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 زن در طنز معاصر ایران

 

 رؤیا صدراز 

 طنزنویس و پژوهشگر طنز

 

 

Riassunto: Nel presente articolo vengono analizzate le peculiarità tematiche e strutturali delle opere satiriche che hanno per 

oggetto principale i problemi femminili e viene ricostruito il percorso storico dello sguardo sulle donne nella satira persiana 

contemporanea. L’analisi tiene conto in particolare della circolazione dei discorsi letterari, politici e sociali vigenti in Iran a 

partire dal Novecento. Inoltre, l’articolo si sofferma sulle opere satiriche di alcune autrici iraniane contemporanee, di provenienza 

letteraria o giornalistica, e cerca di rispondere alla domanda: perché, nonostante gli sforzi delle donne, lo spazio dedicato alla 

satira è ancora prevalentemente uno spazio maschile. 

Parole chiave: Satira, Humour, scrittrici satiriche, Bibi Fātemeh Estarābādi, ‘Ali Akbar Dehkhodā, Golāqā, Towfiq, caricatura. 

 

نگاه به زنان در  یخیتار ریس و ردیگمی قرار  لیبرخورد با مسائل زنان مورد تحل یۀاز زاو زیآثار طنزآم یو ساختار یمضمون یها یژگیحاضر و ۀمقال در :هچکید

 یخیتار ریبر س یبررس نیا رد،یپذ یم ریتأث یو فکر یاجتماع ،یاسیس اناتیاز جر ات،یبخش ادب نیتر یعنوان اجتماع بهازآنجاکه طنز د. شومی  یطنز معاصر بررس

 اتیزنان در دو بخش مطبوعات و ادب زیمقاله با نگاه به آثار طنزآم نیدر ا نیمعاصر استوار است. همچن رانیا یو اجتماع یاسیس ،یغالب ادب یها حرکت گفتمان

 مردانه است؟ رانیطنز در ا یهمچنان فضا رفته،یصورت پذ یها تالش رغمیسؤال پاسخ داده شود که چرا عل نیشده به ا یمعاصر، سع

 کاتوریکار ق،یآقا، توف دهخدا، گل اکبر یعل ،یفاطمه استرآباد  یب  یب س،ی: طنز، فکاهه، زنان طنزنوها دواژهیکل

 

 

 مقدمه

حضور زنان طنزنویس در ادبیات های طنز مدرن ایران پرداختن به جایگاه و مسائل زنان و نیز  یکی از ویژگی

در اواخر قرن نوزدهم و توان ارمغان رویکرد مدرنیستی نهضت مشروطه دانست که  این امر را می .استمعاصر 

این . های زنان در عرصۀ علم و آموزش و اجتماع شد و باعث رشد حرکت اوایل قرن بیستم در ایران رخ داد
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ازنظر قالب در راستای وارد ساختن لحن و زبان مردم در آثار . قالب و مضمون آثار طنز تأثیر گذاشترویکرد بر 

 زاده ل امحمدعلی جمو بعدها  (1221ـ 1331) اکبر دهخدا علیادبی، لحن و زبان زنانه نیز در آثار طنز از سوی 

به  (زدهمی)قرن س میرزا آقا تبریزینویسانی چون   و نمایشنامه( 1331ـ  1221) صادق هدایتو ( 1211ـ  1311)

ازنظر مضمون نگرش ابزاری و هجوآمیز به زنان جای خود را به دفاع از حقوق زنان و نیز نقد . کار رفت

داد ( «چرند پرند»ستون ) «صوراسرافیل»و  «ینمالنصرالد»هایی مثل  آلودۀ مردساالر در روزنامه فرهنگ جهل

شدن حضور زنان در ادبیات و   با گسترده. انگیز این آثار تبدیل شد حال مناقشه و به یکی از محورهای مهم و درعین

آغازگر حضور زنان . اجتماع، طنزنویسان زن نیز به میدان آمدند تا مسائل زنان را از زبان خودشان بازگو کنند

زبان گویای زنان  «معایب الرجال»است که در  (1231ـ  1311) بی فاطمه استرآبادی بیدر طنز مدرن ایران 

شمسی، با گذار زنان از شرایط زندگی سنتی به  20های دهه  از سال. شد( عصر ناصری)تجددخواه دورۀ خود 

حضور یافتند تا به طرح مسائل و  «کاریکاتور»ها و بعد «توفیق»مدرن زنان طنزنویس در نشریات طنزی مثل 

های مهم و معروف  راستا با این حضور ژورنالیستی، در میان چهره هم. های خود در قالب طنز بپردازند دغدغه

با آثار قوی و خواندنی خود  (1312) ـ  یترق یو گل (1311) ـ  یرشاهیام دیمهشداستان معاصر نویسندگانی مثل 

 .زنان در طنز معاصر ایران صحه گذاشتندبر حضور روشن 

های منتهی به انقالب اسالمی با غلبۀ نگاه جنسی در طنز، حضور مطبوعاتی زنان طنزنویس افول کرد و  در سال

ً به صفر رسید پس از پیروزی انقالب اسالمی، با ایجاد دگرگونی در برخورد جنسیتی در نشریات طنز، . تقریبا

زمان  هم. آفرینی فراهم شد  ها برای سبک و تالش آن «آقا گل»زنان در نشریاتی مثل  تر زمینه برای حضور فعال

علیرغم این . برخی نویسندگان و شاعران زن به بازتاب نگاه طنزآمیز به دنیای درون و پیرامون خود پرداختند

های  ا دیگر بخشحضور رو به رشد و مؤثر، فضای غالب طنز همچنان مردانه است و زنان اهل طنز در قیاس ب

 .ادبیات، حضور برابری با مردان ندارند

های  هدف از نوشتن مقالۀ حاضر این است که سیر تاریخی نگاه به زنان در طنز معاصر بررسی شود و ویژگی

ازآنجاکه طنز . مضمونی و ساختاری آثار طنزآمیز از زاویۀ برخورد با مسائل زنان مورد تحلیل قرار گیرد

پذیرد، این بررسی بر سیر  ترین بخش ادبیات، از جریانات سیاسی، اجتماعی و فکری تأثیر می اجتماعیعنوان  به

همچنین در این مقاله با نگاه . های غالب ادبی، سیاسی و اجتماعی ایران معاصر استوار است تاریخی حرکت گفتمان

به این سؤال پاسخ داده شود که چرا به آثار طنزآمیز زنان در دو بخش مطبوعات و ادبیات معاصر، سعی شده 

 های صورت پذیرفته، همچنان فضای طنز در ایران مردانه است؟ علیرغم تالش

 

های متأثر از  در ایران رخ داد حاصل گسترش اندیشه 20و اوایل قرن  19جنبش مشروطه که در اواخر قرن 

رنیزاسیون داشت ولی هنوز در آغاز راه جامعۀ آن روز ایران، دغدغۀ مد. جریان روشنگری و عقالنیت مدرن بود

سازی موقعیت زنان در آن پیاده نشده بود و شیوۀ آموزش، روابط فردی و  های دگرگون نوگرایی بود و اندیشه

به همین دلیل تأکید بر مبارزه با جهل و . خانوادگی و امر قضا، برخاسته از باورها و هنجارهای سنتی بود

این گفتمان، ادبیات این . تجددطلبی را تشکیل داد  یکی از شعارهای محوری حرکتنابرابری و کسب حقوق زنان، 

در مشروطه، طنز هنر طبقه متوسط است که در . دوره را تحت تأثیر خود قرار داد و در آثار طنز انعکاس یافت

های تجددطلبی  یشهطبعانه از اند پی برخورداری از نگاه مدرن به شرایط سیاسی و اجتماعی، با زبانی ساده و شوخ

ً در این میان طرح مسائل زنان به یکی از مؤلفه  سخن می شود و بر قالب و  های آثار طنز تبدیل می گوید و طبیعتا

نویسی و استفاده از لحن و زبان مردم است  ویژگی ساختاری طنز این دوره ساده. گذارد محتوای این آثار تأثیر می

  ست و استفاده از لحن و زبان زنانه وجه مشخصی از این جریان است که اولینکه متأثر از ژورنالیستی شدن طنز ا

 .شود استفاده می «صوراسرافیل»روزنامۀ   «چرند پرند»در ستون  اکبر دهخدا علیبار از سوی 



 

3 

 

شود و نگاه   متحول می بندی و نوع برخورد با مسائل جنسیتی  ازنظر محتوا در آثار طنز پس از مشروطه شکل

آلودۀ  دهد و نقد فرهنگ جهل پیش از مشروطه، جای خود را به طرح انتقادی هویت و جایگاه زنان میجنسی 

نویسی  نویسی و سفرنامه های غالب آثار طنز این دوره اعم از نظم، نثر، نمایشنامه مردساالر، به یکی از کلیدواژه

آقا نوشتۀ  «النساء عقاید»زاین هم در آثاری مثل ا البته نقد باورهای خرافی یا سنتی میان زنان، پیش. شود تبدیل می

های  صورت یکی از مؤلفه وجود داشته، ولی از مشروطه به بعد به( ق.از علمای قرن دوازدهم ه) جمال خوانساری

 .شود آثارطنزظاهرمی

با  که استبداد سیاسی را نشانه رود، در پی ستیزش خواهی زنان بیش از آن  در دورۀ مشروطه دغدغۀ برابری

زن در طنز . گراست و نگاه دردشناسانه به مسائل فرهنگی دارد بنیادهای فکری فرهنگ سنتی و خرافی و واپس

ای برزخی و معلق میان سنت و مدرنیته؛ میان آنچه در چهارچوب مناسبات  ای دوگانه دارد؛ چهره مشروطه، چهره

در این میان رویکرد . خواهی مشروطه است فرهنگی و اجتماعی جامعۀ سنتی شکل گرفته و آنچه پیامد آرمان

وجهی از آن زن قشری، خرافی و : نویسندگان عصر مشروطه در ترسیم موقعیت زنان در آثار طنز دو وجه دارد

توان گفت که  رو می ازاین. انگارد سواد است و وجه دیگرش، جامعه و فرهنگی است که زنان را فرودست می بی

یکی فرهنگ قشری که . گیرد نقد و هجو قرار می ویکرد در ارتباط با زنان مورددر آثار طنز عصر مشروطه دو ر

بندد و دیگری جهل بخشی از زنان که  به این فروترانگاری مهر تأیید  راه آموزش و ارتقای فکر را بر آنان می

. گذارد ب نمینصی رو طنز مشروطه طنزی درونی و دردشناسانه است که زنان را نیز از نقد بی ازاین. زنند می

ها سروده است؛  ـ بسیاری از اشعارش را با همین مایه «مالنصرالدین»شاعر نشریه ، 1111م. ـ  صابر طاهرزاده

دانند و  دادن را جزء افتخارات خود می  شوند، طالق ماندگی و جهل زنان شمرده می مردان اشعار او سبب عقب

دبیلی، تازه به باکو رفته ر "ای داد و بیداد اردبیل"، یک ارد. در شعکنن کردن، زن عوض می  لباس عوضسادگی  به

سر  حجاب، مات و مبهوت شده و از اینکه یک عمر، بیهوده به دور از چنین نعماتی)!( به های بی و از دیدن زن

 خورد: برده، افسوس می

 

 من به باکویم کنون، باکو نگو، یک خلدزار

 الحق لعبتستان تتار... خاصه ساحل، هست 

 حفه و طرفه، تمامی سرو آزاد اردبیلت

 (282 ـ 3 .صص ترجمه فارسی 237 .از تو نامردم نمایم باز اگر یاد اردبیل!   )صابر، طاهرزاده، ص

 

زن در خانه دارد. در اشعار  چهارکند که همیشه  در شعر "مارش پیران" ـ از همین شاعرـ پیرمردی مباهات می

شوند. با این همه،   ماندگی و جهل زنان شمرده می  گیرند و سبب عقب  صابر بیشتر مردان مورد انتقاد قرار می

مانند )نصایح مضحک پیرزنان به زنان جوان درباره آیین   زنان خرافی و جاهل نیز از نیش زبان او در امان نمی

 هایی از این قبیل هستند.( ران در تربیت فرزندان، مثالشوهرداری و رفتار نادرست ماد

، زن ایرانی موجودی «صوراسرافیل»روزنامۀ  «چرند پرند»در ستون  (1221 ـ1331) اکبر دهخدا علیدر آثار 

ترین دستاوردهای دانش و فرهنگ که این جهل، مقدمۀ اجحاف بر او از سوی   است خرافی و ناآگاه به ابتدایی

کند چشم خورده و برای دوا کردن، پیش رمال  شود، فکر می این است که وقتی فرزندش بیمار می. هستمردان نیز 

رو تا شوهرش   این افتد و از  تا شد، به فکر زن نو می رود؛ زنی که عامی است و اعتقاد دارد شلوار مرد که دو می

. درودیان، ص)د و آب به مال شوهرش ببندد گذرانی کن  زند تا خوش  های همسایه را صدا می رود، زن  سر کار می

86)  . 

)قرن  میرزا آقا تبریزیو ( 1111ـ 1221) میرزا فتحعلی آخوندزادهآثار دیگر طنزنویسان این دوره ازجمله 

اگر هم زن درآثار طنز در موقعیتی برابر با . نیز کمابیش از این نگاه انتقادی به ناآگاهی زنان متأثر است سیزدهم(
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دهد تا ویران سازد و خراب کند! میرزا آقا تبریزی در پرده دوم از نمایشنامه  قرار دارد، دست به دست او میمرد 

)سرگذشت دهباشی قاسم و کوکب(، برای بازتاب فساد اداری عصر ناصری، از چنین  «طریقه حکومت زمانخان»

کند یکی از  ندارد ـ سعی میگیرد؛ فراشباشی از طریق کوکب ـ زنی که اخالق درستی  تصویری کمک می

در این میان استثنائاتی نیز وجود دارد، ازجمله  اگرچهبگیرد، تاجرهای بزرگ را به دام بیندازد تا قدری رشوه 

بار در طنز مذکر  که در آن زنی برای نخستین  میرزا فتحعلی آخوندزادهنوشتۀ  «وزیر خان لنکران»نمایشنامۀ 

زنی که . گوید زند و از انتخاب می دهد، از اطاعت نظام فئودالی سر باز می ایران، اقتدار از خود نشان می

پور،   ملک)شود  های زنان در طنز دورۀ خودش شمرده می کند، از استثنائات چهره در این اثر ترسیم می آخوندزاده

 (. 131ص

عتقادی حاکم و اقتدار سنتی را های فکری و ا در این میان، ازآنجاکه طنز مشروطه از رهگذر نقد جایگاه زنان بنیان

از سوی علمای تبریز و مجتهدین  «مالنصرالدین»نشریۀ . کشد با تیغ تیز اتهام و تهدید نیز روبروست به چالش می

. های این روزنامه، کفرآمیز و از شمشیر شمر بدتر است شود که نوشته نجف، جزء اوراق ضاله شمرده و اعالم می

 :نویسد های خود می ـ در یادداشت «مالنصرالدین»ـ سردبیر  (1212ـ  1311) زاده  جلیل محمدقلی

 

ای درباره آزادی زنان نوشتم، دوستان نصیحتم کردند که در کوچه  های سال دوم مقاله روزی که دریکی از شماره

 .، ص2ین پور، ج آر. )اند ها را بسته و مردم دنبال من راه افتاده و بازار آفتابی نشوم زیرا در شیطان بازار، دکان

43.) 

 

تناسب نوع نگاه و اعتقاد نویسنده، شدت و ضعف  های سنتی به میان نقد جایگاه زنان در تقابل با بنیان  البته در این

ـ که پایی در سنت دارد ـ در مسائل زنان، ( 1211ـ  1313)شاعر عصر مشروطه  الدین گیالنی سید اشرف .دارد

با . داند ها و باورهای دینی را همراه و همسو باهم می و نوگرایی و توجه به ارزشرسد  طلبانه می به نگاهی اصالح

جعفرخان از فرنگ » نمایشنامۀ. یابد گذشت زمان رویکرد دفاع از حقوق و جایگاه زنان در طنز تعمیق می

 1301که در این نمایشنامه. بخش این نگاه دانست توان تداوم را می (1211ـ  1311) حسن مقدمنوشتۀ  «برگشته

کند که از رهگذر بازگشت پسر جوانی به نام جعفرخان از فرنگ و  شود، ماجراهایی را بازگو می ش اجرا می.ه

نویسنده در این نمایشنامه از طرفی نگاه سنتی به زن را . دهد رویارویی او با بافت سنتی خانواده و جامعه رخ می

رویارویی با فرهنگ غربی، دچار بریدگی كامل از فرهنگ بومی کند و از طرفی برخورد کسانی را كه در   نقد می

 :گوید های دختری که برای همسری پسرش در نظر گرفته می مادر جعفرخان در ذکر خوبی. شوند خودشان می

 

دونه، وسمه بلده بكشه، حلوا بلده بپزه، فال بلده  زینت هر چیزی كه یك زن برای راحتی شوهرش باید بدونه، می 

كه واسه  داری كنه، برای این كه بچه بزاد، خونه گیره؟ برای این آدم برای چی زن می... جادو بلده بكنه بگیره،

 (177و  175 .مقدم، ص. )شوهرش بزك كنه

 

های سیاسی و اجتماعی اشکال  در طی زمان در آثار طنز نوع برخورد با مسئلۀ زن با تأثیرپذیری از حرکت 

آثار طنز در نشریات ( دورۀ پا گرفتن رئالیسم سوسیالیستی. )ش 32تا  20های  از سال. گیرد مختلفی به خود می

نقد مظاهر فساد اداری و اقتصادی در قالب مبارزات طبقاتی  با زبانی مستقیم به «چلنگر»پرمخاطبی مثل 

، در 1332ودتای پس از ک. کند صورت تابعی از این مبارزه طبقاتی نگاه می پردازد و به مسائل زنان نیز به می

یابد و مناسبات جنسیتی  های اجتماعی زنان نیز گسترش می سایۀ رشد طبقۀ متوسط و گسترش مدرنیزاسیون، فعالیت

در این میان بخش مهمی از آثار طنز به بیان تقابل میان مرد . شود بخصوص در طبقۀ متوسط، دستخوش تغییر می

شدنی   پردازند و مظاهر ساده و لمس ور اجتماعی زنان میو زن در زندگی فردی و اجتماعی و نیز تبعات حض
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این رویکرد در . گیری آن نقش دارند دهند که زنان همپای مردان در شکل زندگی طبقه متوسط را موردنقد قرار می

اعتنا و مهمی از  در این میان بخش قابل. شود متجلی می (1312ـ  1321) خسرو شاهانیآثار نویسندگانی چون 

، 50و  40های  های مدرنیستی دهه گرایانه در راستای نقد حركت نویسندگان در آثار طنزشان با رویکردی چپ

کنند که  عنوان عامالن رشد و تعمیق فرهنگ مصرفی در جامعۀ بورژوازی معرفی می زنان طبقۀ متوسط را به

مرور در مقاطعی كه خفقان   به. اند از آن جمله( 1311ـ  1312) فریدون تنكابنی و (1311ـ  1311) كاظمیهاسالم 

دهد، در بسیاری از آثار طنز، نگاه جنسی به زنان  امكان برخورد عمیق با مسائل سیاسی و اجتماعی را نمی

           پهلوانعباس شود که ردپای آن را در آثار نویسندگانی مثل   جایگزین برخورد بنیادی با مسائل جامعه می

و گسترش فشار و خفقان روندی رو به رشد  40های دهه  این رویکرد در گذار از سال. کنیم  مشاهده می (1311ـ )

پس از پیروزی انقالب اسالمی، . شود گرایانه به طنزهای جنسی پیش از مشروطه تلقی می دارد و رویکردی واپس

تدریج در تصاویر  گرایی به اخالق. شود ی در طنز دچار تحول تدریجی میبندی و نوع برخورد با مسائل جنسیت شکل

ظاهر انتقادی مثل فساد خانواده   یابد و مسائل جنسی که در ابتدای انقالب با پوشش به و مطالب طنز تعمیق می

تعریف جایگاه با باز. شود می  کم در محدودۀ خطوط قرمز طنز تعریف شد کم سلطنتی و هنرمندان وابسته استفاده می

گیرد که  های انقالب، مسائل زنان در آثار طنز موردتوجه قرار می تناسب ارزش و موقعیت اجتماعی و فردی زن به

های اجتماعی مطرح  در آثار ابتدایی انقالب در قالب موضوعاتی چون اجباری شدن حجاب و اعمال محدودیت

کند و گاه در شرایط  وخیز پیدا می این حرکت انتقادی افت های ابتدایی انقالب های سال با فراز و نشیب. شود می

های  های سال گرفتن از بحران  با فاصله. دهد خطر می محدودیت سیاسی جای خودش را به طنزهای اجتماعی بی

ها زنان علیرغم برخورداری از  در این سال. گیرد  توجه قرار می ابتدایی انقالب حقوق زنان در آثار طنز مورد

  نظرانه  های مردساالرانه و سنتی و تنگ فرهنگ  حصیالت و سواد و فرهنگ برابر با مردان، با خردهسطح ت

های مشروطه به نقد خرافات و جهل  رو در این دوره شاهد طنزهایی از جنس آنچه در سال ازاین. روبرو هستند

دهد و در آثار  های مبتنی بر احقاق حقوق زنان موضوعات طنز را تشکیل می پرداخت نیستیم و خواسته زنان می

اش برای زنان  در آبدارخانهاو . شود متجلی می (1321ـ  1323)( آقا گل)کیومرث صابری فومنی نویسندگانی مثل 

 ! دهد ذلیل لقب می  آفریند و شوهرش را ممصادق زن سخنگویی به اسم عیال ممصادق می

حتی . های طنز معاصر ایران حتی در برخورد با مسائل زنان غلبۀ حضور مردان در طنز است یکی از ویژگی

حال نقش فزاینده و رو به   این با. کردند  ه میرا مردان ادار «روز  زن»پیش از انقالب صفحۀ طنز مجلۀ پرطرفدار 

حضور زنان در طنز . دیده گرفت رشد زنان نویسنده را در تعمیق زبان و نگاه زنانه در طنز امروز نباید نا

  دستیابی به تصویر روشنی از این حضور به. گردد  طلبانه در دوران قاجار برمی های تجدد معاصر به آغاز حرکت

کردند و این امر  پذیر نیست، چراکه در آن زمان نویسندگان زن در آثارشان از نام مردانه استفاده می امکانسادگی 

توان گفت آغاز حضور زنان در طنز   حال می  این با. کند  یافتن ردپای آنان در طنز این دوره را دچار مشکل می

سال پیش از پیروزی حرکت  20است که   هشد  ثبت( 1231ـ  1311) فاطمه استرآبادیمدرن ایران به نام 

که یکی از شاهزادگان ) «النسوان  تأدیب»را در پاسخ به رسالۀ  «الرجال  معایب»بار رسالۀ   مشروطه، برای اولین

در دفاع از حقوق زنان به رشته تحریر درآورد و بافت جنسیتی طنزنویسی را ( قاجار در مذمت زنان نوشته است

هم نیستند چه برسد به  "نیم ویلیزه"او در این رساله، در برابر مردانی که به تعبیر طنزآمیز او  .دگرگون ساخت

نمایند، عقال و  تازند؛ شعرا هجا می بیچاره زنان که از هر طرف بدیشان می»باشند، نوشته است:  "سیویلیزه"اینکه 

با (. 120. )استرآبادی، ص« سپارند  می گذارند و راه فضیحت  زنند و اسمش را نصیحت می ادبا نیش زبان می

های اجتماعی زنان و تغییر تدریجی موقعیت و جایگاه اجتماعی و فرهنگی آنان، برخی نویسندگان  گسترش فعالیت

در . پردازند  و شاعران زن در آثار ادبی خود به بازتاب نگاه طنزآمیزشان به دنیای درون و پیرامون خود می

در كنار اشعار جدی خود (  1326-1262) مقامی  ژاله قائمو ( 1320-1285) میپروین اعتصاعرصۀ شعر، 
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گاه یكسره طنزآمیز است ولی در آن چندان از بازتاب  پروین اعتصامیشعرهای . اند  شعرهایی هم به طنز نوشته

شود و این امر باعث شده که   دیده می  و لطیف  مقامی نگاهی زنانه  مسائل زنان خبری نیست ولی در آثار ژاله قائم

روشنی   ولی شاید كسی كه به(.  141کراچی، ص )او را پیشتاز لحن و زبان زنانه در شعر معاصر ایران بدانند 

کس   كسی كه مثل هیچ"در اشعاری مثل  (1313ـ  1312) فروغ فرخزاد كند،  لحن زنانه را وارد آثار طنزآمیز می

های مهم و معروف داستان معاصر  راستا با این حضور، در میان چهره  هم. است "ای مرز پرگهر"یا  "نیست

با آثار قوی و خواندنی خود بر حضور  (1312) ـ  ترقیگلی و  (1311) ـ  مهشید امیرشاهینویسندگانی مثل 

 های كوتاه طنزش كه در دهه  در داستان مهشید امیرشاهی. گذارند  روشن زنان در طنز معاصر ایران صحه می

سوری، خواننده را به دنیای ذهنی بخشی از دختران  شود از زبان دختر نوجوانی به اسم   چاپ می 21و سال   11

مجلس ختم "مثالً در داستان . برد  خانوادگی و فردی زنان می  های پنهان روابط  جوان طبقه مرفه و به تماشای الیه

رفتم پایین دایی پرسید چطور بود؟ آمدم مثل  »: نویسد  می  (بزرگ مادر)فامیل  ، در ختم یكی از بزرگان "زنانه

 (38 .ص امیرشاهی،)   «.گذشت   خوش   خیلیتم  گف بود،  خیلی آبرومند:  خودش بگویم

، با زبانی آمیخته با طنز روحیات و عواطف بخشی از زنان قشر مرفه «های پراكنده خاطره»، در كتاب گلی ترقی

زمان در نشریات طنز نیز آثار زنان انتشار  هم. كند تعمیق حركت طنز زنانه كمك میدهد و به  را انعكاس می

گردد، یعنی  شمسی برمی 20های دهۀ  حضور روشن و مشخص زنان طنزنویس در نشریات طنز به سال. یابد می

       تمدنرباب آثار شعرایی مثل  «چلنگر»نامۀ پرتیراژ   هفته. گذار جامعه از شرایط زندگی سنتی به مدرندورۀ 

جای نگاه زنانه، دربردارندۀ نگاه  کند که اگرچه به را چاپ می (1313ـ  1322) اعالمیشهناز و  (1311ـ  1321) 

در ادامه زنان . توجه است جناحی و حزبی نشریه است ولی از جهت آغاز حضور بانام ونشان زنان در طنز قابل

پردازند که البته تعدادشان در قیاس با آثار مردان اندک و  آثار خود میطنزنویس در نشریاتی مثل توفیق به ارائۀ 

ها در  این همکاری. های زنان در قالب طنز اهمیت دارد شمار است ولی از جهت طرح مسائل و دغدغه انگشت

اگاه در ن کند ولی به  شده پیدا می  با اختصاص دو صفحه به زنان طناز هویتی مستقل و تعریف «کاریکاتور»نشریۀ 

های منتهی به انقالب اسالمی با غلبۀ نگاه جنسی در طنز، فعالیت  در سال. کند افول می 50های ابتدایی دهۀ  سال

ً به صفر می شده، همکاران  پس از انقالب با انتشار دوبارۀ نشریات توقیف. رسد مطبوعاتی زنان طنزنویس تقریبا

همکار نشریۀ  رباب تمدنتوان از  شوند که از آن میان می این نشریات بار دیگر موفق به عرضۀ آثار طنز می

این . شود کند و اشارات جنسی در طنز خط قرمز تلقی می گرایی تعمیق پیدا می مرور اخالق به. نام برد «آهنگر»

ر ت شود فضا برای فعالیت زنان فراهم ترین وجوه تمایز میان طنز پیش و پس از انقالب باعث می امر که یکی از مهم

همچنین . باشند تر در سمت مدیر و نویسنده و کاریکاتوریست داشته  آقا حضوری فعال شود و در مؤسساتی مثل گل

زهره ستاری )امتیازی، مدیرمسئولی و سردبیری یک زن  به صاحب «جوالدوز»ماهنامۀ طنز  1370در سال 

در این میان برخی زنان به سبک خاص . سابقه است شود که در تاریخ نشریات طنز کم در تبریز منتشر می( وفایی

 . شوند یابند و صاحب سبک تلقی می خود در نشریات طنز دست می

علیرغم این نقش رو به رشد و مؤثر، فضای غالب طنز امروز ایران همچنان مردانه است و زنان اهل طنز در 

توان بر این نکته که  یابی این مسأله می  درریشه .های ادبیات، حضور برابری با مردان ندارند قیاس با دیگر بخش

گرایی مردان در قیاس با زنان، بیشتر در مردان ظهور  طبعی معموالً کارکردی جمعی دارد و به علت برون شوخ

ترین و  های اجتماعی و فرهنگی مهم یت حال بازهم محدود  این با(. 298. همان، ص)کند تأکید کرد  پیدا می

ای با  واقعیت این است که طنز، هنجارشکن است و بسته به شرایط هر جامعه .کند ایفا می ترین نقش را کننده تعیین

تابند و  تابوهای فکری، اخالقی و اجتماعی، سروکار دارد و باورهای سنتی و عرفی آن را در مورد زنان برنمی

آفرینی زنان دشوار  شناختی را بر طنز این امر قضاوت در مورد درجۀ تأثیر عوامل روان. دانند مذموم می

های جدیدی از ادبیات پسامدرن با طنز در شعر، داستان و غیره،   توان گفت که با پیوند گونه حال می بااین. سازد می
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های مجازی این حضور را  رشد و گسترش رسانه. تری از زنان در طنز امروز ایران هستیم شاهد حضور گسترده

های معمول  دهد که فراتر از محدودیت ها به کاربران این امکان را می هچراکه این رسان. است  تر کرده گسترده

این امر سبب رشد و گسترش . باشند  های رسمی، فرصتی برابر و آزاد و رها برای آفرینش طنز داشته رسانه

یای درون کند و نگاه و تلقی خود را به دن ها حرکت می است که فراتر از محدودیت  ای از طنز میان زنان شده گونه

این امر نشانگر آن است که محدودیت فعالیت زنان . دهد خواهد بازتاب می گونه که خود می ن و پیرامونش آ

 .  های فرهنگی و اجتماعی جستجو کرد طنزنویس ایران را بیشتر باید در محدودیت
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