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چکیده
شگردهای خندهآفرينی همخوان با هر جامعهای را بايد در ادبیات و نمايش آن جامعه جستجو کرد.
طومارهای نقالی و حمزهنامه به عنوان منابعی غنی از شگردها و شـیوههـای طنزپـردازی در زبـان
فارسی در اين مقاله مورد توجه بوده است .برای اين منظور مؤلفههای طنز شنیداری در متن نقالی
حمزه نامه برای تولید طنز شنیداری احصاء و با اتکا به اين شگردها ،نوشتههـايی مناسـب جامعـه
امروز ايران خلق شده است.
در اين مقاله با روش مطالعه اسنادی و کتابخانهای دادهها استخراج و به صورت کیفی و به شـیوه
تحلیل روايت بررسی شدهاند .از متن حمزهنامه تصـحیح دکتـر جعفـر شـعار بـیش از  02قطعـه
خندهآور ،به صورت هدفمند استخراج شده است .نتايج نشان میدهد که شگردهای تحقیر ،تشـبیه
به غیر انسان ،خراب کردن سمبل و نماد ،نعل وارونه و پکری ،تهکم ،نفرين و ناسزا ،بـدلپوشـی،
تحامق و کودن نمايی ،قلب اشیا و الفاظ و تکرار يک رويداد از شیوههای عمـده سـاخت طنـز در
حمزهنامه هستند.
کلیدواژهها :طنز شنیداری ،نقل مضحک ،حمزهنامه ،طرازاالخبار ،طومار نقالی ،راديو.

 .2کارشناسی ارشد نویسندگی رادیو از دانشگاه صداوسیما .رایانامهvafaee.saeid@gmail.com :
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مقدمه
شماره  65بهار 8931

با ورود رادیو به قهوهخانه ،بساط نقالی سرد شد و رنگ باخت .هنتری کته بتی

از

هزار سال تکرسانه قصهگویی در ایران بود؛ اما این مجال برای رادیو ،با سترعت رشتد
در سدة بیستم ،به صد سال هم نرسید .رسانههای ختوش آب و رنتگ تصتویری جتا را
برای رسانه شنیداری تنگ کردند و امتروز در دوره دیجیتتال و اینترنتت و رستانههتای
تعاملی این عرصه تنگتر هم به نظر میرسد تا جایی که شمار مخاطبان رادیو نسبت بته
سایر رسانهها گواه این ادعاست .رادیو در سالهتای حضتورش در ایتران اگتر نگتوییم
بیشتر ،اما به اندازه نقالی در بین مردم جایگتاهی بترای ختود کستب کترده استت .اگتر
نخواهیم همچون نقالی به فراموشی سپرده شود ،چارهای جز حفتظ شتنوندگان قتدیم و
جذب مخاطبان تازه نداریم .بخشی از این چاره منتوط بته تولیتد محتتوای همگتون بتا
فرهنگ ،اندیشه و شیوة نگرش مردم همین سرزمین است .هر ملتی شتیوههتای ختود را
در برخورد با هستی دارد و باید آنها را در تاریخ اجتماعی ،فرهنگ و ادبیتات آن مترز و
بوم جستجو کرد و شگردهای ابرازشان را نزد دانشمندان ،اندیشمندان و هنرمندان ملتت
مورد نظر یافت .از قضا نقالی یکی از همین زمینههای ابتراز و رشتد فرهنتگ و اندیشته
ایرانی است با شگردهای منحصربهفردش که مناسب حال و روحیه متردم فارستیزبتان
است .بهره بردن از این شگردها بترای تولیتد متتنهتای شتنیداری در رادیتو متیتوانتد
راهکاری برای جلب رضایت و جذب مخاطب فارسیزبان باشتد .نقتالی در زمتانی نته
چندان دور ،برای سالهای متمادی با تکیه بر متنهای طوماری به ختوبی از عهتده ایتن
مهم برآمده است .طومارنویسان برای برقراری ارتباط بهتر و واقعیتر و جذب مخاطتب،
داستانهای برگزیده ادبیات کالسیک و رسمی را دوبارهنویسی میکردند .متنهتای تتازه
برای نقاالن تولید میشد تا برای مردم کوچه و بازار نقل و روایت شوند .هر چند امروز
به جز نقل رزمی ،اثر پررنگی از دیگر گونههای نقل و ایتن نتوع نقتاالن وجتود نتدارد.
عبدالنبی قزوینی در کتاب طرازاالخبار ،که همچون راهنمایی برای قصهخوانان گنقتاالن
است ،انواع داستان و نقل را به چهار دسته رزم ،بزم ،عاشقی و عیّاری تقسیم متیکنتد و
در طرز خواندن هر کدام توصیههایی دارد« :داستان بتزم را شتکفته و آرمیتده بخوانتد و
عاشقی را از بابت ناز و نیاز طالب و مطلوب با سرکشی و افتادگی بازگوید و در عیّاری
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ادبیات شفاهی فارسی و از بین بخ های گوناگون آن طومارهای نقتالی بته رستانه
رادیو نزدیک و شگردهای آن در تولید متن شنیداری بسیار کاراستت .دستتانتدرکاران
رسانه رادیو میتوانند با تیزهوشی رقیب و دشمن پیشین را بته یتاریرستان امروزشتان
تغییر دهند .قصههای حمزه ،همچون دیگر قصههای عامیانه ایرانی ،به جتز رویکردهتای
ادبی ،اندرزی و تعلیمی حاوی شرایط قصهدرمانی نیز است .از آن جایی که مردم ایتران
در دورههای گوناگون و زمانهای متمادی زیر فشار حکوتهای مختلف بودهاند؛ بخ
عمدهای از قصهدرمانی صرف رهایی از این بار میشود .خنده و شتوخی و تمستخر راه
مناسبی برای این مهم بوده است.
در مقاله حاضر با هدف دستیابی به شگردهای شوخطبعتی در متتن حمتزهنامته ،بتا
مطالعه اسنادی و کتابخانهای ،دادهها و اطالعات استخراج و سپس بته صتورت کیفتی و
به شیوة تحلیل روایتت بررستی شتدند .در ایتن راستتا نخستت بخت هتای خنتدهآور

داستان های حمزهنامه در کتاب «حمزهنامه قصه امیرالمؤمنین» تصحیح دکتر جعفر شتعار
استخراج شدند .به بی

از  70داستان دست یافته شد .داستتانهتای استتخراج شتده بتا

توجه به آرای دکتر علیاصغر حلبی در طنز و شوخطبعی ادبیات فارسی و دیدگاه آقتای
داود فتحعلی بیگی دربتاره مبتانی مضتحکه در نمتای هتای ایرانتی بررستی شتدند تتا
مؤلفه های مشترک هر دسته در تولیتد طنتز شتناخته و شتگردهای طنتز و شتوخطبعتی،
مناسب برای تولید طنز شنیداری ،در آنها روشن شود .در ادامه پس از نگتاهی گتذرا بته
نقالی خندهآور ،کتاب طرازاالخبار و نسخههای حمزهنامته معرفتی متیشتوند و پتس از
برشمردن شاخصههای طنز شنیداری ،شگردهای طنز شنیداری در متن «حمزهنامته قصته
امیرالمؤمنین» بازخوانی و معرفی خواهد شد.
پیشینا پژوه  ،شامل «بررسی زبان گفتگو در کتاب حمتزهنامته» گعباستی، 2838 ،
«بررستتی ظرفیتتتهتتای اجرایتتی هنتتر نقتتالی در رادیتتو» گگتتودرزی 2838 ،و «بررستتی

شاخصهای طنز رادیویی :تحلیل زبانشناختی برنامتههتای طنتز شتبکههتای رادیتویی»
گبراتی جوآباد 2833 ،است.
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باید که پاره شکر و قند شود و خود را به مردم ،مضحک وانمایتد و تصترفات مرغتوب
بهجتانگیز در گفت و شنید عمرو و بختک کند» .گقزوینی فخرالزمانی15 :2831 ،

68فصلنامه فرهنگ مردم ايران

طرازاالخبار
شماره  65بهار 8931

در سده دهم و یازدهم هجری قمری جهان فارسیزبان بسیار گستترده بتود؛ از یتک
طرف حکومت صفویان در ایران و در سوی دیگر گورکانیان در شبهقاره 2توجته بستیار
گسترده به این هنر داشتند .شاهان و شاهزادگان صفوی و پادشتاهان مستلمان هنتد هتر
کدام به نوبه خود توجهی ویژه به شاهنامهخوانی و قصهگویی داشتند و از طترف دیگتر
«درست در همین عهد است که در ایران قهوهخانهها گشوده میشود و بازار آن رونتق و
رواج فراوان مییابد ... .در آغاز کار ،قهوهخانه مرکز گرد آمدن اهل ذوق و اربتاب طبتع
موزون بوده است .ایشان در آنجا فراهم میآمدند و شعرهای ختود را بته خواستتاران و
همکاران و سخنسنجان عرضه میکردهاند .گاهی شاه عباس هم به قهوهخانه میآمتده و
با شاعران گفتگو میکرده و از ایشان شعر میطلبیده و از حال و کارشان جویا متیشتده
است .اما قهوهخانهها کمکم به صورت جایگاه قصهگویان و شاهنامهخوانان نیز در آمتده
است .تذکره نصرآبادی در باب قهوهخانه در دو مورد به قصهخوانی اشاره میکند .یکتی
درباره شخصی به نام مال مؤمن میگوید :غرابتی در اوضاع و اطتوار داشتت چنتان چته
قبای باسمه میپوشید و حاشیه به رنگ مختلف قرار میداد و طومتاری بته ستر زده بته
قهوهخانه میآمده و شاهنامه میخواند .درباره شاعری میترزا محمتد نتام نیتز گویتد :در
قهوهخانه قصه حمزه میخواند .در این تذکره نام شاهنامهخوانان و نقتاالن دیگتری نیتز
هست .همچنین در کتابهایی مانند بدایعالوقایع و تاریخ عالمآرای عباسی میتتوان نتام
گروهی از ایشان را یافت که بعضی از آنها با صفت زیردستت و باالدستت نیتز ستتوده
شدهانتد .بعضتی از ایشتان چنتدان در کتار نمایشتی ختود پتی

رفتته بودنتد کته زره

میپوشیدند و خود بر سر مینهادند و میکوشیدند صحنههای شاهنامه را هر چه زندهتر
مجسم کنند .گمحجوب2034 :2831 ،
در چنین روزگاری عبدالنبی فخرالزمانی قزوینی نقال چیرهدست و محقتق فرهیختته
قرن یازدهم هجری قمری در هندوستان با استفاده از دویستت منبتع و م ختذ برجستته
«طرازاالخبار» را برای یاری نقاالن حمزهخوان تدوین و تت لیف کترده کته در آن از بتین
 .2شبه قاره هند

شگردهای طنز شنیداری در داستانهای امیرحمزه 19

آثار شاعران و نویسندگان فارسیزبان ،ابیات و قطعاتی پیشنهاد شده است تتا در هنگتام
فخرالزمانی در شرح احوال خود نوشتهای در مقدما کتاب

تذکرة میخانه ،از تت لیف

این کتاب به نام دستورالفصحا یاد میکند« :جهت خواندن قصه امیرحمزه و آداب آن ،تا
قصهخوانان را دستوری باشد» گقزوینی ،فخرالزمانی 737 :2832 ،؛ امتا مت ستفانه از ایتن
کتاب هیچگونه اطالع و اثری در دست نیست .طرازاالخبار نیز حتاوی نکتات ارزنتده و
ناب و یگانهای در این باب است هر چند به ظنّ عدهای این کتاب جنگنامهای از شتعر
و نثر شاعران است؛ اما نکاتی که این نقال نکتهدان در باب انواع قصهخوانی در البتهالی
فصول و خطوط آن ذکر کرده بسیار ارزنده است ،هم دربتاره شتیوه قصتهختوانی در آن
روزگار و هم شگردهای نقالی در انواع آن.
مقدمه کتاب طرازاالخبار مشتمل بر پنج فصل است:
فصل اول در ایجاد قصه و اختالف روایات در باب ابداع و اختراع آن؛
فصل دوم در صفت قصه و قصهخوان و آنچه متعلق هست بدان؛
فصل سوم بر رجحان قصهخوان بر شاعر به دو دلیل؛
فصل چهارم در مشرب از خودگذشتگی و قدر متاع خود دانستتن قصتهختوان و بتا
همگنان از روی مروّت پی

آمدن وی؛

فصل پنجم در درآمد و برآمد قصهخوان هنگام قصه خواندن و آداب مناسبختوانی
که در اصطالح سخنسنجان معروف است به مُرصَّعختوانی و طترز نشستتن و حرکتت
کردن و حرف زدن از هر قسم.
شایان ذکر است در طرازاالخبار هرگاه از قصه صحبت میشود منظور دقیق نویسنده
قصه امیرحمزه صاحبقران است و در فصل اول مقدمه ،همین قصه مورد بح

است .در

چهار فصل دیگر ،البته در فصل سوم کمرنگتر ،شگردها و شیوهها و مرامهتای نقتال از
نقطه صفر تا پایان یک نقل را تبیین میکند و به جرئت میتوان از این کتتاب بته عنتوان
بوطیقای هنر نقالی نام برد.
متن کتاب طرازاالخبار نیز شامل چهار بخ

اصلی و یک بخ

اضافه است:

منسوبات خبر اول که متعلق به رزم است مشتمل بر دوازده طراز؛
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نقالی بسته به حال و هوای نقل از آنها بهره ببرند.
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منسوبات خبر دوم که متعلق به بزم است مشتمل بر دوازده طراز؛
شماره  65بهار 8931

منسوبات خبر سوم بر دوازده طراز در صفت چیزهایی که به عاشقی متعلق است؛
منسوبات خبر چهارم که متعلق به عیّاری است مشتمل بر دوازده طراز؛
منسوبات خاتمه کتاب که متعلق به صفات اشیاء متفرقه است مشتمل است بر نوزده
طراز.

نکته اصلی و حائز اهمیت ،تقسیمبندی انواع نقالی است .اگر از دید آقای محجتوب
«نکته مهم در گفتههای عبدالنبی تقستیم روشهتای قصتهگتویی بته سته روش ایرانتی،
تورانی و هندی است» گمحجوب ، 2038 :2831از دیتد نگارنتده نکتته مهتم در کتتاب
طرازاالخبار بیان ملزومات نقالی در چهار گونا رزمی ،بزمتی ،عاشتقی و عیّتاری استت؛
یعنی در دوران او نقاالن تنها داستانهای رزمی را نقل نمیکردهاند و دستکم نقلهتایی
از نوع بزمی و عاشقی و عیّاری نیز وجود داشتهاند .عبدالنبی هر یک از این چهار گونته
را شرح و تعریف میکند و درباره اجرای نقل عیّاری مینویسد[« :نقال] در عیّاری بایتد
که پاره شکر و قند شود و ختود را بته متردم ،مضتحک وانمایتد و تصترفات مرغتوب
بهجتانگیز در گفت و شنید عمتر و بختتک کنتد» گفخرالزمتانی . 15 :2831 ،وی نقتل
عیّاری را نقلی مضحک و خندهآفرین میشناسد .البته شعرهایی که برای ایتن نتوع نقتل
پیشنهاد میدهد نیز گواه این منظور استت .بته عنتوان مثتال آنجتا کته در صتفت استب
قهرمانان در نقلهای عیّاری ،شعری از سراجالدین قمری پیشنهاد میدهد:
استخوان است و پوست جمله چو چنگ

کتتتتتتزو بتتتزم متتن بتتته بتتار آیتتد

دیدهاش نتتتتتتتتتتی کته کتوه را بیند

قوت

نتتتتتتتتتتتتتتی که کتاه را خاید

استخوانتتتتتی استت خشک پیتتتکر او

کاسب شطتتتتتترنج را همتتتتتتی شاید

جسارت عبدالنبی فخرالزمانی در به رسمیت شناختن نقل مضتحک در ختور توجته
است .او بر خالف دیگر نظریهپردازان و نویسندگان جرئت بته خترج داده و طنتز را در
نقالی به رسمیت شناخته و به اندازه گونههای دیگر نقالی بستیار کامتل بته آن پرداختته
است .شاید به دلیل جغرافیایی است که کتاب را در آن نگاشته است که «بته عتی آبتاد
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هندوستان غم پیری نمی باشد» ...و ملکالشعرای بهار درباره علل مهتاجرت ایرانیتان در
هنتتتتتتد بتتازار ختتترید ذوق بتتتود

هند یک سر عشق و شور و شوق بتود

صتنتعت و ذوق و هتنر تترکیب یتافت

از صتفاهتان و هتری ترتیتتب یافتت

به هر حال وجود چنین کتاب پر تفصیلی دربارة قصههای حمتزهنامته و شتیوههتای
اجرای آن نشان از اهمیت این داستان و اینگونه نقل یعنی «حمتزهختوانی» در آن دوره
دارد.
قصههای امیرحمزه

«یکی از مفصلترین و معروفترین داستانهای عامیانه ایرانی طتی قترنهتای اخیتر
رموز حمزه است .طبق معمول اکثر داستان های عامیانه شخصیت اصلی داستان ،تاریخی
است اما پیرامتون زنتدگی او افستانهای پدیتد آمتدهاستت» گبتینتا . 7 :2832 ،مرحتوم
محمدجعفر محجوب در کتاب ادبیات عامیانه ایران مینویسد« :قصه جهانگشتاییهتای
حمزه و خاصه آخرین تحریر آن که به رموز حمزه مرسوم است ،روزگاری رایجترین و
معروفترین قصهها برای نقاالن بود؛ زیرا هم جنبه دینی داشتت و بتا سیاستت متذهبی
شاهان صفوی سازگاری مینمود و هم تا حد اعالی امکان داستانهای آن اغراقآمیتز و
عجیب و غریب و دور از واقعیت زندگی بود» گمحجوب . 280 :2831 ،وی خیالبتافی
را شاخصه اصلی داستانهای عامیانه پس از اسالم میداند و «رموز حمزه ،از لحاظ ایتن
خاصیت تا مدتهای مدید گو شاید تا امروز هم در درجته اول قترار داشتت» گهمتان:
 . 282از دوران صفوی که دوره رونتق قهتوهخانتههتا در ایتران استت ،رمتوز حمتزه و
داستانهای آن در قهوهخانهها نقل میشده است .در تذکره نصترآبادی از ایتن نقتاالن و
قصهگویان بسیار یاد شده است .سلسله داستانهای عامیانه با عنوان حمزهنامته یتا رمتوز
حمزه« ،شرح جهانگشاییهای قهرمانی به این نام که در این اواخر آن را یک سر ،حمزة
بن عبدالمطلب عمّ رسول اکرم پنداشتهانتد ،داستتانی دراز و تفصتیلی فتراوان دارد و در
طی قرون مختلف همواره مورد توجه مسلمانان مصر و عتراق و ایتران و هنتد و حتتی
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آن دوره به هند میگوید:

00فصلنامه فرهنگ مردم ايران

ماالیا و اندونزی بوده است» گهمان . 571 :البتته ذبتیحاهلل صتفا قهرمتان ایتن داستتان را
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حمزه ،پسر آذرک شاری معروف به حمزة بن عبداهلل خارجی میداند« .اما دیگرانی نظیر
استاد امیدساالر با رد این فرضیه ،قهرمان داستان را همان حمزة بن عبدالمطلب ،عمتوی
پیامبر اسالم میدانند» گبینا. 28 :2838 ،
«قصه حمزه در کشورهای گوناگون و زمانهای مختلف ،به نامهتای متعتدد از قبیتل
قصه حمزه ،قصه امیرالمومنین حمزه ،داستان امیرحمزه صاحبقران ،تاریخ گیتیگشا یتا
داستان امیرحمزه صاحبقران و غیره خوانده شده است .هر یک از این نتامهتا بته یتک
تحریر این قصه داده شده و تحریرهای گوناگون بته زبتانهتای عربتی ،فارستی ،اردو و
سایر زبانهای رایج در شبه قاره هند و حتی زبانهای ماالیا و اندونزی از ایتن قصته در
دست است و شاید تنها در فارسی بی

از سه چهتار تحریتر از ایتن داستتان در دستت

باشد ... .تحریرهای این قصه هرچه جدیدتر باشد ،مفصلتر و دارای شاخ و بترگهتا و
حوادث فرعی بیشتر است و شاید آخرین تحریر آن تحریری است به زبتان فارستی بته
نام رموز حمزه که ظاهراً در دوره صفوی پرداخته شده است .با آنکه حجتم تحریرهتای
قدیم این داستان بی

از کلیله و دمنه نیست ،رموزحمزه به صورت کتابی عظیم درآمتده

است که اکنون کسی به درستی آغاز و انجام و حجتم آن را نمتیشناستد .چته یکتی از
خصوصیتهای داستانهای عوامانه اصیل آن است کته نستخههتای گونتاگون آن قابتل
مطابقه و مقابله با یکدیگر نیست» گمحجوب2241 :2831 ،ت . 2248در مورد نسخههتای
گوناگون قصه حمزه نیز این وضعیت وجود دارد؛ هتر چنتد ستیر داستتان و رویتدادها
تقریباً برابر است؛ ولی شیوه حکایت داستان و تصویر رویدادها در هر نسخهای متفاوت

آمده است .البته علت این اختالف بین نسخ واضح است و همانگونه که آقای محجوب
نیز اشاره میکند تفاوت سلیقه و طبع نقاالن در تحریر قصهها مسبب این اختالف است.
هر نقالی تکیهکالمها و چاشنیهای خاص خود را برای آب و رنگ دادن به داستتان ،در
دسترس دارد و حوادث و سرگذشتها را همانگونه که از استاد ختود آموختته استت،
شاخ و برگ میدهد و مینویسد و از این روی از داستانی واحد تحریرهای گوناگون به
دست آمده است« .از کتاب عظیم رموزحمزه دو نستخه چتاپی مختلتف و نستخههتای
خطی فراوان در دست است .در تمام این نسخهها سیر حوادث و وقتایع بتر یتک نهتج

شگردهای طنز شنیداری در داستانهای امیرحمزه 72

است .اما انشای آنها به قدری با هم اختالف دارد که گاه حجم یک نسخه را یتک برابتر
گکه خود کتابی بسیار قطور است بزرگتر است» گمحجوب . 537 :2831 ،نویستنده از
بین نسخه های مختلف دو نستخه موجتود در کتابخانته ملتی و کتابخانته مجلتس را بته
صورت عکس و نسخه پی دی اف رؤیت کرده است و آشفتگی مزبور در آنهتا مشتهود
بود و البته «یک تحریر فصیح و قدیمیتر مربوط به قبل از قرن هفتم هجری ،کتابتت در
قرن هفتم ،نیز دارد که به کوش

دکتر جعفتر شتعار چتاپ شتده» گبتینتا 3 :2832 ،و

دارای شصتونه داستان است .این تحریر با نام «حمزهنامه قصتا امیرالمتؤمنین» دو بتار
چاپ شده است .بار اول سال  2847در دو جلد انتشارات دانشگاه تهران و بتار دوم بته
سال  2871در انتشارات فرزان و به صورت تکجلدی تهیه شده استت .دکتتر شتعار در
مقدمه چاپ اول جلد یکم ،نسخه عکسی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران را کته از روی
نسخه خطی متعلق به دانشگاه برلین برداشته شده ،به عنوان نسخه اصتلی کتار تصتحیح
خود اعالم میکند و دو نسخا دیگر که در تصحیح جز به نتدرت از آنهتا بهتره نگرفتته
است ،یکی متعلق به کتابخانه بادلیان آکسفورد و دیگری نسخه خطی متعلق به کتابخانته
مرکزی دانشگاه تهران است.

با توجه به آشفتگی و بیسرانجامی در نسخههای مت خر ،تصحیح دکتر جعفتر شتعار
در تحقیق حاضر مد نظر پژوهشگر قرار گرفت تا در طول تحقیتق بتا نستخهای روبترو
باشیم کته چتارچوب و استلوبی مشتخص دارد .از طترف دیگتر تحریرهتای جدیتدتر
همانگونه که علیرضا ذکاوتی در مقدمه کتاب «رموز حمتزه و ماجراهتای عمترو عیتار»
مینویسند؛ «هرچه به زمان مت خر نزدیکتر میشوند به لحتاظ در برداشتتن تعبیترات و
وا گان عامیانه و انعکاس نحوه رفتار و گفتار اقشار پایین جامعه ،پر بارتر است ولی بته
همان نسبت نیز از طنز و طیبت به هزل و هجو گرای
صریح میرسد» گهمان 21 :و برای پژوه

بیشتری مییابد و گاه به فحت

حاضر مناستب دانستته نشتدند .در مقدمته

چاپ دوم کتاب حمزهنامه ،آمده است« :بار دیگر این قصه را از آغاز تا انجتام بته دقتت
خواندم و چنانکه اشاره شد ،بر پایه این مطالعه و نیز یادداشتهایی کته در طتی پتانزده
سال فراهم آمده بود اشتباهات و اغالط را تصحیح کتردم و آنچته تصتحیح

در متتن
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و نیم تا دو برابر نسخه دیگر ساخته است و تمام نسخههای خطی از نسخههتای چتاپی

04فصلنامه فرهنگ مردم ايران

میسر نبود ،در یادداشتهای آخر کتاب آوردم  ...بدینسان کتاب به تجدید چاپ رستید
شماره  65بهار 8931

و در واقع تجدید حیات یافت و پیراسته و مهذب شد» گبتینتا . 27 :2871 ،بنتابراین از
بین این دو ،چاپ دوم انتخاب و بررسی شد.
طنز و شوخطبعی در حمزهنامه

هرچند داستانهای حمزهنامه پیرامون جنگآوریهتا و دالوریهتای حمتزه پترورده
شدهاند؛ اما بخ های چشمگیری از آنها حاوی طنز و شتوخی استت .بتاالترین میتزان

شوخی و خنده مربوط به عیّتاران و رفتتار و کتردار آنهاستت و از ایتن بتین عمروامیته
جایگاه نخست را دارد البته با اختالف بسیار؛ چراکه یگانته عیّتار متورد توجته در ایتن
مجموعه عمروامیه است .برخالف داستانهای سمکعیار که با عیّاران گونتاگونی طترف
هستیم که هر کدام شیوه و کردار خود را در طنزآوری دارند ،عمروامیه در حمزهنامه بته
تنهایی بار همه عیّاران را به دوش میکشد و دیگران را در سایه و بستیار کمرنتگ نگته
داشته است« .او هم وجود واقعی و حقیقی داشته است و اتفاقاً از طرف حضرت رسول
اکرم گص هم برای چند م موریت فرستاده شد .مثالً پی

نجاشی رفت و بترای کشتتن

کسی فرستاده شد و سرگذشتی دارد که به داستانهای عیّاری بسیار شتبیه استت و بعتد
این شخص در رموز حمزه تبدیل به عیّتار شتد و تقریبتاً نیمتی از داستتان را بته ختود
اختصاص دادهاستت» گمحجتوب . 233 :2831 ،بجتز عمروامیته ،عمرومعتدی کترب و

لندهور نیز بخ های خندهآوری را در طول داستانها خلق میکنند و البته بختک وزیتر
نیز به واسطه بالهایی که به سرش میآید ،بسیار موجب خنده و شوخی میشود.
عمدهترین عامل ایجاد خنتده در داستتانهتای حمتزهنامته ،شتیوة برختورد و رفتتار
غیرمعمول اشخاص یاد شده در برابر شرایط و رخدادهای داستان است؛ مثالً نوع لبتاس
پوشیدن عمروامیه در میدان جنگ ،یا میزان غذا خوردن عمرومعدی که به تنهایی غتذای
چند لشکر را در یک وعده میبلعد .در داستان بیستتم لشتکر حمتزه در محاصتره کفتار
است و در قلعهای گرفتار آمدهاند که آب و غذای آن تمام شده استت .عمروامیته بترای
تهیه غذا به لشکر دشمن میزند:
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«پس عمروامیه کرت دیگر در لشکر کفار درآمد و در مطبخ زوبتین کتاوس رفتت،
نگاه دار تا دیگر نیز بیارم ،تا یکجا کرده جمله یاران را قسمت کنم و ختود بازگشتت،
در مطبخ نوشیروان رفت و آنچه برداشتن توانست بیاورد تا آن یل عادیان آن دیگهتای
پخته ناپیدا کرده بود.
عمرو گفت :آن دیگها چه کردی؟
گفت :قدری گوشت بود ،در دهان انداختم.
عمرامیه بخندید و گفت :این دیگها نخوری تا من بروم ،طعام بیارم.

تا آن زمان عمرامیه برای آوردن طعام دیگر رفت عمرمعدی 2دیتگهتا نیتز بختورد.

چون عمرامیه بیامد آن دیگها ندید ،گفت :ای شکمبزرگ حصه تمام یاران بخوردی.
عمرمعدی گفت :ای دزدک ،از این طعام کی شکم من سیر شود! بگو این غلهها کته
آوردهای بپزند تا من سیر شوم.
عمر گفت :تو دانی ،من رفتم تا چیزی بیارم» .گبینا144 :2871 ،ت145
در صحنههای جنگی نیز ایشان سهم بسیاری دارند .صحنههای عیّاری در این بخت هتا،
بامزه و همراه با طرّاری و حقتهبتازی و لتودگی و بستیار سترگرمکننتده استت .عمرامیته در
مهمانیها و مجالس رسمی از میزبان خود دزدی میکند .در برابر باج و رشوه حتتی مختالف
نظر امیرحمزه عمل میکند .به راحتی دروغ میگوید و دشمنان را به مسخرهترین شکل تنبیته
میکند .عمروامیه حتی با امیرحمزه هم شوخی میکند و بارها او را دست میاندازد:
«عمرامیه زَمری در قعر چاه رسید ،سپر را برداشت و امیر را ندید ،حیران ماند .چون
نیکو تفحص کرد ،در آن چاه راهی یافت ،در آمد ،دید که امیرحمزه زخمزنتان متیرود،
خنجر میزند و زمتین متیکتاود .عمرامیته آهستته جتوالدوز در گتوش امیرحمتزه زد.
امیرحمزه بترسید و در دل بگذرانید تا چه بالست که به من نی

 .2عمر و امیه یا عمرامیه هر دو در متون آمدهاند .گویراستار
 .1عمرمعدی یا عمر و معدی هر دو در متون آمدهاند .گویراستار

میزند! فیالحتال امیتر
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دیگهای پخته و جوالهای آرد و برنج برداشت ،بر عمرومعتدی آورد و گفتت :ایتن را
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از کمر سنگ و چقمق بگشاد و آت

افروخت ،عمر را دید بخندید ،گفت :ای دزد اینجا
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هم بازی میدهی؟» گهمان103 :ت 103
از دیدگاه هانری برگسون کاربرد خنده ،تحقیر فرد بیانعطاف است تا دوباره انستانی
رفتار کند .این منعطف نبودن فرد در مقابل اجتماع ممکن است جنبههای مختلفی داشته
باشد .گاه در رفتار و کردار اوست و گاهی در چهره و قامت و پوشاک و زمانی هتم در
گفتار فرد که در همه احوال ،اجتماع این اعمال غیرعادی را نمیپستندد و بروزشتان در
ایجاد خنده ت ثیر مهمی دارد .درباره این اشخاص نیز بته جتز رفتتار و کتردار ختارج از
عرف و نامعمول ،اندام و ترکیبشان نیز موجب خنده میشود .عمروامیته متردی استت
کوتاه قد و شکمگنده؛ اما بسیار چابک که پرشهایی بستیار بلنتد دارد و چنتدین برابتر
قدش به هوا میجهد .لندهور مردکی دیالق و بسیار دراز با زور و قدرتی مهتار نشتدنی
است؛ ولی مغزی تهی و دلی بسیار مهربان دارد .عمرومعدی نیز شکمی دارد چند برابتر
هیکل

که برای حمل آن به زحمت میافتد؛ اما در میدان جنگ تنهتا و تنهتا امیرحمتزه

هما ورد اوست .کنار هم قرار گرفتن این افراد هم بسیار مسخره و خنتدهدار متیشتود و
هم صحنههای درگیریشان بسیار شوخ و خندهآور از آب درمیآید حتی هنگامی که بته
آنها گوش میدهید و تصاویرش را در ذهن میستازید .البتته ناگفتته نمانتد کته هنتر و
تردستی نقال ت ثیر مستقیم و اصلی را در انتقال و کیفیت این طنازی دارد.
از طرف دیگر شیوة به کار رفته در طنزهای حمزهنامه ،قهرمانستازی از انستانهتای
ناقصالخلقه و پاییندست اجتماع ،راه را برای خنده دستهجمعی افراد کتف جامعته روز
خود باز میکند .به این ترتیب که با تخریب ارزشگذاری مسلط و قهرمانهای ابر توانا،
نیروی هیجانی جدید در بین مردم کوچه و بازار در برابر فرهنگی رسمی ،آزاد میکند و
مردم در قهوهخانهها این نیروهای تابو شتده را بته تمستخر متیگیرنتد و در کنتار هتم

احساس آزادی از بند و قید نامرئی فرهنگ رسمی را تجربه میکنند .بنابر ایتده میخائیتل
باختین کارناوال خنده ،پیروزی و نوعی رهایی گذرا از حقیقت مسلط و نظتام حتاکم و
نابودی موقت تمام مناسبات سلسلهمراتبی گطبقاتی  ،امتیازها ،قواعد و محرمتات استت.
همان گونه که بیان شده ،رفته رفته در طول چند سده ،در تحریرهای مت خر قصه حمزه،
خنده و طنز به سمت دشنام و شوخیهای رکیک و جنسی کشیده شد تا ایتن قشتر «بته
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شیوههای «ضد همانندسازی» یتا حتتی «ناهمانندستازی» در مقابتل ستخنهتای مستلط
طنز شنیداری

« در هر زمان و هر مکانی ،گروهتی بته ظرافتت و فکاهتت و شتوخطبعتی ،اشتتهار
داشتهاند و مردم از هنر آنها تعجب میکردهاند و میخندیدهاند و میکوشیدهاند که آنچته
را که آنها میگویند و یا از زبان آنها گفته میشود یاد بگیرند .ایتن ظرافتتهتا و طنزهتا
وسیلهای برای تسلیتخاطر و خوش شدن وقت مردم بوده است» .گحلبی45 :2874 ،
چه راهی بهتر از این برای جذب مخاطب و جلتب رضتایتشتان .از آن جتایی کته
بخ

زیادی از شوخطبعیها در عرصا شنیداری عرضه میشوند ،رادیتو بختت بتاالیی،

برای بهره بردن از این پتانسیل دارد .ضمن اینکه بسیاری از طنزهتای نوشتتاری نیتز بتا
اندکی تغییر ،امکان تبدیل به طنز شنیداری را دارند.
رادیو و ماهیت شنیداریاش دارای قابلیتهای خاص و مخصوص به ختود استت و
از آنجایی که «مردم جامعه ما ،مردمی شنیدارگرا هستند» گگودرزی 84 :2838 ،میتتوان
با اتکا به این قابلیت و پتانسیل ،مخاطبان بسیاری را جذب کرد به شرط آنکه حواسمان
به محدودیتهای این رسانه باشد .پیامها در رادیو اساستاً از گفتتار تشتکیل متیشتوند.
«رموز رادیو صرفاً شنیداری هستند و شامل صحبت ،موسیقی ،صدا و سکوت میشوند»
گکرایسل 4 :2832 ،؛ پس نوشتههای طنز مناستب رادیتو بایتد بتا دیگتر گونتههتای آن
متفاوت باشند .هنگامی که برای چشم و خواندن مینویستیم «در غیتاب فرستتنده پیتام،
گیرندگان میتوانند پیام او را بارها و بارها در اوقات فراغتشان بخوانند و لزومی ندارد
رمزگشایی فوراً صورت گیرد» گهمان 8 :ولی در رادیو این تتداوم حضتور امکتانپتذیر
نیست و گذر بیبازگشت زمان عاملی است که امکتان تمرکتز را از شتنونده متیگیترد.
گفتار همانند نوشته تنها حاوی کلمات نیست ،بلکته همیشته و بته طتور پایتدار شتامل
کلماتی است که در قالب صداها بیان میشود .نوشته رادیتویی بایتد بته گونتهای تنظتیم
شود که گوینده بتواند از این قابلیتها بهره ببرد و از طرف دیگر شنونده بتا شتنیدن آن
نوشته ،تصاویر را در ذهن خود ببیند« .شنوندگان متون شنیداری به اطالعات فراوان نیاز
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واکن

نشان دهند» .گسلدن و ویدوسون121 :2831 ،
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ندارند ،بلکه بیشتر میخواهند سرگرم باشند و ایتن سترگرمی متیبایستت بته گونتهای
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طراحی شود که نیازمند به تمرکز زیاد نباشد» گگودرزی« . 51 :2838 ،ویژگی مهم رادیو
که همگان گدستاندرکاران رسانه و شنوندگان را به خود جلب میکند ایتن استت کته
رادیو رسانهای کور است .ما نمیتوانیم پیامهای آن را ببینیم ،این پیامها تنها شامل صتدا
و سکوتند و از همین واقعیت منحصر به فرد رادیو است که تمتامی دیگتر کیفیتتهتای
متمایز آن ت از جمله ماهیت زبان آن ،طنزهای

و راههایی که مخاطبان

از آن استتفاده

میکنند ت حاصل میشود» .گکرایسل1 :2832 ،
رادیو رسانهای شنیداری و متکی بر صداست هر چند در سالهتای اخیتر در شتکل و
قالب این رسانه تغییرات بسیاری رخ داده؛ ولی همچنان تولید محتوا بتر استاس صتدا ،در
رادیو ،اصل است .انتقال پیام یا محتوا از تولیدکننده بته مخاطتب ،ماهیتت رستانه استت و
کیفیت محتوا در جتذب مخاطتب تت ثیر مستتقیم دارد .جتذب مخاطبتان بیشتتر و جلتب
رضایت ایشان خواست هر رسانهای از جمله رادیو است .در سالهای اخیتر بتا توجته بته
گسترش شکل و افزای

تعداد رسانههای رقیب ،نیل به این هدف پیچیدهتتر شتده استت.

تولید محتوا و چگونگی عرضه آن در رضایت مخاطب نق

اساسی دارد .در جامعا ایتران

رسانه نقالی در زمانی نه چندان دور ،برای سالهای متمادی با تکیه بر متتنهتای طومتاری
به خوبی از عهده این مهتم برآمتده استت .طومارنویستان بترای برقتراری ارتبتاط بهتتر و
واقعیتر و جذب مخاطب بیشتتر ،داستتانهتای برگزیتده ادبیتات کالستیک و رستمی را
دوبارهنویسی میکردند .این متنهای تازه برای نقاالن تولید میشد تا برای متردم کوچته و
بازار نقل و روایت کنند .یعنی متنهای مبدأ از وضعیت خواندنی گنوشته برای چشتم بته
وضعیت شنیداری گنوشته برای گوش تغییر میکردند« .شنیداری کردن متن بیشباهت بته
تنظیم متن برای کتاب شنیداری نیست .اگتر از ایتن منظتر بنگتریم شتاید بتتوان هنرهتایی
همچون نقالی را در قالب رسانههای نو دوباره عرضته کترد» گدیهتم . 25 :2838 ،همتواره
رسانهها و دیگر قالبهای هنری آبشخور مناسبی بترای تولیتد محتتوا در رادیتو بتودهانتد
بهویژه ادبیات و نوشته که بیواسطه و مستقیم به کار رفته است .ادبیات شتفاهی فارستی و
از بین بخ های گوناگون آن ،طومارهای نقالی به رسانه رادیو نزدیکاند و شتگردهای آن
در تولید متن شنیداری بسیار کاراست .از این بین حمزهنامه سالها مخاطبان فارسیزبان را
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در قهوهخانهها و مجالس خصوصی به پای بساط خود کشیده و سرگرم کرده استت .بهتره
برشمرده تالش خواهیم کرد شگردهای طنز شنیداری در البهالی داستانهتای حمتزهنامته
بازخوانی شود؛ شگردهایی که از فرهنگ ایرانی و در زبان فارسی جوشتیده و بالیتدهانتد و
بیتردید با گوش و جان مردمان این سرزمین آموخته و آمیختهاند.
شگردهای طنز شنیداری در حمزهنامه

 .1تحقیر
«تحقیر» ناشی از تناقض در کردار و رفتار عیّاران در میدان نبترد ،خنتده متیآفرینتد.
حضتور جنگجتویی کوتتاهقامتت یتا شتکمبتزرگ ،بتا لبتاسهتای عجیتب و غریتتب و
جنگ افزارهای مسخره همچون سپر کاغذی و یا نیزه بیپیکتان ،بتا تصتویر یتک مبتارز
رسمی در ذهن انسان ،متناقض است:
«مردی را دید که قبای نمدی سرخ پوشیده و کاله نمدی پنجگتزی بتر ستر نهتاده و
بین [دم] روباهی در قبل آن کاله نصب کرده که همیشه در گشت بود ،و کمتان چتوبین
در کتف آویخته و انبانی در حمایل کرده و چند تیر بی پر و پیکان در کمتر زده و ستپر
کاغذ پس دوش آورده .چون مقبل حلبی و لشکر او آن چنان پیاده بوالعجب را بدیدنتد
در خنده شدند» .گبینا38 :2871 ،
از طریق این تناقض عیّار حاضر شده در میدان جنگ ،تحقیر متیشتود و بته همتین
سبب ،عمرومعدی و عمروامیه هجو و استهزا میشوند تا خنده آفریده شود .اما ماجرا به
همین جا ختم نمیشود .مبارز سپاه مقابل ،همیشه قهرمان و جنگجویی استت تتا دنتدان
مسلح که با چهره آرمانی یک مبارز تصویر می شود .حال این مبارز آرمانی در برابر عیّار
هجو شده شکست می خورد ،یک شکست مفتضح در وضعیتی مستخره .ایتن موقعیتت
تازه تحقیری است بزرگتر که تنبیه آن نیز شدیدتر استت پتس خنتدهای کته متیستازد
بیشتر و شدیدتر خواهد بود .البته «تحقیر ساده تنها عامل نیست ،هجاگوی میکوشتد بته
وسیله باز گرفتن همه مقام و ش ن از قربتانی ختود او را کوچتک کنتد» گحلبتی:2874 ،
 . 71به نمونه زیر و شیوة »تحقیر» در شوخطبعی دقت کنید:
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بردن از این پتانسیل به نظر پرفایده خواهد بتود .در ادامته بتا توجته بته خصوصتیتهتای
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جنگیدن عمرامیه با مقبل حلبی گداستان ششم :
«پس مقبل گفت :یک سوار برود و این پیاده بوالعجب را زنده بگیرد ،پی من آرد .بته
فرمان او از جمله چهار هزار سوار یک پهلوانی روی در میدان کرد ،برابر عمرامیه ایستاد.
عمر گفت :ای دزد ،حمله بیار.
سوار حلبی بخندید ،گفت :حمله من چون رد خواهی کرد؟ اول تو حمله بیار.
عمرامیه گفت :پی دستی نکنم ،اگر مردی حمله بیار.
آن سوار دست بر کمان برد و تیر در شست پیوستت .عمرامیته ستپر کاغتذی پتی
آورد .تمام لشکر حلبی در خنده شدند.
حلبی گفت :ای مسخره ،تیر من برین رد خواهی کرد!
عمرامیه گفت :ای  ،...اگر مردی بر این سپر تیر برسان.
سوار حلبی تیر بر عمرامیه فرستاد و به وقت گذاشتن تیر ،عمرامیته دو پتای ختود بته
زمین زد چهل گام در هوا رفت و به وقت فرود آمدن بیدبرگ بر سینه آن ستوار چنتان زد
که از پشت بیرون کرد .مقبل دید آن سوار در دو خ رفت ،پس دست بر دست زد ،گفتت:
دیدید که این پیاده چه بال کرد! ستوار دیگتر فرستتاد .آن ستوار نیتز تیتر بتر عمرامیته زد.
عمرامیه جست زد ،در سوی دیگر افتاد ،تیر او خطا شتد .پتس عمرامیته تفتک بکشتید و
غلوله در دهان انداخت و بر چشم آن سوار چنان زد که یک چشم کور کترد ،تتا آن مترد
چشم بگیرد برجست و بیدبرگ در سینه بزد ،او نیز به پهلوی یار خود غلطید .مقبل حلبتی
در حیران بماند گفت این چه میشود! سوار دیگر فرستاد ،آن را نیز بانداخت .پتس مقبتل
حلبی خود در میدان آمد .چون امیر مقبل را بدید ،عمرامیه را بگفت :ای دوست جانی ،تتو
کار خود تمام کردی ،اکنون بازگرد که نوبت من است» .گبینا 38 :2871 ،ت 34
«تحقیر» از پرکاربردترین شگردهای خندهآفرینی در داستانهای امیرحمزه است .جتز
داستانهای مربوط به میدان جنگ در سلسلهداستانهای مال بردن عمروامیه ،جامه مبتدل
کردن ،راهنمایی وارونه و تنبیه کردن نیز از این شگرد استفاده شده است.
 .2تشبیه به غیر انسان
علیاصغر حلبی «تشبیه به غیر انسان» را از شگردهای عمده طنز میشناستند .تشتبیه
عمروامیه به غیرانسان و ترسیدن از او ،خندهدار است؛ زیرا عمروامیه آگاه بر آن استت و
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از این تصویر تازه برای نیل به هدف

سود میبرد« .اعمال احمقانه متا کته ختود دارای

ممکن است در عین حال به طور مسخره آمیزی نیز باشد چون دال بر این است که آنچه
که رخ داده ،ما میدانستهایم یا طرح بزرگی داشتهایم» گحلبی . 73 :2874 ،به نمونه زیتر
توجه کنید:
«چون منذر شاه پرس
آوردند پی

و نوازش رئیسان بته جتا آورد ،فرمتود هدیتهای کته ایشتان

آورند .کسان شاه یمن از حصار بیترون آمدنتد ،در میتدان رستیدند ،بتاالی

خراج ،امیر و عمروامیه شسته بدیدند.
گفتند :ای عزیزان و ای عربیان ،برخیزید تا این مال پی

پادشاه بریم.

عمرامیه گفت :ای دیوانگان ،این مال ملک ماست و بر دست من است ،بردن که تواند؟!
کسان پادشاه گفتند :بزنید این مسخرگان را.
عمرامیه شیشه نفت بتر ایشتان بگذاشتت و چنتد نفتر آن ستوخته شتدند ،دیگتران
بگریختند و فریاد کردند ،دیو دیو کنان پی

منتذر شتاه آمدنتد و احتوال بتاز نمودنتد».

گبینا 37 :2871 ،ت 33
در قطعه های مربوط به تنبیه کتردن ،مستتی و بتیهوشتی و مواجهته بتا موجتودات
شگفت نیز از این شگرد برای خندهآفرینی استفاده شده است.
 .3خراب کردن سمبل و نماد
«هجاگویی که می خواهد نشان بدهد عالمت یا رمزی در مقاصدی غیرعادالنه بته کتار
رفته یا مخصوص چند تن زورگوی مستبد گشته ،تظاهر میکند که معانی یا مفاهیم بتاطنی
آن رمز را نفهمیده است» گحلبی . 30 :2874 ،عمروامیه نیز این نماد و سمبل نظم ارتشتیان
را خراب میکند و آگاهانه آن را میشکند .سان دیدن در مراستم نظتامی بستیار قانونمنتد
است و نظم ،شرط برقراری آن است تا هم احترام گروه مقابل و بزرگانشان حفظ شتود و
هم قدرت و صالبت لشکر خود را به رخ آنها بکشند .همه ستپاهیان بترای حفتظ نظتم و
اخالق نظامی ،رموز و نشانههای گوناگون به کار میبرند .در حمزهنامه نیز صحنههایی کته
دو لشکر در برابر هم صفآرایی میکنند و یا بزرگی به پیشواز لشکر امیرحمتزه متیآیتد،
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علت است از لحاظ حقوقی شرارت آمیز است .ممکن است ناراحتتکننتده باشتد ولتی
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سان دیدن عملی خارق عادت روی میدهد .به جای آنکه موقر و باصالبت بر استب وارد
میدان شود ،همچون سیرکبازان و بندبازان معلتقزنتان و بتا حرکتات محیرالعقتول از راه
میرسد و در پس او نیز دوازدههزار بندهاش با وجود داشتن اسب ،پیاده و لگام بته دستت
در محضر حاضر می شوند .همتین خترق عتادت ستبب خنتده گتروه مقابتل و همچنتین
مخاطب میشود .دلیل اصلی بروز خنده و شوخی «خراب کردن سمبل» است:
« ...بعد آواز دور باش برآمد.
زوبین گفت :این چه آواز است؟
بختک گفت :این آواز عیّاران عمرامیه است.
عمرامیه پیدا شد و معلقزنان در عقب او دوازدههزار بنده زریتنقبتا و زریتنکمتر و
زرینکاله ،اسبان تازی بر دست گرفته!
زوبین گفت :ایشان پیاده چرا میآیند ،سوار نمیشوند؟
بختک گفت :چون صاحب ایشان پیاده است ،هر آینه بندگان نیز پیاده باشند.
به دیدن عمروامیه مغالن حیران ماندند.
گستهم گفت :ای زوبین ،چته متیخنتدی کته حمتزه بودنتدی و یکتی از ایتن دزد
نبودندی» .گبینا182 :2871 ،
همچنین اگر پادشاهی و وزارت را نیز جزو سمبلها و نمادها بدانیم ،هرگاه یکتی از
این افراد تنبیه میشوند ،خراب کردن سمبل نیز از شیوههای شوخطبعی خواهد بود.
 .4نعلوارونه و پکری
در نمونههای مربوط به میدان جنگ وقتی کلیت داستانها را در نظر میگیریم« ،نعتل
وارونه »2نیز شگردی است که سبب خنده میشود .مخاطب بر اساس سابقه داستانهتا و
 .2داوود فتحعلیبیگی در مقالا «مبانی مضحکه و اسباب خنده»« ،نعل وارونه» را به عنوان یکی از عناصر مضتحکه در کتالم و
عمل این گونه معرفی میکند« :به اشتباه انداختن تماشاگر و مردم است که اصطالحاً به آن نعل وارونه زدن میگوینتد .ایتن در
شرایطی اتفاق میافتد که بیننده به امری یا حرف و حدیثی و ضربالمثلی واقف باشد لیکن از زبان تقلیدچی گبازیگر وارونته
آن را بشنود» .گفتحعلی بیگی2873 ،
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نقل های پیشین همواره انتظار دارد قهرمان رسمی و آرمانی بر یتک جنگجتوی مستخره
هم میریزد و در نتیجه اسباب خندة حاضتران فتراهم متیشتود .در متاجرای پیشتک
آوردن عمروامیه برای هرمز خران« ،نعل وارونته» و «پکتری» استباب خنتده متیشتوند.
پکری آنست که «پس از آنکه مخاطب باور کرد موضوع مورد بح

جدی و با اهمیتت

است ،پکرکننده نعل وارونه میزند» .گانصاری30 :2837 ،
« بعد چند روز هرمز خران برای رفتن مداین از امیرحمتزه رخصتت طلبیتد ،پهلتوان
وداع کرد .عمروامیه پیشتر شد ،گفت :یا امیر من شاهزاده را رنجانیدهام اگر فرمان باشتد
چیزی پی

آرم وی را خشنود کنم.

پهلوان گفت :زود بیار.
عمروامیه از بارگاه بیرون آمد و یک طبق پر جو کرد ،باالی آن سترپوش دیبتا بنتور
مرصَّع مکمل نهاد ،پی

هرمز خران افتاد بسیار عذر خواست .هرمز ختران عمروامیته را

کنار گرفت ،چون سرپوش لطیف از سر طبق دور کرد چه بیند! مشتی جو هستت و بته
مجرد دیدن جو ،هر یک صغار و کبار در خنده شدند .هرمز خران شرمنده شد.
امیرحمزه گفت :ای دزد ،این چه آوردی؟
گفت :برای خر به ازین چه نعمت خواهد بود!» گبینا203 :2871 ،
 .1تهکم ،نفرين و دشنام
«شاید شاخصترین وجه هجو و هزل ادب ایرانی «تهکتم ،نفترین و دشتنام» استت.
تهکم نوعی از هزل است ،فرق میان آن دو این است که ظتاهر تهکتم جتد و بتاطن آن
استهزا است و هزل عکس آن است» گحلبی . 37 ،2874 ،در میدان جنگ تهکم ،نفترین
و دشنام نیز از شگردهای شوخطبعی است .طرفین نبرد به هنگام رجزختوانی فتراوان از
طعنه و دستانداختن ،فح

و ناسزاهای جنسی و تمسخر ستر و ریختت هتم استتفاده

میکنند و طنزهای کالمی نابی را میسازند .شوخیهتای کالمتی در نمونتههتای «جامته
مبدل کردن» نیز بسیار فراوانند که از راه تهکم و دشنام و نفرین ،زهر انتقام و کینه ختود
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چیره شود .اما با این پایان تصور ذهنی و پی بینی مخاطب از روند رخ دادن متاجرا بته
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را به دشمنان و کفار میریزند و مخاطبان را میخنداند .این قطعه از جنگ و رجزخوانی
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لندهور و عمرمعدی نمونه نابی از این شگرد در شوخطبعی است:
«عمرمعدی بر خنگ عادی بر نشست و روی در میتدان کترد .چتون لنتدهور ستر و
سکه عمرمعدی را دید ،گفت :ای مرد ،تو کیستی؟
عمرمعدی گفت :مرا عمرمعدی کرب گویند ،سرلشکر امیر هستم.
لندهور گفت :حمزه نادان مرد است که همچو تویی را سرلشتکر کترده استت! ایتن
سازی و شکمی که تو داری ،تو را باید اشکمی فرماید تا نتان ستیر بختوری ،تتو را بتا
جنگ چه کار!
عمرمعدی گفت :ای دراز بیساز و سستقدم پرشکم ،چه نسبت تو را بتا متن! اگتر
مردی بیار تا چه داری!
لندهور گفت :هوشداری.
پس گرز باال برد ،عمرمعدی سپر بر سر آورد ،گرز بر سپر چنتان رستید کته آواز آن
هر دو سپاه شنیدند و گفتند :اگر عمرمعدی سد سکندر است از این گرز در خطر است.
فاما عمرمعدی خود را مردانه داشت .لندهور چون او را  ...دید ،گفت :ای شکم بتزرگ،
مرد پهلوانی! اکنون نوبت توست.
بیا تا چه داری ز مردی نتشان

کتمان بلندی و گرز گتران

یل عادیان دست بر گرز برد .لندهور سپر بر ستر آورد .عمرمعتدی گردگتاه لنتدهور
خالی یافت ،هم در آن محل گرز چنان زد که لندهور چون مار پیچید و گفت :ای شکم
بزرگ ،مردی پرحرکتی.
لندهور عمرمعدی را بر دو زانو کرد .یل عادیان در خود دیتد کته سستت شتدهام و
لندهور تازه است ،نباید که در زمین زند ،دست بر مشت برد .چندان مشت بر رخستاره
لندهور زد که در خون یکی شد.
لندهور دست از کمر عمرمعدی بداشت و گفت :ای شکم بزرگ ،شب افتاد و شتب
برای آسای

است ،بازگرد ،باید که فردا بیایی تا تماشای همدیگر کنیم.

عمرمعدی کرب گفت :ما پشت نگردانم ،اول تو برو ،بعد ما بروم.

شگردهای طنز شنیداری در داستانهای امیرحمزه 15

 .6بدلپوشی
عیّاران بازیگرانی قابل هستند و از فنون آن به خوبی آگاهند .ایشان میتواننتد نقت
بازی کنند ،ساز بزنند یا آکروبات اجرا کنند .عالوه بر این عمروامیته بتا تتوبرهای کته از
حضرت اسماعیل به دست میآورد قادر است خود را به هر چهره و لباسی درآورد:
«اسماعیل پیغامبر گفت :هم در این کوه توبره داشتتهام ،از پوستت آن تتوبره بستتان،
باری تبارک و تعالی هدیه فرستاده استت ،چهتره از آن تتوبره بیترون آیتد و تتو بته آن
صورت شوی ،تو را کسی نشناسد و سیصدوشصت زبان سخن بگویی» .گهمان275 :
از تغییر هویت به هر دو شیوه یاد شده ،فراوان داستان و نقتل در قصتههتای حمتزه
وجود دارد .این شگرد ،در نمای های ایرانتی «بتدلپوشتی» نتام دارد« .یکتی دیگتر از
ویژگی های قصص عیاران که به جذبه و کش آنها میافزاید ،بدلپوشتی و بتدلکتاری
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لندهور گفت :ای شکم بزرگ ،من بر تو رحم میکنم ،تو فضولی میکنی!
باز دست بر دوال کمر بردند .یل عادیان باز دست بر مشت برد ،مشت زدن گرفتت.
امیر عرب با سپاه در خنده بود و میگفت :عمرومعدی جنتگ مشتت نیکتو پیتدا کترده
است و اگرنه زخمی بدو رسیدی .لندهور چتون دیتد کته عمرمعتدی اگرچته نمیترد از
میدان باز نخواهد گشت ،گفت :ای شکم بزرگ ،مرا فردا نیز جنگ است و که دانتد کته
تو در میدان بیایی و یا نیایی؟
عمرمعدی کرب گفت :تا من زندهام ،در میدان تو بیایم.
پس لندهور در پیل سوار شد و در سپاه خود براند .عمرمعتدی هتم بازگشتت و بتر
امیر بیامد .امیرحمزه یل عادیان را کنار بگرفت و بنواخت .پس طبلهای بازگشت زدند،
لشکرها فرود آمدند و در عی بنشستند .چون روز دیگر شد ،از هر دو لشکر آواز طبل
جنگ برآمد و فوجها راست کردند و میدان بیاراستند تا کدام مرد آهنگ میدان کند و یتا
کدام مرد نام خود را عیان کند ،که شاه سراندیبی پیل منگلوسی در میدان رانتد و گفتت:
ای عمرمعدی ،اگر مردی در میدان بیا.
عمرمعدی گفت :این  ...دیوانه شده استت! هنتوز انتدام متن برقترار نیامتده استت».
گهمان278 :ت275
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برخی از قهرمانان قصه است» گفتحعلتیبیگتی« . 40 :2837 ،بتدلپوشتی» اغلتب بترای
فریب اشخاص صورت میگیرد؛ اما گاهی نیز سبب خنده میشود:
«چون عمروامیه این کیفیت را معلوم کرد ،پس خود را به ضرورت بازیگر ساخت و
دهل در گردن انداخت ،پی در بارگاه اوالد آمد و بازیهای بوالعجب نمتودن گرفتت.
اوالد را خبر کردند که بازیگری غریب بوالعجب رسیده است .اوالد پتی طلبیتد .عمتر
چنان بازی به اوالد نمود که اوالد حیران ماند و بخش های فراوان کرد.
پس عمروامیه خدمت کرد و گفت :ای شاهزاده ،این بازی دیدهای ،اگر فرمتان شتود
آدمی از چوب پیدا کنم به درازی صدوده گز چیزی زیادت ،و ازو حرکتها پیدا آرم.
اوالد گفت :زود بیار.
عمروامیه سبک از بارگاه اوالد بیرون آمد در لشتکر ختود رفتت .لنتدهور را طلبیتد
آهسته گفت :سالح بپوش و برابر من پیاده بیا.
لندهور گفت :اگر بگویی امیر را خبر کنم.
عمروامیه گفت :نه همین زمان میآیم .امیر را خبر کردن مصلحت ندارد.
چون نزدیک لشکر اوالد مرزبان رسیدند لندهور را از ستر تتا پتای جامته بپیچیتد و
رسن در گلوی انداخت و گفت :آن زمان که بگویم شتاه را ختدمت کتن ،بایتد کته تتو
بروی و آن شاه را خدمت نکنی ،بگیری و از دست نگذاری!
لندهور قبول کرد و برابر عمر روان شد .اوالد مرزبان منتظر بازی عمروامیه بتود کته
خبر کردند آن بازیگر با آن طلسم پیدا شده است .اوالد درون طلبید .عمترو بتا لنتدهور
درون بارگاه درآمد و چند بار باالی سر لندهور رقتصهتا کترد ،پتس گفتت :ای آدمتی
چوب ،شاه را خدمت کن .لندهور پیشتر شد و دست دراز کترد ،کمتر اوالد بگرفتت ،از
تخت برداشت ،در زمین زد.
عمرامیه گفت :انا عمرامیه زمری و این لندهور بن سعدانشاه.
لشکر چون ندا شنیدند ،هر کسی برای خود بگریختند» .گبینا230 :2871 ،ت232
 .0تحامق و کودننمايی
شیوة دیگر «تحامق و کودننمایی» است« .تحامق آن است که ما چتون بتر حماقتت
رایج در میان یک طبقه صریحاً انتقاد نمیتوانیم بکنیم ،خود را بته نتابخردی و حماقتت
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میزنیم و وانمود میکنیم که نابخردیهای طبقات ممتازه را ت یید میکنیم و بتا آنهتا بته
لندهور ،عمرومعدی و حتی در یک مورد امیرحمزه با بدلپوشی ،نق

شتخص نتادان و

دیوانه را بازی می کنند تا بتوانند قربانی خود را فریب بدهند و به هدفشان برستند .ایتن
نق

تازه و رفتارهای ناشی از آن حاضران را به خنده میاندازد.
«امیر و عمروامیه در لشکر کفار روان شدند .در اثنای راه به جهتت بتازی کتردن بتر

شداد بوعمر برای بازی بازیگران میروند .عمروامیه بر بازیگران رفت و گفتت :متا نیتز
بازیگریم ،بیایید تا یک جا شده ،برویم و بازی ببازیم ،آنچه پیدا شود همه شما بستانید و
ما را هر چه بدانید بدهید.
بازیگران چون در صورت و شکل عمر نگاه کردند ،گفتند :سر طایفه هم تو باش.
یک دهلی در گردن امیر نهاد و گفت :ای امیر ،تو این دهل بگیر ،هر وقت که بگویم
پهلوان پوالد بیار ،باید که تو بر من بیایی.
پس بازیگران و امیر و عمروامیه پی

در بارگاه شداد بوعمر حبشی آمدنتد و بتازی

کردن گرفتند .عمروامیه هر زنگی را که میدید ،میجست بتر ستر آن ،تتارک ختود بتر
تارک او مینهاد و دو پای باالی سر او میکترد ،چنتان متیگشتت کته زنگیتان حیتران
میماندند و آت

از سر آن زنگی میخاست .چون حجتاب و وکتیالن آن چنتان بتازی

بدیدند ،فیالحال بر شداد دویدند و واقعه حال بگفتند .شداد از بارگاه برون آمد و تخت
در صحرا زدند ،بنشست و در بازی عمروامیه تماشا میکرد و هر بار انعام میفرمود.
چون عمروامیه بسیار بازی نمود و دریافت که شداد خواهد خاست ،خدمت کترد و
گفت :ای شاه ،بنده  ...عرض دارد ،اگر فرمان شود.
شداد گفت :آنچه داری بگو.
عمرو امیه گفت :ای شاه جهان و ای خسرو کیهان ،از میراث پدر من غالمتی رستیده
است و آن غالم دعوی پهلوانی میکند و مرا هر بار میرنجاند و گفتتا متن نمتیشتنود.
یکی زنگی را بفرمای تا او را ادب کند ،به من دهد.
شداد گفت :بطلب آن غالم را
عمروامیه بانگ زد :ای پهلوان ،پوالد بیار
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کارهای ناروا و مسخره و خندهانگیزشتان متیخنتدیم» گحلبتی . 77 :2874 ،عمروامیته،
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امیر دهل بر زمین زد ،نزدیک عمروامیه آمد و بایستاد.
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شداد گفت :ای غالم بازیگر ،تو چرا خوندگار خود را میرنجانی؟
امیر گفت :توییی ای ...
شداد از این کلمات چون مار پیچید و یک حبشی را فرمود تا سر از تتن ایتن غتالم
دور کند .به فرمان شداد بوعمر حبشی ،پهلوانی از خیل زنگبار شمشیر بکشید بر پهلوان
درآمد و تیی بگذ ارد .امیر دست او در هوا داشت و با تیی بگرفت و مشت در رگ گردن
او چنان زد که زنگی جان داد.
شداد نعره زد که زنگی دیگر رود ،این پهلوان را به یک مشتت ایتن غتالم بکشتت.
زنگی دیگر درآمد و خواست تا تیی زند ،امیتر در دو شتاخه او درآمتد و او را از زمتین
برداشت ،بر سر برد ،بگردانید ،چنان بر خاک زد که باز نجنبید .حبشی دیگر درآمتد و او
را نیز تمام کرد .بر این نمط چهل نفر را از حب

و زنگبار امیرالمومنین حمزه بکشت.

شداد را طاقت نماند و از تخت برجست و در امیر درآمد و تیی بگذارد.
پهلوا ن تیی او نیز در هوا بگرفت .دوم دست دراز کرد ،دوال کمترش بگرفتت ،نعتره
زد ،برداشت ،بر زمین زد و پای بر گردن

نهاد و گفت :دانید و ندانیتد کته انتا الحمتزه

عبدالمطلب!
به نام شنیدن حمزه هزیمت در لشکر افتاد» .گهمان883 :ت840
 .8قلب اشیا و الفاظ
«یکی از برجستهترین ابزارها برای هجاگویی ،دگرگون ساختن چیزها و وا ههاست»
گحلبی . 70 :2874 ،در داستانهای امیرحمزه ،به دلیل اتفاقهای ناشی از راهنماییهتای
وارونه نیز خنده رخ میدهد .راهنماییهای وارونه اغلب نتیجتهای خنتدهدار بته همتراه
دارد .در جایی گستهم از عمروامیه درباره توانایی جنگی لندهور میپرسد.
«عمروامیه گفت :مردی دراز و سست قدم .دراز میان خالی» .گبینا271 :2871 ،
و این در حالی است که پیشتر عمروامیه و امیرحمزه بتا لنتدهور روبترو شتدهانتد و
مخاطب نیز از قدرت و توانایی باالی لندهور خبردارست .ایتن «قلتب اشتیا و الفتاظ» و
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تغییر واقعیت ،خنده آفرین است و در ادامه نیز گستهم به واسطه راهنمایی عمروامیته بته
همچنین در داستان های مربوط به دیوان و پریان و جادوان و موجودات شگفت نیتز
از این شگرد استفاده شده است؛ چه از طرف موجودات شگفت و چه از طترف عیّتاران
که با کاربرد این شگرد شوخطبعی بروز میکند؛ مثتل وارونتهگتویی «ارهنتی

دیتو» یتا

«پیرزن جادو» و یا «عمروامیه» که در زیر نمونهای از آن را میخوانید:
«ارهنی

امیر را در گردن گرفت و در هوا شد ،باال میبرد تا نزدیک ابتر رستانید .بتر

امیر گفت :ای حمزه ،دنیا را چون میبینی؟
امیر گفت :همچو یک منزل.
پس باالتر برد .بعد آن گفت :ای حمزه ،اکنون چون میبینی؟
امیر گفت :مثل یک حجره میبینم.
دیو گفت :ای حمزه بگو تو را بر کوه زنم یا بر دریا؟
امیر گفت :ای بدبخت ،من در حق تو نیکتویی کتردم ،تتو در حتق متن چترا بتدی
میکنی؟!
دیو گفت :ای نادان ،نشنیدهای دیو با گونه باشد ،اگر نیکویی کنی بیشتبهه او بتدی
کند! اکنون حکم کن که تو را کجا بزنم؟
امیر در دل اندیشید ،اگر خواهیم گفت در دریا زن ،مرا بر کتوه خواهتد زد ،وجتودم
قطره قطره خواهد شد و اگر بر کوه زدن گویم بیشبهه بر دریا زند ،امید استت از دریتا
سالمت برون آیم .پس گفت :ای دیو ،مرا بر کوه بزن تا زودتر جان بدهم.
دیو گفت :من هرگز بر کوه نزنم ،در دریا بزنم تا گوشت ترا ماهیان دریا بخورند.
این بگفت ،امیر را پرتاب کرد» .گهمان174 :
 .1تکرار يک رويداد
تکرار از عناصری است که همواره خنده آفریتده استت بخصتوص در نمتای هتای
ایرانی بته شتکل هتای مختلتف چته در عمتل و چته در کتالم از شتگردهای شتاخص
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میدان نبرد با لندهور میرود و پس از شکستی مفتضح فراری میشود.
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شوخطبعی است .در داستان های امیرحمزه نیز چند باری بروز این شتگرد ستبب خنتده
میشود .در میدان جنگ «تکرار» مشت شمشیر ربودن عمروامیه و یا جنگیدن عمروامیته
با شیشه نفت و یا در مواجهه با موجودات شگفت ،تکرار رختدادی واحتد بترای چنتد
عیّار خندهآفرین بوده است .مانند این نمونه:
« در طلسمات زردهشت جادو رسیدند .چهتاردیواری دیدنتد میتان آن چهتاردیواری
گنبد زردهشت بود ،و از مردمان سرود و رقص شنیده میشد.
امیر گفت :ای گاولنگی ،چنان مینماید که میان این چهاردیواری آدمیاناند.
گاولنگی گفت :یا امیر ،اینجا آدمیزاد چه کند! این همه طلسمات زردهشتت جتادو
است که این چنین شنیده میشود.
پهلوان گفت :میان ما تو درازقد هستی ،نظر دیوار بکن تا چه مینماید.
گاولنگی باالی دیوار برآمد و اندرون

نظر کرد ،به مجرد نظر کردن خندة قهقهته زد

و درون دیوار افتاد.
امیر از آن حالت متعجب ماند و بر یاران گفت :چه حکمت بود که گاولنگی خندیتد
و درون رفت؟
لندهور گفت :یا امیر ،اگر فرمان باشد نظر کنم.
امیر گفت :هوش داری ،تو نیز درون نروی!
لندهور گفت :نخواهم رفت.
پس او نیز نظر کرد قهقهه خندید ،درون افتاد .بر این نمط ،هتر یتاری کته متیدیتد،
درون میافتاد تا آنکه همه افتادند مگر امیر و عمروامیه.
عمر گفت :یا امیر ،چنان مینماید که درون این چهاردیواری دیوان مینمایند و ایتن
مردمان از تماشا در خنده میشوند و میافتند .من دهن خود در جامته پتیچم و نظتر در
این طلسمات کنم ،دریابم که این چه بالست و این یاران کجا میروند؟
عمر همچنان دهن خود را در جامه پیچید ،باالی دیوار شد ،نظر درون کرد ،با آن بته
هم بخندید درون افتاد» .گهمان577 :ت577
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بخ چشمگیری از داستانهای حمزهنامه را خنده و شتوخطبعتی و طنتز در برگرفتته
است .طنزهایی که با دست انتداختن و شتوخی بتا قهرمانتان ،پادشتاهان ،وزیتران و  ...از
فرهنگ رسمی انتقاد میکند و به نوعی خنتدهای فرهنتگ عامتهای متیستازد .قصتههتای
امیرحمزه و بخ های خندهآور آن عالوه بر آنکه سرگرمکننده است ،بار انتقتادی تنتد بتر
جامعه را همراه دارند و اصالحی اجتماعی را دنبال میکنند و از آن جا که از فرهنگعامته
و قهوهخانهها و کوچه و بازار جوشیدهاند این انتقاد بیپرده و بیتعارف است.
برای این منظور از شگردهای متنوعی استفاده شده است .شگردهای تحقیر ،تشبیه به
غیر انسان ،قلب موضوع ،تکرار یک رویداد ،کودن نمایی ،نعتل وارونته ،پکتری ،تهکتم،
نفرین و ناسزا ،بدل پوشی و خراب کردن سمبل و نماد ،از شیوههای عمده ساخت طنتز
در حمزهنامه هستند.
شگردهای به کار رفته در بخت هتای طنتز «داستتان امیرحمتزه» ،برآمتده از دل زبتان و
ادبیات فارسی و شیوة نگرش مردم سرزمینهای فارستیزبتان استت .بتا تتاریخ ،جغرافیتای
زیست ،شیوه دینداری و فلسفه زندگی ایشان همخوانی دارد .سالیان سال در صدر متنهتای
خندهآور بوده و فارسیزبانان را از هندوستان تا ایتران خندانتده استت .پدیدآورنتدگان متتن
قصههای امیرحمزه ،با زبتان تمثیتل و قصته ،بتیتردیتد جامعته دوران ختود را بته تصتویر
کشیدهاند .با زبان طنز و شوخطبعی خطاهای آنها را نشانه گرفتهاند تا ستتمگران و بیتدادگران
را تنبیه کنند .جالب اینکه نوک پیکان این انتقاد به سمت امرا و شتاهان و ستردمداران استت.
کاستیها را در رفتارشان نشان میدهد و با حضور عمروامیه آنها را بترمال متیکنتد .حتتی از
خطاهای عیّاران و یاران امیرحمزه هم نگذشته و به آنها هم پرداخته استت .تتا ایتن افتراد را
تنبیه کند و وادارد که دوباره انسانی برخورد کنند تا تعادل جامعه حفظ شود.
ولی فارسیزبان امروزی دغدغههایی متفاوت از مردم گذشته دارند؛ چترا کته شتیوة
زندگی آنها و نوع ارتباطاتشان متفاوت است و از طرفی رسانههای سرگرمکننتده شتکل
دیگری دارند .با آنکه تعداد بیشتری از مخاطبان ،برنامهای واحد را میشنوند؛ ولی همته
آنها در فضایی خصوصی و به دور از هم شنونده آن هستند .نویسندگان امروز باید ایتن
تفاوتها را درک کنند تا بتوانند با استفاده از شگردهای یاد شده نوشتههای طنز کارآمتد
و راهگشا برای جامعه امروز ایران خلق کنند.
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