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دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
(تاریخ دریافت6861/88/89 :ا تاریخ پذیرش)6861/87/88 :

چکیده
در تاااریخ ادبی اات فارس ای ،دورة مشااروطه را بااه دالی ال مختلف ای م ایتااوان نقطااة اوجگی اری
طنزپردازی ،بهویژه طنز سیاسی و اجتماعی دانست .این مسئله بساتر مناسابی بارای پاژوهش در ایان
حوزه به وجود آوردهاست و مقالة پیش رو نیز در همین زمینه شکل گرفتهاست .تاکنون آثار میارزا
آقاخان کرمانی به طور جزئی و با تکیه بر ادبیت آنها کمتر بررسی شدهاند .یکی از آثار مهم میرزا
آقاخان ،قطعة نمایشی «سوسمارالدّوله» است که از جمله نخستین تالشهاا بارای نوشاتن نمایشانامة
فارسی محسوب میشود .از این منظر ،بررسی جنبههای مختل ،این اثر حائز اهمیات اسات .نوشاتة
حاضر ،پس از طرح مبانی نظری« ،سوسمارالدّوله» و دالیل اهمیت آن را معرفی کردهاست و اثبات
میکند کاربرد عنصر طنز در نمایشنامة مذکور ،بدیع و فراتر از زمانة خود بودهاست .این مقاله نشان
میدهد که میرزا آقاخاان در طلیعاة نمایشانامهنویسای ایاران ،باا باهکاارگیری هدفمناد شاگردهای
طنزآفرینی ،عالوه بر رسیدن به اغراض سیاسی و اجتماعی خود ،در بعضی ماوارد ،الگاوی مناسابی
برای نمایشنویسان متأخر میتواند باشد.

واژگان کلیدی :ادبیات مشاوطه ،طنز ،میانا آقاخا کامان  ،سوساارالدّوله.

E-mail: mohsen.qaemi13@gmail.com
(نویسندة مسئول) E-mail: dr_hashemian@yahoo.com
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مقدمه
دربارة زندگی کوتاه میرزا آقاخان (6888ا 6879ش ).در کتابها و مقاالت مرباوط باه
دوران قاجار و مشروطه اطالعات زیادی میتوان کسب کرد ،بهویژه در چند سال اخیار ،باا
ارائة الکترونیکی این منابع ،دسترسای باه آنهاا نیاز کاه بسایار دشاوار ماینماود ،آساانتار
شدهاست .از میان کتب و مقاالت مختل ،،دو اثر مهمتار در ایان زمیناه وجاود دارد :یکای
مقدمة علی عبدالهینیا در کتاب نامة باستان میرزا آقاخان و دیگری کتاب اندیشههای میرزا
آقاخان کرمانی اثر فریدون آدمیت است که در هار دوی آنهاا ،اطالعاات مفیادی درباارة
میرزا آقاخان ،آثار و افکارش میتوان یافت و در این نوشته نیز از آنها استفاده شادهاسات،
اما به طور ویژه ،پرداختن به جایگاه ادبی میرزا آقاخان و تأثیر آن بر ادبیات مشاروطه کمتار
مورد توجه قرار گرفتهاست ،حال آنکه برخی دیدگاههای او در این زمینه بسایار بااارزش و
شایستة بررسی است.
از طرف دیگر ،دورة مشروطه ،یکی از دورههای طالیی طنزپردازی در ادبیاات فارسای
است .این امر معلول مسائل و شرایط ویژة آن دوران بود .جوادی در این زمینه مینویسد:
«عصر مشروطیت ،عصر شکوفایی طنزنویسی بود .قرنهاا اختناام و زورگاویی
سینهها را پُر از گفتنیها کرده بود و برای اولین باار امکاان گفاتن پیادا شاده باود.
بیشتر نویسندگان نسبت به مردم احساس تعهد شدید میکردند و نمیخواستند جاز
به سبب مبارزه برای آزادی و یک زندگی بهتر نویساندگی کنناد .موضاوع اشاعار
این دوره یکباره و به نحوة بیسابقهای ،اجتماعی و سیاسای مایشاود ...آشانایی باا
دموکراسی اروپاایی و دیادن ترقیاات اروپاییاان ،نشار روزناماه و کتااب و وجاود
آزادی شایستة توجهی برای نشر عقایاد ،تحاول بزرگای در ادبیاات فارسای ایجااد
کرده بود که یکی از جنباههاای چشامگیر آن ،طنزنویسای باود» (جاوادی:6833 ،
.)663

ایشان در جایی دیگر دو دلیل عمده برای شکوفایی طنز در این دوره برمیشمرد:
«در دورة مشروطیت ،طنزنویسی به دو دلیل گسترش و اهمیت زیادی مییاباد:
اول اینکه با رواج چاپ و انتشار مطبوعات ،نویسانده و شااعر باه مفهاوم واقعای از
حمایت خواننده برخوردار میشود .دوم اینکه به علت آشانایی بیشاتر باا ادبیاات و
افکار اروپایی ،نویسنده و شاعر تعهد بیشتری نسبت به اجتماع پیدا کرد[ ،و دیگار]
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تنها سوز و ساز شعر غنایی و یا خیالپردازیها و صناعات ادبی مکتب هندی آنها
را اقناع نمی کرد و در ضمن هم زیاد باب طبع مردم نبود .این بود کاه باا گساترش
جنبة خلقی و اجتماعی در شعر ،طنزنویسی نیز گسترش یافت و مخصوصاً در انواع
مندوری چون مقاله ،قصه و نمایشنامه نیز اهمیت خاصی پیدا کرد» (همان.)637 :

عالوه بار ایان ،کرمای و همکاارانش معتقدناد یکای از علاتهاای رواج طناز در دورة
مشروطه ،آزادی نسبی موجود در میان متفکران آن دوره بودهاست:
«آنجا که قدرت استبدادی تگرگ برداشته ،ولی کامالً از بین نرفتاهاساتا آنجاا
که قلههای بلند آزادی پدیدار میشود ،ولی هنوز راهی نه چنادان اناد تاا بادان
باقی استا یعنی درست در فاصلة بین آزادی و استبداد ،و شکاف و بحاران ،میاان
این دو نیرو ،طنز خود را نمایان میسازد .مشروطه درست در چنین جایگاهی واقاع
شدهاست» (کرمی و دیگران.)68 :6833 ،

میرزا آقاخان به عنوان نویسندهای از جرگة نویسندگان پیشامشروطه در حاوزة طناز نیاز
آثار تأثیرگذاری داشته است که ردّ پای این تاأثیر را در برخای آثاار ادیباان دورة مشاروطه
میتوان شاهد بود .بررسی طنز در آثار میرزا آقاخاان باهنادرت و باه طاور کلای ،در خاالل
کتااابهااایی بااا محوریاات تاااریخ ادبیااات طنااز فارساای ر دادهاسااتا از جملااه بهاازادی
اندوهجردی در خالل طنزنویسان قاجار ،میرزا آقاخان را معرفای کاردهاسات و نموناهای از
آثااار طنااز او را بیااان نمااوده ،امااا از سوساامارالدّوله نااامی نبااردهاساات (ر .ا بهاازادی
اندوهجردی977 :6838 ،ا .)936جاوادی نیاز در تااریخ طناز در ادبیاات فارسای ،از کتااب
رضوان او نام میبرد و توضیح میدهد:
«میرزا آقاخان کتابی در تقلید گلستان به ناام رضاوان نوشاتهاسات و در آن باه
زبان طنز و مطایبه از اولیای امور دولت ایران انتقاد کردهاسات و هناوز ایان کتااب
چاااپ نشاادهاساات .رضااوان در میااان تقلیاادهای متعااددی کااه از گلسااتان تاااکنون
شدهاست ،یکی از جدیادترین و جالابتارین آنهاا باه شامار مایرود» (جاوادی،
.)673 :6833

اما کسی تاکنون به ابعاد طنزآمیز سوسامارالدّوله ساخنی باه میاان نیااوردهاسات .نوشاتة
حاضر سعی خواهد کرد به این پرسش اساسی پاسخ دهاد کاه میارزا آقاخاان در نمایشانامة
سوسمارالدّوله ،به عنوان یکی از نخستین تالشهای نمایشنامهنویسی در ایران ،چگوناه و باا
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چه اهدافی از عنصر طنز بهره بردهاست و در این زمینه به چه میزان موفاق باودهاسات؟ ایان
بررسی می تواند از نظر دیگری نیاز ضارورت داشاته باشاد .از آنجاا کاه تعادادی از ادیباان
دوران مشروطه ،همچون میرزا جهانگیرخان صور اسرافیل ،صاحب نشریة تأثیرگاذار صاور
اسرافیل ،به حد زیادی تحت تأثیر آثار میرزا آقاخان بودهاند (ر .ا آدمیات،)883 :6831 ،
می توان با تبیین چرایی و چگونگی طناز در آثاار او ،راه را بارای تحقیاق درباارة تاأثیر ایان
نویسنده بر ادبیات طنز دوران مشروطه هموار کرد.

روش و مبانی نظری
در باب خندهآفرینی و کمّ و کی ،آن سخن فراوان گفتاه شادهاسات و اناواع مختلفای
برای سخن و ادبیات خندهساز تبیین گردیادهاسات .باا وجاود اخاتالفهاا و پاژوهشهاای
مختل ،،تقریباً انواع خندهآفرینی در ادبیات فارسی ،چارچوبهای کلی ،مساتقل و مقباول
خود را یافتهاند .عمران صالحی همة انواع متون خندهآفرین را به چهار دسته تقسیم میکند
و مینویسد:
«در ادب فارسی ،چهار اصطالح داریم که خمیرمایة هماه آنهاا خناده اسات:
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
از جنبة خصوصی خارج شده ،زبان پوشیدهتری دارد .هزل و فکاهه فاقاد انتقادناد،
اگر هم انتقادی در آنها باشد ،زیر سایة تفریح و خنده ،کمرن و یا محاو اسات.
هجو و طنز ،انتقاد تمسخرآمیز اسات باه قصاد انتقاام .اگار ایان انتقاام ،شخصای و
خصوصی باشد ،هجو است و اگر جنبة عمومی و اجتماعی داشته باشد ،طناز .زباان
هجو ،دریده است و زبان طنز در پرده» (صالحی.)89 :6838 ،

پژوهندگان دیگری نیز به تقسیمبندیهای مشابهی دست زدهاناد (ر .ا حلبای:6833 ،
 689و جوادی )66 :6833 ،که هر یک ارزشهاای خاا خاود را دارد ،اماا تقسایمبنادی
صالحی با معیارهای کاربردیتری انجام گرفتهاست و از این منظر ،بیشاتر باهکاار پاژوهش
حاضر میآید .وی در جایی دیگر تأکید میکند« :طنز ،یعنی به تمساخر گارفتن عیابهاا و
نقصها به منظور تحقیر و تنبیاه از روی غارض اجتمااعی و آن صاورت تکامالیافتاة هجاو
است» (صالحی .)866 :6838 ،البته باید توجه داشت که معنای بهکار رفتاه در تقسایمبنادی
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باال برای واژة «طنز» ،کاربردی متأخر است .قوام و تجبّر در بااب اصاطالح طناز و رواج آن
تحقیق مفصلی کردهاند و به طور خالصه بدین نتیجه رسیدهاند که «سرآغاز کاربرد گسترده
و بحث و چالش دربارة طنز ،از دهة پنجاه آغاز میشود و در دهاههاای پیشاین باهنادرت و
پراکنده بهکار میرفت» (قوام و تجبر .)639 :6836 ،به هر روی ،آنچه که در سوسمارالدّوله
محل تأمل است و در ادامه بررسی خواهد شد ،ذیل طنز قرار میگیردا چراکه طنز را چناین
تعری ،کردهاند:
«شیوة خا بیان مفاهیم تند اجتماعی ،انتقادی و سیاسی ،و طرز افشای حقایق
تلخ و تنفرآمیز ناشی از فساد و بیرسمیهای فرد یا جامعه را کاه دم زدن از آنهاا
به صورت عادی یا به طور جدی ،ممناوع و متعاذر باشاد ،در پوششای از اساتهزا و
نیشخند ،به منظور نفای کاردن و برافکنادن ریشاههاای فسااد و ماوارد بایرسامی»
(بهزادی اندوهجردی.)9 :6873 ،

چنانکه مشاهده میشود ،در این تعری ،،اجتماعی بودن و اصالحطلب بودن از ارکاان
اساسی مقولة طنز تلقی شدهاست .تقریباً ببیشتر تعری،های دیگر نیز همین رویه را در پایش
گرفتهاندا برای مدال رابرت هریس چنین نوشتهاست:
«طنز ،سبک ادبی است که عقیدة انتقادی را باا شاوخی و بذلاهگاویی ترکیاب
میکند و از این راه میکوشد تا از طریق خنده اصالحاتی ایجاد کناد .طناز خاوب
به دنبال این نیست که با انتقاد ،صدمه یا خرابی ایجاد کند ،بلکاه در جساتجوی آن
است که با یافتن عیب ،نسبت به آن تنفر ایجاد کند تا ایان عیاب از فارد یاا جامعاة
مورد نظر برطرف شود» (هریس.)668 :6831 ،

همچنین ،در فرهن

واژگان و اصطالحات طنز نیز آمده است:

« در اصطالح ادبی ،طنز به نوع خاصای از آثاار منظاوم و یاا منداور ادبای گفتاه
میشود که اشتباههاا یاا جنباههاای ناامطلوب رفتاار بشاری ،فساادهای اجتمااعی و
سیاسی ،یا حتّی تفکرات فلسفی را به شیوهای خندهدار به چالش مایکشاد .گرچاه
طبیعت طنز بر خنده استوار است ،اما خنده را تنها وسیلهای میانگارد برای نیال باه
هدفی برتر و آگاه کاردن انساان از عماق رذالاتهاا .باه هماین سابب ،درباارة آن
گفتهاند که طنز یعنی گریه کردن قاهقاها طنز یعنای خناده کاردن آهآه» (اصاالنی،
638 :6839ا.)636
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برخی از پژوهشگران در تعری ،طنز به این مسئله که طنز برابرنهااد کادام ناوع ازاناواع
کالم خندهآفرین فرنگی مینشیند ،توجه بیش از اندازه کردهاندا بارای مداال ایان کاه طناز
معادلی برای « »Satireمیتواند باشد و یا معادلی برای « ،»Ironyغالباً محل مناقشه است ،اماا
حسامپور و همکاران بهدرستی اشاره میکند که:
«از آنجا که قلمرو طنز و مطایبه بسیار گستردهاست و گونههای متناوعی در آن
دیده میشود که برخی از آنها میان تمام فرهن ها مشاتر نیسات ،معاادلیاابی
اصطالحات ادبی کاری بهغایت مشکل است .از این رو ،نمایتاوان انتظاار داشات
طنز دقیقاً معادل واژة انگلیسی «[ »Satireیاا هار واژة دیگاری] باهکاار رفتاه باشاد»
(حسامپور و همکاران88 :6831 ،ا.)86

به هر روی و با توجه به تعریا،هاای بااال ،عناصار خنادهآفارین در سوسامارالدّوله ،دو
ویژگی اساسی طنز ،یعنی منتقد و اصالحطلب بودن را در خاود جاای دادهاناد و طباق ایان
تعری،ها ،آنچه در سوسمارالدّوله باعث خنده میشود ،یقیناً طنّازی است.
نکتة حائز اهمیت دیگر بارای ایان پاژوهش ،تقسایمبنادی و تبیاین شاگردهای مختلا،
طنزآفرینی است .شگردهای طنزآفرینی با توجاه باه معیارهاای مختلا ،قابال تقسایمبنادی
هستند و پژوهشگران این حوزه تقسیمبنادیهاایی ارائاه کاردهانادا مادالً شاادرویمانش در
پژوهشی شایستة توجاه باا عناوان «شایوههاا و شاگردهای طناز و مطایباه» ،ابتادا شاماری از
شگردهای طنزآفرینی را به نقل از علیاصغر حلبای ناام بارده و توضایح دادهاسات کاه ایان
شگردها عبارتند از« :تحقیر ،تشبیه به حیوانات ،قلب اشیاء و الفا  ،تحامق یاا کاودننماایی،
خااراب کااردن ساامبلهااا ،سااتایش اغاارامآمیااز و نااامعقول ،تهکّاام ،دشاانام و نفاارین»
(شادرویمنش .)96 :6833 ،سپس خود نیز چهارده شیوة دیگر را معرفی مایکناد کاه ایان
چهارده شگرد عبارتند از6 :ا [بهرهگیری از] ساختار و وضع خا یک پدیده8 .اا [ایجااد]
ناسازگاری و تناقض درونی8 .ا قیاس امور ناسازگار3 .ا بیان غیار مساتقیم9 .اا ارادة مفهاوم
متضاد از کالم1 .ا سفسطه7 .ا ابهام3 .ا بزرگنمایی و اغرام6 .اا جنااسساازی و باازیهاای
لفظی68 .ا استفاده از واژهها و تعبیرهای عامیاناه66 .اا واژهساازیهاا و ترکیابساازیهاای
غریب68 .ا بیمعنیگویی68 .ا بدیهیگویی63 .ا در نظر نگرفتن مخاطب و موقعیت بالغی
(ر .ا شادرویمنش98 :6833 ،ا .)97این پژوهشگر هار یاک از ایان چهاارده روش را باا
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ارائة مدال توضیح دادهاست .وی در پایان توضیحات خود نکتة شایساتة تاوجهی را گوشازد
میکند و میگوید:
«گاه طنز در یک حرکت کلّی و روند تدریجی شکل میگیردا نظیر آنچاه در
دُنکیشوت میبینیم .در چنین اثری ،ضرورتاً همة بخشها یا جملههای اثر طنزآمیز
نیستند .در البهالی اثر ،نکتههای طنزآمیز وجود دارد ،اما ساختار اصلی طنز از ابتدا
تا انتها شکل میگیرد و پیگیری میشود» (همان.)97 :

در تحقیقی دیگر و در یک نگاه زبانشناسانه به مقولة طناز ،البتاه در سااختار لطیفاههاا،
نحوة طنزآفرینی این گونه توضیح داده شدهاست:
«متن لطیفه ،بالقوه طنزآمیز میشود ،اگر6 :ا سازگار با حداقل دو انگاره باشاد.
8ا دو انگاره با یکدیگر متقابل باشندا یعنی حداقل در محدودة خود متن ،مخاال،
هم باشند .بدین ترتیب ،این تقابل انگارههاست که در طنز شدن ماتن دخالات دارد
و تقابل انگارهها میتواند بر اساس استفاده از تضاد ماوقعیتی ،باافتی و یاا موضاعی
شکل بگیرد .این گونه تقابلها ضرورتاً ماهیتی دوگانه دارند .بدین معنا که در ایان
انگارهها ،یکی از این تضادهای پایه وجود دارد :تضاد بین واقعیات و غیرواقعیات،
تضاد بین شرایط طبیعی و غیرطبیعای ،و تضااد باین صُاوَر محتمال و غیار محتمال»
(شریفی و کرامتی.)669 :6833 ،

در کنار ایان نظریاات ،جاوادی شاگردهای طنزآفرینای را محادود مایداناد و توضایح
میدهد:
علیرغم اینکه «کمتر نوع ادبی میتوان یافات کاه از آن نتاوان در طنزنویسای
استفاده کرد ،شیوهها یا تکنیاکهاایی کاه در آن باهکاار گرفتاه مایشاوند ،نسابتاً
محدودند .شاید بتوان قسمت عمدة آنها را ذیل پنج عنوان مختل ،خالصاه کارد:
6ا کوچک کردن8 .ا بزرگ کردن8 .ا تقلید مضاحک از یاک اثار ادبای شاناخته
شده3 .ا ایجاد موقعیتی در داستان یا نمایشنامه که خودبهخاود طنزآمیاز اسات و یاا
به اصطالح نقد ادبی غربای ( Ironic Situationموقعیات کناایی) و نیاز اساتفاده از
کنایه ،گوشه و طعنه (9 .)Ironyا بهکار بردن عین کلمات کسی که مورد طنز قرار
میگیرد و ایجااد چهاارچوبی مضاحک بارای آن .شایوة بعضای از آثاار طنزآمیاز
ممکن است مجموعهای از دو یا سه شیوة مختل ،باشد» (جوادی.)67 :6833 ،
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بیشک محققان دیگری نیز با تکیه بر معیارهای دیگر ،به تقسیمبندی شایوههاای ایجااد
طنز در کالم پرداختهاند ،اما بدیهی است کاه « باه پیاروی از قاانون بنیاادین حااکم بار هماة
هنرها ،طنز و مطایبه نیز از ماندن در قفس تن این گونه قانونمندیها تن میزند و پیوساته
در تجدید امدال ،پوشیدن جاماهای دیگار و درافکنادن طرحای ناو اسات» (شاادرویمانش،
 .)97 :6833در این جستار ،با تکیه بر ترکیبی از تقسیمبندیهای نقل قول شاده ،شایوههاای
طنزآفرینی در سوسمارالدّوله بررسی خواهد شد.

 .1جایگاه ادبی میرزا آقاخان
میرزا آقاخان کرمانی طی عمر کوتاه خود آثار زیادی بر جای گذاشت (ر .ا آدمیت،
 .)87 :6831تعداد چشمگیری از این آثار یا خود ادبی هستند و یا در خالل آنها باه مساائل
گوناگون ادبی پرداخته شدهاست .با توجه به اینکه میرزا آقاخاان ساالهاای زیاادی از عمار
خود را در خارج از کشور گذراند ،بهخوبی با پیشرفتهای همهجانبة اروپا آشنا باود .او باه
تأثیر از عواملی چون مطالعة ادبیات ملل مختل ،اروپایی ،نباوگ ذاتای و دیاد انتقاادی خاود
دیدگاههایی در عرصة ادبیات مطرح کرد که در جایگاه خود بسیار شایساتة تأمال هساتند و
در ادامه تا حدودی بدانها پرداخته خواهد شد .فریدون آدمیت دربارة تاالشهاای ادبای او
مینویسد:
«در فلساافة جدیااد ادبیااات از پیشااروان نحلااة رئالیساام اسااتا برجسااتهتاارین
نمایندگان طغیان علیه سنّت ادبی ایران و هات ،نوجویی و تحاول ادبای .توانااترین
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
مقامش را در تاریخ تجدد ادبی ایران واال و ممتاز میدانیم» (همان.)868 :

بهزادی نیز به طور خالصه ،عقیدة آدمیت را تأیید میکند و مینویساد« :میارزا آقاخاان
نخستین شاعر انقالبی پیش از مشروطه و تواناترین نویساندة اجتمااعی قارن گذشاته اسات»
(بهزادی اندوهجردی977 :6838 ،ا .)936بنابراین ،به هی وجه نمیتوان نقش میرزا آقاخان
را در تاریخ تحول ادبیات فارسی نادیده گرفت و حق این است که ایان مسائله در تحقیقای
مفصل ،بررسی شود .تأکید این نکته ضروری است که آنچه در این بخش بررسی می شود،
تنها «بخشی از جنبة ادبی شخصیت میرزا آقاخان» است و بررسای جایگااه او از نظار تااریخ
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سیاسی و اجتماعی قاجاریه و مشروطه مورد نظر این نوشته نیست ،اما مرور ایان اظهاار نظار
باستانی پاریزی در حاشیة کتاب تاریخ کرماان خاالی از لطا ،نیسات« :اولاین سان ِ بناای
مشروطیت ،با پوست کندن آقاخان بردسیری و شیخ احمد روحی کرمانی در باگ شاه تبریاز
و پُر کردن پوست سَر [آن ها] از کاه و به تهران فرساتادن آن شاروع شاد» (وزیاری:6839 ،
 .)73آثار ادبی میرزا آقاخان را میتوان در دو دوره بررسی کرد :دورة اول پیش از برخورد
جدّی او با تمدن و ادبیات اروپا که از لحا اندیشه ،همچون بقیة معاصران خود چیز تازهای
ندارد و تنها از آنها میتوان نبوگ ،استعداد ذاتی و قدرت قلمش را دریافت .نمونة مهم ایان
دوره ،برخی حکایات رضوان است .حجم آثار این دسته نسابت باه دورة دوم بسایار کمتار
است .اما دورة دوم نگارش آثار از سوی او که غالباً مربوط باه دَه ساال آخار عمار اوسات،
بسیار پربارتر است و به نظر میرسد ویژگیهایی که آدمیت برای نقاش آقاخاان در فلسافة
جدید ادبیات برمیشمرد ،مربوط به همین دوره است« :مقام میرزا آقاخان در فلسفة ادبیاات
جدید ایران چهار جنبة اصلی و مهم دارد :اول سنّتشکنی و نوخواهی ،دوم تفکر رئالیسام،
سوم مسئولیت اجتماعی سخنور و چهارم مقام خودش به عناوان نویسانده و شااعر انقالبای»
(آدمیت .)889 :6831،بر این دورة حیات ادبی او ،به غیر از آن دسته از آثارش کاه مرباوط
باه مساائل علمای و دینای اسات ،غالبا ًا نگااهی انتقاادی باه اوضااع اجتمااعی آن روزگااار،
تاریخنویسی و ادبیات گذشته سایه افکندهاست:
«در کشل ،نگاه میرزا آقاخان به مردمان عصر خود ،یکسره سیاه ،تاریک ،منفای
و کااامالً منتقدانااه اساات .باایگمااان او در ایاان نظاار تنهااا نیساات و احتماااالً همااة
روشنفکران آن عصر ماتمزده همینگوناه مایاندیشایدند ...باا ایان حاال ،آقاخاان
کرمانی را باید تندروترین و صریح و بیپاردهتارین ایان روشانفکران دانسات کاه
هرچه در ذهن داشت ،بیان کارد و روی کاغاذ آورد و های از عاقبات کاار خاود
نهراسید و جان ،مال ،آبرو و فرجام خویش را روی آن قمار کارد» (روشانضامیر،
بیتا.)67 :

عقاید این چنین او در دیدگاههای ادبی وی تأثیر بسزایی داشت و نگاهش را نسابت باه
محتوای ادبیات درباری گذشته منفی کرد:
«باید دید نهالی که شعرای ما در باگ سخنوری نشاندهاند ،چه ثمار دادهاسات و
چه نتیجهای بخشیدهاست؟ آنچه مبالغه و اغرام گفتهاند ،نتیجهاش مرکاوز سااختن
دروگ در طبع سادة مردم بودهاست .آنچه مدح و مداهنه کاردهاناد ،اثارش تشاویق

211

متنپژوهیادبی؛ سال  ،22شمارة  ،87زمستان 7938
 

وزرا و ملو به انواع رذایل سفاهت شدهاست ،آنچه عرفان و تصوف سرودهاناد،
ثمری جز تنبلی و کسالت حیوانی و تولید گدا ،قلندر و بیعاار نادادهاسات ،آنچاه
تغزل گل و بلبل ساختهاند ،حاصلی جز فساد اخالم جوانان نبخشیدهاسات و آنچاه
هزل و مطایبه بافتهاند ،فایدهای جز رواج فسق و فجور نکاردهاسات ...قولاه تعاالی:
وَالشعَرگاءُ یَتَّبَعُهُمُ الْغگاوُونگ( »میرزا آقاخان کرمانی.)668 :6839 ،

میرزا آقاخان در ساختار و زبان هم ایرادهایی به ادبیات گذشته وارد میدانست:
«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
مواظبتی دایم و ممارستی شدید و تربیتی مستمر و همتی بازرگ مایخواهاد .از دو
کنایت مبهم و عبارات مغلق و مدگل ناقص و نصیحت موهم چه تأثیر به ظهور تواناد
رسید؟!» (میرزا آقاخان کرمانی ،بیتا ،ب.)887 :

البته این انتقادات نمیتواند یک واکانش مذبوحاناه باه سابب عادم تواناایی او در خلاق
آثاااری همچااون آثااار گذشااتگان باشاادا چراکااه او در دورة اول نویسااندگی خااود ثاباات
کردهاست که قلمش به هی روی کمتر از مقلدان همعصرش نیست و «طغیان میرزا آقاخان
علیه سنّتهای ادبی از همین سبب بامعنی است که خود در آن فن توانایی داشات[ .در ایان
راستا ]،حتی خود را که زمانی مقلد پیشینیان بود ،صادقانه هادف تیار مالمات و انتقااد قارار
داد» (آدمیت .)881 :6831 ،میرزا آقاخان در کنار شرح انتقادات خود نسبت به گذشاتگان،
در خالل آثار دورة دوم زندگیاش ،دیدگاههای ادبی خود را نیز ارائه کاردهاسات .برخای
مسائل ادبی تبیینشده از سوی او بسیار امروزی مینماید و جنایت خاندان قاجار در ماجرای
قتل او را بهشدت حسرتبرانگیزتر جلوه میدهد .چه بسا اگر میرزا آقاخاان مجاال بیشاتری
برای تحقیق و اندیشه داشت ،نقشی بسیار بارزتر در تحول ادبی ایران ایفا مایکارد .تعریا،
شعر از نگاه او ،میتواند نمونة خوبی از این نگاه امروزین باشد« :مقصود مردم عوام از شاعر
همان وزن و قافیه است و حال آنکه وزن و قافیه عارض شعر گردیدهاست ،نه اینکاه داخال
در ماهیت شعر باشد» (میرزا آقاخاان ،تکاوین و تشاریع ،باه نقال از :آدمیات.)867 :6831 ،
سپس وی شعر را چنین تعری ،میکند« :مجسم ساختن حااالت مخفیاه و مناسابات معنویاة
اشیاء ،و رن تناسب به آنها دادن ،به طوری که در نفوس تأثیرات عجیب بخشد» (همان).
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با توجه به توضیحات ارائهشده ،به نظر میرسد تأثیر بسزای آقاخان در نوجویی ادبیاات
مشروطه ،انکارناپذیر باشد .دربارة ندر او نیز میتوان گفت اگرچه خالی از اشکال نیست ،اما
ویژگیهای بدیع و مقبولی همچون تمایل به سادهنویسی ،تسلط بینظیر بر واژههای فارسای
و استفاده ازآنان (به گونهای که حتی آهن واژهها ضمن قرار گرفتن آنها کنار یکادیگر
نیز مورد توجه اوست) ،کاربرد اصطالحات محلی کرمانی ،دوری جساتن از سارهنویسای و
سادهانگارانه پنداشتن آن (علیرغم آنکه همعصران او به این مورد توجه ویژه داشاتند) و...
آن را متمایز کردهاست.

1ـ .1سوسمارالدّوله
نمایشنامة «سوسمارالدّوله» در خالل یکی از کتابهای ناتمام و بدون نام میرزا آقاخاان،
مشهور به سه مکتوب نگاشته شدهاست .متأسفانه تا آنجا که نگارنادگان تحقیاق کاردهاناد،
هی یک از منابع ،تاریخ دقیق نگارش این کتاب را مشخص نکردهاند .تنها در مقدمة خاود
کتاب ،ویراستار حدس زدهاست که کتاب بایاد بعاد از  6876هجاری شمسای نوشاته شاده
باشد (ر .ا میرزا آقاخان کرمانی ،بیتا ،ج .)18 :با توجه به مرگ میرزا آقاخاان در 6879
و ناتمام بودن این کتاب ،احتماالً او این اثر را در هماان دو ساه ساال آخار عمار در دسات
نگارش داشتهاست .به هر روی ،این اثر از واپسین نوشاتههاای آقاخاان محساوب مایشاود.
بنابراین ،در آثار دورة دوم زندگی ادبی او جای میگیرد و هماة ویژگایهاای ایان دوره را
نظیر صراحت ،سادگی ،طنز تلخ و ...بهطور برجسته دارد .آقاخان در ابتادای ایان اثار آن را
چنین معرفی میکند « :صورت ساه طغارا مکتاوبی اسات کاه شااهزادة آزاده ،کماالالدولاة
هندوستانی در جواب جاللالدولة ایرانی مرقوم داشته» (میارزا آقاخاان کرماانی ،بایتاا ،ج:
 .)686آقاخان با این توضیح و در ادامة شرح و بسط چند واژة فرانسوی که به گفتة خاود او
در متن باهکاار رفتاه اسات و یاافتن معاادل فارسای بارای آن ساخت باودهاسات ،وارد فارم
نامهنگاری کمالالدوله به جاللالدوله میشود که میتوان آن را شاکلی سااده و ابتادایی از
«روایتِ نامهای» دانست:
«داستان هایی که بر اساس مجموعة نامه هایی تدوین و تکوین یافته ،باه روایات
نامه ای یا مکاتبه ای معاروف اسات .ایان زاویاه دیاد در قارن هجادهم بسایار رواج
داشت .در قرن نوزدهم ،نویسندگان بزرگی چون داستایوسکی از این شیوه استفاده
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کردند .امروزه نویسندگان کمتر این شیوه را بهکاار مایبرناد» (میرصاادقی:6839 ،
.)383

تفاوت عمدة اثر آقاخان با ایان شایوه در ایان اسات کاه تنهاا یاک ناماة بلناد را شاامل
میشود .انتخاب این فرم ،هوشمندی آقاخان در ندرنویسی را نشان میدهدا چراکه محتاوای
سراسر انتقادی از وضع آن زمان ایران ،تنهاا مایتوانسات از زباان یاک تاازهوارد باه ایاران
(کمالالدّوله) و به صورت درد دل با یک دوسات خاارجنشاین (جااللالدّولاه) ایان گوناه
زهرنا نمود پیدا کند.
قطعااة نمایشاای سوساامارالدّوله را بااهیقااین ماایتااوان جااز اولااین آزمااون و خطاهااای
نمایشنامهنویسی مدرن در ایران دانست .به طور کلی ،میتوان گفت:
«در تئاتر که مجموعاً در کشور عمر چندانی ندارد ،کرمان از پیشگامان اسات.
نخسااتین بااار میاارزا آقاخااان قباال از انقااالب مشااروطه قطعااهای نمایشاای بااه نااام
سوساامارالدّوله نوشاات و ایاان همااان زمااانی اساات کااه نخسااتین طلیعااههااای
نمایشنامهنویسی در ایران سوسو میزنند» (آقاعباسی.)1 :6866 ،

اما این مسئله را نمیتوان با قدرت پذیرفت که آقاخان با هدف «اجرا» شدن ،ایان قطعاة
نمایشی را نوشتهاست .در واقع ،به دلیل ناوع نگاارش و ویژگایهاایی نظیار طاوالنی باودن
دیااالوگهااا ،کاربردهااای ادباای و یااا حتّاای طنزآلااود در توضاایح صااحنههااا و حالااتهااای
شخصاایتهااا ،کاانشهااای بساایار کاام و ...در بهتاارین حالاات ،سوساامارالدّوله را ماایتااوان
نمایشنامهای برای مطالعه دانست و نه اجرا.
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
نمااادین از اوضاااع سیاساای ،اجتماااعی کرمااان در زمااان قاجااار و حاکمیاات «ناصاارالدّوله»
(6896ا 6876ش ).بر کرمان است .البته آقاخان در هی جاای ایان اثار باه طاور مساتقیم از
نمادهای بهکار برده شده در آن رمزگشایی نکردهاست ،اما با مقایسه شرایط کرمان در زمان
ناصرالدّوله و کنایهها و نمادپردازیهای آقاخان در سوسمارالدّوله ،بهراحتی باه ایان مسائله
میتوان پی برد ،عبدالهینیا در مقدمة کتاب نامة باستان مینویسد:
«میرزا آقاخان در نامهها و نوشتههای خود دو تن از بزرگان قاجاریه را به لحا
مشااکالتی کااه مسااتقیماً باارایش بااه وجااود آوردنااد ،بااا صااراحت و بااا القااابی کااه
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نشاندهندة خوی و خصلت آنهاست ،نام میبرد .ناصرالدّوله حاکم کرمان را کاه
سبب آوارگی او شد ،با لقب سوسمارالدّوله و عالءالملک سافیر ایاران در عدماانی
را با لقب االگالملک یاد میکند( ».میرزاآقاخان کرمانی.)88 :6839 ،

سوسمارالدّوله بیرحمیهای حاکم قاجاری با ماردم کرماان را ،باهویاژه در بحاثهاای
اقتصادی نظیر جمعآوری مالیات ،اخذ رشاوه ،ساهمخاواهی حاکماان جازء و ...باه بهتارین
شکل ارائه میدهد.
فرم نوشتاری سوسمارالدّوله با این مقدمه آغاز میشود که کماالالدولاه قصاد مایکناد
خاااطرهای از ابتاادای حکوماات یااک حاااکم قاجاااری را کااه بااه چشاام دیاادهاساات ،باارای
جمااالالدولااه بنویسااد .ایاان خاااطره بااه اعاازام شخصاایت اصاالی (سوساامارالدّوله یااا همااان
ناصرالدّوله) برای حکومت در منطقهای (کرمان) مربوط میشود .داساتان از چناد روز پاس
از مستقر شدن سوسمارالدّوله در مقر حکومتی منطقه آغاز میشود .او برای دانساتن اوضااع
منطقه از یکی از افراد دستگاه حکومتی قبال ( کالنتار) دعاوت مایکناد کاه گزارشای از
وضعیت منطقه به او ارائه دهد .کلّ اثر گفتگوی این دو نفر به همراه حواشی و گزارشهای
خاطرهگونة کالنتر را شامل می شود .در نهایت نیز سوسمارالدّوله به دلیل توهینی که کالنتر
نسبت به شاهزادههای تهران روا میدارد ،قصد میکناد او را تاوبیخ کناد کاه کماالالدّولاه
(راوی و شاهد عینی) وساطت میکند و کالنتر جاان ساالم باه در مایبارد .شخصایتهاای
معرفی شده در این اثر ،همگی نمادهاایی از شارارت ،دروگ ،چاپلوسای ،خودخاواهی و در
بهترین حالت ،ناآگاهی (مردم عادی) هستند.
با این توضیحات ،به نظر میرسد این اثر را از جنبههای مختلا ،،باهویاژه باا محوریات
کرمانشناسی ،مردمشناسی ،تاریخ اجتماعی و ...میتوان بررسی کرد .بدیهی اسات در ایان
نوشته تنها بُعد طنز بهکار برده شده در این اثر ،چه از لحا شاگردها و چاه از نظار اهاداف
بررسی خواهد شد.

 .2بحث و بررسی
نگاه منتقدانه ،بیپارده ،صاریح و پرجارأت میارزا آقاخاان در دورة دوم نویساندگی او،
طبیعتاً به سمت ابزار قدرتمند طنز سوم پیدا میکند و به همین دلیال اسات کاه هار یاک از
آثار این دورة او که مورد مطالعه قرار گیرد ،بهشادت مخاطاب را درگیار طنازی دردناا
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میکندا طنزی که به هی روی مخاطب را به قهقه وانمیدارد و به طور کلای ،دور اسات از
هزل و مطایبه و یا «حتّی گاه وسط بحث در مسائل جدی از طنز دست برنمیدارد ...اما هزل
و مطایبه هی نداردا چه با روحش بیگانه است و باا هادفش در ساخنوری ساازگار نیسات»
(آدمیت .)888 :6831 ،چاشنی این طنز« ،سادگی» استا «سادگی عبارات ،سرچشمة زاللی
است که ظلمتیان را انوار تازه میبخشد و در خاطرهای افسرده روح جدید پدیاد مایآورد»
(میرزا آقاخان کرمانی ،بیتا ،ب )886 :این دو عنصر ،یعنای «ساادگی» و «طناز» در کناار هام
پیشزمینة اصلی او در تمام آثار دورة دومش را تشکیل میدهند و در سوسمارالدّوله محمل
نوظهوری یافتهاندا به همین دلیل ،طنز در سوسمارالدّوله غالباً رنگی از اباداع و شاگفتی باه
خود گرفتهاست که در این قسمت بررسی خواهد شد.
با توجه به آنچه که در بخش مبانی نظاری مطارح شاد ،جساتار پایش رو ،ابتادا اهاداف
محتوایی طنز در سوسمارالدّوله را بررسی خواهد کارد و آنگااه شاگردهای طنزآفرینای در
این اثر را بر پایة تحلیلهای ذکرشده طبقهبندی میکند .الزم به یادآوری است که این ناوع
تقسیم بندی شگردها و یا حتی انتخاب نمونه ها مانع وجود شگردها و نمونه هاای دیگاری از
طنز در این اثر نیست .در این نوشته ،سعی شده است معیار انتخاب بدیع بودن و اهمیت ادبی
نمونهها باشد.

2ـ .1اهداف (محتوای) طنز
میرزا آقاخان در این اثر چندین دساتاویز مهام بارای طناز انتقاادی خاویش یافتاهاساتا
فسادهای حکومتی ،اجتماعی ،اقتصادی و ...از مهمترین این فرصتها هستند که با توجه باه
پتانسیل باالی آنها برای جوالن عنصر طنز ،میرزا آقاخان از این تکنیاک بارای نشاان دادن
رذالت در این عرصاههاا نهایات بهاره را باردهاسات .هرچناد نمایتاوان مارزی دقیاق میاان
نمونههای هر یک از این گسترهها برای جوالن عنصر طنز به دست داد ،اما سعی شادهاسات
نمونههای ذیل بر اساس بارزترین هدف انتقادشان تقسیمبندی شوند.

2ـ1ـ .1طنز سیاسی و اجتماعی
میرزا آقاخان مشهور است به صراحت در انتقاد سیاسی در این بااره باساتانی پااریزی در
حاشیة تاریخ کرمان نوشته است« :در زمان مبارزاتش ،هر وقت نامی از او جلوی ناصرالدّین
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شاه آورده میشد ،از شدت خشم دندانهایش را به هم مایفشارد» (وزیاری.)316 :6839 ،
نمونهای از بی پروایای او در انتقااد باه باذل و بخشاش القااب از ساوی شااهان قاجااری در
سوسمارالدّوله نمود پیدا کردهاست:
«سوسمارالدّوله :خوب ،عمدة مداخل ما از فوج و سوار کادام اسات؟ کالنتار:
قربان ،عمدة مداخل فوج در عزل و نصب و درجه و نشان گارفتن صااحبمنصاب
است ...خود حضرت واال میدانند کاه درجاه و رتباه و لقاب و نشاان و منصاب و
امتیاز در ایران شرطش علم نظام دانستن یا از مکتب حربیاه باا شاهادتناماه بیارون
آمدن ،یا خدمت به دولت نمودن ،یا استعداد و قابلیت داشاتن ،یاا صااحب اسام و
رسم بودن نیست ...چنانچه االن در این شهر استاد زینالعابدین صباگ سارتی اول،
دارای لقب نجسالدّوله و نشان شیر و خورشید اسات و کربالیای اباراهیم پیناهدوز
تهرودی میرپنج دارای لقب شغالالملکی و نشان شیر و خورشاید و حمایال سابز و
آبی است و مشهدی عباسعلی گِلکار ،سرتی اول و صاحب نشان شیر و خورشاید
است .پانصد تومان میخواهند لقب مخارّبالملکای باه او بدهناد» (میارزا آقاخاان
کرمانی ،بیتا ،ج.)838 :

شخصیتهای حکومتی پردازششده در سوسمارالدّوله بهخوبی ویژگیهای حکمراناان
دورة قاجار را نشان میدهندا گویی در آن دوره ،حکمرانان با اختیارات تام میتوانساتند در
آزار و اذیت مردم ،هر نوع ابداع و خالقیتی بهکار ببرناد .طناز در ایان زمیناه توانساته نماودِ
موفقی داشته باشد:
« زن هیزخان ،ضاابط رعیات نادارآباد در زماان حکومات زهرمارالدّولاه ،مارد
پینه دوزی را گرفته بود که تو از کاهدان دیوان ،دو من کاه برای خورا زمساتان
برة خویش دزدیده ،باید بیست تومان قیمت دو من ابریشم جریمه بدهی تاا عبارت
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
پرسیده بود ،اسمت چیست ،گفته کربالیی محمد پینهدوز ،همسایة کربالیی محمد
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
شصت تومان جماع کارده ،مایخواهاد گوسافند بخارد ...پاکاار [باه زن هیزخاان]
می گوید :من دستاویز خوبی هم برای جریماة محماد قصااب جساتهام ،گذشاته از

272

متنپژوهیادبی؛ سال  ،22شمارة  ،87زمستان 7938
 

اینکه همسایه و هماسم این پینهدوز است ،از کار و بارش هم خوب بااخبر اسات...
زن هیزخان محمد قصاب را طلبیده ،از او مایپرساد :تاو از کاروباار ایان پیناهدوز
باخبری و او را میشناسی؟ جواب میدهاد :بلای ،او همساایة مان اسات ،از کاار و
بارش خبر دارم و او را مایشناسام .زن هیزخاان مایگویاد ایان دزد دیگار را هام
بگیرید کاه شاریک دزد اول اسات .شصات توماان آماادهاش را گرفتاه ،طماع زن
هیزخان احمق به هیجان آمده ،چهل تومان دیگار طلاب مایکناد .بیچااره قصااب
هرچه قسم میخورد و داد میکند که ندارم ،کسی از او نمیشانود .آخار کاار باه
داگ کردن می کشد .پاهای آن بیچاره را محکام بساته و روی آتاش ذغاال باه تاه،
مانند سیخ کباب گذارده ،باد زده و آن بیچاره را پهلو به پهلو گردانیاده کاه شااید
چهل توماان نیاز از او وصاول شاود .زن هیزخاان سرمسات در بااالی سَار قصااب
فلکزده ایستاده که کربالیی محمد قصاب ،شما رعیت ،برة ضابطاید ،میخواهاد
میبخشد و پروار میکند و میخواهد میکششد ،کباب و شرابش مینمایاد .امشاب
من شراب نوشیده و کباب میخواهم .ران بره نباشد ،پای قصاب باشد ،چه تفااوت
دارد ،هر دو گوشتند :طبعم ز ران شیر کباب آرزو کند» (میارزا آقاخاان کرماانی،
بیتا ،ج876 :ا.)878

ذیل اهداف سیاسی ،فسادهای اقتصادی درباریان و حکمرانان نیاز ماورد دیگاری بارای
انتقاد و طنز تلخ در سوسمارالدّوله محسوب میشود:
«داروغه (به وزگالملک [حاکم پیش از سوسمارالدّوله .پس از پااپوش درسات
کردن برای یک انسان وارسته میگوید]) :ای وزگالملک! از من کو و کلاک،
از تو چوب و فلک! با این دو کار میتوان حکومت مملکات را پایش بارد .ایناک
من کار خود را کردهام و شکار خوشپهلویی مانند میرزا بادبخت برایات آوردهام.
پنج هزار تومان آب برمیدارد ،حاال دیگر نوبات توسات :وقات تاو آماد ،بجنباان
ریش را!» (همان.)836 :
«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
هم اسم و اهل محله و شهرش باشد ،باید مال دیوان از میان نرود .هر کاه مایدهاد،
خوب است» (همان.)873 :
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2ـ1ـ .2طنز دینی
این مورد از موارد حساسی است که آقاخان برای آن همیشه مورد اتهام بودهاست .آنچه
از بررسی سِیر اندیشههای وی میتوان نتیجه گرفات ،ایان اسات کاه در ایان ماوارد ،میارزا
آقاخان به هی وجه قصد بیاحترامی به مقدسات (که از قضا بسیار باه آنهاا پایبناد اسات)،
ندارد و تنها انحرافاتی را که عامة مردم و یاا خاصاان (باه هادف ضاربه زدن باه دیان) وارد
مباحث دینی کرده اند ،هدف طنز منتقدانه قرار داده است .دربارة اعتقادات آقاخان حارف و
حدیث بسیار است و غالب آنها درست نمینمایند (ر .ا میارزا آقاخاان کرماانی:6839 ،
67ا .)88حق این است که حداقل در «سوسمارالدّوله» ،ماواردی همچاون نموناههاای زیار،
بددینیها و انحرافاتی نظیر تصوف تصنعی و آمیخته شدن مسائل خرافی با دیان ماد نظار او
بودهاست:
«کالنتر :قربان! من پدر بر پدر درویش و اهل فقر و دوده و هماجاام و منظاور
اهل حق هستیم که کار ما هماره پیشرفت ،و به عشاق پیار و نگفگاس مرشاد ،همگای
خدمت به دیوان اعلی نموده و بار حکّام را بار کرده و از ترس هرگز یک صادا از
رعیت بلند نشده و شکایت نشدهاست» (میرزا آقاخان کرمانی،بیتا ،ج.)898 :
«کالنتر :قربان! ...رشتة هستی همة رعایاا وابساته باه انباار اسات و کلیاد آن در
دست حکومت .هر آن به هر نحوی بخواهد ،حرکت میدهد .چنانچاه رشاتة تماام
شهرهای جهان در قوطی شیخی بود .هر وقت میخواست شاهری را خاراب کناد،
رشتة آن شهر را حرکت داده ،فوراً زلزله میشد» (همان.)897 :

2ـ .2شگردهای طنزآفرینی
2ـ2ـ .1طنز موقعیت
در نمایشنامهنویسی غالباً توضیحات صحنه به سادهترین شکل ممکن نگاشته میشاود تاا
عوامل اجرایی مشکلی برای دریافت آنها نداشتهباشند ،اما همان گونه که در مقدماه اشااره
شد ،از آنجا که به نظر نمیرسد میرزا آقاخان این قطعة نمایشی را به قصد اجرا نوشته باشد،
از این پتانسیل نیز برای ایجاد موقعیت طنز بهره بردهاست و چون تا اماروز نیاز کمتار کسای
نگاهی اینچنینی به توضیحات صحنه داشتهاست ،این شگرد بسیار بدیع مینماید:
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«سوسمارالدّوله (سه دفعه از بینی تا حد گوش ،بروت خویش را تااب داده ،باا
تکبر و مناعت غریبی میگوید) :البته چنین است .گذشته از اینکه ما خود صااحب
این ملکیم ،شاه این شهر را به من بخشیده ،نه اینکه حکومت اینجاا را باه مان داده،
بلکه مرا مختار جان و مال مردم ساخته که هرچه بخواهم بکنم» (همان.)886 :

2ـ2ـ .2تقلید مضحک
با توجه به عقیدة میرزا آقاخان دربارة ادبیات گذشتة ایران ،بدیهی است چنین فرصتی را
از دست نمای دهاد و مادالً در نموناة زیار ،ساجعآرایای بارای توصای،هاای غالبااً مادحی
گذشتگان را این چنین بهکار میبرد:
«[پس از جلوس سوسمارالدّوله در مقرّ حکومت ،تملق برخی سااکنان شاهر را
این چنین توصی ،میکند ]:در این وقت آن ...عاامالن ورشکساته و ضاابطان الت
گرسنه و کدخدای لوط برهناه و کالنتار و داروغاه ،جبّاههاای عاریاه را پُرآهاار و
کالههای بوم را پفاب و کفشهای کلخته را رنا زده ،بار سار و بار پوشایده باه
حضور میروند و حکومت تازه را تملق و ...ستایش و تلبیسهای بیحد مینمایند:
تا یار که را خواهد و میلش به که باشد ،و به قول خودشان :تا بخت کاه پایش رود
و کار کدام جلو افتد» (همان.)881 :

2ـ2ـ .3گروتسک
گروتسک به نوعی از ادبیات اطالم میشود که در عین ملیح و خندهدار بودن ،رقتبار
و مشمئزکننده نیز باشد (ر .ا تامسان63 :6868 ،اا .)88در سوسامارالدّوله ،باه دلیال بنمایاة
مورد بحث که حاکی از فالکت و تیرهروزی مردم است ،نمونههای فراوانی از این نوع طنز
میتوان یافت.
«کالنتر :تفصیل غریبی در آن سال دیدم که هرگز فراموشم نمیشود.
سوسمارالدّوله :حاال که چنین است ،شرحش را بگو.
کالنتر :قربان! هی کس ،حتّی حضرت واال هام کاه مکارراً شاکمدریاده و او
[قربانی شکمدریده] دستوپازناان [باوده و حضارت واال] در روی شاکمش تفنّنااً
قلیان کشیده ،تاب شنیدنش را ندارد.
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سوسمارالدّوله :البته بگو بشنوم آنچه را که دیدهای .آدم کشتن و زنده پوسات
نمودن که نقلی ندارد و ترحّمی نمیخواهد» (همان.)818 :

2ـ2ـ .4استعارهها و تشبیهات طنزآمیز
ایاان شااگرد در اثاار یادشااده بساایار پرکاااربرد اساات و خودنمااایی ماایکنااد .آقاخااان بااا
هوشمندی در نامگذاریها ،با استفاده از سازوکار استعاره و تشبیه دست باه اباداع ناامهاایی
متناسب با پُست و مقام هر شخصای مایزناد و ناامهاا خاود گویاای ایان خالقیات هساتند:
سوسمارالدّوله ،گداعلیخان ،قبصاة خرابیاان [مکاان] ،وزگالملاک ،میارزا بادبخت ،میارزا
متقلبخان ،لوندخانم ،مارمولکخان ،بیدادخان تحویلدار ،دربدرلو [نام ایال] ،آقاا حرملاه
جلودارباشی ،شمربی خان ،ندارآباد [مکان] ،هیزخان و. ...

2ـ2ـ .5است اده از واژهها و تعبیرهای عامیانه
عالوه بر اهمیت این کاربرد در زمان حال ،باید در نظر گرفات کاه در زماان خلاق اثار،
چقدر کااربرد واژهاای عامیاناه در یاک اثار ،میاان آن هماه اثار تصانعی و پُار از واژههاای
پرطمطرام دوران قاجار شیرین جلوه میکرد:
ا «چهل تومان به شاگرد داروغگان سُلفید» (همان.)836 :
ا «هرقدر آن بیچاره را داگ و درفش و اشاکلیک و تنا قجار نماوده و اناواع
بالها به سرش آورده ،زیاده از دو تومان از جلنبرینش بیرون نیامد» (همان.)876 :
ا «کالنتر [در باب سرباز بیجیره و مواجب گرفتن از ایالت و والیات توضایح
میدهد] :به دست هر مأموری علیحده بر آن حکم [سارباز گارفتن] ،یاک چاوبی
است که قد هر آدمی که با آن چوب مساوی باشد ،باید او را سرباز گرفت.
ای حضرت واال [برای رهایی از این مصیبت آن پسر و] پادرش باه هار در کاه
میرود و میدود ،ثمره و فایده نمیبخشد تا آخراسمر به دَر خاناة "نقادعلیبیا "
رفته ،آنجا عالج کارش شده و پسرش را از سربازی خال مینمایند.
سوسمارالدّوله ... :این نقدعلیبی
پسرش را از سربازی خال مینماید؟!

کیست کاه کاار اربااب را اصاالح کارده،
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کالنتر :قربان در ایران اصاطالحات مخصاو از بارای پاول گارفتن دیوانیاان
معیّن نمودهاندا مانند نقدعلی بی  ،خگر کریم نعل کردن ،کدخادا را دیادن ،سایخ
کباب و شیرینی چای گرفتن ،شاهد ریشسفید آوردن .مقصود جانندار آن بود که
آخراسمر پسر ...را جز با پول دادن از سربازی خال نمیکند» (همان.)883 :

2ـ2ـ .6است اده از واژهها و تعبیرهای بیگانه
آقاخان از این ظرفیت نیز برای ایجاد طناز اساتفاده کاردهاسات ،باهویاژه اینکاه باه نظار
میرسد در آن دوره ،تازه استفاده از واژههای بیگانه به عنوان یک وجاه ماورد ساتایش جاا
افتادهاست:
«سوسمارالدّوله :ما را چنین نوکری بسیار الزم و در کار است و شغل دیاوان و
حکومت بدون وجود این مردمان باکفایت و زرن و زیر راسات نمایشاود و
بار حاکم در نبودن این اشخا پولتیکشناس بار نمیگردد و من یقاین مایدانام
که در فرنگستان نیز این قِسم آدمها کمتر یافت میشاود .حماد خادا را کاه هناوز
ایران از پولتیکدان خالی نیست .بچهها قهوه!» (همان.)898 :

2ـ2ـ .7تکرار
سوسمارالدّوله گهگاه دیالوگش را با یک دستور تمام میکند که با توجه به نقاش مهام
آن در تصویرسازی صحنه ،به بار طنز این شخصیت و موقعیتها کمک میکند.
ا «حمد خدا را که هنوز ایران از پولتیکدان خالی نیست .بچهها قهوه!» (همان.)898 :
ا «کالنتر! ما معنی انبار و پیشکش آن را نفهمیدیم .بچهها قلیان!» (همان.)893 :
ا «حسابش را درست بیان نما .بچهها قلیان!» (همان.)896 :

نتیجهگیری
در تاااریخ دورة قاجااار ،میاارزا آقاخااان کرمااانی شخصاایتی چناادوجهی از خااود بااه جااا
گذاشتهاست و اندیشه های ادبی وی در ادبیات مشروطه و پسامشروطه تأثیر بسازایی داشاته،
اما تاکنون به دالیل مختل ،،چناان کاه بایاد و شااید ،بُعاد ادبای ایان شخصایت واکااوی و

بررسیعنصرطنزدرنمایشنامة«سوسمارالدّوله»… /محسن قائمی و لیال هاشمیان

278

بررسی نشدهاست که میتواند مورد توجه محققاان متخصاص در ایان حاوزه باشاد .وجهاه
ادبی این شخصیت خالی از اشکال و بهویژه افراط نیست ،اما بایاد دقات شاود کاه هماواره
نخستین هنجارشکنیها و نخستین نوآوریها با درصد شایستة تأملی از افاراط هماراه اسات.
این افراط را در برخی آثار افرادی چون نیما و براهنی (به عناوان دو هنجارشاکن و ناوآور)
نیز میتوان دید.
سوساامارالدّوله بااه عنااوان یکاای از نخسااتین تااالشهااای نمایشاانامهنویساای در ایااران ،از
جنبههای زیادی شایستة بررسی است که در این نوشته به میزان و نحوة کاربرد تکنیک طناز
در این نمایشنامه توجه شدهاست .این بررسی نشان داد که اثر مذکور با وجود نوپا باودن در
نوع و زمانة خویش ،بهخوبی از عنصر طنز بهره باردهاسات .شاگردهایی کاه میارزا آقاخاان
برای ایجاد طنز در سوسمارالدّوله بهکار بردهاست ،در بسیاری موارد امروزین و بدیع هستند
که نشاندهندة ذوم سرشار این ادیب جوان است .میرزا آقاخان با توجه به محتاوای سراسار
انتقااادی سوساامارالدّوله ،دایاارة بساایار گسااتردهای باارای کاااربرد طنااز اختیااار کااردهاساات.
گروتسک سیّال در جایجای نمایشنامه ،دساتور صاحنههاا و خاردهروایاتهاای طنزآلاود،
پااردازش شخصاایتهااای مضااحک و نمااادین ،نامگااذاریهااای کنایااهآمیااز و ...از جملااه
شگردهای نوین و هوشمندانة میرزا آقاخاان در ایجااد طناز انتقاادی سوسامارالدّوله اسات.
تحلیل پیش رو نشاان داد کاه تناوع کااربرد شایوههاای طنزآفارین و اساتفادة بجاای آن در
راستای اهداف انتقادی ،از مشخصههای بارز این اثر است.
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