
 

ویژه جایگاه  دارای  کدام  هر  ادبی  انواع مختلف  و گفتمانامروز  جامعه   در  آن  ای  در  موجود  های 

ادبیات ایرانی است تا به امروز توانسته درآثار  هستند. در این میان، طنز که دارای پیشینۀ طوالنی در  

توان به محمد خرمشاهی اشاره  ترین طنزنویسان معاصر میفاخری بازتاب پیدا کند. در میان بزرگ

ها و  کرد که در دروۀ حیات خود برای مدت طوالنی آثار ارزشمندی را خلق کرده است. وجود زمینه

ی در دورۀ معاصر سبب شده است تا ادبای بسیاری سبک  شرایط نابهنجار سیاسی، اجتماعی و فرهنگ

جمله   از  نیز  خرمشاهی  محمد  دهند.  قرار  خود  کار  دستور  در  را  مستعارنویسی  محوریت  با  طنز 

ای  های ادبی است که بخش عمدۀ آثارش با نام های مستعار وی منتشر شده است. مسئلهشخصیت

های مستعار توسط وی و امتداد ان  ست این نامکند چرایی و کیفیت کاربکه این پژوهش دنبال می

نویسی دورۀ معاصر است. پژوهش حاضر به روش تصیفی و تحلیلی و با تکیه  در ادبیات نمایش نامه

 های پژوهش حاکی از این است کهای به رشته تحریر درآمده است. یافتههای منابع کتابخانهبر داده

طنز معاصار با بیش از نود اسا   زۀ ر و ارزنده در حومحمد خرمشااهی در طول نود ساال حراور پرکا

هاای موجود در  هاا و شاااخصااایاتنااماههاا در قااااب ناام نماایش. این نااممساااتعاار فعااایات داشااات

 های معاصر در ادبیات نمایشی و طنز ایران امتداد یافته است. نامهنمایش
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 مقدمه 

است. استفاده از زبان طنز، یکی از انواع ، واکنش به مسائل، حوادث و اتّفاقات پیرامون  های بارز انسانیکی از ویژگی

د و یا  کن ها هویّت واقعی خود را پنهان  شود نویسنده یا شاعر، به دالیلی برای بیان آنهاست که باعث میاین واکنش

استفاده  به »مستعارنویسی«  از  میعبارتی  طنز  تعریف  در  »کند.  طنز  گفت:  خاصّتوان  مفهوم  شیوه  تند  بیان  های 

یا جامعه است که  های فرد رسمیرآمیز ناشی از فساد و بیاجتماعی، انتقادی و سیاسی و طرز افشای حقایق تلخ و تنّف

منظور نفی  ، بهدر پوششی از استهزاء و نیشخند  ؛ ، ممنوع و متعذّر باشدیجدّ  ۀگونیا به  صورت عادیها بهآنزدن از  دم

عنوان یک نوع ادبی،  طنز که در شکل امروزی و به  (.6  :1383  ،بهزادی« )رسمیهای فساد و موارد بیو برافکندن ریشه

مشروطه، هویّت مستقل یافت، مورد استقبال  دایل شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، در دوران  آن ه  به

گرفت قرار  معاصر  نویسندگان  و  از شاعران  استبسیاری  تا  ه  باشد  داشته  وجود  و سازنده  نیّت درست  باید  . در طنز 

نظری، حسادت و امیال و اغراض شخصی و نفسانی باشد خود آفتی دیگر  تأثیرگذار باشد. اگر همین طنز از روی تنگ 

: 1372)آرین پور،    تواند به هدف عاایه خود برسد که از روحی بلند و پاک تراوش کند« ها هنگامی میشود. »طنز تنمی

ادبای بسیاری  ها و شرایط نابهنجار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در دورۀ معاصر سبب شده است تا  وجود زمینه  (.37

های این نوع مایهن مسئله ضرورت بررسی بنسبک طنز با محوریت مستعارنویسی را در دستور کار خود قرار دهند. ای

سازد. محمد خرمشاهی صاحب دیوان خرم  های طنز معاصر را مطرح میطنز، چگونگی تکوین و کاربست آن در نمایش

تواند نکات مهمی را درخصوص طنزنویسی  یکی از ادبایی است که در این حوزه فعاایت داشته و بررسی رویکرد او می

 .معاصر آشکار سازد

با این که محمد خرمشاهی در طول نود سال حرور پرکار و ارزنده در حوزه طنز معاصر با بیش از نود اس   

نگارنده این مقااه در پی پاسخ به این    مستعار فعاایت داشت، وای درباره او و آثارش پژوهش علمی انجام نشده است.

؟ آیا این تعدد نام های مستعار، اختیاری بوده و یا  سوال است که علّت مستعارنویسی محمّد خرّمشاهی چه بوده است

صورت توصیفی و تحلیلی و  پژوهش بهروش کار در این   ها اجبار و تأکیدی ه  وجود داشته است؟در تعدّد و تغییر آن

داده بر  تکیه  کتابخانهبا  منابع  است.  های  و جمعای  منابع  مطااعه  از  عواملپس  تحلیل  و  بررسی  به  اطالعات    آوری 

بررسی پیشینۀ پژوهش حاضر حاکی از این است که تاکنون اثر مستقلی با این   مستعارنویسی خرمشاهی پرداخته شد.

اذا نگارندگان برآنند تا با تکیه بر یک بررسی دقیق از مرامین موجود در طنز    رشتۀ تحریر درنیامده استعنوان به

 های طنز معاصر بررسی کنند. انتقال به نمایشنامهمحمد خرمشاهی و مسئله مستعارنویسی این رویکرد را در 

 های طنز معاصر نامهنمایش .1

نوعی شوخ از  های  احاظ خاستگاه و کاربرد در دانششوخ طبعی قلمرو وسیعی دارد و بهطبعی است.  طنز برخاسته 

ها و ترادهاست.  خندیدن به نابجاییشناختی و حاصل آن  این پدیده فرآیندی روان.  گیردمختلفی مورد بحث قرار می

آنجایی برپایاز  این ترادها  بهتوان شوخمی  ،گیرندهای زندگی اجتماعی شکل میتقابل و تناقض  ۀ که  را    ۀمثابطبعی 
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های طنز معاصراسماء الحسنی در آثار طنز محمد خرمشاهی و انعکاس آن در نمایش   

 علی اکبر قندهاری، کبری نودهی، طواق گلدی گلشاهی

های  حوزهدر تمام  ،  ای اجتماعی استشناختی مورد توجه قرار دارد. ادبیات ه  از آن روی که پدیدهجامعه  ایمقواه

 (.26: 1388)عقدایی، کند از آن استفاده می و ی را ابزار بیان غیر مستقی  دانستهطبعشوخ ،خود

های ادبی با اهمیت در دوره معاصر است که به دو نوع کالمی و غیرکالمی قابل تقسی  است. طنز  طنز یکی از گونه

حنه و گفتار نیز باشد، اما محوریت  ای از رفتار، موقعیت، صآمیزه  تواند یکی از انواع طنز غیرکالمی است که می  موقعیت

این بقیدر  ایجادکننده آن استوار است و  بر موقعیتِ  از طنز،  قرار    ۀ گونه  تواید طنز در خدمت موقعیت  برای  عناصر 

یابی از ایهامات زبانی یا صناعات بیانی باشد، آن را طنز عبارتی، و  گیرند. اگر طنز محصول نوعی بازی ادبی و بهرهمی

گویند.  که محصول نوع ساخت و پرداخت و برآمده از فراسازی و نوع معماری اثر باشد، آن را طنز موقعیت میدرصورتی

نیش کنایات  بر  طنز  نوع  اعماق این  در  بلکه  ندارد  تکیه  این  دار  جلوه  اصوالً  است.  پنهان  اثر  در  عماری  طنز  گونه 

چهل و پنجاه در اثر هجوم    ۀها بیشتر است. دو دهطق دراماتیک در آنها به دایل حاکمیت من نامهها و فیل نامهنمایش

ترین و سرنوشت سازترین دوران اجتماعی، سیاسی و  های روشنفکری و برخی وقایع تاریخی سیاسی جزو مه جریان

 شود که بستر پیشرفت بسیاری از آثار ادبی و نمایشی و... را فراه  کرد.  فرهنگی ایران محسوب می

هایی به نگارش درآمد که تئاتر کشور را  نامهچهل و پس از آن نمایش  ۀ های فرهنگی در اوائل دهن با پیشرفتهمزما

نامه نویسان این دوره،  ساختاری آمیخته به طنز داشتند. سه نفر از بهترین نمایش  متحول ساخت. برخی از این آثار

پردازی، طرح،  دهد که شخصیتق در آثار ایشان نشان میبهرام بیرایی، اکبر رادی و غالمحسین ساعدی بودند و تحقی

دیااوگ و  رفتار  آثار گنجایشصحنه،  این  بااقوههای  نویسنده،  های  این سه  ادبیات  دارد.  ایجاد طنزموقعیت  برای  ای 

 (.10: 1391)معینی،   کندنمود پیدا می ،ادبیات اعتراض به جهل و اختناق دوره خودشان است که در قااب طنز

 عارنویسیمست .2

بر شود که تاریخچه اس  مستعار مانند رمزنویسی، کشف رمز، تربیت کبوتر نامهنام مستعار مشاهده می  ۀدر بررسی سابق 

شکل گسترده استفاده  های جمعی و نشریات بهاند که بعدها در رسانهنظامی یا سیاسی داشته  ۀو جاسوسی و... ریش

: 1393)جعفری مذهب،    کردن هویّت و هویّت مستعار است بخشی از پنهان  تاریخی از اباس مبدّل ه   ۀاند. استفادشده

236.) 

اند  تلف و صفاتی که جانشین اسمش شدهشود که خداوند متعال با اسامی مخدر تعاای  دین اسالم ه  دیده می

شک، نخست، خدای بزرگ بود که از نام مستعار  شود و کسی بر اس  اصلی و واقعی او آگاهی ندارد. بیشناخته می

 خوانند.نام( می 1001ااحسنی )خالیق او را با اسماء  استفاده نمود؛ آنجاکه اس  اعظ  خود را از خلق پنهان کرده و

ها را چه  ها نیز به دالیلی تمایلی ندارند در عرصه اجتماع با چهره واقعی خود ظاهر شوند. آن برخی از انسان

ای از  شود که دوست دارند مخفی بمانند و شناخته نشوند؟ چرا عالقه دارند در پشت نقاب قرار بگیرند و تنها سایهمی

 آنها دیده شود؟ 
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شتباه و یا بیان مفسده موجود در فرد و جامعه، چه نسبت  عموالً نویسندگان و شاعران به قصد تذکّر خطا و ام

کنند تا هویّت  ها از نام مستعار استفاده میها و دواتاندرکاران حکومتبه افراد عادی و چه نسبت به حاکمان و دست

و یا نقد،    ندرت دیده شده است که فردی از کسی انتقاد کند و یا به قصد تمسّخر و تخریبواقعی خود را بپوشانند. به

،  مطلبی بگوید و بنویسد و از تبعات آن در امان بماند. زندان، شکنجه و حتّی مرگ، سرانجام کسانی بوده که زبان سرخ

 است. سر سبزشان را بر باد داده

، سخن  شود در سایهنگرانی و ترس از عواقب انتقاد کردن )چه به صورت مستقی  و چه به صورت طنز( باعث می

ها بر اطّالعات شخصی بیشتر شود،  ت نقاب ایستادن، بیشتر طرفدار پیدا کند. »اتفاقاً هرچه سلطه دواتگفتن و پش

 (.236: 1393)جعفری مذهب،  یابد«تالش برای پنهان کردن اطّالعات نیز گسترش می

 محمد خرمشاهی ۀنامزندگی بررسی  .3

در استان قزوین متواّد شده است. در جایی از این  اش در مقدّمه دیوان خرم، در شهر ساوه  نوشتهاو مطابق دست

گوید: »این بنده شرمنده، خااق شادی و خنده، محمد خرمشاهی، هشتصد و بیست و هشت ماه قبل برابر با کتاب می

 (. 33: 1370)خرّمشاهی،  سال پیش در شهر انار »ساوه« در یک خانواده روحانی وای بی براعت به دنیا آمدم...« 69

هجری شمسی    1300دهد تاریخ تواّدش  که در انتهای مقدمّه دیوان خرّم درج شده، نشان می  1369تاریخ  

سال از عمر شریف ، دارم قاچاقی و پنهانی    69کند: »هنوزم با گذشت  گونه اشاره میاست. خودش به این موضوع، این

تواند این باشد  اند. دایلش میو را به اشتباه ذکر کردهها، سال تواّد ااما در سایت  (.جاهمان، همان)  کن ...«زندگی می

ای که با او انجام داده، سن  ( در مصاحبه1396فروردین   21)قبل از فوتش در    1395ج  در اسفند ماه  جام  ۀ که روزنام

  فروردین   21دوشنبه    ،محمد خرمشاهی، شاعر پیشکسوت طنزپردازداند: »او بیشتر می  ایاش را از سن شناسنامهواقعی

از که اسفندماه  خیر منتشر شد؛ شاعری طنّأخبر درگذشت او با دو روز ت  .سال زندگی درگذشت  106پس از    1396

اند، سن  سااه عنوان کرده  103ها منتشر شده و او را  ج  بود و خالف خبری که در رسانهمهمان روزنامه جام  ،1395

 (.ج  آنالینب سایت جامو(، 1396)محمدی، ) «دانستمیسال  106اش را واقعی

های سوّم و چهارم ماه رمران  در سوّمین سال تواّدش، پدر و مادرش تنها با بیست و چهار ساعت فاصله در شب

 ماند. 1و بدون آن که مریض بستری باشند، چش  از جهان بستند و وی همراه با یک خواهر و یک برادر اطی  

تهران آمد. یکی از منسوبین نسبتاً متمکن که به استعداد و ذوق و قریحه  شش سااه بود که به اتّفاق برادرش به  

او پی برده بود، مأمور تربیت و پرورش او شد که به هزینه و همّت واالی این فرد، درس را توأم با کار شروع کرد. به  

و استعداد آن را داشت نائل  مدارج داخواه علمی و تحصیالت عاایه که استحقاق  علّت فقدان امکانات الزم، نتوانست به

یاری نبوغ خدادادی، سرانجام گلی  خود را از میان سیل حوادث  شود؛ بلکه با دست خاای، وای با عزم و اراده عاای و به

 
 (. 215: 1330)دهخدا،  اطی : »آنکه پدر و مادر او مرده باشد. یتی ، بی پدر است و اطی ، بی ابوین« 1
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عنوان یک معل  و استاد، بلکه به این جهت که خوب یاد  حتی در بیست و سومین بهار عمر خود، نه بهبیرون کشید.  

داد و از سوی دیگر  آموخت و درس میهای خود را به دیگران نیز میهای علمی و ادبی و فراگرفتهگرفته بود، اندوخته

از دوران نوجوانی، اشعار جدّی و فکاهی و مقاالت ادبی و اجتماعی و مرامین و اطایف ساخته و پرداخته خود را در  

در اشعار فکاهی و طنز و مطااب انتقادی و چاپ  نویسد: »به ویژه  باره میرساند. وی در ایننشریات تهران به چاپ می

بخش به جایی و به حدّی رسیده بودم که بسیاری از نشریات طنزآمیز به  های بکر و تازه و شادیها و مرموناطیفه

مجلّه سیاسی، فکاهی توفیق را با نود امرای مستعار از جمله، همین »گل موال« قبره کرده بودم«)خرّمشاهی،    ویژه

1370 :34 .) 

های آخر عمر خود به سرودن اشعار طنزآمیز  و تا سالرا شروع کرد    سرودن شعرهای فکاهی  سااگی  14وی از  

حتی  کرد و  را خطاطی می  شاشعار  ،اامتین« در هند چاپ شد. اوایلدر روزنامه »حبلخرمشاهی،  اواین شعر  ادامه داد.  

  2000نزدیک به    .توانند این خط را بخوانندداد کمی میتعبه قول خودش  ابداع نمود که  نیز  یک خط با نام »ترسل«  

 . مانند: اامثل و اطیفه خلق کرده که در ذهن و خاطره مردم ایران ماندگار شده استضرب

 چوب خدا صدا نداره. 

 یا:  

 هر جا که صفا هست در آن نور خدا هست                    در کلبه ما رونق اگر نیست صفا هست

سر گذارده  سال شیطنت و بازیگوشی را پشت  14که  گوید: »زمانیآقا مینامه گلی با سالاخرمشاهی در مصاحبه

شعر گفتن را که یک ودیعه ااهی و ذوق فطری بود ... با شعری با مطلع    –فکاهی توفیق  مجلّه  یعنی از    –بودم از آنجا  

نویسی، طرح  یواش به نثر و مقااهاغذ و دفتر« شروع کردم. یواش»اوّل دفتر به نام خااق کفتر/ آنکه کتاب آفرید و ک

نویسی و نیز نوشتن مطااب کوتاه و بلند و مرامین مختلف و کامالً تازه و بکر  جدول و ساختن بحر طویل، داستان

ار« در »امید  ، صفحاتی انتقادی و طنز و فکاهی در اغلب مجلّات از جمله »دوشنبه بازمجلّه توفیق پرداخته و عالوه بر  

ایران«، نیشگون در »تهران مصوّر« با امرای »مُخلص«، تئاتر زندگی در مجله »روشنفکر« و شهر شادی در »اطالعات  

:  1370)صابری فومنی،    ام«دار بودهها و صفحات را در نشریات مختلف کشورمان عهدههفتگی« و بسیاری از ستون

 دهد.توفیق را نشان داده می ای از روزنامۀ ( صفحه1تصویر شماره ) (.132
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 سیاسی، مربوط به دورۀ معاصر.   -: مجلۀ توفیق، فکاهی1تصویر

محصول این ازدواج، سه فرزند پسر است که هر سه، تحصیالت خود را در آمریکا    . درکسااگی ازدواج    32در  او   

همان  گذرانده در  میو  زندگی  و  کرده  ازدواج  رضاشاه،    کنند. جا  حکومت  دوران  سه  که  است  شاعرانی  جمله  از  او 

به  دگی خود نسبتهایی در هر سه دوران زنمحمدرضاشاه و همچنین دوران انقالب اسالمی را درک کرده است. واکنش

شود نوع و شدت طنزهای آن متفاوت است. در  حاکمیت و اتفاقات جامعه خود داشته که با بررسی آثارش، مشاهده می

ها متفاوت  شود؛ اما این انتقادها، به دایل نوع حکومت آثار اوایه، بیشتر جنبه فُکاهی غااب است. انتقاد ه  دیده می

 است. 
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 سیاسی، مربوط به دورۀ معاصر.   -اهیمجلۀ توفیق، فک  -2تصویر

  بود،   سیاسی  خاص جراید  که  انتقادی  سیاست  و   پویایی  .شد  حاک   جراید  بر  رکود  اوّل،  پهلوی  حکومت  آغاز  با

  و  نویسندگان .  شد  تعطیل  فکاهی  همه نشریات و تقریباً   بست  رخت  طنز  نشریات  از  جمله  از  و  ایران  نگاریروزنامه  از

  چند  تنها.  شد  شکسته   ها قل   و  خاموش  هادهان  و  عبرت گرفتند  دیگران  و  « عشقی»  سرنوشت  از   هاروزنامه  ناشران

  های روزنامه.  شدند  تعطیل  مدّتی   از  پس  نیز  ها آن که  یافتند   انتشار   پرداختند اجازه می  غیرسیاسی  امور  به  که  نشریه

  پرداختند، می  عاشقانه  و  عرفانی   و   اخالقی  مسائل  به  یا  شعرا.  پرداختندمی  غیراساسی  به مسائل  فقط   باالجبار   طنزآمیز،

طورکلی در روزگار رضاشاه،  به.  آوردندمی  خود   شعر  در   ذهن   از   دور  حتی  و   مبه   صورتبه  را   اجتماعی   حاد  یا مسائل

:  1396)نعمت االهی،    شد حرف زدطنز سیاسی، ضربه شدیدی خورد و فقط در مورد موضوعات سیاسی خیلی کلّی می

105 .) 

: »در شعر دوره رضاخانی انتقاد هست؛ وای انتقادها  پرداخته است  گونهشفیعی کدکنی ه  به این موضوع این

دهد که به مسائل عمقی بیندیشد و مسائل عمقی را  متوجّه چیزهای سطحی است... رژی ، این اجازه را به کسی نمی

حساب آورد؛ مثل شعر فرخی یزدی،  ادبیاتی که آن را باید در مقواه ادبیات زیرزمینی بهدر آثارش منعکس کند. جز در  

 (.50: 1359)شفیعی کدکنی،  الهوتی و حتی نیما« 

  فرای   در   شگرف  تحوای   مطبوعات   زبان   آزادشدن   و   1320  شهریور  واقعه .  شددر دوره محمدرضا شاه وضع بهتر  

فرصتی    مطبوعات   ها،قل   و  هازبان  بازشدن  و  سانسور  سنگین   سد   شدنبرداشته  با  ترتیبآورد. بدین  پدید  مطبوعات 
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 1320از  پس   های سال  بپردازند.  حکومت  نواهی  و  اوامر  و  گذشته  رژی   از  ایرادگیری  و   انتقاد  به  بال  فراغ  با  تا  یافتند

  رونق   و   شکوفایی   ۀ دور  توانمی  را  1332 تا 1320های  سال  فاصله   خصوصبه.  بود  ایران  مطبوعات   شکوفایی   دوران

 (.105-106: 1396االهی، نعمت) دانست  سیاسی فکاهیّات و  فکاهی  نشریات

  سرمایه   ارائه  و   معرفی  به   احتیاج  و   بود  آسان   بسیار   امتیاز   اخذ   ،آن دوران   دارد: »دراالهی در ادامه بیان مینعمت

  با  توانستند قدیمی جراید مدیران ایعده علت همین به و شدنمی گیریسخت زیاد ،مدارک تحصیلی مورد در. نداشت

  به  که  از مطبوعاتی  غیرمنتظره  و  عظی   موج  ایجاد   دوره،  این  در .  دهند  ادامه  خود  کاربه  مدرک،  جایبه  کار  ارائه سابقه

 و  نقاشی   بازار   ها، آن  قلمی  حمالت  ممانعت از   در  حکومت  ناتوانی  و  کردند می  حمله  قل   زبان  با  مقامی   هر  و   کس  هر

  سیاسی   تصاویر  که  هنرمندانی  و  هاکاریکاتوریست  و  از نقاشان  زیادی  ۀعد  و  کرد  گرم  نیز  را  مطبوعاتی  کاریکاتورهای

نعمت  )  یافتند«  نما  و  نشو  فرصت   رساندند،می  چاپ   به  مطبوعات   داخلی  یا صفحات   اول  صفحه   در   را   هاآن  و   ساختندمی

 همان(. 

شاعران، بازیگران، هنرمندان و مردم عادی که خود را با انقالب اسالمی و معیارها و  خرمشاهی مانند بسیاری از  

کیهان    ۀ سااه با روزنام  15های آن وفق دادند، همکاری خود را نیز با نشریات پس از انقالب ادامه داد. همکاری  ارزش

 ای از آن است.نمونه 

این بس که روزی دوستی به ایشان تلفن زد و گفت:   او دارای استعداد و طبع خدادادی بود. »در قدرت طبع او 

حرف اافبا را در یک یا دو بیت جمع کند که اگر تو چنین کاری کنی، کار    32حال نخواسته یا نتوانسته  کسی تا به

 (.134: 1370)صابری فومنی،  خوبی است و قول داد آن را در یک جزوه درسی چاپ کند« 

 گوید: »و من این یک بیت را ساخت : خرمشاهی پس از بیان این خاطره می

 حذر پیوسته از خش  و غرب کن وز جفا بگذر          ثمر گیر از صراط عقل، ظل  ای ژاژخواه! تا چند؟« 

 (134: 1370، )صابری فومنی

کنند که حیف است  میدیگران همواره به من یادآوری  ...  گوید: » اش میاو درخصوص طبع و قریحه خدادادی

گفت اگر مردم بدانند تو چه داری و من چه، مرا به  استاد شهریار می  داند این شعرها برای من است. مثالًنمیکسی  

میرزا بودم. خداوند طبعی که به من عنایت  ایرج  ۀانداز  ،ک  نوشت ، دستپذیرند! اگر با اس  خودم میشاگردی تو ه  نمی

 (.وب سایت جام ج  آنالین(، 1396)محمدی، )  «کرده شاید به کمتر کسی داده باشد

بار بنده با شعر،  برای اواین  گوید: »...ه  از ابتکارات خود اوست، چنین می  ،وی درباره اینکه طراحی شعرجدول

 (.  37: 1393)ملک بهار،  «جدول طراحی کردم  100شاید حدود ...  جدول طراحی نمودم



 414 
های طنز معاصراسماء الحسنی در آثار طنز محمد خرمشاهی و انعکاس آن در نمایش   

 علی اکبر قندهاری، کبری نودهی، طواق گلدی گلشاهی

گوید: »اگر وظیفه خواجه شیراز که  ز چیست؟ میال که وظیفه طنؤؤای در جواب این سخرمشاهی در مصاحبه

میمی دعاگفتن خت   به  فقط  بس(  و  است  گفتن  دعا  تو  وظیفه  )حافظ،  آگاهگوید  طنز... ضمن  وظیفه  کردن  شود، 

امکان،    دادن دردهای اجتماع، باید تا حد ها و ضمن برشمردن معایب و نواقص و نشانمسئوالن از مشکالت و نارسائی

)صابری    بازگو کرده و با انتقاد سازنده و اساسی و ساا  در بهبود وضع و رفع موانع و مشکالت، کوشا باشد«   درمان را نیز

ها ناگوار و تلخ آید. وای به هر او اعتقاد دارد که »ممکن است گاهی زبان طنز به مذاق بعری  (.134:  1370فومنی،  

 (. همان) حال ثَمَر شیرین دارد« 

جز طنز، برای گفتن حقایق، برشمردن مفاسد و معایب اجتماع، برای تنبیه و عبرت  بهای بهتر  خرمشاهی، شیوه

او به ازوم طنز، اعتقاد راسخ دارد و باور دارد که طنز اثرات    متخلّفین و برای انبساط و شادی خاطر دیگران سراغ ندارد.

کند.  فروش، داّال و غیره را رد میمُحتکِر، سودجو، واسطه گرانزند و دستِ جمعی ها را باال میفراوان دارد. »طنز پرده

کند. یک سطر نثر یا یک بیت شعر،  گریاند. خفتگان را بیدار و بیداران را هشیار میخنداند و بدان را مینیکان را می

 (.135: همانید! «)آرساند که در مواقع دیگر از یک کتاب بر نمیدهد و کاری را به ثمر میای را انجام میوظیفه

ها و فسادها کماکان در جامعه  شود که آسیبرغ  تأثیرگذاری طنز و خصوصاً طنز انتقادی، امّا مشاهده میعلی

گذارد و معتقد است که این  کند. خرمشاهی بین طنز و انتقاد فرقی نمیها، طنزپرداز را مأیوس نمیوجود دارد. وای این

 داند. اما کار و وظیفه خود را گفتن و نوشتن می ؛دهدکدام گوش نمیچدو فرقی ندارند. چون کسی به هی

ها جزو نویسندگان ثابت برنامه فکاهی رادیویی »صبح جمعه با شما« بود. در این رابطه از بیتی که برای  او سال

 گوید: سخن به میان آورده، چنین می ،شروع این برنامه انتخاب شده بود

 چه توفیقی از این بهتر که خلقی را بخندانی     دل گفت پنهانی حق توفیق خدمت خواست ،   ز

 (65: 1370)خرّمشاهی، 

 اند.بیتی که شنوندگان بارها و بارها در شروع این برنامه، آن را شنیده 

به تصویر طور مبسوط در آثارش  ، بهطنز  ۀحوزرا در    هنرشکه    طنزپردازی است  شاعران  از جملهخرمشاهی  

ایران).  کشید فکاهیّات  یا گل سرسبد  یا    -(1356)  هادنیای شادی  -(  1350آثاری چون: شیخ شنگول  دیوان خرم 

(.  1376)  3طنزهای میالد    -( 1376)  2طنزهای میالد    -(  1375)  1طنزهای میالد    -(1370)  محصوالت باغ گل موال

دهند، وای هیچگاه به  ا به وی نسبت میها« رنام »مجموعه گلهای مختلف، کتاب دیگری بهبا وجود اینکه در سایت

ها و در دو کتاب  ها و روزنامهکند: »به استثنای آنچه در مجلّهای ندارد. در مقدمه دیوان خرم چنین اشاره میآن اشاره

ها« چاپ و استفاده شده است.... امید است ... چاپ و تقدی  این کتاب کوچک  قبلی من »شیخ شنگول« و »دنیای شادی

 (.41-42: 1370)خرّمشاهی،  اطر شما را ... شیرین و خوش نماید« ... خ
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روزی در پی یک درگیری با مافوق    .شدامرار معاش خرمشاهی از طریق اشتغال در وزارت راه و ترابری سپری می

که از  به وزارت راه که برگشت  برای اینگوید: »...ای میاو در خاطره  روز آزاد شد.  12خود به زندان افتاد که پس از  

وب  (،  1396)محمدی، )  « جا بازنشسته شدممرا فرستادند چااوس و شدم رئیس راه چااوس و همان  ، شرم خالص شوند

 (. نج  آنالیسایت جام

نوروز   به  روزی  به  1396چند  او  که  بود  مصاحبه  ج جام  ۀ روزنامدعوت  مانده  انجام  بهبرای  رفت.    آنجا   ای 

کند. گفت دو سه روزی بیشتر  از او خداحافظی می  ،بیندخرمشاهی همان روز به ما گفت این روزها هر کسی را می»

 (.همان )  «ها را بگویدزنده نخواهد بود و دوست دارد برخی ناگفته

از عمری تالش و کوشش در عرص فعاایت در حوزه طنز، سرانجام در    ۀاو پس  ایران و  فروردین    21فرهنگ 

اش  خاکستری  ۀ های مستعار و چهرهای اس چهره در نقاب خاک کشید. شخصت متواضعانه او آنقدر در پس نقاب  1396

ها گمان کردند استاد بهاءاادین خرمشاهی، پژوهشگر مطرح کشور دار فانی  قرار گرفته بود که در ابتدا برخی از سایت

های خود، در تهران  ترین شاعر طنز کشور در گمنامی و در سیاهی سایهگونه بود که شفاهیرا وداع گفته است و این

 دار فانی را وداع گفت. 

 های طنز معاصر و بازتاب آن در نمایشنامه   خرمشاهی  ستعارماسامی  .4

فعاایت کاری  را در طول  و مطااب طنز خود  اشعار  اسامی  خرمشاهی  با  و مجلّات مختلف  اش در مطبوعات 

عنوان  واقعی آن را تشخیص داد. به  ۀتوان گوینده و سرایندنمی  مستعار متفاوتی گفته است که بدون نشانه و قرینه

ای مانند توفیق درج شده که در ابتدا یا انتهای آن یک اس  مستعار مانند: »مرشد«،  یا شعری در مجلّهنمونه، مطلب  

»خروس الری«، »اجنّه« و ... نوشته شده است؛ اگر از قبل معلوم نباشد که »مرشد« اس  مستعار خرّمشاهی، »خروس  

توان تشخیص داد که گوینده اصلی  روحانی است نمیالری« اس  مستعار ابوااقاس  حاات، »اجنّه« اس  مستعار غالمرضا  

 آن چه کسی است؟ 
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های طنز معاصراسماء الحسنی در آثار طنز محمد خرمشاهی و انعکاس آن در نمایش   

 علی اکبر قندهاری، کبری نودهی، طواق گلدی گلشاهی

 

 مجلۀ توفیق، فکاهی و سیاسی، دوره معاصر.  -3تصویر

نام  زمانی ه  که خرمشاهی تصمی  گرفت اشعار و مطااب خود را تحت عنوان کتاب جمع و چاپ کند، یا به

های مستعار  ها نام برده است که این یکی از مشکالت اصلی در شناسایی اس مستعارش اشاره نکرده و یا به ندرت از آن

 وی بود. 

های مختلفش، تعداد محدودی از اسامی مستعارش را معرفی کرده است. تالش و  خرمشاهی در آثار و مصاحبه

ی نداشت.  انتیجهلف  مستعار خرّمشاهی، در منابع مخت  دست آوردن تمام نود اس جستجوی نویسنده این مقااه، جهت به

  اند. عباس مافی در کتاب خود ها پرکاربرد بودهکاربرد و فقط تعداد محدودی از آنبسیاری از این نود اس  مستعار ک 

« عنوان  ایراننامتحت  معاصر  شاعران  و  نویسندگان  مستعار  فقط  های  اس   24«  از  محمد  اس   مستعار  های 

  ، خوانساری  جوجه اسدالل »وار ایست کرده است:  سطی به صورت فهرستخرمشاهی را و آن ه  بدون هیچ شرح و ب

فالن،  بنیادگار، عوضعلی، فاطمه ارّه، فریبا، فالن  عموعقاب،  شیخ شنگول، شیوا، ریشو، نده،  گُ درویش، دل خان  قندی، 

  « وادچموشارشاک،  واق مرشد، مسیو واقارشاک، ممدآقا، منیژه،  مادمازل ریشو، مخلص، مرد میدون،  کیان، گل موال،  

 (. 243: 1382مافی، )
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 نمایش خروس الری. منبع: )سایت تیوال. عکاس: رضا جوادی(   :4تصویر

اس  مستعار محمد خرمشاهی اشاره    17ه  فقط به    "طنزسرایان ایران از مشروطه تا انقالب"در کتاب  

های محمد  نویسیاسامی ه  از شرح حالهای مستعار کتاب »عباس مافی« مشترک است. این  شده است که با اس 

های آثار یا مصاحبه های مختلفش گرفته شده و گرنه در منبعی، کل اسامی ذکر نشده است. در  خرمشاهی در مقدمه

  ابتدای این کتاب آمده است: »من، ارادتمند شما، محمد خرمشاهی )گل موال، درویش، مرشد، عمو یادگار، مرد میدان 

چموش، واد  بیل،    )میدون(،  دسته  منیژه،  واقارشاک،  مسیو  ارّه،  فاطمه  ریشو،  مادمازل  خوانساری،  اسدااه  جوجه 

  ام...«ها کمتر شعر و مطلب نوشتهفالن، عوضعلی، کیان، ممدآقا، شیوا...( و هفتاد اس  مستعار دیگر که با آنبنفالن

 (.9: 1395)فرجیان و همکاران، 
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های طنز معاصراسماء الحسنی در آثار طنز محمد خرمشاهی و انعکاس آن در نمایش   

 علی اکبر قندهاری، کبری نودهی، طواق گلدی گلشاهی

 

 ایت تیوال، عکاس سارا ساسانی( نمایش خروس الری. منبع: )س  :5تصویر

ها و افکار خود را به سطح جامعه منتقل کرده است. مثالً اشعار زنانه و طراحی  های مستعار، اندیشهاو با این اس 

های »خواجه عبدالل انصاری«  نامهتقلید از مناجات؛ او بهاست  زنان را با نام مستعار »منیژه« سروده   ۀ نوعی جدول ویژ

های طنز را با نام مستعار »جوجه اسدااه خوانساری« نوشته، اشعار و مطااب مرتبط با فقر و نداری را با اس   نامهمناجات

ها را این  طور خالصه، این اس توان بهگونه را با نام »مرشد« سروده است که میمستعار »درویش« و اشعار نصحیت

 بندی کرد:گونه طبقه

 منیژه.، مادمازل ریشو و فریباشیوا، فاطمه ارّه، . مانند: خان  قندی، های مستعار زنانهاس -1

 میالد. ممدآقا، عوضعلی، های مستعار مردانه. مانند:  اس -2

جوجه اسدااه خوانساری به اقتباس  های مستعاری که به اقتباس از اسامی افراد مشهور ساخته شده است. مانند:  اس -3

 از نام خواجه عبدااه انصاری. 

ای مستعار برگرفته شده از ااقاب خارجی )فرانسوی( با ترکیبی از کلمات فارسی یا ترکی. مانند: مادمازل ریشو،  هاس -4

 مسیو واقارشاک. 

 های مستعار برگرفته شده از اصطالحات عرفانی و یا دراویش. مانند: مرشد، گل موال، درویش، مخلص. اس -5

 نند:  عقاب.  های مستعار برگرفته شده از نام پرندگان. مااس -6

 ، دسته بیل.ندهگُدلشوند. مانند: واد چموش، ریشو، های مستعاری که ناسزا یا توهین محسوب میاس -7

 های مستعاری که در عین مستعار بودن مفهوم مبه  دارند. مانند: فالن بن فالن.اس -8

دیگر گرفاس  -9 با کلمات  اجتماع  از طبقات  ترکیب عنوان خاصّی  از  که  مانند: شیخ  های مستعاری  ته شده است. 

 میدون.  مرد )میدان(  کیان،شنگول، عمو یادگار،  
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 نمایش فالن و چنان، نویسنده رضا شاهبداغی، منبع: )سایت تیوال(   -6تصویر

 

 دالیل مستعارنویسی محمد خرمشاهی  .5

توانی  دالیل مستعارنویسی وی را از زبان خودش  های مختلف میبا رسانه  خرمشاهی های محمد  با استناد به مصاحبه

تان  چرا از ابتدای زندگی هنریال که ؤ. یکی از دالیل مستعارنویسی او فرار از شهرت بود. وی در پاسخ به این سدانی ب

خواست  شناخته شوم. از  چون نمی» گفت:  تان پرهیز داشتید؟از اسامی مستعار استفاده کردید و از انتشار نام حقیقی

 ج  آنالین(. : وب سایت جام1396)محمدی،   «آمدمطرح شدن و شهرت خوش  نمی

اامثل بود( پرهیز از تکبّر  ترین دایل مستعارنویسی خود را )با اینکه خااق چندین هزار اطیفه و ضربخرمشاهی، مه 

 داند.  و غرور می

ام گذاشت و گفت: تو خیلی اوج  نارم عبور کرد و دستش را روی شانهیک روز یک پیرمردی از ک گوید: »او می

خرمشاهی  (.37: 1393)ملک بهار،    مکردمن با نام مستعار فعاایت می ،وای غرور تو را نگیرد. از همان زمان ؛ گیریمی

 گوید: در این رابطه که به سفارش پیر خود حتّی برای گفتن حرف حق ه  باید زبان در کام گرفت چنین می

 گوی  که این خود، گفته پیر من است »هر کجا هستی دهانت را ببند از حرف حق«     من نمی

 .(183: 1370)خرمشاهی، 
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های طنز معاصراسماء الحسنی در آثار طنز محمد خرمشاهی و انعکاس آن در نمایش   

 علی اکبر قندهاری، کبری نودهی، طواق گلدی گلشاهی

اگر اشعارم با اس  خودم منتشر  کرد: »شدن مخفی میخرمشاهی هویت واقعی خود را برای حفظ جان و ترس از کشته

. نود اس   که بین مردم مرسوم بود من ساخت   یی راهااکثر جوکشدم، چون  شد، همان روزهای ابتدایی کشته میمی

 (.35: 1393)ملک بهار،   مستعار شوخی نیست«

 کند: او در دیوان خود، ترس از کشته شدن را این گونه بیان می

 در آن زمان که رسیدم به خدمت استاد              ز روی اطف مرا این چنین نصیحت داد 

 دهد بر باد« »زبان سرخ سر سبز می             بگفت اینکه مزن حرف نابجا، زیرا              

 (.261: 1370) خرّمشاهی، 

شک یکی از پرکارترین نویسندگان و شاعران  او با نود نام مستعار و در طول نُه دهه فعاایت در حوزه طنز، بی

 معاصر است.  

 شهره، توفیق فکاهی را به ایران ساخت   مستعار     ها به جملهبا نود امرا که بود آن

 (51: 1370)خرّمشاهی، 

نامه  عنوان مثال مناجاتنوشت. بهخرمشاهی همزمان در یک شماره نشریه، در چندین صفحه آن مطلب می

نانه را با  جا، مطااب زگونه خود را با اس  »مرشد« و در همانطنز را با نام »جوجه اسدااه خوانساری«، مطااب نصحیت

 نوشت.اس  مستعار »منیژه« و ... می

شاعر برجسته بودند؛ یکی »ابوااقاس  حاات« و دیگری ه     توفیق،  دو نفر در مجلهگوید: »ای میوی در مصاحبه

)ملک    «نفر دیگر  40شد. نصف توفیق برای من بود و نصف دیگرش نیز برای  من که به اسامی مختلف آثارم چاپ می

 (.35: 1393بهار، 

ها  ای که ممکن بود به مذاق خیلیها و سخنان و مطااب نگاشته شدهشک ترس و نگرانی از عواقب و تبعات حرفبی

جهت جلوگیری از شکایت، شکنجه، زندان و حتّی مرگ، فرد را مجاب کند که در سایه  توانست بهخوش نیاید، می

بزند و یا کاری کند که خالف منافع عمومی و یا اخالل در نظ   سخن بگوید و نقاب بر چهره بزند. وقتی فردی حرفی  

کرد و  های نظارتی، فرد را احرار و جلب میعنوان یکی از دستگاه)وقت( به  و امنیّت کشور محسوب شود شهربانی

بور  ( و اینجا بود که »نویسنده مج 246:  1393)جعفری مذهب،    »مسلّ  است که زور شهربانی بیشتر از نویسنده بود«

 (. همان )  شد نام عوض کند«می

 گوید: ااعمر!« و با ااهام از خاموشی زیاد برق تهران چنین میاو در قطعه شعری با عنوان »نصیحت برای مادام

 اگر تو راست هوای نصیحتی پر مغز                  ز من شنو که من  در طریق پند، استاد 
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 بگوی  این سخن از دل هر آنچه بادا باد          شوی از پند من پکر، ایکن       اگر چه می

 دهد بر باد« »زبان سرخ سر سبز می      به عمر خویش فروای مکن که شاعر گفت:       

 بگیر رس  خموشی ز برق تهران، یاد           همیشه در همه جا باش ساکت و خاموش    

 (245: 1370)خرّمشاهی، 

کردند  ها فعاایت میای متعدد نویسندگان و شاعرانی که در مجلّات و روزنامههترین دالیل تغییر نامیکی از مه 

ای بوده است. آنان با این درخواست که گاهی جنبه  ها بر این تغییر دورهاصرار و تأکید مسئوالن آن مجلّات و روزنامه

تند مجله یا روزنامه آنان در  خواسکردند. آنان میشدن یک نویسنده و شاعر جلوگیری میاجبار ه  داشت، از معروف

آقا، روزنامه کیهان  نویسندگان پرکار مجلّه توفیق، خورجین، گل  نقطه اوج باشد نه نویسندگان آن. خرمشاهی از جمله

های مستعاری  همزمان در شخصیت های مستعار خرمشاهی، یکی به دایل حرورگمان برخی از این تغییر نامو... بود. بی

ها و دیگری ه  تأکید مسئوالن آن بر تغییر اس  مستعار بوده است. چون آنان بیشتر  لّات و روزنامهمتعدّد در این مج

از شهرت نویسنده، به فکر شهرت مجلّه خود بودند. »تأکید مسئوالن مجله توفیق برای اس  مستعار، به این خاطر بود 

 (.411: 1395 )رضوی،  اندیشیدند«که بیش از شهرت افراد، به شهرت مجلّه خود می

 

 نمایشنامۀ اره، نویسنده: رضا عرب عامری. منبع: )سایت تیوال(   -7صویرت

همراه داشت. مسئوالن  هایی را بهها و گالیهت، خصوصاً مسئوالن مجله توفیق، اعتراضاین کار مسئوالن مجال 

های مستعار  افزاید دیگران را به انتخاب اس میتوفیق به این بهانه که انتخاب اسامی با نمک و جدید به جذابیت مجله  



 422 
های طنز معاصراسماء الحسنی در آثار طنز محمد خرمشاهی و انعکاس آن در نمایش   

 علی اکبر قندهاری، کبری نودهی، طواق گلدی گلشاهی

کردند. وای دیگران خالف این را معتقد بودند. حسین هاشمی با نام »ابو تنوری« در این باره به کنایه  جدید تشویق می

متون    گوید: »در ارتباط با اسامی مستعار، برادران توفیق بر این عقیده بودند که اسامی با نمک به جذّابیت مجله و می

ام که نویسنده ممکن بود مشهور شود و خود اقدام  افزاید؛ وای من که حسین هاشمی باش ، بر این عقیدهانتقادی می

کند« نشریه  چاپ  مشهورشدن  412:  1395)رضوی،    به  از  جلوگیری  و  کنترل  و  انحصارگرایی  به  صراحتاً  وی   .)

 نویسندگان از سوی برادران توفیق اشاره نموده است. 

با سابقه از  به مسأاه اسامی  »منوچهر احترامی، یکی  ایران،  با استعدادترین طنزپردازان و طنزپژوهان  ترین و 

به فکاهی  نشریات  در  بهمستعار  است.  انداخته  انتقادی  و  تلخ  نگاهی  توفیق،  به  ویژه  تحمیل  بیانگر  امر،  این  او  نظر 

-413:  1395)رضوی،    و اعتبار شخصی به شهرت نرسند«   نویسندگان و هنرمندان فکاهی بود تا بر اساس خلّاقیّت 

شدند. حاال  های مستعار تحمیلی میدوره من، غااباً مجبور به استفاده از نامهای ه به گفته احترامی... طنزنویس  (.412

ز مشهور شدن  های مستعار ا»ظاهراً تعدّد نام  (413  همان:ای شده است«)دیگر نوشتن با نام مستعار، کار از مُد افتاده

 همان(. کرد« )یک نام مستعار جلوگیری می

 

 نمایش درویش، دورۀ معاصر. )منبع: سایت تیوال(  -8تصویر
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 نمایش درویش، دورۀ معاصر. )منبع: سایت تیوال(  :9 تصویر

نمایش  های مستعار محمد خرمشاهی در ادبیات طنز و  توان به امتداد اسماء ااحسنی یا نامبا این تفاسیر می

 نامه های دوره معاصر اذعان داشت.

 گیری نتیجه 

علی او  است.  معاصر  مستعارنویس  و  طنزپرداز  نویسندگان  و  شاعران  از  خرمشاهی  تحصیالت  محمد  نداشتن  رغ  

خدادادی بود. اغلب آثارش از نظ  و نثر با امراهای مستعار چاپ    ۀدانشگاهی فردی پرکار، با انگیزه و با ذوق و قریح

وی را به یکی از رکوردداران نام مستعار  طنز،  ۀ شده است. استفاده از نود نام مستعار در طول نود سال فعاایت در حوز

محصول تالش و  نموده که باعث شد خرمشاهی آثاری را از خود به یادگار گذارَد که  در فرای مطبوعاتی ایران بدل  

های  اش را در نقاب ناموی زندگی هنری  اش است.های مختلف زندگیهای طنز در دورهفعاایت در مجالت و روزنامه

ها و افکار خود به سطح جامعه استفاده کرده است. با تأمّلی  طنز سپری و از آنان برای انتقال اندیشه  مستعار در عرصه

های مستعار و اشعار  ای محتوایی بین نامآید که رابطهدست میمانده از او این نتیجه بهجا  های مستعار و آثار بهدر نام

های طنز را  نامهعنوان نمونه، او اشعار زنانه را با نام مستعار »منیژه« و مناجاتاش وجود دارد. بهو مطااب سروده شده

تعار »جوجه اسدااه خوانساری« نوشته است. اشعار و  های »خواجه عبدالل انصاری« با نام مسنامهبه تقلید از مناجات

مطااب مرتبط با فقر و نداری را با نام مستعار »درویش« و اشعار جدّی و پندگونه را با نام »مرشد« سروده است که  

 بندی کرد: گونه دستهها را اینتوان این ناممی

 ریشو و منیژه.، مادمازلافریب ارّه، قندی، شیوا، فاطمههای مستعار زنانه: خان نام -1

 های مستعار مردانه: ممدآقا، عوضعلی، میالد.نام -2
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های طنز معاصراسماء الحسنی در آثار طنز محمد خرمشاهی و انعکاس آن در نمایش   

 علی اکبر قندهاری، کبری نودهی، طواق گلدی گلشاهی

های مستعاری که به اقتباس از اسامی افراد مشهور ساخته شده است. مانند: جوجه اسدااه خوانساری با  نام  -3

 اقتباس از نام خواجه عبدالل انصاری.

ترکیبی از کلمات فارسی یا ترکی: مادمازل ریشو، مسیو    های مستعار برگرفته شده از ااقاب خارجی با نام  -4

 واقارشاک. 

 های مستعار برگرفته شده از اصطالحات عرفانی و یا دراویش: مُرشد، گلِ موال، درویش، مُخلص.نام -5

 های مستعار برگرفته شده از نام پرندگان: عقاب.نام -6

 شوند: وَاَد چموش، ریشو، دسته بیل.میهای مستعاری که ناسزا یا توهین محسوب نام -7

 های مستعاری که در عین مستعار بودن، مفهوم مبه  دارند. مانند: فالن بن فالن.نام -8

با کلمات دیگر ساخته شده است: شیخِ  نام  -9 از طبقات اجتماع  از ترکیب عنوان خاصّی  های مستعاری که 

 شنگول، عمو یادگار، کیان، مرد میدون.  

ها،  ترین و بامسمّاترین آنی زمانی و از نظر بسامد، »گل موال« و کاملترین نام مستعار از احاظ دورهپرکاربرد

دانست و این نام  ی کیهان را تواّدی دوباره برای خود مینام مستعار »میالد« بود؛ چراکه خرمشاهی حرور در روزنامه

«  3تا    1سیاری را سرود که کتاب »طنزهای میالد جلد  سال حفظ کرد و با آن، اشعار طنز ب  15مستعار را به مدّت  

 محصول فعاایت او با این نام مستعار است. 

 اشاره کرد:   به این مواردتوان های مستعار خرّمشاهی  میدالیل تعدد و تنوع ناماز 

 فرار از شهرت  -

 دوری از کبر و غرور  -

 حفظ جان و ترس از کشته شدن -

 ؛ در شخصیت مستعاری متعدد حرور ه  زمان در یک نشریه و نوشتن -

 ؛ترس و نگرانی از شکایت و تعقیب -

 . ها بر تغییر نام مستعاراجبار و فشار مسئوالن مجلّات و روزنامه -

های معاصر دیده  نامهدهد امروز بسیاری از اسامی مستعار وی در عرصل تواید طنز و اجرای نمایشها نشان میبررسی

تواند تأییدی بر استمرار کاربست اسامی وی در طنز معاصر و تأثیرگذاری او در طنز معاصر  میشود که همین نکته می

 باشد.
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