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 (88/87/6861: رشیپذ خیا تار89/88/6861: افتیدر خی)تار

 چکیده

 یریااگ نقطااة اوج تااوان یماا یمختلفاا لیااة مشااروطه را بااه دالدور ،یفارساا اتیااادب خیدر تااار
 نیا پاژوهش در ا  یبارا  یمسئله بساتر مناساب   نیدانست. ا یو اجتماع یاسیطنز س ژهیو به ،یطنزپرداز

 رزایا است. تاکنون آثار م شکل گرفته نهیزم نیدر هم زیرو ن شیاست و مقالة پ حوزه به وجود آورده
 رزایاز آثار مهم م یکیاند.  شده یها کمتر بررس آن تیبر ادب هیتکو با  یبه طور جزئ یکرمان نآقاخا

 شانامة ینوشاتن نما  یهاا بارا   تالش نیاست که از جمله نخست« سوسمارالدّوله» یشیآقاخان، قطعة نما
 تةاسات. نوشا   تیا اثر حائز اهم نیمختل، ا یها جنبه یمنظر، بررس نی. از اشود یمحسوب م یفارس

است و اثبات  کرده یآن را معرف تیاهم لیو دال« سوسمارالدّوله» ،یظرن یحاضر، پس از طرح مبان
مقاله نشان  نیاست. ا و فراتر از زمانة خود بوده عیمذکور، بد شنامةیکاربرد عنصر طنز در نما کند یم
 یشاگردها  مناد هدف یریکاارگ  باا باه   ران،یا ا یسا ینو شانامه ینما عاة یآقاخاان در طل  رزایکه م دهد یم

 یمناساب  یماوارد، الگاو   یخود، در بعض یو اجتماع یاسیبه اغراض س دنیوه بر رسعال ،ینیطنزآفر
 باشد. تواند یمتأخر م سانینو شینما یبرا

 .سوساارالدّوله ، آقاخا  کامان انایمشاوطه، طنز، م اتیادب واژگان کلیدی:

                                                           
 E-mail: mohsen.qaemi13@gmail.com 
 E-mail: dr_hashemian@yahoo.com )نویسندة مسئول( 
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 مقدمه

وط باه  ها و مقاالت مربا  ش.( در کتاب 6879ا6888دربارة زندگی کوتاه میرزا آقاخان )
ویژه در چند سال اخیار، باا    توان کسب کرد، به دوران قاجار و مشروطه اطالعات زیادی می
تار   نماود، آساان   هاا نیاز کاه بسایار دشاوار مای       ارائة الکترونیکی این منابع، دسترسای باه آن  

تار در ایان زمیناه وجاود دارد: یکای       است. از میان کتب و مقاالت مختل،، دو اثر مهم شده
های میرزا  اندیشه کتاب میرزا آقاخان و دیگری نامة باستان نیا در کتاب بدالهیمقدمة علی ع
عاات مفیادی درباارة    اطالهاا،   است که در هار دوی آن اثر فریدون آدمیت  آقاخان کرمانی
اسات،   ها استفاده شاده  توان یافت و در این نوشته نیز از آن آثار و افکارش می میرزا آقاخان،

اختن به جایگاه ادبی میرزا آقاخان و تأثیر آن بر ادبیات مشاروطه کمتار   اما به طور ویژه، پرد
های او در این زمینه بسایار بااارزش و    است، حال آنکه برخی دیدگاه مورد توجه قرار گرفته
 شایستة بررسی است.

طالیی طنزپردازی در ادبیاات فارسای    های از طرف دیگر، دورة مشروطه، یکی از دوره
 نویسد: ول مسائل و شرایط ویژة آن دوران بود. جوادی در این زمینه میاست. این امر معل

هاا اختناام و زورگاویی     عصر مشروطیت، عصر شکوفایی طنزنویسی بود. قرن»
باار امکاان گفاتن پیادا شاده باود.        ها کرده بود و برای اولین  ها را پُر از گفتنی سینه

خواستند جاز   کردند و نمی بیشتر نویسندگان نسبت به مردم احساس تعهد شدید می
به سبب مبارزه برای آزادی و یک زندگی بهتر نویساندگی کنناد. موضاوع اشاعار     

شاود... آشانایی باا     ای، اجتماعی و سیاسای مای   سابقه این دوره یکباره و به نحوة بی
دموکراسی اروپاایی و دیادن ترقیاات اروپاییاان، نشار روزناماه و کتااب و وجاود         

ی نشر عقایاد، تحاول بزرگای در ادبیاات فارسای ایجااد       آزادی شایستة توجهی برا
: 6833)جاوادی،  « هاای چشامگیر آن، طنزنویسای باود     کرده بود که یکی از جنباه 

663.) 

 شمرد: ایشان در جایی دیگر دو دلیل عمده برای شکوفایی طنز در این دوره برمی

: یاباد  در دورة مشروطیت، طنزنویسی به دو دلیل گسترش و اهمیت زیادی می»
اول اینکه با رواج چاپ و انتشار مطبوعات، نویسانده و شااعر باه مفهاوم واقعای از      

شود. دوم اینکه به علت آشانایی بیشاتر باا ادبیاات و      حمایت خواننده برخوردار می
افکار اروپایی، نویسنده و شاعر تعهد بیشتری نسبت به اجتماع پیدا کرد، ]و دیگار[  
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ها  ها و صناعات ادبی مکتب هندی آن پردازی التنها سوز و ساز شعر غنایی و یا خی
بود کاه باا گساترش    کرد و در ضمن هم زیاد باب طبع مردم نبود. این  را اقناع نمی

جنبة خلقی و اجتماعی در شعر، طنزنویسی نیز گسترش یافت و مخصوصاً در انواع 
 (.637)همان: « مندوری چون مقاله، قصه و نمایشنامه نیز اهمیت خاصی پیدا کرد

هاای رواج طناز در دورة    عالوه بار ایان، کرمای و همکاارانش معتقدناد یکای از علات       
 است: مشروطه، آزادی نسبی موجود در میان متفکران آن دوره بوده

ا آنجاا  اسات  آنجا که قدرت استبدادی تگرگ  برداشته، ولی کامالً از بین نرفتاه »
ه چنادان اناد  تاا بادان     شود، ولی هنوز راهی ن های بلند آزادی پدیدار می که قله

باقی استا یعنی درست در فاصلة بین آزادی و استبداد، و شکاف و بحاران، میاان   
سازد. مشروطه درست در چنین جایگاهی واقاع   این دو نیرو، طنز خود را نمایان می

 (.68: 6833)کرمی و دیگران، « است شده

مشروطه در حاوزة طناز نیاز    ای از جرگة نویسندگان پیشا میرزا آقاخان به عنوان نویسنده
است که ردّ پای این تاأثیر را در برخای آثاار ادیباان دورة مشاروطه       آثار تأثیرگذاری داشته

نادرت و باه طاور کلای، در خاالل       توان شاهد بود. بررسی طنز در آثار میرزا آقاخاان باه   می
اسااتا از جملااه بهاازادی   هااایی بااا محوریاات تاااریخ ادبیااات طنااز فارساای ر  داده   کتاااب
ای از  اسات و نموناه   ندوهجردی در خالل طنزنویسان قاجار، میرزا آقاخان را معرفای کارده  ا

)ر. ا بهاازادی اساات  آثااار طنااز او را بیااان نمااوده، امااا از سوساامارالدّوله نااامی نباارده     
، از کتااب  تااریخ طناز در ادبیاات فارسای    (. جاوادی نیاز در   936ا977: 6838اندوهجردی، 
 دهد: ح میبرد و توضی او نام می رضوان

اسات و در آن باه    نوشاته  رضاوان به ناام   گلستانمیرزا آقاخان کتابی در تقلید »
اسات و هناوز ایان کتااب      زبان طنز و مطایبه از اولیای امور دولت ایران انتقاد کرده

تاااکنون  گلسااتاناساات. رضااوان در میااان تقلیاادهای متعااددی کااه از  چاااپ نشااده
)جاوادی،  « رود هاا باه شامار مای     آن تارین  است، یکی از جدیادترین و جالاب   شده
6833 :673.) 

اسات. نوشاتة    اما کسی تاکنون به ابعاد طنزآمیز سوسامارالدّوله ساخنی باه میاان نیااورده     
حاضر سعی خواهد کرد به این پرسش اساسی پاسخ دهاد کاه میارزا آقاخاان در نمایشانامة      

سی در ایران، چگوناه و باا   نوی های نمایشنامه سوسمارالدّوله، به عنوان یکی از نخستین تالش



 7938، زمستان 87شمارة ، 22سال  پژوهیادبی؛متن211

اسات؟ ایان    است و در این زمینه به چه میزان موفاق باوده   چه اهدافی از عنصر طنز بهره برده
تواند از نظر دیگری نیاز ضارورت داشاته باشاد. از آنجاا کاه تعادادی از ادیباان          بررسی می

ور صا دوران مشروطه، همچون میرزا جهانگیرخان صور اسرافیل، صاحب نشریة تأثیرگاذار  
(، 883: 6831)ر. ا آدمیات،  اند  ، به حد زیادی تحت تأثیر آثار میرزا آقاخان بودهاسرافیل
توان با تبیین چرایی و چگونگی طناز در آثاار او، راه را بارای تحقیاق درباارة تاأثیر ایان         می

 نویسنده بر ادبیات طنز دوران مشروطه هموار کرد.

 و مبانی نظری  روش

اسات و اناواع مختلفای     و کی، آن سخن فراوان گفتاه شاده   آفرینی و کمّ در باب خنده
هاای   هاا و پاژوهش   اسات. باا وجاود اخاتالف     ساز تبیین گردیاده  برای سخن و ادبیات خنده
های کلی، مساتقل و مقباول    آفرینی در ادبیات فارسی، چارچوب مختل،، تقریباً انواع خنده

کند  فرین را به چهار دسته تقسیم میآ اند. عمران صالحی همة انواع متون خنده خود را یافته
 نویسد: و می

هاا خناده اسات:     در ادب فارسی، چهار اصطالح داریم که خمیرمایة هماه آن »
هزل، فکاهه، هجو، طنز. هزل، شوخی و لودگی و خوشمزگی است به قصد تفریح 
و خنده، با زبانی دریده و اغلب خصوصی و شخصی. فکاهه، همان هزل اسات کاه   

تری دارد. هزل و فکاهه فاقاد انتقادناد،    صی خارج شده، زبان پوشیدهاز جنبة خصو
ها باشد، زیر سایة تفریح و خنده، کمرن  و یا محاو اسات.    اگر هم انتقادی در آن

هجو و طنز، انتقاد تمسخرآمیز اسات باه قصاد انتقاام. اگار ایان انتقاام، شخصای و         
ه باشد، طناز. زباان   خصوصی باشد، هجو است و اگر جنبة عمومی و اجتماعی داشت

 (.89: 6838)صالحی، « هجو، دریده است و زبان طنز در پرده

: 6833ر. ا حلبای،  )اناد   های مشابهی دست زده بندی پژوهندگان دیگری نیز به تقسیم
بنادی   تقسایم هاای خاا  خاود را دارد، اماا      ( که هر یک ارزش66: 6833و جوادی،  689

کاار پاژوهش    و از این منظر، بیشاتر باه   است گرفتهتری انجام  صالحی با معیارهای کاربردی
هاا و   طنز، یعنی به تمساخر گارفتن عیاب   »کند:  آید. وی در جایی دیگر تأکید می حاضر می
یافتاة هجاو    ها به منظور تحقیر و تنبیاه از روی غارض اجتمااعی و آن صاورت تکامال      نقص
بنادی   ار رفتاه در تقسایم  ک (. البته باید توجه داشت که معنای به866: 6838)صالحی، « است
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در بااب اصاطالح طناز و رواج آن    ، کاربردی متأخر است. قوام و تجبّر «طنز»واژة باال برای 
سرآغاز کاربرد گسترده »اند که  اند و به طور خالصه بدین نتیجه رسیده تحقیق مفصلی کرده

نادرت و   ههاای پیشاین با    شود و در دهاه  و بحث و چالش دربارة طنز، از دهة پنجاه آغاز می
(. به هر روی، آنچه که در سوسمارالدّوله 639: 6836)قوام و تجبر، « رفت کار می پراکنده به

ا چراکه طنز را چناین  گیرد ذیل طنز قرار میمحل تأمل است و در ادامه بررسی خواهد شد، 
 :اند تعری، کرده

 قیاحق یو طرز افشا ی،اسیو س یانتقاد ی،تند اجتماع میمفاه انیخا  ب ةویش»
هاا   زدن از آن  جامعه را کاه دم  ایفرد  یها یرسم یاز فساد و ب یناش زیتلخ و تنفرآم

از اساتهزا و   یممناوع و متعاذر باشاد، در پوششا     ،یبه طور جد ای یصورت عاده ب
« یرسام  یفسااد و ماوارد با    یهاا  شاه یکاردن و برافکنادن ر   یبه منظور نفا  شخند،ین
 .(9: 6873 ،یوهجردبهزادی اند)

طلب بودن از ارکاان   شود، در این تعری،، اجتماعی بودن و اصالح مشاهده میکه  چنان
های دیگر نیز همین رویه را در پایش   است. تقریباً ببیشتر تعری، اساسی مقولة طنز تلقی شده

 است: اندا برای مدال رابرت هریس چنین نوشته گرفته

 بیا ترک ییگاو  و بذلاه  یرا باا شاوخ   یانتقاد ةدیاست که عق یسبک ادب ،طنز»
کناد. طناز خاوب     جادیا یخنده اصالحات قیتا از طر کوشد یراه م نیو از ا کند یم

آن  یبلکاه در جساتجو   ،کند جادیا یخراب ایصدمه  ،که با انتقاد ستین نیبه دنبال ا
 ةجامعا  ایا از فارد   بیا ع نیا کند تا ا جادینسبت به آن تنفر ا ب،یع افتنیاست که با 

 (.668: 6831 س،ی)هر «مورد نظر برطرف شود

 نیز آمده است: واژگان و اصطالحات طنزهمچنین، در فرهن  

در اصطالح ادبی، طنز به نوع خاصای از آثاار منظاوم و یاا منداور ادبای گفتاه        »
هاای ناامطلوب رفتاار بشاری، فساادهای اجتمااعی و        هاا یاا جنباه    شود که اشتباه می

کشاد. گرچاه    ه چالش مای دار ب ای خنده سیاسی، یا حتّی تفکرات فلسفی را به شیوه
انگارد برای نیال باه    ای می طبیعت طنز بر خنده استوار است، اما خنده را تنها وسیله
هاا. باه هماین سابب، درباارة آن       هدفی برتر و آگاه کاردن انساان از عماق رذالات    

 ،ی)اصاالن « آه قاها طنز یعنای خناده کاردن آه    اند که طنز یعنی گریه کردن قاه گفته
 .(636ا638: 6839
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برخی از پژوهشگران در تعری، طنز به این مسئله که طنز برابرنهااد کادام ناوع ازاناواع     
اندا بارای مداال ایان کاه طناز       نشیند، توجه بیش از اندازه کرده آفرین فرنگی می کالم خنده
، غالباً محل مناقشه است، اماا  «Irony»تواند باشد و یا معادلی برای  می« Satire»معادلی برای 

 کند که: درستی اشاره می به ر و همکارانپو حسام

های متناوعی در آن   است و گونه از آنجا که قلمرو طنز و مطایبه بسیار گسترده»
یاابی   ها مشاتر  نیسات، معاادل    ها میان تمام فرهن  شود که برخی از آن دیده می

تاوان انتظاار داشات     غایت مشکل است. از این رو، نمای  اصطالحات ادبی کاری به
« کاار رفتاه باشاد    ]یاا هار واژة دیگاری[ باه    « Satire»یقاً معادل واژة انگلیسی طنز دق
 (.86ا88: 6831، پور و همکاران حسام)

آفارین در سوسامارالدّوله، دو    عناصار خناده  بااال،   هاای  به هر روی و با توجه به تعریا، 
ایان  اناد و طباق    طلب بودن را در خاود جاای داده   ویژگی اساسی طنز، یعنی منتقد و اصالح

 شود، یقیناً طنّازی است. ها، آنچه در سوسمارالدّوله باعث خنده می تعری،

بنادی و تبیاین شاگردهای مختلا،      نکتة حائز اهمیت دیگر بارای ایان پاژوهش، تقسایم    
بنادی   طنزآفرینی است. شگردهای طنزآفرینی با توجاه باه معیارهاای مختلا، قابال تقسایم      

مانش در   شاادروی انادا مادالً    هاایی ارائاه کارده    بنادی  هستند و پژوهشگران این حوزه تقسیم
، ابتادا شاماری از   «هاا و شاگردهای طناز و مطایباه     شایوه »پژوهشی شایستة توجاه باا عناوان    

اسات کاه ایان     اصغر حلبای ناام بارده و توضایح داده     شگردهای طنزآفرینی را به نقل از علی
نماایی،   ا ، تحامق یاا کاودن  تحقیر، تشبیه به حیوانات، قلب اشیاء و الف»شگردها عبارتند از: 
« آمیااز و نااامعقول، تهکّاام، دشاانام و نفاارین    هااا، سااتایش اغاارام   خااراب کااردن ساامبل  

کناد کاه ایان     (. سپس خود نیز چهارده شیوة دیگر را معرفی مای 96: 6833منش،  )شادروی
[ اا ]ایجااد  8و وضع خا  یک پدیده.  [ ساختارگیری از ا ]بهره6چهارده شگرد عبارتند از: 

اا ارادة مفهاوم   9غیار مساتقیم.    انیب ا3 .ناسازگارا قیاس امور 8اری و تناقض درونی. گزناسا
هاای   ساازی و باازی   اا جنااس  6ا بزرگنمایی و اغرام. 3ا ابهام. 7ا سفسطه. 1متضاد از کالم. 

هاای   ساازی  هاا و ترکیاب   ساازی  اا واژه 66ها و تعبیرهای عامیاناه.   ا استفاده از واژه68لفظی. 
ا در نظر نگرفتن مخاطب و موقعیت بالغی 63گویی.  ا بدیهی68گویی.  نیمع ا بی68غریب. 

گر هار یاک از ایان چهاارده روش را باا      این پژوهش (.97ا98: 6833منش،  )ر. ا شادروی
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. وی در پایان توضیحات خود نکتة شایساتة تاوجهی را گوشازد    است دادهارائة مدال توضیح 
 گوید: کند و می می

گیردا نظیر آنچاه در   ی و روند تدریجی شکل میگاه طنز در یک حرکت کلّ»
های اثر طنزآمیز  ها یا جمله بینیم. در چنین اثری، ضرورتاً همة بخش کیشوت می دُن

های طنزآمیز وجود دارد، اما ساختار اصلی طنز از ابتدا  الی اثر، نکته نیستند. در البه
 (.97)همان: « شود گیرد و پیگیری می تا انتها شکل می

هاا،   شناسانه به مقولة طناز، البتاه در سااختار لطیفاه     در یک نگاه زبانحقیقی دیگر و در ت
 است: نحوة طنزآفرینی این گونه توضیح داده شده

حداقل دو انگاره باشاد.  ا سازگار با 6شود، اگر:  متن لطیفه، بالقوه طنزآمیز می»
د متن، مخاال،  ا دو انگاره با یکدیگر متقابل باشندا یعنی حداقل در محدودة خو8

هاست که در طنز شدن ماتن دخالات دارد    هم باشند. بدین ترتیب، این تقابل انگاره
تواند بر اساس استفاده از تضاد ماوقعیتی، باافتی و یاا موضاعی      ها می و تقابل انگاره
ها ضرورتاً ماهیتی دوگانه دارند. بدین معنا که در ایان   گونه تقابل  شکل بگیرد. این

از این تضادهای پایه وجود دارد: تضاد بین واقعیات و غیرواقعیات،    ها، یکی انگاره
« تضاد بین شرایط طبیعی و غیرطبیعای، و تضااد باین ُصاوَر محتمال و غیار محتمال       

 (.669: 6833)شریفی و کرامتی، 

داناد و توضایح    در کنار ایان نظریاات، جاوادی شاگردهای طنزآفرینای را محادود مای       
 دهد: می

توان یافات کاه از آن نتاوان در طنزنویسای      نوع ادبی میتر کم»رغم اینکه  علی
شاوند، نسابتاً    کاار گرفتاه مای    هاایی کاه در آن باه    ها یا تکنیاک  استفاده کرد، شیوه

پنج عنوان مختل، خالصاه کارد:    ذیلها را  محدودند. شاید بتوان قسمت عمدة آن
ا تقلید مضاحک از یاک اثار ادبای شاناخته      8ا بزرگ کردن. 8کردن. کوچک  ا6

خاود طنزآمیاز اسات و یاا      به ا ایجاد موقعیتی در داستان یا نمایشنامه که خود3شده. 
)موقعیات کناایی( و نیاز اساتفاده از      Ironic Situationبه اصطالح نقد ادبی غربای  
کار بردن عین کلمات کسی که مورد طنز قرار  ا به9(. Ironyکنایه، گوشه و طعنه )

ی آن. شایوة بعضای از آثاار طنزآمیاز     گیرد و ایجااد چهاارچوبی مضاحک بارا     می
 (.67: 6833)جوادی، « یوة مختل، باشدشای از دو یا سه  ممکن است مجموعه
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هاای ایجااد    بندی شایوه  شک محققان دیگری نیز با تکیه بر معیارهای دیگر، به تقسیم بی
ة باه پیاروی از قاانون بنیاادین حااکم بار هما       »اند، اما بدیهی است کاه   طنز در کالم پرداخته

زند و پیوساته   ها تن می مندی هنرها، طنز و مطایبه نیز از ماندن در قفس تن  این گونه قانون
مانش،   )شاادروی « ای دیگار و درافکنادن طرحای ناو اسات      در تجدید امدال، پوشیدن جاماه 

هاای   شایوه  های نقل قول شاده،  بندی (. در این جستار، با تکیه بر ترکیبی از تقسیم97: 6833
 سوسمارالدّوله بررسی خواهد شد. طنزآفرینی در

 میرزا آقاخان یادب گاهیجا  .1

)ر. ا آدمیت، میرزا آقاخان کرمانی طی عمر کوتاه خود آثار زیادی بر جای گذاشت 
ها باه مساائل    هستند و یا در خالل آن  از این آثار یا خود ادبی تعداد چشمگیری (.87: 6831

هاای زیاادی از عمار     به اینکه میرزا آقاخاان ساال  است. با توجه  گوناگون ادبی پرداخته شده
او باه   .اروپا آشنا باود  ةجانب های همه خوبی با پیشرفت به خود را در خارج از کشور گذراند،

ذاتای و دیاد انتقاادی خاود     نباوگ   ،ادبیات ملل مختل، اروپاییعواملی چون مطالعة تأثیر از 
هساتند و    ه خود بسیار شایساتة تأمال  هایی در عرصة ادبیات مطرح کرد که در جایگا دیدگاه

هاای ادبای او    ها پرداخته خواهد شد. فریدون آدمیت دربارة تاالش  در ادامه تا حدودی بدان
 نویسد: می

تاارین  در فلساافة جدیااد ادبیااات از پیشااروان نحلااة رئالیساام اسااتا برجسااته   »
ترین نمایندگان طغیان علیه سنّت ادبی ایران و هات، نوجویی و تحاول ادبای. تواناا   

نویسااندگان اجتماااعی قاارن گذشااته اساات و یگانااه شاااعر انقالباای پاایش از دوران 
مشروطیت. به فرهن  عامیانه توجه خا  دارد. به همین دالیل مختل، اسات کاه   

 (.868)همان: « دانیم مقامش را در تاریخ تجدد ادبی ایران واال و ممتاز می

میارزا آقاخاان   »نویساد:   و می کند ینیز به طور خالصه، عقیدة آدمیت را تأیید م بهزادی
« نخستین شاعر انقالبی پیش از مشروطه و تواناترین نویساندة اجتمااعی قارن گذشاته اسات     

توان نقش میرزا آقاخان  به هی  وجه نمیبنابراین،  (.936ا977: 6838اندوهجردی، بهزادی )
له در تحقیقای  را در تاریخ تحول ادبیات فارسی نادیده گرفت و حق این است که ایان مسائ  

 شود، می بررسی بخش این در آنچه که است ضروری نکته این تأکید مفصل، بررسی شود.
 تااریخ  نظار  از او جایگااه  بررسای  و است «شخصیت میرزا آقاخان ادبی بخشی از جنبة» تنها
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اظهاار نظار    نیا اما مرور ا نیست، نوشته این نظر مورد مشروطه و قاجاریه اجتماعی و سیاسی
 بناای  سان ِ  اولاین »: سات یاز لطا، ن  یکرماان خاال   خیکتاب تار ةیدر حاش یزیپار یباستان

 تبریاز  شاه باگ در کرمانی روحی احمد شیخ و بردسیری آقاخان کندن پوست با مشروطیت،
: 6839 ،وزیاری ) «شاد  شاروع  آن فرساتادن  تهران به و کاه ها[ از ]آن سَر  پوست کردن پُر و
توان در دو دوره بررسی کرد: دورة اول پیش از برخورد  می آثار ادبی میرزا آقاخان را .(73

ای   جدّی او با تمدن و ادبیات اروپا که از لحا  اندیشه، همچون بقیة معاصران خود چیز تازه
توان نبوگ، استعداد ذاتی و قدرت قلمش را دریافت. نمونة مهم ایان   ها می ندارد و تنها از آن

م آثار این دسته نسابت باه دورة دوم بسایار کمتار     است. حج رضواندوره، برخی حکایات 
است. اما دورة دوم  نگارش آثار از سوی او که غالباً مربوط باه دَه ساال آخار عمار اوسات،      

هایی که آدمیت برای نقاش آقاخاان در فلسافة     رسد ویژگی بسیار پربارتر است و به نظر می
میرزا آقاخان در فلسفة ادبیاات   مقام»شمرد، مربوط به همین دوره است:  جدید ادبیات برمی
شکنی و نوخواهی، دوم تفکر رئالیسام،   جنبة اصلی و مهم دارد: اول سنّت جدید ایران چهار

« سوم مسئولیت اجتماعی سخنور و چهارم مقام خودش به عناوان نویسانده و شااعر انقالبای    
ارش کاه مرباوط   (. بر این دورة حیات ادبی او، به غیر از آن دسته از آث889: 6831)آدمیت،

باه مساائل علمای و دینای اسات، غالبااً نگااهی انتقاادی باه اوضااع اجتمااعی آن روزگااار،            
 است: نویسی و ادبیات گذشته سایه افکنده تاریخ

در کشل، نگاه میرزا آقاخان به مردمان عصر خود، یکسره سیاه، تاریک، منفای  »
و احتماااالً همااة  گمااان او در ایاان نظاار تنهااا نیساات  و کااامالً منتقدانااه اساات. باای 
اندیشایدند... باا ایان حاال، آقاخاان       گوناه مای   زده همین روشنفکران آن عصر ماتم

تارین ایان روشانفکران دانسات کاه       پارده  کرمانی را باید تندروترین و صریح و بی
هرچه در ذهن داشت، بیان کارد و روی کاغاذ آورد و های  از عاقبات کاار خاود       

ضامیر،   )روشان « خویش را روی آن قمار کارد نهراسید و جان، مال، آبرو و فرجام 
 (.67تا:  بی

وی تأثیر بسزایی داشت و نگاهش را نسابت باه     های ادبی عقاید این چنین  او در دیدگاه
 منفی کرد: محتوای ادبیات درباری گذشته

و  اسات  چه ثمار داده  ،اند نشانده یما در باگ سخنور یکه شعرا ینهال دید دیبا»
مرکاوز سااختن    اش جهینت ،اند است؟ آنچه مبالغه و اغرام گفته دهیبخش ای جهیچه نت

 قیاثارش تشاو   ،اناد  آنچه مدح و مداهنه کارده  .است مردم بوده ةدروگ در طبع ساد
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 ،اناد  عرفان و تصوف سروده چهاست، آن سفاهت شده لیوزرا و ملو  به انواع رذا
اسات، آنچاه    دادهنا  عاار  یقلندر و ب ،گدا دیو تول یوانیو کسالت ح یجز تنبل یثمر

اسات و آنچاه    دهیجز فساد اخالم جوانان نبخش یحاصل ،اند تغزل گل و بلبل ساخته
: یاسات... قولاه تعاال    جز رواج فسق و فجور نکارده  یا دهیفا ،اند بافته بهیهزل و مطا

َونگاوُغگالْ مُهُعُبَتَّیَ اءُرگعَالش و( »668: 6839 ،یآقاخان کرمان رزایم). 

 دانست: ر ساختار و زبان هم ایرادهایی به ادبیات گذشته وارد میمیرزا آقاخان د

جایی که از بهر اصالح حال و تصحیح اخالم یک تن چنادین هازار خطااب    »
محکم با وص، تصریح و تشری، کافی نباشد، چگونه یک کتاب مبهم باه طریاق   
تلویح و تلمیح برای تربیت امّتی وافی تواناد گشات... اصاالح اخاالم یاک ملات       

خواهاد. از دو   واظبتی دایم و ممارستی شدید و تربیتی مستمر و همتی بازرگ مای  م
کنایت مبهم و عبارات مغلق و مدگل ناقص و نصیحت موهم چه تأثیر به ظهور تواناد  

 .(887تا، ب:  )میرزا آقاخان کرمانی، بی« رسید؟!

و در خلاق  تواند یک واکانش مذبوحاناه باه سابب عادم تواناایی ا       نمی البته این انتقادات
خااود ثاباات   آثاااری همچااون آثااار گذشااتگان باشاادا چراکااه او در دورة اول نویسااندگی  

طغیان میرزا آقاخان »عصرش نیست و  است که قلمش به هی  روی کمتر از مقلدان هم کرده
های ادبی از همین سبب بامعنی است که خود در آن فن توانایی داشات. ]در ایان    علیه سنّت

که زمانی مقلد پیشینیان بود، صادقانه هادف تیار مالمات و انتقااد قارار       راستا،[ حتی خود را
میرزا آقاخان در کنار شرح انتقادات خود نسبت به گذشاتگان،   (.881: 6831)آدمیت، « داد

 یبرخا اسات.   های ادبی خود را نیز ارائه کارده  اش، دیدگاه در خالل آثار دورة دوم زندگی
 یخاندان قاجار در ماجرا تیو جنا دینما یم یامروز اریبساو  یشده از سو نییتب یمسائل ادب
 یشاتر ی. چه بسا اگر میرزا آقاخاان مجاال ب  دهد یجلوه م زتریبرانگ شدت حسرت قتل او را به

 ،یا . تعرکارد  یما  فایا رانیا یبارزتر در تحول ادب اریبس یداشت، نقش شهیو اند قیتحق یبرا
مقصود مردم عوام از شاعر  »باشد:  نینگاه امروز نیاز ا یخوب ةنمون تواند یشعر از نگاه او، م

است، نه اینکاه داخال    همان وزن و قافیه است و حال آنکه وزن و قافیه عارض شعر گردیده
 (.867: 6831آدمیات،  ، باه نقال از:   تکاوین و تشاریع  )میرزا آقاخاان،  « در ماهیت شعر باشد

خفیاه و مناسابات معنویاة    مجسم ساختن حااالت م »کند:  سپس وی شعر را چنین تعری، می
 )همان(.« ها دادن، به طوری که در نفوس تأثیرات عجیب بخشد اشیاء، و رن  تناسب به آن
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رسد تأثیر بسزای آقاخان در نوجویی ادبیاات   شده، به نظر می با توجه به توضیحات ارائه
ل نیست، اما گفت اگرچه خالی از اشکا توان مشروطه، انکارناپذیر باشد. دربارة ندر او نیز می

های فارسای   نظیر بر واژه نویسی، تسلط بی های بدیع و مقبولی همچون تمایل به ساده ویژگی
ها کنار یکادیگر   ها ضمن قرار گرفتن آن آهن  واژهای که حتی  و استفاده ازآنان )به گونه

نویسای و   نیز مورد توجه اوست(، کاربرد اصطالحات محلی کرمانی، دوری جساتن از ساره  
عصران او به این مورد توجه ویژه داشاتند( و...   که همرغم آن پنداشتن آن )علیانگارانه  ساده

 است. آن را متمایز کرده

 . سوسمارالدّوله1ـ1

های ناتمام و بدون نام میرزا آقاخاان،   در خالل یکی از کتاب« سوسمارالدّوله» ةنمایشنام
اناد،   که نگارنادگان تحقیاق کارده   جا است. متأسفانه تا آن نگاشته شده سه مکتوبمشهور به 

اند. تنها در مقدمة خاود   هی  یک از منابع، تاریخ دقیق نگارش این کتاب را مشخص نکرده
مسای نوشاته شاده    ش هجاری  6876است که کتاب بایاد بعاد از    کتاب، ویراستار حدس زده

 6879در با توجه به مرگ میرزا آقاخاان  (. 18تا، ج:  )ر. ا میرزا آقاخان کرمانی، بیباشد 
و ناتمام بودن این کتاب، احتماالً او این اثر را در هماان دو ساه ساال آخار عمار در دسات       

شاود.   هاای آقاخاان محساوب مای     به هر روی، این اثر از واپسین نوشاته است.  نگارش داشته
هاای ایان دوره را    گیرد و هماة ویژگای   بنابراین، در آثار دورة دوم زندگی ادبی او جای می

طور برجسته دارد. آقاخان در ابتادای ایان اثار آن را     ، سادگی، طنز تلخ و... بهنظیر صراحت
الدولاة   صورت ساه طغارا مکتاوبی اسات کاه شااهزادة آزاده، کماال       » کند: چنین معرفی می

تاا، ج:   )میارزا آقاخاان کرماانی، بای    « الدولة ایرانی مرقوم داشته هندوستانی در جواب جالل
در ادامة شرح و بسط چند واژة فرانسوی که به گفتة خاود او   (. آقاخان با این توضیح و686

اسات، وارد فارم    اسات و یاافتن معاادل فارسای بارای آن ساخت باوده        کاار رفتاه   در متن باه 
توان آن را شاکلی سااده و ابتادایی از     شود که می الدوله می الدوله به جالل نگاری کمال نامه
 دانست:« ای روایتِ نامه»

 روایات  باه  یافته، تکوین و تدوین هایی نامه مجموعة اساس بر که هایی داستان»
 رواج بسایار  هجادهم  قارن  در دیاد  زاویاه  ایان . اسات  معاروف  ای مکاتبه یا ای نامه
 استفاده شیوه این از داستایوسکی چون بزرگی نویسندگان نوزدهم، قرن در. داشت
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: 6839 صاادقی، میر) «برناد  مای  کاار  به را شیوه این کمتر نویسندگان امروزه. کردند
383). 

 شاامل  را بلناد  ناماة  یاک  تنهاا  کاه  اسات  ایان  در شایوه  ایان  با آقاخان اثر عمدة تفاوت
که محتاوای   دهدا چرا شود. انتخاب این فرم، هوشمندی آقاخان در ندرنویسی را نشان می می

وارد باه ایاران    توانسات از زباان یاک تاازه     سراسر انتقادی از وضع آن زمان ایران، تنهاا مای  
گوناه    الدّولاه( ایان   نشاین )جاالل   الدّوله( و به صورت درد دل با یک دوسات خاارج   کمال)

 زهرنا  نمود پیدا کند.

تااوان جااز اولااین آزمااون و خطاهااای    یقااین ماای  قطعااة نمایشاای سوساامارالدّوله را بااه  
 توان گفت: نویسی مدرن در ایران دانست. به طور کلی، می نمایشنامه

ور عمر چندانی ندارد، کرمان از پیشگامان اسات.  در تئاتر که مجموعاً در کش»
ای نمایشاای بااه نااام   نخسااتین بااار میاارزا آقاخااان قباال از انقااالب مشااروطه قطعااه   

هااای  سوساامارالدّوله نوشاات و ایاان همااان زمااانی اساات کااه نخسااتین طلیعااه       
 (.1: 6866)آقاعباسی، « زنند نویسی در ایران سوسو می نمایشنامه

شدن، ایان قطعاة   « اجرا»با قدرت پذیرفت که آقاخان با هدف  توان اما این مسئله را نمی
هاایی نظیار طاوالنی باودن      است. در واقع، به دلیل ناوع نگاارش و ویژگای    نمایشی را نوشته
هااای  هااا و حالاات هااا، کاربردهااای ادباای و یااا حتّاای طنزآلااود در توضاایح صااحنه  دیااالوگ
تااوان  ارالدّوله را ماایهااای بساایار کاام و... در بهتاارین حالاات، سوساام  هااا، کاانش شخصاایت
 ای برای مطالعه دانست و نه اجرا. نمایشنامه

عالوه بر ویژگی ممتاز مطرح در باال، از لحا  محتوایی نیز سوسمارالدّوله بارای تااریخ   
سیاسی و اجتماعی کرمان بسیار حائز اهمیت است. به طاور کلای، ایان نمایشانامه گزارشای      

« ناصاارالدّوله»در زمااان قاجااار و حاکمیاات  نمااادین از اوضاااع سیاساای، اجتماااعی کرمااان 
ش.( بر کرمان است. البته آقاخان در هی  جاای ایان اثار باه طاور مساتقیم از        6876ا6896)

است، اما با مقایسه شرایط کرمان در زمان  کار برده شده در آن رمزگشایی نکرده نمادهای به
راحتی باه ایان مسائله     الدّوله، بههای آقاخان در سوسمار ها و نمادپردازی ناصرالدّوله و کنایه

 نویسد: نیا در مقدمة کتاب نامة باستان می ، عبدالهیتوان پی برد می

های خود دو تن از بزرگان قاجاریه را به لحا   ها و نوشته میرزا آقاخان در نامه»
مشااکالتی کااه مسااتقیماً باارایش بااه وجااود آوردنااد، بااا صااراحت و بااا القااابی کااه  
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برد. ناصرالدّوله حاکم کرمان را کاه   هاست، نام می لت آندهندة خوی و خص نشان
سبب آوارگی او شد، با لقب سوسمارالدّوله و عالءالملک سافیر ایاران در عدماانی    

 (.88: 6839، یکرمان رزاآقاخانیم« )کند. الملک یاد می را با لقب االگ

هاای   ر بحاث ویاژه د  های حاکم قاجاری با ماردم کرماان را، باه    رحمی سوسمارالدّوله بی
خاواهی حاکماان جازء و... باه بهتارین       آوری مالیات، اخذ رشاوه، ساهم   اقتصادی نظیر جمع
 دهد. شکل ارائه می

کناد   الدولاه قصاد مای    شود که کماال  فرم نوشتاری سوسمارالدّوله با این مقدمه آغاز می
اساات، باارای  ای از ابتاادای حکوماات یااک حاااکم قاجاااری را کااه بااه چشاام دیااده  خاااطره
دولااه بنویسااد. ایاان خاااطره بااه اعاازام شخصاایت اصاالی )سوساامارالدّوله یااا همااان  ال جمااال

شود. داساتان از چناد روز پاس     ای )کرمان( مربوط می ناصرالدّوله( برای حکومت در منطقه
شود. او برای دانساتن اوضااع    از مستقر شدن سوسمارالدّوله در مقر حکومتی منطقه آغاز می

کناد کاه گزارشای از     کومتی قبال )  کالنتار( دعاوت مای    منطقه از یکی از افراد دستگاه ح
های  وضعیت منطقه به او ارائه دهد. کلّ اثر گفتگوی این دو نفر به همراه حواشی و گزارش

شود. در نهایت نیز سوسمارالدّوله به دلیل توهینی که کالنتر  گونة کالنتر را شامل می خاطره
الدّولاه   کناد او را تاوبیخ کناد کاه کماال      می دارد، قصد های تهران روا می نسبت به شاهزاده

هاای   بارد. شخصایت   کند و کالنتر جاان ساالم باه در مای     )راوی و شاهد عینی( وساطت می
معرفی شده در این اثر، همگی نمادهاایی از شارارت، دروگ، چاپلوسای، خودخاواهی و در     

 بهترین حالت، ناآگاهی )مردم عادی( هستند.

ویاژه باا محوریات     های مختلا،، باه   سد این اثر را از جنبهر با این توضیحات، به نظر می
توان بررسی کرد. بدیهی اسات در ایان    شناسی، تاریخ اجتماعی و... می شناسی، مردم کرمان

کار برده شده در این اثر، چه از لحا  شاگردها و چاه از نظار اهاداف      نوشته تنها بُعد طنز به
 بررسی خواهد شد.

 . بحث و بررسی2

 و،ا  پارده، صاریح و پرجارأت میارزا آقاخاان در دورة دوم نویساندگی       انه، بینگاه منتقد
کند و به همین دلیال اسات کاه هار یاک از       سوم پیدا می به سمت ابزار قدرتمند طنز عتاًیطب

شادت مخاطاب را درگیار طنازی دردناا        آثار این دورة او که مورد مطالعه قرار گیرد، به
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دارد و به طور کلای، دور اسات از    را به قهقه وانمی کندا طنزی که به هی  روی مخاطب می
دارد... اما هزل  حتّی گاه وسط بحث در مسائل جدی از طنز دست برنمی»هزل و مطایبه و یا 

« و مطایبه هی  نداردا چه با روحش بیگانه است و باا هادفش در ساخنوری ساازگار نیسات     
دگی عبارات، سرچشمة زاللی سا»استا « سادگی»(. چاشنی این طنز، 888: 6831)آدمیت، 

« آورد بخشد و در خاطرهای افسرده روح جدید پدیاد مای   است که ظلمتیان را انوار تازه می
در کناار هام   « طناز »و « ساادگی »( این دو عنصر، یعنای  886: تا، ب میرزا آقاخان کرمانی، بی)

الدّوله محمل دهند و در سوسمار زمینة اصلی او در تمام آثار دورة دومش را تشکیل می پیش
به همین دلیل، طنز در سوسمارالدّوله غالباً رنگی از اباداع و شاگفتی باه     ااند نوظهوری یافته
 است که در این قسمت بررسی خواهد شد. خود گرفته

جساتار پایش رو، ابتادا اهاداف     نچه که در بخش مبانی نظاری مطارح شاد،    با توجه به آ
اهد کارد و آنگااه شاگردهای طنزآفرینای در     محتوایی طنز در سوسمارالدّوله را بررسی خو

 ناوع  این که است یادآوری به الزم کند. بندی می ی ذکرشده طبقهها این اثر را بر پایة تحلیل
 از دیگاری  هاای  نمونه و شگردها وجود مانع ها نمونه انتخاب یا حتی و شگردها بندی تقسیم
 ادبی اهمیت و بودن بدیع انتخاب معیار است شده سعی نوشته، این در. نیست اثر این در طنز
 .باشد ها نمونه

 ی( طنزمحتوااهداف )  .1ـ2

ا اسات  میرزا آقاخان در این اثر چندین دساتاویز مهام بارای طناز انتقاادی خاویش یافتاه       
ها هستند که با توجه باه   ترین این فرصت فسادهای حکومتی، اجتماعی، اقتصادی و... از مهم

ن عنصر طنز، میرزا آقاخان از این تکنیاک بارای نشاان دادن    ها برای جوال پتانسیل باالی آن
تاوان مارزی دقیاق میاان      اسات. هرچناد نمای    هاا نهایات بهاره را بارده     رذالت در این عرصاه 

اسات   ها برای جوالن عنصر طنز به دست داد، اما سعی شاده  های هر یک از این گستره نمونه
 بندی شوند. یمهای ذیل بر اساس بارزترین هدف انتقادشان تقس نمونه

 طنز سیاسی و اجتماعی .1ـ1ـ2

در این بااره باساتانی پااریزی در    میرزا آقاخان مشهور است به صراحت در انتقاد سیاسی 
در زمان مبارزاتش، هر وقت نامی از او جلوی ناصرالدّین »حاشیة تاریخ کرمان نوشته است: 
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(. 316: 6839)وزیاری،  « فشارد  هایش را به هم مای  شد، از شدت خشم دندان شاه آورده می
پروایای او در انتقااد باه باذل و بخشاش القااب از ساوی شااهان قاجااری در           ای از بی نمونه

 :است سوسمارالدّوله نمود پیدا کرده

کالنتار:   سوسمارالدّوله: خوب، عمدة مداخل ما از فوج و سوار کادام اسات؟  »
منصاب   صااحب قربان، عمدة مداخل فوج در عزل و نصب و درجه و نشان گارفتن  

دانند کاه درجاه و رتباه و لقاب و نشاان و منصاب و        است... خود حضرت واال می
ناماه بیارون    امتیاز در ایران شرطش علم نظام دانستن یا از مکتب حربیاه باا شاهادت   

آمدن، یا خدمت به دولت نمودن، یا استعداد و قابلیت داشاتن، یاا صااحب اسام و     
العابدین صباگ سارتی  اول،   شهر استاد زین رسم بودن نیست... چنانچه االن در این

دوز  الدّوله و نشان شیر و خورشید اسات و کربالیای اباراهیم پیناه     دارای لقب نجس
الملکی و نشان شیر و خورشاید و حمایال سابز و     رودی میرپنج دارای لقب شغال ته

آبی است و مشهدی عباسعلی گِلکار، سرتی  اول و صاحب نشان شیر و خورشاید  
)میارزا آقاخاان   « الملکای باه او بدهناد    خواهند لقب مخارّب  پانصد تومان میاست. 

 (.838تا، ج:  کرمانی، بی

های حکمراناان   خوبی ویژگی شده در سوسمارالدّوله به های حکومتی پردازش شخصیت
توانساتند در   انان با اختیارات تام میدوره، حکمردهندا گویی در آن  دورة قاجار را نشان می

کار ببرناد. طناز در ایان زمیناه توانساته نماودِ        یت مردم، هر نوع ابداع و خالقیتی بهآزار و اذ
 موفقی داشته باشد:

زن هیزخان، ضاابط رعیات نادارآباد در زماان حکومات زهرمارالدّولاه، مارد        »
دوزی را گرفته بود که تو از کاهدان دیوان، دو من کاه برای خورا  زمساتان   پینه

یست تومان قیمت دو من ابریشم جریمه بدهی تاا عبارت   برة خویش دزدیده، باید ب
دیگران شود. هرقدر آن بیچاره را داگ و درفش و اشکلیک و تنا  قجار نماوده و    
انواع بالها به سرش آورده، زیااده از دو توماان از جلنبارینش بیارون نیاماد. پاکاار       

محمد  دوز، همسایة کربالیی پرسیده بود، اسمت چیست، گفته کربالیی محمد پینه
قصاب. او اگر این رنج و اشکنجه را دربارة من بداند، شااید دلاش بساوزد و بارای     
خالصی من چیزی به شما بدهاد. پاکاار پرسایده باود کاار و باار کربالیای محماد         
قصاب چطور است؟ جواب داده بود: نسابت باه مان پادشااه اسات! خبار دارم کاه        

کاار ]باه زن هیزخاان[    خواهاد گوسافند بخارد... پا    شصت تومان جماع کارده، مای   
ام، گذشاته از   گوید: من دستاویز خوبی هم برای جریماة محماد قصااب جساته     می
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دوز است، از کار و بارش هم خوب بااخبر اسات...    اسم این پینه اینکه همسایه و هم
دوز  پرساد: تاو از کاروباار ایان پیناه      زن هیزخان محمد قصاب را طلبیده، از او مای 

دهاد: بلای، او همساایة مان اسات، از کاار و        ؟ جواب میشناسی باخبری و او را می
گویاد ایان دزد دیگار را هام      شناسام. زن هیزخاان مای    بارش خبر دارم و او را مای 

اش را گرفتاه، طماع زن    بگیرید کاه شاریک دزد اول اسات. شصات توماان آمااده      
کناد. بیچااره قصااب     هیزخان احمق به هیجان آمده، چهل تومان دیگار طلاب مای   

شانود. آخار کاار باه      کند که ندارم، کسی از او نمی خورد و داد می یهرچه قسم م
 ،کشد. پاهای آن بیچاره را محکام بساته و روی آتاش ذغاال باه تاه       داگ کردن می

مانند سیخ کباب گذارده، باد زده و آن بیچاره را پهلو به پهلو گردانیاده کاه شااید    
الی سَار  قصااب   چهل توماان نیاز از او وصاول شاود. زن هیزخاان سرمسات در باا       

خواهاد   اید، می زده ایستاده که کربالیی محمد قصاب، شما رعیت، برة ضابط فلک
نمایاد. امشاب    کششد، کباب و شرابش می خواهد می کند و می بخشد و پروار می می

خواهم. ران بره نباشد، پای قصاب باشد، چه تفااوت   من شراب نوشیده و کباب می
کرماانی،  میارزا آقاخاان   « )ان شیر کباب آرزو کنددارد، هر دو گوشتند: طبعم ز  ر

 (.878ا876تا، ج:  بی

ذیل اهداف سیاسی، فسادهای اقتصادی درباریان و حکمرانان نیاز ماورد دیگاری بارای     
 شود: انتقاد و طنز تلخ در سوسمارالدّوله محسوب می

الملک ]حاکم پیش از سوسمارالدّوله. پس از پااپوش درسات    داروغه )به وزگ»
الملک! از من کو  و کلاک،   گوید[(: ای وزگ برای یک انسان وارسته می کردن

توان حکومت مملکات را پایش بارد. ایناک      از تو چوب و فلک! با این دو کار می
ام.  پهلویی مانند میرزا بادبخت برایات آورده   ام و شکار خوش من کار خود را کرده

وقات تاو آماد، بجنباان     دارد، حاال دیگر نوبات توسات:    پنج هزار تومان آب برمی
 (.836)همان: « ریش را!

مال دیوان را از هر رعیتی که صاحب قدرت و استطاعت باشد، حکومت حق »
گرفتن دارد. خواه خودش، خواه قوم و خویش و کس و کارش، خاواه همساایه و   

دهاد،   اسم و اهل محله و شهرش باشد، باید مال دیوان از میان نرود. هر کاه مای   هم
 (.873مان: )ه« خوب است
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 . طنز دینی2ـ1ـ2

آنچه  است. این مورد از موارد حساسی است که آقاخان برای آن همیشه مورد اتهام بوده
میارزا   ماوارد،  ایان  توان نتیجه گرفات، ایان اسات کاه در     های وی می از بررسی سِیر اندیشه

( اسات،  بناد پای هاا  آن باه  بسیار قضا از که) مقدسات به احترامی بی قصد وجه هی  به آقاخان
 وارد( دیان  باه  زدن ضاربه  هادف  باه ) خاصاان  یاا  و مردم عامة را که انحرافاتی تنها و ندارد
 و حارف  آقاخان اعتقادات دربارة. است داده قرار منتقدانه طنز هدف اند، کرده دینی مباحث
: 6839 ،میارزا آقاخاان کرماانی     ا.)ر نمایند نمی درست ها آن غالب و است بسیار حدیث
هاای زیار،    ، ماواردی همچاون نموناه   «سوسمارالدّوله»حق این است که حداقل در  .(88ا67

ها و انحرافاتی نظیر تصوف تصنعی و آمیخته شدن مسائل خرافی با دیان ماد نظار او     بددینی
 است: بوده

اجاام و منظاور    کالنتر: قربان! من پدر بر پدر درویش و اهل فقر و دوده و هم»
ره پیشرفت، و به عشاق پیار و نگفگاس مرشاد، همگای      که کار ما هما هستیم اهل حق

خدمت به دیوان اعلی نموده و بار حکّام را بار کرده و از ترس هرگز یک صادا از  
 (.898تا، ج:  کرمانی،بیمیرزا آقاخان « )است رعیت بلند نشده و شکایت نشده

ر کالنتر: قربان!... رشتة هستی همة رعایاا وابساته باه انباار اسات و کلیاد آن د      »
دهد. چنانچاه رشاتة تماام     دست حکومت. هر آن به هر نحوی بخواهد، حرکت می

خواست شاهری را خاراب کناد،     شهرهای جهان در قوطی شیخی بود. هر وقت می
 (.897)همان: « شد رشتة آن شهر را حرکت داده، فوراً زلزله می

 شگردهای طنزآفرینی  .2ـ2

 طنز موقعیت  .1ـ2ـ2

شاود تاا    ترین شکل ممکن نگاشته می اً توضیحات صحنه به سادهنویسی غالب در نمایشنامه
گونه که در مقدماه اشااره    باشند، اما همان  ها نداشته عوامل اجرایی مشکلی برای دریافت آن

رسد میرزا آقاخان این قطعة نمایشی را به قصد اجرا نوشته باشد،  شد، از آنجا که به نظر نمی
است و چون تا اماروز نیاز کمتار کسای      وقعیت طنز بهره بردهاز این پتانسیل نیز برای ایجاد م

 نماید: ت، این شگرد بسیار بدیع میاس چنینی به توضیحات صحنه داشته نگاهی این
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سوسمارالدّوله )سه دفعه از بینی تا حد گوش، بروت خویش را تااب داده، باا   »
خود صااحب   گوید(: البته چنین است. گذشته از اینکه ما تکبر و مناعت غریبی می

این ملکیم، شاه این شهر را به من بخشیده، نه اینکه حکومت اینجاا را باه مان داده،    
 (.886)همان: « بلکه مرا مختار جان و مال مردم ساخته که هرچه بخواهم بکنم

 تقلید مضحک  .2ـ2ـ2

با توجه به عقیدة میرزا آقاخان دربارة ادبیات گذشتة ایران، بدیهی است چنین فرصتی را 
هاای غالبااً مادحی     آرایای بارای توصای،    دهاد و مادالً در نموناة زیار، ساجع      از دست نمای 

 برد: کار می گذشتگان را این چنین به

پس از جلوس سوسمارالدّوله در مقرّ حکومت، تملق برخی سااکنان شاهر را   »]
در این وقت آن... عاامالن ورشکساته و ضاابطان الت     کند:[ این چنین توصی، می
هاای عاریاه را پُرآهاار و     ای لوط برهناه و کالنتار و داروغاه، جبّاه    گرسنه و کدخد

های کلخته را رنا  زده، بار سار و بار پوشایده باه        های بوم را پفاب و کفش کاله
نمایند:  حد می های بی روند و حکومت تازه را تملق و... ستایش و تلبیس حضور می

ن: تا بخت کاه پایش رود   تا یار که را خواهد و میلش به که باشد، و به قول خودشا
 (.881)همان: « و کار کدام جلو افتد

 گروتسک  .3ـ2ـ2

بار  دار بودن، رقت شود که در عین ملیح و خنده گروتسک به نوعی از ادبیات اطالم می
سوسامارالدّوله، باه دلیال بنمایاة     در  (.88اا 63: 6868ر. ا تامسان،  )و مشمئزکننده نیز باشد 

های فراوانی از این نوع طنز  روزی مردم است، نمونه و تیرهمورد بحث که حاکی از فالکت 
 توان یافت. می

 شود. کالنتر: تفصیل غریبی در آن سال دیدم که هرگز فراموشم نمی»

 سوسمارالدّوله: حاال که چنین است، شرحش را بگو.

دریاده و او   کالنتر: قربان! هی  کس، حتّی حضرت واال هام کاه مکارراً شاکم    
وپازناان ]باوده و حضارت واال[ در روی شاکمش تفنّنااً       ریده[ دستد ]قربانی  شکم

 قلیان کشیده، تاب شنیدنش را ندارد.
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ای. آدم کشتن و زنده پوسات   سوسمارالدّوله: البته بگو بشنوم آنچه را که دیده
 (.818)همان: « خواهد نمودن که نقلی ندارد و ترحّمی نمی

 ها و تشبیهات طنزآمیز استعاره  .4ـ2ـ2

کنااد. آقاخااان بااا  شااگرد در اثاار یادشااده بساایار پرکاااربرد اساات و خودنمااایی ماای ایاان
هاایی   دست باه اباداع ناام   ها، با استفاده از سازوکار استعاره و تشبیه  گذاریهوشمندی در نام

هاا خاود گویاای ایان خالقیات هساتند:        ناام زناد و   متناسب با پُست و مقام هر شخصای مای  
الملاک، میارزا بادبخت، میارزا      ة خرابیاان ]مکاان[، وزگ  خان، قبصا  سوسمارالدّوله، گداعلی

نام ایال[، آقاا حرملاه    ] دار، دربدرلو خان، بیدادخان  تحویل خان، لوندخانم، مارمولک متقلب
 مکان[، هیزخان و... .] خان، ندارآباد جلودارباشی، شمربی 

 ها و تعبیرهای عامیانه است اده از واژه  .5ـ2ـ2

رد در زمان حال، باید در نظر گرفات کاه در زماان خلاق اثار،      عالوه بر اهمیت این کارب
هاای   چقدر کااربرد واژهاای عامیاناه در یاک اثار، میاان آن هماه اثار تصانعی و پُار از واژه          

 کرد: پرطمطرام دوران قاجار شیرین جلوه می

 (.836)همان: « سُلفیدچهل تومان به شاگرد داروغگان »ا 

و اشاکلیک و تنا  قجار نماوده و اناواع      هرقدر آن بیچاره را داگ و درفش »ا 
 (.876)همان: « بیرون نیامد جلنبرینشبالها به سرش آورده، زیاده از دو تومان از 

جیره و مواجب گرفتن از ایالت و والیات توضایح   کالنتر ]در باب سرباز بی»ا 
حده بر آن حکم ]سارباز گارفتن[، یاک چاوبی      دهد[: به دست هر مأموری علی می

 هر آدمی که با آن چوب مساوی باشد، باید او را سرباز گرفت.است که قد 

ای حضرت واال ]برای رهایی از این مصیبت آن پسر و[ پادرش باه هار در کاه     
 "بیا   نقادعلی "بخشد تا آخراسمر به دَر  خاناة   دود، ثمره و فایده نمی رود و می می

 د.نماین رفته، آنجا عالج کارش شده و پسرش را از سربازی خال  می

بی  کیست کاه کاار اربااب را اصاالح کارده،       سوسمارالدّوله: ... این نقدعلی
 نماید؟! پسرش را از سربازی خال  می
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کالنتر: قربان در ایران اصاطالحات مخصاو  از بارای پاول گارفتن دیوانیاان       
نقدعلی بی ، خگر  کریم نعل کردن، کدخادا را دیادن، سایخ    اندا مانند  معیّن نموده

ندار آن بود که  . مقصود جانسفید آوردن چای گرفتن، شاهد ریش کباب و شیرینی
 (.883همان: « )کند را جز با پول دادن از سربازی خال  نمی آخراسمر پسر...

 ها و تعبیرهای بیگانه است اده از واژه  .6ـ2ـ2

ویاژه اینکاه باه نظار      اسات، باه   آقاخان از این ظرفیت نیز برای ایجاد طناز اساتفاده کارده   
های بیگانه به عنوان یک وجاه ماورد ساتایش جاا      سد در آن دوره، تازه استفاده از واژهر می
 است: افتاده

سوسمارالدّوله: ما را چنین نوکری بسیار الزم و در کار است و شغل دیاوان و  »
شاود و   حکومت بدون وجود این مردمان باکفایت و زرن  و زیر  راسات نمای  

دانام   گردد و من یقاین مای   شناس بار نمی یکبار حاکم در نبودن این اشخا  پولت
شاود. حماد خادا را کاه هناوز       ها کمتر یافت می که در فرنگستان نیز این قِسم آدم

 (.898)همان: « ها قهوه! دان خالی نیست. بچه ایران از پولتیک

 تکرار  .7ـ2ـ2

مهام   کند که با توجه به نقاش  گاه دیالوگش را با یک دستور تمام می سوسمارالدّوله گه
 کند. ها کمک می آن در تصویرسازی صحنه، به بار طنز این شخصیت و موقعیت

 (.898 )همان:« ها قهوه! دان خالی نیست. بچه حمد خدا را که هنوز ایران از پولتیک»ا 

 (.893)همان: « ها قلیان! کالنتر! ما معنی انبار و پیشکش آن را نفهمیدیم. بچه»ا 

 (.896)همان: « ها قلیان! بچهحسابش را درست بیان نما. »ا 

 یریگ جهینت

در تاااریخ دورة قاجااار، میاارزا آقاخااان کرمااانی شخصاایتی چناادوجهی از خااود بااه جااا  
های ادبی وی در ادبیات مشروطه و پسامشروطه تأثیر بسازایی داشاته،    است و اندیشه گذاشته

واکااوی و   کاه بایاد و شااید، بُعاد ادبای ایان شخصایت        اما تاکنون به دالیل مختل،، چناان 
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تواند مورد توجه محققاان متخصاص در ایان حاوزه باشاد. وجهاه        است که می بررسی نشده
ویژه افراط نیست، اما بایاد دقات شاود کاه هماواره       ادبی این شخصیت خالی از اشکال و به

ها با درصد شایستة تأملی از افاراط هماراه اسات.     ها و نخستین نوآوری نخستین هنجارشکنی
برخی آثار افرادی چون نیما و براهنی )به عناوان دو هنجارشاکن و ناوآور(     این افراط را در

 توان دید. نیز می

نویساای در ایااران، از  هااای نمایشاانامه سوساامارالدّوله بااه عنااوان یکاای از نخسااتین تااالش
های زیادی شایستة بررسی است که در این نوشته به میزان و نحوة کاربرد تکنیک طناز   جنبه

است. این بررسی نشان داد که اثر مذکور با وجود نوپا باودن در   توجه شده در این نمایشنامه
اسات. شاگردهایی کاه میارزا آقاخاان       خوبی از عنصر طنز بهره بارده  نوع و زمانة خویش، به

است، در بسیاری موارد امروزین و بدیع هستند  کار برده برای ایجاد طنز در سوسمارالدّوله به
این ادیب جوان است. میرزا آقاخان با توجه به محتاوای سراسار   دهندة ذوم سرشار  که نشان

اساات.  کاااربرد طنااز اختیااار کااردهای باارای  انتقااادی سوساامارالدّوله، دایاارة بساایار گسااترده
هاای طنزآلاود،    روایات  هاا و خارده   جای نمایشنامه، دساتور صاحنه   گروتسک سیّال در جای
آمیااز و... از جملااه  ایااههااای کن هااای مضااحک و نمااادین، نامگااذاری  پااردازش شخصاایت

شگردهای نوین و هوشمندانة میرزا آقاخاان در ایجااد طناز انتقاادی سوسامارالدّوله اسات.       
هاای طنزآفارین و اساتفادة بجاای آن در      تحلیل پیش رو نشاان داد کاه تناوع کااربرد شایوه     

 های بارز این اثر است. راستای اهداف انتقادی، از مشخصه

 و مآخذ منابع

 . تهران: پیامهای میرزا آقاخان کرماني اندیشه(. 6831) آدمیت، فریدون.
خطاباه میارزا    سه مکتوب میرزافتحعلای و ساه مکتاوب و صاد    (. »6839)  اااا .ااااااااااااااااا
 .383ا389. صص887. ش پیاپی یغما«. آقاخان

ة نامـة دوسـاالن   روایـت: ویـژه   «.تئاتر کرمان و آخرین دهه قارن (. »6866آقاعباسی، یداهلل. )

 .3-3. صص6. ش6. سهای انجمن هنرهای نمایشي فعالیت
 . تهران: کاروان.فرهنگ واژگان و اصطالحات طنز(. 6839)اصالنی، محمدرضا. 

. «قاجـار  از آغـاز تـا پایـان دورۀ   »زان ایران طنزپردا(. 6838)بهزادی اندوهجردی، حسن. 
 تهران: دستان.
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 . تهران: صدوم.طنز و طنزپردازی در ایران. (6873. ) اااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 ترجمة فرزانه طاهری. تهران: مرکز .گروتسک(. 6868تامسن، فلی . )
 . تهران: کاروان.تاریخ طنز در ادبیات فارسي(. 6833جوادی، حسن. )

هاای طناز و    بررسای تکنیاک  (. »6868)پور، سعیدا دهقانیان، جواد و صدیقه خاوری.  حسام
. 8. سزمطالعات ادبیات کودک دانشگاه شـیرا  «.هوشن  مرادی کرمانیمطایبه در آثار 

 .68ا16. صص6ش
 . تهران: زوار.نامه زاکاني (.6833اصغر. ) حلبی، علی
 نا. جا: بی . بیمیرزا آقاخان کرماني پدر فلسفه تاریخ ایرانتا(.  ضمیر، بهرام. )بی روشن
رشـد آمـوزش    «.بهیو مطا دیجد طنز یها و شگردها وهیش(. »6833)منش، محمد.   شادروی

 97ا98صص .78ش .يزبان و ادب فارس
بررسی طناز منداور در برخای از مطبوعاات     (. »6833شریفی، شهال و سریرا کرامتی یزدی. )

. 38. ش پیااپی  پژوهي ادبي متن «.رسمی طنز کشور براساس نظریة عمومی طنز کالمای 
 .686ا686صص

 . تهران: علمی.پردازان دهسازان و خن خنده(. 6838صالحی، عمران. )
تاریخ  «.طنز چگونه و از چه زمانی اصطالح شد؟ ةواژ(. »6836)قوام، ابوالقاسم و نیما تجبر. 

 .637ا617. صص18. ش پیاپی 8. شادبیات
پژوهشای در تئاوری و   (. »6833)زمین و جاواد دهقانیاان.    کرمی، محمدحسین، زهرا ریاحی

. 6. ش6. سو ادبیات فارسي دانشگاه اصفهان های زبان پژوهش«. کارکرد طنز مشاروطه 
 .61ا6صص

ـ (. 6839میرزا آقاخان کرمانی، عبدالحساین. )  نیاا.   . باه کوشاش علای عبادالهی    باسـتان  ةنام
 شناسی. کرمان: مرکز کرمان

جاا:   . به کوشش بهرام چوبینه. بای سه مکتوبتا(. ج.  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا. . )بی
 نا. بی
 سخن. تهران: .داستان عناصر (.6839جمال. ) رصادقی،می

ــعر ترجمااة فریبااا فرشااادمهر. «. هاادف و شاایوه طنااز (. »6831هااریس، راباارت. ) . 98. شش
 .669ا668صص

. به تصحیح محمادابراهیم باساتانی پااریزی.    تاریخ کرمان(. 6839وزیری، احمدعلی خان. )
 .. تهران: علمی9چ


