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دیباچه

حدود بیسـت سـال از تدوین چاپ نخسـت کتاب »بیسـت سـال با طنز« 
می گـذرد. طنـز در ایـن سـالیان فـراز و نشـیب های زیـادی را تحمـل کـرده 
اسـت. امـروزه با گسـترش صنعـت ارتباطـات، ایجاد فضـای رسـانه ای نوین، 
پدیـداری مرکزیت زدایـی و حضـور دموکراسـی دیجیتالی در نوشـتار و سـخن، 
عرصه هـای جدیـدی بـرای آفرینش و ارائـۀ آثار طنـز فراهم آمده اسـت. چنین 
فضایـی از نظـر زبانـی و مضمونی بـر ویژگی های طنـز مطبوعاتی، اثر گذاشـته 
اسـت. در سـال های اخیـر نسـل جدیـدی از طنزنویسـان جایگزیـن نسـل دو 
دهـۀ ابتـدای انقـالب شـده اسـت کـه از نظـر زبانـی و مضمونـی نـگاه دیگری 
بـه طنـز دارد کـه تـا حـدودی برگرفتـه از زبـان و فضـای روز جامعـه اسـت. 
بـرای دسـتیابی به تحلیلـی از موقعیت طنز امروز و شـناخت مسـیر حرکت آن، 

بررسـی راه پـر فـراز و نشـیب طی شـده ضروری اسـت.
تمرکـز اصلـی چـاپ اول ایـن کتـاب، بر طنـز مطبوعاتی بـود ولـی در کنار 
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تعریـف گونه هـای شـوخ طبعی،  بـه  نیـز به صـورت گـذرا  آن، در بخش هایـی 
بررسـی تاریخچـۀ طنـز و شـوخ طبعی در ایران، کتاب هـای طنـز و رویدادهای 
مربـوط بـه طنـز پرداختـه شـد. در منابع مربـوط به حـوزه پژوهش هـای طنز، 
معرفـی گونه هـای شـوخ طبعی و تاریخچـۀ آن در ادبیـات ایـران بارهـا و بارهـا 
در قالـب کتـاب و مقالـه از سـوی دیگـر پژوهشـگران مـورد بحث قـرار گرفته 
و نیـازی بـه تکـرار آن در کتـاب حاضـر آن  هـم به صورت گـذرا نبود؛ این اسـت 
کـه در چـاپ دوم فـارغ از بحث هـای نظـری، تمرکـز روی »طنـز مطبوعاتی« 

گذاشـته شد.
و  مردمـی  به عنـوان  طنـز  رشـد  و  شـکوفایی  کـه  اسـت  آن  واقعیـت 
اجتماعی تریـن بخـش از ادبیـات دورۀ معاصـر، از بسـتر مطبوعات بوده اسـت 
و بررسـی طنـز معاصـر، از رهگـذر بررسـی طنـز مطبوعاتی امکان پذیر اسـت. 
ایـن بخـش از طنـز معاصـر بـه تناسـب رخدادهـای سیاسـی و شـکل بندی 
آرایـش نیروهـای اجتماعی و نیز میـزان آزادی بیان، در قالـب، زبان و مضمون 
در طـی زمـان دسـتخوش تغییـر و تحـول شـده اسـت و بررسـی ایـن تغییـر و 

تحـوالت می توانـد بـرای نسـل حاضـر راهگشـا باشـد.
موضـوع و هـدف کتـاب حاضـر دسـتیابی بـه ویژگی هـای طنـز مطبوعاتی 
دو دهـه پـس از انقـالب و ترسـیم تصویـری جامـع از تحـول این گونـه ادبی در 

رویارویـی بـا رخدادهـا و جریانـات فرهنگـی، سیاسـی و فکری اسـت.
 در چـاپ اول »بیسـت سـال بـا طنـز«، طنـز مطبوعاتـی در چهـار بـازه 
زمانـی جداگانـه ) ابتدای انقالب تا شـهریور 58، شـهریور 58 تا دی 63، دی 
63 تـا خـرداد 76 و خـرداد 76 بـه بعـد( مـورد بررسـی قـرار گرفته بـود و این 
امـر، در مـورد برخـی نشـریات که از ابتـدای انقالب تا به حال منتشـر شـده اند 
قـدری نامنسـجم می نمـود. بـرای مثـال، طنـز در روزنامـه کیهـان و اطالعات 
بـه تناسـب بازه هـای زمانـی ذکر شـده، در چهـار فصـل جداگانه مورد بررسـی 
قـرار می گرفـت کـه ایـن امـر ممکـن بـود سـردرگمی مخاطـب را در پی داشـته 



 3 دیباچه

باشـد. در کتـاب حاضـر ضمـن در نظـر داشـتن تفـاوت مؤلفه هـای طنـز در 
دوره هـای زمانـی مـورد نظـر، عناویـن نشـریات )بـه ترتیب تاریـخ انتشـار آثار 
طنـز( اسـاس تقسـیم بندی قـرار گرفـت، نـه بازه هـای زمانـی، تـا کار انسـجام 

پیـدا کند.  بیش تـری 
همچنین در چاپ جدید بخشـی از مباحث کتاب پیشـین در سـرفصل های 
مسـتقلی مـورد بحـث قـرار گرفـت، تا امـکان دسـتیابی بـه تصویری روشـن تر 
از طنـز در بخش هـای مهمـی از نشـریات معاصـر فراهـم آیـد. ایـن بخش هـا 
نشـریات  در  »طنـز  و  دانشـجویی«  نشـریات  در  »طنـز  از:  بودنـد  عبـارت 
محلـی«. در خـالل بررسـی، ضمـن معرفـی طنزنویسـان، نمونه هایـی از آثـار 
آن هـا در نشـریات نیز ارائه شـد. در انتخاب آثار، دو محدودیت وجود داشـت؛ 
یکـی خط قرمزهـای موضوعـی و واژگانـی به خصـوص در آثـار هشـت ماهـه 
ابتـدای انقـالب و دیگـری گسـتردگی کار، کـه اعمـال محدودیت هایـی را در 
معرفـی سـتون های طنـز در نشـریات و نیز طنزنویسـان ایجاب می کـرد. با این 
حـال سـعی شـد گزینـش آثار به گونه ای باشـد کـه بتوانـد خواننـده را با فضای 
کار نشـریه یـا سـبک کار طنزنویـس آشـنا کنـد و در مجمـوع تصویـری جامع 
و واقعـی را از طنـز مطبوعاتـی جامعـۀ پـس از انقـالب ارائـه دهـد. شـاخص 
انتخـاب طنزپـردازان، قدرت در شـیوۀ نگارش، آفرینش سـبک، یـا نقش مؤثر 
طنزپـرداز و گسـترۀ تأثیرگـذاری او بر جریان طنز سـال های مورد بررسـی بوده 

است. 
تـالش شـد کـه تمامـی اطالعـات بـا مراجعـه مسـتقیم بـه نشـریات مورد 
بررسـی صـورت گیرد، این امر در چاپ نخسـت با اسـتفاده از مخـزن کتابخانه 
ملـی ایـران، سـازمان مـدارک فرهنگـی انقـالب اسـالمی )وزارت فرهنـگ و 
ارشـاد اسـالمی( و کتابخانـۀ مؤسسـۀ گل آقـا صـورت پذیرفتـه بـود و از برخی 
منابـع شـخصی نیـز اسـتفاده شـده بـود. بـا وجـود اسـتفاده از مراکـز و منابـع 
متعـدد، بـه علت آشـفتگی در توزیع، محدودیـت در تیراژ، و دالیـل این چنینی، 
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دسترسـی به برخی نشـریات چاپ شـده در ابتـدای پیروزی انقـالب امکان پذیر 
نبـود و بنابرایـن، معرفـی آن هـا بـا یـاری جسـتن از برخـی کتـب مرجـع انجام 
گرفتـه بـود کـه مـوارد یاد شـده ذیـل معرفـی نشـریه های مـورد نظر آمـده بود. 
اسـتقبال از چـاپ اول، بیـش از پیش بینـی بـود: کتـاب در اولیـن دوره جایـزۀ 
پرویـن اعتصامـی برنـده پژوهـش برگزیـده شـد و در انـدک زمانی نسـخه های 
آن بـه فـروش رفـت و نایـاب شـد. بـا این حال بـا گذشـت زمـان و رخدادهای 
عرصـه طنـز، انتشـار چـاپ دوم بـه تجدیدنظـر در متـن موکـول شـد. پـس از 
انتشـار کتـاب، صاحب نظـران و فعـاالن عرصـۀ طنـز، در ارتبـاط بـا برخـی 
مطالـب، نظـرات و اطالعـات تکمیلـی ارائـه دادنـد کـه متن کتـاب بـا تکیه بر 
آن هـا مـورد بازبینـی قـرار گرفـت؛ بخش هایـی از آن اصالح، بخش هایـی به آن 
اضافـه و آثـاری جایگزیـن شـد. در اینجـا الزم  اسـت یاد کنـم از سـرورانی که 
در ایـن امـر یاریـم کردند: از سـید فرید قاسـمی به خاطـر منابعی کـه در اختیار 
نگارنـده گذاشـت، از عبـاس نعمتـی و خانـه نشـریات دانشـجویی )محمـد 
محمدرفیـع  و  احترامـی  منوچهـر  پورثانـی،  محمـد  از  دیگـران(،  و  حق پنـاه 
ضیایـی کـه اکنـون در میـان ما نیسـتند و نقدهـا و نظـرات اصالحی شـان را در 
چـاپ دوم بـه کار گرفتـم. یادشـان گرامـی بـاد. همچنیـن از غالمعلـی لطیفی، 
جـواد علیـزاده، هوشـنگ معمـارزاده، رضـا رفیع و دیگرانـی که با ارائـه نظرات 
سـازنده و اطالعـات تکمیلـی زمینـه را بـرای دسـتیابی بـه تصویـری کامل تر از 
طنـز بـازۀ زمانـی مـورد بررسـی در چاپ حاضـر فراهم سـاختند سپاسـگزارم. 

در پایان الزم است به چند نکته اشاره شود:
رویکـرد کتـاب حاضـر بـه طنـز مکتـوب اسـت و طنـز تصویری را شـامل 
نمی شـود، مگـر در مـواردی کـه ایجاب می کـرد برای تشـریح موضـوع، به این 

حیطه وارد شـویم.
عبـارت طنـز، در عنـوان، دیباچـه و فصل هـای گوناگـون کتـاب جـز در 
مـوارد مشـخصی، مفهوم تخصصی آن نیسـت، بلکـه مفهوم مصطلح آن اسـت 
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و گونه هـای شـوخ طبعی را شـامل می شـود.
نکتـۀ آخـر اینکه نمی توان طنز اواخر دهه 70 را بررسـی کـرد و به پیامدهای 
آن اشـاره نکـرد. از پایـان دوران اصالحـات همـگام بـا گسـترش رسـانه های 
مجـازی و تغییـر در شـکل بندی نیروهـای سیاسـی، طنـز وارد دوران جدیـدی 
می شـود کـه تحلیـل آن نیازمنـد پژوهـش جداگانـه ای اسـت؛ اما آنچـه در طنز 
دوران اصالحـات رخ داد، تأثیـری تعیین کننـده بـر روند حرکت طنـز مطبوعاتی 
گذاشـت. از ایـن رو در کتـاب حاضـر چهارمین مقطـع زمانـی )از 76 به بعد( 
را تـا اوایـل دهـه 80 و پایـان دوران اصالحـات گسـتردیم، ایـن گسـترده شـدن 
بیـش از آنکـه خواسـت نویسـنده باشـد متأثـر از شـرایط طنـز در ایـن دوره از 
تاریـخ معاصـر اسـت که بررسـی تحلیلـی طنـز در سـال های ابتدایـی آن، با در 
نظـر داشـتن اثراتـی کـه در سـال های بعـد از خود بـر جـای گـذارد امکان پذیر 
اسـت. در هـر حـال طنـز بیسـت سـاله پـس از انقـالب ایـن تعـدی و تجـاوز 

زمانـی را بـه بزرگـی خـودش بـر مؤلف می بخشـد!
رؤیا صدر – بهار 1397
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طنـز مطبوعاتـی دو دهـه ابتـدای انقـالب متناسـب بـا تحـوالت سیاسـی، 
اجتماعـی و فکـری، حرکتـی پـر فـراز و نشـیب را طـی کـرد. از بهمـن 57 تـا 
پیـش از اجـرای قانـون مطبوعـات )شـهریور 1358( دورۀ آزادی مطبوعاتـی 
بـود. در ایـن دوره طنـز پـس از سـال ها اختناق در فضایـی آزاد بـه  دور از موانع 
قانونـی حرکـت کـرد، هرچند به  دلیـل رویارویی با مراکز رسـمی یا غیررسـمی 

قـدرت، مجبور بـه رعایـت مالحظاتـی بود. 
از شـهریور  1358، همزمـان بـا اجـرای قانـون مطبوعـات و تعطیلی چند 
نشـریۀ طنـز، از تعدد نشـریات طنز کاسـته شـد. بـروز جنگ، وجـود بی ثباتی 
اقتصـادی و محدودیت هـای سیاسـی و اجتماعـی، عرصـه را بـر تـداوم حیات 
 طنـز سیاسـی مشـکل سـاخت تـا آنجـا کـه صبغـۀ سیاسـی طنـز مطبوعاتـی 
بـه  مـرور رنـگ باخـت و در نهایـت بـه نقـد عملکـرد گروه هـای ضدانقـالب 
داخلـی و دشـمنان خارجـی اکتفا کـرد؛ همچنین بـه طرح مسـائل اجتماعی و 
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یـا خانوادگـی ضمـن رعایت اصـول اخالقـی، و نیز مشـکالت خـرد اقتصادی 
از سـال های  گـذار  در  پرداخـت.  مـردم  زندگـی  معیشـتی  مسـائل  و  جامعـه 
ابتدایـی پیـروزی انقـالب، مسـئولین نشـریات می بایسـت بـرای هـر شـماره از 
نشـریه مجـوزی جداگانـه از وزارت ارشـاد دریافت کنند. در چنیـن فضایی نیز 
گروهـی از اهالـی طنـز کوشـیدند تـا علی رغـم تمـام محدودیت هـا چـراغ طنز 
را روشـن نـگاه دارنـد. این امـر در تداوم حیات نشـریات طنزی مثـل فکاهیون 

)توفیقیـون( متجلی اسـت. 
بـا آغاز بـه کار سـتون »دو کلمه حـرف حسـاب« در روزنامـه اطالعات در 
دی مـاه 1363، الگویـی جدید از طنز سیاسـی ارائه شـد که اثـری تعیین کننده 
بـر رونـد حرکـت طنـز مطبوعاتـی داشـت و بـه شـکل گیری نشـریۀ گل آقـا 
انجامیـد. انتشـار گل آقـا، باعـث تغییر در سـاختار برخورد با مسـائل سیاسـی 
جامعه در طنز نوشـتاری و ترسـیمی شـد. از سـوی دیگر، رویکرد به طنز ادبی، 
هنـری، سـینمایی و...، در نشـریاتی چـون فیلـم، دنیـای سـخن و نگاه نـو، در 
ارتقـای سـطح طنـز مؤثر بـود. همچنیـن به مـرور جریانی کـه طنز را دسـتمایۀ 
طـرح اختالفـات سیاسـی، فکـری و اعتقـادی نیروهـای درون حاکمیـت قرار 
مـی داد در روزنامه هایـی مثـل روزنامـۀ کیهان رشـد یافت و حرکـت این جریان 
بـا رحلـت امـام خمینـی، پایـان جنـگ و اوج گیـری درگیری هـای فکـری و 
سیاسـی، شـتاب بیش تری به خـود گرفت و در نشـریاتی چون نیسـتان، کیهان 

هوایـی، صبـح و بعدهـا صبـح دوکوهـه و جبهه انعـکاس یافت.
در پـی تحـوالت فرهنگـی، سیاسـی و اجتماعـی پـس از خـرداد 76، طنز 
وارد فضایـی جدیـد شـد. همراسـتا بـا طـرح گفتمان هـای توسـعۀ سیاسـی و 
فرهنگـی )کـه از سـوی سـید محمـد خاتمـی رئیس جمهـور وقـت صـورت 
گرفـت( جریانـی در طنـز مطبوعاتی رشـد کرد کـه ویژگی آن، انعکاس مسـائل 
سیاسـی جامعـه بـا زبانـی روزآمـد و صریـح بـود کـه رنـگ جنجال آفرینـی 
نیـز بـه خـود گرفـت و از خط قرمزهـا فراتـر رفـت. ایـن جریـان کـه از سـتون 
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طنـز روزنامـۀ جامعـه آغاز شـد، بـا تعطیلـی 14 نشـریه در اردیبهشـت 1379 
و برخوردهـای قضایـی و سیاسـی پـس از آن افـول کـرد ولـی از نظـر قالـب و 

محتـوا، بـر حرکـت طنـز سیاسـی تأثیر گذاشـت.
بـه مـرور، شـرایط بـرای تـداوم حرکـت طنـز )به خصـوص طنـز سیاسـی( 
مشـکل تر شـد. خودتعطیلـی پی در پـی نشـریات طنـز در سـال های پایانی دهۀ 
70 و آغـاز دهـۀ 80، نشـانۀ بحرانـی جـدی در حرکـت ایـن بخـش از ادبیـات 
بـود. تعطیلـی مجلـه گل آقـا در سـال 1381 نشـانۀ آن بـود کـه پاسـخگویی به 
نیازهـای مخاطبـان و جامعـه فراتـر از محـدوده  تعریف شـده طنـز گل آقایـی 
اسـت. تعطیلـی سـتون های طنـز سیاسـی نشـریات ) به جـز روزنامه هایی مثل 
کیهـان( و گریـز روزنامه هـای تـازه انتشـار یافتـه از اختصـاص سـتونی به طنز 

سیاسـی، نمـود دیگـری از شـرایط بحرانـی طنـز بود.
)مثـل  جوان گـرا  نشـریات  میـان  در  طنـز  از  جدیـد  جریانـی  بـه  مـرور 
چلچـراغ و نشـریات دانشـجویی( رشـد کـرد کـه می تـوان آن  را »طنـز نسـل 
سـومی« نامیـد، طنـزی کـه در صـدد پیونـد زدن طنز با زبـان روز نسـل جوان 
و بیـان دغدغه هـای این نسـل، فراتـر از حصارهـای سیاسـی و اجتماعی بود. 
رشـد و گسـترش رسـانه های ارتباطـی در فضـای مجـازی بـه تعمیـق و بسـط 
ایـن حرکـت انجامیـد. ایـن جریـان، پراکنـده، تجربه گـرا و بیش تـر متکـی بـر 
تجربه هـای فـردی بـود تـا پشـتوانه های علمـی و تخصصـی، ولـی بـر رونـد 

حرکـت طنـز مطبوعاتـی اثـری تعیین کننـده داشـت.





فصل اول

نشریات طنز

پـس از پیروزی انقالب اسـالمی، اصحـاب طنز پس از سـال ها محدودیت 
توانسـتند در فضای ملتهب سیاسـی و فکری آن  روزهای مطبوعات، حضوری 
آزاد را تجربـه کننـد. فضـای طنـز مطبوعاتـی ابتـدای پیـروزی انقـالب از نظر 
شـمار نشـریات طنـز و کارکرد آن هـا، یادآور سـال های بحرانـی 1320 تا 1332 
اسـت. در فاصلـۀ زمانـی کوتـاه بهمـن 1357 تـا شـهریور 1358 بیش از سـی 
نشـریۀ طنـز انتشـار یافـت. در حالی   کـه در سـال های 50 تا 57، تنهـا یکی دو 
نشـریۀ طنـز منتشـر می شـد. برخی از نشـریات ایـن دوره، نام هایی آشـنا بودند 
کـه پس از کودتـای 28 مرداد 1332 انتشارشـان متوقف شـد و پیروزی انقالب 
زمینـه انتشـار دوبـارۀ آن هـا را فراهـم سـاخت. این نشـریات عبـارت بودند از: 

حاجی بابـا و بهلول. 
از نظـر مضمـون، طنـز مطبوعاتـی پـس از بهمـن 57، نمـود روشـن فضـای 
بحرانـی آن روزهاسـت: طنـزی صریـح، گزنـده، تنـد، متمایـل بـه هجـو و از نظـر 
مضمـون، سیاسـی کـه گاهـی در قالـب ارگان یـک گـروه یـا خـط سیاسـی خاص 
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حرکـت می کـرد و گاهـی بـا هـدف تعارض بـا یک گـروه سیاسـی و فکری منتشـر 
می شـد و در هـر حـال، کم تـر بی طـرف بود. طنـز این دوره بـه اقتضای طنـز دوران 
تنش و بحران، سـمت  و  سـوی هجو داشـت؛ هجـوی که در آن تسویه حسـاب های 

جناحـی و سیاسـی، نقشـی برجسـته ایفـا می کرد. 
در غیـاب حضـور قانـون، خـط قرمـز محتوایـی در نشـریات آن دوره وجـود 
نداشـت. از ایـن رو تـداوم جریان هّزال ناهمسـو با اخالق، در قالـب موضوعات در 
ظاهـر انقالبـی )مثـل فسـاد اخالقی برخی اعضـای خاندان سـلطنت( یـا انتقادی 
)مثـل طـرح سالم سـازی دریا( یـا هجو گروه هـای ضدانقالب )از سـوی نشـریات 

هـوادار انقـالب( در طنزهـای نوشـتاری و ترسـیمی این دوره مشـاهده می شـود.
در ابتـدای انقـالب رونـد انتشـار نشـریات طنز، همسـو با شـرایط بحرانی 
سیاسـی، اجتماعـی و اقتصـادی، دچار بی ثباتی بود. بسـیاری از این نشـریات 
رونـد انتشـار مشـخصی نداشـتند، گاه چاپشـان دچـار وقفـه می شـد و گاهـی 
پـس از یـک یـا چنـد شـماره تعطیل می شـدند. نشـریۀ آهنگـر در شـماره های 
6 و 7 در شناسـنامه اش دربـارۀ روال انتشـار نشـریه می نویسـد: »احتمـااًل 
سه شـنبه ها منتشـر می شـود.« نشـریات بـه دالیـل امنیتـی، معمـواًل نشـانی 
نداشـتند و از شـمارۀ صنـدوق پسـتی اسـتفاده می کردنـد. بسـیاری به صـورت 
دسـت نویس روی کاغـذ بـا کیفیـت پاییـن ارائـه می شـدند. ویژگـی مطبوعات 
طنـز ایـن  دوره رقابـت در بیـان نظر و اندیشـه بـود و در این میـان بی توجهی به 
فـرم صفحه آرایـی و کیفیـت چـاپ مانعی جـدی برای اقبـال مخاطب به شـمار 
نمی آمـد. بی ثباتـی وضعیـت اقتصـادی نیـز بـه بحـران کیفیـت کاغـذ و چـاپ 

دامـن مـی زد، ولـی مانـع از اقبـال خواننـدگان به این نشـریات نمی شـد.

قانون مطبوعات و نشریات طنز
در شـهریور 1358 همزمـان بـا اجـرای قانـون مطبوعات، برخی نشـریات 
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طنـز نیـز تعطیل شـدند. آغاز این ماجـرا به نیمۀ مـرداد همان سـال برمی گردد. 
روزنامه هـا در سه شـنبه 16 مـرداد، از آغـاز اجـرای قانـون مطبوعـات خبـر 
دادنـد. در 17 مـرداد، نامـۀ آهنگر با دسـتور دادسـتان کل انقالب توقیف  شـد. 
الیحـۀ پیشـنهادی هیئت وزیـران در زمینۀ مطبوعـات، در 20 مـرداد به تصویب 

شـورای انقالب رسـید. بر اسـاس قانـون مطبوعات:
گام گذاشـتن در جهـت مخالـف منافـع و مصالـح جامعـۀ مسـلمانان و 
حکومت جمهوری اسـالمی، نشـر اخبار، تفسـیر و تأویالت غیرحقیقی، 
همـکاری و همگامـی بـا تمـام نغمه هـای مخالـف انقـالب اسـالمی و 
ایجـاد تشـتت و تفـرق بیـن اقشـار گروه هـای مسـلمان ایـران، باعـث از 

بیـن رفتن حـق انتشـار نشـریه می شـود. 
بر اساس همین قانون:

هرکـس بـه  وسـیلۀ مطبوعات به دین مبین اسـالم و مقدسـات آن یا سـایر 
مذاهـب رسـمی کشـور اهانـت کنـد، بـه شـش مـاه تـا دو سـال حبـس 
محکـوم می شـود و اگـر در نشـریه ای بـه رهبـر انقـالب اسـالمی ایـران 
اهانـت شـود، آن نشـریه بـه تعطیـل از یـک تـا شـش مـاه محکـوم می شـود.

در 30 مـرداد، وزارت ارشـاد ملـی در اجرای قانون مطبوعات، از دادسـتان 
شهرسـتان و دادسـتان کل کشـور تعطیلـی چهل و یـک روزنامـه و مجلـه را در 
سـطح کشـور درخواسـت کـرد. اسـتناد وزارت ارشـاد بـه تبصـرۀ مـادۀ دو و 
تبصـرۀ مـادۀ یـازده قانـون مطبوعـات بـود. در میـان ایـن چهل و یـک نشـریه، 
مش حسـن و حاجی بابـا نیـز قـرار داشـتند کـه بـه اسـتناد غیراسـالمی بـودن 

شـدند. تعطیل  محتویاتشـان 
از ایـن تاریـخ، طنـز مطبوعاتـی وارد مرحلـۀ جدیدی  شـد. نشـریات طنز، 
یکـی پـس از دیگری تعطیل شـدند و رونـد رخدادهای سیاسـی و اقتصادی به 
تشـدید ایـن امـر  انجامید. بـا این  حـال، هنوز تعـدادی اندک از نشـریات طنز، 
کمابیـش توانسـتند انتشـار یابنـد و حرکـت انتقادی و تـا حدی هجوآمیـز را در 
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برابـر عملکـرد نهادهـای انقالبـی و ارگان های دولتی با شـیوه ای نـرم و مالیم تر 
از گذشـته، دنبـال کننـد. رفتگـر، یاقـوت و فانوس از ایـن جمله اند کـه به طور 
قانونـی منتشـر می شـدند و بـر خالف نشـریات پیشـین از وزارت ارشـاد امتیاز 
گرفتـه  بودنـد )و البتـه بایـد برای هر شـماره از نشـریه از ایـن وزارتخانـه امتیاز 
بـه جریان هـای سیاسـی وابسـتگی مسـتقیم  انتشـار می گرفتنـد(. همچنیـن 

نداشـتند و در انتخـاب زبـان و قالـب بـا احتیـاط بیش تـری عمـل می کردند.
  بـا آغـاز جنگ بـا عـراق در شـهریور 1359، انتشـار این گونه نشـریات نیز 
بـه  مـرور زمـان متوقف  شـد. تا چنـد ماه پـس از آن تاریـخ، تمام نشـریات طنز 
یکـی پـس از دیگـری تعطیـل شـدند. بی ثباتـی اقتصادی تـداوم انتشـار برخی 
نشـریات را ناممکن سـاخت و بـه  مرور، تثبیـت نهادها و ارگان هـای حاکمیت 
بـه حـذف فعالیـت علنـی جریان هـای سیاسـی و فکـری مخالـف انجامیـد و 
رویارویـی امنیتـی و نظامـی جایگزیـن  رویارویـی فکـری و تبلیغاتـی شـد. در 
ایـن زمـان حاکمیت از یک سـو بـا گروه هـای مخالف در حـال مقابله بـود و از 
سـوی دیگـر بـا عـراق می جنگیـد. ایـن سـتیزش در دو جبهـه، بـر نوع نـگاه و 
نگـرش مسـئوالن و جامعـه بـه طنـز انتقـادی مطبوعـات تأثیر گـذارد. فضای 
بدبینـی ناشـی از حرکت هـای ضدانقالب، سـبب شـد کـه »طنز انتقـادی« نیز 
مخالف خوانـی تلقـی شـود و ایـن امـر، بـر محـدودۀ فعالیـت اهالـی طنـز اثـر 
 گـذارد. وجـود شـرایط جنگـی توجیه گـر ایجـاد محدودیـت در نقـد و انتقـاد 
شـد و مجـال برخـورد فعـال با مسـائل داخلـی را از اهالـی طنز گرفـت. رفتگر 
آخریـن بازمانـده طنـز سیاسـی - انتقـادی سـال های آغازین انقالب اسـت که 
در بهمـن 1359 توقیـف  شـد. اگرچـه پـس از آن نشـریات طنز دیگری منتشـر 
شـدند، ولـی هیچ کـدام جهت گیـری سیاسـی نداشـتند و بیش تـر بـه فکاهیات 
می پرداختنـد. پـس از چنـدی، توفیقیـون بـا اسـتفاده از همکاری طنزنویسـان 
پرسـابقه بـه میـدان  آمـد کـه البته طنـز آن بیش تـر اجتماعـی- اقتصـادی بود. 

هرچـه زمـان می گذشـت طنـز مطبوعاتـی از بار سیاسـی خود تهی می شـد 




