
 های عصر مشروطه بر پیدایش طنز اجتماعی در ادبیات فارسی تأثیر روزنامه

 )مطالعة موردی ستون چرند و پرند دهخدا( 

 حبیب کشاورز  

 گروه زبان و ادبیات دانشگاه سمنان علمیت  ئعضو هی

 چکیده

یکی از دالیل شهم این تحول   شرمار وورد های تحول ادبیات فارسری برترین دورهتوان یکی از شهمعصرر ششررو ر را شی

شرود و این نو   ن  را ها اسرت   ن  اتتماعی نی  برای اویین بار بر شرکل ت ی در دورم ششررو ر شتوی  شیانتشرار روزناشر

هایی کر در پی ایش این نو   ن  تأثیر ترین روزناشرتوان  نتیجة انتشررار روزناشر در این عصررر دانیررت  یکی از شهمنی  شی

اسرت  در این شر هاکبر دهخ ا نوشرتر شیویژه سرتون ششرهور ون  نرن  و پرن  کر توسرل علیوزناشة صروراسررافیل برداشرت  ر

گیری  ن  اتتماعی را شورد بررسری ررار شقایر ضرمن بررسری  ن  اتتماعی در دورم ششررو ر تأثیر این سرتون بر شرکل

رد کر اسرتااده از زبان سراده و ن دیب بر زبان عاشیانر یکی از خواهیم داد  با بررسری این شوضرو  بر این نکتر پی خواهیم ب

گیری  ن  اتتماعی  همچنین روزناشة شالنصررای ین نی  تأثیر زیادی بر شرکل  بارز  ن  اتتماعی این دوره اسرت   هایویژگی

تتماعی دارد  ه ف گرایانر اسرت و او شهارت زیادی در بررسری ششرکالت و شیرا ل ادر دورم ششررو ر دارد   ن  دهخ ا وار 

همچنین گرایش برر  ن  اتتمراعی در این دوره نشررران دهنر م خاقران شوتود در    دهخر ا از  ن   بیر ارگری شردا اسرررت 

 باشن  شود شردا از اظهار نظر شیتقیم و انتقاد صریح از وض  شوتود واهمر داشترتاشعر است کر باعث شی

   و پرن   دهخ ا    ن  اتتماعی  صوراسرافیل  نرن  های کلیدی:واژه

 مقدمه

ای در زن گی  های تاریخ ایران دانیررت  این دوره تیییرات گیررتردهترین دورهتوان یکی از شهمعصررر ششرررو ر را شی

ترین عواشل تیییر اتتماعی ایرانیان داشرت و بر تب  ون این تیییرات وارد حوزم ادبیات  نر شرعر و نر ن ر شر   یکی از شهم

های  های زیادی با گرایشها دانیرررت  در این دوره روزناشرتوان ظهور و انتشرررار روزناشرو ر را شیو تحول در دورم ششرررر

کردن  و این  ن  شی  ها بر دالیل شختلف برای بیان افکار خود از رایب  ن  اسررتاادهشرر ن  و نوییررن هانتقادی شنتشررر شی

هایی دانیرت کر از توان از بارزترین رزوناشراسررافیل را شیبیشرتر از نو   ن  اتتماعی بود  دو روزناشة نیریم شرمال و صرور

کردن  و سرعی در اصرالج تاشعر داشرتن   یکی از دالیل عم م روی های خود اسرتااده شی ن  اتتماعی برای بیان ان یشرر

سرعی داریم عالوه بر    ها از روزناشة شالنصررای ین بود کر در این شقایرووردن این دو روزناشر بر  ن  اتتماعی تأثیرپذیری ون

 کنیم   ها از روزناشة شالنصرای ین را بررسیبررسی  ن  اتتماعی در این دو روزناشر  تأثیرپذیری ون

 پیشینة تحقیق

اسرت  در زیر بر برخی شقاالت  ها در زشینة  ن  در دورم ششررو ر بر رشرتة تحریر در وش هتاکنون برخی شقاالت و کتاب

 کنیم:  شیان   اشارهکردهدورم ششرو ر را بررسیکر  ن  و  ن  اتتماعی در  



ای ین گیالنی« کر در ون بر بررسری وتوه  پژوهشری با عنوان مشقاییرة  ن  اتتماعی دهخ ا و سری  اشررف-شقایة علمی

بر پردازد اشا از تأثیر روزناشر بر پی ایش  ن  اتتماعی دورم ششررو ر سرخنی  تشرابر و تااوت  ن  اتتماعی بین این دو شی

 است   پژوهشی رفاه اتتماعی بر ناپ رسی ه  –فصلناشة علمی 54  است  این شقایر در شمارمن نیاش هشیا

پژوهشری با عنوان مپژوهشری در تئوری و کارکرد  ن  ششررو ر« نوشرتة شحم  حیرین کرشی و همکاران  -شقایة علمی

است  در این شقایر تاریخچة  دانشگاه اصاهان بر ناپ رسی ههای زبان و ادبیات فارسی  در شجلة پژوهش 1388کر در سال  

 است نگاری بر  ن  این دوره نش های بر تأثیر روزناشراشا اشاره   است ن  و کارکردهای ون در دورم ششرو ر بررسی ش ه

در پی ایش  ن  یب از این شقاالت تأثیر سررتون نرن  و پرن  دهخ ا را وی  تاکنون هیچ ور کر از پیشررینر برشیهمان

 ان  نکردهاتتماعی عصر ششرو ر بررسی

 سؤاالت تحقیق

 علل پی ایش  ن  اتتماعی در این دوره نییت؟  

 هایی دارد؟ ن  اتتماعی در این دو روزناشر نر ویژگی

 

 هافرضیه

توان ین نمیهمچن  از روی ووردن برر  ن  اتتمراعی بود این روزنراشرر برر دییرل خاقران شوتود در دورم ششررررو رر نراگ یر  

شنکر تأثیرپذیری بیشرتر  ن  نیربت بر کالا عادی شر  و نکتة دیگر اینکر این روزناشر شتأثر از روزناشة شالنصررای ین بود کر 

کر شخا ب روزناشر افراد عادی تاشعر اسررت  زبان نگارا این ون نی  گرایش زیادی بر  ن  اتتماعی داشررت  بر دییل این

و رابل فهم برای عموا شر  و  ن  اتتماعی شوتود در ون نی  برخاسرتر از تاشعر و وضرعیت ون ها بر ت ریج سراده روزناشر

 بود 

 بحث و بررسی 

 تاریخ روزنامه در ایران و تأثیر آن بر نثر مشروطه

کر  ن  اتتماعی را در این دوره بررسرری کنیم و بر تأثیر روزناشر در پی ایش این نو   ن  بدردازیم  شلایب  ربل از این

های شهم این دوره و همچنین تأثیر ها و روزناشرنگاری در ایران  وضررعیت انتشررار روزناشرشختصررری در شورد تاریخ روزناشر

 ون بر ن ر ششرو ر ارا ر خواهیم کرد   

گردد   شر   تاریخ ون تقریبا بر دورم بی اری و وغاز سرللنت شحم شراه راتار برشیشیناشی ه کاغذ اخبارروزناشر در وغاز  

ها شیرزا صرایح شریرازی اسرت  در  اییرللنر پنج نار دانشرجو را بر اروپا برای تحصریل فرسرتاد  یکی از ونشیرزا نا بعباس

ها دویتی بود و ت  شح ودی کر در  شراه روزناشرتبری  وورد  در زشان ناصررای یندسرتگاه ناپ را بر   1235یل  ابازگشرت او

دانیتن  بیشتر بر نگاری نمیتوانیرت شللبی در انتقاد از دویت بنویی   در وغاز نون روزناشرشر   کیری نمیخارج ناپ شی



  نگارا شلبوعات تیییر کرد )توادی  اشا بر شرور شررریوم   پرداختن  یت و ش ج دیگر شمایب شیانتقاد از وضررر  شردا و دو

1384  :171 ) 

ای گاا نهاد کر با وشی ا ادبیات غرب بر با ورو  انقالب ششررررو ر  شررریوم ن ر از دی گاه شوضرررو  و رایب  در راه تازه

ی ش ل پرسررتی و انوا  ت ی های ادبی انجاشی  کر وثار اتتماعی ش ل انتقاد از اسررتب اد  شبارزه با خرافات و شوهواانقالب

وسرمان علیین هنر و تکنیب بر  نگاری در دورم ششررو ر  ن ر فارسری را از ن   رشان و نمایشرناشر بر ادبیات بخشری   روزناشر

روزشره کشررریر   ن ر روزناشة دورم راتار از نظر دسرررتور زبان  رابل انتقراد و سررراده اسرررت و در شااهیمش بر خلا    حیلرة

گردد  در  نوییری بر حیاب وورد  بر اواسل سللنت ناصرای ین شاه برشیبای  پ ر رصرر  اسرت  تاریخ تحول این ن ر را کرنرفتر

ای و ترتمة حاتی بابای ایعاب ین شراغراین زشینر گذشرتر از ن ر را م شقاا  این ن ر با وثار عب ایرحیم  ایبوف تبری ی  زین

و پرن  دهخ ا در روزناشة صروراسررافیل  وغاز  همچنین نرن    توسرل شیرزا حبیب اصراهانی شررو  شر  اصراهان تمی  شوریر 

است   شب تحت تأثیر دهخ ا بودهنوییی بود  تمای اده کر در شق شة کوتاهش بر یحن توتر کرده  بیتجربر در زشینة رصر

های تاریخی  در دورم فترت بین ششرررو ر و ظهور ن ر ت ی  )یکی بود یکی نبود تمای اده(  ن ر نوییررن گانی کر داسررتان

نوییران ش ل ششراک کاظمی و همچنین نوول  کرشانی رابل ذکر اسرت زادهصرنعتی ش ل شوسری ن ری هم انی و   نوشرتن شی

ها بر شر ت رواج نوشرتن   نوشرتن شقاالت سریاسری و اتتماعی و انتقادی در روزناشرعباس خلیلی کر اتتماعی و انتقادی شی

علی فروغی اسررت کر هم سرراده و در عین حال پیچی ه اسررت )و ن      اا ن ر شحم ترین نمونرای کر شهمدارد  ن ر شقایر

1364  :343-344   ) 

نگاری در دورم ششررو ر نوییر : روزناشر( اسرتاد زبان دانشرگاه کمبریج شیPeter averyیعقوب و ن  بر نقل از پیتر ووری )

نظر دسررتور زبان شورد انتقاد   م راتار ازهای دورن ر علیین هنر و تکنیب بر حیلة زن گی روزشره فرد کشرری   ن ر روزناشر

 (   344:  1364است )و ن    م خود بر خلا نرفتریها ن ر ششرو ر ساده و در بیان شاااش است 

ترین دالیل تیییر ن ر فارسری و سراده شر ن ون دانیرت  ماز وغاز ششررو ر کر توان یکی از شهمانتشرار روزناشر را شی

های رایج رصری ه و غ ل را برای  های ر یم ادبی و رایبت نوییرن گان و گوین گان  سربب نوییری در ایران رواج یاف روزناشر

ها بر ون شرر ن  کر بر زبان شردا سررخن بگوین  و نون راه دیگری بیان احیرراسررات نوین نارسررا یافتن  و بعضرری از ون

وشی  یا ر ضرمن عبارات سرادم شروخیدانیرتن   شقاصر  خود را کر انتقاد از اوضرا  اتتماعی و بی ار کردن شردا بود  دنمی

 (  78:1379پور  ش   بر گوا شردا رسانی ن « )ورینهای عاشیانر و خایف ریختر شیهایی شنظوا کر در رایب ترانرهجویر

بیشرترین تنبة تأثیرگذاری ارتبا  شردا با شلبوعات و  اسرت ثر بودهنگاری در تحول ن ر فارسری بیریار ش شریو  روزناشر

ترای  بر سربب درج اخبار  خوانن گان بیشرتری دارن  کر بیشرتر این خوانن گان دارای شعلوشات سرلحی هیرتن  و ییات   

ران غایبا  نگابرن   روزناشرپذیرن  و در شکایمات روزانة خود بر کار شیهای نگارا روزناشر را راحت شیاصررلالحات و شرریوه

پرداختن  و توتهی بر زبان و ن ر فارسری ن اشرتن   در ن ر ششرکالت زیادی از های سریاسری و ارتصرادی شیصررفا  بر تنبر

کرد   شیبن ی و دسرتور وتود دارد  شقاالتی کر دهخ ا تحت عنوان نرن  و پرن  ناپسرازی تملرسرازی  ترکیبیحاظ وا ه

 وییی فارسی ش    شوتب تأسیس شکتب خاصی در سبب ن ر ن



 طنز در ادبیات فارسی 

 ن  در ادبیرات فرارسررری  ای شختصرررر برر تعریف  ن  و  ربرل از این کرر برر بررسررری  ن  اتتمراعی بدردازیم  اشررراره

 پردازیم ها در پی ایش ون در ادبیات فارسی شیسدس بر تعریف  ن  اتتماعی و تأثیر روزناشر  داشت خواهیم

ای در  شرود و در فارسری  ن  اصرالج شر ه  عبارت از روا ویژهشی« ناشی هsatireییری مون نو  ادبی کر در زبان انگل

نویین گی است کر ضمن دادن تصویر هجووشی ی از تهان زشت و شنای و ناتور زن گی  شعایب و شااس  تاشعر و حقایک  

تا صراات و ششرخصرات    ده یش شینر هیرت نماتر از ونتر و ب ترکیبوشی   یعنی زشرتتلخ اتتماعی را بر صرورتی اغرا 

تر تلوه کن  و تضراد عمیک وضر  شوتود با ان یشرة یب زن گی عایی و شأشول وشرکار گردد  ب ین تر و نمایانها روشرنون

دارد   اسرت و با هرنر کر زن گی را از ترری و پیشررفت باز شیترتیب رلم  ن نویس با هرنر کر شرده و کهنر و واپس شان ه

 (   36:  1379  پور کن  )ورینشیاض شبارزهگذشت و اغمبی

ع ایتی تحمیلی  نر در  اتتماعی اسرت   ن  انتقاا انیران از بی –ترین سراحت ان یشرر در نقادی سریاسری   ن  عایی

سراحت سریاسری و نر در فضرای اتتماعی اسرت  ری  و بن های اتتماعی و سریاسری  در ح  افرا  و یا تاریل  اختنا   

کنر   شعرایرب و نقرای  را ویر    ن نویس نظم و عر ایرت را برر همگران یرادووری شیاختنرا   ن  پر یر  شی  وفریننر  و در توشی

کنر   شیدهر  و در بیران خود رنر انرر و زیرکرانرر عمرلشیری د ترا راه حلی بیرابر   گراهی حقرایک را وارونرر تلوهروی دایره شی

 ( 229:   1386)و ن  

 طنز اجتماعی در دورة مشروطه  

از   فهم بر وتود وش  کرششررو ر در کنار اشرعار و ن رهای پختر و ادیبانة خوا   نوعی شرعر و ن ر سراده و عواادر دورم  

کنن   یباس ش اج و کر همة شردا فهمیعنی حقا ک و شیا ل شهم اتتماعی را برای این  ه ل و  یبت و  ن  ناشنی داشت 

 (   576:  1378پوشانی  )به ادی  شوخی و ه  شی

ها  هنجارها  ارشرار گوناگون و     نابیراشانی و ناهنجاری  های اتتماعی نون وداب  سرنن  نظاار هریب از الیرهرگاه د

بر عنوان ش ال گاهی وداب   پردازد ها شیها و تیرگیین زشرتیتویی از ترفن   ن  بر شبارزه با اشرود   ن پرداز با بهرهدی ه

های شختلف اتتماعی کر برخی گیرد و گاهی گروه ن پرداز ررارشیشایة  های خرافی دسررتو رسرروا نادرسررت و سررنت

ده    ن  اتتماعی بازتابی از روج شتعایی  ن پرداز  شرود  روج وی را وزار شیهایشران  شوتب رنجش ارشرار دیگر شیویژگی

  ی را بر شناف  رسر  و شصرایح اتتماعاسرت کر با گذشرتن از اغراض شرخصری و اشیال حیوانی  بر سرر شن ل بلوی فکری شی

 ( 323:  1393ده  )فقیهی   شخصی ترتیح شی

 ن  اتتماعی یکی از فرو  ادبیات انتقادی و اتتماعی اسررت کر در ادبیات کهن فارسرری بر عنوان نو  ادبی شیررتقلی  

اشا شعنی اشروزی ون کر انتقاد غیرشیرتقیم اتتماعی با   دانیرتن  ا با ه ل و هجو یکیران شیاسرت و ون رشرناختر نشر ه

 لبی ون شراد اسرت  از وا م  ن   سرخریر و  عنة اروپایی ون گرفتر  ناشرنی خن ه اسرت و بع  تعلیمی و وشوزن گی و اصرالج

 هایی کر در تاشعر وتود دارد   رسمیها و ششکالت و بیساشانیراست کر در حقیقت اعتراضی است بر نابش ه



تاشة شتأسرراانر در ادبیات ر یم ایران  ن  بر شعنایی کر شا بر دنبال ون هیررتیم  یعنی انتقاد اتتماعی بر کنایر و در  

زیرا در ون عصرر و زشان و در ون وضر  اداری و اتتماعی کشرور  ادبیات اغلب برای   ه ل و شروخی کمتر وتود داشرتر اسرت 

توانیررت از اعمال و افعال اربابان خود و و رهرا  شرراعر و نوییررن ه نمی  وش شرراه و درباریان و خوا  شملکت بر وتود شی

بر عالوه در ه ل و هجو گوین گان ایران  همیشرر عواشل شرخصری خاصرر    بر ون ریاسرت داشرتن   انتقاد کن    دسرتگاهی کر

  هجوسرررایان بر گذاشررتگرفت و شجایی برای تصررویر حقیقی و کلی باری نمیکینر و غرض و خودبینی  شقاا اول را شی

تاختن  یا ب هن   یا بر رریبان و همکاران خود شیکر بر شیرا ل اتتماعی بدردازن  و شعایب عموشی تاشعر را نشرانتای ون

گاتن  و ب ین کردن   دشرناا و ناسر ا شیبر ارباب نعمت و احیران  کر از دادن صرلر و پاداا بر ون شضرایقر و اشیرا  شی

 (   38:  1379پور   ووردن  )ورینقاا انیانی خویش را پایین شی ریک هم پایة سخن و هم ش

ایران یرافرت توان  ن  اتتمراایبترر در شوارد نرادر شی ادبیرات رر یم  را در  از پور شیبرای ش رال ورین  عی  گویر : ماگر 

گر و سرخنان  های نادر و شع ودی شانن  شوا و گربر و بعضری یلایف عبی  زاکانی  شراعر ررن هشرتم  و شرعرای دینمونر

در سررتاسرر    داری کر بر شالنصررای ین  از ترکان ونا ویی  یا کیرانی شانن  او نیربت داده شر ه بگذریم وشی  و نکتر بیعت

  (  38:  1379پور   خوریم« )وریننمیایران بر وثار  ن وشی  کر ه ف ون اصرالج و ت کیر باشر   بر  ادبیات حجیم ه ار سرایة

 است تویی بودهصی داشتر و از روی انتقاانرا کر بیشتر هجوها تنبة شخ

سرابقر   اتتماعی بی  –نق  اتتماعی با اسرتااده از اب ار  ن  در ررن بییرتم  بر دییل شررایل ت ی  و تحوالت سریاسری  

خی  خاورشیانر  در زیر ویژه کشررورهای ناتکر کشررورهای تحت اسررتعمار برکاربرد فراوانی یافت   ی این ش ت در حایی

بودن   نیرررل روشرررناکر این تواش  با های تهانی راشت خم کردههای اسرررتعماری ابرر رتاول و سررریاسرررتفشرررار ند

کردن   شرناسری اتتماعی و سریاسری  در پی از بین بردن علل وابیرتگی و اسرتعمارزدگی بروش ن  و در این راسرتا سرعیوسریب

 :1388  )گودرزی  خبری بر ن ا  برخی ن ل و بیدهنر  و با عنصرررر تهر شبرانی وزادی و وزادان یشررری را در شیران شردا رواج

ها و گیرد و در نوشرتروی   ن  اوج شیسریاسری خاصری کر پ ی  شی –(  در دورم ششررو ر بر سربب شررایل اتتماعی    163

شرود )و ن     وری کر  ن  ت ء الیناب و از ات اء ارگانیب ادبیات ششررو ر شی  یاب  ر سرخنوران و شراعران تلوه شیاشرعا

1386  :231 ) 

تراشعرر   برا پیر ایی ششررررو یرت  ادبیرات  ن ی حقیقی کرر یبرر تی  خود را بیش از افراد شتوترر اتتمرا  و شعرایرب عموشی

بر عبارت دیگر  ن  و   هانر بر شرررعر تی یی دسرررت اتحاد داد خوابود  پ ی  وش  و در حقیقرت بر نا  افکار وزادیسررراخترر

 ( 39:  1379پور   ر ایییم دو نوزاد توأشان بودن  کر در داشان شعر تی یی ایران پرورا یافتن  )ورین

  1900اویین روزناشة هجا ی فکاهی کر بر شریوم ریشرخن  و انتقاد ) ن ( شنتشرر شر ه  ناشة  لو  اسرت کر در سرال  

بع ها نماین م دورم دوا شجلس شرورای شلی گشرت  تأسریس و انتشرار  اییرللنر کر  شیالدی از  رف عب ایحمی خان شتین

 (   577:  1378یافت )به ادی   

توان بر  ن های دهخ ا در روزناشة صروراسررافیل و  ن های سری  های بارز  ن  اتتماعی در دورم ششررو ر شیاز نمونر

یک شرخصری خود را کنار گذاشرتن  و با اسرتااده از کرد  این دو وشال و عالای ین گیالنی در روزناشة نیریم شرمال اشرارهاشررف



برد و از انتقاد از شیر الن حکوشتی هیچ  زبان  ن  بر دنبال اصرالج تاشعر و بیان ششرکالتی بودن  کر تاشعر از ون رنج شی

 ابایی ن اشتن  و بر خا ر همین نگرا خود بارها شورد وزار و اذیت ررارگرفتن  

 بر پیدایش طنز اجتماعی های عصر مشروطه تأثیر روزنامه

ها و اسرتااده از این ترین دالیل پی ایش این نو   ن   انتشرار روزناشرتوان گات کر یکی از شهم ور رل  و یقین شیبر

نگراری نو  تر یر ی از ادبیرات برر وتود وشر  و ون بر ین ررار در ردیف روزنراشررم  گویر :پور شیهرا بود  ورین ن  در روزنراشرر

 ( 36:  1379پور   گرفت« )ورینکر شعایب و شااس  ر یم گذشتر و اعمال عمال ون را بر باد استه ا شی ن نوییی بود 

گذارد و حضررروری یگانر و ت اگانر  گوی : رواسرررت کر بگو یم  ن  با روزناشر اسرررت کر پا بر پهنة تاشعر شیو ن  شی

ترین وظیاة  ششررت و تیدا و نما  کارسرراز نییررت  شهم  رسررانن  کرای را بر انجاا شیهای  ن وشی  وظیاریاب   روزناشرشی

گیری  ون هم نر با خشونت و درشتی کر با خن ان ن خوانن گان و خرده خاتگان است پرانی ها بی ارگری اذهان و خوابون

یابن  و اسرت کر شقبوییتی عاا شیهایشران شضرمر  بریها و دلگیریشرناسری این نو  شلبوعات در همین نکترو شروخی  زیبا ی

 ( 241:  1386کنن  )و ن    شخا بان زیادی را بر خود تلب شی

شررود   ن  در شقاا  ها شلرج شیگیرد و شرررایل ناگوار تمعی انیرراننگاری اوج شیدر ایران هنگاشی کر شوج روزناشر

در این شقاا اسرت کر   کشر  ای برای بررراری ع ایت اتتماعی  شناسربات غیرعادالنة سریاسری و اتتماعی را بر نق  شیوسریلر

 ( 232:  1386افتن  )و ن    ها بر ت ال شیگیرن  و عناصر وابیتر بر ونرار شیسنت و تج د رویارو ر 

حاصرل رسرتر و بر زبان شردا ن دیکتر بود  زبان شرعر و ن ر از ریود بیبع  از ششررو یت شرعر رسرایتی شلی پی ا کرده

بود و بر دییل وزادی نیرربی ون دوران   ن نوییرری نظم و ن ر بر وتود وش ه  بود  تنو  رابل توتهی در نحوم بیان درشرر ه

نون  های ت ی دونن ان اسررت با روزناشر  های  ن وشی  در ریاسنرا کر تأثیر رزناشر  ( 169:  1384  رایج شرر  )توادی 

 بینن  ا شیهینة ونن است و شردا روزشره خود را در ویکنن  کر شللوب همگاپیاا را بر زبانی گ ارا شی

نگاری  در ن ر فارسری نی  شرحلة نیربتا  تایب توتهی بر وتود وش  و  ییان افکار  با وغاز ششررو یت و پی ایش روزناشر

های  پرسرتی گذشرتر از اشرعار سریاسری و و نی در یب رشرتر شقاالت و پاورریخواهانر و شرور وزادی و احیراسرات شیهنوزادی

 ( 39:  1379پور   یافت )ورینوشی  انعکاس  کوتاه فکاهی و شوخی

 طنز اجتماعی در ستون چرند و پرند

شماره از ون شنتشر   32یاب  و روی هم رفتر  در تهران انتشارشی 1323ربی  األول سال    17نخیتین شمارم روزناشر در 

همان شاه شیرزا   24شان  و در  از انتشرررار بازشی  1326تمادی األول   21شرررود و سرررر روز پیش از بمباران شجلس در  شی

 ( 249: 1379پور   شود )ورین اا شیتهانگیرخان صوراسرافیل ش یر این روزناشر بر دستور شحم علی شاه اع

دهخ ا نوییرن م روزناشة صروراسررافیل سرتونی بر ناا نرن  و پرن  در این روزناشر دارد کر این سرتون انقالبی در شریوم 

هجری شرمیری در تهران   1259اکبر دهخ ا در سرال    اتتماعی اسرت  علیوورد و سرروغازی بر پی ایش  ن ن  پ ی  شی

نشرم بر تهان گشرود  پ را دهخ ا خان باباخان از شالکان ر وین بود کر پیش از والدت دهخ ا از ر وین بر تهران وش   

شحیرین بروتردی  سرایر بود پ را را از دسرت داد  دهخ ا زبان عربی و علوا دینی را ن د شریخ غالکر دهخ ا ده هنگاشی



فراگرفت و سردس برای اداشة تحصریل بر ش رسرة سریاسری تهران وارد شر   دهخ ا بر تحصریل زبان فرانیرر هم همت گماشرت  

ای ویر غااری شأشور خ شت در اروپا شر  و در وین اراشت گ ی  و با زبان فرانیرر و و حتی ش ت دو سرال را بر همراهی شعاون

 ( 270: 1379پور   رینعلوا ت ی  از ن دیب وشنا ش  )و

از این رو برا تهرانگیرخران شر یر روزنراشرة   شرررت  هنگراشرة ششررررو یرت در گرفترر بود کرر برر ایران برازگدهخر ا هنگراشی

 دخوصروراسررافیل شرتبل شر  و با او در انتشرار این روزناشر همکاری کرد  او در این روزناشر بخش نرن  و پرن  را با اشضرای  

ترین نهرم ون روزگار در سرتون نرن  و پرن  نو در ن ر فارسری گشرود )همان(  دهخ ا  شهم  ها سربکینوشرت و این نوشرتر

خود  نوعی  ن  ادبی تر یر  را کرر در ایران ترا ون زشران نشرررانراخترر بود پر یر  وورد  ننر ان کرر ن د شخرا برانش شحبوب بود  

 ( 640  /2  :1382رو ر شناور بود )ریدکا   ن د شخایاان شش

داری  های سرایهانر و خن هعنی دهخ ا  ک خ ا و در عرف ناا ابلهی ر وینی اسرت کر ایرانیان  داسرتاندِخَو: از یحاظ ش

دهن   نظیر توحی و شالنصررای ین  یلف  ذو  و فلانت دهخ ا در انتخاب این اسرم شیرتعار رابل شالحظر بر او نیربت شی

ترین  ن  نویس این عصرر و کیری اسرت کر ین و دریکتراسرت  دخو در ادبیات عه  انقالب شقاا ارتمن ی دارد  او باهوا

شر   گذار ن ر  ن ی و انتقادی فارسری شرناخترای کر در نوشرتن شقاالت انتقادی صروراسررافیل بر کاربرد بنیانبا ن ر ویژه

 ( 79:  1379پور   )ورین

ده  کر نگونر  ن  در  شیها نشراناسرت کر تحلیل و بررسری ونهایی اسرتااده کردهدهخ ا در نرن  و پرن  از تکنیب 

های یاب   در نرن  و پرن  عباراتی وتود دارد کر زیر سراخت ون بیانگر ترسخأل شیان وزادی و اسرتب اد رشر  و توسرعر شی

یعنی نوییرن ه    های وی ناگاتر بمان  همة ان یشرر  ها باعث نشر هوشرکار و پنهان نوییرن ه اسرت  با این حال ترس و بیم

ها بر او بیررتر باشرر   بنابراین شجبور لب را ن ارد ویی ون ر ر هم شح ود و شقی  نییررت کر همة راهوزادی کاشل بیان شل

هایش با شوانعی ت ی کن  کر در بیان حرفکن   نوییررن ه ننین وانمودشیای شیان گاتن و نگاتن انتخاباسررت شرریوه

ترسرم« و عبارتی ششرابر ون     شللب این نییرت کر  شی       بر شن نر کر  گویم کرروسرت  او با عباراتی نظیر: مشن نمیروبر

وی   ها شیاشا تمالتی کر بع  از این عبارت  ده  انتقال شیهای خود را بر شخا ب  شررون   نگرانیکر بارها و بارها تکرار شی

  پرده و اسرررار شگو فاا ده  کر ترس وی ون ر رها هم ت ی نییررت و دسررت کم ریررمتی از رازهای پشررت  شینشرران

سرازد  نوییرن ه ب ین وسریلر شتن را برای شخا ب  ایبتر کاربرد این تکنیب  نیروی  ن  وی را دو نن ان شی  اسرت گردی ه

نر هیرت تر از ونده  شاترا را در ذهن خود بازسرازی کن  و حتی بحران و فاتعر را عمیکگذارد و بر او فرصرت شیبازشی

 (   11:  1388تصورکن  )کرشی   

 هایش از نیش و نوا وکن ه اسرت حرف  برد ی بینی و درت خاصری بر کار شیی شیرا ل اتتماعی  تشرناسرایدهخ ا در  

ده   اشی وار اسرت  زن گی  یف وسریعی از شردا روسرتا و شرهر را نمیگرفتر  پروا و اغماض از خود نشراندر راهی کر پیش

اشا نر با زبانی کر شخا بانش از ون سرر در نیاورن  یا   تتابان   در پی وگاهی رسران ن بر تاشعر اسر هایش بازشیدر نوشرتر

 (   119:  1379بِرشن   بیان حس اتتماعی اشا با زبانی پویا و زن ه و ایبتر رسا )عاب ی   



با نرن  و پرن  دهخ ا کر شقاالتی  ن وشی  بر زبان عاشیانر بود  سرربب ت ی ی از حیث اسررتاادم ادبی از اصررلالحات  

او این اصرلالحات را  وری بر کار برد کر با   ا این سربب را در شرعر هم وارد کرد شیرزدی  وغاز شر   ایرجای شردا عاشحاوره

  بیعت کالسیب هم توأا بود 

ای بلکرر سررربرب نگرارا ترازه  ( تر یر ی برر ادبیرات فرارسررری اف ودنر  genreهرای نرنر  و پرنر  دهخر ا نرر تنهرا نو  )رلعرر

هایی از شرریوم ایبتر نمونر  و هنوز هم دارای ناوذی شررایان اسررت کردن   ا  ارتباسوفری ن  کر نوییررن گان بع ی با اشررتی

های  ها شعموال ه ف شرخصری دارن  و وشیختر با ب گوییویی این  شرود شیییرن گان ر یم ایرانی یافت ن وشی  در کارهای نو

 (   67:  1384رون  )کاششاد   شمار شیای دشناا شاعرانر بررکیب  در وار  گونر

ویی دهخ ا ون را   روزناشر در ایران بر پایان رسری    عمر نرن  و پرن  صروراسررافیل با رتل شیرزا تهانگیرخان و تعلیلی

 ( 261-260  :1375  ی داد ) با باییس اداشردر سو

را از نوییری خود از شقاشات اسرت کر ن ر ادبی خوبی دارد  ن ری شریوا و شرو  و گویا  دخو روزناشر  5نرن  و پرن  شرمارم  

زبان رفیقش مدش شی« زیر سرر ال برده و با  رزی تم یلی و با کنایر  شرررایل دشرروار نوییررن گی و ع ا وزادی بیان و 

کرد  تواناشا نر شی   دهمهای عاشیانر نوشرتر: م    اگر نر درد سرر شیایم لها و ضرربخودسرانیروری را همراه تکیر کالا

پوسر   شا یب رفیک داریم اسرمش دش شی اسرت حاال بیشرتر از ن ن   دیش شینشرخوار ودشی اد حرف اسرت  ودا حرف هم کر  

ات تری هم تجربرها پیرتری  هم دنیا دی هنویسبود کر کبال ی تو هم کر از این روزناشریب سررال بود شوی دشای شا شرر ه

اتم: ع ی ا دش شی  اوال  همین گنوییری؟ شیای  پس نرا یب روزناشر نمیزیادتر اسرت  ایحم   بر هن وسرتان هم کر رفتر

ها گذشرتر حاال گیریم روزناشر بنوییرم  ثانیا  از این  کنی  ونورت دشرمن شن خواهی شر  شی  تو کر اآلن با شن ادعای دوسرتی

 بگو ببینم نر بنوییم؟«  

ا  ن ر  ن وشی  اکبرخان دهخ شرود  نون شیرزا علیای در  ن نوییری پ ی ار شیبا انتشرار صروراسررافیل شعنا و تهت تازه

نه  کر تا ون روزگار سابقر ن ارد  روی سخن نرن  برد  این روزناشر صورتی دیگر از  ن  پیش رو شیای شیرا بر شرحلة تازه

ها نده  و شعنایی تازه بر وشیا پروراوشوز زن گی رگیرد  شضراشین دسرتها واا شیو پرن  با عاشر شردا اسرت  از زبان ون

 ( 249:  1386کن  )و ن    شیناس ب لوورد و بر  ن ی تازه  ای پ ی شیبخش  و کلیت هم تافترشی

 یافتة نق  اتتماعی و سریاسری دورم راتار اسرت  ازکن   شرکل تکاشلشیشجموعر راهی کر نوییرن م نرن  و پرن  دنبال

رلم توانا و ذهن شنظمش بر ون ر رتی بر سرر ا داد  دهخ ا  اشا شیرزا وراخان کرشانی با    شیرزا فتحعلی وخون زاده وغاز شرر  

 ( 119:  1379ون را بر شکل نگاه  ن وشی  کلیت بخشی  )عاب ی   

ترین شلایب سریاسری و انتقادی را با زبان  ن  دهخ ا یکی از سرر  ن پردازی اسرت کر با روزناشر  لو  کردن   او دریک

کرد  بع  بر ترکیر شماره از صوراسرافیل را ناپ  3تبعی  ش  و بر سویس رفت  کرد  بع  از تعلیلی شجلس بر اروپا  شیبیان

 (   617  /1  :1378ها  روزناشر سروا را زد و بع  نماین م شجلس ش  )به ادی   رفت و با کمب ایرانی



هم برای  بلکر شعیاری    گرفت پابرتا را بر باد تمیررخر شی  نون نر تنها نهادهای   راسررتی تازگی داشررت ن  دهخ ا بر

داد  دهخ ا با رشرادت و ب ون انگی م شرخصری این سرالج ت ی  را بر کار  گرایی اتتماعی در ن ر  نر شرعر بر دسرت شیوار 

 (   67: 1384خواهان عصر  س ّ راه پیشرفت تاشعر بودن  شیخره و رسوا کرد )کاششاد   کر در نظر وزادیبیت و تماشی عناصری را  

نگاری و ب عه ی  سررتون نرن  و پرن  خود از خاقان شوتود در ون دوران و سررختی کار روزناشربرای ش ال دهخ ا در  

توان کرد کر نشرخوار ودشی اد حرف اسرت  ودا اشا نر شی  دهم ر دردسرر هم شینوییر : ماگر نکن  و شیدوسرتان انتقادشی

 شی حاال بیشرتر از یکیرال بود شوی این دش  پوسر   شا یب رفیک داریم اسرمش دش شی اسرتحرف هم کر ن ن  دیش شی

ایحم       ات زیادتر اسرتتری هم تجربردی هها پیرتری هم دنیانویسکبال ی تو کر هم از این روزناشر  دشای شا شر ه بود کر

همین تو کر االن با شن ادعای   گاتم ع ی ا دش شی  اوال شی  نوییرری فتر پس نرا یب روزناشر نمیبر هن وسررتان هم کر ر

کنی ون ورت دشمن شن خواهی ش   ثانیا  از اینها گذشتر حاال وش یم روزناشر بنویییم بگو ببینم نر بنوییم؟«  تی شیدوس

هرا کرر دانم از همین حرفگارت: نرر شیانر اخرت بعر  از شر تی فکر سررررا را بلنر  کرده شییرب رر ری سررررا را پرا ین شی

گاتم: ع ی ا وا  با  اینجا ایران شی  وسرت و دشرمنش را بشرناسران بر شلت د  نوییرن   شعایب ب رگان را بنویس دیگران شی

اسرت در اینجا این کارها عاربت ن ارد      باری نر دردسرر ب هم ونق  گات گات گات تا شا را بر این کار واداشرت حاال کر 

بین  دیش  ا ررش پوا شیها یادا رفتر تا یب فرّابین  ونروی کار باالدسررت دسررت و پاا را گم کرده تماا ون حرفشی

خواهم نشرین ب  وخر شن هم بر وتش تو اشان از هم  :گوی پرد هی شیافت  رنگش شیتد   تا بر یب  ان ارا نشرمش شیشی

 ( 7:  5    شمارم1325سوخت )دهخ ا   

یس خواهی روس و انگلهرای ب رگران شرا از روی هوانوییررر : تو بلکرر فردا دیرت خواسرررت بنوییررری پرارتیدر اداشرر شی

تو بلکر خواسررتی بنوییرری بعضرری از شالهای شا حاال دیگر از فروختن شوروفات دسررت برداشررتر بر فروا   شررود شیتعیین

تو بلکر خواسرتی بنوییری در ر ارخانر صراحب شنصربانی کر برای خیانت بر و ن حاضرر نشرون     ن  اشملکت دسرت گذاشرتر

دانم نر نی  و نر نی  و نر نی  ون ورت شن گوی ( نمیشی کنر  وزن  یکنرت پیر اشیشیرررموا )در اینجرا زبانش  دک شی

نر خاکی بر سررا بری ا و نلور خودا را پیش شردا بر دوستی تو شعرفی بکنم خیر خیر شمکن نییت شن عیال دارا شن 

 اوالد دارا شن توانم )همان(   

بر همراه  –بر خالف شریوم نگارشری سرنگین و پر  ملرا  عصرر راتار    –م سراده و روان دهخ ا  لاز نظر سراختاری ر 

ها  دسرتاورد ادبی ت ی ی بر ارشیان وورد کر انتقال  اسرتااده از وا گان شربو  بر فرهن  شردا کونر و بازار  کنایات و ش ل

توان گات کر همة سرررتا شیدر همین را  داد ونان را ه ف اصرررلی خود ررارشیپیاا بر شخا ب و بررراری ارتبا ی شوفک با 

اسررت و در این نهارنوب کلی  شرراه  خالریت و های نرن  و پرن  دهخ ا در رایب  ن  و فکاهی نوشررتر شرر هریررمت

نوییری و غیره هیرتیم نوییری  داسرتاننگاری  گ ارانوییری  ناشرسرایناشرتر شانن   های خا هنرنمایی دهخ ا در اسرتااده از رایب

   ( 168: 1388)گودرزی 



نخیرتین ویژگی نرن  و پرن   پیون  وسریعی اسرت کر نوییرن ه با زبان کونر و بازار و سرلح شعمول و شتوسرل تاشعر 

ها را در تای خود و بر ای نر تعبیر و اصرلالحی رایج اسرت و وندان  کر در هر شوضرو  و نکترکن   وی شیایران پی ا شی

 ( 126: 1379)عاب ی     برددرت بر کار شی

نوییر   ن ری اسرت دان وارعی شینگار بنوییر   یب ادبکر یب روزناشرای کر بر تای ون ری اسرت روزناشرخ ا نن ر ده

کر فقل  کر بر هجو بیانجاش  و ن ری انتقادی است ب ون ونکر شبتذل باش   و  ن  است ب ون ونکر عاشیانر است ب ون ون

ایبتر  ن    گردد ی بر دنبال سرررگرشی نی  شیای  ن وشی  انتقاددر سررلح انتقاد بمان   ن ری اسررت کر از  ریک تصررویره

ر ر سربب  کر ونونننان سرنگین بشرود کر شردا ناهمن  و بیکر ونب ون ون  بهترین  ن  اتتماعی اسرت کر داریم دهخ ا  

 شود کر از ح ود  ن  خارج شود  

ترین تصرویرها و دهخ ا از هر دو وضر   زن ه روز و وضر   بقة شرحوا اتتما  اسرتشضرمون  ن  دهخ ا  وضر  سریاسری  

کن  کر انیرران را بر یاد رابلر  ننان از  ریک  ن  در بلن خرافات اتتماعی و سرریاسرری ناوذشیده  و گاهی ونشیرا ارا ر

 ( 541:  1362ان ازد )براهنی   نویس فرانیوی شی ن 

نر خود هرگ  رصرر ننوشرت  او بر ن ر سراده و رد  گرب را بر پی ایش رصرر در فارسری کدهخ ا با ن ر خود ب رگترین کم

هرای اتتمرا   وهنر  و ریتمی داد کرر ن ر فرارسررری ربال  فرارر  ون بود  دهخر ا  هرای شختلف وداعراشیرانرر و حتی برر ن ر تیر 

 زاده و ه ایتای اسرت بین ن ر صرریح و ر  ویی غیر داسرتانی دوران بالفاصرلر پیش از ششررو یت  و ن ر رصرة تمالحلقر

 ( 545:  1362)براهنی   

گوی : ماین نو   کردن زبان ن ر بر ن ر عاشیانر اسررت  براهمی شییکی از تأثیرهای دهخ ا بر روی ن ر بع  از خود ن دیب 

اسرت  این نوییرن گان  شلبوعاتی یا غیرشلبوعاتی  شمکن  ن ر تأثیرا را روی بیریاری از نوییرن گان بع  از دهخ ا گذاشرتر

باشرن   بلکر شمکن اسرت از فضرا ی کر ننین ن ری تأثیر برداشرت خا  دهخ ا از زبان عاشیانر نگرفترشیرتقیما  تحتاسرت 

باشرن   شرکیرتن زبان بر این صرورت عاشیانر  های این ن ر  غیرشیرتقیم سرود بردهباشرن  و از ظرفیتایجاد کرد اسرتنشرا  کرده

نوییران از شرود و اغلب رصررشیزبان و ادبیات بر اسراس زبان شردا سراختر تا زشان دهخ ا وتود ن اشرت      با پی ایش رصرر 

های دهخ ا از این نظر بر حال ادبیات و رصرر  کنن  و ایبتر تجربرشیهای شختلف اسرتاادهزبان شحاوره و عاشیانر در سرلح

 ( 549-546:  1362است« )براهمی   شای  بوده

ناشر ابراهیم ز بیان شالل وور و فرسروده گذشرتر کمب کرد  ایبتر سریاحتنوییری از  رسربب دهخ ا بر رها سرازی فارسری

داد  نرنر  و پرنر  برر زبران زنر م هرا را اداشررکردنر  و دهخر ا رونر  ونبیر  و ترتمرة حراتی برابرای اصررراهرانی برر این کرار کمرب 

دشی   نی ی شبیر بر خ شتی کر   ای بر کایب  زبان نوشتاریش  و نویین ه با  رزی استادانر  روج تازهگات و شنود نوشتر

سرع ی بر زبان فارسری کرد  ویژگی سربب او کاربرد سررشرار از اصرلالحات عاا و کنایات تم یلی اسرت و بین زبان گاتاری و 

 ( 68:  1384نوشتاری پل زده است )کاششاد   

یوحی شردا اسرت و از سراده  هایش در نوشرتن اسرتاادهزاده شتأثر بود  از شریوههای رلیدهخ ا در برخی شوارد از نوشرتر

(  گری  زدن یکی از خصروصریات  190:  1384گوین  )توادی   زنن  و ونچر بای  را شیکر خود را بر سراده یوحی شیدیگر این



نی ن یب    -2زن    گری   ن وشی  کر در ضرمن شوضرو  اصرلی بر شیرا ل دیگر اتتماعی شی –  1اصرلی سربب دهخ اسرت:  

 ( 191:  1384صلی )توادی   شق شر و گری  زدن بر شللب ا

گیری  شوهوشات و تعصربات  شیرتب خویی و فیراد  بران ازی ریشرة خرافات شذهبی  صربر و تیرلیم بر رضرا و ر ر و گوشرر

شایر و شضراشینی هیرتن  کر در فحوای ها و غیره  درونپیشرر و ریاکاری وندسرتگاه ر رت و خیانت و خباثت ششرتی سرتم

 ( 250:  1386گردن  )و ن    شیترین نظم و اسلوب بیانشون  و با عبارات ساده و رویسرری  شیکالا  ن وشی  دهخ ا  

 تأثیرپذیری روزنامة صوراسرافیل از روزنامة مالنصرالدین در طنز اجتماعی 

 روزناشة شالنصررای ین بر همة شلل شررری اسرالشی نظر داشرت و شعایب و شااسر  این کشرورها را از ایران و ع مانی و

های کوتاه و ها و داسررتانها و پاورریافیانیررتان و عربیررتان و ایج ایر با زبان سرراده وشیختر بر ه ل و با شررعرها و حکایت

وشی  و کراریکراتورهرای نایس و ترانر ارو براالخره ریراا شتهورانرر بر ضررر  تمراا ون هرای فکراهی و انر رزهرای شلرایبرتتلگراف

 (   44:  1379پور   کرد )ورینتعرض بود  فاانی هایی کر تا ون روز شحترا و شصون از  

ایمتکلمین  کر هر دو از اعضای فعال ح ب سوسیال دشکرات  شالنصررای ین برای شیرزا تهانگیرخان صروراسررافیل و شلب 

خواهان از  رف کر درهای شجلس شرورای ایران بیرتر شر  و وزادی  1326ایران بودن   احتراا خاصری را ل بود  در سرال  

رتجاعی تحت تعقیب ررار گرفتن   شالنصررای ین نوشرت: شا در شصریبتی کر برای ایران ر  داده با براردان ایرانی نیروهای ا

ان    خود شرریب هیرتیم  بر روان پا  ارباب رلم و شجاه ان وزادی بر فرشان تالدان ناشرد در راه و ن بر شرهادت رسری ه

: 1379پور   خوشبختی شردا ون را از صمیم رلب ورزوشن یم )ورین  کنیم و نجات کشور ایران را از این شصیبت وکرنش شی

44 ) 

ربی    7شرمارم ون از   32های فارسری کر شرباهت خاصری بر شالنصررای ین داشرت  صروراسررافیل بود  کر  یکی از روزناشر

شیرزا شرررماره از ون بع  از رتل    3شنتشرررر شررر      1326روز ربل از بر توپ بیرررتن شجلس در سرررال   3تا    1325اآلول  

اشا در  ن نوییری    تهانگیرخان صروراسررافیل در ایوردون سرو یس توسرل دهخ ا شنتشرر شر   این روزناشر کاریکاتور ن اشرت

های دهخ ا شرباهت زیادی بر کرد  نوشرترهای راقازی برابری شیسرتونی بر ناا نرن  و پرن  داشرت کر با شن رتات روزناشر

تر صروراسررافیل از شریوم ن ر نوییری شیرزا شلکم  ی ین داشرت  در شقاالت ت یزاده ش یر شالنصرراشریوم تلیل شحم  رلی

 (   189:  1384توادی   م داشت کر شبیر اشعار صابر است )وشی  هکرد  دهخ ا اشعار  ن   پیروی شیخان

از این   دانن  و شعتق ن  سری  اشررف و دهخ ا با ایهاابیریاری نیریم شرمال و صروراسررافیل را فرزن ان شالنصررای ین شی

 (:  27:  1380نشریر  فعاییت شلبوعاتی خود را شرو  کردن   شهریار سروده است )راسمی   

 هراا کرر اکنون عتیقرر اسرررتاز روزنراشرر

 با ون کاریکاتور کر نظیرا نیاش ه است

 تکان داد شرر  را یب شالنصررای ین   

 او شادری کر صرروراسرررافیل زاد از او

 (2: 1391)احم ی                     

 گیرینتیجه



 اه اف  ترینشهم  بود دورم ششررو ر  در  فارسری  ادبیات  در  اتتماعی  ن   ایجاد  عواشل ترینشهم  از  یکی روزناشر  پی ایش

دهن م خاقان  پی ایش  ن  اتتماعی کر سرروغاز ون روزناشر بود نشران   اسرت  بی ارگری و  شردا  کردن  وگاه  دوره این  در   ن 

باشرن  و بر  ن  روی شرود شردا از انتقاد صرریح نیربت بر اوضرا  تاشعر ترس داشرترشوتود در تاشعر اسرت کر باعث شی

  تی بینی   دهخ ا   داشرت  اتتماعی  ن   پی ایش  در  زیادی تأثیر  روزناشة صروراسررافیل  در  دهخ ا پرن  و نرن   بیاورن   سرتون

  ن دیب و  سراده  زبان  دهخ ا  زبان   کردشیبیان   ن   رایب  در را  هاون و  داشرت  اتتماعی  ششرکالت و  شیرا ل بررسری  در  خاصری

  دگرگون  را  اتتماعی  ن   و شر   فارسری  شرعر و ن ر  در  زبان  نو   این  گیرترا  باعث اشر همین  و اسرت  شردا  عاشة  زبان بر

  برعالوه  پرنر   و  نرنر   در  دهخر ا  شررر   ن رشی  شنتشرررر  شردا  بیر ارگری  هر ف  برر  و  بود  گرایرانرروار   دهخر ا   ن هرای   کرد

  در   اتتماعی  ن    داشرت  فارسری  ادبیات  در  نوییریداسرتان  پی ایش  در  زیادی تأثیر  اتتماعی  ن   پی ایش بر  تأثیرگذاری

 ش    شی  شنتشر  و  ناپ ایران  از  خارج  در  کر داشت  شالنصرای ین روزناشة  از  زیادی  دهخ ا تأثیرپذیری  پرن  و نرن 
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یات  های زبان و ادب(  مپژوهشری در تئوری و کارکرد  ن  ششررو ر«  شجلة پژوهش1388کرشی  شحم  حیرین  ) -14

  16-1     1388بهار   1  فارسی  دانشگاه اصاهان  شمارم

اتتماعی   نی«  فصرلناشة رفاه  ای ین گیال(  مشقاییرر  ن  اتتماعی دهخ ا و سری اشررف1393فقیهی  حیرین  ) -15

 345تا    317از     54  شمارم



  اکبر دهخ ا« شجلة ادبیات تلبیقی سررال دوا صرر ( م ن  پردازی شظاراینواب و علی1388گودرزی   اهره  ) -16
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