
 طنزنويسان دوران مشروطیت

 ابراھیم نبوی

فرياد زدن بر سر استبداد، گاھی ناممکن است، در حالی که خنديدن و تمسخر استبداد 
از سوی ديگر وقتی ريشه استبداد و عقب ماندگی و . واکنشی است که ھمواره ممکن است

انحطاط در رفتار و آداب عامه مردمان باشد، جز طنز و شوخی راھی برای اصالح رفتار مردم 
 . باقی نمی ماند

در انقالب مشروطه ايران، دو موضوع مھم بايد مورد نقد قرار می گرفت؛ نخست بايد مردم نسبت به 
استبداد آگاھی می يافتند و ديگر اينکه در مردمان بايد خودآگاھی نسبت به رفتارملی و سنت ھايی که 

طنزنويسان، طنزسرايان و کاريکاتوريست ھای انقالب . استبداد بر پايه آنھا استوار بود، به وجود می آمد
 . مشروطه چنین کردند

 دھخدا 

میرزا علی اکبر خان دھخدا يکی از بزرگترين طنزنويسان انقالب، زبانی ساده را برای سخن 
وی که پس از سفری به اروپا به ايران بازگشته و در انقالب مشروطه . گفتن با مردم برگزيد

شرکت کرده بود، در ستون چرند و پرند روزنامه صور اسرافیل برای نخستین بار طنز 
 . مطبوعاتی را آغاز کرد

جمالت نوشته ھای . زبانش ساده و عامیانه بود و از اصطالحات مردم کوچه و بازار استفاده می کرد
. وی از شخصیت پردازی و داستان گويی برای طنز گفتن استفاده می کرد. کوتاه و روان بود) دخو(دھخدا 

نوشته ھايش ضرباھنگی پرتحرک داشت و به دلیل تسلطش بر واژگان فارسی، می توانست اصطالحات 
 . عامیانه را در کنار واژه ھای پیچیده بنشاند و عالوه بر اين واژه سازی نیز می کرد

در ايران سردسته : "مھندس گنجه ای، که با نام باباشمل طنز می نوشت، درباره دھخدا گفته است
طنزنويسان که مسلما ھم ذوق داشته و ھم معلومات، مرحوم دھخدا بوده است و حقی که آن مرحوم 
به گردن مطبوعات داشته بخصوص آن دسته از نويسندگانی که زبان ترکی نمی دانستند، انکار ناکردنی 

 ."است

دھخدا خود زبان ترکی را به خوبی می دانست و از نقطه نظر طنز کامال تحت تاثیر روزنامه مالنصرالدين 
البته اين که می گويم دھخدا تحت تاثیر روزنامه مالنصرالدين بوده دلیل آن نیست که ارزش و . قفقاز بود

اعتبار کار دھخدا را پائین بیاوريم، زيرا اصوال در ادبیات ھیچ امری آنی نیست، بلکه ھمه تکمیل کننده 
 ».راھی را که مالنصرالدين شروع کرد، دھخدا پیمود و موفق ھم پیمود.... اند

 سگ حسن دله و خادم الفقرا

و » خادم الفقرا«راوی اصلی ستون چرند و پرند بود که با نام ھای مستعاری مانند » سگ حسن دله« 
زدن «، »حاشیه روی«، »خود را به نادانی زدن« وی از شیوه ھايی مانند . نیز می نوشت» دخوعلیشاه«

 . و ذکر اخبار و اطالعات پشت پرده سیاست روز، استفاده می کرد» حرف اصلی در حاشیه مطلب

دھخدا به مسائل سیاسی اشاره می کرد و بسیاری افراد، صوراسرافیل را بخاطر چرند و پرند می 
او در مورد استبداد، فساد حکومتی، فقر و بی عدالتی و بی سوادی و اعتقادات خرافی مردم . خواندند

و استبداد را ناشی از عقايد جاھالنه . وی به نقد رفتار اجتماعی مردم نیز می پرداخت. انتقاد می کرد
 . عوام می دانست
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دھخدا در حوزه شعر نیز بسیار مسلط بود و يادآر ز شمع مرده يادآر، يکی از زيباترين اشعار دھخدا و 
خواندن يکی از نوشته ھای دھخدا، که از زمره شاھکارھای طنز نوشتاری ايران است، . دوران اوست

 .ذھن و زبان دھخدا و شیوه سخن گفتنش را به ما نشان می دھد

 نمونه اي از چرند وپرند

 مکتوب يکی از مخدرات

آی کبال دخو خدا بچه ھای ھمه مسلمانان را از چشم بد محافظت کند اين يکی را ھم به من زياد نبیند، 
آی کبالی بعد از بیست تا بچه که کور کردم اول و آخر ھمین يکی را دارم آن ھم باباقوری شده ھا، 

. چشم حسودشان برنمی دارد به من ببینند ديروز بچه صاف و سالمت توی کوچه ورجه وورجه می کرد
 .پشت کالسکه سوار می شد برای فرنگی ھا شعر و غزل می خواند

يکی از قوم و خويش ھای باباش که الھی چشم ھای حسودش درآد ديشب مھمان ما بود صبح يکی 
بدو چشمھای بچم رو ھم افتاد يک چیزی ھم پای چشمش درآمد خالش می گويد چه می دانم بی 

سالم درآورده ھی بمن سرزنش می کنند که چرا سروپای برھنه توی اين آفتاب ھای گرم .... ادبیست
يکی . آخر چکنم الھی ھیچ سفره ای يک نانه نباشد چکارش کنم. بچه را ول می کنی توی خیابان ھا

يکدانه اسمش خودش است که خل و ديوانه است در ھر صورت اآلن چھار روز آزگار است که نه شب 
بی ادبی می شود  -دارد نه روز ھمه ھمبازی ھايش صبح و شام سنگ به درشگه ھا می پرانند تیغ 

 .خاک بر سر رھگذر می پاچند. سنگ روی خط واگن می چینند. زير دم خرھا می گذارند -گالب به روتان 

روز بروز بدتر می شود که بھتر . حسن من توی خانه وردلم افتاده ھرچه دوا و درمان از دستم آمده کردم
می گويند ببر پیش دکتر مکترھا، من می گم مرده شور خودشان را ببرد با دواھاشان اين . نمی شود

من اين چیزھا را بلد نیستم من بچم . گرت مرت ھا چه می دانم چه خاک و خلی است که به بچم بدھم
خدا . را از تو می خواھم امروز اينجا فردا قیامت خدا کور و کچل ھای تو را ھم از چشم بد محافظت کند

 نبینی دعا دوا ھرچه می دانی، بايد بچم را دو روزه الھی اين سرپیری داغشان را. يکیت را ھزارتا کند
ھرچه دست و بال ھا تنگ است اما کله قند تو را کور می شوم روی چشمم می گذارم . چاق کنی

 .خدا شما پیرمردھا را از ما نگیرد. میآرم

 کمینه اسیرالجوال

 جواب مکتوب

اوال از مثل شما خانم کالنتر و کدبانو بعید است که چرا با اينکه . علیامکرمه محترمه اسیرالجوال خانم
ثانیا ھمان روز اول که . اوالدتان نمی مانند اسمش را مشھدی ماشاء هللا و میرزا ماندگار نمی گذاريد

 . چشم بچه اين طور شد چرا پخ اش نکردی که پس برود

ھمان از گرما آفتاب اين طور امشب پیش از . من ته دلم روشن است انشاءهللا چشم زخم نیست
ھرکاری يک قدری دود عنبرنصارا را بده ببین چطور می شود، اگر خوب شد که ھیچ اگر نشد فردا يک 

اگر خوب . کمی سرخاب ماچالغ توی گوشی ماھی بجوشان بريز توی چشمش ببین چطور می شود
شد که خوب شد اگر نشد آن وقت سه روز وقت آفتاب زردی يک کاسه بدل چینی آب کن بگذار جلو بچه، 
آن وقت سه روز وقت آفتاب زردی يک کاسه بدل چینی آب کن بگذار جلو بچه، آن وقت نگاه کن به تو رگ 
ھای چشمش اگر قرمزست ھفت تکه گوشت لخم، اگر قرمز نیست ھفت دانه برنج يا کلوخ حاضر کن و 

اگر خوب شد که خوب . خواندن بتکان آن وقت ببین چطور می شود» علم نشره« ھر کدام را به قد يک 
شد اگر نشد سه روز ناشتا بچه را بی ادبی می شود گالب بروتان، می بری توی جايی و بھش ياد می 
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 :دھی که ھفت دفعه اين ورد را بگويد

 سالمت می کنم... «
 خودم غالمت می کنم

 يا چشممو چاق کن
 »يا ھپول ھپوت می کنم

اگر خدای نکرده بازھم خوب نشد ديگر از من کاری ساخته نیست برو . امیدوارم ديگر محتاج بدوا نشود
 .محله حسن آباد، بده آسید فرج هللا جن گیر نزله بندی کند

 خادم الفقرا؛ دخو علیشاه

  

 زين العابدين مراغه ای و سیاحتنامه ابراھیم بیگ

از مھم ترين آثار طنز نوشتاری مشروطه که تاثیر مھمی بر انقالب داشت، اثری است به نام 
 . وقتی جلد اول اين اثر منتشر شد، نام نويسنده معلوم نبود. »سیاحتنامه ابراھیم بیگ«

به ھمین دلیل و به دلیل اثرگذاری فراوان سیاحتنامه بود که دولت وقت و بخصوص میرزا علی اصغرخان 
حتی بعدھا افراد مختلفی مدعی شدند . اتابک چندين نفر را به اتھام تالیف اين کتاب دستگیر کرده بود

دولت وقت اين کتاب را ممنوع کرد، اما تجاری که به سفر روسیه می رفتند . که نويسنده اين کتاب اند
 . اين کتاب را البالی وسايل خود به ايران حمل می کردند

و طنز گزنده ای که در سراسر کتاب به دلیل زبان آذری نويسنده بود، . کتاب زبانی ساده و عامیانه داشت
اين کتاب در قالب يک سیاحتنامه به ھجو اخالق ملی و . باعث محبوبیت اين کتاب در میان عامه شد

فرھنگ سنتی و استبداد سیاسی می پرداخت و از نگاه يک مصلح ديندار به وضعیت نابسامان کشور 
 . نگاه می کرد

وقتی جلد سوم اين کتاب منتشر شد و نام حاجی زين العابدين، بازرگان ساده مھاجر ايرانی به عنوان 
نويسنده آن روی جلد نوشته شد، کسی باور نمی کرد که کتابی چنین پخته و موثر از دست و ذھن 

 . بازرگانی ساده درآمده باشد

حتی گفته می شد که اين کتاب را میرزا مھديخان از نويسندگان روزنامه اختر نوشته و به چاپ رسانده و 
. پس از مرگ وی حاج زين العابدين بحش ھای دوم و سوم را نوشته و ھمه را به نام خود خوانده است

 . حتی گروھی معتقدند میرزاآقاخان کرمانی نويسنده جلد اول سیاحتنامه ابراھیم بیگ است

 زين العابدين مراغه ای

متولد مراغه بود، در بیست سالگی به » سیاحتنامه ابراھیم بیگ«زين العابدين مراغه ای، نويسنده 
وی در . اردبیل رفت و پس از مدتی به قفقاز مھاجرت کرد و در شھر تفلیس زندگی خود را آغاز کرد

علیرغم وضع خوب زندگی ھمیشه از اينکه در ايران زندگی نمی کند و دور از . مھاجرت ثروتمند شد
 . مشکالت ملت ايران است، خود را سرزنش می کرد

در اين سیاحتنامه، .  در حقیقت داستانی است برخاسته از زندگی واقعی اوسیاحتنامه ابراھیم بیگ
و از طريق عشق . شخصیت داستان که سالھا از ايران دور بوده، با ھزاران امید به کشورش بازمی گردد

 .آباد وارد مشھد می شود
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ابراھیم بیگ، راوی سیاحتنامه چنان ايران را دوست دارد که تصور نمی کند اين ھمه نابسامانی و فالکت 
را در کشور ببیند، به ھمین دلیل ھرچه بدی می بیند، گمان می کند که اين يک استثناء است و دائما 

 . تالش می کند آنرا برای خود توجیه کند

در حقیقت، سیاحتنامه ابراھیم بیگ تصويری است از زندگی عامه مردم ايران در دوران مشروطه، 
او پس از ھر تصويری که از مردم . بخصوص مردم فقیر و تنگدستی که به دشواری روزگار می گذرانند

 ."مرده اند ولی زنده، زنده اند ولی مرده"نشان می دھد، جمله را با اين عبارت تمام می کند که 

ابراھیم بیگ که ھمراه لـله اش يوسف عمو به سفر آمده، پس از اينکه شھرھای مختلف ايران را می 
تقريبا تمام جلد اول که شرح سفر در . بیند و وضع ملت را مشاھده می کند، مجددا به مصر بازمی گردد
نمونه ھايی از سیاحتنامه ما را با نگاه . ايران است با زبانی پر از طنز، شیرين و جذاب نوشته شده است

 .نويسنده و شرايط آن زمان ايران آشنا می کند

 نمونه ای از سیاحتنامه ابراھیم بیگ

 !دورباش

از بانگ . از مدرسه چند قدمی فراتر نگذاشته بوديم که ناگاه از طرف ديگر صدای دورباش بلند شد
 .گوش آسمان کر می شد» چشم بپوش، برگرد، باالبرو، پائین بیا« : فراشان که

ھمان طور که در شاھرود ديده بوديم، در میان صفوف . ديدم از دوطرف صف فراشان است که می آيند
در شاھرود اين تشريفات را ياد . ديدم مردم رو به ديوار کرده ايستادند. فراشان، کالسکه ای در حرکت بود

 .گرفته، اما رو به ديوار کردن را نديده بودم

چون که به . آستاری روی به طرف کالسکه ايستاديم. خالصه به مردم تبعیت نموده روی به ديوار کرديم
يوسف عمو در شاھرود تعلیم داده بودند که در آن حال رکوع بنمايد، يعنی خم شود، بیچاره روی به ديوار 

 .معلوم است پشت به خانم بود. کرنش کرد

من ھم رو . فراشان خیال کردند که اين استھزا می کند، مخصوصا طرف وارون را به خانم نشان می دھد
به سر و صورت بیچاره يوسف عمو ھی مشت و . يک وقت ديدم که بزن بزن است. به ديوار ايستاده بودم

 »بابا، چرا می زنید؟« : بیچاره ھی داد می زند. سیلی و چوب است که از در و ديوار فرو می ريزد

 »اين غريب بیچاره را چرا می زنید؟. آخر مسلمانید! بابا« : من ھم پیش رفته گفتم
 » ...اين پدرسوخته به شاھزاده خانم بی ادبی کرده« : گفتند

 از جلد اول سیاحتنامه ابراھیم بیگ..... 

  

 شیخ شیپور

روزی بغتتا شخص معمم عجیب الشکل با ھیکل . بنده اکثرا با مشھدی حسن بر سر چھارسو می رفتیم
کمر باز و شکم گشاده، با ناف بزرگی که مانند گردو بیرون آمده، زير جامه . غريب و ھیوالی مھیب ديدم

دستش را از زير پیراھن به . سفید پاچه گشاد پوشیده و از زير شکم بسته و بند زيرجامه را تا زانو آويخته
 .شکم برده خاش خاش می خراشید و خود بخود از دماغ خويش سورنا می زد

 "بگو ببینم، اين ديو صورت زشت سیرت کیست؟: "من متحیرانه پرسیدم
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بیا برويم قھوه خانه برای تو نقل می . بابا آھسته باش که شخص اول ايران است: "مشھدی حسن گفت
 ."کنم

 ...کم کم رفتیم قھوه خانه
 "اين چه کار است؟: " گفتم
به صدراعظم و وزراء حرف زشت و فحش می . ھزله گوی عجیب و مسخره و مقلد غريبی است: "گفت
و اسم مبارکش شیخ ... باالتر آن که به حرف بد گفتن از آنھا پول می گیرد. ھمه قاه قاه می خندند. گويد

مانند خر عرعر می کند، به قسمی که اگر کسی آواز عرعر او را بشنود و رويش را نبیند، ... شیپور است
 ..."گمان می کند خر واقعی است

 میرزا آقا تبريزی

اگر دھخدا با طنز روزنامه ای و زين العابدين مراغه ای با سیاحتنامه ای پر از طنز، تصوير جامعه ايران را به 
 .مردم آن نشان می دادند، میرزا آقا تبريزی به نوشتن نمايش ھای طنز پرداخت

وی در نمايشنامه ھايش صحنه ھای تاريک و وحشتناکی از استبداد و بی قانونی عھد ناصرالدين شاه را 
 . تصوير کرده است و اوضاع ناگوار آن روزگار را با شیوه شیرين طنز خود گفته است

نمايش ھای او شیوه بزن و بکوب دارد، به مسخره کردن اوضاع دربار ايران و فساد و استبداد و بی 
البته میرزا آقا تبريزی . عدالتی می پردازد و مسائلی مانند القاب مسخره دربار ناصری را ھجو می کند

تنھا کسی نیست که در دوران مشروطه به نوشتن نمايش طنز روی می آورد، آخوندزاده و برخی ديگر 
 .نیز ھم در ترجمه و ھم در اقتباس نمايش ھای طنز نوشته اند

www.bbc.co.uk/persian
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