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 چکیده

کنند؛ استفاده می های متعددییابد و نویسندگان برای آفرینش خنده از تکنیکهای مختلفی نمود میطنز در آثار ادبی به شکل

-پردازیوسیلة کلمات، شخصیتآور، ترسیم تصویرهای کاریکاتوری بههای خندهجاد موقعیتهای زبانی، ایکارگیری بازیبه

الزمان همدانی توانسته است، در مقامات خود بدیع باشد.ها مینمایی و ... ازجملة این تکنیکنمایی، بزرگهای کُمیک، کوچک

مة اصفهانیه، ماعی جامعه خویش را به چالش بکشد. مقاها بهره ببرد و در قالب طنز، مسائل و مشکالت اجتاز این تکنیک

ماندگی عوام و تعصبات دینی را در قالب ریشخندی داستان کوتاهی است که همدانی در آن، رواج باورهای خرافی، عقب

ان الزمررسی شگردهای طنزآفرینی بدیعتحلیلی به ب -انتقادی بیان کرده است. تحقیق حاضر در صدد است با روش توصیفی

عنوان میراث ادبی به یتِ توجه به مقاماتاهم سازد:همدانی در این مقامه بپردازد. آنچه ضرورت انجام این پژوهش را تبیین می

عنوان شاهکاری ادبی و الگویی طنزآلود از ادبیات قدیم، به طنزپردازان توان آن را بهو بررسی آن، از ابعاد مختلف است و می

های دهد: در این مقامه، تکیة همدانی در طنزآفرینی، بر تکنیکنتایج حاصل از این جستار نشان میعصر حاضر معرفی کرد.  

ای جامعه هموقعیت محور و شخصیت محور بوده است. وی توانسته در قالب ریشخندی انتقادی و بدون آزار مخاطب، کاستی

 ها و باورهای غلط مردمان زمانة خویش را بیان کند.و سنت

 اصفهانیه. محور، مقامةمحور، طنز شخصیتها، طنز موقعیتطنزپردازی، تکنیک ها:هید واژکل    
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 مقدمه .1

لل آن، از دیر باز ای انسانی که دشواریِ یافتن عدار است؛ پدیدههای خندهها و صحنهخنده حاصل واکنش انسان به موقعیت

 "رگسونبهانری "ارد حوزه شناخت فلسفی فیلسوفانی همچون ذهن برخی از روانشناسان را به خود مشغول داشته و گاه و

و... است؛ و  شده است. از مهمترین نظریاتی که حول این پدیده شکل گرفته است، نظریه رهایی، نظریه برتری، عدم تجانس

 طرح هر کدام از این نظریات کنکاشی بوده تا علت خندیدن را مشخص نماید.

شوخی به عنوان ابزاری  واند در حوزه ادبیات، از طنز اند و توانستهاین پدیده نیز غافل نبوده هایادیبان طنزپرداز از ظرفیت

تا بتوانند در کنار  کارآمد و مؤثر در جذب مخاطب، استفاده کنند. طنز این امکان را برای طنزپردازان ادیب فراهم نموده است

 مع خود بپردازند. های جواها و کاستیدون ترس و دلهره به نقد کجیای امن و ببیان آزادانه افکار و عقاید خود، در حاشیه

قد سیاسی و اجتماعی نای از آثار منظوم و منثور ادبی است که بر پایة خنده و با هدف اند: نوع ویژهدر تعریف طنز، گفته   

تعریف  روازاین اند؛یار آوردهای بسههای زبانی، توصیف و تعریفشناخت ماهیت طنز و شوخی در شود.جامعه نوشته می

شود دیده، ماهیتی پیچیده دارد و انواع مختلفی را شامل میپرسد؛ زیرا این ومانع از طنز، امری دشوار به نظر میدقیق و جامع

 های ارائه شده در یکدیگر را به دنبال دارد.که گاه تداخل تعریف

های متعددی نمود پیدا کرده است؛ برخی از امثال و حکم جاهلی، رتطنز در ادبیات منظوم و منثور قدیمِ عرب به صو    

(. این گونه ادبی، در دورۀ نخست اسالمی، به صورت 17: 2012المولی، ) 1وار این دورۀ تاریخی داردهای لطیفهریشه در داستان

( و بین جریر، 93: 1393زارع، داد )حسینی و هجو نمود یافت، ریشخندی که به طور مستقیم مخاطب را مورد هجمه قرار می

با ورود به دورۀ عباسی جنبة اجتماعی به خود  -که به نوعی انتقاد از فرد بود-فرزدق و اخطل، به اوج خود رسید. هجو 

زیرا مال، شراب و کنیزکان، ؛ رسددر دورۀ مذکور )عباسی( که دورۀ شکوفایی ادبیات است، طنز به پختگی الزم می»گرفت. 

(. طنزی که از این دوره به ما رسیده است دو 52: 1962فریحه، ) «گرددازم مورد نیاز طنز، در این عصر فراهم میبه عنوان لو

یز شرف عبدالعز .(57همان: ) و سیری و فضای فقر و فاقه و گرسنگی کند: فضای ثروت و رفاهفضای متفاوت را منعکس می

گرفته و به اوج « گدایان»الزمان این فن را از که مقامات طی کرده و بدیع داندآن فضای فقر و تنگدستی را مسیر طنزآمیزی می

این معنی که در سایة این فضای شکل گرفته از کنار هم آمدن ثروت و فقر بسیاری  ( به106: 1992شرف، ) خود رسانده است.

 (.77: 2010صالح، ) از طنزها شکل گرفت

در این جستار مقامه اصفهانیه  –قطة کمال و پختگیِ هنر طنزپردازی در عصر عباسی عنوان نالزمان همدانی به مقامات بدیع   

عنوان میراث ادبی ماندگار از آن روزگار به دست ما رسیده و توجه بدان  های نثر فنی و مسجعی است که بهیکی از گونه -

                                                           
 ت.مَثَل )رجع بخفی حنین( که اصل آن داستانی طنزآلود است و ذکر آن از حوصله این بحث خارج اس ( همانند1
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عنوان ارائة الگویی طنزآفرینی در این کتاب، به ناپذیر دارد و پرداختن به تبیین شگردهایهای مختلف ضرورتی اجتناباز جنبه

ای برخوردار است. این مهم مورد توجه بسیاری از مناسب برای نویسندگان حوزۀ طنزپردازی در عصر حاضر از اهمیت ویژه

 شود.های پیشینی قرار گرفته است که در ادامه به برخی از این جستارها اشاره میپژوهش

 . پیشینة پژوهش1 .1

نوشتة « الزمان الهمذانيالفکاهة في مقامات بدیع»کتاب  -1ها و مقاالتی به شرح زیر است. رتبط با جستار حاضر، کتابآثار م

علی محمد سید خلیفه؛ نویسنده در این اثر، بعد از تعریف فکاهة و پیشینة آن در ادبیات قدیم، کتاب را به سه فصل تقسیم 

گویی، انحرافات جنسی، سرقت، ده در مقامات، موضوعاتی همچون: بخل، یاوهکند، در فصل اول به موضوعات مطرح شمی

کند. در فصل دوم به پردازد و برای هر کدام به شواهدی از مقامات اشاره میپرستی، نجستی و... میگدایی، طمع، شکم

چون فصل پیشین به شواهدی از مقامات کند و در ادامه همشگردهایی همچون تکرار، بازی با الفاظ، الردّ بالمثل و ... اشاره می

آور، بر باد رفتن انتظارات، تناقض بوجود های خندهجوید. نویسنده در فصل سوم به شگردهایی همچون موقعیتتمسک می

شوند. وی در کند که در مقامات باعث خنده میهایی اشاره میآمده به علت تغییر حالت روحی به مادی، حرکات و صورتک

-2به طور مختصر به مطالبی درباره مقامه اصفهانیه اشاره کرده که در این مقاله نیز مورد استفاده قرار گرفته است. این کتاب 

باشد که نویسنده نوشتة ناصر المولی، این کتاب شامل سه فصل می «الزمان الهمذانیسیکولوجیة الفکاهة في مقامات بدیع»کتاب 

های زبان پردازد. درفصل دوم، تکنیکضوعاتی همانند: گدایی، پرگویی و ... میبه مو -همچون مورد پیشین–درفصل اول 

های را که در مقامات باعث خندۀ کند. در فصل سوم موقعیتهای زبانی مثل: تکرار، لغز، قلب و ... را بررسی میمحور و بازی

مصائ  »است که در آن به چهار اصل:  کند. جنبة قوت این کتاب نسبت به دیگر آثار، همین فصلشود ذکر میمخاطب می

اشاره کرده و برای اصل دوم « القلب»و « انتظار الخائب»، «التناقض بسب  التحول من الجان  الروحي إلی الجان  المادي»، «الغیر

ن کتاب مبنای نویسنده در ای ؛ اماایمو سوم به شاهدی از مقامة اصفهانیه اشاره کرده و در تحقیق حاضر از آن بهره جسته

، از عبدالغنی العطری، وی در فصلی «أدبنا الضاحک»کتاب -3بوده است.  الدیناریة، المضیریة و المجاعیةهای: بیشترتحلیل مقامه

الفکاهة في » کتاب -4از این کتاب به طور گذرا به طنزآمیزی مقامة مضیریة اشاره کرده و تحلیلی از آن ارائه نکرده است. 

فی، همان طور که از عنوان پیداست حوفی در این کتاب به شگردهای طنزآفرینی به صورت عام اثر محمد الحو «اودب

در مقامة مضیریه اشاره  )التخلص الفکة(کتاب به استفادۀ همدانی از شگرد  131عنوان مثال در صفحة پردازد. وی تنها بهمی

آبادی به راهنمایی منصوره زرکوب؛ از الهام صالحی نجف« همذانيالزمان الدراسة الفکاهة في مقامات بدیع»پایان نامة  -5کند. می

از  «يفي مقامات الهمذان يالتهکم الفکاه»ای با عنوان نگارنده به محتوای این پایان نامه دسترسی نیافت ولی از آنجا که مقاله

که ذکر  -رساله کتاب محمد الحوفیتوان گفت که نویسندگان در این نامة مذکور است میاز پایان مستخرج همین نویسندگان؛
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، قلب و عکس و ... که مبالغةهایی مثل تغافل، تناقض، را مبنای کار خود قرار داده و بر اساس تکنیک -آن پیش از این رفت

بنای پردازند. چارچوب مقاله مذکور نیز بر ممی دیناریة، مکفوفیة، وصیة و مضیریةهای کند، به تحلیل محتوایی مقامهوی نقل می

 «الفکاهة في مقامات الهمذاني»مقالة  -6شود. روانشناختی و... تقسیم می های: اجتماعی، سیاسی،تعریف تهکم است و به بخش

محدود کرده و روش علمی خاصی را در تحلیل طنز ارائه  مضیریةاز موسی بن سلیمان، وی موضوع پژوهش خود را به مقامة 

شناسی کتاب»توانند به مقالة های انجام شده دربارۀ مقامات میآگاهی بیشتر از پژوهشنکرده است. خوانندگان محترم برای 

 نوشتة محسن محمدی فشارکی مراجعه نمایند.« مقامات در ایران

های یاد شده یا به صورت کلی به اصول در تبیین وجه تمایز جستار حاضر با پیشینة مذکور باید گفت که: برخی از پژوهش

-توصیف ویژگی -همانند دو کتاب نخست -اند یا در تبیین شگردهای طنزپردازی مقاماتنزپردازی نظر داشتهو شگردهای ط

اند و تنها به دار شخصیت مقامات مثل: بخل، حسد، ترس، تنبلی و... را وجه غالب همت خود قرار دادههای باطنی و خنده

تاکنون تحقیقی به صورت مستقل به تحلیل مقامه اصفهانیه  و اندردهصورت گذرا به مقامة اصفهانیه و شاهدی از متن آن اشاره ک

عنوان داستان کوتاهی که غالب شگردهای طنزپردازی در آن تبلور یافته است، نپرداخته است. اما جستار حاضر این مقامه را به

لب داستان و پایان و توانایی همدانی به طور ویژه و ساختارمند مورد واکاوی قرار داده و ساختار داستان را از نظر مقدمه، ص

 کارگیری شگردهای طنزآفرینی و چگونگی انتقال از بخشی به بخش دیگر مطالعه کرده است. را در به

 

 . طرح مسئله2 .1

گرفته شده است « satyrs» یونانی شهیاست که از ر« satire» یسیمعادل انگلدر تبیین معنای لغوی طنز باید گفت این واژه 

منهم و طانزوا  سخریبالناس: )أی(  طنزیفالن »ماده )ط، ن، ز( آمده است:  ریدر فرهنگ لغت عرب، ز و (140: 1385 ،ی)اصالن

از  یطنز، در زبان عرب یجادر عصر حاضر، عرب به. مسخره کردن است یکه به معن .(1/615: 2010،ی)الزمخشر« و تطانزوا

تفّکه القوم: أکلوا الفاکهة و من المجاز: »ذکر شده است:  زین مینگ لغت قدواژه در فره نی. اکندیاستفاده م« الفکاهة»لفظ 

و ارائه شده، به  یلغو فیتعر نیدر ا .(2/32: 2010،ی)الزمخشر« تفکه بکذا إذا تلذذ به... و فاکهُت القوم مفاکهة طایبُتهم و مازحُتهم

-نکته ،ییهجوگو شخند،یر»انواع مختلف  و طب استبدون آزار مخا ،یطنز و شوخ ینآفریکارکرد فکاهه خنده رسدینظر م

 .(16: 2012 )محمد، «شودیو ... را شامل م ستهزاءهزل، ا ،یشوخ ،گویی

از کنار هم آمدن عناصر نامتجانس  یو روح یرک عقلادا ینوع در پی طنز»: اندجامع از طنز گفته اصطالحی و فدر تعری

به صورت: خنده، لبخند  و واکنش فرد را ابدیینمود م هاتیاعمال، حرکات، موقع که در گفتار، یعناصر ناهمگون د،آییم دیپد

های طنز سبکی ویژه و متمایز در نوشتن است و طنزپرداز ضمن توجه به زمینه .(14: 1962 حه،ی)فر« به دنبال دارد یو خشنود
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طنز بر خنده استوار  عتیگرچه طبان نماید. کند با زبانی طنزآلود معضالت جامعه خویش را بیاجتماعی و فرهنگی، تالش می

 باشدیم یاسیو س یاجتماع یو فسادها ینامطلوب رفتار بشر یهاجنبه ایاشتباهات  دنیرسالت آن، به چالش کش یاست. ول

 .(14: 1385 ،ی)اصالن

ن گسترش باورهای داستان کوتاهی است که همدانی در آ -عنوان مبنای این تحقیقبه–در این جستار، مقامة اصفهانیه 

رسد، ماندگی عوام و تعصبات دینی را در قالب ریشخندی انتقادی به تصویر کشیده است وبه نظر میگری، عقبخرافی، تکدی

و ... بکار رفته و تکیة نویسنده در المضیریة، المکفوفیة، الدیناریة، الحلوانیة  هایی همچون: بیان طنزآلود در آن، بهتر از مقامه

های طنزآمیزِ دیگر وی است. با توجه به این مسأله و نظر به اینکه ی این مقامه، بر شگردهایی، متفاوت از مقامهطنزآفرین

-اند، نگارنده در این جستار درصدد است شگردهای طنزآفرینی را به روش توصیفیپژوهشگران، آنگونه که باید بدان نپرداخته

هایی الزمان همدانی در مقامة اصفهانیة از چه تکنیکین پرسش پاسخ دهد که بدیعتحلیلی، در مقامة مذکور تبیین نماید و به ا

 جهت طنزآفرینی استفاده نموده است؟

در راستای پاسخ به پرسش تحقیق، چارچوب مقالة حاضر در دو بخش تدوین شده است، در بخش نخست خوانشی بسیار 

واکاوی این داستان کوتاه بر مبنای نظریات مطرح شده در این باب و شود. در بخش دوم، با گذرا از مقامة اصفهانیه ذکر می

های مختلف طنز مورد نقد و تحلیل قرار تبیین چگونگی ذکر مقدمه و پایان و کیفیت ورود نویسنده به اصل داستان، الیه

 گیرد.می
 

 مقامه اصفهانیهگذاری بر  .2

بن هشام قصد سفر از اصفهان به ری را دارد و منتظر فراسیدن  گونه است: شخصی به نام عیسیبدین مقامۀ اصفهانیةخالصة 

شود، او بین رفتن به مسجد و انتظار برای رسیدن قافله، مردد است. قافله است. ولی هنگام رسیدن کاروان صدای اذان بلند می

که به صورت های محوری یکی خود عیسی بن هشام، دیگری ابوالفتح اسکندری فضای داستان، مسجد است و شخصیت

مایه کند. دستشود و سوم امام جماعت که به پیشبرد فضای طنزآمیز داستان کمک شایانی میای وارد داستان میغیرمنتظره

صبری و عجلة عیسی بن هشام برای رسیدن به قافله نویسنده در طنزآفرینی این مقامه، مسالة طوالنی شدن نمازِ مذکور و بی

بیند؛ د ولی قهرمان داستان بعد از نماز، به ناگاه خود را در مقابل دشواریِ غیرمنتظرۀ دیگری میرسبه پایان می نماز است.

کند از طرف پیامبر خدا حامل پیامی است و تا این مسجد از لوث دشمنان او پاک نشود، ابوالفتح اسکندری بلند شده و ادعا می

نشیند تا ابوالفتح مطلب خویش را برای کند. ناگزیر میوب میین سخن، عیسی را سخت در جایش میخکا آورد.بر زبان نمی

 ماند.یابد و او از قافله باز میجمع بازگو کرده و بعد از أخاذی از نمازگزاران، از مسجد بیرون رفته و داستان پایان می
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نتخاب مساله نماز و موضوع دینی قبل از تبیین شگردهای طنزآفرینی در این مقامه، باید به سه نکته اشاره کرد؛ اول اینکه: ا

باشد؛ زیرا سوء استفاده از مذهب که جامعه آن را گرامی از جانب همدانی خود نکته قابل توجه در طنزآفرینی این مقامه می

 طنز .(60: 1385جنی روش، ) آوردگویی فراهم میهای مناسب بسیاری را برای بذلهگذارد، فرصتدارد و به آن احترام میمی

ای برای خلق و آفرینش طنز دست مایه قرار دادن احکام مذهبی به ویژه احکامی که غیرقابل تردید و نقد است، دست مایه با

الزمان در این های طنز بدیعدوم اینکه: از مهمترین ویژگی نکتة .(17-18: 1378( و )پالرد، 78: 1390تجبر، ) آوردپدید می

کند و حجم همة گویی است، او در بیان خویش از جمالت کوتاه و مسجع استفاده مییدهمقامه، استفاده از زبان ایجاز و گز

ین ویژگی طنز، فشردگی و ایجاز است، از این منظر، طنز باید پیش از آنکه ظرافت ترمهم»این مقامه کمتر از سه صفحه است. 

بهره باشد و طنزپرداز بخواهد اگر طنز از این ویژگی بیرو باید کوتاه باشد. حال یر خود را بگذارد. ازاینتأثاش فاش شود هنری

: 1388طالبیان، ) مضمونی را با جمالت متعدد بیان کند، به احتمال زیاد به زیبایی و گیرایی اثر، آسیب جدی وارد خواهد کرد

کوتاه سخن گفتن را در  یابیم که همدانی به خوبی توانسته است جانب ایجاز و(. از این منظر در می241: 2010( و )صالح، 7

 مقامه مذکور رعایت نماید.

ای به جامعة دیگر رونق و زیبایی خود را از دست نکتة پایانی اینکه: برخی از طنزها بعد از گذر زمان یا انتقال از جامعه   

چه در یک فرهنگ شوند. موضوعات طنزآمیز از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوتند، ممکن است آنداده و به سختی فهمیده می

رو بسیاری از طنزها فرهنگ محورند و آشنایی یا ناآشنایی خواننده در طنزآمیز است در فرهنگ دیگر جدی تلقی شود. ازاین

مایة طنز خویش قرار داده نه تنها در گذر موضوعی را که همدانی دست اما .(75: 1387حرّی، ) ها نقش اساسی دارددرک آن

سال، گواینکه موضوع عصر حاضر را به  1000ود را از دست نداده، بلکه بعد از گذشت بیش از زمان، رونق و زیبایی خ

های اصلی محقق شدن همه طنزهاست، به عبارتی دیگر درک طنز شناخت پیشینی، یکی از ویژگی»تصویر کشیده است؛ زیرا 

انی، زمانی، اجتماعی، فرهنگی و قومی؛ بدون های تاریخی، مکپذیر است؛ در بافتهای آشنای ما امکانفقط و فقط در بافت

(. از این منظر اگر 80: 1390تجبر، ) شود یا اگر فهمیده شود فاقد طنزآمیزی الزم استشناخت پیشینی طنز فهمیده نمی

ان های فرهنگی و اجتماعی جامعة کنونی ما بسیار نزدیک است و گذر زمکند به بافتالزمان موضوع نماز را انتخاب میبدیع

 یر قرار دهد.تأثآفرینی آن را تحت نتوانسته جذابیت و خنده

تردید سازوکارهای بسیاری در طنزآفرینی این مقامه دخیل هستند و نگارنده در حد توان، قصد دارد با بررسی دقیق بی   

 . محورهای مختلف و تقسیم بندی هر محور، به تبیین شگردهای آفرینش طنز در این اثر بدیع بپردازد
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 شگردهای طنزآفرینی در مقامه اصفهانیه  .3

اول  نوع .(71تا: برغسون، بی) شود برای انتقال محتوای طنزآمیزشود و گاه محملی میپدیدۀ زبان، گاه خود طنزآفرین می

زپرداز به گیرد؛ به این معنی که طنهای زبان محور مشهور است، بر مبنای دو یا چند معنایی بودن زبان شکل میکه به تکنیک

آفریند و قابل ترجمه های واژگانی، جناس، تلفظ غلط واژه، ایهام، اسلوب حکیم، تجاهل العارف و ... طنز را میکمک بازی

از زبانی به زبان دیگر نیست. شایان ذکر است که این تکنیک نیز در مقامات همدانی کاربردهایی دارد. ولی همدانی در مقامه 

 توجه چندانی بدان نداشته است. -و موردبه جز یک یا د–اصفهانیه

شود و قابل ترجمه نیز هست. هایی تقسیم میشود برای انتقال مفاهیم طنزآمیز، که به تکنیکدر نوع دوم، زبان محملی می

در ادامه به  .(همان) محور استمحور و تکنیک تخیلمحور، تکنیک شخصیتها: تکنیک موقعیتاز مهمترین این تکنیک

 پردازیم.های مورد استفاده همدانی در مقامه اصفهانیه میتکنیک
 

 های موقعیت محور.  تکنیک1. 3

هایی ی در این داستان کوتاه، موقعیتهمدان محور است.های موقعیتساختمان اصلی طنز در مقامه اصفهانیه بر پایة تکنیک

شود: تکنیک عیت محور خود به انواعی تقسیم میهای موقگردد. تکنیکآورد که باعث خنده مخاطب میرا به وجود می

ها ( که الحوفی همة این تکنیک219: 1394نمایی و ...)صفایی، سازی، تکنیک بزرگغافلگیری، تکنیک تکرار، تکنیک وارونه

(. به این معنی که علت مشترک خندۀ مخاطب در 42: 2005) یین کرده استتب« تناقض»را زیر یک عنوان مشترک به اسم 

 پردازیم.ها، وجود تناقض بین دو موقعیت است که در ادامه به توضیح آن میغالب این تکنیک
 

 . غافلگیری1. 1. 3

شود که با ذهنیت با موقعیتی روبرو می انسان های پرکاربرد در طنز و کمدی است. در غافلگیری،غافلگیری یکی از تکنیک

 کنند،که شوپنهاور مطرح می« ناسازگاری»این تکنیک در پرتو تئوری  (130: 1394صفایی، ) پیش ساختة او در تضاد است.

: 2012میمونه، ) «شودعدم تناسب )یا همان ناسازگاری( بین دو اندیشه، سبب خنده می» تفسیر است. وی معتقد است: قابل

14.) 

ستین بار، عیسی بن هشام، وقتی غافلگیر برده است. نخهمدانی در مقامه اصفهانیه به فراخور زمان چند بار از این تکنیک بهره 

شود که به صف اول نماز درآمده و برای رسیدن به کاروان عجله دارد، اما امام جماعت نماز را در پی قرائت همراه با تأنی می

حراب، فقرأ فاتحة الم یفتقّدم االمام إل»گوید: شود که راوی داستان میکند، این مطلب از این بخش از مقامه فهمیده میطوالنی می

تردید عیسی بن هشام انتظار (. بی44: 2012الهمدانی، ) «الکتاب بقراءة حمزة، مدة و همزة و بی الغم المقیم المقعد في فوت القافلة
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قد رود. کانت معتداشت که امام جماعت نماز را سریع بخواند و به موقع تمام کند تا وی به قافله برسد؛ اما این انتظار بر باد می

 (.60تا: برغسون، بی) روداست خنده، ناشی از انتظاری است که ناگهان بر باد می

افتد که نماز جماعت و آن وضعیت دشوار ناسازگاری به پایان رسیده و ابن هشام غافلگیری برای بار دوم وقتی اتفاق می

 به ناگاه و غیر منتظره، اما «.المخرج و قرّب الفرج قد سهّل اهلل» گوید:رو میهنوز برای رسیدن به قافله امیدوار است. ازاین

یعنی هر کس از شما  «من کان منکم یحّ  الصحابة و الجماعة فلیعرني سمعه ساعة»گوید: شود و میی از میان جمع بلند میمرد

د، برای ای به سخن من گوش فرادهد. ابن هشام که قصد بیرون رفتن دارصحابة حضرت رسول )ص( را دوست دارد لحظه

 گوید: رسد که میاین مرد به آنجا می سخن بشیند.حفظ آبروی خویش مجبور است سخت بر زمین 

ي الأؤدیها ح»    (. 45)همان: ا« طّهر الله هذا المسجد من کّل نذل یجحد نبوتهتی یقد جئتکم ببشارة من نبّیکم، لکنِّ

را گزارش نکنم تا آنگاه که خداوند این مسجد را از لوث هر  ام لیکن آناز پیامبر شما بشارتی برایتان آورده»)ترجمه( 

  «ای که پیامبری وی را باور ندارد پاک گرداند.فرومایه

ای از مسجد خارج شود، حال با این سخن، توانست اقدامی بکند و به هر بهانهداند چه کند؟ اگر تاکنون میهشام نمی ابن   

معتقد است  نِل نشیند.رو علی رغم میل باطنی و به اجبار بر جای خود میدارد. ازایناو دیگر جرأت هیچ اقدام و عملی را ن

المولی در همین راستا، علت خنده را در چنین  ناصر .(12: 1389نلسون، ) «تر از بدبیاری دیگران نیستهیچ چیز مضحک»که 

خندیم ما به این بدبیاری ابن هشام می« نظریة برتری»این معنی که طبق  به .(97: 2012المولی، ) داندمی« مصائب الغیر» یحالت

دانیم و خوشحال هستیم که خود کنیم و خود را از گرفتاری که برای دیگران پیش آمده، به دور میاحساس برتری می»زیرا 

 (.18: 2012محمد، ) «ایمبه این گرفتاری دچار نشده

داستان سیر نزولی به خود گرفته و در شرف پایان است. بعد از اینکه پذیرد که غافلگیری برای بار سوم وقتی صورت می    

رود. ستاند، از مسجد بیرون میکند و به حیله، درهم و دینار مردم را از آنان میابوالفتح اسکندری بشارت خویش را بازگو می

 گوید: ابن هشام می

 (.45: 2012الهمدانی، ) «سکندريبوالفتح اإلوخرج و تبعُته متعجبًا من حذقه بَزرقه... و نظرُت فإذا هو ا»

که پیش از این « او از مسجد خارج شد و شگفت زده به دنبال او رفتم. به ناگاه دریافتم که این، همان ابوالفتح است»)ترجمه( 

غیرقابل پیش بینی » اصلِدر دنیای طنزآفرینی، »برد. فریفت و درهم و دینارشان را به تاراج مینیز به حیله و ترفند عوام را می

(. حضور ابوالفتح اسکندری در مسجد برای ابن هشام غیر قابل پیش بینی است. 130: 1393صفایی، ) «خیلی مهم است« بودن

شود، روبرو شدن ابن هشام با کسی است که پیوسته در طول همة مقامات، در رو آنچه در پایان داستان، باعث خنده میازاین

رباید. همانطور که دیدیم ها را میآنها و از وی فرصت ا دست یازیدن به حیله و ترفند، از مردم مالجایی غیر از مسجد، ب
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ها نیز سبب خندۀ بیشتر مخاطب برد؛ که البته در پی هم آمدن این غافلگیریهمدانی سه بار متوالی از تکنیک غافلگیری بهره می

 شده است.
 

 جسمانی -معنوی، به حالت مادی –از حالت روحانی . تناقض ناشی از تغییر موقعیت 2. 1. 3

بوجود آوردن یک موقعیت  بواسطه یک بار در مقامة اصفهانیه بکار رفته است؛ بدین گونه که نویسندۀ داستان، این تکنیک،  

نوی روحانی در این مقامه، همان فضای مع حالت خندۀ مخاطب شده است. باعث متناقض بین حالت روحانی و حالت مادی،

باشد و حالت مادی سر برآوردن ناگهانی ابن هشام از سجده است که حاکم بر مسجد و حرکات و سکنات امام و مأمومین می

هر گونه انتقال و تغییر موقعیتی از حالت معنوی به حالت مادی و ناچیز، باعث خنده »است، که با حالت قبل در تناقض است. 

هرآنچه که نگاه ما را متوجه جنبة حسی و بدنی یک شخص »گوید: ون در این باب می(. برگس106: 2012المولی، ) «شودمی

ما به  توجه .(38تا: برغسون، بی) «شودبه یک امر معنوی است؛ این باعث خنده می متعلق کند، در حالی که موقعیت،می

نمازگزاران، بیانگر این تکنیک  در میان حالت روحانی -که حالتی حسی و مادی است–سربلند کردن ابن هشام از سجده 

همانطور که –قابل تفسیر است؛ شوپنهاور « نظریة عدم تجانس»همچون تکنیک پیشین، این تکنیک هم در پرتو  البته است.

شود. در این مقامه نیز عدم تناسب بر این باور است که عدم تناسب و ناسازگاری بین دو موقعیت سبب خنده می -گذشت

 مانند و مادیِ ابن هشام، باعث خنده شده است. معنویِ نمازگزاران، با حالت شوخیبین حالت جدی و 
 

 . سیر صعودی رخدادها3. 1. 3

در تحلیل ساختاری طنز قانون سه تایی »شاید از این تکنیک بتوان به نوعی تکنیک نهفته در داستان نام برد، به این  معنی که 

شود و آیید، یا اوضاع خوب است، بهتر میشود و سرانجام به ستوه میست، بدتر میاوضاع بد ا مثالًهمواره کارآمدتر است، 

 (.67: 1385جنی روش، ) شوید. این سه وضعیت همواره باید روند صعودی یا نزولی داشته باشدسرانجام نستوه می

ده کرده است. نخست، موقعیتِ بد، یابیم که همدانی از این تکنیک نیز استفادر مطالعه سیر داستان مقامة اصفهانیه در می

رسد و تصور به پایان می نماز کشد.آید؛ بدین صورت که نماز، بر خالف تصور و عجلة قهرمانِ داستان به درازا میپدید می

ورود آن آید؛ با تر پیش مییابد. اما به ناگاه موقعیتِ بدتر و بغرنجاینجا خاتمه می در خواننده این است که بدبیاری ابن هشام،

تر شدن اوضاع نشیند. در اینجا ذهن خواننده که متوجه وخیمهشام برخالف میل باطنی، برجای خود می ابن مرد ناشناس،

شود اگر او  برخیزد و بیرون رود و به این شرایط پایان دهد؟ ولی گوید: چگونه میخود می با شده در جستجوی راه حل،

الأؤدیها حتی یطهر الله هذا » گوید:ابوالفتح می که شنود،آید. زیرا میننده به ستوه میدهد و خوامرحلة سوم بدبیاری رخ می
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توانست بیرون برود، حال دیگر او با این سخن، برای حفظ ای مییعنی اگر او تاکنون به بهانه. «المسجد من کّل نذل یجحد نبوته

 آبروی خویش باید سرجای خود بنشیند.
 

 سازی(وارونهها )قش. جابه جایی ن4. 1. 3

سازی، ظاهر شدن فرد در نقشی متناقض با نقش خود است که موجبات خندۀ مخاطب را ها یا وارونهجا به جایی نقش   

شود به این معنی که: وقتی انسان تناقض یاد می« تناقض در معنا»در تبیین علل خنده از این تکنیک با عنوان » نماید.فراهم می

تصور کنید نقش معلم و  مثالً .(18: 2012محمد، ) «داردیابد، این تناقض او را به خنده وامییت را درمیدر گفتار و موقع

آموز را نشان دهد. پذیری و رفتار دانشآموز، رفتار و حرکات معلم را اجرا کند و معلم اطاعتجا شود. دانشآموز جابهدانش

شود در مقامة اصفهانیه بکار رفته است؛ بدین صورت که ابوالفتح اسکندری که سازی نیز یاد میاین تکنیک که از آن به وارونه

های شخصیتی او دارد، حال در مقامة اصفهانیه کار است و خواننده از قبل، شناخت پیشینی از ویژگیباز و فریبانسانی حقه

خواند، پیامبر خدا را در خواب ز میآید، نماگردد، بدین صورت که به مسجد میدر نقش انسان ارزشی و متعهد ظاهر می

کند. ذهن، به صورت غیرارادی ظهور این دو ویژگی متناقض را در یک بیند و از ایشان برای امت بشارتی دریافت میمی

عبارت دیگر  به گیرد.ها در یک موقعیت، خنده شکل میکند، از کنار هم آمدن این دو ویژگی و ظهور آنموقعیت دریافت می

خنده، بر لبان  -باز در نقش انسان به ظاهر متدینیعنی ظاهر شدن انسان نیرنگ–ونه شدن آن دو نقش در ذهن مخاطببا وار

 نشیند.مخاطب می

دار نبود، زیرا همانگونه که گفته شد، شد به این میزان برای مخاطب خندهچه بسا اگر ابوالفتح در نقش دیگری ظاهر می

های دین مدار و سوء استفاده از مذهب، از موضوعات مناسب برای ایجاد فضای طنز ار انساننشان دادن رفتار شبیه به رفت

از این ظرفیت برای طنزآفرینی استفاده کرده « مارمولک»عنوان مثال کمال تبریزی در کارگردانی فیلم خود با عنوان است. به

 «.اندازدمشمول عنوان دنیای وارونه باشد ما را به خنده میبه طور کلی هرآنچه که »گوید: در تبیین این شگرد می برگسون است.

 ( نظر به کوتاه بودن داستان این تکنیک یک بار در این مقامه بکار رفته است.66و 65تا: برغسون، بی)
 

 نماییبزرگ. 5. 1. 3

نمایی ا و رخدادها و درشتههای اساسی و پرکاربرد در طنزآفرینی است، بزرگ جلوه دادن پدیدهنمایی یکی از تکنیکبزرگ

های ناپسند فرد آن را ناپسندتر نشان یسان در این تکنیک، با مبالغه در توصیف ویژگیطنزنو شود،معایب باعث خنده می

ی در مقامة اصفهانیه از همدان .(31: 1388کردچگینی، ) آفرینندیمآمیز، تصاویر زیبا و موثرتری دهند و به کمک بیان اغراقمی

نیک نیز بهره برده است. او در توصیف حرکات و سکنات امام جماعت در حین نمازخواندن از زبان عیسی بن هشام این تک
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أعهده من قبُل،... فقرأ فاتحة الکتاب بقراءة حمزة، مدًة و همزًة، ...ثمَّ حنی قوَسه للرکوع، بنوٍع من الخشوع و ضرٍب من الخضوع لم»گوید: می

 (.44: 2012الهمدانی، )« ه قد نام ...ثّم قرأ الفاتحة و القارعة، بقراءة استوفی بها عمر الساعة...و قام حتی ما شککُت أنَّ 

-نمایی پدیدهشود، تکیة شاعر بر تکنیکِ بزرگاعث خندۀ مخاطب میب -عالوه بر مسائل زبانی–تردید آنچه در این قطعهبی

ن ازتعبیر ی با بهره جستهمدان عنوان مثال در اینجا،شود، بهه میهای ناپسند است. این تکنیک بیشتر در طنز کالمی استفاد

ت؛ یا آمیزِ چگونگی خم و راست شدن امام جماعت سبب خندۀ مخاطب شده اساستعاری قوس به جای کمر و بیان اغراق

شام قرار دارد، باعث هبنازدگی عیسی به جای سکون و سکوت طوالنی امام که در تناقض با شتاب« قد نام...»آمیز تعبیر مبالغه

ن تکنیک استفاده طنزآفرینی شده است. همدانی، نظر به کوتاه بودن مقامه تنها در توصیف حرکات و سکنات امام جماعت از ای

موسیقی  و، رکوع، خشوع و خضوع و ...( حمزة و همزةهای زبان محور مثل جناس )بین: کرده است. عالوه بر این، تکنیک

های بدیعی مثل انواع جناس، طباق، تقسیم همدانی در مقامات خود از آرایه»آفرینی است. از دیگر عوامل خندهبرخاسته از آن، 

های یژگیویز( از نبکار رفته )در این داستان  سجع .(119: 2012الضمور، ) «و مقابله و... برای خنداندن استفاده کرده است

 (.256: 2010صالح، ) اندینش طنز استفاده کردهآفرجهت  فنی نثر دوره عباسی است و نویسندگان از آن در
 

 شخصیت محور . تکنیک2. 3

 ای انسانی استآنجا که خنده، پدیده از آید، گاه بواسطة شخصیت کُمیک؛دار پدید میخنده گاه به دلیل موقعیت خنده  

خندیم نیز، صورتی انسانی یا شبیه به که ما بدان می خندد و هرآنچهاین معنی که تنها انسان است که می به ؛(6تا، ابراهیم، بی)

گاه  طنزپردازان .(62: 1378پالرد، ) سازی ]در طنز[ در کار باشد(؛ بنابراین باید نوعی شخصیت72: 1969العقاد، ) 1انسان دارد

های درونی و ژگیآورند، گاه به واسطة ویهای ظاهری شخصیت قهرمان، موجبات خندۀ مخاطب را فراهم میبواسطة ویژگی

های جسمی شامل: زشتی، کج راه رفتن، قوز کردن و نقص یا عدم تناسب اعضای بدن، صدای ویژگی»طبع و سرشت او؛ 

: 2005الحوفی، )« شودهای باطنی شامل: بخل، ترس، تنبلی، غرور، خیانت و دروغگویی و ... مییژگیوزشت و ... و 

توان یاد کرد، شخصیت اصلی یا همان عیسی بن هشام که یت اصلی و فرعی میمقامة اصفهانیه از سه شخص در .(177و165

شود و باعث دشوارتر گیرد. شخصیت ابوالفتح اسکندری که به طور غیر منتظره وارد داستان میداستان حول وی شکل می

داستان نقش بسزایی گردد و سوم، شخصیت امام جماعت که در پیشبرد فضای کُمیک شدن اوضاع برای عیسی بن هشام می

 دارد.

                                                           
 کند.خندیم به خاطر این است که از حرکات انسان تقلید میبه میمون می مثالًباید گفت اگر « شبیه به انسان»توضیح  ( در1
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شخصیت اول و کمدین در این مقامه، عیسی بن هشام است که در آغاز داستان باید بین رفتن به نماز جماعت و منتظر    

های موجود برای وضعیت انتخاب بر سر دو راهی، یکی از وضعیت»کرد. ماندن برای رسیدن کاروان، یکی را انتخاب می

گیرد که مجبور به در برابر دو یا چند موقعیت متفاوت، اما هم ارزش قرار می معموالً ت، کمدی کمدی است. در این وضعی

ها ممکن است عامل خارجی داشته یا ریشه در تضادهای درونی خود شخص داشته شود. این موقعیتانتخاب یکی از آنها می

 (.59: 1392پورمحبی، ) باشند

معتقد « جنی روش»هایش بشناساند. ودن شخصیت عیسی بن هشام را در حین کنشهمدانی توانسته است به خوبی کُمدین ب

های درونی شخصیت، قرار دادن او بر سر دو راهی یا در مخمصه انداختن اوست، بهترین راه نمایان ساختن خصلت»است: 

 (.148: 1385) «گیری باشدبه طوری که ملزم به تصمیم

م برای رفتن به نماز جماعت، ریشه در تضادهای درونی وی دارد، همدانی این گره را رسد این تردید ابن هشابه نظر می   

افکند تا تضادهای درونی جامعة زمان خود را نشان دهد. یکی از ناقدان دربارۀ شخصیت عیسی بن هشام در داستان می

چه در درون دارد با کند و آنمی بن هشام در رفتار خود عجیب است؛ وی انسان خبیثی است که ظاهرسازیعیسی»گوید: می

گیرد. بلکه آن را ظاهرسازی بن هشام از اخالق و عزت نفس سرچشمه نمیکند یکی نیست، حشمت نزد عیسیچه اظهار میآن

افزاید که همان ریاء و کند تا مردم را گمراه کند. پس این زشتی جزء رذیلت آدمی است و زشتی دیگری به این رذیلت میمی

 (.118: 1961الکک، ) استخباثت 

شود که امام جماعت در نماز خود کُندی آید و متوجه میعیسی بن هشام بعد از اینکه در صف اول نماز جماعت در می   

بلکه به شکل خودگویی  های وی نه به صورت کنشالعملدهد، البته در ابتدا عکسکند، آن چهرۀ حقیقی خود را نشان میمی

های گفت و گو در طنز است، ما همواره افشای مکنونات قلبی یکی از ویژگی» شود.د فضای طنزآمیز میاست که سبب ایجا

کنیم، اگر بتوان به طریقی مثل خودگویی این مکنونات را آشکار ساخت، طنز به مکنونات قلبی خود را از یکدیگر مخفی می

 کند: نه به صورت خودگویی در خالل نماز بیان می(.  عیسی حال خود را اینگو128: 1392پورمحبی، ) آیدوجود می

 (. 45: 2012الهمدانی، ) وأنا أتصلی نار الصبر و أتصّل ، و أتقلی علی جمر الغیظ و أتقّل  و لیس إاّل السکوت و الصبر أو الکالم و القبر» 

شدم یمپختم و زیر و رو خشم می دادم و بر اخگرکشیدم و از خود استواری نشان میمن از آتش شکیبایی رنج می»)ترجمه( 

 «. ای نداشتمو جز خاموشی و بردباری یا سخن گفتن و به گور رفتن چاره

صبر  «علی تلك الصورة إلی انتهاء السورة»خواهد نماز را بشکند اما چون از خشونت قوم آگاه است به ناچار او در ادامه می 

 عیتی است که در بخش قبل از آن سخن گفتیم.ین خاموشی و صبر، همان ناسازگاریِ موقا کند.می
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کند؛ زیرا بخش مهم کُمیک، ناشی از همین جدایی است، رابطة دار میهر کس جدایی از دیگران را پیش گیرد خود را خنده  

ه، این یسی بن هشام در ادامع .(98: 1379برگسون، ) توان اینگونه توضیح دادکُمیک با آداب و رسوم و تصورات جامعه را می

روند، او سر گیرد؛ وقتی که امام جماعت و مأمومین در حرکتی هماهنگ به سجده میپیش می -آن هم در بین نماز–جدایی را

 کند و در پی فرصتی است تا بگریزد:بلند می

 (. 45: 2012الهمدانی، ) «أر بین الصفوف فرجًة فعدُت إلی السجودرفعُت رأسي أنتهز الفرصَة، فلم» 

فرصت را غنیمت شمرده سرم را بلند کردم تا فرار کنم، اما در بین صفها شکافی برای گذر نیافتم، ناگزیر به سجده »ه( )ترجم 

 «.برگشتم

تصور این حرکت ناهماهنگ ابن هشام در ذهن مخاطب و جدا نمودن خود از صف جماعت باعث خنده شده است.    

التی خاص، رفتاری معلوم و خاصی را انتظار داریم، اما اگر او ناگهان کاری گوید: ما از شخصیت در حالحوفی در این باب می

( و در پرتو این نظر، 45: 2005الحوفی، ) یا گفتاری نقیض آنچه که باید، بگوید یا انجام دهد، این نوعی تناقض مضحک است

 توان علت خنده مخاطب را به هنگام سربرداشتن ابن هشام از سجده، تفسیر کرد.می

دار است. او از این لحظه های ابن هشام، بلکه سکوت و سکون از روی اجبارِ وی، نیز خندهالعملنه تنها حرکات و عکس

های ابوالفتح است، گواینکه از قافله به کلی فراموش کرده است. همدانی گر اخاذیبه بعد، به اجبار نشسته و با شگفتی، نظاره

پرسد: کند؛ عیسی بعد از صبر و سکوتی طوالنی، از ابوالفتح میبین او و ابوالفتح جاری می در پایان مقامه، گفتگوی کوتاهی را

مردم همچون چهارپایانند، آنان را به هر کجا که خواهی »گوید: زند و پاسخ میچگونه به این نیرنگ راه یافتی؟ او لبخندی می

هایت رسیدی بمیر. چون بهرۀ خود را از آن که به خواستهبه دنبال خود بکشان و بر آنان سوار شو و برتری جوی. پس از 

 «.ایجهان به اندازه کافی برده

الزمان همدانی شخصیت عجیبی است، ابوالفتح اسکندری دومین شخصیت مقامة اصفهانیه است. او نیز در مقامات بدیع

زبردستی است و کیان مقامات و رونق آن گویی، گدایی، ماجراجویی، فصاحت، شعر و فکاهه قهرمان بسیار که در دروغکسی

است  این شخصیت ساختة خیال همدانی بوده»رسد به نظر می های وی بنا شده است.به حضور و پیروزی در ماجراجویی

سر  .(397: 2007، الشکعة) «الزمان است، کیست؟ و به کدام اسکندریه منتسب است؟!وگرنه ابوالفتح اسکندری که منظور بدیع

آورد و ای را به وجود میشود و با شخصیت محوری تقابل غیر منتظرهدر میانه داستان به ناگاه پیدا می»این شخصیت و کلة 

(. نکتة مهم در باب این 57: 1392پورمحبی، ) زندهای جالب و غافلگیر کننده دامن میاز این طریق به برخی از شگفتی

کارکتر و »شود؛ زیرا ا حضور دارد، و این تکرار خود باعث خنده میهای همدانی مکررشخصیت اینکه او در همة مقامه

 (.63تا: برغسون، بی) «شودشخصیت کمدین پیوسته و مشخص در چند داستان به طور ثابت تکرار می
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در  های درونی او در جهت طنزآفرینی استفاده کرده است. آنچهالزمان همدانی در طراحی شخصیتِ ابوالفتح، از ویژگیبدیع

شود نه حرکات و سکنات وی، بلکه خوی و خصلت اوست. اسکندری در این مقامه دروغ باب این شخصیت باعث خنده می

شود. کند، خارج میخندند، زیرا از قانون اخالقی که فرد را به راستگویی در سخن دعوت میگو میبه دروغ»گوید و افراد می

: 2012)المولی، « یرا سرچشمة خنده، منحرف شدن فرد از یک قاعدۀ کلی استدار است، زگویی، نوعی انحراف خندهدروغ

61.) 

 کند.های خود وارد ساخته و به برخی معضالت اجتماعی و اقتصادی جامعة خود اشاره میهمدانی این شخصیت را به مقامه

راد، متفاوت گشت و پایبندی به های اقتصادی، درآمد افدر قرن سوم و چهارم به دلیل بحران» خصوصاً در دورۀ مذکور 

ها برایشان های اجتماعی و اخالقی نزد برخی مردم از بین رفت، به طوری که برخی دریافتند که التزام به این ارزشارزش

: 2010صالح، )رو آن را کنار گذاشته و راه مکر و حیله پیش گرفتند کند ازاینو زندگی را بر آنها سخت می شودیمگران تمام 

خورند و خام سخنان پوچ و خرافی وی ی ابوالفتح را میهایگرلهیحچگونه است که مردم همیشه فریب  (. از طرفی192

سازد، آنجا رسد نویسنده پیام اصلی داستان خود را در پایان از زبان این شخصیت به مخاطب منتقل میبه نظر می ؟گردندیم

ْز **» گوید:که می اُس ُحْمٌر َفَجقِوّ ی ِإَذا ِنْلَت ِمْنُهقْم *** َما َتْشَتِهیِه َفَفْرِوْز الَنّ ْز/ َحَتّ  (46: 2012الهمدانی، «.)* واْبُرْز َعَلْیِهْم وَبِرّ

امام جماعت، سومین شخصیتی است که همدانی از وی برای طنزآفرینی در مقامة اصفهانیه استفاده کرده است؛ با این     

نماید شود. او شخصیت فرعی است که به کمیک شدن فضای داستان کمک می، توصیف میتفاوت که او از زبان قهرمان داستان

زند. ابن هشام در توصیف حرکات و سکنات او، حین ادای ارکان و بر تئوری ناسازگاری عیسی با موقعیتِ دشوار، دامن می

جماعت  امام«. التشهد بلحییه و مال إلی التحیة بأخدعیه...إستنزف أرواح الجماعة... فرَغ من رکعتیه و أقبل علی »گوید: نماز این گونه می

متعصب جامعه زمان همدانی است. وی با این توصیف  رسد نماینده طبقهگوید و به نظر میدر طی داستان هیچ سخنی نمی

ی است که او همان شخصیت متحجر»به خوبی توانسته است آن تحجر و تعصب دینی مردم زمانة خود را به نمایش بگذارد. 

گیرد و کسی مثل عیسی بن هشام که مسافر است در ادای نماز، با به درازا کشاندن آن به صورت عمدی بر خود سخت می

شک مردمی که به آن مسجد رفت و آمد داشتند به این روش انس گرفته (. بی96: 2010خلیفه، ) «توانایی تحمل وی را ندارد

کشد تا بلکه به قافله برسد، ناگهان آن مردم متحجر را به رو هنگامی که نقشة فرار میبودند. عیسی این را درک کرده، ازاین

 رسانند.آورد که اگر مطلع گردند او را به قتل مییاد می

و بلکه جامعة  –های موجود در جامعه خود همدانی از خالل این مقامه و توصیف حاالت امام جماعت به نمونه»تردید بی   

کنند، اگر ضرر این مسأله تنها به خودشان برگردد کند که در امور دین خود و دیگران را متحمل زحمت میه میامروز اشار
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عیبی نیست، ولی دیگر مردم، کسانی مثل خردسالها، پیران و کسانی که مانند عیسی بن هشام مسافرند، قربانی این مسأله 

 (.97همان: ) شوندمی

ن است که در بررسی تکنیک شخصیت محور، قهرمان داستان، عیسی بن هشام، در آفرینش طنز برآیند کلی از این بخش ای   

های پیش آمده بیشترین سهم را در نقش محوری دارد؛ به این معنی که او توانسته با حرکات و سکنات خود بسته به موقعیت

 طنزآفرینی داشته باشد. 

 

 نتیجه

فت: شگردهایی که همدانی در مقامة اصفهانیه، جهت آفرینش طنز بکار گرفته است، گونه نتیجه گرتوان ایناز آنچه گذشت می

باشد. وی با آگاهی از کارکردهای زبان و های موقعیت محور، شخصیت محور و تا حدودی زبان محور میشامل تکنیک

وشن گردید که همدانی در تکنیک توانایی ادبی توانسته است از زبان در جهت آفرینش طنز به خوبی استفاده کند. در پایان ر

ها، تغییر حالت روحی به مادی و سیر صعودی رخدادها استفاده موقعیت محور از شگردهایی مثل غافلگیری، جابه جای نقش

کرده است و اصل غافلگیری از بسامد باالتری نسبت به دیگر شگردها برخوردار است. در تکنیک شخصیت محور نیز بار 

یابد. برآیند کلی این است که فصل دوش قهرمان داستان است که در تقابل با دو شخصیت دیگر نمود می اصلی طنزآفرینی بر

یابیم، گاه بین دو است. به این معنی که ما تناقض را گاه بین دو موقعیت می« تناقض»مشترک غالب این شگردها و مبنای آن 

ر این مقامه قابل توجه است ساختار داستان و عناصر مربوط دیگری که د نکته شخصیت و گاه بین اندیشه و عمل یک شخص.

کند بر جنبه طنزآلود بودن مقامه افزوده است. آغاز و را روایت می رخدادها به آن است، اینکه شخصیت اصلی داستان، خود،

تان پردازی و پایان خوب و سیر وقوع رخدادها در مکانی واحد همچون مسجد، بیانگر توانایی و مهارت همدانی در داس

 استفاده از زبان است.
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