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چکیده
هــدف از این تحقيق، بررســی و تحليل 
ارتباط موضوعی کاربــرد طنز در کتاب ها 
و مطبوعات مربوط به یــک دورة تاریخی 
)دوران مشــروطه( اســت. در این تحقيق، 
سعی شده اســت بازتاب وقایع تاریخی در 
آیينة طنز بررسی شود؛ چراکه این آیينه در 
بيان حقایق اجتماعی و سياسی، شفاف ترین 

وسيله است.
به بيانی دیگر، این پژوهش در زمينة طنز 
و انــواع کاربردهــای آن در کتاب ها و آثار 
ادبی، به همــراه ذکر چگونگی بهره برداری 
نویســندگان، شــعرا و مطبوعاتيان دورة 
مشــروطه از طنــز در بيان افــکار انقالبی 

خویش است.
در دورة مشــروطه با ورود شــعر از دربار 
به عرصــة جامعه و تحت تأثير روزنامه هایی 
که در قفقاز منتشــر می شــدند شــعرا و 
نویسندگان ایرانی خيلی بيشتر از گذشته 
از طنز بهره بردند. به عقيدة نگارنده، آزادی 
و وطن پرستی و دفاع از مظلومان از جمله 
ارزش های حاکم بر شعر و نثر دورة مشروطه 

است.
در این مقاله، تعاریف و روش های طنز، انواع 
هجو، تاریخچة طنز و لطيفه در ایران، عوامل 
پيدایــش انقالب مشــروطه، علل گرایش 
شاعران و نویسندگان و حتی روزنامه نگاران 
ـ به مفهوم امروزیـ  به طنز بررسی می شود 
و دربارة پيش گامان مطرح این ســبک از 
ادبيات معترض یا ادب انتقادی، مانند علی 

اکبر دهخدا، نسيم شمال و صابر، سخن به 
ميان می آیــد. در پایان نيز نمونه های طنز 
از آثار سيداشرف الدین گيالنی، ایرج ميرزا، 
ملک الشعرا ء بهار، فرخی یزدی، عشقی و ... 

ارائه می گردد.
در ایــن مقالــة پژوهشــی، از روش های 
کتابخانه ای و تحليل محتوا اســتفاده شده 

است.
کلیدواژه ها: ادبيات انتقادی، طنز، 

خرافات، هجو، اصالح، مشروطه

مقدمه
بحث دربارة »مشروطيت« و بررسی »آثار 
نظم و نثر« این دورة بيــداری ادبيات،  هر 
چند تکراری و گاه مالل آور اســت، تحقيق 
و تتبع نظری و نگاه تحليلی در آن هميشه 

تازگی دارد.
چند ســال است که نگارنده در مطبوعات 
محلی و وبگاه های فضای مجازی، در زمينة 
طنز مکتوب به ســبک ژورناليستی و ادبی 
کار می کند. بر این اساس،  تصميم داشت در 
موضوع »طنز« اطالعات جامعی کسب کند. 
پس، فرصتی الزم بود این بررسی و مطالعه 

صورت گيرد.
داده هــای  در  کــه  پيداســت  ناگفتــه 
گزارش گونه و گاهی مستند و مصور ادبيات 
دورة مدنظر، سخن ها فراوان است و سابقة 
تحقيق و انتشــار کتاب، بــه وفور مثبوت، 
ليکن انجام پژوهشی ژرف نگرانه و تحليلی، 

محــدود و در اقليت اســت. بدین منظور، 
نگارنده با جســت وجوی منابع دست اول و 
مرتبط،  اقــدام به گردآوری اطالعات نموده 
و به لطف خداوند متعال موفق به ارائة این 

مقاله گردیده است.
ادبيات منظوم و منثور راـ  با توجه به شيوة 
بيــان و القای پيام مورد نظرـ  در دو بخش 
کلی »جد« و »طنز = هزل« مطرح کرده اند. 
آثــاری که در حوزه هــای ادبيات اخالقی،  
تغزالت،  رزمی و بزمی آفریده شــده اند، در 
بخش جد، نوشتارها و آفرینش های هجایی، 
فکاهی، لطيفه،  مطایبه، مسخرگی و انتقاد،  

در بخش طنز طبقه بندی می شوند.
بخش غيرجد )طنز و هجــو( را در تاریخ 
ادبيات ایــران می توان به شمشــيری دو 
لبــه مانند کرد که یک لبــة آن در جهت 
ناهنجاری های  و  برانداختن رذایل اخالقی 
اجتماعی و مبارزة آشــکار و نهان با امراض 
خدعه و ریا و نفاق و دروغ و چاپلوســی، در 
اهداف متعالی جامعة اخالق محور  خدمت 
بوده و لبة دیگرش، درست در جبهة مقابل، 
به قصد هجای مخالفان و اعتراض به منابع 
قدرت، برای دریافــت یا عدم دریافت صله 
و انعام است، که شاید کمترین بار اخالقی 
و متعهدانه را در برداشــته باشد؛ نمونه اش 
هزليات متعدد سعدی و سوزنی سمرقندی 

و ... !
»طنز« را می توان پویاترین و متعالی ترین 
درجــه از نقد ادبی قلمداد کــرد؛ آنجا که 

قنبر حاجی وند
کارشناس  ارشد زبان و ادبيات فارسی و 
دبير مدارس اروميه و مدرس دانشگاه

بررسي و تحليل
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سمت و سوی آن همان رسالت مبارزه با ریا 
و تزویر، زاهد نمایی و تقدس، خرافه پرستی 

و ظلم بر رعيت و ... باشد.
طنز با اسلوب و شيوه های متعارف جدید و 
نيز آنچه در دورة مشروطه رواج داشته، در 
ادبيات گذشتة ایران سابقه نداشته است. با 
این وصف، در آثار بزرگانی چون ابوالقاسم 
فردوسی )هجو ســلطان محمود غزنوی(، 
خيام )ســؤال و تردید در چيستی کارگاه 
خلقت(، کنایه های طنز و هجوآميز حافظ 
نســبت به کار محتسب و شکوه از واعظان 
و زاهدان ریایی، و نيز نقد و اعتراض سنایی 
و مطالب اخالقی مولــوی، درون مایة هزل 
 و طنــز، همه و همه نمونه هایی از دو جنبة 
سطح فاخر و مایة تأسف گذشته است که به 
قول زرین کوب »قسمتی از انواع هزل و طنز 
شعر فارسی مایة تأسف است«؛ زیرا مشتمل 
اســت بــر »هرزگی ها و بی بنــد و باری ها 
که زیاده عفت و اخــالق را لطمه می زند« 

)زرین کوب، 1372: 168(.
البته، طنز دورة مورد بحث ما که بيشــتر 
از نثر اســتفاده می کند،  در آثــار بزرگانی 
چون عالمه دهخدا، زین العابدین مراغه ای، 
و جمالــزاده دیده می شــود. در این ميان، 
از اشــعار نسيم شــمال، ابوالقاسم حالت و 

دیگران نيز نباید غافل بود.
در ميــان ادوار تاریخی ادبيات فارســی، 
ادبيات مشــروطه جایگاهی ویژه دارد. این 
دوره از ادبيات فارســی، همچون پلی ميان 
ادبيات ســنتی و مدرن ایران به حســاب 
می آید. از ایــن رو، در ادبيات مشــروطه،  
هــم از ویژگی های ادبيات ســنتی و هم از 
شاخصه های ادبيات نوین نشانه های فراوانی 
دیده می شود. به دالیل متعدد، چون شرایط 
اجتماعی ـ سياســی، آشــنایی ایرانيان با 
ادبيات مدرن جهان، ورود به عصر صنعت، 
و مخاطبان جدید همراه با نيازهای تازه نثر 
و طنز در ادبيات مشروطه مورد توجه قرار 

گرفت.
مشــروطيت،  درخشان ترین ورق در تاریخ 
فرهنگ و ادبيات ایران اســت. بزرگ ترین 
دســتاورد آن برای ایرانيان تحولی اســت 
که در ادبيات ایجاد شــد؛ زیرا آشــنایی با 
جریان های اجتماعی غرب از قبيل انقالب 
کبير فرانسه و آشنایی با افکار فالسفة قرون 

17 و 18 انگليس و فرانسه و مراوده برقرار 
کردن با اروپا از طریق مســافرت ایرانيان، 
حتی ناصرالدین شــاه، به اروپــا و مهم تر از 
همه، تشنگی جامعة ایران برای ورود چنين 
مفاهيمی، سبب شد مفاهيم جدیدي که تا 
آن زمان مطلقًا در ادبيات فارســی نبودند، 
به ادبيات مشروطه راه یابند و چهرة ادبيات 
را بــه یکبــاره دگرگون کننــد. مفاهيمی 
مثل آزادی، قانــون و عدالت که در ادبيات 
به طرف داری از طبقات فرودســت جامعه 
برخاســته بود، به اندازة تمام ادبيات پيش 
از خــودش ارزش دارد و بایــد گفت از آن 
زمان تا امروز و چه بسا تا وقتی که ادبيات 
در ایران باشــد، همه بر ســر سفرة ادبيات 

مشروطه نشسته اند.

1. تعاریف
مرحوم دهخدا، در فرهنگ سترگ خویش، 
لغت نامه، ذیل واژة طنز می نویســد: »طنز. 
)ع مص( فســوس کــردن. )منتهی االرب( 
)منتخب اللغات(. فســوس داشتن. )دهار(. 
افسوس داشــتن. )زوزنی(. افسوس کردن. 
)تاج المصــادر(./ برکســی خندیدن/ عيب 
کردن/ لقب کردن/ ســخن به رموز گفتن. 
)غياث( )آنندراج(.// نمونه. ســال ها جستم 
ندیدم زو نشــان جز که طنز و تسخر این 
سرخوشــان )مولوی(« )دهخــدا، 1377، 

ج10 : 15532ـ15531(.
در فرهنگ معين نيز در توضيح واژة طنز 
این موارد آمده اســت: }ع.{ 1. )مص م.( 
افســوس کردن. مســخره کردن. 2. طعنه 
زدن، سرزنش کردن. 3. )امص.( مسخره. 4. 
طعنه. سرزنش. 5. )ا.( ناز.« )معين، 1375، 

ج2: 2237(.
»... آن نوع ادبی اســت. عبــارت از روش 
ویژه ای در نویسندگی است که ضمن دادن 
تصویر هجوآميزی از جهات زشت و منفی 
و »ناجور« زندگی، معایب و مفاسد جامعه و 
حقایق تلخ اجتماعی را به صورتی اغراق آميز، 
یعنی زشت تر و بدترکيب تر از آنچه هست، 
نمایــش می دهد تا صفات و مشــخصات 
آن ها روشن تر و نمایان تر جلوه کند و تضاد 
عميق وضع موجود با اندیشــة یک زندگی 
عالی و مأمول آشــکار گردد. بدین ترتيب، 
قلم طنزنویس با هر چه که مرده و کهنه و 
واپس مانده اســت و با هر چه که زندگی را 
از ترقی و پيشرفت باز می دارد، بی گذشت و 
اغماض مبارزه می کند« )آرین پور، 1357، 

ج2: 36(.
ایران از مشروطه  در کتاب »طنزسرایان 
تا انقالب«، در بيان اقسام طنز، از نزدیک 
به عنوان زیرمجموعه های  به دویست واژه 
طنز نام برده شــده اســت: »اقسام طنز: 
هجــو، مطایبه، لطيفــه، ... و اصطالحات 
و واژگان ابتــذال،  اختــالط،  اردک پرانی،  
اســتخفاف و ... .« )فرجيــان،  نجف زاده؛ 

.)807 :1370
موارد برشــمردة باال، حکایت از آن دارد 
که حــوزة تعریفی و معنایــی و کاربردی 
طنز و واژگانی که مفهــوم نزدیک به آن 
دارند، تأثيرگذار و البته گســترده اســت. 
این نشــان از وجود زمينه های الزم برای 
پيدایــش طنزمایه های ادبی نظم و نثر در 

دوره های مختلف ادبيات دارد.

1ـ1ـ گونه ها
ـ طنز
ـ هجو
ـ هزل

فکاهی/ فکاهه
از زیرمجموعه های طنــز و مطایبه، ابتدا 
باید هزل را تعریف کرد: هر ســخنی که از 

حوزة تعریفی و معنایی و 
کاربردی طنز و واژگانی 

که مفهوم نزدیک به 
آن دارند، تأثیرگذار و 

البته گسترده است. این 
نشان از وجود زمینه های 

الزم برای پیدایش 
طنزمایه های ادبی نظم و 
نثر در دوره های مختلف 

ادبیات دارد
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آن معنای جدی اراده نشود، »هزل« است. 
براین اســاس، هر نوع شوخی،  هزل است. 
»فکاهه« اصطالحی اســت کــه مفهومی 
عام تر از گونه های ســخن خنده  انگيز دارد 
و هر گونه رفتار، گفتار، نوشــتار، یا دیدگاه 
انسان اســت که موجب خنده در بيننده، 
شنونده و خواننده بشــود. پس، هدف آن 
خنده انگيزی است. خود»طنز«، گونه ای از 
ســخن مطایبت آميز است که هدف اصالح 
دارد و ســاختارها را برای ســاختن دوبارة 
آن ها می شکند. »هجو«، که هدف آن آزار 
دادن و خراب کردن اســت، جنبة شخصی 
دارد و غيرعادالنه و برخاســته از حســد و 

کينه است.
به طور کلی، این چند گونه گاهی در تعریف 
بسيار به هم نزدیک می شوند و ویژگی های 
مشــترکی پيدا می کنند و حتــی در برابر 
معادل التين هر کدام از آن ها اشــتباهاتی 
صورت می گيرد، اما طنز در اصطالح ادب، 
به آثاری اطالق می شود که با تحّکم و طعنه 
به اســتهزا و نشان دادن عيب ها، زشتی ها، 
نادرستی ها و مفاسد جامعه می پردازد. طنز، 
به ظاهر می خنداند اما در باطن انسان را به 

تفکر وامی دارد.

1ـ2ـ روش های طنز
طنز دارای روش های مختلفی است که هر 
گوینده به اقتضای حال و مقام و به سليقة 
خود از آن ها استفاده می کند. این شيوه ها 

عبارت اند از:

1. کوچک کردن موضوع مورد 
بحث

در این روش، نویســنده شــخصی را که 
می خواهــد مورد انتقاد قــرار دهد، از تمام 
ظواهر فریبنده عاری می سازد و او را از هر 
لحــاظ کوچک می کند. این کار می تواند از 

لحاظ جسمی یا معنوی باشد.

2. بزرگ نمایی
این روش، در مقابِل کوچک  کردن اســت. 
در این روش نيز طنزنویس ســعی می کند 
با اغراق و غلو، چيزی یا رفتار شــخصی را 
بزرگ تر از آنچه هســت نشــان دهد. این 

روش، درکاریکاتور کاربرد زیادی دارد.

3. تقلید طنز آمیز)حماسة 
مضحک(

شاعر یا نویسنده، با در نظر گرفتن نوشته یا 
شعر جدي، با همان سبك و اسلوب، مطلبي 

طنزآميز را عنوان مي كند.

4. کنایــة طنزآمیز یا نقل قول 
مستقیم

»بــرای اجــرای ایــن منظــور، معمواًل 
طنز نویس داســتانی می آفریند و چند نفر 
از شــخصيت های موردنظــر را در آن قرار 
می دهد و به عنوان دیالوگ از سخنان واقعی 
آن اشــخاص اســتفاده می کند. در بعضی 
موارد، ممکن اســت نویسنده نقل قول ها را 
به طور مضحکی خارج از رشتة اصلی کالم 
بيــاورد و یا بعضی از حرف هــا را خودش 
بنویسد و یا اصاًل احتياجی به این کار نباشد 
و تمامی مطلب عنوان شــده و نحوة بيان 
آن طوری خنده آور باشــد که بشود تمامی 
یا قســمت اعظم آن را بدون دست بردن و 
تغيير دادن نقل کرد« )جوادی، 42:1384(.

2. تاریخچة طنز
طنــز، هــم در ادبيات مکتــوب و هم در 
فرهنگ شفاهی ما، سابقه ای دیرین دارد اما 
به نظر نمی رسد که در قدیم کسی از آن با 
لفظ طنز یاد کرده باشــد یا هویت مستقل 
ادبی برای آن در نظر گرفته باشد. در ادبيات 
باستانی ایران یا دست کم براساس آنچه از 
کهن ترین دوران تا غلبة اعراب رسيده، نام 
و نشانی از هجو دیده نمی شود و با توجه به 
اینکه هجو در ميان اعراب شيوع عام  داشته 
اســت، به احتمال بســيار ایرانيان آن را از 

اعراب آموخته اند.
روزگار سامانيان، آغاز هجا در شعر فارسی 
اســت و حتی از رودکی اشــعار هجوآميز 
باقی مانده است. طنز در شاهنامة فردوسی 
چندان چشــمگير نيست و هر چه هست، 
بسيار مالیم و شرافتمندانه است. به طورکلی، 
در جریــان ادبيات ما طنز در ابتدا بســيار 
ناچيز اســت و آنچه دیده می شود، هزل و 

هجو است.
نيمــة دوم قــرن پنجم و ششــم، روزگار 
گســترش هجو اســت. برای مثال،  سوزنی 
سمرقندی صاحب گستاخانه ترین هزل ها و 
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هتاکانه ترین هجوهاست. در آثار سنایی عالوه 
بر انتقادهای اجتماعی با زبان طنز، هزل های 
رکيک و هجاهای گزنده کم نيست. اشعار عمر 
خيام نمایندة طنزهای عميق فلسفی است 
که به ســبب رشد نيافتن فلسفه در جامعة 
ما مجال رشد نيافت. قرن ششم، رونق بازار 
هجوگویی است و کمتر گوینده ای اشعاری 
در هجو ندارد. عطار که شــاعری مستقل از 
دربار و در خدمت آرمان های خویش است، 
نمونه های درخشــانی از طنز دارد. در قرن 
هفتم، در شــعر موالنا اثری از هجو مشاهده 
نمی شود اما حکایت های هزل آميز در مثنوی 
کم نيســت. هزل موالنــا در خدمت مبانی 
اعتقادی اوست. در آثار سعدی، هجو وجود 
ندارد اما شوخ طبعی و ظرافت در سراسر این 
آثار قابل  رؤیت است. قرن هشتم خيزشگاه 
مهمی در طنز فارســی اســت. این قرن را 
می توان آغاز مستقل طنز فارسی دانست؛ زیرا 
عبيد زاکانی تنها کسی است که آثار مستقلی 
به طنز در ادبيات ما پدید آورده است. حافظ 
در طنزآفرینی در باالترین جایگاه قرار دارد و 
طنزهای او ميراث طنز فلسفی خيام، طبع 
روان سعدی و انتقادهای کوبندة عبيد است. 
طنزهای حافظ، پوشيده ترین و ظریف ترین 
نمونه های طنز در ادبيات شمرده می شوند. 
حافــظ در شــرایط اجتماعــی روزگارش، 
روشنفکرانه ترین واکنش ها را در برابر فسادها 
و انحراف ها نشان داده است. در آغاز حکومت 
قاجار، هجویه های معروفی از آقا محمدخان 
قاجار در دســت اســت. در آثــار قائم مقام 
فراهانی نيز مثنوی طنزآميز »جالیرنامه« را 
می بينيم که بعدها سرمشــق ایرج ميرزا در 
سرودن »عارف نامه« قرار می گيرد. آثار اینان 

در گویندگان عصر انقالب و پس از آن تأثير 
گذاشته است. )نبوی، 1378: 48ـ  42(.

3. چرا طنز؟
برای شــکل گيری طنز، ســه عامل باید 
حضور داشــته باشــند: شــوخی، انتقاد و 
اصالح. به عقيدة فروید، شــوخی و لطيفه 
ســاز و کاری ماننــد رؤیا و خــواب دارد. 
برخی از کام های ســرخورده  از هنجارهای 
اجتماعی، که به ناخودآگاه رانده می شوند، 
بخشی در خواب های ما امکان بروز می یابند 
و بخشــی در قالب شــوخی ها و لطيفه ها 
مطرح می شوند. اثر روانی لطيفه از این نظر 
اهميت دارد که انرژی روانی سرکوب شدة 
ذهن را دوباره آزاد می کند و ارضای ذهنی 

 به بار می آورد. براساس نظریة برتری جویی
)superiority(، ما با لطيفه، فرد یا گروهی 
را که بر ما برتری دارند و از آن ها متنفریم، 
تحقير می کنيم. هر چه فرد مورد تمسخر 
منفورتر باشد، لذت حاصل از لطيفه بيشتر 
اســت. در دنيای وارونة لطيفــه، حاکم و 
محکوم جایشــان را عوض می کنند. انسان 
ستمکش وقتی این خنده ها را سر می دهد 
که دشمن خود را از نظر اخالقی و معنوی 

شکست داده باشد)نبوي، 1378: 63(.
از طرفی، طنز مفهومی آرمان خواهانه دارد 
و اگر در برابر زشــتی ها می خندد، نشان از 
آگاه بودن و آگاهی دادن دارد. خندة طنز نه 
برخاسته از بی دردی یا شادمانی محض بلکه 

برخاسته از آزردگی، پرخاش و حتی نفرت 
است؛ خنده ای است تلخ و تمسخرآميز.

4. شرایط اجتماعی ایران در 
دورة مشروطه

مهم ترین ویژگی  این دوره، تحوالتی است 
که در جهان اتفاق افتاده اســت؛ از جمله 
حرکت های پردامنــه و جنبش هایی مثل 
انقالب صنعتی و دیگر کشورگشــایی های 
امپراتوری ها و به تبع آن، رقابت قدرت های 
اســتعماری چون انگليس، روس، فرانسه و 
عثمانی. در ایــران،  اولين برخورد ایرانی ها 
با اروپایيان بــه دورة صفویه برمی گردد. در 
دورة فتحعلی شــاه قاجار، این برخوردها از 
راه مســائل نظامی و فاقد هر گونه نگرش 
شــعورمدارانه و دارای خصلت هــای قرون 

وسطایی بود.
دغدغة شاه قاجار،  داشتن درباری مجلل و 
ملک الشعرایی مدیحه سرا بود و »تدبيرمنزل« 
بر »سياســت مــدن« ارجحيت داشــت. 
نخســتين بار عباس ميرزا، نایب السلطنه، 
بود که لزوم انجــام اصالحات را با توجه به 
شــرایط حاصل از چنــد عهدنامة ننگين و 
شکست های ایران،  احساس کرد و گروهی 
را برای تحصيل فنون و تخصص های جدید 
راهی غرب نمود، که ورود ماشــين چاپ به 
ایران و تأسيس نخستين چاپخانه در ایران 
ارمغان همين گروه بود. پس از او، قائم مقام 
فراهانی، که مردی کاردان در امر سياســت 
بود، پاره ای اصالحات را در مقام وزارت آغاز 
نمود که با کارشکنی های بيگانگان و نهادینه 
نبودن مفهوم اصالحات، نابخردی شــاه و 
توطئة اطرافيان متوقف شــد و خود او ابتدا 
عزل گردید و سپس به قتل رسيد. حکومت 
محمدشــاه نتيجه ای جز پریشانی اوضاع و 
افزایش دخالت بيگانگان نداشــت. در دورة 
ناصرالدین شاه، ميرزا تقی خان فراهانی پس 
از سفر به روســيه و مشاهدة پيشرفت های 
مــردم آن ســرزمين، اقدام بــه اصالحات 
گسترده ای نمود؛ از جمله، فرونشاندن چند 
شورش داخلی، اصالحات نظامی، امور ماليه، 
تأسيس دارالفنون، انتشار نخستين روزنامة 
ایران، رسيدگی به بهداشت و سالمت مردم، 
اصــالح در رفتارهای اجتماعــی )مبارزه با 
رشــوه خواری، کاربرد القاب( و کوتاه کردن 

»طنز« را می توان 
پویاترین و متعالی ترین 

درجه از نقد ادبی قلمداد 
کرد؛ آنجا که سمت و 

سوی آن همان رسالت 
مبارزه با ریا و تزویر، 
زاهد نمایی و تقدس، 

خرافه پرستی و ظلم بر 
رعیت و ... باشد
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ناسازگاری  به دليل  دست ســفارت خانه ها. 
اقدامات اميرکبير با ساختار قرون وسطایی 
و بيمارگونة حکومت قاجار و ناهمسویی با 
منافع اجانب، از ادامة اصالحات او جلوگيری 
شــد. اميرکبير حتی قصد داشــت »قانون 
اساسی« تهيه کند اما حرکت اصالح طلبانة 
او به ســبب اینکه دور از بنيادهای جامعه و 
زمينه های مناسب بود، بی نتيجه ماند. پس از 
او، آقاخان نوری به پنبه کردن تمام رشته های 
اميرکبير پرداخت. او که سرســپردة کامل 
انگليس بود، در دورة هفت ســالة صدارت 
خود، شاه را به خوش گذرانی کامل متمایل 
کرد و این دوره همراه با اســتبداد مطلقه و 
واگذاری امتيازهــای گوناگون به بيگانگان 
گذشت. حوادث پنجاه سال حکومت ناصری 
در دورة بعد بسيار مؤثر بود. شاه در سال های 
پایانی حکومت خود به هيچ گونه تغييری تن 
در نمی داد. روشن است که در مملکتی که 
با استبداد پی ریزی شده، هر گونه تغييری 
با منافع منسوبان به دستگاه استبداد مغایر 
اســت و تالش اصالح طلبانــه به نتيجه ای 
نمی رسد. از اصالح طلبان مهم دیگر، ميرزا 
حسن خان سپهساالر اســت که با ترغيب 
ناصرالدین شاه به سفرهای خارجي، سعی 
در آشنا کردن او با پيشرفت های ملل دیگر و 
فراهم آوردن زمينه های ایجاد و اجرای قانون 
داشت. مظفرالدین شاه نتوانست راه پدر را 
ادامه دهد، صرفــًا وعده های دل خوش کن 
می داد و اقداماتی ظاهری مانند بر ســر کار 
آوردن امين الدوله انجام داد. روشنفکران در 
زمان او، زبان به انتقاد گشودند. در این دوره،  
آخوندزاده،  ملکم خان،  مثل  روشــنفکرانی 
آقاخان کرمانی، زین العابدین مراغه ای، شيخ 
احمد روحی و طالبوف به گســترش تفکر 
مشروطه خواهی پرداختند )حائری، 1375، 

ج اول: 90 ـ 80(.

4 ـ 1ـ اثر تحوالت بر جامعه
ـ ورود صنعــت چــاپ و روزنامه نگاری و 

گسترش سطح آگاهی مردم آن دوره؛
علــل  جســت وجوی  بــرای  تــالش  ـ 

عقب ماندگی؛
ـ مطرح شــدن حقوق مــردم؛ برای مثال 
سالمت و بهداشت، گســترش سواد، لزوم 

وجود قانون برای احقاق حقوق ملت؛

ـ انجــام گرفتن حرکت هایی مثل جنبش 
تحریم تنباکــو این اعتماد به نفــس را در 
مردم ایجاد کرد که می شود در برابر تعدی 

حکومت ایستاد و جسارت انتقاد داشت.
ـ اعتراض های مردم در واقعة مســيونوز و 
پس از آن، دو تحصن علما، زمينة درخواست 

مشروطه را فراهم کرد. 
ـ مطرح شدن مفهوم ملت وطن.

5. طنز در مشروطه
»ای قلم، پنداشتی هنگامة دانشوری است

دورة علم آمده هر کس به عرفان مشتری 
است

تو نفهميدی که اوضاع جهان خر تو خری 
است

خر همان است و عوض گردیده پاالن، ای 
قلم

نيســتی آزاد در ایــران ویــران، ای قلم« 
)قزوینی، 1385: 301(

... ادبيات ایران ریشه ای کهن دارد اما این 
ادبيــات پس از نهضت مشــروطيت چنان 
متحول شد که حتی شکست مشروطه در 
ســال های پس از نهضت نتوانست در روند 

تغيير و تحوالت آن مانعی ایجاد کند.
نهضت مشــروطه یک جنبش فکری بود 
که در عمق اندیشــه و افکار سخنوران اثر 
کرد. افکاری که در اثر نهضت مشروطه در 
ایران پيدا شد، ادبياتی نو و سبکی تازه پدید 
آورد که هــدف و آرمان آن با ادبيات پيش 
از مشروطه فرق کلی داشت. هدف ادبيات 
دورة مشروطه یا ســبک مشروطه، به طور 
کلی بيداری مردم و برانگيختن احساسات 
مذهبی و ملی و ترویج آزادی های فردی و 
اجتماعی، پيکار بــا بيگانه و بيگانه خواهی، 
انتقاد سخت و بی رحم از نابسامانی و آشنا 
کردن مردم با حدود و حقوق انسانی شــان 

بود.
قبل از مشروطه، طنزنویسی نوع خاص و 
جداگانه ای در ادب فارسی به شمار نمی رفت 
و مطالــب طنزآميز در البه الی متون دیگر 
می آمد اما پس از مشروطه، طنز فارسی به 
صورتی کاماًل آگاهانه دارای مقام و مرتبه ای 
خاص شد. در این دوره، طنز گسترش قابل 

مالحظه ای پيدا کرد.
نویسندگان و شاعرانی مثل بهار و عشقی 

و عــارف و دهخدا و ایرج ميرزا، با اشــعار 
طنزآميزشــان به ســتم حاکمان زمان و 
استبداد و قراردادهای آن چنانی می تازند. 
در واقع، از دورة مشروطه نوعی طنز آگاهانه 
شکل می گيرد و هزل و هجو کمتر می شود. 
طنز اجتماعی ـ سياسی در ایران، از دوران 
مشروطه شکوفا شد و این به معنای حضور 
طنزســرایان با گرایش هــای ایدئولوژیک ـ  
سياسی و در واقع طبقاتی مختلف در عرصة 
ادبيات و مبارزة فرهنگی بر زمينة وقوع یک 
جنبش گستردة اجتماعی بود. از این دوره 
به بعد می توان ردپای طــرف داران رهایی 
زحمتکشــان و مخالفان سرسخت تحميق 
مذهبی و خرافه و سلطة ستم و استثمار را 
در طنزنویسی و طنزسرایی ایران پيدا کرد. 

یکی از مهم ترین طنزپــردازان این دوره، 
علی اکبــر دهخدا بــود. او پــس از حدود 
شــش ماه کار در ادارة راه شوسة خراسان، 
بــا عنــوان نویســنده و ســردبير، ميرزا 
جهانگيرخان شــيرازی با عنوان گردانندة 
امور و ميرزاقاسم خان صوراسرافيل با عنوان 
صاحب سرمایه و مدیر به تأسيس روزنامه ای 

به نام »صوراسرافيل« مبادرت ورزیدند.
روزنامه ای که در دوران انقالب مشروطيت 
ایران مقامی پرارج داشــت. ایــن روزنامه 
بيشــتر به نثر و مقــاالت روی می آورد و 
ســتون مقاالت »چرند و پرند« دهخدا از 
پرخواننده ترین بخش های آن بود )بهزادی، 

.)23 :1383

5ـ 1ـ تغییرات ادبیات در این 
دوره

مشــروطه در ادبيات تحــول ایجاد کرد 
و خــود از آن تأثيــر پذیرفــت. در دورة 
جدید، روشــنفکران ایرانی با فضای نوزایی 
و روشــنگری اروپا آشــنا شــدند. تکيه بر 
عقالنيت جدید نقادی به اصول کهن حيات 
اجتماعی شد. نقد ادبی به ادبيات گذشته از 
جهت محتوا )دروغ، غيرواقعی، چاپلوسانه، 
خالی از مفهوم انســان معاصر و وطن(، از 
جهت صورت )ابهام، بی توجهی به زبان توده 
و ساده نویســی(، بيدارگری و نشــان دادن 

نابسامانی اوضاع جامعه.

ادامة مطلب در وبگاه


