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روایات پیكارسک در زیرساخت و اسدلوب نیدز باعدظ بده وجودآمددن احتمداالت دیگدری
دربارة خاستگاه پیكارسک شدهاسدت .تعیدین خاسدتگاه پیكارسدک پایداندهنددة اختالفدات
موجود در این زمینه است .این امر نگارندگان این سطور را بر آن داشت تا در جهدت تعیدین
خاستگاه پیكارسک برآیند ،چراكه با یک بررسی اجمالی مشخّص میگدردد كده خاسدتگاه
حقیقی پیكارسک را نباید در غرب و اسپانیا جستوجوكرد ،بلكه سرآغاز آن را در شرق و
آن هم نه در مقامات عربی ،بلكه در ادب عیّاری فارسی بایدجست .از این رو در این گفتدار
با روش تحلیلی د توصیفی و شیوة سندكاوی و كتابخاندهای  ،ابتددا خاسدتگاه پیكارسدک در
اروپا مورد بررسی قرارگرفتهاست ،سپس دربارة عوامل و دالیل تاریخی انتقدال آن از شدرق
به غرب صبحت شده و در نهایت خاستگاه حقیقی آن تعیین شدهاست.
واژههای كلیدی :پیكارسک ،مقامات ،ادب عیّاری ،خاستگاه ،اسلوب و ساختار.
 8ـ مقدّمه
روایددات پیكارسددک ( )Picaresque Narrativeگونددهای ادبددی اسددت كدده در قددرن
شانزدهم میالدی در اسپانیا مرسدوم بدود و آن را یكدی از اجدداد رمدان امدروزی دانسدتهاندد.
پیكارسک را مأخوذ از واژة اسپانیایی «پیكارو» بده معندی دغلبداز ،مُحیدل ،عیّدار و كلدکزن
دانستهاند و پیكارسک صفتی است برای رمانسهایی كده بده اعمدال پیكاروهدا مدیپردازندد
(شمیسدا  .)717 : 7181 ،نمونددة نددوعی رمدان پیكارسددک سرگذشددت یدک ولگددرد حقّددهبدداز
(پیكارو د  )picaroاست .در این نوع داستان ،غالباً زندگی طبقة متوسّط و بورژوا ،با لحندی
آمیخته به هجو ،طنز و مطایبه تصویر میشود و اغلب شرح زندگی آدم خاندهبدهدوش و بدی
سروپا و ماجراجویی از طبقة تهیدست است كده بدا دریدوزگی ،مسدخرگی و كدالهبدرداری
امرار معاش میكند و از كار جدّی و پرزحمت و دشدوار سدربازمیزندد .رویددادهای رمدان
معموالً از زبان اوّل شخص حكایت میشود و رشتة وقایع داستان هم ارتباطی چندان منطقی
با یکدیگر ندارد .در رمان پیكارسک ماجرای عاشقانه كمتر پیشمیآید .در واقع این نوع
رمان خندهآور ،طنزآمیز و بدبینانه است« .الزاریوی تورمسی» كه نویسندة آن گمنام ماندده،
نخستین رمان مهم پیكارسک است .همان طور كه تراویک اشاره میكند ،این رمدان خیلدی
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زود در میان مردم محبوبیتیافت و به علّت نگاه انتقادی و هجوآمیز در فهرست كتابهدای
ممنوعة كلیسای كاتولیک واردشد (تراویک  .)631 : 7111 ،از دیگر نمونههای پیكارسدک
میتوان به گوثمان آلفارچه از ماتئو آلِمان ،دن كیشدوت اثدر سدروانتس ،سداتیریكون نوشدتة
پترونیوس ،االغ طالیی اثر آپولیوس ،مورگانته ماجوره از پدولچی و كشدتی ابلهدان شداهكار
سباستیان برانت اشارهكرد.
رمان پیكارسک اسپانیایی بیش از یكصد سال شكوفا بود و دامنة نفوذ آن ایتالیدا ،فرانسده ،
آلمان و انگلستان را فراگرفت .نویسندگانی نظیر ناش ،فیلدینگ ،اسمالت ،دیكنز و ثداكری
ن مقامده اسدت .مقامده
از رمان پیكارسک تأثیر بسیار پذیرفته اند .این گوندة ادبدی متدأثّر از فد ّ
نویسی عربی د از نظر تكنیک داستان نویسی د بدر ادبیّدات اروپدا تدأثیری گسدترده و بازتدابی
گوناگون داشت؛ از جنبههای فنّی و سرشت واقعگرایانه الهامبخش داستانهدای پیكارسدک
اسپانیایی بود و از طریق ادبیّات اسپانیا به سایر ادبیّات اروپا نفوذكرد ،به انقراض داستانهدای
چوپانی و سوقدادن داستاننویسی به واقعیدتهدای زنددگانی كمدکكدرد و بدر ویراندة آن،
داستاننویسی در باب آداب و رسوم جامعه در مفهوم جدید متولّدشد و بعدها با تحوّلی كده
در آن بهوجودآمد  ،به شكل داستاننویسی بدا محتدوای سدوژههدای اجتمداعی تكامدلیافدت
(غنیمی هالل  132 : 7133 ،د .)134
 8ـ  8ـ بیان مسئله
همواره سردرگمی فراوانی هم در یدافتن سرچشدمههدای اسدپانیایی پیكارسدک و هدم در
تعیین حدّ و حدودِ كاربست آن در آثار داستانیِ بیرون از اسپانیا وجودداشتهاست .با مطالعدة
نمونههای اسپانیایی پیكارسک ،اسلوب و ساختار آنها ،برای هدر خواننددهای كده مطّلدع از
ادبیّات شرق باشد ،تداعیكننددة مقامدات و ادب شدطّاری 1و عیّداری اسدت .در اینجدا ایدن
س ال مطرح میشود كه چرا همواره اسپانیا خاستگاه پیكارسک معرّفیشدهاسدت؟ اگدر در
شرق به جستوجوی خاستگاه واقعی پیكارسک بپردازیم ،با توجّده بده اینكده داسدتانهدای
عیّاری نیز از اسلوبی همچون پیكارسک برخوردارند ،آیا نباید به دنبال سرچشمه و سرآغاز
پیكارسک در میان ایرانیان بود؟ اگر خاستگاه پیكارسک منتهیبه شرق شود ،باید دیدد آیدا
مددیتددوان مقامددات ،قصددص ش دطّار و داسددتانهددای عیّدداران را ،انددواع پیكارسددک در شددرق
قلمدادكرد؟ در چنین صورتی آیا میتوان شاطر ،2بطل 3و عیّار را پیكاروهای شرقی نامید؟
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و دیگر اینكه از نظر اسلوب و ساختار ،روایات پیكارسک ،مقامات و داسدتانهدای عیّداران
چه وجوه اشتراكی با یکدیگر دارند كه سبب شدهاست تدا كسدانی چدون غنیمدی هدالل،
سهیر قلماوی ،احمد طه بدر ،علی الراعی ،عبدالمنعم محمّدد جاسدم و طده نددا آنهدا را در
كنارهم قراردهند؟
 8ـ  2ـ پیشینة تحقیق
دربارة نوع ادبی پیكارسک آثار متعددی به رشتة تحریر درآمدهاست كده از مهدمتدرین
آنها میتوان به كتابهای پیكارسک اثر هری سیبر ،بررسی رمانهای پیكارسک از آلتدر،
رمان پیكارسک در اسپانیا اثر چندلر و مقالدة الروایده البیكارسدكیه نوشدتة جمیدل حمدداوی
اشارهكرد .همچنین در پایاننامة كارشناسدی ارشدد بده راهنمدایی دكتدر شدبیری بده بررسدی
تطبیقی مقامهنویسی در ادب عربی و فارسدی بدا پیكارسدک پرداختدهشددهاسدت .عدالوه بدر
موارد یادشده باید به كتابهای تألیفشده در زمینة ادبیّدات تطبیقدی ،مانندد كتداب ادبیّدات
تطبیقی غنیمی هالل و طه ندا نیز اشارهكرد كه در آنهدا بده طدور اجمدالی از پیكارسدک و
ریشههای شرقی آن ،صحبتشدهاست.
با وجود اشتراكات فراوان میان روایات پیكارسک ،داستان های عیّاران و قلّاشان فارسدی،
مقامات و قصص الشطّار عربی و نیز وجود قراین و شواهدی مبندی بدر جابدهجدایی و انتقدال
این نوع ادبی از ادبیّاتی به ادبیّات دیگر ،تاكنون هیچگونه پژوهشی با ایدن پدیشفدرض كده
ادب عیّاری در شرق میتواند ریشه و زمینة پیدایش روایات پیكارسک بهشمارآیدد ،انجدام
نشده است .از این رو ضروری است برای اثبات یا نفدی مددّعای فدوق الدذكر ایدن موضدوع
ادبی ،از منظدر ادبیّدات تطبیقدی و بدا رویكدردی انتقدادی و تحلیلدی مدورد بحدظ و بررسدی
قرارگیرد .
 8ـ  8ـ ضرورت و اهمیّت تحقیق
در اكثر كتب تاریخ ادبیّات ،سدبک شناسدی و اندواع ادبدی بدر ارتبداط و تدأثیر مقامدات در
شكلگیری رمان پیكارسک ،صحّه گذاشتهشده اسدت ،امّدا عددّة معددودی نیدز ایدن امدر را
انكاركردهاند .تعیین خاستگاه حقیقی پیكارسک میتواند پایدانی بدرای تمدام ایدن بحدظهدا
باشد .بنابراین ضروری است با بررسی تاریخی تعامالت شرق و غرب و نگاهی اجمدالی بده
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سبک و ساختار مقامات ،ادب عیّاری و رمان پیكارسک و تطبیق و مقایسدة آنهدا بداهم بده
شک وشبهههای موجود در این زمینه خاتمهداد.
 2ـ بحث
بنابرآنچه در مقدّمه بیانشد ،اسپانیای قرن شانزدهم به عنوان خاستگاه پیكارسدک معرّفدی-
شدهاست .احتمال دیگری كه برای خاستگاه پیكارسک در این گفتار دادهمیشود ،میطلبدد
كدده نخسددت نظددرات و آراء موجددود دربددارة خاسددتگاه پیكارسددک در غددرب مددورد بررسددی
قرارگیرد .سپس به ارائة شواهد تاریخی مبنی بر انتقال ریشههای این گونة ادبدی از شدرق بده
غددرب پرداختددهشددود .در پایددان ،آنچدده دربددارة خاسددتگاه پیكارسددک در شددرق منظددور نظددر
نگارندگان است ،مطرحشود.
 2ـ  8ـ خاستگاه پیکارسک
پیكارسک از نظر ریشة لغوی و تعاریف ،مجموعهای از احتماالت و تردیدها را شاملمی-
شود ،امّا منتقدان غربی ،عمدتاً دربارة خاستگاه آن ،اختالفینداشته و اغلب بر این باورند كه
اسپانیا مولد این نوع ادبی است .البته افرادی هدم چدون ایهداب حسدن نیدز هسدتند كده منكدر
ریشههای اسپانیایی پیكارسک شده و آن را پدیدهای انگلیسی قلمدادكردهاند(ایهاب حسن،
.)268 : 7337
اگر بخواهیم در اروپا ،خاستگاهی غیر از اسپانیا برای پیكارسک در نظر بگیدریم انگلسدتان
نخواهدبود ،بلكده مدی تدوان ایتالیدا یدا آلمدان را خاسدتگاه پیكارسدک معرّفدیكدرد .در سدیر
پیكارسک در اروپا ،ایتالیا دیرتر از سایر كشورهای اروپایی پذیرای این پدیددة ادبدی بدود و
پیكارسک اسپانیایی چندان در ایتالیا مورد توجّهقرارنگرفت .این امر بدین خاطر بدود كده در
ادبیّات بومی و ملّی ایتالیا ،برای حكایتهدای فریدب و كالهبدرداری كده نموندة آنهدا را در
پیكارسک اسپانیایی مییابیم ،پیشینهای قرص و محكدم وجودداشدته و ایتالیدا از سدنّت ادبدی
طوالنی كتداب ولگدردان و گددایان بهدرهمنددبودهاسدت .گددای كدور در الزاریلدو ،انجمدن
ولگردان و خانهبهدوشان گوثمان در رم ،شریک پابلوس د بالتاسارد  ،گدای قلّابی در مادرید
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و دهها دزد آوارهای كه ساكنان رمانهای پیكارسک اسپانیا بودند ،در داسدتانهدای موجدود
ایتالیایی كامالً معمول بودند .همان طور كه سیبر ( )Harry Siberبیانكردهاست حكایاتی
كه دربارة تبهكاران و گدایان در ایتالیا ،تقریباً همزمان با نخستین هجدوم ادبیّدات پیكارسدک
اسپانیا منتشرشدند ،ریشه در آثار پیش از خود داشتند یا از واقعیّت زمانده برمدیخاسدتند .وی
برای نمونه از فریانورو ( )Freianoroیادمیكند كه كارش را با اشاره به تدودههدای عظدیم
ولگردانی كه در همه جای ایتالیا دیدهمیشدند ،آغازكرد .قصد او حفاظت از عامّة مردم ،از
طریق افشای انواع و اقسام گدایان قلّابی ،زبان و نیرنگهای آنان بود .كتاب او به هیچ وجده
زندگینامه یا رمانی دربارة یک ولگرد معیّن نبود (سیبر.)61 : 7183 ،
در پیشینه و آثار ادبی آلمان نیز مواردی به چشدم مدیخدورد كده بدا پیكارسدک اسدپانیایی
اشتراكاتی دارند .یكی از این آثار «كتاب ولگردان  :فرقة گدایان» ( LiberVagatorum
 )Der Bettler Ordenاست كه در آن گدایان قلّدابی و انگدلهدای اجتمداعی توصدیف-
شدهاند .این كتاب در قرن چهاردم میالدی تألیف شدد و بسدیار مدورد اقبدال قرارگرفدت ،بده
طوری كه بارها تجدید چاپشد .عالوه بر این ،عالقه به الیههای پایین جامعه ،باعدظ شدده-
بود كه ادبیّات آلمان یک ضدّ قهرمان وطنی اصل ( = Schalksnarrدغلبداز و لدوده) هدم
داشتهباشد.
برطبق موارد یادشده ،آلمان و ایتالیا را نیز شاید بتوان بده عندوان دو گزیندة دیگدر در كندار
اسپانیا ،به عنوان خاستگاه پیكارسک قرارداد ،امّا نه ایتالیا و نه آلمان و انگلسدتان هدیچ كددام
نمیتوانند خاستگاه پیكارسک در اروپا به شمارآیند ،همان طور كه در این گفتار درقسدمت
داستانهای شرقی زیربنای داستانهای اروپدایی تبیدینخواهدشدد ،خاسدتگاه و مولدد حقیقدی
پیكارسک شرق است ،نه غرب .این گونة ادبی در طیّ تعدامالتی كده شدرق و غدرب بدا هدم
داشتهاند ،از شرق به غرب منتقلشدهاست و در این بین تنها اسپانیا است كده مدیتواندد بسدتر
تعامالت و پل ارت باطی میان اروپدا و مشدرق زمدین باشدد .مالحظدات تداریخی بدر ایدن گفتده
صحّهگذاشته و شواهد تاریخی ثابت میكند كه چرا در این گفتار ،شرق به عنوان خاسدتگاه
حقیقی پیكارسک معرّفی شدهاست.
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 2ـ  2ـ ورود مسلمانان به اندلس (اسپانیا)
مسلمانان درطیّ فتوحات خود ،به اندلس رسیدند .انددلس از كلمدة وانددال مشدتق شدده -
است .واندالها در قرن پنجم مدیالدی ،وارد اسدپانیا شددند و ندام خدود را بدر اقلیمدی كده بده
تصرّف درآوردند ،نهادند .هنگامی كه اعدراب وارد اسدپانیا شددند ،بدالدی را كده در حدوزة
تصرّفشان قرارگرفتهبود ،بدین نام خواندند .اندلس از شمال به كوههدای پیرنده ،از مغدرب بده
اقیانوس اطلس ،از مشرق به دریای مدیترانه و از جنوب به تنگة جبلالطارق محدودمیشد.
در اوایددل قددرن پددنجم هجددری ،ویزیگددوتهددای غربددی اسددپانیا را گرفتنددد و در آن دولتددی
تشكیلدادند كه پایتختش طلیطله (= تولدو) بود؛ جایی كه بسیاری از حدوادَ و ماجراهدای
روایات پیكارسک در آن رخ میدهد .مورّخان عدرب دربدارة اوضداع اجتمداعی و معیشدتی
مردم اندلس نوشتهاند« :مردم اندلس پیش از فتح اعراب در وضعی ناگوار به سرمیبردند ،از
یک سو همواره میان عناصر مختلدف ملّدت ،سدتیزه و زد و خدورد بدود .از سدوی دیگدر بدار
مالیاتها و دیگر ضرائب بر دوش مردم سنگینی میكرد .توانگران بر بینوایان و زمینداران بر
دهقانان سدتمی عظدیم روامدیداشدتند ،و در امدور ملدک از هدم گسدیختگی پدیدآمددهبدود»
(فاخوری .)61 : 7181 ،در این ایّام اعراب بر شمال آفریقا استیالیافتهبودند و از آنجدا كده از
آبادی و ثروت اندلس آگاهبودند ،دل به تصرّف آن نهادند.
دربارة چگونگی فتح اندلس آوردهاند « :موسی بدن نصدیر كده از طدرف خلفدای امدوی بدر
افریقیه و مغرب حكممیراند ،برای تسخیر شبه جزیره از ولید اجازهخواست .ولید فرمان داد
و موسی غالم خود ،طارق بن زیاد ،را با هفدت هدزار مدرد جنگدی در آوریدل سدال  177م /
رجب یا شعبان سال  32هد روانة آن دیار كرد .طارق سپاه رودریک ،پادشاه ویزگویتها ،را
درهمشكست و كشور او را در تصرّف خود درآورد .موسی بن نصیر نیز با سپاهی بده طدارق
پیوست و فتوحات را ادامه داد و تا شمال اسپانیا پیش تاخت .چنددی بعدد ولیدد ،موسدی بدن
نصیر را از اسپانیا فراخواند .موسی فرزندش ،عبدالعزیز ،را در اشبیلیه (= سویل) نهداد و خدود
نزد خلیفه بازگشت و از آن پس والیان و حكّام مختلفی در آن سرزمین حكومتكردند كده
مهمترین آنها عبارتند از :دورة والیان ،دورة اموی ،ملول الطّوایدف ،دولدتهدای زیریدان،
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حمودیددان ،هودیددان ،عامریددان ،عبّادیددان ،بنددی االفطددس ،جمهوریددان ،ذوالنونیددان ،مددرابطین،
موحّدین و بنی احمر .اعراب از آغاز ورود بده سدرزمین انددلس همچندان بده پیشدروی خدود
ادامهمیدادند تا در جنوب فرانسه به درّة رود رن رسیدند .در آنجدا بدا شكسدتی كده در سدال
 774هد عبدالرحمان غافقی از شارل مارتل خورد ،متوقّف شدند و تا آنگاه كده روزگارشدان
برگشت و به سال 7432م  831 /هد غرناطده ،آخدرین متصرّفاتشدان ،بده دسدت فردیناندد دوم
پادشاه كاستل افتاد و مسلمانان به كلّی از آن سرزمین راندهشدند ،در آنجا كرّوفرّی داشتند»
(ترند.)18 : 7313 ،
محیط اجتماعی اندلس از دو عامل پدیدآمدده بدود :یكدی آمیدزش عدرب بدا ملدل دیگدر و
دیگری رغبت در تقلید از زندگی مشرق زمین .به قول صاحب «ذخیره» اهل اندلس همدواره
به متابعت اهل مشرق نیک راغببودند ،چنانكه حتّی اگر در اقصدای شدام و عدراق كالغدی
صدامیكرد یا مگسی وزوزمیكرد ،مردم آن را چون آیة محكمی میپذیرفتندد (ابدن بسّدام،
.)1 : 7387
دربارة نوع نگرش مردم اندلس نسبت به مشرق زمدین آوردهاندد« :اندلسدیهدا در بدیشتدر
كارهای خود ،مشرق را سرمشق خویش قرارمیدادند ،زیرا این مشرق بدود كده محدلّ تدابش
انوار معرفت برای اهل مغدرب گردیدد و اسداس تمددّن آنهدا را تشدكیلداد .مدردم انددلس،
مشرقیان را نمونههای عالی انسانی میدانستند و از این جهت آندان را شایسدتة پیدروی دیدده،
پیرو آنها شدند و پاره ای از شهرهای خدود را بده ندام شدهرهایی كده آندان در شدام داشدتند،
نامگذاریكردند؛ مثالً غرناطه را دمشق و اشبیلیه را حمدص و شدریش را فلسدطین و جیدان را
قنسرین مینامیدند .طولی نكشید كه كار این تقلید به رقابت كشید و مسلمانان انددلس بدیش
از مشرقیان در احداَ باغها ،كاخها ،مساجد ،مكتبخانهها و شهرها به كوشش برخاستند و
در مقرّبساختن شعرا و دانشمندان و آوازخوانان مرد و زن بر آنها پیشیگرفتند ،به طدوری
كه شعرا و دانشمندان و خوانندگان را از شرق به اندلس دعوت میكردند تا بدین وسدیله بدر
دولت عبّاسیان فخر و مباهاتنمایند .كار رقابت به جایی رسید كه شعرای بزرگ خود را بده
القاب و كنیههای شعرای شرق ،ملقّب میساختند؛ مثالً غالب اندلسی را ابوتمّام ،ابن زیددون
را بحتری و ابن هانی را متنبّی میخواندند» (موسوی 777 : 7161 ،د .)772
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راسكینگیپ نیز شیفتگی مردم اندلس به شرق را اینگونه توصیفكردهاست« :در نواحی
شرقی فاتحان عرب خودشان مرید اقوام مغلدوب شددهبودندد ،ولدی در اسدپانیا ایدن بربرهدای
مسیحی بودند كه تمدّن اعراب را اقتباسكردند .پادشاهان اموی اسپانیا با حمایدت درخشدان
و سخاوتمندانهشان كوشیدند كه محقّقان شرقی را به دربارهای خود جذب و جلب نمایند و
موفّق به ایجاد مركز جدیدشان قرطبه بشوند؛ یعنی مركزی كده از طریدق آن تمددّن اسدالمی
حتّی در آن سوی مرزهای اسپانیا پرتوافكنگردد .زمان اوج قددرت آنهدا ،عصدر حكومدت
برجستة عبدالرحمان سوم بود كه در این دوره عالوه بر اینكه نبوغ مسلمانان اسپانیایی و نشدو
و نمای بی حدّ و حصر آن ظاهرشد ،در طیّ قرون بعدی گروهی از ادیبدان را نیدز بده وجدود
آورد كه آثارشان ،درخشانترین آثار تمدّن اسالمی به شمارمیرود» (راسكین گیدپ7132 ،
.)773 :
ارتباط میان دو جانب شرقی و غربدی عدالم اسدالمی ،پدیدآمددهبدود .سدیّاحان و مسدافران
بسیاری به شرق میآمدند تا از خرمن دانش علمای شرق خوشهای چینند و مردمدی از شدرق
به اندلس میرفتند تا مال یا شهرتی به چنگآورند .تأثیر و نفوذ اعراب همده جانبده بدود ،بده
طوری كه زریاب مغنّی ،شاگرد اسحاق الموصلی ،در سال  822م به انددلس رفدت و در فدنّ
غنا و موسیقی اندلس تأثیری بسزا گذاشت .شیوة شدرقی كدمكدم در خدوردن و آشدامیدن و
آراستن و پذیرایی از مهمان ،الگو قرارگرفت (فاخوری.)612 : 7181 ،
شهرهای بزرگی چون قرطبده  ،اشدبیلیه ،غرناطده و طلیطلده مراكدز نشدر علدم و فرهندگ در
اندلس بودند و در آنها مدارس فراوانی بود و شدعرا و نویسدندگان آمدوشدد ،داشدتند .ایدن
حیات نوین در ادب اندلسی تأثیری شگرف داشت.
 2ـ  8ـ ادبیّات عرب و تأثیر آن بر ادبیّات اسپانیا
همراه با ورود اعراب به اسپانیا ،ادبیّات عرب نیز بده اسدپانیا منتقدلشدد .بدا وجدود آنكده در
تاریخ نظامی و سیاسی اسپانیا اضطراباتی غیر عادّی مشاهدهمیشد ،امّا ادبیّات عدرب تدا قدرن
پنجم هجری در آن مرز و بوم سیر صعودی خود را طیمیكرد و از آن تاریخ به بعد ،كمدی
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تغییر جهت داد و منتهای تنزّل آن ،مقارن هنگامی بدود كده آخدرین عدرب از خدال اسدپانیا
بیرونراندهشد و حكومت اسالمی در آن سامان پایانگرفت.
اهالی اندلس در زمینة ادبیّات نیز همچون سایر موضوعات بده اهدالی مشدرق زمدین توجّده-
داشتند .كمتر اثر عمدهای در شرق پدیدمیآمد كه به انددلس نرسدد .ابدن خیدر در «فهرسدة»
خود نام شمار بسیاری از آن آثار را آوردهاست (ركابی .)33 : 7366 ،داستان خرید نخستین
نسخة كتاب اغانی توسّط حَكَم ،حتّی اگر راست نباشد ،بر اشتیاق مردم اندلس به آثار شدرق
داللت دارد (آذرنوش ،ج .)318 : 7132 ،2در بیان تأثیرپذیری آنان از ادبیّات عدرب آمدده-
است« :اهل اندلس در نظم و نثر ،تحت تأثیر شرقیان قرار داشتند و در شیوههدای نویسدندگی
و عبارتپردازی از آنان پیروی مینمودندد .در سیاسدت و تنظدیم ادارات دولتدی و همچندین
وزیرساختن شعرا و نویسندگان همچون شرقیان عملمیكردند ،از این رو انواع نامهنگداری،
نوشتن كتابهای علمی و ادبی و ایراد سخنرانی در میدان اندلسدیان پدیدآمدد؛ لدیكن از نظدر
سخنرانی و انشای خطابی بسیار ضعیفبودند ،زیرا فصاحت فطری در آنان قدوّت نداشدت...
تألیف هم پابهپای نامهنگاری و كتابت رواج یافت .اندلسیان دربارة هر علدم و هندری كده در
مشرق پدیدآمدهبود ،كتابها نوشتند .مسافرتهای آندان بده مشدرق زمدین و مسدافرتهدای
مشرقیان به اندلس ،رقابت پادشاهان و سالطین آنان در ترویج علم و دانش ،فراخواندن علما
و اندیشمندان ،نسخهبرداری از كتابهای نفیس و باالخره ایجداد مددارس و كتابخاندههدا در
نهضت علمی آن سرزمین تدأثیری بسدزابرجایگذاشدت .مراتدب انشدا و نویسدندگی دربدارة
موضوعهای مختلف كامالً متفاوت بود .در موضوعات ادبی ،نویسندگی به عالیترین مرتبدة
خددود رسددید ،گرچدده درپددارهای از آنهددا نیددز تزئینددات لفظددی و سددجع و تص دنّع راه یافددت ؛
مانندذخیره تألیف ابن بسّام و قالئدالعقیان تألیف فتح بدن خاقدان» (موسدوی  774 : 7161 ،د
.)773
 2ـ  9ـ داستانهای شرقی زيربنای داستانهای اروپايی
داستانهای رایج در جهان اسالم یكی از گونههای ادبی است كه ادبیّات اروپایی از آنهدا
اقتباسنمودهاست .به اعتقاد ماكیدل ( )Makielداسدتانهدای اروپدایی مرهدون داسدتانهدای
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عربی هستند (ندا ،)234 : 7183 ،چراكه داستانهای اروپایی ،موادّ ادبدی خدود را از كتداب-
های سفرنامه و عجایب المخلوقات برگزیدهاند .اروپاییها به این دلیل به این نوع ادب روی
آوردند كه تجربة ایشان در زمینة سفر و سفرنامهنویسی اندل بود .از این رو این نوع ادبدی،
توجّه اروپاییها را به خود جلبكرد .بازرگانان و سپاهیان جندگهدای صدلیبی بده نقدل ایدن
گونه داستانها یاریرساندند .از جمله كسانی كه از این داستانها متأثّر بودندد ،مدیتدوان بده
بوكاچیو و شوسر اشارهكرد (همان .)234 :
از جمله داستانهای شرقیای كده در میدان اروپائیدان رواج یافدت و نویسدندگان اروپدایی،
داستانهای خویش را برپایة این داستانها بنانهادند ،میتوان بده داسدتانهدای كلیلده و دمنده،
هزار و یكشب ،سندباد ،مقامات و  ...اشارهكرد .بنا بده گفتدة گیدپ ،داسدتانهدای شدرقی در
اروپا به طور چشمگیری از موفّقیت برخوردارگشت به گونهای كه ناشران بدرای چداپ ایدن
داستانها با یكدیگر رقابتداشتند (گیپ ،بیتا .)788 :
بسیاری از كسانی كه به ادب اندلسی روی آوردهاند ،همچون شوقی ضیف ،زكی مبارل
و محمّد البیومی و ،...اعترافكردهاند كه مقامه پلی است برای عبور و رفتن قصّده و داسدتان
به اسپانیا و اروپا .این امر به استناد مقارنات و تشابهاتی است كه بین مقامه و ادبیّات اروپدا بده
چشممیخورد .این پژوهندگان وقتی كه به بیشترین وجه تشابه رسیدند ،به این مقدار بسنده-
كردند« :فنّ مقامه در اواخر قرن چهارم هجری آشكارشد ،نشانههای ایدن فدن را در مشدرق،
همدانی و حریری آشكاركردند؛ سپس ایدن گوندة ادبدی در مشدرق و مغدرب عدالم اسدالمی
انتشار و گسترة وسعی یافت و افراد زیادی از ایدن ندوع ادبدی تقلیدكردندد» (راشدد : 2337 ،
.)66
اسپانیاییها (اندلسی هدا) مقامده را بدا انتقدال آن از شدرق بده سدمت ایشدان شدناختند .آنهدا
فرستادگان و نمایندگانی در مشرق داشتند كه از این فنّ ادبی اطّالعحاصلكردندد و بهتدرین
بهددره را بردنددد .ایددن فرسددتادگان و نمایندددگان در بغددداد اقامددتداشددتند و بعددد از اینكدده
بررسیهایشان تمامشد به سرزمینشان برگشتند و مقامات را منتشرساختند.
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مقامه از سوی اسپانیاییها (اندلسیها) مورد قبول واقدعشدد .آنهدا از مقامدات بده صدورت
معارضه ،شرح ،نقد و تحلیل بهرهبردند .در اندلس مقامههای مشهوری تألیفشد كده محمّدد
رجب البیومی به تعدادی از آنها در كتاب االدب االندلسی بین التدأثّر و التدأثیر اشداره مدی-
كند؛ مثل مقامة ابوحفص عمر شهید ،مقامة ابومحمّد بن مالدک قرطبدی ،مقامدة عبددالرحمان
بن فتوح ،مقامة ابن معلم و  ...و از كسانی كه بده شدرح مقامدات در انددلس رویآوردندد،
میتوان از محمّد بن سلیمان مالقی ،عبداهلل بن میمون العبدری غرناطی ،ابوالعبّداس شریشدی،
عقیل بن عطیه ،بطلیوسی ،ابن مرابع ازدی ،ابن القصیر ،لسان الدین بدن خطیدب و ابدن غالدب
رصّافی نامبرد (البیومی.)738 : 7383 ،
به تقلید از مقامات عربی و داستانهایی كه دربارة زندگی آوارگان و ولگردان بود ،گوندة
ادبی جدیدی در ادبیّات اسپانیا پدیدارشد كه آن را پیكارسک نامیدند .دكتر شمیسا وقتی به
روایات پیكارسک و جایگاه آنها در ادبیّات اروپا میرسد ،میگوید « :به نظر مدن داسدتان-
های پیكارسک خود مأخوذ از سنّت مقامهنویسی است؛ چدون قهرمدان مقامده هدم دغلبداز و
محیل است» (شمیسا  .)717 : 7181 ،پژوهشگران دربارة تأثیر مقامات بر روایات پیكارسک
اسپانیایی به دو دسته تقسیم می شوند :گروهی این تأثیرپذیری را تأییدد و اثبدات مدیكنندد و
گروهی انكار .از میان كسانی كه بر این تأثیر و تأثّر صدحّهگذاشدتهاندد ،مدیتدوان بده غنیمدی
هالل ،سهیر قلماوی ،احمد طه بدر ،عبدالمنعم محمّد جاسم ،علدی الراعدی و طده نددا اشداره
كرد.
غنیمی هالل در این خصوص مینویسد « :آنچه مسلّم است و شواهد و دالیل تداریخی آن
را ثابددتمددیكنددد ،آن اسددت كدده مقامددات عددرب در ادبیّددات اسددپانیایی شددناختهشددده بددود و
نویسندگان مسلمان عرب اسپانیا ،از جملده  :ابدن القصدیر فقیده ،ابوطداهر محمّدد بدن یوسدف
سرقسطی در اواخر قرن  71میالدی به تقلید از مقامات عربی پرداختهاند و مقامدات حریدری
به وسیلة گروهی از اعراب مسلمان اسپانیا شرحشدهاسدت؛ از قبیدل شدرح عقیدل بدن عطیده و
ابوالعبّاس احمد شریشی .مقامات حریری در قدرن  72مدیالدی توسّدط سدالمون بدن زقبیدل و
سپس به وسیلة الخریزی به عبدری ترجمدهشدد و در سدال  7236مدیالدی منتشدرگردید .ایدن
كتدداب در میددان عبددری زبانددان و مسددیحیان اسددپانیا رایددجبددود و آن را بدده زبددانهددای خددود
ترجمهكردند .بنابراین ،مقامات حریری در ادبیّدات عربدی انددلس از مقبولیّدت بسدیار خدوبی
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برخوردارشد و به نظر دور مینماید كه نویسندگان اسپانیایی از این كتاب معروف بیاطّدالع
بودهباشند .همین رابطة تداریخی اسدت كده وجدوه تشدابه بدین مقامدات اسدالمی و قصّدههدای
ماجراجویی ادبیّات اسپانیایی را تفسیرمیكند» (غنیمی هالل  713 : 7133 ،د .)283
غنیمی هالل در اثدر دیگدرش ،الموقدف االدبدی ،خاطرنشدان مدیسدازد كده اروپدا اسدلوب
مقامات عربی را از طریق اسپانیا شناخت و این نوع ادبی چنان در ادبیّات اروپا تأثیر گذاشت
كه به واسطة آن داستان اروپایی دگرگونشد (پیشین.)41 : 7311 ،
جمیل حمداوی و علی الراعی نیز تأثیر مقامات را قویتدرین اثدری كده ادبیّدات عدرب بدر
ادبیّات غرب و اروپا گذاشتهاست ،دانستهاند .همچنین از طریدق شخصدیّت حیلدهگدر مقامده،
ادب پیكارسددكی در اسددپانیا شددكلگرفددت و بعددد از آن در فرانسدده ،آلمددان ،انگلددیس ادامدده
پیداكرد ،تا اساس و پایهای باشدد بدرای بندای رمدان واقدعگدرا كده نویسدندگانی چدون دفدو،
فیلدینگ ،دیكنز در انگلستان و لوساژ ،بالزال و فلوبر در فرانسه در خلدق آن سدهیم هسدتند
(حمداوی 46: 2338،؛ الراعی 8 : 7386 ،د .)3
محقّقان و پژوهشگران ادبیّات اسدپانیایی ،نظدر پژوهشدگران عدرب را تأییددمیكنندد ،ایدن
محقّقان نیز بده تأثیرپدذیری رمدان پیكارسدک از مقامدات عربدی معتقدندد؛ دو م لّدف دائدره
المعارف الوجیزه فی حضاره العربیه از این دستهاند ،امّا كسانی همچون انجل فلوریس ،ناقدد
اسپانیایی ،در دستة دوم جایمیگیرند .فلوریس تأثیر مقامات را در پیكارسک نفیمیكند و
عدم وجود نشانههای اتوبیوگرافی در مقامات حریری ،به استثنای یک مقامه د مقامدة حرامیده
د را دلیل ادّعای خود بیانكرده و بر این باوراست « سفركردن و كوچیدن كه یكی از اركان
اصلی مقامات است ،پیش از این در ادبیّات قددیم یوندان و رومدانی نیدز وجدود داشدتهاسدت»
(حمداوی.)67 : 2338 ،
عبدالمنعم محمّد جاسم با نظر فلوریس اسپانیایی ،موافدق اسدت ،آنجدا كده مدیگویدد...« :
دربارة امكان تأثیر ادبیّات عربدی بدر رمدان پیكارسدک اسدپانیا ،مدیخدواهم بگدویم كده آن،
جریانی ژرف و عمیق از داستانها و نوادر شعبی عربی است كده صداحب تدأثیری عمیدق در
ظهور رمان پیكارسک در اسپانیا شدهاست و این تأثیر ،از جانب مقامات بدوده؛ مقامداتی كده
بارها و بارها توسّط پژوهشگران مورد بحدظ و بررسدی قرارگرفتدهاندد ،درحدالی كده از نظدر
طبیعتی كه دارند شایستة ایدن همده بررسدی نیسدتند» (جاسدم  .)23 : 7313 ،وی در ادامده بده
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هدف تألیف مقامات در زبان عربی كه واردشدن به دسدتة لغویدون و متبحّدران عرصدة لغدت
بوده ،می پردازد و در ادامه هرچند به كلّی منكر ترجمة مقامدات بده زبدان التدین و اسدپانیایی
شدهاست ،امّا قضاوت دربارة تأثیرگدذاری مقامدات و اثرپدذیری ادبیّدات اسدپانیا از آن را بده
عهدة خواننده میگذارد ...« :من در این بحظ اینگونه استدالل نمیكدنم كده ادبیّدات اسدپانیا
تأثیری منقول یا آشكار از اصول عربی پذیرفته ،امّا خوانندده در آنچده عرضدهكدردم ،اثبدات
جدیدی برای نظر نگارنده و انجل فلوریس ،گوینددة ایدن سدخن ،مدییابدد؛ اینكده رمدان بدا
مظاهر مختلفش در اسپانیا قبل از شهرها و سرزمینهای دیگر ،به سبب تأثیرگدذاری حسّداس
ادبیّات عرب در ادبیّات اسپانیا ظهوركرد» (همان.)23 :
دكتر محمّد انقار بر درنگ و تأمّل در حكمدادن بر میزان تأثیر مقامه در رمدان پیكارسدک
تا زمانی كه دالیل و شواهد علمی متقنی پیداشود ،عقیدهدارد؛ ولی با این نظر ،امكان وجدود
نزدیكی پیكارسک با مقامات را نفینمیكند« :صور و اشكال ندادری بدرای مدورو (پیكدارو)
در داستان الزاریلوی تورمسی وجوددارد كه به خاطر آنها بعضی نقّادان ،ارتبداط بدین آن و
مقامات عربی را نفینمیكنند و این ارتباط در حدّ تمایل به فنّ مقامده یدا بده بعضدی ندوادر و
حكایات است .تا زمانی كه احتماالتی اینگونه وجوداشتهباشد ،نیاز به آزمایش علمدی قدانع-
كننده است» (انقار.)81 : 7334 ،
با مرور نظرات فلوریس ،محمّد جاسم و انقار این نتیجه حاصل میشدود كده دسدتة دوم بده
طور قطعی و صددرصد منكر تأثیر مقامات بر روایات پیكارسک نشدهاند ،امّا نكاتی دربدارة
دو رمان پیكارسک وجوددارد كده مدیتواندد قطعیدت نظدر دسدتة اوّل را ثابدتكندد .م لّدف
نخستین رمان پیكارسک را فردی گمنام و مجهول الهویّه دانستهاند ،امّا برخی این احتمدال را
دادهاند كه م لّف آن «دیگو هورتادو دمندوزا» باشد .وی بر فرهنگ و زبدان عربدی ،التیندی،
یونانی ،فلسفه و حقوق تسلّط داشت و متون كالسدیک را بدرای شداهزادگان دورة رنسدانس
جمددعآوریمددیكددرد (تراویددک .)631 : 7111 ،همچنددین سددروانتس در ابتدددای داسددتان دن
كیشوت یادآورشده كه اصل آن از روی یک اثر مكتوب ،از م لّفی عرب زبان به ندام سدید
حامد انجیلی اقتباسگردیدهاست (سروانتس .)1 : 7182 ،طه ندا نیز در كتاب ادبیّات تطبیقی
خود به این موضوع اشاره میكندد و مدیگویدد « :رندگ شدرقی بده گوندهای بدر داسدتان دن
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كیشوت سروانتس حاكم است كه جای تردیدی در تأثیرپدذیری او از فضدای شدرقی بداقی-
نمیگذارد .برخی از دانشمندان بر این اعتقادند كه این اثر ابتدا به زبان عربی نوشتهشدهاست
و نویسندة آن حامد بن انجیلی بودهاست» (ندا.)234 : 7183 ،
تا بدین جا با توجّه به شواهد و قراین تاریخی مشخّصشد كه خاسدتگاه پیكارسدک شدرق
است و نه غرب .همچنین نقطة شروع و سرآغازآن را باید در ادبیّات عربی جستجوكرد و نده
در ادبیّات اسپانیایی .اكثر پژوهشهای انجامشده در این زمینه ،به اینجا كه میرسند ،متوقّف
میشوند .در صورتی كه پیداكردن خاستگاه واقعی پیكارسک در مشرق زمین نیدز بررسدی-
های خاصّ خود را میطلبد.
ادب عیّاری در ادبیّات سنّتی ایدران ،سداختار و اسدلوبی بسدیار شدبیه بده سداختار و اسدلوب
روایات پیكارسک و مقامات دارد و به نوعی میتوان عیّاران را پیكاروهای ایرانی نامیدد .در
اینجا ممكن است این اشكال متصوّرشود كده ادب عیّداری در ادبیّدات عدرب نیدز از سدابقه و
پیشینة قابل مالحظهای برخوردار اسدت و واژة عیّدار اصدالً واژهای عربدی اسدت و اگدر ادب
عیّاری هم از ساختاری شبیه روایات پیكارسک برخوردارباشد ،باز خاسدتگاه پیكارسدک بده
جهان عرب منتهی میشود و این نوع ادبی ارتباطی با ایران و ایرانیان ندارد.
دربارة آغاز شكلگیری آیین عیّاری اختالف نظر وجوددارد؛ عدّهای بر این عقیدهاند كده
ظهور عیّاران و جوانمردان ابتدا در ایران بودهاست و عدّهای نیدز بدر ایدن باورندد كده نفدوذ و
گسترش این آیین ،پیش از اسالم ،در سرزمینهای عرب سدابقهداشدتهاسدت .جدوانمردان در
آن زمددان بدده عیّدداران ،سددرگردانان ،صددعلوكان و یاغیددان شددهرت داشددتند(كربن 6 : 7186 ،؛
افشاری.)77 : 7188 ،
محقّقان عرب معتقدند كه این آیین ،از شیوة زندگی اعراب جاهلی سرچشمه گرفتهاسدت.
مصطفی كامل الشیبی معتقد است كه آیین جوانمردی در قدرن اوّل هجدری ،در شدهر كوفده
پدیدآمده و از آنجا به بغداد سرایتكردهاست و د لیدل ایدن اعتقداد ،ایدن اسدت كده اعدراب
جاهلی به اقتضای زندگی در بیابان ،به یک سلسله اصول اخالقی همچدون شدجاعت ،كدرم،
وفای به عهد ،پشتیبانی از بینوایان و رعایت حقّ همنشین پایبند بودهاند و این اصول اخالقی
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را فتوّت میگفتهاند بر این مبنا وی معتقد است كه زیر بنای این آیین ،ابتدا در سرزمینهدای
اعراب به وجودآمده و بعد به مناطق اطراف از جملده ایدران راهپیدداكردهاسدت (الدسدوقی ،
.)27 : 7363
برخالف محقّقان عرب ،بیشتر صاحبنظران منشأ و ریشة عیّداری در ایدران را ،بده پدیش از
اسالم میرسانند .فرانتس تیشنرمیگوید« :اكنون كه به بحدظ راجدع بده منشدأ و مبددأ فتدوّت
اجتماعی میپردازیم ،روشن است كه نباید برخالف محتوای اخالقی فتوّت ،مبنا و آغداز آن
را نزد اعراب قدیم بجوییم .تحقیق دربارة ریشة فتوّت نزد اعدراب قددیم امدری اسدت عبدظ.
لویی ماسینیون به حق حددسمدی زندد كده ایدن موضدوع از تشدكیالت صدنفی شدهر مددائن،
پایتخت ساسانیان ،آغازشدهاست» (تیشنر.)84: 7116،
افشاری نیدز ایرانیدان را بانیدان تدرویج جدوانمردی و عیّداری در سدرزمینهدای عدربنشدین
معرّفیكردهاست« :درست است كه جوانمردی در جامعة عرب پیشینهای دیریندهدارد ،امّدا بدا
توجّه به اینكه پیش از اسالم ،بخشهایی از عراق در تسدلّط ایرانیدان بدودهاسدت و پادشداهان
ساسانی كم و بیش بر جزیره العرب تسلّط داشتهاند ،شاید بتوانگفت كده آیدین جدوانمردی
پیش از اسالم ،توسّط برخی از ایرانیان در سرزمینهای عربنشین تدرویجشددهبدود و همدان
طوری كه جوانمردی و عیّاری پدس از اسدالم در ایدران بداقیماندده ،در آن سدرزمینهدا نیدز
پابرجددا ماندددهاسددت .همانندددیهددای جددوانمردان بغددداد و عیّدداران ایددران نیددز ایددن سددخن را
تأییدمیكند ،چنانكه جوانمردان بغداد هم عیّار نامیددهمدیشددهاندد» (افشداری 27 : 7182 ،د
.)22
دكتر مهرداد بهار بر این باور است كه برای جستجوی سابقة پهلوانی تاریخی در ایران باید
به دنبال افسانههای مربوط به جوانمردان و عیّاران رفت .افسانههدای عیّداری و در رأس آنهدا
داستان سمک عیّار ،وجوه مشترل بسیاری را با سنن و آداب پهلوانی زمان نشانمیدهندد و
مطمئناً در آثار دورة اسالمی و عیّاری هر دو منشائی واحد دارند (بهار.)713 : 7111 ،
آنچه بر اساس داستان سمک عیّار ،كهنترین اثر عیّداری د پهلدوانی ،مدیتدوانگفدت ایدن
است كه آیین عیّاری سنّتی است بسیار كهن و به دوران قبدل از اسدالم و بده زمدان اشدكانیان
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برمیگردد .دكتر مهرداد بهار با توجّه به كتاب سمک عیّار و با ذكر دو دلیل ،قدمت عیّداری
را در پیوند با دورة اشكانیان میداند:
 7د ساخت كامالً ملول الطوایفی جامعه در داستان سمک عیّار؛
 2د آغاز ذكر شاهان با كیومرَ و به پایان بردن آن با نام اسكندر (همان .)713 :
وجود نامهای غیر اسالمی در سراسر كتاب ،نبودن مسجد ،وجود شرابخدواری همگدانی
و بیحساب در سراسر كتاب ،با تابوت دفنكردن مردگان یا در دخمه نهادن ایشان ،ازدواج
با محارم ،سوگندخوردن به نور و نار و مهر و  ...دالیل روشنی برتعلق مطالب كتاب به پدیش
از اسددالم اسددت كدده دیگددران ذكركددردهانددد (مد ذّن جددامی .)117 : 7113 ،همچنددین وجددوه
اشترال و تشابهاتی میان آیین عیّاری در داستان سمک عیّار و آیین كهن مهر توسّط برخدی
از پژوهندگان این عرصه یافتهشدهاست (حسامپور.)33 : 7184 ،
عالوه بر مطالب ذكرشده ،اصل و ریشة واژة عیّار ،مُهدر تأییدد دیگدری بدر ایدن ادّعاسدت.
برخی از صاحبنظران به نام ایرانی ،برآنند كه اصل و ریشدة عیّدار برگرفتده از زبدان پهلدوی
است .مرحوم ملک الشعرای بهار بدر ایدن بداور اسدت كده عیّدار ریشدة عربدی نددارد و آن را
برگرفته از زبان پهلوی میداند و در اصل اذیوار بوده و بعدها به اییار تبدیلشددهاسدت و در
فارسی به صورت عیّار نوشتهشدهاست (بهار .)772 : 7131 ،
دكتر خانلری نیز دالیلی را در تأیید سخن مرحوم بهار از داستان سمک عیّار ذكر میكندد
(ارّجانی ، 7131 ،مقدّمة مصحّح  .)13 :همچنین دكتر محمّد جعفر محجوب و دكتر شدفیعی
كدكنی ،پندار مرحوم بهار دربارة اصل واژة عیّار را تأییدمینمایند (محجوب : 7148 ،بدون
شمارة صفحه؛ شفیعی كدكنی)132 : 7112 ،
در داستان سمک عیّار ،عیّار با جوانمرد مترادف شدهاست .گفتنی است در مدوارد انددكی
با دزد و اوباش همراهشده كه در این موارد چنین نسدبتهدایی از سدوی دشدمنان و مخالفدان
عیّاران به آنها دادهشدهاست .همچنین عیّار در داستانهایی مانندد حمدزهنامده و اسدكندرنامة
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منوچهرخان حكیم كه از دوران صفویان به بعد گردآوری یا تألیفشددهاندد ،بدار اخالقدی و
معنوی خود را از دستمیدهند و بیشتر با كهنه دزد معادلمیشود.
عیّاران ایرانی و پیكاروهای اسپانیایی از ماهیّت اجتماعی و تاریخی یكسانی برخوردارندد.
پیكاروها نیزهداران ،نظامیان و سپاهیانی بودند كه تغییر ماهیّدت دادندد و بده گددایان و دوره-
گردان و ولگردان بدلشدند .عیّاران نیز در اصل ماهیّت نظامی و سدپاهی داشدتند و در ادامدة
حیات اجتماعیشان به فتوّت و جوانمردی رویآوردند .آنچه سبب تفاوت ثانویدة پیكاروهدا
و عیّاران با یكدیگر میشود ،تقابلها و تفاوتهای فرهنگی میان ملّدتهاسدت .ادب عیّداری
در ذهن هر خوانندهای ادب شوالیهگری در اروپا را تداعیمیكند .هدانری كدربن عیّداران را
شوالیههای ایرانی نامیدهاست و مشابهتهای آندان را بدا شدوالیههدای اروپدایی مطدرحكدرده-
است(كربن  : 7181 ،بدون شمارة صفحه).
اشارات سربستهای نیز به انتقدال ادب عیّداری بده اروپدا و شدكلدادن ادب شدوالیهگدری در
اروپا شدهاست .ویل دورانت اشارهدارد كه سدنّت شدوالیهگدری ریشده در سداختار فرهنگدی
اروپا ندارد ،امّا به تدریج از روابط فرهنگی غرب متأثّر شده و رندگ و بدوی سدنّتهدای آن
سامان را به خود میگیرد (دورانت ،ج.)142 : 7141 ،7
شفیعی سروستانی با نگاهی به تاریخچة شوالیهگری به این نتیجه میرسد كه سنّت شدوالیه-
گری با سنّت گالدیاتورهای رومی و ورزشكاران یوندان باسدتان متفداوت بدوده و بده ندوعی،
صبغهای از سنّت پهلوانان ایران زمین را داشتهاست (شفیعی سروستانی .)762 : 7186 ،سدنّت
پهلوانی و عیّاری ایران ،سنّت شوالیهگری اروپا ،و ادب عیّاری ،ادب شوالیهگری یا پهلدوانی
اروپا را شكلداد .ادب شوالیهگری و پهلوانی در اروپدا ،مقددّم بدر روایدات پیكارسدک بدود.
پیكارسک پس از آن و از دلِ آن متولّدشد ،آن را منسوخكرد و خود جانشین آن شد تدا راه
را برای پیدایش رمان واقعگرایانه هموارسازد.
قدراردادن سدداختار و اسدلوب مقامددات و داسدتانهددای عیّداری در كنددار سداختار و اسددلوب
پیكارسددک ،در تعیددین خاسددتگاه حقیقددی پیكارسددک بددیتددأثیر نیسددت .در اسددلوب روایددات
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پیكارسک ،مقامات و داستانهای عیّاری ،موارد زیر جزء اصلیترین ویژگیهای سداختاری
این سه گونة ادبی محسوبمیشود:
 7د سفر با ماجراجوییها و رخدادهای ناگهانی و غیرمنتظره و متعدّدش؛
 2د نیازمندی و فقر قهرمان داستان و بیكاری و سركشی او در برابر قانون؛
 1د فاصلهگرفتن از زندگی اجتماعی شریف و توسّل به مكر و حیله؛
 4د نگاه هجوآمیز و انتقاد از اجتماع و مردم؛
 6د واقعگرایی؛
 3د طنز؛
 1د ساختار اپیزودیک؛
 8د اسلوب ضعیف ،الفاظ عامیانه و تخیّل پیش پاافتاده؛
 3د اسلوب پارودی و محاكات هزلی؛
73د بی اصل و نسب بودن قهرمان داستان؛
 77د قدرت زبان و فصاحت و بالغت باالی قهرمان داستان در بیان؛
 72د چهره عوضكردن قهرمان داستان؛
 71د پشتكردن به قانون و ارزشها؛
 74د تغییر شغل و كارهای متعدّد؛
 76د سرباززدن از برعهدهگرفتن كاری منظّم برای كسب روزی؛
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 73د شخصیّت دوگانة قهرمان داستان.
با توجّه به شواهد تاریخی ذكرشده و اسدلوب ظداهری پیكارسدک ،مقامدات و داسدتانهدای
عیّاری فارسی ،میتوان گفت سرآغاز پیكارسک را نباید در اسپانیای قرن شانزدهم مدیالدی
جستجو كرد ،بلكه باید به شرق آمد و ادب عیّاری در ایدران و نیدز مقامدات عربدی را مدورد
بررسیقرارداد.
 8ـ نتیجهگیری
در این گفتار با واكاوی پیشینة پیكارسک در ادبیّات غرب و شرق نتایج زیر حاصلشد:
 7د پیكارسک از نظر تاریخچه و پیشینه به دورانی قبل از قرن شانزدهم میالدی برمیگردد و
محلّ پیدایش پیكارسک اسپانیا نیست.
 2د برای پیداكردن خاستگاه حقیقی پیكارسدک ،بایدد از ادبیّدات غدرب فاصدلهگرفدت و بده
سراغ ادبیّات مشرق زمدین آمدد و مقامدات و ادب عیّداری را بده عندوان زمیندههدای پیددایش
پیكارسک مورد كاوش قرارداد.
 1د داستانهای شرقی (ادب عیّاری و مقامات) در طیّ فتوحات مسدلمانان بده انددلس منتقدل
شده و مورد اقبال و توجّه اندلسیان واقعشدهاند .این داستانها شكلدهندة ادب شوالیهگری،
داستانهای پهلوانی ،داستانهای واقعگرایانه و روایات پیكارسک در ادبیّات غرب هستند.
 4د سفر با ماجراجوییها و رخدادهای ناگهدانی و غیرمنتظدره و متعددّدش ،نیازمنددی و فقدر
قهرمان داستان و بیكاری و سركشی او در برابدر قدانون ،فاصدلهگدرفتن از زنددگی اجتمداعی
شریف و توسّل به مكر و حیله ،نگاه هجوآمیز و انتقاد از اجتماع و مردم ،واقعگرایدی ،طندز،
ساختار اپیزودیک ،اسلوب ضعیف ،الفاظ عامیانه و تخیّل پیش پاافتداده ،اسدلوب پدارودی و
محاكات هزلی ،بی اصل و نسب بودن قهرمدان داسدتان ،قددرت زبدان و فصداحت و بالغدت
باالی قهرمان داستان در بیان ،چهره عوضكردن قهرمدان داسدتان ،پشدتكدردن بده قدانون و
ارزشها ،تغییر شغل و كارهای متعدّد ،سرباززدن از برعهدهگرفتن كاری منظّم برای كسدب
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روزی ،شخص دیّت دوگانددة قهرمددان داسددتان از مددوارد قرابددت و اشددترال اسددلوب روایددات
پیكارسددک ،مقامددات و ادب عیّدداری اسددت كدده گددواه دیگددری بددر اثبددات تأثیرگددذاری و
تأثیرپذیری این گونههای ادبی است.
 6د با توجّه به سابقه و پیشینة ادب عیّاری در ایران باید خاستگاه پیكارسک را در شرق و در
ایران جست.
يادداشتها
 7د شطّاری نوعی از فتوّت اجتماعی است و به ادبیّات مربوط به شُطّار ،ادب شطّاری میگویند.
 2د شاطر صورت مفرد كلمة شُطّار است و در لغت به معنای شوخ ،بیبال كه از خباثت مردمان را
عاجز كردهباشد ،قسمتكننده ،حیلهگر و زرنگ است .شطّار كه در كنار آنها از احداَ ،عیّاران،
فتیان و زُعّار نیز یادمیشود ،در تاریخ تمدّن عربی نقش قابل مالحظهای داشتهاند .آنها دسدتهای از
چاقوكشان بودند كه لباس مخصوصی به تن میكردند و از آن جمله پیشبنددی داشدتند كده آن را
پیشبند شطّار مینامیدند .شمار آنها بیش از عیّاران بوده و در ممالک اسدالمی بیشدتر دوام آورده،
حتّی در اندلس مدّتها باقیماندند .شطّار غارت و راهزنی را گناه نمیدانسدتند ،بلكده آن را ندوعی
زندگی میشمردند و معتقدبودند كه چون توانگران زكات نمیدهند ،بندابراین غدارت امدوال آندان
حالل است .آنها در بغداد ،دمشق و قاهره جنبشهدایی را رهبدری مدیكردندد .از نظدر تداریخی د
اجتماعی قیامهای آنها آزادی سیاسی و اجتماعی از دست حكّدام و اقطداعداران مسدتبد را درپدی-
داشت .در تاریخهای رسمی و درباری از شطّار با عناوین مجرمان ،عُصات ،سركشان ،اربداب شدرو
فساد و فتنه ،گروه سفلگان ،غوغاء و آشوبگران و افراد پست اجتماع یادشدهاست .چدون شدطّار بده
حاشیة اجتماع رانده شده بودند و محكوم به زندگی در آن بودند  ،بنابراین به ناچار در برابر قوانین
اجتماعی خروج كرده و پیوسدته در حدال درگیدری و كشدمكش بدا اجتماعشدان بودندد و در برابدر
واقعیت تلخی كه حكومتها و قدرتمندان برای آنها رقم زده بودند ،تسدلیم نشددند .آنهدا حرفدة
دزدی را برگزیدند؛ راهی غیر مشروع برای رسیدن به حقّ مشروعشان و ایدن امدر را بهتدرین وسدیله
برای تمرّد در برابر اجتماع و قیام علیه آن یافتند .از نظر ادبی ،میراَ شعبی به اخبار و حكایات آن-
ها توجّه نشانداد و برخالف حكّام ،قصّهگویان مردمی آنها را از درجة شطّار ارتقاداده و باال بردند
و به مرتبة قهر مانی قومی ،ادبی و فنّی در ادب عامیانه رساندند و بر محور آن ادب شدطّاری شدكل-
گرفت.
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 1د بطل در لغت به معنای دلیر ،شجاع ،شهسوار و مردی كه سختیها را ناچیزمیشمارد ،آمدهاست
(المنجد ،ذیل واژه) .در مقامات همواره دو شخصیت اصلی وجوددارد :راوی و بطل .بطدل قهرمدان
اصلی مقامات است و شخصیت وی در هر مقامه به یک شكل تكرارمیشدود .برخدی از ویژگدی-
های بطل عبارت است از :پنهان و ناشناس بودن ،زبانآوری ،توسّل به مكر و حیله ،چهدره عدوض-
كردن ،دریوزگی و  ...چنانكه در مقامات بدیعی و حریری ،ابوالفتح اسكندری و ابوزید سروجی با
همین صفات نشاندادهشدهاند.

فهرست منابع
الف-كتابها
 .7ابن بسام ،علی .)7387( .الذّخیره .احسان عبّاس .لیبی :دارالكتب.
 .2ارّجانی ،فرامرز بن خداد .)7131( .سمک عیّار .ج  . 7تصحیح ناتل خانلری .چاپ
ششم .تهران :آگاه.
 .1افشاری ،مهران .)7182( .فتوّتنامهها و رسائل خاكساريه .چاپ اوّل .تهران:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .
 .4افشاری ،مهران و مهدی مداینی .)7188( .چهارده رساله در باب فتوّت و اصناف.
چاپ سوم .تهران :نشرچشمه .
 .6انقار ،محمّد .)7334( .بنا الصوره فی الروايه االستعماريه .ط .7تطوان :مكتبة
االدریسی.
 .3بهار ،محمّد تقی .)7131( .آيین جوانمردی .به كوشش احسان نراقی .تهران :انجمن
ایرانشناسی فرانسه.
 .1بهار ،مهرداد .)7111( .جستاری در فرهنگ ايران ..تهران :فكر روز.
 .8البیومی ،محمّد رجب7433( .هد  7383 /م) .االدب االندلسی بین التأثّر و التأثیر.
بیروت :اداره الثقافه و النشر بالجامعه أشرفت علی طباعه و نشره.
 .3ترند ،ج.ب .)7313( .اسبانیا و البرتغال ـ فی كتاب ترّاث االسالم ـ  .الجزء االوّل.
قاهره :مكتبه نهضه المصر.
 .73تراویک ،باكنر .)7111( .تاريخ ادبیات جهان .ج .7ترجمة عربعلی رضایی .تهران:
نشرمركز.
 .77الدسوقی ،كامل عمر .)7363( .الفت ُوة عند العرب او احاديث الفروسییة و مثل العلیا.
قاهره :مكتبه نهضه المصر.
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 .72دورانت ،ویل .)7141( .تاريخ تمدّن .ج  . 7ترجمه ابوالقاسم طاهری .تهران :فرانكلین.
 .71راسكینگیپ ،هامیلتون الكساندر .)7132( .درآمدی بر ادبیّات عرب  ،ترجمة
یعقوب آژند .چاپ اوّل ، .تهران :انتشارات امیركبیر.
 .74ددددددددددددددددددددددددد ( .بیتا) .دربارة ادبیّات .ترجمة عبداللطیف حمزه .مجله تراَ
اسالم.
 .76راشد ،عبدالجلیل .)2337( .التأثیرات العراقیة فی االندلس و اوربا .بغداد :دارالشئون
الثقافیه العامه.
 .73ركابی ،جودت .)7366( .فی االدب االندلسی .دمشق.
 .71سروانتس ،میگل .)7181( .دن كیشوت .ترجمة محمّد قاضی .چاپ هشتم .تهران:
جامی.
 .78سیبر ،هری .)7183( .پیکارسک .ترجمة فرزانه طاهری .چاپ اوّل .تهران :نشرمركز.
 .73شفیعی سروستانی ،اسماعیل .)7186( .داستان ورزش در غرب .چاپ چهارم .تهدران:
نشر هالل.
 .23شفیعی كدكنی ،محمّدرضا .)7112( .تازيانههـای سـلوک .چداپ اوّل .تهدران :نشدر
آگاه.
 .27شمیسا ،سیروس .)7181( .انواع ادبی .چاپ دهم .تهران :نشرفردوس.
 .22غنیمی هالل ،محمّد .)7133( .ادبیّات تطبیقـی .ترجمدةآیت اهلل زاده شدیرازی .چداپ
اوّل .تهران :انتشارات امیر كبیر.
 .21دددددددددددددددددددد  .)7311( .الموقف االدبی .بیروت :دارالثقافه /دارالعوده.
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