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  طنز سياسي ـ اجتماعي
  در عصر انقالب مشروطيت ايران

  ∗عبداهللا عطايي

هاي  ترين فرازهاي تاريخ ملّت ايران كه در تحوالت جامعه از نظر گاه يكي از برجسته
داد، نهضت  گوناگون بسيار مؤثّر بود و تمام ابعاد جامعة ايران را تحت تأثير خود قرار

 بار در تاريخ ايران مفاهيم جديدي مانند ملّيت، چرا كه براي اولين. مشروطيت بود
مجلس نمايندگان، آزادي، تساوي حقوق و تحديد حدود شاه در ادبيات نوشتاري و 

اند كه مشروطة ايران را  آن چند كساني بر هر. سپس گفتاري مردم ايران وارد شد
ر جامعة آن روز اينكه د استدالل به عنوان يك متاع كامالً انگليسي جلوه دهند و با به

اندازة كافي براي وقوع چنين حادثة شگرفي وجود نداشت،  ايران موجبات تاريخي به
خواهي ناچيز و سران انقالب را آلت  خواهند سهم ملّت ايران را در جنبش مشروطه مي

هاي  فداكاري دست سياستمداران انگليسي جلوه دهند، اما اين نظر كامالً بيجاست و با
ويژه در دورة دوم مشروطيت يعني پس از بمباران مجلس و اعادة مجدد  هملّت ايران ب

هاي مذهبي و  بندي در دسته. آيد مشروطيت و تصويب متمم قانون اساسي درست درنمي
هايي از كوشش انگليس براي  تظاهر در مساجد و منابر و مطالب پيشروان آزادي نشانه

توان  قاطعيت مي خورد، اما با چشم مي ن بهخواهي ملِّت ايرا استفاده از نهضت مشروطه
عوامل انقالب مشروطيت را در بيداري افكار و از خود گذشتگي رادمردان از جان 
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بيان و قلم خود اين بيداري  گري علما و روحانيوني دانست كه با گذشته و روشن
ه در ويژ به. عمومي را نسبت به حقوق ملّت و وظايف دولت و هتك خرافات رقم زدند

. اين مبارزه نويسندگان، علما و مراجع تقليد، شعرا و خطبا نقش بسيار اساسي داشتند
هاي  ها نيز كه پديدة جديدي در تاريخ ايران بودند در انتقال افكار و انديشه روزنامه

جديد از يك طرف و بيان مطالبات مردم و نيازهاي جامعه از طرف ديگر نقش اساسي 
گرديد تأثير  ها كه در خارج از كشور تدوين و چاپ مي روزنامهبرخي از اين . داشتند
ها از دستبرد نظارت و  زيرا اين دسته از روزنامه. جاي نهادند تري از خود بر عميق

 در لندن، قانونروزنامة . دور بودند آميز حكومت و عمال استبداد به برخورد خشونت
  .اي برخوردار هستند يت ويژه در كلكته از اهمالمتين حبل در استانبول و اختر

هاي انديشمندان ايراني براي بيداري ملّت و تحديد حدود سلطنت  ميان تالش در
. حقوق اساسي خود، طنز و فكاهي نقش مهمي ايفا نمود خودكامه و آشنايي مردم با

آفرين بود كه خشم و  استبداد آنچنان اثرگذار و حركت استفاده از شيوة طنز در مبارزه با
طوري كه پس از  غليان درآورد، به ينة محمد علي شاه مستبد و هوادارانش را بهك

بمباران مجلس شوراي ملّي دو نفر از رهبران مشروطيت و آزاديخواهان در باغشاه 
 كه اهميت آن اسرافيل صوراعدام شدند، يكي ميرزا جهانگير خان شيرازي مدير مجلّة 

نوشته » چرند و پرند«شيوة طنز زير عنوان  ه بابيشتر از جهت مقاالت كوتاهي بود ك
هاي مردم اثرگذار  بيان شيوا و مؤثّر خود بر توده المتكلّمين كه با شد و ديگري ملك مي
بنابراين قلم و بيان دو عامل مهم بيداري و دو دشمن سرسخت استبداد بودند و . بود
  .ردار بودنداي برخو ميان قلم به دستان طنزنويسان از اهميت ويژه در

اي در نويسندگي است كه ضمن دادن تصوير هجوآميزي  طنز عبارت از روش ويژه
از جهات زشت و منفي زندگي، معايب و مفاسد جامعه و حقايق تلخ اجتماعي را 

دهد، تا  تر از آنچه هست نمايش مي تر و بدتركيب آميز يعني زشت صورتي اغراق به
كند و تضاد عميق وضع موجود  تر جلوه يانتر و نما صفات و مشخّصات آنها روشن
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چه كه مرده و كهنه و  بدين ترتيب قلم طنزنويس با هر. يك زندگي عالي آشكارگردد با
دارد بدون اغماض  چه كه زندگي را از ترقّي و پيشرفت بازمي هر مانده است و با واپس

  .كند مبارزه مي
شوخي و شادماني نيست؛ مبناي طنز بر شوخي و خنده است اما اين خنده خندة 

سرزنش و سركوفت و نيشدار كه  اي است تلخ و جدي و دردناك و همراه با خنده
سازد و نواقصي را كه  خطاي خود متوجه مي ايجاد ترس و جبر خطاكاران را به با
طنزنويسي باالترين درجة نقد ادبي . كند حيات اجتماعي پديدآمده است برطرف مي در

  .است
هدف  تواند بي گيريم كه طنز حقيقي هرگز نمي فته شد چنين نتيجه مياز آنچه كه گ

خندد و آن را رد و انكار  موضوعي معين مي طنزنويس هنگامي كه به. و وهمي باشد
دارد، آشكارا يا نهاني  كند در واقع آرمان مثبت خود را كه در جهت مخالف آن قرار مي

تصوير يك زندگي عالي و زيبا از راه . اردد خواننده عرضه مي و صراحتاً يا تلويحاً به
تصوير جهات پست و ناشايست زندگي و بيداركردن شوق كمال مطلوب در خواننده از 

هدف عالي خود  تواند به خالصه، طنز تنها هنگامي مي. وظايف مهم طنزنويس است
 برسد كه از روحي بلند و پاك تراوش كند، روحي كه از مشاهدة اختالف عميق زندگي

همين صفت عالي و هدف . آل در رنج و عذاب است انديشة يك زندگي ايده موجود با
  .كند عنوان يك هنر، برجسته و نمايان مي بزرگ طنز است كه آن را به

انحرافات جزئي و تصادفي،  زندگي باشد، نه) تيپيك(حوادث كلّي  طنز بايد ناظر به
نظر طنزپرداز   كساني قرارگيرد كه بهو بنابراين نبايد حربة تعرض و تجاوز بر شخصيت

هجو كسان و ناسزاگويي شايستة نام نويسنده و مقام . پسنديده و خوشايند نيستند
  .نويسندگي نيست

معناي فوق كمتر وجود داشته است، زيرا در آن عصر  در گذشتة تاريخ ايران طنز به
 شاه و درباريان و و زمان و در آن وضع اداري و اجتماعي ايران، ادبيات اغلب براي
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توانست از اعمال و افعال  آمد و قهراً شاعر و نويسنده نمي وجود مي خواص مملكت به
مسايل اجتماعي بپردازند و معايب  جاي آنكه به هجوسرايان به. اربابان خود انتقاد كند

ارباب احسان كه از  تاختند و يا به رقيبان خود مي عمومي جامعه را نشان بدهند، يا به
كردند و بدين طريق پاية سخن را تنزّل  آنان مضايقه و امساك مي ادن صله و پاداش بهد

 و بعضي لطايف گربه و موشهاي نادر و معدودي مانند  اگر از نمونه. دادند مي
ملّا  آميزي كه به چهاردهم ميالدي و سخنان حكمت/زاكاني در قرن هشتم هجري عبيد

دهند بگذريم، در سرتاسر ادبيات هزار ساله  ت مينصرالدين از تركان آسياي صغير نسب
  .خوريم ندرت برمي آثار طنزآميز كه هدف آنها اصالح و تزكيه باشد، به ايران به
آغاز انقالب مشروطيت، ادبيات طنزي كه لبة تيز خود را بيش از افراد متوجه  با

 آزاديخواهانه نفع افكار معايب عمومي جامعه ساخته بود، پديدآمد و در حقيقت به
نگاري، طغيان افكار  گسترش روزنامه در اين دوره و با. گرفته، وارد ميدان شد شكل

پرستانه، گذشته از اشعار سياسي، در يك  آزاديخواهانه و شور آزادي و احساسات ميهن
زبان زندة  ها به اين نوشته. هاي كوتاه فكاهي انعكاس يافت رشتة مقاالت و پاورقي

خواستند  شده بود و نمونه و سرمشق خوبي بود براي نويسندگاني كه ميمكالمه تهيه 
  سرودان اشعار از زبان عادي طبقات مختلف. مردم نزديكتر سازند ادبيات را به

هاي متداول بين عامة مردم  المثل كاربردن عبارات و اصطالحات و ضرب مردم و به
اين سبك  ند، اقبال عمومي را بهنويسندگان گذشته از استعمال آنها احتراز داشت كه
كه  چنان. كرد اين سبك نويسندگي را عالمه دهخدا رهبري مي. داشت دنبال به

انقالب مشروطة ايران كه . الدين قزويني بود سيد اشرف شعر طنزآميز با پيشوايي
اي  هاي نوين ناشناخته جستجوي زندگي جديد بود، در زمينة شعر و ادب نيز راه در

  .برگزيد
ها بود، اما گويندگان و نويسندگان  ها ماالمال از گفتني در آغاز مشروطيت سينه

شعر كالسيك فارسي . شناختند براي بيان انديشه و احساسات خود راهي نمي ايران
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فارسي كه تا آن روز جز در  قامت افكار نو نارسا بود و نثر صورت قصيده و غزل به به
كار نرفته بود براي افادة مقاصد و  و امثال آنها بهنويسي  مكاتبات و تاريخ و تذكره

در چنين هنگامي بود كه صداي ملّا نصرالدين . مطالب آزاديخواهان چندان مناسب نبود
در اين . نداي دعوت و رسالت شد از قفقاز برخاست و اين صدا اندكي بعد تبديل به

هاي نو بود و در آشنايي  هويژه شهربادكوبه محلّ بيان افكار و انديش زمان قفقاز و به
ياري روزنامة  به. مفاهيم آزادي و آزاديخواهي نقش بسزا داشت بسياري از مردم ايران با

مشي  ملّا نصرالدين بعضي از شعرا و نويسندگان ايران از حيث طرز انديشه و بيان، خط
 درست و روشني پيداكردند و اسلوب طنزنويسي و شيوة ترنّم افكار مترقّي را از

خصوص دو تن از نويسندگان مطبوعاتي و سياسي  به. نويسندگان آن روزنامه آموختند
الدين گيالني  ايران از سبك و شيوة اين روزنامه بهره فراوان بردند كه يكي سيد اشرف

گذار نثر طنزي و   را سرود و ديگري علي اكبر دهخدا كه بنياننسيم شمالبود، كه اشعار 
  . شدانتقادي فارسي شناخته

شدن مجلس شوراي ملّي توسط لياخف  توپ بسته حدود يك سال پس از به
 در نسيم شمالنام  فرمان محمد علي شاه قاجار، روزنامة فكاهي كوچكي به روسي و به

الدين قزويني معروف  مدير اين روزنامة فكاهي سيد اشرف. يافت شهر رشت انتشار
نوشت و اشعار ديگران را در آن   شخصاً مي رانسيم شمالوي مندرجات . گيالني بود به

ترين شاعر ملّي عهد انقالب  ترين و معروف الدين محبوب سيد اشرف. كرد چاپ نمي
 را در چاپخانة نسيم شمالوي نزديك بيست سال هر هفته روزنامة . مشروطيت است

وچك هاي آن روز تهران بود در چهار صفحه ك كليميان كه يكي از كوچكترين چاپخانه
هاي  خانه كردند و در قهوه اشتياق تمام اين روزنامه را مطالعه مي كرد و مردم با چاپ مي

خواندند و  سوادها مي سوادها براي بي آمدند، با سرگذرها، در جاهايي كه مردم گرد مي
  .دادند زدند و گوش مي مردم حلقه مي
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الدين گيالني يا   اشرفسيد. اي در تهران نيندازد روزي نبود كه اين روزنامه ولوله
ميدان  خواهان و مستبدان به  در گيرودار اختالف مشروطهنسيم شمالقول معروف  به

آمد و اشعار زيادي در نكوهش محمد علي شاه و اعوان و انصار وي سرود كه دهان 
. يقيناً سهم او در آزادي ايران كمتر از سهم ستارخان قهرمان ملّي نبود. گشت دهان مي به

خان تنكابني در  دست گرفت و همراه با مجاهدان دستة محمد ولي حتّي تفنگ بهوي 
  .ها كرد فتح تهران جانبازي

هايي از اشعار طنزآميز نسيم شمال براي بيان سبك و شيوه و اهميت آن در  نمونه
  :آيد مبارزه با استبداد در ذيل مي

ــن واي   ــدوه و مح ــة ان ــن غرق ــده وط   گردي
ــي  خي ــد از پ ــد، روي ــن واي  زي ــابوت و كف   ت

  از خون جوانـان كـه شـده كـشته در ايـن راه       
  خونين شده صحرا و تل و دشت و دمـن واي        

  غيـرت و كـو جـوش فتـوت؟        كو همت و كو     
  دردا كـه رســيد از دو طـرف ســيل فــتن واي  
ــب   ــه جان ــده از هم ــه اســالم ش ــسوس ك   اف
  مــشروطة ايــران شــده تــاريخ زمــن واي    

  گـشت وطـن ضـايع و بـدنام        تنها نه همـين     
 سمن وايو پژمرده شد اين باغ و گل و سرو 

  اي واي وطــن واي
  اي واي وطــن واي

  اهـين طبق مـ   ـرنگ
   وطــن واياي واي

  كــو جنــبش ملّــت؟
  اي واي وطــن واي
  پــامــال اجــانب 
  اي واي وطــن واي

  د اسـالم  ـگمنام ش 
 ١اي واي وطن واي

*  
  !رنـج دو سـالـه رفـت هـدر وا مـصـيبـتا

  المـان صحيـحنه عقلـمان رسـا و نه اعم
  نـه مـالمان معين و نه حـالمـان صحيـح

  شـود و اهللا ايـن فـقـيــر تـوانگـر نـمـي
  شـود دنـدان مـار دسـتـة خـنجـر نـمـي
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  دردا و حسـرتا كـه فـزون شـد جـنون ما
  اي مسـتبد، مگو سـخن از چند و چون ما

  خون ما اي شده راضي به رشـوه قاضي به
  شـود حـق خـدا نر نمي  ايـن مـاده بز بـه

  شـود دنـدان مـار دسـتـة خـنجـر نـمـي
  اي ملّـت غيـور، كنون وقت غيرت اسـت

  اي ملّت نجيب، كنون وقت عبرت اسـت
  مذهب ز دست رفت، وطن در مذلت است

  شـود مسـلـم مـطيع ظـالـم و كافـر نمي
  ١شـود دنـدان مـار دسـتـة خنـجـر نـمـي

نامة  ريخ مشروطيت ايران اهميت بسيار دارد هفتهروزنامة ديگري كه در تا
كوشش ميرزا  اين روزنامه با سرماية ميرزا قاسم خان تبريزي و با.  استاسرافيل صور

ميرزا جهانگير از آزاديخواهان بنام . شد جهانگير شيرازي و علي اكبر دهخدا اداره مي
راه انداخت   را بهسرافيلصور ااو در حمايت از جنبش مشروطيت روزنامة . ايران است

عمال بيگانه فاش و آنان  و تالش كرد خيانت رجال حكومت و زد و بندهاي آنان را با
گاه از آزار و تعقيب مستبدان مصون نبود تا اينكه  همين دليل هيچ را رسوا سازد و به

دار  جريان كودتاي محمد علي شاه و در آغاز دورة استبداد صغير در باغ شاه به در
پرداخت و اهميت آن بيشتر از جهت قطعات  شعر مي  كمتر بهصور اسرافيل. آويخته شد
نوشته و منتشر » چرند و پرند«ويژه مقاالت كوتاهي بود كه تحت عنوان  منثور به

 قطعات انتقادي هجوآميزي با عبارات صور اسرافيلدر اين بخش از روزنامة . شد مي
انگيزة رواج روزنامه بيش از همه بخش چرند و شد و  عاميانه، موجز و فصيح درج مي

  .٢پرند بود
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  ١٩٤  قند پارسي

  

قلم ميرزا علي اكبر دهخدا تهيه  يافت به انتشار مي» دخو«امضاي  اين مقاالت كه با
نويسنده . الطوايفي است لبة تيز مقاالت دخو متوجه رژيم استبدادي و ملوك. شد مي
شرمي رجال دولت و  طنت، بيداده بر فساد دستگاه سل پيشامدي را دستاويز قرار هر

عشق و عالقه و  اين طنزها با. گيرد باد تمسخر و استهزاء مي تازد و آنها را به استبداد مي
بار روستاييان، فقر و بدبختي  وضع رقّت. پا، ممتاز است حال مردم خورده دلسوزي به

اي دخو ه شهرنشينان، ناداني و بيچارگي زنان ايراني، همه مسايلي است كه در نوشته
آن  درستي راهي را برگزيده بودند كه به دهخدا و ياران او به. مكرر طرح شده است

نماياندن جهات تاريك زندگي، جهت  ايمان كامل داشتند و در تمامي مراحل مبارزه با
كندن و برانداختن ريشة خرافات . كردند روشن و اميدبخش آن را هرگز فراموش نمي

گيري و موهومات و تعصّبات از   و قدر، ترك دنيا و گوشهقضا ديني، صبر و تسليم به
بطالت  او به. عهده گرفته بود  بهصور اسرافيلاي بود كه نويسندة تواناي  وظايف عمده
دخو در مقاالت . خواست تاخت و مردم ايران را بيدار و زنده و آقا مي و تنبلي مي

ناداني، عادات و خرافات، نخستين خود مسايل متفرقه از قبيل آفت ترياك، جهل و 
مظالم خوانين و مالكان و دست نشاندگان دربار مانند رحيم خان چلبيانلو در آذربايجان 

مسايل اصلي و اساسي مورد ابتالي روز  كند و رفته رفته دامنة طنز را به را عنوان مي
رد و گذا سر مجلس و نمايندگان و اولياي دولت مي كشاند تا جايي كه آشكارا سر به مي

صور براي درك بهتر اهميت روزنامة . كند تمسخر گرفته، نكوهش مي طرزكار آنان را به
استبداد و بيدارسازي ملّت  ويژه بخش چرند و پرند آن در مبارزه با  و بهاسرافيل
  .گردد هاي زير تقديم مي نمونه

كه نمايان مفسد  عالم با. ق. ه ١٣٢٨االولي  در شمارة چهار مورخ هشتم جمادي
سازي كنند  خواهند با استفاده از جهل مردم در دين بدعت ايجاد نموده و حتّي دين مي
  :نويسد مي



  طنز سياسي ـ اجتماعي در عصر انقالب مشروطيت ايران  ١٩٥

  

عجب است با اينكه امروز مزاياي دين حنيف اسالم بر همة دنيا مثل آفتاب ”
روشن شده، با اين كه آن همه آيات محكمه و اخبار ظاهره در امر خاتميت و 

تمام اين  هي وارد گرديده، با اينكه اعتقاد بهانقطاع وحي بعد حضرت رسالت پنا
مراتب از ضروريات دين ماست، باز تمام اين پيغمبران دروغين همة دنيا را 

گذارند و در همين قطعه خاك كوچك كه مركز دين مبين اسالم است نزول  مي
  .١“فرمايند اجالل مي

در روزنامة شاعري معروف نشده اما دو قطعة منظوم از او  چند دهخدا به هر
كنايه از وضع استبداد  به» رؤسا و ملّت«عنوان  در قطعة اول با.  چاپ شدهاسرافيل صور

صورت بچة بيمار  در اين قطعه رؤسا در نقش مادر نادان و ملّت به. انتقاد شده است
  .دهد تصوير شده كه در آغوش مادر جان مي

ــه  ــه ســرم بچــه ب ــده خــاك ب   هــوش آم
ــوره گريـــه نكـــن لولـــو ميـــاد مـــي   خـ

ــه  ــ اه ــشنمه      ـ ــه؟ ـ گ ــه چت ــه، نن   اه
  چخ چخ سگه، نازي پيـشـي پـيش پـيش         

ــ ــي   ـ ــون م ــه، دارم ج ــشنگي، نن   دم از گ
  ره ـــ اي واي ننــه، جــونم داره در مــي   

  ــ دســتم، آخــش، ببــين چطــو يــخ شــده 
ــي   ــرخ م ــده چ ــرا آن ق ــرم چ ــ س ــه؟ ـ   زن

   ـ هاق هاق ! جونم چت شد ـ …خ خ خ خ ـ
ــده   ــرد شـ ــين، سـ ــا ببـ ــشم، بيـ   آخ تنـ
ــف، رود رود  ــت ز كــ ــم رفــ   !واي بچــ

 

ــده  ــه يــك ســر دو گــوش آم   بخــواب نن
ــاد بـــز بـــزي رو مـــي    بـــره گرگـــه ميـ

ــه؟   ــوردي كم ــه خ ــن هم ــي، اي ــ بترك   !ـ
ــم باشــي كــيش كــيش    الالي جــونم گل

ــردا بهــت نــون مــي  ـــ   دم گريــه نكــن ف
ــ ــي  ـ ــر م ــزي داره س ــن، دي ــه نك   ره گري
  تــف تــف جــونم، ببــين ممــه اخ شــده ـــ
ــ ــي   ـ ــا م ــشه ج ــرت شيپ ــوي س ــه ت   كن
  طـاق  چشماش چرا افتـاد بـه     ! واي خاله  ـ

  سـرم، زرد شــده؟    رنگـش چرا، خـاك به   
  ٢!مـــن آه و اســـف، رود رود همانـــده بـــ
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  ١٩٦  قند پارسي

  

  منابع
، جلد اول، مؤسسة انتشارات اميركبير، تهران، تاريخ مشروطة ايرانكسروي،  احمد .١

  .ش . ه ١٣٥٧چاپ چهاردهم 
  .ش . ه ١٣٧٢ تهران، چاپ چهارم ، انتشارات زوار،٢، ج از صبا تا نيماپور،  يحيي آريان .٢
  . هجري١٣٢٦، مؤرخ محرم ٢٤، شمارة صور اسرافيلمجلّة  .٣
  


