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چکیده
حمزهنامه یکی از بلندترین قصههای عامیانهی فارسی است که سابقهی آن به قرن هفتم هجری باز میگردد.
این قصه به عنوان روایتی که متن آن جزء طومارهای پرطرفدار در سدههای متمادی بوده ،به شکل شففاهی
تا قرن دهم هجری حفظ و در عصر صفوی توسط کاتبان و نگارندگان مکتوب شدهاست؛ از ایفن رو ،ایفن
قصه از قابلیتهای کالمی ف زبانی فراوانی بهرهمند است که گفتگو در آن جلوهی ویژهای دارد .پردازنده با
تکیه بر گفتگو و بهرهگرفتن از شگردهای بیانی و تکنیکها و استفاده از ظرفیتهای زبانی در موقعیتهفای
خاص ،با واداشتن شخصیتها به گفتگو سازههای روایت خود را پرداخته و میان آنها انسفجام هماهنف

و

منطقی برقرار ساخته و به این ترتیب ،چشمانداز وسیعی از صحنهها و شخصیتها را خلق کردهاست که در
این پژوهش به طور مفصل به آن پرداخته میشود.
واژههای کلیدی :قصهی بلند عامیانهی فارسی ،حمزهنامه ،گفتگو ،شخصیتپردازی ،عناصر نقل

 .1مقدمه
گزارا حفظ شد و انتقال یافت .ای داستا گزارا کسانی هستند که اغلب فرآوردهی ادبی به دست آمهده را بهه
صورت شفاهی و از یریق سنت نقل و با زبانی عام فهمت در مکا های عمومی به اجهرا درمهیآوردنهد کهه ایه
فرآوردهی ادبی را میتوا قصههای بلند عامیانه خواند.
ای نوع آثار در یول تاریخ بازآفرینی میشدندت همچو رسانه عمل میکردنهد و بنهابر شهرایا و موقعیهت
خاصت توسا داستا گزارا از لونی به لو دیگر درمیآمدند و النته پس از مدتی مکتوب میشدند .لذا کارکرد

.1کارشناس ارشد زبا و ادبیات فارسی(نویسنده مسئول)
.2استاد زبا و ادبیات فارسی دانشگاه یزد
تاریخ دریافت1931 /1 /11 :

abbasi.hakimeh@yahoo.com
jalali@yazduni.ac.ir
تاریخ پذیرش1931 /1 /22 :
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قصههای بلند عامیانهی فارسی با توجه به کارکرد اجتماعی اثر و نیاز جامعهه و ماهاینی ت توسها داسهتا -

پیوند عناصر نقل در حمزهنامه

آنها پیش از سرگرم کرد ت رسانهای تنلیغاتی بودهاست؛ از ای رو به فراخور نیاز فرهنگیت دینی و سیاسی جامعهه
با انواع دگردیسیها و جابجاییها درگیر میشدند.
بنابرای ت قصههای بلند عامیانه فرآوردهی بنیادی ذهنی نیستند که از سوی آفرینندگانی مشاص ساخته شده
باشندت بلکه بحث از نمونههای بازآفرینی شدهاست مرکب از سازههای ساختاری ه معنایی که در گذر زمها ت بها
فراز و فرودهای فراوانی روبهرو شدهاند تا به کتابت درآمدهاند .پس ای نوع آثار را میتوا بازنمایی و بازآفرینی
ذه پردازندگا ابتدایی پیش و پس از اسالم تا سال  1911دانست.
آنچه امروز به عنوا قصهی بلند و کوتاه عامیانهت در حوزهی مکتوب فارسی بررسی میشودت مواردی اسهت
که آغاز شکلگیری تمد ایرانی را دربرمیگیرد و فضای تاریای ه اجتماعی ایرا را پس از اسالمت اغلب از راه
سنت نقل بازآفرینی کردهاست .ای میراث قطعاً ریشه در فضای اجتماعی (دی ) و سیاسی ای مهرز و بهوم دارد
که از راه منابع مکتوب یا فولکلور شفاهی در یاد قوم ماندهاست.
باش قابل توجهی از ادبیات شفاهی ایرا ت شامل قصههای کوتاه و بلنهدی اسهت کهه عامههی مهردم بهرای
یکدیگر نقل میکردند .ای قصهها مجهولالمؤلف بوده و سینه به سینه از گذشتگا به آیندگا رسیدهاست.
تنها دخالت پردازندگا و داستا گزارا در قصههات تغییر زاویهی نگرش بود؛ به ای معنا که آنها بها تهرثر از
اجتماعت در بازآفرینی یک سوژه خودآگاه تصمیم میگرفتند که داستا را با تمرکز بر شاص محوری بسهازند و
دیگرا را در حاشیه قرار دهندت یا اینکه نیروهای خیر و شر را در جایگاهی از قدرت و رویارویی بها ههم قهرار
دهند تا به ای ترتیبت اثری دینی یا حماسی را خلق کنند.
به ای ترتیب داستا پردازی مات اغلب در دستا کسانی بود که از گروه مردم عادی برمیخاستند و درواقهعت
پردازنده یا دیدگاه خود اوست (عناسیت .)51-27 :1931
حمزهنامه یکی از مشهورتری قصههای بلند عامیانهی فارسی است که قدمت آ به قر هفهتم هجهری بهاز
میگردد .ای قصه در پی شرایا و موقعیتهای خاص سیاسیت اجتماعی و فرهنگیت بار دیگر در عصر صهفوی
بازآفرینی شد و به محنوبیت و آوازهی روزافزو تری دست یافت .از آنجها کهه حمهزهنامهه بهه عنهوا قصههای
شفاهیت سالیا سال توسا پردازندگا و داستا گزارا در محافل نقل میشهدت گفتگهو دربهارهی آ از اهمیهت
بسزایی برخوردار است .بر ای اساست گفتگو سازهای مهم و بنیادی در خلق یک روایت است که با اتکهای بهه
آ ت اشااص قصه به ماایب معرفی میشوند و در صحنهها خود را نشا میدهنهد .بهه یهور کلهیت انسهجام و
ارتناط هماهنگ و منطقی میا اجزاء یک روایت بلندت در پرتو گفتگو ساخته و پرداخته میشود.
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اندیشهی خود را با نقل ای داستا ها انتقال میدادند .ای وجه از قصههای بلند که ت بازنمودی از زندگی واقعی

مطالعات ادبیات روایی /سال 1ت شمارهی 2ت پاییز و زمستا 1931
آنچه در روایت برای ارائهی زبا آوری در توضیح روایی به یرق ماتلفت الزم و ضروری اسهت؛ حضهور
پردازنده به عنوا قصهگو و حضور ماایب به عنوا شنوندهی قصه است .اگر داستا گزار کسی است که زبها
را به کار میگیرد ای روایتگیر و روایتنیوش (ماایب) است که «گفتگو را ممک میسازد .در واقهعت اینجها
رابطهی غیرقابل انفکاکی میا زبا و گفتگو وجود دارد که روایت از خالل آ شکل مهییابهد( ».مهنهدسپهورت
 .)191 :1931پس پردازندهی روایت که (قصههای عامیانه)ت به منزلهی دانای کلی است که از جهها بیهرو و
درو شاصیتها گزارش میدهد و قصه را از زاویهی دید سوم شاص نقل میکند .ای شگرد «در داستا های
پرماجرا که آکسیو سریع دارند و سرعت پیشرفت داستا ت خواننده را به دننال خود میکشهد» (یونسهیت:1931
 )97استفاده میشود .به ای ترتیب پردازنده به فراخور ای داستا بلند حماسیت جمالت و عنارات نقل را سریع
و کوتاه انتااب میکند .بدیهی است که چنی جمالتی «به روانهی جریها داسهتا مهیافزاینهد و حرکهت آ را
تسریع میکنند( ».هما ).
همچنی داستا گزار وقایع و پیشامدهایی را به کار میگیرد که مننع هیجا اشااص و ترمی کنندهی کشهش
عمدهی آنا است و با نقل ای داستا هات به ایجاد بحرا ها و خلق صحنههای جدید کمک میکنهد .درواقهع در
ای قسم از داستا ها (قصهها)ت چو پردازنده همه چیز را میداند و میبیند و چیزی بر او پوشیده نیست «آنچه
که در ذه شاصیتها میگذرد را نشا میدهد» (مارتی ت  )111 :1931و ایالعات الزم را به خواننهده انتقهال
میدهدت اما اغلب «آ را نگه میدارد تا به اوج داستا برسهد( ».یونسهیت  .)97 :1931او بهرای خهارج سهاخت
داستا از یکنواختیت با تکیه بر گفتگوت اشااص را در جایگاه گفت و شنود قرار میدهدت آنا را بهه حرکهت وا
میدارد و «آنچه خود میخواهد بگویدت از خالل گفتگو و اعمال ایشا به خواننده نشا میدههد( ».همها ) .بهه

همچو بیا حاالت چهرهت نمودار ساخت حرکات و خلق و خوی قهرمانا ت یا با واداشت خود شاصیتها بهه
گفتگو در مورد دیگر اشااص و استفاده از شگردهایی همچو بیا ذهنیات اشااص قصهت به شاصیتپردازی
پرداخته و با توسل به شیوههایی مانند انعکاس کشمکش در گفتگوی قهرمانا ت تجسم نمایشی اشااص قصهه و
بازگشت به گذشتهت چشمانداز گستردهای را از انواع صحنهها خلق کردهاست که در ای بحث به یور مفصهل و
به تفکیک به آ پرداخته میشود.
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ای ترتیب گفتگو در زمینهی حمزهنامهت نمود ویژهای دارد که گاه پردازنده با توسل به تکنیهکههای گونهاگونی

پیوند عناصر نقل در حمزهنامه

 .2پیشینهی تحقیق
در خصوص اجزاء و سازههای روایی قصههای بلند عامیانهی فارسی و مشاصاً گفتگوت شاصیت و صحنه-
پردازی تا کنو آ گونه که شایسته و بایسته استت تحقیقاتی صورت نگرفتهاست؛ با ایه حهالت پهژوهشهها و
تحقیقاتی که در خصوص عناصر داستانی انجام شدهت در پارهای مواقع با سازههای روایی ادب عامه انطناقپهذیر
است .بر ای اساست ایروی بلگیر ( )1927در مقالهای با عنوا «گفتگهو»ت بهر ارتنهاط و نقهش گفتگهو در خلهق
صحنه و شاصیت ترکید کردهاست .پس از او ویلیام نویل ( )1922در کتاب «راهنمای نگارش گفتگو»ت جک .ام.
بیکهام ( )1912در کتاب «صحنه و ساختار داستا » و گلوریا کمپتو ( )1932در کتاب «گفتگونویسی»ت به نقهش
گفتگو در ایجاد صحنه و شاصیتها پرداختهاند .اما تاکنو به یور خاص در حوزهی گفتگو و پردازش صحنه
و شاصیتها در حمزهنامهت پژوهش مستقل و مجزایی صورت نگرفتهاست.
 .9گفتگو و شاصیتپردازی
گفتگو سازهای مهم و بنیادی در پرداخت شاصیت است .توضیح و گزارش رواییت شاصهیت را توصهیف
میکند .پس گفتگو به شاصیت جا میدهد و بدا جوهر و فردیت میباشد .در حقیقت «یکی از کارآمدتری
تکنیکها و شگردها برای پرداخت شاصیت با اتکا به گفتگوت ای است که شاصیتی را در جریها حهوادث و
رویدادی روایی در داستا وادار کنیم که دربارهی شاصیت دیگر سا بگوید .پس بدی وسیلهت سرنای بهرای
شناخت آ شاصیت در اختیار ماایب قرار داده میشود» (نویلت )51-52 :1922؛ النته در قصهها و روایتهای
عامیانهی شفاهی به خصوص متو دراماتیک ه که قابلیت اجرا و نقالی داشتهاند ه وضهع شاصهیتپهردازی بهه
که در درو شاصیتها رخ میدهدت راوی دانایی است که توصیفگهر احهوال درونهی و برونهی آنهها اسهت و
افرادی که به عنوا کاتب و نساهپرداز در مجالس نقل و قصهگویی ای داستا گزار گرد مهیآمدنهدت منطنهق بها
گفتههای اوت به نوشت روایات و قصههای بلند عامیانه فارسی میپرداختند .در ای حالتت «راوی در مواردی بها
تفسیر خود در داستا دخالت میکند یا جها بینی خود را در مورد مسائل ارائه میدهد ( ». ...فلکیت )75 :1912
به ای ترتیب راوی و داستا گزار به منزلهی دانای کلت از جها بیرو و درو شاصیتها گزارش مهیدههد و
داستا عمدتاً از زاویهی دید سوم شاص نقل میشود.
بنابرای شاصیتپردازی در قصهی بلند عامیانهی فارسیت به صورت معمول و مرسوم شاصیتپهردازی در
داستا های مدر امروزی نیست که شاصیت از یریق پایگاه و ینقهی اجتماعیت لحه سها گفهت ت نحهوهی
مکالمهی دو فرد در داستا با یکدیگر و سایر ویژگیهای خاص آ پرداخت شوند .بهتری شهیوهی سهاخت و
4
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گونهی دیگری است .پردازنده به عنوا دانای کلی که به همهی حوادث و ماجراهای داستانی و همهی اتفاقهاتی

مطالعات ادبیات روایی /سال 1ت شمارهی 2ت پاییز و زمستا 1931
پرداخت شاصیتهات گفتگو است .درواقع برای بیا افکار یک شاصیت یا منشر گذشتهی اعمال اوت راه دیگری
جز گفتگو وجود ندارد .پس بهتری نوع گفتگوت گفتگوی رو در روست .گاه یک شاصیت از یریهق مکالمهه و
بیا ذهنیاشت از سوی پردازنده ساخته و پرداخته میشود .در پارهای مواقعت پردازنده با ترتیهب داد گفتگهویی
در بط روایت پرداخت میشوند که در آ هرکدام از قهرمانا و ضد قهرمانا ت نظهر خهود را دربهارهی گهره و
کشمکش بیا میکنندت یا در آ بحرا جدید پیش آمده قرار میگیرند .در رمانس حمزهنامهت پردازنده اغلهب بها
بهرهگیری از چند شگرد و تکنیک به شاصیتپردازی میکند:
 .1شاصیتپردازی با توسل به حرکات و حاالت چهره به کمک گفتگو.
 .2شاصیتپردازی به کمک بیا حرکات و رفتار و خلقوخوی قهرمانا و ضد قهرمانا با توسل به زبا .
 .9شاصیتپردازی به کمک بیا ذهنیات قهرمانا و ضد قهرمانا از سوی پردازنده.
 .5شاصیتپردازی اشااص فرعی قصه به کمک گفتگوی اشااص با همدیگر.
با توجه به ویژگی مطلقگرایی در قصههای بلند عامیانه و غالب روایهات شهفاهیت قهرمانها و اشهااص از
هما ابتدای قصه یا خوب و مثنتاندت یا بد و منفی .شاصیت در قصهها و روایتهای شفاهی ه خهواه قهرمها
باشد یا ضد قهرما

ه در روند حوادث داستانی به مانند قهرمانا داستا های مدر امهروزیت تکهوی و تکامهل

نمییابند .در واقع شاصیتی که در قصهها در مقابل ما قرار میگیردت تغییر نمیکند بلکه او از هما آغهاز بها در
نظر گرفت ارزشها و اهدافت به سوی مقصد موردنظر حرکت میکند و با عنور از فراز و نشهیبههای متعهددت
سرانجام به مقصد موردنظر نائل میشود .هدف از پرداخت چنی شاصیتها و قهرمانانیت به جا گذارد ترثیری
شگرف از خصائل نیکو مانند شجاعتت مروتت دالوریت جوانمردیت راستی و دی داری است؛ مثالً:

«بهم گفت :ای هوما چه کردی؟ گفت :م رفتم و راه لشکر عرب بستم که آنکه سرلشکر ایشا بود
باال رسید و آمد تا از اسب پیاده شد و سپر پیش گرفت و تیغی بر دست آوردت باال برآمد گرفت .هر چنهد
که ما تیر و سنگ میفرستادیمت او را سود نداشت و به آسیب سپر رد میکرد .بعد او سهه نفهر عهرب دیگهر
برآمدند و میا ما افتادند و از کشتهها پشتهها برآوردند .ما به مردی از ایشا گریاتیم .بهم ای حکایت از
پسر شنیدت تازیانه بزد و گفتک ای حرامزادهت اگر تو زادهی م بودی پس از چههار نفهر عهرب روی نمهی-
گردانیدی!» (حمزهنامهت .)251-253 :1952
در مثال ذکر شدهت داستا گزار با بیا صفاتت کردار و حاالت به معرفی و پرداخت دو شاصیت اقدام کرده-
است .او به مانند عالمی آگاهت گزارشگر صرف اعمال و کردار قهرمانا و پهلوانا است.
عالوه بر ای ت گاه قصهگوی بازیگر با به کار برد زبا نمایشهی و حرکتهی بها بیها خلقیهات و برشهمرد
خصیصههای رفتاری اشااص داستانیاشت به شاصیتپردازی آنها پرداختههاسهت .بهه عنهوا مثهال عمهر امیهه
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پیدا شد .ما سنگها فرستادیم او بایستاد .پس لشکرهای دیگر در رسیدت ایشا بایستادند که یک عرب کوتاه

پیوند عناصر نقل در حمزهنامه

ضمریت عیار همیشگی حمزهت از شاصیتهایی است که راوی با ای شگرد به ترسهیم شاصهیت او پرداختهه-
است:

«پس معلم تاتهی عمرامیه ننشت و تعلیم داد و گفت :باوا  .عمر گفت :ای معلمت تا آنکه مهرا ده بهار
تعلیم ندهیت م هرگز ناوانم .معلم چو دانست که عمرامیه متحرکی (حیلهگری) کهردهاسهتت چنهد دوال
محکم بزدت عمرامیه در آ وقت تحمل کرد و امیر آهسته میخندید.
عمرامیه از غصه میجوشید و در ویل (به دننال فرصت بود ) آ بود که بر معلم چه حرکت کند .نگهاه
کرد کفش آ معلم نو بودت سنک آ را بدزدید و از مکتب برو آمد و در دکا حلهواگر رفهت و آ کفهش
بداد و گفت :ای را بگیر و حلوا بده .حلواگر گفت :ای کفش از آ کیست؟ حلواگر گفت :از آ پهدر مه
است .مرد حلواگر راست دانستت او را حلوا بداد .آ حلوا عمرامیه در دبیرستا آورد و قدری امیر را بداد.
پهلوا پرسید از کجا یافتهای؟ عمر گفت :از خانه آوردهامت امیر تحقیق دانست .چو وقت آ رسید که معلم
بایزدت عمرامیه پیش از آ بگریات .معلم چو کفش یلنید نیافت .امیرحمزه فهم کرد آ حلوا از آ کفش
بود .پس غالما خود را در دکا حلواگر فرستاد تا کفش را بیاوردند و به معلم دادند .چهو امیهر در خانهه
آمد تمام کیفیت پیش پدر بازنمود .همه از کارهای عمرامیه حیرا بماندند( ».حمزهنامهت .)25 :1952
در عنارت پیشی ت پردازنده با بیا رفتار و حرکات عمرامیه شاصیت او را بهه گونههای پرداختههاسهت کهه
خواننده به محض دید و شنید اعمالشت به دانایی و زیرکی او پی میبرد و در ادامه با توصیفاتی که قصهگو از
دیگر کارها و رفتارهای قهرما میآوردت عیار بود او نیز مسلم و آشکار مهیشهود .همچنهی گهاه پردازنهده بها
توصیف حاالت چهره و هئیت ظاهری یک پهلوا و قهرما ت به پرداخت شاصیت او اقدام کردهاست؛ به عنوا
«چو علوفه لشکر تمام شد از سغز برو آمد و بر لشکر کفار زدند و تیغزنا مهیرفتنهدت ناخودآگهاه گهرد
خاست .عمرامیه بدوید تا دریابد لشکری از آ کیست .برو آمد از یکی پرسید :ای لشکر کیست و سرلشکر را
چه نام است؟ گفت ای سپاه اردشیر بابکا ت خواهرزادهی زوبی کاووس است .برای مهدد پادشهاه هفهت اقلهیم
آمدهاست و ای اردشیر بابکا سی گز قد داشت و منارزی سهمناک است( ».هما .)272 :
به نظر میرسد مهمتری دلیل پرداخت شاصیتها در ای رمانس از یریق بیا حاالت چهره یا بیا اعمال
و رفتار آنهات یوالنی بود روایتت حضور متعدد قهرمانا و تنهوع اشهااص و چههرهههای داسهتانی در جریها
روایت و روند حوادث داستانی است .در حقیقتت حضور نه چندا یوالنی مدت برخی قهرمانا و پهلوانها و
شاصیتهای فرعی دیگر در ای قصهت سنب شدهاست که داستا گزار برای جلوگیری از یوالنی شد هر چهه
بیشتر جریا روایتت به ای یریق به ترسیم شاصیتها بپردازد؛ به ایه معنها کهه قهرمانها محهوری و اصهلی
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نمونه:

مطالعات ادبیات روایی /سال 1ت شمارهی 2ت پاییز و زمستا 1931
روایت هر بار که به صحنهی جنگ یا رویدادی تازه قدم مینهندت پردازنهده بهه کمهک گفتگهوت بعهد دیگهری از
شاصیت آنها را برمال میسازد .در واقعت ماهیت و جوهر قهرما با گام نههاد بهه شهرایا تهازه و پدیهد آمهد
وضعیت و بحرا جدید آشکارتر میشود؛ به همی سنبت گاه پردازنده بها اسهتفاده از لهوازم و ابزاروآالتهی کهه
خاص یک قهرما یا شاصیت است و هویت او را به تماشاگرا و خوانندگا معرفی میکنهدت بهه شاصهیت-
پردازی او میپردازد و از ای یریق در تالش است تا چهره آ قهرما را برای ماایب و خوانندگا ت حقیقیتر
و قابل پذیرشتر سازد و ای نکته درست خالف شاصیتپردازی ضد قهرمانا است؛ به عنوا مثال:

« در ای حالت امیر و عمرامیه از پیش پیدا شدند .عناس تمام کیفیهت بهر ایشها بگفهت .امیهر فرمهود:
بازگردید و راهز یم را مرا بنمایید .پس جمله خالیق اهل عرب که گریاته بودندت برابر امیهر بازگشهتندت
روا شدند تا به آنجا رسیدند که مقنل حلنی بدید که یک سواری غرق آه پوالد و یک پیاده بوالعجب پیدا
شدند .مقنل در لشکر خود گفت :که عربیا گریاته باز آمدند و یک سوار و یک پیاده برابر آوردند تا با مها
جنگ کند .پس فرمود که فوج راست کنند .به فرما او فوجها راست کردند و میدا بیاراستند که کدام مرد
آهنگ میدا کند و یا کدام مرد نام خود را عیا کند؟ امیر خواسهت تها در میهدا رودت عمرامیهه گفهت :یها
پهلوا ت قدری قرار گیر تماشای ما ک و ای سا گفت و ناپیدا شد و در یک پلک زد در میدا درآمد و
ایستاده شد .مقنل مردی بدید که قنای نمدی سرخ پوشیده و کاله نمدی پنج گزی بر سر نههاده و دیه (؟)
روباهی در قنل آ (؟) کاله نصب کرده که همیشه در گشت بودت و کما چوبی در کتف آویاتهه و اننهانی
در حمایل کرده و چند تیر بی پر و پیکا در کمر زده و سپر کاغذی پس دوش آورده( ».حمزهنامههت :1952
.)19
به ای ترتیبت پردازنده برای پرداخت قهرما برجستهی روایتش که بارزتری صفت او عیاری استت گذشته
اوست که با شاصیت و منشاش تناسب و هماهنگی کامل دارد .او به ای یریقت قهرما قصهاش را میسازد و
به او هویت میباشد .در نمونهی باال میبینیم که پردازنده با توصیف دقیق و جزء به جهزء حرکهات و رفتهار و
ویژگیها و دیگر خصایصی که خاص شاصیت اوستت بعد روانی و فیزیکی شاصیتاش را نشا میدهد؛ به
نحوی که ماایب با شنید نام و ابزار و آالت خاص او مانند سپر کاغذیت کاله نمد پنج گزی و کما چهوبی
بر کتف آویاتهت در هر جای قصه منتظر حضور عمرامیه در آ صحنه از روایت و توصیف او از زبها داسهتا -
گزار است.
هر اندازه که شاصیتها و قهرمانا در روایت حضور محوریتری داشته باشندت راوی و داستا گزار مهدت
زما بیشتر و حجم گستردهتری از روایت را به توصیف و ترسیم چهرهی آ شاصیت اختصاص میدههد .ههر
چند که ممک است بسیاری از ای شاصیتها در سیر کلی روایتت در برخی صحنهها و رویدادها از نقشهای
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از وصف و توصیف لوازمی که معرف شاصیت اوستت گاه توصیفگر حرکات و حهاالت رفتهاری و حرکتهی

پیوند عناصر نقل در حمزهنامه

فرعی هم برخوردار باشند .ای نقشهای فرعی قهرمانا محوری در برخی حادثهها و حضهور فرعهی برخهی از
اشااص و قهرمانا در پارهای دیگر از صحنههای داستانیت برای ترکید بر عملکرد قهرمها محهوری در روایهت
است .ناگفته نماند که ممک است برخی از ای شاصیتهات در روند رخدادها و حوادث داسهتانی کهه در ههر
باش به صورت مجزا اتفاق میافتدت نقش محوریتر و پر رنگتری داشته باشند.
داستا گزار و پردازندهی قصه با توسل به زبا و بهره برد از ظرفیتهای زبانیت به ترسیم شاصهیتههایی
میپردازد که میخواهند به خویشکاری تازهای دست یابند .پس همی بیا اعمال و رفتار و حرکات آنهات خهود
به گونهای کنش محسوب میشود که قرار است در ادامهی روایت تحقهق یابهد .از اینجها اسهت کهه داسهتا در
داستا پدید میآیدت رفتهرفته بر حلقهی حوادث و رویدادها افزوده و قصه یوالنی میشود .پس آگهاهی زبهانی
داستا گزارت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .ای امر مستلزم آ است که داستا گزار « ...بهر زبها خهود
مسلا باشدت گنجینهای از داستا ها را بداند و نیز بداند که نسنتهای میا انگیهزهی آغهازی او بها رخهدادهای
داستانی و پردازش و گسترش آ از چه قرار است» (مهندسپورت )199 :1931؛ از ایه روت پردازنهده زنجیهرهی
بزرگی از حوادث و رخدادها را به صورت فشرده در چند جمله گزارش میدهد و بها ترسهیم شاصهیت چنهد
قهرما که در رویداد یا صحنهی جنگی بزرگ و مهیب حضور دارندت به جریا حوادث سرعت میباشد.
به یور کلیت اغلب شاصیتپردازی در رمانسحمزهنامه به صورت غیرمستقیم توسا پردازنده صورت می-
گیرد؛ به ای معنا که شاصیتها توسا داستا گزار ترسیم میشود .به ای ترتیب روایت دراماتیکتر مهیشهود؛
زیرا آنها خود به صورت مستقیم لب به سا نمیگشایندت بلکه ای داستا گزار است که مانند یهک دانهای کهل
واقف به امورت پیدا و پنها (درو و برو ) شاصیتها را میبیند و دربارهی آنها سا میگویدت گزارش مهی-
محتومشا سوق میدهد .در چنی قصههاییت ای خود قصهگو و داستا گزار نیست که تمام صحنهها را میبیندت
حوادث را به وجود میآورد و شاصیتها را به سوی سرانجامشا میراندت بلکه ای وجهود ثهانی اوسهت کهه
بینش و خلقوخوی و تمام حاالت ذهنی و تجربیات عینی قصهنویس را از او به عاریهه مهیگیهرد و آنهها را بهه
شاصیتهای داستا که همواره در سوم شاص از آنها یاد میشودت تحویل میدهد (براهنیت  .)132 :1972پس
پردازنده در حکم رابا و میانجیگری است میا نگهرش و جهها بینهی خواننهدگا و مااینها از یهک سهو و
قهرمانا و شاصیتها از سوی دیگر .داستا گزار در تالش است شاصیتی بیافریند که ژرفتری ترثیرات را در
نهاد خواننده و ماایب بر جای نهد .او باید شاصیتی را از تاریخ یا اجتماع برگزیند و تمام دانستههها و بیهنش
جغرافیاییت دینیت اسطورهایت آیینی و داستانی خود را در مورد او به کار اندازد؛ از ایه رو اشهااص و قهرمانها
قصههات در وهلهی اول افرادی هستند که هم مشاصات اجتماع را در خود دارند و هم مشاصهات پردازنهدهی
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دهد و خود شاصاً با توجه به نقش و کنشی که از قنل برای آنها در نظر گرفتهاستت آنها را به سوی سرنوشهت

مطالعات ادبیات روایی /سال 1ت شمارهی 2ت پاییز و زمستا 1931
روایت را .آنها باید مشاصات اجتماع را داشته تا بتوانند برای آ اجتماع و مردم عصر خود مفید باشند و بتوانند
بر آنها اثر بگذارند .همچنی آنها باید متضم مشاصات و دانستههای نویسنده و داستا گزار باشند تا شاصیت
با عنور از گردنههای خم اندر خم حوادث و رویدادهای شگفتت برای خوانندگا و ماایب دلپذیرتر باشد .در
حقیقت منش و جها بینی و دانستههای فردی و اجتماعی داستا گزارت از یریق ای قهرمانها و سهایر اشهااص
است که در دسترس ماایب قرار میگیرد؛ به همی سنبت برخهی بهر ایه باورنهد مهوقعی کهه در قصههای بها
شاصیتی روبهرو میشویمت دو موجود را حاضر و ناظر میبینیم :ناست شاصی اجتماعی و دیگهر نویسهنده و
پردازنده با تمام ظرفیت فهم و ادراک و احساساش .پس سادهتری تعریف دربهارهی شاصهیت در ایه گونهه
روایاتت ای خواهد بود که شاصیت شنه شاصی است تقلید شده از اجتماع که بینش و جها بینی نویسنده بهه
آ فردیت و تشاص باشیده است (براهنیت .)235 :1972
از دیگر شگردهای پرداخت شاصیت در حمزهنامهت «بیا ذهنیات قهرمانا و ضدقهرمانا از سوی پردازنده
است؛ به ای معنا که قهرمانا یا ضدقهرمانا در قالب یک گفتگوی کوتاهت اندیشهت عوایف و احساسات درونی
خود را با خود بازگو میکنند و به ای یریق خود را به ماایب میشناسهانند .در اینجها پردازنهده بهه قهرمانها
روایتش فرصت اندیشید و سا گفت میدهد و به ای شیوه هویت شاصیت ذهنی و فکری قهرمهانش را بهه
خواننده منتقل میکند و «از ای راه به انتقال احساس و اندیشههایی میپردازد که با یرح و عمل داستانی ارتناط
نزدیکی دارند» (حسینیت )11-13 :1973؛ به همی دلیل میبینیم که در ای روایت بلند «همواره چند صدا با هم
به گوش میرسد( ».شکینیت  .)31 :1912غالب ای گفتگوهای کوتاهت زمانی برای اشااص قصه رخ میدهد کهه
در اندیشهی تویئه و تالش برای از میا برداشت قهرما یا ضدقهرما و یاریگرا آنها باشند؛ در ایه صهورت
با تشریح حوادث نزد خودت از درو به چالش با خود برمیخیزند که تنلور ای یرح و نقشهی شوم و خرابکارنه
پدیدار میسازد و منجر به کنش میشود( ».اخوتت .)122 :1931
بنابرای در پرتو ای نوع گفتگوی ذهنی کوتاه ضم شاصیتسازیت ماایهب بهه ایالعهات ژرفتهری از
عملکرد و خویشکاری قهرما دست مییابد .در اینجا «شاصیتهای داستا با توجه به موقعیت خودت زبا بهه
سا میگشایند( ».فلکیت  .)52 :1912ای عامل سنب شدهاست که در حمزهنامهت آمیزهای از گفتار پردازنهده و
شاصیتها با هم دیده شود و به ای یریق موقعیتها و صحنهههای بحرانهی توسها برهها و ادلههی کالمهی
شاصیتهات به موقعیتهای مستحکم مندل میشوند و در خدمت ایجاد تنش و گستردگی یرح قرار میگیرنهد
و روایت را رفته رفته به سوی نقطهی اوج پیش میبرند (حنیفت )21 :1913؛ به عنوا نمونه:
« باتک گفت :در سپاه به از پهلوا گستهم دیگر کدام مرد است که مقابل حمزه تواند شود! چهو در تمهام
سپاه ایرا و تورا ت باتک نام گستهم گرفتت گستهم در دل گذرانید که وایت مرده به زیر سنگ اندر به که زنده
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در گفتگوی کوتاه قهرمانا جلوهگر شدهاست .پس تکیه بر ای گفتگوی ذهنی کوتاه است «که هستی قهرما را

پیوند عناصر نقل در حمزهنامه

به زیر ننگ است .مرا ضرورت شد که در میدا روم ولیک چو از میدا زنده بازگردمت باتک را بجا بکشم».
(حمزهنامهت .)292 :1925
چهارمی تکنیک پرداخت شاصیت در حمزهنامهت معرفی قهرمانا و اشااص از زبها دیگهر شاصهیتهها
است که معمولتری شگرد در ترسیم شاصیتهای فرعی روایت است .ای معرفی و حضهور کهمرنهگ و نهه
چندا یوالنی مدت قهرمانا ت اغلب در گفتگوی شاصیتها در میدا ننرد دیده مهیشهود و عامهل مهمهی «در
آشکار شد انگیزه و نیت ضد قهرمانا است( ».کمپتو ت  .)25 :1932بنهابرای انعکهاس ایه نهوع گفتگوهها و
ارتناط آ با زمینهی داستا ت میتواند به خوبی معلول افکار شاصیتها باشهد و در رخهددادها و وقهایع بعهدی
محرک مهمی به شمار آید؛ از ای روت بارزتری ویژگی گفتگوهای رد و بدل شده میا اشااص در حمهزهنامههت
پویایی آ است که همواره به عنوا قویتری سازهت روایت را گام به گام پیش میبرد؛ به عنوا مثال:

«زوبی چو چتر و مراتب و دارات بدیدت از گستهم پرسید :که مگر ای شاه است؟ گستهم گفت :ایه
بنده ای از بندگا پادشاه است .مغال حیرا ماندند .پس داراتت دارا پیدا شهدت عقهب او خاقها ارچنهگ و
کوررنگ برآمد .بعد از لشکرت گرگی پیدا شد .بعهد گهرگی ت تنهدال شهاه بیامهد .بهر ایه نمها شهاها و
شاهزادگا پیدا شدند و نام ایشا زوبی از گستهم میپرسید و متحیر میماندند و بر برادرا خود میگفت:
که پادشاهی نوشیروا داردت ما هیچ نهایم ( » . ...حمزهنامهت .)225 :1952
نکتهی قابل توجه در ای نوع از پرداخت شاصیتت ای است که شاصیتپردازی اغلب از سوی پردازنهده
به دو شکل صورت پذیرفتهاست؛ یا مانند نمونهی پیشی ت به معرفی اسمی افراد بسنده شده که ای شگرد بیشهتر
در قسمت ناست قصه صورت گرفتهاست که در آ قهرما برای گرفت باج و خراج بهه سهرزمی ههای هنهدت
شاصیتت نمایاند قدرت و صالبت قهرما در پیروزی بر حریفا متعدد و ننردهای سهمگی و یوالنی است.
یا اینکه در قالب گفتگویی میا اشااص با همدیگر ضم بیا و اشارهت به خصوصیات و ویژگیههای ظهاهری
قهرما پرداخته شدهاست که ای نوع از گفتگوهات بیشتر ماتص «رجزخهوانی» و ننردههای رو در رو و مسهتقیم
قهرما و ضدقهرما و یاریگرا آنا با همدیگر است که در پارهای اوقات جننهی ینز هم یافتهاست؛ به عنهوا
مثال:

«پس لندهور منارز یلنید .یل عادیا پور شدادیا ت عمر معدی کربت پیش امیر آمد .سر بر زمهی نههاد.
گفت :اگر فرما باشد در میدا بروم .امیر عرب گفت :میدانی لندهور چه کس اسهت؟ عمرمعهدی گفهت:
امیر میداند که چه کس هستم .امیر گفت :هال برو به خدای سپردم.
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مصرت یونا و روم سفر میکند و با منارزا بسیاری میجنگد .ظاهراً هدف داستا گزار در ای نهوع از پرداخهت

مطالعات ادبیات روایی /سال 1ت شمارهی 2ت پاییز و زمستا 1931
عمرمعدی بر خنگ عادی برنشست و روی در میدا کرد .چو لندهور سروسکهی عمر معدی را دیدت
گفت :ای مردت تو کیستی؟ عمرمعدی گفت :مرا عمرمعدی کرب گویندت سرلشکر امیر هستم .لندهور گفت:
حمزه نادا مرد است که همچو تویی را سرلشکر کرده است! ای سازی و شکمی که تو داریت تو را بایهد
شکمی فرماید تا نا سیر باوریت ترا با جنگ چه کار!
عمرمعدی گفت :ای دراز بیساز و سست قدم پرشکمت چه نسنت ترا با مه ! اگهر مهردی بیهار تها چهه
داری( ».هما .)129 :
 .5گفتگو و صحنهپردازی
ظرف زمانی و مکانی وقوع حوادث و رویدادهای داستانی را صحنه مینامنهد .صهحنه در متهو نمایشهی و
دراماتیکت به صورت کارکردی مجزا از دیگر عناصر و سازههای داستانی ه روایی پرداخت نمیشهودت بلکهه بهه
موازات پیشرفت روایت گسترش مییابد و به عنوا سازهای اساسی و بنیادی در خدمت محتهوا و درو مایههی
اثر روایی قرار میگیرد .بنابرای ت صحنه باید به عنوا سازهای کامالً ملمهوس و مهرتنا بها درو مایهه و یهرح و
پیرنگت تنیی کنندهی لحظههایی سرنوشتساز باشد« .لحظههایی که قهرمانا بر سر دو راههی عقهل قهرار مهی-
گیرندت لحظههایی که درگیریهایی سرنوشتساز رخ میدهندت لحظههایی که وضعیتهایی خطیر پیش مهیآیهدت
لحظههایی که اعمال و گزینشها به نتیجه یا نتیجههای مهم و منتظر میرسند( ».ایرانیت .)999 :1913
پردازنده و داستا گزار برای ترسیم و تجسم صحنه در روایت به مانند دیگر سازههای رواییت به عنوا تنهها
بازیگر ساحت نمایش خود که به تنهایی مجری آ استت با کالم و گفتگوی خود پیوسته تالش میکند تا ضم
صحنهسازیت قدرت تایل و تجسم خوانندگا و مااینا را پویا سازد و به ای یریق با فعال ساخت گسهترهی
میدانی تایل ماایبت تصورات آنها را در صحنهسازی یا تصاویر ذهنی کامل کند .به ای ترتیبت پردازنده « ...به
(منتشاء)ت شمشیر و سپر را مجسم میکند و بدی ترتیب ذه و تصویر نمایشگرت با او به حرکت در مهیآیهد».
(نجمت  .)119 :1911داستا گزار با بهره برد از ای حرکات و حاالت نمایشیت درصدد است تا ضم ملمهوس
و مجسم ساخت صحنه برای ماایب و متمایز ساخت آ از روایت خشک و صرفت با توسل به زبها و بههره
گرفت از امکانات زبانی با شیوهها و شگردهای گوناگونی در بیا ت به صحنه آرایی دست یابد .او با رفت و آمهد
مداوم بی بازیگری و روایت ضم ایجاد تعادل و تواز میا آنهات با شگردهای خاص به هدف خود که همها
صحنهآرایی و تدوی صحنه است دست مییابد و به ای یریق به ماایب و تماشاگر یادآور میشود که پیش از
هر چیز با صحنه و بازیگری چند چهره روبه روستت نه روایتگری و نقل واقعهی سرگرم کنندهی او.
صحنهت اصلیتری و اساسیتری جزء ساختاری هر داستا بلندی است و از عناصربزرگ داستانی به شهمار
میرود که ساختار درونیاش تغییرناپذیر و قواعد حاکم بر آ حیاتی است که سنب پویایی و تحهرک داسهتا و
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جای کشتی گرفت و شمشیر بازی با حریف واقعیت تنهها بهه کمهک حرکهات و حهاالت و احتمها ًال چوبدسهتی

پیوند عناصر نقل در حمزهنامه

روایت میشود (بیکهامت  .)51 :1912بدیهی است که پویایی و تحرک در یک روایت داستانیت در شور و هیجا
ماایب و خوانندگا هم ترثیر به سزایی دارد .خوانندگا و مااینا اغلهب ههیچ چیهز را بهه انهدازهی گهره و
کشمکشهایی که در روند داستا رخ میدهدت جذاب و دلچسب نمیدانند .به همی جهتت غالب روایهتهها و
قصههای عامیانه اساساً گزارشی از یک مشاجرهی یوالنیاند؛ از ای رو یول یک روایت هر اندازه که باشد بایهد
به نوعیت حرکت رو به جلو داشته باشهد و سهنب گسهتردگی یهرح و پیرنهگ داسهتانی شهود .بهه ایه ترتیهب
«کشمکش در دل صحنه جای دارد اما ایستا نیستت بلکهه یهک جهزء سهاختاری و پویاسهت بها الگهوی درونهی
مشاص که همزما با به اجرا درآمد صحنه و در نتیجه پایا آ ت سنب پیشنرد داستا میشهود( ».همها )52 :
بنابرای کشمکش همیشه میتواند به روایت و صحنههای آ ت کیفیت و حال و هوای خاصی بناشهد .پردازنهده
با یرح کشمکش به کمک زبا ت ابعاد گوناگو یک صحنه را نمایا میسازد .پس «کشهمکش تکنیهک دیگهری
برای بنا کرد صحنه است( ».نویلت .)71 :1922
داستا گزار برای ترسیم صحنه در آغاز رمانس حمزهنامهت داستا را به گونهای شهروع مهیکنهد کهه نهوعی
کشمکش آزار دهنده که نشانهی خروج وضعیت ناستی از حالت اولیه و وضع جدید رخ داده به شمار میرودت
آرامش قهرما محوری روایت را به هم زدهاست؛ از ای رو قهرما اصلیت از هدفی بلند مدت پیروی میکند تا
بار دیگر وضعیت را به حالت ناستی بازگرداند .به ای ترتیبت پویشی در داستا رخ مهیدههد کهه در پهی آ
صحنههای متعددی از حوادث و رویدادها خلق میشود .هر مانعی که در هر باش از روایت در برابهر قهرمها
داستا ظاهر میشودت صحنههای روایی پویاتر میشوند و ضم گسترش پیرنگت لحظه به لحظهه داسهتا را بهه
سوی نقطهی نهایی پیش میبرند .غالب ای کشمکشها در قالب دیالوگههای غیرمسهتقیم اشهااص قصههت بهه
یول صحنهها را در شکل مکتوب قصهی عامیانهی مورد بررسی در بر گرفتهاست؛ به عنوا نمونه:

«چنی آوردهاند که رئیسا مکه خراج والیت در یم میرسانیدند و آ پادشاه خراج تمام عهرب را در
پایه تات نوشیروا ب قناد شهریار میرسانیدند  ...پس امیر بر پدر آمد و گفت :بهرادرا کجها مهیرونهد؟
خواجه گفت :برای سودا در یم میروند امیر گفت :برابر ایشا خواهم رفت .خواجه گفهت :ای خواجههت
هنوز تو مردی و سرد و گرم نچشیدهت ترا سال دیگر خواهم فرستاد .امیر آ زما هیچ نگفهت کهه بهرادرا
روا شدند .امیر بر عمرامیه گفتت بیا ما در عقب ایشا شده برویم  ...و در یم مردی از شاهزادگا حلب
که با چار هزار سوار رهزنی میکردت او را مقنل حلنی میگفتندت مقنل شنید که قافله از مکه میآیهدت سهر راه
بگرفتت بایستاد؛ چنا که قافله برسید و فوج مکه مقنل حلنی را بدیدندت ایستاده ماندند .پس مقنل بر ایشا

12

] [ Downloaded from jnls.hormozgan.ac.ir on 2023-01-07

صورت گفتوشنود میا دو شاصیت یا از زبا خود داستا گزار بیا میشود؛ به گونهای که حجهم وسهیعی از
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زور آورد .یک پاس جنگ دادندت بعد تمام قافله بشکستند و عناس و ابویالب احتراز کردند و راه مکه پیش
گرفتند .مقنل حلنی تمام خراج و اسنا برد و چند آدمی اسیر کرد.
در ای حالت امیر و عمرامیه از پیش پیدا شدند .عنهاس تمهام کیفیهت بهر ایشها بگفهت .امیهر فرمهود
بازگردید و راه ز یم مرا بنمایید  ...پهلوا خنگ اسحاق ننی بر کرد و جوال نمود و گفت :ای دزدت مگر
تو خنر نداری که عقب ای قافله م میآییم؟  ...مقنل حلنی زور کردت نیزه رها کنانید نتوانست .پس امیهر
زور کردت نیزه از دست مقنل بستد و گفت :تو نیزه زد نمیدانیت از م بیاموز! پس سنا بگردانید و چوب
نیزه در کمر حلنی بزدت مقنل آزاد از صدر زی بر زمی افتاد .عمرامیه برجست و بر سینه مقنل نشست .می-
خواست که خنجر بزندت امیر گفت :نزنی .پس پهلوا گفت :ای مقنلت بگو خدای یکی اسهت .مقنهل گفهت:
اگر خدای یکی نناشد همچو منی پیلی چو تو پشه کی قادر شود؟ پس مقنل با چهارهزار سوار بهه دیه
ابراهیم خلیلاهلل پیوسهت و مسهلما شهد و حلقههی بنهدگی بهه گهوش کهرد بهه نهام امیرالمهؤمنی حمهزه
عندالمطلب( ».حمزهنامهت .)15- 17 :1925
پردازندهت کشمکش میا قهرما محوری و عیار همراه او را با ناستی مانعی که بر سر راه او شکل میگیردت
آشکارا بیا میکند .او با بیا و گزارش صرف تضاد و کشهمکش حهاکم بهر جریها روایهت و درگیهری میها
شاصیتهات صحنهپردازی میکند .او برای ملموس ساخت هر چه بیشتر صحنههای جنگ و درگیهری در نگهاه
ماایبت از کلمات و سازههای زبانی بهره میگیرد که از چیدما و کنار هم قرار گرفت آنهات پویایی مت افزایش
مییابد؛ کلماتی مانند راهز یم ت جنگت نیزهت سنا ت اسبت جوال نمود ت خنجر زد و  ...به گونهای خود سنب
پویش تایل ماایب و خوانندگا و تصور صحنه در ذه آنها میشود .بهدی وسهیله ضهم افهزایش سهرعت
صحنهت سنب گستردگی یرح و پیشنرد داستا میشود .پس غالب صحنهها چو از زبا داستا گزار بیها مهی-
نمایشی در اذها ماایب ترسیم میشود .پایا همهی صحنههای داستا به سنب مؤکد ساخت چهرهی قهرما ت
با در نظر گرفت فضایی که ای قصه در آ رواج داشتهت حمزه سیدالشهداء مرد پیروز میدا است .پردازنهده بهه
ای یریق ضم آشکار ساخت تغییر زما و مکا ت گزارشی صریح از اعمال قهرمانانهی او در اختیار خوانندگا
قرار میدهد و بدی گونه ماایب را از صحنهای به صحنهی دیگر منتقل میسازد.
پردازندگا و داستا گزارا (نقاال )ت درخشا تری و خوشسیماتری چهره در تاریخ نمایش ایرا بودند که
در کار خود مهارت عجینی داشتند و در شمار هنرمندا اصیل به شمار میآمدند .ای گروه بیاسهتعانت از ههیچ
وسیلهای و فقا با قدرت بیا و همآهنگ ساخت حرکات چهره و دست و کالمت رویدادهای قصه را بدا گونه
در نظر شنونده مجسم میکردند که احساسات وی را برانگیزد .پس داستا گزار عالوه بر ایجاد هیجا و سرگرم
کرد ماایبت خالق داستا های جذاب است (محمدیت  .)21 :1912بنابرای ت ای قصهگویا بازیگر با اجهرای
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شودت ضم پرداخت و ذکر غالب جزئیات صحنههای حساس و سرنوشتسازت به سنب زبا و بیها حرکتهی ه

پیوند عناصر نقل در حمزهنامه

برخی حرکات نمایشی و هماهنگ ساخت با کالم و کنشگفتاری خودشا ت خالق صحنههای پر التهاب و مهؤثر
روایی خویش هستند و با ای روشت تصاویر و عوایف و احساسات را به خواننده منتقل میکنند.
داستا گزار برای اجرای هر چه بهتر و فراهم آورد همهی تمهیدات روایی و داستانیت به گونهای خاص از
کلمات بهره میگیرد؛ از ای روت او در عی حال که به صدای رسا و حافظهی قوی و مؤثر خود متکی اسهتت از
واژهها و کلماتی استفاده میکند که تصویرساز و صحنه آفری باشهد و حهس و تصهویر و هیجها را بها ههم بهه
خواننده و شنونده منتقل میکند .او «بر کلمهها تسلا دارد و از ارزش آنها و اینکه چگونه میتوانهد بهر شهنونده
اثر بگذاردت با خنر است( ».دیوئیت  .)97 :1977پس قصهگو و پردازندهی روایتهای پرشور حماسهی کهه ت بهه
واسطهی ارتناط مستقیم و بیواسطه با مااینا خود میتواند لحظه به لحظهه بها مشهاهدهی بازتهاب روایهت و
حاالت چهرهی شنوندهت ترثیر اجرا و نقل خود را تامی بزند و ارزیابی کند .آنها به درستی میدانند کهه کجهای
صحنت و کالمشا برای مردم هیجا انگیز است و چه بگویند تا هیجا انگیزتر شود و با آورد چهه کلمهات و
واژگانی به تصویرآفرینی و صحنهسازی هرچه بیشتر بپردازند .آنها به گونهایت از زبا نمایشی استمداد میجویند
و کالمشا عی موقعیت و صحنه میگردد .از ای روت یکی از شگردهایی که داستا گهزار بهرای ایجهاد صهحنه-
پردازی از آ بهره گرفتهت به کار برد افعال و واژگانی است که پیش از هر چیز نقش عملی ه حرکتی قهرما را
به عهده دارد؛ به بیا دیگرت او در کالم خود از بیا اجراکننده و صحنهساز استفاده میکند؛ زیرا «بیا اجرا کننده
نوعی ادای سا است که به جای توصیف امورت عملی را که به آ اشاره میکند به اجرا درمیآورد( ».ابراهیمیت
 .)12 :1917ای کنشهای کالمیت در مت روایت به نیرویی بدل میشود که موقعیت را پیش میبرد و حوادث و
صحنه را ضم آفرینش و گوناگونی آ ت تغییر میدهد و سنب میشود داستا به صحنه و موقعیهت جدیهد وارد
ه کالمی در صحنههای رزم از بسامد فراوانی برخوردار است؛ به گونهای که ضم تحریک باشید بهه زبها و
پویایی مت و صحنهآفرینیت مت روایت را برای ماایب هر چه جذابتر و دلچسبتر میسازد.
ای نوع از صحنهپردازی از عمقکالم راوی و داستا گزار برخاسته و نقشآفرینهی کشهمکش در گفتگهو یها
گفتگوهای کنشمحور به عنوا عامتری تکنیک صحنهپردازی در آ دیده نمیشودت امها تصهویرگرایی افعهال -
بیرونی و کنشگفتاری به اصطالح ای زبا حسی ه حرکتی به خهوبی توانسهتهت صهحنهسهاز ایه رمهانس بلنهد
عامیانهی فارسی باشد؛ مثالً:

«پس عمرمعدی کرب و آشوب و بهلول موازنهت یک فرسنگ از شهر تنجه ماندند و در ای روز شاهزاده
مهرنگار تاریخ میشمرد و هژده سال راست شده بود .عمرامیه را یلنید و گفت :ای بابات امروز آ روز است
که امیرالمؤمنی حمزه برسدت اگر نه خواجه بزرجمهر حکیم دروغ گفته باشد .ای بگفهت و بهاالی کوشهک
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شود .داستا گزار در تکاپوست تا با درگیر کرد تایل و عایفهی ماایبت بر آنها اثر بگذارد .ای کنشگفتهاری

مطالعات ادبیات روایی /سال 1ت شمارهی 2ت پاییز و زمستا 1931
برآمد به سمت کوه قاف نظر کردت آه سرد از جگر برکشیدت هم در آ وقت دو کلنهگ از ههوا پیهدا شهدند.
مهرنگار نیت کرد و گفت :اگر با امیر امروز م مالقات خواهم کردت پس بیشنه از ای دو مرغها یکهی را
خواهم زد و اگر خطا خواهم کردت پس امروز امید مالقات ناواهد شد .ای بگفتت دست بر کما برد و تیر
خدنگ بر بحرهی کما پیوست و رها کرد .تیر راست هر دو مرغا را بدوخت .مهرنگهار حیهرا مانهد .آ
مرغا غلطا غلطا پیش امیرالمؤمنی حمزه عندالمطلب افتادند .امیرت تیر مهرنگار را بشناخت .بوسهیدت در
چشم نهاد و در ترکش انداخت.
پس امیرالمؤمنی حمزه فیالحال از اسب فرودآمدت آ مرغا را بر گرفتت بسهمل کهرد و پرهها کنهد
گرفت .اکنو عمرامیه زمری برای آورد مرغا بدوید .چو آنجا برسیدت دید مهردی پوسهتی هها پوشهیدهت
مرغا را پاک میکند .نعره زد که ای مرد وحشیت مرغا را به م ده .امیر سر باال کرد .عمرامیه را دید شکر
خدایتعالی به جا آورد و در دل شاد شد و عمر را هیچ نگفت( ».حمزهنامهت .)231-231 :1952
پردازنده گاه با پنها شد در پشت سر شاصیتهای روایتشت خود از میدا روایت خارج و برای لحظهه-
هایی از جلو چشما ماایب غایب میگردد و به ای یریق ماایهب و خواننهده را بهیواسهطه و مسهتقیم بها
شاصیتها روبهرو میسازد .از ای روت نقلقول مستقیم از دیگر شگردهای کالمی ه بیانی داستا گزار به منظهور
صحنهپردازی در متو دراماتیک و نمایشی است (نیکاوت  .)177 :1931نمونههای از ایه صهحنهپهردازیهها در
رجزخوانیهای متو حماسی ه دراماتیک قابل مالحظه است؛ به ای ترتیب که هر کدام از گردا و پهلوانا بها
رد و بدل کرد سانانی رو در روی یکدیگرت از صحنه خارج میشوند؛ به ای معنا که ناست جنگ و کارزاری
خونی با ای مشاجرههای لفظی آغاز میشودت با ننرد فیزیکی و ت به ت پهلوانا ادامه مییابهد و سهرانجام بها
پیروزی یکی از یرفی و شکست یرف مقابل به اتمام میرسد و به ای یریق ضم آفرینش صحنهای حماسی

«شیر سیاه سراندینیت لندهور ب سعدا شاهت از پیل فرود آمد و پیش پهلوا سر بر زمی نههاد و گفهت:
اگر فرما باشد در میدا روم .امیر گفت :برو به خدای سپردم .پس تاجدار دیار هند بر پشت پیل منگلوسی
سوار شد و گرز هفتصد و پنجاه منی بر کتف نهادت در مقابل میدا درآمد و مقابهل حریهف بایسهتاد .بهمه
گفت :ای عادیت چه نام داری؟ بگو تا بینام کشته نشوی! ملک سراندیب گفت :أنها لنهدهور به سهعدا .
بهم گفت :خوش آمدیت اوصاف تو بسیار شنیدمت اما هوش داری! و گرز برکشید و اسب بر کرد .لنهدهور
سپر پیش آورد و گرز بر سپر چنا رسید که اگر بر کوه رسیدی سرمه ساختی ولیک نجننید دست و بازوی
ملک سراندیب .بهم بازگشتت گفت :لندهورت مرد درازی ولی قوت سهمناک داریت اکنو نوبهت تسهتت
بیار تا چه داری!
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ه نمایشیت سنب پیشنرد روند حوادث و اتصال سایر سازهها و عناصر روایی به یکدیگر میشود؛ مثالً:

پیوند عناصر نقل در حمزهنامه

لندهور پیل را برانگیات و گرز بر سپر بهم فرود آوردت بهم نیز رد کرد .گهرز در گهرز میها ایشها
چندا شد که وقت عصر شد .بهم گرز بر زمی زد و دسهت دراز کهرد و دوال کمهر لنهدهور بگرفهت و
لندهور نیز دوال کمر او بگرفتت چندا زور کردند که اسب او و پیل ای زانو بر زمی مالیدند .هر دو پیاده
شدند و در زور شدند .گاهی ای او را به زانو میکشید و گاهی او ای را به زانو میکشید کهه شهب افتهاد.
بهم گفت :ای لندهورت شب برای آسایش استت بازگرد تا روز شود تها بنینهیم باهت کهه را یهاری دههد.
لندهور گفت :اول تو بازگرد تا م نیز بازگردم .بهم دانست تا م باز ناواهم گشت ای هرگز بازگشهتنی
نیست .بر اسب سوار شدت به جانب سپاه خود براند .لندهور بر پیل سوار شدت از میدا بازگشت .پس ینهل
بازگشت زدند و لشکرها فرود آمدند .امیرحمزه ملک سراندیب را بسیار بنواخت و گفهت :بهمه را چهو
یافتی؟ لندهور گفت :چنچ پهلوا زاده گفته بود( ».حمزهنامهت .)925 -921 :1952
همچنی از دیگر شگردها و تکنیکهای داستا گزار در ترسیم صحنه در ای رمانس بلند عامیانههی فارسهیت
نامههای رد و بدل شده میا گردا و پهلوانا در میدا جنگ و ننردت یا اصطالحاً گفتارهای مکتوب اسهت کهه
در گفتوشنود صورت گرفته میا آنهات به شکل پدید آمد گره و تعلیق نمود یافتهاست .در ای شگرد داستا -
گزار به جای استفاده از زبا روایی و غیرمستقیمت خود به مضمو و محتوای نامههها اشهاره مهیکنهد و بهه ایه
ترتیبت گویی او خود از صحنهی روایت خارج شدهت ماایب و تماشاگرا را با شاصیتههای روایهتاش کهه
گویی در برابر مااینانش حی و حاضرند و به صحنه آمدهاندت رو به رو میسازد .ای شگردت در صحنهپهردازی-
حمزهنامه نقش اساسی ایفا میکند .در اینجاست که میتوا به هنر بازیگری پردازنده بیش از هر جای دیگر پهی
برد؛ زیرا با درآمد به قالب یکی از شاصیتهای داستانش در برابر مااینا میایستدت نقل و روایتش را بهرای
ماایب به تصویر میکشد؛ به عنوا نمونه:

«شاه هفت کشور نوشیروا ب قناد فرمود تا ینل آرام زنند .بعد ینل بازگشت زدند و لشکرهای یرفی
فرود آمدند .امیرالمؤمنی حمزه (رض) به دولت در بارگاه خود فرود آمدت فرمود تا عناس رضهیاهللعنهه بهه
جانب نوشیروا و بهم بنویسد .نامه ننشت آغاز کرد :اول به نام خدایتعهالی و مهدح خانهدا پیغهامنرت از
پیش حمزه بر تو ای ملک بهم ارجاسب ضابا کوهستانیت بدانی و آگاه باشی که م آ حمزهام که ههژده
سال در کوه قاف با دیوا و اهرمنا و ناشناختگا و اسپسرا و گاوسرا و شهتر سهرا و سهگسهرا و
بالهای دیگر زیر تیغ آوردم .اهلل تنارک و تعالی مهرا بهر ایشها ظفهر داد و سهالمت بهرو آورد و چنهدی
شاهزادگا را حلقه به گوش کردم و چندی ههزار کهافرا را از تاهت بهه تاتههی تهابوت رسهانیدم و بها
نوشیروا هیچ بدی نکردم و او را به یوع و رغنت به دامادی قنول کردمت و بعد چنهدی سهال بازگشهت و
16
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آنها بازگو میسازد و با تسلا بر زبا و به کارگیری آ به عنوا کارآمدتری ابهزار روایهیت صهحنه را در برابهر

مطالعات ادبیات روایی /سال 1ت شمارهی 2ت پاییز و زمستا 1931
غینت م با زوبی کافر و کافرا دیگر یار شدند .هژده سال دننال حرم م کرد .چو م از کوه قاف آمدم
آ نیز عفو کردم و او را در مدای قرار دادم .در ای وقت به او گفت :زوبی و باتک باتیار آ لعی نابکار
و گمرها دیگر و برای تلف کرد م به تو پناهیده است .اکنو به مجرد مطالعهی ای نامههت نوشهیروا را
به جمله گردا دیگر بسته پیش م آری و خود نیز با مال و خراج و خدمتی دیگر در درگاه حاضر شوی تا
ترا بر سر جمله گردا گردانم و اگر از ای شرایا عدول نمایی تو دانی و روزگار تهو دانهد( ».حمهزهنامههت
.)911-913 :1952
داستا پرداز گذشته از شگردهای یاد شدهت برای ایجاد صحنهپردازی در روایتش از تکنیک دیگری سود می-
جوید که اصطالحاً «بازگشت به گذشته» خوانده میشود .به ندرت پیش میآید که پیشرفت در داستا ت یک قدم
به پیش باشد و دو قدم دیگر به پس .پیشرفت معموالً دو قدم به پیش است و یک قدم به عقبت یها حتهی یهک
قدم به عقب و به دننال آ یک قدم دیگر هم به عقب (بیکهامت  .)19 :1912ای تکنیک گذشته از صحنهپردازیت
یادآور گذشت و تغییر زما است که ماایب از ای یریق ضم دننال کرد ادامههی داسهتا ت متوجهه تغییهر و
تحوالت روی داده در کل روایت میشود .پس «بازگشت به گذشته باید با کنش (ماجرا) مربوط باشدت و باهش
جدایی از داستا باشد( ».نویلت  .)199 :1922در واقعت پردازنده با بههره گهرفت از امکانهات بهالقوهی زبهانی و
ظرفیتهای چندگانهی آ ت حوادث و رویدادی را خلق و در میانهی روایتت بیا و شرح آ را قطهع مهیکنهد و
ماجرای دیگری پیش میکشد تا به ای یریق هم بر جذابیت روایت افزوده باشد و ینعاً ماایب را در پی خود
بکشاند و هم به ای ترتیب ضم صحنهسازیت سنب تنوع و تکثر صحنهها در یک روایت بلند و یوالنی شهود.
بنابرای ت بازگشت به گذشته نناید به صورت یکناره و در یک جا نقل شود.
همچنی از آنجا که داستا گزار به سنب تنوع و تکثر شاصیتهای روایهتش از یهکسهو و یهوالنی بهود
سانوری ماهر و مسلا بر زبا از شگردها و تکنیکهای گوناگونی استفاده میکند؛ شگرد بازگشت بهه گذشهته
سنب میشود تا ضم خلق و آفرینش رویدادهای جدید و گسترش پیرنگ و حرکت رو به جلو داسهتا ت ورود
شاصیتها و قهرمانا و پهلوانا جدید به روایتت به خروج جریها داسهتا از یکنهواختی و از همهه مههمتهر
صحنهپردازی منجرشود .پس ای درنگ میا کالمی پردازنده و داستا گزار در بط قصهت پیش از هر چیز روشی
کارآمد برای صحنهپردازی است .در پی ای شگردت ماایب همواره از صحنهای بهه صهحنهی دیگهر کشهانده و
منتقل میشود و ای خا سیر تا رسید به مرحلهی پایانی داستا و آشکار شد همهی گرههها ادامهه مهییابهد.
مهمتری تمهید داستا گزار برای استفاده از ای تکنیکت به کار برد عنارات یکنواختی است که مشاص کننده-
ی زما است .برای ای کار حداقل دو روش پیش روی پردازنده است:
« .1ناست استفاده از واسطهی روایی مانند یک ماه بعد (نویلت )192 :1922؛ به عنوا مثال:
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جریا روایت از سوی دیگرت نیازمند شاصیتپردازیت گسترش یرح و پیرنگ و صحنهسازی است .او به عنوا

پیوند عناصر نقل در حمزهنامه

«بهم گفت :ای پسر حمزهت هر چه میگویی صد چندانی .آفری بر پدر تو که تو را پرورده و رحمهت
بر مادر تو که ترا زاییده است! پس فرمود تا خلعت آوردندت بهم از کرسی برخاستت خود خلعت به عمرو
ب حمزه پوشانید و گفت :حمزه را بگویی که میا م و تو جنگ است تا الت بزرگ کرا مدد نماید.
پهلوا زاده از بارگاه برو آمد و بر خنگ اسحاق ننی سوار شد و به خدمت جها پهلوا آمد .سهر بهر
زمی نهاد .پهلوا برخاست .پسر را کنار گرفت و احوال را باز پرسید .عمر ب حمزه تمهام کیفیهت عهرض
داشت .امیر تنسم کرد و فرزند را بنواخت.
روز دیگر ینل جنگ زدند .هر دو سپاه سوار شدند و میدا بیاراستند تا کدام مرد آهنگ میدا کند و یا
کدام مرد نام خود را عیا کند که پهلوا زاده از اسب فرود آمد و پیش پدر خدمت کرد و گفت :اگر فرمها
باشد در میدا روم .امیر گفت :برو به خدای سپردم .عمر ب حمزه بر خنگ اسحاق سوار شهد و در میهدا
درآمد( » . ...حمزهنامهت .)921-922 :1952
« .2فاصلهگذاری چند سطر در مت که بی دو قسمت فاصله بیفتدت یهوری کهه فاصهلهی زمهانی مشهاص
شود( ».نویلت  )192 :1922مانند:

«چو ای خنر در لشکر نوشیروا عادل رسیدت باتک بر گستهم گفت :ای پهلوا ! دامادی عمر معهدی
منارکت باد .گستهم گفت :ای حرامزاده! عمرمعدی الیق دامادی است و کفو ماسهتت بهه از او دامهادی مهرا
کجا؟  ...ولیک تو خود را بگو که عمرامیه زمری دزد داماد تو شدهاست! تمام ملوک  ...شرمنده شد و زوبی
گفت :ای باتک! خایر جمع  ...گستهم م چنا سزای بدهم که  ...م دانهم و  ...شهدنی بهودت واهلل اعلهم
بالصواب.
(حمزهنامهت .)222 :1952
ذکر ای نکته الزم است که شگرد دوم صحنهپردازی به ای صورتت در حمهزهنامهه بهه کمهک نقطههچهی
صورت گرفته که مشاصکنندهی فاصلهی زمانی میا دو صحنهی متفاوت است.
پردازنده با صحنهپردازی به کمک تکنیک «بازگشت به گذشته»ت ساعتهات روزهها و سهالههای روایهتش را
پیش میبرد و نشا میدهد شاصیتهات پهلوانا و قهرمانا برای رسید به اهدافشا تالشی رو به جلو دارند
و ای تکنیک به مثابهی پلی رو به جلو عمل میکند که مااینا و تماشاگرا را از صحنهای به صهحنهی دیگهر
منتقل میسازد.
در هر داستا بلندی باید چند عنصر ساختاری عالوه بر صحنه وجهود داشهته باشهد .یکهی از ایه عناصهر
اساسی صحنهت دنناله است که صحنهها را به یکدیگر پیوند میزند و به ماایب کمک میکنهد از صهحنهای بهه
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 ...بلند دیدت پرسید ای بارگاه کیست؟ گفتند ای بارگاه لورستا استت او را لهراسببه لهور خواننهد».
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صحنه دیگر برود .بنابرای ت دنناله عنصر انعطافپذیری است که همهی ابزارهای الزم را برای شاصیتپردازی -
ژرفت تحلیل انگیزه و تشریح برنامهریزی در اختیار داستا گزار قرار مهیدههد (بیکههامت  .)35- 31 :1921پهس
پردازنده با استفاده از شگرد «بازگشت به گذشته» در عی صحنهآفرینیت پیوند زنندهی سهایر اجهزا و سهازهههای
روایی است که در حکم دنناله و همانند آ ت سنبساز و آفرینشگر صحنههای بعدی میشود .او ضهم آشهکار
ساخت انگیزهی قهرمانا و ضدقهرمانا ت صحنههای متعهددی را در دل روایهت مهیآفرینهد و احسهاست تفکهرت
تصمیمگیری و در نهایت عمل آنها را به نمایش درمیآورد .ای شگرد سنب پویایی هر چه بیشهتر مهت روایهت
میشود و آ را نمایشیتر میسازد .در واقع پردازندهت تفکرت تصمیمت احساس و عمل اشااص داستانیاش را به
گونهای در بط روایت و در زبانش منعکس میسازد که همچو دنناله و در اصطالح عامت چسنی محکمت پیوند
زننده و آفرینندهی صحنههای بعدی روایت میگردد؛ از ای رو ای گفتگوهای صحنهآفری ت گذشهته از تشهریح
وقایع و حوادث گذشته و انگیزههای نهفته در داستا ت هنگامی که به وقوع کشمکش و بحرا منجر مهیشهوندت
کارکردی بهتر و مؤثرتر مییابند.
 .1نتیجهگیری
حاصل بحث نشا میدهد که در حمزهنامه به عنوا متنی که از ظرفیتهای نمایشی ه کالمی زیادی بههره-
مند استت گفتگو همواره به عنوا سازهی اثرگذارت قوام دهنده و شالودهی قصه است و ضم جنب و جوش و
تحرک داد بدا ت آ را از حالت سکو و یکنواختی خارج ساختهاست .بر ای اساست پردازش شاصیتها بهه
عنوا ستو و مهرههای اصلی یک روایت بلندت تحت سیطرهی گفتگوهها (پردازنهده و شاصهیتهها) صهورت
گرفتهاست که با تکنیکها و شگردهایی همچو بیا حاالت چهرهت بیا حرکات و خلهق و خهوی قهرمانها و
ضدقهرمانا با تکیه بر گفتگوت بیا ذهنیات اشهااص قصهه و معرفهی اشهااص قصهه در گفتگوههای صهورت
همچنی پرداخت صحنه در حمزهنامه به عنوا زمینهی اساسی قصههت غالنهاً بها کهالم و گفتگهوی پردازنهده
(داستا گزار) صورت گرفتهاست .داستا گزار با بهره گرفت از حاالت و حرکات نمایشی به عنوا تنهها بهازیگر
ساحت نمایش خود و با رفت و آمد مداوم و ایجاد تعادل میا نقل و بازیگریت به تدوی صحنه پرداختهاسهت.
به ای ترتیبت صحنه به عنوا اساسیتری جزء ساختاری هر داستا بلند اسهت و او بها قهرار داد گفتگوههای
کشمشکشبرانگیز و حادثهآفری خود و قهرمانا ت به صحنهپردازی میپردازد .از دیگر شگردهای خلهق صهحنهت
تجسم نمایشی گفتگوها و باال بود بار دراماتیک آنهاست که پردازنده برای خلق صحنهههات فهراوا از آ بههره
بردهاست .او گاه به منظور صحنهسازیت قهرمانا را به سا گفت وادار میسازد که نمونهی بارز آ رجزخوانی
قهرمانا در میدا جنگ است .نامههای رد و بدل شده و انعکاس محتوای ای نامهها در گفتگهوی قهرمانها ت از
دیگر شگردهای صحنهسازی در حمزهنامه است .عالوه بر اینها تکنیک «بازگشت به گذشهته» و انعکهاس آ در
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پذیرفته میا شاصیتها با همدیگرت غالب شاصیتها و قهرمانا ساخته و پرداخته شدهاند.

پیوند عناصر نقل در حمزهنامه

بط گفتگوی قهرمانا و حوادث روی داده و عقبگرد مجدد به حادثهی پیشی ت ضم خلق صحنه سنب تنهوع
و گستردگی صحنهها شدهاست .در حقیقت ای درنگ میا کالمی داستا گزارت از روشهای مؤثر صحنهآفرینهی-
های متنوع و متعدد در حمزهنامه است.
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