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Abstract 

Humor in terms of content is a literary genre in which the writer and the poet 

express the causes and reasons of backwardness, defects, corruptions, and painful 

inadequacies of a society with an intentionally adjusting look with a taste of laughter 

in an exaggerated way. The four main elements of "laughter", "exaggeration", "social 

criticism" and "reformism" are involved in the formation of any humorous writing. 

Although a humorous look to reveal political and social anomalies and problems has 

always existed in the Iranian history and literature, it can not be compared, in terms 

of frequency and stylistic characterization, with the humor of the constitutional era.  

The relatively free and temporary atmosphere which was created for the writers 

and poets along with the emerging of newspaper media provided enough appeal for 

satirists to write. In Isfahan, the Naqour newspaper began to be published, imitating 

Mollansereddin and Sur Israfil. In the column "Ugly and Beautiful", which was 

probably written following Dehkhoda's "Nonsense and Birds", interesting humorous 

content was inserted.  

This article is qualitative research and examines the text of the column "Ugly and 

Beautiful" in the whole statistical community published for one year. The method of 
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analysis is documentation (newspaper) and content analysis from a satirical perspective. 

Naqour newspaper (published in Isfahan from 1326 to 1327) was published under 

the management of Mirza Masih Tuyserkani. Its first issue was published on the 26th 

of Rabi al-Awal, 1326 AH, in Isfahan. This newspaper criticized the events of the 

society of that time and the activities of the Isfahan Provincial Association with a 

humorous and sometimes satirical expression. In its humor, Naqour, while playing 

with words and interpreting them, has used allegories and anecdotes to criticize the 

political situation of the country, and in this way, it has made humorous use of 

proverbs and presenting the letters of the readers. Most of Naqour's political satires 

are interpretive and how those satires deal with current events. 

Its distinctive feature is the use of humor, language, and folklore, especially since 

this newspaper was one of the local newspapers and was published in Isfahan. It has 

tried to use the dialect and idioms of Isfahanians and sometimes the Armenian 

minority. In the ‘Ugly and Beautiful’ column of Naqour newspaper, most of the 

content is related to the country. The relatively high level of political issues in the 

newspaper is influenced by the main function of this newspaper as a political tool, 

and the most important political issue raised in the Naqour newspaper is the criticism 

of the Isfahan Governors’ Association. In this newspaper, occasionally dealing with 

religious issues is only for the sake of the judiciary and the unjust behavior of that 

power. Otherwise, the humor and joke of the newspaper do not include this field, 

because the writers use religion as a lever of pressure or threat when they want to 

clarify something that is religiously understandable to the people or to respect the 

rights of the people by the authorities with a humorous and of course softened look. 

 

Keywords: Constitutional Period, satire, Isfahan newspapers, Naqour newspaper. 
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 ناقور اصفهان ةمشروطه در روزنام ۀدورو تحليل طنز  نقد

 

 و مرتضی رشیدی محبوبه خراسانی ، زهرا رحمانی

 

 چکيده

 یهاا   یآسا  و هاا   یا ق ،یماناد   و نمادهاای قبا    داليل، در آن طنزپردازاست که  يکی از انواع ادبی   طنز ازلحاظ محتوا

و همچنین با نگاهی به اوضاع قادی زناد ی   زیآم مبالغه و پررنگ روش و خنده طعمود با منظور بهب را به اجتماعة کنند ناراحت

 «یسااز  ناه یبه»و  «اجتمااقی  دنبا » «مبالغاه »،  «خناده » ةقماد  ويژ ای چهاار   یزیطنزآم ۀنوشت هر یری  . در شکلکند یمطرح م

 اتیا ادب و خيتاار  در همواره یاجتماق و یاسیس مشکالت و هایناهنجار کردنانیق یبرا زیطنزآم نگاه  رچه. است آفرين نبش

 نسابتا   یفضاا . کارد  ساه يمبا مشاروطه  روز ار طنز با را آن یسبک تشخص و بسامد لحاظبه توانینم است، داشته وجود رانيا

 يیرساا فقلم یبرا یکاف تیروزنامه، جذاب دينوپد ۀدر کنار رسان ،شد جاديا شاقران و سند انينو یبرا کوتاه یمدت به که یآزاد

شروع به انتشار کارد. در ساتون    ل،یو صوراسراف نيمالنصرالداز  دیبه تبل ناقور ۀروزناماصفهان،  درطنزپردازان را فراهم آورد. 

کاه   شاد یدرج م جالبیمطال  طنز  شد،ینوشته م دهخدا «پرند و چرند»از  یرویبه پ نیبي به  ياحتمال قر که به «بايزشت و ز»

تفسیر  و یزبان یهاکه بازی رسدیم جهینت نيا به يیمحتوا لیتحل و یاسناد روش به حاضر پژوهش. نوشتار است نيموضوع ا

 یابزارهاا  نيتار از مهام  ز،یا طنزآم یو حکايت برای انتباد از اوضاع سیاسی کشور باا نگااه   المثلضرب ،از تمثیل استفادهآنها، 

 کرده یسع منتشرشده در اصفهان بوده، یمحل یهاروزنامه جزو هروزنام نيا ؛ چونشودیروزنامه محسوب م نيدر ا ینيطنزآفر

 در را کااربرد  بیشاترين  یاسا یس طنز. ببرد بهره خود طنز در فراخور به ارامنه تیاقل  اه و اصفهان اصطالحات و لهجه از است

 باه  باا يز و زشات  ساتون ن است. ناقور، انتباد از انجمن واليتی اصفها ۀروزنام یبوم نبدترين همم و دارد هاموضوع گريد انیم

 .است پرداخته کمتر اصفهان در خصوصبه یمردم تیحساس سب  به یمذهب مسائل

 .ناقور ۀروزنام تمثیل،اصفهان،  یهاروزنامه مطبوقاتی، طنزمشروطه،  ةدور: ها کليد واژه
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 ماردم  نازد  در حیبه ساخنان ملا   ليحس تما نیبرآمده از درک هم کیطنزپردازان کالس گريو د یزاکان دیحافظ، قب ،یخاص سعد

هاای  وناا ون اباراز    به شایوه  یاجتماق و یاسیس یهایناهنجارمردم مخالفت خود را با  ةهمواره تود خ،يطول تار در .است بوده

 و هاا اقتراض نيا یسخنگو -انهیم دوران یجمع یهارسانه نيترقنوان مهم به- یفارس نثر و نظم آثار ،یخيتار یهاکتاب ،اندداشته

هاا مطلاع شادند،     وسیع روزنامه بخشیآ اهی از و شدندآشنا  ینگار زمانی که ايرانیان با روزنامه از. دانبوده مرداناستیس از انتباد

نگااران از   فان و روزناماه    . همچنین اهلبازتاب دادندها  اندک در روزنامه ها و اندک نامه ش  در را جامعه به خودنبدهای  و اليه 

. ادبیاات مشاروطه از جايگااهی وياژه     دادناد  نماايش  ناو  طرزی به را جامعه مسائل ،طريق کاريکاتور و تصاوير با مفهوم چند انه

 نيتار  . مشروطیت، مهمشود یبه مدرن محسوب م کالسیک قصراز   ذار ۀمرحلبرخوردار است. درواقع اين دوره از ادبیات ايران، 

. مفااهیمی همچاون   دشاو  یما  تلبیدر ادبیات دستاورد مهم آن  ،تاريخ فرهنگ و ادبیات کشور است و ايجاد تغییرات بنیادين ةردو

 .رود یبه شمار م قصر نياآزادی، قانون و قدالت در مطبوقات از منابع تحول در سبک نوشتار ادبی در 

 نثار  کاه  دبو يیها طنز يکی از روش و شدیوجه متبیشتر  نثر به ،ها نويسند ان به روزنامه آوردن یمشروطه با رو ةدور در

ها ستون ثاابتی را باه طناز اقام از طناز نوشاتاری و ياا        برخی روزنامه رو، نيو ازا کرد یم ر ذاریتأث مخاطبان برای را دوره اين

م نباد و انتبااد. ضامن    حکسر رمی و تفريحی دارد و هم  ۀدوروست که هم جنب یاسکهبودند. طنز  تصويری اختصاص داده

 مانناد  مختلاف  موضوقات با  ونهاحتیاط مبابله همچنین و اقعیو يیشدن بدون نیاز به رودررو باهدف مواجه دستاويزی نکهيا

کمتر پژوهشای وجاود    ،اين دوره یها مشروطه و روزنامه ةدور طنز ۀزمین. باوجود تحبیبات ادبی دراستجامعه و ...  سیاست،

 باشد.  شده  نيمحلی تدو یها روزنامه دربارةدارد که 

 راهاا   روزناماه   وناه  نيا دولت مرکزی به ا یمهر یب ۀدغدغها  مديران روزنامهتاريخی کشور،  یها بیشتر دوره در کهآنجا از

 داشاته  یاجتماق و فرهنگ مسائل در یگاهيجاشهر اصفهان که  ژهيو اين مباله با رويکرد توجه به مطبوقات محلی به ،اند داشته

مطالعاه و واکااوی    شاده،  یتهیه ما  لیسرافپرند صوراوچرندمانند ستون طنز  که به را ناقور روزنامه یزشت و زيبا ستون است،

و از ساوی   ساو  کيا و حتی وضعیت فرهنگی اصافهان از   شهری ۀجامعمتبابل  ریتا از اين طريق نوع قملکرد و تأث کرده است

 از  ذشاته  تار  ارانهیشهر هوش اينتا مردم  کند یرا مطرح م ها تیزيبا واقع و زشت.  ردد یبررسديگر روزنامه با ديد اه طنز را 

 شدن بهتر برای وو فسادها سوق داده شود  ها  یق ها، یبه مسائل پیرامون بنگرند و با اين روش توجهشان بیشتر به سمت زشت

 تحبیاق  ايان  هادف . کنناد سازی زمینه ،ها يا معاي رفع کاستی درمشارکت  یبرابا ايجاد آ اهی و شناخت  واوضاع فکر کنند 

 است. مشروطه تاريخی ةدور بهمطبوقات مربوط  در طنز کاربرد

 

 پژوهش پيشينة

 «شاعر و مطبوقاات جدياد اياران    »ای از اشعار طنز مشروطه را در کتاب کسی است که پاره نینخست (1362) براونادوارد 

 بخشی از کتاب خاود را باه   «از صبا تا نیما»نیز در جلد دوم ( 1362)پور نيآوری و به زبان انگلیسی ترجمه کرده است. آر رد

اشاراتی به سبک طنزپردازی دهخدا دارد.  «نويسیقصه»در  (1362) هنیو بررسی و طنز اين دوره اختصاص داده است. برا نبد 

طنزپاردازان   باه معرفای   «از مشروطه تا انبالب مشروطه ،ايران انيطنزسرا» در (1370) زاده بارفروشهمچنین فرجیان و نجف

ا رچه محور اصلی کارش بررسای سایر طناز در     ،«تاريخ طنز در ادبیات ايران» در کتاب (1384) اند. جوادیمشروطه پرداخته

 بررسای » قناوان  با یا در مباله (1398)وندیادبیات فارسی است، با نگاهی نو و قلمی به طنزهای مشروطه پرداخته است. حاج

طناز را تعرياف    یهاا  و روش  ونه ،لیصورت ک به البتهکه  استکرده   به طنز اين دوره اشاره« مشروطه ةدور در طنز تحلیل و

 طناز  و دهخادا » قناوان  باا  یا نیاز در مبالاه   (1369) قنايات . اسات  ساخته حشرايط اجتماقی آن دوره را تشري همچنین کرده،

 برخای  طناز  در یزیست ظلم یها جلوه» ۀدر مبال (1394)محمدیره یطنز با رويکرد سیاسی وی را بررسی کرده است. ن «سیاسی



 15/   ، محبوبه خراسانی و مرتضی رشيدیزهرا رحمانی/ در روزنامۀ ناقور اصفهانطنز دورة مشروطه  نبد و تحلیل
 

مشروطه تا پهلوی دوم پرداخته که در بخشی از آن مباله باه   ةطنز ونه دور یها به رئالیسم انتبادی با جلوه «عاصرم نويسند ان

 و تئاوری  در پژوهشای » (1392) دهبانیان جواددکتری  ۀرسالکرده است.  اشاره دهخدا اکبر یمبارزه با ظلم در طنز قل یها جلوه

در  زیا ن (1392)قساگری اسات.   دسات  نيا نیز ازا لیمالنصرالدين و صوراسراف یها با نگاهی به روزنامه «مشروطه طنز کارکرد

طناز در   ۀسا ي یالنای باه مبا   نيالاد  ادبی دهخدا و سید اشارف -طنزهای سیاسی یا سهيمبا بررسیخود با قنوان  یدکتر ۀرسال

 و« از مشاروطه تاا اماروز    رانطنزسرايان ايا »ۀ در مبال( 1384) تاجینگین همچنینمشروطه پرداخته است.  یهاروزنامه یفضا

 نیاز  و همکااران  دهکردی ساکنیاناند.  طنزپردازان اين دوره را معرفی کرده «خواه طنزپردازان مشروطه» ۀمبال در (1397حسینی)

اشاعار   بخشای، افشا ری و آ اهی بر هیکه با تک اندنوشته «مشروطه قصر طنزپرداز شعرای سبک در جستاری» قنوان با یا مباله

 اند. شاقران اين دوره را بررسی کرده برخی

 

 تحقيق روش

 ساتون  ماتن  یبررسا  باه  یطنزنگاار  منظار  از محتوا لیتحل و)روزنامه(  یاسناد روش به و است یفیک یپژوهش مباله، نيا

 .پردازدیم سال انتشار مجلهی، يعنی کل يکآمار ۀجامع کل در «بايز و زشت»

 

 طنز تعریف

 از نوشاتار  نيا ا سراسار  در تا شود یاتیقمل فيتعر اصطالح نيا که است الزم طنز، ۀاولی وممفه دانستن و بحث آغاز یبرا

خنديدن، قی  کردن، لب   فرد: به  فته است طنزتوضیح  یبراشود. دهخدا  ستهيپژوهش نگر ۀروشن و واحد به مسئل یمنظر

 کردن، سخن به رموز  فتن، ناز )دهخدا، ذيل طنز(.

رمز و کناياه باا    ۀآن را انتباد اجتماقی، در جام يیتعبیراتی  ونا ون از طنز دارد. درجا -ز معاصرطنزپردا-نی بفريدون تنکا

 وياد:  و مای بیند نمیحق ضروری  قید رمز و کنايه را به ،های هنری و زيباشناسی، دانسته و در جای ديگررقايت و حفظ جنبه

پور ني(. آر5: 1356نی، بهای هنری و زيباشناسی )تنکاو حفظ جنبه با رقايت ،های  ونا ون اجتماقی استطنز انتباد از پديده

 ايان  درشده اسات.   طالقطنز ا ی،شود و در فارسنامیده می satireيکی از انواع ادبی است که در زبان غربی  طنز باو دارد نیز

تار از واقعیات    و حتی بسیار نامناسا   ه ونصورت مبالغه ها به و اتفاقات دردناک جامعه اقم از فساد و ظلم ها یزشت ادبی، نوع

 زناد ی  ياک  آرزوی باا  کناونی  اوضااع  زيااد  يتتر متجلی  ردد و ضد آنها بیشتر و پررنگ یها صهیخص تا شود ینشان داده م

و موجا  باه خطار افتاادن      دينما یمانده و متحجرانه م که قب  چهبا هر سيرا به نمايش بگذارد. به بیانی ديگر، طنزنو لآ هايد

 (.36: 1362پور،  ني)آر کند یو جسورانه مبارزه م پروا یب شود، یبرد جامعه مپیش

، از  منظور تحبیار و تنبیاه   ها به ها و نبص يعنی به تمسخر  رفتن قی : طنز سدينو یم  ونه نيطنز ا ةواژ حیتوض درصالحی 

اين تعريف نیاز   شود، در  می مالحظهه ک (. چنان28:1381هجو است )صالحی،   يافته روی غرض اجتماقی؛ و آن صورت تکامل

 اشاره نشده است. ،اصالح و بهبودیيعنی به هدف اصلی و رسالت طنز 

انوری برای تعريف طنز چنین فرمولی ارائه کرده است: پديده + وضع در غیر ماا وضاع لاه /+ بیاان / + انتبااد /+ جاوهر       

 یهاا ترين ويژ ای  قنوان بنیادی به چاشنی خنده به سو کي از ،ادبیاين فرمول  (. در 57:1379= طنز ادبی )انوری،  شعری و ادبی

باین رويادادها و    ناسااز اری و  تفااوت  «وضع در غیر ما وضع له»احتمال منظور از  طنز، اشاره نشده است و از سوی ديگر به

. ردیا   یمعنای طنز به خود نماينکه مجازها در جايگاه خود نیستند،  دلیلبه صورت اين رچراکه در غی ؛تبعات پیرامون آنهاست

نیاز   کدکنی. شفیعی است نشده پرداختههدف پیشبرد صحیح است،  جامعه با بررسی که طنز ةقمداين تعريف نیز به هدف  در 

ايان جملاه نیاز مفهاوم      رساد  ی(. که البته به نظر م51:1372)شفیعی کدکنی،  داند یهنری از اجتماع نبیضین م تصويریطنز را 
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 حتای  و ردیا   یشاکل نما   اجتماقیانتباد  نبیضه، چند يا دو شدنهر ونه جمع با طنز مفهوم بنابرزيرا  ؛رساند ینمکامل طنز را 

شاود،   مای  مالحظاه (. همچناان کاه   83:1385 ناصری،) شود یشرايط بهتر در آن مشاهده نم یرسازيتصو يا ايجاد هدف  اهی

 د.دارهايی  های باال نارسايی هرکدام از تعريف

 :شودنبل و بررسی میهای طنز  ويژ ی ةتعريف جامع و دربردارند اکنون دو

هاای تناد اجتمااقی، انتباادی و      خااص بیاان مفهاوم     ، شایوه  نويسد: طنز در اصطالح ادب می باب نيا درجردی بهزادی اندوه

صورت قاادی   آنها بهم زدن از يا جامعه است که د فرد  یها یرسمیاز فساد و ب برآمدهسیاسی و طرز افشای حبايق تلخ و تنفرآمیز 

هاای فسااد و ماوارد     منظاور نفای و برافکنادن ريشاه     ، باه  از استهزا و نیشخند ی، در پوشش ، ممنوع و متعذّر باشد جدی ۀيا به  ون

 ، آن را از هجاو و هازل   ها و چهارچوب طناز  ای ضمن درنظر رفتن ويژ ی نیز در مباله نوبر( و شوقی6:1378)بهزادی،  رسمی بی

 و هاا   یق ،یماند  و نمادهای قب  داليلدر آن  نگارندهاست که  يکی از انواع ادبی   طنز ازلحاظ محتوا است معتبد ومتمايز کرده 

و همچنین با نگاهی به اوضااع قاادی    زیآم مبالغه و پررنگ روش ومنظور بهبود با طعم خنده  را به اجتماع ةکنند ناراحت یها  یآس

نباد   ،مبالغاه  خناده،  قماده چهاار ويژ ای    ،با نگاهی به ماوارد ذکرشاده   بنابراين(. 287:1384، نوبر شوقی) کند یزند ی مطرح م

 .  دهدیم لیتشک را حاضر پژوهش یاتیقمل فيتعر ها یژ يو ايندر ساختن يک طنز نبش دارد که  یساز نهیاجتماقی و به

 

 طنز مشروطه

نوشاتند.  هاا مبالاه مای   اغل  آنان بارای روزناماه   ،پرداختکتاب میای به نوشتن های اول مشروطه، کمتر نويسندهدر سال

  ااهی هاا مطالا  سیاسای، اجتمااقی و     بیشتری داشت. بیشتر اين روزنامه نقنويسی رواج و رودر اين دوره روزنامه رو، نيازا

رار داشت؛ در تمام مطبوقاات،  همواره در رأس ق یتوجه به مسائل ادب البتهرسانی داشتند. اطالع ۀکردند و جنبقلمی منتشر می

نويساان فاضال ايان    روزناماه  رو، نيا ازا ؛ای نبودقادر به ايفای نبش رسانه يیتنها ها، نشر مطبوقاتی بهها و مجلهاقم از روزنامه

ل  ارتبای جذابیت مطا یبرا یقنوان چاشنی ملیح  رفتند و شعر مطبوقاتی خود را بهخود نیز بهره می ۀشاقران ۀاز قريح ،قصر

هاا و  هاا و مثال  داشات و باا واردشادن واژه    ی، طنز و هجو نیاز رشاد روزافزونا   نهیزمالبته در اين  ند.بردیم کار بهمطبوقات 

روشانفکران   ژهيا و به نثر مطبوقات افزوده شاد. باه   ،ر ادبیات نداشتونثمهای جايی در نوشته زمان آن فتارهای روزمره که تا 

قهرمانی و حماسای   یۀبا آن روح توانای است که میترين وسیلهشدهترين و شناختهطنز ساده آ اهی داشتند که یخوب به ،ايرانی

. به همین دلیل در کناار  کرد تيتبوايران  ةآلودخبر و خوابپرستانه را در ملت ناآ اه و بیخواهانه و وطنهای آزادیو انديشه

 از هزل و طیبت و طنز داشت. یامزهکه  قوام به وجود آمد یفهم برا اخبار، نوقی نثر ساده و قابل

ها و اشعار قامیانه، کنايات، امثاال،  قصه ،نماهاست. در ادبیات قامیانههای طنز در فرهنگ قامیانه، امثال و مثليکی از زمینه

ا ار   ژهيا و امیاناه، باه  ها و تعبیرهاای ق  یرد. استفاده از واژه اه طنز قرار می ، قرصدست نيها و مسائلی ازاکالمزبانزدها، تکیه

ممکان اسات ناوقی     ،شود. مبنای اصلی اين موضوعمیساز ايجاد خنده زمینه ،ساختار و نحو زبان، ادبی و قدری قديمی باشد

توان حادس  ای از ايرج میرزا، حتی بدون ذکر شعر نیز میدر سروده هساز اری در میان باشد، مثل تعبیر: جفنگ يا کچل کالچِ

 يم:اروهآمیز روبو شوخی یجد ریزد که با فضای غ

  ااار شاااعر د ااار کاااران جفناااگ اسااات 

 

 شااااعر تااااو کچاااال کالچااااه اجفنااااگ 

 (.244 :1353)ايرج میرزا،                       

 ۀالحات قامیانا طبه بعضی اصا  ،يوسفی در بحث مربوط به طنز قبید زاکانی ؛در آثار کالسیک فارسی نیز اين موضوع صادق است

اسات کاه در    یموضوق ني(؛ و ا311: 1، ج 1355الحاتی چون: کلپتره و مندبور )يوسفی، طاص ؛کرده است  ارهاش یموجود در کالم و

 . رفتندیم هامثل نیاز هم یو رمز نيصورت نماد مباله را به اي اه قنوان سرمباله  یموردتوجه بوده است، حت هاروزنامه



 17/   ، محبوبه خراسانی و مرتضی رشيدیزهرا رحمانی/ در روزنامۀ ناقور اصفهانطنز دورة مشروطه  نبد و تحلیل
 

 اماا  ،اسات  یاکاريآن بوده، بحث ر ری باني ر ینگارروزنامه یفضاتبع  به وما  ۀکه جامع یاخالق یهارذيلت از گريد یکي

همیشاه   ،تزويار و رياا   پاردازد؛  یمغايرت حرف و قمل ما  نيتر طنزنويس شادمانه به بزرگ ،با احکام جدی مذه  هدر مواجه

متفاوتی باشاند. باه    خود متعهد به معیارهای رفتاری کامال  ۀحرف ۀواسط رياکاران به که یموضوقات دم دست اوست. خاصه وقت

ای از قناوان دفاقیاه   آنها هم باه  ،روندنماها از موضوقات محوری طنز به شمار میها و مبدسمآبهمین دلیل است که مبدس

جرئت بگويد: کل ا ر طبیا  باودی، سارخود دوا     قنوان فرقی برای طنزنويس که به روند و هم بههوای نفس انسانی به کار می

 (.19: 1381بکردی )پالرد، 

مالنصرالدين  ۀبودند. انتشار روزنام شتریروز خود از ما پ عيما در نشر وقا گانيهمسا ران،يدر ا ینگارروزنامه رواج از شیپ

و مبارن با جنبش مشروطه و اسلوب تاازه و طنزنويسای ساران آن، الگاوی مطبوقاات سیاسای قصار         1906در قفباز به سال 

 آغااز،  همان از یرانيا سانينوروزنامه ات،ينشر نياز اصول و قواقد ا یرویباوجود پ مااد؛ شخصوص صوراسرافیل  مشروطه، به

 نيتار سرشاناس  از یکا ي کاه  دهخادا  خصاوص به دادند، خرج به کتابت و یسند ينو ۀنيريد سنت به بنا را خود یهاتیخالق

حسان اقتبااس باه خارج داده،      شاايد بلکاه   ،يوسفی: به تبلید محض نپرداختاه  ۀبه  فت ،رودیم شمار به یمطبوقات سند انينو

قالوه ابتکارات بارز خود او در اين زمینه و روح ايرانی و رنگ فارسی که چرند و پرند دارد، نماودار اصاالت و تماايز آثاار      به

 (.221: 1370اوست )يوسفی، 

مشهود بود که حتای   حدیبه ریتأث اينمالنصرالدين بوده است.  ۀمجل نیهمستون چرند و پرند صوراسرافیل، بیشتر وامدار 

 تشبیه کرده است. لیرا به مادر صوراسراف مالنصرالدينبعد شهريار  یها در سال

 به اسااتاهاااش کااه اکنااون قتیاااز روزنامااه

 با آن کاريکااتور کاه نظیارش نیاماده اسات     

 

 يااک مالنصاارالدين کااه تکااان داد شاارق را  

 زاد از او لیرافاادری کااه صوراساا ااااامااا م

 (3: 1391 احمدی،)                             
 

هجاری   1324زاده نخجاوانی در ساال    یمحمادقل  میرزاجلیل معاصر، ايران در سیاسی طنز رويکردهای تحلیلیۀ مبال بنابر

ارتبااط باا ايرانیاان از رساوم      دلیال به او. کرد آغاز تفلیس در بود، فکاهی ۀنشريرا که يک  لیصوراسراف ۀروزنامقمری، انتشار 

و در روزناماه باه اوضااع سیاسای و اجتمااقی آن       کارده  یبه اوضاع ايران توجاه ما   که يیان اين کشور مطلع بود و ازآنجاساکن

 (.110:1392، قلماين مرزوبوم بوده است ) مردمبسیار موردقالقه  پرداخته، یم

یر، تشبیه باه حیواناات، قلا     است: تحب نوشتهمالنصرالدين را  ۀمجل ینگارروزنامههای شماری از شیوه ،حلبی اصغر یقل

: 1362آمیز و نامعبول، تهکم، دشنام و نفرين )حلبای،  ها، ستايش اغراقخراب کردن سمبل ،نمايیاشیا و الفاظ، تحامق يا کودن

 احتماال و  نيمالنصرالد يۀنشراز  ریتأث با( 1327تا  1326ناقور )منتشرشده در اصفهان از سال  ۀروزنام رسدیم نظر به(. 96-62

 نيا نخسات ا  ةدر شامار  سانده يچراکه نو ؛کرده است، ستون زشت و زيبا را ايجاد لیبه تبلید از ستون چرند و پرند صوراسراف

 خاود  نوشاتار  خواهدیم زیآماغراق یزبان با و یضمن یا: بستم زبان چرنده، پرنده، بالنده و چرنده که با اشارهسدينویروزنامه م

طنز ونه و  اه هجاوآمیز   یانیب ستون با نيا ،. درهرحالباشد زده ستون آن به هم یاطعنه حال و دبدان دهخدا ستون از برتر را

 طناز  یاۀ روح به تيقنا با کهتوان احتمال داد و می پرداختمیآن روز ار و فعالیت انجمن واليتی اصفهان  ۀنبد وقايع جامع  به

 رار رفته باشد.بسیار موردتوجه ق شهر يندر ا ها،یاصفهان یدوستو مزاح 

 

 ناقور ةروزنام

 د.شاز شهر اصفهان منتشر  ،قمری 1326 االول عیرب 26ناقور در  ۀروزنام ةنخستین شمار

ديناار و در   200روزانه اين روزناماه در اصافهان    خريد ۀهزيناست.  شده یبا مديريت مسیح تويسرکانی در اصفهان چاپ م ناقور
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  کيا شده بود. اسام روزناماه )نااقور( در      قران اقالم 17قران و در ديگر بالد  14 ،انهاک سالیدر صورت اشتر ؛شاهی بوده 5بالد  ريسا

 یهاا  هيا شده بود. همچنین آ  در چهار ضلع آن نوشته« حمیت و مروت حريت، قدالت،» یها و واژه شده یمهندسی مربع درج م شکل

. خاورد  یمدثر( باالی اسم روزنامه باه چشام ما    ةسور ،10 ۀ)آي «يسیر يوم قسیر و قلی الکافرين غیر ذفی الناقور فذلک يومئ ماذا نبر»

. در شاد  ینتشار ما  منامه و  اهی دو نسخه در ياک هفتاه    با روش هفتگی و دوهفته ،صفحه 4صفحه و  اهی  8 در  اهیاين روزنامه 

 (.356،1349:رجائیاست ) شده درج« زشت و زيبا»ا، مباالت انتبادی و طنزآمیز در ستون هآن بیشترو يا  هاتمام شماره

در چهار صفحه در اصفهان منتشر  1287 ماه بهشتيارد 8مصادف با  1326 االول عیرب 26در  ،ناقور ۀروزنام ةنخستین شمار

ای است آزاد، محیای رساوم ساداد و    : جريدهبود  ونهنيا مسجع و یادب یسبک با طور نياست که مسلک روزنامه ا جال شد. 

 متاأثر  و ینگارروزنامه ديجد یهاوهیش با همسو ،اما بعد از مدتی ،لیک مرا از دست رفیبان خويشتن فريادج آداب وداد، ومروّ

ای سیاسی، اخبااری، قلمای، تااريخی، اخالقای، باا درج خالصاه       به اين جمله تغییر يافت: جريده یاحرفه ینوشتار سبک از

 (.1: 1. شمذاکرات انجمن واليتی )ناقور، 

آن آمده است: اين بنده هم از پی خدمت به دولت و ملت، ناقور خود را برداشته و در بااالی باام    ةین شماراول ۀدر سرمبال

اندازه بوق حمامی کاار کناد و در هنگاام ساحری ماردم را       باشد، ... امیدواريم که اين ناقور ما بهیمهمت، از پی انتباه و ايباظ 

 ساه يمبا یحماام  باوق  باا  را ناقور طنازانه یلحن با سندهينو سرمباله، نیهم دراز و همان آغ از(. 1: 1ش.  ناقور،بیدار نمايد... )

و قبال از   شاوند  ریا تاا تطه  کناد یما  داریا موقاع از خاواب ب   که آن بوق مردم را به طورهمان کندیم یدواریام اظهار و کندیم

کند و تا مملکت از دست نرفتاه و   داریغفلت ب به نماز خود برسند، ناقور روزنامه هم بتواند مردم خفته را از خواب ،قضاشدن

به موضوع اثرات منفی  ،در مطل : دوستان رحمی که کار از دست رفت ،ازآن ! پسکنند یکار بتوانند ،است کار از کار نگذشته

هاسات کاه دوئیات و    رانیغرض ،آمدهها و مشکالت پیشکه باقث آشفتگی دي ویمغرض در روابط اجتماقی نظر دوخته و 

 گار يد باررسد که می« غول بیابانی يا مستبد ايرانی» ۀ(. بعدازآن هم نوبت به مبال1: 1. شها را باز ردانیده است )ناقور، دشمنی

 .کندیم استفاده قامه فرهنگ از یمثال از خود قنوان یبرا

ده است. باا وقاوع اساتبداد    تحلیلی داشته و خبررسانی در حاشیه بو يیوسوسمتناقور بیشتر ۀ روزنام که است ذکر انيشا

روز پاس   چهلبعدی روزنامه،  ةاما شمار ،استبداد صغیر منتشر شد ةدر دور ،روزنامه ةروزنامه نیز تعطیل شد. پنج شمار ،صغیر

اخبااری در نااقور يافات     ،به چاپ رسید. دربارة اين حادثۀ مهم )فاتح اصافهان(   1326قعده ذی 21از فتح اصفهان و به تاريخ 

در مجلاد   ،ای از اين روزناماه شماره بیرون آمد. دوره 25(: از اين روزنامه فبط 1363 ويد )چنانکه صدرهاشمی می. شود ینم

 (.633-1385:618 ،به چاپ رسیده است )چلونگر« های اصفهان در قصر مشروطیتروزنامه»

تباد از اوضااع سیاسای کشاور اساتفاده     در طنز خود ضمن بازی با واژ ان و تفسیر آنها، از تمثیل و حکايات برای ان ،ناقور

طنزهاای   ۀبیشینهای خوانند ان را پیشه خودساخته بود. کشیدن نامها و پیش یری طنزآمیز از مثلبهره ،کرد و در اين روشمی

ن و و زباا  یاز نوع طنز تفسیری و طرز برخورد آن با حوادث روز است که ويژ ی بارز آن استفاده از طنز فرهنگ ،سیاسی ناقور

 .استادبیات قامه 

متغیرهای اصالی باا توجاه باه مباحاث و       مباله، نيا درناقور  ۀبررسی کمی و کیفی طنز ستون زشت و زيبای روزنام یبرا

ناوع   ؛مطلا  )نوشاتاری، تصاويری(    ۀکه قباارت اسات از: شایوة ارائا     شد نییتعشده در ادبیات موضوقی طنز، تعاريف ارائه

سطح و ناوع   ؛داستان، کاريکاتور، متلک( ،قال  )قنوان،  فتگو، شعر، روايت ؛با شرح( ،ون شرحکاريکاتور يا طنز تصويری )بد

منبع )دارای منبع و ياا   ؛(یانتباد ری)انتبادی، غ یری  جهت ؛ را(رويکرد )رويداد را، موضوع ؛شوخی يا طنز )هجو، هزل، طنز(

شاده در   های مطارح اشخاص يا تیپ ؛، فرهنگی، حبوقی و دينی(، انتبادی، اجتماقییاسهيمباموضوع ) ؛منبع( بدونمستند را، 

 مطال  يا تصاوير )حبیبی، حبوقی(.
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 ارائه مطال  )نوشتاری، تصويری( ةشیو -1

هاا  البتاه در ايان نوشاته    ،اسات  شاده با شرح مطال  درج ،صورت نوشتاری در ستون زشت و زيبای روزنامه، طنز بیشتر به

 د.شوترسیم می نیز صورت تصويرسازی اوضاع اجتماقی به

 شود.ناقور کاريکاتور يا طنز تصويری ديده نمی ۀنوع کاريکاتور يا طنز تصويری )بدون شرح با شرح(: در روزنام -2

از ديربااز از آبشاخور حکاياات،     نیزما  رانيادبی ا آثارقال  )قنوان،  فتگو، شعر، روايت داستان، کاريکاتور، متلک(:  -3

 و اساکندری،  شااکری ) سات ا آنها استفاده کارده  یها از حکمت بردنو بهره یساز ینه برای غنمردمی و قامیا یها اشعار و مثل

دارای  زباان . شاود  یم تلبی یا قال  سبک محاوره در واز ادبیات اين سرزمین  بخشی ،قامیانه زباناين مسیر،  در(؛ و 88:1397

 و مردم بین دررو که  و ازآن شود ینامیده م یا محاوره یها ها که سبک يکی از سبک ؛متفاوتی برای بیان واژ ان است یها سبک

تخصصای ياا ادبای اساتفاده      یهاا  از واژه یباازار  . در سبک زبان کوچهشود یم تعبیر یبازار به کوچه دارد، رواج بازار و کوچه

 وبااتی، سانی   است. اين سبک بین مردم کوچه و خیابان و در سطوح مختلاف طب  یا بلکه بیشتر اصطالحات محاوره شود، ینم

زباان   به مشروطه ةدور یها ناقور نیز )درواقع رويکرد روزنامه ۀ(. روزنام108:1396 و زمانی، یلیاست )پوراسماق کرده لیتحص

طناز نوشاتاری باه     ۀارائا  آنهاای  ترين قال مهم که ،(دشو یمحسوب م ايرانادبی  آثار ةدهند است و ادامه یا قامیانه و محاوره

و   ازارش  ،هاا  هاا و مثال   از داساتان   ارفتن الهاام  با است،پردازی خصوص داستان تفسیر و متلک و به ،نیترتی  روايت داستا

 است. کرده یتر م فهم زبانی قامیانه قابل باخود را  یها متن

. شاد مطال  آغاز مای  «زشت و زيبا»قنوان ستون  ليذو بیشتر  شدمی استفاده قنوانکمتر از  ،در ستون زشت و زيبا :عنوان

 ةغال ماند )شمارزمثال : زمستان رفت و روسیاهی به  بردند،بهره می آن از و کردندیم ليتبدقنوان   به راها المثلضرب ،البته  اه

 (.8، سال اول، صفحه 2 ةتا ديوار بشنود )شمار زنم ی(. به در م8، سال سوم، صفحه 6

اوضااع سیاسای، اجتمااقی و     ۀنا یاه و برداشت خود را درزمدر ستون زشت و زيبا، نويسنده در قال   فتگو، ديد  گو:تگف

 :زير ۀنمون مانند(؛ 8 ۀ، سال اول، صفح6 ةکند )شمارآن بیان می رينظا

 يکای (. 3: 13ش.  نااقور، )  رفت خواهم برايت را کدخدايی منص  که داداشم مرگ به! بکن تدبیری برو ده: فراشباشی -

هاا و   است که ماردم باياد بیاموزناد در جماع انساان      اين شده،توجه  بدانی جوامع از مسائلی که در فرهنگ سیاسی و اجتماق

 در  ساترده  نارساايی  و جمعی اهداف به یتوجه یجمعی و ملی باشند. بنابراين ب فردی، اهداف تحبق پی در ديگر یها تشکل

 .است کارآمد مديريت در نظری مسائل نيتر یتوجه به مسائل کالن کشور از جد

 شاما  ۀسااي خدا  ،است ديگری چیزی ديوانی منص  اما کدخدايیم، خودمان ،باشد ما سر بر که شما ۀسايقاسم:  دهباشی -

 نیاز  اياران  ادبیاات  وکه در تاريخ  کشد یرا به رخ م ها یستگيشا بودنرنگ ها و کم  فتار اهمیت رابطه اين(. همانرا کم نکند )

 است و در انديشمندان و شاقران به اين روند منتبد بودند.  شده نبد همواره

و دماا    کشای را تو هم مای  تيها تو همیشه اخم ،شود یوارد م من به آدم نفر دو وقت: خیر و زهرمار! هر حاکم خان - يا

 چه؟ که اندازیمی نيینحست را پا

اماا   ،مال پدر من نیست کاه مان درد ديگار دارم    ،دارد من همیهمانی چه دخلی ب ست؟چه حرفی ا نهايخان ا سرکار: ناظر-

 (.4:11. ش ناقور،خیر ... )

: کناد شود تا از اين طريق بتواناد منظاور خاود را تفهایم     داستان ديده می ،های زشت و زيبادر اکثر ستون روایت داستانی:

خواندنی است، خان قلیخان ارجاق  بین خان حاکم و ناظرخان و حاکم ۀ( يا مکالم16: 2ش.  ناقور،ديدن و تعريف آن )خواب

فرداشا  میهماان خاان    دهد: پاس ای به خان حاکم خبر میطی رقعه ،قلی بیک يوزباشی که از دوستان قديم خان حاکم است

 (.8: 6ش.  ناقور،شود )یخبر داستان شروع م نیحاکم خواهند بود و از هم
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 فاروش  لیا : درب دکاان حسان آج  استبسیار  زیدر ناقور ن : چنانکه رسم مردم اصفهان است، متلک و کنايهمتلك و کنایه

ا رچاه اطاراف انجمان، طباق آجیال و حلاوا... و ناان کمااجی          ؛قدری تخمه که از شرايط نشستن کنار معرکه است خريديم

 (.8: 6ش.  ناقور،)  ذارند یم

انجمان مبادس جهات     هبفهمند ياا با   مردم بخواهند شرايط وکیل را نکهيا مثل !به ماشاءاهلل چه جمعیتی، چه ازدحامی ... به

زورکی خاود را مثال    ،صحیح يا بلديه فشار بیاورند ازدحام کرده بودند. ما هم خود را قب  سر جمعیت رسانده ۀتشکیل قدلی

 (.4: 9ش.  ناقور،وارد معرکه کرديم... ) ،شدندها که زورکی وارد انجمن مینآ

خواستی الاقال  ای. کسی که با تو کار نداشت. میی از رو قانون درستش کردهاای که تو  رفته:  فتیم اوال  معرکهگريد یمثال

 (.4: 6ش.  ناقور،تو معرکه قال قال نکونند ) قدر نيحق خلق را از مردم ساقط کنی که ا

شاتر   یرد و دويست تومان بیسالی هزار تومان پول می ،: وارطانوس: باشی )باشه( جان قوربان تو میراوم. ديوانگريد یمثال

 (.4: 9ش.  ناقور،خواد )دونم[ هم پول میکند... چه میدونام چه میدونام ]چه میکالنتر و کدخدا شلتاق می

جناین چنادروزه    ، ويیديوار، هفت دريا میان، ا ر به کسی نمیه : ا ر خدا بخواهد  وش شیطان کر، رويم بگريد یيا مثال

شاود  اش مای روزناماه خوانادن نتیجاه    ،خواناد روزناماه را نمای   مشروطه صحیح و مجلس مبدس منعبد خواهد شد. هر کس

دهم. برای اينکه روزنامه بهای روزنامه نمی هاطالقات داشتن. بالفرض  فتی من اصال  میل بخواندن روزنامه ندارم يا ابدا  پول ب

کند. اساباب رساوايی و بادنامی    می دهد و در روزنامه خود منتشراز مغیبات خبر می نکهيا کند. مثلآدم را مفتضح می مرتبه کي

دهد از مکنونات خاطر اطالع می ،دهدالضمیر من خبر میاز مافی اوقات یبعض ،است. خدا  واه است خیلی محل تعج  است

 (.  8: 16ش.  ناقور،)

 مرتباه  کيا روز  وياد: اما  پرسد؛ او مای زند و ناقور قلت را میپیرزنی در خانه را با کفشش می ،ی: در داستانگريد یيا مثال

ها محفوظ بماناد  ها را تمیز کند که هم ديوار خانهديوار خانه که تازه ساخته بودم خراب شد، انجمن بلدی هم نداريم تا کوچه

در  هزنای؟ ) فات با   تومان خرج تعمیر برندارد.  فتم خوب ديوار خراب شد، چرا در را مای  صد کيها در سال و هم کالسکه

ضرب قمه و قداره زخم موحشی خورد. درختان پشات باا  از    هب ه. چند روز پیش سر در با  جمشیديزنم تا ديوار بشنود(می

 ههاشان پاره شد، قاقبت يکی  فت در با  چه تبصیر کرده ) فتند: بکمر بدو نیم شد. آنبدر لگد به در با  زدند که تخت  یوه

 زنیم، ديوار بشنود(؛در می

. شاود یمهمان نا اه و سرزده وارد م کيخودشان پلو درست کرده بودند که  یغذا ةانداز به ارويذکرشده که  یدر مطلب ايو 

 خانهدست بردند که بخورند، صاح  نکهيمحض ا و مهمان را بر سر سفره بخوانند. به اورندیهمان غذا را ب شوندیم مجبور آنها

 و ؟یزنا یما  را بچاه  چارا  کاه  شاود یما  معترض! واريد از تا ده خورده پدر از یکي يی و که زندیم اشبچه به یمحکم یلیس

حااال   ن،ند بارای ما  شات و بااقی را  ذا  اناد خاورده  را خودشاان  سهم شیپ ساقت کي مادرش و بچه که دي ویم خانهصاح 

زنای کاه دياوار بشانود     در مای  هبا  کهبرود و  فت: خداحافظ معلوم است  کهکار شود. مهمان بلند شد   به  دست خواهد یبازم

 (.8: 2ش.  ور،ناق)

يک روز استاد میرزاخیاط وارد انجمن شد و  فت: ای امنای محتارم قرضای    ،اش بودزمانی که انجمن بلديه اول ناخوشی

خواستم قرض کانم کاه   می قدر نیخواهم بروم مشهد مبدس و دقا و باشم. همبفرمايید.  فت: می ،دارم. بعد از ساقتی  فتند

البول  فتند: هیچ هیچ.  فت دقا و هستم همه متفق ؟برايشان کرديد یکار خرج کرديد، چه رهچایسه هزار تومان از مال ملت ب

زنام  در مای  ه فات: با   ؟شدت برهم زد.  فتندش: چرا در را با اين شدت بارهم زدی  و از اطاق بیرون رفت و در انجمن را به

 (.8: 2ش.  ناقور،ديوار بشنود )

 یزماناساسا   رايز است؛ دادهیم شيافزا را دست نيا از يیهاالمثلضرب کاربرد ه،دور آن آورخفبان یفضا رسد،یم نظر به
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آن  ۀبرجسات  ۀنمونا  کند،یم حرکت مندشدنهيآرا و بودنيیکنا سمت به نثر باشد، بسته و یاستبداد ،جامعه بر حاکم اوضاع که

 باه  فاراوان  یهاا و استعاره يیکنا راتینطن و تعبقبارات مط ۀمغوالن، در لفاف ةاست که در دور ینيجو یجهانگشا خيتارکتاب 

 .  تاختیم شانيا حکومت

 باه  ناقور(. 8: 6ش.  ناقور،) «درآيد صداش ناقور تا دارد زحمت کلی حاال»: آمیز استتويسرکانی هم کنايهۀ نام نشري حتی

باه   ديا با یاديا ناقور نوازنده فشاار ز  کرنا و یدرآوردن صدا یشیپور است، اسم روزنامه نیز ناقور است؛ برا ینوق کرنا، معنای

بخوانناد تاا بفهمناد     ديا منتها زحمات آنجاسات کاه ماردم با     کند، یخود آورد. روزنامه نیز با اخبار و نوشتن وقايع سروصدا م

 اد یخاانو )نام  ناقور ۀکلمبه  توان ی. البته مدارند زین یهشدار کارکرد دو هر نکهيا گريد و است نوشته یمطلب چه نگارروزنامه

مسیح تويسرکانی در برخی موارد زمانی که  زيرا ؛نگريست نیزروزنامه  مديرمثابه تخلص  ( بهاست تويسرکانی ناقور میرزامسیح

. ردیا   یناقور مايه م ازشده در سطور باال  درجۀ يا مانند همین کناي دهد یناقور را خطاب قرار م ،مطلبی را مطرح کند خواهد یم

به زمان مدير روزنامه صورت  رفته  تر کي ذشته و حتی نزد یها به تبلید از اديبان و شاقران دوره مل،ق اين  فت بتوان شايد

در ذشته هر شاقری با بر زيدن يک تخلاص خااص و    رو ني. ازااست بوده شاقر هر ةممیزخاص و وجه  نشاناست. تخلص 

 (.26:1398 پور،ر سازد )ايرجپايدا ادب وتا حضور و ببای خود را در تاريخ شعر  دیکوش یمتفاوت م

آبااد شاهری   خیالشاان قلای   هدر ناقور کاربرد داشت، قبارت است از: ب که یا انهیو اصطالحات قام هامثل از ديگر تعدادی

مارد. آب حیاات    ،دورخا سته میشُهم که نَ آن ، وشت را  ربه خورد ،ممه را لولو برد ،همینم بس است ،است. ا ر هوس است

 نااقور، (. تبی بگیری نبی ببنادی ) 8: 6ش.  ناقور،(. زمستان رفت و روسیاهی به زغال ماند )7: 2ش.  ناقور،)در ظلمات است 

بینی (. آخر می8: 16ش.  ناقور،در میان ) ايدر ديوار هفت ه(. رويم ب8: 16ش.  ناقور،وقت خر بیار باقال بارکن ) (. آن4: 12ش. 

 (.8: 16ش.  ر،ناقواز حسین انديشه کن ) ،زندحسن  ول می

 اریمردم باا روزناماه بسا    شتریارتباط ب جاديا یبرا وهیش نيدارد و ا یکارکرد یساختن طنز در ناقور نبش در اصفهانی ةلهج

هم در آن روز ار که تازه فرهنگ رساانه وارد   خودشان بخوانند، آن کردنرا از جنس صحبت یمردم متن که یداشت. وقت تیاهم

 یمردما  زیا مطبوقاات ن  یکه اهال ردی یم شکلتصور در ذهن  نيو ا کنندیم یشتریب یکيساس نزدقموم شده بود، اح یزند 

: غرغرکنان از در اوطاق بیرون رفت و از سوز دل بنا کرد خارسو ]پدر ياا ماادر همسار    کنندیهستند و حرف آنها را منعکس م

 (.8: 2ش.  ناقور،) بشنود ديوار زنمیم در به فت:  ؟در اصفهان[ را کتک زدن.  فتند: خارسو چه تبصیری کرد

روی و با که کااری داری. ا رچاه رسام    (؛ و يا: قاقبت پرسید: کجا می8: 6ش.  ناقور،يا: جواب  فتم: دلمان در هول و والست )

اساتی الاقال   خو شاء ا... انجمن. مای واب داديم انما هم ج ،ولی چون در واليت ما باب است، را مردمان چیزفهم ندارند هاشساين پر

اد دروياش  وخادا بخا   ،هرجهت ما که فضول کار مردم نیساتیم هتو معرکه قال قال نکونند. ب قدر نيحق خلق را از مردم ساقط کنی که ا

 (.8: 2ش.  ناقور،ما که بخیل کیسه مردوم نیستیم ) .لیس بباقده از مردم بکونداش رنگین باشد. لفتمعرکه

 زیا ارمنی ن نيریش یفارس ۀو لهج یارمن یهاتیشخص داند،یم لیتشک یا هموطنان ارمناصفهان ر تیاز اقل یازآنجاکه بخش

: آقا پاراش )فاراش( صاباح    دي ویم ،کندفارسی را با لهجه صحبت می ودر روزنامه واردشده بود. وارطانوس که ارمنی است 

هاا( داوا )دقاوا( کردناد. فاراش     )ارمنای  هاا که: چه خابار )خبر( اسات. باچاار ارماانی    دهد یشوما باخیر! وارطانوس جواب م

: چاشام آقاا چاشام    ديا  و یر پاساخ ما   دپرسی زود باش بیا بريم. وارطاانوس  دانم مردکه اصول دين می: من چه میدي و یم

 خواد.)چشم( بیا بريم داوا نمی

 سطح و نوع شوخی یا طنز )هجو، هزل، طنز( -4

نظیار اسات. بیشاتر ايان آثاار، در      کام زبانی سیاسی در تااريخ اياران   ادبیات انبالب مشروطه ازنظر طنز، میزان هجو و تند

ای طاوالنی  در شعر قاديم فارسای سااببه    ،نگاری. البته فحاشی و هرزهاست هشدهای آن دوران منتشر مینامهها و ش روزنامه
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ساوزنی سامرقندی، خاقاانی     توان باه اناوری بیاوردی،   ند، می فتمی زیمعروف شاقرانی که هجوهای تندوت یها دارد. از نمونه

اصالی   ۀروزناماه، رساان   ؛وضع ديگری پديد آمد ،با انبالب مشروطه اما؛ کردوطواط اشاره  نيلدشیروانی، ادي  صابر و رشیدا

ای پديد آمد که تا آن زمان ديده نشده بود.  ذشته از اين، ضمن اينکاه  قمومیۀ ص فتگوها و ابراز آزاد قبايد انبالبی شد و قر

تارين و  صورت يکی از مهام  خصوصی و تفننی و استثنايی خود را از دست داد و کامال  سیاسی شد و به ۀو انتباد، جنببد ويی 

 مؤثرترين ابزار مبارزه سیاسی درآمد. چنین چیزی در تاريخ سیاسی و ادبی کشور ساببه نداشت.

لفاظ و شاعار، از صارف انهادام دولات       کم در ظاهر و انبالب مشروطه نخستین قیام ضداستبدادی بود که هدف آن دست

 ۀحکومت قانون شد. البته هما ساختن صراحت خواستار برانداختن رژيم استبدادی و جانشین استبدادی موجود فراتر رفت و به

 ،سیاسی هم هجو و فحاشی نیست یهاطنز ۀ(، سیاسی نیست و هم1905-1925مشروطه ) ۀسال ستیب ةدور یهاو هجو هاطنز

مساتهجن   هاا نوشته قموما رکیکی ممکن است ديده شود،  ةندرت، واژ به ،ست. در طنز ناقوره اصل بر هر دو ،هرفتهماما روی

 یامار  قابح  دادننشاان  یبارا  شاود یما  مجبور سندهينو  اه یول ،تهمت و ناسزا در آن کمتر وجود دارد ،یاول قيطر و به ندنیست

(. ياا: ...  8: 14ش.  نااقور، بینی يارو خر است تو آدم شو )آخر می» :ندک استفاده هم عیشن اصطالحات و الفاظ یبرخ از یاسیس

 (.8: 11ش.  ناقور،نفهم! جاکشی بهتر از نوکری است. ای تف به قبر پدرت! ) قدر نيآدم ا

 درِ تاا  ناد يبر ز یگار يد یاساتعار  یهاا معادل است، رينا ز آن، یناکارآمد و دولت به هيکنا در طنز زبان نکهيا گريد ۀنکت

تاو، ای چارخ وای از    يیوفا ی! ای دنیا اُف بر تو و بر ببفهمد خود دولت، تا زندیم ایدن درِ به نیهم یبرا نشود، تخته روزنامه

 در میان خلبم منتر کردی! ،تو. ای روز ار چرخم را چنبر کردی یثبات یتو و بیبراری تو. ای  لستان امان از ب

ه دو تاا دو تاا خاارج    کنی. از ياک جانا  از بلديّا   ه دو تا دو تا وارد میا قدلیّبر طرف کياز ؟کنیای دنیا چرا همچین می

 (.7: 2ش.  ناقور،) ؟های های های جرح و تعديل هم اين اندازه قدر؟ نيافراط و تفريط هم ا ؟اين هم رسم شد ؟کنی می

 رویکرد: )رویدادگرا، موضوع گرا( -5

ياک موضاوع    ،يعنی آنچه مورد نبد يا شوخی قرار رفتاه  ؛ راستوضوعم ،ازنظر رويکرد ناقور ۀاکثر موارد طنز در روزنام

موارد رويداد را که حااکی از توجاه    حال، نیو مکان خاص اتفاق افتاده باشد. درق زمان  کيای که در است نه رويداد يا حادثه

 در روزنامه وجود دارد. ،روز است یها به موضوع

 (یانتقاد يرگيری )انتقادی، غجهت -6

وظیفاه و   خواهاد  یهای روزنامه، ناقور به کناياه ما  در يکی از شماره ؛های انتخابی سو یری انتبادی داردمتن ،موارد ۀبیشین

از خاوابی حارف    ،مسئولیت سنگین نمايند ان مجلس و يا همان وکیل ملت را تشريح کند و آنان را از قاذاب الهای بترسااند   

 یرد تا به خواب صادق و الهی خود بهره می یدار زنده شود. از چهل ش یبر او غال  م یدار زنده زند که پس از چهل ش  می

ديدم ياک   نیب  نيا :... درکندیم فیتوص نیچن خواب در راتصوير دنیای آخرت  یود. ده جلوهصحه  ذارده و آن را واقعی 

اش نزدياک باود    آتش است که شاعله  تر باربلکه بزرگ ،جماقتی کثیر قور و برهنه بر دوش هر يک از آنها باندازه کوه دماوند

پديدار شادند. در بااالی سار     ،االتصال صداشان بدين کالم بلند بود: امان از وکالت. فغان از وکالتقلی ،تمام قالم را بسوزاند

ر بر  ردن هر يک از اين جماقت بسته بود و متصل از تخات د  ،ین آمدهيپاه آنها ديدم تختی از آتش و از آنجا زنجیر آتشین ب

شود؟ کااش  زد.  فتم خدايا اين چه حالت غريبی است که مشاهده میاين سنگ و آن سنگ میه حرکت بود. اين جماقت را ب

تخت آتشین طارف   ،قذاب از برای چیست؟ در اين استغاثه بودم که نا اه ديدم همه نياينها کیانند و ا ،شدمشد که مطلع میمی

زمین و آسمان نگاه داشت. از ديدن اين حالت وحشت کردم و  ۀان آورد و در میانکش ناقور حرکت کرد و آن جماقت را کشان

ايان کارهاا   ه را چه بو ت ،بلند شد يیصدا هوا ديدم از جوّ ؟خدا اين چه حالتی استه مضطربانه پرسیدم: ای جماقت شما را ب

خاود   ۀداد: اينها وکاليی هستند که به وظیفخدا ای جماقت مرا خبر دهید. ديدم هاتفی صدا دره ناقورت را بزن.  فتم شمارا ب



 23/   ، محبوبه خراسانی و مرتضی رشيدیزهرا رحمانی/ در روزنامۀ ناقور اصفهانطنز دورة مشروطه  نبد و تحلیل
 

 ،(. به حق مرحومین مبرورين ناکام دو برادر و خاواهر 8: 2ش.  ناقور،اند... )اند و حبوق مردم را پايمال رشوه نموده نکرده قمل

ا ار رخسااره    خادمتان سار ردان. ...  فراشان حیاران بپایش  ه مديرش باق بیطاه ب صاحبش یاطاق به ه ببلديّ ةيعنی انجمن ادار

 (.7: 2ش.  ناقور،ه است ) ويند سروکارش با اين دو قدلیّمی ،ه است. ا ر هیچ نگويیمطرفدار بلديّ ندي و یبخراشیم م

جمالمان. ديگه دودوتا بادماان نکنیاد. چارا ياک     ه ه را باد کنیم،  لی بیه: ما ا ر بتوانیم باد يک قدلیّلانتباد به وجود دو قد

 ويم ا اه هاوس اسات همیانم باس      واال می ،حال سیاه روز اری تباه کنید هخدا فکری به شود؟ شما را ببچه و دو تا قاقا می

 (.7: 2ش.  ناقور،است )

 منبع( بدونمنبع )دارای منبع و یا مستندگرا،  -7

 رود.می شیپ  مطال  به ،شود و بیشتر با طرح ديد اه نويسندهاز منبع خاصی استفاده نمی ،در مطال  ستون زشت و زيبا

 ، انتقادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و دینی(:ایمقایسهموضوع ) -8

نااقور،   ۀتوان به موضوقاتی همچون سیاسی، اجتماقی، فرهنگای، حباوقی، دينای پرداخات. در روزناما     می ،در اين بخش

و کمتر از هماه   ترتی  اقتصادی، اجتماقی، حبوق، فرهنگیموضوقات سیاسی از اولويت خاصی برخوردار است و بعدازآن به

سیاسای اسات. در    یارساانه مثاباه   نسبت موضوقات سیاسی در ناقور متأثر از کارکرد اصلی روزنامه به فراوانیدينی قرار دارد. 

مبابل، موضوقات فرهنگی، حبوقی و دينی يا ساير موضوقات نسبت به موضوقات سیاسی و اجتماقی سهم بسیار کمای دارد.  

در  زیا ن یاسا یس مسائلتنوع موضوقی  داده،یم رخ یاریبس یاسیس اتفاقات و بوده ملته  یاسیس یفضا دوره، آن در هکازآنجا

ندرت باه چشام    مانند زنان و جايگاه آنان در جامعه در روزنامه ناقور به یبوده است و موضوقات اجتماق شتریب ناقور ۀروزنام

ماردم و   یباار نشساتن جنابش مشاروطه بارا      بهاست که  نيا ،کرد اشاره آن به زمینه نيدر ا توان یمکه  یمهم ۀخورد. نکتمی

باه   توانساتند  ینما نداشاتند و   یرأمشاروطه حاق    ی. هرچند زنان در قانون اساسا بود مهم اریبس دوره نيزنان در ا خصوص به

وجود ندارد. در  یا از زنان هیچ نشانه ناقور ۀروزنامدر  ن،يا وجودکردند. با فايا یمجلس نبش مهم يیدر برپا ابند،يمجلس راه 

 محتاوا  نيباد  موضاوع ناقور  9 ةدر شمار ثال . مشود یم پرداختهطنز  یبا نگاه هیّقدل وانيد یهااستفاده اه به سوء ،نامهروزاين 

 وارطاانوس  یهاا هيهمساا  کاه  ساد ينویم کوتاه یانامه خان به بنام مجتهدان از روزيد دهدیم  زارش یفراشباش که است آمده

 و کنناد یم تجمع یو ۀخان در محل الوات و فروشدیم شراب محله در او که دارند شکايت و آمدند و شدند عجم همه یارمن

وارطانوس  نيا ايماست  یجا نجايا ايحال  ؛دهندیم انجام عیشن اقمال و اندازندیم راه سروصدا و کنندیم یمست و خورندیم

ديوان هماايون  ه يک بطری شراب بايد ب ني: بعدازاکندیحکم م نیچن هیّدل؛ و بعد قدیکن قدغن را او یفروششراب دي! بایارمن

 در: ساپارد یخان حااکم باه فراشباشای ما     اي(. 4: 9ش.  ناقور،هر چه خم و خمره و کاسه و کوزه داری بشکنند )  رنهبدهی و

 هاا وام و اقسااط  و ميا اشاده  پاول یبا  اریبسا  کاه  اریا ب هیّا قدل باه  و کن دایپ یزیچ یابدکاره ،یدزد ،یخورشراب بگرد شهر

 (.4: 12ش.  ناقور،.ک. راست! ) ختهير هم به یاوضاع مال ینشده و حساب پرداخت

 هااشخاص یا تيپ -9

است. ناقور به تبلید  مدنظر بودهها در ناقور صورت حبیبی، حبوقی و يا تیپ شده در مطال  به های مطرحاشخاص يا تیپ

 اشااره وارطانوس ارمنای   ،ناظر ،باشیفراش ،توان به خان حاکممی جمله آن ازپرداخته که به خلق تیپ چرند و پرند دهخدا  از

افزايش  برای که یطور به ؛شدياند ی ذران است که تنها به منافع شخصی خود م نماد شخصیت رياکار و خوش حاکم؛ خان. کرد

اسات   یاباازاری  نماد ارمنی؛ وارطانوس. هراسد یالم نماس دادنو دستاويز قرار يیجو از مردم، از بهانه  رفتنباجو  اش يیدارا

 اشاباع طل  است که برای رسیدن به اهداف و  آدمی فرصت ؛ناظر. است ساز اری و مسامحه اهل خود اهداف پیشبرد برایکه 

ن اسات کاه ديگارا    هدف ینماد شخص ب ؛باشیفراش. بپوشاند قمل جامهحاضر است هر ونه دستور خان حاکم را  یطلب جاه

 .باشند ماجرا لشکر یاهیس ،نمايشی یها در برنامه که یطور به ،از آنها سوءاستفاده کنند شانيها خواسته بهبرای رسیدن  توانند یم
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 نتيجه

نیست و شااقرانی   یطنز اجتماقی کشور ما موضوع غريب ژهيو تر از مطبوقات طنز دارد. طنز بهای ديرينهپیشینه ،طنزنويسی

 طناز . البته باياد  فات   داشتند توجه آن بهها  حافظ و ديگر اديبان ايرانی نیز در ذشته ،مرقندی، قبید زاکانیس سوزنیهمچون 

 آماده،  شیآزادی بیاان پا   دلیال باه  دوره. در ايان  نیساتند  يکساان ازنظر چگونگی، فراوانی و کارايی بسیار بااهم   مشروطهة دور

 .آوردند یدر قال  طنز روی م انتبادکردن بهنگاران  ديبان و روزنامهاز ا یشمار یتعداد ب وبوده  مببولبسیار  یسيطنزنو

، ستون زشات و  یلچرند و پرند صوراسراف( به تبلید از ستون 1327 تا 1326)منتشرشده در اصفهان از سال  ناقور ةروزنام

اصافهان  عالیات انجمان واليتای    نباد وقاايع جامعاه آن روز اار و ف      طنز ونه و  اهی هجوآمیز به یانیو با ب کردزيبا را ايجاد 

ضمن بازی با کلمات و تفسیر آنها، از تمثیل و حکايات برای انتباد از اوضااع سیاسای کشاور     ،. ناقور در طنز خوداختپرد می

 ۀهاای خوانناد ان را پیشا   کشایدن ناام  هاا و پایش  المثال ضارب طنزآمیاز از   یریا   کرده است و در اين روش بهرهاستفاده می

ويژ ای باارز آن    ؛طنزهای سیاسی ناقور از نوع طنز تفسیری و طرز برخورد آن باا حاوادث روز اسات    ۀبیشینخودساخته بود. 

 شاده، یما  منتشر اصفهان در و یمحل یهاروزنامه جزو روزنامه نيا که خصوصبه؛ قامه است  و فرهنگ زباناستفاده از طنز و 

ر ساتون زشات و زيباا    ددر طنز خود بهره ببرد.  فراخور، بهامنه ار تی اه اقل وکرده است از لهجه و اصطالحات اصفهان  یسع

موضوقات سیاسی در روزنامه متاأثر از کاارکرد    کاربرد بسیاربیشتر مطال  مربوط به داخل کشور است.  ةاستفاد ،ناقور ۀروزنام

ناقور، انتباد از انجمن واليتی  ۀروزنامشده در  ترين موضوع سیاسی مطرحسیاسی است و مهم یمثابه ابزار اصلی اين روزنامه به

 االّ و اسات  هقاوّ  نيا ناقادالنهو رفتار  هیّاز جهت قملکرد قدل صرفا ، پردازدیمموضوقات دينی  به ا ر ،روزنامه نيااصفهان است. 

ه لحااظ  با  کاه  کنناد د مطلبی را روشن نخواهزمانی که می سند ان،ينوزيرا  ؛شوداين حوزه نمی شاملطنز و شوخی روزنامه  نگاه

مثاباه   باه  نيا د از شاده یفو البته تلط زیطنزآم ینگاه باحق مردم از جان  مسئوالن،  تيرقا یبرافهم است يا  مردم قابل یبرا ینيد

 .کنندیم استفاده دکنندهيتهد اياهرم فشار 
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 یهاا  در رشاته  کاشاانی ن مالمحمدی از مريدا ناقور روزنامه رمسئوليسید ابراهیم تويسرکانی مد فرزند ،میرزامسیح تويسرکانی

در اصفهان فوت کرده و در تخت پوالد دفن شده اسات )تاذکره البباور دانشامندان و      1351 سال به ویحکمت و رياضی بوده. 
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