه

گـو ارائـه   دنیایی است که داستان هایِ، ویژگی«وجوه داستانی»کنا. منرور از روایی را مطرر می
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واقعی ما وجـود  ۀ وع ارتباط ممکن میان جهان داستانی و جهان تجربکنا. بر این اسا  سه نمی

ما باشا؛ بـاتر از من باشـا یـا  کـم و     ۀ : بهتر از جهان تجربتوانامیدارد؛ یعنی جهانی داستانی 

گرا بیش با من برابر باشا. بر این اسا  ما دنیای داستانی را به ترتیب رمانتیک، هجوممیز و واقع

ـ      هـای جهانتوانا میرو داستان، به ترتیب نامیم. از این می ۀ زیـر را ارائـه کنـا: جهـان قهرمانان

 . (Wicks: 240) تاریخرمانس، جهان متنز ِ هجو و جهان محاکاتیِ 

نرمـی. در  شونا. در جهان هجـو، زشـتی و بـی   میدر جهان رمانس، زیبایی و نرم برجسته 

جستجوسـت  ۀ انگارۀ صورت هجوی ان یا کالش مادرزاد بهجهان هجو، ماجراهای یک ضاقهرم

چنـین  . پایـان  کنـا مـی اغلب با ناتمام مانانِ خود، همان مشوبِ جهانِ فروکشیاه را منعکس  که

سـرزمینی  ورود بـه  به قصـا   یا ضا قهرمانمعمویً به این صورت است که کالش  یهایداستان

مـا را بـه بازشناسـی    ی کالشۀ انگارافتا. این میجایا یا گردشی دیگر در مشوبِ قایمی به راه 

در ادامـه بـه بررسـی     (.50و  53: 5935انگیـزد )اسـکولز،   مـی و پـذیرش من بر  یهـای نابسامانی

ـ پردازیم تا نشان دهیم کـه در  می مقامه و پیکارسکهای در روایت وجه داستان ۀجااگان -هگون

واقعـی مـا   ۀ جهان تجربـ ت را از ان روایجهان داستانی متن ایهایی ، چه موقعیتهای مورد نرر

 :کنامتمایز می

ای انگشت شود و بر ریاکاری جامعهنمای اجتماع روزگار خویش میتمامۀ مینقهرمان مقامه 

هـا  گناهان دیگران و برجسته کردن منۀ و با غلو کردن دربارا که خود قربانی من است.گذارد می

-ها نیز نمیعاً باتر از مننیست؛ قط دیگرانکوشا خود را مدمی نشان دها که اگرچه بهتر از می

 های مزبـور اسـت.  های قصّهنویسناه از جامعه یکی از ویژگیۀ هجوگرایانۀ صبا؛ بنابراین باشا

مقامتات  کتـاب  زبان قهرمان فریبکـار  از  «الن یسةابویِی  » ۀقاضی شهر در مقامۀ نقل قو  زیر دربار

 است: ادّعااین  ایّما الزّمان همدانیبدیع

« ً ةةةةةةوخع ًصّ ًَعلَةةةةةة ًالةةةةةةز یِ ًاحلَةةةةةةةرَاِدًَهةةةةةة اًلب ًاألیاةةةةةةاِدًََوَیةةةةةةرَادعً ًَیسةةةةةةةقب ب ٌِ ًیَةَقةةةةةةابًص ًفِةةةةةةة ًصبةةةةةةو
ً ً ًََوِ  ةةةةةةةة ع ٌِ ًَعلَةةةةةةةة ًالضِّةةةةةةةةَرا َ ً ًِیغِةةةةةةةة بًص   ةةةةةةةةرِد ًَوَاب ٌِ ًِ زَایَةةةةةةةةَ ًاألوقَةةةةةةةةا ًص   ً ًیَنقبةةةةةةةة ب َولِةةةةةةةةق 

َةةةةةةایًِ ةةةةةةجبوِدًََو ب ةةةةةةوِ ًَوالس  بَةةةةةةًَُّالر اب ًِعبَةةةةةةاَدًاِلًص   ةةةةةةوِدًیَ ةةةةةةَعِخب ًبَةةةةةةًَُّالربهب ًَمةةةةةةاَلًاِلًص   ً ًیَنهةةةةةة ب بع
ًیَةةةةةةةَد بًَوِلَسةةةةةةةایَةبًَ ٌَ ةةةةةةةهوِدًَوقَةةةةةةةدًلَةةةةةةةِبَعًَدیةِّی اَةةةةةةةةبًوًَ لَةةةةةةةَاًدینّیاَةةةةةةةةبًََوَلةةةةةةةو ًَ َیَلَسةةةةةةةایَةبًََوَ ةةةةةةةر  والش 
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ةةةةةةَقةبًََوَغط ةةةةةة ًَ َایِقَةةةةةةةبًوًبةَةةةةةةی َ ًحِلَیاَةةةةةة ُِ َقا َُ ةبًَوَلةةةةةةو َدًوَقص ةةةةةةَرًِلةةةةةةَباَلةبًََوأ َةةةةةةاَلًِ َبالَةةةةةةةبًََوأبةةةةةةَدًَ
ً(.533-311المصری: )عباه6ً«َصِحیَ َاةبًوأظَهَرًَوَیَعةبًََوَلَعًََ َمَرةًب

ـ    تأکیا مقامهگفت که  توانیدر مجموع م تـاریخی   –اجتمـاعی  ۀ ها بـر هجـو، بازتـاب زمین

ای کـه  قرن دهم مـیالدی اسـت. دوره   می در قرن چهارم هجری قمری معاد ی اسالهاسرزمین

در  از حجاز تا انـالس کـرده بودنـا.   حاکمیّت اسالم  الش خود را وقف تثبیتخلفای عبّاسی ت

-بی .کردنایمفرمایی این دوران حکومت در دست خلفا نبود و در واقع غالمان و کنیزان حکم

بـه قـاری مشـکار بـود کـه در اشـعار       در ایـن دوران  لیاقتی و سست عنصری خلفای عبّاسـی  

بود که پـس از ایـن کـه میـل بـه      « القاهر باهلل»ز این خلفا . یکی اشاه بودخودشان نیز منعکس 

چشمانش کشـیاه شـا و هفـاه سـا  محبـو  گشـت، توسـط یکـی از جانشـینانش بـه نـام            

ی که در مسـجا جـامع   ابه گونه ؛، از دارالخالفه اخرا  شا و کارش به گاایی کشیا«مستکفی»

دیگـر ابـن معتـز،    ۀ خلیف .(513: کرمی)کرد خوانا و تکاّی میشا و شعر میمنصور حاضر می

در پس از عـز   و  تجربه کردچنا ساعت خالفت را  فقطعبّاسی، است که  یفهیخلسیزدهمین 

   .(513)همان:  اجتماعی را به تصویر کشیاۀ قصایا خویش این اوضاع مشفت

از طرف دیگـر در کتـاب   ، نهایت بودباری و فسق و فجور بیشرایطی که بی بناودر چنین 

  (An Outline History of the Novela Picaresca)  ختصر نوِال پیکارسکا در اسپانیاتاریخ م

پیکارسک معرفی ۀ هجو اوضاع و احوا  و اشخاص روزگار پیکارو از مشخّصه های اصلی گون

زیرا پیکارو در این م ار، در عین این که خود مما  هجـو نویسـناه اسـت     (؛0)سیبر:  شاه است

شود کـه پیکـارو بتوانـا امـور منفـی وجـود       کنا. این ویژگی سبب میهجو میغالباً دیگران را 

 .(Alter: 21)وجود دیگران مشاهاه کنا ۀ خویش را به وضور در مین

گـذارد و  قهرمان داستان، کودکی است که پا به عالم مردی مـی  الثاریلوی ترمسیدر کتاب  

(. این کتاب کـه سرشـار   35کنا )سیبر: تقلّاهای او ریاکاری بخش خاصّی از جامعه را برمال می

در دوران تفتیش شانزدهم؛ یعنی ۀ دوم ساۀ در نیمبود، از هجوهای تنا علیه روحانیّت و کلیسا 

ها و دیگـر بنـا  و  1و 0فصـل  وادار بـه حـذف    ،انتشـار ۀ بـرای دریافـت اجـاز   ، عقایا کلیساها

 (.  50-55: همان) شا هجوممیز یهاجمله
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منِ روایت، صاای یکنواختِ هجوپردازی است کـه  » نیز ک رَندل ماجراهای رادریکتاب در 

فهما، گری است هجوگو که می... او مشاهاه ردیگیممیا، به باد هجو هر چه را به چشمش می

 (.39: مانه« )کنادها و سرزنش میواکنش نشان می

 Libro de entertenimiento de lapicara) نایخوستت زندگانی خواندنی قلّاشته   در کتاب

 Justina) 0پزشکی اهل طُلِیطُله به نام فرانسیسکو لوپث دِ اوابـذ ۀ نوشت Francisco Lopez de (

Ubeda) اهی هجوممیز به جامعـه و هجـو   تمهیای است برای نمایش نگ زناگی یک پیکارو نیز

   (.93-93: هماندوران نویسناه ) درباریاناز  سیاسی یّتشخص چنا

زندگانی شیّادی بته نتا  د ن پتابلو ، سرمشتقی بترای       استانددر کتاب دیگر او به نـام  

 Historia de la vida del Buscon,llamado Don) متان یلئدربرابتر   یانته یآولگردهتا و  

Poblos,ejemplo de vagamundos y espejo de tacanos)  و هجوممیز مشکار استۀ نیز صبا 

سـربازان   گران سیاسی،، توطئهنیان، شاعرانبه افشای اعما  روحاداستان، این پیکاروی  ،لو پاب

 (.03: همانپردازد )و راهبان می

بـر   های پیکارسک نیز تأکیـا در داستانتوان چنین ادعا کرد که یبا توجه به منچه گفته شا م

تاریخی اسپانیای قرن شانزدهم میالدی است. در ایـن دوره کـه    –اجتماعی ۀ هجو، بازتاب زمین

، شاهان هاپسبورگ خـود  (Alter:15)اتب اجتماعی امری غیرقابل انکار بود اعتقاد به سلسله مر

شـانا کـه   هـا ناچـار مـی   بودنا و برای موفقیّـت در من جنـگ  ساختن امپراطوری کرده را وقفِ

نرمی نیروها افزایش یابـا  سربازان خود را از میان تبهکارن برگزیننا. همین امر سبب شا که بی

شـانزدهم در اروپـا   ۀ پیکارسکی را مرتکب شونا کـه در اواخـر دهـ    و سربازان همان رفتارهای

-3: گرایش شایا به جعل و تقلّب )سـیبر : بطالت، توحّش، قمار و ازجملهبود؛ شیوع پیاا کرده

51.) 

پایان مملو از مسـافران تهیاسـت،   های بیهای منتهی به مادریا صفدر من دوران، در جاده

شا که بـه دلیـل گرسـنگی از    ی فرودستِ جویای کار، دیاه میهاکارمناان اخرا  شاه و انسان

ای رمـان پیکارسـک از لحـا     (؛ با توجه به چنین زمینه53انجام هیچ جرمی ابا نااشتنا )همان: 

هـا  بازی؛ زیرا پیکارو با حقّه(Abrams: 130-131)تأ یرگذاری بر خوانناه اغلب هجوممیز است 
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امتیاز که با افراد مختلـف سـروکار دارد، امکـانی در اختیـار     و دردسرهایش و با استفاده از این 

 .(503: بوتوراد از جامعه بپردازد )انتقگذارد تا به هجو و نویسناه می

 های زبانی استااده از ناری شاعرانه و سرشار از اصط حات علمی و ادبی و بازی -3-5

نثر شاعرانه و ادبـی و   یرائهاکوشش نویسناه من است که توان خود را در  ۀها هممقامه در

کاربرد این شـیوه کـه از   . های دشوار و حتّی مهجور، به خوانناه نشان دهاواژه های زبانیبازی

 مشکار است: های زیرنویسی است، در نمونهویژگی اصلی مقامه

دار و شود که در هـر کلمـه یـک حـرف، نقطـه     توصیفی از امیر دیاه می« الرقطةا » ۀدر مقام

 باون نقطه است:دیگری 

ًمبةبِةرً » ًَلةبةوقع ًٌب  لّیدعًقةبل ة ع ًَعیو ٌع ًَعزو  فِطاعًمبغِربع

ًفَةریدًع ًأَغةر  ًمبالِةفع ِلفع ًٌب   ب  8«یابِةعًفاِضة عً كةي ًأَیةو
 (.313البصری: )حریری                                                                      

کنا که حروف کلمات من به تناوب منقوط و باون نقطه یی را بیان میهاحریری گاه عبارت

گاه متنـی  ( و 313همان:) 3«أخال ُ سیّاِنا تُحَبُّ. وبعَقْوَتِهِ یُلَبُّ. وقُربُهُ تُحَفٌ. ونأیُهُ تلَفٌ...» است:

ـ »مفرینا که همۀ حروف واژگان من باون نقطه است: طوینی را می ماء. الحماُ هللِ الممْاورِ األسْ

 (.333)همان:51 «المحْمودِ اآلیء. الواسعِ العَطاء....

کننـا. مزمـون   ده کودک قهرمان در مزمون شـرکت مـی   مقامات حریریاز « احللبیّة » ۀدر مقام

هـای  ادبی مبتنی بر این است که هر یک از کودکان بایا بتواننا بـه سـرعت اشـعاری بـا التـزام     

ابیاتش بـاون نقطـه باشـا؛     ۀک او  شعری بسرایا که همدشوار بسراینا؛ به این ترتیب که کود

 ۀابیاتش بانقطه باشا؛ کودک سـوم شـعری بسـرایا کـه همـ      ۀکودک دوم شعری بسرایا که هم

 ۀابیاتش به تناوب یکی با نقطه و دیگری باون نقطه باشا؛ کودک چهارم شعری بسرایا که همـ 

دک پنجم شعری بسرایا که دو طـرف  باشنا؛ کواش با هم جنا  خط داشتهابیاتش هر دو کلمه

ابیـاتش بـاون نقطـه باشـا؛      ۀابیاتش شبیه به هم باشا؛ کودک ششم شعری بسرایا که هم ۀهم

ابیاتش دارای حرف ) ( باشا؛ کودک هشـتم   ۀکلمات هم ۀکودک هفتم شعری بسرایا که هم

سـرایا  ابیاتش دارای حرف )ص( باشا؛ کودک نهم شعری ب ۀکلمات هم ۀشعری بسرایا که هم
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ابیاتش چـه دارای حـرف ) ( باشـا و چـه دارای حـرف )ص( باشـا ،        ۀکلمات هم ۀکه هم

ابیـاتش دارای حـرف    ۀکلمات همـ  ۀمعنایی واحا را برسانا؛ کودک دهم شعری بسرایا که هم

 ) ( باشا.

 داستتان  در کتـاب  مثـا  عنوانبه؛ شودوضعیّتی دیاه میهای پیکارسک نیز چنین در داستان

نثـر   دربرابتر لئیمتان   یانته یآیّادی به نا  د ن پابلو ، سرمشقی برای ولگردها و زندگانی ش

دنبـا   ای کـه  های زبانی است؛ بـه گونـه  شاعرانه و سرشار از اصطالحات علمی و ادبی و بازی

های زبـانی  بازیاین افراطی نویسناه از ۀ کردن پیرنگ روشن و سرراست داستان به دلیل استفاد

-واژگان مذهبی و اصطالحات خاص نرامیـان و پزشـکان و گـاایان و دیـوان     و نثر شاعرانه و

 (.09-03شود )سیبر: سایران دشوار می

هـای ادب کالسـیک،   که فـار  التحصـیل رشـته   آلونسو، نوکر اربابان بسیار کتاب ۀ نویسنا

حتّی خویش را سرشار از اطّالعات مربوط به این علوم کرد و  ینوشتهالهیات و طب بود، زبان 

کتـاب  (. 03:همـان یک فصل کامل از رمان خویش را به ستایش کـار پزشـکان اختصـاص داد )   

زبـانی سرشـار از   نثری شاعرانه و دارای نیز  زندگانی خواندنی قلّاشه خوستینا دیگر او به نام 

 (. 01: همانجنا  و کنایه است )

اسـت کـه از تحصـیالت     هرمان داستان خطیبی فریبکارنیز ق  ایگوثمان آلااراچهدر کتاب 

های باشا و این دانش را در رسالهیونانی و یتین برخوردار می یهازباندانشگاهی و مشنایی با 

 (.93)همان:  کنامذهبی خویش منعکس می –تعلیمی 

 گیرینتیجه

تاریخِی موجود میـان مقامـه و پیکارسـک، بـا بررسـی روایـات مقامـات و        ۀ عالوه بر رابط

 :ای مشترک روایی و غیررواییِ زیر به دست مماهپیکارسک، ویژگی

متشـکّل   هماننا مقامه از نرر ساختارپیکارسک نیز  که این نتیجه حاصل شا از منرر پیرنگ 

-از سلسله حوادث مستقلی است که فقط به دلیل این که برای یک شخصیّت اصلی اتفـا  مـی  

 ،پیرنگ سـفر ا بات شا که ر این عالوه ب ؛شاه استافتا، به صورت مجموعه در کنار هم مورده 

  .داردهم در مقامات و هم در پیکارسک  جایگاهی ساختاربخش 
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دیـاگاه او   اتّخـاذ  ، مشخص شا که به دلیـل   سازیدیاگاه روایی و کانونیبر اسا  معیار 

هـای  مقامـه و   در روایـت « روایتگـر مـنِ  »و « کننـاه تجربهمنِ »میان دوگانگی و وجود  شخص

سـاز،  کـانونی -شخصـیّت  و ساز یـک شـخص اسـت   راوی و کانونیهر دو گونه در  پیکارسک،

 ۀهمان راوی )در دوران جوانی( است که با ادراک و باورهای مربوط به گروه سنّی خویش همـ 

از )همـان شـخص در دوران   سـ کـانونی -اسـت و راوی من وقایع را دیاه، درک کرده و فهمیـاه 

در  کـه قهرمانی اسـت  ضاقهرمان مقامه و پیکارسک که دریافتیم  براین،عالوه؛ است سالی(کهن

  .  من جهان است ۀو هم استثمارکننا جهانی پرمشوب گرفتار شاه و متناوباً هم قربانی

ۀ صـبا  مقامـه و پیکارسـک  در کـه  به دست مما وجه داستان این نتیجه در بخش مربوط به 

که سبب شـاه هـم در    ور استهای مزبهای قصّهنویسناه از جامعه یکی از ویژگیۀ هجوگرایان

؛ شـود واقعی ما به تصویر کشـیاه  ۀ باتر از جهان تجرب جهان داستانیمقامه و هم در پیکارسک 

 هـای زبـانی  نثر شـاعرانه و ادبـی و بـازی   استفاده از  مقامه و پیکارسکاغلب م ار  در همچنین،

 مشکار است.

لیل بر اصل یکسـان داشـتن ایـن    ظاهر متفاوت، دمشترک در این دو ژانرِ به هایویژگیاین  

شـکل دگرگـون شـاه    پیکارسـک   ادعا کـرد کـه   یدرستبهتوان می دو ژانر است و در مجموع 

 .استمقامات عربی بنیادین  ۀطرر اولیّۀ شاتکامل یافته و بومیۀ گونو
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 یادداشت ها

 است.نیز پیشنهاد شاه « متن پنهان»برای این اصطالر از قو  دکتر شفیعی کاکنی معاد  -5

 برای اطّالع بیشتر ر.ک:-3

- Bakhtin, M. M. (1986). "Speech Genres and Other Late Essays". Trans: Vern 

W. McGee. Austin: University of Texas Press. 
سـاز درونـی(   ساز )کـانونی کانونی-هشام در نقش شخصیّتبنکه در من عیسیالبشریّۀ  جز مقامهبه-9

 شود.ظاهر نمی

 کسب پایین و پست انتخاب کن      چون روزگار پست است.-0

فریـب   ]هماننـا [؛ زیرا ایـن سـخن   «خااونا کریم است»گوینا: این سخن مردم را رها کن که می-1

. مری خااونا بخشـناه اسـت؛ ولـی بخشـش خـاا      ]را نگیرد[شیر   ]تا بهانه[دادن کودک است 

رسانا و به او زیـان  کنا؛ به ما سود میزی را کم نمیشود و از او چیما می ]اموا [باعث افزایش 

 رفتارهـایش سـتایش شـود.    ]ماننا صفات خـاا [گونه باشا بایا رسانا. کسی که حا  او ایننمی

افزایا و تـا  بخشناگی که تا مرا نکاها بر تو نمی ]من نوع از[؛ ولی ]توان ماننا خاا بودپس نمی[

 بنابراین من نوع از بخشـناگی [ار نیست و بالیی ناگوار است؛ کنا، شاهکمرا نتراشا تو را پر نمی

باز بـاش. هرچـه   ... با مردم ماننا شطرنج]که از بخشناه بکاها و بر گیرناه بیفزایا درست نیست

 دار.دارنا بگیر و هرچه داری نگه

میـا.  می افتا. ملخی است که فقط در کشتزار حرام فروداین بیای است که فقط در پشم یتیمان می-5

-زنا. کردی است که فقط ناتوانان را غارت میها نقب میی وقفدزدی است که فقط در گنجینه

درد. جنگجویی اسـت  کنا. گرگی است که بناگان خاا را فقط به هنگام رکوع و سجود کردن می

ضـیان بـر سـر    مسای قاکنا. کالهِ خمها تارا  میها و گواهینامهنامهکه دارایی خاا را فقط با پیمان

است. طیلسان خود را راست پوشیاه و دست و زبـانش را  پوشیاه و کیشِ خود از تن به درمورده

های خود را موریاست. زبانهایش را دراز کردههای خود را کوتاه و ریسماناست. سبیلکج کرده

اسـت.  کـرده  اش را سـیاه است. ریش خود را سفیا و کارنامـه هایش را پنهان کردهمشکار و نیرنگ

 است.پاکاامنی خود را نمایان و مرزویش را پنهان کرده
7- Francisco Lopez de Ubeda. (1605). Libro de entertenimiento de la picara 

Justina,Medina del Campo. 
و زیـرک و فصـیح و    ]بـر دشـمنان  [کننـاه   گیرنـاه و غلبـه  سروری است حاذ  و ماهر و پیشـی -3

هـا. مخالفـت و   کنناه با رذیلـت ی نفس خود از هوا و هو  و دشمنیو بازدارناهمورناه شگفتی
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ما  و سفیاروی و یگانه و شریف و اصیل و فاضل و تیزهوشی که زیـر بـار ننـگ و     تلف کنناه

 رود.عار نمی

شونا و نزدیکی کردن به او هـاایایی را  دارنا و در منزلش مقیم میاخال  سرور ما را دوست می -3

 شود.پی دارد و دوری از او سبب هالکت می در

هـایش نیکـو و عطـایش فـرا  و وسـیع      هایش ستوده است و نعمتسپا  بر من خاایی که نام -51

 است.
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  زابل، إيران( مساعدة في اللغة الفارسية وآدابها بجامعة زابل،الستاذة اال) 1فائزة عرب يوسف آبادي ةر الدکتو 
 (، مشهد، إيرانفي اللغة الفارسية وآدابها بجامعة فردوسي بمشهدمساعدة الستاذة االسميرا بامشکي )ة الدکتور 

 

 الّسرد المقارن بين المقامة والّرواية الّشطارية

 الملخّص

قصةةة ًأوًاحلٌایةةة ًمةةةاًأقةةةددًاألیةةةوا ًاألدبیةةة ًالةةةلًیکةةةاًلةةةبق ًالّشةةةررًو اةةة ًمٌایةةةاًوالةةةراًبةةةًُّ دابًال
الشةةروب ًولقةةدًظهةةرًنًالقةةر،ًالرابةةاًاَجةةريًیةةو ًأدملًیدیةةدًیةةدع ًباملقامةةااً ٌةةاًالقةةولًأ،ًیوهرهةةاً

ااً ٌةةةيًیةةةوادیًتلةةة ًالقصةةةقًواحلٌایةةةااًص ًأ،ًمبةةةدعیهاًترّمةةةدواًالاصةةةنیاًوالاّةةة یی ًفیهةةةا ًوهةةة  ًاملقامةةة
ًعداعةةًومغامراتةةًوفصةا اةًوقدیتةةًعلة ًقةروًالّشةررًو سةاً لصةةًًو مغامرااًیی ًومهةيًفٌةاهيًعبةٌر

ًكةةا،ًَةة اًال ةةاًاألدملًالةة يً یةةزًبةةةًًَبینمةةاً  لةةوًمةةاًیوایةة ًتایيیةة ًو ٌمیةة ًوأدبیةة  ًمةةاًاملةة زق وقةةد
واإللةبا،ًَمةاًبرةدهاًبشةك ًعةاد ً َاألدبًالررملًاألثرًالكبة ًنًاددابًاأل ةر ًَم ة ًاألدبًال ایلةي

والّروای ًالّشطایی ًیو ًماًالّسردًالةلًتةرويًعةادااًوًتقالیةدًالطبقةااًالةّدییاًنًامامةاًومغةامرااًالّشةطایً
ًواكاشةةاًٌأهةةًَ- ةةدًٌهةة  ًالّدیالةة ًوفقةةاًللمنهجةةًُّالوصةة يو ةةنهًَو ةةا را َ ً الّاطبیقةةيًصاًالّارةةٌر

الّروایةةةة ًالّشةةةةطایی ًإلثبةةةةااًتةةةة ث ًیةةةةنعًاملقامةةةة ًعلةةةة ًالّروایةةةة ًالّشةةةةطایی  ًا صةةةةا قًاملشةةةةعا ًبةةةةًُّاملقامةةةة ًًو
وللحصةةولًعلةةة ًاَةةدًٌاملنشةةةودًقةةةادًالبةةا  و،ًعلةةة ًقةةةرا جًودیالةة ًاملصةةةادیًواملرایةةةاًوبرةةدً لةةة ًُةةةر هاً

بنةةا اًعلةة ًاصصةةا قًاملشةةعا ًبةةًُّارنسةةًُّاملةة اوییاًمةةاًاحلبٌةة ًَواملنظةةویً-و لیلهةةا ًوأظهةةراًالّناةةا  ً
رديًَوالبطةة ًضةةدًالبطةة ًَوالویهیةة ًَوالةةاخدادًالشةةررًاملن ةةویًامللةةي ًباملصةةطلحااًالرلمیةة ًواألدبیةة ًَالّسةة

أ،ًالروای ًالّشةطایی ًیةنعًماٌامة ًللمقامةااًالرربیة ًنًصلةباییاًوبرةدً لة ًنًالةّدولًً-واأللرابًالل ظی 
ًاأل َر 
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